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Sovietu Rusai ir Vokietija
Padare Nepuolimo Sutartį

DIDŽIAUSIS SMŪGIS DEMOKRATINĖMS VALSTYBĖMS.

Anglija ir Francuzija nuste- Gibraltarui, o Sovietų Rusi- 
bintos. Lenkijai gręsia Če- ‘ja susibroliavo su Vokietija, 

koslovakijos likimas.
Baisiausis bombos spro

gimas nebūtų tiek sukrėtęs 
Anglijos sostinę, kiek ją su
krėtė šio panedėlio vakarą 
Berlyno paskelbta žinia, 
kad Sovietų Rusija ir Vo
kietija padarė nepuolimo 
sutartį. Šita sutartis tarp ru
sų ir vokiečių buvo padary
ta tuo pačiu laiku, kai Ang
lijos ir Francuzijos genera
linių štabų ekspertai Mask
voje stengėsi prikalbinti ru
sus i savo “taikos bloką” 
prieš Vokietiją.

Dabar tos derybos turi 
jau sugriūti, nes toliau jas 
tęsti nebūtų jokios prasmės. 
Rusai jau negali but francu- 
zų ir anglų talkininkai prieš 
Vokietiją, nes jie pasižadė
jo jos nepulti.

Vokietijos užsienio reika
lų ministeris von Ribben
trop šią seredą jau važiuo
siąs Maskvon tą sutartį su 
Sovietų Rusija pasirašyti.

Kaip tik Ši sirtattis • 'bus 
pasirašyta, Vokietija tuo
jaus duosianti Lenkijai ulti
matumą, kad per 24 valan
das visi lenkai išsikraustytų 
iš Dancigo, perduodant vo
kiečiams visas muitines.

Bet Dancigo atsiėmimu 
Vokietija nepasitenkinsian
ti. Ji kartu reikalausianti, 
kad jai butų grąžintas visas 
“Lenkijos Koridorius,” ku
ris jungia Lenkiją su Balti
jos Jura, ir kad butų atiduo
ta toji Silezijos dalis, kurią 
po karo lenkų generolas 
Korfanty užgrobė, kaip Že
ligovskis Vilnių.

Slovakai taipgi išstatė rei
kalavimą, kad Lenkija grą
žintų jiems pereitą rudenį 
“pavogtą” teritoriją. Slova
kai jau padarė su Vokietija 
karinę sutartį ir pereitą są
vaitę Vokietija paėmė visą 
Slovakiją savo armijos glo
bom Apie 250,000 vokiečių 
kareivių atvažiavo per Slo
vakiją ir užėmė pozicijas 
Tatrų kalnuose prieš Lenki
jos sieną. Prie vokiečių ar
mijos tapo prijungta ir slo
vakų armija. Jeigu kils ka
ras, tai iš Slovakijos tuojaus 
bus užpulti Lenkijos pramo
nės centrai.

“New York Times” ko
respondentas šį utarninką 
praneša iš Berlyno, kad vo
kiečių tikslas esąs visų pir
ma paimti Dancigą, paskui 
užimti visą Lenkijos korido
rių ir galų gale padalyti visą 
Lenkiją, taip kaip buvo pa
dalyta Čekoslovakija.

Tai yra didžiausis smūgis 
Anglijos ir Francuzijos re
akcininkams, kurie tyčia 
leido Vokietijai sustiprėti, 
tikėdamiesi galėsią ją su- 
piudyti su Sovietais. Jie lei
do fašistams ir Ispanijos 
respubliką sunaikinti, bijo
damiesi kad ji nevirstų So
vietų Rusijos šalininkė. Da
bar Ispanija tapo didžiau
sis dieglys Francuzijos pa
šonėj ir pavojus Anglijos

j “New York Times” kore- 
I spondentas sako, kad Lon
done kilo baisus buržuazi
jos apmaudas prieš rusus ir 
vokiečius, kurie taip mikliai 
izoliavo vadinamas “demo
kratines” valstybes.

Tos “demokratinės” vals
tybės ištikrujų lošė biaurią 
politiką. Visų pirma jos no
rėjo supiudyti Vokietiją su 
Sovietais. Kai Vokietija at
sisakė rusus pulti, o vietoj to 
pareikalavo savo kolonijų iš 
Anglijos ir Francuzijos, tai 
Paryžiaus ir Londono “de
mokratai” pradėjo laižytis spondentas iš Londono pra- 
prie Maskvos, kad ji padėtų 
jiems apsupti Vokietiją. Bet 
ir reikalaudami iš Rusijos 
tokios rizikingos talkos, jie 
iš savo pusės jokios pagal
bos rusams nenorėjo priža
dėti. Rusai pamatė, kad dė
tis j kompaniją su tokiais 
veidmainiais yra pavojin
gas žaislas. Jiems daug ge
resnis i” 
dėti su Vokietija. Su ja su- tui stovėti prie 
sitarę jie galės pastatyti vaiiri.’^^

Lietuvai Proga Pa
reikalauti Vilniaus

Ponų valdomoji Lenkija 
šiandien atsidūrė labai sun
kioj padėty. Vokietija ruo
šiasi pastatyti jai ultimatu
mą, kad į 24 valandas ji iš
sikraustytų iš Dancigo ir 
“koridoriaus.” Slovakai rei
kalauja, kad ji grąžintų 
jiems pernai “pavogtą” te
ritoriją. Galicijos rusinai 
taipgi norį but nuo Lenkijos 

Hitleris 
juos remia. Su Lenkija gali 
atsitikti taip, kaip atsitiko 

’ su Čekoslovakija. Taigi čia 
' bus gera proga ir Lietuvai

daug stipresnį frontą prieš 
Japoniją. Taigi šita rusų- 
vokiečių sutartis kartu yra 
smūgis ir Japonijos impe
rialistams.

Bloga tik tas, kad ši su
tartis sustiprina Hitlerio po- ^prikiausomV, ir 
ziciją. Bet Anglijos Cham- j ■ - -
berlainas ir Francuzijos Da- 
ladier negeresni už Hitlerį. 
Jie yra da bjauresni reakci
ninkai, negu jis. Dabar gal ir , pa^kafaSi^vo Vilniai 
jiems ateis galas Anglai Vokietija ir Rusija, be abe- 
veikiausia isvys Chamber- - --
lainą. To pasėkoj tenai gali 
susidaryti Darbo Partijos 
valdžia.

“New’ York Times” kore-

jonės, Lietuvos reikalavimą 
paremtų. Reikia tik, kad 
Lietuvos valdžia nepražiop
sotų šitos progos.

RUSU-VOKIEČIŲ SU
TARTIS YRA SMŪGIS

JAPONIJAI.
Žinios iš Tokijo sako, kad 

lusų-vokiečių nepuolimo su
tartis labai nustebinusi Ja
ponijos militaristus. Iki šiol 
jie tikėjosi, kad pradėjus 
jiems karą su Sovietais, vo-

neša: “Nėra abejonės, kad 
Chamberlainas šiandien nu
kentėjo pirmos rūšies paže
minimą ir gėdą, tuo tarpu 
kai Vokietijos diplomatija 
laimėjo didžiausį triumfą.” 

Ištiesų, Chamberlaino di
plomatija baisiai susikom
promitavo ir nesinori tikėti, ~--------- ,

__  ________ ,o o_ kad Anglijos visuomenė kiečiai galės jiems padėti 
išskaitliavimas susi- leistų toliau šitam bankru- užpuldami Sovietų Rusiją iš 

valstybės užpakalio.. Dabar gi, pasi- 
. rašius nepuolimo sutartį, 
Vokietija negalės Rusijos 
pulti ir pastaroji galės jau 
visas savo karo pajėgas pa
naudoti prieš Japoniją. Tai
gi japonų militaristai dabar 
pasijuto suvaryti į ožio ra
gą. Sovietų Rusija dabar 
jau galės panaudoti visas 
savo jėgas ir padėti Kinijai 
sutriuškinti japonus.

i

Lenkija Apkvaišus Apšaudė 
- - Japonus.

Šanchajaus mieste, Kini
joj. įvyko kruvinas inciden
tas, kuris labai supiudė ja
ponus prieš anglus. Japonų 
pakurstytas būrys kiniečių 
tenai pradėjo užkabinėti ir 

Manievrai Amerikai 
Kainuos $3,000,000.
“Keleivy” buvo jau rašy

ta, kad dabartiniu laiku 
ties Plattsburgu, New Yor
ko valstijoj, yra daromi ka
ro pratimai, kuriuose daly
vauja apie 75,000 vyrų. Iš 
Washingtono pranešama, 
kad šitie dviejų sąvaičių 
manievrai kainuosią kraštui 
$3,000,000. Bet armijos va
dovybė sako, kad kainuosią 
daug daugiau, nes Wash-i 
ingtonas da nežino, kiek iš 
viso reikės užmokėti už mai
stą kareiviams, už drapanas, 
už transportaciją, už išmin
džiotus laukus farmeriams, 
už išgriautas tvoras ir tt.

Kaip nuo Perkūno
Žinia apie rusų-vokiečių 

sutartį pritrenkė Lenkijos 
vadus kaip perkūno smūgis. 
Visa Varšuva apkvaitusi. 
Lenkai tikėjosi, kad Angli
ja ir Francuzija, susidėjusi į 
karo bloką su Sovietų Rusi
ja, bus geriausia jiems at
spara prieš vokiečius. Nors 
anglų-francuzų derybos su 
rusais Maskvoje kol kas da 
nėra nutrauktos, lenkai ge
rai žino, kad iš tų derybų 
jau nieko neišeis, nes rusai, 
pasirašę su vokiečiais ne
puolimo sutartį, jau nega
lės duoti franeuzams ir ang
lams pagalbos prieš Vokie
tiją. 0 be Rusijos pagalbos 
franeuzai su anglais nedrįs 
eiti Lenkijai į pagalbą, jei
gu vokiečiai prispirs ją prie 
sienos. Todėl Lenkija šian
dien jaučiasi prilipusi liepto 
galą.

tarptautinėj sodyboj. Paga
liau vienas kiniečių šovė an
glą iš užpakalio ir sužeidė 
jį. Tada anglas paleido dar
ban savo kulkasvaidį ir du 
užpuoliku užmušė ant vie
tos, o 6 sužeidė. Paskui jis ir 
pats susmuko. Dėl šito įvy
kio japonai pakėlė didelį 
triukšmą prieš anglus ir sa
ko, kad Anglijos valdžia 
turėsianti už tai sunkiai at
sakyti.
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^Š7S“s’R“’iVokiečiai Pasiruošę Jau 
Ateinančiam Ketvergiukordus.

Dieso komisija pereitą są
vaitę pasišaukė Washingto- 
nan Amerikos vokiečių fa
šistų Sąjungos (Bundof va
dą Kuhną, kad jis paaiškin
tų, kaip jo organizacija vei
kia ir kokių ryšių ji turi su 
Vokietijos naciais. Kuhn at- . ....... ~
sakė, kad iš galvos jis daug pieną. Streikas yra nukreip- 
pasakyti negalįs, o organi- |as prješ pieno šinkuotojų 
zacijos knygų neturįs. Pa- kompanijas, kurios farme- 
klaustas, kur Bundo^ kny- rjams moka už pieną labai 

i...j pigiai, o New' Yorko gyven
tojams parduoda brangiai. 
Paprastai New Yorko mies
tas suvartoja per dieną 
3,200,000 kvortų pieno, bet 
pereitą subatą gauta tik 
1,960,000 kvortų. Mat, yra 
farmerių, kurie prie streiko 
da neurisideda ir savo pie
ną veža kaip vežę. Streikuo- 
jantįs farmeriai tokius gau
do ant kelių ir jų pieną ver
čia laukan, arba pripila ke- 
rosino. Vietomis įvyksta 
muštynių tarp streikuojan
čių farmerių ir policijos. St. 
Law'rence’o kauntėj per to
kias muštynes buvo sužeista 
apie 12 farmerių ir šerifas 
buvo primuštas iki sąmonės 
nustojimo. Ties Hammondu 
streikieriai ištepė riebalais 
gelžkelio bėgius ir trauki
nys su pienu negalėjo išeiti, 
iki bėgiai nebuvo nuvalyti.

Pieno Streikas New 
Yorke.

New Yorko valstijoj su
streikavo farmeriai, kurie 
pristato New Yorko miestui

zacijos knygų neturįs.

gos, jis atsakė, kad visos 
knygos sudegintos, kai buvo 
išgirsta, kad “Bundas” bus 
tyrinėjamas.

Kuhn pasirodė toks drą
sus akyplėša, kad Dieso ko
misijos narius pradėjo va
dinti “melagiais,” liepė 
jiems “užsidaryti burnas” 
ir vienu tarpu tik per plau
ką su jais nesusimušė, poli
cija turėjo jį su vienu kon- 
gresmanu perskirti.

Paklaustas, kiek nacių 
“Bundas” turi narių, Kuhn 
atsakė iš galvos, kad apie 
20,000 narių, kurie moka 
mėnesines duokles, ir apie 
dusyk tiek pritarėjų. Visi 
esą Amerikoj gimę piliečiai. 
Ateiviai naciai visi buvę iš 
“Bundo” pašalinti, kad or
ganizacija galėtų veikti čia 
legaliai.

SIŪLO VOKIETIJAI PA
SIIMTI DANCIGĄ, BET 
PALIUOSUOT ČEKUS.
Londono dienraštis “Ti

mes” išspausdino įdomų 
editorialą. Jisai siūlo, kad 
Anglija ir Francuzija tuo
jaus susitartų su Sovietų 
Rusija ir pasiūlytų Vokieti
jai šitokį taikos planą:

1. Visos valstybės turi nu
siginkluoti. /■

2. Vokietiją turi atsižadė
ti nuo “Lebensraum” (gy
venimo erdvės) svajonių.

3. SugVąžinti Vokietijai 
Dancigą, bet užtai Vokieti
ja turi sugrąžinti Čekijai 
nepriklausomybę.

Londono dienraštis
no, kad Vokietija turės su 
tuo planu sutikti, nes ji ži
no, kad karo ji negali laimė
ti, jeigu prieš ją stos Angli
ja, Rusija ir Francuzija.

m a-

“LENKIJA JAU KREP
ŠY,” SAKO NACIAI.
Šį panedėlį Berlynui pa

skelbus, kad Vokietija pa
darė su Sovietais nepuoli
mo sutartį, visoj Europoj ki
lo sumišimas, išskyrus Vo
kietiją. Vokiečiai džiūgauja 
ir šūkauja, kad “Lenkija jau 
krepšy.” Tai reiškia, kad be 
Sovietų pagalbos ji negalės 
Vokietijai priešintis ir turės 
išpildyti visus jos reikalavi
mus.

Lenkijos mums negaila. 
Kai vokiečiai pernai užpuo
lė Čekoslovakiją, tai Lenki
ja vietoj užtarti brolišką 
tautą, pati puolė ją plėšti. 
Dabar slovakai jau sako, 
kad ji turi “pavogtą” jų te
ritoriją grąžinti jiems atgal. 
Ir nėra abejonės, kad ji grą
žins.

Jeigu Lietuvos tautinin
kai nebūtų išsižadėję Vii- skųstis, kad japonų laivai 
niaus, tai dabar Lietuvai atplaukia j Alaskos pakraš- 
butų gera proga pareikalau- čius ir čia vagiškai žuvauja, 
ti, "kad lenkai grąžintų jai Washingtonas paskyrė ko- 
taip pat “pavogtą” Vilniaus misiją, kad šituos skundus 
kraštą. _ ištirtų. _______

ISPANIJOJ PALEISTAS 
AMERIKOS LAKŪNAS.
Pereitą sąvaitę Ispanijos 

fašistai paleido 17 ameri
kiečių. kurie karo metu bu
vo paimti nelaisvėn. Tarp 
jų esąs paleistas ir lakūnas 
Harold Dahl, kuris pateko 
nelaisvėn da karo pradžio
je, kuomet jo orlaivis buvo 
nušautas žemėn. Fašistai 
buvo pasmerkę jį sušaudyt, 
bet pakėlus amerikiečiams 
didelį protestą, paliko gyvą 
ir iki šiol laikė kalėjime.

JAPONAI VAGIA ŽUVIS 
IŠ ALASKOS VANDENŲ.

Alaskos žvejai pradėjo

VOKIEČIAI DUOS RU
SAMS $80,000,000 KRE

DITO.
Pereitą sąvaitę Sovietų 

Rusija padarė su Vokietija 
prekybos sutartį, kuria Vo
kietija pasižada duoti Rusi
jai kreditan už $80,000,000 
mašinų ir ginklų, o Rusija 
pasižada atsilyginti užtai 

' odomis, žibalu, geležimi ir 
kitokia žaliava.
NACIAI NUŠOVĖ LENKŲ 
KAREIVI, LENKAI AREŠ

TAVO 100 NACIŲ.
Pereitą sąvaitę Dancigo 

hitlerininkai nušovė lenkų 
pasienio sargybinį. Tas la
bai suerzino lenkus. Neuž
ilgo po to lenkai areštavo 
100 vokiškų nacių Silezijoj, 
kas iš kitos pusės baisiai su
erzino Vokietijos fašistus.
VOKIEČIAI GAUS DAUG

ŽALIAVOS IŠ PIETŲ 
AFRIKOS.

Berlyno žiniomis, Vokie
tijos valdžia padarė svarbią 
prekybos sutartį su anglų 
valdoma Pietų Afrika. Vo
kiečiai gausią iš Afrikos 
$17,316,000 vertės vilnų, 
žuvų aliejaus, odų ir gele
žies rudies, o mainais užtai 
duos savo manufaktūros 
produktų.

PANČIAKINIAMS NU
STATYTA 32% CENTO 

PER VALANDĄ.
Nuo 18 rugsėjo dienos 

46,000 pančekinių darbinin
kų Amerikoj gaus nema
žiau kaip 32% cento per va
landą atlyginimo. Tokį al
gos minimumą nustatė algų 
ir valandų administratorius. 
uksuslTgesino uksu- 
SO DIRBTUVĖS gaisrą.

Santa Rosa, Cal.— Perei
tą sąvaitę čia užsidegė uk- 
suso dirbtuvė. Kadangi van
dens užtektinai nebuvo, tai 
ugniagesiai prijungė savo 
mašinas prie kubilų su uk- 
susu ir ta rūgštimi užliejo riems sukelti daromas 100 
ugnį. ! dienų vajus.

Padėjo Geležį Ant 
Bėgių.

Rhode Islando valstijoj 
tapo sugauti du jauni pikta
dariai, kurie buvo padėję 
ant gelžkelio bėgių sunkią 
geležį. Lėtai eidamas pre
kių traukinys buvo smarkiai 
sukrėstas. Geležinkelinin
kai sako, kad greitas trauki
nys butų iššokęs iš bėgių. 
Nevados valstijoj tokie pat 
kriminalistai anądien pada
rė baisią traukinio katastro
fą, kurioj žuvo 24 žmonės.

RAGINA “DAUŽYT RAU
DONUOSIUS.”

Pereitą nedėldienį kun. 
Couglinas vėl raumojo per 
radiją. Šį sykį jis šaukė vi
sus savo klausytojus organi
zuotis ir pradėt kovą prieš 
“raudonuosius.” Jis priskai
tė net 60 “raudonų” organi
zacijų. Jų esą pilna visur: 
mokyklose, kolegijose ir net 
parapijose. Jis kurstė visas 
jas sunaikinti. Bet jis nei žo
džio nepasakė prieš faši
stus.

BANDITAS LEPKĖ APSI
DRAUDĘS ANT $1,000,000 

I “Keleivy” buvo jau rašy
ta, kad už New' Yorko ban
dito Lepkės galvą yra pa
skirta $30,000 dovanų. Kas 
jį sugaus ar užmuš, tas gaus 
tokį atlyginimą. Bet dabar 
pasirodo, kad jis turi ap- 
draudęs savo gyvybę ant 
$1,000,000, ir jeigu jis bus 
užmuštas, tai apdraudos 
kompanijos turės išmokėti 
jo paveldėjams milioną do
lerių. Kompanijos dėl to la
bai susirūpino.
KOMUNISTAI NORI SU

RINKTI $250,000.
New Yorko komunistų 

organizacijos pirmininkas 
Amteris paskelbė, kad jų 
partijai reikia $250,000, ku
ri-------- kriri ______ 1ČJ

j dienų vajus.

“New York Times” kore
spondentas telegrafuoja iš 
Berlyno, kad Vokietijos ge
neraliniam štabui esą įsaky
ta būti pasirengusiam pra
dėti karo veiksmus prieš 
Lenkiją šį ketvergą, 25 rug
pjūčio, jeigu Lenkija neiš- 
pildys visų reikalavimų.

Išpradžių buvę manyta, 
kad šitas įsakymas yra tik 
tam tikras “nervų karo” 
manievras priešui nugąsdin
ti; bet kai vėliau buvo pa
skelbta, kad Vokietija pa
darė su Sovietais nepuoli
mo sutartį, tai šitas įsaky
mas įgijo visai kitokios 
reikšmės. Diplomatų tarpe 
tuojaus pradėta kalbėti, kad 
Rusija ir Vokietija susitaru
sios Lenkiją pasidalinti. Iš 
dviejų Lenkijos pusių, Slo
vakijoj ir Rytų Prūsuose, y- 
ra jau sutrauktos didelės 
vokiečių karo jėgos ir jos 
nuolatos vis da stiprinamos. 
Rytų Prusai išrodą kaip ka
ro stovykla. Prigabenta dau
gybė armotų, tankų, bom
bų ir orlaivių. Laukiama tik 
valandos, kada visa šita ka
ro mažinerija bus paleista 
darban. Vokiečiai tvirtina, 
kad per dvi sąvaites jie ga
lėsią užimti visą Lenkiją.

Diplomatuose esąs kelia
mas klausimas, ar pasiten
kins vokiečiai užėmę Lenki
ją? Ar nežengs jie kartais 
ir toliau į Rytus, būtent į So
vietų Rusiją, “užmiršę” da
bar padarytąją su ja “ne
puolimo sutartį?” Bet kas gi 
gali į tai atsakyti?

Policija Žiauriai 
Puolė Streikierius

South Baries miestelyje, 
kur streikuoja vilnų karši
nio kompanijos darbininkai, 
šį panedėlį vėl kilo riaušės, 
kuomet šerifas su savo de- 
pučiais pradėjo gabenti 
dirbtuvėn streiklaužius. Ka
dangi 600 streikierių užsto
jo skebams kelią, tai šeri
fas su savo depučiais pradė
jo daužyti streikieriams gal
vas ir galų gale praskynė 
kelią streiklaužiams į dar
bą. Daug žmonių buvo su
žeista. Iki šiol tenai streiką 
laužė gubernatoriaus pa
šaukti milicininkai, bet kr i 
Amerikos Darbo Federaci
jos konferencija Bostone 
pasmerkė jį užtai kaip dar
bininkų priešą, tai milicinin
kai tapo atšaukti. Dabar 
streiką laužo šerifas.

PLIENO MAGNATAI NE
PASIDUODA.

Darbo Santykių Taryba 
įsakė Bethlehem plieno kor
poracijai panaikinti jos pa
čios sudarytą “uniją.” Plie
no korporacija dabar krei
pėsi į federalini apeliacijų 
teismą, prašydama panai
kinti tokį Darbo Santikių 
Tarybos įsakymą.

IMA NAGAN FILMŲ 
MAGNATUS.

Federalinės valdžios a- 
gentai pradėjo tyrinėt filmų 
pramonės magnatus, kurie 
po $100,000 ir daugiau ima 
algos per metus ir nemoka 
mokesčių. . . \
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Ji Kviečia Pas Save Juodžių Kunigą.

i APŽVALGA l
KAIP SUPRASTI ŠITĄ 

KOMEDIJĄ?
Lietuvos komunistai pa

skutiniais laikais apsimetė 
“patriotais” ir pradėjo agi
tuoti už Sfnetonos ginklų 
fondą. Jų organas “Tiesa’' 
15 gegužės laidoje, kaip ją 
citavo Brooklyno “Laisvė,” 
rašė, kad—

“Stiprinti krašto pajėgas 
šiuo metu yra kiekvieno pa- j 
trioto pareiga. Tokią pareigą , 
jausdami šimtai tūkstančių , 
patriotų sutinka šiandien gin
klų fondo rinkliavą, tokią pa
reigą jausdami sutinkam ją ir 
mes. Aktyviai prisidėdami 
prie ginklų fondo rinkliavos, 
mes kartu kviečiame ir visus 
Lietuvos piliečius aktingai ją 
remti.”

Geresnės agitacijos už 
ginklų fondą, turbut, nėra 
parašęs nei tautininkų “Lie-' 
tuvos Aidas.”

Kad tautininkai rėkia už 
ginklų fondą (nors jie patys 
neaukoja!), tai visai natū
ralūs dalykas. Jiems reika
lingi pinigai. Vilniaus “va
davimo” biznis sustojo, tai 
dabar jie prašo pinigų “gin
klams.” Tai jų reikalas. Bet 
kokiais tikslais šitą tautinin
kų biznį remia komunistai, 
kuriuos tautininkai stengia
si Lietuvoje išnaikinti?

Jeigu komunistai mano, 
kad pasivadinę “patriotais” 
ir agituodami už ginklų fon
dą jie prisigerins tautinin
kams ir Smetona leis jiems 
patiems tais ginklais apsi
ginkluoti, tai jie turi but da 
visai nesubrendę politiniai 
kūdikiai, nes aišku, kad ši
tokiu manievTU jie tautinin
kų neapgaus.

O jeigu komunistai tiki, 
jog ginklų fondas ištikrujų 
gali Lietuvos pajėgas tiek 
sustiprinti, kad Vokietija 
bijosis ją pajudinti, tai jie 
da prasčiau politinę savo iš
mintį rekomenduoja.

Mes jau ne sykį esame sa
kę ir dabar vėl galim atkar
toti, kad Lietuva negali ka
riauti ir nekariaus su jokia 
didesne valstybe; gi ma
žiukės kaimynės, kaip Lat
vija ar Estija, jos neužpuls, 
todėl ir prieš jas jai nėra 
reikalo ginkluotis.

Ginklai Lietuvos valdžiai 
gali but reikalingi tiktai sa
vo žmonėms.’ priespaudoj 
laikytį. Jcl'gu komunistai, 
kurie dabar taip uoliai agi
tuoja už ginklų fondą, pa
mėgintų prieš Smetonos 
tvarką sukilti, tai be ginklų 
jam gal butų sunku juos nu
malšinti.

Kad Smetonos valdžia 
nemano su tais naujais “pa
triotais” ceremonijų daryti, 
tai parodo ir pačių “Lietu
vos Komunistų Balsas,” ku
ris tilpo 15 rugpiučio “Lais
vės” laidoj ir po kuriuo pa
sirašo Lietuvos Komunistų 
Partijos Centro Komitetas. 
Tik pasiklausykit, kas ten 
rašoma apie šiomis dieno
mis buvusį statybos darbi
ninkų streiką Kaune:

“Nors statybininkų reikala
vimai buvo visai kuklus ir tei
singi, kova ėjo tik dėl kelių 
centų, vyriausybė griebėsi 
prieš darbininkus didžiausio 
teroro bei smurto priemonių: 
streikininkus daužė ir mušė, 
šimtais suiminėjo, darbinin
kus su sargybiniais varu varė 
į darbą, o atsisakiusius tuo- 
jaus areštavo. Streiko plitimui 
daugelį pramonės įmonių poli
cija ir žvalgyba stačiai tero
rizavo ir okupavo... Iš kitos pu- 

i sės, žandaras Skučas mėgino 
sukompromituot streiką, skelb
damas jį ‘tautos priešų’ darbu.. 
Skučo provokacinės priemonės 
toli peržengė žinomojo tautos 
budelio Čapliko laikus...”

' Toliau Lietuvos Komuni
stų Partijos Centro Komite

tas sako, kad “šios žiaurios j 
priemonės privertė šį kartą 
darbininkus streiką nutrau- į 
kti,” tačiau priduria, kad— .

“Darbininkų kovos rezulta
tai butų didesni ir valdžios 
žvėriškos represijos nebūt taip 
skaudžiai palietusios darbinin
kų, jei visi darbininkai netik 
solidarumo užuojautomis, o 
SAVO KOVA BUTŲ PARĖ
MĘ PRASIDĖJUSĮ STREI
KŲ JUDĖJIMĄ.”

Taigi komunistų Centro 
Komitetas mano, kad jau 
dabar Lietuvos darbininkai 
turėjo sukilti ir “valdžios 
žvėriškas represijas” nuga
lėti.

Na, ir to paties komiteto 
vadovaujama 'komunistų 
partija “aktyviai prisideda 
prie ginklų fondo rinklia
vos” ir kartu kviečia visus 
Lietuvos piliečius “aktingai 
ją (tą rinkliavą) remti!”

Prisipažįstam, kad mes 
nežinom, kaip šitą komedi
ją suprasti. Jeigu komunis
tai ištikrujų tuošiasi į kovą 
prieš “valdžios žvėriškas re
presijas,” tai kokiais sume
timais jie perka tai valdžiai 
ginklus?

“VILNIS” KREIPIASI NE 
TUO ADRESU.

Nesenai “Keleivy” tilpo 
Baltimorės lietuvių katalikų 
protestas prieš savo kunigą, 
kad jis nepasitenkina savo 
žmonių išnaudojimu, bet 
dar prisikvietė ir “nigerių” 
į lietuvių bažnyčią. Juod- 
veidžiai dabar einą kartu su 
lietuviais prie komunijos.

Perskaičiusi šitą protestą, 
komunistų “Vilnis” atrado 
reikalo pasakyt “Kelei
viui” pamokslą. Esą:

“Kiek mums žinoma, socia
listai nevartoja diskriminaciją 
prieš negrus. Tai kodėl ‘Kelei
vis’ pradeda įvesti diskrimina
ciją kitur? Tai yra nelogiška 
ir negražu.”

Bet “Vilnis” čia supainio
jo dalykus. Visų pirma, dėl 
juodveidžių įsileidimo lie
tuvių bažyčion protestavo 
ne “Keleivis” ir ne socialis
tai, bet Baltimorės lietuvių 
parapijos katalikai. Paskui, 
tos korespondencijos tiks
las buvo ne tiek “diskrimi
nacija prieš negrus,” kiek 
protestas dėl klebono godu
mo ant pinigų.

Jeigu “Vilnis” nori tą 
“dūšių ganytoją” užtarti, 
tai ji turėtų savo pamokslą 
adresuoti jo parapijonims, o 
ne “Keleiviui.”

KODĖL KAUNO CHO
RAS NEATVYKO.

J. V. Stilsonas “Naujoj 
Gadynėj” mėgina atspėti, 
kodėl buvo sulaikytas Kau
no choras nuo kelionės A- 
merikon. Sako:

“Tas Kauno universiteto 
choras, tai kaip naujas pasau
linis karas: čia jis yra, čia jo 
nėra. Kiek sykių buvo praneš
ta, kad jis atvyks Amerikon, 
tiek sykių užginčyta. Paskiau
sias pasiteisinimas, tai... choro 
nariai išvažinėję atostogų ir 
sunku juos surankioti.

“Man regis, tačiau, jog cho
ras galutinai sulaikytas ne dėl 
atostogų, o dėl kurių nors val
dininkų intrigų arba baimės, 
kad čia atvažiavęs Lietuvos 
jaunimas neužsikrėstų ‘ameri- 
konizmu' ir sugryžęs nepradė
tų reikalauti teisės laisvai kal
bėt.”

JAU PASIDARĖ NUO
STOLIŲ.

Chicagos lietuvių laikraš
čiai rašo, kad dėl kauniškio 
choro sumanymo atvykti A- 
merikon jau pasidarė kai 
kam nuostolių. “Sandara” 
sako:

Newporto. R. L. pajūry, kur susi
renka vasaroti Amerikos aristokrati
ja, viena iš tos kompanijos leidžiu, 
būtent Mrs. Angela Kaufman, kurios 
atvaizdas čia yra parodytas, pasi
kvietė pas save apsigyventi pagar
sėjusį negrų kunigų Divine’ų, kurį 
juodukai laiko savo “dievu.” Dėl šito 
pasiūlymo kiti Newporto ponai pakė
lė triukšmų. Čia yra parodyti ir tie 
jos rūmai ir jų vidus su staliukais ir 
stiklais.

Išsižadėk Komunistų Partijos’ KAS SKAITl

TAS DUONO

“Štai Chicagoj komp. A. Po-1 
cius komiteto vardu nusamdė 
Orchestra Hali ir uždėjo $100 
depozito iš savo kišeniaus.

“Dabar, kai choras neatvyk
sta. tai tie pinigai jau žuvo ir 
jų daugiau neatgausi.”

Nuostolių pasidarė vien 
tik paketinus chorui atvykti 
Amerikon. Na, o kas butų 
buvę, jeigu butų reikėję a- 
pie 50 choristų poniškai pa
valgydinti, koteliuose ap- 
nakvyndinti ir kelionės 
šas visiems apmokėti?

lė-

TYSLIAVA LEISIĄS 
NAUJĄ LAIKRAŠTĮ.

“Naujoji Gadynė” pa
duoda iš New Yorko šitokią 
žinią :

“Iš patikimų šaltinių paty
rėme, kad neužilgo pradės eiti 
naujas lietuvių kalba mėnesi
nis žurnalas, ‘Naujoji Lietu
va.’ Ją leis Juozas Tysliava ir 
bendrovė. Prenumerata bus $2 
metams, žurnalas busiąs 32 
puslapių, iliustruotas.”

Iki šiol lietuvių žurna
lams Amerikoje nesisekda
vo. Ar Tysliava bus laimin
gesnis, t ai lieka da pama
tyti.

Tokį reikalavimą stato Lietuvos Pasiuntinybė Paryžių- 
partijai nepriklauso.

kas, kiekvienas advokatas. 
Ponams Vanagams jos yra 
medžiaga 
raštams 
visiems 
viams tai 
kos ponų Vanagų erudicijos ir 
menko jų nusimanymo teisi
niuose ir valstybiniuose daly
kuose.

Pagaliau, kaip suprasti tas 
“slaptas” reikalavimas “gerb
ti įstatymus” ? Kas nerespek
tuoja įstatymų, tai yra taiko
mos tų įstatymų numatytos 
sankcijos. Jei toks specialus 
pasižadėjimas yra reikalauja
mas, tai kuo remiantis jis rei
kalaujamas ?

Mums žinoma, kad tas “į- 
statymų garbinimas” ponams 
tautininkams — žvalgybinin
kams yra labai opiu klausimu, 
bet tik tiek, kiek tai liečia ki
tus, ne jų žmones. Kodėl gi jie, 
pavyzdžiui, nepritaikė Volde
marui taip vadinamo “plečkai- 
tininkų įstatymo” už pakarto
tą bandymą nuversti “įstaty
mų nustatytą!” tautininkų 
tvarką ir už jo priešvalsty- 
bišką veikimą užsienyje (jo 
straipsniai hitlerininkų spau
doje) ?

Taigi dar kartą statome 
klausimą: kuo pasiremdamas 
p. Vanagas parašė šaduikiui 
tą laiškelį? Juk mes dar nesa
me nei tautininkų kalėjime, 
nei jų žvalgybos lageryje. Tai 
ką jis mano atsiekti tokiais 
reikalavimais ? Kuo remiantis 
p. Vanagas reikalauja iš Ispa
nijos kovotojų lietuvių viršmi- 
nėtos rūšies pasižadėjimų? 
šiuos klausimus mes statome 
ne “slaptai,” o visai viešai.

Ispanijos kovotojų lietuvių 
grupės vardu: A. Bulota,

P. Stulpinas, 
J. Povilonis.

Camp de Gurs,
5 rugpiučio, 1939.

kuris tai

Povilas
je lietuviui,

Lietuvos pilietis 
Šaduikis, kuris buvo nuvy
kęs Ispanijon demokratijos 
ginti, o dabar randasi Camp 
de Gurs stovykloj, Francu- 
zijoj, šiomis dienomis krei
pėsi į' Lietuvos Pasiuntiny
bę Paryžiuje prašydamas 
prailginti jo pasą. Jis gavo 
iš pasiuntinybės šitokį atsa- 
burna •

kiekvienas
Vanagams 
kombinuoti byloms, 
ir atsakymams, bet 
pažangiems lietu- 
yra įrodymu men-

(Mando

Hums reikali 
ir sutarimas, 

savo orgaj

Mums, lietui 
ą atsiminti, 
išeiviu judėji

Indijono vardą nelengva I Karas Jau Čia Pat, 
v sužlnotI- .. j Saku Italų Spauda.

New Mexico valstijoj yra i ----------
da nemaža Navajo giminės 1 Italijos spauda sako, kad 
indijonų, kurių vardais iki I karas dėl Dancigo galįs pra
šioj niekas nesidomėjo, nes 1 sidėti jau šią sąvaitę, jeigu 
nebuvo reikalo. Bet dabar, i Lenkija nenusileis. Visi ra
kai Socialės Apdraudos Į- šistų laikraščiai, lyg užsukti 
statymas reikalauja, kad 1 Mussolinio gramofonai, siu- 
kiekvienas. darbininkas bu-j lo Lenkijai atsipalaidoti 
tų tiksliai užregistruotas,, nuo Anglijos ir Francuzijos, 
valdininkai susiduria su di-: o priimti Hitlerio planą, Ru
deliais keblumais. Pasirodo, ris esąs toks:
mat, kad vardas indijonui ■ 1. Grąžinti Vokietijai 
labai mažai reiškia ir jis ga-, Dancigą.
Ii but keičiamas kaip kam I 2. Skersai Pamarį (kori- 
patinka ir kada tik patinka, dori) duoti Vokietijai gele- 

Navajo iųdijunuko tėvai. žjnkeliais ir viešais ^ysi- 
gali pavadinti savo vaiką Į siekimą su Prūsais, ku- 
“Šleivuku,” kuomet jis tik lie1 ^a^ar koridorium yra 
pradeda vaikščioti. Bet kai atskirti nuę okietijos.
jis paauga ir jau gali pavog- 3. Naciai tuomet sutiks 

• ■“ • duoti Lenkijos laivams “lai
svą zoną” Dancigo uoste.

4. Vokietija garantuos 
Lenkijos sienų neliečiamy
bę per 25 metus, jeigu Len
kija pasirašys tokiam laiko
tarpiui nepuolimo sutartį.

taii> toliau. Ta pačia tema lenkams
Jeigu paklausi tokio indi- triubija ir Vokietijos fašistų 

jonuko, kaip jis vadinasi, spauda: Atsiskaitymo die
tai vieną sykį jis pasako vie- na jau atėjo, jie sako. Dan
na savo vardą, kitą sykį ki- J eigas turi grįžti atgal prie 
tą, ir tt. Tokių vardų, kaip Vokietijos. Jeigu Lenkija 
Jonas, Petras, pas indijonus klausys Anglijos if Francu- 
nėra. zijos kurstymų, ji papildys

savižudystę, sako nacių pro
pagandininkai. Todėl jos 
pareiga tuojaus atsimesti 
nuo demokratijų ir susitarti 
su Hitleriu geruoju. Tuomet 
ji išliksianti gyva ir sveika 
(turbut taip, kaip Čekoslo
vakija “išliko”).

Ką darys Lenkija, tuo 
tarpu da nežinia.

ti kaimyno vištą, tėvai jį 
pradeda vadinti “Vagišiu- 
ku.” Jeigu jis vėliau pasiro
do nesveikas, tai jie pritai
ko jam vardą pagal jo kūno 
nedatekliuš: “Kreivanosis,” 
“Žvairys,” “Vienaausis” ir

MARGUMYNAI.
Demokratija, tik ne visiems.

Vieno miesto gatve ėjo 
policmanas. Einant jam pro 
krautuvę, krautuvninkas 
pasišaukė jį prie savęs ir, 
rodydamas j automobilį, 
kuris stovėjo ties jo krautu
ve pastatytas, sako:

“Matai šitą mašiną? Jeigu 
ji butų mano, tu prisegtum 
prie jos tikėtą.”

Mat, toj zonoj policijos 
buvo uždrausta automobi
lius statyt. Policmanas dirs
telėjo, automobiliaus blėta 
turėjo pirmą numerį. Reiš
kia, automobilius guberna
toriaus. Policmanas pririšę 
prie jo tagą ir sako krautuv- 
ninkui:

“Matai, Amerikoje de
mokratija. Gubernatorius ir
gi ne ponas. Jis turės eit į 
teismą kaip ir tu turėtum.”

Praslinkus keliom die
nom, tas policmanas vėl ei
na pro tą pačią krautuvę. 
Krautuvninkas jam ir sako:

“Nors tu pririšai guberna-1 
toriaus automobiliui tagą. 
tačiau į teismą jis nėjo ir by- monologai ir deklamacijos.

Kaip demonstruoti savo 
sentimentą.

Tarp Vokietijos studentų 
yra nuo neatmenamų laikų 
įsigyvenęs paprotys kojo
mis reikšti savo sentimentą 
viešuose susirinkimuose. 
Jeigu jie kam pritaria, tai 
savo pritarimą išreiškia 
smarkiai suduodami kojo
mis į grindis. Kai visos ko
jos susitaiko trypti tuo pa
čiu kartu, tai salėj susirado 
griausmingas efektas. O jei 
norima išreikšti savo nepa
sitenkinimą, tai tada kojų 
padais trinamos grindys. 
Tai padaro lyg tūkstančio 
gyvačių šnypštimą.

Tai taip buvo iki šiol.
Dabar gi vienas nacių or

ganas, pašvęstas garso tech
nikai, aiškina, kad toks sen
timento reiškimas naciams 
netinka, nes jame nepasi
reiškia asmuo. Daug geriau 
esą savo pritarimą reikšti 
rankų plojimu, o nepasiten
kinimą reikia demonstruoti 
sutartu šauksmu: “Pfui!”

Katastrofingas Pot-

lą prieš jį išmesta; o jeigu 
tu butum mano kalamaškai 
pririšęs tokį popiergalį, tai 
teismas butų nubaudęs ma
ne penkiais doleriais... De
mokratija, tik ne visiems...”

Šioje knygoj telpa daugybė nauju, 
labai gražių ir juokingų monoligų ir 
deklamacijų. Visokios temos: darbi
ninkiškos, reVoliucionieriškos, tautiš
kos, humorist iškos ir laisvamaniškos. 
Visos skambios, visos geros. Tinka 
visokiems apvaikščiojimams, baliams, 
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston......................... 25c.

Tientsino mieste ir apylin
kėj labai patvino Hai upė. 
Japonų sodyba tenai perei
tą subatą buvo jau 6 pėdas 
po vandeniu, ir potvinis vis 
dar kilo. Apsemtos taip pat 
anglų ir franeuzų koncesi
jas, kurias japonai buvo ap
tverę elektrizuotomis vielo
mis. Tos tvoros dabar stovi 
po vandeniu arba visai pot- 
vinio išneštos. Tiltas per 
upę išgriautas ir kitos susi
siekimo įmonės taip pat su
naikintos. Bet skaudžiausia 
potvinis yra palietęs už
miesčio klonius, kur gyveno 
daug kiniečių ūkininkų. Ma
noma, kad tūkstančiai jų te
nai žuvo po vandeniu, nes 
potvinis pakilo taip greitai, 
kad žmonės neturėjo laiko 
pabėgti. Kurie spėjo, tie su
lipo į medžius arba ant sto
gų ir sėdi tenai be maisto.

J Paryžius, 1939 m., rugp. 2
Slaptai
Ponui P. šaduikiui, 
Camp de Gurs, Hot g, 
Groupe Lithuanien, 
(Basses Pyr.)

Atsakydamas į Tamstos .._ ( 
pos men. 25 dienos laišką, Lie. 
tuvos Pasiuntinybės Paryžiuje 
Konsuliarinis Skyrius prašo 
Tamstą atsiųsti jam savaran
kiškai surašytą pasižadėjimą, 
kad Tamsta išsižadi komunis
tų partijos ir žadi gerbti Lie
tuvos įstatymus. Gavęs tą pa
sižadėjimą. Lietuvos Pasiunti
nybės Paryžiuje Konsuliarinis 
Skyrius persiųs jį tuojaus ata
tinkamoms įstaigoms, kurios 
spręs Tamstos užsienio paso 
prailginimo reikalą.

Pasirašė: A. Vanagas, j
Konsuliarinio Skyriaus

Vedėjas.

Į šitą reikalavimą P. Ša
duikis tam Vanagui atsakė:

Gavau Tamstos laišką rašy-1 
tą rugpiučio 2 d., su užrašu i 
SLAPTAI. Kadangi aš komu- ’ 
nistų partijai nepriklausiau ir 
nepriklausau, tai nežinau ko 
čia Tamsta iš manęs nori. Lie
tuvon noriu grįžti, nes ten tu- I 
riu savo šeimyną, savo žmoną 
ir sūnų.

Pasirašė: P. šaduikis..
Rugpiučio 4 d., 1939 m.

Situs dokumentus mes 
gavom iš Francuzijos perei
tą savaitę. Prie jų pridėtas 
dar šitoks Ispanijos kovoto- ; 
jų lietuvių grupės vardu" 
laiškas:

Gerbiamoji Redakcija!
Prašome patalpinti jūsų 
raštyje, kas seka:

Prisiunčiame nuorašą rašto, 
parašyto Lietuvos Pasiuntiny
bės Paryžiuje Konsularinio 
Skyriaus vedėjo Vanago, mu
sų lageryje esančiam lietuviui 
Povilui šaduikiui, pasiuntu
siam savo užsienio pasą tam 
skyriui su prašymu jį pratęsti.

Iš to laiškelio matosi kokių 
žmonių randasi tarp atstovau
jančių Lietuvą užsieniuose.

Visų pirma, Povilas šadui
kis kaip jis pats pareiškia ne
priklausė ir nepriklauso ko
munistų partijai. Antra ver
tus, tas “slaptas” pageidavi
mas išsižadėti tos partijos, ku
riai jis nepriklauso, bus be 
abejo, kuo kitu inspiruotas. 
Tai senas tautininkų žvalgy
bos vartojamas metodas. Pa
galiau. ar tai suderinama su 
dabartinės Lietuvos vyriausy
bės. o taip pat ir Kariuomenės 
Vado pareiškimais dėl įsitiki
nimo ir pažiūrų laisvės? Vie
nokių ar kitokių įsitikinimų 
turėdamas nėra jokiu inkrimi
nuojančiu dalyku. Tokiu gali 
būti tik realus, konkretus dar
bas nukreiptas prieš dabartinę 
Lietuvos vyriausybę ir esamą 
santvarką. O tokių faktų p. 
Vanagas nepatiekia.

Taigi, kokias pareigas Pary
žiuj eina p. Vanagas: tauti
ninkų žvalgybos agento, ar 
konsularinio skyriaus tarnau
tojo, kurio pareiga turėtų būti 
patarnauti Lietuvos piliečiams 
užsienyje, trumpai ir aiškiai 
atsakant į jų klausimus ir pra
šymus?

{spėjam iš anksto, kad ban
dymas pasiremti tautininkų 
žvalgybos patiektom “agentū
rinėm žiniom” yra neatitin
kančiu dalyku, nes tos žinios 
yra tiekiamos iš visuomenės 
padugnių suverbuoto krimina
linio elemento; jų vertę žinom 
ne tik mes, bet žino kiekvienas 
rimtesnis Lietuvos teisinin-

d.

lie-

laik-

T rauksią Teisman 
Komunistų Partiją.
Nacių “Bundas” taipgi bu
siąs persekiojamas kaip 
“svetimos valstybes agen

tas.”

Kongresmano Dieso ko
misija, kuri dabar kamanti
nėja Amerikos vokiečių na
ciškąjį “Bundą,” pareiškė 
Wdshingtone, kad, jai rei
kalaujant, Justicijos Depar
tamentas trauksiąs atsako
mybėn Amerikos Komunis
tų Partiją ir kitas su ja susi
jusias organizacijas, užtai 
kad neužsiregistravo kaip 
“svetimų valstybių agen
tai.” Mat, Kongreso išleis
tas įstatymas reikalauja, 
kad visos organizacijos, ku- 
lios turi reikalų su svetimo
mis valstybėmis, turi užsire
gistruoti Justicijos Departa
mente ir paaiškinti, su ko
kiomis valstybėmis jos ben
dradarbiauja.

“Turimi musų faktai aiš
kiai rodo,” sako Dies, “kad. 
Amerikos Komunistų parti
ja yra Komunistinio Trečio
jo Internacionalo agentas, o 
to Internacionalo centras y- 
ra Maskvoje. Yra taipgi įro
dymų, kad ir kitos ‘fronto’ 
organizacijos, kaip Lyga už 
Taiką ir Demokratiją, In
ternational Labor Defense, 
Civil Liberties Union ir 
daug kitų, taip pat priklau
so Komunistų Partijai, ta
čiau nei viena nėra užsire
gistravusi, kaip reikalauja 
įstatymas. Pagaliau musų 
surinkti faktai parodo, kad 
Amerikos vokiečių Bundas 
vra Vokietijos nacių parti
jos agentas. Jeigu teismas 
pripažins, kad tos organiza
cijos yra kaltos, tai visi jų 
vadai galės but pasodinti 
kalėjiman,” pareiškė Dies.

“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė.
Vieno akto farsas, labai juokingas 

ir sreras perstatymui Kaina .... IpC' 
knygutėje. Kaina ..................... Z6C‘
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
Clevelando SLA Veikėjai Siūlo Sujungti] 

Du Susivienijimu į Vieną.
Dramblių Maištas Toronto Cirke.

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA
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Mums reikalinga vienybė j riau ir saugiau išsilaikyti, 
ir sutarimas, kad išlaikyti i Nes už keliolikos metų ir su

są vo organizacijas. ' sivienijimuose dalysis narių 
Mums, lietuviams, reikė-!

tų atsiminti, kad neužilgo 
išeivių judėjimas pradės 
laipsniškai nupulti žemyn, 
ir daugelis musų sukurtų 
darbų nebus kam palaikyti. 
Ne vien tik nebus kam pa
laikyti, bet su laiku jie turės 
visai išnykti. Tai bus labai 
skaudus smūgis musų išeivi
jai, kuri tiek daug darbavo
si savo jaunose dienose.

Daugelis musų brolių lie
tuvių apleido savo kraštą 
dėl tam tikrų priežasčių, dėl 
priespaudos, kurios Rusijos 
caras su savo gauja mums 
nesigailėjo. Nepakeldami 
despotizmo mes plaukėme 
į visas pasaulio dalis sau lai
mės jieškoti. Didžiuma su
plaukė į vadinamą laimingą 
Ameriką, į tą šalį, kuri buvo 
ir dar tebėra vadinama lais
vės ir aukso šalimi. Tačiau 
laikui bėgant ir čia viskas 

senesniais 
musų bro

liai laipsniškai pakilo kaip 
mokslu, taip ir kapitalu. Už 
tai jie gali būti dėkingi ne
tik savo darbštumui, bet 
taipgi ir šiai laisvai šaliai, 
kuri suteikė jiems progos 
laimę susirasti. Tačiau buvo 
ir tokių, kurie paliko savo 
laimę užjury o čia susirado 
daugiau vargo, negu smagu
mų.

Suvažiavę jauni ir ener
gingi vyrai ir merginos nu
veikė milžiniškus darbus. 
Suorganizavo daugybę pa
šalpinių ir kultūrinių drau
gijų. Sudėjo daug kapitalo 
pastatymui daugybės salių, 
bažnyčių ir visokių įstaigų. 
Net sunku tikėti, kad per tą 
keliatą dėsėtkų metų lietu
viai galėjo tiek daug nu
veikti !

Didžiausis musų išeivijos 
darbas, tai suorganizavimas 
Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoj. Tai yra didžiausia 
pašalpinė lietuvių organiza
cija visame pasaulyje. Čia 
yra pridėta labai daug sun
kaus darbo ir nemažai ka
pitalo.

Daugelis tų, kurie prisi
dėjo prie šio sunkaus darbo, 
neturėjo minty, kad jiems 
bus reikalinga pašalpa ar 
koks kitas patarnavimas. 
Didžiuma jų buvo jauni, 
drūti vyTai, ir nei manyti Į 
nemane, kad jie kada sirgs. 
O apie senatvę ir mirtį nei 
kalbėti nenorėjo. Daugelis 
dirbo su pasišventimu tik 
dėl idėjos, dėl kitų gerovės. 
Ir jų sukurta organizacija

keičiasi. Tiesa, 
laikais nekurie

i trukumas. Jeigu musų pri
augantis jaunimas susido
mės daugiau, negu iki šiol; 
jeigu jis matys sau naudos 
iš tų susivienijimų, kuliuos 
ateiviai tėvai palieka, tai, 
žinoma, tos organizacijos 
galės tęstis ilgiau; o kitaip, 
tai galima kitokią išvadą 
padaryti. |

Dabar daugelis jau pra
deda svarstyti, kaip butų 
galima musų sukurtą darbą 
pailginti. Bet ar ilgai susi
vienijimai paskirai galės 
gyvuoti? Yra daug minčių 
šiuo klausimu kilę po įvai
rias kolonijas. Ar nebūtų 1 
naudingiau, jeigu SLA ii 
SLD sudarytų vieną stip-1 
rų susivienijimą, taip kaip 
praeity gyvavo tik vienas: 
SLA? Susijungimas į viena! ,organizaciją pakeltų muš sllu: ab“‘lu l’usl;
nariais ir finansais. Suglau-1 «fna’ tal S«.ula sal.llne ant 
dus visas spėkas į krūvą, I r™ “!zarare. Y"1"- 
butu daug engviau dirbti Latkrasetu jiedu ok ų ne; 
SI A kviečia mažesnes drau- skalt° ir kas PasaulY dedasi 
gijas dėtis prie io. Ar nebu-1 ne~no'-. . . .tu tat naudinga, jeigu išl. Yra.cia ir viena moterele, 
abieju pusiu bitu rimtai pa-'kun v.įsus koll.°ia kalm>- 
galvota apie susivieniji mr nM valkus apkalba, bet uz- 
susidėjimą j viena daikte? ‘I k.ad Y P““* Viįlkal

J 1 j per naktis gatvėmis daužosi.
Butų gerai, kad nariai vi- Turbut, reikės nusiųsti Mai- 

sose kolonijose rimtai apie ko tėvui “paviestką,” kad 
tai pagalvotų ir per spaudą atvažiuotų čionai tą leidę 
savo mintis pareikštų. SLA suvaldyt. A. Gaubis.
seimas jau artinasi, ir tokie1 
vienybės ir broliškumo klau
simai turėtų būti pakelti 
viešai. Atsiminkime, broliai 
ir sesutės, kad iš tuščių poli
tikavimų naudos nebus nei 
vieniems, nei kitiems. Mes 
turime rimtai kalbėti ir rim
tai į viską žiūrėti, kad musų 
visų ateitis butų užtikrinta.

Taigi, Clevelando veikė
jai iš dviejų susivienijimų ir 
kelia šį klausimą, kad kitos 
kolonijos apie tai pasvars
tytų. Šis klausimas nėra ke
liamas tam, kad vieniems

■ <w:>, t a

■ ■ v>- ■

Toronto mieste, Kanadoj, anądien cirko drambliai pakėlė maištą prieš savo prižiūrėtojus. 
Vienasdramblys pagriebė savo “triuba” prižiūrėtoją Lewisą. iškėlė jį aukštyn ir, apsu
kęs kelis kartus ore, drėbė ji žemėn. Kitas slonius dar užmynė jį savo koja. Subėgę kiti 
prižiūrėtojai pradėjo supykusius gyvulius raminti. Sužeistas Lewis parodytas kairiam 
šone šliaužiant tolyn nuo dramblių. Jis buvo sunkiai sužeistas, bet spėjama, kad pasveiks.

elgiasi pagal šventąjį raštą. 
Bet šventam rašte nėra jo
kių rąžančių, škaplerių, 
maldaknygių, stacijų, karū
nų, žvakių, altorių, mistran- 
cijų, kielikų, nemirtinių dū
šių, maldų už mirusius, kū
dikių krikšto, šventųjų gar
binimo, baldakimų, išpažin
ties ir kitokio žmonių mul
kinimo. Visi tie dalykai pra
simanyti pačių kunigu žmo
nėms išnaudoti ir pinigus 
žvejoti. T. Tiesa.

TORONTO, ONT. 
“LiaudiesGARY, INDIANA.

Sūriai ir melai.
Surius aš pirkau, o melus 

dykai gavau. Atsitiko taip. 
Nuvažiavau pas lietuvį tai
merį sūrių su kmynais nusi
pirkti. Farmerka suvyniojo 
kiekvieną sūrį į popierą at
skirai. ' Parvažiavus namo, 
moteris surius išvyniojo ir 
sudėjo ant lentynos, kati ap
džiūtų. Pasirodė, kad vienas 
tų sūrių buvo suvyniotas į 
Lietuvių Romos Kataliku

ar kitiems butu kokios poli- Susivienijimo org “Gama," ti; visi nariai turi lygų balsą 
Hčknc hpt kpHumnc kurio antram puslapy buvo

įdėtas straipsnys “Kristaus 
Nurodytu Keliu.” Tas tai ir 
buvo melas, kurį aš gavau su

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
I Far Rockway pas Cibuls- 

I kius apsilankė garnys su 
šuneliu.

' S. Cibulskis gana senas 
LSS narys ir stambus visuo
menės veikėjas. B-t pasta
ruoju laiku pradėjo į susi
rinkimus neatsilankyti. O 
jeigu atsilanko, tai, žiūrėk, 
ir skuba namo. Dabar toji 
paslaptis visiems paaiškėjo. 
Mat, jo draugė Cibulskienė 
laukė garnio. Na, ir tas ne
labasis garnys atsilankė ir 

i paliko gana stiprų sūnų. Da- 
I bar abudu tėvai džiaugiasi, 
i kad sulaukė sunaus. V. Ka- 
jtilius linki jaunam Cibuls- 
kiui sparčiai augti ir bujoti.
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socialistas, tai kaip davat
kai velnias. O bet gi jie kal
ba apie bendrą frontą, apie 
bendrą veikimą lietuviuose 
ir tuo pačiu momentu netu
ri nei už sudilusį centą kitos 
sriovės žmogui pagarbos.

Rodos, keturi-penki me
tai tam atgal, Brooklyne 
tarp siuvėjų oficialiai buvo 
panaikintos frakcijos. Tie 
veiksmai, kokie ėjo pereito 
pusmečio kriaučių lokalo 
rinkimuose ir kokie ėjo 
Kriaučių Nepriklausomam 
Kliube rinkimai, rodo, kad 
komunistai iš kalno nutaria 
kas turi but išrinktas, kas 
ne. Ar ilgai tas išnaujo ke
liamas frakcionizmas bus 
toleruojamas, mes gausime 
persitikrinti. Niekas politi
nio raketo nepakentė, ir ne
pakęs Brooklyno demokra
tiški lietuviai, kad komunis- 

pusmetinis susirinkimas A- j tai monopolizuotų orgahi- 
merikos Lietuvių Piliečių' zacijų valdybas. Mes dar 
Kliubo svetainėje. Susirin- kartą perspėjam jumis:
kimas buvo negausus, nes meskite tas senas nudėvėtas 
KNK nėra toji organizaci- metodas, nes jos neatneš 
ja, kuri savo veikimu kreip-' jums naudos; jos galės tik 
tų kitų dėmėsi. Kriaučių iššaukti nereikalingą kovą.

i Vytautas Katilius.

Kriaučių Neprigulmingo 
Kliubo susirinkimas.

Rugpiučio 11 buvo Kriau
čių Neprigulmingo Kliubo

BALTIMORE, Ml).
Mirė Venckiutė-Dumkienė.
Rugpiučio 4 d. Baltimore.) I 

mirė Ona Venckiutė-Dumkienė, 
49 m. amžiaus moteris. Buvo 
kilus iš Salantų parapijos, Tel
šių apskr. Paliko vyrą Joną, sū
nų Joną ir tris dukteris: Oną, 
Mildredą ir Marijoną. Rugpiu
čio 7 d. iš namų (1249 Glyndon 
avė.) tapo palydėta į šv. Petro dažnai esti neskaitlingi.

• . - | Per pusmetinį susirinki-
lietuviai, kun. renkama vice pirminin- 

Giedra is Wash- ]<as Vicepirmininkas iki šiol 
Palaidota Holy fouvo f|rg- p. Tiškevičius,

' LSS 19 kuopos narys. Kaipo

Nieprigulmingas Kliubas, tai 
ki iaučių turto apsaugos or-, 
ganizacija, dėl turto Brook- ‘ 
lyno lietuviai “nesipeša,” 
tad ir KNK susirinkimai

airiu bažnyčią, kur apeigas atli- Į 
ko du kunigai 
Jasaitis ir kun. 
ington, D. C. 
Redeemer kapinėse.

Velionė buvo linksmo budo ir įjgg naįl, aišku?j'is komu- 
labai darbšti seimininkė. lai njstams nepatiko. Jie atėjo

Balsas” klaidin
gai informuoja.

“Aušros” choras "Kelelv’,°" skaitytojo susimObilizaVę ir jau prieš
j Jono Dumkaus moteris. . | atidarysiant L. ' ' ’ ' 
| Ilsėkis, Ona, šaltoje žemelėj, ■ kalbino tai viena, 
palikus dideliame nuliudime . •
šeimą. Ant. Kurelaitis. yįat jiems

New
Prie 

sirgo 
sana-

Šiuomi 
nori pareikšti, jog “Liau
dies Balsas” neteisingai in
formuoja savo skaitytojus 
ir žemina “Aušros” choro 
narius J. Jokubyną ir K. Bu
re, primesdamas jiems sau- 
vališką choro reikalu tvar
kymą. “Liaudies Balsas” ir 
kiti, kurie taip mano, klys
ta, nes šio choro ‘reikalai vi
suomet yra visų narių aptar-

MANCHESTER, CONN.
Mirė Marei jonas Gudzinas.
Rugpiučio 10 dieną apleido šį 

pasaulį Marcijonas Gudzinas, 
tik 54 metų amžiaus susilaukęs 
lietuvis. Amerikoje velionis iš
gyveno 33 metus ir 31 metus 
išdirbo vienoj dirbtuvėj. 
Britaine, molderio darbą, 
to darbo gavo džiovą ir 
dvejis metus Cedar Crest
torijoj. Tenai ir mirė. Ameriko
je liko du broliai. Jonas ir Jus
tinas. ir sesuo Stasė Mikulienė; 
be to, 3 broliai yra Lietuvoje, 
Jeronimas, Juozas ir Pranas. 
Palaidotas labai iškilmingai N. 
Manchesterio kapuose. Dalyva
vo daug giminių ir draugų. Gra
bą nešė Petras Stuonis, Jonas 
Abraitis, Antanas Kvederas, J. 
Valantavičius, J. Kuzas ir J. 
Kaminskas.

Velionis buvo kilęs iš Šiaulė
nų parapijos, Abrieškų kaimo, 
Šiaulių apskričio. Lai buna jam 
lengva Amerikos žemelė!

Manchesterio lietuviai gyvena 
labai vieningai ir nelaimės atsi
tikime visuomet vieni kitiems 
užjautą ir padeda. Jeigu numir
šta katalikas ir buna laidojamas 
iš bažnyčios, tai kaimynai neat
sisako ir bažnyčion nueiti.

A. P. K.

.. ' atidarysiant susirinkimą
.... tai kitą

dideliame nuliudime apSjjmti į vice pirmininkus.
Ant. Kurelaitis. ]y[att jiems patiems kandi- 

--------- — į datuoti nu paranku ; jie jieš- 
■ kojo kito žmogaus, kuris 

Tiškevičių rinkimuose nu
galėtų ir iš vice pirmininko 
vietos išvytų.

Ar jie prašė Prakevičių 
apsiimti į vice pirmininkus, 
ar ne, kol kas neteko patirti. 
Prakevičius yra geras žmo
gus ir prieš jį nieko negali
ma turėti. Jis apsiėmė j kan
didatus ir komunistai visi 
stojo už Prakevičių. Nieko 
tokio, kad jie balsavo. Bet 
nejauku, kad Prakevičių iš
rinkus, kilo krykštavimas ir 
rankų plojimas, tartum jie 
butų laimėję didžiausį mūšį 
su 17 balsų prieš Tiškaus 14 
balsų. Juk toks laimėjimas 
ir į tokią vietą nėra pavydė
tinas. Bet keista tuo žvilgs
niu, kad komunistai negali

1 toleruoti socialisto. Jiems

bei teises.
Šis choras turi valdybą, 

kuri stropiai seka viso cho
ro eigą bei darbus.

Piknike, kuris įvyko Se
minarijos darže, J. Jokuby- 
nas apibudino choro eigą 
tik dėl to, kad ta pareiga 
jam visų narių visuotiname 
susirinkime buvo pavesta. 
K. Burė buvo išrinktas to 
pikniko komisijon, nes cho
ras visuomet savo parengi- 
mams išrenka komisiją, ku
li, su nariais pasitarus, pa
vestą darbą tvarko. Todėl 
šie du pasidarbavę choro 
nariai jokio savarankišku
mo nesigriebė, tik atliko 
pavestą jiems pareigą.

“Aušros” choro sekretorė, 
Stasė Batkienė.

tiškos naudos, bet keliamas 
visų gerovei ateity.

SLA 136 kp. valdyba: _________ ;
Jonas Jarus, raštininkas: tais sūriais.

i Melas dėl to, kad klerika
lai dengia savo biznį Dievo 
vardu, o ištiktųjų to Dievo 
prisakymų nepaiso ir nepil
do. Kunigai čia Amerikoj 
turi nedideles parapijas, ta- 

Pontiac’o miestas nema- ^au 8auna P° . $U5 algos 
žas, turi 169,700 gyventojų, i P?1 rŲ,®nesI jr vįsas Pajamas 
tarp kurių yra visokių tau- mišias, už dūšias, už krik- 
tybių žmonių. Čia yra tiys štus, už šliubusjr už pakasi- 
dideli General Motors fab- nas. Bet to da negana; jie 
likai ir daug mažesnių dir
btuvių. Fisher Body dirbtu-

Stasys Čerauka, pirmin.;
S. Mažanskas, vice-pirm.1

PONTIAC, MICH.
Turim savo “bajorų” ir 

“profesorių.”

JI Į L l k UIYU1 IQ VJ X ti Cl 1 k 1 Zj Cl V1J C4. _ • , • • « ą j

šiandien jau teikia paramą! ^U1? Paklauso Genei ai 
šimtams. Šimtai musų broliu1 Motors korporacijai, _ buvo 
jau pradeda nusilpnėti ir 
pašelpa jiems būtinai reika
linga. Daugelis apleidžia šį 
pasaulį, atsiskiria nuo jo ge
rybių ir grožybių. Ir jei ne 
ŠLA, tai nekuriu nebūtų ga
lima nei palaidoti tinkamai.

Čia ir yra atsakymas į tą 
klausimą: Ar reikalinga 
mums vienybė ir sutarimas? 
Atsakymas — reikalinga!

Mes turėjome šimtus įvai
rių pašalpinių draugijų ir 
draugijėlių, kuriomis per 
kiek metų galėjome pasiti
kėti, kad reikale gausime 
pašalpą. Bet dabar jau aiš
kiai matosi, kad visos jos 
baigia nykti. Ir kaip kurios 
valstijos jau pradeda žiūrė
ti, kad tokios draugijos atei
ty nesuviltų tų žmonių, ku
rie yra nemažai sumokėję. 
Ir ateityje, gal visai ne už 
ilgo, jos visos turės išnykti. 
Žada pasilikti tik musų su
sivienijimai, SLA., SLRKA. 
ir SLD. Tai apie šias organi
zacijas mes ir turime dau
giausiai kalbėti ir daryti at
eičiai planus, kaip butų ge-

, buvo 
sustreikavę įrankių daryto- 

I jai. Dabar streikas jau pasi
baigęs ir visi sugryžę dar
ban. Streilperiai gavo viską, 
ko reikalavo.

Lietuvių kolonija čia ne
didelė, vos 7 šeimynos, bet 
ir tos ne visos sutinka. Mat, 
yra tokių, kurie laiko save 
“bajorais” ir “lenkais,” 
nors lenkiškai gerai nemo
ka. Vienam tų “bajorų” aš ir 
pasakiau: “Tu nesi joks ba
joras, bet tikras Raseinių 
žamatis.” Jisai supyko ir sa-

Aš priguliu prie Vil- 
o kur tu

ko:
niaus kapitacijos, 
priguli, mužiko šmotas?” 
Aš jam patariau važiuoti Į 
Vilnių, nes Amerikoj jokių 
“kapitacijų” nėra ir nėra 
bajorų.

Turim ir vieną “profeso
rių.” Lietuvoj jis išmoko 
maldaknygę paskaityt, o 
čia atvažiavęs jau “profeso
rium” dedasi. Jis turi ir 
draugą, kuris pasigėręs vi
sus kitus “asilais” vadina. 
Todėl žmones jį patį prami
nė “asilu.” Sako, ve kur 
“profesorius” kalbasi su “a-

rengia visokias pramogas, 
iš kurių taip pat visuomet 
gerai pasipelno.

Ar tai ne laužymas Kris
taus mosklo? Kristus sakė 
savo pasekėjams: turėkit tik 
šiai dienai pavalgyt ir apsi
rengti, kad nebūtumėt nuo
gi. O dabar musų kunigėliai 
lupa varguolius žmones, ku
rie dirba sunkų darbą ir turi

I šeimynas užlaikyti, kartais 
neuždirbdami nei 50 dole
rių per mėnesį, ir iš tų pini
gų jie turi da mokėti riebias mą, kad visi pardavėjai, kurie 
algas kunigams. ,-'J----- —J -i! —1

Jeigu musų kunigai ištik
tųjų nori eiti “Kristaus Nu
rodytu Keliu,” kaip rašo 
“Garsas,” tai jiems, kaip ne- 
vedusiems,. pilnai turėtų už
tekti $50 per mėnesį algos. 
Ir gaudami tiek algos, jie tu
rėtų numirėlius laidos dy
kai, šliubus duoti dykai, o 
už dūšias visai neimti pini
gų, nes nėra tokių dūšių, už 
kurias reikėtų melstis. To
dėl, kai kunigai ima pinigus 
ir sako, kad jie meldžiasi už 
dūšias, tai jie meluoja. O 
Kristus sako, kad visi mela
giai yra Velnio vaikai.

Kad kunigai yra melagiai 
ir monelninkai, tai nereikia 
daug nei aiškinti. Jie sakosi

ALKOHOLINĖS KONTROLĖS 
KOMISIJOS PATVARKYMAS.
Visi kranai turi but sužymėti.

W. H. Hearn, sekretorius 
Mass. Alkoholinių Gėrimų Kon
trolės Komisijos išleido įsaky-

tur leidimus parduoti alų savo 
įstaigoje, turi laikytis sekančių I 
patvarkymų:

“Salykliniai gėrimai leidžia
mi iš krano, arba traukiami ki
tokiais prietaisais, negalima 
bus jų parduoti jeigu nebus aiš
kiai užrašyta ant krano, aiš
kiom raidėm, vardas arba pirk- 
liavimo ženklas to salyklinio 
gėrimo, kuris pardavimui lei
džiamas.”

Visi turinti leidimus kurių 
kranai nebus taip prirengti kad 
aiškiai bus matomas vardas ar
ba produkto ženklas, laužo tą 
patvarkymą. Jie prašomi tuo- 
jaus tai pataisyti.

Ypatos, kurios to pareiškimo 
nesilaikys, bus paskųstos vietos 
laisnių kontrolės valdžiai.

Net Height 3 pound5

X.

PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS: < , '

(J) Neužsitikintis Vyras; (2) žy
dinti Giria; (3) Klaidu; (4) Korek- 
ta. Jose nurodoma kaip žmonės pai
kai tiki j visokius prietarus, 
burtus ir tt. Kaina ....................... !!><•

KADA BUSITE NEW YORKE

VISAD
toks

BLUE RIBBON MALTAS 
supakuotas pilni 3 svarai ir 
kiekvienas ancas visada vie
nodos aukštos rūšies. Protin
ga ekonomija, perkant maltą, 
visada prašyti gero, seno 
Blue Ribbon Malto.
Copyright 1939. Pabst Sale, Company.Chicago

BLUE RIBBON 
MALT

Americas Biggest Seller

TAIPGI ATLANKYKITE

Kliube Rausite tikros Lietuviškom 
DEGTINĖS

VALGIŲ IR GĖRIMŲ

Norėdami gauti visokias informacijas 
apie pasaulinę parodą, susieiti savo gi
mines ir senus pažįstamus, užeikite į 

Lietuvių Centrą

ATLANKYKITE NEW YORKO 
PASAULINĘ PARODĄ

280 UNION AVĖ. 
't JURGIS KARPUS 

Kliubo Gaspadorius

BROOKLYN, N. Y.
TELEFONAS 

EVergreen 4-9672

Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubą 

RESTORANAS, ŠOKIAI



Ketvirtas Puslapiu' KELEIVIS, SO. BOSTON No. 34. Rugpiučio 23 d., 1939.

OPIUMAS IR KITI NUODAI.
—

—O ką, Maike, išrodo 
kad bus vaina, ar ne?

—Gali but, tėve.
—Na, o kaip tu vokuoji, 

vaike, ar prūsas paims Polš- 
čiaus krepasti?

—Aš nežinau, tėve, apie 
kokią “krepasti” tu kalbi: 
bet lenkų armiją vokiečiai 
leng-vai sumuš.

—Bet gazietos rašo, kad 
už paliokus stos prancūzas 
ir anglikas. Gal tada ir Hit
leris gaus per kelnes.

—Išėjus j karą, tėve, visi 
gauna “per kelines,” bet 
viena pusė paprastai gauna 
daugiau; o kas daugiau 
gauna tąs paprastai buna ir 
sumuštas. * $

—Bet aš mislinu, Maike, 
kad viena" vokietys neatsi
laikytų prieš tris karalystes.

—O aš manau kitaip, tė
ve. Per paskutini karą prieš 
Vokietiją ėjo beveik visas 
pasauks: Lusija, Anglija, 
Belgija, Italija, Serbija, Ja
ponija. Kanada, Australija, 
Jungtinės Valstijos, Pietų 
Amerika, ir tai vos-vos ją 
apgalėjo. Dabargi Italija ir 
Rusija prieš ją jau neka- 
t’iaur, veikiausia nesikiš ir 
Amerika. Taigi apsidirbti 
su Anglija, Francuzija ir 
Lenkija vokiečiams butų 
jau nesunku, ypač jeigu 
jiems da padėtų Italija.

—Kaip aš žirniu, tai tu, 
Maike, už Hitlerį stikini.

—Ne, tėve, aš ne “stiki- 
nu” už nieką. Aš tik kalbu 
kai]) gali būti.

—Žinai, Maike, valuk 
mano iokundos, tai mums 
dabar gali but geras čen- 
čius Klaipėdą atsiimti iš vo
kiečių, kai jie pradės su pa
liokais faituotis.

—Klaipėdos lietuviai ne- 
atsiims iš vokiečių, bet Vil
nių iš lenkų galėtų atsiimti.

—Na, matai, vaike, o jus, 
cicilistai, sakot, kad Lietu
vai nereikia ginklų. O kaip 
gi tu prieisi prie Vilniaus, 
jeigu neturėsi gero zbra- 
jaus?

—Tėve, Lietuva turi gin
klų daugiau negu jai reikia. 
Bei tais ginklais ji vistiek 
negali nieko laimėti. Vilnių 
ji gali atsiimti tik su kitų 
valstybių pagalba. Pavyz
džiui, vokiečiai ir rusai nori, 
kad Lenkija butų susilpnin
ta. Taigi, jeigu Lietuva mo
kės savo reikalavimą tinka
mu momentu iškelti, tai ru
sai ir vokiečiai galės jam 
pritarti ir pareikalauti, kad 
Lenkija Vilniaus kraštą Lie
tuvai sugrąžintų atgal.

—Bet kaip tu rokuoji, 
Maike, ar Lietuva dabar ga
lėtų prie Vilniaus kabintis. 

kada Smetonos načalstva 
jau padarė su paliokais uga- 
das ir Vilniaus išsižadėjo?

—Tai nieko nereiškia, tė
ve. Smetona nebuvo Lietu
vos žmonių išrinktas prezi
dentas ir neturėjo teisės Vil
nių lenkams atiduoti. Teisy
bę pasakius, jis nats dabar 
turėtų susiprasti ir pasitrau
kti iš vietos. Tuo pačiu laiku 
jis turėtu viešai atsiprašyti 
tautos, kad jis sauvališkai 
su savo ministeriais pasiel
gė ir kad io padaryta su len
kais sutartis neturi jokios 
galios. Tuomet Lietuva ga- 

iš n°uio reikalauti, kad 
Vilnius butų jai sugrąžin
tas.

—Maike. tu kalbi kaip 
eenas lojaris. Ale aš nemis- 
linu, kad Smetona norės 
nuo savo džiabo atsisakyti. 
Juk kitos tokios službos jis 
negaus.

—Teisu tu, tėve, gali gy
venti Lietuvos prezidentu 
nebuvęs, tai jau Smetona 
tikrai badu nenumirtų. Jis 
turi dvarą ir turi bankuose 
pinigų.

—O iš kur jis galėio tain 
greit prabagotėt, Maike? 
Juk da nelabai senai jis bu
vo pas mano frentą Romaną 
ant burdo Kaune i'- vaikš
čiojo su kiaurom kelinėm. 
Tai iš kur dabar pas jį dva- 
las?

—Gal kortomis išlošė iš 
kokio klebono?

—Ot, Maike, kad aš mo
kėčiau taip kortomis lošti...

—Tai ką tėvas dalytum?
—Užsidėčiau didžiausį 

saliuną. Tokį, kaip Šarkis 
turi Bostone.

—Na, tai eik, tėve, pasi
mokink kortomis lošti, o aš 
eisiu maudytis, nes labai 
karšta.

—Okei, vaike! Pasimaty
sim kitą sykį.

WATERBURIO MAJO
RAS GAVO 15 METŲ 

KALĖJIMO.
Waterbury, Conn.—Šio 

miesto majoras Hayes ir 22 
kiti sukčiai politikieriai pe
reitą sąvaitę buvo superior 
teismo atrasti kaltais išvo
gę iš miesto iždo daugiau 
kaip $1,000,000. Majoras 
gavo nuo 10 iki 15 metų ka
lėjimo.

BIZNIS PAGERĖJO APIE 
$1,000,000,000.

Komercijos Departamen
tas Washingtone sako, kad 
per pirmąjį šių metų pusme
tį Amerikos gyventojai tu
rėjo $1,000,000,000 daugiau 
pajamų, negu 1938 metais 
per 6 mėnesius.

Dažnai mes girdim, kad 
Kolumbas atradęs Ameriką 
padarė perversmą ne tik 
geografijos moksluose, bet 
ir senojo pasaulio (Euro
pos) žmonių gyvenime: iš 
Amerikos plaukė auksas, si
dabras, bulvės ir kiti nau- 
dingi žmonėms dalykai ir kiama. Bet, štai, laikas ati- 
augalai. Vienu žodžiu, Ko- dengė pasekmes. To stebuk- 
lumbas pasauliui davė daug lingojo vaisto vartotojai ta-
gėrybių. Taip, tai tiesa. Bet po nedarbingi, svajotojai— 
kartu su tuo paplito žmonė- haliucijantai (nuodų ap
se ir įvairių blogybių. Ir čia svaiginti mato įvairius regė- 
su gailesčių tenka sakyt, I jimus), pamišėliai ir pan. 
kad tas vyras, kuris žmoni-j Tik dabar daktarai pamatė, 
jai troško vien laimės ir ge-1 kad tai nuodai, kurių kartą 
i'o, su Amerikos atidengimu .vartojus tampama nelaimin- 
atidengė baisią tenykščių glausiu žmogum pasaulyje,, 
gyventoju nelaimę — nuo- tampama nuodų vergu, ku
du vartojimą, be kurių indė
nas tiesiog negalėdavo apsi
eiti. Kolumbo jurininkai pa
matė, kad indėnai užkramtę 
tam tikrų lapų, jaučiasi lai
mingi, patys bandė jų para
gauti ir... aišku, jiems pati
ko. Tuos lapus (kokka) ir 
kitokius nuodus jie atsivežė 
Europon, kurie čia rado sau 
vartotojų — aukų. Kas tie 
baisus nuodai, kurių kartą 
paragavęs žmogus tampa jų 
vergas, ir miršta su tais nuo
dais burnoje? Tie nuodai— 
tai kokainas, morfijus, opiu
mas. na, ir iš dalies tabakas.

Tiesa, visi šie nuodai dar 
prieš Amerikos atradimą 
buvo žinomi Kinijai ir ki
tiems rytų kraštams, bet dėl 
kažkurių priežasčių iš ten 
Europon jie neplito tol kol 
neprasidėjo jų transportai iš 
Amerikos. Žinoma, tada jau 
ir kinai, pamatę kokia plati 
šių nuodų rinka pasaulyje, 
pasistengė jų daugiau paga
mini.

IŠRODO, KAD BUS DVI 
“THANKSGIVING” 

ŠVENTĖS.
Prezidentas Rooseveltas 

patvarkė, kad Padėkos Die
na šį rudenį butų švenčiama 
viena sąvaite anksčiau. Bet 
republikonai ir kiti reakci
ninkai, kurie priešinasi 
kiekvienam prezidento pa
tvarkymui, tuojaus pradėjo 
rėkti, kad negalima su tuo 
sutikti. Iki šiol tik 18 valsti
jų gubernatoriai pritarė 
Roosevelto planui. Kiti kol 
kas d a savo nuomonės ne
pasakė, o dvylika griežtai 
Roosevelto sumanymą at
metė, parodydami nesuval
domą neapykantą pažan
giam prezidentui. Taigi iš
rodo, kad šįmet bus dvi 
“Thanksgiving” šventės. 
Keturios Naujosios Angli
jos valstijos — Massachu
setts, Vermont, Maine ir 
New Hampshire — kur gu
bernatoriai yra reakcinin
kai republikonai, Padėkų 
Dieną švęs, kaip rodos, se
novišku laiku, paskutinį 
lapkričio ketvergą.

PER LIŪTĮ PRIGĖRĖ 
3 ŽMONES.

Po ilgos sausros ir kaitrų, 
Naujoj Anglijoj užėjo dide
lės liūtys. Por<dtą nedėldin- 
nį ir panedėlį vietos tiek 
lijo, kad kilo potviniai. Mai- 
ne’o valstijoj šį panedėlį 
potvinis beveik nunešė visą 
West Baldwino miestelį. 
Daug namų ir vasarinių 
kempių vanduo nunešė nuo, 
pamatų ir suardė. Tiltas 
per Breakneck upelį taipgi 
buvo nuneštas ir buvę ant jo 
3 žmonės prigėrė.

MUSSOL1NIS RUOŠIASI 
PASITIKTI FRANKĄ.
Šio mėnesio pabaigoje 

Romon žada vykti Ispanijos 
fašistų lyderis gen. Fran
kas, todėl jam pasitikt Mus- 
solinis ruošia dideles iškil
mes.

MASKVOJE PRITRUKO 
“SAMOVARŲ.”

Associated Press praneša, 
kad Maskvoje pasidarė “sa- 
movarų kryzė.” Visoj So
vietų sostinėj nesą krautu
vėse virdulių arbatai virti.

Vos šie nuodai buvo pra
dėti vartot Europoje, dauge
lis žymių tų laikų gydytojų 
ir profesęrių, tvirtino, kad 
tai esą stebuklingi vaistai, 
ramina visokių rusių skaus
mus. Viena antro pastaba, 
jie yra žalingi, buvo išjuo-

ris kasdien žudo vartotojo 
kūną, naikina jo protą, žlug
do jo fizines galias.

Tik tada suskato su šiuo 
“vaistu” kovoti, jį drausti. 
Bet jau per plačiai jis buvo 
įsigalėjęs, kad butų greit iš
naikintas. Viena visiems bu
vo aišku, kad jį vartojantie- 
ji turi išmirti, o naujų varto
tojų privalo neatsirasti; tik 
tuomet šiuos nuodus galima 
išnaikinti, nes gi jau nore 
kartą jo ragavusieji sutikda
vo tiesiog mirti, kad tik gau
tų nors lašelį tų nuodų. Gy
dymas ir sanatorijos kokai
no ir opiumo vartotojo neiš- 

,gydydavo, nes tas vos radęs 
.progos vėl sugrįždavo prie 
“vaistų.”

Bet kurgi neatsiras naujų 
vartotojų tokiam “vaistui,” 
kuris dar nesenai buvo skel
biamas išganingu. O pirk
liai, esant tokiai milžiniškai 
paklausai, rizikuodami savo 
garbe, turtu ir laisve kontra
bandos btrdu pristatinėjo 

, nuodus reikalaujantiems. 
Užtai jie susikraudavo sau 
pasakiškus lobius.

Štai, ir šiais laikais, nore 
už šių nuodų prekybą Euro
poj labai, sipąrkiai baudžia- 
ma kalėjimu, šitų nuodų 

‘prekyba žyęli. Kai tai visa 
reiškia, jei kartą surizikavęs 
uždirbi milionus! Opijumo 
prekybininkai yra susiorga
nizavę ir baisiai gudrus: 

| nuodų pergabenimui nau- 
’ doja įvairių įvairiausias 
priemones,.1, nes, kaip minč
iau pareikalavimas didelis. 
Bet vis dėlto gudri ir polici
ja — dažnai laikraščiuose 
matyti parašyta: vakarų 
Europoj suimti opiumo pirk
liai...

Rytuos, — Kinijoj. Japo
nijoj, Tibete,—valdžios yra 
bejėgės kovot su šia baisią
ja blogybe ir užtai ten daž
nai matos žmonių užsisvajo
jusių, išglebusių, geltonų iš
džiuvusiu veidu su atsikišu
siais žandikauliais ir užge: 
susiom akim... tai opiumo 
garbintojai. V. D.

TRUPINIUKAI.
Vagis bėga.

t

Teatre ėjo puikus vaidini
mas. Žmonės klausėsi didžiau
siu atidumu. Vienas artistas ro
dydamas pirštu sušuko: “čiup
kit tą vagį!” Staiga iš publikos 
pakilo vyras ir leidosi bėgti. 
Prie durų jo koja užsikabino ir 
jis parkrito. Kai pribėgę teatro 
tarnai jį pakėlė, pasirodė, kad 
tai buvo miesto majoras.

Viena diena—visas amžius.
Mokslui yra žinoma vienadie 

nė ilgasparnė musė, kuri gyve
na tiktai nuo saulės užtekėjimo 
iki nusileidimo.

Viešai galvų nekapos.
Francuzijoj jau panaikinta 

viešoji mirties bausmė prasi
kaltėliams. Moterų žudikas 
Weidmann buvo paskutinis kri
minalistas, kuriam viešai buvo 
nukirsta galva.

Hitleris maudysis.
Laikraščiai praneša, kad 

Salzburge Hitleris statydinasi 
iš graikiško marmuro privatinį 
maudymosi baseiną. Matyt, ap
sižiūrėjo kad murzinas.

Kaip Bažnyčia Kovojo su Mokslu.
bažnyčios šulai rado progą 
nusikratyti pavojingu mok
slininku. Jie apšaukė Ramu- 
są “eretiku,” ir inkvizitoriui 
Šarpantje pavedė jį sunai
kinti. Pastarasis pasiuntė pa
pirktus žmogžudžius mok
slininką nužudyti! Samdyti 
budeliai, inkvizitoriaus pa
laiminti ir iš anksto ;gavę 
nuodėmių atleidifną, išvilko 
mokslininką iš jo buto, per
vėrė kardais ir išmetė pro 
langą į gatvę. O čia minia 
fanatikų išdraskė jo vidu
rius, lavoną valkojo gatvė
mis, visaip išniekino ir pa
galiau suplėšė į gabalus. 
Taip atsimokėjo bažnyčia 
Ramusui, parašiusiam arit
metiką, geometriją, algebrą, 
išvertusiam “Euklido prad
menis” ir didžiai nusipelniu
siam tiksliesiems mokslams.

Vienas did’iausių XVI 
amžiaus filosofų, kovojusių 
už minties laisvę, buvo 
Džiordano Bruno. Jis pasi
žymėjo didele išmintimi, 
studijavo matematikos ir fi
zikos mokslus, parašė žy
mius veikalus apie visatą, 
gynė Koperniko astronomi
nę sistemą ir skelbė, kad er
dvėje yra nesuskaitoma dau
gybė pasaulių. Užtai jis bu
vo apšauktas eretiku ir ba
žnyčios griovėju. Šventoji 
inkvizicija nuteisė jį sude
ginti gyvą, ką ir įvydė 1600 
m. vasario 17 d. Tačiau ir 
prie laužo vedamas jis išdrį
so pasakyti savo žudikams: 
“Šią minutę jūsų sprendi
mas daugiau daro nerimo 
jums, negu man, nes jūsų 
neteisingumas ] asiliks isto
rijoje per amžius.”

Mokslininkas Vanini gi
mė 1584 m. Neapolio apy
linkėje. Jis daug mokėsi fi
losofijos, medicinos ir teoli- 
jos, apkeliavo Angliją, 
Olandiją, Vokietiją ir Fran- 
čuziją. Savo veikaluose jis 
reiškė tikėjimą visatos am
žinumu, skelbė, kad jos ju
dėjimas nepriklauso nuo 
Dievo valios, bet yra kilęs 
iš pačios medžiagos esmės. 
Vadinasi, skelbė tokias, tie- 
saš, kuriomis mokslas ir da
bar vadovaujasi. Dėl to ba
žnyčia jį laikė eretiku, pavo
jingu Romos priešu ir laukė 
progos sučiupti jį į savo na
gus. Nelaimė atvedė Va- 
ninį į Tuluzą, į tą vienintelę 
Francuzijos vietelę, kurioje 
buvo įvesta inkvizicija. Čia 
bažnyčios tarnai jį suėmė, 
'apkaltino ateizmu ir 1619 
m. vasario 19 d. pasmerkė 
mirti. Iš pradžių jam nuplo
vė liežuvį, paskui jį pakorė, 
o nuėmę nuo kartuvių sude
gino ant laužo.

Tomas Kaupanela Ne
apolyje dėstė filosofiją ir 
skelbė, kad tiesą galima pa
žinti vien tik stebint gamtą 
ir ją tyrinėjant. Jis šventraš
tį siūlė pertvarkyti pagal 
gamtos dėsnius. Jis drąsiai 
gynė Koperniko ir Galilė
jaus mokymą, skelbė neapy
kantą tiranijai ir garbino 
proto laisvę. Šitas ja šviesus 
mokslas išgąsdino bažny
čios atstovus. Inkvizicija 
Kampanelą suėmė ir įmetė 
į kalėjimą, kuriame jį išlai
kė net 27 metus. Ir štai kaip 
žiauriai, kaip žvėriškai jis 
buvo kankinamas bažnyčios 
kalėjime. Pirmą kartą jį 
kankino net 35 valandas: 
visas jo sėdimąsis gyslas 
-u'haskė taip, kad negalima 
buvo sulaikyti klaujo plūdi
mo. Tačiau mokslininkas iš
kentė viską nuostabiu tvir
tumu ir neištarė nė vieno 
žodžio. Vėliau jis aprašė sa
vo kaučias taip;

“Penkiasdešimt kartų man 
teko grįžti kelėjiman, septy
nis kartus mane žiauriausiai 
kankino. Taip stipriai su
veržė virvėmis, kad jos net 
mano kaulus brūžino, rankas 
surišo užpakaly ir pakabino 
mane taip, kad kūnas siektų 
nusmailinto baslio viršūnę,

Šiandien visame kultū
ringame pasaulyje, kur ne
viešpatauja žiauri smurto 
jėga ir neslopina žmogaus 
dvasios, mokslas laisvai 
skelbia savo tiesas. Jo nauji 
atradimai ir patyrimai 
griauna senus prietarus ir 
klaidingas teorijas, naujais, 
tvirtais argumentais plečia 
žmonijos žinojimo ribas. 
Todėl ir bažnyčia, nebega
lėdama atsispirti mokslui, 
stengiasi prisitaikyti prie 
gyvenimo naujovių. Dar 
daugiau, nenorėdama likti 
išstumta iš gyvenimo, kaip 
nereikalingas paž angos 
stabdis, ji ima skelbti, nie
kados nebuvusi priešinga 
mokslui, bet mielai jį rėmė 
ir globojo. Bet tai yra ne
gudrus melas. Užtenka pa
žvelgti į istoriją — ir mes 
galime įsitikinti, kad bažny
čia visada kovoja prieš mok
slą, o jo atstovus niekino ir 
persekiojo.

12-tame amžiuje anglų 
vienuolis Rožėras Bekonas 
buvo pirmasis filosofas, 
protestavęs prieš scholasti
kų klaidas. Jis mokėjo loty
nų. graikų, hebrajų, arabų 
kalbas, senovės raštus skai
tė originaluose, studijavo 
astronomiją, matematiką, 
fiziką, chemiją ir tuos mok
slus tyrinėjo. Jis pirmasis 
pastebėjo Julijaus kalendo
riaus netikrumą ir pasiūlė 
popiežiui tą kalendorių iš
taisyti ; pirmasis ištyrė įdu- 
biujų ir gaubtųjų stiklų ypa
tybes, padirbo pirmuosius 
akinius toliaregiams, sukū
rė teleskopo teoriją ir ypač 
daug nusipelnė gamtos 
mokslui. Jo tyrinėjimai ir 
garbė sukėlė vienuolių ir ku
nigų pavydą: jie apskundė 
Bekoną, jog jis nesilaiko! 
vienuolyno įstatų, “parda-| 
vęs savo dusią velniui” ii 
darąs įvairius burtus.' Moks
lininkas teisinosi tokiais žo
džiais: “Mano veikalus jus 
vadinate velnio išmislu tik 
dėl to, kad jie nepasiekiami 
jūsų tamsiam protui. Nu
traukite nuo savo proto tam
sos uždangą, ir jus pamaty
site tikrąją mokslo šviesą ir 
didybę.”

Tačiau bažnyčios atsto
vai pasmerkė Bekono vei
kalus, o autorių įmetė į ka
lėjimą, kuriame jį išlaikė 15 
metų. Kalėjime jis buvo 
nuolat kankinamas ir ver- 

j čiamas atsižadėti “klaidin
gų mokslų,” prisipažinti, 
kad turėjęs “santikių su vel
niu.” Ir tik prieš pat mirtį, 
kančių ir persekiojimų iš
vargintas, jis buvo paleistas 
į laisvę. Bažnyčios persekio
jimai sutrukdė jam didžius 
darbus ir tyrinėjimus, ku
liuos jis butų galėjęs pada
lyti būdamas laisvėje. Baž
nyčia šį genijų sumindžiojo.

Petras Ramusas (Pierre 
La Ramee) buvo vienas tos 
didžiosios kovos atstovų, 
kritusių pirmoje kovotojų 
eilėje. Jis gimė 1515 m. var
gingo ūkininko šeimoje; bū
damas 21 metų taip puikiai 
gvnė disertaciją meno ma
gistro laipsniui gauti, kad 
net seni profesoriai plojo 
jam. Besimokydamas jis 
stengėsi nusikratyti prieta- 
iu ir savo laiko nerimtų idė
jų, o mokydamas kitus mo
kė juos teisingai protauti ir 
jieškolti tiesos dėsnių. Bet 
bažnyčia įtarė jį “eretiky- 
stėje.” Paryžiaus teologijos 
fakultetas uždraudė platinti 
jo raštus, o 1544 m. privertė 
karalių Ramuso veikalus su
naikinti, autoriui uždraudė 

. skaityti paskaitas ir reikala
vo įmesti jį į kalėjimą. Ke
letą kartų karalius buvo vėl 
jį pakvietęs profesoriauti, 
bet bažnyčios atstovų ver
čiamas vėl atimdavo iš jo 
tas teises.

Hugenotų persekiojimo 
metu Ramusas gyveno Pa
ryžiuje. Aukštieji katalikų 

kuri sudaskė šešioliktąją 
mano kunb dalį. Iš manęs 
ištekėjo 10 svarų kraujo per 
vieną kankinimą. Mane ka
lino tamsioje duobėje, pen- 

; kioliką kartų tardė ir teisė.
Manęs klausė, iš kur aš ga
liu žinoti tai, ko manęs nie
kas nemokė? Ar tai nėra 
velnio žinios? Aš atsakiau: 
norint pasiekti to, ką aš mo
ku, man reikėjo sudeginti 
per nemiegotas naktis tiek 
alyvos, kiek jus per visą gy
venimą nesate išgėrę vyno. 
Mane kaltino, buk aš para
šęs knygą apie tris klaidin
tojus, nore ta knyga buvo pa
rašyta prieš 30 metų dar 
man negimus. Mane kaltino 
esant maištininku ir eretiku, 
kam aš tvirtinau, kad saulė
je yra dėmių. Už tai aš bu
vau įmestas pragaran, kur 
nėra šviesos nei oro.”

Visas pasaulis pasipikti
no Kampanelos kalinimu ir 
kankinimu, todėl karalius 
mokslininką paleido iš kalė
jimo. Bet bažnyčia sukurstė 
prieš Kampanelą tamsią mi
nią, ir jis buvo priverstas 
bėgti. Kai Kampanela mirė, 
o didieji mokslo vyrai jau 
buvo pripažinę jo mokslo 
teisingumą, bažnyčia palai
dojo jį domininkonų vie
nuolyne, pasiskelbė esanti 
jo “globėja” ir pasisavino jo 
nuopelnus.

Neapsakomai žiauriai per
sekiojo bažnyčia ir moksli
ninką E. Dolę. 1532 m. Dole 
Tuluzoje mokėsi teisių, ty
rinėjo Ciserono raštus ir su
rinko daugybę medžiagos 
knygai “Lotynų kalbos ko- 
mentorius,” kuriam darbui 
praleido 16 metų, atsisaky
damas nuo poilsio, miego ir 
pasilinksminimų. Jau pra
džioje bažnyčios atstovai 
pradėjo jį niekinti, o nega
lėdami tuojau sunaikinti, 
šmeižė,, plėšė jo garbę, kal
tino “eretikyste.” Kai kara
lius Pranas I suteikė Dolei 
teisę spausdinti ir leisti kny
gas, Dole su įkarščiu griebė
si to kilnaus darbo. Bet jo 
knygos bažnyčiai nepatiko, 
nes jis aiškino prietarų ža
lingumą ir garbino mokslą.

Negalėdami pakęsti Do
les ir jo darbo, bažnytinin
kai keletą kartų siuntė sam
dytus žmogžudžius, kurie 
nuolat kėsinosi į Dolės gyvy
bę. Tačiau šis apsigindavo 
nuo niekšų savo kardu, kurį 
puikiai mokėjo valdyt. Dole 
išleido Pauliaus Egino Chi
rurgiją, Platono Dialogus, 
Galieno ir Klemenso Maro 
veikalus ir daug kitų.

Bet bažnyčia nesnaudė. 
Apskundė, kad jis skleidžia 
“klaidingą ir pražūtingą 
mokslą,” Paiyžiaus teologi
jos fakultetas pripažino Do
lę “eretiku” ir nutarė ati
duoti jį kankinimui. Bažny
čios teismo sprendimu Dolę 
atvežė į Moberto aikštę 
1564 m. rugpiučio 3 d., ilgai 
ir žiauriai kankintą, visą su
draskytą, norint išgauti jo 
bendradarbių vardus, kurių 
jis neišdavė. Čia mokslo vy
rą pakorė, o jo kūną ir visus 
io veikalus sudegino prie 
kartuvių ant laužo, jo turtą 
konfiskavo ir pasidalino ka
ralius ir kunigai. Tai ve, 
kaip bažnyčia “rėmė” mok
slą. Elijošius.

(Iš “Laisvosios Minties”)

UŽSIMUŠĖ TRYS LA
KŪNAI.

Cass Lake, Minn.—Pe
reitą nedėldjenį čia nukrito 
orlaivis ir užsimušė tiys 
jauni vyrai.
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Įvairios Žinios
KAIP “KELEIVIO” SKAITYTOJO SU- REDAKCIJOS 

NŪS PERPLAUKĖ PACIF1KA- ATSAKYMAI
Jauniausioji Rooseveltų Pora.
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Atsiirti iš Honolulu į San i 
Francisco savo pasidarytu kiek lengvesnis, 

laivuku ėmė 30 dienų.
C. K. Braze (Brazevi

čius), senas “Keleivio” skai
tytojas draugas, prisiuntė 
mums pluoštą angliškų 
dienraščių iš Kenoshos, ku
riuose plačiai yra aprašyta 
jo sūnaus Vytauto kelionė iš 
Havajų salų į Ameriką.

Ši kelionė yra įdomi ir 
nepaprasta tuo, kad Vytau
tas Tiuman (tokią pavardę 
turi pasirinkęs jaunas Bra
zevičius) perskrodė Pacifi- 
ko bangas savo paties pasi
darytu laivuku, kuris turi 
vos tik 36 pėdų ilgio. Apie 
tai, kaip jis tą laivelį staty
dinosi, “Keleivy” jau buvo 

laiciui rungo ^>ouu ir goku- neus. I kl*ku lasyta.
menuli. Daugiausia atitaiso ir kei- \ Vytautas 1 luman išvyko
mas Vasiliauskas savo pa- čia savo pavardes jaunimas, i .^ayajų salas kaip Jungti- 
žįstamiems išsitarė, kad Va- Bet neatsilieka ir senimas, nių. Valstijų Lnvvnn nn-i- 
laičio pinigai randasi pas jį. Nuo miesto neatsilieka ir so-

PAKEISTA IR PATAISY
TA JAU 2,000 PAVAR

DŽIŲ.
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad nuo to laiko, kaip 
išėjo “pavardžių atlietuvi- 
nimo” įstatymas, iki šiol jau 
pataisyta bei pakeista 2,000 
pavardžių. Mat, yra žmonių, 
kurie nori;netik “atlietuvin
ti” savo pavardes, bet ir lie-1 
tuviškas pakeisti. Pakei
čiamos negražios pavardės, 
kaip Paršelis, Kiaulevičius 
ir kitos, čia irgi taikomas 
visas įstatymo lengvumas, 
neapsunkinama pavardės 

______  _ keitimui reikalingais forma- 
kampelį sudrumstė vienas lumais. Šiuo budu keičiamą 
nelemtas įvykis. Jonui Va- pavardę pasirenk* pats pi
laičių! dingo $500 ir doku- lietis, 
mentai. Sykį išsigėręs Ado- F

ŠIURPUS ĮVYKIS TARP 
BRAZILIJOS LIETUVIŲ. 
Adomas Vasiliauskas nušo

vė Joną Valaitį.
“Lietuvių Aidas Brazili

joje” praneša šitokią žinią:
Fazendoje Fartura, Para- 

guassu apskrityje, Sao Pau
lo estade, gyvena kelios lie
tuvių šeimynos, kurios tenai 
arendavoja žemę ir ūkinin
kauja. Tarp lietuvių gyvena 
Valaičių ir Vasiliauskų šei
mynos. Gyvenimas ėjo ge
rai, lietuviai ūkininkai 
džiaugėsi ūkininkaudami. 
Bet štai, šį ramų ir taikų

Kai dideli laivai plaukia, 
tai nuo Honolulu iki San 
Francisco kelio susidaro i . 
2,100 myliu. Kad plaukimas .,nlJ.e‘ 
butų pasekmingesnis mažu „ 
laivuku, V. Brazevičius su- _8'iam'

Dul-Dul Dūdelei.—“New 
Yorko Suktinio” negalėsi
me sunaudoti, nes prastai 
sueiliuotas—nei ritmo nei 

į rimo, ir kalba visai nelitera- 
. Paimkim tik dviejų 

eilučių paskutinius žodžius: 
“gramatika” ir “atsitika.”

KU V U4IY Ll, V . UI C16L V 1U1UO oL4 tt* • 1’ i ’ 1 11 *
galvojo pailgini kelią 1000 Vjsų puma, lietuvių ka^oj 
mvlin nnsmlTdam^ i šiaure n.eF,a zod^o,kaiP .at
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J. Valaitis nuėjo pas Vasi
liauską pakalbėti gražiuoju. 
Vasiliauskas perpyko ir, 
griebęs revolverį, paleido 
jonui Valaičiui krūtinėn. 
Tas vietoje krito negyvas. 
Policija žmogžudį suėmė, 
bet paleido pagarantavus 
kitiems dviems ūkininkams, 
su sąlyga, kad iš to apkričio 
niekur neišvažiuotų. Paleis
tasis Vasiliauskas dabar vi-j 
sai dingo iš tos apylinkės.

Jonas Valaitis buvo dar 
jaunas, 
darbštus ūkininkas, buvo 
nevedęs ir gyveno su bro
liais ir tėvais. Adomas Va
siliauskas yra 48 metų am
žiaus, vedęs ir turi 5 vaikus.

28 metų amžiaus,

i laivyno juri
ninkas ir tenai apsivedė. 
Taigi dabar jisai atplaukė 
savo laivu kartu su savo 
žmona, mažu šuneliu ir su 
keturiais kitais jurininkais.

Tai buvo įdomesnė kelio
nė, negu Kolumbo. Iš ang- 

I liškų laikraščių sužinom ši-

mylių, pasukdamas į šiaurę, 
ir todėl jo kelionė pasidarė 
3 200 mylių ilgio.

Kaip pačiam laivuko sa- “gramatika ” nes “gramati- 
vininkui, taip ir jo pagelbi- jęOj” 
ninkams reikėjo sunkiai pa-j čios pėdos “nuo"įalo,“būtent 
dn-hAt, kad neišklydus iš ant “ma,” tuo tarpu kai žo- 

Pagahau audra pra- džio “atsitiko” kirtis krinta 
j ant antros pėdos, ant “ti.” 

Įr visa^susityar- Tas pa(s PU “laisvamanis” 
ir “pramanis” (pramanys). 
Mes įvertinam tamstos ge
rus norus ir pastangas, bet 
patartume eilių nerašinėti. 
Visų pirma pamėginkit pa
rašyti bent keliatą paprastų 
korespondencijų.

Ignui Petrui Rainiui.—Iš
karpų iš Chicagos lietuviš
kų laikraščių prašome mums 
nesiuntinėti, nes mes tuos 
laikraščius gaunam ir žinom 
kas juose rašoma. Jų siunti
nėjimas padaro tamstai vi
sai nereikalingų išlaidų.

Visiems: Prašome įsidėti 
galvon, piknikų ir balių 
skelbimai, parašyti “kores
pondencijų” formoje, vis- 
tiek pasilieka skelbimai ir 
todėl turi but apmokėti kaip 
skelbimai. Nemokamai to
kių bizniškų “koresponden
cijų” netalpinam.

J. T. Kibartui.—Tamstos 
pranešimą paminėjome tik 
trumpai. Ištisai jį patalpint 
butume galėję tik tada, jei
gu jis butų apmokėtas kaip 
paprastas bankieto skelbi
mas.

Gendrutei.—Tamstos ra
šinėlį apie dviejų kaiminkų

kirtis krinta ant tr

dirbėti, 
kelio, 
ėjo. Jura buvo rami. Aptai
sius bures i 
kius — plaukimas buvo ide
ališkas, nes per ištisas šešias 
dienas veik nieko, nereikėjo 
daryti. Reikėjo tik laikytis 
kompaso, kad nepaklydus iš 
kelio, o 
saugotis, 
mušus.

Tačiau plaukiant ramu
moje nebuvo galima greit 
plaukti. Ta ramumą pasie
kė devintoje plaukimo die
noje. Kai plaukė audrose, 
tai per dieną galėjo padary
ti nuo 135 iki 170 mylių. Bet 
ramumoje užteko tik 7 my
lių per dieną.

Vytautui tačiau geriau 
patinka plaukti audroje. Ir 
dvidešimtą plaukimo dieną 
jie įplaukė į šiaur-vakarių 
audrą, šešių dešimčių pėdų 
aukščio bangos ritosi per 
laivuką. Taip plaukiant, kai 
kada laivukas stovėjo tie
siog ant pirmagalio, o kai 
kada—ant pasturgalio. Kas 
tik buvo laivuky nepririšta 
ar neprirakinta — viskas ri
tosi ir daužėsi. Vytautas sa
ko, kad jam niekad pirmiau 
neteko būti tokioje audroje. 
Toje audroje jie plaukė per 
dvi dienas, bet tas laikas iš- 
rodęs keliomis sąvaitėmis. pasikalbėjimą įdėsim? Mo- 
Audra kiek 'Apsistojo, kai I terų Skyrium Prašome raši- 
vienas iš pagelbininkų pa-1 nėti dažniau, 
stebėjo žemę. Tai buvo lie
pos 7 dieną, kuomet sukako

naktimis reikėjo 
kad į ką neatsi-

džius, iš kur taip pat atsi- į 
randa nemaža žmonių, no
rinčių pakeisti savo pavar
des, ar jas atitaisyti nuo 
šimtmečiais apneštų sveti
mų dulkių nuvalyti.

Pavardes keičia ir atitai-,____
so ne tiktai inteligentai, bet ‘tokių apie ją smulkmenų:

Perplaukti Ramųjį Van
denyną jiems ėmė 30 dienų 
ir 12 valandų. Plaukiant, 
kai kada prisiėjo susidurti 
su bangomis 60 pėdų aukš
tumo, o kai kada buvo taip 
ramu, kad nei mažiausia vė
jo bangelė nesudvelkė.

Vytautas Brazevičius, ku
ris tarp amerikiečių vadina
si Fred E. Truman, yra ki
lęs iš Kenosha, Wis., kur ir 
dabar gyvena jo tėvelis. Da
bar jis yra jau 39 metų am
žiaus. Jo laivas pavadintas 
havajišku vardu, “Kualoa.” 
Jis yra aprūpintas motoru ir 
burėmis.

Nors laivukas nedidelis, 
jį pastatyti ėmė 8 metus.

Apie savo kelionę Vytau
tas pasakoja taip:

“Kualoa” iš Honolulu 
prieplaukos išplaukė birže- lygiai mėnesis nuo pradžios 
lio 17 dieną. į laivuką buvo plaukimo.
paimta 300 galionų prėsko, Kuomet pradėjo temti tą 
vandens, 40 galionų kerosi- pačią dieną, jie jau pajuto 
no, 90 galionų gazolino,1 žemės orą. Netrukus paste- ___________ _
šviežių vaisių ir visokio mai- bėjo, kad randasi ties Point »r t*vie?n’ ypatom; } 
sto, kurio galėjo užtekti še- Reyes pakraščiu, kuris yraipat’suK 
šiems mėnesiams. tik apie 12 mylių nuo San

ir ūkininkai.
Pavardžių žodynas bus 

pradėtas leisti dar šįmet.
Numatoma leisti sąsiuvi

niais. Šįmet išeisią du sąsiu
viniai.

Taip pat jau visiškai pa
rengtas vietovardžių žody
nas.

Čia parodytas jaunousis prezidento Roosevelto sūnūs John 
su savo žmona, šiomis dienomis jiedu išvyko Europon, ir 
ši nuotrauka buvo padaryta ant laivo denio. Jo žmona po 
tėvais vadinasi Anne Lindsay Clark, iš Bostono.

PANAIK1NKIT
PLEISKANAS ir PAJ1EŠK0J1MAI

KATORGON UŽDARYTI 
PILIEČIAI.

“Lietuvos Žinios” prane
ša, kad šiomis dienomis ka
torginio darbo stovyklon 
uždaryti šie piliečiai: Nika- 
lojus Moisieiskinas, Alteris 
Kleineris, Markus Petrovas, 
Šmuila Šalpeiteris, Juozas 
Krasauskas, Meeras-Chai- 

___ bendradarbiauja suJ mas Plotkinas, Smuelis 
ežeru nuomininkais, kad žu- Grinbergas ir Motiejus Šu-

GRAIKŲ UNGURIAI MO
ZŪRŲ EŽERUOSE.

Rytprūsių Mozūrų ežerai 
žinomi savo strategine, susi
siekimo ir turistine reikšme 
taip pat žuvininkystei. Žuvi
ninkystės inspektorius ank
štai I ............................

mauskas, kaip “pavojingi 
viešajai tvarkai ir valstybės 
saugumui” — 12 mėn. kiek
vienas.

Dementiianas Zaicevas, 
Jechielis Vilkariščius. Cha
ną Raibšteinaitė ir Taubė- 
Rivka Geršonovičiutė, kaip 
“pavojingi viešajai tvarkai 

_______ _____ ___ _ valstybės saugumui” 12 
rių ungurių iš Graikijos, ku- mėn. kiekvienas ir laikyti

vų kiekybė ir kokybė ne- 
menkėtų. Visi ežerų nuomi
ninkai turi savo sąjungą; 
kuri nutarė parūpinti gerų 
ungurių. Anksčiau kasmet j

* ežerus suleisdavo unguriu- 
kus sugautus kitose Vokieti
jos vietose, dažniausia iš El
bės žemupio. Šiais metais 
jie parsigabeno 20 cenlne- lr_ 
i\ Z.
riuos tam tikim budu pa- policijos priežiūroje, 
ženklino. Unguriams išde-i ” 
gino ženklus ties galva. 
Prieš deginant jie buvo su
leisti į vandenį per kurį pa
leista tam tikro stiprumo 
elektros srovė, kuri juos ao- 
svaigino ir jie gulėjo kaip 
lazdos. Atskirų ežerų ungu
riai buvo sužymėti kitoniš
kai ir dabar bus galima nu
statyti, ar yra skirtumas 
tarp augimo sąlygų atski
ruose ežeruose. Tuo budu ši
tas naujoviškas ženklinimo 
būdas pasitarnaus mokslui 
ir žuvininkystei.

K. A. B.—Ačiū už prisių
stas daineles, bet laikraštin 
jų nedėsime.

žemės orą. Netrukus paste-

Vartokite Alexander’s Castile Olive 
Oil Shampoo ir Stiprinantį Toniką. 
Prisiųskite 25 centus, o mes prisiusi
me 2 Sampalu.

ALEXANDER’S CO.
412 W. BROADWAY,
SS VW ‘KO.I.SOH OS

Parsiduoda Puiki Ūkė.
225 akeriai prie gražiausio ežero ir 

gero kelio, stuba 11 kambarių, barnė 
nauja, daug gyvulių ir visokios rei
kalingos mašinos, naujas traktorius, 
žemė labai derlinga. Gerų biznį gali
ma padaryt iš ūkės ir turistų. Kai
nuoja virš $20,000, parduodu labai 
pigiai. Priežastis — gaspadorius mi
rė. Mrs. M. Bubienčik (5) 
K. D. 5, Richfield Springs, N. Y.

TVIRKSTA JAPONŲ 
MOKINIAI.

Ilgą laiką japonų moki-

Be to—
Už nusižengimą Kauno 

apskities viršininko įsaky
mu nubausti šie asmens: 
Pundžius Martynas, 1500 
litų arba 45 paras arešto; 
Borisevičitis Vladas, 100 li
tų arba 10 parų; Orlovas 
Vosylius, 1000 litų arba 30 
parų; ir Pušakovas Fiodo
ras. Baratinskas Stasys, Va
siljevas Semionas, Čer
niauskas Vaclovas, Ranco- 
vas Artenis, Ivanovas Dze- 
mencėjus, Mikutaitis Juo
zas, Halperinas įsa jus, Vit
kauskas Vladas, Šarmavi- 
čius Česlovas, Jačunskis, 
Stasys, Semionovaitė Ona, 
Feodorovas Vasilius. Vet- 

i renka Maksimas, Krasna-

Vos pradėjus plaukti link 
juros, Molokai kanale laivu- nepataikyta tiesiai į vietą, 
ką pagriebė smarkus vėjas.
SG tuo vėju prisiėjo gerokai ncghoj if - imines Chic 
pakovoti. Tik pasukus ; je 6 rJugpiįčio dieną Vytau

tas Brazevičius vėl išvyko 
su savo šeimyna į Californi- 
ją, o 10 rugpiučio jau iš
plaukė tuo pačiu laivuku at
gal į Havajų salas.

Francisco. Tai tik tiek buvo

Lankantiems Pasaulinę 
Parodą

Patogus kambariai apsistoti vienai 
.. ; yra maudynės, ši

luma ir moderniški įtaisymai; prie 
’•way Lex. Stoties. (3)

MRS. PAULINA J. KIAUŠAS 
219 E. 53rd st., New York, N. Y.

Aplankęs savo tėvus Ke-

KAROLINA BUROKIENĖ, paeina 
iš Vilniaus gub., Margežerio mieste
liu. gyvena Newark, N. "J. arba apy
linkėje. Norėčiau su ja greitai susi- 
rašyti. Kas žino kur ji gyvena pra
šau pranešti, busiu dėkinga: arba ji 
pati lai atsišaukia. Mano adresas:

Mrs. Teresa Slepan
Little River Sta. Gen. Del., 

Miami, Florida.

Pajieškau Milerio (vardo nežinau). 
Jis vedė Rožę Kliaubaitę Philadelphi- 
jo.i, Pa. ir turi du sūnūs. 30 ar 35 me
tai atpal atvažiavo j Chicago, III. 
1917 m. jis buvo žinomas Chieagoje. 
Prašau jį patį atsisaukt arba jo su1 
nūs: kurie žinot kur jis randasi ma
lonėkit pranešti jo adresą. (5) 

Antanas Verkūtis
S. 148 — 89th st., Woodhaven, N. Y.

APSIVED1MAI.
Pajieškau rimto gyvenimui draugo, 

• vaikino arba našlio be šeimynos, nuo 
! 34 iki 39 metų amžiaus. Geistina, kad 
Į butų pasiturintis ir turėtų gerų pa
stovų darbų. Aš esu mergina, neblo- 

I gai atrodau ir pasiturinti. Norėčiau,Petronėlė Lamsargiene
. ! K<«' atraunu ir pasuui uiti. nuroviau.

Užlaikau visokias LIETUV IŠKAS : j.-a<| su pirmu laišku prisiųstų atvaiz-
GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie 
turite kokius nesveikumus, kreipki
tės pas mane: duosiu gerą patarimą 
ir busit patenkinti. (37)

PET. LAMSARGIENĖ
1811 S. Water St., Philadelphia. Pa.

dų, kurį ant pareikalavimo sugrąžin
siu. I rinitus laiškus atsakymų duo
siu kožnam. Adresuokit, M. J. (5) 
P. O. Box 17, South Boston, Mass.

. . 1 . *■ . . I cIUycI IVi d Abi III db, lYldblld"
niai bu\o laikomi paklus- p0]c)<ienė Ziselė, Blažys Ka- 
mausiais ir pavyzdingiau- zys> Nosovas Feodoras, Vai
siais pasaulyje. Dabar japo- njus povįias jr Dubakaitė 
nu laikraščiai nusiskundžia, Janina 10 aru kiekvie. 
kad, ypač Tokio mieste, vai- nas 
kai pasidarę tokie netikę, 
jog reikią galvoti api? kūno ( 
bausmes. Japonai turėtų at
minti, kad vaikai persisun
kė kariška atmosfera ir nori 
pamėgdžioti savo kariau
jančius tėvus.

PAGROBĖ $70,003.
Long Beach, N. Y.—Rug- 

liučio 15 dieną penki gink- 
uoti banditai čia užpuolė 

banko pasiuntinį ir pagrobę 
$70,000 pinigų pabėgo.

KO JIS BUVO BERLYNE?

PORA MORKŲ ATIDA- 
, RYS AKIS.

Kaip žinia, tūli žmonės 
vakare labai prastai mato. 
Ekspertai sako, kad tai yra 
dėl to, kad žmogaus kunui! 
stinga vitamino A. O ka
dangi šito elemento labai 
daug morkose, tai jie pata
ria kas diena sugraužti bent 
porą žalių morkų. Ypač šitą 
patarimą jie taiko žmo
nėms. kurie naktimis važi
nėjasi automobiliais.

GEN. FRANKAS PASKY
RĘS SAVO ATSTOVĄ 
PABALTIJO VALSTY 

BĖMS.

Pereitą sąvaitę Louisia- 
noj nusišovė tos valstijos 
universiteto vireininkas Hei
delberg. Tame universitete 

Užsienio spauda praneša,, susekta didelių suktybių, 
kad Lietuvai ir Latvijai Is- --------- -------- ‘
panijos įgaliotu ministeriu Iš Atėnų pranešama, kad 
paski-tas fašistas don Luis Egėjos juroje pereitą sąvai- 
de Ą^va.rez Artazes, kuris tę nuskendo sala, kuri buvo 
šiomis dienomis atvykstąs į iškilus iš vandens per žemės 
savo paskyrimo vietą ir gy- drebėjimą apie 11 metu at- 
vensiąs Rygoje.

tę nuskendo sala, kuri buvo

gal.

Bulgarijos premjeras Kossei- 
vanov, kurio atvaizdas čionai y- 
ra parodytas, šiomis dienomis 
buvo nuvykęs Berlynan ir slap
ta tarėsi su nacių vadais. Diplo
matai šita jo kelione labai do
misi. Manoma, kad Bulgarija 
vėl ruošiasi eit išvien su Vokie
tija, kaip ėjo per pirmutinį pa
saulinį karą. Po to karo ji buvo 
labai apkarpyta, daug jos že
mių buvo prijungta prie Rumu
nijos. Jugoslavijos ir Graikijos. 
Taigi aišku, kad Bulgarijos 
simpatijos linksta prie Vokieti
jos, nes ir pastaroji jaučiasi la
bai nuskriausta.

SIENINIAI 
KALENDORIAI 

1940 METAMS.
Užlaikau daug visokių rūšių ir vi

sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini 
mais ir pigiai. Kurie norėtų parda- 
vinėt pavieniais arba norint agen- 
tauti, geros išlygos. Turime ir Da
riaus-Girėno Kalendorių Su jų aero
planu. Prisiunčiame į namus kas 
kalauja. Vienas 25c.—5 už $1.

Z. GILEVICIUS
73 Hartford Avė..

NEW BRITAIN. CONN.

rei-

10 AK ERIŲ FARM A
Lietuvių apgyventoj kolonijoj. Že

mė gera, visa dirbama; 5 ruimų stu- 
ba. elektros šviesa, vanduo stuboj. 
vištininkai dėl 1000 vištų,arklys, kar
vė. Parduodu pigiai. Plačiau prane
šiu per laišką. Savininkas, (4)

Louis Keznes
R. F. D. 16, Plainfield, Conn.

Pajieškau Pusininko
Prisidėt su $2,500, prie labai pui

kios vietos Floridoje. Didelis Gran
džių daržas ir rezortas, vertė $15,000. 
Turėsi užtikrintų gyveninių. Geriau
sia klimatas, vasaros nekarštos, nes 
jura arti, ir nėra žiemos. Esu pavie
nis, vienam nuobodu. Nėra jokių sko
lų. Taxai ir visi kiti mokesčiai per 
metus $40. Esu lietuvis. (1)

A. S. M ANN
1418 So. Kedzie avė., Chicago, III.

Pajieškau gyvenimui draugo tikslu 
apsivesti, vaikino arba našlio be šei
mynos, kuris nevartoja svaigalų ir 
laisvo nuo religinių prietarų. Nema
resnio kaip 5 pėdų 7 coliu, amžiaus 
tarp 40 ir 57 m. Geistina kad mokėtų 
kokį amatą arba linkęs prie biznio ir 
turėtu kiek turto. Aš esu našlė, pasi
turinti. teisinga laisva ir blaiva. Dau
giau žinių apie save suteiksiu laišku. 
Su laišku prašau prisiųsti ir paveiks
lą. Ant kiekvieno rimto laiško duosiu 
atrakymą. J. D. (5)

Worcester, Mass.

BENDRAS MASSACHUSETTS LIETUVIŲ

PIKNIKAS
RENGIA 50 DRAUGIJŲ IR KLIUBŲ

RUGSEJŪ-SEP. O
Nedeldienp prieš Labor Dap

VOSE PAVILION
MAYNARD MASS

Kiekvienam prisiųsim 
2 fotografijas gražiau
sių merginų, taipgi ] 
katalogą geriausiai 
padarytų laikrodžiu, 
fonografu ir kitokių , 
daiktų. Rašyk tuojaus ' 
įdėdamas kelias stain- 
pas dėl persiuntimo.

$150.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS TIKĖTŲ.
GALĖSIT LAIMĖT NUO $5.00 IKI $50.00.

PRACTICAL ____
1219 N. Bell Ave., Desk. K., 

CHICAGO, ILL.

KALBĖS ŽURNALISTAS IŠ LIETUVOS J. JURGINIS IR 
STUDENTAS K. MICHELSONAS IŠ BRO OKLYNO.

GROS L. BUINIO ORKESTRĄ.
Visi lietuviai kviečiami šiame puikiame parengime dalyvauti.



Beitas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 34. Rujfpiučio 23 d., 1939.Moterims Pasiskaityt
A T ŠĮ SKYRIŲ TVARKO

 M. MICHELSONIENĖ.

PASTATĖ RAŠYTOJAI 
LAZDYNŲ PELĖDAI 

PAMINKLĄ.
Lietuvoje gyveno (dabar 

jau mirusi) rašytoja, kuri 
po savo raštais pasirašyda
vo “Lazdynų Pelėdos” sla
pyvardžiu. Ji buvo palaido
ta Tryškių miestely, Šiaulių 
apskrity. Taigi, jos atmin
čiai pagerbti to miestelic 
savivaldybe dabar pastatė 
3-jų aukštų mokyklą, kuri 
bus žinoma kaip Lazdynų 
Pelėdos Mokykla.

Tai yra gražus ir naudin
gas paminklas, daug nau
dingesnis negu iš bronzo 
nulieta stovyla. Mokykla 
kainavo apie 300,000 litų.

“Lietuvos Žinios” sako:
“Pažymėtina, kad ši mo

kykla skiriama rašytojos 
Lazdynų Pelėdos prisimini
mui, kuri čia palaidota. Iš 
gatvės pusės mokyklos rū
mų sienoje bus Įmūrytas 
bronzinis bareljefas, 2 met
rų aukščio ir 3 metrų ilgio, 
vaizduojąs pagal Lazdynų 
Pelėdos r aštus žemaičių ko
vą su kazokais. Mokyklos 
atidarymo proga bus tinka
mai sutvarkytas ir rašytojos 
kapas, kuriam ne visada tin
kamo dėmesio buvo kreipia
ma. Tam tikslui sudarytas 
visuomenės komitetas. Mok
slą naujuose mokyklos rū
muos pradės jau šį rudenį.”

Apie Lazdynų Pelėdą 
verta pasakyti daugiau. Vi
sų pirma reikia pažymėti, 
kad tikroji jos pavardė bu
vo Sofija Pšibiliauskienė, 
po tėvais — Ivanauskaitė. 
Toliau reikia pastebėti, kad 
ji turėjo seserį, Mariją Las
tauskienę, kuri taipgi mėg
davo rašinėti ir pasirašyda
vo po savo raštais tuo pačiu 
slapyvardžiu — Lazdynų 
Pelėda. Dėl to iki šiai dienai 
sunku aiškiai nustatyti, ku
rie raštai priklauso vienai 
seserei, kurie — antrai.

Rašytojas V. Mykolaitis- 
Putinas savo knygoj “Nau
joji Lietuvių Literatūra” pa
tiekia apie tas dvi seseris 
šitokių smulkmenų:

“Seserys Ivanauskaitės y- 
ra nusigyvenusio dvarinin
ko bajoro Nikodemo Iva
nausko dukterys. Nikode
mas Ivanauskas valdė Para
gių dvarą Tryškių valsčiuje, 
buvo šioks toks tapytojas ir 
rašytojas, jaunystėj svajo
jęs apie dailininko karjerą 
ir- garbę, bet visai, nesugebė
jęs tvarkyti Savo smunkan
čio dvaro reikalų ir pasirū
pinti dukterų išmokslinimu

Šita panelė vadinasi Willo 
Sheridan, kuri atvyko iš Michi- 
gano valstijos į New Aorko 
miestą pamatyti “ištvirkimą.” 
.Ji lanko naktinius kliubus ir sa
kosi visur randanti “good 
time,” bet “ištvirkimo” iki šiol 
da nesuradusi.

bei jų ateitimi. Vyriausioji 
duktė, Sofija, gimė Para
giuose 1867 metų rugsėjo 
16 dieną. Tėvams persikė
lus į Miuncheną, išbuvo te
nai ligi 4 metų savo am
žiaus. Paskui dar trumpai 
gyvenus Varšuvoj ir Kroku
voj, Ivanauskų šęima gryžo 
Lietuvon.

“Sofija augo namie be 
sistematinio mokymo, mis- 
dama įvairia, dažniausia 
menkos vertės, literatūra, 
atsitiktinai pakliuvančia jai 
į rankas. Pati rašytoja vė
liau su kartumu ir liūdesiu 
mini savo jaunystės dienas, 
nesugebančių gyvenimą 
tvarkyti tėvų globoje.

“Egzaltuota, romantiškai 
nusiteikusi, vos 24 metų am
žiaus panelė, ji išteka už 
nusigyvenusio alkoholiko, 
dusyk už save vyresnio dva
rininkėlio. Po keliolikos me
tų nelaimingo gyvenimo jie
du išsiskiria. Ji su dviem 
vaikais leidžiasi į Vilnių už
darbiauti, o jis po kurio lai
ko išvažiuoja Amerikon ir 
žūva fabrike.”

Sofijos Pšibiliauskienės 
gyvenimas Vilniuje buvo' 
sunkus. Užsidirbti sau ir 
vaikams pragyventi tais lai
kais, kuomet moterims taip j 
sunku buvo gauti darbas, t 
buvo ne juokai. Todėl ji 
pradėjo rašinėti laikraš
čiams straipsnių ir apysa
kaičių, už kurias gaudavo 
šiokio-tokio atlyginimo. Pir
miausia ji pradėjo rašinėti 
1900 metais “Varpe,” kurį 
vesdavo D-ras V. Kudirka. 
Vėliau ir kituose laikraš
čiuose pradėjo pasirodyt 
raštai su Lazdynų Pelėdos 
parašu.

Jos raštų stilius panašus 
Žemaitės raštams, tik dva
sia kitokia. Žemaitė buvo 
daugiau laisvamanė, o Laz
dynų* Palėda kunigų biznio 
neliesdavo.

Iš stambesnių jos kurinių 
paminėtini šie: “Kas Prie
šas,” “Sugriautas Gyveni-1 
mas,” “Klajūnas,” “Dzin-1 
gas,” “Judošius,” “Burti
ninkė,” “Stebuklingoji To
šelė,” “Klaida,” “Davatka.’'

Yra ir daugiau raštų su 
Lazdynų Pelėdos parašu, 
bet spėjama, kad tie pri
klauso jos seserei Marijai.

Sofija mirė 1926 metais, 
15 kovo dieną, ir palaidota 
Tryškių miestely.

Tai tokia, suglaudus, ra
šytojos Lazdynų Pelėdos 
biografija.

ŠEIMININKIŲ DIENA 
LIETUVOJE.

Šiomis dienomis, būtent 
30 liepos, Lietuvoje buvo 
suruošta “Šeimininkių Die
na.” Žinoma, ryškiausia ji 
buvo Kaune. “Lietuvos 
Ūkininkas” rašo apie ją 
taip:

Liepos 30 d. Kaune buvo 
surengta šeimininkių diena. 
Rotušės salėje įvykusiame 
posėdyje, kuriame dalyvavo 
nemaža Kauno šeimininkių, 
dr. Karvelienė skaitė pa
skaitą apie sodietės ir mies1 
tietės moters- savarankumą. 
Šeimininkių dienos posė
džio proga šeimininkės ga
vo daug sveikinimų.

Be to, Kauno miesto gat
vėmis šeimininkės buvo su
organizavusios eiseną su 
gyvaisiais paveikslais. Gy
vieji paveikslai vaizdavo 
pavyzdingas šeimininkes ir 
kitą iš šeimininkių gyveni
mo.

Šeimininkių dienos minė
jimai buvo rengiami ir pro
vincijoje.

PIRŠLYS SUVAD24OTO.IAS.
Vieno veiksmo Komedija. Paraše 

Ben. Rumšas. Gana juokingas veika
las. Dalyvauja 2 moterys ir G vyrai. 
KUNIGO MEILĖ. Vieno veiksmo Ko- 
mediją. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje

Šitos Ketveriukės Irgi Neblogai Auga.

Spaudoje daug rašoma apie Kanados penkenukes, kurios, kurios auga valstybės daktarų 
globoje. Bet štai, kad ir nereklamuojamos,, neblogiau auga keturios mergaitės Texas val
stijoj. Jos priklauso Badgett’ų šeimynai,, kuri gyvena Galvestono mieste.

Keliatas Patarimu Farmeriam

KA1P RAUGINTI 
AGURKUS.

Dabar pats laikas agur
kams rauginti. Paduosime, 
todėl, keliatą nurodymų, 
kaip tai daroma, nes ne vi
siems tas darbas sekasi. Da
lykas tame, kad musų mote
rys nežino tikrai, kiek rei
kia dėti druskos. O jeigu 
druskos nebus gana, agur
kai visuomet suges.

Amerikiečiai agurkus vi
sų pirma sūdo labai stip
riam sūryme: iš pradžių de
da 10 procentų druskos, o 
paskui iki 15 procentų. Ir 
tame sūryme laiko juos nuo 
6 sąvaičių iki 2 mėnesių. Ši
tą laikotarpį jie vadina 
“curing.” Paskui tą druską 
išmirko karštam vandeny. 
Tai vadinasi “processing.” 
Šitaip paruošta medžiaga 
paskui vartojama visokiems 
“pikeliams.” Visi jų “pike
liai” buna užpilami uksusu. 
Šitaip užtaisyti agurkai gali 
labai ilgai stovėti, bet jie 
baisiai rūgštus, negardus ir 
nesveiki valgyt. Lietuviai jų 
nemėgsta.

Geriausis ir sveikiausis 
agurkams rauginti būdas y- 
ra šitoks:

1 svaras druskos,
1 paintė uksuso,
2 galionai, vandens.
Padaryti iš to suiymą ir 

užpilti agurkus. Rašalą rei
kia pilti šaltą, nes virinimas 
gali sunaikinti rūgimo bak
terijas ir agurkai nejiaigs.

Agurkai turi but neper
augę ir da nepradėję nokti. 
Juos reikia skinti kol jų sėk
los da mažutės, minkštos ir 
žalios. Ir raugti reikia tuo- 
jaus nuskynus.

Agurkų rauginimui gerai 
turėti medinį viedrą ar ne
didelę bačkutę. Galima ir 
molinį ar stiklinį indą var
toti.

Visų pirma, ant dugno 
dedama krapų, pipirų, lape
lių ir keliatą gvazdikų. Ga
lima įdėti ir ąžuolo, vyšnių 
ar vynuogių lapų. Paskui 
dėti agurkus iki apipilnio 
indo. Ant viršaus vėl uždėti 
krapų, lapelių, pipirų ir mi
nėtų lapų. Prislėgti mediniu 
dugneliu arba plokščia to,- 
rielka, kad sūrymas apsem
tų viską.

Pradėjus agurkams rūgti, 
ant viršaus pasirodys putų. 
Tai bus laukinės mielės. Jas 
reikia nugriebti.

10 galionų vynuogių sun
kos.

2 uncijos vanilino.
2 uncijos ambergriso 

tinktūros.
5 svarai cacao esencijos.
4 svarai ratano tinktūros.
30 svarų cukraus..
Viską sumaišius raugint 

prie 65—75 laipsnių šili
mos, nuolat nugraibant pu
tas. Da geriau, kad bačku
tė butų užkimšta, tik paipu- 
tė iš jos įleista į vandenį. 
Vynas tuomet bus geresnis, 
nes negaus oro. Kai sustos 
fermentacija, bačkutę visai 
užkalt ir pastatyt šaltoj vie
toj. Apie Kalėdas vyną nu
traukt į kitą švarią bačkutę, 
o likusius tirštimus išversti 
laukan. Kitoj bačkutėj vyną 
vėl užkalti ir laikyti šaltoj 
vietoj iki balandžio mėne
sio. Tuomet suleisti į bon- 
kas, gerai užkorkuot ir su
statyt vėsioj vietoj. Dabar 
portvainas bus jau gatavas 
gert. Bet kuo ilgiau jis sto
vės, tuo bus geresnis.

Tokiu pat budu daromas 
ir paprastas vynas, nepride- 
dant prie jo aukščiau minė
tų “prismokų.” Paprastąjį 
vyną galima daiyt be cuk
raus, tuomet jis bus “sau
sas.” Bet portvainas turi but 
saldus.

Neužilgo vynuogės bus 
jau gatavos, todėl kas norė
tų namie vyno pasidaryti, 
tegul šį receptą išsikerpa ir 
pasideda. Kaip reikia spau
sti vynuoges, neaiškinam, 
nes kiekvienas gali šitą dar
bą atlikti kaip jam paran
kiau. Tik vieną dalyką rei
kia pabrėžti, tai tą, kad bač
kutė turi but labai švari. Jei
gu joje yra buvęs vynas se
niau, tai ją reikia pamirkyti 
kelias dienas pripylus van
dens ir gerokai įdėjus sodės.

vienoj vaistinėj už 25 cen
tus:

Pine oil 75%
Medicinal-olive oil 25%
Linimentas tepamas tie-

į Duokit gyvuliams valgomo
sios druskos.

Turbūt visi žino, kad gy- 
j vuliai labai mėgsta laižyti 
i surius daiktus. Kodėl jie tai 
• daro? Ogi todėl, kad jie ne
gauna pakankamai druskos 
su savo pašarais. O druska 
jiems reikalinga.

Valgomoji druska suside
da iš natrio ir chloro (so
dium chloride). Abudu ele
mentai reikalingi gyvulio 
kraujo ir prakaito sudėčiai. 
Chloras, be to, yra da reika
lingas ir pašaro virškinimui.

I Kadangi druska nuolatos 
pasišalina iš gyvulio su pra
kaitu ir šlapumu, tai nuola
tos jis turėtų jos ir gauti su 
savo pašaru.

j Suaugusiam arkliui patar
tina duoti vieną valgomąjį 
šaukštą druskos kasdien; 
suaugusiam galvijui, nuo 1 
iki 2 šaukštų kasdien; ver
šeliui, kumeliukui, aviai, 
kiaulei — vieną arbatinį

šiai ant tos vietos, kur saules šaukštelį kasdien, 
nušutinta. ' Druska duoda

Milteliai prakaituojančiom 
kojom.

duodama viso
kiais budais: ją galima iš
tirpinti vandeny ir duot to 
vandens gyvuliams gerti;

x _ I o jei galvijai šeriami žaliu 
Parduodamas krautuvėse pašaru, tai druskos galima 

ir yaistinese paudens nuo pabarstyti ant to pašaro; 
kojų prakaitavimo papras- ari,a galima dėt druskos į 
tai yra niekas daugiau, kaip mi]tUs, jeigu miltu gyvu- 
krakmolas su trupučiu bori- liams duodama.
nes ruksties. Bet daug ge-, 
riau nueiti vaistinėn ir pa-, 
prašyti, kad sumaišytų mil
telių pagal šį receptą: 

Sodium Perborate 3 
Zinc Peroxide
Talc......... .............  15

narnos senų kelinių kiškos ir 
surišamos šniūreliais per 
nugarą. Bet karštam ore gy
vuliui buna per šilta šitaip 
aprengtam. Todėl yra var
tojamas tepalas, kurio kva
pas nuvaro muses tolyn. Jis 
daromas taip:

1 galionas žuvų aliejaus 
(fish oil).

2 uncijos pušies sakų 
(pine tar).

Pusė paintės kerosimi.
Ištepus šituo mišiniu gy

vulį, musės iš pradžių neina. 
Bet neilgam. Gyvulys nusi- 
trina, ir vėl reikia jį tepti. 
Musių tas neišnaikina, tik 
nuvaro jas tolyn.

Todėl valdžia pataria 
naikinti šaltinius, kur musės 
veisiasi. Nelaikyti pūvančių 
šiaudų aikštėj. Mėšlą daž
nai išvežti ant dirvų ir ap
arti, arba taip jį apsaugoti, 
kad musės negalėtų prieit 
tenai kiaušinių pridėti.

Tvartuose nelaikyt neap
saugotų langų. Sudėt į juos 
sietus. įvedant į tvartą ark
lį ar karves, nubaidyt nuo 
jų muses, ir tvarto duris tuo- 
jaus uždaryt. Kad tvarte ne
būtų perdaug tvanku, tvar
to duris vasarai taipgi turė
tų but padarytos iš dratinių 
sietų.

Kaip kovoti su tvarto 
musėmis.

farmerių žino,_ oz. Nedaug
2 oz. I kiek blėdies ir nuostolių pa- 

^5 oZ. daro vasaros laiku tvarto 
Šitokie milteliai netik ve-1 musės. Agrikultūros Depar- 

dins kojas, bet užmuš ne- tamento išleistas farme- 
malonu prakaito kvapą irj riams Biuletinis No. 1097 

kiekvienai I sako, kad musių kankinamipadės užgyti 
žaizdai. arkliai visuomet suliesėja, o 

pas karves sumažėja pienas. 
Biuletinis sako, kad 1912 
metais Texas valstijoj mu
sių buvo pasirodę tiek daug, 
kad jos užkapojo apie 300 
arklių, mulų ir karvių.

Tvarto musės skiriasi nuo 
! naminių mušiu netik savo 

SS. K:jspalya didumu ir išvaizda, 
bet ir tuo, kad jos veisiasi 
daugiausia tvartų mėšle, o 
ypatingai arklių išmatose, 
bet nekuomet neina prie 

nadarvti zni0§'aus išmatų, kurias ne- 
" - y paprastai mėgsta namų mu

sės. Todėl tvartų musė nėra

Vaistas nuo “Poison Ivy.”
Nuodingųjų vijoklių (poi

son ivy) Lietuvoje žmonės 
nežino, bet Amerikoje jos 
pilni miškai ir patvoriai. 
Nors ne visiems ji kenkia, 
bet jau kam kenkia, tai tik- 
la nelaimė ja L— L_ 
jutus perštėjimą, tuojau rei
kia nusiplauti stipriu muilu. 
Paskui da nušluostyti tą vie
tą eteru, chloroformu ar ga
zolinu. Paskui ] 
skiedinio iš baking sodės su 
vandeniu ir dažnai pavil-Į^. luuei gant skepetaitę dėti aAt už. okia pavojinga ligų platin- 
krėstos vietos. Labai svarbu -
užkrėstą vietą laikyti apri- 
šus, kad besikasinėjant na
gais neužkrėsti sveikų vie
tų.

Jei agurkai bus užraugti apėjus, 
prie 86 laipsnių šilimos ir 
tokioj temperatūroj bus lai- no. dans, 
komi, tai per 10 dienų bus Pneiti.

VISOKIE RECEPTAI.
Kremas nuo uodų.

Kur yra daug uodų, tai 
galima nuo jų apsiginti pa
sidarius šitokio kremo: 
imt 5 dalis kviečių krakmo
lo, 10 dalių vandens, 45 da
lis glycerino ir nuo 5 iki 10 
dalių gvazdikų aliejaus (oil 
of cloves); krakmolas su
maišomas su vandeniu, tuo
met įdedamas glycerinas ir 
šildant ant lengvos ugnelės 
plakama, kol visa masė pa
virs į apitirštę košelę ; ant 

Į galo supilamas gvazdikų 
, ir kremas gatavas. 

Juo reikia išsitepti visas ku- 
kur tik uodai gali

komi, 
pilnai įrugę ir tada juos rei-i 
kia pastatyti kaip galima 
Šaltesnėj vietoj.

KAIP PADAROMAS 
PORTVAINAS.

Tikrasis portvainas yra 
gaminamas tik Portugalijoj, 
kur auga tam tikros vynuo
gės. Amerikoje portvainas 
taipgi gaminamas, bet prie 
jo pridedama visokiu “pri
emokų,” kad gautųsi port- 
vaino skonis. Čia paduosi
me tokiam portvainui re
ceptą :

pa-

Rašto Istorija. Pagal A
sutaisė Šernas. Aprašo, 1 

žmonės rašyti išmoko, kokiu budu iš-1 
dirbo sau raštų kiekviena žmonių tau
ta ir tt. Chicago, 1905, pusi. 304. 
Apdaryta ............................... . ■. ■ $2 50

KAIP TAPTI SUVIENYTU 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
mai su reikalingais klausimais ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kaina .................................. 25c

Yra pastebėta, kad va
žiuojant arkliais, tvarto mu
sė vejasi paskui arklius ke
lias mylias. Ji kanda ir žmo
gų, bet geriausia mėgsta gy- 

b. srfinitzerj vulius. Savo kiaušinius ji de- 
kok,iu ,bud.u; da paprastai ant šiaudelių, 

; ■ Į kurių buna tarpe mėšlo. Jei
gu mėšlas drėgnas h- oras 
šiltas, tai kiaušiniai išsiperi 
į kelias dienas. Užaugusi 
musė gyvena nuo 20 iki 30 
dienu. Per žiema visos inu-

NAMŲ DAKTARAS.
Parašė daktaras A. J. Karalius. 

Ši nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapių.
Kaina ........................................... $2.50

TIKĖJIMU ISTORIJA.
Parašė P. D. Chantepie de la Sau- 

saye, Teologijos profesorius. Vertė 
lietuvių kalbon J. Laukis. Knyga di
delio formato, 1086 puls, su daugybe 
paveikslų visokių tikėjimų dievų, die
vaičių, relikvijų, bažnyčių, šventiny- 
čiy ir tt. Gražiais tvirtais apdarais. 
Chicago. 1914. Kaina .............. $7.00

.JOS VYRAS BELANGĖJ.

Čia parodyta Mrs. Smith, 
Louisianos valstijos universite
to prezidento Smitho žmona. Ji 
čia nutraukta tamsiame kalėji
mo koridoriuje, kur buvo nu-

sės išstimpa, bet pavasarį Ųus aplankyti savo vyrą. Lotii-
sianos valstiją per ilgą laiką 
valdė bažnytiniai reakcininkai 
ir pridarė tiek suktybių, kad da
bar federalė valdžia juos areš
tuoja ir tupdo už grotų. Patup
dytas net ir universiteto pirmi
ninkas Dr. Smith. Jo žmona yra 
kaltinama padėjusi savo vyrui 
pabėgti Kanadon, kur jis buvo 
sugautas.

jaunos musės išsiperi iš tų 
kiaušinių, kurie buvo padėti 
rudenį.

Kovoti su gyvulių musė
mis labai sunku. Darbiniai 
gyvuliai kartais apsaugoja- 
mi gunėmis. Iš senų maišų 
susiuvama marška, kuri ap
dengia arklio nugarą, šonus 
ir kaklą. Ant kojų užmau-

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1939 METAMS.
Mačiulis — pirmininkas, 

906 Prescott St. Waukegan. Ill.
F. Sedoravičia — pirm.-pagelbinin., 

733 Lincoln st., Waukegan, Ill.
Suzana Gabris—nutarimų rast.

730 McAlister avė., Waukegan, Ill 
Emilija Kernagis—turtų rast.

720 Vine Place, Waukegan, III.
K. Vaitiekūnas — kasierius,

726 — Sth St., Waukegan, Ill.
KASOS GLOBĖJAI

D. Lauraitis, K. Ambrozunas, 
KNYGIAI

K. Dambrauskas, A. Marcinkus.
MARŠALKOS:

P. Rukštalis, J. Jarušaitis.
Susirinkimai buna paskutinį nedėl- 

•niuid <>d a op: | 'oisauoiu ouzoą (uaip 
, Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th tr 

s. Waukegan, III.

Jos

Linimentas nuo saulės ap. 
degimo.

Nuo saulės apdegimo esąs 
labai geras šitokis linimen
tas, kurio gali padaryt kiek-1 Adamssu

Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą
S SUTAISĖ DR. D. PILKA, Lietuvių Kalbos Mokytojas prie

MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION
S KAINA $1.00.

DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave., Boston, Mass.

SVEIKATA
I Al DIDELĖS SVARBOS VEIKATAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos. Fiziologijos ir Hygienos.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo 
kūno mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma 
nežinojo.

Knyga labai puikiai iliustruota, taip kad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Man.

i
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo muaų korespondentų Ir U Lietuvon Laikralčlų.)

'kit Sau Vyrą ar Žmoną.”ONA GERVIENĖ VISTIEK 
PASIKORĖ.

A. Panemunės vals., Vai-1 
i natrakių kaimo gyventoja 1 
Gervienė Ona, 40 metų am
žiaus sirgo nervų liga ir daž- 

vyrui ir 
, kad jai neverta gy

venti, tokio gyvenimo nega
linti pakelti ir vis tiek nusi- 
žudysianti.

Vyras ir kaimynai tokio-' 
mis jos kalbomis netikėjo ir 
manė, kad tik nervų pairi-1 
mas. Tačiau prieš savaitę į 
laiko Gervienė tikrai norėjo 
nusižudyti, pasikardama, . 
bet vyras spėjo išgelbėti, j 
nuplaudamas laiku virvę, i 
Liepos 31 d. Gervė vežė iš j 
lauko rugius, o žmona kro-' 
vė klojime. Atvežus antrą 
vežimą rugių, klojime jis 
žmonos nerado, pradėjo I 
jieškoti ir aptiko svirne jau 
nebegyvą žmoną, pasikoru
sia.

VIENOS DIENOS NELAI- AUDRA SU PERKŪNIJA nai nusiskųsdavo 
MINGI ATSITIKIMAI VĖL PRIDARĖ DIDELIU I kitiems, 

KAUNE. | NUOSTOLIŲ. v—“ ‘NUOSTOLIŲ.
Praėjusi šeštadieni En- i Liepos 17 d. pro Alytaus

gelmano fabriko kieme tre
kas užmušė darbininką.

Aleksote kilo muštynės. 
Vienam tų muštynių daly
viui peiliu perdurtas šonas, 
paliesti plaučiai ir, apskri
tai, sužalojimas gana sun
kus.

Vilniaus gatvėj moteris 
O. Z. dėl menkniekių susi
pyko su vyru ir išgėrė acto. 
Apsinuodijo labai sunkiai, 
nugabenta į ligoninę.

Minkausko gatvėj pietau
jant viena mergaitė užsprin
go kaulu ir teko gabenti į 
ligoninę, kur jai suteikta 
medicinos pagalba.

Jurbarko gatvėj motor- 
ciklas užvažiavo ant dviejų 
vaikų ir abu nesunkiai suža
loti, net į ligoninę teko nu
gabenti.

Minkausko gatvėj viena
me restorane neblaivus pi
lietis pradėjo daužyti stikli
nes duris ir kitus stiklus ir 
bedaužydamas labai susi- 
piaustė rankas į stiklus. Ir ji 
teko nugabenti i ligoninę.

Vaidoto gatvėj ėjo smar
kiai išsigėręs senis, Jonas 
Bertmanas iš Dvylikio kai
mo, Pakuonio valse. Beei
damas Bertmanas pavargo 
ir atsigulė pasilsėti. Atsigu
lęs užmigo amžinu miegu.

Basanavičiaus alėjos ir 
Vydūno alėjos sankryžoje 
“Pienocentro” trekas susi
dūrė su miesto autobusu. 
Abi mašinos gerokai apdau
žytos.

Iš Kauno į Kulautuvą ėjęs 
autobusas netoli Kulautu
vos įvirto 
“miegojo,” 
ktas. Žmonių sužeistų nėra.

j ravą ir ilgai 
kol buvo ištrau-

PLAUKIOJANTIS
" NAMAS.*''"

Viena žydų šeima jau ku
ris laikas yra įsikūrusį prie 
Kauno Nemune, valtyje ir 
čia ramiausia sau gyvena. 
Prie valties yra pritaisyta 
dėžė, dėžėj yra virtuvė, dvi 
lovos ir kt. apyvokos daik
tai. Dėžėje gyvena ir nakvo
ja motina su dukterimi, o 10 
metų amžiaus sūnūs nakvo
ja valtyje.

Kai užkyla vėjas ir lyja 
lietus, tai plaukiojantis na
mas pasilenda po Aleksoto 
tiltu arba ‘įplaukia į užuvė- 
ją, jirie kranto. ,

Dienos metu plaukiojanti 
šeima eina į miestą aukų 
prašyti, darbo neturįs nei 
vienas šeimos narys.

Šeima labai religinga, 
daug poteriauja, Dievas vis- 
tiek nepadeda, o vieną sykį 
da ir nelaimė atsitiko : kaž
kas iš sunaus pavogė žydiš
kus poterius, tai jis dabar

• labai nusiminęs.
Toji šeima kilusi iš Sere

džiaus, anksčiau turėję savo 
namus, bet tie namai už 
skolas buvę parduoti. Vė
liau šeima įsitaisė “plaukio
janti” namelį už 40 litų ir 
jame įsikūrė.

apylinkes praūžė labai 
smarki audra. Jau apie 14 
valandą iš pietų-vakarų 
krypties pasikėlė vidutinis 
debesys su perkūnija; tik 
užėjus ir iškritus kiek 
lietui, staigiai pradėjo pusti 
labai smarkus vėjas ii- putė 
apie tik 10 minučių, tačiau 
per tą trumpą laiką daug iš
griovė triobėsių, nulaužė bei 
išvertė medžių ir daug pri
darė kitų nuostolių. Neliko 
nei vieno kaimo, kad butų 
nepadaryta kokių nors nuo
stolių. Tą dieną Alytuje bu
vo turgus, todėl žmones 
grįžtančius iš tingaus ir už
tiko kelyje audra. Kurie tik 
pateko audros ruože, buvo 
apversti po kelis kartus su 
vežimais, o pėsti parblokšti 
žemėn. Ši audra palietė ga
na didelį gyventojų ruožą ir 
labai daug pridarė nuosto
lių—-vien tik Užupių kaime 
sugriovė du kluonus.

Šiaulių apskrity taip pat 
daug žmonių nukentėjo.

Važiuojant Birietiškių 
kaimo ūkininkui Juozui 
Gedminui su motina ii 
dviem dukterimis, netoli 
nuo Šiaulių perkūnas tren
kė į Gedmino vežimą, arklį 
užmušė, o juos visus pri
trenkė.

Šiauliuose, špitolėje, žai
bas pritrenkė keturis vyrus 
(jų tarpe vieną, Samašką, 
sunkiai).

Šiauliuose žaibas uždegė 
L. Nemaniuno klojimą. Ki
lus gaisrui, sudegė visos jo 
triobos su visu inventorium 
ir manta, nes savininkų tuo 
metu nebuvo namie. Be to, 
sudegė viena karvė tvarte ir 
kiaulės, nes užsidegus kloji
mui, ugnis apnešė ir kitus 
trobesius.

Tą pačią dieną Pridotkų 
vienkiemy nutrenkė D. Žio
go du arklius.

Zapyškio apylinkėj, Vile-, 
mų kaime, ūkininkui J. Sut
kui statant rugius perkūnas 
trenkė į pastatytą gubą ir 
sudegino ją.

KAIP SŪNELIS PAS TĖ
VĄ SVEČIAVOSI.

Ūkininkas Jankus P. iš 
Dainų kaimo Šiaulių vai. 
nusiskundė
kad pas jį atvykęs iš Kauno 
svečiuotis sūnūs Petras išvi
liojęs iš sergančio tėvo klas
tingu budu parašus ant vek
selių 10,000 litų sumai, ir 
dabar senas tėvas nerimau
jąs dėl savo ūkio .likimo; 
Mat, sergančiam tėvui begu
lint lovoje, miesčionis sūnūs 
rodęs didelį susirūpinimą jo 
sveikata ir sakęs, kad reikią 
pažiūrėti, ar tėvelis dar tu
rįs jėgų savo pavardę pasi
rašyti. Tam tikslui “pamė
ginti pasirašyti” sūnelis pa
kišęs tėvui vekselių, su ku
riais ir išdūmė atgal Kau
nan. Dabar prokuratūra rei
kalą aiškina.

prokuratūrai

ZAPYŠKIO RESTORANE 
UŽMUŠĖ ŽMOGŲ.

Liepos 12 d. Zapyškyje 
buvo turgadienis, į kurį bu
vo suplaukę daug žmonių iš 
įvairių vietų.

Pr." Brazaičio restorane 
buvo labai daug geriančių, 
ros pusės Vilemų kaimo gy
ventojų Stelmuko, Jura- 
šiaus, Reipos, Bulato, iš ant
ros pusės Vilemų kaimo gy
ventojo Stasio Kavaliausko, 
kilo peštynės per kurias St. 
Kavaliauskas kirto plyta Jo
nui Reipai į galvą. Reipai 
truko galvos kaušas. Ryto
jaus dieną Reipą mirė. La
bai sudaužyti Stelmukas ir 
St. Kavaliauskas. St. Kava
liauskas areštuotas. Reipos 
liko 3 maži vaikai.

TRYŠKIŲ GAISRO NUO
STOLIAI.

Liepos 17 d. Tiyškių mie
stelyje buvo kilęs didelis 
gaisras, kurio metu sudegė 
keliatas namų ir pradžios 
mokykla. Dabar apskaičiuo
ti gaisro nuostoliai, 
siekia 60,620 litų, 
gaisro priežastis dar 
statyta.

kurie 
Tikra 
nenu-

PRIE ŠVĖKŠNOS UŽMU
ŠĖ MOTERĮ.

Jomantų kaimo, Švėkš
nos vals. gyventoja Rumšie
nė važiavo vežimu. Nuo au
tomobilio jos arkliai pasi- 
baidę ėmė smarkiai bėgti. 
Rumšienė iškrito iš vežimo 
ir krisdama smogė galvą į 
akmenį. Rumšienė vietoje 
užsimušė.

SUČIUPO PINIGU DIR
BĖJUS.

Nesenai Mažeikiuose ir 
Sedos apylinkėje buvo pasi
rodžiusios netikros 10 litų 
sidabrinės monetos. Jos bu
vo platinamos tarp mažiau 
išsilavinusių žmonių ir smul
kių prekių prekiautojų. Be
plaunant netikras monetas 
buvo sulaikytas Juozas ir 
Stasė Vyčiai, Dumaičių kai
me, Sedos valse., ir į Mažei
kius iš Laižuvos atvykęs pi
lietis. Mažeikių kriminalinė 
policija greit sučiupo ir patį 
tų monetų dirbėję, kuris pa
sirodė esąs kalvis Povilas 
Bučys iš Dimgailiu kaimo, ---- -------------- —,
Sedos vals, pas kuri rasta ir galūne, kaip manoma, kilo 
monetas gaminti prietaisai. I del neatsargumo su ugnimi, 
Monetų dirbėjas ir jų pla
tintojai suimti ir padėti ka
lėjimam

Bučys visai nesenai pra
dėjo i 
greit pateko į budrias poli-1 
cijos rankas, tad visai mažai 
tespėjo jų išplatinti.

du vyrai ir viena 
jie turėjo ant savo 
buvo pažymėti jų 
matosi ant platfor-

I ft

a II
sga ■ 1

Palisades miestely, New Jersey valstijoj, anądien buvo 
suruoštos nepaprastos varžytinės: buvo išstatyti pardavi
mui į “vedybų vergiją” trys asmenys, 
mergina. Kaip matyt šiame vaizdely, 
krūtinių užsikabinę iškabas, kuriose 
vardai, pavardės ir amžius. Iš kairės
mes su jais pusplikis vyras su popiergaliu rankoj ; tai var
žytinių vedėjas Clem White. Į susirinkusią minią žmonių 
jis šaukė: “Nusipirkit sau vyrą ar žmoną...” Bet neilgai 
tas biznis tęsėsi, nes įsimaišė policija ir sustabdė jį. šeši 
asmenys, kurie šitą biznį buvo sugalvoję, buvo areštuoti.

IMBRADO VALSČIUJE 
SUDEGĖ MALŪNAS.
Imbrado valse., Vaidmi

nu kaime sudegė Tado Kuo- 
|sos garinis malimas. Gaisras

' nes tą dieną tame kaime bu- 
I vo gegužinė. Iš viso nuosto- 
j lių padaryta virš 35,000 litų. 
I Turtas buvo apdraustas, bet 

yc> vigeli iicdciicu pia-|v . . w -• •
monetas gaminti ir zYmiai mažesnėje sumoje.

> . > 4“ Z. 1 — , 1'. i > .1 C , , 1 , Į

VĖL AUDRA.
I Liepos 25 d. per Mažei
kių apskr. vėl praūžė audra, 
kuri ūkininkams gerokai 
pridarė nuostolių. Tirkšlių 
vai., Pievėnų kaime, ūkinin
ko A. Butkaus žaibas sude
gino daržinę su visais paša
rais ir mašinomis.

DĖL AUTOMOBILIAUS 
ŽUVO MOTERIS.

Jomantų kaime, Švėkš
nos valse., gyventoja Rum- 
šienė važiavo vežimu. Nuo 
automobiliaus jos arkliai 
pasibaidę ėmė smarkiai 
bėgti, Rumšienė iškrito iš 
vežimo ir krisdama smogė 
galvą į akmenį. Rumšienė 
vietoje užsimušė.

MIKALINOS DVARE BU
LIUS UŽBADĖ SKER

DŽIŲ.
I Liepos 25 dieną Mikali- 
nos dvare (Veliuonos vai.) 
St. Gerulaičio bulius mirti
nai subadė skerdžių J. Gry
bą.

I Grybas buvo senas žmo
gus ir velioniui žuvus liko 
materialiai neapiupinta jo 
šeima.
Lengvas Budas

Išmokt Angliškai.
Rankius reikalingiausių žodžių ir

MIRĖ MAŽEIKIŲ KUN. 
ERČIUS.

Liepos 25 d., savo na
muose, staiga pasimirė kun. 
Jonas Erčius, kuris prieš 
keliatą metų buvo atsikėlęs 
i Mažeikius ir čia pasistatęs 
nuosavus namus. Atvykęs 
gydytojas konstatavo šir
dies paralyžių. Kun. Erčius, ___ _______ =
būdamas Tūbausiuose kle- pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta taip 

nnlaios motu hmm 117 I lengvai ir suprantamai, kad kiekvie- Donu, naKtieS metu DUVO UZ nas ga[j greitai išmokt kalbėt angliš- 
pultas Balsio SU Kazlausku, 1 kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
Irnriii labai išo-azriintaą oa- bet čie,i sakiniai, pasikalbėjimai dar- KU1 1LJ 13,03.1 isgązciintas ga į10 jieškantt važiuojant kur nors, nu- 
VO Širdies Ilgą. ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar-
------------------------------------------------ ' zdaskutj, pas kriaučių ir tt. Su fone- 
Kada ir kokiu budu gali svietas kada-'tišku ištarimu ir gramatika. Antra 

nors pasibaigti Parašė prof. Dr. padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
With. Meyer. Iš vokiečių kalbos ver- Michelsonas. Pusi 95.............  35c.
tė J. Ilgaudas. Kas nori dasižinoti, ka-----------------------------------------------------
da ir kokiu budu gali svietas pasibaig-1 
ti, tegul skaito ta knygelę. Chica
go, 1906, pusi. 125. Apdaryta .. $1 50

IR JIS PAKLIUVO.

Cia parodytas Seymour Weiss, 
buvęs Huey P. Longo leitenan
tas, kuris dabar yra areštuotas 
kartu su kitais už išeikvojimą 
Louisianos valstijos universite
to pinigų.

PAVOGĖ AUTOBUSĄ.
Laikraščiai praneša, kad 

Kulautuvon su ekskursija 
atvykęs vienas autobusas. 
Šoferiui nuėjus į mišką kaž
kas autobusą paslėpęs, šofe
ris sugrįžęs savo mašinos 
neradęs ir apie tai nusiskun- 
dęs policijai.

NUSKENDO VAIKAS.
Šiomis dienomis Taura

gės valse., Dagių kaime Šal- 
taičio prūdelyje prie namų 
prigėrė 2 metų amžiaus vai
kas. Vaikas nuskendo be
veik motinos akyvaizdoje, 
šiai užsiplepėjus su kaimy
ne.

UŽSIMUŠĖ DĖL KUOSOS
Beremontuojant Salako 

bažnyčią, darbininkas Jo
nas Jackevičius, 15 metų, 
užlipo į bokštą norėdamas 
sugaut kuosą, ją nudažyt ir 
paleist, bet griebdamas kuo
są nukrito ir užsimušė.

SERGA TYMAIS.
Apie Kučiūnus, Seinų ap

skrity, daug vaikų serga ty
mais. Nesant greitų susisie
kimo priemonių, dažnai me
dicinos pagalbos prisišaukti 
neįmanoma.

Uruguay’nus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mčnesj. Lai

džia Urug. Soc. Part. Liet, skyrius.
"NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo

se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.
Adresas: N. BANGA

C. Paraguay No. 1480, 
MONTEVIDEO URUGUAY.

PAŽANGIEJI AMERIKOS 
LIETUVIAI!

LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.

švietimo tikslui yra įsteigtas ir leidžiamas Rimtas Moks
lo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesinis Iliustruotas žur. 
nalas KULTŪRA.

“KULTŪRĄ” REDAGUOJA PASIŽYMĖJĘ MOKSLI
NINKAI. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos rašyto
jai, veikėjai, todėl “Kultūros” turinys yra rimtas, įdomus 
ir naudingas.

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir pa
žįstamiems Lietuvoje žurnalą “KULTŪRĄ arba IŠSIRA
ŠYKITE JĮ PATYS. “KULTŪROJ” rasite daug raštų, ku
rie įdomus perskaityti ir Amerikoje gyvenantiems.

Be to, “KULTŪROS” žurnalas laiks nuo laiko duoda pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingų 
dovanų.

“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi.
Lietuvoje: Metams tik 16 litų; Pusmečiui — 8 litai.
Amerikoje: Metams $4; Pusei metų $2. Adresas:

ŽURNALAS “KULTŪRA”
ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

NELEIDŽIA RUGIUOSE 
“MYLĖTIS.”

Šiaulių gyventojas V. Ga
siulis pasiskundė policijai, 
kad jis buvo su žmona iš
ėjęs į ežerą pasimaudyt. 
Grįžtant atgal jiedu paste
bėję 4 įtartinus vyrus. Bijo
dami su jais susidurti, jiedu 
pasislėpę rugiuose. Bet tie 4 

i vyrai juos suradę ir parei
kalavę pinigų, kitaip grasi
nę mušt. Gasiulis turėjęs 30 
litų ir visus atidavęs. Polici- 

; ja pravedusi kvotą nustatė, 
1 kad Gasiulis su žmona už
ėjo į Vaičiulio rugius “pasi
mylėti,” o minėti įtartini 4 
vyrai buvo rugių šeiminin- 

I kas Vaičiulis su savo 3 nuo- 
, mininkais, kurie porelę iš- 
( varė iš rugių ir už išvolytus 
į javus pareikalavę 5 litų 
nuostolių, kuriuos Gasiulis 

i ir sumokėjo.

' NUSIŠOVĖ JAUNAS ŪKI
NINKAITIS.

Kalvarijos valse., Kalvių 
kaime, ūkininkas Montvy- 
das, liepos 25 dieną, išleido 
savo vienturtį sūnų Zigmą 
17 metų amžiaus, su dviva
giu arti lugienų. Vakare, 
nesulaukęs laiku pareinan
čio sunaus, rado pagraibs- 
tėm pašertus arklius ir už 
arimo, prie rikių, kraujuose 
paplūdusį sūnų, 
stipriai tebelaikė 
tėvo pistoletą.
Montvydas pats save persi
šovė, pataikindamas į deši
nį smilkinį. Šūvio butą mir
tino. Velionio tėvas turi virš 
13 ha žemės, pasiturinčiai 
gyvena. Žigmas buvo darbš
tus darbininkas. Kodėl jis 
nusižudė, neaišku. Savižu
džio motina buvo nesenai 
susirgusi protine liga ir pa
talpinta pamišėlių ligoni
nėn.

RIMŠOS “MOKYKLA” 
PITTSBURGH© KAM

BARIUI.
Elta praneša iš Kauno, 

kad Petras Rimša, žinomas 
amerikiečiams Lietuvos 
skulptorius, Berlyne susita
rė su keliomis firmomis at- 
liedinti iš bronza “Lietuvos 
Mokyklą,” kuri atliedinta 
bus pasiųsta Lietuvių kam
bariui Pittsburgho universi
tete.

Rimšos sukurtą “Lietuvos 
Mokyklą” vaizduoja mote
ris, kuri sėdėdama prie ra
telio mokina vaiką skaityt. 
Ji simbolizuoja tuos laikus, 
kada tokiose “mokyklose” 
mokinosi kone visi Lietuvos 
kaimo vaikai.

SUDYGO RUGIAI.
Kai katalikiškos Lietuvos 

laukams reikėjo lietaus, tai 
nebuvo, 
meldėsi, 
kiaušiniu: 
bet lietus kaip nelijo, taip 
nelijo. Dabargi, kai žmonės 
pradėjo piauti rugius ir lie
taus nereikia, tai pradėjo 
lyt. Alytaus ir Mariampo- 
lės apskričiuose jau sudygo 
gubose sustatyti rugiai. Ūki
ninkai nusiminę ir susirūpi
nę, kad neturės duonos. Kiti 
neturės nei sėklų.

Žmonės poteriavo, 
nešė kunigams 

s, sūrius ir sviestą,

kuris dar __________
rankoje GAUSINGA LAISVAMA- 
Zigmas N1U GEGUŽINĖ KAČER

GINĖS MIŠKE.
Liepos 16 d. laisvamanių 

e. k. d-jos Šančių skyrius 
buvo surengęs gegužinę Ka
čerginės miške, netoli nuo 
Kauno. Tokios gausingos 
gegužinės retai kur buna, 
ne tik laisvamanių, bet ir ki
tų organizacijų.
ŽODYNĖLIS

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS
I ANGLIŠK AI-L1 ETŲVIŠKAS.

J S,000 žodžiu, _ __ .
... . C

skūra, 160 puslapių. Kaina $1.00. Pa
rankesnio ir geresnio kišeninio žody
nėlio lietuvių kalboje nėia. Gauna
mas “Keleivy.”

IR 
_____ telpa 

rnziitMuncr ctatvo 18,000 žodžių, labai parankus turėt KUČIŪNUOSE STATYS k i še n v je. Gražiai apdarytas dirbtine 
MURINĘ BAŽNYČIĄ.
Seinų apskrities, Kučiūnų 

parapijos katalikai buvo nu
tarę pasistatyti medinę baž
nyčią, bet vyskupas medinei 
bažnyčiai statyti leidimo 
nedavė. Sako, turit statyt 
murinę. Tuomet gautoji me
džiaga parduota ir nupirk
ta 45,000 plytų.

ČIGONIŠKA PAMOKA.
Prieš keliatą dienų, Ma- 

riampolėje, ties Vilkaviškio 
tiltu, čigonas tėvas žmonių 
akyvaizdoje bizūnu sumušė 
savo sunu, bent 15 metų Vy
tuką, iki tas sudribo gatvė
je, paskui ji įsimetė į veži
mą ir nuvažiavo Šunskų 
kryptimi.

PAŽANGUS SAVAITRAŠTIS
ARGENTINOS LIETUVIŲ 

BALSAS
I U. S. A. metams kainuoja 51.50. 

Pažinkite Pietų Amerikos lietuvių 
gyvenimų, išsirašydami “Argentinos 
Lietuvių Balsų.” Adresas:

“A. L. BALSAS”
Casilla de Correo 303,

Buenos Aires, Argentina.

PAGARSINIMAI 
KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
admln Istraci jon nevėliau PANEDE- 
LlO VAKARO. Siunčiant per pa&- 
tą, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siekti] mus ne vėliau kaip panedč- 
ly. Vėliau gauti garsinimai | tos 
sąvaltės numerĮ nespėjama patal- 
pint.

Norint, kad garsinimas nesusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mokestį.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitokį parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už $1.00. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

'•■‘JŲfc pajlefikojlmus darbininkų, par- 
davirrtus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kamtf'^G, už žodį. Stambes- 
nėm raidėm antgiaTvIs—15c. extra.

' ‘V
“Keleivio” prenumeratoriams už 

pajleškojlmus giminių Ir draugi, >al» 

na 1c. už žodį. Mažiausio pajleSkOjS 
jimo kaina 50c.

Norint pajleškot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust 
kainos.

“KELEIVIS,” 253 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 
223 pusi, didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIMIN1ŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 

Tai gražiaueia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga.

Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst "Money Orderiu". Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir "Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.



Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON , -■ > No. 34. Rugpjūčio 23 d„ 1939.

Vietinės Žinios
AFERA SU BELGIJOS 

BONAIS.

Manoma, kad sukčiai bus 
prigavę bankus ant kokio 

$1,000,000.
Šiomis dienomis Bostone 

buvo susekta didelė afera 
su Belgijos bonais. Mat, Bel
gijos valstybė yra užtrauku
si Amerikoje keliatą pasko
lų ir už tas paskolas yra iš-

imdavęs 60%, o Schmidtas 
' —40' <.

Tie bonai esą padaryti 
taip gerai, kad juos sunku 
atskirti nuo tikrųjų. Todėl 

' policija spėja, kad šitą švin- 
' delj bus organizavę ne ko
kie žiopliai, bet gerai išla-

leidusi tam tikrus bonus. Tie j 
bonai dabar eina iš rankų Į i 
rankas. Vieni juos parduo
da, kiti perka, o da kiti lai
ko juos pasidėję ir kolek- 
tuoja procentus. Be to, juos 
galima užstatyti kiekviena
me banke ir gauti paskolą, 
lygiai taip kaip morgičių ant 
nekilnojamos nuosavybės. 
Taigi atsirado žulikų, kurie 
prisispausdino lygiai tokių 
pat bonų ir pradėjo ant jų 
skolintis pinigų bankuose. 
Pereitą nedėldienį valdžios 
agentai Bostone suėmė du 
vyru, kurie apmovė čia jau 
4 bankus. Pas juodu rasta
17 merginų adresai, todėl 
policija kamantinės ir tas 
merginas, nes mano, kad 
jos buvo tų žulikų vartoja
mos kaip Įrankis “pasko
loms” iš bankų imti.

Vienas suimtųjų vadinasi 
Karl Eckert, o kitas—Josef 
Schmidt. Vardai ir pavar
dės grynai vokiškos. Bet po
licija susekė, kad Schmidto 
tikroji pavardė esanti Jo
seph Dilley. Jis esąs senas 
Detroito butlegeris ir buvęs 
tenai nuteistas nuo 5 iki 10 
metų kalėjimo. Atsėdėjęs 
kalėjimą jis buvęs depor
tuotas, bet paskui vėl sugiy- 
žęs. Bostone jis apsigyvenęs
18 mėnesių atgal.

Suimtas dabar jis gynėsi 
nieko apie tuos bonus neži
nąs ir siūlęs detektivui $2,- 
000 kyšį, kad ji išleistų ir 
neimtų pirštų nuospaudų.

Bet kai policija jam pasa
kė, kad jo sėbras Eckertas 
irgi jau suimtas, tai tada 
Schmidt-Dilley jau prisipa
žino, kad jis buvo susitaręs 
su Eckertu tuos bonus pla
tinti. Eckertas jam pristaty- 
davęs bonus, o jis eidavęs į 
bankus pinigų “skolintis.” 
Tais pinigais paskui jiedu 
dalindavęsi: Eckertas pasi-

vinti protai. Visų pirma čia 
turėjo but ekspertas gravi
ruotojas, kuris padarė to
kias tobulas klišes; paskui 
turėjo but specialistai spau- 
stuvninkai, kurie pritaikė 
spalvas ir bonus atspausdi
no. Popiera taipgi pritaiky
ta labai panaši. Jeigu banki
ninkai nepažino, kad tai ne
tikri bonai, tai jau darbas 
turėjo but atliktas ne žiop
lių. Klasta išėjo aikštėn tik
tai patikrinant bonų nume
rius. Pasirodė, kad yra dvi J 
bonų laidos su tais pačiais 
numeriais.

Policija mano, kad tų ho-| 
nų “fabrikas” turi but New 
Yorke. Kiek iš viso tų bonų 
buvo išleista ir kiek bankų 
jais prigauta, kol kas da ne- i 
žinia, bet federates valdžios j 
agentai mano, kad šita afe-' 
ra gali siekti $1,000,000. Da
bar bus tikrinami Belgijos į 
bonai visuose šalies bankuo
se, kurie tik turi jų savo ( 
spintose kaip užstatą už pa
skolas.

Kaip kunigas važiuoja 
automobilium.

Pereitą nedėldienį per, 
Somervillę važiavo automo-; 
bilium kun. Samuel Miler. 
Važiuojant kunigo mašina 
susikūlė su kitu automobi
lium. Privažiavus Somer-; 
villės skverą atsitiko kita 
nelaimė. Kunigas užvažiavo 
tiesiai ant trafiko bakso, ku
riame stovi policmanas, ir 
nubloškė ii keliolika pėdų 
nuo papėdės. Važiavusi su 
kunigu moteris buvo smar
kiai pritrenkta ir policija 
jau neleido kunigui toliau 
važiuot. Jis buvo parvežtas' 
namo kitu automobilium.
M? jjVAMAKSr i 

f Real Estate & Insurance t i i
414 W. BROADWAY.

t SOUTH BOSTON. MASS. I 
j Office Tel. So. Boston 9018. i 
j RES. 251 CHESTNUT AVĖ., | 

Jamaica, Plain. Mass.
j Res. Tel. Arnold 1028

Bačkinėj buvo pasikoręs 
airys.

Thomas Keeley, 27 metų 
amžiaus South Bostono ai
rys, pereitą nedėldienį So. 
Bostono bačkinėj prie A st. 
norėjo parodyti dirbtuvės 
sargui “kaip žmonės karia
si.” Jis permetė virvę per 
balkį, palipėjęs kopėčiomis 
pririšo ją, paskui užsinėrė 
sau kilpą ant kaklo ir nušo
ko nuo kopėčių. Kai Keeley 
pakybo ore ir pradėjo spar
dytis, sargas pamatė, kad 
tas durnius ištikro pasikars, i atstok, “palikti“tiktef 8(k 
ir tuoj pasaukė policiją, i Kai kas pataria senatą visiš- 
Tuoj automobilium atpys- kaj panaikinti, nes legislia- 
kėjo du pohcmanai, kurie £Ura gali but ir iš vienu ru- 
nnniovp virvp ir an-vs nnkri- 1___

Siūlo sumažinti legisliaturą.
Paskutinis legisliaturos 

posėdis aiškiai parodė, kad 
jos politikieriams niekas 
daugiau nerupi, kaip tik 
kelti sau algas ir krauti dau
giau mokesčių ant piliečių 
pečių. Todėl Massachusetts 
Federation of Taxpayers 
Associations tų dykaduonių 
skaičių legislialuroj nori su
mažinti, būtent, Senate, kur 
dabar yra 80 narių, palikti 
tiktai 20; o žemesniuose rū
muose, kur dabar yra 240 

“ ‘ " i 80.

nupiovė virvę ir aiiys nukri
to žemėn. Jis išrodė jau 
kaip negyvas, tačiau pavy
ko atgaivinti.

mu.

Netoli Naticko vienas po
licmanas romansavo auto-

Miesto ligoninėn buvo 
atvežta tula Mrs. Eanello,' 
24 metų amžiaus motelis, 
kini prarijo deimantinį žie
dą. ________
Penki dideli Kambariai 
su visais parankumais

Štyinu apšildomi, visi nau-' 
jausi įtaisymai. Parankus 
visais atžvilgiais ir šviesus. 
Matyti galima bile laiku.

“Keleivio” name, 253
Broadway, So Bostone.

Parsiduoda Namas.
1810—1816 Dorchester avė. kam- ' 

pinis muro namas, keturios šeimy
nos po 6-is ruimus, gerai ištaisyti ir 
3 štorai be lysų, tinkami visokiem 
bizniam arba saliunui. Puiki vieta, 
namas pilnai apgyventas. Ramios 
$170.00 į menesį. Parduodu pigiai. 
Savininką galima matyt ant 3-čio 
flioro: (3) [

15 Lafield st., Dorchester, Mass.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis 
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto. 

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman at. arti Central aky. 

CAMBRIDGE, MASS.

Telefonaa 11114
MEDICINOS DAKTARAS

C. .1. MIKOLAIT1S
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
147 BUMMER STREET.

LAWRENCE, MASS.

mobiliuje su dviem Worces- 
terio moterim. Automobi- 
liaus žiburiai buvo užgesin
ti. Todėl didelis trokas smo- v azna v xxiici laivu iiaiivio. i _ . ,

Išplauks laivas kaip 9:30 1 tą automobilį ir visus
1 _ ... _ . tpio onnl/ini aur/oirlo

Važiuojam žuvaut!
Rugpiučio 27, nedėlioję, 

Am. Liet. Kliubas rengia 
išvažiavimą laivu Francis, i

ryto nuo Kelly’s Landing, 
City Point. Važinėsis ir žu
vaus visą dieną, duos meš
keres ir sliekus. Moters, I 
rios myli pagaut žuvį irgi 
turėtų lenktyniuot. F

Bostone yra da 160 šei
mynų, kurios atsisako krau
stytis iš namų, kuriuos val
džia yra nutarus nugriauti 
ir statyti savo triobesius. 
South Bostone tokių yra 31 
šeimyna, o kitos kitur.

Reikalinga Moteris
Prižiūrėt mažą štorelį, kuriame 

parduodama saldainės. Telefonuokit: 
CHA 9312 tarp 7 ir 8:30 vakare.
eilės ir straipsniai.

šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 
daugybė straipsnių, juokų, ir tt. Pui
kiai iliustruota, 95 nusl.............. 25..

tris sunkiai sužeidė.

Lietuvių Radio Programai. 
5 ku_| šeštadieny, Rugpiučio 26, 

’ ’ į programa per stotį W0RL 
Repį I nuo 8:00 ryto: (1) muzika, 

(2) žinios; (3) radio kon- 
testas.

Sekmadieny, Rugpiučio 
27 programa prasidės per tą S 
pačią stotį nuo 9:30 ryto: X
(1) Jaun. Longin Buinis Ca- S 
valiers orkestrą iš Bostono; S
(2) šešios Birutės iš Bosto- X 
no vadovaujant Valentinai X 
Minkienei; (3) Lietuvių Vy- X 
rų Grupė iš Nashua, vado- X 
vaujant Jonui Tamulioniui; X 
(4) dainininkas Jonas Ta- X

| mulionis iš Nashua. S
25c. I Steponas Minkus. S

A Al. Dambrauskas
Karpcntcris, Pontonus

Ablcnai taisau viskų prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

Turint bijo darbą prie Namo 
nntaisynio. kreipkitės pas mane. 
Darbas bus padarytas patenkinan
čiai ir prieinama kaina.

Kubiliuno radio programa.
Rugpiučio 27, nedėliojo 

iš stoties WC0P 1120 k. 
Prasidės kaip 8:30 iš ryto. 
Programą pildys Albinas 
Gal uis, Jonas Tviraga, Em
ma Gitzus, Ignas Kubiliū
nas.

Tel. Univeralty 9466

Dr. Susan
I Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTIST* 
VALANDOS: 9-6 Ir 7-».

678 Massachusetts Av®.. 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

& WASHINGTON ST. 
DORCHESTER. MASS.

GEN 7116 
OFISAS: 315 E Street, 

SOUTH BOSTONE.

Plėšikai peršovė Waltha- 
mo policmaną, kuris juos 

j vijosi. Jie bėgo pavogtu au
tomobilium. Ir pabėgo.

S RCA Victor
RADIOS

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.Į Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 

Ligų, taipgi Kraujo ir Odoa.
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų, 

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakar* 
180 HUNTINGTON AVE., 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4470.

RADIO PIKNIKAS BOSTONE
$25,000.00 Fur Style Revue

$500.00 DOVANŲ
(1) dovana—$200 kailinis koutas, (2) kelionė į- N. Y. Pasauline 
Parodą ir atgal traukiniu. (3) $45 Zenith 1940 radio ir phonograph 
comb.. 6 tubo setas. (4) .$10 gražus gėlėm spalvuotas Moterim 
Boudoir Chair. (5) $10 Ship Bell’s elektrikinis Jaikrodis, (6) $10 
pinigais, (7), (8), (9). (10) po $5.00 pinigais, (11), (12), (13) Per
manent Waves $5, $3.50. ir tt. ir kitų dovanų prie įžangos tikietų.

Lietuvių Radio Korporacijos Piknike 
t v

Keistučio Parke-Augusto 27-tą
KELRODIS: Bet iš kur važiuojant, apie 10 mylių nuo Bostono, pa
imkite kelią No. 128, važiuokit į Dedham, Mass., pasiekite East 
Dedham. Mass., kur rasite Oakland Grove ir Liet. Keistučio Parką.

VIELŲ LAUKE NEREIKIA
Taip lengvai prijungiamas kaip prosas.

GERI AUSIS PIRKINYS RCA ISTORIJOJE.

Didelis reikalavimas šio geriausio 1940 RCA 
Victor Console Radio taip nupigino kainą, kad tos 
rūšies radio galima įsigyti netikėtinai pigia kaina. 
Užeikite ir leiskite parodyt jums visus gerumus 
RCA Victor Radio modelių.

PRIRENGTI Televizijai, kuri ateina madon! a

1940 RCA VICTOR GERUMAI:
Guziku nustatomi, Victrola prijungtuvas, Antena 
įbudavota, Užsienio ir Amerikos stočių priimtuvai 
—Policijos. Trumpų bangų, Ypatingų stočių, Avia
cijos ii’ Jurininkų.

$49.95 $69.95 $89.95 $99.95
(su automatiška rekordų pakaita.)

LENGVI IŠMOKĖJIMAI!

ROLAND KETVIRTIS & C0.
312 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS 

Tel. SOU 1649

ALE

Brewed by HAFFENREFFER & CO., INC., Boston, Mass., BREWERS SINCE 1870

rotertum,'r.

PICKWICK KRANO TIKSLAS 
YRA APSAUGA . . . SAUGOT 
NEDORĄ UŽVADA VIMĄ, NETI

KRUMĄ IR INM1TAVIMĄ

PICKWICK ALE
“ELIUS kuris yra ELIUS”

PARODYK Į PICKWICK KRANĄ

8

S

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.
1 - , I

Tel. SOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pašokamis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare. 

Scrcdomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną.

447 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

j Tel. 28624 Gyv. 81132

I Dr.Joseph A.Gaidis 
OPTOMETRISTAS

i Valandos: 9 iki 12
i jSajffryjfek nuo 't iki 5,
į nuo " >ki 9-
i Seredom 9 iki 12
j ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS
I Ištaiso defektuotas akis ir tinka- 
j mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
I zaminuoju ir priskiriu akinius.
j 114 Summer Street, 

LAWRENCE, MASS.

DR. G. L. K1LLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 

BOSTON. Telef. Lafayette 2871 
arba Somerset 2044-J

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 
IR NERVŲ LIGŲ.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien. 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LIETUVIŠKA

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 
TYTOJAI. 

(Insured 
Movers)

Perk raustom 
čia pat ir į to
limos vietas.

Saugi priežinra, kaina prieinama. 
326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 4618

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIU 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St.,

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone

south
Boston

1058


