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Šią Sąvaitę Japonai Su
naikinsią KinijosSostinę
AMERIKOS AMBASADA 

JAU BĖGA.
Amerika Minėjo 150

Metu Konstitucijos 

Sukaktį.

Prezidentas Rooseveltas 
pajuokė advokatus.

Pereitą sąvaitę sukako 
jau 150 metų, kaip buvo 
priimta Jungtinių Valstijų 
konstitucija. Ta proga pre-j

Bet anglai pasilieka ir įspė
ja japonus nepaliesti Bri

tanijos vėliavos.
Japonų laivyno vice-ad- 

mirolas Hasegava paskelbė 
Šanchajuje, kad šią sąvaitę 
japonai stengsis sunaikinti 
Kankino miestą, naują Ki
nijos sostinę, kur gyvena |zidentas Rooseveltas paša-; 
daugiau kaip 1,000,000 Re per radio didelę prakal i 
žmonių ir kur randasi sveti- j bą. Aiškindamas konstitu-! 
mų valstybių ambasados ir cijos reikšmę, jisai vietomis
diplomatiniai korpusai 

Kankinas yra moderniš-
kiausis Kinijos miestas. Kai 
Kinijos sostinė buvo iškelta 
iš Pekino i Kankiną, tai nuo 
to laiko čia buvo pristatyta

kritikavo, vietomis pajuokė 
visokius ‘‘teisės žinovus,”, 
kurie nori išskaityti konsti-į 
tucijoje tą, ko tenai nėra 
parašyta. Pavyzdžiui, Vy
riausio Teismo teisėjai,

puikiausių triobėsių. Japo- remdamiesi konstitucija, 
nų militaristai pasiryžo visa naikina Kongreso išleistus 
tai šią sąvaitę paversti Į įstatymus, kaip “nekonsti- 
griuvėsius ir pelenus, tikę- tucinius.” Bet konstitucija! 
damiesi tuo budu sutriuš- tokios galios teismui visai 
kinti kiniečių armijos ūpą, neduoda. Kad teisėjai klys-! 
sudemoraliz u o t i Kinijos ta, tai ir jie patys parodo/ 
valdžią ir priversti ją kuo negalėdami tarp savęs susi- 
greičiausia pasiduoti. taikyti. Yra buvę tokių

Kadangi Nankinas yra “gudrių” teisės žinovų, sa-; 
netiktai Kinijos valdžios ko Rooseveltas, kurie iš-

Sunki Anglijos Role Tarptautinėj Krizėj.

Paveikslėly parodytas susirūpinęs Anglijos premjeras Chamberlainas. Anglijos rolė 
tarptautinėj krizėj ištikrujų kebli. Tolimuose Rytuose liepsnoja karas ir peršautas 
jos ambasadorius. Viduržemio juroj Mussolinio povandeniniai “piratai” skandina jos 
laivus. Visas Europos žemėlapis pasišiaušęs durtuvais ir kar.uolėmis, o Tautų Lygos 
rūmai stovi uždaryti ir negali nieko veikti. Visi apsiginklavę nuo galvos iki kojų, o An
glija tik dabar pradėjo ginkluotis ir karui da nėra tinkamai pasirengus. Dėl to ji pri
versta pataikauti ir Italijai, ir Vokietijai ir kitiems, kad nustumus karą toliau ir ga-

BRITANIJA SU FRANCDZUA 
PRADĖJO SPAUST ITALIJA

HITLERIS GRŪ
MOJA LIETUVAI.
Fašistas Hitleris piktai 

grūmoja Lietuvos fašistinei 
valdžiai. Grūmoja dėl to, 
kad Lietuvos valdžia nuta
rė paimti vokiečių žemes 
Klaipėdos apylinkėj “karo 
uostui” įrengti. Kaip prane
ša “New York Times” ko
respondentas, Hitlerio oi 
ganas “Voelkischer Beo- 
bachter” (“Liaudies Žval
gas”) įdėjo Lietuvai pašvę
stą straipsnį, kuriuo Kaunas 
yra kaltinamas netiktai 
Klaipėdos Krašto įstatymų 
laužymu, bet ir pačios Lie
tuvos konstitucijos nepaisy-

150 KARO LAIVŲ UŽ
ĖMĖ MUSSOLINIO 
“MARE NOSTRUM.”

Karas prieš povandeniniu* 
’ baisis 
Romą.

Išrodo, kad Mussolinio 
fašizmas bus jau prilipęs 
liepto galo. Pradėtas jo sub- 
marinų banditizmas prieš 

’ kitų valstybių laivus Vidur
žemio Juroj sukėlė prieš sa
ve net labai nuolaidžią An
gliją ir baukščią Francuzi
ją. Abidvi tos valstybės pe
reitą sąvaitę nutarė atimti 
savo karo laivais iš Ispani
jos pakraščių, kur jie sau
gojo “nesikišimą,” ir pa
siuntė juos į Viduržemio

“piratus” baisiai erzina

mu. Naciai stačiai pasako, T ,, ... ....
kad šiandien Vokietija yra KUI^’ Mussolinio Maie
jau nebe ta, k„kia buvo k'?strun?’
1933 metais; šiandien ji tu-1^Puolikus. Įr nutarta 
ri stiprią armiją ir nesibijo ?a“<yt, net!k. submannas, 
netik Lietuvos/ bet nebai- *** lr, ka™J?n™?>

centras, bet ir armijos bazė, 
iš kurios vra vedamos visos

skaitė konstitucijoj, kad 
pati konstitucija “nekonsti-

karo operacijos, tai to mies- tucinė.” 
to sunaikinimas ištikrujų Rooseveltas stoja už kon-
gali turėti tragiškų pasek
mių Kinijai.

Nusigandusi šito japonų 
užsimojimo, Jungtinių Val
stijų ambasada tuoj nutarė 
iš Nankino bėgti. Šitas jos 
žingsnis nustebino kitus 
diplomatinius korpusus, nes 
Amerikos laivyno admiro
las Yarnell buvo tik ką pa
skelbęs, kad Jungtinių Val
stijų laivynas esąs pasiren
gęs duoti savo ambasadai 
Kankine visokios paramos 
ir kad ambasada iš tenai 
nesitrauksianti. Dėl to da
bar kitų valstybių diploma
tai Nankine spekuliuoja 
klausimais, kuris šitų žings
nių reiškia tikrąjį Washing- 
tono nusistatymą: ambasa
dos iš Nankino bėgimas, ar 
admirolo Y’ranello pasiruo
šimas ginti amerikiečius 
nuo japonų pavojaus. Aiš
ku, kad valdžia negali lai
kytis abiejų nusistatymų: 
bėgti ir pasilikti vietoje.

Anglai šituo klausimu 
daug aiškiau elgiasi. Jų am
basada nutarė iš Nankino 
nesitraukti, o Londonas Į- 
spėjo Japonijos valdžią, 
kad jos militaristai nedrįs
tų paliesti Nankine Britani
jos vėliavos arba jos pilie
čių ir jų turto.

Buvo paleistas paskalas, 
kad ir italų ambasada nuta- 
riusi iš Nankino bėgti. Bet 
italai šį gandą “piktai” už
ginčijo.

Kaip dabar dalykai išro
do, tai japonai Kiniją su
muš. Pasirodo, kad pas juos 
nepaprastai gerai išvystyta 
šnipavimo sistema. Jiems 
žinomas kiekvienas Kinijos 
kelias, kiekvienas tiltas, 
kiekviena kariuomenės po
zicija. Jie žino visus kinie
čių apsigynimo planus ir 
žino kaip prieš tai veikti.

stituciją taip kaip ji yra pa-
rašyta, o ne taip, kaip advo-Į vus <JaLlgK‘“ laiko apsiginkluoti, 
katai ją aiškina. Suprasti
konstituciją labai lengva, Norėjo Pagrobti Lo-\ Kruvinos Riaušės 'Nujaučia Sovietų
jis sako, nes ją rašė papras
ti žmonės, o ne advokatai.

jalistų Submariną.

Bordeaux uoste, Francu-
Kalejime.

šį panedėlį Francuzijoj 
susikūlė Bordeaux-Paris 
ekspresas su kitu traukiniu. 
Katastrofoj užmušta S žmo
nės ir 30 sužeista.

vius, kurie tik drįs užkabin
ti prekybos laivą atviroj ju
roj.

Mussolinio valdžiai tas 
reiškia įremtą šautuvą krū
tinėn. Todėl Roma baisiai

sųs jai ir Lietuvos “kaimy
nai,” suprask: Rusija. To
dėl šiandien Vokietija jau 
neleisianti Lietuvai ekspro
prijuoti vokiečių žemes

i neturi sostai senai I “"TO bet nežino
Jau sakė, kad taip bus. Lie- Ji įkišo sav° *
tuvos tautininkai visą laiką fcav0 begėdišką... _ .. o Izin I ACie Dnm n I o i /-!«-»

ftKarelijos “Valymą.

..... . , i Iš Folsom kalėjimo (Ca-j Suomijos sostinėj Hel-
zijoj, pereitą nedeldiem bu-i,-- .. .. nAfipi singforse spėjama, kad So-vo areštuoti 4 išdavikai, ku- *lfoin1^?. Pe,e*5 . T?" vietų Karelijoj yra ruošia- 

dienj kėsinosi bėgti kali- mas‘-valymJas^ ;es pasku- 
niai. Kilo kova su sargybi- tįngmįs dienomis Leningra- 
niais ir kaliniai buvo apga-;do spauda pradėjusi smar- 
lėti. Kovos metu du kaliniai kiai atakuoti Karelijos ko-

Ar Bus Atšauktas
Teisėjas Black? rie kėsinosi pagrobti Ispa 

Gatvinė spauda ir įvairus nijos lojalistų submariną ir 
politikieriai kelia didžiau- pabėgti su ja pas fašistus, 
sį lermą, kad nesenai Roo- ^amti niekšai iki šiol buvo 
sevelto paskirtas į Vyriau- Ispanijos valdžios laivyno 
siojo Teismo teisėjus sena .tarnyboj. Jie atplaukė į 
torius Black esąs Ku Klux Bordeaux sugedusia lojalis- 
Klano narys. Iš pat pradžių Kų submanna C-4 ir pa- 
reakcininkai kėlė prieš jį dayė ją pataisyt. Bet kita 
protestus dėl to, kad jis esąs lojalistų submanna, “C-2, 
“darbininkų draugas.” Da- buvo jau sutaisyta ir gatava
bar jie atakuoja jį iš prie
šingos pusės, kad jis esąs

plaukti į jūres. Taigi vėliau 
atėjusios “C-4” submarinos

kliuksas,” “laisvės prie- j kapitonas su 3 jurininkais 
šas” ir tt Ir šitoki riksmą Įšoko į sutaisytąją “C-2” 
kelia juodžiausi reakcinin- submariną, suėmė buvusį 
kai, kurie patys niekuo nuo J’oje kapitoną ir vieną kan- 
kaukėtų teroristų nesiski- nir)ką ir jau norėjo bėgti į

jūres, bet franeuzų policija 
suprato sąmokslą ir pikta
darius suėmė.

ria. Taigi aišku, kad ne lai
svė jiems rupi. Jie bijosi 
Blacko dėl to, kad jis prie
šingas Romos popiežiaus; ~ ~ ~
agentams ir stambiam ka- Reikalauju LŽdrūU-
pitalui. Ar jis priguli prie 
K. K. K., tai tikrai da neži
nia. Bet rimti teisininkai sa
ko, kad jeigu jis ir prigulė
tų, tai tas da neduotų pa
grindo jį atšaukti. Konsti
tucija sako, kad paskirtas į

sti Streikus.
Kalbėdamas krautuvnin- 

kų draugijos konvencijoj 
Bostone, tos draugijos pir
mininkas Paul Nystrom pa
sakė, kad darbininkų strei

Vyriausį Teismą teisėjas i kai turi but uždrausti, nes 
gali eiti savo pareigas pa- tai esąs žiaurus būdas gin-

remia fašizmą; o fašizmas 
sustiprėjęs pasmaugs juos 
pačius. Tegul sau fašistai 
fašistus smaugtų, bet skau
du, jei dėl to turės nuken
tėti Lietuvos liaudis.

akiplėšiškumą. Jai dabar 
netik sarmata nuo pasaulio 
ir nuo savo žmonių, bet po
draug ir pavojus netekti pir
menybės Viduržemio Juroj. 

Da senovės laikais, kuo-
__________ met Roma “valdė pasaulį,’

r ............tt* i jos laivai skrodė tos juros
Legijomeriai L zplu- bangas ir tais laikais romė

nai vadindavo ją “Mare 
Nostrum,” kas reiškia, “Mu
sų Jura.” Vėliau, kuomet 
Didžioji Britanija pravedė

do New Y orką.
Legijono vadas Hitleriui 

davė per snukį.
New Yorke šią sąvaitę per tą jurą savo “gyvybės

buvo užmušti ir 7 sužeisti; munistus valdininkus, kurie vyksta Amerikos Legijono kelią,” o tam keliui saugoti 
19-toji metinė konvencija, pasistatė Gibraltaro tvirto- 
kurion suvažiavo keli šim- vę ir įvedė savo karo laivy- 
tai tūkstančių žmonių. Vien ną, tai Viduržemio Jura bu- 
tik iš Massachusetts valsti- vo praminta “Anglijos Eže- 
jos nuvyko apie 25,000 as- ru.” Romos pirmenybė iš- 
menų. Žinoma, ne visi jie nyko. Bet Mussolinis užsi- 
legijonieriai. Vieni jų legi- manė Romos Imperiją at- 
jonierių giminės, kiti pažįs- statyti. Užėmęs Etiopiją, jis 
tami, o da kiti šiaip sau “ek- paskelbė italams, kad Vi- 
saitmentų” jieškotojai. New duržemio Jura vėl liko 
Yorko gubernatorius Leh- “Mare Nostrum.”

iš vyriausybės pusės buvo ,su .?uomHos
užmuštas vienas sargybinis p,stals’ ‘fdut<?da 
ir sunkiai sužeistas kaleji- žuoja pramonę. Podraug 
mo viršininkas. Tarp už- esanti atakuojama ir Suo- 
muštų kalinių yra Bene- mijos valdžia, kuri patai- 
diktas Kucharskis, turbut kaujanti Vokietijos genera- 
lenkas. liniam štabui. Santikiai tarp

__________ i Suomijos ir Rusijos senai
Sovietuose Sušaudy- 'au slurkštųs.

ta Da 26 Žmonės. Chicagoj Plėšikai 
Iš Maskvos pranešama. Sužeidė Lietuvį.

man pasakė legijonieriams 
prakalbą, ragindamas juos 
stovėti laisvės ir demokrati
jos sargyboje, gi Legijono 
komandierius Colmery pa
smerkė Hitlerį ir ragino bu
dėti prieš pragaištingą fa
šistų yeiklą Amerikoje. Hit
leris anądien pasakė, kad

Nesunku todėl įsivaiz
duoti. kaip Mussolinis jau
čiasi dabar, kuomet į jo 
“Mare Nostrum” sumarmė- 
jo 150 karo laivų, pasiruo
šusį paleisti dugnan kiek
vieną Italijos “piratą.”

Negalėdamas kitaip atsi
kirsti, šitas- pakvaišęs dikta
torius pasakė spaudos at
stovams, kad dabar jis nu
siusiąs Ispanijon 125,000

pranesama, 
kad pereitą sąvaitę įvairio
se Sovietų Rusijos vietose nosp pereitą subatą 3 gink- 
bu\o sušaudyta da 26 asme- juotj banditai užpuolė lietu- 
n^S' .S\b>ie..^šaudyta _u vj0 Kažimiero Tumosaičio 
rusų ir korejecių šnipų,; ku- sajjuna, kurįs randasi prie
ne tarnavo Japonijos z\ai- ^999 West 63-čios gatvės, - . > .
gybai. Jie velke palei Siby- ?unkjaį jį sumušė ir pagro- Amerika privalo duoti fa- 
ro geležinkeli. Gi Rusijos bę $300 pinigų pabėgo. Tu- Estams pilną laisvę, nes jie
pietuose, apie Azovo juią, mosaičiui esanti pavojingai kovoja prieš komunizmą. t t a , ----
buvo susaudyti b valdmrn- nramušta galva. Jis buvo-^tą jo pareiškimą Legijono 1 kareivių armiją ir paimsiąs

Kaip praneša “Naujie-

kol nepapildys “didelio čams rišti. Per paskutinį 
prasižengimo,” gi prigulėii- plieno streiką buvę nušauta, 
mas prie K. K. K. negali apie 20 žmonių. Ar tai ne j 1 1 
but išaiškintas, kaip “dide-‘žiauru? jis klausia. Žinoma, ■ ~ ‘1* ___ • o ru _ • •

kai kenkėjai, kurie ardyda- nuve^tas ligoninėn, 
vę kolchozus. jaip pat sunkįaį eSąg su_

.žeistas ir kitas Chicagos lie-

vadas pasmerkė kaip bėgė Madridą. Bet iš Paryžiaus 
diską afrontą Amerikai, atšovė balsas, kad jeigu 
Amerikos piliečiai turi tei- Mussolinis pradės gabenti

lis prasižengimas.” Taigi 
išrodo, kad Black pasiliks.

DĖL 3 BONKŲ DŽINĖS
BANDITAS UŽMUŠĖ 

ŽMOGŲ.
Fall River, Mass.—Perei

tą subatą banditas čia už
puolė degtinės parduotuvę. 
Pardavėjas norėjo pasi
priešinti ir buvo vietoj nu
šautas. Po to banditas pa
grobė 3 bonkas džinės ir 
Dabėgo.

Kinija Protestuoja I tuvis, Mykolas Tiška. Jisai!?? buti. komunistais, jeigu Ispanijon daugiau kareivių 
dirbdavo už langu valytoja Pe norL sako komandie- ar ginklų, tai Francuzijos 
ir valydamas langa nukrito rius Colmery. Legi jonas ko- siena taipgi busianti atida- 
nuo 5-to aukšto. ‘ munizmui esąs priešingas, ryta Ispanijon.

' bet jis esąs lygiai priešin- Išrodo, kad Anglija suKinijos valdžia atsišaukė
žiauru. Bet šito nebūtų, tai tiesiai į prezidentą Roose- 
ne streikus reikia drausti, veltą protestuodama, kam BOMBARDAVO ANGLĮ- ^as Hitlerio fašizmui, ir Francuzija jau suprato da-
bet uždrausti kapitalistams 

! šaudyt streikuojančius dar
bininkus.

JOS KARO LAIVĄ. l^ėl tegul Hitleris savo np- 
Nežinomas orlaivis perei- s^es i Amerikos vidaus rei- 

. Kinijai. Japonija turi Kini-!tą sąvaitę Ispanijos šiaurės kalus nekiša.
jos uostus užblokavus ir pakrašty bombardavo Ang- . Vadinasi, uz pasisiūlymą 

lijos karo laivą “Fearless.” .1 Adolfas gavo per
Šešios bombos nukrito prie snabeH-
pat laivo, bet nei viena ne-1 .. “ 77“ , .
pataikė. Išmetęs savo bom- Rugsėjo 21 \ aistybės se- 
bas. orlaivis nuskrido Gijo- kretonus Hull paskelbė,

jis uždraudė savo šalies lai
vams vežti karo medžiagą

riusios klaidą iki šiol leisda
mos fašistų akyplėšoms lai
svai smurtauti.

PENNSYLVANIJOJ GRĮŽ- vien tik Amerikos laivai ga- 
TA PROHIBICIJA. lėtų per tą blokadą pereiti, 

Beveik 100 miestelių bet Rooseveltas kaip tik
Pennsylvanijoj pereitą są- tiems laivams ir uždraudė 
vaitę nubalsavo uždaryti plaukti Kinijon. Japonija 
saliunus ir uždrausti parda- dabar gali parsigabenti 
vinėti svaiginamus gėri- ginklų iš Amerikos, o Kini- 
mus. ’ ia negali.

no link, todėl jis galėjęs bu- kad S. V. užprotstavo lapo
ti lojalistų. Bet netoli Gijo- pijai už pasikėsinimą bom- 
no yra ir fašistu orlaiviu, parduot Kankina iš oro.

Perų respublikoj. Pietų 
Amerikoj, didelis keleivinis 
lėktuvas atsimušė į kalną ir 
sudužo. Jame lėkė 8 žmonės 
ir visi užsimušė. Lėktuvą 
operavo Stanley Harvey, 
buvęs Jungtinių _ Valstijų 
armijos lakūnas.
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š APŽVALGA I

ARGUMENTAI UZ IR . KOKIA BUS TVARKA
PRIEŠ SAVIŽUDYSTĘ. > NAUJOJ KATORGOJ.

“The Digest” surinko Į- Lietuvos tautininkai Į- 
vairių žmonių nuomones i steigė nepatinkamiems jų 
savižudystės klausimu. Pa-į valdžiai žmonėms katorgą, 
duosime čia Įdomesnius ar- kurią jie a vadino "Priver- 
gumentus iš vienos ir kitos , čia mojo Darbo Stovykla." 
pusės. Tūlas Joseph LothjKaip praneša “Lietuvos Ži- 
rop rašo: nios” (Nr. 195), vidaus rei

“Savižudyste reįškia aišku stovyklai 
pasipriešinimą Dievo valiai.
Jeigu man nevalia užmušti 
kaimyną dėl to kad jis sutver
tas Dievo pavyzdžiu, tai man 
nevalia pralieti ir savo kraują, 
nes aš taip pat sutvertas tuc j 
padu pavyzdžiu.

“žmogžudystė yra prasi
žengimas. Užmušti draugą ar 
kaimyną yra didesnis prasi
žengimas. negu užmužti neži
nomą asmenį, nes draugas ar 
kaimynas yra mums artimes
nis. Užmušti tėvą. motiną, 
brolį, seserį ar vaiką yra da 
baisesnis prasižengimas, ne
gu nužudyti kaimyną, nes jie 
mums artimesni už kaimyną.
Bet didžiausis prasižengimas 
yra nužudyti save, nes pats 
sau žmogus yra artimiausis

Kalų ministeris nustatęs tai
šitokią tvarką:

“Per rytinį ir vakarinį pati
krinimą ir atsilankius policijos 
vyresnybei pagal komandą ar
ba signalą turi išsirikiuoti į 
dvi eiles ir ramiai stovėti, kol 
bus duotas kitas signalas.

"Galvos plaukai, ūsai ir 
barzda kerpiami trumpai. Ne
leidžiama lošti nei kortomis 
nei kauliukais.

"Per mėnesį gali išsiųsti 
vieną laišką ir tik per admini
straciją. Susirašinėti laiškais 
galima tik su žmona, tėvais, 
vaikais, broliais ir seserimis. 
Pasimatyt galima irgi su tais 
pačiais sykį per 2 sąvaites nu
statytomis dienomis po 15 mi
nučių ir sargybiniu akivaizdo
je.“ *

JmorifrM Laiva* “Prexirlent H‘jovei" Šanchajuje.

Vaizdely matyt Amerikos laivų kompanijos Dollar Line garlaivis 
Plaukiant jam VVhangpoo upe, kuri eina pro Šanchajų, užpuolė 
pradėjo mėtyt bombas. Laivas tik per plauką nebuvo nuskandintas 
laiviai, nepatirta.

•President Hoover. 
keturi orlaiviai ir

Keno buvo tie or-

Tarptautinė Brigada ir 
Jos Vadas Kebleris.

Pirmu kartu pasaulis iš 
girdo apie Tarptautinę Bri
gadą pereitą lapkričio mė
nesį, pirmutinėmis Madrido 
apgulimo dienomis. Tuo
met daugiau kaip 1,900 vy
lų, daugiausia vokiečių ii 
italų anti-fašistų, ir visi pri
tyrę kariai, metėsi prieš 
Franco gaujas ir sulaikė 
maištininkų žygį. Jų pasi
rodymas atėjo nepaprastai 
svarbiu momentu, nes ste-

l Vokiečiai turi savo “Ern- 
sto Thaelmanno Batalijo
ną,” italai savo “Garibaldi 
Batalijoną,” o kanadiečius 
reprezentuoja “Mackenzie- 
Papeneau Batalijonas.” 

Priešingai visuomenes
manymui, Tarptautinėj Bri
gadoj nėra nei vieno ruso 
kareivio.

Vyriausis šitos mišrios 
kariuomenės vadas yra ge
nerolas Emilio (gimęs 
Emil) Kebler, profesiona- 

pasaulio revoliuci
nių armijų vadas. Gimęs 
Austrijoj, naturalizuotas

bėtinai permaine ispanų 
milicijos dvasią ir pakėlė o“ 
jos ūpą. Jei šiandien Mad
ridas dar laikosi, tai ačiū 
vien tiktai šitai šauniai vyrų šitas 41 metų am
rinktinei. _ žiaus vyras yra Pasaulinio

Nuo tos dienos stos bu- j^ar0 veteranas ir lyginęs 
gados vardas pasklido po karją su Kinijos Čian 
pasauli. Is visų žemes kam- Kai_šeku, ‘ kas kiniečių va.
pų jis piadejo tiaukti prie juį pasibaigė labai dideliu 
savęs idealistus jaunuolius, npm

UZ VISUS. Stovyklos administracija 
turės teisę skirstyti kalinius 
grupėmis ir taikyti tam tik 
rų “lengvatų.” Tos

lis laimėjimas netik Lietu
vos demokratijai, bet ir pla
čiai lietuvybei.

Todėl, lai gyvuoja Ame
rikos Lietuvių Kongreso 
dvasia!

Kalbos Dalykai.
‘Aprūpins nelaimės atsiti

kimais.”

Įsitikinimu se
------------. 7? ,lr I***1?? bai įdomią istorija apie
vartctaš prankminkas (atsi- laimes jieskotojus, bet visi 1926 metų "revoliucini karą 
kimais). . jie t\ irti antifašistai. ŠĮ mė- Kinijoj. Tuomet jis tenai

Naujas žodis—eismas. nesi jų via jau lo,000 su kjnječju revoliucionie-
Lietuvos laikraščiuose viršum, ir jie skaitomi sau-

pasircdė naujas žodisr— niausi šios rūšies karžygiai

Kebleris yra parašęs la-

Dabar pasiklausykit, ką 
sako Baron Harden Hickey
is priešingos pusės: j vatos” busiančios tokios:

“Krikščioniui savižudyste, kalinys galės gauti laišką 
išrodo baisus prasižengimas, sykį Į sąvaitę ir galės pasi- 
Kristaus sekėjai užmiršta
kad prie savižudžių turėtų but

likti sau pusę

ves

"leng-

o kas gaus specialių

ŠALIN DARBININKAI!
PONAI VAŽIUOJA!

“Lietuvos Žinios”
195) rašo, kad Kauno mie 
sto \aldvba išledusi darbi

nu “generolas-.” Jis turėjo 
savo vadovybėj 56,000 vy
rų, kurie buvo ginkluoti tik
tai šautuvais ir turėjo tiktai 
po 12 šovinių. Kinijos na
cionalistų armijos marša-

priskaitytas ir pats Kristus, 
jeigu toji pasaka, kuria pa
remtas jų tikėjimas, yra tei
singa. Juk ta pasaka tvirtina, 
kad Dievas yra nemirtingas, 
taigi nemirtingas turėjo but 
ir Kristus, nes jis taip pat bu
vo Dievas. O betgi jis leidc 
save nukankinti. Reiškia, jis 
pats pasirinko sau mirtį. Argi 
tai ne vistiek, ką pačiam nusi
žudyti r ! lės siųsti
Žinoma, tai filosofiškas ' šininką, bet už tokius skun- 

dalyko aiškinimas. Bet štai ^išminkąs gale» juos 
paprastesnis argumentas, baUstl-

Tengvatų,” tas galės ir ™etu' tuomet Į tarnybą va

kurį stato tūlas Seneca: 
“Jeigu

“Talka“ praneša, kad Eismas. Jis reiškia tą pati, visame pasauly.
Lietuvoje ruošiamasi page- ką anglų traffic. Jie rašo: Tarptautinėj Brigadoj y- 
rinti žemes ūkio darbinin- i “Įstatymu sutvarkytas Kau- ra 55 tautybių žmonių. Di- 

1 kų būkle, nes dabar jie “ne-' no gatvių eismas.” džiausiąs grupes sudaro vo-
(Nr. aP™.ę.ntl ir. nelaimės Tai reiškia, sutvarkytas kiečiai, italai, amerikonai, į‘”“cian Kai-šekas Ditolė
L. atitikimais.- Vadinasi, vai- trafikas. franeuzai, anglai, belgai,- Cian Kai-sekas puolė

dzia juos tokiais atsitiki- į Bet “eismas” tinka tiktai kanadiečiai, airiai ir skan-
aprupins. Tai reiškia ■ eisenai. 0 kaipgi pavadinti dinavai. Amerikonų yra 
n. -« rtoco -,-ti t-oA važiuoseną? Aišku, kad apie 3,000. Jie sudaro šias 

bendram judėjimui naujai grupes:
nukaltas terminas netinka. “Lincolno Batalijoną,”

Raudonas Pipiras. “George Washingtono
~——————— Batalijoną,”

KELEIVIO” DRAUGAI! “Tomo Mooney Kulka-

mais

matizmu arba šunvotėmis.
piau kus nešiotis, kaip jam žiuoja valdininkai. Šitokia nesąmonė išeina
patinka. Pašėlusiai didelės Tai ve, prie ko eina įsivy- dėl to, kad daiktvardžiui 
“privilegijos!” Bet ką ad- ravę tautininkai. Ir tie tau- “atsitikimai” duotas netin- 
ministracijja darys, jei ka- kuoti snukiai da drįsta kai- karnas linksnis. Vietoi 
liniui ateis 3 laiškai Į sąvai- 1 -- -j- •« • - - * J
tę, tai nepaaiškkinta. Išro
do, kad du bus konfiskuoti.

Kaliniai galės skųstis tik 
patys už save. Skundus ga- 

per stovyklos vir-

OHIO VALSTIJOS LIE- 
aš galiu pasirinkti TUVIŲ KONFERENCIJA, 

vieną iš dviejų—ilgą ir kan- i
kinančią mirtį, arba trumpą ir ■ £s Cle\ elando mums pra- 
lengvą—tai kodėl aš turėčiau nesama,
rinktis pirmąją? Jeigu plauk
damas juromis aš turiu teisę 
pasirinkti geresnį laivą; jeigu 
gyvendamas turiu teisę jieš
koti patogesnių namų, tai ly
giai turiu teisę pasirinkti leng
vesni būdą ir gyvenimą už
baigti. ,

“Kodėl aš turėčiau kentėti 
ligos kančias, arba žmonių 
despotizmo žiaurumą, kuo
met aš galiu paliuosuot save 
nuo visų kentėjjimų ir nusi
kratyti visus varžtus? Juk gy
venimas nėra bausmė, kad 
reikėtų jį tęsti prieš savo no
rą ir kentėti. Jei gyventi sma
gu. gyvenk. Jei ne. turi teisę 
grįžti ten, iš kur atėjęs.“

vie
bėti apie “tautos vienybę!” tininko (atsitikimuose), pa-

Pasiulykite “Keleivį” kiek- svaidininkų Batalijoną” ir 
vienam tavo draugui. Tik $2 “John Browno Artileri-
metams. jos Bateriją.”

kad Amerikos Lie
tuvių Kongreso vietinis ko
mitetas tenai nutaręs su
šaukti Ohio valstijos lietu
vių konferenciją antrojo 
kongreso klausimu. Konfe
rencija Įvyksianti 31 spalių 
dieną, Lietuvių Darbininkų 
Salėj, 920 E. 79th st. Be to. 
komitetas nutaręs suruošti 
didelę pramogą Clevelande 
ir pradės rengtis sekančiam 
kongresui.

Clevelando lietuvius rei
kia pagirti, kad jie rūpinasi 
kongreso reikalais. Ameri
kos Lietuvių Kongresas bu 
vo istorinis musų išeivijos 
gyvenime Įvykis ir jis atliko 
labai daug. Jis suorganiza-

nkumąsunKU'I1”
i wSšw

PAMAINYKIT ANT
GERESNĖS ŠVIESOS—GERO MATYMO

Ar Jus žinojote, kad 10', mokinių ir 
48', raugusių apie 40 m. amžiaus turi 
prastą matymą? Viena priežastis šios rim
tos priežasties yra paprotys vartot akis 
žiūrint prisikišus prie silpnos šviesos.

Ret dabartiniu laiku nei jaunos, nei se
nos akys neturėtų daugiau kentėt nuo tų 
kliūčių, kurias sudaro silpna šviesa neš 
Geresnės šviesos—Geresnio Matvmo Lem
pos yra prieinamos kiekvieno?' šeimynos 
kišenini. Jos moksliškai pagamintos kad 
Guotų malonią, minkštą šviesą—i» 
kintai. paten-

vo galingą musų išeivijos 
Sir Oliver Lodge, pagar- protestą prieš fašistinę dik- 

sėjęs Anglijos spiritualis- taturą Lietuvoje ir pasisakė 
tas. savžudystei priešingas, už atsteigimą demokratinės 
Jis sako: tvarkos tenai.

“Savęs žudymas yra tik, Šito protesto paveikti ii 
vienu laipsniu mažesnis pra- norėdami užbėgti jam už 
sižengimas, negu žudymas ki- akių, Kauno tautininkai šu
to. Kaip vienu, taip ir antru šaukė net “seimą,” kad pa- 
atsitikimu nutraukiamas gy- rodžius, jog Lietuvoje jau 
venimo siūlas, kuris ir be to atsteigta demokratija. O 
gana trumpas. Tuo budu gali per 10 metų jie skelbė vi- 
but sunaikinta besivystanti sam svietui, kad demokrati- 
asmenvbė. i ja “jau atgyveno savo die-

“Kodėl žmogus turėtų ke-|nas” ir daugiau Lietuvoje 
sintis tokiam žingsniui? Savęs neoeglls. 
naikinamas yra nenatūralūs j Dabar jie atsiuntė net sa- 
dalykas, nors prie kai kurio vo “seimo“ atstovus paro- 
dvasios stovio ir galimas.“ ’ dyt amerikiečiams, kad de- 

, įmokratija tikrai jau gyvuo- 
sunkus ja

Taigi Amerikos Lietuvių 
Kongresas paveikė Lietuvos 
ponus daugiau, negu kas 
mano. Be to, jis sucementa
vo pažangiąją musų visuo
menę. Daugiau kaip 71,000

Jei gyvenimas yra 
ar šiaip blogas, sako jisai, 
tai reikia stengtis jį patai
syti, o ne bėgti nuo jo. Save 
naikindamas žmogus nieko 
nepataisys.

Mums rodos, kad, pada
rius kai kurių rezervacijų, 
Oliverio Lodge’o nuomonei 
galima prĮtaft:tį.

organizuotų musų žmonių 
suinteresuota laisvos Lietu
vos reikalais. Tai juk dide-

Aky? pasilsi prie malonios 
resnio Matymo Lempų, i, 
skaitymas, siuvimas ir kiti < 
bus darbai neitempia akiu ir

šiandien, rami, pilna švies 
ba: mažai. Perskaitykit a 
pasiūlymo.

mvtymo

STALO
koks PIRKINYS tlK

2. Stiklinė ’ 
uždanga
atmuša..nindčĮima

lati atviru 
, meta &*• 
lubas ir pa
ima šešžVius.

Plati danga, duoda 
nai šviesos dirbant.

o. Lempa 
aukšta ap- 
įviest dide
lę deską ar 
ba stalą-

i Dangos pamušalas yra 
Kaitąs kad išmuštų svteg

Tėmyt Pagyrimo ženklą-

GražSai atvaizduoja... moksliškai ' 
padaryta duot daug šviesos. 

Puikiai apdaryta bronzų.
Sunki, nepaverčiamu pastovu. 
Vėliausios mados, guma užvilkta? 

ilgas susisiekimo šniūras.
. Stipri, graži, parcbmento danga, 
k Puikus pirkinys geros šviesos.

5 LENGVOS TAISYKLĖS 
ŠVIESOS TVARKYMO.

1. Duokit specialistui regulia
riai peržiūrėt akis.
2. Turėkit gerą skaitymo lem
pą prie kožno krėslo, kur tik 
skaitot, siuvat arba kitą smul
kų darbą dirbat.
3. Pertikrinkit kad kožna nau
ja skaitymo lempa butų pagir
ta I. E. S. Geresnė? Šviesos— 
Geresnio Matymo išdirbimo.
4. Vartokit nors vieną 100-watt 
lempą arba dvi po 60 arba tris 
po 40 kožnai skaitymo lempai.
5. Mainykit pasenusia? dangas 

, ant naujų, šviesių dangų.

AT YOUR

j’ su 1,200,000 gerai gink
luotų vyrų armija. Keble- 
riui reikėjo trauktis. Jis 
traukėsi per Kiniją 3,500 
mylių, bet išlaikė pilną tvar
ką ir discipliną, ir atmušė 
kiekvieną Čian Kai-šeko 
puolimą. Ir taip, atremda
mas vieną ataką paskui ki
tos, Kebleris laimingai pa
siekė Szechvvano provinci
ją, kur Čian Kai-šeko armi
ja jau nebegalėjo Įlisti.

Lojalistu Ispanijai šian
dien Kebleris su savo briga
da yra Madrido išganymas. 
Maištininkui Frankui jie 
yra prakeikimas. Generolui 
Mijachai, vyriausiam Mad
rido Gynimo Tarybos ko- 
mendaitui, jie yra sveikata.

Iš “The Digest.”
(Pora sąvaičių atgal A- 

merikos spaudoj buvo pa
leistas paskalas, buk Tarp
tautinė Brigada Ispanijoj 
jau “subyrėjusi” ir “išsigi
musi.” Vieni jos nariai pra
dėję plėšikauti, o kiti va
žiuoją namo. Matyt, tai bu
vo fašistu paleistas paska
las, kad diskreditavus tuos 
idealistus, kurie išvažiavo 
ginti užpultos tautos laisvę, 
ir kad atėmus norą kitiems 
važiuoti Ispanijon. Iš aukš
čiau paduoto straipsnio ma
tom, kad Tarptautinė Bri
gada netik nesubirėjo, bet 
auga ir stiprėja. Prasidėjus 
pereitą rudenį iš 1,900 vy
rų, ši mėnesį ji turi jau 15,- 
000 karžygių, kuriuos Ispa
nija laiko Madrido išgany
mu.—“Kel.” Red.)

KINIJOS KOMUNISTŲ

i čia yra parodytas Kinijos 
komunistų armijos generolas 
Chu Teh. kuris priėmė čian 
Kai-šeko komandą ir perorga
nizavo savo spėkas į Aštuntąją 
Kinijos Armiją, kuris priešin
sis japonams aplink Nankau ir 
čahara.

t
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KAS SKAITO, RAŠO 
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS

CLEVELANDO ir APIELINKES ŽINIOS Taip Pasibaigė Orlaivių Lenktynės.

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA
=

K, neminuosime j SLA. Ne, Kongresas nebuvo ir 
viršininkus. -nebus vienos partijos suva-

Artėjant SLA. Pild. Ta-1 žiavimas. Kongresą rengia 
rybos nominacijoms, tarpe ir jame dalyvauja visa pa- 
narių pradeda kilti brūzdė- žangioji Amerikos lietuviu 
jimas. Keliamas klausimas,
kas butų tinkamesnis į tos 
organizacijos svarbias vie
tas, kas galėtų SLA. laivą 
tiesesniu keliu vairuoti?

visuomene — tie žmones, 
kurie neapkenčia dabarti
nės diktatūros Lietuvoje, 
kur liaudis neturi laisvės žo-

Vieni nori savo draugą ai dį ištarti, 
pažįstamą rekomenduoti o Toljau „w „ ikiša 
kiti stoja uz politiškus sle> įkad daktaras nėra daiyva- 
— Kaip kada kyla daug; vęs nej tautininkų> nei kJata.

likų kongresuose. Bet tauti
ninkų ir katalikų kongresai 
neturi nieko bendra su vi
suomene. Katalikų kongre
sai yra tik vienos grupės 

, „ „ - žmonių susirinkimai; o tau-
‘ įlinkų kongresai da ma- 

dabaitinę pild. Tai\ bą. xaen: mpnVpsni hnrhnlai

tus
barnių ir piktumų dėl to. 
kad vieni stoja už draugą, 
kiti už partiją, o treti už 
tinkamiausi asmenį kiek
vienam urėdui.

Susidaręs ir pasivadinęs ~ 
Vakarų Komitetas 
visą

Dešinėj pusėj parodytas Lee Milės, pagarsėjęs greito skridimo lakūnas Jis čia buvo nu
trauktas lipant i savo orlaivį, kurį jis norėjo išbandyt orlaivių lenktynėms. Kairėj pusėj 
sutyžęs orlaivis parodo, kuo tas bandymas pasibaigė. Lekiant Clevelando viršum 260 my
lių greičiu, nutruko vienas orlaivio sparnas ir įvyko katastrofa. Sutyžo lėktuvas ir kar
tu su juo žuvo lakūnas.

Užgyrė dėl to, kad ji atlie-, , , . . . , Visuomenė nekreipia į juos
ka dalbą tinkamai, o antia joj<jo dėmesio. Tai kodėl
dėl to, kad palaikius taiką 
tarpe Amerikos lietuvių.
Tam užgyrimui vieni prita
ria, kiti priešinasi. Dauge
lis noiėtų padalyti šiokį to- ja j0Lios organizacijos, vi 
kį valdybos pakeitimą de naviPn;ai asmpns 'da 
organizacijos gerovės. Bet 
kaip ten nebūtų, pažangieji be armijo
lietuviai .turėtų tuo reikalu k bu(lamas 
susitarti ir eiti išvien. žmoguSi visa

Ar tautininkai su sanda 
riečiais norės palaikyti Su 
siv"
delis
vos’ 36-tam numery P- Kar- ,vai kiausima;. 
pius jau savo tulži lieja.
Sako, “neklausykime, ką SLA. 136 kp. turėjo me 
mums raudoni, geltoni ir ki- nešini susirinkimą 7 rugsė- ryS> bet vėliau nutarė atida- 

^^°iL1^lėg’AVejt?lėlav§xH:^ryti, tik po didele priežiu- 
dažniatur*a*s Pradėjo bėgti ira.
fojjimo ?$k .k.aunt^’ kur £

turėtų juose dalyvaut dr. 
Vitkus,kurs dirba plačiai vi
suomenei? Tautininkų kon
gresuose niekas neatstovau- 

ien
tik pavieniai asmens 'daly
vauja, taip sakant,

Vaikai sugryžo į mokyklas. Antanas Dumša nušovęs sa- Įf Mi,™ Pacam* 
...... vo žmoną. Suimtas jis teisi- J1U.II1S EVaSOIIlaMokyklos jau atsidarė ir 

šimtai tūkstančių mokinių ?0SĮ> kad jojo žmona nusi-

Kaip Mes Važiavom į Brooklyno Tautinin
kų Pikniką ir Atsidūrėm Kalėjime.
Ansonia, Conn. — Paša- Čia turi but kas nors nege- 

! kosiu, kaip mes ansoniečiai rai. Nesuprantam. Bet mu- 
i važiavom į tautiškus atlai- sų “vadai” vėl mus ramina, 
dus Brooklyne ir nuvažia- jog Naujorko majoras da- 
vom į kalėjimą. Kas šitą vęs mums palydovus, kad 
ekskursiją iš Ansonijos ren- Brooklyno bomai neuž- 
gė, tikrai nežinau, bet jai pultų.
vadovavo tokios fašistų Kol pasiekėm parką, bu- 
asabos, kaip S. Bujanaus- vo jau 3 valanda po pietų, 
kas, J. Radzevičia ir J. O išvažiavom kaip 9 iš ry- 
Marčiulionis. Tai buvo 15 to! Visi nuvargę ir pikti, 
rugpiučio, kaip 9 iš ryto. Bet tai da ne viskas. Mes 
Išvažiavom dviem busais ii žiūrim ir matom, kad polic- 
važiuodami kalbamės, ką manai liepia musų šofe- 
čia turėsime rinkti į “Vie- riams važiuoti su jais atgal 
nybės” “karalaites.” į Naujorką. Supratom, kad

Štai jau ir Naujorkas. Iš čia jau bus velnias—musų 
Naujorko siekiame Į Broo- šoferiai areštuojami! Tur- 
klyną. Kaip tik išvažiavome but jie neturėjo leidimo va- 
ant tilto, tai šmakšt mums žiuoti per kitą valstiją, ar 
už akių guzikuotas dėdė ant koks kipšas. Mes liekam be 
motorcykliaus ir da keliatas busų. Kaip gi mes dabar 
uniformuotų vyrų automo- parvažiuosime namo? 
biliuose. Na, ir sustabdo Vėliau paaiškėjo, kad 
mus. Musų “vadai” iš karto šaunus musų “vadai” neži- 
labai nusigando, bet vėliau nojo kokius busus paimti, 
pradėjo mus raminti, kad Pasamdė kokius italus, ku- 
čia nesą nieko blogo. Girdi, rie neturėjo teisės čia va- 
New Yorke yra statomas žiuoti. Musų kaimynai, ku- 
naujas kalėjimas, kur bus rie atvažiavo teisėtos koru

’ Y

la. žmogus, visa tai niato n ™rnrV’im-ėtu”mažus' vaiku- žudys” ir neužilgo bus tei- k<mis prigulėjo prie Keistu
mu- kaip ir daugelis paralyžiaus liga siamas kaipo tokis. Anta- £!0 draugystės Norwoode.

ivieniiime ramvbe "tai di- Pazan§11^ žmonių, to- , , pisto iasį ' Clevelande nas Dumša turėjo gerą dar- Buvo o2 m. amžiaus, paėjo n ienijime .am\Dę, tai ai k kongresų negali remti. įaoai plėtojasi, cieveianae banko Ti« iš Ilgalaukiu sodžiaus, Vaflis klausimas. Štai, “Dn- ‘ jau keliatas mirė ir keliatas bą, buvo banko sarga. J > g Biržų apsk.
randasi ligoninėje. Is sykio aP^* tlkJ^kl. ™ne" išrv’vonn 28 L

>1tokie .J>rįž<įu)<in1ff dabar par-
<vSlk^svQfaii- geresnės 
komunistus ir piTe 
Letvisą.

“Mes tik laukiam, kad 
komunistai ką nors pradė
tų,” kalbėjo Įsikarščiavęs 
nacių lyderis. “Tada mes 
jiems parodysim. Ir tas bus 
greičiau, negu jus tikitės.”

Kaip įrodymą, kad naciai 
yra “geri Amerikos patrio
tai,” ponas Kuhn nurodo 
faktą, kad dabartiniuose 
New Yorko majoro rinki
muose jie visomis keturio
mis rėmė senatoriaus Co- 
pelando kandidatūrą.

(Reikia pasakyt, kad re
akcininkui Copelandui tas 
labai nepatiko ir jis tuoj 
paskelbė, kad Hitlerio gar
bintojų paramos nereika 
laująs. Tuomet Ku Klux 
Klano vadas paskelbė, kad 
Copelandas esąs ’ kliuksų 
kandidatas!)

“Šita pasaka bus prasi
manyta žydų,” pradėjo 
Fritz Kuhn toliau, rodyda
mas storu savo pirštu Į Chi
cagos laikraštį. “Žydai len-j 
da visur ir viską grobia.' 
Prieš juos reikia kovoti.” I

Susigriebęs, kad žydų y- 
JMa^e Amerikos valdžioje,

Urėdas užklupo miegančią, 
netikėtai. Negi nugalėsi gir
tą. Suteršė jos mergystę. 
Skundėsi _ir ponui ir teis
mui. Deja, liudininku tebu
vo tamsi rudens naktis. Jau 
dabar vėlu gydytis. Parsi- 
lenkus, išbertu veidu. Visi 
jos lenkiasi. Tatai gyvas j 
Latvijos dvarų paminklas!

Juzė T. (Daugėliškio v.). 
Grįžo savo isčiuje naują gy
vybę nešina. Vydžiuose už 
43 zlotus padarė abortą. 
Pėksčia grįždama 29 kilo-1 
metrus, pamišo, žmonės ra-' 
do ją pakelėj sunkiai ser
gančią.

Išeina jaunos smaiglios 
mergos. Išeina su skarelė
mis, basos, tikisi grįžti su 
aukštomis pastaipomis kur
pėmis, su dalimi kraičio. Iš
eina drūti plačiakrutiniai 
bernai, tikisi grįžti su išeigi
niais ir vienu kitu zlotu. Ti
kimasi grįžti ir paguosti 
motiną, tikimasi tėvo naštą 
palengvinti. Regis, dešimtas 
ir keiiasdešimtas zlotas už- į

es

pašventinti kertinį akmenį. Vargingą turėjom kelio- 
Ir ištikro mus nuvežė ka- nę į “tautiškus atlaidus,” 

lėjiman, tik ne “kertinį ak- negeresnė ji buvo ir atgal, 
meni šventint,” kaip musų Per Naujorko šteitą busas 
vadai” aiškino, bet šuva- buvo da neblogiausis (mat, 

busų nebepalei- 
atvežęs iki Con-

žina atmintis. smarvėj, žuvis čia taip dvo- neetieut valstijos jis mus
Sesuo ir švogeris Bičiūnai, kė, kad sugadino visą per- paleido. Nuo čia turėjom

-------  fumą ant musų leidžiu pe- jieškoti kito buso, kuriuo
Ncrwcod, Mass. __  Pet- dikių. Mat, kalėjimas stovi barškėjom visą naktį, kol

ras Bičipnasiš po ilgos ligos prie pat žuvų rinkos. Kaip pasiekėm Ansonia.

buvo manvta kad" ir mokv- siai atSaL c- c- Jenkins, Amerikoje išgyveno 28 me- rė į kalėjimo kiemą ir išlai- mūsiškių 
Hklų paskirtu’laiku neatida- 218 šk. korespondentas.Lai būna jam musų am- kė visą valandą didžiausioj do) Bet

F ____________ Zina atmintis. Ziwic nvo- nprtir-iiT

Bedievybės reikalai.

NASHUA, N. H.
Mirė Tarnas Mizara ir 

Motiejus Krušas.
atlyginimas ir magai 
da snapso žada duot
bar Warreno kauntė nauską buvo susirinkęs bu- Dįučio čia mirė Tanias Mi 
talonai pastate gn relis laisvų minčių žmonių žara, senas šios kolonijos 

lr 1S savo la?*ir plačiai apkalbėjo bedie- gyventojas. Jo kūnas buvo 
išleidžia^ nei vieno jfvybės klausimą. V įsi sutiko palaidotas laisvos®. Našvė
dzi.°’ .°„sei’lfa- SU P^nti Dr. Jono Šliupo lietuviu kapinėse 22 rug 
pūčiais stovi ant vi ^tus. Gal bus galima su- pįučio.‘ Laidotuvėse daly- 
įr nepraleidžia trokų tverti ir Etinės Kultūros vavo apįe 200 giminiu, 
atvažiuoja iš toliau Draugijos kuopą šioj kolo- draugų ir pažįstamų, 
ninku jieškoti. nijej. Yra daug laisvų min-

Taigi laisvoj ir dei čių žmonių, kurie yra prie- Velionis Tarnas Amen 
tinėj Amerikoj mate ^ngi juodajai armijai, tai kon atvyko prieš 46 metus, 
tikrą vergiją, kur ji nėra abejonės, kad ir Eti- Tada lietuvių čia buvo visai 
džiai negali pabėgi nės Kultūros Draugijai pa- mažai, o dabar yra jau pu- Gerbiamieji 
v įeno pono p3.s kits. ^įdsrbuos &dins^ būrys. Tsmss Alizn*

” ' Jonas Jarus, ra mirė susilaukęs jau 65
Šienlige Kai 1 --------------- metų amžiaus.

Išsirgęs aštuonerius me- jau pasveiko ir nuo rugsėjo vėliau teko nugirsti, tai į ši- Beje, vienas iš musų ben-r\ y-v y O* *  Oi- J Cl LA UUOlVillU 11 XlL4V_f 1 UC0VJVJ v ~ t V ”
Pas Dr. Joną feims-Sima- tus paralyžiaus liga, 19 rug- 4 dienos pradėjo prižiūrėt dvokianti kalėjimą busią drakeleivių, būtent Tarno

savo reikalus. uždaryti visi fašistai, kai sius čaplinskas, atsirado
Prie progos taria ačiū bendras frontas paims Nevv tiktai kitą dieną. Mat, kar-

“Keleiviui” už viešą prane- Yorką į savo rankas. tą policijos išgąsdintas, jis
Šimą kuomet buvo ligoni- Na, kaip ten nebūtų, bet jau bijojo busais grįžti na- 
nėje, nes daugelis draugų “kertinio akmens” šventin- mo. Sykį buvo toks atsitiki- 
sužinoję apie jo ligą, ap- ti mes negavom. Net ir ma- mas, kada jis gryžo iš SLA. 
lankė ligoninėje ir’tuom tyti mes jo nematėm. Iš to 4 Apskričio pikniko Union 
suteikė daug malonumo.

P. B.

/

fever map

jau supratom, kad musų Cityje. Dėl kokios ten prie
žadai” mums melavo. Vie- žasties policmanas sulaikė 

“kertinį tada musų Tamošių ant ke
lio. Musų Tamošius

toj parodyt mums
akmenį,” policmanai sulipo lio. Musų Tamošius jau ne- 
į musų busus ir sako šofe- be grinorius, tai pakišo zem- 
riams: “Vežkit tuos žmo- skiui dešimtinę ir sako: 
nes, kur jie išsirengė va- “Let me go!” O zemskis vis 

Kurie turite atliekamų žiuoti.” zemskis. Dešimtinę priėmė,
knygų ir nevartojai, malo- Musų busai iškeverzavo ale ir Tamošiaus nepaleido.

PRAŠYMAS.
‘Keleivio”

BALTIMORE, MD.
Prasti metai siuvėjams.
Baltimorės kriaučiai šį

met labai prastai gyvuoja.
Per visą metą dirbtuvėse li,, 94 nio-ninčio n nalaidn- r---- 7“~
darbų kaip ir nebuvo. O bu- 27 rugpiučio diena. šv. m° apyS3 2S‘. . 
vo tikėtasi darbų labai Kazimiero kapinėse. Velio- Aš esu nelaimingas palie- 
daug, nes buvo padidintos njs buvo gero budo žmogus, gėlis, suparaližiuotos abi 
net kaikurios dirbtuvės. Jei- nįek0 neužgaudavo ir todėl kojos. Jau suvirsimi 13 mė
li žiemos metu irgi darbų turėjo daug draugu, kurie hunu biednujų prieglau- 
ebus, tai kriaučiai turės la- palydėjo jį į amžiną atilsį. ^°Je’ tQdėl ir kreipiuos į vi
ai sunkią žiemą. . ' ---------- ' —------ —
Rugsėjo 1 d. Lietuvių 218 Rugučio 25 nusiavė

kyrius turėjo dvisąvaitinį 0 namuose DeteJ_ ^ei" 
susirinkimą. Susirinkimas nie.r’ francuzŲ tautybes >e- 
uvo gyvas ir turiningas, nukas, gyvenęs prie 16.
aportuota, kad “Kermit” Holks st; v Jls is.ld^°
ompanija išvarė iš savo šautuvo galą į burną 11 so- 
irbtuvės 218 skyriaus narį ve. Šūvis išėjo per yirsugal- 
p iokios nripžasTips ir ta vl- šltos baisios mirties prie-,adarė su uiijoTv&ininkų žastis buvo ta kad senukai RIUS ATVYKSTA I RY- 
inia, nes toj dirbtuvėj atsi- nega^jo dirbti sunkaus 11 TINĘS VALSTIJAS, 
ad n kokia fpn nnrvina no- skubaus darbo Nasves au- . .lila Taigi 218 skvrifS Ulinėse ir buvo paleistas. . H*™. Pigoje

Mirė taip pat ir Motiejus ngįįt j)aaukaut man. Ypa- iš kalėjimo kiemo ir dunda Sako, važiuokim sykiu, tai
Kručas, maždaug to paties 
amžiaus lietuvis, išgyvenę
šitoj kolonijoj 35 metus. Jis Lizdeikos duktė” arba" kito- mauja, kam kartu su mumis jo, tai ant rytojaus jį nuve- 
atsisveikino su šiuo pašau- Lias panašias lengvo turi- važiuoja valdžios

tingai pageidaujama, jei duobėtomis Brooklyno gat- gausi gerą nakvynę, 
galėčiau gaut “Pajauta, vėmis. Keleiviai gi neri- Kai Tamošius pemakvo-

suomenę su prašymu sušel
pti mane. Mano antrašas:
John Shislosky, % Little 
Sisters of the Poor, De- 
Kalb and Bushwick avė., 
Brooklyn, N. Y.

“NAUJIENŲ” REDAKTO-

tiKn. laigi 218 skj™us ——mas <=enat;ė iŠ ko P- Grigaitis ketina at- 
parelkaiavo lSdtaTna^ įpuolė desperaci- ^kti Į rytus ir pasakyti eilę

.♦’-tSSu susint“ j’M; ion. f m
nŽTnnkptn iam nž visa sa- Tai kapitalistines sistemos ->2* ai Pi eniai žmones no užmokėta jam uz visą są auka R ird retų savo kolonijoj surengti

_________________ " ___ — jam prakalbas, tai kreipki-
Laisvamanybė paiiuosuos dar- tės į mane šiuo antrašu: J.

vaitę, ką jis vaikščiojo pa
leistas. Unijos ofiso virši
ninkas nors ir labai bandė 
išsisukinėti, bet norom-ne- 
norom turėjo padaryti. Bet 
dar čia ne viskas. Tos dirb
tuvės politikieriai yra trau
kiami į pildančios tarybos 
teismą ir tikimasi, kad sun
kiai turės atsakyti už neuni- 

Yra apskaičiuota, kailinį veiksmą. Apie tai para- 
tijose nuo šienligės (šysiu vėliau, kaip gausiu vi- 
lionai žmonių. Ji sukegųs faktus.
dūlį, su kuriuo eina n« ----——
Medicinos mokslas va Ar Antanas Dumša nušovė 
nintelė apsauga, tai u žmoną.
parodyta šiame vaizd Labai nesmagi naujiena 
dūlio kankinamą molbuvo lietuviams išgirsti, ka- 
žemėlapis parodo, kuda pasklydo gandas, kad 
kokiu laiku ji praside

bininkus nuo pragaro baimės, Glaveskas, 135 Milford st., 
o socializmas — « kapitalizmo Brooklyn, N. Y.

StM, on "Tap and Op

STAR PALE ALEon OOAUCHT IN BOTTIK
•T«a (»CWIH C«. MII.SiM'896

agentai.

VILIOJANTI ŠOKIKĖ.

dė da su teisėju susipažinti. 
Na, ir supažindino. O teisė
jas tikras biznierius. Sako, 
pclicmanams daugiau kyšių 
neduok; bet kadangi šitam 
iau davei, tai duosi ir man 
75 dolerius. Prie to da, sa
ko, turi užsimokėt už nak
vynę ir kitus musų ekspen- 
sus.- Taigi dabar musų pi
lietis ėjo turbut pėksčias, 
kad nepatekus vėl į tokią 
nakvynę.

t Tai taip pasibaigė kelio
nė į Brooklyno Šidlavą. Ka
žin, kada musų “vadai” vėl 
surengs tokius atlaidus.

“Keleivio” S-jas.

Bulius Užbadė Lie
tuvį.

Tai įvyko Actone, Kipro 
Kazoko farmoj.

Acton, Mass. — Pereitą 
ketvirtadienį, 16 rugsėjo, 
lietuvio Kipro Kazoko far
moj bulius užbadė darbi
ninką Vincą Matulevičių, 
65 metų amžiaus lietuvį, 
kuris buvo ištarnavęs Ka
zokų šeimynoj jau 10 metų. 
Bulius puolė Matulevičių, 
kuomet šis norėjo jį perva- 
ryt skersai kelią. Įniršęs gy- 
vulys movė ragais Matulevi- 
vičiui į pilvą, parmušė že-

Čia yra parodyta Della Car- mėn ir paskui pradėjo gu- 
roll, dailioji juodaplaukė, žino- Hntį badyt. Nelaimingajam 
ma kaip viliojanti šokikė, kuri buvo sutrinta galva, kl’Uti- 
šoko Europos teatruose. Ji šio- nė ir sužeisti viduriai. Ve- 
mis dienomis atvažiavo iš Lon- žant Actono ligoninėn Ma- 
dono į New Yorką. tulevičius mirė.

» i
%
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Maikio su Tėvu
Kur yra Pragaras?

ŠIAME AR KITAME PASAULYJE?

Versta iš anglų kalbos
MARSH AL J. GAU VIN

KEITĖ IR PAPILDĖ DR. J. K.

Sveikatos Skyrius
Sj skyrių veda

AMERIKOS UETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

—Labas rytas, tėve!
—Vot, Maike, gerai tro- 

pijos, kad mudu susitikova.
—O kas?
—Aš norėjau tavęs pa

klausti, vaike, ar visur mo
kyti vyrai yra tokie durniai, 
ar tik Lietuvoje?

—Tai neaiškus klausi
mas, tėve. Aš nežinau, ką 
tu vadini “durniais.”

—Mano kūmas skaitė iš 
Lietuvos gazietų, Maike, 
kad mokyti prapesoriai iš 
Vytauto varsiteto jau de
šimts metų kaip gaudo viso
kius vabalus ir deda i Vy-• • • fc- v
tauto muziejų. Vienas toks 
mokslinčius per du metų 
gaudęs uodus Dzūkijoj, o 
dabar pradėjęs gaudyt viso
ki brudą Kaune. Sako, Lie
tuvoj esą dešimts tūkstan
čių gatunkų visokių musių 
ir vabalų, ir visą šitą paš- 
kustvą jie nori sudėti Į Vy
tauto didžiojo muziejų. Na, 
tai pasakyk tu man, ar tai 
ne durnas darbas? Kad jau 
sugaudę visas rupūžes ir gy
vates nuvežtų Polsčiun ir 
paleistų paliokams pašo- 
nėn, o dabar i Vytauto di
džiojo muziejų! Na, kur gi 
čia razumas?

—Palauk, tėve, nekriti
kuok to, ko gerai nesupran
ti. Mokslui reikia viską pa
žinti.

—Eik jau, eik! Reikia, 
mat, eit i aukštuosius moks
lus, kad varlę pažinti. Na, 
tik tu pamislyk, Į ką gi tai 
padabna!

—Varlė yra gamtos dalis, 
tėve, todėl norint gerai 
gamtą pažinti, reikia pa
žinti viską, kas tik joje yra. 
Gamtoje yra visokių vabz
džių: vieni jų žmonėms 
naudingi, kiti gi labai ža
lingi. Vienus reikia saugot, 
kitus naikinti. Bet kaip juos 
atskirsi, jeigu jų netirsi? 
Dėl to ir yra tam tikras 
mokslas, entomologija, ku
ris užsiima vabzdžių tyri
nėjimu. Tam tikslui ir mu
ziejai yra steigiami.

—O aš, Maike, ir be to 
mokslo žinau, kaip reikia 
blakę užmušti.

—To neužtenka, tėve. Y- 
ra tokių vabzdžių, kurie 
naikina sodus, javus ir net 
girias. Jie padaro didžiau
sių nuostolių žmogui. Už
mušti vieną-kitą tokį ken
kėją neužtenka. Reikia su
rasti tinkamesni būdą jiems 
naikinti. Reikia žinoti, kaip 
iie veisiasi, kaip platinasi ir 
kaip jie keliauja iš vietos Į 
vietą- Taigi reikia atsidėjus 
sekti jų gyvenimą. Reikia 
supažindinti su jais ir mo
kyklas lankančius vaikus. 
Reikia turėti juos muzie
juose išdžiovintus, kad vai

kai galėtų juos pažinti ir 
laukuose pamatę.

—Na, jeigu taip, tai ir aš 
galiu prisidėti prie tų moks
linčių. Kur aš bunu ant bur- 
do, Maike, yra labai didelių 
tarakonų. Tikrai ameriko
niški. Be inžino gali skrai
dyt oru, nelyginant kaip tie 
Smetonos sportininkai su 
sklandytuvais. Tik iškelia 
sparnus ir brrrr.

’ —Tai ką tu norėtum iš to
padaryt, tėve?

—Ogi reikėtų nusiųsti i 
Kauną... Kaip tu’ rokuoji, 
Maike, ar tie mokyti Vytau
to prapesoriai nesupiktų, 
jeigu aš jiems nusiųsčiau 
šnapsu užpylęs kokį tuziną 
amerikanckų kakaročių?

—Nusiųsti neužtenka, tė
ve. Turėtum da ir paaiškint, 
kaip jie čia veisiasi, kuo 
maitinasi, kaip ilgai gyvena 
ir taip toliau. Tuomet tavo 
indėlis Lietuvos mokslo i- 
staigai butų naudingas.

—šitą. Maike, tai tu galė
tum geriau atlikti, ba aš ant 
rašto nelabai gramotnas. Aš 
galiu tik prigaudyt, ba pas 
mus to brudo plenti.

—Gerai, tėve, pamėgink 
gaudyt.

—Olrait, Maike, jeigu 
dirbti dėl mokslo, tai dirbti 
ščyrai. Ką tu sakytum, kad 
aš pagaučiau porą skun- 
kių? Juk Lietuvoj tokių 
daiktų nėra. Gal nors už 
skunkę Smetona prisius 
man medali?

—Tiesa, tėve, skunkių 
Lietuvoje nėra: bet užtai 
tenai yra nemaža fašistų, 
kurie savo dvasia nedaug 
kuo skiriasi nuo ameriko
niškų šeškų.

—Tai kaip tas išeina, 
Maike? Ar tai tu nori pasa
kyt, kad Į skunkių pleisą 
Vytauto muziejuje reikėtų 
padėt porą kvašistų?

—Aš manau, tėve, kad 
Lietuvos istorijai jie butų 
Įdomesnė medžiaga, negu 
skunkės.

—Olrait, Maike, ale kas 
tą darbą padarys?

—Apie tai, tėve, tu pasi
tark su savo prietelium zak
ristijonu.

IR SENATAS TIRS FA
ŠIZMĄ AMERIKOJ.

Dabartiniu laiku Justici
jos Departamentas tyrinėja 
fašistų veiklą Jungtinėse 
Valstijose. Tas darbas už
ims kelias savaites, nes val
džia nori ištirti šitą smurti
ninkų judėjimą ligi pat dug
no ir Įsitikinti, kas ji finan
suoja, kokie jo tikslai ir tt. 
Po to, kai susirinks Kon
gresas, tai Senatas paskirs 
ir savo komisiją fašizmui 
tirti.

(Tąsa)
Visos žmonijos kalba negalėtų atpasa

koti to sielvarto, kurią reikėjo pergyventi 
žmonėms dėl to baisaus tikėjimo amžiną
ja bausme. Iš tikėjimo pragaru parėjo vi
sos inkvizicijos laikų baisenybės, visi ti
kybinių persekiojimų žiaurumai, visa sek
tantų neapykanta ir tikybiniai karai, juo
domis dėmėmis numarginę krikščionių 
gadynę, šitų baisenybių akyvaizdoje 
žmogus buvo blaškomas baimėje, jo pro
te Įsigalėjo fanatizmas, o jo širdyje švel
nesni jausmai sunyko. Tikėjimas pomirti
niu pragaru apgaubia tikintį žmogų visu 
savo baisumu. Tas tikėjimas padaro Die
vą siaubu ir- tironu, žmogų —vergu, o visa
tą—nebaigiamo nusikaltimo scena.

Mokymas apie pragarą parodo Dievą 
nepalyginti blogesniu, negu blogiausias 
žmogus. Kuris tėvas amžinai kankintų sa
vo bejėgius kūdikius? Kuri motina amži
nai gėrėtųsi savo mažyčio kančiomis ir 
agonija? Ar galimas dalykas, kad žmoni
ja yra geresnė, negu dievybė? Pagalvok 
apie Dievą, kurio garbinamasai genimas 
virsta nieku, palyginus jį su paprasta tėvo 
ar motinos meile!

Bet ar mes turėsime kentėti amžinus 
skausmus, kuriuos, anot krikščionybės. 
Dievas mums lemia? Kur yra pragaras? 
Ar jis yra kurioje nors tolimųjų žvaigž
džių, kurių minkšti šviesa puošia nakties 
dangų? Ar jis yra vidury saulės, to didin
go dienos švyturio, kurio šviesa ir šiluma 
skaidrina ir šildo musų žemę ir duoda 
mums gyvybę? Ar jis yra kurioje nors to
limųjų planetų, musų žemės kaimynų? Ar 
jis yra išblyškusiame, mirusiame mėnuly
je, kurio šaltas ir nesikeičiąs veidas at
spindi musų saulės didingą šviesą? Yra 
žmonių, manančių, kad pragaras yra mė
nulyje.
Žinau tave, o mėnuli, labai gerai,
Tu—liūdnas milžinas mirties ir pelenų, 
Dėmė tu Dievo skliauste, tu nuodėmių

išblyškęs rūmas!
Kalėjimas tu nusikaltimų, kur sielos

prakeiktųjų
Bausmėmis kankinamos. Kilnus mėnuli! 
Juodos nakties metu, kai slankioja nelabas 
Plačioje žemėj, gerai kaltuosius sergsti tu. 
Švieti visur tu, pragaro budri akie!

Bet žvaigždės, saulė, planetos, mėnuo 
yra besisukančios medžiagos masės Įvai
raus evoliucijos laipsnio; visi jie ir kiek
vienas jų vaizduoja tiktai tam tikrą fazę 
milžiniškame nebaigiamo gamtos judėji
mo rate. nuo miglos atsiradimo ligi jos iš
nykimo pelenuose. Nieko nėra amžino; 
visa praeina, visa išgaišta. Amžinoje laiko 
kelionėje planetos gyvenimas nėra ilges
nis. negu tos augmenijos, kurią ji augina, 
r žvaigždės, bloškiančios savo šviesą, ga

liausiai sutarpys savo didingas formas 
chaose, kuriame gema nauji pasauliai.

Kur gi, pagaliau, yra pragaras? Ant že
mės? Taip. pragaras yra ant žemės—čia, 
mums žinomame pasaulyje, kuriame mes 
gyvename—ne kitame pasaulyje, ne pas
kui. ne vėliau, ne po mirties, bet dabar, 
šiandien.

Pragaras yra mintyse tų žmonių, vyrų ir 
motei ų, kurie dreba iš baimės Įsivaizduo
dami pragarą po mirties. Pragaras yra 
mintyse žmogaus, kurs dreba, pamatęs 
kunigą ir šventai tiki jo žodžiams apie 
pragaro bausmes. Pragarą pergyvena ta 
moteris, kuri šaltą žiemos rytmetį keliasi 
iš šaltos lovos ir bėga Kelius kilometrus 
per sniegą ir pusnis Į bažnyčią, bijodama, 
kad, praleidusi pamaldas, ji bus nusikal
tusi ir pakenkusi savo sielai. Jauna mer
gaitė pažino pragarą, kui ii, kluponama 
prie kunigo, atsakinėja Į tokius k!aus:mus, 
kurių jis neturi teisės klausinėti; visa tos 
mergaitės prigimtis kelia maištą prieš ku
nigo pinkles, žalčiu supančius jos sielą, 
r ūksiančiai pamaldžių žmonių, niekados 
nedrįstų abejoti dėl savo tikėjimo teisin
gumo, pergyvento metų metus baisias 
kančias dėl to, kad tarėsi padarę mirtiną 
nuodėmę. Kiekvienas toks asmuo savo 
širdyje jau pergyveno tikrą pragarą. Pra
garas yra pragaro baimėje!

Kunigų tarpe yra tūkstančiai protingų 
ir kilnios širdies žmonių, kurie gailisi pra
radę savo gyvenimą. Pažvelgtame Į tokio 
kunigo gyvenimo istoriją. Kai jis buvo da 
berniukas, jo tėvai, jo giminės ir draugai 
Įdiegė Į jo minti norą pasiaukoti Dievui ir 
tarnauti jam visą savo gyvenimą. Toks no
ras ilgainiui stiprėjo ir užvaldė atviro ir 
gero berniuko širdį. Išėjęs tam tikrą pri
rengiamąjį mokslą, jis Įstoja į dvasinę se
minariją, kuriai vadovauja ir kurią pri
žiūri kunigai. Vos subrendęs ir suaugęs, 
jis pašvenčiamas kunigu.

Jo mokslas, jo išsilavinimas yra siaurai 
ribotas. Be paprastų mokyklos dalykų, jis

uri susipažinti su šventųjų gyvenimais, su 
bažnyčios dogmomis, su gražesniais jos 
istorijos Įvykiais, su jos Įstatymais ir dis
ciplina—ir po to ne daug ko belieka mo
kytis. Toksai jaunas kunigas nepažįsta 
gyvenimo. Jis mato pasauli iškraipytą, 
nes žiuri i ji per užtemdytus ir netikrus

MOTERIMS PRIE GIM
DYMO REIKIA PRISI

RENGTI.
Rašo Dr. T. Dundulis.

Palyginus pastojusių mo-
<- • - , , terų padėtį ir jų priežiūrą

savo tikybinių sąvokų stiklus. Vyro idealu keliatas metų atgal ir da- 
iam yra kunigas: moters ideaiu—vienuo- Įjar, rasjme gana nemaža 
e. Pati mintis pamylėti moteią yra jo lai- padaiyta progreso toje 
Koma nusikaltimu ir nuodėmė. Bet jis gali krvDtvje Betgi nežiūrint ir
“i VS ŠirdįirVI? ■ ri-’ meilę to. fiad
Mergelei Marijai moteriai, kuri, gyva progreso, dar nemažas skai 
būdama, buvo kito vyro moteris ir kuri se- čiug moterų daug nukenčia 
nai jau yra mirusi. jr mįršta nuo gimdymo ku-

Metai bėga. Jaunas kunigas, turėdamas dikių, kurias butų galima 
daug atliekamo laiko, daug skaito ir studi- išgelbėti, jeigu i laiką sutei- 
juoja. Pagaliau jo mintis prasiblaivo. Jis kus atatinkamą priežiūrą, 
pamato savo bažnyčios istoriją tokią, ko- Tyrinėjimo duomenys Į- 
kia ji buvo—tai buvo istorija organizuoto rodo štai ką, kad daugiau 
sąmokslo ir kovos prieš žmogaus protą ir negu pusė moterų, kurios 
laisvę. Mokslas sutriuškino vieną po kitos miršta nuo gimdymo, butų 
jo tikėjimo dogmas. Jis Įsitikina, kad jo galima išgelbėti, jeigu ata- 
tikėjimas yra tiktai vienas iš daugelio tinkamai butų prižiūrėtos 
prietarų. Jis sužino, kad pasaulio progre- nuo pastojimo iki šešių są- 
sas eina ne antgamtės kryptim, bet visai vaičių pereinamojo laiko 
kita kryptim, šalin nuo tos antgamtės. Jis po gimdymo. Kad atatinka- 
sužino, kad kunigų Įtaka kliudo žmonių ma moterims pagelba duotų 
gerovei ir pažangai. teigiamų sėkmių, reikia vy-

Toks kunigas Įsitikina, kad jis tikrai minėto periodo svei-
žudo savo gyvenimą. Jo darbas pasidaro katingumo taisyklių, maž

daug, nors apčiuopiamai, 
sekančius punktus:

Pilnai patikrinti nėščios 
motinos sveikatos stovi tuo
jau po pastojimo.

Būti po medikale direkty
va laike nėštumo.

gy
šaltas ir nuobodus. Jisai iškilmingai su 
priesaika atsisakė tų džiaugsmu, kurie 
džiugina kitu žmonių gyvenimą. Jo sielo
je Įsigali liūdesys ir atgaila. Bet ką jis ga
li daryti? Jis dabar, sakysime, keturiasde
šimts penkių metų amžiaus. Jo pamaldus 
tėvai dar gyvi, daugybė jo draugų ir gimi
nių geibia ji. kaijio šventą žmogų. Atsisa
kyti kunigavimo, paneigti bažnyčios auto
ritetą, tai reikštų skaudžiausiai-užgauti ^svaįdininkn Batalijoną” ir 
tėvų širdis, o iš jo draugų daugelis pasida- «John Browno ' Artileri- 
rvtu alsiausiais priešais. Kaipo kunigas: •
apostatas, jis susilauktų to, kad jį iškeik- J°5 ______________
tų, ekskomunikuotų ta pati bažnyčia, ku
riai jis prisiekė atiduoti gyvybę. Sunku 
iam susituokti su pasirinkta moterim ir 
kaip nors Įsikurti tarp tų žmonių, kurie 
buvo jam artimi. Toki kunigą boikotuos 
visi katalikai, su pašaipa žiūrės i jį protes- 
tenai. ir to viso pasėka—pražudytas gyve
nimas ir nepasisekimas. Nevilioja ir pro
ga nusikraustyti kur nors Į tolimesni kam
peli. toliau nuo savo liūdinčios mylimos 
motinos ir pradėti gyvenimą iš naujo tarp 
svetimųjų. Toks kunigas nebegali būti są
žiningu žmogum. Jo padėtis neleidžia 
jam būti tikrai nepriklausomu, geru ir at
vira žmogum. Jo mintyse nuolatos skam
ba žodžiai, kuriuos Dante matė parašytus 
ant pragaro vartų: “Atsisakykite vilties 
visi, kurie čia Įėjote.”

Tokioj padėty yra tūkstančiai kunigų.
Jie yra malonus ir meilus žmonės. Tik ta 
prakeikta priesaika, kurią jie padarė dar 
jauni būdami, ir jų socialinė padėtis ati
ma iš jų drąsą būti vyrais, gyventi teisy
bės ir laisvės gyvenimu, džiaugtis pro
tingai ta laime, kuri yra skirta kiekvienam 
žmogui. Ir tokių kunigų gyvenimas, į- 
spraustas Į slegiančius rėmus, yra šaltas ir 
beviltiškas, yra tikras pragaras.

Vienuolynuose yra tūkstančiai moterų, 
kurios mato, kad jos gyvena ne tokiu gy
venimu. kokio tikėjosi, atsižadėdamos sa
vo laisvės. Tuomet jos buvo jaunos ir ne- 
pritvi usios. Tuomet jos nesuprato viso 
garbingo moters gyvenimo. Jos buvo pa
maldžios, tikinčios ir geros mergaitės. No
rėjo tarnauti Dievui. Norėjo būti Kristaus 
sužieduotinėmis. Dėl to kad padarė Įža
dus. Įsivilko vienuolių rubus, užsidarė už 
aukštu vienuolyno sienų, pasišalino nuo 
savo draugų, ir pasiryžo visai pasitraukti 
is pasaulio. ,. . .

ri. laikas keičia gyvenimą—verčia gai- peržiūrėt akis.
Ietis. Gyven'mas vienuolyne pasirodo abe- rėkit gerą skaitymo lem- 
jinga priemonė itikti Dievui; dėvėjimas r’e kožn? krl?s,?-.kur tik 
rubų, kankinančių kūną; griežtas kuklu- irbą dirbat, 
mas ir žiauri disciplina: kėlimąsis nakti- Įrtikrinkit kad kožna nau- 
mis ir klūpojimas maldai arba gulėjimas a£y g° Ge7esnė^šti£Ss— 
kryžium ant šaltų akmeninių grindų. Ka- »nio Matymo išdirbimo. 
daise sužibusios ju smegenyse mintys ir Įrtokit nors vien: ioo-w*tt 
meile Kristui jau nebejaudina ir nebėgai- i, kožnai skaity no lempai, 
vina širdies.

Užsidariusi už vienuolyno sienų vienuo 
lė, nusivylusi ir praradusi savo iliuzijas, ( 
norėtu, kad ją apkabintų ir pabučiuotų, 
ne koks ten Įsivaizduotas Kristus, bet tik
ras vyras, kurs ją suprastų ir brangintų.
Ji ilgisi tyros ir glamonėjančios meilės, ji 
norėtų jausti ant savo kaklo švelnias kū
dikio rankytes; norėtų pajausti ant savo 
veido tylų kūdikio kvėpavimo dvelkimą.
Ji ištiesia savo rankas, bet Į jos glėbį ne-V 
ateina jos vyras. Jos širdis kartoja meilės 
raudą, bet nėra kūdikio šypsenos, kuri ga
lėtų pasveikinti motinos pabučiavimą, 
r (Bus daugiau)

Patikrint dantų stovi tuo
jau po pastojimo ir jeigu

(ainykit pasenusias dangas 
naujų, šviesių dangų.

YOUR

II SIlllĮI

randama sugedę dantys, 
tuojau juos pataisyti, 

į Pasireiškus bent kokiam 
netvarkingumui, tuojau pa- 

j tikrinti netvarki n g u m o 
priežastį ir suradus ją tuo
jau prašalinti.

Kūdikio priėmimui ge
riausia turėti atsakantį aku- 
šerė-gydytoją. Medikalis ir 
slaugės patarnavimas rei
kalingas po gimdymo iki 
motina galutinai pasveiksta 
ir pati jau gali apžiūrėti kū
dikį. Po gimdymo motinos 
sveikatos būklė reikalinga 
patikrinti pirmame, antra
me ir trečiame mėnesiuose, 
ir jeigu reikalinga, suteikti 
priežiūrą ir ant toliau.

Nežiūrint to, kad mote
ries gyvenime motinišku
mas esti natūralūs, bet taip
gi jis gali pasireikšti ir ne
normaliu. Neretai pasireiš
kia netvarkingumų ir kom
plikacijų, kurios neretai rei
kalinga atitaisyti medikale 
arba chirurgijos pagelba. 
Suaugusi visuomenė, ypa
tingai moterys, turėtų susi
domėti gimdymu. Mat mir
tis gali būti pabauda už ne
atsargumą. Tėvai laukiant 
kūdikio turėtų būti susipa
žinę, kokia pagelba ir pa
tarnavimas prie gimdymo 
yra reikalingas ir ko reikia 
tikėtis nuo gydytojo ir slau
gės, arba prižiūrėtojo.
mas vieną -------------------
tos, Kebleris laimingai pa
siekė Szechvvano provinci
ją, kur Čian Kai-šeko armi
ja jau nebegalėjo jlisti.

Lojalistų Ispanijai šian
dien Kebleris su savo briga
da yra Madrido išganymas. 
Maištininkui Frankui jie 
yra prakeikimas. Generolui 
Mijachai, vyriausiam Mad
rido Gynimo Tarybos ko- 
mendaitui, jie yra sveikata.

Iš “The Digest.”

(Pora sąvaičių atgal A- 
merikes spaudoj buvo pa
leistas paskalas, buk Tarp
tautinė Brigada Ispanijoj 
jau “subyrėjusi'’ ir “išsigi
musi.” Vieni jos nariai pra
dėję plėšikauti, o kiti va
žiuoją namo. Matyt, tai bu
vo fašistu paleistas paska
las, kad diskreditavus tuos 
idealistus, kurie išvažiavo 
ginti užpultos tautos laisvę, 
ir kad atėmus norą kitiems 
važiuoti Ispanijon. Iš aukš
čiau paduoto straipsnio ma
tom, kad Tarptautinė Bri
gada netik nesubirėjo, bet 
auga ir stiprėja. Prasidėjus 
pereitą rudeni iš 1.900 vy
rų, ši mėnesį ji turi jau 15,- 
000 karžygių, kuriuos Ispa
nija laiko Madrido išgany
mu.—“Kel.” Red.)

KINIJOS KOMUNISTŲ 
GENEROLAS.

čia yra parodytas Kiniji 
komunistų armijos jteneroli 
Chu Teh. kuris priėmė čia 
Kai-šeko komandą ir perorg 
nizavo savo spėkas Į Aštunta. 
Kinijos Armiją, kuris prieš! 
sis japonams aplink Nankau 
čahara.
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Įvairios Žinios.
Amerikos “Hitleris” Ginasi.

Jo 200,000 nacių čia per
versmo nemanų daryti, 

bet...
Pradėjus Justicijos Depar

tamentui tyrinėti vokiečių 
fašistų įtartiną veiklą Jung
tinėse Valstijose, chicagiš- 
kis “Times” paskelbė kai 
kurias smulkmenas apie jų 
organizaciją. Jis pasakė, 
kad stipriausia nacių orga
nizacija esanti New Yorke. 
Ji turinti 20,000 narių ir jai 
vadovaująs tūlas Fritz 
Kuhn. Jos vardas — “Ame- 
rikadeutscher Volksbund,”

Nuteisti Slovakų Su-! * " * * zl Ir ^zl * '............... ir* *• vimo ir išrodo, kad suvazia-
sivienųimo V irsi’ vimo dalyviai turėjo viena-

rą metų Brėslaujoje bernai, 
besivaržydami dėl pirme
nybės, susipiaustė peiliais. 
Kamšatis. Baisi spūstis. Jau 
iš vakaro prie durų ir mie
gama ir kremtama juodos 
duonos pluta.

Norint suprasti kelionių 
į Latviją šiurpumą ir tragiš
kumą, reikia valandas, išti
sas dienas ir sąvaitės stebė
ti, kas vyksta pavasari Vil
niaus krašto stotyse. Lyg 
skrusdelės, žmonės skuba, 
kniauburuoia. Šonan atkir
tę kepurės, smunka skare
lės; rankose — rišulėliai; 
širdyse amžinai kunkuliuo
jąs kraujas—neramiai tak
si. Ir lieka gimtųjų kaimų 
papieviai, dulkini keliai, 
drignių išraizgyti miškai, 
gireles.

Laikas nesulaikomas. Tie 
patys traukiniai dabar par- 
fvSfts^tgal^ svetur geresnės 
komunistus ir "pffeš jv... 
Lewisą.

“Mes tik laukiam, kad 
komunistai ką nors pradė
tų,” kalbėjo Įsikarščiavęs 
nacių lyderis. “Tada mes 
jiems parodysim. Ir tas bus 
greičiau, negu jus tikitės.”

Kaip Įrodymą, kad naciai 
yra “geri Amerikos patrio
tai,” ponas Kuhn nurodo 
faktą, kad dabartiniuose 
Nevv Yorko majoro rinki
muose jie visomis keturio
mis rėmė senatoriaus Co- 
pelando kandidatūrą.

(Reikia pasakyt, kad re
akcininkui Copelandui tas 
labai nepatiko ir jis tuoj 
paskelbė, kad Hitlerio gar
bintojų paramos nereika
laująs. Tuomet Ku Klux 
Klano vadas paskelbė, kad 
Copelandas esąs ' kliuksų 
kandidatas!)

“Šita pasaka bus prasi
manyta žydų,” pradėjo 
Fritz Kuhn toliau, rodyda
mas storu savo pirštu Į Chi
cagos laikrašti, “žydai len
da visur ir viską grobia. ’ 
Prieš juos reikia kovoti.”

Susigriebęs, kad žydų y-
ra ir Amerikos valdžioje,3la:v i . •__ : ,
Urėdas užklupo miegančią 
netikėtai. Negi nugalėsi gir 
tą. Suteršė jos mergystę. 
Skundėsi _ir ponui ir tei 
mui. Deja, liudininku teb 
vo tamsi rudens naktis. J 
dabar vėlu gydytis. Pan 
lenkus, išbertu veidu. Vii 
jos lenkiasi. Tatai gyvi 
Latvijos dvarų paminkk

Juzė T. (Daugėliškio v 
Grjžo savo isčiuje naują j 
vybę nešina. Vydžiuose 
43 zlotus padarė abo 
Pėksčia grįždama 29 
metrus, pamišo. Žmonė 
do ją pakelėj sunkiai 
gančią.

Išeina jaunos sma 
mergos. Išeina su s 
mis, basos, tikisi grį 
aukštomis pastaipomi 
pėmis, su dalimi krai’ 
eina drūti plačiak 
bernai, tikisi grįžti s 
niais ir vienu kitu zl 
kimasi grįžti ir f 
motina, tikimasi tėv 
palengvinti. Regis, d 
ir keliasdešimtas zlo

ninkai.
Jie turi grąžinti organiza

cijai $213,135.
mitingų dekoracijai. Ir aš Pittsburgh, Pa—Pereitą
jums pasakysiu, kad pakol sąvaitę čia pasibaigė Slavo- 
Amerikoj bus svastika, tai įsy usiviemjimo, angliškai, 
čia nebus priekalo ir kūjo.I^e National Slovak Socie- 
Tą jus aiškiai savo laikraš- Lv cf America, viršininkų 
čiuose pabrėškit.” , byla. Buvo teinamas orga-

__________ mzacnos prezidentas Geor-
Georgijos Valstijoj i “Š

Da Tebėra Vergija.
Juodveidžiai dirba po gink
luota sargyba. Darbininkai 

perkami už snapsą.
Georgijos valstijoj da

bartiniu laiku yra renkama 
medvilnė nuo laukų, todėl 
taimeriams reikia daug 
darbininkų, o jų tenai stin
ga. Warreno kauntėj dirba 
daugiuasia juodveidžiai,
Kuriems vietos plantatoriai 
noka tik po 40 centų už 
100 svarų surinktos vatos.
Per dieną žmogus vos gali 
surinkti 100 svarų. Taigi 
uždarbis labai menkas. To
dėl iš Glascock kauntės far
meriai atvažiuoja trokais ir 
vilioja tuos juodveidžius 
pas save, * siūlydami jiems 
po 75 centus už 100 svarų 
bovelncs. Juodveidžiai ta
čiau nedrįso nuo savo ponų 
bėgti. Tada Glascock kaun- 
ės farmeriai pasiūlė juod- 
;eidžiams degtinės. Sako, 
gausite po burną šnapso iš 
yto ir po kitą burną vaka- 
į?, darbą užbaigus. Prieš ši
okią pagundą juodveidžiai 
*Tu negalėjo atsilaikyti ir 
guriais pradėjo bėgti į Glas- 
rock kauntę, kur geresnis 
aplyginimas ir magaryčioms 
da šnapso žada duoti. Da
bar Warreno kauntės plan
tatoriai pastatė ginkluotą 
sargybą ir iš savo ‘laukų ne 
išleidžia nei vieno juodvei- 
džio, o šerifai su savo “de- 
pučiais” stovi ant vieškelių 
ir nepraleidžia trokų, kurie 
atvažiuoja iš toliau darbi
ninkų jieškoti.

Taigi laisvoj ir demokra
tinėj Amerikoj matome da 
tikrą vergiją, kur juodvei
džiai negali pabėgti nuo 
vieno pono pas kitą.

sienus Anton S. Rodak. 
Juos kaltino dėl suktybių 
investuojant organizacijos 

pinigus.
Teisėjas Marshall nu

sprendė, kad viršminėti or
ganizacijos viršininkai turi 
grąžint organizacijai $213,- 
135. { šią sumą yra įskaito
ma $53,500 nuošimčių pra
dedant nuo 1931 metų. Tei
smo išlaidas turės apmokėti 
lygiai visi kaltais atrasti 
viršininkai.

Slavokų Susivienijimas 
turi 60,000 narių; jo kuopų 
yra po visas Suvienytas Val
stijas ir Kanadoje.

Organizacijos turto eik
vojimo skandale buvo su
čiupti netik viišminėti vir
šininkai, bet ir vyskupas 
Torok, kuris žymiausią rolę 
lošė darant “šiaudines”

tinį tikslą, kad tik daugiau 
pasinaudoti iš organizaci- į 
jos iždo.”

Teisėjas pabrėžia, kad1 
tik iš vienos Wylie Ave. 
nuosavybės vyskupas Tu
ok pasipelnė $47,800, nes 

nupirko ją organizacijai už 
$240,000, kuomet Pittsbur
gho miesto ji buvo apkai- 
nuota tik $146,000.

Teisėjo buvo nurodyta ir 
daugiau panašių transakci
jų, kur apkaltinti organiza
cijos viršininkai, susitarę 
su vyskupu Toroku, dėjosi 
organizacijos iždo pinigus Į 
savo kišenius.

Tiems sukčiams buvo rei
kalingas vyskupo autorite
tas, kad geriau galėtų eik
voti organizacijos iždą.

S. Bakanas.

VAIKAS PASIKORĖ 
DĖL CIGARETO.

Benny Roberts, 12 metų 
amžiaus vaikas, pradėjo rū
kyt pirmutinį cigaretą. Jo 
motina pamatė ir smarkiai 
išbarė. Norėdamas motinai 
užtai “atkeršyt,” jis nuėjo Į 
vištininką, pririšo prie bal
kio kilpą, įkišo savo kvailą 
galvą ir nušoko žemyn. Vė
liau jo 9 metų amžiaus se
suo rado jį besispardant ir 
kilpą nupiovė. Kilpa buvo

Kiniečio Nužudyta 14 Metų Mergaitė.

Penktas Puslapis

Dešinėj paveikslėlio pusėj parodyta Alice Devine, 14 metų amžiaus mergaitė, kurią nu
šovė Brooklyno kinietis skalbėjas Tong, kuris paskui ir pats nusišovė. Čia pat parodyti 
abudu lavonai ties kiniečių skalbykla, kurią parodo iškaba “Laundry.” Abudu lavonai 
buvo rasti skalbyklos viduje. Policija spėja, kad mergaitė buvo nuėjus skalbyklon pa
siimti skalbinių ir kinietis ją tenai išgėdino. Paskui nusigandęs, kad bus bėdos, nušovė 
ją ir pats nusižudė.

APKALTINO 17 CIO. 
ORGANIZATORIŲ.

ROOSEVELTUKAS PIRK 
SIĄS FARMĄ.

Reikalingas Darbininkas.
i Prie farmos, vidutinio amžiaus,

T ailrračėiai rnšn kad Ta tun mokėt karves melžti ir kitus far- .L4ilKr3.SCl.Hl 13S0, K3CI J d mos darbus suprasti. A. B. (8)
Gen. DeL, Merrimack, N. H.

.. t- j • • ““P“ Youngstowno reakcinin-
'.ransakcijas. Jis daugiausia aprėžus visą jo kaklą. Jis kai su savo policija apkalti-j mes Rooseveltukas, vyriau-
ToroTui TO'teSmo'pSu! ?k?si nSrž«s. tik nugąs- no 17 CIO organizatorių • sis prezidento Roosevelto Petronžli Lamsargienž
1 OIUK pnm teismu pasiju dmti motin^ ir nežinojęs, dėl buvusio plieno streiko, sūnūs, ketina pirkti farmą Užlaikau visokias lietuviškas

kad taip greit galima pasi- Juos kaltina “industriniu, Newbury apylinkėj, Massa- gyduoles nuo visokių ligų. Katriebino susitaikyti su organi
zacija, grąžindamas jai 
$25,000, ir tokiu budu išsi
suko nuo teismo.

Teisėjas Marshall savo 
pareiškime (opinion), kuris 
susideda iš 60 puslapių, sa
ko, kad vyskupas Torok pa
sipelnęs daugiau kaip 
$100,000 iš nuosavy b i ų 
transakcijų.

karti. sindikalizmu.” Tas 'įstaty
mas išleistas karo metu ir 
federalis teismas yra nuta
ręs, kad šiandie jo negalima 

bet'reakcininkai to

PLĖŠIKAI NUŠOVĖ 
ŽMOGŲ.

Youngstowno mieste res- taikyt, 
torano savininkas, Jim Ti- nežiūri. Jiems, mat, kaltini- 
sone, parsinešė iš banko mas nieko nekainuoja, o 
$5,000 darbininkų algoms, unijos veikėjams samdyti 
Prie restorano durų jį už- advokatus ir gintis kaštuos 
puolė 3 plėšikai. Iš restora- pinigus.

Teisėjas savo pareiškime no išbėgo su revolveriu už- 
nurodo kaipo faktą kaip pultojo duktė. Tuomet plė
tos “šiaudinės transakcijos šikai nušovė jos tėvą ir pa
buvo daromos organizaci-'grobę pinigus pabėgo, 
jos viršininkų suvažiavime,—-—- ------------------

PAJIEŠKOJIMAI

chusetts valstijoj, 
esanti jau aprinkta, 
esą 270 akrų, o namas turįs i 
22 kambariu. Geras butų! 
vištininkas.

Vieta tur*te kokius nesveikumus, kreipki-
. _ tčs pas mane; duosiu gerą patari-
ZemeS mą ir busit patenkinti. (8)

PET. LAMSARGIENĖ,
1814 S. Water St., Philadelphia, Pa.

Z

Reikalingas Darbininkas
Prie taisymo batų, bet turi būti 

experienced ir greitas darbe, taipgi 
mandagus. Su užmokesčiu susikal
bėsime.

PARAGVAJUJE SUKILI 
MAS NUSLOPINTAS.
Pereitą sąvaitę Paragva-}taipgi reikalinga gaspa- 

įuje buvo pasireiškęs sukili- P1*6 Prie dviejų šeimynoj tarp 40
maS prieš dabartinę vai- Į maždaug apsiskaičius, ir ne pletki-
džią. Sukilėliai norėjo grą- n’“kė- J)arl?as. ant Vlados. Kuri no- % . , . . ° i i retų tokj darbų, malonėk atsišaukti.
Zintl prCZldcntO Vieton pul- Mokestis neperdidelė, bet užlaikysiu 
kininką Rafaelį Franką, ku- ka‘P ------ (8)

dalyvaujant vyskupui To
rok. Tas suvažiavimas buvo 
laikomas Pocono kalnuose, 
Penn. valstijoj, vasariniam 
resorte, rugpiučio 20, 1931.

Teisėjas Marshall sako: 
“Nėra patenkinančio išaiš
kinimo dėl minėto organi-

Šienligė Kankina 2,000,000 Žmonių.
Į Kercho-oo-o! ~Į

Yra apskaičiuota, kad kiekvieną rudenį Jungtinėse Vals
tijose nuo šienligės (hay fever) kenčia daugiau kaip 2 mi
lionai žmonių. Ji sukelia akių ašarojimą ir pašėlusį čiau
dulį, su kuriuo eina nesulaikomas nosies vandeniavimas. 
Medicinos mokslas vaistų da nėra tai ligai suradęs. Vie
nintelė apsauga, tai užsidėti kaukę burnos ir nosies, kaip 
parodyta šiame vaizdely. Tas pats vaizdelis parodo čiau
dulio kankinamą moterrį. Prigergtas Jungtinių Valstijų 
žemėlapis parodo, kuriose valstijose ši liga siaučia ir kur 
kokiu laiku ji prasideda. Vakarinėse valstijose jos nėra.

J ŪKININKŲ VADAS.

Pajieškau brolio JONO LASAUS- . - , ,
KO, Kauno gubernijos, Baltakių pa- 1’IS nesenai bUVO nUVei"StaS. '

■rapijos, Meiagiškių kaimo. Seniau get valdžia greitai sukilimą 
1 gyveno U estville, Illinois. Keturi me- . . °
tai išvažiavo, nežinau ar gyvas ar nUSlOpinO. 
miręs. Prašau giminių ir draugų pra
nešti jei žinot kur jis randasi, už ką 
busiu labai dėkingas. (1)

Frank Lasauskas 
R. R. 2, Box 27, Branch, Mich.

KAROI. GULBEN 
581 Millbury st., Worcester, Mass.

Kas žinot kur gyvena JURGIS 
DZIDZEVIČIUS, kilęs iš Lietuvos 
Alytaus apskr., Butrimonių valse., 
Paliepių kaimo. Kurie žinot, kur da-

Pajieškau mažos Farmos
Apie 5 akerių, pirkt arba mainyt 

ant 2 šeimynų stubos Chelsea, Mass. 
Prašau kreiptis: Stanley Stačiukas, 

129 Marlboro st., Chelsea, Mass.

J IEŠKAU DARBO
Na-

_ . ___ pentinu ir atlieku visokį apie
siųsti jo adresą. (8) ramus darbą pigiai. Kuriems reika-

Petras Dzidzevičius, Paliepių kai- iįngas toks žmogus, kreipkitės ant 
mas, Butrimonių vaisė., Alytaus šio adreso: J. LAMSARGIS (8) 

1814 S. Water St., Philadelphia, Pa.

— . , Karpenteriauju, Plesteriauju,
bartir.iu laiku jis gyvena, prašau pri- mus

apskritys, Lithuania.

SIENINIAI

KALENDORIAI
1938 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, geros išlygos. Turi
me ir Dariaus-Girėno Kalendorių su 
jų aeroplanu. Prisiunčiame į namus 
kas reikalauja. Vienas 25c.—5 už $1.

Z. (ULEVIČIUS (-
73 Hartford Ave., .

NEW BRITAIN, CONN.
Pajieškau švogerio KAZIO SKU

ČO. paeina ‘ iš Butkos, Skriaudžių 
parapijos. Seniau jis gyveno daug 
metų Springfield, Ohio. Kurie žinot 
kur jis randasi, meldžiu pranešti jo 
adresą; busiu dėkingas.

Antanas Gutauskas 
273 — 15th st., Niagara Falls, N. Y.

Pajieškau tetų, pusbrolių ir pusse
serių, paeina iš Suvalkijos, Vitautiš- 
kių, Ūdrijos parapijos. Aš esu Ka- 
šinskaitės Paulinos duktė. Prašau 
atsišaukti šiuo adresu: (7)

F. Slavinskas
R. F. D., Norton, Mass.

Pajieškau Domininko Gailiušio, 
Umėnu kaimo. Troškūnų valsčiaus.

Per radio kalba Joseph Cur- Panevėžio apskr. Paskutiniuoju lai- 
. : ku atvyko j Kanadą ir apsigyveno

ran. junninkų sąjungos vadas, vakaruose. Prašau lai atsišaukia, ku- 
kur jis yra. prašau praneš-ši sąjunga turi 54.000 narių ir "e tusiu dėkV^ga. 

dabartiniu laiku balsuoja klau-. Mrs. M. škudienė
simą: streikuoti, ar ne? Jei bus
paskelbtas streikas, tai bu 
liesta 70 laivų kompanijų.

pa-

(7)

469 Galt ave., Verdun,
Montreal, Canada.

APSIVEDIMAI.
i Pajieškau apsivedimui merginos 

“ ~ — — - arba našlės, esu blaivas ir nuolaidus,
Pajieškau Darbo turiu puikų namą ir didelį orandžių

į Bučeraę arba į Taverną už ba- sodną Floridoj. Bet reikalinga, kad 
ro, bet galiu dirbti ir prie I.unch moteris turėtų pinigų ir prisidėtų 
counterio. Esu teisingas ir ne gir- pabudavot gas šteišiną. Skolų netu- 
tuoklis; esu lietuvis, ea’b'i lietuvis- riu, esu 38 metų amžiaus. Prašau ra
kai, polskai. rusiškai ir angliškai. 44 šyt: Adolph Mann <0>
metų, 6 pėdų aukščio, nevedęs, mi- 1448 S. Kedzie ave., Chicago, III.
nėtus darbus esu patyręs. Paliudy------- .-----------------------------------------
mą. jei reikia, galiu duot nuo gerų Pajieškau gyvenimui draugo nuo 
biznierių arba nuo valdžios. Bran- 45 iki 55 metų, kuris sutiktų gyventi 
gios mokesties nereikalauju. Galiu ant farmos. Pageidauju pasiturinčio, 
dirbti pusę laiko arba pilna. Galiu linksmaus ir teisingo. Aš esu našlė 
dirbti Chicagoj arba kur kitur. Ra- ir tūrių gerą farmą. gražioj vietoj, 
šykite: J. P. L. (9) tik vienai per sunku be gaspado-

Box 31, Wood. \Vis. jriaus. Su pirmu laišku prisiųskite
1_______________________________ I paveikslą, be paveikslo neatsakysiu.

Reikalaujant paveikslą grąžinsiu. Iš
• apielinkių galit atvažiuoti ypatiškai
} pasimatyti. (8)
l Kazimera Yauga, Old Town Farm,
• Littleton Road, Harvard, Mass. 

----------------------------------------------

WORCESTER, MASS.

CHESNEY’S
CANTEEN

GERIAUSI ĮSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

Visokia Degtinė. Likeriai. Vynai Į 
ir visokių išdirbysčių ALŪS. 
VALGIAI ŠVIEŽI ir GF.ROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS:

• Taipgi gaunamas ir 
{pavieniais numeriais.

i

!
KELEIVIS” J

*
}90 MILLBURY STREET} 
} WORCESTF.R. MASS. ____ |

Pajieškau gyvenimui draugo ne 
jaunesnio kaip 60 metų; geistina kad 
butų laisvų pažiūrų ir mylėtų gražų 
šeimynišką gyvenimą. Aš esu našlė 
ir turiu farmukę Michigano valsti
joj ir esu 60 metų, viską vienai yra 
sunku apdirbt. Laiškus rašykit šiuo 
adresu arba ypatiškai atsilankykit. 

Mrs. Ona Banevičienė (8)
6660 S. Michigan ave., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 30 iki 40 metų; no
rėčiau kad butų be vaikų; aš esu 
našlys, 41 metų. Su pirmu laišku aš 
prašau prisiųst ir paveikslą. Plates
nių žinių suteiksiu per laiškus.

J. K—kis (9)
1336 Pine st., Easton, Pa.

HAVERHILL, MASS.

L. U. Gedimino Kliubas Rengia

DIDELI PIKNIKĄ
26 SEPT,RUGSĖJO, 1937

NUOSAVAM PARKE BRADFORD, MASS. 
Tai bus puikiausis šios vasaros piknikas.

Suvažiuos daug Kliubų: Lynno, Lowellio, Peabo- 
dy, Lawrence’o ir iš kitų miestų. Tai bus tikrai 
puikus pasilinksminimas.

Kviečia KOMITETAS.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTĖS

KURIE NORI TIKRAI GERO ALAUS ATSIGER
TI—PABANDYKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS.

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING CO., Ine.
TELEFONAS
Worce»ter—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

Bostono Skyrius, 1410 Columbia Road. 
South Boston. Tel. SOUth Boston 2271.

»
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INFORMUOTI MES 
NEGALIM.

ARBA KAIP LIETUVOS 
REPORTERIAI RENKA 

ŽINIAS.
“Lietuvos žinių” reporte

ris J. Ripka pasakoja, kaip 
valdžios įstaigos slepia sa
vo darbus nuo spaudos. Tik 
naši klausykit:

Vieno ar kito dienraščio 
reporteriui reikia sužinoti 
paprastą žinelę: ar jau į- 
vykdyta bausmė žmogžu
džiui Pogužinskiui? Repor
teris skambina Kauno sun
kiųjų darbų kalėjimo bu- 
dėjančiam valdininkui.

—Ar Pogužinskis tebe
laikomas toj pačioj kame
roj ?

—Kas čia klausia?
—Iš N. redakcijos.
—Prašau skambinti po

nui viršininkui. Aš neturiu 
teisės pasakyti.

—Pone viršininke,—kal
ba reporteris, — skambina
me iš N. redakcijos. Gal Po
gužinskiui bausmė jau Įvyk
dyta?

—Spaudai aš neturiu tei
sės informuoti, — padeda 
kalėjimo viršininkas telefo
no triubelę.

Pagaliau butų ne reporte
ris, jeigu neišmėgintų visų 
galimybių. Jis skambina 
Teisingumo ministerijai.

—Gal galima butų žur
nalistams aplankyti tą nau
jai Įkurtą “krosnį,” kur žu
do prasikaltėlius? Juk už
sieniuose visur galima. Be 
to, ar tamstos nežinote, ka
da bus Įvykdyta Pogužins
kiui bausmė?

—Mes nieko nežinom. 
Skambinkit ponui vice mi- 
nisteriui.

Atostogų metu ponui mi- 
nisteriui skambinti buvo 
jau nebepatogu. Reporte
riui šios paprastos žinelės 
sužinoti taip ir nepavyko. 
Nuėjęs i kitą Įstaigą, visiem 
Kaune pažįstamas tos įstai
gos skyriaus vedėjas, vos 
tik reporteriui Įėjus pro du
ris, paklausė:

—Ko tamstai reikia?
—Norėčiau sužinoti, kiek 

numatoma šįmet plentų pa
taisyti...?

—Ar prašymą turi?
—Koki prašymą? Aš esu 

iš N. redakcijos, žurnalis
tas.

—Dėl to aš ir sakau. Pa
duokit prašymą, prilipinkit 
žyminį ženklą, ir mes ap
svarstysim.

Reporteris nusijuokė ir 
išėjo. Kurgi pasauly maty
ta, kad reporteris, norėda
mas ką nors sužinoti savo 
laikraščiui ir tuo painfor
muoti plačiuosius visuome
nės sluoksnius, turėtų pa
duoti malonė? prašymą, 
dargi su žyminiu ženklu! 
Galima drąsiai eiti lažybų, 
kad ne tik Europoje, bet ir 
visam pasauly tatai atsitiko 
piirną kartą. Tačiau ar tik 
tokių žinelių musu spauda 
reikalinga? Neišdidu ir tie
siog liūdna musų spaudos 
darbininkams, kai reikia 
registruoti vien girtuoklėlių 
nuotykius, priemiesčių muš
tynes, valdininkų atostogas 
ir visokius, begalinius smul
kutėlius musų Įstaigų suma
nymus, pasigyrimus. Jeigu 
kuri nors Įstaiga per metus 
sumano penkiasdeši m t s 
projektų ir Įgyvendina tik 
viena, tai ir mums rašvti ir 
publikai skaityti nusibosta 
iki gyvo kaulo. Be smulku
čių pranešimų, kad vienoj 
ar kitoj gatvėj telegrafo 
stulpas nuvirto, arba, kad 
ten numatyta pasodinti ke- 
liatą medelių, reporteris 
nieko neišgaus. Spauda. tai 
rodos buvęs didysis Lietu
vos maras, arba biesai žino 
kas... Dar greičiau ką nors 
sužinos svetimšalis, arba

—Nežinau, kreipkitės pas 
pulkininką Tvaroną.

Na, ir taip be galo. Jeigu 
Lietuvos žurnalistas tik pa
mėgina aprašinėti ne deko
raciją. bet šiek tiek teisin
gą gyvenimą, tai prieš ji nu
sigrįžta, arba pasako:

—Čia ne spaudos reika
las. Tam yra atitinkamos Į- 
staigos ir jos viską sutvar
kys!

Spauda nemoka daryt 
biznio.

Kartą vienas reporteris 
norėjo sužinoti, kiek iš viso 
išvaržyta ūkininkų, šiais 
laikais daug kur ūkininkus 
varžo. “Ūkininko Patarė
jas” ir bankai ilgiausiom 
virtinėm skelbia jų sąrašus.

—Kas čia gali taip greit 
sužinoti, — buvo atsaky
mas.

—Tai, gal būt, galima 
butu parašyt, kiek dvari
ninkai miško gavo'? Juk tai 
oficialus dalykas.

—Eik, tamsta!... — atsa
kė valdininkas. — Visos ši
tos žinios ne mano skyriuje.

Koridoriuje reporteri pa
sitiko supykusio valdininko 
padėjėjas.

kitatautis, lik jau ne lietu
viškų laikraščių atstovas. Ir 
ar Vilijampolėj savo lėšom 
gyvenime šitaip. Šančiuose 
darbininkai nusipirko ar
moniką ar šiaip kokią triu
belę po sunkaus darbo pa
silinksminti. Tuojau repor
terį šaukia ir informuoja:

—Musų darbininkai kul- 
turėja ir jų būklė švinta. 
N. Įstaigos pagalba ir prita- 
limu. Vilijampolės, Šančių 
darbininkai Įsigijo orkestą. 
Be to, yra sumanymas dar
bininkams surasti kurort- 
vietę ir jų vaikam įkurti 
darželius... Tuo tarpu šios 
žinios galutinai nepatvir- 
intos, bet... parašyti galite, 
ita projektą, tarp musų 

kalbant, aš keliu.
Reporteris dėkoja, užsi- 

ašo ir klausia:
—Pone, aš turiu vieną 

klausimą. Dėl ko kainų 
tvarkytojas nenustato silkių 
ir kitų produktų kainos? 
Paprastai krautuvėlėj gera 
silkė kaštuoja 13 centų, o 
kooperatyvuose — 20 cnt. 
Juk silkes darbininkai ir te- 
oerka.

—Smulkmenos, tamsta 
Tegul valgo kiaušinius, ar
ba perka krautuvėj.

Nesuprato, žinoma, šitoks 
ponas, kad reporteris pri
minė jam, jog jis kažin ką 
kalba...
Kurgi aprašymai iš esmės?

Šiaulių, Kupiškio, Telšių, 
Panevėžio ar to paties Kau
no rimtesni inteligentai ar 
kaimo žmonės šitaip kalba:

—Musų laikraščiai jau 
nuo kai kurio laiko mėgsta 
aprašinėti tik dekoratyvinę 
daikto ar Įvykio pusę. Pav.. 
Nemunas musų didžiausia 
upė. Nemunu plaukioja gar
laiviai. Nemunas turi žu
vies, blogus krantus ir tt. 
Nuo pat Lietuvos nepri
klausomybės pradžios šitą 
musų didžiausiąją upę tam 
tikros Įstaigos tvarko. Na, 
ar neįdomu butų Lietuvos 
piliečiui sužinoti, kiek jau 
pinigų išleista? Ar neįdomu 
butų žinoti, kiek laipsnių 
‘as Nemunas pagerėjo, pa
gilintas, kiek jis davė pelno 
ar nuostolių? Parašote, kad 
garlaiviai plaukdami sušvil
pia, kad elgeta su armonika 
keleivius linksmina: vaiz
džiai parašote, kiek jau 
krantų sutvirtinta, kiek dar
bininkų dirba. Bet sąmo
ningam piliečiui kitų kyla 
klausimų? Ar tai reikia bū
tinai būti kokiu nors opozi
cionierium, jei rūpinsies es
miniais dalykais? Antra, 
statė Maironio paminklą, 
projektuoja pagerbti Darių 
—Girėną... Apie Darių ir 
Girėną dar šiek tiek. Ir tai 
paminklo konkursas tik da
bar, per gvoltą, paaiškėjo. 
O jau Maironiui pastatė 
šventoriuje be jokio sti
liaus, be jokio visuomenės 
pritarimo mažytį pamink
lėlį... Maironio gerbėiai— 
visuomenė sužinojo tik po 
visam...

Nusiskundimų, žinoma, 
begalės. Ne ši kaitą man 
apie tai rašvti. Reporteris, 
norėdamas šį tą iš esmės iš
gauti, tuojaus susiduria su 
kiniečių siena.

—Kažin kiek per visą lai
ką Į Nemuną Įdėta pinigo? 
—nepersenai klausiu vieną 
vandens kelių rajono valdi
ninką.

—0 kam tas reikalinga?
—Visuomenei. Visi ži

nom, kad Nemuną remon
tuoti reikia.

—Aš tokiais dalykais ne
turiu teisės informuoti. Gali 
prasidėti kritika.
—Ne kariškos gi paslap

tys!... O garlaivių savinin
kai ar visi kitataučiai? — 
klausiu.

—Aš tamstai atvirai pa
sakysiu, kad musų spauda 
nemoka daryti biznio. Ap- 
rašinėkit vestuves, subuvi
mus, balius... Viršininkų ne- 
pykinkit ir pelno turėsit.

Reporteris grįžo nieko 
nepešęs.

Iš šitų trumpų pastabų su
prasit, kad Lietuvos žurna
listui labai sunku diliui. Jis 
paskutinis pastumdėlis. Jei 
visi ponai informatoriai ži
notų, kokią jie didelę žalą 
daro spaudos ateičiau kaip 
bukina tautos iniciatyvą ii 
kultūros klestėjimo sąlygas, 
tai tikriausiai šitaip neda
lytų. Juk užsidarymas nuo 
spaudos, mėtymas jai nuo
graužų ir blizgančių saldai
nių popierėlių kenkia ir pa
čiom Įstaigom. Kiek viso
kiausių nesąmonių prikal
bama . miesteliuose! Kiek 
šnibždėjimų visuose Kauno 
kampuose! O šito. be abe
jo, butų mažiau, jei įstaigų 
viršininkai nuoširdžiau ir 
džentelmoniškai informuo

tų savają spaudą. Vestuvių 
mes vistiek dar neaprašinė- 
sim, nors laikai tikrai šito
kiom “problemom” palan
kus.

Before Buying for the Home

C. C. PETER
731 BOYLSTON STREET, BOSTON, MASS.

(JUST ABOVE COPLEY SQUARE) TEL. KENMORE 7930—7931
REFRIGERATION—HEATING—AIR CONDITIONING 

HOME FURNISHINGS AND APPLIANCES

mu.—“Kel.” Red.)
o-"-•T

Vokiečiai Tikrai Ga
mina Maistą iš Me

džiok Moterims Pasiskaityt
Amerikos chemikų drau

gijos suvažiavime šiomis 
dienomis dalyvavo ir vokie
čių mokslininkas Edvardas 
Farberls, Heidelbergo uni
versiteto chemijos profeso
rius. Jisai pranešė, jog vo
kiečiai ištikro turi išradę 
būdą gaminti iš medžio val
gomus daiktus, būtent krak
molą ir cukrų. Ir tam tiks
lui nėra reikalo gadinti gi
rias, bet galima vartoti 

'skiedras, piuvėnas ir kito
kios medžio atmatos, kurios 
niekam kitam netinka. Ir 
jis nesutinka su tais, kurie 
mano, kad teks maistas 
“dirbtinis,” “netikras.” Me
džiai auga iš žemės tokiu 
pat budu, kaip kviečiai ir 
burokai, jis sako, todėl ir 
maistas iš medžių yra taip 
pat natūralūs, kaip iš javų. 
Bėda esanti tik ta, kad Vo
kietijoj ir medžio nėra per
daug. Ot, girdi, Amerika su 
savo neišmatuojamom gi
liom, tai tikrai negali badu 
numirti.

ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

Darbo Departamento svei
katos ekspertų patarimą, 
tai maži kūdikiai, kurie dar 
nevaikščioja, jei jie yra 
sveiki ir pavalgę, turi dau-

u . • i -• • giausia laiko praleisti mie-ky butai būna maži, o jy . nuQ iki g me.
seimos dideles, todėl t le . . j p, valandų į
nam kambary tenka miego- u | iki n
ti kartais keliems vaikams. 9
kt . i • • i u • • valandų, o nuo 10 iki t- Nors atskiri kambariai yra ~ in „oUndnlabai daiktas het kur metl> uztenka 10 valandų,abai geras daiktas, bet kui paaugllsįems vaikams, nuo 

itas negalima, ten reikia -y - ™ tam'stengtis, kad kiekvienas ku- į2, P
dikis turėtų nors atskirą. 9 ĮO.vaiandų m ego.
švarią lovukę. Guldvt ke- , Je ... .’ pra:
liatą vaikų į vieną didelę lo- kūdikiai butų sveiki iuSrl 

ivą reikia vengti, jei norima tai..
kad jie butų sveiki ir gerai k. J1® °eia* **' 1
augtų. Guldant kūdikį, rei- mie8°tl4- — ■i'
kia apvilkti liuosais niiegąą šutei- patikrinti pirmame, antra
nkiais marškiniais ir gersžiurą. me ir trečiame mėnesiuose, 
apkloti lengvais, bet šiltaiienys i- ir jeigu reikalinga, suteikti 
užklojimais. Kambarys tuiįaugiau priežiūrą ir ant toliau, 
būt gerai išvėdintas ir mie( kurios' Nežiūrint to, kadmote- 
ganĮ kambario langai pat butų ries gyvenime motinišku- 

: kelti, kad visuomet butų paku ata- mas esti natūralūs, bet taip- 
i kankamai tyro oro. Sūrėtos gi jis gali pasireikšti ir ne-

Pagai Suvienytų Valstijom są- normaliu. Neretai pasireiš- 
laiko kia netvarkingumų ir kom- 

tinka- plikacijų, kurios neretai rei- 
duotų kalinga atitaisyti medikale 
a vy- arba chirurgijos pagelba. 
svei- Suaugusi visuomenė, ypa- 
maž- tingai moterys, turėtų sua- 

| tarnai, domėti gimdymu. Mat mir
tis gali būti pabauda už ne- 

iešcios atsargumą. Tėvai laukiant 
T tuo- kūdikio turėtų būti susipa- 

žinę, kokia pagelba ir pa- 
firekty- tarnavimas prie gimdymo 

yra reikalingas ir ko reikia 
vį tuo- tikėtis nuo gydytojo ir slau- 

!r jeigu gės, arba prižiūrėtojo.
. mas vieną ataką pasK«r m-
ir. tos, Kebleris la**4*“* ; įlen- JJ. ’ . -=-----------

KAIP DŽIOVINAMOS
GĖLĖS.

Ne visos gėlės duodasi 
išdžiovinti, bet kai kurios 
išeina gerai. įJei džiovinsi t 
jas atviram ore, tai jos su
sitrauks ir nieko iš to nei
šeis. Bet paimkit smulkaus 
smėlio ir gerai jį viedre iš
plaukto. Plaukit vandenį 
pakeičiant, pakol vanduo 
bus visai tyras. Tuomet 
smėlį paskleisti ant švarios 
lentos ar popieros, kad ge
rai išdžiūtų. Dabar paimkit 
tuščią vazoną, užkimškit 
skylę dugne, įberkit sauso 
smėlio, įstatykit gėlę ir at
sargiai apiberkit ją visą, 
kad jos visai nesimatytų.
Tik reikia žiūrėt, kas pilant 
smėlį nesusilankstytų lape
liai. Tuomet vazoną pasta
tyt prieš saulę arba šiaip 
šiltoj ir sausoj vietoj. Kai 
išdžius, smėlį atsargiai nu
plikto ir turėsit gražiai iš
džiovintą gėlę. Šituo budu 
geriausia duodasi džiovi
namos gėlės tuščiais žie
dais. Pilni ir tankus žiedai 
netaip lengva smėliu pri
pildyt.

KAS REIKIA ŽINOTI 
APIE KŪDIKIO MIEGĄ.

, Nevisi gali duoti kiekvie
nam kūdikiui atskirą mie
gamąjį kambarį. Darbinin-

4 Spėriai Offer
ON THE WORLDS 

MOST FAMOUS MATTRESS 

SIMMONS Beu uty ręst

KINUOS KOMUNISTŲ 
GENEROLAS.

čia yra parodytas Kinijos 
komunistu armijos generolas 
Chu Teh. kuris priėmė čian 
Kai-šeko komandą ir perorga
nizavo savo spėkas j Aštuntąją 

į Kinijos Armiją, kuris priešin
sis japonams aplink Mankau ir 
čahara.

f
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

Amerikiečių Budos Kizn/o/.

JAU GRĮŽTA Iš LATVIJOS.

Latvija, Latvija! Kiek 
čia džiaugsmo, vilčių, lyg 
šviesesnio ryto žara, ir kiek 
nusivylimų, palaužtų pa
stangų. Latvija krašto vals
tiečių gyvenimą ir taiso ir 
dergia.

Šaltą, žvarbią žiemą, ka
da valstiečio lūšnoje alka
na, lukuriuojama pavasario 
išaušimo. Švenčionys, Brėš- 
lauja, Dysna, Pastovis — 
kiekvienoje apskrityje yra 
verbavimo biurai, kuriuose 
sveria berno vertę. Verbavi
mo dieną apskrities mieste
ly verda, ūžia: kas pirmes
nis, tas geresnis; kas žino, 
gal pristigs vietų. Prieš po
rą metų Brėslaujoje bernai, 
besivaržydami dėl pirme
nybės, susipiaustė peiliais. 
Kamšatis. Baisi spūstis. Jau 
iš vakaro prie durų ir mie
gama ir kremtama juodos 
duonos pluta.

Norint suprasti kelionių 
Į Latviją šiurpumą ir tragiš
kumą, reikia valandas, išti
sas dienas ir sąvaites stebė
ti, kas vyksta pavasari Vil
niaus krašto stotyse. Lyg 
skrusdelės, žmonės skuba, 
kniauburuoja. Šonan atkir
tę kepurės, smunka skare
lės: rankose — rišulėliai; 
širdyse amžinai kunkuliuo
jąs kraujas—neramiai tak
si. Ir lieka gimtųjų kaimų 
papieviai, dulkini keliai, 
drignių išraizgyti miškai, 
girelės.

Laikas nesulaikomas. Tie 
patys traukiniai dabar par
veža atgal svetur 
dalios jieškojusius.

Anielia B.—tvirta, rau
meninga merga. Dirbo Lat
vijoje 2 metus. Baigėsi dar
bo metas, baigėsi visas 
džiaugsmas. Sutaupytus pi
nigus—100 latų—kaž kas 
išvogė. Tasai kaž kas buvo 
pats šeimininkas. Bet Įro
dyk! Teismui teko išleisti 
apie 100 latų. Teismas lat
vį išteisino. Nebuvo kuo na
mo grįžti. Liko antriems 
metams. Pasimaišęs gera
daris išrūpino leidimą toli
mesniam buvimui Latvijo
je. Dykai nieko nedaroma. 
Dirbo kalės vietoj: stumdė, 
arliojo. Aukštai belaipioda- 
ma gavo ligą.

Bronė B. pernai išvažia
vo, išbuvo žiemą, birželio

geresnes

lopys mokesčių ir skolų į 
praardytas spragas. O gal 
kartais... žemės prisipirkti 
galima bus? Smėlys — ne 
smėlys, įsikibsi žmogus na
gais, išpurensi, išlyginsi ir 
udenį ant stalo garuos švie

žia duona.
Ei, tuščias savęs prigavi- 

nėjimas! Pikti vėjai išblaš
ko visa lauktą. Svetur išne
šama kviečiai, atiduodama 
visa gėrybė ir grįžtama su
dužusia sveikata.

Tai gal nevažiuoti į Lat
viją?! Ne. Į Latviją musų 
seserį ir br olį gena vargas. 
Todėl važiuoja svetur, čia 
svarbu, kad Latvijoje musų 
valstiečiai samdiniai butų 
globojami, kad su jais darb
davys žmoniškai elgtųsi. 
Deja, Latvijon išvykstu 
žmonės atiduodama į be
tarpiško išnaudojimo pra
garą. Latvijos dvarai, lyg 
dėlės, išsiurbia ir išmeta 
gyvenimo mėšlynam Latvi
joje—ir latvis valstietis- 
darbininkas neturi savo kla
sinės organizacijos, neturi 
orofsąjungų, tad ką jau ii 
kalbėti apie musų krašto 
žmogų, iš kurio ranku ir pa
žangų laikraštį darbdavys 
šplėšia.

Butų išeitis: išvažiuoją 
oareikalauja, kad butų su
daroma san-dirdų reikalų 
gynimo komitetas, kad 
samdiniui ligoniui priklau
sytų nemokamas gydytojas, 
kad už sulaužytą ranką 
gautų ne antsnukį, kaip 
dažniausia daroma, o suža
vimo atlyginimą ir tt.

Pernai dėl lato nuvertini
mo machinacijų musų vals- 
iečiai prarado per pusę mi- 
iono zlotų. Lyg balon iš
mesta daugelio mėnesių 
darbas. Pernai, o šįmet... 
Jau per Zemgalę važiuoja 

’.r pėsti bernai ir mergos 
gi-įžta be sveikatos ir be 
skatiko.

Latvija, Latvija! Tavo 
fabrikantams ir dvarams 
musų krašto lūšnos seka 
niūrią baudžiavos sėkmė... 

(“V. Žodis”) Dem.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Pabėgę iš karo fronto Kinijoj amerikiečiai dabar gyvena būdose, šiame vaizdely pa
rodytos budos buvo nutrauktos netoli Šanchajaus.

Prie Vaiguvos Sudu-\ Iš Klaipėdos Uosto 

I žo Karo Lėktuvas. ! Praeities.

Rugpiučio 21 d. Vaigu- 
Įvos apylinkėj, Kražių vals
čiuje, prie Kalnyčių kaimo

Vokietija turi 18 uostų, ir 
jų tarpe Klaipėdos buvo 
mažiausias, jis buvo ir va-

nukrito Lietuvos kariuomė-, dinamas “malkų uostu” — 
nės lėktuvas. Užsimušė la-! Halzhaven. Tiktai tada 
kūnas Įeit. Antanas Rimbu- Klaipėda atgijo, kai kraš 
tas ir puskarininkis Albinas (tas ir uostas buvo prijungt^ 
Palksnys. prie Lietuvos (1923 ). Lie

Jiedu buvo išskridę iš tuva uostą pagilino, sutvar- 
Šiaulių uždavinio atlikti ii kė, išplėtė. Į uostą pagerini - 
jį atlikę grižo į Šiaulius, bet mus Lietuva jau yra įdėjus?

Telšiuose Didelis 

Skandalas.

Griūva nauja mokykla, ku
ri pastatyta ant purvo ir 

be cemento.
Rugpiučio 26 d. Telšiuo- 

e įvyko triukšmingas mies-

NĖRA KUR MERKT 
LINŲ.

Šeduikiai, Svėdasų valse. 
Šio kaimo ir plačios apylin- 

ukininkaimenesv sugrįžo. SugrižoĮ^ ukmmnai susu upinę 
- * - dejuoja, kad šįmet nėra Kur 

merkti linus, nes nuo dide-patrukus. Gulėjo ligoninėj. 
Gydytojas patarė visus me
tus nedirbti.

Elzbieta J. dirbo ūkyje.
Be kito darbo, vakare turė
jo išlaidyti 8—9 karves. 
Grįžo sutinusiom rankom.

Antanė U. Dvariškių kai
me vežė pieną. Arklys pasi
baidė, išvertė. Grįžo sulau
žyta ranka.

Marė P. (Rimšės valse). 
Urėdas užklupo miegančią, 
netikėtai. Negi nugalėsi gir
tą. Suteršė jos mergystę. 
Skundėsi _jr ponui ir teis
mui. Deja. liudininku tebu
vo tamsi rudens naktis. Jau 
dabar vėlu gydytis. Parsi- 
lenkus, išbertu veidu. Visi 
jos lenkiasi. Tatai gyvas j 
Latvijos dvarų paminklas!

Juzė T. (Daugėliškio v.). 
Grįžo savo isčiuje naują gy
vybę nešina. Vydžiuose už 
43 zlotus padarė abortą. 
Pėksčia grįždama 29 kilo
metrus, pamišo. Žmonės ra
do ją pakelėj sunkiai ser
gančią.

Išeina jaunos smaiglios 
mergos. Išeina su skarelė
mis, basos, tikisi grįžti su 
aukštomis pastaipomis kur-j 
pėmis, su dalimi kraičio. Iš- ’ 
eina drūti plačiakrutiniai 
bernai, tikisi grįžti su išeigi
niais ir vienu kitu zlotu. Ti
kimasi grįžti ir paguosti 
motina, tikimasi tėvo našta 
palengvinti. Regis, dešimtas 
ir keliasdešimtas zlotas už-,

dybės plento vykdomų dal
bų dilba apie 150 darbinin 
ku.

ŠEIMA IŠ 15 ASMENŲ.

dėl neišaiškintų priežasčių 
jų lėktuvas nukrito ir visiš
kai sudužo.

Vietiniai gyventojai, ma
tę nelaimę, pasakojo, kad 
toje apylinkėje gyvenanti 
Rimbuto sesuo, tai Rimbu
tas norėjęs į sesers sodybą 
numesti laišką. Lėktuvas 
nusileidęs visai žemai, pa
daręs ratą aplink sodybą ii 
paskui kritęs. Mat, toje vie
toje yra kalnas, apaugęs 
mišku. Kadangi diena buvo 
įkaršta, tai tarpukalnėje ga
lėjusi būti kitokia oro tem
peratūra, oras lengvesnis ii 
lėktuvas dėl to galėjęs stai
ga smuktelti žemyn, o pa-

Smilgių kaime, Rokiškio zem-vn' 'ėktuvas ne-
, s y - beissilygino ir atsimušė ivalsčiuje gyvena mazaze- , -s Atsimušęs i žeme

mis ūkininkas, 4 ha žemės
-a'-nimkas Skvarnavieius, Ve,ionis Rimį7utas yra

Švėkšna, Tauragės apskr. auiis tun 1_ vaikų, b j>ei- 
'mukus ir 6 mergaites. Kaip

PUIKUS LINŲ DERLIUS. | y nimbas onvaiiiaviviuo, Velionis Rimbutas
gimęs 1907 m. sausio 20 d. 
Raseinių apskr., Kražių val
sčiuje, Pagrumių kaime. 
Albinas Palksnys gimęs 
1913 m. kovo 31 d. Utenos 
apskr., Užpalių valse., Kus-

tuivę, uw - to kaime. Jis buvo baigęs
tose truputį apgedo. Dabar ak ,a . Utenos gimnaziją.

Betjjau linai galutinai baigiami iP°Te'ai te^eia Jaani Abu žuvusieji lakūnai bu
__ apdirbti: rauti beveik nie- “• -bPa<^aU" vo nugabenti į Šiaulius ir

beveik iš vieno smėlio tik kur nebėra. Nors šioje apv- g.mtl: \teikenb k.a(i į°^ 8au' pašarvoti karo angaruose, 
su maža cemento pnemai-ihnkeje visuomet linai bu- . , valdžia no-itnn Bugpiucio palaidoti.
ša Todėl iau dabar i sienas idavo merkiami į markas, . d, • ---------------tada k joi aulSl.Račiau šįmet .daugelis uki: A kad butų daugiau vaikų.
ro plyšiai. Išrodo, kad vė-įnmkų, patai įami agrono- 

” sugriaus arba1 mų, klojo ant^ žemės jų

Kaip teko girdėti, šįmet ne
paprastai 
nai ne

visa sei- 
15 asmenų ir

to tarybos posėdis. Mat, pa
aiškėjo didelis skandalas i Kaimyniniuose .
statant Žarėnų gatvėje di- į Beveik visur linai buvo su- t^iai auklėjami, 
dėlę pradžios mokyklą. Pa-į kritę, dėl to kai kuriose vie- na sUsldęda 1S 
gal planą, mokyklos sienos į tose tmpu4 apgedo. D^m^ pokvlis> Tėvai tebėra

r , -ir tikisi šeimą darcemento, jos nulietos

jas tą mūrą
’.ietus ištirpins. , ~

Be to, mokyklai pamatai kaus knų pluošto.
buvo padaryti lygiai su že- - -------------------- --  —------
ne ir taip išstovėjo visus Visiems užsieny gyvenantiem! 
metus. Todėl ant jų susidė- lietuviams „Lietuvos Žinios4

merkdami. Tikimasi
ne-

pui-

jo apie 3 coliai purvo, ir pa
nkui liejant sienas tas pur
vas nebuvo nuvalytas, užlie- 
a ant viršaus. Dėl to dabar 
arp sienų ir pamatų vieto

mis purvas išbirėjo ir pasi
darė plyšiai. Plytos irgi pa- išrašyti populiarų demokratiškos pa 
keistos daug prastesnėmis, kraipos dienraštį 

ienų žodžiu, didžiausios 
vagystės ir suktybės.

metams tik 6 doleriai.
Norėdami palaikyti ryšius su už

sieny gyvenančiais lietuviais, mes nu
tarėme mūsų dienraščio prenumerats 
skaityti tik tiek, kiek mums apseirj 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiami

PŪVA VAISIAI.

lių sausių yra išdžiuvusios 
visos linmarkos. Ūkininkai 
vargsta, kai reikia linus 
merkti vežti bent keli kilo
metrai.

MAŽAI MEDAUS.

Alovė. Šios apylinkės ir 
visos pietų Lietuvos bitinin
kai nusiskundžia, kad šiais 
metais nepaprastai maža 
medaus. Kai kur bitės visai 
neleido spiečių. Daugumas 
sako, kad taip buvo dėl per 
sausos vasaros ir buvusios 
šaltos žiemos.

TARP PANEVĖŽIO IR
PUMPĖNŲ TIESIA 

PLENTĄ.
Atidarius plentą tarp Pa

nevėžio ir Ramygalos, ap
skrities savivaldybė pradė
jo plentą tiesti iš Panevėžio

Pumpėnus. Šis plento ruo
žas bus 24 kilometrų ilgu
mo ir kainuos apie 360,000 
litų.

Iš Biržų Panevėžio link 
plentą tiesia Biržų apskri
ties savivaldybė. Iš Pane
vėžio į Pumpėnus plento 
liesimas bus baigtas lapkri
čio mėnesy. Panevėžio savi
valdybei susijungti su Biržų 
savivaldybei priklausančiu 
Dlentu, kitiems metams be
liks 8 kilometrai. Kitų metų 
vasarą tikimasi, kad šis 
plentas bus baigtas.

Prie Panevėžio savival-

UEiuva

kuris metams tekaštuoja lik b dole
riai, pusei metų 3 doleriai.

Jei vienai šeimai per brangu — 
susidėkit dviese ar trise.

Mes norime, kad „Lietuvos Žinios* 
būtų skaitomos viso pasaulio lietuvių 

Kas atsiųs savo adresą — gaus ne
mokamai 1 egz. susipažinimui. 
Rašyti: „Lietuvos Žinios“. Kau

nas, Gedimino 38. Litliuania.

VISŲ ŽINIAI.

Vi visokios rūšies smelkias pa- 
sigarsinimus. kaip lai: pajieško- 
jimus apsivedimų. įvairins prane
šimus, pardavimus. pirkimus.

po 3c už žodį už sykį. No
rim ta pat; apgarsinima patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio" prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę -laikrššti 
ir už pirma sykį skaitome po 2c 
ai žodį. išskiriant paješkojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminią ir drau
gą skaitome tik po lc už žodį. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimus greitai tilptų, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.

Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį.

Pajieškojima: su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padyviras klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojima su paveikslu, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
253 BROADWAY

SOUTH BOSTON. MASS.

Lepšynės apylinkės (Kė
dainių apskr.) ūkininkų so
dus užpuolė vaisių puvimo 
liga. Daug vaisių supuvo ir
žieminių atmainų. Dar są- 
vaitė kita, ir supus visi vai 
šiai. Sodus reiktų geriau 
prižiūrėti, nuo ligų ginti.

Šioj apylinkėj yra neina 
ža riešutynų. Tačiau riešu 
tams neduoda prinokti. Jie 
anksti nurinkti ir, deja, iš 
jų neliko nieko naudos, nes 
paliko visi tušti. Be to, rie
šutaudami kitų kaimų gy
ventojai negailestingai iš
laužo lazdynus.

per 30,600,000 litų.
Kryžiuočių laikais Klai

pėda buvo tvirtovės mies
tas. Uosto Klaipėdoje be 
veik nebuvo, o tik didesnė 
žveju prieplauka. Tarp 
1892—1894 metu buvo pra
platintas uosto baseinas 
prie Smeltės, kur yra kaize
rio Viliaus kanalo anga 
1894—1896 metais sutvar
kyta Minijos upė prie Jo
niškiu, kur pasidalė atviras 
kelias medžiams plukdyti. 
Augant Klaipėdos uostui 
1900 metais buvo paleistas-

darbą Pervalkos geležinis 
švyturys. Taip pat tais pa
čiais metais buvo pradėtas- 
mūryti Klaipėdos uosto pic
inis molas. Kadangi tarp 

molų įvažiavimo anga bu
vo gana plati, tai įvažiavi 
mas į uostą buvo lengvai 
užnešamas smiltimis. Pu 
čiant žiemių vėjui ypač 
daug smėlio prinešdavo 
prie šiaurės molo. Didele 
katastrofa Klaipėdos uostą 
buvo ištikusi 1899 metais, 
kada uostas buvo visiška? 
užneštas smėliu. Miesto gy
ventojai ir magistratas krei 
pėsi tada į Vokietijos vy
riausybę su prašymu su
tvarkyti uostą ir ateityje 
apsaugoti nuo panašių ne
laimių. Šių įvykių pasėkoje 
ii- buvo pailgintas 1900 me
tais pietinis molas iki 445 
metrų.

Iki didžiojo karo Į Klai
pėdos uostą tegalėdavo į- 
plaukti laivai 2,000—3,000 
tonu talpumo, o dabar į- 
plaukia 20,000 tonų talpu
mo, nes uostas pagilintas 
iki 8 metrų ir toliau gilina
mas (iki 10 metrų). Tsb.

Uruguay'aus Lietuvių DarLt-ninką 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga9'
Išeina du kartu per mėnesį. Lai 

džia Urug. Soc. Part. Liet. skyrius
“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo 

»e ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.
Adresas: N. BANGA

C. Paraguay No. 1480,MONTEVIDEO URUGUAY.

NUSKENDO JAUNUOLIS
Ruklių kaimo, Daugailių 

valse*, rugpiučio 8 d. Gied
rio ežere nuskendo Antano 
Kumelio bernas Adomas 
Rėža, 16-kos metų amžiaus. 
Skenduolį išgriebti pavyko 
tik po kokių trijų valandų. 
Adomas Rėža buvo kilęs iš 
Spytrėnų bažnytkaimio, U- 
tenos apskričio.

Reikia pasakyti, kad Gie
drio ežere tankiai pasitaiko 
nelaimiu.

Pažangieji* 
Lietuviai!

Amerikos

Kalėdine
EKSKURSIJA

I LIETUVĄ
LAIVAI IŠPLAUKI A
EUROPA 
NEW YORK 
HAMBURG 
EUROPA

Iš NEW YOKO: 
Lapkričio 27 
Gruodžio 2 
Gruodžio 9 
Gruodžio 16

Greiti traukiniai prie pat laivo EUROPA Bremer- 
bavene užtikrina patogią kelionę į Kauną. Patogu* 
geležinkeliu susisiekimas iš Hamburgo.

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN tINE®Z 
NOBTH GERMAN ILOTDS

252 BOYLSTON ST., BOSTON, MASS.

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

Švietimo tikslui yra įsteigtas ir jau 14-ti metai leidžia
mas Rimtas Mokslo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesi
nis Iliustruotas žurnalas KULTŪRA.
“KULTŪRĄ” REDAGUOJA GARBĖS PROFESORIUS 
P. LEONAS. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos 
mokslininkai, rašytojai, veikėjai, todėl “Kultūros” turi
nys yra rimtas, Įdomus ir naudingas.

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir 
pažįstamiems Lietuvoje 1937 m. žurnalą “KULTŪRĄ” 
arba IŠSIRAŠYKITE JĮ PATYS, nes “KULTŪROJ” ra
site daug raštų, kurie Įdomus perskaityti ir Amerikoje 
gyvenantiems.

Be to, “KULTŪROS” žurnalas 1937 m. duoda savo pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingą 
dovaną—dailiai iliustruotą, Įdomų Įžymiojo anglų rašy

tojo B. SHAW Romaną “luoda Mergaitė Jieško Dievo.”
“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi: Lietu

voje melams tik 16 litų, pusmečiui 8 litai. Amerikoje 
metams $4; pusei metų $2.

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI. Tilžės gat. 153. Lithuania.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

Senovės Lietuvių Žinyčia

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo buvimą.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo apd.—$1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį". Adreauokit sekančiai:

KELEIVIS, 253 Broadvvay, So. Boston, Mass.
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Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 38. Rugsėjo 22 d.. 1937 m.

Vietinės Žinios
SKAUDUS SMŪGIS BU-,iškelti aištėn ir viešai jų 

VUSIAM GUBERNA- suktybes skelbti.
TORIUI.

tikslas vra duoti * X'
xg

Parodos
progos meno mėgėjams, o 
ypač jaunimui, parodyti 
publikai savo rankų darbą. 
Visi daiktai turi būt prista- $ 
tyti iki 5 spalių. Šiuo rei- J 
kalu reikia kreiptis Institu- 5 
to adresu: 190 Beaeon st. i«

Jo sėbras Dolanas turi su
gražinti miestui $178,000.

Vyriausis Teismas perei- 
tąvaitę patvirtino žemes
niojo teismo sprendimą, 
kad buvęs Bostono miesto 
iždininkas, Edmund L. Do- 
lan, turi sugrąžinti miesto 
iždui $178,000 pinigų, ku
riuos jis šmugelio keliu bu
vo pasiglemžęs.

Šitas teismo nutarimas y- 
ra skaudus smūgis ir buvu
siam gubernatoriui Cur- 
ley’ui, nes Dolanas yra arti
mas jo sėbras. Kai Dolanas 
buvo miesto iždininkas, tai 
Curley buvo majoras ir abu
du labai gražiai sutikdavo. 
Dolanos varė nešvarų šmu
geli miesto paskolos bonais, 
ir Curley to nematė. Bet kai 
atėjo kitas majoras, Dolano 
šmugelis tuoj išėjo aikštėn 
ir jam buvo iškelta byla.

Curley tada buvo jau gu
bernatorium ir dėjo visas 
pastangas, kad tą bylą nu
marinus ir Dolano kaili iš
gelbėjus. Jis perorganizavo 
net Finansų Komisiją, taip 
kad ji Dolaną išteisino i: 
paskelbė jį esant “visiškai 
nekaltu.” Tačiau naujas 
miesto majoras ir griežtas 
Curley’o priešas surado bū
dą tą “išteisinimą” nubrau
kti ir patraukti kaltininką 
atsakomybėn.

Teismas atrado Dolaną 
kaltu ir nusprendė, kad jis 
turi sugrąžinti miesto iždui 
$178,000. Dolanas nenorė
jo su tuo sutikti: pasisamdė 
geraiusius advokatus ir ape
liavo Į Vyriausi Teismą, 
prašydamas tą sprendimą 
panaikinti ir jį, Dolaną. 
pripažinti “nekaltu,” taip 
kaip jį buvo pripažinusi 
Curley’o sutaisyta Finansų 
Komisija.

Bet štai, pereitą sąvaitę 
Vyriausis Teismas žemes
niojo teismo sprendimą pa
tvirtino. Reiškia, Dolanas y- 
ra kaltas ir turi minėtąją 
sumą miestui užmokėti. 
Miesto advokatas jau ruo
šiasi imti Dolaną už gerklės, 
kad tą sumą iš jo išlupus.

Ši byla tęsėsi 3 metus ir 
teismuose ji bus jau pasi
baigus, bet Curley’ui ji da 
ilgai atsirūgs. Štai, ateina 
nauji majoro linkimai, ir 
Curley vėl stato savo kandi
datūrą, todėl jo oponentai 
jau šmeruoja savo politinius 
gramofonus ir tuoj pradės 
ant visų kampų triubyt apie 
Dolano skandalą, kurį Cur
ley taip stengėsi užglostyt.

Valdininkai daro sukty
bes lygiai demokratijoje, 
kaip ir diktatūrose; bet de
mokratijose nors tiek yra 
geriau, kad sukčius galima

Bostone bus mormonų mi
sijos centras.

Mormonų vadas, Dr. John 
A. IVidtsoe, steigia Bostone 
<avo misijos centrą, iš ku
rio mormonizmas bus plati
namas po visą Naująją An
gliją ir Kanados rytus.

_ "Mes jau turim 2,000 misi-
Lietus pakenkė farmeriu i<J.l>0 visą pasaulį,” šaltoji- 

* sai. Lavintų kunigų mes 
neturim, bet jauni vyrai, su
sipažinę su mormonizmu, 
važiuoja savo lėšomis į vi- 
<as pasaulio dalis ir skelbia 
musų mokslą. Mes turime 
1.000,000 šalininku.” Dau- 

„ v _
pikniką, pradėjo lyt lietus, ^IrtYioj. Salt Lake Čitv vra 
ir lijo iki 3. las pakenkė ju soštinė. 
piknikui. Bet vėliau žmonių ‘ ‘ ‘* J_________

piknikui.

Pereitą nedėldienį Ro
muvos parke, Montelloj, 
buvo Lietuvių Ūkininkų Są
jungos piknikas. Bet nuo 12 
valandos, kaip tik žmo
nėms laikas buvo važiuoti į oįausia mormonų Vra Utah

suvažiavo apsčiai ir pikni
kas užsibaigė gražiai. Kal
bėjo “Keleivio” redakto-į
rius ir adv. Bagočius. Ste-L. ., ,. . 
vensonas pirmininkavo. \-j./iukslvno pajūry bedarbiai 

lralh£tniai ra<rinn liptų- pi lblStat§ bUU bildu 11
neda- 
šiukš-

Sunaikino bedarbių ko
loniją.

South Bostono miesto

si kalbėtojai ragino lietu . , . , , ,
vius pirktis farmas ir kurti :nL^an? \l0Sa
Naujoj Anglijoj "Nauja ;5darni gyveno.jose.
Lietuva ” yne jie prisirinkdavo sku-

Reikia da pastebėti, kad g^žgąhų ii paiduo- 
“ Darbininkas^' ūkininku įav0- ir gyvendavo,
pikniką boikotavo. Jam bu- B.^ kazm kam atėjo galvon 
vo paduotas skelbimas ir ga mintis sunaikinti tas 
pinigai užmokėti, tačiau jis :u būdas. Nuyaziavo tankas 
nepaskelbė. Už kontrakto r 'ls^ koloniją sukociojo. 
sulaužymą Ūkininkų Sąjun
ga galėtų dabar traukti 
“Darbininką” teisman, bet 
ar ji darys tai. matysim ką 
nutars jos susirinkimas.

Vienas iš ūkininku.

Pavojingas gaisras Scuth 
Bostone.

Apie 12 valandą pereitos 
subatos naktį South Bosto
ne užsidegė 4 aukštu medi-

as.»a

ir visą kolonija 
Tai žiaurus, 
darbas.

nežmoniškas

Lietuviai kviečiami daly
vauti meno parodoj.
Bostono Tarptautinis In

stitutas ruošia tarptautinę 
meno darbelių parodą ir 
kviečia joje dalyvauti lietu
vius. Savo pranešime jis 
sako: "Turėjome parodų, 
kuriose matėm liaudies me-

Tel. TKObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomi* ir šventadieniais 
nuo II! iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central »kv. 

CAMBRIDGE. MASS.

SURUU-Bimuil

BALIUS
Rengia Lietuvių Balso Draugija,

Subatoj, 25 September-Rugsėjo, 1927
LIETUVIŲ SALĖJE,

E ir Silver Sts., South Bostone.
Prasidės nuo 7 vakare.

Grieš AL STEVENS ORKESTRĄ viršutinėje sve
tainėje; apatinėje grieš Trijų žvaigždžių orkestrą. 
Įžanga: Vyrams 35c., Moterims 25c.

Bus įvairių gėrimų ir valgių. Visi svečiai turės 
daug smagumo. Todėl nepamirškite, visas jauni
mas ir suaugusieji atsilankykite į Lietuvių Balso 
Draugijos smagų balių. Kviečia KOMITETAS.

15 kandidatų į majorus.

šią sąvaitę jau prasideda » 
politikierių kampanija 
Bostono majoro vietą. Iki; 
šiol 17 kandidatų išsiėmė 
nominacijos popieras, bet 
du iš jų pasitraukė, taip 
kad dabar yra 15 kandida
tų. Tarp kitų yra “garsusis”
Džim Curley ir buvęs sykį 
majoru lepšė Nichols. Pir-; 
masis yra neva demokratas, * 
o antrasis — republikonas. j s
Bet kaip išrodo, tai republi-ig___________________________
konai r* - >ublikono Nicholso

UŽ, -

X. X • X I 
* .X
x' ĮX
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X
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XXXXX
X
X
X
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X
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nerems. Jie, veikiausia,; Suvienytų kliubų piknikas, 
rems kuri nors stipresnį de- Pereitą nedėldienį Ded- 
mokratą, kad nepraeitų hame įvyko suvienytų kliu- 
Curley. bu piknikas. Išpradžių žmo- _

Ačiū visiems’ nių buvo nedaug, nes lietus! ^3 per stoti w0RL
T< , . ' Įbaugino; bet po pietų kai: (920 kil.) bus sekanti: (1)
Dabar, sugryzus su savo oras prasiblaivė, publikos Ben Simmons’ orkestrą 'iš 

\Tin is "honey moon ke- prisirinko į koki 1,000 žmo-i pOquonock, Conn. (2) Ma- 
nonu padėkoti pn- nių. rijona Zavišienė, daininin-

raviciams. o paskui ir vi- Keikė. atsuim laU<rodžms.;

So. Bostono.

Radio programa.

Ateinantį nedėldienį, 26 
rugsėjo, kaip 9:30 ryto, 
Bostono lietuvių radio pro-

ar

lionės,
miausia

Reikes atsukti laikrodžius.

Ateinantį nedėldienį pa- 
pažistamk-ms, kurie suteikė sibaigs jau “saulės šviesos 
man daug brangių dovanų taupymas,” todėl visus laik- 
ir dalyvavo vestuvėse. Dar rodžius reikės atsukti viena 
sykiu tariu ačiū visiems už valanda atgal. Išryta mie- 
gerus linkėjimus ir prielan- gosime vieną valandą il- 
kumą. giau, bet užtai vakare reikės į

Oiga r iravičiutė-Burke. vieną valandą ilgiau dirbti.:

siems mano draugams bei iš

Kampinis Storas

Telefonas 21SZ4
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
Valandos- nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
187 SUMMER STREET. 

LAMRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOI.I.AY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. r.uo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien.
Nedeliom, nuo 10 ryto iki 1.

— I

Tel. So. Boston 2660 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 9 vak. 

Subatom iki 5 p.p. 
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų

* tik susitarus.
Seredomis iki 12 dienų.
Ofisas “Keleivio” name.

251 BROADWAY, tarp C ir D st. 
SO. BOSTON, MASS.

i City Pointe, C40 L Street, tin
kantis mėsų marke.ui arba apttekai. 
Klauskite daugiau pa- r.amo savi
ninkų, Louis Kozol (9)

255 Broadvvay, South Bostone.

nis namas Ves?5thT B no <Jarbus iš Senojo Pasau- 
gatvių kertei. Ugnis buvo i!O- bet ši paroda turi paro- 
labai pavojinga, nes toj b -kas čionai, Bostone, y- 
apvlinkėj namai visi medi- ra daroma tų žmonių, kū
nini ir taip sugrusti, kad rle tari paveldėję gabumų 
jiems užsidegus visas South r talentu is savo tautų. To- 
Bostonas galėtų nueiti su
durnais. Užsidegęs namas . . .
buvo tuščias ir pradėjo deg- žiaus mernmnkai, kūne tun 
ti iš skiepo. Pakol gaisras pasigaminę kokių nors me-, 
buvo pastebėtas, ugnis bu- n?.dal.vkėhų. Gali būt me 
vo jau prasimušus per visus džio raižiniai, audiniai,

dėl yra kviečiami dalyvauti 
visu tautvbiu ir visokio am-

keturius aukštus ir ūžė per piešiniai ir kitokie rankų,
stogą. Aplinkiniai gyvento- darbeliai. Gali būt origina- 
jai, jų tarpe keliatas ir lie- liai. muzikos kuriniai, šo- 
tuvių šeimynų, buvo jau kja\ar kitokia rūšies meųo 
pradėję gelbėt savo mantą
ir bėgti iš namų.

Už grąsinimą užmušti Roo- 
seveltą gavo metus kalė

jimo.
Morton D. Wainwright,

72 metų amžiaus juodašim
tis, įsiutęs ant prezidento 
Roosevelto už “new deal” 
reformas darbininkų nau
dai, parašė jam keliatą laiš
kų. grūmodamas ji užmušti. 
Už tuos grūmojimus teis
mas pereitą sąvaitę pasodi
no jį metams kalėjimo.

5 puikus kambariai ir 
maudynė.

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

“Keleivio” name, 253
Broadvvay, So. Bostone.

išraiškos.
Paroda atsidarys 13 spa

lių ir tesis iki 19 spalių, In
ternational Institute, 190 
Beaeon st. Paroda ruošia
ma ne pasipelnymui ir to
dėl įžanga bus nemokama.

V
Jau Salta!

Prisireng iš anksto. Nusipirk gerą OIL BURNERĮ 
į virtuvę ir stubą.

Mes užlaikome tik geriausius ir patys įtaisom.
Taisome senus ir da.-bą pilnai gvarantuojame.

SKALBIAMOS MASINOS
Labai tvirtai padarytos ir geriausios vartojimui.
RADIOS: STEWART WAGNER IR PHILCO

38 metų, su naujausiais pagerinimais, gali pa
siekt visą pasaulį.
LAIKRODŽIAI: VValtham. Elgin, Hamilton, vi
siems žinomi geriausi.
TAISOM Laikrodžius, Žiedus, Akinius.

Darbą Gvarantuojame.
Viską galite gauti ant lengvų išmokėjimų.

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 BROADVVAY, SOUTH BOSTON.

Telefonas: SOU-th Boston 4649.

L STREET 
L1QUOR STORE Į

Parduodam geriausius įvairių rusių 
TONIKĄ, DEGTINĘ, ALŲ Ir VYNĄ
Visokiose įtalpose; Bonkoms. Gor
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir 
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 
įvairiausias.
Eokiliams, Vestuvėms, Namuose Vai
šėms ir Baliams. Specialiai kainos 
sumažinamos. Pristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak. |

Pašauki* SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ 

195 L Street, So. Boston.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir abblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 

447 Broadway, So. Boston, Mass.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADM AY, 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston 0948.
RES. 251 CHESTNUT AVĖ,

Jamaica Piain. Mass.
Res. Tel. Jamaica 1028-M.
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PAMATYKIT NAUJĄ 
TYPEWRITERI

PORTABLE UNDERVVOOD

Padaly k mokyklos darbą savo vaikams interesin
gu. Gabiausi mokiniai pripažysta, kad “Under
vvood Portable Typewri-
ter” pagelbsti geresnį 
pasisekimą moksle. <

Instrukcijos Dykai!

Lengva išmokti vartot.
Tai geriausia dovana 
visai šeimynai.
Jus galite įsigyt Undervvood Typevvriterį labai len
gvom išlygom pas

ROLAND KETVIRTIS & C0.
322 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4649

Patikit jūsų Pardavėją Pusiaukely 
—patvirtinkit jo gerą sprendimą 

užsisakydami

HCKOTCK
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IŠ KRANO
PARODYK Į TĄ KRANĄ

BONKOMIS
(12 ANCŲ IR PILNOM KVORTOM)

C O , IN,C Boston Moss

. • 0 r e >

Martin Waluli$
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, REIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste.
Priimam priežiūrai (storage) už 
2 nuošimčiu nuo daiktų vertė*.

1834 DORCHESTER AVĖ, 
Arti Ashmont Stoties

DORCHESTER. MASS.
Tel. TALbot 5208.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISTĖ 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI. 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalius dokumentus 

317 E STREET 
(Kampas Broadway) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

: BAY VIENY Į

MOTOR SERVICE

PASITARKIT SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo viso
kių kraujo, nervų, odos ir 
kroniškų ligų. Kurie kenčia j 
nuo reumatizmo, žaizdų,

___ ulcerio, kancerio, tumors’o,
arba nuo bile odos ar gal- 
vos odos ligų, reikia pasi

tarti su juom tuojaus. Žinokite, kad 
paaiškinimas ir patarnavimas visiem 
per šį mėnesį duodamas dovanai.

DR.GRADY^™Tst
Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedeliom tik nuo 10—12.

TelephoM 
So. Boston

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vista: 
1 HAMLIN STREET 
Kamp. East Eighth St. 
SO. BOSTON, MASS.

TeL Brockton 4119
Montello, Mass.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrabus paruošia pagal reikalavimų. Laidoja ant visokių kapinių. 

Kreipkitės jūsų nubudimo valandoje, mes duosime geriausių patar
navimų. Adresas:

258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth Boston 4486.

Brocktono ofisą*:
16 Intervale Street, 
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