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Anglija su Francuzija 
Išsižada Čekoslovakijos

JI TURĖS NUTRAUKTI 
SUTARTI SU SOVIETAIS 
Tarptautinė komisija nusta
tys sienas. Čekoslovakijos 

vokiečiai bus prijungti 
prie Vokietijos.

Pereitą nedėldienį Lon
done susirinko Anglijos ir 
Francuzijos galvos pasitar
ti, ką daryti Čekoslovakijos 
klausimu: ginti ją nuo Hit
lerio, ar patenkinti jo reika
lavimus? Jie tarėsi visą die
ną ir nutarė, kad geriau bus 
paaukavus demokratinę res
publiką fašizmo smakui, 
negu kelti dėl jos karą.

Kadangi Hitleris netiktai 
nori prijungti Čekoslovaki
jos vokiečius prie Vokieti
jos, bet ir panaikinimo Če
koslovakijos sutarties su So
vietų Rusija, tai anglai su 
francuzais nustatė jo reika
lavimams patenkinti 5 se
kančius punktus:

1. Tie Čekoslovakijos ap
skričiai, I.„. t__ ________ . -
parlamento rinkimuose bu- sakomai, nudžiugo išgirdę,

nuošimčiai balsų už Henlei- tarė 
no Ziudetų vokiečių partiją, riui 

jokių ginčų. ,
2. Tarptautinė komisija 

turi nustatyti naują sieną, 
prijungiant tokius apskri-- 
čius prie Hitleriu reicho. ;

3. Apskričiai, kiniuos pa
skutiniais parlamento rin
kimais Henleino partijos 
kandidatai gavo mažiau 
kaip 75 nuošimčius visų bal
sų, bus sugrupuoti kaip au
tonominiai plotai Čekoslo
vakijos ribose.

4. Tiems apskričiams, ku
rie bus prijungti prie Vokie
tijos, turi but duota pakan
kamai laiko, kad žmonės, 
kurie nenori eit po Hitlerio 
diktatūra, galėtų persikelti 
į Čekoslovakijos vidų. Čia 
duodama progos socialde
mokratams, liberalams, sla
vams, žydams ir kitiems pa
sitraukti iš fašizmo pavo
jaus.

5. Naujos Čekoslovakijos 
sienos turi but garantuotos 
didžiųjų valstybių ir saugo
jamos kaimynių šalių, bet 
Čekoslovakija užtai turi nu
traukti savo sutartis su 
Francuzija ir Sovietų Ru
sija.

Čekoslovakija šito ne
kuomet nesitikėjo ir nelau
kė. Ji buvo įsitikinus, kad 
Francuzija ir Anglija tikrai 
padės jai gintis nuo fašisti
nio Molocho. Ji buvo jau 
pašaukusi prie ginklo 800,- 
000 savo vyrų; ji buvo jau 
uždarius Ziudetų vokiečių 
fašistinę partiją ir buvo į- 
sakius areštuoti jos vadą 
Henleiną kaip valstybės iš
daviką, Net ir slovakai, ku
rie iki šiol kunigo Hlinkos 
vadovaujami reikalavo sau 
autonomijos, dabar pareiš
kė respublikai ištikimybę ir 
pasižadėjo stoti išvien prieš 
fašizmo pavojų. Vokiečiai 
socialdemokratai taip pat 
stojo Čekoslovakijos de
mokratijos ginti. Todėl ne
sunku įsivaizduoti, koks bu
vo tai didvyriškai respubli
kai smūgis, kuomet ji išgir
do, kad Londone susėdę jos 
tariamieji draugai nutarė ją

IR LENKAI EINA 
PASKUI HITLERĮ. 
Reikalauja, kad Čekoslova
kija atiduotų jiems lenkišką 

pakraštį.
Sekdami Hitlerio pėdo-

parduoti Berlyno skerdi- mis, Lenkijos patriotai irgi 
kams! kimba prie Čekoslovakijos.

Čekoslovakijos valdžia Mat, vienam Čekoslovaki- 
tuojaus kreipėsi į Sovietų jos pakrašty, būtent Oišos 

upės vakaruose, gyvena 
apie 100,000 lenkų, todėl 
Varšuvos prošepanai ir rei
kalauja, kad tas pakraštis” 
dabar butų prijungtas prie 
Lenkijos. Lenkijos radio 
stotis iš Katowicu jau pra
dėjo Čekoslovakijos lenkus 
kurstyti: “Laikykitės tvir
tai! Išsilaisvinimo valanda 
jau arti!” Ir ji priduria: 
“Jeigu lenkai Čekoslovaki
joj-negaus to paties, ką gau
na Ziudetų vokiečiai, tai jie 
pasiims patys kas jiems pri
klauso.” Tai jau aiškus kur
stymas prie sukilimo.

Rusiją, prašydama jos pa
galbos. Bet Maskva nieko 
neatsakė. Sovietų valdžia 
tylėjo visą derybų laiką ir 
tyli dabar. Tik Maskvos lai
kraščiai Camberlainą kriti
kuoja, bet pati Sovietų val
džia nieko nedaro.

Šitaip dalykams stovint, 
Čekoslovakijai niekas dau
giau nelieka, kaip tik pasi
duoti žiauriam likimui. Bet 
žmonės tam priešingi. Visa 
tauta šaukia: gintis iki ga
lo! Taigi bijomasi, kad Če
koslovakijoj nekiltų revo
liucija, kuomet jos valdžia 
bus priversta galutinai ang- 
lų-francuzų planą priimti.

“Musų Tikslas—Nu
versti Hitlerį!” 

Taip skelbia Čekoslovaki
jos vokiečiai socialde

mokratai.
Associated Press praneša 

iš Karlovų Varų, kad tenai 
leidžiamas Čekoslovakijos 
vokiečių socialdemokratų 
laikraštis “Zolks While” 
(turbut “Volks Wille.” — 
Red.) paskelbė Vokiečių 
Socialdemokratų Partijos 
Komiteto atsišaukimą į vo-i 
kiečių liaudį, kuriame tarp j 
kitko sakoma: “Karas visai,

Hitleris Statys Dau 
giau Reikalavimų.

Jis spirsis, kad Čekoslovaki
ja butų visiškai panaikinta.

Kuo daugiau Hitleris gau
na, tuo daugiau jis reika
lauja. Iš pradžių jis norėjo 
tik “apsisprendimo” teisės 
Čekoslovakijos vokiečiams. 
Kai Anglija su tuo sutiko, 
tai Hitleris atsakė, kad to 
jau neužteks. Čekoslovaki
jos Ziudetai turi but pri
jungti prie Vokietijos be jo
kio apsisprendimo ir prie 
to da Čekoslovakija turinti 
nutraukti savo sutartį su So- jau nebetoli. Šitoj lemiamoj 
vietų Rusija. Kai Anglija valandoj mes skelbiam vo- 
sutiko ir su tuo, tai dabar kiečių liaudžiai ir visam pa- 
iš Berlyno pranešama, ,kad šauliui, kad vyriausis musų 
to irgi neužteksią. Dabar tikslas yra: nuversti Hitlerį, 
jau Hitleris reikalausiąs de- Mes kviečiame vokiečių 
mokratinę Čekoslovakijos liaudį kovoti už savo laisvę, 
respubliką visiškai panai- Nuversdami fašizmo rėži-

Francuzijos Socialistai 
Smerkia Savo Valdžią

GĖDA PARDUOTI FAŠI
STAMS DEMOKRATI

NĘ ŠALJ.

Henleino Gaujos 
Džiaugiasi.

 _____ Henleino vadovaujami 
skričiai, kur paskutiniuose Čekoslovakijos naciai neap- 
parlamento rinkimuose bu- sakomai nudžiugo išgirdę, 
vo paduota daugiau kaip 75 kad anglai su francuzais nu- 

• v , - -.r i • “atiduoti” juos Hitle-
--- be jokio plebiscito, 

turi but prie jos prijungti be Apie 40,000 šitų fašistų pa-
- -----į. Čekosl 1 ’■1 Vr>-

:a kieti ją ir čia

Lenkai ir Vengrai 
Negausią Nieko.

Nors Lenkija ir Vengrija 
tikisi gauti po gerą sklypą

respubliką visiškai panai- Nuversdami fašizmo ___
kinti. Tas eąą reikalinga mą, mes sutrumpinsime ka- 
Europos taikai palaikyti, rą, išgelbėsime 1 1 • • •II .. . <—’
įvairių tautybių,. sako jisai, saugosim savo tautą.
ir pakol tie skirtingi žmonės

Pragos valdžia, tai ramybės
nebusią. “Todėl Čekoslova
kija turi išnykti iš Europos

■ 1 j w j Vo- 
Jrganizavo 
kovai prieš 
Viena to 

pereitą ne-

“laisvą korpusu 
Čekoslovakiją, 
korpuso gauja 
dėldienį jau parėjo per sie
ną ir užpuolė Čekoslovaki
jos muitinę. Ji buvo Hitle
rio apginkluota šautuvais, 
kulkasvaidžiais ir rankinė
mis bombomis. Apšaudę 
muitinę ir sužeidę keliatą 
čekoslovakų sargų, šitie 
banditai vėl pasitraukė at
gal į Vokietiją. Dabar šitos 
Henleino gaujos tikisi galė
siančios jau laisvai grįžti 
Čekoslovakijon ir užimti 
vokiečių apgyventas sritis.

ISPANIJOS KOVOS 
APRIMO.

Pereitą sąvaitę Ispanijos 
karo fronte buvo palygina
mai ramu, nes užėjo biaurųs 
orai. Kur pora sąvaičių at
gal degino saulė, dabar ap
kasuose pradėjo šalti prily
tas vanduo. Lija ir šąla. To
dėl pėstininkai negali nieko 
veikti, tik artilerija kartais 
pašaudo ir orlaiviai numeta 
bombų. Pereitą ketvergą fa
šistų lakūnai bombardavo 
Barceloną, kur 29 žmonės 
buvo užmušti ir 114 sužeis
ta, o šį panedėlį mėtė bom
bas į Alikantės miestą.

Fašistų vadas gen. Fran
co buvo’ labai susirūpinęs 
Čekoslovakijos įvykiais. Jis 
bijojo, kad tenai nekiltų ka
ras, nes tuomet Vokietija ir 
Italija turėtų atimti iš jo 
daug savo orlaivių ir lakū
nų. Bet dabar išrodo, kad 
Anglija čia jam bus daug 
pagelbėjusi.
PAŠOVĖ 16 STREIKUO- 
JANČIŲ DARBININKŲ.
Toledo, Ohio. — Pasam

dyti Creosoting kompanijos 
galvažudžiai pereitą subatą 
čia pradėjo šaudyt iš.me
džioklinių šautuvų į strei
kuojančius tos kompanijos 
darbininkus ir 16 jų sunkiai 
sužeidė. Streikas tęsiasi jau 
nuo 8 balandžio.

remti ir ginti, jeigu! ją kas 
užpultų, o dabar ėmė ir išsi
žadėjo.

Kaip praneša “New York 
Times” korespondentas iš 
Maskvos, svetimų šalių dip
lomatai tenai esą tos nuo
monės, kad karo pavojus da 
nėra išvengtas, čekoslova- 
kai gali da anglų-francuzų 
planą atmesti. Tuomet, be 
abejonės, vokiečiai pradėtų 
veržtis varu ir tuoj prasidė
tų karas. O jei kiltų karas, 
tai ir Sovietų Rusija galėtų 
įsikišti.

Tiesa, Rusija su Čekoslo
vakija nesusisiekia. Norė
dama jai pagelbėt, Rusija 
turėtų siųsti pagalbą arba 
oru, arba maršuoti per Ru
muniją, jeigu ši sutiktų pra
leisti Sovietų raudonąją ar
miją per savo teritoriją. Ar 
Rusija turi kokį nors planą, 
niekas nežino, nes ji nieko 
apie tai nesako. Tačiau Lit
vinovas anądien išsireiškė 
laikraščių koresponden
tams: “Kas nori šunį mušti, 
tas gali susirasti ir lazdą.”

Tačiau žiūrint iš šalies, 
neišrodo, kad Sovietų Rusi-: 
ja tokiam žygiui ruoštųsi. 
Iki šiol bent ji nėra pada
riusi jokių žingsnių šita 
kryptimi. Nei mobilizaci
jos, nei propagandos—nie
ko. Iki šiol Maskva dagi ne
pareiškė oficialiai protesto 
prieš Hitlerio žygius.

Diplomatai Maskvoje ma
no, kad karas da neišveng
tas ir kad Sovietai gali 

da įsikišti.
Francuzijos ministeris pir

mininkas Daladier parskri
do iš Londono taiybų šį pa
nedėlį ir tuojaus sušaukė 
ministerių kabinetą, kuriam 
raportavo, kokį planą jisai 
sugalvojo su Chamberlainu 
karui išvengti. Iš jo to ra
porto paaiškėjo, kad Lon
done buvo nutarta parduoti 
Hitleriui demokratinę Če
koslovakiją. Francuzų mi-jouiupus irtiMi ptridin-j ui. isgeioesime mmonus . *>•*-

Čekoslovakija susideda iš žmonių nuo mirties ir ap- misterių kabinetas šitą pla
milionus

ną užgyrė vienbalsiai.
Užsienio rei kalų mi-

kus “verčiami” gyventi po Analų Orlaiviai U Z- nisteris Bonnet tuoj-įteikė Pmcrne viilri'zia tai ramvnpy zX.~i._i__ i „

Čekoslovakijos, kuomet Hit- žemėlapio visai, c ---- --
leris su Mussoliniu užsispy- Jp1.0 „utscne Allgemeine i gą užklupo kelis šimtus gin> 
re ją sumesineti, is Londono 
tačiau pranešama, kad Var- 110 niintį.

šitą planą Čekoslovakijos 
atstovui, Stefanui Ošuskiui,mušė 100 Arabų.

Jeruzalės žiniomis, 13 an- kad tas jį persiųstų savo
sako Ber- gių orlaivių pereitą ketyer- valdžiai Pragoję.

šuva su Budapeštu nieko iš , . . . „ .
Čekoslovakijos dalybų ne- Diktatoriai I num- 
gausią. Chamberlainas esąs fuoia
nusistatęs lenkų ir vengrų . , . . ... ‘
apgyventus Čekoslovakijos I Diktatoriai šiandien dziau- 
apskričius parversti autono- £lasi n’ svelkina vieni kitus, 
Uliniais kantonais, neatski- kad. demokratines vaisty
siant jų Teritorijos nuo Če- kes’ vengdamos karo, daro 
koslovakijps respublikos. t^.dmiu^pa-

beriainas'TIkąsis "dėl ‘“to, į”™8 *įorthy. nusiuntė Pa‘ 
kad'jo agentas Runcimanas dėką Mussohmui, kad sis 
patyręs, jog nei lenkai, nei pareikalavo atskirti nuo Če- 
vengrai nenori nuo demo- koslovakijos visus vengrus 
kratinės Čekoslova k i j o s n.’ Pajungti juos prie Veng- 
skirtis. Nežiūrint to, šį utar- 1-1Jos (bet demokratinėj Če- 
ninką iš Varšuvos praneša-1 koslovakijoj gyvenantieji 
ma, kad lenkų kariuomene vengrai nenori prie tasisti- 
jau sutraukta čekoslovaki- ne® Vengrijos dėtis). Mus- 
jos pasieny ir Lenkijos am- solinis gi sveikina Hitlerį, 
basadoriams Londone, Pa- kad jam taip sekasi blefais 
lyžiuje, Berlyne ir Romoj gadinti demokratines vals- 
esą jau įsakyta pareikšti tybes.
toms valdžioms Lenkijos 
reikalavimus.

Prieš ministerių kabineto 
nutarimą tadiaus pakėlė 
protestą Francuzijos socia-

reikšdama Hitle-. kluotų arabų ties Ramallah, 
lį šiaurę nuo Jeruzalės, ir 
pradėjo šaudyt juos is kul- list v2das LeonaJs Blumas. 
kasvaidzių. Arabai šaudė į : Daladiero valdžia daroDiktatoriai Trium
orlaivius ir kelis kartus į 
juos pataikė, bet nei vieno 
nenumušė. Tuo tarpu; gi or
laiviai Užmušė 100 arabų, o 
likusieji išbėgiojo.

Teroras Palestinoj nesi
liauja. Tos pačios žinios sa-

Šitokio nusistatymo Cham- skui klTtT°- Vengrijos dikta- ko, kad per dvi paskutines
sąvaites iš teroristų rankų 
žuvo 88 arabai, 35 žydai ir 
5 anglai; gi sužeistų buvo 
49 arabai, 42 žydai ir 13 j 
anglų.

SUOMIJOS PROTESTAS 
SOVIETŲ RUSIJAI.

Suomija iškėlė Sovietų 
i Rusijai “stiprų” • protestą 
dėl to, kad keli rusų orlai
viai pralėkė per sklypą že
mės, kuris priklauso Suomi
jai. Gal rusų orlaiviai dau
giau ir neskraidys per suo
mių žemę; bet kaip bus su 
varnom, kurios protestų ne
skaito? •

AMERIKA SIUNČIA MIL
TŲ ISPANIJAI.

Valstybės Departamentas 
Washingtone paskelbė, kad 
Jungtinių Valstijų valdžia 
pavedusi Raudonajam Kiy- 
žiui 60,000 bačkų miltų, 
kad nusiųstų Ispanijos žmo
nėms. Bet kurios pusės ispa
nams tie miltai skiriami—

f“~ RUO«™ERST. CE. 
__________ KOSLOVAK1JOS VAL

DŽIĄ.
Dabar paaiškėjo, kad 

_ Ziudetų vokiečiai fašistai 
Pereitą subatą į Wuchau buvo padarę sąmokslą tuo- 

miestą (Kinijoj) atlėkė 9 jaus po Hitlerio kalbos (11 
japonų karo lėktuvai ir su- P-igsejo) padaiyt sukilimą 
griovė bombomis amerikie- ir nuversti Čekoslovakijos 
čių misijonierių ligoninę, vaidzm. JW tas nlan^ 
kurioj buvo gydomi sužeisti J,1??118, nepavyko, y1®8 val- 
kiniečiai. Ligoninė buvo dzia tuojaus apskelbė karo 
aiškiai pažymėta Amerikos visas ^a’
vėliavomis. Nuostoliai sie
kia $50,000.

JAPONAI SUBOMBAR- ; 
DAVO AMERIKIEČIŲ 

LIGONINĘ.

NEW YORKE STREIKUO
JA TROKŲ VEŽIKAI.
New Yorke streikuoja a- 

pie 3,000 trokų vežikų. Ka
dangi miestui gręsia maisto 
stoka, tai vietos valdžia , rei
kalauja streiką baigti, o 
unijos viršininkai sako, kad 
streikas pradėta* “nelega
liai.”

Bet tas planas

džia tuojaus apskelbė karo

CLEVELANDE PAŠAU
TAS MIESTO GALVA.
Šį panedėlį Clevelande 

bedarbis atėjo miesto tary
bos posėdin ir sušuko, kad 
sumokėjęs miestui $4,000 
mokesčių, o dabar neturįs iš 
ko gyventi; pasakęs tuos 
žodžius, jis išsitraukė revol
verį ir šovė į miesto galvą 
Canfieldą. Kulipka pataikė 
jam į veidą ir išėjo per kitą 
veido šoną. Šovikas suim
tas.
DIDELĖS LIŪTYS NAU

JOJ ANGLIJOJ.
Pereitą subatą Naujoj 

Anglijoj

------------ --------  „aro gė
dą Francuzijai, parduoda
ma fašizmui demokratinę 
šalį, pareiškė Blumas.

Socialistų partijos organe 
'Topulaire” tuoj pasirodė 
skelbimas, kad paskubom 
yra šaukiamas parlamento 
socialistų atstovų susirinki
mas. Norima pasitarti, kas 
reikia partijai daryti.

Leonas Blumas smerkia 
savo valdžią, kad ji drįso 
daiyti šitokius planus Čeko
slovakijos pardavimui visai 
nepasitarus su Čekoslovaki
jos valdžia. Jeigu susirinkę 
Londone diplomatai pripa
žino, kad reikia skaitytis su 
Čekoslovakijos nacių mažu
ma, tai kaip jie galėjo igno
ruoti tos respublikos val
džią? klausia socialistas 
Blumas.

Amerikos senatorius Bo
rah, senato komisijos užsie
nio, reikalams pirmininkas, 
irgi stebisi Francuzijos val
džios elgesiu. Čekoslovaki
jos respublika buvo įsteigta 
daugiausia tik Francuzijos

Stneiklaužis Nu
šautas.

Unijos vadas areštuotas.
Corpus Christi miestely, 

Texas valstijoj, streikuoja 
šrimpų (vėžiukų) gaudyto
jai. Kompanija, kuri daro 
šrimpų konservus, pasisam
dė streiklaužius. Pereitą są
vaitę tarp stręikierių ir 
streiklaužių įvyko kruvinos 
muštynės ir vienas skebų 
buvo nušautas. Policija tuoj 
areštavo unijos vadą Cla- 
rischą ir sako, kad jis esąs 
kaltas dėl to skobo mirties. 
Keista, kad policija visuo
met suranda kaltininką, 
kuomet streiklaužis buna 
užmuštas, bet nekuomet nė-

Anglijoj prasidėjo labai 
audringos liūtys, kurios ir 
dabar tęsiasi. W. Concorde 
pakilęs vanduo išvertė Mus- 
ketaquid prūdo užtvanką ir 
14 akrų prūdas paplūdo klo
niais, pridarydamas gyven-| 
tojams labai daug baimės, i 
Buvo nuneštas vienas gara
žas ir paplauti keli namai. 
Dėl šlapių kelių užsimušė 
automobilistai.

7

GELEŽINKELIEČIAI 
SKELBSIĄ GENERA

LINI STREIKĄ.
Kadangi Amerikos gele

žinkelių kompanijos nutarė 
nukapoti visiems savo tar
nautojams algas, tai apie 
1,000,000 geležinkeliečių 
dabar balsuoja klausimą: 
streikuoti, ar ne streikuoti? 
Balsavimas pasibaigs rugsė-

šistų riaušes.
DETROITE STREIKAS 

PASIBAIGĖ.
I Detroite buvo sustreikavę 
Briggs dirbtuvėj 18,900 
darbininkų, bet kapitalistų 
spauda praneša, kad strei- L—--- ■ .i--— - -o--
kas jau pasibaigė, nes kom- J°_ ?6, taigi ateinantį pane- 
panija sutiko priimti atgal,dėlį jau žinosime, ar bus 
prašalintus tris unijistus. j streikas, ar ne. Unijų vadai 
Briggs Mfg. kompanija ga- 8pko> kad didelė gelzkeliej 
mina automobiliams lieme- ’ C1U dauguma balsuoja uz 

Ihjš. [streiką.

reikalavimu. Francuzija pa- suranda žmogžudžio, kuo- 
darė su Čekoslovakija net met streikuojantis unijistas 
dvi sutartis, prižadėdama ją buna nužudytas.

Londono Policija Išvaikė Žmonių 
Demonstraciją Už Čekoslovakiją.

reikėjo juos vežti į ligoni
nes. < . . ’

Be raitelių da 300 polic- 
manų atpyškėjo trokais. Vi
sa tai parodo, kad reakcinė 
Chamberlaino valdžia jau 
iš kalno buvo nusistačiusi 
Čekoslovakiją parduoti Ber
lyno bučeriams. Ji iš kalno 
jau buvo pasiruošus už
gniaužti bet kokią žmonių 
simpatiją demokratinei Če
koslovakijai.

Tą pačią dieną Londone 
buvo suruošę protesto de
monstraciją ir Romos kata
likų klerikalai. Bet šitai de
monstracijai nedaryta jokių 
kliūčių, nes popiežiaus a- 
gentai protestavo ne prieš 
kruvinąjį fašizmą, bet prieš 
buvusį -Londone Pasaulio 
Laisvamanių Kongresą.

Pereitą nedėldienį Lon
dono darbininkai buvo įtai
sę didelę demonstraciją 
prieš Hitlerį ir už Čekoslo-. 
vakiją. Demonstrantai pra
dėjo žygiuoti į Downingo 
gatvę, kur Anglijos premje
ras Chamberlainas su Fran
cuzijos valdžios atstovais 
sprendė užpultos Čekoslo
vakijos likimą. Iškėlusi su
gniaužtas kumštis minia žy
giavo ir.šaukėz “Nenusileis
ti Hitleriui!” “Stoti už Če
koslovakiją!”

Bet Scotland Yardo išga- 
lopavo raitoji policija ir lei
dosi tiesiai į minią. Daug 
žmonių arklių kanopomis 
buvo sužeista. Kiti nuken
tėjo besigrudant. Tūli buvo 
sužeisti taip sunkiai, kad
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ŠALINO J. BUIVYDĄ.
“Laisvė” 15 rugsėjo lai 

doje praneša, kad jos pasto
gėj susirinkęs “teismas” pa
šalino iš Komunistų Parti
jos J- Buivydą, gerai žino
mą Brooklyno lietuvių vei
kėją. Bet ar žinot už ką? 
Ogi užtai, kad Buivydas ra
šinėja “Keleiviui” žinių iš 
Brooklyno ir kartais pagi 
ria socialistus.

Tiesą pasakius, “Kelei
viui” rašinėja daugelis ko
munistų, bet “Laisvės” pro
kurorai, kažin kodėl, užsi
sėdo ant J. Buivydo. “Lais
vė” sako, kad jis pats jos 
“teisme” prisipažinęs prie 
šito “prasižengimo.” Girdi:

“Tyrinėjant, Buivydas atvi
rai prisipažino, kad jis rašinė
ja ‘Keleivyje’ po slapyvardžiu 
Ch. Pušynas, bet jis sykiu gy
nė savo raštus kaipo teisingus. 
Tada perskaityta kai kurios 
ištraukos iš ‘Keleivio’ nume
rių. Tos ištraukos parodo, kad 
jis ištikrujų šmeižia, kaip lie
tuvius komunistus, taip ir visą 
komunistinį judėjimą.”

Dabar pasiklausykit tų 
“šmeižtų,” kurie buvo skai
tyti “teisme” Buivydo “pra
sižengimui” įrodyti. Pereitų 
metų 44-tam “Keleivio” nu
mery buvę parašyta štai 
kas:

“Antra kalbėjo Bondže- 
Bondžinskaitė. Ji buvo, rodos, 
keturis metus Sovietų Rusi 
joj. Tūli pasakoja, kad mokė
si kokių ten ‘bolševikiškų mok 
slų.’ Kiti kalba kitaip. Bet ko
kiu tikslu ji ten buvo, tai 
mums nelabai svarbu. Gana 
to, kad buvo Rusijoj. Kalbėto
ja iš jos prasta. Jos agitacija 
už Sovietų valdžią ir komunis
tų partiją nelabai jai sekėsi.

“Ji sako, kad Sovietuose 
yra laisvė. Bet užklausta, ar 
Sovietuose kiekvienas pilietis 
turi teisę turėti ‘short waves’ 
radio, kad galėtų klausytis 
pranešimų iš kitų šalių, atsa
kė, kad gali, bet tų aparatų 
nėra daug ir jie brangus, tai 
juos turi tik ištikimi ir geri 
Sovietų Valdžios piliečiai.

“Apie šaudymą generolų ir 
kitų Stalino opozicionierių 
silpnai aiškino. Ji sako, 

jką sušaudo Sovietuose, tai 
trockistai ir šnipai.” -

irgi 
kad 
visi 
t

. Dėl šitos . 'šyelnids kores- 
pondėnbijos “Laisvės” ge l 
bėralinis štabas kaltina J. 
fBtrivydą. Bet kas čia bai
saus? Ar čia įžeistas komu
nizmas? Ar nepalankiai iš-, 
sifeikšta apie Sovietų Rusi
ją? Nieko panašaus! Čia tik 
cituojami Bo;ndžinskaitės 
išsireiškimai ir pasakyta, 
kad jai nesiseka kalbėti. Na, 
.nejaugi komunistams neva
gia pasakyti savo nuomonės 
apie savo kalbėtojus? Kur 
gi tuomet butų spaudos ir 
žodžio laisvė?

Bet juokingiausia, kad 
“komunistinio judėjimo 
šmeižimu” skaitomos ir to
kios ištraukos iš korespon
dencijų, kuriose apie komu-1

išėjo fiasko. Ir dabar vėl rei
kia grįžti prie demokratijos, 
prie obalsio: ‘Visų šalių darbi
ninkai, vienykimės!’ Todėl 
‘Keleivis’ turėtų būti kiekvie
no susipratusio darbininko 
kambary. Ir tas galima pada
ryti. Tegul tik kiekvienas ‘Ke
leivio’ prietelius jį pats užsisa
ko ir kitą paragina užsisakyt.” ,

A. Bimbos suruoštas “tei
smas” šitą ištrauką taipgi 
prideda prie kaltinamosios 
medžiagos, kaip “įrodymą,” 
kad Buivydas “šmeižia ko
munistų judėjimą.”

Panašių ištraukų iš musų 
laikraščio “Laisvė” paduo
da visą eilę, ir jomis pasi
remdamas tasai “teismas” 
pašalino J. Buivydą iš Ko
munistų Partijos.

Rašydamas apie tą “by
lą” kitoj “Laisvės” vietoj, 
A. Bimba sako, kad “Mi- 
cbelsonas susitarė su Buivy- Į 
du, kad Buivydas pasiliks 
partijoj ir išdavinės ją iš vi
daus.” Pagaliau Bimba pri
duria, kad Buivydas buvęs 
“papirktas niekinti komuni 
s tus.”

“Keleivio” redakcija pa
reiškia, kad tai yra insinua
cija iš Bimbos pusės. Jeigu 
jis turi nors kibk padorumo, 
jis turėtų šitą nedorą prasi
manymą tuojaus atšaukti.

Kaip sakėm, “Keleiviui” 
rašinėja ne vienas komunis
tais, tačiau nei vienas jų nė
ra papirktas, ir nei su vienu 
musų redakcija neturi su
tarties, kad ’ 
partiją iš vidaus.” j

Nuo to laiko, kaip komu-i^Įų “tautos vadui,” kaip iš- 
nistai prisidėjo prie Ameri- Tikrųjų lietuviškieji t:.„t. 
kos Lietuvių Kongreso ii 
pasižadėjo dirbti išvien su 
pažangiąja musų visuome
nė už atsteigimą Lietuvoje 
demokratijos, “Keleivis” 
užėmė komunistų linkui 
draugišką poziciją ir daž
nai net užtardavo juos prieš 
reakcininkų atakas. O “Lai
svės” žmonės tuo tarpu ne- 
sisarmatija kelti “politines 
bylas” tiems, kuriuos jie nu
žiūri simpatizuojant “Ke
leiviui.”

Visa tai parodo, kad ko
munistų vadai pasilieka to
kie pat, kokie jie buvo pir
ma. Jie reikalauja demo
kratijos ir žodžio laisvės, 
bet tik sau, ne kitiems. Tos 
laisvės jie nepripažįsta net 
ir savo nariams.

Pašalinimas iš partijos J. 
Buivydui, žinoma, nieko 
nepakenks. Nepakenks tas 
ir “Keleiviui.” Bet tas pasta
tė labai prastoj šviesoj ko
munistų lyderius. Dabar 
jiems sunku bus įtikinti ki
tas sroves, kad jiems ištik- 
rujų rupi demokratija.

(Sekančiam “Keleivio” 
numery tilps paties drg. J. 
Buivydo žodįs.)

Hitleris čia parodytas, kaip jis kurstė Čekoslovakijos vokiečius, sakydamas prakalbą na- 
čių suvažiavime Niuremberge. Po jo kalbos vokiečiai Čekoslovakijoj tuojaus pradėjo kel
ti riaušes.

MANO PASTABOStūkstančius dolerių. Sakoma, 
žadėta ir kitos paramos.

“Trečiokas tuomet gryžo at 
gal ir paskelbė ‘sutvarkęs 
“Vienybės” finansus.’

“Atėjo SLA. seimas. Pasi
rodė, kad tautininkai turi ma
žumą, kad jie net žymiai nu
silpnėjo, palyginus su | 
ne jų pozicija; taipgi aiškiau i 
pasirodė, kad ‘Vienybė’ jokios Į 
rolės nelošia. Net tautiškų aiškina, 
bažnyčių kunigai su jais nei- dirbti, 
na.

“Į Kauną jau buvę siuntinė
jama po 200 egz. ‘Vienybes.’ 
Po SLA. seimo betgi vietoj “Vienybės’ 
siuntinėjimui padidėti, Tamo- mes taip ir nežinotume, ko- 
šaitis atsakęs, kad nesiųstų ir C1 ei mes dirbame.
tų 200 egzempliorių.” " ’ ’ -

Pastaruoju laiku iš Kau- 
“išdavinėtų no atvyko Amerikon oficia- 

I lūs “tėmytojas,” kad prane- 
In... ____ 4.^^______i..: n

i tauti
ninkai čia stovi. Anot “Vil
nies” bendradarbio, šitas 
“tėmytojas” irgi “pridėjęs 
savo.” Esą—

“Nenorėdamas meluoti, jis 
pranešęs Kaunan, kad tauti
ninkų (fašistų) laikraščii? ro
lė Amerikos lietuvių gyveni
me labai nežymi, ir kad jie la
bai negudriai elgiasi, puldo sa
ve ir Smetonos valdžios įtek
mę. Tatai irgi prisidėję prie 
karvutės užtrukimo Kaune...

“Kas dėl naujo ‘Vienybės’ 
redaktoriaus, reikia pasakyti, 
kad ir tų, kas daug tikėjosi, 
entuziazmas ataušta. Vitaitis 
nėra žurnalistas. Jo redaguo
jama ‘Vienybė’ netik nepage
rėjo, bet suprastėjo.

“Padidėjęs ir pas tautinin
kus pakrikimas.'' čionai tad 
viena beviltė.”
Kad Brooklyno santikiai 

su Kaunu pašlijo, tai patvir
tina ir musų koresponden
tas P^įladėlphijoj. Rašyda
mas apie buvusį tenai “vie- 
nybininkų” pikniką jisai 
pažymi, kad jie patys lenai 
jau skundęsi, nėtekę para
mos iš Kauno.

“Vienybes” Vyt. Sirvy
das rašo: “Darbo Diena bu
vo ir praėjo.”

Matyt, “Vienybės” skai-
.......... I sytojai šito da nežinojo, jei- 
pirmes- !gu jiems reikia tas aiškinti.

Toliau tas pats asmuo 
kas verčia žmogų 

Tai pilvas ir noras 
geriau gyventi, čia irgi iš
aiškinta didelė gyvenimo 
“paslaptis.” ' Jeigu nebūtų 

i” ir Sirvydo, tai

Baigdamas jis da pridu
ria mokslišką paaiškinimą, 
kad: “šitokį varykliai kil
nus ir jais atlikti darbai, 
taip pat, kilnus.”

Bet vienas dalykas čia vis 
gi labai neaiškus, būtent, 
kokiais “varykliais” p. Sir
vydas “įvarė” du skiria
muoju ženklu į paskutinį 
savo sakinį? Juk jie čia taip 
reikalingi, kaip dvi skylės 
kelinių sėdynėj.

Da kitur šitas “Vienybės” 
galvočius pasakoja: “Dar
bas yra laimė, nedarbas— 
skurdas, pareiškė preziden
tas Smetona.”

Vaje, vaje, koks čia filo
sofijos gilumas! Šito, ma
tyt, ir p. Sirvydas nežinojo, 
jeigu jis taip smalsiai cituo
ja Smetoną.

Bet kažin, ar teisybę Sme
tona sako? Smetonos .gyve
nimas rodo visai ką kitą. 
Pakol jis nebuvo “tautos 
vadas” ir dirbo naudingą 
darbą, tai laimės neturėjo; 
priešingai, jis tuomet matė 
pusėtinai daug skurdo. Bet 
kai jis dabar nieko nedirba, 
tai jis gyvena kaip ponas.

Tai kokiems gį galams 
tuos tuščius Smetonos žo
džius p. Sirvydas kartoja 
Brooklyno tautininkų laik
rašty?

FRANCUZIJOS
ARISTOKRATAI.

Vienas “patriotas” vadi
namoj “tautinėj spaudoj” 
klausia: “Nejau dvi lietuvių 
gimnazijos ir Lietuvių Mok
slo Draugija Vilniaus kraš
te gali sugriauti 30-ties mi
lionų lenkų valstybę?”

Žinoma, kad negali. Bet 
ar 1926 metais Lietuvoje 4

LIETUVOS FAŠISTAI AT
ĖMĖ PARAMĄ BROOK- 

LYNO “VIENYBEI.”
Chicagiškė “Vilnis” įdėjo 

tūlo Profesionalo straipsnį 
apie tai, kas darosi Brook-

VISKO TO B1SKĮ
orlaiviu tartis su Hit- 
o Francuzijos Dala-

neturi reikšmės ir aristokra
tų tarpe.

Markizas Bone de Kašte- 
lianas, popiežiaus ki-yžeivių 
ainis, vedė Amerikos žydo 
milijardierio Guldo dukterį.

Aristokratė gražuolė de 
Tiuren pati pasiūlė savo 
“ranką ir širdį” milijonie
riui Artūrui Mejeriui, nors 
jis turėjo septyniasdešimt 
metų. De Tiuren turėjo isto
rinę pavardę, bet kraičio

Arba žmonės, kurie gyvena 
mirusia praeitimi ir iš jos 

sau “stiprybę semia.” 
Francuzijos demokratinė

je respublikoje iki šiol yra 
užsilikęs plonas aristokrati
jos sluoksnis, kuris “tebe
saugo šventas monarchijos 
tradicijas” ir svajoja apie 
“renesansą.” Francuzų aris
tokratai sudaro dvi atskiras 
grupes: “didžiąją aristokra
tiją” ir “mažają.” , ‘ .v, , —•;

“Didžioji aristokratija”— neturėjo, todėl ištekėjo uz 
tai rojalistai, katalikai, ai- z^0-.. . ,...
niai tų didikų, kurie ilgą1 Treciosios respublikos pif- 
laikotarpį valdė karališkają taisiais metais, kai jos pre- 
priešrevoliucinę Francuziją. zidentu buvo Nopoleono 
Jų tarpe yra “karališko maršalas MacMago- 
kraujo” žmonių. Jie svajo- nas> Hancuzų kariuomenėje 
ja apie Burbonų monarch!- tarnavo daug imperatoriaus 
jos atstatymą. Būdami arti- generolų. .
mi Vatikano sferoms, jie I, Aristokratai ėjo dirbti j 
“trokšta katalikiškos vals- 'įvairias ministerijas, ūkė- , i - i. I rlnimnci L-orl ‘’vnonnklibrtybes.

“Mažoji aristokratija” 
bonapartistai, <• - —
Bonaparto palikimas. Jie ! hes^sayo noro, is,dalies wr- 
turi išgarsėjusius senuolius, ....... .....
Napoleono maršalus: Ne jų, 
Miuratą, Davu, Sen-Sirą,

komunistai butų galėję nu- Sultą ir kitus. Jie svajoja 
versti 2-jų milionų lietuvių aPie imperijos atstatymą.
valstybę? 0 tačiau mūsiš
kiai tautininkai tuos 4 ko
munistus sušaudė.

Taigi, palyginkit saviš
kius patriotus su lenkų pa
triotais, o pamatysit, kad 
jie—kaip du lašai vandens^ 

Raudonas Pipiras.

Katalikybė jiems mažai te
rūpi.

“Didžioji aristokratija” 
nemėgsta žydų, bet labai 
mėgsta žydų kapitalą. “Di
dieji” dažnai veda žydų ka
pitalistų dukteris. Mat, mu
sų laikais titulai be pinigų

SUTAUPYKITE $27.95
su šia Pilna

ROYAL CLEANER
COMBINATION

nistus ir kalbėti nekalbama, j lyno tautininkų tarpe. Šitas 
Štai viena tokių ištraukų, Profesionalas " sako, kad 

paimta iš šių metų “Kelei- “Vienybės” administrato- 
vio” 30 numerio: irius, p. Trečiokas, vėl išvy-

“‘Keleivis’ pergyveno viso-; J^ęs Kaunan. paiamos savo 
kių kovų. Jis pirmutinis tarpe , Mlkiaščiui jieškoti, ii pi i- 
Amerikos lietuvių ‘pakėlė ko
vą prieš kunigiją ir žadino ka
talikus prie apšvietos. Jis pir
mutinis nešė į Amerikos lietu
vius ir socializmo diegus. At
siradus kairiesiems, 
Socialistų Sąjungoje, 
viui’ teko nurodinėti, 
didelis ‘pakairėjimas’ 
laikinas dalykas. Bet gyveni
mo verpetas nunešė karštuo 
liūs taip toli, kad didžioji LSS. 
tapo suskaldyta. Po 20 metų 

•‘Keleivio’ pozicija, ‘Keleivio’ 
principai paėmė viršų. Iš to di
delio ‘kairiasparniiį’ triukšmo U—" —- --

pirmutinis l^ikjaščiui jieškoti, 
iiviii 1 luiVolū Izn. GUI 1<1 .

Lietuvių 
‘Kelei- 

kad tas 
yra tik

“Kada p. Trečiokas pirmiau 
buvo Lietuvoje, jis daug gyrė
si tautininkams dėlei ‘Vieny
bės’ rolės. Jam pavyko įkalbė
ti, jog dėka ‘Vienybės,’ tauti
ninkai valdą SLA. ir, kad Lie
tuvos valdžios įtekmė Ameri
koj kylanti.

“Pasekmėj to, sakoma, kad 
kun. Tamošaitis, premiero Mi
rono dešinėji ranka, pažadėjo 
užsakyti 500 egz. ‘Vienybės’ 
Lietuvon. Manyta įsakyti vai 
dininkams už ją užsimokėti. 
Tas butų davę ‘Vienybei’ kelis

Patarimas Mussoliniui. 1 išlėkė
Fereitą sąvakę Mussoli- j J™’ a„e5a, kad tai buvęs 

ms.paskelbė atvirą laišką L sumanymas. Franeuzija 
reikalaudamas visoms Co-lį į Ch4mberlainui „]ajs. 
koslovakųos tautoms ple-; R . Ir pamatysite, 
biscito. Jis sako, kad kad Čekoslovakija bus pri- 
koslovakų tautos nėra. |versta ziudetus įiduoti

Mes patariam jam pavar- > kietijai. Šitokią dalykų kry- 
toti tą patį receptą Etiopi-lptį numatė ir Maskvos dip- 
jai, Tripolitanijai ir kitoms j lomatai. 
italų pavergtoms šalims. Te-' 
gul Mussolinis paskelbia te
nai plebiscitą ir leidžia tų 
kraštų žmonėms pasisakyti, 
kaip jie nori tvarkytis.

“Keleivis” atspėjo.
Kuomet visas pasaulis pe

reitą sąvaitę laukė karo, 
“Keleivis” pasakė, kad Va
karų Europos valstsybės su
sitaikys Čekoslovakijos są- 
skaiton ir karo nebus. Ra
šant šiuos žodžius (15 rug
sėjo) išrodo, kad taip ir bus. 
Anglijos Chamberlaitas jau

Smurtininkai didžiuojasi.
Vokietijos nacių lyderiai 

dabar labai didžiuojasi tuo, 
kad Anglijos premjeras 
Chamberlainas prašėsi pasi
tarimo su Hitleriu karo pa
vojui prašalinti. Tuo budu 
Anglija pripažinusi, kad 
Vokietija yra pasaulio galy
bė. Sykį ir varlė prieš bulių 
didžiavosi, kad ji galinti iš- 
sipust iki jo didumo. Bet be- 
sipusdama ji sprogo ii pa
stipo. Susilauks tokio pat 
galo ir nacių “galybė.”

Didesnis Valytuvas
Modelis 181................................344.95
Baby Grand Valytuvas
Modelis 1«1  .......................... $16.95
Setas Priedų prie
Baby Grand Valytuvo . . $6.00

Reguliarė kaina $^7.90 
SUTAUPYKIT 27.95

DABAR $39.95 
su Jūsų senu valytuvu 

tik ant APRIBOTO LAIKO
Yra amžina tarnystė ir paten
kinimas šioje garsioje Roval 
Comblnacljoj. Tai pilnai namų 
valymui Ištaisymas tikra kaina 
ir tikras taupymas. Jus džiaug
sitės ja ilgus melus. Ateikit 
šiandien!

TEMYK LENIF
Pilnam Išvalymui 
kambaryje.

j dam i esi, kad “respublika 
__ 'greit pasibaigs.” Bet, res- 

Napoleono į publikai stiprėjant, jie iš da-

įčiami turėjo atsisveikinti su 
šiltomis vietomis.

Jų vietas užėmė demo
kratinių sluoksnių atstovai. 
Jie nemėgo aristokratų ir 
bijojo jų klastos. Pradėta 
vengti aristokratų.

Tada rojalistai ir bona- 
partistai iškėlė “patrijoti- 
nį” šūkį:

“Mes esam pasiryžę tar
nauti musų tėvynei Francu- 
zijai, bet ne respublikai.”

Vadinasi, aristokratai 
“maloniai” sutiko būti kari
ninkais ir aukštais valdinin
kais, bet su “teise” nepripa
žinti respublikos ir parla
mento. Savaime supranta
ma, kad tokiems “patrio
tams” buvo pasiūlyta “pa- 
si j ieškoti kitos Prancūzi
jos,” kuri suteiktų jiems to
kią “įsitikinimų laisvę.”

Bet kartais respublikai 
tekdavo kviestis aristokra- 

‘ tus- į diplomatinę tarnybą 
Jie būdavo skiriami atsto- 

». vais tuometinėms Rusijai, 
Vokietijai, Austrų-Vengri- 
jai, Ispanijai ir kitoms vals
tybėms, kur “kilmingi” žmo
nės darydavo “geresnį įspū
dį,” negu “juodnugariai” 
respublikonai.

Rojalistai aristokratai su
daro Francuzijoje lyg ir at
skirą kastą. Jie beveik ne
bendrauja su kitų sluoksnių 
žmonėmis. Rojalistai iki 
šiol gedi giljotinii<į>U6 <IĄud-

Kasmet prieš liepos 
rojalistai išvažiuoja iš Pa
ryžiaus, kad nematytų res
publikos šventės.

Budinga, kad atkakliau
sių rojalistų šeimos nenori 
važinėti... automobiliais, 
nes jie sudaro labai didelį 
kontrastą su jų numylėtu 
praeitimi. ' ' ?p’Į

Francuzų aristokratai 4- 
gyvieji praeities šešėliai, 
svajojantieji apie tai, kas 
jau nebepasikartos, kas mi
rė. •

Francuzų demokratinė 
respublika kiekvienam lei
džia svajoti apie ka tik jis 
nori. (“L. ž.”) ‘ T.

TEMYK ŠIUOS GERUMUS

♦ Motorų traukiami brušlal už-

♦Išvalo karpetus, pakabas, lem
pų uždanjr.i.H, automobilių vidų 
Ir etc. ištisai.

♦Bearingai automatiškai tepami. 
♦Pri taisymai padidina, verte 10

* Tykini, lengvai

►Kiekviena dali.; a Ule) 
slą darbą.

'SnutKi valdyt, lengva

moto-

Paprašykit VELTĄ Išbandymą namie DABAR!

Edison Shop
■<■■■*. ..V: -/-i. . L yA

arba pas Jūsų Elektyikos Pardavėją.

automobiliais,

KAS YRA ZIUDETŲ?
VOKIEČIAI. ||

Vokiečių rytų pietuose, 
tarp Silezijos ir Bohemijos, 
tęsiasi apie 60 mylių ilgio 
kalnų grandinys (Riesenge- 
birge), kurio pietinis galas 
vadinasi Ziudetais. TaigiVctUUlclOA /jiumiaio.

įgyvenantieji tarp tų kalnų 
vokiečiai ir yra Ziudetų V0; 
kiečiai. Kadangi tie kalnai 
sudaro tarp Vokietijos ir 
Čekoslovakijos sieną, tai 
apie 3,500,000 Ziudetų vo
kiečių randasi čekoslovakl 
jos pusėj. Prieš karą šis kra
štas priklausė Austro-Ven
grijai, bet dabar Vokietijos 
naciai užsimanė visus vo
kiečius prijungti prie savo 
“faterlando.” Dėl to ir kilo 
susikirtimas su Čekoslova-
kija.
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

CLEVELAND© ir APIELINKĖS ŽINIOS
SLA. nariai nepatenkinti 

atskaitomis.
136 kuopa savo mėnesi

niame susirinkime svarstė 
daug dalykų, kurie paliečia 
organizaciją. Buvo užgintas 
redaktoriaus Jurgelionio 
pakeltas sumanymas kelti' 
centrą į Pennsylvanijos val
stiją. Be to, kuopa stoja Į at
einantį SLA. vajų ir steng- j 
sis gauti kaip galima dau
giau narių. Organizatoriais 
yra užregistruoti Jonas Ja
rus ii* Stasys čerauka. K’ti 
kuopos nariai irgi pasižadė
jo nors po vieną narį prie 
Susivienijimo prirašyti.

Toliaus nariai pareiškė , 
nepasitenkinimą centro sek
retoriaus raportais, nes tie 
raportai nėra aiškijš-vjr de- 
tališkai paduodami. Dažnai 
iš tų raportų matome, kad 
keturi ar penki tūkstančiai i 
dolerių užmokėta už namų 
ar namo pataisymą, bet nė
ra pasakyta, kur tas namas 
randasi, ir kas jame taisyta. 
Taip ir su kitom išlaidom. 
Raportuose buna pažymėta, 
kad centro sekretoriui, re
daktoriui ar kitam kokiam 
viršininkui išmokėta kelio
nės lėšos, arba kokios ekst
ra išlaidos, bet nėra pasaky
ta kur jie keliavo ir ką pirko 
už tuos “ekstra” pinigus. 
Visa tai turėtų būti detališ- 
kai paduota. Mes turime sa
vo organą ir jame turėtų bū
ti vietos aiškesnėms atskai
toms^ Niekas nėra priešin
gas atlyginti už kelionę, jei
gu centro viršininkas va
žiuoja kur organizacijos 
reikalais, bet visi nariai tu
rėtų apie tai žinoti. Aiškes
nės atskaitos sukeltų geres
nį ūpą narių tarpe.

Tautininkai susirūpinę 
“Vienybės” reikalais.

Musų miesto tautininkai 
labai susirūpinę dėl įvyku
sių permainų “Vienybės” i 
personale. Vieni dejuoja ir 
rūpinasi, kad dabar veiks 
pp. Tysliava su P. Jurgėla,1 
o kiti džiaugiasi, kad jų iš
tikimas p. S. Vitaitis vėl tu
ri darbą. Tik jie bijosi, kad 
Tysliava su Jurgėla nepada
rytų “Vienybei” konkuren
cijos, išleisdami kokį nore 
savo laikraštuką. Visgi Juo-] 
zas su Petru turės ko nors 
griebtis. O gal “Dirvos” ka-' 
valierius pasikvies juos pas' 
save. Jei susidarytų teks 
triumviratas, tai galėtų pa
siimti viso pasaulio lietu-] 
vius, kaip Hitleris vokie
čius. Tik bėda, kad trims re
daktoriams vienoj “Dirvoj” 
nėra duonos.

Pagarsėjęs Lietuvis Golfininkas.

Oakmont's club house

Johnny Goodman Į

IŠ LIETUVIŲ ŪKININKŲ GYVENIMO
FOUNTAIN, MICH.

Šįmet ant ūkių derlius bu
vo neblogas. Buvo gana ge
ra vasara, tik dabar biskj 
perdaug užėjo lietaus. Dau
gelis negalėjo dar į-ėti žie 
minių javų. Dar daug yra 
atolos piaut, bet Ii ja beveik 
kas diena.

1 Nors derlius buvo geras, 
bet kainos labai žemos. Už 
kviečių bušelį 60c., avyžos 
20 centų. Gyvuliai dar ne- 
taip pigus, tai ūkininkai ver
čiasi daugiausia iš gyvulių.

na didelį, gražų ūkį, o Chi
cago]' biznį. Biznį vedė mo
teris su vaikais, o pats Ka
marauskas būdavo dau
giausia 'prie ūkio.

Buvo ir moteris atvažia
vus ant ūkio prieš Labor 
Day paviešėt. Pabuvus kiek 
laiko gauna telegramą, kad 
viena duktė apsirgo apendi
citu ir turi eit ant operaci
jos. Tai moteris išvažiavo 
atgal į Chicagą. Tai buvo 
pėtnyčia. O panedėlį ketino 
važiuot ir pats Kamaraus
kas.

Panedėlio rytą darbinin
kai atsikėlę prie darbo pa
žadino gaspadorių, bet jis 
jau nenorėjo keltis; sakėsi

Taip neturėtų būti.
“Keleivyje” tilpo įdomus 

pranešimas apie tai, kas da-| 
rosi SLA. centre. Iš to strai- j 
psnio matome, kad p. Vitai-, 
čiui buvo duota poros šimtų I 
dolerių dovana iš SLA. iždo 
po to, kai Seimas jį pašali
no. Ir tuo pačiu laiku buvo 
jam duotas apmokamas dar
bas p. Viniko raštinėj — ra
šinėti tautininkų laikraš
čiams šmeižiančius Susivie
nijimą straipsnius. Na, jei i 
šitokie dalykai daromi cen-l 
tre be narių žinios, tai jau laukė įpėdinio. Jo žmona 
laikas, kad ir nariai apie tai pagimdė jam sūnų. Motina 
išgirstų. Šitokių šposų netu-' ir sūnūs jaučiasi gerai, 
retų būti. Praeityje SLA.! ---------
centre viskas buvo daroma Sugryžo iš Lietuvos olimpi- 
be narių žinios, tai dėlto jadas J. Prokopas.

Charlie Yates

Pereitą sąvaitę Pittsburghe prasidėjo golfininkų tumameutas už golfo mėgėjų čempijo- 
natą. Dalyvauja 3 kontestantai: Charlie Yates iš Anglijos, Johnny Goodman (Gutaus
kas) iš Omahos, Neb., ir Chuck Koscis iš Royal Oak, Mich. Dabar golfo mėgėjų vainiką 
(čempijonatą) turi lietuvis Goodmanas, kurio tikroji pavardė yra Gutauskas. Jis parody
tas čia užsimojęs golfo lazda. Kaip rodos, Chuck Koscis irgi yra lietuvis.

Vienas lietuvių gydytojų, 
Dr. A. J. Kazlauskas, susi- 

tai jau laukė įpėdinio.

tautininkai ir buvo iš Valdy
bos iššluoti.

Vedybų jubilėjus.
Draugai Juozas ir Mag

dalena Chivai šventė savu!_ 
vedybų 25 metų sukaktu-Ida norįs pasilsėti. Darbinin- 
ves. Buvo gražus pokilis. 
Buvo suprašyta pusėtinas 
būrelis artimu draugų. Drau
gams Chivąms įteikta gra
žių dovanų. Bevakarieniau- 
jant drg. Z. Švelnis pasakė 
progai pritaikytą prakalbą. 

I Draugai Chivai turi gana 
didelį ir gražų ūkį. Jie turi 
išauginę vieną dukterį, kuri 
jau ištekėjus, ir vieną sūnų, 
kuris dar tebelanko kolegi
ją-

Svečiai pasilinksminę iš
siskirstė, linkėdami drau
gams Chivams geriausios 
laimes. 

' Malonu taipgi pranešti, 
kad draugas W. Gutauskas, 
senas “Keleivio” skaityto
jas, baigia jau pasveikti. Jis 
ilgai sirgo, nes jį buvo pri
trenkęs pasibaidęs arklys.

kai sugrįžę iš tvarto su pie
nu vėl eina žadint Kama
rauską. bet randa jau nebe
gyvą. Kūnas tapo išvežtas į 
Chicagą palaidot.

Bendras piknikas nepavy
ko, gal pavyks balius.

Rugpiučio 5 dieną naujos 
parapijos darže trys SLA. 
kuopote bendrom spėkom 
buvo surengusios pikniką. 
Bet gaila pasakyti, kad pa
sekmės buvo menkos. Per 
visas tris kuopas yra apie 
ketvertas šimtų narių, o į 
pikniką su pašaline publika 
atsilankė tik šimtas. Tai jau 
tikras apsileidimas! Bet ką 
padalysi? Kas jau praėjo, 
tai praėjo, neatitaisysi. Da
bar visos trys kuopos tariasi 
bendrai surengti vieną di
delį balių ateinančią žiemą 
Lietuvių! z Visi tikisi,' 
kad ^i.emos'-Jaiku bus daug 
geresnės pasekmės.

• ■ - f < ____________

Šmeižikai nenurimsta.
I f

Vienas “Dirvos” klapčiu
kas atėjo į SLA. trijų kuopų 
surengtą pikniką gauti tam 
laikraščiui žinių. Bet tas, at
siprašant, reporteris ne pik
niką aprašė, o įsikando vie- 
,ną aąprenį, Visaip tą žmogų 
išdergdamas. Ant galo prie 
to šmeižto pridėjo savo dvy
lekį ir pats redaktorius. Jei
gu tie fašistų vuodegos nesi
liaus prie kitų priekabių 
jięškoję, tai reikės ir apie 
juos pačius plačiau parašyt.

Atvažiuosiąs “Pirmyn” 
' i choras.

• I ' t

Clevelandiečiai galės iš
girsti gražių dainų ateinan
čią žiemą, nes manoma, pA- 
sikviesti iš Chicagos “Pir- 
myp” ęhorą ir surengti vie
ną didelį koncertą. “Pir
myn” choras ką tik grižo iš 
Lietuvos ir parsivežė daug 
gražių liaudies dainų. “Pir
myn” choras sutinka pas 
mus atvažiuoti ir duoti kon
certą su visai mažom mums 
išlaidom.

Lankėsi SLA. vice pre
zidentas.

Rugpiučio 5 dieną Cleve
lande lankėsi SLA. vice pre
zidentas Jonas Mažukna su 
žmona ir sunumi. Taja pro
ga pp. Mažuknai dalyvavo 
ir Susivienijimo kuopų pik
nike ir pasakė gerą kalbą 
apie Susivienijimą. Pavie
šėję pas J. Jarus porą dienų, 
pp. Mažuknai gryžo tiesiog 
i Pittsburghą. Teko patirti, 
kad jų vyriausis sūnūs šį ru
denį pradeda lankyti uni
versitetą. Gal studijuos me
diciną. Gerų pasekmių jau
nant vyrui!

Policija nušovė jauną lie
tuvį.

Clevelando priemiestyje 
policija nušovė 18 metų lie
tuvį, James Chernį. Jis su 
keliais kitais vogdavo iš au
tomobilių gazoliną ir kito
kius daiktus. Kai . juos poli
cija užklupo bevagiant, tai 
jie leidosi bėgti. Kadangi 
policijai reikalaujant jie ne
stojo, tai policistas paleido 
šūvį, pataikydamas lietu
viui į nugarą. Gaila, kad to
kio amžiaus jaunuolis nuėj.o 
tokiu blogu keliu!

Pas lietuvius farmerius.
Nesenai teko pavažinėti 

po Ohio valstijos lietuvių 
farmerių kolonijas ir su 
daugeliu išsikalbėti apie lie
tuviškus laikraščius. Jie sa
ko, kad “Keleivis” su “Nau
jienomis” esą geriausi laik
raščiai. Jiems labiaujiai pa
tinka, kad “Keleivis” pa
duoda farmeriams duag pa
tarimų apie įvairius farmų 
reikalus. Sako, kad jie gau
ną visokių laikraščių, bet 
šie du esą pirmoj vietoj. , ■

Federalis valdžios biuras 
praneša, kad pašalpos pra
šančių skaičius kiek mažė
jąs. Per pereitą mėnesį su
mažėjęs pora tūkstančių.

Mirė Jonas Bortnikas, su
silaukęs 70 metų amžiaus. 
Velionis buvo palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis. 
Clevelande jis išgyveno apie 
22 metu. Laidotuvėms pa
tarnavo graborė Jokubaus- 
kienė.

Juozas Prokopas, dalyva
vęs Lietuvos olimpijadoj, 
sugiyžo laimėjęs net 5 do
vanas. Linksma matyti, kad 
musų jaunimas taip šauniai 
Lietuvoje atsižymėjo. Pro 
kopas laimėjo dovanas dau
giausia už greitą bėgimą.

Jonas Jarus.

BROOKLYNO LIETUVIŲ 
NAUJIENOS.

F. Vaitukaičio duktė Ge
novaitė viešėjo mokslo per
traukomis pas tėvus. Dabar 
ji yra jau išvykus į North 
Caroliną mokslus baigti. Ji 
mokinosi pedagogijos ir 
mano tą mokslą baigti, jei
gu tik tėvai šiais sunkiais 
laikais ištesės finansų.

Vaitukaičių sūnūs Algir
das taipgi siekia mokslo to
je pačioje valstijoje. Jis 
įuošiasi į gydytojus. Jam, 
kaip ir jo sesutei, mokslas 
gerai sekasi. Linkėtina abe
jiems jaunuoliams laimin
gai pasiekti savo tikslų.

Lietuvių darbiečiai smar
kiai ruošiasi ateinantiems; 
šalies ir steito rinkimam^:' 
Jie rengia prakalbas įvai
riose miesto dalyse. Prakal
bose dalyvauja įvairių tau
tų darbininkai, ir iš jų nuo
taikos atrodo, kad yra šan
sų pravesti keliatą kandida
tų į valdvietes.

Pas kriaučius darbai kiek 
pagerėjo, bet vistiek tokios 
“bizės,” kokia būdavo ki
tais betais, nėra.

Kiek teko nugirsti tarpe 
Brooklyno komunistų, tai 
jie šįmet rems pilnai Darbo 
Partijos statomus kandida
tus į valdvietes. Tas gerai.

Lietuvių komunistai pa
šalino J. Buivydą už rašinė
jimą į “Keleivį.” Bet kaip 
komunistai elgiasi su savo 
nariais, tai visuomenei nei 
šilta, nei šalta, nes tai jų da
lykas. Kiek jau komunistai 
išmetė narių iš savo tarpo, o 
pasaulyje nuo to niekas ne
pasikeitė.

Vytautas Katilius.

H. Jagmino Prakal-.michigano ežere prl 
bų ■ Maršrutas. | GĖRĖ C»'“GOS L1E’

Rugsėjo 23 d. prasideda | “Naujienos” praneša, kad 
Amerikos Lietuvių Laisva- | Michigano ežere, netoli nuo 
mamų Etinės Kultūros j Gary, Ind., prigėrė Vladas 
Draugijos prakalbų maršui- i teikus, 23 metu amžiaus 
tas. Kalbėtoju bus Henrikas, lietuvis iš Chicagos. 
Jagminas, draugijos centro! T , , , .
pirmininkas. Jam teks ap-i Jo kūnas buvo išgriebtas 
lankyti kelioliką lietuvių Pereitos sąvaites pradžioj,! 
kolonijų ir pasakyti eilę "įl?1.6 devynias mylias nuo 
prakalbų * nmuonQ kriinrn Kuria na-

Prakalbų maršrutas 
sekama tvarka:

Rugsėjo 23 d. — Bingh
amton, N. Y. . . - r-_____ ___ c-- r___ - -

Rugsėjo 24 d.—Plymouth, kitų giminių.^ Jis priklausė palaidota Melrose Brockto- 
no miesto kapinėse, kur me-

Mirė Kristopas Kama
rauskas.

Kamarauskas turėjo ga-

Kitos nelaimės.
Musų kaimynuose buvo ir 

daugiau nelaimių.
Vladas Galvidis tapo su

žeistas pereitą pavasarį, at
klys jį prispaudė prie sienos 
ir sulaužė peties kaulą. 
Žmogus išsirgo ilgą laiką, 
kol biskj sugijo. Bet ūky yra 
daug darbų ir Galvidis pra
dėjo pergreitai dirbti. Da
bar vėl turėjo pasiduot dak
tarų priežiūrai, ir vėl turėjo 
gult į lovą.

A. Linkevičiui bedarant 
kluonui duris, durys nukrito 
ir sulaužė nugarą. Dabar 
žmogus serga ir ilgai ims, 
kol kaulas sugįs, nes žmo
gus nebejaunas.

Fontainietis.

A. A. ADELIJA MELIN/ENĖ.
savo namus, bet sveikata 
nesitaisė. Apie 20 sykių ve- 

ilionė važinėjo gydytis elek
tra, bet ir tas negelbėjo. 
Išsikankinus suvirš 8 mėne
sius, apleido šį pilną vargų 
pasauli, palikdama nuliudi- 

no miesto kapinėse, kur ■»' rsa™Qdraugą Jonii ir SU’ 
tai atgal buvo palaidota ir, . ... .v• --1 • ■ - I Laidotuves buvo labai is-
JU 1J7 melu aillZačlUd UUltlttlt i *1 • 1 • T
Alice. Palaidota laisvai, be kilmingos ne kaip Jonas 

I jokių burtu. taip ir velione buvo plačiai
j Adelija Sinkunaitė-Meli- .patirtami tulW d?”8 

j Lizie Saporito, kuri gyve- menė atvažiavo į šią salį 
na Bostone prie 20 Stillman, 1914 metais, kaip ir visi mes

RANDOLPH, MASS.
Rugpiučio 12 d. 12 vai. 

nakties mirė Adelija Šinku- 
naitė-Melinienė, sulaukusi

! Chicagos kranto. Kūną pa- 
eįs stebėjo laivo kapitonas An- 

' i derson.
Velionis paliko motiną 41 metų amžiaus, o 14 rug- 

: Moniką, tris seserią ir daug piučio 2 vai. po pietų capo

Pa. prie Vyčių 24-tos kuopos.
Rugsėjo 25 d. — Wilkes i ---------------

Barre, Pa. ir Philadelphia, c
P Rugsėjo 26 d. - Mould-! 15 TAMSŪoiis"KIšE- 

lo, Mass. NIAUS.
Rugsėjo 27 d. — Brock-; 

ton, Mass.
Rugsėjo 28 d. ■

N. H.
Spalio 1 d. (po pietų) — 

Lawrence, Mass.
Spalio 1 d. (vakare) — 

Haverhill, Mass.
Spalio 4 d.—Akron, O.
Spalio
Spalio
Spalio 

Mich.
Spalio 

pids, Mich.
Rugsėjo ir spalio mėne

siai yra.; L. L. E. K. D. va
jaus' jnėnesiai. Per šiuos du 
mėne'slu. draugija pasiryžus 
prirašyti bent 500 narių ii 
bent 15 naujų kuopų suor
ganizuoti.

Pa. k Philadėiphia/ČIGONĖ «IŠGYDĖ» £ 1? -etųramži'aus dukre buvo, labai iš-

taip ir velionė buvo plačiai

j draugų. Vainikų ir bukietų 
’ apie jos karstą buvo prista

tyta net 16. Į kapines paly-— Nashua, st., yra labai dievuota mote-'atvažiavome — laimės jieš-, Za"g mainos* Prff velio- 
ris. O kadangi dievuota, tai koti aukso salyje. į , . Attiesta oasa-

o pietų) - h- tamsi. Ji apsirgo, bet pas' Atvažiavus į Lawrence’ą kė atįiSVeikinimo pfakal- 
daktarą nėjo. Nese pinigus ir dirbdama uz duonos kas- hė] Daivdovni buvo

6 d.—Clevelande.
8 d.—Detroite.
9 d. — Saginaw,

11 d.—Grand Ra-

bėlę. Visi palydovai buvo 
užkviesti į Brocktoną Pilie-

------ --r-o—tai Li- limų, ir 1J16 m. pradėjo Laidotuves tvarkė grabo- 
zie ^aporita nuėjo pas cigo-1 tverti šeimynini gyvenimą. 'rius zaieckas.

ant mišių, kad Dievas svei- nį, susipažino su savo da- 
katą grąžintų. O kai Dievas bartiniu draugu, Jonu Me-I^ 
nieko nepagelbėjo,

nę'pagalbos jieškoti. Sako, 
apžiūrėk, ar neužburė ma
ne kas.

Susilaukė dukrelės Alicijos, 
o vėliau sunaus Leono, ir 

Čigonė tokias ligo- jautėsi abudu laimingi val
ues “gydyt” moką- Tuoj pa- gydami Amerikos baltą 
klausė, ar daug-Tigonė pini- duonelę iš savo pūslėtų ran-
gų turi. ,ši pasakė turinti 
$2,315.' Žinai, sako čigonė, 
tu nesi užburta, bet tavo pi
nigai užburti; jie tave kan
kina. Atnešk juos pas ma
ne, o aš juos atbursiu. Mo
teris atnešė. Čigonė surišo

_ Sprendžiant iš laiškų, ku-ipinjgUS j skepetaitę ir liepė 
riuos gauname nuo musų jigonei parsinešti juos na- 
darbuotojų, tikslas galės mo. Kai ši parsinešus skepe- 
buti atsiektas. Laisvamaniš-! taitę atrišo, ji rado ne pini- 
kas nusiteikimas pas visus gus, bet sukarpytus popier- 
pakilęs ir kalbėtojo entu-1gaijUs. O čigonė dingo, 
ziastingai visur laukia. Be T 
to, draugija į maršrutą iš-! 
leidžia geriausį savo kalbė
toją, H. Jagminą. Jo pra
kalbos paliks daug apšvie- 
tos aplankytose lietuvių ko
lonijose.

Maršruto rengimo pirmi
ninkas, A. Jocius.

PHILADELPHIA, PA.’ 
Rugsėjo 24 ir spalių 1 ir 8

60,000 VYRŲ CALIFOR- 
NIJOJ NEGAUNA MER

GINŲ.
Californijoj yra 60,000 

senbernių, kurie negauna 
merginų ir negali sukurti 
šeimynų. Visi jie yra filipi
niečiai, atvykę da tais lai
kais, kuomet imigracija ne-

nuo 6 vakarais, buna baza- buvo suvaržyta. Dabar ata
ras Lietuviu tautinės para- v.iai?.s duris yra uzdaiytos li
puos salėje, 331 Reed st. tie fihpmieciai negali parei- 
Bus gražių pramogų ir už tr.auktl sąu. merginų is Fih- 
keliatą centų galima išlai- P?nU- .
mėti vertingą daiktelį. Vi- hietes su mongoliškos veis- 
sus lietuvius kviečiame atsi- . filipiniečiais nenori dė-

ras Lietuvių tautinės para viams duris yra uždaiytos ir

šus gražių pramogų ir už Gi baltveidės ameri-

lankyti. Komitetas. tis.

kų. Bet miesto gyvenimas 
pradėjo .kenkti Jono Meli- 
nio sveikatai. Tuomet apsi
rinko sau nedidelį ūkelį 
Randolphe, Mass., ir rodėsi, 
kad jau bus viskas gerai. 
Sveikata pasitaisė; darbo 
sau apie namelius užtenka, 
nebereikia klampoti nuo 
dirbtuvės prie dirbtuvės ir 
maldauti, kad kas tavo spė
kas pirktų. Nors duonelę ir 
reikėjo pirkti, bet pieno ir 
kiaušinių pilnai užteko. Ap
leistą ir apirusį ūkį, gražiai 
sutvarkė.

Bet 1936 m. dukters Ali
ces mirtis sukrėtė visą šei
myną. Vos tik mergaitė už
baigė aukštesnę mokyklą, 
kaip nepermaldaujama mir
tis išplėšė ją iš gyvųjų tar
po. Motinos širdis labai jau
tri. Ji pradėjo tiek krimstis, 
kad niekur nerado sau ra
mybės. Iš tos priežasties 
rimtai susirgo. 1938 m. 17 d. 
sausio buvo išvežta į Massa
chusetts General Hospitalį 
ant operacijos. Penkios są- 
vaitės po operacijos išgulė
jus, ligonė tapo pervežta į

Velionė buvo laisvų pa
žiūrų ir per visą savo gyve
nimą kovojo su tamsyhęs 
ap#štalajs< ir tokioj dvasioj 
buvo išaugimus savo dukre
lę Alicę ir sūnų Leoną. Kuo
met buvo:'ligos parblokšta, 
tai visokios “kūmutės’’ pii‘- 
šo jai visokių “dangiškų pa- 
gelbų,” bet ji kiekvieną sy
kį atsakydavo: “Jie man 
nereikalingi.” Ir prašydavo 
palikti ją ramybėj." f J y

Ilsėkis, drauge, ramiai 
šalia savo jaunos dukrelės, 
apdengta žalia velėna! Ląi 
buna jums abiem lengva 
Amerikos šalta žemelė, o 
mes dar grumsimės su gy
venimo bangom.

Palydėjęs.

PADĖKOS ŽODIS.
Nors mano žodis mažai 

reiškiantis, bet leiskite iš
tarti jums, draugai ir gentįs, 
mano padėkos žodį už gėles 
ir paskutinį palydėjimą ma
no mylimos draugės į amži
ną atilsį. Jonas Melinis ir 

sūnūs Leonas.
136 Liberty st., Randolph.

Moteris ir Socializmas. Parašė August
Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar

biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime.
Pusi. 429, 1915 m......... ....... $2.00
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas, 
vaike!

—Labas, tėve! Kur taip 
žygiuoji pypkę dumdamas?

—Ogi atėjau naujynų pas 
tave pasiklausti. Kaip tu ro- 
kuoji, Maike, ar greitai bus 
vaina?

—Išrodo, kad tuo tarpu 
d a nebus.

— Ale kad gazietos rašo, 
Maike, kad čekoslovakai tu
ri labai didelę krepastį ir 
gali džermanui nepasiduoti. 
O kas tada bus? Kibą su 
raplenais Hitleris užpuls.

—Ašy nemanau, tėve, kad 
prie to prieis.

—Vot, Maike, čia ir tau 
yra geras čcnčius pasimo
kinti svieto gudrybių. Jus, 
cicilistai, per savo pamoks
lus vis sakydavot žmonėms, 
kad Lietuvai vaiskas nerei
kalingas, ba ji nedidelis 
kontras ir nuo didelio ne- 
prieteliaus vistiek neapsi
gins. O dabar matai, kas 
pasidarė: jeigu čekoslova
kai nebūtų turėję vaisko ir 
gero zbrajaus, tai Hitleris 
butų atėjęs ir pasiėmęs vis
ką. Ale kaip žino, kad čekai 
turi gerų armotų, tai bijosi 
ir nelenda.

—Netaip yra, tėve, kaip 
tu aiškini. Čekoslovakijos 
likimas kaip tik patvirtina 
socialistų nuomonę, kad 
mažoms valstybėms neužsi
moka giinkluotis.

—O ar Čekoslovakija ne
apsiginklavus?

. —Taip, tėve, apsiginkla
vus. Ir ji apsiginklavus la
bai gerai, nes turi gerų feb- 
rikų ginklams gamint. Jos 
kanuolių fabrikas Pilzeno 
mieste yra geriausis ir gar- 
siausis visame pasauly. Ir 
prie to da Čekoslovakija ne
visai maža šalis. Ji penkis 
kartus didesnė už Lietuvą. 
Ji turi vienų kareivių beveik 
tiek, kiek Lietuvoj yra visų 
gyventojų. Bet ar ji gali sto
ti i karą su Vokietija? Ne
gali.

—Tai kodėl Hitleris jos 
nepaima, vaike?

—Todėl, kad iki šiol už ją 
žadėjo užsistoti Francuzija 
ir Anglija. O kai dabar ši
tos dvi valstybės nutarė jos 
neginti, Čekoslovakija turės 
pasiduoti. Taigi matai, tė
ve, kad Čekoslovakijos ne
laimė kaip tik patvirtina so
cialistų moksslą, kad ma
žoms tautoms ginkluotis vi
sai neapsimoka, nes ginklai 
ir armijos užlaikymas bran
giai kainuoja, žmonės turi 
mokėti didelius mokesčius, 
o naudos iš to vistiek nėra. 
Kai užpuola stipresnė vals
tybe, vistiek atsilaikyti 
prieš ją negalima.

—Olrait, Maike, o jeigu

čekoslovakai neturėtų vais
ko, ar tuomet Hitleris ne- 
jieškotų pričynių?

—J ieškot gal jieškotų, j 
bet tuomet nebūtų nors šito
kio pavojaus.

—Aš ant to nesoglasnas, j 
Maike. Be vaisko butų šiek-! 
tai. Kožna valdžia gautų Į 
mušti, jeigu neturėtų polici
jos ir vaisko.

—Bet kodėl tu, tėve, taip 
dažnai gauni mušt? • Juk tu 
visuomet ginkluotas.

—Ne, Maike, nuo Skran- 
tų seimo manęs da niekas 
nemušė.

—Bet seime gavai pylos. 
Be uniformos parvažiavai.

—Jes, Maike, tas teisybė; 
ale tu neužmiršk, jog tas at
sitiko valuk to, kad mano 
kumpanija buvo mažesnė.

—Taigi, taigi, tėve: ma
žesnis visada gauna mušti.

—Na, o kodėl tu negau
ni? Juk tu daug mažesnis ir 
už mane.

—Jeigu aš bučiau gink
luotas kaip tu, tėve, tai gau
čiau ir aš. Bet ginklo nepri
pažįstu, nieko neužgaunu, ir 
todėl niekas manęs neužka
bina. Taip ir mažos tautos 
turėtų gyventi.

—Na, tai tu, Maike, gali 
sau daryt kaip nori, o aš be 
šoblės nebusiu.

PIKIETAI UŽDARĖ 
CHRYSLERIO DIRB

TUVĘ.
New Castle, Ind.—Šį pa- 

nedėlį pikietai čia uždarė 
Chryslerio automobilių dirb
tuvę.

PERKŪNAS NUMUŠĖ 
ORLAIVĮ.

Francuzijoj pereitą suba- 
tą perkūnas trenkė armijos 
orlaivį, kuris skraidė apie 
Roueną. Lėktuvas nukrito 
balon. Užsimušė lakūnas ir 
vienas oro ministerijos ata
šė.

KITA BUŠO KATASTRO
FA; SUŽEISTA 22 ŽMO

NĖS.
Pereitą nedėldienį įvyko 

kita baisi buso katastrofa. 
Važiuodamas nakties laiku 
iš Montrealo į New Yorką 
busas užbėgo ant stovėjusio 
troko ir sutyžo. Viena mote
ris ant buso buvo užmušta, 
o 22 kiti keleiviai sužeisti, 
kai kurie labai sunkiai. Ne
laimė įvyko New Yorko val
stijoj. apie 2 mylios nuo 
Red Hook miesčiuko.

Pereitą subatą Chicagoj 
apsirgo 85 asmenys ir 1 mi
rė. Vėliau paaiškėjo, kad 
jie užsinuodijo pyragaičiais, 
kuriuos pardavinėjo viena 
kepykla.

ŽEMĖ AŠAROTA.
(Baudžiavos poema.) 

1.
Lietuva, Lietuva!
Lietus tave lijo.
Graudžiai verkė mergina 
rūtų ir lelijų.

Graudžiai verkė mergina 
vainikėlio rūtų.
Brolį išginė dalia 
j eiles rekrutų.

Lietuva, Lietuva— 
ašarų upeliai! 
Pakabino po šaka 
mylimą bernelį.

Verkė motina žila 
ir dukters ir vaiko, 
Tėvą graužė nedalia, 
rūpestėliai klaikus.

Lietuva, Lietuva— 
žemė ašarota!
Tave ėdė baudžiava 
juodą, nemazgotą.

2.
Myli, myli mergina 
berną mėlynakį.
Laimė skrido zvimbdama, 
mirė kaip plaštakė.

Laimė skrido zvimbdama, 
juodas skausmas spaudžia. 
Tai valelė nevalia!
Ašarėlės graudžios!

Tai valelė nevalia— 
ponas pasileidęs.
Graudžiai verkė mergina 
už raudonus veidus.

Pono rumuos gražuma— 
sidabrai ir šilkas, 
ir nuvyto mergina 
kaip rudens vosilkos.

Kai nuvyto mergina, 
mainė ją į šunį.
Ji... nuskendo verkdama 
ežere ar liūne.

3.
Tai ulioja! Tai gražu!
Visas dvaras žiba. 
Pilnas kraštas ubagų— 
kiekviena sodyba.
Stygos rauda taip liūdnai... 
Rėžk linksmiau mazurą! 
šoka Lietuvos dvarai 
beprotybės turą.

šoka ponų Lietuva 
valsą, minuetą, 
Ėda, graužia baudžiava 
žmogų naginėtą. • I 1
Ei. pašok, pašok, pašok! 
Išrėdytas pone!
Tik neverk ir neraudok, 
kai pakars dęjonės, 

i 7 
kai pakils didžia banga 
žmonės naginėti,— 
ir eis darbo Lietuva 
žūti ar laimėti!

4. >»' ‘
Laukė, laukė merginos 
tėvas ir motulė;
mylimasis be galvos,—1 
meilė liūne guli, 

’j .:.‘ j•

Bernas sėlina dvaran 
pasiklaust pas poną: 
vai kodėl nuskendo ,ten 
meilė jo raudona? '
Aušta skaistus paryčiai. 
Ponai dvaro parke.
žiuri, bernas taip graudžiai 
mylųnosios verkia.

Ei, nerėk čia, neraudok! 
Daug lĮokių jaii matėm,!.V 
Gegute' mums užkukuok, 
liepoj šimtametėj.

' ( i . r,, ;l U
Ir įkėlė ponai jį 
gegute kukuoti,;.
Skausmo plyštančioj širdy 
jiems neišmatuoti, d
5.
Vai ku ku, ku-ku, ku-ku,— 
visas kraštas aidi, 
žudo tūkstančius vergų 
ponai pasileidę. •

Ei, garsiau kukuok! Garsiau! 
Matot paukštf šitą?.! ' 
Paplasnos jis man tuojau 
iš šakų iškritęs.

• "H
Girtas ponas akimis 
išmatuoja aukštį... 
Suvis skamba giriomis, 
bernas krint kai paukštis.

Guli bernas po medžiu; 
jau nebeprikelsi...
Grįžo ponai pamažu

, tęst pradėtą valsą.
6.
Vaikšto klykianti žinia 
po girias tankiąsias, 
kaip nuskendo mergina, 
krito mylimasis.

I
Ak, valia, valia, valia 
ponui dūkti, siausti: 
geležinė baudžiava 
mus visus sukaustė.

Ak, valia, valia, valia 
biedną žmogų ėsti.
Bet... pakilsim gi kada 
laimės atsiplėšti!

Už sesers jaunas dienas, 
už aną gegutę— 
ponus viesulai nuneš 
į tikrą pražūtį!

Už jaunas dienas sesers, 
užu mirtį draugo— 
jaunas brolis neištvers: 
juodas kerštas auga.

7.
Aš išeisiu į girias, 
poną nudabosiu 
ir už rūtas, lelijas 
pakabysiu uosy.

Aš išeisiu į girias..!
Pakabysiu poną 
už nuskendusias dienas, 
kraują, taip raudoną.

Ak, netark tu žodžių tų, 
nekalbėk taip balsiai!
Ponas turi daug tarnų,— 
niekur neišeisi.

Skuba, atskuba tarnai 
jauno brolio rišti 
ir išsiųsti amžinai, 
niekad nebegrįžti.

Dvaro ponui tai gerai: 
kad saugiau jam butų, 
brolį išvežė taniai 
j eiles rekrutų.

8.
Liko motina sena, 
senas tėvas liko...
Graudžiai verkė Lietuva 
vidur lauko pliko.
Graudžiai verkė Lietuva 
šunį apkabinus,— 
rieda ašarų rasa 
rūtom, žal-žolynais.

Ėdė, niekino dvarai, 
ponai šilkašvarkiai.,.
Visas kraštas — ubagai, 
visas kraštas verkė.

Lietuva! Lietuva! 
žemė ašarota!
Tave ėda Visada 
tie 'ponai barzdoti.

Tave ėdė baudžiava,— 
Nepaliauja ėsti,— 
Bet... pakilsim gi kada 
laimės atsiplėšti!

Antanas Rūkas.
(“Kultūra.”)

VISKAS NAUJA, O VAR
GAS VIS TAS PATS.

Ilgai dar liesis pievoj rasos 
Ir žaros degs danguj rausvai, 
Laukų takais bris kojos basos, 
Degs akys sode po klevais.
Ilgai lakštingala šauks naktį.
Ir ligi ryto neprišauks...

! Bet? ar pradės širdis vėl plakti 
šešėliuos vakaro svaigaus?...

' O būdavo—laukai rasoja, 
Ir vos tik vakaras užges. 
Drobines' kelnes paraitojęs 
Eini sau švilpdams pas mergas.
Oi, ligi ryto krečia rasą 
Liūdnos armonikos balsai, 
Ir gelsvo lino ilgos kasos... — 
Dėl jį apsVaigsti tu visai.
Ne toks tu, žalias kaime mano, 
Ir aš, gal but, kitoks tapau.
Tau varva vargas nuo kaštanų, 
Aš gatvių brukę suklupau.
Dabar mes žiūrim viens į kitą 
Ir širdyje kažko graudu.
čia viskas man tavy matyta 
Ir viskas nauja čia Kartu.
Ir žmonės čia nauji išaugę, 
(Senų nebepažint. dabar).
Ir naujos liepos pirkias saugo, 
Tik vargas liko senas dar.
Ir gal todėl kažkaip savaime 
Tavy atbunda man širdis.
O sveikas mielas mano kaime, 
Toks tolimas ir savas vis!

Juozas Kruminas.

Kaip Kas Man Šiandie
Išrodo chTpūšynas. ■■ •

Amerika labai smarkiai 
užprotestavo, kam Meksi
kos valdžia konfiskuoja 
Wall Streeto piniguočių lo
bius. Meksikos prezidentas 
Cardenas piktai atsako A- 
merikai, kad ekonominis 
boikotas prieš Meksiką taip
gi yra nedraugiškas aktas 
prieš kaimyninę valstybę.

Ištiesų, keista Amerikos 
nuotaika linkui Meksikos. 
Spauda sako, kad Meksiko
je vyja gūžtas Vokietijos, 
Italijos ir Japonijos agen
tai. Konfiskuotąjį Ameri-

neužmiršti, kad “Keleivis” 
visuomet organizacijoms 
patarnauja, visuomet jų 
reikalus” gražiai aprašo ir 
niekados nekaulija aukų, 
kaip tai daro kiti musų laik
raščiai. Ar perka kokią ma
šiną, ar šiaip ką nors sugal
voja — tuojaus ir pradeda: 
“draugai, draugai, duokite 
aukų!” Tuo tarpu gi da nie
kas nėra girdėjęs, kad “Ke
leivio” leidėjai prašytų au
kų. O juk ir jie ne milionie- 
riai. Doleris taip pat reika

lingas ir jiems. Iš vieribš 
prenumeratos laikraščiui 
nelengva užsilaikyti. Kadlir 
daug skaitytojų jis turi, bet 
šiais sunkiais laikais ne.visi 
skaitytojai gali užsimokėti. 
Taigi draugijos gerai pada
lytų duodamos “Keleiviui”! 
savo pramogų skelbimus ir 
užsakydamos ‘‘Keleivio” 
spaustuvėje kitus spaudoš 
darbus—tikėtus, plakatus,1 
konstitucijas ir tt. - j

Remkite pažangiąją dar
bininkų spaudą!

kos ir Anglijos aliejų Mek
sikoj perkasi Vokietijos,
Italijos ir Japonijos impe
rialistai. Žiūrint iš pavir
šiaus, atrodo, kad iš pažan
giosios Meksikos darosi ir 
atžagareiviška valdžia.

Bet perskaičius Cardeno 
pasakytą tuo klausimu pra
kalbą — gaunasi visai kito- 
kis vaizdas. Cardenas sako, 
kad atsiėmus Meksikai savo 
aliejaus šaltinius iš Ameri
kos ir Anglijos kapitalistų, 
Amerika su Anglija uždėju- 
sios Meksikai ekonominę 
blokadą, kad priversti ją 
pasiduot Anglijos ir Ameri
kos magnatams. Cardenas 
sako, mes nepasiduosime, 
kas jau nusavinta, tas ir 
liks nusavinta.

Centralinėje Europoje vis 
dar niaukiasi karo debesys. 
Francuzų armija 'užėmė Vo
kietijos pasieniu Mažino 
(Maginot) tvirtumas. Vo
kiečiai iš savo pusės taip pat 
stovi pasiruošę. Čekoslova
kai norėtų tartis su ziudetų 
vokiečiais, bet tie nori visiš
kai nuo Čekoslovakijos atsi
mesti ir prisidėt prie Vokie
tijos. Anglija vieną dieną 
kalba prieš vokiečius, kitą 
dieną tyli. Sovietai davė žo
dį, kad gins Čekoslovakiją. 
Atrodo, tik menkos kibirkš
tėlės brėkštelėjimas—ir uš 
kanuolių trenksmai, ir pleš
kės miestai nuo bombų, ku
rias orlaiviais lengva šian
dien sėti. Kaip permeti aki
mis per pasaulį, tai šiurpas 
ima, matant kas laukia žmo
nijos. Jeigu fašizmas įsiga
lėtų, kokia priespauda že
mėj užviešpatautų! O jam 
kelią gali pastoti vien tik 
demokratinės valstybės ir 
tų valstybių griežtas darbi
ninkų pasiryžimas, fašiz
mui nusukti sprandą. Bend
ras frontas dar dienos klau
simas, dar dienos reikalas.

Iš Kinijos ateina džiugi
nančių žinių. Nors japonai 
su pekliška karo mašina 
veržiasi prie Hankau, bet 
kinai skina juos kiek galė
dami. Užimtoje Šantungo 
provincijoje japonai neturi 
ramybės; tenai 30,000 ki
niečių partizanų užpuldinė
ja ir naikina Japonijos ka
rines jėgas. Kitose provinci
jose taip pat. Žinoma, tokia 
kova kinams yra . sunki ir 
perdaug brangi. Bet tauta 
užpulta plėšiku ginasi ir le
mia jiems mirtį.

Amalga.meitų unijos pre
zidentas Hillmanas su kitu 
CIO pildomosios tarybos na
riu taikė dviejų frakcijų 
peštynes automobilistų uni
joje. Jie aiškino,, kad frak- 
cijinės kovos silpnina uniją. 
Jie nurodė, kad spendavi- 
mas unijoj viršininkų prida
rys žalos. Bet Martinas ap
svaigo savo “pergale” ir ne
nori nusileisti. Butų geriau, 
kad susitaikintų.

Brooklyno lietuviai -dar- 
biečiai davė “Keleiviui’’ sa
vo pikniko skelbimą. “Ke
leivis” Brooklyne ir jo apy
linkėse yra labai daug skai
tomas, todėl užsimokėtų ir 
kitoms organizacijoms gar-: 
sintis “Keleivyje.” Reikia

KAIP GYVENA NIDOJE
NUDISTAI. v '

“Lietuvos Žinių” kores
pondentas rašo savo įspū
džius iš nudistų gyvenimo 
Nidos “byčiuose.” Girdi:

Jau trečią kartą musų gar
laivis pasiekė Nidą. Aš ir 
keli įgulos vyrai leidomės 
per kopas į pajūrį. , ,

Paėjėję apie 4 kilometrus 
Juodkrantės kryptimi, pa
matome išraustas dideles 
žemių kupetas. — Tai nuo
gųjų vasarotojų valstybė,— 
pareiškia “visažinantis” gar
laivio kūrikas, ir pataria 
mums taip pat nuogai nusi
rengti, nes antraip mus gali 
“nulinčiuoti.” Ką gi, Įdomu
mas toks didelis, jog jis nu
gali kuklumą. Bet maža dar 
nusirengti. Reikia turėti dar 
“savo” duobę, atseit—“rū
mą,” kuriame galėtum išsi
maudęs “gyventi.” Mat. po
nai nudistai ir ponios-pane- 
lės nudistės kopomis nelai- 
pioja; pajūryje nešėlsta. Jie 
tik maudosi, o nusimaudę 
skuba į savo duobes ir jose 
kaitinasi, skaito knygas ir 
laikraščius, lošia kauliukais^ 
kortomis, šachmatais, flir
tuoja... Tik retkarčiais pa
matai pakylant vyriškį ar 
moteriškę iš duobės ir pe: 
reinant į kitą duobę, atseit 
—į svečius pas savo pažįsta
mus, pažįstamas.

Rankomis . išsikasame di
džiulę duobę, čia nusiren
giame ir leidžiamės į jurą 
maudytis, sąmoningai slink- 
dami vis gilyn į nudistų “te
ritorijos” vidurį.
Ko jums čia reikia? Jus ne 

nudistai.
Iš vienos duobės pakyla 

senyvas vyras, moteris, dvi 
17—20 metų mergaitės ii 
apie 24—28 metų Vyriškis. 
Visi penki visiškai saulėje 
įdegę iki juodumo, drauge 
atbėga į jurą prie mūsų ir 
maudosi.

Jie musų visiškai nesivar
žo, tuo tarpu mes nekaip 
jaučiamės. Šį musų gestą 
pastebi nuolatiniai “nuogų
jų valstybės” gyventojai, ir 
viena mergaitė, graži,-stan- 
dri blondinė, nieku nesivar- 

įžydama prieina prie manęs 
ir piktai vokiečių kalba sa
ko:

—Ko tamsta čia slapstai
si? Tamsta ne nudistas, tad 
ko čia atėjai?

—Įdomumo vedinas, — 
paprastai atsakau:

Į —Ja. Jus visi mus vadi
nate begėdžiais, o patys ne- 
sigėdinate tyčiotis iš gamtos 

i įstatymų, dangstydamiesi 
savo kūną skarmalais prieš 
atvirą saulę ir jurą, — vis 
dar piktai ir prikaišiojamai 
kalba ji man. Mano draugai 
tyliai aplinkui nardo ir 
klausosi. lt

—Ištvirkėlis, — prasijuo
kia žavingoji nudiste.

, —Mes nesigėdiname gam 
tos, kuri mus čia taip jau
kiai globoja; mes nenorime 
papiktinti kitų tokių pat 
žmonių ir vengiame patys 
pasipiktinti ar pasiduoti ne
dorai pagundai. '

—Cha, cha, cha! — “iro-t

niškai kvatoja vokietaife ir 
paskui rimtai sako:

—Ištvirkusį žmogų ir lo
pinėlis nuogumo piktina ar
ba gundo. — Ir ji man pra
deda skaityti visą referatą 
apie dorovę, moralę, apie 
valią, savitvarką ir tt. Ta
čiau matydama, kad aš vis
tiek nedrįstu iš vandens iš
lįsti, supykusi sako:

—Vabale, tu vabale! To
kių pažiūrų ir įsitikinimų 
žmogumi galima tik pasi-i 
šlykštėti, bet ne susigundy
ti,—ir ji taškydamosi van
deniu mane palieka ramy
bėje.

išsimaudę, nutar i a ąf’e 
“pradefiliūoti” visas duo
bes ir pasižiūrėti jų gyven-' 
tojų. Tai, ką mes hratėme,1 
šio rimto laikrašio skiltyšę 
redaktorius neleis aprašyti, 
todėl ir nutylėsiu. Tąčiau 
vieno dalyko negalima nfy 
paminėti: Šiose .duobėse 
mes pamatėme ne vieną lie
tuvį nuogų moterų drapįi-! 
joje, pamatėme ir vieną/ku- 
nigą, ramiausiai su nuogo
mis moterimis belosiant 
“skatą.”

Prie musų duobės labai 
gražiai įsitaisiusi penkių 
asmenų kompanija.'Tai vy
ras, žmona, žmonos brolis ir 
2 vaikai—berniukas 15 jnė-j 
tų ir mergaitė 16 metų.

Pasirodo, iš musų nei viį-; 
nas neturime nei degtukų, 
nei žiebtuvėlių, o rūkyti nu
risi. Mane komandiruoja į 
kaimyninę duobę pasisko
linti ugnies. Eiti apsirengu
siam, aišku, neduos, nuo
gam nejauku. Galop susi
kaupiu ir prieinu. Vokiškoji 
kompanija, pasirodo,' labai 
simpatiška ir draugiška., Ji 
būtinai kviečia į duobę, pa
vaišina vėsiu limonadu ir 
pradeda klausinėti .apie 
Klaipėdos kraštą, Lietuvą: 
Ši šeimyna, visiškai niekuo 
nesivaržydama, šnekina pia
ne. Jų berniukas nuneša 
mano draugams degtukų,.o 
aš pasilieku pas juos. Čia 
vėl išgirstu tokius pat argii-i 
mentus dėl jų nuogumo pa
jūryje, dėl savotiškai ĮdoĮi 
mių pažiūrų į dorovę ir kt. ‘

Patyrę, jog esu spaudos, 
žmogus, jie reiškia man tik
rai nuoširdžių simpatijų, 
švelniai stebėdamiesi mano 
abejingumu nudistų teori’1 
jai, kurios aukščiausias tiks
las esąs artinti žmones prie 
gamtos juos moralizuoti nį 
pragaro bausmėmis, bet bai
me suteršti grožį, idealią 
meilę viskam, kas dvelkid 
gėriu ir gyvenimą dąroža-, 
vingą, gražų, kilnų.

Grįžtant atgal į Nidos uo
stą, sutiktas pakely pasienio 
policijos tarnautojas aiški
na mums,. jog praėjusiais 
metais buvę daryta žygių 
“nuogųjų valstybėlę” išfiai-j 
kinti, bet praktika paro
džiusi, jog tai neverta. j

—Nuogaliai yra-ramiausi' 
žmonės. Tat skirti specia
lius tarnautojus nudistus 
persekioti, daug kaštuoja, o 
visiško panaikinimo , vidiek 
nesą galirfia pasiekti. ■ j
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KĄ MATE LIETUVOJE 
DRAUGAS STRUMSKIS.

Baisi nelygybė, neapsako
mas žmonių pažeminimas 

ir kvailų valdininkų 
pasiputimas.

Pereitą sąvaitę “Kelei
vio” redakciją aplankė mon- 
tellietis drg. Strumskis, ku
ris šią vasarą viešėjo Lietu
voje ir tik šiomis dienomis 
iš tenai sugiyžo.

—Na, pasakykit, kaip 
jums dabar Lietuva išrodo? 
Ar galima butų amerikie
čiui įsikurti tenai pakenčia
mą gyvenimą? — buvo pa
klaustas musų svečias.

—Tąip, galima,—jis sa
ko.—parsivežus pinigų, ga
lima butų gyventi neblogai. 
Bet važiuoti tenai pinigų 
pasidaryti, tai jau prapul
tum, nes uždarbių nėra, o 
kokie yrą, tai labai prastai 
apmokami, tuo tarpu gi pra
gyvenimas labai brangus, 
jeigu jį lyginti su uždar
biais. Pavyzdžiui, vidutiniš
ki pietus Kaune kainuoja 3 
litus, o uždirbti 3 litus Kau
ne labai sunku.

Drg. Strumskis su žmona 
važinėjosi po Lietuvą pla
čiai ir sako, kad toks kainų 
su uždarbiais nesuderinimas 
esąs 'pastebimas visur. Ne 
vien tik-kainos aukštos, bet 
žmonės da plėšiami ir viso
kiais mokesčiais. Štai pa
vyzdi^ :

—Nuvykau su žmona į 
Palangą; Tuoj reikia užsire
gistruoti policijoj ir už lei
dimą gyventi 10 dienų rei
kia užmokėti policijai 8 li
tai. Dviem—16 litų. Pasi
baigė 10 dienų, vėl mokėk 
policijai 16 litų.

Prągyvenimas ir butas 
Palangoj kainuoja vienam Tas “viską žino” 
asmeniui 8 litus kasdien.!modamas sako, 
Vyrui sii žmona-
O kiek vidutiniškas žmogus daus reikalų ministeriją. 
Lietuvoj uždirba per dieną?! —Nueinu į tą ministeriją, 
Apie 5 litus. Taigi aišku, —sako drg. Strumskis. — 
kad vidutiniam žmogui Lie- Valdininkų daugybė. Paaįš- 
tuvus “bočiai”' neprieinami. kinau reikalą vienam^ o šis 
Tenai gali vasaroti tik kuni-lpataria: “Klausk ponas pas 
gai, valdininkai ir kitokie aną poną.” Kreipiuos pas 
ponai. Ir reikia stebėtis, kiek tą. Tas išklausė visą istoriją 
mažutėj Lietuvoj tų ponų ir siunčia pas kitą “poną.” 

> “ponas”
I parodė vieną “ponią” ir sa- 

kad šitie reikalai esą 
įjos žinioje, ji viską sutvar
kysianti. Prieinu prie tos 
ponios langelio. Sėdi merga 
prie stalo ir geria arbatą. 
Matyt, aš nepataikiau pagal 
jos ūpą įneiti ar prie lange
lio atsistoti, nes iš jos vyp- 
sos tuoj buvo matyt, kad ji 
supyko ir atsuko savo nosį į 
kitą pusę. Geria arbatą ir vi

ta duona nepanaši į duoną, sai nežiūri į mane. Nusibo- 
amerikietis visai negali jus do man laukti, todėl ir sa- 
valgyt. kau: “Aš čia atėjau su rei-

’ Daugiausia skurdo drg. kalu, o ponia arbatą gari ir 
Strumskis matė Žemaitijoj, nežinau, kada pabaigsi. Ar 
Žemė tenai esanti prasta, negalėtum pirma patarnau- 
laukuose mažai kas užauga, ti, o paskui savo arbatą iš- 
o mokesčius vistiek reikia gerti?” Vaje, kad šita po- 
valdžiai mokėti. nia pašoko: “Tamsta mane

Rokiškio apskrity, arčiau įžeidei! Mes tokius ponus 
prie Latvijos, gyvenimas mokam tuojaus už durų iš- 
esas geresnis. vesti!” pradėjo ji man gru-

Bet štai da keliatas pavyz- moti. Bet aš nenusigandau.
- u— -    -------------------------- ----------- —--------------------- - —*------- ----------- :—;  -------------------

džių apie kainų aukštumą:
Amerikoj mes galim nusi

pirkti paštakortę už 1 centą 
ir ji buna jau gatava su paš
to ženkleliu. Lietuvoj gi pa
naši atvirutė kainuoja 5 
centus ir neturi da pašto 
ženklelio; prie jos reikia da 
prilipyti štampų už 15 cen
tų. Taigi atvirutė Lietuvoje 
kainuoja 20 centų, tuo tar
pu kai Amerikoje lc.

Pora vidutiniškų mote
riškų čeverykų kainuoja 14 
litų, o vidutiniška moteris 
Kaune uždirba tik apie 2 li
tu per dieną. Reiškia, ji turi 
dirbti 7 dienas ir nieko ne
valgyt, kad galėtų nusipirk
ti porą čeverykų. Tuo tarpu 
gi Amerikoje moteris gali 
nusipirkti 2 poras čeverykų 
už vienos dienos algą.

Vidutiniškas vyro siutas, 
kokį Amerikoje galima nu
sipirkti už $15—$20, Kaune 
kainuoja nuo 250 iki 300 lt.

Degtukų dėžutė Ameri
koj 1 centas, o Lietuvoj—10 
centų. Užtai žmonės perka
si žiebtuvėlius. Bet policija 
tuos žiebtuvėlius konfiskuo
ja ir jų pardavėjus baudžia. 
Mat, valdžia nori, kad žmo
nės vartotų degtukus, nes to 
reikalauja degtukų mono-

Patariau jai nesikarščiuoti 
ir pareiškiau, kad aš išeisiu 
ir nevėstas, tegul tik sutvar
ko man reikalą. Buvę kon
toroj kiti žmonės pradėjo 
prunkšti juokais iš tos kvai
los “ponios” pasiputimo. 
Pagaliau ji nurodė man 
kambario duris ir pasakė 
piktai, 1 
mano reikalą sutvarkysią. 
Einu j tą kambarį. Sėdi val
dininkas. Paaiškinu jam 
reikalą. Išklausė, pagalvojo 
ir paaiškino, kad šitais rei
kalais aš turiu kreiptis į A- 
merikos konsulatą. Važiuo
ju į konsulatą. Bet čia man 
paaiškina, I 
esanti tik pasus tvarkyti; 
gelėžinkelių reikalai jiems 
nepriklausą. Tada aš nuvy
kau į geležinkelio stotį ir 
klausiu patarimo informaci
jų biure. Tik čia man pavy
ko sužinoti, kad norint gau
ti lengvatų geležinkeliais 
važinėtis, reikia kreiptis j 
turistų biurą.

Mussolinio Agentas 
“Mokina” Roose

velt ą.
Virginio Gayda, Mussoli- 

nio organo redaktorius, ė- 
mėsi “mokinti” Amerikos 
prezidentą Rooseveltą. Jamkad tamp kambarv P* ivuuseveitą. jumKad tame Rambaiy nepatinka kam Rooseveltas 

hUq q cntvarkvcin _ __kalba apie Europos diktato
rius ir smerkia fašizmą, ku
ris kėsinasi praryti visas 
silpnesnes tautas. Gaydos 
supratimu, šitokios Roose- 
velto kalbos naudos niekam 
neatneš, bet blėdies gali pa
daryti daug, nes jos gali pa-kad iii narei o-a g^ti p<i-

v ų drąsinti demokratines vals- nac iq tvarkvri • ~ -

TRUMPOS ŽINIOS

Automobilių Unijos Taikos

Visur baisi nelygybė ir 
neapsakomas kvailų valdi
ninkų pasiputimas. Pavyz
džiui, drg. Strumskis norė
jo gauti lengvatų geležinke
liais važinėtis. Kjla klausi
mas, kur reikia tuo reikalu 
kreiptis? Teiraujasi jis pas 
vieną ir kitą, bet niekas ne
žino. Pagaliau kreipiasi j 
kažin kokį valdžios atstovą, 

ir nesvy- 
____ , kad šituo 

i—16 parai J reikalu reikia eiti tiesiai j vi-

yra! Palanga prisikimšus, Galu gale vienas 
sunku gauti kambarį.

■ O štai antroji medalio ko,
pusė:
', —Teko apsistoti vienoj

šeimynoj Šiauliuose—sako 
drg. Strumskis.—Iš viso ši 
šeimyna turėjo tik 19 lietu
viškų. centų prie sava dū
šios. O gyventi turi iš skati
ko. Todėl skurdas baisus. 
Viskas, ko ji gali nusipirkti, 
tai tik juoda duona. Bet ir

ATIDARYTA LIETUVOS 
SEIMO RUDENS SESIJA.

Kaune, rugsėjo 15 d., mi
nistras pirmininkas kun. Mi
ronas atidarė “seimo” ru
dens sesiją. Rugsėjo 16 d. 
išrinkta peticijų komisija, 
kurios pirmininku išrinktas 

;atstovas Merkys.

LOZORAITIS TAUTŲ 
SĄJUNGOJE.

• Geneva, rugsėjo 16.
mis dienomis vykstančiuose 
Tautų Sąjungos posėdžiuo
se Lietuvos užsienių reikalų 
ministras Lozoraitis išrink
tas Tautų Sąjungos Darbo
tvarkės Komisijos pirminin
ku ir taip pat išrinktas Pil
naties prezidiumam

UŽSIBAIGĖ KONFEREN
CIJA VARŠUVOJE.

Kaunas, rugsėjo 17 d. 
Šiomis dienomis Varšuvoje 
Užsibaigė Tarparlamentinė 
Ekonominė Konferencija, iš 
kurios Lietuvos atstovai 
Barkauskas ir Viliušis jau 
grįžo.

tybes pradėti karą prieš fa
šizmą. Tokią “klaidą” pa
daręs Wilsonas, norėdamas 
sunaikinti Vokietiją ir už- 
tęsdamas Europos karą. Iš 
Wilsono 14 punktų ir jo su
manytos Tautų Lygos šian
dien jau beveik nieko neli
ko, bet sukelta Europoje 
suirutė pasilieka iki šiai die
nai.

Dabar tokią pat “klaidą” 
darąs Rooseveltas, kuris 
imasi spręsti Europos reika
lus., “niekuo anie juos nenu
simanydamas.”

Ot, jeigu Rooseveltas pa
girtų Italijos banditizmą 
Etiopijoj ir Ispanijoj, tai 
tuomet jis “nedarytų klai
dos.” i ’
PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

(1) Neužsitikintis Vyras; (2) Žy
dinti Giria; (3) Klaida; (4) Korck- 
ta. Jose nurodoma kąip žmonės pai- 

į;„ |kai tiki j visokius prietarus, 
° " I burtus ii; tt. Kaina ....................... 15c.

PARSIDUODA KELIOS
Pienininkystės Parmos, su ypatin

gai brangiu apmokėjimu už pieną, 
parsiduoda su gyvuliais, įtaisymais, 
mašinerija ir įrankiais. Vietos: Ster
ling, Plainfield, Killingly, Wood- 
stock, Putnam, Pomfrėt. Eastford, 
Hampton. Kurie interesuoti tikra 
gera, didele farma, atvažiuokit ai bū 
rašykit Racine Farm Agency, 

75 Main street, Danielson, Conn.

Gen. Goeri

CIO vadas John Lewis paskyrė komisiją, kad išlygintų automobilių darbininkų uhijoj ki
lusius nesutikimus, čia ši komisija parodyta vedant derybas Detroitu. Iš kairės į dešinų 
sėdi: (1) plieno darbininkų unijos pirmininkas Philip Murray, (2) autoihobillų darbi
ninkų unijos prezidentas Homer Martin ir (3) siuvėjų amal'gameitų unijos prezidentas 
Sidney Hillman.

ŽMOGAUS SVEIKATA 
IR LINKSMYBĖ

Priklauso nuo supratimo ir išpil 
dyino gyvenimo pirmų įstatymų. Ne
sveikata, ' nelinksmybė, neramumas, 
rūpestis ir abelnai visokia nenorma- 
lė padėtis, tai klaidingas pildymas 
tvėrimo galybės pirmų įstatymų.
Jeigu nesveikuojat, rašykit DABAR 

išaiškinimui jus padėties. Kaip su
prasite savo gyvenimo klaidas, bus 
lengva išpildyt jus aukščiausius gei- 
davinius ir įgysite sveikatų ir links- I 
mybę. (2) 1

Jos. Matukaitis, BP. D.
377 South Street, Bristol, Conn, j

Pigiai Farmos Parsiduoda
1) 10 akerių geros žemės, budinkai 

prasti. Kaina $110. 2) 60 akerių, ge
ra žemė. $700. (Vienas miškas ver
tas $1000.). 3) 135 akerių labai ge
ros žemės, budinkai visi geri, didelis 
sodas, apie 200 vaisinių medžių, prie 
steito kelio, miestan 5 mailės, kaina 
$3,700. Svetimtaučių apgyventa. Dau
giau informacijų norint, .klauskite:

Paul Katrunas, (9)
Box 179, Bainbridge. Ohio.

SVEČIAI KAUNE.
Šiomis dienomis Kaune 

viešėjo Tarptautinės Rau
donojo Kryžiaus generalinis 
sekretorius Gelgudas, kuris 
savo laiku užtarė Lietuvą 
prieš lenkų intrigas.. Taip 
pat viešėjo pasaulinės Rota
ry Kliubų Sąjungos pirmi
ninkas Hageris.

ATPIGINAMI VAISTAI.
Kaunas, rugsėjo 16 d. Ne

tolimoje ateityje numatoma 
atpiginti vaistus darbinin
kams ir ūkininkams iki 60 
nuošimčių.

PASIBAIGĖ DIDIEJI LIE
TUVOS KARIUOMENĖS , 

MANEVRAI.
Rugsėjo 15 dieną pa-1 

■ibaigė didieji Lietuvos ka
riuomenės manevrai.

G. K. Čia matome mpdaliuotą generolą Hermaną Goeringą. Tai 
Hitlerio mokytojas ir patarėjas. Dabar jis staiga apsirgo.

Iš Tarptautinio Darbo Kongreso Meksikoj.

šiomis dienomis Meksikos sostinėj įvyko tarptautinis darbininkų kongresas, į kurį atvy
ko daug atstovų iš visų pasaulio kraštų. Prie stalo čia sėdi vyriausi kongreso kalbėtojai, . 
Skaitant iš kairės į dešinę, jie vadinasi: (1) pavardė nežinoma (2) Francuzijos Genera

TUOJ SUKAKS

25-ki METAI
KAI LIETUVIAI SKAITO

NAUJIENAS
Ir Tamsta prisidek prie šio 

didelio būrio lietuvių ir užsira
šyk tą seiliaus} ir didžiausį Ame
rikos lietuvių dienraštį.
SUV. VALST. (už Chicagos) ir 
KANADOJ, Metams tik $5.00.
Vieną susipažinimui kopiją pri
siusime VELTUI.

Graži dovana tiems, kurie 
iškalno užsimoka už metus. Ra
šykit ir savo čekį ar money or
derį siųskit. 

tes Darbo Konfederacijos vadas Leonn Jouhaux (ištark: žua) ; (3) Amerikos CIO va
das John Lewis; (d) Meksikos Darbo Konfederacijos vadas Vincente Toledano.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.. . CHICAGO. ILLINOIS.

— ■ ‘ ■ l"ll

FARMAI PARSIDUODA
Taipgi mainyčiau ant mažos stubos.

112 akru geriausios žemės—juodže
me .su moliu, viskas auga geriausiai. 
20 akrų dirbamos, 30 akrų gero miš
ko, 40 akrų alfaltos, du upeliai teka 
per ganyklas, žemė lygi, triobos ge
ros. 2 ’ ‘ ■ -• 2’ ’
stuba. 40 akerių apsėta kviečiais ant 
puses.

i paima 
kelias eina palei farmų. 
pigiai, klauskite laišku.

CHAS. BALTUŠNEK, 
, Madison Co., Munnsville, N. Y.

Parsiduoda Farma
Gražiausia Farma visame State, 

117 akerių, yra gero miško vertės 
apie $7,000, budinkai, yra ir gyvulių. 
Puikioj vietoj, teka upelis ir šaltinis, 
prie pat Hudsono miesto, tarpe dvie
jų parkų. Kaina $18,000. Įnešt apie 
$8,000. Farmos tikroji vertė apie 
$30,000. Savininką galite matyti bile 
laiku. PETRAS ČAPLIKAS (0) 

157 Broadway, So. Boston, Mats.

Labai Žema Kaina
Parsiduoda 3 akeriai geros žemės, 

8 kambarių stuba su rakandais, skie
pas, malkinyčia, šulinys prie durų, o 
antras šulinys daržams. Tvartas 
30x35, stogas blekjnis, daug vaisinių 
medžių. Prie cementinio kelio, 5 blo
kai iki ežero, 2 mylios į miestą. Dau
giau paaiškinsiu laišku. (0)

G. M. Kanton, R. D. 3, 
Richfield Springs, N. Y.

NAUJA VAISTŲ KNYGA

SVEIKATA LIGONIAMS
Gydymas visokių ligų šaknimis. 

Augmenimis, Žievėmis, žiedais; Sėk
lom ir Lapais. Joje teip*. 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo- ir kaip reikia vartoti. 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-)

PAUL MIKALAUSKAS
248 W. Fourth St . So. Boston, Mass.

barnės, 50 tonų šieno, didele

3 mylios nuo miestuko, busas 
vaikus iš namų,

Noriu susipažint su lietuviais
Gyvenančiais Dorchester, Mase., 

tarp Fields Corner ir Ashmont. sto
čių. Taipgi Mattapanę, ant Blue Hill 
avė. prie Morton street. Malonėkit 
parašyt man laišką, aš išlaidas su
grąžinsiu. Aš noriu ten. Susirast vie
tą apsigyvenimui. A. Gulben, (9) 

581 Millbury st., ;Worcester,įMass.

cementinis. 
Parsiduoda

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 p. p. 
ir nuo 6 iki 8:30 vakaro, 

šventadieniais: 10 iki 12 diena.

3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483
Piršlys Suvadžiotoias. Vieno veiksme 

Komedija. Paraše Ben. Rumšas. Ga 
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja i 
moterys ir 5 vyrai
Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome 

dija. Parašė Ben. Rumšas Juokin
gas veikalėlis Dalyvauja 2 vyr-i ii 
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina............................ 25c

PAJIEŠKOJIMA1
Pajieškau Onos MACIULAlTiE- 

NĖS, ir Matiošiaus MAČIUI AlČIO. ’ 
Man išvažiavus į Lietuvą 1913 m. 
juos palikau Penns Station miestely. , 
Dabar ’sugrįžus man vėl į Ameriką 
norėčiau juos susirasti, Kas žinot kur 
jie gyvena, prašau pranešti man jų,, 
adresą, busiu labai dėkingas. (0) .

William Dominikaitis
% Mr. Jeffords, Glen Riddle,. Pa.

Pajieškau mano tėvelio ANTANO 
VASYLIAUS, paeina iš, Ųžčenč.o Į 
vals., Daugvietų kaimo; gyvena Ame-; 
rikoje.'Pajiešau Antano ir Juozo Sto-jį 
nio, tai mano švogeriai, paeina nuo!, 
Užvenčio, Daugvietų kaimo. Kurie! 
žinot kur jie randasi, malonėkite praji 
nešti. Antanas Vasylius (9);' 

C. Linch 3752 Nueva Pompea, I;
Buenos Aires, Argentina. ' ■

Pajieškau brolių Jono ir Juoze 
ANDRUŠKEVIČIŲ, paeina iš Su
valkijos, Skerdupio kaimo, Veiverių 
parapijos. 28 metai kaip Amerikoje, 
gyvena apie Brooklyn, N. X- Kulpe: 
žinot malonėkite pranešti arba jie 
patįs lai atsišaukia. Jūsų sesutė Ma
rijona Andruškevičiutė. Adresas: (0)

Mrs. Mary Bilienė
4815 Scotten avė., Detroit, Mich,

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui draugės 

tarp 45 ir 60 metų, aš esu 5t metų, 
tunų farmą 40 akerių, su visais bu- 
dinkais ir sodas. Kuri mylėtu gyvent 
ant farmų, malonės atsisaukt. Jeigu 
ir vaikų turi. Pageidaujama kad tū
rėtų kiek pinigų. Prašau ir paveiks
lą prisiųst. reikale sugrąginsiu. (9) 
J. S. 2421 —’23 st., Detroit, Mich.]

Aš esu singelis vyras -10 m. am- 
čiaus, nepijokas ir nerūkau. Aš my
liu farmos gyvenimą ir norėčiau su
sipažinti su moterių, kuri užlaiko 
farmą ir kuri nori apsivesti. Aš tunu, 
susitaupinęs biskį pinigų. Malonėkit: 
kreiptis: W. K. (9)i

3 Waltham Street, Boston, Mass.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, rud
galviai, gelton-. 
galviai ir balt
galviai. Prisiun- 
čiu j visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir j Kanadą l 

GEO.
BENDORAITI3

520 Wilson St., 
iVatcrbury, Conp.;

SVEIKAS IR GARDUS ALUS
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTĖS

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

JA U GAUNAMAS IR BONKŪTĖSE 
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING CO./ Inc.
TELEFONAS 81 LAFAYETTE ST.,
Worcester—5-4334 WORCESTER, MASS.

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



įeitas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON

Moterims Pasiskaityt
X ŠĮ SKYRIŲ TVARKO

 M. MICHELSONIENĖ.

KUNIGAI IR VAIKU 
GIMDYMAS.

Italų politikos sūkuryje.
Tūlą laiką iš Romos nu

aidėjo garsas, kad 60 kata 
likų bažnyčios itališkų ku
nigų ir apie 200 kunigų Ve
necijos rūmuose aplankė 
Mussolinį. Išsirikiavusi Mus
solinio asmeninės apsaugos 
gvardija pasveikino kuni 
gus iškeltais kardais. O ku
nigų manifestacija išdidžiai 
ir tvarkingai tarp iškeltų 
kardų įžygiavo Į rumus, 
kaip dabar žygiuoja tie Ita
lijos kareiviai, kuriems dai 
nereikia eiti i Ispanijos mu
šiu linijas.

Romos katalikų bažnyčia 
nuvede italų kunigus pas 
MussolinĮ kukliu ir prakil
niu, nors ne savo amato, tik
slu: pareikšti valdžiai, kad 
kunigai visomis išgalėmis 
prisidės prie Italijos ūkio 
sustiprinimo. Šituds naujus 
komersantus ir ekonomistus 
arba, biblišku terminu ta
riant, “muitininkus,” reikė
tų tik pasveikinti, jei jie bu
tų pasidarę tik “muitinin
kais.” Bet Mussolinis turėjo 
kitų tikslų, ir kunigus suagi
tavo kitiems reikalams.

Mussolinis pirmiausia pa
prašė kunigų, kad šitie jam 
padėtų sulaikyti kaimo žmo
nių plūdimą į miestus, pas
kui, — kad kunigai skatintų 
parapijoms gimdyti dau
giau vaikų. Jis, kurio fašis
tinės gvardijos dar nėra de
šimties metų, kai karčiai 
gniuždė kunigus ir katalikų 
tikėjimą, dabar savo pra
kalboje užsidegė “giliu ti
kėjimu.” Nurodęs, kad nuo 
to laiko, kai jis su popie
žium pasirašė sutartį, taika 
ir pasitikėjimas, viešpatauja 
tarj) valstybės ir bažnyčios, 
Mussolinis sušuko; pačiame 
kalbos įkarštyje: 
kreipkite gi savo mintis Į 
bažnyčios gaivą, 
tėvą” ir... stabtelėjo kalbė
jęs. Kunigai ir civiliai pra
dėjo melstis už popiežiaus 
sveikatą.

Po trumpos pertraukos 
Mussolinis vėl pradėjo kal
bėti: išgyrė kunigus už jų 
nuoširdų bendradarbiavi
mą su fašizmu jo kovoj už|nori priversti Dievą (gam-

“O, nu-

Į šventą

Italijos ekonominę nepri-l 
klausomybę. Jis, esą, žinąs, 
kad gali visados pasitikėti 
Romos katalikų bažnyčios 
lojalumu juodmarškinių rė
žimui. Ir todėl: “Italija, ka
talikų šalis, privalo būti 
krikščioniškos civilizacijos 
ramsčiu, kuris turi būti ga
lingas savo viduj pasiryži
mu ir savo aukštu gimimų 
-kaičium.”

“Tiktai didelės šeimos,’’ 
tarė jisai toliau, “išugdo di
delius batalijonus, be kurių 
negalima laimėti kovų.”

Tai viešas, agentūrų ir 
laikraščių paskelbtas komu
nikatas. Aš ji paėmiau, kaip 
ii paduoda “Manchester 
Guardian” iš 10. I. 38. Bet 
kas slepiasi už šito fakto? 
Ką reiškia jisai žmonių isto
rijos eigoj?

Šito negalima sužinoti iš 
viešų pareiškimų ir prakal
bų, nes tai yra slapta valsty
bių politika; žinoma, slapta 
tiktai tiems, kas neturi laiko 
apžvelkti pasaulinę ūkio ir 
politikos faktorių konstelia
ciją ir pamatyti priežasčių 
ir pasekmių grandinėj tai, 
ko siekiama ir kas norima 
paslėpti.

Italas,—savo daugumoj, 
truputi pristigęs žmogus. 
Nedovanai vokiečiai jį va
dina “Katzelmacher'iu,” t. 
y. beždžionių šokintoji!; 
nedovanai ir šiandien net 
nacionalistai aimanuoja, 
kad jiems kol kas tenka 
tenkintis tokiais sąjunginin
kais.

Mussolinis iš tų žmonių 
nesugebėjo padalyti darbš
čių žemės ir industrijos ūki
ninkų, nes jisai neįstengė 
sutvarkyti pagrindinių pra
monės ir prekybos šakų. Na, 
o italai platinasi gana smar
kiai ir be Mussolinio ir jo 
pasikviestų kunigų pagal
bos.
Derlinga ir dar toli gražu 
neišmatuota Italijos žemė 
dėlto pasidarė perankšta.
Mussolinis, vietoj to, kad 

didint savo žmonių darbin
gumą ir to darbingumo nau
dingumą savo krašte, nu
sprendė išplėsti Italijos že
mes, ir užkariavo Abisiniją.i^nklnoiari 
Ant Abisinijos plotų jisai - ■

Skandalingi Dykaduoniai

Čia parodyta Amerikos Woolwortho (dešimtštorių savinin
ko) milionų paveldėja Barbara su savo kunigaikštpalaikiu 
Haugwitzu-Reventlowu. Turėdami pinigų ir nieko naudin
go visuomenei neveikdami, šitie dykaduoniai pradėjo tarp 
savęs tiek peštis ir skandalintis, kad Amerikos spauda bu
vo pilna žinių apie juos, šis judviejų atvaizdas buvo nu
trauktas Venecijoj, Italijoj.

Prancūzų “Gražiausioji.

štai madmuazelė Ellen Flouest, kurią Paryžiaus francu- 
zai pripažino “gražiausia” mergina visame pasauly.

! KAUNE DAR PARDAVI
NĖJAMI “MEILĖS LA

ŠAI.“
Kauna Ąžuolyne, Miesto 

sode ir kitose vietose, kui 
buriasi daugiau žmonių, či
gonės vaikščioja burdamos 
kortas ir spėdamos žmonių 
laimę. Iš publikos atsiranda 
nemaža lengvapėdžių, ku
rie, įsigeidę sužinoti savo 
ateiti, tiki čigonių tuščioms 
kalboms ir už tai pinigus 
moka, čigonės ir čigonukai 
be kortų “varažijimo” dar 
pašoka ir už tai teprašo pri
dėti 10 centų. Tačiau Žalia
jame kalne čigonė Ona Mi- 
chalauskienė savo veikimą 
praplėtė — ji ne tik ateitį 
spėjo, bet dabai- pradėjo

No. 38. Rugsėjo 21 d., 1938 m.

NAUJAS MOTORLAIVIS “STOCKHOLM.’
Moderniškasis laivas “Stock

holm” yra 28,000 reg. tonų. 
... . .. Nauja švedų Amerikos Linijos

jaunoms merginoms piršti pažyba, nuleistas j jurą gegužės 
patinkamus joms vylus. Kad 29 dieną Cantieri Riuniti laivų 
norimą vyrą butų galima statybos bendrovės uoste Mod- 
privilioti, čigonė pardannė- 1 falcone, netoli nuo Trieste, Ita 
jo sudžiovintus karklų ai lijoj.
beržo lapelius, tvirtindama, Į Laivas “stockholmas” 

, tai es4 Liubčikai, . ku- didesnis ir greitesnis l2 , 
riais galima esą privilioti kitus švedų Am. linijos lai 

■ kurį tik panorėsi vyrą.
Nesudipratusios mergi- balandžio 

nos, darbininkės, tarnaitės jant su kitais 
ir kt., norom tuos “Liubči- 
kus” pirko mokėdamos už ko ir Gothenburgo.' ___u_____ _______ _________ „i_ !_• _ __

tos faktorių) ir negrus dirb
ti po saulute besikaitinan
tiems ar po apelsinų me
džiais besivėsinantiems ita
lams, ir tuo susilaukti pa
garbos ovacijų ir plojimų.

Bet... Abisiniją jis užėmė 
prieš Anglijos noius ir inte
resus. O anglai nepratę, kad 
kas nors jiems panosėj dar
kytų politinį ir ūkišką orą. 
Italai dėl to gerai žino, kad 
Abisinijos užkariavimas da 
nepabaigtas.

Italija visomis išgalėmis 
ruošiasi apginti jos paimtą 
Abisiniją nuo anglų ir jų 
sąjungininkų užmačių.

Italai žino, kad Abisinija 
šalia Maroko—Alžyro ir
Pietų Afrikos yra jėgų plo
tas, iš kurio galima nuka
riauti visą subtropinę Afri
ką, o pirmoj eilėj Keniją, 

; Ugandą ir anglų Sudaną. 
Italija žino, kad dėl šito an
glai niekados nesutiks gra
žumu palikti italams Abisi
nijos. Italija mato, kad An
glija pašėlusiu greitumu 

i ir ginkluojasi, 
kad ji skubiai ruošiasi susi
daryti militarines ir politi
nes sąlygas, kurios jiems be 
rizikos leistų atstatyti Abi
sinijos nepriklausomybę 
“revoliucijos” ar karo budu.

Viskas sukasi aplink Abi
siniją. Arabų kiršininias, 
vokiečių masinimas koloni
jomis, revizionistiniai pa
siūlymai, japonų “rėmi
mas,” karas prieš Ispaniją, 
viša tai Italija daro tam, 
kad susilpnint anglų ir su- 
stiprint savo pozicijas atei
nančiam kare. Ir prieš “bol
ševizmą” šūkauja italai tik 
dėl to, kad' jie nori priešin
gų kraštų tarpe susijieškoti 
paramos, o gal ir savo mili- 
tarinių agentų, kaip kagU- 
liarai. O kai ateis susidūri
mo momentas, kai Abišini- _______________ ___ ____
joj gal prasidės galingas SU- ' Istorija Suvienytų Valstiją šiaurinės 
kilimas prieš italus, o anglai 
uždarys Sueco kanalą, tada 
Italija greičiausia pakeis 
žodį “bolševizmas” žodžiu 
“kapitalizmas” ir bandys 
susitarti ir su komunistais, 
kad tik atlaikyti Abisiniją.

Anglų-Italų karas dėl A- 
bisinijos neišvengiamas. To
dėl Italijai reikalingas au- 
tarkinis ūkis, todėl Mussoli- 
niui reigalinga kunigų para
ma ir ypač daugiau vaikų ir 
dar vaikų.

Kas dėl Romos katalikų 
bažnyčios padėties, tai vys
kupų ir kunigų masinis ke
liaklupsčiavimas prieš Mus
solinĮ, jų eisenos tarp iškel
tų kardų ir jų ovacijos Mus
solinio kariškoms prakal
boms dar kartą parodo, kad 
didelė katalikų bažnyčios 
kunigai dauguma nutolo nuo

Kristaus mokslo, užmiršo, 
kad ju reikalas yra mokinti ■ -

dvnaTdab^Umkadal C*°"ė ‘>r:
meiles, ypač dabai, Kada cijas» pakartoti, pirmoji 
žmonijos dauguma ir taip ..J y ,8 , b ’ , .
jau perdaug suzverejus. I k -i 6

o obalsis “vaikų vaikų, vį ki( lengvapėdė 
daugiau vaikų! sale obal- ,__ _______ į__ a;__________
šio “žudymo priemonių, žu
dymo priemonių, dau
giau žudymo priemonių!” 
yra ne tik paradoksas, o tie
siog nesąmonė “t__1.1___ ’
i dangų atkeršinimo.” Ir už 
šitą nesąmonę katalikų Die- . . 
vas katalikams nedovano-,C jA 
jo: jis jau pradėjo Įvairių1 
diktatorių rankomis griauti 
katalikų bažnyčią ir jis ją, 
jei katalikų kunigai nepasi
taisys, po sekančio karo vi-, 
siškai sugriaus. Tai ne pra
našavimas, o istorinių ir 
psichologinių faktorių kau-( 
zalinė raida dabartinių ku
nigų daromose sąlygose.

(“L. Ž.”) Dr. L. Serbentą. A-.

Laivas “Stockholmas” bus 
> už visus 

------ ------- T ...................ivus.
I Pradės plaukiot 1939 metais, 

mėnesį, lenktinjuo- 
‘Baltojo švedų 

laivyno” laivais, tarp New Yor- 
. Jis taipgi 

vieną “porciją” po kelis ar plaukios iš New Yorko į Vaka- 
net kelioliką litų. rų Indiją. Pietų Ameriką, North

Tamsios ir prietaringos ' CaPe’ Skandinavi^ ir Pabaltės 
merginos pirko “Liubčikus” , valstybes- 
uždavinėjo tariamoms au- [ Laivas “Stockholm” yra auk 
koms, bet aukų vis tiek ne- ščiausios klasės, yra 625 pėdų 
atsirado, niekas joms nesi- i’—". 00 —

. kartojus, pakartotinai čigo- 
1 nei sumokėja už “Liubči- 
kus,” bet vis tiek nieko ne- 

! padėjo.

ilgio, pločio 82 pėdų ir “gross 
tonage” 28,000, vandeny bus 28 
pėdas gylio. Išorinė išvaizda la
bai didinga, nuolaidžios kon
strukcijos, su dviem žemais ka
minais. Trys atskirai veikianti 
Diesel motorai, Suitzer’io rū
šies, 22,000 IHP, trijų propele 
lerių ir galės nuplaukti apitik- 
riai 19 jurų mylių į valandą. Su 
pagelbiniais motorais sudarys

tuvės, keltuvai, vietiniam nau
dojimui ir radio telefonai, mau
dymosi baseinai, turkiškos ir 
elektrinės pirtis, gimnastika ir 
taip toliau.

Du maudymosi baseinai ke
leiviams ir vienas laivo Įgtlai. 
šeši keleiviniai keltai. Keturi 
įrengimai kalbantiems paveiks
lams rodyti, 400 ind. telefonų 
vietiniam susikalbėjimui bile 
kurioj laivo daly, keleiviai 
taipgi galės radio telefonu susi
kalbėti bile kurioj daly—Ameri
koj ar Europoj. Apsauga nuo 
gaisro.

švedų Amerikos Linija palai
ko uuolatinį susisiekimą tarp 
New Yorko ir Klaipėdos, per 
Gothenburgą, kelionė praside
da ir baigiasi linijos laivais. Ir 
lietuviams teks naudotis šiuo 
naujuoju švedų Amerikos Lini
jos laivu “Stockholm.”

VI. Mučinskas.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

" ki ti1 Nusivylusios merginos či- maximum jiegą 37,000 IHP. Tu- 
- gone ir vedybomis pasijuto ri jurų supimo prilaikančias 
z apgautos ir nusiskundė poli-' (anti-rolling) tankas. Trans At 

jlantiniam keliavimui turės vie- 
Kriminalinė policija Či- tų 1,300. Laivo įgula 600. Lai- 

gonę O. Michalaųskienę su 've yra dešimts denių. įvairios 
ėmė ir uždarė į kalėjimą, salės, viešieji kambariai ap- 
Čigonei iškelta byla UŽ suk. šviečiami netiesiogine šviesa. 
Čiavimą. De luxe kajutės turės privačias
------------------------- —.........verandas ir beveik visi kiti kam- 
LIETUVIŲ LAISVĖS MY- bariai yra išoriniai su viena ir 

LĖTOJŲ DRAUGIJA 
WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1938 METAMS. 
. Bilvinskas — pirmininkas, 
711 — 8-th st., Waukegan, Ill.

I Jos Mačiulis — pirm, pagelbininkas, 
ŽMONA NUVARĖ VYRĄ 906 Prescott St. Waukegan, Ill.

I KAPUS i Suzana Gabris—nutarimų rast.
[ 730 McAlister ave., Waukegan, 

Sauginu kaime, Papilio Emilija Kernagis—turtų rašt. 
o-vvpnn Zinkai knrip1 720 Vine Place, Waukegan, III. VaiSC. gyveno ZjinKai, KUlie K Vaitiekūnas — kasierius, 

726 — 8th St., Waukegan, Ill.
Kasos Globėjai: 

J. Petraitis,

tarpusavy smarkiai nesugy
veno. Žmona visą laiką vy
rą plaudavo ir piaudavo, 
kaip, ž^nonės sako — “įvaip 
medinis piuklas.” Vyrui tas 
nepaliaujamas piovimas Įg
riso ir rugpiučio 19 d. rytą, 
nuėjęs i daržinę ir pasirišęs 
po balkiu virvę, pasikorė.

Zinkus buvo dar jaunas, kąJP^'apt^Suvienytv 
38 metų amžiaus vyras.

aržinę ir pasirišęs

BEGIMDYDAMA MIRĖ 
13 METŲ MERGAITĖ. 
“Lietuvos Žinios”,, prane

ša, kad Vilkaviškio-apskri
tį ", •; į" ; ”
dieną mirė begimdydamai 
tūla A-Įė, 13 metų amžiaus 
mergaitė iš Žaliosios vals
čiaus.

m.

dviem lovom. Rūkymo salionai, 
bibliotekos, rašymui kambariai, 
kirpyklos, grožio palociai, krau

D. Lauraitis.
Knygiai:

K. Ambrazunas.
Maršalkos: , 
J.' Jariišaitjs.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legendas apie Kristų, 
kaip jisai buvo įdievintas, ir kaip 

■tapo Dievo sunumi.
TIKIME I KRISTŲ, todėl turime 

i žinoti kaip mytai apie Kristų susida- 
i rė. Žinosite kaip krikščionys pasisa
vino npo pagonų pasakų apie Kristų, 
Kalėdų ’ir Velykų .šventes, o dabar 

[ krikščionys Xyadina pagonis bedie- 
‘ viais.* Atrakite kad net Biblija neži
no kada Kristus gimė, mirė ir kada

, MYTAI APIE KRISTŲ knyga ,tu- 
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen-

i tai. Galima gauti “Keleivio” afise ar
ba

Antanui Žalkovskiui. — 
Nupirkit vaistinėj “Paris 
Green” už 25 centus ir pri- 
puskit tų žalių miltelių j vi
sus kampus, kur tarakonai 
mėgsta daugiausia laikytis. 
Tegul tie milteliai stovi pri
barstyti iki išnyks visi tara
konai. Be to, reikia visuo
met atsiminti, kad virtuvėj 
nebūtų jokių maisto trupu
čių ar išmatų, prie kurių ta
rakonai nakties laiku galėtų 
prieiti. Švara ir nuodai yra 
vienintelis būdas tam bru- 
dui išnaikinti. Indai turi bnt 
sumazgoti tuo jaus po kiek
vieno valgymo ir sinka turi 
but iššutinta verdančiu van
deniu, kad neliktų joje rie
balų nuo maisto.

Zidorui Miliui. — Tams
tos rašinio sunaudoti nega
lėjome.

D. Lauraitis,

P. Rukstalis, ____ , _ naua 1y1134.ua uuc 1
Susirinkimai buna paskutini nedel- jjsaj buvo nukryžiavotas. 

dieni kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 1

ar-

VALSTIJŲ PILIEČIU?
Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty

mai su reikalingais klausiniais ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kaina ................................  25c.
EILĖS IK STRAIPSNIAI.

šioj knygoj telpa 23 gražios eilės,5dj i\d VA VII IYct V lOixAVJ Cl jyaJixi i oivj ruiygvj itipu d4iUa

ties . ligoninėj 2,6. rugpjūčio " “i K i

Amerikos nuo atsiradimo ir dar 
orieš atradimų Amerikos iki 1896 me
tų. Aprašo^ kaip Kolumbas atrado A- 
neriką, kokie čia tada žmonės gyveno 
r tt. Prie galo knygos telpa Suvieny- 
UJ ‘oSboįuo -Bftonąpsuoyi tifpSĮBĄ tų 
1896, pusi. 364. Gražiuose audimo 
ipdaruose................................... $2>26

'avatku Gadzinkos. — Ir kitos links 
mos dainos Apart juokingu "Da- 

zatkų Gadzinkų” telpa 30 ivairių juo 
cingu dainų, eilių, parodijų, ir tl 
daugelis iš dainų tinka juokingom- 
leklamacijoms. šešta pagerinta 
aida 48 pusi.................................... 10<

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

GERIAUSI IŠSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

Visokia Degtinė, Lįkeriai, Vynai 
ir visokių išdirby učių ALUS. 
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS” 
pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET

Į WORCESTER, MASS.

I
 Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 Ž 

receptų, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto tu- f 
šis, kiek’ kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su- | 
taisyti maistą, kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų | 
balansuotą vitaminų kokybę.

Knygą sutaisė K. Petrikienė, išleido A. L. D. L. D. | 
Moterų Skyrius. Kaina $1.00.

Reikalaukite: “KELEIVIS”,253 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. i

pas
T. J. KUČINSKAS, 

3501 So. Union Avė.
CHICAGO, ILL.

Lengvas Budas l 
Išmokt?Angliška;, t

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greita) išmokt kalbėt anti
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar- 
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas. Pusi. 95. S5c.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS 
BALSAI r

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųšių cilia:
TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboj*.
KAINA TIK 51.00.

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

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

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

1y1134.ua


No. 38. Rugsėjo 21 d., 1938 m. KELEIVIS, SO. BOSTON Septintas Puslapi!

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo mu»ų korespondentų Ir ii Lietuvos Laikraičių.)

Nauja Vokiečių Armota Muša Per 20 Mylių

KAIP APGAVIKAS JUOZAS JUZĖNAS 
MELŽĖ JĖZUITUS.

Rugpiučio 17 d. Kaune 
apygardos teismas sprendė’ 
žinomo apgaviko Juozo Ju
zėno bylą.

Kaltinamasis Juzėnas da 
tik 25 metų amžiaus, bet jau 
turėjo apie 15 kriminalinių 
bylų, daugiausia už sukčia
vimus ir dokujnentų klasto
jimus. Jis kilęs iš Gaižunų 
kaimo, Linkuvos vals., Šiau
lių apskr. Sakosi esąs bai
gęs Linkuvos gimnaziją.

Juzėnas, manydamas, kač 
dabar vienuoliai ir dvasiš
kiai yra turtingiausi žmo
nės, sumanė su vienuoliais 
pradėt biznį ir iš jų pasipel
nyti. Taigi, dar 1932 m. lap
kričio mėnesį Juzėnas atėjo 
į vienuolių jėzuitų namus 
Kaune ir pareiškė karštą no
rą tapti vienuoliu.

Vienuoliai šio jaunuolio 
kaistu pasiryžimu tarnauti 
Dievui ir “išsižadėti žemiš
kų malonumų” apsidžiau
gė, juo labiau, kad kandi
datas į vienuolius pasigyrė 
esąs baigęs gimnaziją, tai
gi, trumpai- pasimokęs kuni
gų seminarijoje, galėjo tap
ti kunigu.

Kadangi į vienuolių ordi
ną priimami asmens neturi 
skolų, tai ir Juzėnas buvo 
apklaustas apie skolas.

Jis pasisakė turįs porą 
šimtų litų skolų. Tai provin- 
cijonalas tėvas Andriuška 
sviedė Juzėnui 200 litų ir 
sako, eik greičiau savo as
meniškus reikalus sutvar
kyk! Juzėnas išėjo 200 litų 
nešinas ir nebegrįžo pas 
jėzuitus. Jis sugrįžo po pen- 
kerių metų, t. y., 1937 m. 
spalių mėnesį, manydamas, 
kad jėzuitai j<? nepažins ii 
jis galės pirštis vėl į jėzuitų 
ordiną.

Juzėnas neapsiriko: Kau
no jėzuitai jo nepažino, apie 
išviliojimą 200 litų prieš 
penkerius metus neatsiminė 
ir vėl prasidėjo kalbos apie 
Juzėno priėmimą į jėzuitų 
ordiną.

Provincijolas kun. And- 
ruška ir vėl pasiteiravo kan
didatą į vienuolius Juzėną, 
ar jis neturi skolų.

—Turiu, bet labai mažai, 
—atsakė kandidatas į jė
zuitus.
i;-riTai kiek? — klausia 
jėzuitų provincijolas.
!,i-r-Taip apie 100 litų, — 
neva varžydamasis atsakė 
Juzėnas.
; Tėvas Andruška truputį 
pagalvojęs ir'pasiūlęs 100 
litų.
■1 Juzėnas laikosi “fasono” 
U-jįs tėvui Andruškai pa
siūlė 100 litų vekselį, kurį 
išpirksiąs p. V. Povilauskas, 
hes Juzėnui esąs apie tiek 
skolingas. Be to, Juzėnas 
pasigyrė prie Linkuvos turįs 
Įurto, kurį taip greit negalįs 
suspėti likviduoti, bet turtą 
likvidavęs, iš turto gautas 
pajamas atiduosiąs jėzuitų 
ordinui.

■Šimtu litų nešinas, Juzė
nas apleido Kauno jėzuitų 
namus, nes provincijolas 
siuntė jį važiuoti į Pagryžu
vį, prie Tytuvėnų, kur yra 
jėzuitų naujokynas. Bet Ju
zėnas į Pagryžuvį nenuva
žiavo, o po kelių dienų pa
rašo laišką provincijolui 
kun. Andruškai, vadinda
mas jį tėvelių, o pasirašo 
kandidatu vienuoliu, kurį į- 
duoda nunešti vienai po
niai. Laiške Juzėnas rašo, 
kad į Pagryžuvį išvykti ne
galėjęs dėl kelių priežasčių: 
(a) susirgęs ir kelias dienas 
išgulėjęs lovoje, (b) atva
žiavęs iš provincijos bedie
vis jo brolis ir labai drau- 
džiąs jam stoti į vienuolyną. 
Tačiau jis, Juzėnas, tikisi, 
Dievui padedant, blogos va

lios žmonių jam statomas 
kliūtis nugalėti ir tapti pro
fesionaliu Dievo tarnautoju. 
Savo laiške Juzėnas užsime
na ir dar apie vieną “smulk
meną,” būtent, kad jis besi
gydydamas iš provincijolo 
gautą šimtą litų išleidęs ir 
dabar neturįs kuo nei į Pa-, 
gryžuvį nuvažiuoti, nei kitų į 
smulkių reikalų atlikti, to
dėl nužemintai prašo jėzui
tų provincijolą per tą mote
rį jam įduoti 60 litų: svar-l 
blausia ir tai moteriai, jo 
laišką jėzuitams atnešusiai, 
nesakyti apie jo sumany
mus, nes ir ji esanti jo užsi
mojimų priešas.

Provincijolo Andruškos 
tada nebuvo Kaune, tai laiš
kas, pilnas nusižeminimo ii 
paklusnumo, pateko j jėzui
tų namų rektoriaus tėvo Ki- 
po rankas, kuris, ilgai negal
vodamas, įsakė kasininkui, 
kad prašomus 60 litų išduo
tų.

Gavęs 60 litų Južėnas tik
rai j Pagryžuvį išvyko, bet ii 
ten nuvykęs jis ne tiek į vie
nuolyną prašėsi ] 
kiek paskol 
meniškoms skoloms apmo
kėti.

Juzėnas Pagryžuvio „ ,
zuitų vienuolyne išbuvo vos kažkokį raštelį, 
keliatą dienų vis prašyda- Paėmiau ir ] 
mas duoti pinigų. Toks įky- j raštą, kuriame^ 
rus Juzėno reikalavimas i “Prel. Januševičius į šy. 
duoti jam pinigų Pagryžu- Vaikelio Jėzaus draugiją 
vio jėzuitams pasirodė įtar- nepriima. Kreipkitės į Vi
tinas ir jie jam pinigų sko- daus reik, ministeriją.” Pa
loms sumokėti nedavė. Ka- rasas neįskaitomas. Paklau- 
dangi pinigų negavo, tai Ju- j sus vaiko, ko verkia, jis jja- 
zėnas Pagryžuvio jėzuitus 
apleido. Bet išvažiuodamas 
iš Pagryžuvio Juzėnas vis 
tiek 15 litų išviliojo.

Provincijolas kun. And
ruška savo pranešimą kri
minalinei policijai rašo, 
kad, jo žiniomis, Juzėnas 
iš Pagryžuvio nuvykęs į —, . ,, ,, ..- ...
Plungę vienuolių kapucinų
apgaudinėti. . .. “".° .'Q1

Gavus skundą, kriminali- lr lkl sl°l pas ūkininką, ga- .... i /r'kr’ I'"0 lllrimviLma n I »j -nė policija pradėjo kvotą ir 
kandidato į jėzuitus Juzėno 
žygius išaiškino. Juzėnas 
kvočiamas ir tardomas nesi
gynė, smulkiai viską išpasa
kojo, tik nenurodė tikslaus 
adreso tos moters, kuri jo 
laišką nešė jėzuitams ir par
nešė 60 litų. Ta moteris ir 
nebuvo surasta.

Paaiškėjo, kad Juzėnas 
yra jau ir vedęs.

Juzėnas buvo patrauktas 
tieson už sukčiavimą ir do
kumentų klastojimą.

Kadangi jis kaltu prisipa
žino, o jo prisipažinimas 
atitiko bylos aplinkybes, tai 
teismas liudytojų nei netar
dė, tik tėvas Andruška 
trumpai tebuvo apklaustas.

Juzėnas prašė teismą jo 
pasigailėti ir nuo bausmės 
sąlyginai atleisti, nes jis pri
sipažinęs, o į vienuolyną į- 
stoti, tai ištikrujų manęs.

Apygardos teismas Juzė
ną pripažino kaltu ir nubau
dė pusantrų metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

čia matome naujausios kontrukcijos vokiečių patranką, kurios fotografinės nuotraukos 
Vokietijos buvo konfiskuotos. Jos vamzdis turinti 25 pėdas ilgio ir ji mušanti per 20 
mylių. Ji esanti panaši į “Didžiąją Bertą,” iš kurios didžiojo karo metu vokiečiai bom
bardavo Paryžių per 75 mylias.

NELAIMINGI ATSITIKIMAI LIETUVOJ 
-----  4 
tarpustoty traukinys užmu
šė karvę. Amerikoje tarme- . 
rys apskųstų geležinkelio 
kompaniją, o Lietuvoje val
džia nubaudė ūkininką, ku
rio karvę jos traukinys už
mušė.

Rugpiučio 25 d. Alytaus 
apskr., Daugų vaisė., Juoza- 
pavo kaime, 13 metų am-

VAIKAS BE PASTOGĖS 
IR BE TĖVŲ.

Kačerginės miestely 16 
rugpiučio vakarą ties vie
nais gražiais namais atsi 
klaupęs prie tvoros verkė 
vaikas. Prie vaiko prieina 
daug vasarotojų: ponių ir 
ponų ir aukštesnio rango 
žmonių, pasižiūri, ir nueina 
sau... net ir nepaklausę, ko 
jis verkia. Paklausiau vai
ką, ko jis verkia? Jis atsa
kė, kad esąs K. Paulauskas 
iš Girkalnio valse., Klingių 

priimti, kaimo, Raseinių apskr. Bu- 
inti pinigų jo as- vęs pėsčias atėjęs į Kauną iš

namų į Vaikelio Jėzaus 
draugiją, kad ten priimtų, 

jė Bet nepriėmę, tik išdavę

BELOŠDAMI KORTOMIS 
SUSIPIAUSTĖ PEILIAIS.

Rugpiučio 20 d., šeštadie
nio vakarą, Piniavos tiesia
mo plento darbininkai susi
rinko Piniavds vienkiemy ii 
pradėjo lošti kortomis iš pi
nigų. Belošiant kilo ginčas, 
o vėliau ir muštynės, per ku 
rias B. D. peiliu sunkiai su
žalojo Balį Šidlą, perplau
damas rankos raumenis ir 
paplaudamas sausgysles ir 
lengvai suzalqjo brolius 
Vladą ir Bronių Kuzelius.

Šie visi darbininkai yra iš 
šeškiniu kaimo, Linkmenų 
valse., Ūtenos apskr., atvy
kę į Panevėžį prie plento 
darbų.

tų.

perskaičiau 
i rašoma:

reiškė, kad kylanti didelė 
perkūnija ir niekas neduo
dąs nakvynės. Be to, jau vi
sa diena kaip nevalgęs. Vai
kas nuplyšęs, basas, sutrū
kinėję kojos, apkepusiomis 
lupomis. Vaikas 10 metų 
amžiaus. Vėliau atėjo vie
tos gyv. ir vaikutį nusivedė

kad jau senai tėveliai mirę

nęs karves. Ūkininkas jį la
bai mušdavęs.
ŽAISDAMI DEGTUKAIS | 

VAIKAI SUDEGINO 
TRIOBAS.

Rugpiučio 11 d. Labom

UŽPALIUOSE BUVO LAI
SVAMANIŲ SUSIRIN

KIMAS.
Užpaliai, Utenos apskr. 

Šiomis dienomis buvo Lais
vamanių etinės kultūros 
draugijos Užpalių skyriaus

PANDĖLIO ŽMONĖS 
IŠTVIRKO.

Šilų kaime, Pandėlio vals
čiuje, 7 rugpiučio ivyko 
biaurus užpuolimas^ Broliai ^au? berniukai 
Povilas ir Petras Baltrenai 
užpuolė to paties kaimo se

Babtų plente, netoli nuo 
Kauno, autobusas susikūlė 
su troku. Viena moteris bu
vo sužeista ir busas apsi
daužė.

Tarp Gudžiūnų ir Dotnu
vos gelžkelio stočių trauki
nys užmušė, silpnaprotį T. 
Solučką.

I Kaune, Gedimino ir Miš
ko gatvių sankryžoje, susi- žiaus Aldona Degesytė, be- 
kulė du automobiliai. Abu- šaudydama montekristu į 
du sudužo ir sužeidė dvi taikinius, pataikė 8 metų 
mergaites. amžiaus Danieliui Prakapui

Kretingos koklių dirbtu- į galvą; nuo pataikiusio šu- 
vėje minkymo mašina už- vio Prakapas tuojau mirė, 
mušė K. Baretą, 60 metų _--------------
amžiaus darbininką.

Mažeikiuose, šuliny pri
gėrė Krinčinu 4 metų am-' Rugpiučio 19 d. 
žiaus vaikas. -i-i— >-----

1 Mosėdyje, ’ i_____
i de rastas nuskandintas nau
jagimis kūdikis.

susirinkimas. Žmonių prisi-, nelius, 66 metų amžiaus 
rinko pilnutėlė salė f erdvi 1 Mykolą Blažį ir jo 44 metų 
salė negalėjo sutalpinti visų amžiaus moterį. Buvo dai 
dalyviu, daugelis pasiliko laimė, kad tuo laiku pas 
kieme ir pro atdarus langus j Blažius buvo Turla Jonas ii 
sekė. Atvyko ne tik užpališ-1 Bakanas Jonas. Pamatę at- 
kiai, buvo ir dusėtiškių ir einančius _ ir triukšmaujan- 
vyžuoniškių; susirinkusių čius Baltrėnus Blažiai užsi- 
tarpe buvo matyti ir senų daye duris. Baltrenai nega- 
moterų. Tvarka pavyzdin
ga.' Apsvarstyti organizaci
niai reikalai, nutarta grei
čiau steigti laisvąsias kapi
nes, biblioteką-skaityklą. 
Atvykęs iš Kauno draugijos 
centro valdybos narys I. 
Protas laikė paskaitą “Ar 
yra tikras Dievas?” Savo 
paskaitoj, kuri tęsėsi tris va
landas, prelegentas atvaiz-1 
davo Dievo idėjos evoliuci-J 
ją (raidą) nuo senų laikų 
iki šios dienos. Klausyto
jams argumentuotai paro-1 
dy(a, kaip lygiagrečiai su 
žmogaus kultūros laipsnio 
vystymusi, vystėsi ir Dievo 
supratimas iri vaizdavimas, 
kad ne Dievaš sutvėrė žmo
gų, bet žmogus—Dievą. Pa
skaita buvo palydėta griau
smingais aplodismentais. 
Pageidauta daugiau pana
šių paskaitų.

NUŽUDĖ NAUJAGIMI IR 
PATI NUSIŽUDĖ.

• Vabal
ninke buvo tardoma Antosė 

viename pru-) Gronskaitė, 25 metų am- 
—d—l—---- žiaus mergina iš Uoginių

------- -  (kaimo, Vabalriinko valse, 
į , Smilgių kaime, Aukšto- Gronskaitė slapta iš bonku- 
sios Panemunes T ■- - -
įkrito į duobę ir prigėrė1 apsinuodydama.
Abugelienės 4 metų am-1 liunienė suteikė tuojau me- 
ž'.r.uc bcrr.iuh.sc. jdicinos pagalbą, bet Grons-

Raudonės valsčiuje, San- kaitė neatgavus sąmonės 
daravos miške, nusižudė teisme mirė.
Marijona Urbonaitiėnė su j Gronskaitė prieš kuri lai- 
savo meilužiu, Kaziu Urmą, ką buvo pastojusi ir nesenai 
Prieš nusižudydami jiedu nelaiku pagimdė kūdikį, 
sudegino Urbonaičio ūkio Spėjama, kad buvo pada- 
triobesius ir paliko raštelį, i Kusi aborta. Pagimdžiusi 

„„„ kūdikį nužudė ir sakė, kad 
gimęs negyvas. Bet vedant 
kvotą nelaiminga mergina 
nusižudė.

valsčiuje, tės išgėrė karbolio mirtinai 
■ prigėrė apsinuodydama. Dr. Vasi-

kad žudosi iš meilės, nes i 
katalikų bažnyčia neleidžia 
jiemdviem susituokti.

Šiomis dienomis buvo su- 
MendaSŠ «a.uti '?•

rai pabėgę is kariuomenes, 
būtent, Šilingis ir Fridleris.

lėdami išlaužti durų, lindo 
pro langą. _
pro langą Baltrėnus sulaikė 
minėti kaimynai abu Balt- j»» 
rėnus sunkiai sužeisdami. I '

, ^-o-antrajj 
nesiams.

Vilkaviškio miestely kėsi
nosi acto esencija nusinuo- 

I dyti E. F. Ji buvo atgaivin- 
l ta. Nuodijimosi priežastis— 
I nesugyvenimas su vyru. Ka- 
I talikų bažnyčia Lietuvoje 
divorsų neduoda, todėl 
žmonės, kurie negali porose 
sugyventi, yra priversti nuo- 

1 dytis.
Naujamiesty vienas pus

bernis šautuvą bevartyda
mas netyčia iššovė ir peršo
vė kitam pusberniui koją.

Panevėžio apskrit;

lenus sunkta sueisi .-tin . > nuteisė dviem metams 
Vienas sužeistas į galvą, o 
antram i 
kaulis. Abudu sužeistieji i 
paguldyti Rokiškio apskr. ! 
ligoninėn.

PASVALIO MIESTELY 
SŪNŪS SUMUŠĖ MO

TINĄ.
Biržų apskrity, Pasvalio 

miestely, 16 rugpiučio Ka-1 
zys Pipiras, 28 metų am
žiaus vyras, sumušė savo 
motiną, Viktoriją Pipirienę, 
už tai, kad šioji neleido jam 
sauvaliauti. Netoliese gyve
nanti Uogintienė Elena, iš
girdusi pas Pipirus šaukiant

SMARKI AUDRA.
Rugpiučio 14 d. pro šau

klių kaimą, netoli Spirakių, 
praėjo smarki audra, nu
veikdama 4 kluonus: Ur
bos, Lukiausko, Marosienės 
ir Peležyno. Liepos mėnesį 
audra buvo jau nuvertusi 
Peležyno kluoną ir dabar 
vėl, tik ką atstatytą. Be to, 
išvartė bičių avilius, nulau
žė ir iš šaknų išrovė medžius 
ir prie žemės priplojo ant 
laukų esamus javus ir bul
ves.

:rity, Vie- 
Baltkarčių

ŠULINY NUSISKANDINO 
TURTINGAS ŪKI

NINKAS.
Rugpiučio 15 d. 

čiaus valsčiuje, Užusienių 
kaime Bitino šuliny rastas

Suba-

kaime, Linkuvos vals. Dan- J?110 Bitino 60 metų am-

moterišką balsą pagalbos, šintų valsčiuje, 
atbėgo ir norėjo Pipirienę | kaime rugpiučio naktį 

‘užstoti, bet ir tai nuo Pipiro perkūnas trenke j Kazio Ši- 
teko. Nukentėjusios pasi- moni° ukl ir sudegino gyve-

žiaus lavonas. Bitinas buvo 
turtingas ūkininkas,, turėjo 
ūkį 33 ha ir įvairiuose ban- 

įkuose su^auPų al?ie 25,000 
žiaus. Susiradę degtukus, IBūdamas viengungis, 
vaikai ties daržine sukurė‘^is^ minėtą tuitą nesenai 
up-ni ir sukėlė p-aisra. kuris įVY0 uzrasęs sunenui Ignui 

Bitinui, kuris pas jį gyveno.

čionio Alekso ūkyje visa šei
ma išėjo riprie darbų, o na
mie liko žaisti du mažame
čiai vaikai 6 ir 3 metų am
žiaus. i

ugnį ir sukėlė gaisrą, kuris 
sunaikino daržinę ir kūtę, 
padarydamas nuostoliu apie 
1,500 litų.

KRINČINO VALSČIUJE 
KAIMYNAS PERŠOVĖ 

KAIMYNĄ.
Tetervynės kaimo, Krin

čino valsčiaus, gyventojas 
Petras Strielčiunas revolve
rio šūviais sunkiai sužalojo 
kaimyną- Rainecką Kazį, 48 
metų amžiaus. Kulipkos pa
taikė į krutinę ir kojas. Įvy
kinęs šį žiaurų darbą, Striel
čiunas pasislėpė.

Raineckas paguldytas Pa
nevėžio apskrities ligoni
nėn.

PLYTGALIU UŽMUŠĖ 
KAIMYNĄ.

Rugpiučio 25 d. Šakių 
apskr., Plokščių valse., Du
bininkų kaime pas Praną 
Butkų susirinkę kaimynai 
gėrė. Begerdami susiginči
jo ir pradėjo skirstytis na
mo. Pranas Butkus, 5 pasi
kvietęs kitą kaimyną ėjo ap
žiūrėti trobesių, tačiau su 
savim pasiėmė ir dvi plytas. 
Ties kampu klojimo rado su 
jais gėrusį Joną Suopį iš 
Pauzninkų kaimo. Butkus 
plytos smugiu į galvą Suopį 
užmušė vietoje.

skundė policijai, kuri užve
dė kvotą.

namą namą.
Panemunėlio ir Skapiškio

SUBAČIAUS VALSČIUJE 
UŽSIMUŠĖ JUOZAS

DŪDA.
Subačiaus valsčiuje, Mos- 

kvičių kaime, ūkininkas 
Juozas Dūda įkrito i cemen
tinį skiepą ir užsimušė.

IŠVOGĖ RADVILIŠKIO 
VALSČIAUS ARCHYVĄ.

Rugpiučio 13 d. Radviliš
kio valsčiaus viršaitis atė
jęs įstaigon rado išvogtą sa
vivaldybės archyvą, iš kurio, 
išnešti visi kasos dokumen-! 
tai, buhalterijos knygose iš-! 
plėšti visi prirašytie ji lapai,! 
o palikti tik tušti lapai su 
viršeliais. ■■ Į

Tur but buvo padarytos 
kokios nors suktybės kny-j 
gose ir išeikvoti pinigai.

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GfiElT, reikia priduoti garsinimą 
a dmln Istracijon nevėliau PANEDE- 
LlO VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasiųst Is anksto, kad pa> 
siektų mus ne vėliau kaip panedi** 
ly. Vėliau gauti garsinimai Į tos 
sąvaltės numerį nespėjama patai* 
pint.

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

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

Už pajleškojimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žodį. Stambes- 
nėm raidėm antgalvls—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajteškojlmus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žodį. Mažiausio pajleško* 
Jlmo kaina 50c.

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

EIVIS,” 253 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

SVEIKATA
k—Z TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKAZ TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

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

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mass.

SIENINIAI 
KALENDORIAI 

1939 METAMS.
Užlaikau daug visokių rūšių ir vi

sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams , padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų parda- 
vinėt pavieniais arba norint agen- 
tauti, geros išlygos. Turime ir Da
riaus-Girėno Kalendorių: su jų aero
planu. Prisiunčiame į nanfus kas ’ 
kalauja., Vienas 26c.—5 už $1.

Z. GILEVIČIUS 
73 Hartford Avė., 

NEW BRITAIN, CONN.

NUKLIMPUSI DUMBLY- 
NAN PRIGĖRĖ PIEMENĖ.

Akmeniškių kaime, Pa
nevėžio apskrity, 11 rugpiu
čio gyvulius beganydama 
įklimpo dumblynan Teklė 
Jasiunienė, 60 metų am
žiaus moteris, ir negalė da
rų a išbristi prigėrė.

ręi-

(-

Tikėjimu Istorija. Parašė P. D. Chan- 
tepie de la Sausaye, Teologijos pro

fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 1086 pusi, 
su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
sveritinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chicago, 1914, pusi. 1086.
Kaina ................................................... $7.00

Pažangiejie Amerikos 
Lietuviai! 

. I ., . • ■'

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

švietimo tikslui yra įsteigtas ir jau 14-ti metai leidžia
mas Rimtas Mokslo, Literatūros įr Visuomenės Mėnesi
nis Iliustruotas žurnalas KULTŪRA.
“KULTŪRĄ” REDAGUOJA GARBĖS PROFESORIUS 
P. LEONAS. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos 
mokslipinkai, 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 “Juoda Mergaitė Jieško Dievo.”
“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi: Lietu

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

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.
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Vietines Žinios
MASS. SOCIALISTŲ 

GEGUŽYNĖ.
Montellos Slaunam Pušyne.

MIRĖ JONAS KAZLAUS
KAS.

Bagočiai išvažiavo į šer
menis.

Pereito penktadienio rytą 
savo ūky, netoli nuo Pitts- 
burgho, staiga mirtimi mirė 
Jonas Kazlauskas, adv. Ba- 
gočiaus žmonos Birutės tė
vas. Abudu jie tą pačią die
ną išvyko į šermenis. Adv. 
Bagočius žadėjo sugrįžti 23 
rugsėjo, o p. Bagočiuvienė 
pasiliks gal kiek ilgiau 
Pennsylvanijoj.

’ Velionis Kazlauskas buvo 
vienas iš žymiausių lietuvių 
pionierių Amerikoje. Jis 
tvėrė organizacijas, platino 
pažangiąją lietuvių spaudą, 
skleidė laisvąją mintį ir iki 
pat mirties buvo “Keleivio” 
skaitytojas. Mirė susilaukęs 
jau apie 70 metų amžiaus.

! Dar 1906 metais velionis 
Kazlauskas kartu su Kati
lium ir Bagočium įkūrė 
Pittsburghe Laisvės Drau
gystę, kuri dabar yra ŠLA. 
1’54 kuopa. Kiek vėliau jis 
įkūrė Aukščiausią Lietuvių 
Prieglaudą Amerikoje.

■ Dabartiniu laiku Kazlau
skas gyveno su savo sūnum 
Jonu dideliame savo ūky, 
Mars, Pa., apie 25 mylios 
nuo Pittsburgho. Kazlauskų 
ūky yra gražus kalnas, kurį 
velionis su savo sunum ap
sodino pušimis. Tą kalną jie 
pavadino “Birutės Kalnu” 
ir įtaisė tenai savo šeimos 
kapinyną. Keli metai atgal 
tfenai buvo palaidoti miru
sios J. Kazlausko žmonos 
pelenai, o dabar ten pat bus 
palaidoti ir paties Kazlaus
ko pelenai, nes jo kūnas bus 
sudegintas krejnotirijoj. 
Toks buvo veliones noras.

Bagočių šeimai ir liku
siam sunui Jonui “Keleivis” 
reiškia giliausios užuojau
tos!

Ar žinote, khd rugsėjo dvide
šimts ketvirtą ir penktą . - 

Bus visoj Musųčiužėj šventa? 
Ar žinote, kad net per. dvi die

nas bus gegužynė
Montellos slaunam pušyne?
Ten, kur vėjas švelniai plaukia, 
Tarp pušynų ir beržų, 
Tenai gamta žmogų šaukia 
Atsikvėpti po darbų.
Tenais puikus parengimam 

pastatai,
Džiaugsmas ima kada juos 

pamatai.
Tai nuopelnas lietuvių, 
Montelliečių pažangių. .;
Lietuvoj laike rugsėjo 
Mus broleliai rugius-sėjo; 
čia mes švęsim gegužinę, 
Montellos slaunam pušyne.
Daug pribus ten lietuvių, 
Artojėlių, šienpiuvių, t 
Grėbėjėlių, verpėjėlių, 
Plonų drobių audėjėlių,

tik

METINIS SOCIALISTŲ : Maynardo pikniko komite- P-les Onos Armonaitės 
r»iv-wriv-Ac . »• . “shower party.”

Draugų Ch. Armonų duk- 
Onai Armonaitei iš 

South Bostono ir Steponui 
o __ ____________ Petravičiui iš Brocktono,

skyriaus suvažiavimas bu- pereitą subatą buvo suruoš- 
m---------------------- ..4. Įa “bridal shower - party.”

Žmonių susirinko apie.50 ir 
sunešė daug gražių dovanų 

lokaliai komitetai prašomi Onutei. Be to, tėvai Armo- 
butinai atvykti paskirtu lai- nai dovanojo savo dukrelei 
ku. Suvažiavimas bus Hud- $1,000. Linkėtina jaunuo- 
sono Lietuvių Kliubo salėj, liams laimingo gyvenimo.

17 School st. ------ r. xr*.<*o—
Pabaigoje bus bankietas ^RAŽJAUSIS NAMAS 

piknikui užbaigti.

PIKNIKAS. to suvažiavimas.
Lietuvių Socialistų Sąjun- ■ Spalių (Oct.) 2 dieną, 12 E.,

gos 6 Apskritis^ tikrai ruo-.; valandą, Hudsone yra šau- relei,
šiasi prie labai šaunaus pik-< kiamas Amerikos Lietuvių

Pereitą subatos naktį, apie 
11:30 vai., Jonas Šurila va
žiavo iš Brightono Piliečių 
Kliubo; ir su juo buvo 3 
žmonės: Šurilos sesuo, vie
nas saxophonistas ir sena
sis Longinas Buinis. Va
žiuojant, ant Broadway iš 
Quincy st., Cambridge’uje, 
smarkiai šovė kita mašina 
ir sužalojo Šurilos mašiną. 
Iš kairės sudaužė paskutinį 
ratą ir tajerą. ^urila nebe
galėjo važiuoti, turėjo uždė
ti naują ratą; bet ar paskui 
parvažiavo, gerai nežinau, 
nes aš parėjau pėkščias nuo 
nelaimės vietos.

Iš važiuotojų niekas ne
nukentėjo, tik Buinio smui
ko patstauka (bridge) su
byrėjo į šmotus, bet smui
kas nesulaužytas. Kiti muzi- šiaučių. kriaučių, ūkininkų 
kos instrumentai irgi išliko Ir visokių amatninkų. 
sveiki.

Patartina kožnam vairuo- j Nesimatę taip seniai.
.I“ "Sveikas-druUs” Ilk sakys.

Kai viens kitą pamatys.
“Tai kaip einas tau, brolau? 
Vos-tik, vos-tik, pažinau.”
“Greitai bėga tie laikai... 
Ar tai tavo šie vaikai ?” i 
"Ne, ne mano tie vaikai 
Tai žmonelės palaikai. 4
Mat aš jau gyvanašlys, 
Ačiū Dievui, metai trys.” 
“Koks iš tavęs juokdarys! 
Mat, j is niąn čia pasakys!
Jei nebūt gerų laikų, 
Neturėtum palaikų.”
Taip kalbės ten ne viena, 
Ar senutė, ar jauna, 
Susitikusi Jonelį, ’
Ar tą šelmį Antanėlį. 1

i • Ii !.'f ii“
Taigi visi darbininkai, 
Partneriai ir amatninkai,
Rugsėjo 24-ta ir 25-ta, 
Kuomet visur bus šventa, 
Bukim šitoj gegužynėj, 
Montellos slaunam pušyne.

Jaunas Senis.

lijančią dieną bei naktį yra 
pavojinga automobiiium 
važiuoti.
Jonas Šurila gyvena prie 

283 Gold st., South Bostone.
Senis Buinis.

Įnejo galion kiaušinių 
įstatymas.

Šiomis dienomis Massa
chusetts valstijoj įnėjo ga
llon įstatymas, kuris reika- : 
Jauja, kad parduodamų 
kiaušinių didumas butų aiš
kiai pažymėtas ant baksų.. 
Kiaušiniai skirstomi pagal 
savo svorį į 4 kategorijas; 
“large,” “medium,” “pul
let” ir “peewee.” “Large” 
arba didžiųjų kiaušinių tu
zinas turi sverti nemažiau 
kaip 24 uncijas arba pusan
tro svaro; “medium” arba 
vidutinių kiaušinių tuzinas 
turi sverti nemažiau kaip 
21 unciją, o “pullettų” tuzi
nas—18 uncijų. Kiaušiniai, 
kurių tuzinas nesverta 18i 
uncijų, turi but vadinami1 
“peeweą.”

Ant L streeto nukrito nuo 
piazos Richard Coyma ir 
užsimušė.

Plėšimai.
Pereitą nedėldienį ant 

Boston Common banditai 
užpuolė seną moterį ir at
ėmė $602, kuriuos ji turėjo 
susitaupius miesto taksoms.

Hammand gatvėj, Brook
line, banditai sulaikė Wein- 
steino automobilį ir liepė iš
lipti, sakydami, kad jo ži
buriai esą netvarkoj. Jie sa
kėsi esą policijos agentai. 
Kai tas žmogus išlipo, jie 
davė jam per galvą, atėmė 
$300 pinigų, nulupo nuo 
pirštų $1,500 vertės dei
manto žiedus ir pasiėmę jo 
automobilį nuvažiavo sau.

Greenfielde banditai įsi
laužė į paštą ir norėjo iš
plėšti seifą; bet kaip tik jie 
numušė seifo rankeną, sei
fas tuoj šovė nuodingais ga- 
zais ir vagys turėjo bėgti 
nieko nelaimėję.

Tai vis broliai lietuviai

niko, kuris įvyks Rugsėjo 
25 d., Lietuvių Tautiškam 

. Parke, Montelloj.
Yra paskirta $20.00 pini

gais dovanoms. Bus dovanų 
atsižymėjusiems žaisluose ir 
sporte. Kalbas pasakys ad
vokatas F. J. Bagočius ir 
“Keleivio,” red. S. Michel- 
sonas. Šokiams grieš šauni 
Radio orkestrą. Bus dainų; 
bus galima išgirsti geriausi 
lietuvių dainininkai. Prie 
to bus gėrimų ir užkandžių, 
žodžiu sakant, bus tikrai 
Socialistų Metinis Pasižmo- 
nėjimas Mass. Valstijoj, į 
kurį nuoširdžiai kviečiame 
visus atsilankyti ir kartu 
smagiai laiką praleisti.

Rep. A.■------------
Radio programa, 

šeštadieny, Rugsėjo 24, ra
dio programa per stotį W O- 
RL, 8:30 vai. ryto bus se; 
kanti: (1) armonistai Vla
das Volusenavičius iš Need-- 
ham ir Stanley Morris iš 
Brightono pagros duetų. (2) 
V. Minkienė pakalbės apie 
“žymias moteris senovės 
Lietuvos istorijoj.” 
i Sekmadienį, Rugsėjo 25, 
radio programa per stotį 
W0RL nuo 9:30 ryto bus 
sekanti: (1) Longin Buinis, 
Jr. orkestrą iš Cambridge. 
(2) “šešios Birutės” iš Bos
tono vadovaujant Valenti
nai Minkienei.

,ni<tnicu, r, 

Kongreso Massachusetts

vusio Maynarde pikniko at
skaitoms suvesti. Todėl Ap
skričio Komiteto nariai ir

DORCHESTERY PARSIDUODA.
Naujos mados su visais įtaisymais, 

„ . „ . trijų šeimynų, 15 ruimu, randos poPARANKUS KAMBARYS $33.00. Yra Extra’-lotas, galima sta-
Puikiai ištaisytas, vienai į , 

arba porai ženotiems. Kaina maža 
Matyt po 6 vakarais.
■261 Athens Street, South Boslonc. į

vpatai nam$ *r šešių karų garadžius. Sa- 
-* - vininkų galima matyt ant trečio auk

is?, što. 15 LAFIELD ST., 
DORCHESTER, MASS.

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (vtorage) už 

nuošimčiu nuo daiktų vertė*.
1854 DORCHESTER AVE., 

Arti Ashmont Stoties
DORCHESTER, MASS.

Tel. TALbot 5208.
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PIRMUTINIS BENO KONCERTAS
Stepono Dariaus Posto No. 317 A. Legiono, įvyks,

Nedėlioj, RUGSEJO-SEPT. 25, 1938
LIETUVIŲ SALĖJE, 

Kampas E ir Silver gatvių, South Bostone, 
Pradžia 6:30 vakare

BUS KEPTŲ KALAKUTŲ VAKARIENĖ.
Daug įvairių pamarginimų. Grieš Posto Benas. 

Po vakarienės smagus pasilinksminimas prie geros 
orkestros. Įžanga $1.00.

Kviečia visus BENO VADOVYBĖ.

P-lė Anna F. Corbett kandi

Mus prašo pranešti, kad 
iš Dorchesterio 16-tos war- 
dos p-lė Anna F. CorbettUOb p~lc 2A.I1I1C1 P . V/UI Ucll

LSS. 6-to Apskričio pik- s<-at0 savo kandidatūrą į 
.. . ... • • i • Massachusetts leigishaturosniko komisijos susirinkimas atstoyų butą> pHe§ 20

Ji stojanti už 
ankstyvesnę senatvės pensi- 

•V1." ją, už trumpesnes darbo va- I Kia T „ A ... r, / n 1 rvi. C*

įvyks šios pėtnyčios vakarą, kandiAatu 
23 rugsėjo, 8 vai., “Relei- 
vio ofise. Visi draugai pri
valo dalyvauti, nes reil.l..
galutinai susitvarkyti 25 
rugsėjo piknikui. Čia turi 
but grąžinti ir neišparduoti 
pikniko tikėtai.

W. V. Anesta.

landas ir aukštesnes algas, 
ir prieš “sales tax.”

mą

Randolphe mirė uodų su
kandžiotas Andersonų 2H 
metų vaikas. Spėjama, kad 
uodai jį užkrėtė ta paeid'li- 
ga, nuo kurios kritu aįie 
150 arklių.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomi* ir šventadienieii 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kanip. Inman et. arti Central ikr.

CAMBRIDGE, MASS, ii

Namas Parsiduoda.
Kampinis niuro namas, 1810--1816 

Dorchester avė., keturios šeimynos 
po $25.00 randos ir 3 štorai tinkami 
visokiam bizniui arba saliunui. Kai
na labai žema. Savininkų galima 
matyt 15 Lafield street, Dorchester, 
Mass. (8)

Parsiduoda Vartoti Pečiai.
Analiniai pečiai su Ražu arba vien 

tik faziniai. Kam reikalingi, ateikit 
pažiūrėti arba klauskit: Frank Kie- 
zis, 311 Emerson st., South Boston,, 
Mass. Tel. SOŲ 1753. ?

CASPER’S BEAUTY 
SALON

83 L STREET, arti 4-th Street, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SOU 4645

Talafona* 11114
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
Valandoa: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakar*.

1*7 SUMMER STREET, 
LAWRENCE, MASS.

Tcl. 28624 Gyv. 31132

Dr. Joseph A.Gaidis
OPTOMETR1STAS

Valandos: 9 iki-12 
nuo 2 iki 5, 

Utį, nuo 7 iki 9.
. Seredom 9 iki 12 

ir susitarOA
AKIŲ DAKTARAS’”

Ištaiso defektuotas akis ir tuki
mu laiku sugrąžinu šviesų. Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu akiniu*.

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

Jums Reikalingas 
Automobilis!

Bet jus pirmiausiai 
Apžiūrėki!

šįmet Fordas žymiai pagerintas: 
platesnis ir ilgesnis. Eina iki 27 
mylių ant 1 galiono gazolino. Su
taupysi daug pinigų. Jei turi se
nų karų, mes duosim gerų kainų. 
Atvažiuok pas mus ir klausk J. 
PETERSONO. Galiu sušeivint 
jums nemaža nuošimtį. Parduo
dame FORDUS ir LINCOLN- 
ZEPHYRUS — naujus ir pavar
totus, ir daugybę kitokių pavarto
tų karų turime.

Hayward
MOTORS, Ine.

1019 Commonwealth Av.
BOSTON.

Tel. STAdium 3400.

DR. G. L. KILIOM
60 SCOLLAY SQUARE, Room 21 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kauliai 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki L

LIETUVYS

OPTOMETRISTS

Išegzaminuotu akis, priikirn 
akinius, kreivas akis atitiecn 
ir abblyopiškose (aklose) akj- 
se sugrąžinu šviesų tahai 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O.D.

447 Broadway, So. Bo*ton, Urn.

Ypatingas SKONIS ir tikroji
IŠDIRBIMO VERTE tai yra

sprendžiamasai faktorius 
pasirenkant Elių.

Tel. University 94W

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISTS 
VALANDOS: 9-6 ir 7-1.

678 Massachusetts Ave, 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. So- Boston 0948. j
RES. 251 CHESTNUT AVE., j 

Jamaica Plain, Mass.
Res. Tel. Jamaica 1028-M

GEO. C. STUKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų. Vestuvių, Grupi 
Paveiksiu^.

•PADIDINA IR INFRĘMUOJA 
Paveikslai Aukštos Ru|ies.

453 Broadway, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SOU 2029

NORWOODE STUDIA
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.

DIDELIS METINIS

PIKNIKAS
Rengia LSS. 6-tas Mass. Apskritis,

25 d. Rugsejo-Sept.
NEDĖLIOJĘ, Pradžia nuo 12 dieną,

6 Dovanos Pasižymėjusiems Žaisluose ir Sporte.
Trumpai kalbės: “Keleivio” Red. S. Michelsonas ir 

Adv.; F. J. Bagočius, SLA. prezidentas.
Šokiams Grieš Puiki Radio Orkestrą. Bus dainų progra
ma. Bus Gardžių Gėrimų ir Užkandžių. ' ' i

Kurie neturės laimėjimo tikieto, įvažiuojant į Parką bu? ,
$20.00 Dovanų Pinigais imama maža sidabrinė kclekta.

_ Laimės cash — $10—$5—$5. Kviečiame nuoširdžiai visus dalyvauti KOMITETAS. 'l

j-

PICKWICK 
ALEinn

3

savo populiariškumą
; \ ✓ X

remdamasis tuom
išvystė 
dviem

LIET. TAUTIŠKAM ypatybėm.
PARKE

Montelloj
PICKW1
ALE IŠ KRANO

PARODYK Į TĄ KRANĄ

BONKOMIS
(12 ANCŲ IR PILNOM KVORTOM)

o

'M

Brewed by HAFFENREFFER & CO., INC., Boston. Moss., BREWERS SINCE 1870. 1

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CAB1T

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS. ‘

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AL

(Insured 
Mover*)

Perkraustom 
čia pat ir i (o- 

J Įima* vietai 
Saugi priežiūra, kaina prieinanta.

326 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 4618

BAYVIEW ,
MOTOR SERVICE

' Telephoaį

(So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKŲ AGENTŪRA 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai Ir 
Hydraulic Brekai*.

Taipgi taisome Automobiliai Ir 
Trakas visaing iidirbyičig.

Peter Trečiokas Ir , , , , 
Jos Kapočiunai — lavininkal

Taisymo ir demon»travimo vilta: 

1 HAMLIN STREET 
Kamp. East Eighth St 
SO. BOSTON, MASS.


