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Hitleris Nedrysta Pradėt;
Bijosi Netekti Kailio.

SUTIKTŲ TAIKYTIS, 
JEIGU MUSSOLINIS BU

TŲ TAIKINTOJAS.
Tuo tarpu visos armijos ir 

laivynai stovi paruošti 
karui.

Kol kas karas dėl Danci
go da neprasidėjo. Matyt, 
Hitleris tikėjosi nugąsdy- 
siąs savo priešus ir gausiąs 
viską be karo. Bet kai šj sy
kį priešai jo nenusigando, 
tai jam pačiam pradėjo kin
kos drebėti.

Da pereitą savaitę jisai 
atmetė pasiūlymą taikytis 
su Lenkija. Jis pasakė, kad 
jokiu derybų dėl Dancigo 
negalį but. Dancigas turįs 
but atiduotas Vokietijai be 
jokių ceremonijų. Magary
čioms turi but pridėtas da 
visas Lenkijos Koridorius ir 
sugrąžinta Aukštoji Silezi
ja, kurią lenkai po karo at
plėšė nuo Vokietijos. O li
kusioji Lenkijos dalis turi 
but pavesta Vokietijos kon
trolei, taip kaip Čekoslova
kija. Tik šitokiomis išlygo
mis jis, Hitleris, susilaiky
siąs nuo karo. Kitaip jis 
Lenkijos valstybę Nudaužy
siąs ir jos žemes išdalysiąs 
kam jos priklauso.

Anglija šitokias jo išlygas 
atmetė, todėl išrodė, kad 
Lenkija tuojaus bus užpul
ta. Net prezidentas Roose- 
veltas nusiuntė Hitleriui at
sišaukimą, kad ginčas butų 
rišamas derybų keliu. Len
kijos prezidentas Moscickis 
tam pritarė ir pasiūlė, kad 
tokioms deryboms vadovau
tų pats Roos.eveltas. Lenkai 
ištikro buvo jau nusigandę. 
Bet Hitleris tuo tarpu neda
vė jokio atsakymo į Roose- 
velto pasiūlymą.

Taip dalykai stovėjo pe
reitą sąvaitę.

Šį panedėlį Anglijos mi- 
nisterių kabinetas, išposė- 
džiavęs tris paras, nutarė 
galutinai Hitlerio reikalavi
mus atmesti ir parašė jam 
atsakymą, kad antro “Miun
cheno” jau nebus. (Miun
chene anglai su franeuzais 
atidavė Vokietijai Čekoslo
vakiją.)

Anglijos ambasadorius 
Vokietijai, Sir Nevile Hen
derson, tuoj sėdo orlaivin to
jau tą patį vakarą pristatė 
šitą atsakymą Hitleriui Ber
lyne.

Šį utarninką, leidžiant 
“Keleivį” spaudon, telegra
mos sako, kad Hitleris jau 
pradėjęs rodyt noro taiky
tis. Jisai pasakęs, kad šitas 
Anglijos atsakymas, kuris 
tiesiai duoda jam per snukį, 
nesąs “visai neigiamas.” 
Reiškia, jis jau sutinka dėl 
Dancigo taikytis, tik taiky
tojas turėtų būti toks “tei
singas” vyras, kaip Mussoli- 
nisž (Hitlerio ‘ akimis žiū
rint, pasauly yra tik du “tei
singi” ir “išmintingi” vyrai, 
tai jis pats ir jo sėbras Mus- 
solinis.)

Kaip toliau dalykai vys
tysis, tai parodys trumpa at
eitis : tuo tarpu gi aišku tiek, 
kad Hitleris bijosi karą pra
dėti ir palieka atdaras duris 
deryboms. Mat, generalinis 
Vokietijos štabas žino, kad 
šiandien padėtis yra visai

kitokia, negu buvo 1914 me
tais, kuomet kaizeris paskel
bė karą visam pasauliui ir 
tikėjosi visus nugalėti. Tuo
met Vokietija buvo turtin
ga ir gerai karui pasiruošus, 
o jo priešai buvo užklupti 
netikėtai. Dabar gi Vokieti
ja neturi nei maisto, nei pi
nigų, o jos priešai yra tur
tingi ir jau nuo senai pasi
ruošę karui. Francuzijos ar
mija mobilizuota, Lenkijos 
mobilizuota ir Anglijos lai
vynas sukoncentruotas. Pa
ryžiuje, Londone ir Varšu
voje sustatyta artilerija vo
kiečių orlaiviams šaudyt; ir 
Vokietija gali but bombar
duojama orlaivių iš trijų pu
sių: Lenkijos, Anglijos ir 
Francuzijos. Per pereitąjį 
karą Vokietija išliko beveik 
nepaliesta karo ugnies, o 
dabar jos miestai butų tuo
jaus sugauti. Taigi nenuo
stabu, kad Hitleris nedrįsta 
paleisti pirmutinį šūvį.

Bet iš kitos vėl pusės sun
ku įsivaizduoti, kaip jis da
bar galės pasitraukti atgal, 
kuomet jau nuėjo taip toli 
grasindamas kitiems karu, 
jeigu jo reikalavimai nebus 
išpildyti?

Padėtis labai nervinga ir 
intriguojanti.

Anglai Uždarė Bal
tijos Jurą.

Iš Oslo atėjo žinių, kad 
Anglijos laivynas bedary
damas jūrių manievrus pe
reitą sąvaitę uždaręs Ska- 
gerraką, siaurą perplauką 
tarp Norvegijos ir Danijos, 
kuri kontroliuoja įnėjimą į 
Baltijos jurą. Pereito pa
saulinio karo pradžioje An
glijos laivynas taip pat buvo 
užbarikadavęs šitą perplau
ką ir tuo budu didesnė Vo
kietijos laivyno dalis buvo 
užblokuota Kielio uoste.

FRANCUZIJA NUTRAU
KĖ TELEFONĄ SU 

UŽSIENIU.
Francuzijoj jau viskas pa

ruošta karui. Paryžiaus ir 
kitų didžiųjų miestų gyven
tojams įsakyta jau krausty
tis į užmiesčius. Moterys, 
vaikai ir seniai važiuoja il
gomis eilėmis. Siena tarp 
Vokietijos ir Francuzijos 
uždaryta ir visas telefonu 
susisiekimas su užsieniu nu
trauktas, išskyrus tik val
džios susisiekimą.

NACIŲ LAIVAS PABĖGO 
IŠ KANADOS.

Į Kanados uostą Hali- 
fax’ą buvo atėjęs vokiečių 
ekskursijos laivas “St. 
Louis.” Pereitą sąvaitę jis 
staiga atšaukė visus savo 
keleivius iš Kanados ir iš
dūmė visais garais. Sako
ma, kad jis gavęs iš nacių 
valdžios įsakymą kuogrei- 
čiausia smukti iš Kanados 
ir Anglijos vandenų, kad 
anglai negalėtų jį pasi
griebti, jei prasidės karas.

Washingtono žiniomis, 
Valstybės Departamentas 
uždraudė Amerikos laivams 
plaukti į Vokietijos uostus. 
Draudžiama taip pat plauk
ti į Lenkijos uostą Gdynia.

Nusišovė Bolivijos 
Diktatorius.

Pereitą sąvaitę La Paz 
mieste, Pietų Amerikoj, nu
sišovė Bolivijos diktatorius 
German Busch, kuris buvo 
gimęs iš vokiečio tėvo ir is
panės motinos. Jis buvo da 
jaunas žmogus, karininkas, 
nesenai pasiskelbęs dikta
torium ir dažnai sakydavo 
savo oponentams, kad jis 
pasitrauksiąs iš savo vietos 
tik negyvas. Taigi kai kas 
nenori tikėti, kad jis butų 
pats sau galą pasidaręs. 
Tragedija įvyko banketo 
metu. Diktatorius buvo su
rengęs didelį rautą ir prisi- 
kvietęs savo valdžios šulų. 
Ir štai, šito pokilio metu jis 
krito nuo šūvio. Tai įvyko, 
kai su juo buvo tik vienas 
propagandos ministeris Ma
rio Flores, kuris sako, kad 
Busch pats sau paleidęs ku- 
lipką galvon. Jo vietą dabar 
užėmė gen. Carlos Quinta
nilla. Bolivija yra nedidelė 
šalis, vos 3,000,000 gyven
tojų, kurių didžiumą sudaro 
indijonai.

° Karas Bus Baisus.”
Pereitą sąvaitę Hitleris 

Berlyne pasišaukė pas save 
Anglijos ir Francuzijos at
stovus ir įteikė jiems “pas
kutinius” savo reikalavi
mus. Dabar nuo jus priklau
so, ar bus karas, ar ne, pa
sakė jis jiems. Ir pridūrė: 
“Jei karas kils, tai jis bus 
baisus.”

Propaganda Prieš 
Lenkus.

Vokietijos žmonės tikro 
dalykų stovio nežino. Val
džios propaganda meluoja 
jiems ir apgaudinėja. Laik
raščiuose jie nieko daugiau 
nemato, tik Lenkijos žvėriš
kumus. Lenkai šaudo vokie
čių pasienio sargus; Lenki
jos policija areštuoja nie
kuo nekaltus vokiečius Len
kijoj ir muša juos. Be to, 
lenkai koncentruoja savo ar
miją Vokietijos pasieniu ir 
bet kada gali užklupti mie
gančius Vokietijos piliečius. 
Vienu žodžiu, Lenkija yra 
tokia baisi šmėkla, kad ją 
būtinai reikia sunaikinti. 
Taip yra ruošiamas karo 
upas.

KANADOS POLICIJA SU
LAIKĖ VOKIEČIŲ LAIVĄ 

į Kanados uostą Que- 
bec’ą yra atėjęs vokiečių 
prekybos laivas “Koenigs- 
berg,” kuris pereitą sąvaitę 
skubinosi grįžti Vokietijon 
atgal, bet laivan sulipo poli
cija ir išplaukti neleido. Sa
koma, kad tas laivas nepri- 
statęs į Montrealą užsakytų 
prekių. Laivo vadovybė la
bai nerimauja, nes bijosi, 
kad gali kilti karas ir tada 
Kanada, kaip Anglijos do
minija, galės jų laivą kon
fiskuoti.

GEN. FRANKO KELIONĖ 
ATŠAUKTA.

Šį panedėlį popiežiaus 
dvaras paskelbė, kad tos di
delės iškilmės, kurias popie
žius rengė Ispanijos fašistų 
generolui Frankui priimti, 
jau atšaukiamos, nes Fran
kas atšaukęs savo kelionę 
Romon. 'Jo buvo laukiama 
tenai rugsėjo pabaigoje.

Areštuotas Kuni
gas Dvoreckis.

Jį kaltina nužudžius savo 
dukterį.

“Keleivy” buvo jau rašy
ta, kad netoli nuo Camden, 
N. J;, 8 rugpiučio buvo rasta 
nužudyta Vanda Dvorec- 
kaitė, 18 metų amžiaus mer
gina, kun. Valterio Dvorec- 
kio duktė. Dabar praneša
ma, kad šį panedėlį policija 
suėmė buvusį jos kavalierių 
Petrą Ševčuką, kuris buvo 
pabėgęs į Chester, Pa., ir jis 
prisipažino ją nužudęs, bet 
paaiškino, kad tą baisų dar
bą atlikti jį prikalbinęs jos 
pačios tėvas, kun. Dvorec
kis, kuris davęs jam ir “grie- 
kų atleidimą.” Todėl tą pa
čią dieną, šį panedėlį, buvo 
suimtas ir kun. Dvoreckis. 
Dabar abudu jiedu kaltina
mi kaip žmogžudžiai. Mer
gaitė buvusi nužudyta pasi
pinigavimo tikslais, nes ku
nigas buvo jos gyvybę ap- 
draudęs ir dabar tikėjosi 
gauti $6,000.

Kun. Dvoreckis yra lenkų 
baptistų bažnyčios kunigas.

NEW YORKE SULAIKY
TAS “BREMEN.”

Milžiniškas nacių laivas 
“Bremen,” kuris dabar ran
dasi New Yorko uoste, gavo 
iš Vokietijos įsakymą kuo- 
greičiausia grįžti namo. Bet 
šį utarninką Washingtono 
įsakymu jis buvo sulaikytas. 
Iš Washingtono esą įsakyta 
nuodugniai “Bremeną” iš
krėsti, nes esą nujaučiama, 
kad jame yra daug ginklų ir 
Hitlerio šnipų, kurie nori iš 
Amerikos pabėgti. Bet na
ciai šnabždasi, esą Amerika 
tyčia norinti “Bremeną” su
trukdyti, kad kilus karui bu
tų galima jį užgriebti.

JAPONIJOJ VALDŽIOS 
KRIZIS.

Šį panedėlį rezignavo Ja
ponijos ministerių kabine
tas, kuris buvo prisidėjęs 
prie Vokietijos-Italijos anti
komunistinio bloko. Dabar, 
kai Vokietija padarė su ko
munistine Rusija nepuolimo 
sutartį, japonų kabinetas 
atsidūrė kvailoj padėty ir 
dėl to atsistatydino. Kara
lius paskyrė generolą Nobu- 
yuki Abę sudaryti naują vy
riausybę.

NACIAI SUSPROGDĖ 
LENKU GELEŽKELIO 

STOTJ.
Telegrama iš Varšuvos šį 

utarninką sako, kad naciai I 
išsprogdė geležinkelio stotį 
(nepasakyta kur) ir kad tas 
sprogimas užmušęs 7 len-1 
kus. Dėl šito sabotažo esą 
suimti du vokiečiai studen
tai.

PRAŠO PRISPAUSTI 
LENKIJĄ.

Nacių propagandos už
sukta Vokietijos spauda šią 
sąvaitę vienu balsu šaukia
si į Angliją ir Francuziją, 
kad jos prispaustų Lenkiją 
ir priverstų ją pasitraukti iš 
Dancigo ir “koridoriaus,” 
kuris veda į Dancigą.

Šią sąvaitę Anglijos karo 
ministerija mušė savo atsto
vybei Washingtone telegra
mą, kad visi Anglijos atsar
giniai tuojaus grįžtų Ang-į 
lijon.

Į Amerikos Maniev
rus Trenkė Per

kūnas.
3 kareiviai užmušti, 23 

pritrenkti.
Adirondacks kalnuose, 

New Yorko valstijoj, kur 
52,000 kareivių dabar daro 
manievrus, jų tarpan perei
tą sąvaitę trenkė perkūnas. 
Perkūnija buvo trumpa, bet 
labai smarki. Jai praėjus, 
buvo rasti trys kareiviai 
prie kulkasvaidžio nutrenk
ti perkūno. Jie gulėjo vei
dais žemyn, taip kaip ope
ravo kulkasvaidį. Be to, 23 
kareiviai buvo pritrenkti ir 
rasti be žado, tik vėliau bu
vo atgaivinti.

--------------- i
South Barrėj Vėl 

Riaušės.
South Barrėj, kur strei

kuoja keli šimtai vilnų kar
šinio darbininkų, pereitą są
vaitę buvo didelių riaušių. 
Šį panedėlį riaušės pasikar
tojo, nes kapitalistų bernas 
šerifas su savo samdiniais ir 
vėl puolė pikietuojančius 
streikierius, norėdamas pa
daryti kelią streiklaužiams. 
Kur tik susirenka streikie- 
rių būrelis, šerifas su savo 
‘depučiais’ tuoj svaidė į juos 
bombas su virkdančiom du-
jom. Šio panedėlio vakarą 
Amerikos Darbo Federaci
jos unija surengė protesto 
demonstraciją prieš kapita
listų terorą, bet šerifas už
puolė ir tą demonstraciją.

“Squalus” Vėl Iškilo 
Ir Vėl Nuskendo.
Klastingoji jura nesutin

ka atiduoti Amerikos sub- 
mariną “Squalusą,” kurį 
andai ji pasigrobė su 26 ju
rininkais į savo mirtingą 
glėbį. Šį panedėlį laivyno 
inžinieriai jau antru kartu 
buvo iškėlę jį viršun, bet jis 
ir vėl nuslydo nuo lynų ir iš 
naujo nugarmėjo į gelmes. 
Prie jo kėlimo dirba 500 
žmonių ir keli laivai. Šį kar
tą jis buvo iškeltas jau 15 
pėdų virš vandens. Iškelt jį 
sunku dėl to, kad laivus su 
keltuvais jura nuolatos su
pa ir keliamas submarinas 
ant lynų nuolatos blaškosi, 
kai vienas jo galas pasikelia 
aukštyn, tai kitas leidžiasi 
žemyn. O kadangi lynų nė
ra kaip prie jo pridrutinti, 
tai jis nuo jų nuslysta ir vėl 
eina atgal.

JAPONAI BIJOSI RUSŲ 
SPAUDIMO.

Iš Mandžuko pranešama, 
kad dabar japonai tenai 
laukia didesnio spaudimo iš 
rusų pusės, nes pasirašę su 
vokiečiais nepuolimo sutar
tį, rusai dabar turi laisvas 
rankas Tolimuose Rytuose.

ANGLIJA ĮVEDĖ TELE- 
GRAMŲ CENZŪRĄ, 
Pereitą penktadienį tele- 

grafo kompanijos Ameriko
je buvo painformuotos iš 
Londono, kad nuo 11:30 
valandos vakaro, 26 rugpiu
čio, Anglijjoj įvedama tele
gramų cenzūra.
KARO NEBUS, JEIGU—

Naciai Berlyne sako, kad 
karo išvengti esą labai len
gva. Jeigu tik Lenkija pasi
duos Hitleriui be karo, tai 
karo nebusią.

Prancūzai jau Uždarinėja 
Komunistų Laikraščius

“L’HUMANITE” IR “CE 
SOIR” JAU SUSTAB

DYTI.
Francuzijos ambasadorius 
taipgi atšauktas iš Maskvos 

neribotam laikui.
Francuzijos valdžia nuta

rė aiškiai parodyt, kad ji 
jau nebeskaito Sovietų Ru
sijos draugiška sau valsty
be. Telegramos sako, kad 
Francuzijos ambasadoriui 
Maskvoje liepta jau grįžti 
namo. Tuo pačiu laiku 
premjeras Daladier liepė 
uždaryti du komunistiniu 
dienraščius Paryžiuje, “L’- 
Humanite” ir vakarinį “Ce 
Soir.”

Tai atsilyginimas komu
nistams už pasirašytą sutar
tį su Hitleriu.

Francuzų ir anglų kari
nės misijos, kurios Maskvo
je vedė derybas dėl “taikos 
fronto,” taipgi jau atsisvei
kino su Sovietų diplomatais 
ir išvyko namo.

Prieš išvažiuojant joms iš 
Maskvos, anglų ir francuzų 
ambasadoriai, kiekvienas 
atskirai, buvo nuvykę pas
Sovietų premjerą Molotovą 
ir prašė paaiškinimo, kodėl 
jis slapta, už jų nugaros, ve
dė derybas su Vokietijos at
stovais, visai nėpainformuo- 
damas apie tai anglų ir 
francuzų?

Sakoma, kad francuzų 
ambasadorių Molotovas pri
ėmęs nelabai mandagiai, o 
Anglijos atstovą stačiai 
įžeidęs.

Apie susidariusią Mask
voje atmosferą Associated 
Press informuoja Amerikos 
spaudą taip:

“Anglų ir francuzų kari
nės misijos, kurios pora są- 
vaičių atgal atvyko Mask
von didelėmis viltimis gauti 
savo pusėn milžinišką Rusi
jos armiją prieš gręsiantį 
Europai karo pavojų, išvyko 
namo tuščiomis rankomis.

“Slaptos rusų-vokiečių 
derybos, pasibaigusios ne
puolimo sutartimi kuomet 
anglų ir francuzų misijos 
sėdėjo Maskvoje, susprogdė 
visas kalbas ir viltis apie su
darymą Europoje stipraus 
bloko prieš diktatorius.

“Išvažiuojant toms misi
joms iš Maskvos į Leningra
dą, į stotį atėjo tik keli So
vietų valdininkai parodyti 
dirbtines savo šypsenas ir 
nenoromis paduoti žymiems 
svečiams rankas. Misijos 
grįžta namo per Suomiją, 
nenorėdamos kliudyti Vo
kietijos.”

Paryžiaus franeuzai atvi
rai prisipažįsta, kad diplo
matijoj vokiečiai juos sumu
šė. Bet jie negali dovanoti 
už tai rusams. Rusai juos 
“apgavę,” slapta “parda
vę,” ir tokiais pasitikėti 
nesą galima.

Rusų-vokiečių sutartis 
blogiausia atsiliepė komu
nistų partijai Francuzijoj. 
Sakoma, kad nariai bėga iš 
jos tūkstančiais. Reikšdami 
komunistams pasipiktini
mą, franeuzai dabar su jais 
susidūrę sako: “Heil Hit
ler!”

Minėti komunistų dien- 
[ raščiai Paryžiuje buvę už

daryti dėl to, kad mėgino 
teisinti Maskvos sutartį su 
Berlinu. Visų pirma jie bu
vo konfiskuoti, o paskui ir 
visai sustabdyti. Kai dėl Įų 
sustabdymo komunistų de
legacija nuvyko pas prem
jerą Daladier’ą, tai jis ją iš
vijo.

ČILĖJ UŽGNIAUŽTAS 
MILITARISTŲ MAIŠTAS. 
Darbininkai padėjo valdžiai 
nusukti sąmokslui sprandą.

Čili respublikoj, Pietų A- 
merikoj, pereitą sąvaitę re
akcininkai su karininkų pa
galba kėsinosi nuversti kai
riųjų valdžią ir pašalinti so
cialistus nuo valstybės vai
ro. Bet valdžiai į pagalbą 
tuojaus stojo tūkstančiai 
organizuotų darbininkų ir 
reakcininkų sąmokslas bu
vo sutriuškintas. Preziden
tas Pedro Aguire Cerda tuo
jaus pašalino iš armijos 7 
aukštuosius karininkus, ku
rie dabar bus teisiami kaip 
valstybės išdavikai. Kiti są
mokslininkai taip pat bus 
persekiojami.

10,000,000 POTVINIO 
AUKŲ.

. Iš Tientsino oficialiai pra
nešama, kad šiaurės Kinijoj 
nuo potvinio jau nukentėjo 
nemažiau kaip 10,000,000 
žmonių. Prie tokių aukų 
skaitomi tie, kurie jau pri
gėrė, kurie dabar serga nuo 
ligų, kurie badauja ir kurie 
kenčia netekę pastogės.

——ja--------  (•

D-RAS ŠLIUPAS VĖL 
AMERIKOJ.

Šią sąvaitę Švedų linijtv- 
laivu New Yorkan atvyko iš 
Lietuvos D-ras Jonas Šliu
pas su žmona ir sunumi. Jie 
čia pataikė kaip tik prieš 
Lietuvių Dieną, kuri įvyks 
New7 Yorko parodoj 10 rug
sėjo.

PASIKORĖ 7 METŲ 
MERGAITE.

Taunton, Mass. — Perei
tą subatą čia buvo rasta 
skiepe po savo namais pasi
korusį Mary Flangheddy. 7 
metų amžiaus mergaitė. Sa
koma, kad ji tenai žaisda
ma karstėsi pakabintose vir
vėse ir kilpa užsinėrė jai ant 
kaklo netyčia.

VLADAS DANAVIČIUS 
AREŠTUOTAS.

Cambridge, Mass. — Pe
reitą subatos vakarą polici
ja čia suėmė Vladą Danav- 
čių, 31 metų amžiaus vyrą, 
kuris mėginęs “pavogti” iš 
svetimų namų 6 metų mer
gaitę. Jis pastatytas po 
$7,500 kaucija.

WATERBURY SUKČIAI 
PALEISTI PO KAUCIJA.

Waterburio majoras Ha
yes ir 19 kitų sukčių, kurie 
už apvogimą miesto buvo 
nuteisti ilgiems metams ka- 
lėjiman, apeliavo į aukštes
nį teismą ir buvo paleisti po 
kaucija, kad nepabėgtų. 
Teisme buvo įrodyta, kad 
jie pavogė daugiau kaip 
$1,000,000, bet kaucijos iš 
jų pareikalauta tik $397,500
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KAIP MES ŽIŪRIM I RU
SŲ-VOKIEČIŲ SUTARTĮ.

Dėl tos sutarties dabar ei
na dideli ginčai. Ypač jaudi
nasi dėl jos komunistai ir jų 
politiniai oponehtai. Pirmie
ji stengiasi Soviętų žingšnį 
teisinti, o kiti jį smerkia. Tie 
giųčai, žinoma, yra vienpu
siški, todėl pasidaryti iš jų 
kokią aiškesnę išvadą sun
ku.

Mums rodos, kad Mask
vos ir Berlyno susidraugavi
mą reikia svarstyti iš trijų 
pusių, nes Čia ineina trys ele
mentai, būtent:

1. Valstybės politika.
2. Darbininkų klasė.
3. Diplomatinė etika.
Imant valstybės saugumo 

žvilgsniu, Sovietų valdžios 
pasielgimas yra pateisina
mas. Sovietai turi pavojingą 
priešą Tolimuose Rytuose, 
būtent, Japoniją. Ankščiau 
ar vėliau rusai turės su japo
nais kariauti. Bet ar galėjo 
rusai tikėtis toki karą laimė
ti, kuomet iš Vakarų jiems 
gręsė Vokietija? Užpulti iš 
abiejų pusių, rusai, be abe
jonės, butų sumušti, nes nei 
Francuzijos, nei Anglijos 
buržuazija jiems nepadėtų. 
Taigi žiopla butų rusų poli
tika, jeigu butų susidėję su 
Anglijos Chamberlainu ir 
Francuzijos Daladier’u prieš 
Vokietiją. Tuomet, rusams 
susirėmus su japonais, vo
kiečiai tikrai jau padėtų ja
ponams. Dabar gi šitas pa
vojus Rusijai iš vakarų pa
šalintas, bent dešimčiai me
tų, ir, jeigu jiems dabar teks 
vesti karą Tolimuose Rytuo
se, jie turės jau liuesas abi
dvi rankas.

Taigi, imamt dalyką iš ši
tos pusės, rusų pasirašyta 
nepuolimo sutartis su vokie
čiais yra pateisinama.

Tačiau darbininkų klasei, 
ypač komunistų srovei, šita 
sutartis yra skaudus moralis 
smūgis. Rusija skaitosi dar
bininkų valstybė. Viso pa
saulio klasiniai susipratę 
darbininkai kovoja prieš fa
šizmą. Ypač intensyviai tą 
kovą iki šiol vedė komunis
tai, kuriuos fašizmas dau
giausia smaugia. Tūkstan
čiai komunistų iš viso pasau
lio kraštų važiavo net Ispa
nijon, kad atmušus Mussoli- 
nio ir Hitlerio užpuolimą 
ant tos šalies. Visame pasau
ly komunistai kvietė kitas 
darbininkų organizacijas 
steigti bendruš frontus ko
vai prieš Hitlerį. Ir štai, visa 
to akyvaizdoje pačių komu
nistų valstybė paduoda Hit
leriui ranką ir pasižada būti 
draugais, vienas kitam ne
kenkti ! Kaip dabar gali jau
stis komunistai ir tie, kurie 
kartu su jais kovojo prieš 
fašizmą? šitokio smūgio 
juk niekas nelaukė. Nors 
komunistai ir teisina tą su
tartį, bet bešališki darbinin
kai jau vargiai norės su jais 
toliau veikti. Mat, valstybės 
reikalai, vistiek kad ir ko
munistinės valstybės, ne vi
suomet su darbininkų klasės 
reikalais suderinami. Darbi
ninkų klasei reikia prieš fa
šizmą kovot, o komunistinei 
valstybei reikėjo padaryti 
su fašistais dra u g i š k ą 
sąjungą. Todėl aišku, .kad 
komunistai, kuriems taktiką 
diktuoja valštybiniai Rusi
jos reikalai, nuo dabar jau 
negalės tos taktikos piršti 
nei Amerikos, nei kitų šalių 
unijoms.

Yra ir trečias elementas, 
kuris įneina į rusų-vokiečių 
sutartį. Tai diplomatinė eti
ka. Bolševikai labai smerk
davo slaptąją diplomatiją. 
Po revoliucijos jie paskelbė 
visus slaptus caro valdžios 
(Susirašinėjimus su kitomis 
Valstybėmis. Pasaulis turi ži

noti viską, kas darosi vals
tybių tarpe, sakydavo jie.

Na, o kas dabar pasirodė? 
Pasirodė, kad Sovietų vy- 
riasybė apie pusę metų vedė 
darybas su anglais ir francu- 
žais dėl sudarymo karosą-' 
jungos prieš Vokietiją, ir, 
tuo pačiu laiku už jų nuga- 
ros, slapta, darė sutartį su1 
Vokietija, pasižadėdama' 
jos nepulti ir neprisidėti1 
prie kitų šalių, kurios su Vo
kietija kariautų!

Paprastoj musų kalboj ši
toks dalykas vadinasi veid
mainystė.

Suėmus visa tai krūvon, 
išvada gaunasi tokia:

1. Sovietų Rusija, kaip va
lstybė, dėl tos sutarties yra 
pateisinama.

2. Komunistai, kaip dar
bininkų klasės dalis, ta su
tartimi buvo pastatyti į bai
siai kompromituojančią pa
dėtį. .

3. Sovietų diplomatai, ve
sdami su demokratinėmis 
valstybėmis apgavingas de- 
lybas, nusidėjo diplomatinei 
etikai ir pastatė save pras
toj šviesoj.

AR NACIAI GRĄŽINTU 
LIETUVAI VILNIŲ?

Šį klausimą svarsto “Nau
jienos.” Sako:

“Propagandos sumetimais 
Vokietijos naciai šiandien kal
ba, kad jie, sumušę Lenkiją, 
atiduotų Lietuvai Vilniaus 
kraštą. Tais pačiais sumeti
mais lenkai žada, sumušę Vo
kietiją, grąžinti Lietuvai Klai
pėdos kraštą ir Tilžę.

“Bet pirma negu jiedvi vie
na arba antra savo priešą ‘su
muš’, Lietuvos žemė bus sveti
mų armijų trempiama ir te- 
riojama. Lietuvos žmonės dar 
ir šiandien neužmiršta, kas 
jiems teko pergyventi pereito
jo pasaulio karo metu.

“O kokį dosnumą parodys 
Lietuvai po karo tie, kurie jį 
laimės, kol kas dar niekas ne
žino. Pergalėtojai paprastai 
stengiasi kiek galint daugiau 
pasigrobti sau.”

Mes tikim, kad laimėję 
karą naciai galėtų Vilnių ir 
Klaipėdą prie Lietuvos pri
jungti; bet Lietuva, be abe
jonės, tuomet turėtų būti 
Vokietijos provincija.

O KUR KUNIGĖLIŲ 
VAIKAI?

Kunigų “Draugas” pra
našauja franeuzų tautai žlu
gimą, ir to žlugimo priežas
tis busianti “bedievybė.”

Tik pasiklausykit:
“Viso pasaulio spaudoje pa

sirodė žinia, kurią paduoda 
vienas franeuzų sociologas, ir 
kuri skelbia, kad po 50 metų 
Francuzija jau tebus tik ma
žųjų ir nereikšmingų Europos 
valstybių eilėse. Šio moksli
ninko išvados remiasi tikrais 
daviniais. Jisai stebi nuolat 
mažėjantį toje tautoje kas me
tai gimimų skaičių, ir jeigu 
franeuzai eis tuo keliu toliau, 
tauta pati nusižudys. Dvide
šimtojo šimtmečio pabaigoje 
ši tauta baigs nykti. To prie
žastys visiems aiškios. Jas ir 
minėtas mokslininkas paduo
da : religijos sunykimas, ego
izmas ir sąžinės atbukimas. 
Šios priežastys greičiau išnai
kins franeuzų tautą, negu ka
rai ar kitos nelaimės. Gimimai 
nemažėja tik katalikiškoje 
Francuzijos daly — Bretono- 
je. Bedievybė nužudys gabiau
sią pasaulio tautą — francu- 
zus.”

Šitas priekaištas daug ge
riau tinka patiems kuni
gams, negu “bedieviams,” 
nes “bedieviai” nuo vaikų 
neatsisako. Bet Romos kata
likų kunigėliai ir jų globo
jamos davatkos, tai tikrai 
vaikų bijosi. Jeigu kuriam jų 
per neatsargumą pasitaiko

tokios “bėdos” susilaukti, 
tai jie slepia ją nuo svieto 
akių kaip vogtą daigtą.

Taigi, tautos “subedievė
jimas” negali jos “nužudy
ti.” Bet jeigu visa tauta vir
stų kunigais ir davatkomis, 
tai ištikro ji turėtų žlugti.

KAI KAS MOKA IR JUO
KAUTI.

Drg. L. Pruseika “Vilny” 
parašė keliatą neblogų juo
kų apie susidariusią Euro
poje situaciją. Jis sako, kad 
franeuzų karinė Misija da
bar turėtų tuojaus pasirašy
ti sutartį su Sovietų Sąjun
ga. Suprantama, ta sutartis 
turėtų but atkreipta prieš 
Vokietiją. “Džiokas” čia yra 
toks, kad Soviėtų Sąjungą 
tokios sutarties pasirašyti su 
franeuzais jau negali.

Toliau drg. Pruseika sa
ko: .. ■ .

“Jei teisybė, kad Anglija da
vė galutiną žodį remti Lenki
ją, nepaisant kas atsitiktų, tai 
gerai,, Gal tas reiškia Muni- 
cho politikos likvidavimą.

“Bet vyriausias kreditas už 
tą Anglijos griežtumą priklau
so Sovietams. Jei Maskvoje 
nebūt trinktelta kumščia, tai 
Chamberlainas butų ramiai 
snaudęs po savo lietsargiu.”

Čia jau visai nebloga 
satyra.

RUSIJOS PRIEŠAMS BU
SIĄ TAIP, KAIP ŠVE

DAMS IR PRANCŪZAMS.
Vienas Sovietų karinin

kas rašo “Izviestijose” kaip 
rusai senovėj kariavo už sa
vo “tėvynės*’ nepriklauso
mybę. Prie Poltavos jie su
naikinę švedų galybę, o ties 
Maskva žlugo Napoleono 
armija. Taip busią ir dabar 
Rusijos priešams, kurie drįs 
jos žemėn įsibriauti.
TIKĖJIMŲ ISTORIJA.

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

KELEIVIS, SO. BOSTON

HES A DOLLY GOOD pp, 
/Vo HONE OFuiCAN

Courtesy Boston Post.
Pirmas Aktas: Trys diktatoriai padaro sąjungą prieš Kominterną ir iškėlę kardus prisiekia: 

“Vienas už visus, visi už vieną, naikinti komunizmą!” Stalinas (dešinėj) nusigąsta, o Angli
ja su Francuzija (kairėj) džiaugiasi, kad dabar Sovietai puls joms į glėbį ir padarys sąjun
gą prieš tuos diktatorius.

Antras Aktas: Stalinas laiko pasirašytą su Hitleriu sutartį, o diktatoriai jį sveikina: “Kad 
vyras tu geras, to niekas neginčys iš mus.” Anglija ir Francuzija (kairėj) dabar nustebintos 
saukia: “Jie mus apgavo!”

Rusu - Vokiečiu
\ _ *

Sutarties Tekstas
Abidvi šalys pasižada per 10 metų nepadėti 

viena kitos priešams.
Kaip buvo pereitą savaitę “Keleivy” rašyta, 

taip viskas ir atsitiko. Seredoje (23 rūginčio) Vo
kietijos užsienio reikalų ministeris von Ribbentro- 
pas nuskrido Maskvon ir pasirašė su Sovietų už
sienio komisaru Molotovu nepuolimo sutartį de
šimčiai metų.

Rusų-vokiečių pasirašyta nepuolimo sutartis 
skamba taip:

Vokiečių Reicho vyriausybė ir Socialistinių So
vietų Respublikų Sąjunga, trokšdamos sustiprinti 
tarp Vokietijos ir SSRS taikos stovį ir veikdamos 
1926 metų balandžio mėnesio neitralumo sutarties 
dvasioje, nutarė kas seka:

1. —Abidvi susitariančios šalys pasižada susilai
kyti nuo visokio prievartos veiksmo, nuo visokio 
smurto ir nuo visokio užpuolimo viena kitos, nei 
pavieniai veikiant, nei susidėjus su kitomis vals
tybėmis.

2. —Jeigu atsitiktų taip, kad viena šios sutarties 
šalių butų užpulta trečiosios valstybės, tai antroji 
šalis nepadės tai trečiajai valstybei jokiu budu.

3. —Abiejų susitariančių šalių valdžios ateityje 
nuolatos tarsis ir informuosis bendrais viena kitai 
reikalais.

4. —Nei viena iš šių šalių nesusidraugaus su ki
ta valstybių grupe, kurios tiesioginiu ar netiesio
giniu budu yra nusistačiusios prieš antrąją šalį.

5. —Jeigu tarp susitarusių šiųdviejų šalių kiltų 
kokiu nors klausimu ginčas, tai abidvi šalys turės 
išrišti šitokį skirtumą bei ginčą tiktai draugiškai 
pasikeičiant nuomonėmis arba, jei butų reikalo, 
paskiriant arbitracijos komisiją.

6. —Ši sutartis tęsis dešimts metų su sąlyga, kad 
jeigu nei viena šalis per paskutinius metus nepa
reikš noro ją užbaigti, tai ji automatiškai įsigalios 
da penkerių metų laikotarpiui.

7. —Ši sutartis bus ratifikuota kaip galima trum
piausiu laiku. Ratifikuotais dokumentais bus pa
sikeista Berlyne. Sutartis įneina galion tuojaus ją 
pasirašius.

Viena sutarties kopija parašyta vokiečių kalba, 
antra—rusų kalba.

Pasirašė:
Už Vokietijos vyriausybę: Von Ribbentrop.
Sovietų vyriausybės vardu: Molotov.

r
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SOVIETAI SUSITARĖ ŠŪ VOKIETIJA 
PASIDALINTI LENKIJĄ?

Londone tapo iškelta aikštėn paslaptis, kodėl anglai ir 
franeuzai negalėjo sudaryti su rusais “taikos fronto.” 
Priežastis buvusi ta, kad paskutinėmis derybų dienomis, 
kai susitarimas išrodė jau nebetoli, rusai staiga iškėlę rei
kalavimą, kad Lenkija atiduotų Sovietams penkias pro
vincijas (gubernijas).

Visų pirma tų derybų tikslas buvo—gauti Rusijos pa
galbą Lenkijai, jeigu vokiečiai pastarąją užpultų. Fran
euzai ir anglai reikalavo, kad rusai pasižadėtų duoti Len
kijai orlaivių ir karo medžiagos, ir kartu sutrauktų savo 
armiją Lenkijos pasieny vokiečiams nugąsdinti, tačiau į 
Lenkijos žemę rusai neturėjo žengti, jei bent patys lenkai 

:to prašytų.
Rusai atkirto, kad šitokie reikalavimai aiškiai parodo, 

jog anglai su franeuzais nėra nuoširdus sąjungininkai, 
jeigu jie nori gauti iš Rusijos visokeriopos pagalbos ir tuo 
pačiu laiku bijosi rusus įsileisti Lenkijon.

Vėliau rusai padarę šitokią propoziciją: Sovietai sutiks 
duoti Lenkijai tokią pagalbą tiktai tokiam atsitikime, jei
gu Sovietams bus leista užimti penkias Lenkijos provinci
jas, būtent:

Vilniaus kraštą,
Naugarduko apygardą,
Lvovo provinciją,
Tarnopolio provinciją ir
Stanislavovo provinciją.
Trys pastarosios provincijos sudaro Galiciją ir yra rusi- 

i nų apgyventos.
Franeuzai su anglais su tuo nesutiko, tuomet Sovietų 

Rusija padarė sutartį su nacių Vokietija.
Kadangi rusai parodė, jog jie nori šitų penkių Lenkijos 

provincijų ir kitaip nedarys jokios sutarties, tai anglai ir 
franeuzai dabar daro išvadą, kad vokiečiai bus tas Lenki
jos provincijas rusams prižadėję, ir dėl to Maskva su Ber
lynu pasirašė draugišką sutartį. Kitaip pasakius, Rusija 
susitarusi su Vokietija pasidalinti Lenkiios pasisavintas 
žemes.

DABAR RUSIJOJ BUSIĄ TEISIAMI 
DEMOKRATIJOS ŠALININKAI.

Štai ką praneša iš Varšuvos gauta “New York Times” 
radiograma:

i Ramusis “Kurjer Warszawski” gavo iš Maskvos žinių, 
kad prie pasirašytos ir jau paskelbtos Rusų-Vokiečių ne
puolimo sutarties tapo pridėti da keli priedai, kurie nėra 
viešai skelbiami. Tie priedai taikomi atskiriems klausi
mams, būtent, Ukrainai, Anti-Kominterno paktui, Toli
miems Rytams, Pabaltijos valstybėms ir kolonijoms. Uk
rainos priedu. Vokietija išsižada savo pretensijų prie “DI
DŽIOSIOS UKRAINOS,” kurią peniai Hitleris buvo pra
dėjęs steigti. Pabaltijos valstybių priedu numatoma pasi
dalinti interesais Pabaltijos valstvbęs^ kas busią lygu tų 
valstybių tarp Rusijos ir Vokietijos pasidalinimu.

Toliau “Kurjer” praneša, kad dabar Sovietuose jau bus 
keliamos bylos demokratijos’šalininkams. Jie busią kalti
nami “sąmokslu” įtraukti Sovietu Rusiją į Francuzijos ir 
Anglijos “IMPERIALISTŲ ŽABANGAS” ir įvelti Sovie
tus į karą su Vokietija. Didžiausis apkaltinimas esąs ruo
šiamas buvusiam užsienio reikalų komisarui Litvinovui ir 
buvusiam Washingtone ambasadoriui Trojanovskiui. 
Ambasadorius Maiskis taipgi busiąs atšauktas iš Lon
dono. * į.

KAIP ŽIURI I RUSĘ-VOKIEČIŲ SU
TARTI SOCIALISTAS.

Alfred Baker Lewis, Mas
sachusetts socialistų organi
zacijos sekretorius, mano tą 
sutartį aiškiai parodžius 
kad tarp fašistų ir komunis
tų politikos nėra didelio 

j skirtumo.
Jis rašo:
“Žinios, kad Rusija ir 

. Vokietija pasirašė prekybos 
sutartį, kuria einant Rusija 
pasižada pristatyti už 180,- 
1)00,000 markių Hitleriui la
bai reikalingos žaliavos, pa
rodo labai aiškiai, kad tota
litarinės valstybės, bus jos 
komunistinės ar fašistinės 
spalvos, nedaug kuo ski
riasi.

“Amerikos komunistai 
labai iškalbingai agituoja 
boikotuoti nacių prekes ir 
uždėti embargo ant siunčia
mų produktų Vokietijon, 
kad Hitleriui butų sunkiau 
išpildyti savo milžinišką 
ginkluotės programą, kurią 
jis užsibrėžė norėdamas pri
versti kitas valstybes’ pasi
duoti Vokietijos viešpatavi
mui. Tačiau Sovietų Rusija, 
už kurios valdžią komunis
tai guldo galvas, kaip tik 
pasirašė su Vokietija sutar
tį, pasižadėdama iš Hitlerio 
pirkti ir parduoti jam daug 
daugiau prekių, negu ji pir
ko ir pardavė per kelis pa- 

i staruosius metus, tuo budu 
paduodama jam pagalbos 
ranką kaip tik tuo metu, 
kuomet įtemptas besigink- 
lavimas buvo palaužęs Vo
kietijos ekonomiją ir prive
dęs šalį arti bankroto.

“Komunistai remia tokias 
organizacijas, kaip ‘Ameri
can League for Peače and 
Democracy’, kuri Hitlerio 
fašizmą laiko didžiausių 
pavojumi demokratijai. Bet 
komunistų draugai, kurie 
patys nėra komunistai, da
bar jau turės žiūrėti su ne
pasitikėjimu, jeigu komu
nistai skelbs Hitleriui boi
kotą toliau ir tuo pačiu lai
ku girs Rusijos valdžią, kuri 
pasižada savo prekybą su 
Hitleriu padidinti.

“Kuo toliau, tuo aiškesnis 
daros faktas,kad Stalino dik 
tatura turi daugiau bendra 
su Hitlerio nacizmu, negu 
su demokratija. Tiesa, ko
munistų totalitarinė valsty
bė yra pagirtinai laisva nuo 
rasinės neapykantos. Bet 
vis dėl to ir čia Sovietų Ru
sija ryškiai atsisako įsileisti 
žydus, kuriuos Hitleris tre
mia iš Vokietijos.

“Komunistai vadina So
vietus socialistine valstybe. 
Bet tikrasis socializmas turi 
but paremtas ant demokra
tijos, ir tai ant tikrosios de
mokratijos, nes kitaip jis 
darosi vis daugiau ir dau
giau panašus i fašizmą. Šitą 
panašumą aiškiai matome 
vienos partijos diktatūroj. 
Šitą panašumą dabar užak
centavo da ir Maskvos-Ber- 
lyno pasirašyta sutartis.”
PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

(1) Ncužsitikintis Vyras; (2) Žy
dinti Giria; (3) Klaida; (4) Korek- 
ta. Jose nurodoma kaip žmonės pai
kai tiki j visokius prietarus, 
burtus ir tt. Kaina ...................... 16c.
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KAS SKAITO, RAŠO

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

DAR VIENAS MANO RAPORTAS IS\ 
GARSAUS CHICAGOS MIESTO.

Kojos, Kojos Ir Kojos. CLEVELANDO ir APIELINKES ŽINIOS

Apie tai, kaip Romos kata- dirbdama 
likų kunigai išnaudoja 

tikinčiuosius.
Visi mes dažnai pasakom, 

kad Romos katalikų kuni
gai yra beširdžiai lupikai. 
Mes, senesnieji lietuviai, 
apie tai esame patyrę visų 
pirma Lietuvoje, o paskui 
čia, Amerikoje.

Kai kurie į tą Romos ka
talikų bažnyčios kunigų lu
pikavimą, tačiau yra linkę 
pro pirštus žiūrėti. Kiti net 
linkę tai teisinti. Kai dėl 
manęs, tai turiu pasakyti 
kad tas kunigų lupikavimas 
yra nepakenčiamas. Religi
nis raketas man yra biau- 
resnis negu politinis, komer
cinis arba kitokis raketas. 
Imkime dalyką taip, kaip jis 
ištiktųjų yra, ir svarsty
kime.

Parapijonai išstatė kuni
gui bažnyčią ir įrengė viską, 
kas tik bačnyčios viduje rei
kalinga. Kunigui iš savo ki- 
šeniaus nieko nereikia da- 
pirkti. Parapijonai dar iš
stato kunigui kleboniją, ją 
išfornišiuoja, superka vi
sokius indus ir kitus reika
lingus daiktus. Iš parapijos 
kasos užmokama, atsipra
šant, net ir už “toilet popie- 
rį.” Alga kunigo gaspadi- 
nei, zakristijonui, vargoni
ninkui ir kitokiems bažny
čios tarnams apmokama iš 
parapijos kasos. Iš parapijos 
kasos kunigas ima algas po 
$100.00 į mėnesį. Kunigas, 
kuris kitiems pataria “svie
to marnasčių išsižadėti,” ro
dos, turėtų būti tuo paten
kintas. Rodos, turėtų to vis
ko jo pragyvenimui pil
nai užtekti. Todėl visokius 
patarnavimus parapijonams 
turėtų teikti visai dykai. Dy
kai laikyti mišias, krikštyti 
kūdikius, duoti šliubus ir 
laidoti mirusius. Bet taip nė
ra. Kunigai ima algą, turi 
viską gatavą ir už savo pa
tarnavimą lupa iš parapijo- 
nų atskirą mokestį.

Keisčiausiais dalykas yra 
tas, kad Romos kunigai pa- 
rapijonus kuolabiausiai ap- 
lupa tada, kada jie turėtų 
parodyti kuodaugiausiai 
gailestingumo, būtent, lai
dojant numirusius. Ta pro
ga kunigai pelnosi kuola- 
biausia. Kaip jie tą progą 
išnaudoja, te paliudija ke- 
liatas faktų.

Indiana Harbore, netoli
mame nuo Chicagos mieste
lyje, nesenai mirė suvargęs 
parapijonas. Kokius šešius 
metus jis dirbo sirginėda- 
rrtas, o kitus šešius metus iš
buvo miesto ligoninėje ir 
ten mirė. Aišku, kad jis ir jo 
šeimyna gyveno vargingai. 
Jis buvo vedęs našlę su 
dviem vaikais. Dabar vie
nas posūnis yra vedęs ir 
dirba Roselande vieno žydo 
dirbtuvėje. Kitas jaunas po
sūnis gyvena su motina ir 
dar nedirba. Ir vietos lietu
vių Romos katalikų bažny
čios kunigas iš vargingos 
našlės už jos vyro palaidoji
mą atlupo net $25.00! Tuo 
tarpu žydas, pas kurį dirbo 
velionio posūnis, našlelei 
paaukojo $40.00 laidotuvių 
reikalams ir atvažiavo pats 
į laidotuves. Be to, jis pa
skolino du automobiliu lai
dotuvių reikalams.

Na, kaip išrodo šitas Ro
mos katalikų bažnyčios ku
nigas pastatytas šalia šito 
žydo ?

Kitas man gerai žinomas 
faktas buvo toks: Mar
quette Parko kolonijoje ži
nau moterį, kuri buvo taip 
biedna, kad, graboriui už 
vyro palaidojimą negalėjo 
įmokėti nei vieno dolerio. O žmonių išnaudojimas, 
kunigas iš tos našlės už vy-1 girdėtas našlių ir \ 
ro palaidojimą atlupo net žmonelių skriaudimas kry- 
$50.00. Ta moteris sunkiai žium prisidengus!

---------- 1 atsiteisė grabo- 
į riui tik po dviejų metų.
i Kaip išrodo čia Romos 
I katalikų bažnyčios kunigas 
i šalia graboriaus?

Kitas faktas. B. idgeporto 
kolonijoje prieš porą metų 
mirė plačiai žinomo katali
kų veikėjo ir gero parapijo- 
no Juozo Gurinsko duktė 
Monika. Velionė per visą 
savo gyvenimą uoliai dar
bavosi parapijai ir katali
kiškame veikime užimdavo 
ph mutinę vietą. O vienok 
už jos palaidojimą klebo
nas atlupo net $90.00. Kuo-' 
met pats veikėjas Juozapas 
Gurinskas mirė, tai kunigas 
už jo laidotuves pareikala
vo net $125.00! O reikia pa
sakyti, kad J. Gurinskas bu
vo vienas iš šv. Jurgio para
pijos ir bažnyčios kūrėjų.

Nesenai toje pat parapi
joje mirė kitas iš jos steigė- J 
jų ir fundatorių, tai Juoza
pas Garuckas. Jisai nevien 
parapijai per visą savo am
žių darbavosi, o ir pačiam 
klebonui asmeniškai yra 
daug pasidarbavęs. Per vie
nas to klebono pagerbtuves 
Juozapas Garuckas iš para
pijonų surinko klebonui a- 
pie $600.00. Bet Garuckiui 
mirus, klebonas už laidotu
ves pareikalavo $115.00! 
Tik dukterims pasiderėjus, 
jis sutiko palaidoti už $100 !

Tai štai jums faktai, kaip 
Romos katalikų bažnyčios 
lietuviški klebonai atsilygi
na savo seniems parapijo
nams už pasidarbavimą!

Jus, jaunesni parapijo
nai, šituos faktus įsidėmėki
te gerai. Atsiminkite, kad 
nežiūrint kaip daug parapi
jai dirbsite, nežiūrint kiek 
daug pinigų kunigui surink
site, bet jei sulaukę senat
vės neturėsite pinigų tam 
parapijos klebonui užsimo
kėti, tai jūsų kunui nebus 
nei vietos toje bažnyčioje! 
Ir už jūsų sielą klebonas nei 
vienų poterių nesukalbės be 
extra užmokesčio. Čia, aš 
manau, išvadą galite patys 
sau pasidaryti: ar veria 
taip daug kunigų naudai 
dirbti ?

Kitas keistas tarp 
gos lietuvių klebonų papro
tys yra aukų rinkimas per 
laidotuvių mišias. Nors gi
minės už laidojimą užmo
ka kunigui sulygtą kainą, jis 
vistiek daro rinkliavą. Vie
nas tokis atsitikimas man 
prisimena Roselando lietu
vių parapijoje. Buvo laido
jama tūla moteris. Giminės, 
kiek teko patirti, buvo kle
bonui užmokėję $27.00. Už 
tai klebonas turėjo atlaiky
ti mišias ir dalį ekzekvijų 
atgiedoti. Bet koks buvo 
giminių nusistebėjimas, kai 
klebonui pabaigui ekzekvi- 
jas giedoti, kitas kunigas iš
ėjo rinkti aukų! Visi susi
rinkę į minėtas laidotuves 
klausinėja giminių, ar nebu
vote užmokėję klebonui už 
mišias, kad jis turėjo rinkti 
aukas iš atsilankiusių į baž
nyčią?

Tokių kiauliškų klebonų 
pasielgimų galima butų pri- “ 
skaityti šimtus. Jis visada, 
kur tik prisirenka pilna baž
nyčia žmonių, eina per baž
nyčią ir kaišioja pitelnę 
kiekvienam po nosia, kad 
duotų pinigų. Taip daryda
mi klebonai daro didžiausią v, ....... ...... .
sarmatą giminėms, kurie žinoti kaip mytai apie Kristų susida- 
Iflll vra labai riebiai iiomc rS- Žinosite kaip krikščionys pasisa- JBU vi a laoai Ijeoiai Jiems Vjno nu0 pagonų pasakų apie Kristų, 
užmokėję UŽ laidotuves. ! Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar

Lipfliviai katalikai tm-atn 1 krikščionrs vadina pagonis bedie- Lietuviai KaiailKai tutetų(viai3 Atrasite kad net Biblija neši- 
......... .. no kada Kristus gimė, mirė ir kada 

jisai buvo nukryžiavotas.
MYTAI APIE KRISTU knyga tu

ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen
tai. Galima gauti “Keleivio” afise — 
ba

Chica-

rimtai ir griežtai užprotes
tuoti prieš tokį begėdišką 
lupikavimą, ir dagi bažny
čioj ! Juk tai yra negirdėtas 

, ne- 
vargšų

> A

$4?

Štai, kaip miega Amerikos kareiviai manievrų metu, ši stovykla nutraukta Virginijos

Romos popiežiaus agen- Apįe Sužeistus 23 
tai, matyti, labai gerai su
pranta lietuvių žmonelių I 
psichologiją, o ypač mirus 
šeimos nariui, vyrui, mote
liai ar vaikams. Jie mat pri
kalba per pamokslus, kad 
mitus nežiūrint kiek daug 
mišių pirkti, kiek daug ek- 
zekvijų giedosi, vis tiek ne
gali būti šiur, kad tavo gi
minės siela bus jau danguje. 
Todėl kuo daugiau mišių 
pirksi, tuo geriau. Geriau, 
žinoma, ne sielai, bet kuni
gams !

Taip tie begėdžiai išnau
doja našles ir našlaičius. 
Girdi, bene jūsų tėvelis ne
užsidirbo per amželį tinka
mo pasilaidojimo? O kad 
tas žmogus per visą savo gy
venimą dirbo kunigų pikni
kuose, bazaruose, ir šimtus 
dolerių yra sumokėjęs baž
nyčios pastatymui ir jos už
laikymui, tai apie tai klebo
nas nenori nei prisiminti. 
Jei neturi užsimokėti už lai
dotuves, tai pasako, jam ir 
nereikia. Veškite ir kiškite 
į žemę!

Na, vargšė našlė atsime
na tas baisias “čyščiaus” 
kančias, ir bėga pas kaimy
nus skolintis pinigu, kad su
mokėjus klebonui už mišias. 
Nes, kaipgi tu čia žmogus 
kiši į žemę nabašninką be 
mišių ir be ekzekvijų! Ką 
giminės, ką kaimynai pasa
kys?

Tai ot, tokiose aplinkybė
se musų lietuvių klebonai 
Chicagoje varo žmonių iš- 
noudojimo raketą! Turėda
mi parapijonų apmokėtą už
laikymą, jie da lupa už 
krikštus, šliubus ir laidotu
ves. Jie prisiplėšia tiek pini
gų, kad nežino ką su jais ir 
daryti. Užtat Chicagos lie
tuvių Romos katalikų kle
bonai važinėja po įvairius 
šiltus kraštus, turi po dvejas 
ir trejas vakacijas. O api
plėšti jų parapijonys kartais 
ir juodos duonos neturi už 
ką nusipirkti.

Chicagietis.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legendas apie Kristų 
kaip jisai buvo [dievintas, ir kaip 
tapo Dievo sunumi.

TIKIME I KRISTŲ, todėl turime

pas
T. J. KUČINSKAS,

3312 So. Halsted St., 
CHICAGO. ILL.

ar-

MIRĖ PETRONĖ MIČIU- 
L1ENĖ.

Liepos 27 d., š. m. mirė Ma-Lietuvius.
“Keleivio” 33 numerio j žuičių kaimo, Smilgių valsčiaus, 

pirmam puslapy tilpo Žiliu- I Vilkaviškio apskričio gyventoja 
lė iš Philipsburgo, Pa., kad j Ftetronė Mičiulienė-Vosylienė, 

sukakus 70 metų amžiaus. Ve
lionė paliko antrą vyrą Vosylių 
ir 6 sūnūs: Kazimierą, Juozą ir

grįžtant iš pikniko tenai į-‘ 
vyko nelaimė, kurioj buvo ' 
sužeisti 23 lietuviai. -------------......----------

Kadangi aš tame mieste- Vincą Amerikoje, ir Joną, Liud- 
ly esu gyvenęs 14 metų ir 
pažįstu tenai visus lietuvius, 
tai gavau ir laišką iš vieno Gloversville, N. Y. ir tankiai sa- 
savo diaugo. Prie laiško pri-1 vo senai mamai nusiųsdavo pi- 
dėta ir iškarpa iš angliško niginę paramą. Mirus motinai 
_________ SU tos nelaimės K. Mičiulis nusiuntė Alksnėnų 
aprašymu. Iškarpoj rašoma, ' kunigams J. Dobrilai ir Kuo- 
kad Philipsburgo lietuviai džiui po $10. tai minėti kunigai 
turėjo tą pikniką 15 Augus- paragino visą parapiją palydėt 
to dieną. Visi buvę gerai įsi- velionę į kapus, 
linksminę, nes*Du Bois ir 
Philipsburgho bravorai da
vę alaus už dyką. Mat, lietu
viai tenai turi stiprų demo
kratų kliubą, tai politikie- 
i iai visuomet prie jų gerina- 
si ir alaus nesigaili, kad rin
kimams atėjus lietuviai už 
juos balsuotų.

Taigi, grįžtant iš to pikni
ko ir įvyko nelaimė. Troku 
važiavo 26 asmenys. Troką 
vairavo lietuvis Teofilius 
Grigaravičius (Gravish). 
Trokas apsivertė ir su 26 
žmonėmis nudardėjo 60 pė
dų pakalnėn.

Helen Sokol, 15 metų 
amžiaus lietuvaitė, kurios 
tikras vardas buvo Elena 
Sakalauskaitė, buvo užmuš
ta ant vietos, o Vladas Saka
lauskas, 24 metų amžiaus 
jaunuolis, mirė vežant į li
goninę.

Kiti piknikieriai esą pa
guldyti ligoninėj. *

Vežikas Grigaravičius bu
vo suimtas ir kaltinamas už- 
mušėjyste. Jis pastatytas po 
$1,000 kaucijos.

Tai yra šiurpi nelaimė.
J. Matačiunas, 
Paterson, N. J.

viką ir Adolfą Lietuvoje.
Kazimieras Mičiulis gyvena

laikraščio

PATERSON, N. J.
Didelis gaisras.

Šiomis dienomis No. Ha- 
ledone sudegė Ming-toy 
Pcs. Dye Works firmos da
žų fabrikas. Nuostoliai sie
kia virš $75,000. Ugnies 
priežastis nežinoma. Kom
panijai nuostolių gal ir ne
bus, nes turtas buvo ap
draustas, bet darbininkai 
neteko darbo, tai ne kokie 
pyragai.

Aug. 12 jlieną buvo kilęs 
gaisras 
Rubber 
Išrodė, 
sudegė, 
niagesiai gaisrą užgesino, 
nors vandenį pilti reikėjo 5 
valandas su viršum. Nuo
stoliai dideli.

J. Matačiunas.

Paterson Scrap 
Works dirbtuvėj, 
kad fabrikas visai 
bet suvažiavę ug-

Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 
trumpais ir aiškiais faktais parodo, 

kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
talizmas. Kaino .......................... 25c. |

Jaunimas ir kriminalistai.
Keli Clevelando teisėjai' 

per spaudą padarė liūdnų 
pranešimų jaunimo klausi
mu. Jie sako, kad daugiau- 
ria prasižengimų padaro ir į 

1 kalėjimus papuola musų 
j priaugantis jaunimas, dau
giausia tarp 18 ir 21 metų 

j amžiaus. Ir teisėjai labai ap- 
I gailestauja, kad taip gra- 
> žiausiu visuomenės žiedu, 
kurio mes laukiame užau- J 

Į gant ir tikimės ateityje pasi
gerėti.

reikia manyti, kad prasi
žengimų epidemija da dau
giau paplis. Darbo žmones 
todėl turėtų susiprasti ir ka
da ateina prezidento rinki
mai, pareiškė savo reikala
vimus, balsuojant už tinka
mą prezidentą, o tinka
mesnį vargiai bus galima 
surasti, kaip Rooseveltas.

Politikieriai apvylė vargšus 
žmones.

Miesto politikieriai kažin 
; * . kodėl paskelbė, kad turėsią

Nesenai Clevelande buvo 600 miesto darbų. Ir paskel- 
išrinkta tam tikra komisija, 
kuri rūpinasi jaunimo “pa
gerinimu.” r

bė per soaudą, kad tą ir tą 
dieną bus priimamos apli- 

Komisija aplan- kacijos miesto stadijone, ir 
ko mokyklas ir visokias už- kad pirmutiniai atėję turė- 
eigas, kaip kliubus ir kitas šią geresnę progą darbą 
vietas, kur tik jaunimas su- gauti. Taigi, į nurodytą yie- 
eina. Ir aplanko tuo tikslu, tą žmonės 
kad jei matosi kas blogo, da pora
eina. Ir aplanko tuo tikslu, ‘ tą žmonės pradėjo rinktis 
kad jei matosi kas blogo, da pora dienų iš kalno, 
kad butų p,nušalinta. Ta- Daugelis jų laukė ant ce-
čiaus nei komisija, nei mo- mentinio grindinio ir miego- 
kytojai, nei teisėjai da ne- go po dvi naktis. Susirinko 
padarė tokių sugestijų, ku- apie 10,000 žmonių. Galų 
rios galėtų jaunimą išgelbė
ti nuo prasižengimų. Visi 
teismų rekordai parodo, 
kad Amerikoj prasidėjo ne
darbas. Tai' kapitalistinės 
santvarkos padaras. Milijo
nai jaunų ir senų vyrų vaik
ščioja gatvėmis darbo nesu
rasdami. r

L ' t *■

gale pasidarė ir betvarkė. 
Taigi buvo nemažai ir poli
cijos privaryta. Policijan- 
tai atjojo raiti ir stumdė 
žmones aršiau kaip kokius 
galvijus, nepaisydami ma
žiausio žmoniškumo. Ir re- 
publikonas majoras su savo 

Milijonai moterų štabu leido policijai elgtis, 
su vaikučiais neturi namuo- kaip jis duoda elgtis laike 
se pakankamai maisto. Ir streikų. Dėl šitokio nežmo- 
tuo pačiu laiku kiti milijo- niškumo net ir miesto didla- 
nai priauga jaunų drūtų vy- piai nepalankiai atsiliepė, 
rų, kuriuos paleidžia iš mo- nors jie yra majoro geri 
kyklų kas keli mėnesiai, ir draugai..
jie neturi iŠ ko gyventi. Pnlini-iai vnHnvovn VanL

Kaip teisėjai, taip ir mi
nėtoji komisija pripažįsta 
tą faktą, kad nedarbas pri
verčia daug jaunuolių prie 

i blogų darbų ir prasižengi-
. j mU-
J Jauni vyrukai, apie dvi- 

kunigams^Dobrilah*'Kuodžiui "ir dešimts metų amžiaus, išei- 
Kazimierui Kudirkai (Kapuci- is mokyk.ų pilni amblCl- 
nui) dėkavoju kad jie už mano įV’ P1 n.\ sPėkų 11 eneiglJOS. 
prisiųstus iš Amerikos dolerius, ’ į16™ T įa(l S.la’.a’ 
palydėjo mano mamytę j Mdan-I™ koki dalbą, kad uzsidn- 
gaus karalystę ” i ^us keliatą centų saviems

Kazimieras Mačiulis, i reikalams. Bejieškant dar-

Aš jos sūnūs, linkiu savo ma
mytei amžino atilsio, o visiems

Policijai vadovavo kapi
tonas Savage-Savickas, lie
tuvis, apie kurį spauda ne
kaip atsiliepė.

Tai matote, kaip elgiama
si su darbais! Tik pranešė, 
kad paims apie 600 darbi
ninkų, tai 10,000 atėjo tų 
darbų laukti. Dar ir tą fak
tą visi žino, kad jei paims 
600 naujų, tai daug atleis iš 
senųjų darbininkų.

Įvairenybės.
u...... „„ „a„VIW1 , Vienas bedarbis, paleis-
Gloversville, N. Y. į bU laikas greitai prabėga, o tas iš WPA darbo, nuėjo

— i rezultatai nekokie. Na, ir po pašalpos prašyti. Jam pasa
tu Į kiek laiko tas upas pavirsta kė, kad jis turi laukti ma- 

...........  žiausiai mėnesį laiko, iki 
gaus kokią pašalpą. Neturė-

santvarką dėl jaunimo pra- ėjo prie vienos didelės krau- 
„ tuvės ir išmušė langą, kuris

Iki šiol dar kad ir menki kainuoja apie tris šimtus do-

Ar Buvo Visuotinas Tvanu..
Nojus galėjo surinkti j kelias die

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve-
desperacija, jie nueina blo- ! 
gu keliu. Taigi, teismai vie-

na išsimėtę po visą žemės kamuolį? §ai pradėjo kaltinti esama damas iš ko e*vventi. jis nu- 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj . ‘ , j-i • • . i Y“ . . 6 i- ,
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi ‘
tiek vandens, kad visų žemę apsem- I siŽengimU. 
tų? Kur :as vanduo dabar yra? Kaip I -• •
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti i _______ ________ _____________ ___
po tvano juodve’idžiai, raudonveidžiai | WPA darbai pagelbėdavo leriu ir nats pašaukė polici- 
tai kitų klausimų, į .kuriuos negali į bieciniems^ žmonėms. Bet i e- ją. Sako, dabai* turėsite duo- 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai j akcininkai demokratai su Ų maisto man ir mano šei- 
Knygtkbė glLSXmi SKas\odi7-tai i repuhlikonais, Kongrese tą mynai. Tačiau vietos spau- 
faktai; kas sakinys—tai naujas ku i pašal])3 apkapojo, atimda- fja ne labai nori apie tai ra- 
nigų argumentas griūva. Mokslaa i> ! mj daugeliui bedarbiu paS- gyti
na ....................................  25c 1 kutini kąsnį duonos, lodei ---------

KADA BUSITE NEW YORKE

TAIPGI ATLANKYKITE

ATLANKYKITE NEW YORKO 
PASAULINĘ PARODĄ

Kliube gausite tikros Lietuviškos 
DEGTINĖS

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

Lietuvių Centrą

280 UNION AVĖ.
JURGIS KARPUS
Kliubo Gaspadorius

BROOKLYN, N. Y
TELEFONAS 

EVergreen 4-9672

SLA 136 ir 362 kuopos 
rengia dideles iškilmes pa
gerbimui naujai prisirašiu
sių narių. Bus surengtas 
bankietas su kalbomis ir šo
kiais.

Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubą 

RESTORANAS, ŠOKIAI

Susituokė Jonas Budas su 
Marijona Benešiute. Vestu
vių ceremonijos atsibuvo 
šv. Jurgio bažnyčioje.

Antra pora suėjusi į šei
mynišką gyvenimą buvo Li
lijana Venckauskaitė ir Do
mininkas De Vito.

Demokratų partijoj kjla 
daug nesusipratimų, ir dėl 
to demokratai dažnai pra
laimi rinkimuose. Dabar at
eina majoro rinkimai, o de
mokratų partija neturi kan
didato, nes nėra sutarimo.

Grupė katalikų nutarė 
surengti pikniką ir pelną 
paskirti kun. Steigmano pa
ramai. Kun. Steigmanui bu
vo padalyta operacija, nu
plovė koją.

Moteris, kuri turėjo virš 
milijono dolerių turto, nusi
šovė savo kambary. Savo 
turtą išdalijo įvairiom įstai
gom.

Jonas Jarus.



Ketvirtas Puslapis

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Labas rytas, tėve!
—Kai kam labas, o kai 

kam ir ne, Maike.
—O kaip pačiam, tėve?
—Aš, Maike, apie save 

nesiklapatiju, ale man rupi 
kad mano frentams nebūtų 
perdaug markatna.

—O kas jie tokie?
—Vienas yra Čikagos 

mieste. Tai “Sandaros” da
raktorius Vaidila.

—Ar jis dabar bėdoj?
—Ne, Maike, jam dabar 

labai gerai pasisekė.
—Kas pasisekė? Aplošti 

prie pokerio savo draugus?
—Ne, vaike. Dabar Čika

goj buvo iš Lietuvos atva
žiavę dideli paslai ir jiems 
buvo iškeltas didelis balius, 
tai Vaidila dabar džiausiagi 
savo gazietoj, kad ir jis ant 
tų svečių rokundos gavo už 
dyką pava’gyt. Sako, ir išsi
gert buvo ir viskas fiy. Ma
garyčioms da ir muvink pik- 
čeriai buvo parodyti, už ku
riuos taipgi nieko nečežino. 
Na, jeigu žmogus gauna to
ki guqhtaim už dyką, tai aš 
rokuoju, Maike, kad jam ge
rai pasisekė.

—Kaip matau, tėve, tai 
tu jam pavvdi.

—Ne, Maike, pavydėt 
griekas.

—Tai kodėl tavo veidas 
šiandien tai]) apsiniaukęs?

—Užtai, kad markatna.
—O ką reiškia “markat

na?”
—Tai reiškia, Maike, kad 

aš turiu dideli smutką.
—O kas yra “smutkas?”
—Smutką žmogus gauna 

tada, Maike, kai geri frentai 
padaro jam kokią kiaulystę. 
Jeigu tave kas Į džėlą paso
dintų, tai tau irgi butų smut- 
na.

—Eet tau, tėve, tokių ne
smagumų juk niekas da ne
padalė.

—Ale mano prieteliams 
padarė. Ar tu negirdėjai, 
kad Lietuvos Atstatymo Su- 
saidės visi viršininkai Na- 
jorke yra.padubti ant sūdo 
ir gali dą4 džėlą papulti. O 
jie geri mano kamtarotai li
kai kurie Turi nuo Smetonos 
medalius. Taigi valuk to 
man ir markatna, Maike.

—O iš kur tu žinai, tėve, 
kad tie ponai yra traukiami 
teisman?

—Strimas Ilgakojis at
siuntė man gromattą apie 
tai. Sako, kad ir jam reikė
sią stot prieš teisybės stalą.

—O kas juos skundžia?
—Ogi tos susaidės šeri- 

nnikai. Nori, matai, kad ati
duotų pinigus, ką buvo su
dėti ant Lietuvos Atstaty
mo.

—Tai kodėl jie tų pinigų 
nenori atiduoti žmonėms?

—Kad jau praspendyti. 
Juk reikėjo pastatyt Sargy
bos Bokštą tautą nuo cicilis-. 
tų ginti. O tai yra da svar
biau, Maike, negu Lietuvoj 
kokio vištininko atstatymas.

—Reiškia, jie skundžia
mi be pagrindo?

—Šiur, Maike, kad be 
pagrindo.

—Tai ko tu rūpiniesi?
—Bet ką gali žinot, Mai

ke ! Ogi gali kartais visus 
nusudyt Į džėlą... Na, i ką 
tai butų padabna, jeigu to
kie smart vyrai, ir da su me- j 
daliais, butų uždaryti i la-1 
kūpą?... 

SPROGO TROKAS SU 
DINAMITU.

Pereitos subatos vakarą 
Maine’o valstijoj, Holdeno 
miestely, sprogo trokas, ku
ris buvo prikrautas pilnas 
dinamito. Troku važiavo Jo
seph Moffett iš Ellsworth 
Falls. Kartu su juo važiavo 
jo žmona ir 3 dukterys. Visi 
penki buvo sudraskyti j ga
balėlius ir ištaškyti i visas 
puses. Iš troko liko tik atski
ros dalys, išmėtytos aplin
kui. Kiek vėliau važiavę du 
automobiliai buvo oro spau
dimu numesti nuo kelio. Du
rys ir langai netolimuose 
namuose buvo suvaryti Į vi
dų. Katastrofa Įvyko ant 
kelio tarp Bangoro ir Ells- 
wortho.
TAIKOS IR DEMOKRA

TUOS PARADAS SU
MENKĖJO.

“New York Times'o” pra
nešimu, pereitą subatą “A- 
merikos Lyga už Taiką ir 
Demokratiją” turėjo New 
Yorke savo paradą, kuris 
ruošiamas kas metai. Kitais 
metais tokiuose paraduose 
dalyvavę po 15,000 ir 20,- 
000 žmonių, d dabar buvę 
tik 4,100 maršuotojų.. Tas 
sumenkėjimas esąs rusų- 
vokiečių sutarties pasekmė.
800 AMERIKONU GRĮŽ

TA IŠ EUROPOS.
Kilus karo pavojui, visi 

amerikonai, kurie buvo Eu
ropoje, dabar skuba grįžti 
namo, kol dar galima. Šią 
sąvaitę Olandijos laivais 
grįžta 800 amerikonų.

Iš Varšuvos pranešama, 
kad ties lenkų uostu Gdynia 
atplaukė vokiečių karo lai
vas ir sustojęs atkreipė savo 
armotas i Gdynia.

New Yorko gengsteris 
Lepkė, už kurio galvą buvo 
paskirta $30,000, pereitą są
vaitę pats pasidavė federa- 
lės valdžios agentams.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Ką Žmones Kalba Apie Rusų- 
Vokiečių Sutartį.

Kas dabar turės but su
šaudytas?

Bostono lietuvių piliečių 
kliube susėdo apie stalą keli 
vyrai ir pasišaukė alaus. Jų 
tarpe buvo ir vienas kitas 
komunistas. Kalba tuoj nu
krypo Į rusų-vokiečių sutar
tį. Vienas iš kompanijos ir 
sako į komunistus:

—Stalinas išvijo Trockį 
ir jus dabar jį smerkiat kaip 
fašistų agentą. Visa eilė se
nųjų komunistų buvo ap
šaukta “pasiutusiais šuni
mis” ir sušaudyta dėl to, 
kad norėjo susitarti su Hit
leriu. Net septyni generolai 
buvo “likviduoti” už palai
kymą santikių su Vokietijos 
naciais. Na, tai pasakykit, 
kas bus sušaudytas dabar, 
kai pats Stalinas padarė so- 
juzą su Hitleriu?

Gali tekti maršuot su 
Kuhnu.

Bostono “Evening Trans
cript” kelia klausimą, kodėl 
New Yorko komunistų or
ganas “Daily Worker” nie
ko nepranešė savo skaityto
jams apie Stalino sutartį su 
Hitleriu, kuomet visi kiti 
dienraščiai buvo pilni žinių 
apie šitą įvikį? Girdi, ko
munistų organas šį kartą pa
sirodė nepaprastai konser
vatyvus ir laukia, kol Mask
va jam tas žinias patvirtins. 
Bet ką, girdi, darys “Daily 
Workerio” žurnalistai, jei
gu Maskva tas žinias pa
tvirtins ir įsakys Amerikos 
komunistams suruošti ant 
Fifth Avenue bendrą para
dą su Fritzo Kuhno “Bun
du?”

Pasibaigė kova prieš fa
šizmą.

“Naujoji Gadynė” rašo:
Tai jau pasibaigė komu

nistų “baisioji kova” prieš 
fašizmą. Su naciais jie da
bar patapo draugais. Vis
kas, ko reikia, tai kad “Lai
svė” ant savo namo iškeltų 
vėluką su svastika.

Su gailesčiu reikia kon
statuoti, kad vyriausias ko
munistų organas “Daily 
Worker” antradienio laidoj 
nei mum-mur nerašė apie 
Draugo Stalino ištiestą ran
ką Draugui Hitleriui.

Tai labai bloga, kad iš 
Maskvos laiku nepranešė, 
jog dabar visi draugai turi 
šaukti: “Heil Hitler!”

Hitleris padėsiąs “palaikyt 
taiką” ir “įvykinti socia

lizmą.”
Anglijos komunistų par

tija išleido paaiškinimą, 
kaip ji žiuri į rusų-nacių su
tartį. Jos supratimu, ši su
tartis “reiškia didelį laimė
jimą taikai ir socializmui.” 
Ji esanti smūgis fašistinei 
Chamberlaino politikai. 
Hitleris atsivertęs ant gero
jo kelio. Pirma jis skelbęs 
mirtį bolševizmui, o dabar 
ištiesęs bolševikams ranką. 
Tai esąs labai geras ženk
las.

Londono milioi-ai įtūžę 
prieš Rusiją.

Associated Press praneša 
iš Londono, kad milionai to 
miesto gyventojų turi tik 
vieną temą savo kalboms; 
būtent, kad Stalinas parsi
davė Hitleriui ir išdavė An
gliją. Stalinas susidėjęs su 
fašistais kai]) tik tuo laiku, 
kuomet iš fašistų pusės grę- 
sia didžiausis pavojus vi
soms mažesnėms tautoms 
ir demokratijai. Bet Anglija 
ir Francuzija savo žodžio 
nemainysiančios. Jos pasi
žadėjusios ginti Lenkiją 
nuo fašistų, ir savo žodį iš
laikysiančios.

Sabotažas taikos frontui.
“New York Times” kore

spondentas iš Londono tele
grafuoja, jog Anglijos ir 
Francuzijos diplomatai se
nai jau žinoję, kad kai jie 
Maskvoje vedė derybas tai
kos frontui sudaryt, tai už 
jų nugaros buvęs ruošiamas 
tam frontui sabotažas. Jie 
žinoję visą laiką, kad kuo
met su jais buvo tariamasi 
viešai, tai tuo pačiu laiku 
Maskva vedusi derybas su 
Hitlerio agentais slapta. Tos 
slaptos derybos buvusios 
pradėtos da prieš Čekoslo
vakijos padalinimą. Todėl 
jau tada francuzai su ang
lais žinoję, kad Sovietų Ru
sija neitų ginti Čekoslovaki
jos, jeigu butų kilęs karas.

Francuzų-Rusų karo sutar
tis jau nebegyva.

Paskelbus Vokietijos spau
dai Statino-Hitlerio sutartį, 
vokiečiai tuojaus priėjo iš
vadą, kad dabar- turi but nu
trauktos netiktai anglų-fran- 
cuzų-rusų derybos dėl tai
kos fronto, bet netenka ga
lios ir rusų-francuzų karo 
sutartis, kuri seniau buvo, 
padaryta, nes Rusija dabar 
aiškiai pasižada nesutidėti 
su jokia valstybe, kuri yra 
priešinga Vokietijai.

Lietuviai Brazilijoj 
Jieško Aukso.

Šįmet bent trys lietuvių 
grupės Brazilijoj iškeliavu
sios į kalnus aukso ir dei
mantų jieškoti. Viena, Mal- 
vydo Vedegio vadovauja
ma, grupė ' jriu pasiekė Rio 
Manso auksūpį. čia pasisė- 
ję visą sąvaitę pamažu tr au
kė per kalnus šiaurės vaka
rų kryptimi. Kitas aukso 
jieškotojas Alfonsas Pun- 
džius iš Abete (Minas Ge
res) pranešė laišku savo 
draugams, kad Abete ir San 
Francisko upių santakoje 
sutikęs jau pagarsėjusį lie
tuvį deimantų jieškotoją 
Chozė Lituano. Jis su kom- 
panijonu anglu turi 20 vyrų 
darbininkų, su kuriais dirba 
daugiausia upių krantuose.

Rio de Janeiro leidžia
mas laikraštis “Lietuvis” 
gavo lietuvių aukso jieško- 
tojų grupės vadovo M. Ve- 
degio laišką, kur rašoma: 
“Visi keturi vyrai esame 
sveiki, maitinamės žuvimis 
ir žvėriena. Kada neturime 
laiko medžioti, užkandame 
konservais su pupelėmis... 
Oras sausas, dienos karštos, 
bet naktys žiaurios. Rosario 
miestelyje nusipirkome asi
lą. Dabar jis neša musų fai- 
žonus ir darbo įrankius. 
Esame lyg draugai...”

Vladas Merkevičius su 
Kuršaičiu, kurie nesenai bu
vo pastebėti plaukiant Pa- 
r agvajaus upe, pro Korum- 
bo miestą, Mato Groso pro
vincijoje, šiuo tarpu jau pra
plaukė Chose Dias ir Dura- 
das ir tebeplaukia Paragva
jaus upe per Grande Panta- 
nai. Tai be galo klampių, ne
peržengiamų ir neišmatuo
jamų raistų, balų kraštas. 
Čia gyvena debesys visokių 
paukščių, dar daugiau uodų 
ir mašalų. Bet abu lietuviai 
tebė’ a sveiki ir laimingai 
iriasi aukštyn.
300 JAPONŲ ŽUVO NUO 

SAVO MINOS.
Londono darbiečių “Dai

ly Herald” gavo nuo savo 
korespondento iš Honkongo 
žinių, kad japonų laivas, 
veždamas iš Formozos į 
Kantoną kareivius, pataikė 
ant minos ir nuskendo su 
300 kareivių. Mina buvo pa
statyta pačių japonų prie
šingų valstybių laivams. ■

Apie Mažiausias Europos Valstybes.
generalinė taryba. Nariai į 
tą tarybą išrenkami ketve- 
riems metams. Juos renka 
šešių Andoros parapijų šei
mų galvos. Taiybos nariai 
iš savo tarpo išsirenka pre
zidentą (sindiką).

Sindikas gyvena lygiai 
taip pat, kaip ir visi Ando
ros valstiečiai. Dažnai jį ga
lima sutikti kalnų takais be
varantį savo jaučius arba į 
kupetas bekraunantį šieną. 
Dabartinį sindiką mėgsta 
lankyti jo pažįstami ir sve
čiai. Pats prezidentas išver
da svečiams valgį, vakare 
jis eina miegoti ant šieno, 
savo miegamąjį užleisda
mas svečiams.

♦ ♦ ♦

Lichtenšteino hercogystė 
įsteigta 1719 ra. Jis priklau
sė šventajai Romos imperi
jai, Reino konfederacijai ir 
po to, vokiečių konfereraci- 
jai. Nuo 1866 m. jis yra ne
priklausomas.

Vienintelis Lichtenšteino 
kareivis yra barzdotas Hein
richas Kleberis, paskutinis 
kadaise garbingos tautinės 
armijos narys. Prieš keliatą 
mėnesių jis atšventė savo 95 
metų sukaktį.

Lichtenšteinas neturi mo
bilizuotos armijos, nestato 
fortų, taigi ir išlaidų jam 
mažai tereikia. Pašto ženk
lai padeda puikiai subalan
suoti biudžetą. Mokesčių 
valstybėlėj beveik jokių nė
ra.

Lichtenšteine yra ir savo 
bajorija. Vienas gana pla
čiai žinomas Europos aristo
kratų sluoksniuose kuni
gaikštis fon Bendern gyve
na taip pat Lichtenšteine.

♦ ♦ ♦

Jau ilgi amžiai, kai ver
da, kunkuliuoja Europa. Iš
kildavo ir pranykdavo įvai
rus užkariautojai, susikur
davo ir sužlugdavo sostai, 
daug kartų visai]) buvo kar
pytas Europos ž emėlapis, 
praūždavo kruvini karai, ta
čiau iki šiolei ir pačios ma
žiausios Europos valstybė
lės: Andora, Lichtenšteinas, 
Liuksemburgas ir San Mari
no sugebėjo išsaugoti savo 
nepriklausomybę.

Tarp Francuzijos ir Ispa
nijos, Pirenėjų kalnuose, y- 
ra Andora. Tarp buv. Aust
rijos ir Šveicarijos, Alpių 
kalnuose, yra Lichtenštei
nas. Tarp Vokietijos, Belgi
jos ir Francuzijos yra Liuk
semburgas. Iš visų pusių' 
Francuzijos apsuptas, “žyd
riojoj pakrantėj” yra Mona
ko, o šiaurės Italijoj, Apeni
nų kalnuose, yra San Mari
no. * * ♦

Andora yra nepriklauso
ma valstybė. Jos visas plo
tas tėra tik 191 ketv. mylių 
su 5,000 gyventojų.

Andoros nepriklausomybė 
yra susijusi net su Karolio 
Didžiojo vardu, IX-to amž. 
pradžioj. Nuo 1278 metų ją 
globojo dvi jėgos: Francu
zija ir Ispanijos Urgelio vy
skupas. Tie globėjai kasmet 
už savo pareigas gauna ir 
atlyginimą: vyskupui moka
ma kasmet apie 300 litų, 
dvylika sūrių, dvylika viš
čiukų ir šeši kumpiai. O 
Francuzijos prezidentui An
dora moka apie 200 litų. Tie 
pinigai pasiunčiami per Per- 
pinjano prefektą. Preziden
tas negauna nei sūrių, nei 
viščiukų, nei kumpių.

Andora valdo 24 nariu

Amerikos vice-prezidentąn 
Garneris parodytas čia žuvau
jant Texas valstijoj. Kai kas 
spėja, kad ateinančiais rinki
mais jis statys savo kandidatu-, 
ra i prezidentus. Jis yra demo
kratas, bet reakcininkas.

Labai gerai didžiojo karo 
laikų vokiečių okupaciją da 
atsimena Liuksemburgas. 
Nepriklausoma didžioji ku
nigaikštystė Liuksembur
gas yra susimetę prie Saue- 
rio upės ir jo įtako Alzetės. 
To pat vardo provincija yra 
ir Belgijoj, Ardėnų kalnų 
aukštumose. Abi jos sudaro 
istorinį Liuksemburgą.

Liuksemburgo istorija yra 
marga. Jį valdė romėnai, 
frankai, francuzai, belgai. 
Didžiąją kunigaikštyste jis 
buvo padarytas Vienos kon
grese 1815 m. ir atiduotas 
Niderlandų karaliui Vilja
mui L Vėliau liuksembur
giečiai sukilo ir pasidavė 
belgų globai. Dar vėliau 
Liuksemburgas pateko į Vo
kietijos rankas, bet Londo
no konferencijoj buvo nu
tarta, kad vokiečiai turi iš 
ten atitraukti savo kariuo- 

. menę ir Liuksemburgas pa
sidarė nepriklausoma di
džiąją kunigaikštyste, ta
čiau jis vis dėlto paliko vo
kiečių muitų sąjungos na
rys.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IsDIRBYSTĖS

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

GAUNAMAS IR BONKUTŪSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

Bostono Skyrius. 1410 Columbia Road
Smith Rntfon. T-»l SOI 9b Roston 2271.

No. 35. Rugpiučio 30 d., 1939.

1919 m. Liuksemburge 
buvo pravestas referendu- 

j mas, per kurį didesnė gy- 
' ventojų dalis pasisakė, kad 
jie norį, jog liktų monarchi
ja, valdant didž. kunigaikš
tytei Šarliotei.

Liuksemburgo gyventojai 
yra nepaprastai turtingi. 
Daugumas jų važinėja liuk
susiniais automobiliais. Taip 
pat liuksemburgiečiai yra 
labai išdidus. Tik retas ku
ris jų sutinka būti tarnu, nes 
tai laiko negarbingą profe
sija.

Kunigaikštystės visą ar
miją sudaro 230 karininkų 
ir kareivių, kurie visi dėvi 
žalsvą khaki spalvos unifor
mą, vokiškom kepurėm, su 
“kiveriu”-r-ragu viršuje. Jų 
ginklai yra vokiški mauze- 
riai, pasilikę iš didžiojo ka
ro laikų.

Savarankiška valstybėlė 
Monako yra Viduržemių ju
rų pakrantėj. Ji užima 15 
ketv. kilometrų plotą. Ją iš 
visų pusių supa Francuzijos 
Alpės Maritimes departa
mentas. Monako turi 22,153 
gyventojus.

Geriausiai žinomas, be 
abejo, yra Monte Karlo, ku
rio garsiojo kazino pajamos 
apmoka visas valstybėlės iš
laidas.

O tos išlaidos yra tokios: 
armijos išlaikymas ir apgin
klavimas; policijos išlaiky
mas ir apginklavimas; vie
šųjų sodų išlaikymas ir so
dininkams algų apmokėji
mas.

Mažas kazino rutuliukas 
Monako padarė nepaprasto 
grožio vieta. Monte Karlo 
lošimo stalai atsirado 1856 
metais, bet jo žydėjimas 
prasidėjo, kai Francois 
Blanc, kilęs iš Hamburgo, 
gavo 50 betų koncesiją.

Monte Karlo jis rado vei
kiančius du nedidelius italų 
kazinus ir nupirko juos už 
1,700,000 frankų. Iš kazino 
pajamų Blanco restauravo 
karališkus rumus, moderni
zavo mažytę Armiją ir pa
statė viešbučius.

Kiekveiną rytą, nežiūrint 
koks puikus butų oras, prie 
kazino susirenka “uodegos” 
žmonių. Dešimtą valandą 
atidaromos kazino durys ir, 
kaip vietiniai gyventojai sa
ko, prasideda “aukso karšt
ligė.” Visą dieną ilguose, iš
gražintuose kambariuose lo
šia iš pinigų.

♦ ♦ ♦
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tik už 17 nr 
no. Tenaij 
kolonija, k 
ko lankytis 
nių” koresj 
giniui. Tai 
kaip jis dat 
dienrašty e 
kelionės i j 
stą:

Amerika 
lis, jis sako, 
sudaro ne 
mišinį. Ko 

(šauly, tokiv 
koj. Kok 
žmonės kai 
Azijoj, tok 
merikoje. 
tautos žmo 
ginti su bit 
tės visuomt 
savo moti 
prie savosit 
visuose Air 
ir kaimuos 
tautines k< 
tautos žmo; 
vienam mie 
tyje, bet to 
je. Kai aš p 
pietinę dal 
po West Bi 
čiausi esą: 
Ukmergėj, 
ėiau daugy 
rašų, plaka 
būreliais ta 
si lietuviški 
viškai skur 
pesčiais, 1 
nosi.

—Kaip 
tiška, — t 
bendrakall

Mažiausia respublika pa
sauly yra San Marino. Ji yra 
šiaurės Italijoj.

San Marino viešasis gyve
nimas panašus į italų, ta
čiau fašizmas joje neįsiga
lėjo. Per didijį karą vokie
čiai buvo apkaltinę šią res
publiką špionažu dėl jos ra
dio stoties, kuri yra ant Ti
tano kalno, 700 metrų virš 
juros paviršiaus. Kai Italija 
paskelbė austrams karą, 
San Marino gyventojai pa
rodydami italams simpatiją, 
paskyrė 45.000 litų pašalpos 
karo pabėgėliams.

San Marino turi nemaža 
pajamų iš pašto ženklų, ku
rių leidžiamos kelios seri
jos: vidaus ir užsienio. San 
Marino priešingai Monakui, 
nuolat atsisakydavo suteik

ei bet kokias koncesijas loši
mams ir tik praėjusiais me- 

i tais San Marine pasirodė 
' pirmas laikraštis.

“Vilniaus Žodis.”

—Basto: 
daug maiš 
per didelis 
važiuok į 
sies geriat 

I tajam kai
Bostofiil 

y>, kas ta 
si pavežė 
Bostono.

Ameri 
daug esu 
gerų keli 
joj, Frar 
bet tokius 
merika v 
teks atskii 
važiuoti'-r 
mas. Sėdi 
žiuoji. Re: 
stulpai, nu 
ji ženklai, 
si pievos, d

Montello 
kelis tuksta 
turįs mieste. 
Bostono. Ša 

i didesnis m 
1 nas, kuiiar 

fabrikų. Tac 
nės gyvena 1 
bti važiuoja 
nes tarp tų i 

; toks, kaip t 
ir Kauno. B 
mieste yra 1

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Šventadieniais: 10 iki 12 dieną.

3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483
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KAIP LIETUVIAI “UŽKARIAVO” NUO 
ŠVEDŲ MONTELLOS MIESTĄ.

Vyriausi Aktoriai Dn PAJIEŠKOJIMAI
View of Danzlp

Montellos miestas guli batų fabrikų, kuriuose lietu- 
tik už 17 mylių nuo Bosto- j viai sau kasdieninę duoną 
no. Tenai yra graži lietuvių pelnosi, 
kolonija, kurioj nesenai te- Atvažiavę į Montello, su
ko lankytis ir “Lietuvos^Ži-, stojom lietuvių tautiškame ; 

r t.... name, kur yra didelis puoš
nus kino teatras, restoranas, Į 
skaitykla, biblioteka, salė 
posėdžiams ir salė vaidini-1 
mains, šokiams ir kitoms 
pramogoms, čia lietuviai' 
renkasi vakarais laiko pra
leisti, susitikti, pasikalbėti, 
alum pasivaišinti.

—Kur gyvena Šimaitis? 
—klausiam Railą, restorano 
vedėją.

—Dzūkų gatvėj, netoli 
Raudonukės.

Montellos mieste, Ameri
koj, anoj žemės rutulio pu-1 
sėj, yra dzūkų, kapsų ir že
maičių gatvės? Kaip tat ne
įprastai skamba!

Lietuviai Montellos gat
ves turi pavadinę savais var-1 
dais, nors tie vardai ir nėra 
prikabinti gatvių kampuo
se. Montello mieste nėra 
krautuvės, kepyklos, benzi
no stoties ar restorano, ku-' 
ris priklausytų ne lietuviui.' 
Čia yra du gydytojai — abu 
lietuviai. Net kai kitą dieną 
mane nuvedė pasikalbėti 
pas švedus, jauni švedai pa
sisveikino su mumis gražiai, 
lietuviškai ištardami “gerą 
dieną.” Aš išskėčiau akis:

—Kas čia per švedai, jei 
jie moka lietuviškai?

—Čia visi kitataučiai po 
kelis žodžius moka lietuviš
kai, juk jie gyvena lietuvių 
mieste, — paaiškino mano 
draugas. i susimetė ir įsigalėjo? Senes-i

Ir norvegas, su kuriuo ni žmonės pasakoja, kad Į 
man teko kalbėtis, tarsi at- iki 1905—1913 metų čia|į 
simokėdamas man, kad aš daugiausia gyvenę skandi-! - 
kalbėjausi jo gimtąja kalba, navai. ___
pasakė lietuviškai “ačiū” ir, čia darbo jieškoti batų fab- į 
“sudiev.” ‘Jeigu Montello rike. m ■■■■ -----11
mieste pasitaiko kitataučių, 
jie daugiausiai švedai arba 
norvegai. Kokia maloni gi
minystė — skandinavai ir 
lietuviai. Raudonuke lietu
viai vadina vietinį batų fab
riką, nes jis raudonų plytų. 
Ir švedas su manim kalbė
damasis sakė “Raudonukėj” 
dirbąs, nors ką pats žodis 
reiškia, jis vargiai žino. Tad 
niekas negali stebėtis, jei 
senesni montelliečiai-lietu- 
viai, baigią amžių gyventi 
Amerikoj nemoka angliš
kai. Senesni žmonės čia lie
tuviškai kalba tarmiškai, že
maičiai — žemaičiuoja, o 
dzūkai — cieksi.

Lietuvoj dažnai mėgsta
ma nusiskųsti, kad Ameri
kos lietuvių vaikai nebemo
ka lietuviškai. Gal kur ir ne
bemoka, tik ne Montelloj. 
Lietuviškai aš kalbėjausi 
su Railos dukterimi Eleono
ra, universiteto studente,1 
lietuvaite, lietuviškai su ma
nim kalbėjosi visos jos drau
gės studentės ir gimnazis
tės, lietuviškai kalbėjo pas.

nių” korespondentui J. Jur
giniui. Taigi pasiklausykit, 
kaip jis dabar piešia Kauno 
dienrašty savo įspūdžius iš 
kelionės į Montellos mie
stą:

Amerika yra nuostabi ša
lis, jis sako. Jos gyventojai 
sudaro nepaprastą tautų 
mišinį. Kokių tautų yra pa
sauly, tokių rasi ir Ameri
koj. Kokiomis kalbomis 
žmonės kalba Europoje ar 
Azijoj, tokias išgirsi ir A- 
merikoje. Tačiau vienos 
tautos žmones galima paly
ginti su bičių spiečiumi. Bi
tės visuomet giupuojasi prie 
savo motinėlės, o žmonės 
prie savosios kalbos. Todėl 
visuose Amerikos miestuose 
ir kaimuose galima rasti 
tautines kolonijas. Vienos 
tautos žmonės gyvena ne tik 
vienam mieste ar priemies
tyje, bet toje pačioje gatvė
je. Kai aš patekau į Bostono 
pietinę dalį ir vaikščiojau 
po West Broadway, aš jau
čiausi esąs Šiauliuose, ar 
Ukmergėj. Languose ma
čiau daugybę lietuviškų pa
rašų, plakatų, vyrai sustoję 
būreliais tarp savęs kalbėjo
si lietuviškai, moterys lietu
viškai skundėsi dienos rū
pesčiais, lietuviškai sveiki
nosi.

—Kaip čia viskas lietu
viška, — stebėjausi savo 
bendrakalbiams.

—Bostone dar nieko, čia 
daug maišosi kitataučių, čia 
per didelis miestas, bet nu
važiuok į Montello, ten jau
sies geriau, negu savo gim
tajam kaime.

Bostoniečiai. man pasako
jo, kas tas Montello ir siūlė
si pavėžėsią, jis netoli nuo 
Bostono.

Amerikos keliais aš jau 
daug esu važinėjęs. Daug 
gerų kelių mačiau Vokieti
joj, Francuzijoj, Švedijoj, 
bet tokius kelius turi tik A- 
merika viena. Apie juos 
teks atskirai papasakot. Jais 
važiuoti-trr vienas malonu
mas. Sėdi ir nejauti, kad va
žiuoji. Regis, pro šalį lekia 
stulpai, medžiai, įspėjamie
ji ženklai, aplink ratu suka
si pievos, dirvos ir miškai.

Montello— nedidelis, vos 
kelis tūkstančius gyventojų 
turįs miestelis, į pietus nuo 
Bostono, šalia Montello yra 
didesnis miestas Brockto- 
nas, kuriame yra nemaža 
fabrikų. Tad kai kurie žmo
nės gyvena Montelloj, o dir
bti važiuoją i Brocktoną, 
nes tarp tų miestų atstumas 
toks, kaip tarp Panemunės 
ir Kauno. Bet ir Montello 
mieste yra keliatas didelių

Suimtas Dėl Traukinio Sabotažo

agentai suėmė ryšium su traukinio katastrofa Nevados vals
tijoj, kur žuvo 23 asmenys. Iš kairės parodyta sužeista to 
traukinio tarnautoja.

Josef Beck
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Karl Burckhardt

Šis vaizdelis parodo Dancigą ir vyriausius asmenis, kurie veda dėl jo ginčą. Viršuje, iš kairės j dešinę, parodyti: Len
kijos ministeris pirmininkas Bėk, Vokietijos diktatorius Hitleris ir Dancigo senato pirmininkas Arthur Greiser; apačio
je, iš kairės į dešinę seka: Len kijos ambasadorius Washingtone Potockis, Tautų Lygos atsstovas Dancigui Kari Burck
hardt ir Lenkijos komisijonierius Dancigui Chodackis.

Radus atėjęs iš Montello ki
lęs jaunas universiteto pro
fesorius. Vaikai gatvėse 
žaisdami taip pat šūkauja 
lietuviškai. Montello yra tik
rai lietuviškesnis už bet kuri 

i Lietuvos miestelį.
Švedai bėga nuo lietuviškų

jų dainų ir muzikos.

abejoju, tai skandinaviškų iŠ GAILESČIO NUŠOVĖ 
kaimynų įtaka. i SAVO SESERĮ.

Montelloj švaru, namaiAllentown, Pa. — Pamišė- ; 
tvarkingi, gerai prižiūrimi. ‘ Ihi ligoninėj čia buvo uždą-1 
Išvėpusių vaikų gatvėse ne
matyti, medžių šakos apge
nėtos, regis,- žiūrėk į šį lietu
vių kampelį ir grožėkis. 
Kad Lietuvos miesteliai ir

TZ . .......... .kaimaiKaip gi čia lietuviai taip I afrocjo 
’ ‘lėlio! 

į graži.

atrodytų taip, kaip 
liettiviškasis Mon- 

Lietuva tikrai butu

L«u&i Mi; j TRUMPOS ŽINIOS 
hout. j ___

Tada lietuviai pagal j RADO PAJŪRY 1ŠPLAU- 
atsivežtus papročius mėg- —- - • —--------
davę vakarais sudainuot. Su j 
armonika gatvėmis pasi- j 
vaikščiot, j 
kai kada pasipešt. Ramiems | vyrai 
skandinavams tas nepatik
davo. Turtingesnieji jieško- 
jo ramesnių vietų užleisda
mi Montellą lietuviams. Bet 
nemaža Montelloj skandi
navų vis dėlto pasiliko, už
tat jie moka dabar lietuviš
ką “sveikas” ir “sudiev.”

Lietuvių kaimynystė su 
skandinavais, pasirodė, bu
vo labai naudinga. Montel
lo dabar yra bene gražiau
sia ir švariausia lietuvių ko- 

| Jonija. Apie lietuvių namus 
žolė visur gražiai nuplauta, 
medeliai apkarpyti, paliai 
namus žydi gėlė’ ir e: Skie
čiai arba rožės. Viduje pas 
lietuvius mačiau taip pat 
skandinavišką švarą. O ki
tose lietuviu kolonijose, ku
rias man teko matyti, švara 
nėra tokia pavyzdinga. Ap
linkuma tikrai žmones auk
lėja.

Montelloje skurstančių 
I taip pat nėra. Žmonės dirba 
nors ir ne kasdien. Be to, 
tenka priminti, jog daugu
ma montelliėčių yra vienin
telio lietuvių kooperatmio 
batų fabriko pajininkai. 
Tas fabrikas, kaip jau anks
čiau esu rašęs, ; ~
watery, kokia 15 kilometrų 
nuo MontePo'. Ir č.„ 
malonu pridurti, 1 
žmonės pažangus, nereak-' ‘ " 
cingi. Sąžiningumo pas iuoe tą nedėldienį buvo 
taip pat nestinga. Tik dėl to, smarki audra, kuri sugriovė 
matyt, tas kooperatvvinįu daug triobėsių ir užmušė 2 
budu tvarkomas fabrikas ir 
išsilaiko.

Man teko 
pramogose, 
piimą kartą 
pardavėjas — lietuvis imda
mas iš pirkėjo pinigą nie
kad nepamiršta pasakyti 
“ačiū.” Visada dėkoja tik 
skandinavai ir anglai. Broo
klyne, Bostone, Philadtlnhi- 
joj ar kur kitur, kur t'k ką 
pas lietuvius pirkau, niekur 

| nedėkojo, o Montelloj dė
koja visiems. Nei kiek ne-

PENKTAS METINIS 
IŠVAŽIAVIMAS.

Mass. Suv. Lietuvių Kliubų 
Nedėlioję, SEPTEMBER 3, 1939

~ Lake Chauncy Park, Westboro, Mass,
ryta Ml’S. L°uelia Seager, 67 Į Sporto laimėtojams brangios do
mėtu amžiaus moteris. Šio- ™'°s’ *leilčs t»ur« . padovanojo 
mis dienomis atėjo Ilgom- piniginės dovanos prie įžangos tike; 
nėn ja aplankyti sesuo, 77 žymus 1j,etuXiaL. >r amerikiečiai

, J *- L. J ’ kalbėtojai. Garsi Dirvono orkestrą,metų amŽlUUS Slauge, U" nu- Užkandžiai. Visi prašomi atsilankyt, 
šovė ją. Policijos klausinė-1 
jama, kodėl ji taip pasielgė, 
ji atsakė: ‘‘Aš norėjau už
baigti jos kančias. Dabar aš 
jaučiuos laiminga, nes atli-, 
kau didelį mielaširdystės 
darbą.”

TUS 6 LAVONUS.
o______ r__ , Rye Beach, N. H. — Pe-
patriukšmaut ir U eitą nedėldienį penki jauni 
įsipešt. Ramiems vyrai ir viena moteris iš-

plaukė iš čia žuvauti juroj. 
Šį panedėlį žmonės ra
do išplautus i krantą jų la
vonus. Vėliau vanduo pra
dėjo nešti į krantą apanglė
jusias jų laivo dalis. Iš to 
sprendžiama, kad jų laive 
turėjo kilti ugnis, nuo ku
rios gelbėdamiesi jie turėjo 
šokti Į vandenį. Paskui nuo 
ugnies tuiėio įvykti sprogi
mas ir sudraskyti jų laivą. 
Viri lavonai turėjo užsidėję 
ant savęs “life-saverius,” iri 
todėl bangos visus juos iš
nešė į krantą.

Lietuvos Žemės Ūkio minis
tras išvyko j Sovietų Rusiją.

Kaunas. — Sovietų Rusi
jos vyriausybės pakviestas 
Žemės Ūkio 
Krikščiūnas 
vykstančią 
ūkio parodą.

ministras dr. 
išvyko 
didelę žemės

j ten

Lietuvos-Vokietijos susi
tarimas.

Kaunas. — Šiomis dieno-( 
mis Lietuva ir Vokietija su
sitarė dėl finansinio atsi
skaitymo turtui Klaipėdos 
krašte ir Lietuvos muitinių 
veikimo Klaipėdos uosto 
laisvojoj zonoj.

VANAGAS UŽPUOLĖ 
VAIKUS UOGAUJANT.
Trout Run, Pa. — Perei

tą savaitę šio miestelio vai
kai išėjo i pelkes uogauti ir 
juos tenai užpuolė vanagas. 
Didesni vaikai subėgę savo 
viedrukais paukšti užmušė.

PASIKORĖ 13 METŲ 
VAIKAS.

Seattle, Wash. — čia 
sikorė Rodney Planes, 
metų amžiaus vaikas, 1 

iriam reikėjo daryt operaci- 
vra'Brhke-1 Mirtis Jam išrodė lenS’

“V i_______________

kad č?a NUOSTOLINGA AUDRA.
nereak- Virginijos valstijoj perei- 

> kilusi

pa- 
13 

ku-

žmones. Apie 20 žmonių bu
vo sužeista.

dalyvauti ir ju -------------------- -——----------
Montelloje aš 
išgirdau, kad

Pajieškau Bronislavo BALA ĮSOS, 
20 ar daugiau metu atgal gyveno 
Waterbury, Conn. Nesenai sugryžau 
iš Lietuvos ir turiu pasitarti labai 
svarbiu reikalu. Pajicškomasis lai at
rijau ia, kurie žinot jo adresą prašau 
pranešti.

.1. Malinauskas, % “Naujienos,” 
1739 So. Halsted st, Chicago, Ill.

Pajieš’au Jono GRIKIEČIO, . Žąs- 
kali.ių kaimo, Pilviškių parapijos, gy- 
veno Sh< nandoah. Pa. Amerikon at
važiavo 1905 m. Kastantas GNĘIZE- 
ViriUS, Juršų kaimo, Pilviškių pa
rapijos. At-a/.iavo .Amerikon 1904 
m., gyveno Brooklyn, N. Y. Meldžiu 
atsi aukti; kurie žinot kur jie randa
si prašau pranešti jų adresą, busiu 
didelei dėkingas. Jipškoto’as paeina 
iš Juršų kaimo, nuo Pilviškių. (7)

Juozas Klimavičius
1262 Front avė.,

Grand Rapids, Mich.

Pa’ieškau draugus Juozapa KRIK-
j AT'iNĄ ir Rapolą VAIČAITĮ,- abu 

Radviliškio 
Prašau pa

kui- jie 
jų adre-

■ paeina iš Šiaulių apskr., 
, va’sč., Karčemų kaimo. 
; čius atsišaukti; kurie ž 
gyvena, malonėkite pranešti 

| są, busiu dėkingas.
Vincas Aglinskas

Box 244, Pursglove,

Vjriešktiu broliene Anastazijjk ME- 
DZES-Medžicnę, jos dukterį Oną ir 
sūnų Joną; jie paeina iš Panevėžio, 
piima gyveno Racine, Wisconsin val- 
st joj, dabar nežinau kur. Kurie žino
te kur jie randasi, malonėkite pra
nešt jų adresa. arba patys lai atsi- 
šauHa. Aš turiu svarbų dalyką jiem.

Magdalena šilanskienė (6)
709 Portland st., Baltimore, * Md.

W. Va.

Pajieškau Pranciškaus arba Kazi- 
micrn Z AI KAUS, son’au gyveno 
Waukegan. Ill. Franciškus buvę že- 
rv'Uis su Puodžiuke iš Plingių so
džiaus, Girkalnio parapijos. Yra la
bai svarbus reikalas, vertas didelių 
pinigų, prašau bile kuri iš jų atsi
šaukite, ar abudu. Kurie žinote kur 
jie gyvena malonėkite pranešti jų ad
resų, busiu labai dėkingas. (G)

J. Chapas
1106 Walton avė., Racine, Wis.

KELRODIS: Važiuot Worcester 
Turnpike road, kaip privažiuosit 
Westboro priemiestį, tėmykit Lyman 
Street, arti Stop šviesų. Nuo tos vie
tos tik kelios minutės važiavimas iki 
pikniko vietos.

Lietuvos Generalinis Konsulatas 
pajieško šių asmenų:

Anusevičius Mykolas, sūnūs Anta- 
į no, kilęs iš Ukmergės apskr., Želvos 
valsčiaus, Karališkių kaimo. Iki

. 1.935 metų gyveno Brooklyne,
Baginskas Jonas, 

gyvenęs Cambridge, 
išvykęs į Brooklyną.

Baušis Povilas, iki 
čio mėnesio gyveno Shenandoah, Pa. 
419 Poplar street, bot kur vėliau per
sikėlė, nežinoma.

Bernatavičius
Martyno, gyvenęs uncnanuunn, . ... .. 
buk tai apie 1919 metus miręs.

Į Beržanskis Kazimieras, kilęs iš Že- ’ 
maitijos, Rietavo apylinkės.

. koje gyvendamas gydėsi č' 
! senatorijoje, New Jersey valstijoje.
I Atsišaukit 

Konsulatą.

Į Lietuvą atvyks Estijos 
generolas Laidoneris. 
Kaunas, — Šiais metais 

[ bus iškilmingai paminėta 
| Lietuvos kariuomenės šven- 
■ tė, rugsėjo 8 dieną, Į kurią, 
j numatoma, atvyks ir Estijos 
kariuomenės vadas genero
las Laidoneris.

Parsiduoda Puiki Ūkė.
225 akeriai prie gražiausio ežero ir 

gero kelio, stuba 11 kambarių, barnė 
nauja, daug gyvulių ir visokios rei
kalingos mašinos, naujas traktorius, 
žemė labai derlinga. Gurą biznį gali
ma padaryt iš ūkės ir turistų. Kai
nuoja virš $20,000, parduodu labai 
pigiai. Priežastis gaspadorius mi
rė. Mrs. M. Bubienčik 15) 

R. D. 5, Richfield Springs1, N. Y.

GAMTA JUS IŠGYDYS!
ŽOLIŲ ARBATA sudaryta iš įvai

rių žydinčių žolių, žievių, šaknų, žie
dų ir lapų yra geriausia ir pasekmin- 
giausia nuo daugelio vidurinių ligų 
kaip tai nuo skilvio nemalimo, išpū
timo, diegulių, gazų, galvos svaigi
mo, riemenio, stokos apetito; geriau
sia vidurių valytoja.

Pirkdami žolių arbatą, žiūrėk kad 
but vardas: FLORAL HERB, tai vi
sada gausi gerą gyduolę. Vienas pa- 

už 80c.; 3 už $1.00. Ra-

HERB COMPANY
Dept. N.. 
COVINGTON, IND.

kelis 50c.; du 
syki te.-

FLORAL

Box 74. ,
Nurodymai bus pridėti.

Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 310 
receptų. 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
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.

KAROLINA BUROK1ENĖ, paeina 
iš Vilniaus gub.. Margežerio mieste
lio. gyvena Newark, N. J. arba apy
linkėje. Norėčiau su ja greitai susi
rašyti. Kas žino kur ji gyvena pra
šau pranešti, busiu dėkinga; arba ji 
pati lai atsišaukia. Mano adresas: 

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

Miami, Florida.

Pajieškau Milerio (vardo nežinau). 
Jis vedė Rožę Kliaubaitę Philadelphi- 

I joj, Pa. ir turi du sūnūs. 30 ar 35 me- 
' tai atgal atvažiavo į Chicagą, III. 

1917 m. jis buvo žinomas Chicagoje. 
Prašau jį patį atsisaukt arba jo sū
nūs: kurie žinot kur jis randasi ma
lonėkit pranešti jo adresą. (5) 

Antanas Ve r k utis
8448 — 89th st., Woodhaven, N. Y.

APSIVED1MAI.
iki 1936 metų Pajieškau rimto gyvenimui draugo, 

Mass., o vėliau I vaikino arba našlio be šeimynos, nuo 
j 34 iki 39 metų amžiaus. Geistina, kad 
butų pasiturintis ir turėtų gerą pa
stovų darbą. Aš esu mergina, neblo
gai atrodau ir pasiturinti. Norėčiau, 
kad su pirmu laišku prisiųstų atvaiz
dą, kurį ant pareikalavimo sugrąžin
siu. Į rimtus laiškus atsakymą duo
siu kožnani. Adresuokit. M. .1. (5)

l P. O. Box 17, South Boston, Mass.

es Ameri- ’ Pajieškau gyvenimui draugo tikslu 
džiovininkų apsivesti vaikino arba našlio be šei- 

. .. . _ _ vin 1'1 Q Vfl Ur!l III IT

1937 m. lapkri-

Martynas, sūnūs
Shenandoah, Pa. ir

Pajieškau gyvenimui draugo tikslu 

mvnos, kuris nevartoja svaigalų ir 
T . , ,, ... laisvo nuo religinių prietarų. Nema

to vv Cnfra I”1 i ž^nio kaip 5 pėdų 7 coliu, amžiaus 
Iv N V 75th strcct’ | tarn 40 ir 57 m. Geistina kad mokėtų 

, kol.į amatą arba linkęs prie biznio ir 
turėtu kiek turto. Aš esu našlė, nasi- 

I turinti, teisinga laisva ir blaiva. Dail
inau žinių apie save suteiksiu laišku.

i Su laišku prašau prisiųsti ir paveiks-Suvis dykai dasižino- ' .----- --- ,-------- r
site savo ateitį ir ko- I Ant kiekvieno rimto laiško duosiu 
kią laimę turėsite gy- ' J. D. (5)
venime, jeigu parašy
site tuojaus indėdami i 
kelias štampas dėl i 
persiuntimo. Adrcsuo- j

I atsakymą.
i Box 7, Parcel Post Station. 

Worcester, Mass.

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Bell Ave., Desk. K., 

CHICAGO, ILL.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie 
turite kokius nesveikumus, kreipki
tės pas mane: duosiu gerų patarimą

■ ir busit patenkinti. (37)
PET. LAMSARGIENĖ

1814 S. Water SL, Philadelphia, Pa.

vi-

SIENINIAI
KALENDORIAI

1940 METAMS.
Užlaikau daug visokių rūšių ir

šokia 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. Prisiunčiamo j namus kas 
kalauja. Vienas 25c.—5 už $1.

Z. G1LEV1ČIUS
73 Hartford Avė., 

NEW BRITAIN. CONN.

rei

(-!

PANAIKINKIT 
PLEISKANAS ir W

Susti prinkit
PLAUKUS

Vartokite Alexander’s Castile Olive 
Oil Shampoo

, Prisiųskite 25 centus, o mes prisiusi
me 2 Sampalu.

ir Stiprinantį Toniką.

2 Sampalu.
ALEXANDER’S CO. 

412 W. BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

SVARBUS ATSITIKIMAI 
{ ĮVYKSTA KASDIEN 
& TODĖL ŠIANDIEN “AL—NAUJIENAS

REIKIA TURĖTI KASDIEN
Amerikos lietuviai turi tik vieną dienraštį, iš 
kurio viską patiria KASDIEN, tai didžiausį 
ir seniausį dienraštį “NAUJIENAS.” 
Negyvenkite nežinojime, patirkit viską, kas 
dedasi plačiam pasauly, KASDIEN skaityda
mi “NAUJIENAS.”

Už Chicagos “NAUJIENOS” metams kai
nuoja tiktai $5.00. ’Metiniai prenumeratoriai 
dar gauna puikių dovanų. Vieną numerį pa
žiūrėjimui galite gauti VELTUI,

“N AU JIENOS” §
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 8

i e_________________ _______________________________ R
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Moterims Pasiskaityt
X A ši SKYRIŲ TVARKO

M. MICHEI^ONIENĖ.

KAIP PASIDARYTI NA
MIE GERO VYNO.

Čia papasakosim, kaip 
vyną pataria daryti J. O. 
Milter, kuris yra plačiai pa
garsėjęs kaip geriausis vyno 
gamintojas. Štai jo recep
tas:

Norint pasidaryti gero 
vyno, reikia turėti gerą skie
pą, švarias bačkutes, spaus
tuvą ir kitus reikalingus į- 
rankius. Viskas turi but kuo 
švariausia. Vyno skonis pa
reina daugiausia nuo tų 
bakterijų, kurios padaro rū
gimą. Jeigri bačkutė ar kiti 
indai bus nešvarus, tai į vy
ną įsigaus kenksmingų bak
terijų ir jos pagadins vyno 
skonį. Tokių kenksmingų 
bakterijų gali įsigauti į vy
ną ir iš oro, ypač jeigu vy
nas bus pilstomas nešvaria
me skiepe, kur yra pelėsių, 
pūvančių malkų, raugintų 
kopūstų ar kitokių daržo
vių. Todėl prie vyno dary
mo reikalinga kuo didžiau
sia švara ir tyras oras.

Vynuogės turi but gerai 
nunokusios, nes tik tuomet 
jos turi mažiausia ruksti.es ii 
geriausi skonį. Skinti jas 
reikia sausam ore. Rūpes
tingai perrinkti, ir visas ža
lias ar sugedusias uogas iš
mesti. Gerąsias uogas su
traiškyti arba sumalti tam 
tikroj mašinoj, jei kas tokią 
turi.

Malant uogas mašinoj, 
reikia nustatyti ją kiek ru
piau, kad nesumaltų vynuo
gių sėklų, nes tai pagadins 
vyno skonį. Jei kas nori, 
kad vyno spalva butų tamsi, 
tai reikia palaikyti sumal
tas uogas kelias valandas su 
žievėm. Juo ilgiau sunka 
stovės su žievėm, tuo dau
giau ji pritrauks spalvos iš 
jų ir tuo tamsesnis bus vy
nas. Uogas traiškant ar ma
lant, sunką geriausia pilti 
į molinius ar emeliuotus 
puodus. Geriausia tam tin
ka moliniai kubiliukai po 5 
ar 10 galionų.

Kai visos uogos bus su
maltos ir pastovės kiek rei
kia, tuomet reikia tą košę 
dėt į maišą, padai-ytą iš re
to, bet stipraus audeklo, ir 
spausti po spaustuvu. Bet 
spaustuvas ir maišas turi 
but labai švarus. Maišą pa
tartina išvirinti, kad nebūtų 
jame jokių bakterijų.

Išspaustą sunką reikia su
pilti skiepe į bačkutę, kuri 
taip pat turi but labai švari.

Bačkutė turi but apypilnė, 
i bet ne visai pilna. Reikia pa- 
' likti kelis colius vietos ga- 
zams rinktis. Tuomet įkalt 
gerai pritaikytą špunką, per 

'kurią pirma reikia išgręžti 
nedidelę skylutę. T tą skylu
tę reikia įtaisyti guminę tū
bą (paipą), tik nepergiliai, 
kad galas nepasiektų vyno. 
Antrąjį jos galą nuleisti į 
l okį nois indą su šaltu šva
riu vandeniu. Tas galas turi 
but įleistas į vandenį 4 eo
lus, kad oras neįsigautų į 

1 ačkutę.
Jeigu skiepas ne peršąl

ąs, tai už kokių dviejų-trijų 
dienų sunka bačkutėj jau 
j i adės rūgti. Vandeny, į ku
lį įleistas tūbos galas, tuo
met pradės bėgti burbuliu- 
1 ii. Tai bus fermentacijos 
r ažai iš bačkutės.

Fermentacija arba rugi- 
i įas tęsiasi nuo 2 iki 3, o 
kartais ir iki 4 savaičių. Kai 
š tūbos burbulų jau nesi

matys, arba matysis labai 
i tai, sykį į kokias dvi-tris 
minutes, tai bus ženklas, 
kad i ilgimas jau pasibaigė.

Tuomet špunką su tuba Iš
imti, bačkutę dapildyti liku
sia sunka ligi pat viršaus ir 
lengvai užkimšti kita špun- 
ka, kurioj nėra skylės (arba 
galima toj pačioj špunkoj 
skylę užkalti). Tegul dabar 
taip pastovi vieną sąvaitę. 
Tuomet gerai bačkutę už
kalti ir daugiau nieko nerei
kia daryti.

Šitaip užkalta bačkutė tu- 
i i stovėti kokius keturius- 
penkius mėnesius, iki atei
nančio vasario ar kovo. Ta
da bačkutę atkalti atsargiai, 
kad nesukratyti. Vynas turi 
but jau tyras, kaip stiklas. 
Dabar jį su tūbos pagalba 
patartina perpilti į kitą šva- 
i ią bačkutę, paliekant visas 
nuosėdas pirmutinėj, vėl ge
rai užkalti ir palikti ramy
bėj, kol bus reikalas vartoti. 
Jeigu po metų laiko vyną 
vėl perpilti į kitą švarią bač
kutę, atskiriant sukritusias 
ant dugno nuosėdas, tai jo 

i skonis da geriau pasitaisys. 
Vyno skonis ir kvapsnis tai
sosi su laiku. Juo jis senes
nis, tuo geresnis.

Ant galo reikia da pada
lyti svarbią pastabą, būtent 
tą, kad vynas visuomet su
ges, pavirs į actą, jeigu daž
nai bačkutę atidalinėsite ir 
oro jon įleisite. Todėl bač
kutė visuomet turi but pil- j 
na. O sykį ją praėmus, vyną |

patartina supilstyt i bonkas 
ir gerai jas užkamšyti.

Reikia da žinot ir tai, kad 
pats savaimi vynas nekuo- 
met negali Įgyti daugiau 
sfiprumo (alkoholio), kaip 
14 proc.ntų, nes pasiekęs 
14 procentų, alkoholis už
muša fermentacijos bakte
rijas ir rūgimas tuomet turi 
sustoti. Todėl nor int, kad 
vynas butų stipresnis, kaip 
1*4 procentų, prie jo reikia 
pridėti atskiro alkoholio. 
Vyno sustiprinimui geriau
sia tinka brande arba kon
jakas.

kad

Rašant Žodžius Gaunasi Muzika.

“KELEIVIO” RECEPTAS 
IŠGYDĖ PLEISKANAS.
“Keleivio” 33-čiam num 2^ 

ry, Moterų Skyriuje, buvo 
straipsnis api? pleiskanas, 
kaip jos atsiranda ir kaip 
nuo jų gydytis.

Aš čia noriu pasakyt, 
kaip aš išsigydžiau nuo plei
skanų ir plaukų slinkimo, 
nes tą receptą irgi iš “Ke
leivio” buvau pasiėmęs.

Apie 25 metai atgal “Ke
leivy” tilpo nurodymas, 
kaip gydyti pleiskanas ir 
plaukų slinkimas, ir už tą 
nurodymą aš esu ir šiandien 
“Keleiviui” dėkingas, nes 
kaip tik tuo laiku man buvo 
pradėję slinkti plaukai, o j 
jau tų pleiskanų buvimas' 
toks, kad sarmata būdavo ir 
tamsesnį švarką užsidėt, nes 
ant pečių ir apykaklės pleis-; 
kanų pribirėdavo kaip pele-' 
nų. jeigu ne tas “Keleivio” j 
receptas, tai nėra abejonės, Į 
kad šiandien bučiau jau pli-1 
kas, o dabar turiu kone 50 
metų amžiaus ir plikimo nei 
žymės nesimato.

Daugumas sako,
plaukai plinka Amerikoje 
nuo kietų kepurių. Aš jau 
per 20 metų nešioju unifor
mą ir kieta kepurė turi but 
ant galvos visados—šilta ar 
šalta, tačiau galva apžėlus 
plaukais gana gerai.

Taigi, štai tas receptas, 
jeigu aš jį gerai atsimenu: 
nusipirk paintę “Rubbing 
Alcohol” ir pridėk prie jo 
kitą paintę vandens. Suvil
gęs galvą tuo skiediniu į- 
trink į odą sykį per sa
vaitę. Kai išbaigsi, tai oda 
bus prie alkoholio pripratus 
ir tada gali vartot alkoholį 
be vandens sykį per sąvaitę. 
Rleiskanos išnyks ir plaukų 
slinkimas sustos. Bent man 
sustojo.

Aš dabar vartoju neat
skiestą alkoholį, taip kaip 
jis parsiduoda. Vartoju ka
da tik pradeda galvą niežė
ti, ir pleiskanų nėra. Plau
kai mano dabar tokie stip
rus, kad sunku plauką išrau
ti. Ir ačiū už tai “Keleiviui,” 
kad jis mano plaukus išgel
bėjo. J. Chapas,

Racine, Wis.

Šių Metų “Miss Calif or nia.”

Iš kairės parodyta Janet Mantel], kuri buvo išrinkta “Miss 
California” šiems metams. Iš dešinės stovi Claire James, 
kuri buvo “Miss California” nuo 1938 metų. Ji atiduoda sa
vo trofeja naujai gražuolei.

Fašizmo Ideoligoja.

štai, vėliausis išradimas: rašomoji mašinėlė su muzika. Mu
šant iš rankraščio žodžius, šita mašinėlė skamba kaip pianas. 
Gaidos nereikalingos, reikia sekti tik parašytus tam tikrus 
žodžius, ši mašina dabar yra išstatyta New Yorko pasauli
nėj parodoj. Ją išrado newyorkietis Alexander Rose.

MĖSA SU KOPŪSTAIS 
ŽYDIŠKAI.

Svaras maltos mėsos.
Galva kopūsto, apie 2ŲG 

svarų.
Didelis svogūnas.
Sauja razinkų.
Gabalas galvijo taukų, 

I arba riebios mėsos.
Lemono sunka.
2 šaukštai cukraus.
Druskos ir pipirų.
Apšutink kopūstus, kad 

lajai atsiskirtų. Į kiekvieną 
lapą suvyniok mėsos ir šva- 
i iu siulu surišk. Sudėk j in
dą, įdėk svogūną, razinkas, 
druską, pipirus ir taukus, 
užpilk verdančiu vandeniu 
ir virink apie porą valandų. 
Nuėmus nuo ugnies, įdėk 
cukrų ir lemono sunką, pa
skui apkepink karštam pe
čiuje.
MONOLOGAI IR DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoj telpa daugybė naujų, 
labai gražių ir juokingų monoligų ir 
deklamacijų. Visokios temos; darbi
ninkiškos, revoliucionieriškos, tautiš
kos, humoristiškos ir laisvamaniškos. 
Visos skambios, visos geros. Tinka 
visokiems apvaikščiojimams, baliams, 

| koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston........................ 25c.

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

| ir geras perstatymui. Kaina .... 16c

Trumpai šią ideologiją nis kapitalizmas, kadangi 
apibudinti nelengva, kadan- visa ko aukščiausiu savinin- 
gi jos esmėje yra labai daug ku yra valstybė. Kadangi 
seno ir ne maža naujo. De- valstybėje dominuoja kuri 

I mokratinėse šalyse, dėka į- nois tauta, tai dažnai ji šil
varnių laisvių, stipriai išbu- geba, kad visa nauda iš val- 
joja klasiniai darbdavių ir stybės tektų dominuojan- 
darbininkų interesų priešių- čiai tautai. Taip tatai fašiz- 
gumai, kurių demokratijos mas iš valstybinio virsta 
pašalinti ne visiškai sugeba, 
o iš kitos pusės ta pati lais
vė leidžia šiuos priešingu
mus aiškinti ir psichologiš
kai juos dar labiau pagilin
ti. Ši kova dažnai palieka 
visos valstybės interesus ša
lia ir, neišsprendusi galuti
nai ginčų, neįstato visuome
nės į galutinai suformuotą 
santvarką. Fašizmas čia at
eina su obalsiu, kad valsty
bės gerovė yra aukščiau už 
viską. Siekdamas valstybės 
primato, fašizmas ateina 
dažnai perversmų keliu ir 
asmens laisvę visiškai sten
giasi apriboti. Kad valsty
bė butų stipri, fašizmas au
koja ant jos aukuro viską 
ir nesiskaito, su priemonė
mis.

Visų pirma stengiamasi 
panaikinti klasių kovos 
prieštaravimai. Tuo tikslu 
kapitalistai yra jungiami į 
atskirus rumus arba tary
bas, o darbininkai ar ūki
ninkai sudaro savo tarybas. 
Šios tarybos, prižiūrimos 
centralinės valdžios, derina 
visų interesus, kad jie butų 
sklandus. Pati gamyba, 
kaip ir paskirstymas, yra 
valdžios griežtai kontroliuo
jama ir dažnai jos nustato
ma, kad pats visuomenės 
ūkis butų darnus, planingas. 

 Kadangi čia viskas nustato- 
LIŪDNAS SENELIŲ GYVENIMAS iš aukšto, todėl čia ne- 

.. a rz r-z,,»r,,jrT.Az-Km reikalingi nei plačiomis tei- OAK FOREST PRIEGLAUDOJE. sėmis parlamentai, nei lais- 
—7- . I vi debatai spaudoj, organi-
liais, tik kaliniai turi eiti zacijose. Paklusnumas val- 
pėsčiom. j stybei, jos valdžiai yra ne-

Su kaliniais ir prieglau
dos seneliais pasikalbėjus, 
visi skundžiasi, kad maistas 
jiems duodamas pigiausios 
rūšies ir to paties negana. 
Nors ūky yra gyvulių ir . 
paukščių, bet geresnius da- valstybei, 
lykus sudoroja prieglaudos 
vyresnybė, politikieriai su 
savo šeimynomis ir giminė
mis. Prieglaudos įnamiai 
niekados nemato šmotelio 
mėsos, tik binzai, kruopos 
ir duona. Seneliai todėl iš
badėję, J U Z.lUtil 1ZV, Z. 1 U , V , | ~--O---- - 7’ J.- —---
pageltę, dažnai skelbia ba< tinga daryti viską. Valdžia 

. ----------- - ----- gyvenimą
.7 jei tai 

O I reikalinga valstybės gero
vei pasiekti. Ne atskiros or
ganizacijos, ne atskiri pa
vienių asmenų interesai, bet 
interesai visos valstybės, jos 
stiprumo, jos ekspansijos y- 
ra svarbiausias fašizmo tik
slas. Fašizmas nesugriauna 
kapitalizmo, bet užtat sutei
kia jam organizuotos san
tvarkos formą. Tai valstybi-

Yra čia ir lietuvių apie 150.
Oak Forest yra Chicagos 

priemiestis, kur randasi di
delė miesto prieglauda ir 
didelis ūkis. Lietuvių čia 
randasi apie 150, o kitų tau
tybių žmonių apie 5,000. 
Čia yra džiovininkams sky
rius, pamišėliams skyrius ir 
kitokie skyriai. Yra ir kalė
jimas, kur laikomi kaliniai, 
kurie dirba ūkio darbus. 
Prižiūrėtojais skiriami mie
sto politikieriai, kurie nieko 
nedirba, bet ima po $4,000, 
$5,000 ir $6,000 algos me
tams, gyvena čia su šeimy
nomis, turi nemokamą butą, 
maistą, šilimą, automobi
lius, gazoliną ir aptarnavi
mą.

Algas tie dykaduoniai ima 
riebias, bet apie pareigas 
nieko nenusimano. Kaip ap
dirbti farmą, kada ir ką so
dinti, kada ir kaip žemę 
dirbti, jie nieko nežino. To
dėl nois žemė ir gera, bet 
mažai kas užauga. O jeigu 
ir užauga, tai nebūna laiku 
nuimta ir lauke supusta, ar
ba apauga žolėmis ir pra
puola. Pavasarį uždega žo
les ir viską nudegina.

Yra gražus sodas, daug 
vaismedžių, bet ir tie aplei
sti, šakos neapgenėtos, kir
mėlių niekas nenaikina. 
Nors vaisių užauga, bet pu
sė jų sukirmija, apipusta, ir 
tokie duodami seneliams 
valgyt.

Yra pripirkta brangių ri
kio mašinų, bet jos stovi pa
mestos lauke ir rūdija. Šį
met atėjo dirbti ant ūkio 
daug WPA darbininkų. Jie 
pristatė dai žinių ir pašiūrių, 
tai gai ant žiemos sustatys 
tenai mašinas.

Prieglaudos administraci
ja gyvena karališkai, o prie
glauda apleista skursta. Yra 
ir gyvulių: 40 arklių, 50 a- 
vių, 1000 vištų ir 500 ožkų 
su ožkiukais. 
žiuri kaliniai.
daugiau yra sargų ir visokių 
viršininkų negu kalinių. Ir 
sargai pėsčiom nevaikščio
ja; kai varo kalinius į dar
bą, tai važiuoja automobi-

Gyvulius ap- 
0 kalėjime

stybei 
ginčijama piliečio pareiga. 
Ne piliečio teisės į valstybę, 
bet jo paklusnumas sudaro 
pagrindą kiekvienai piliečio 
pareigai. Todėl čia ne vals
tybė piliečiui, bet pilietis 

’. Čia maža teisių, 
bet daug pareigų. Valstybės 
kultas išplečiamas iki neri
botumo. Fašizmas skelbia, 
kad masės nežino, ko jos no
ri, masės* yra nepastovios. 
Tik nesikeičianti ' valdžia, 
turėdama prieš akis vasty- 

jų veidai išdžiuvę, bės gerovę, yra kompeten-

do streiką, bet pasaulis apie normuoja visą 
tai nežino ir negirdi; politi- ne.t įki smulkmenų, 
kieriai viską užglosto. C 
dirbti verčia ir senelius.
Kartais net sergant reikia 
dirbti. Man pačiam teko ma
tyt, kaip silpnas senelis prie 
darbo užsimušė, o antras 
pavojingai susižeidė ir, sa
koma, ligoninėj mirė.

X-Ray.

AR ŽINOTE, KAD-
Plunksna vyro skrybėlėj 

reiškia pasisekimą arba lai
mę. Kuomet žmonės versda
vosi iš medžioklės, tai nu
šauti paukštį tikrai būdavo 
laimė. Ir vyras, nušovęs 
sparnuotį, visados įsikišda
vo plunksną savo kepurėn 
ar skrybėlėm Tas paprotys 
užsiliko da ir iki šiai dienai, i

los

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1939 METAMS.
Mačiulis — pirmininkas,

06 Prescott St. Waukegan. Ill
E. Sedoravičia — pirm.-pagelbinin., 

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

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

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

72G — Sth St.. Waukegan, TU 
KASOS GLOBĖJAI

D. Lauraitis, K. Ambrozunas.
KNYGIAI

K. Dambrauskas, A. Marcinkus.
MARŠALKOS:

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

'fnatd od *A oo: I ‘otsauąui ouzor, tuaip 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts.. Waukegan, Ill.

tautiniu. Nežiūrint fašizmo 
tautinio charakterio, jisai 
turi ir tarptautinį pobūdį, 
kaipo vienodos ideologijos 
junginys. Fašistinių valsty
bių priešaky sėdi dažniau
sia paskiri diktatoriai, cent
ralizuodami visą valdymą į 
savo rankas.

Tokių valstybių skaičius 
paskutiniu laiku žymiai pa
didėjo ir rodo tendencijos 
dar didėti. Demokratinių 
valstybių parlamentai susi
daro iš daugelio asmenų, 
kurių kiekvienas turi savo 
nuomonę, arba dažnai su
daro daugelį gi upių. Dau
gelis tų grupių tarp savęs 
nesutaria, pešasi ir todėl 
parlamentas yra lengvai į- 
veikiamas pašalinės, orga
nizuotos, kad ir nedidelės 
fašistinės jėgos. Parlamen
tas, kaip krašto rinktas val
dyti atstovas, yra kolegiali- 
nis organas ir todėl nepa
slankus greit veikti. Būda
mas nepaslankus ir nenorė
damas duotąją valdžia su 
kitais organais dalytis, par
lamentas visuomet yra leng
vai išvaikomas. Fašizmas, 
koncentruojąs viską į vie
nas rankas, dažnai suriša la
bai tampriais ryšiais visą 
valstybę su diktatoriaus as
meniu. Mirus diktatoriui, ar 
jam pabėgus, dažnai ir pats 
fašizmas lieka be pagrindo, 
nustoja savo aktualumo, 
valstybė pergyvena kritišką 
momentą.

Jungimas valstybės gero
vės su vieno asmens gyveni
mu yra silpnoji fašizmo pu
sė. Politiški diktatorių testa
mentai vistiek neišspren
džia šios problemos, kadan
gi diktatoriaus populiaru
mas ir reklama nustelbia 
kiekvieną kitą asmenybę ir 
po jo mirties niekas negali 
pasekmingai tvarkyti vals
tybės reikalų. Diktatorius 
numiršta, o valstybė lieka 
gyventi toliau be naujo val
dovo, dažnai net visai be 
valdžios. Tokiais atvejais. 
dažnai atgyja demokratija.
NAMŲ DAKTARAS.

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

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

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

S LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA ? b------------------------------------------------ s
N Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą

SUTAISĖ DR. D. PILKA, Lietuvių Kalbos Mokytojas prie X
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION S

KAINA $1.00. 8
DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave., Boston, Mass.

SVEIKATA
' TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
L

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.

1

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mass.

ruksti.es
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičlų.)

ŪKININKUI JOSIUKUI | 
BRANGIAI KAINAVO | 

“GOOD TIME.”
Nelabai senai Į Mariam- 

polės miesteli atvyko iš 
Triobiškių kaimo ūkininkas 
S. Josiukas ir išėjo j “Suda- 
vijbs” kliubą papietauti. 
Kliube susidūrė su pažįsta
mais, su kul iais valgė, vaiši
nosi degtine ir alum, žaidė 
bilijardą, ir iš “Sudavijos” 
kliubo išėjo tik vidurnaktį.

■ Gatvėj prie girto ir svy
ruojančio 'Josiuko priėjo 
gatvės mergina Ona Civins- 
kaitė ir siūlėsi malonumui. 
Josiukas sutikęs, ir abu nu
ėję už miesto į laukus, kur 
mergina, beglamonėdama 
Josiuką, iš jo kišenės iš
traukė piniginę su apie 400 
litų, -ir dokumentais. Josiu
kas nusvyravęs laukais na
mo, o meilužė grįžo į miestą, 
kur išėmė pinigais, o pinigi
nę su pasu ir kitais doku
mentais numetė gatvėje. 
Kiek toliau nuo tos vietos ji 
sutiko savo sugyventoją Ka
zį Saikauską, kuriam atida
vė pinigus. Abu prisipirko 
degtinės, apelsinų ir parėjo 
į Civinskaitės butą pas M. 
Pikunienę, kur kiek išgėrė ir 
užkando. Saikauskas atsi
minė, jog piniginėj dar ga
lėjo likti pinigų, ir palikęs 
moteris, išėjo jieškoti pini
ginės.

Po kelių dienų Civinskai
tės bute buvo daroma krata, 
kurios metu policija rado 
po balkiu paslėptą piniginę 
su 205 lt. Po kratos Civins- 
kaitė ir Saikauskas pasislė
pė nuo policijos. Vėliau tar
domi pareiškė, jog Josiuko 
nepažįstą, apie vagystę nie
ko nežiną ir panašiai.

Liepos 4 d. Mariampolės 
apygardos teismas nagrinė
jo šitą bylą. Liudininkų tar
pe figūravo ir ūkininkas S. 
Josiukas, kuris pareiškė bu
vęs tada girtas ir lyg prisi
menąs, kad prie jo kabinė- 
josi mergina. Teisme Ci- 
vinskaitė neigė jai metamus 
kaltinimus, pareiškė, jog 
piniginė su pinigais buvusi 
jos, pinigus uždirbusi palei
stuvaudama su vyrais. Apy
gardos teismas rado Oną 
Cicinskaitę ir Kazį Saikaus- 
ka kaltais ir nubaudė: Oną 
Civinskaitę 3 m. sunkiųjų 
darbų kalėjimo, Kazį Sai
kauską 6 mėn. kalėjimo.

Įdomu, kad, nors Ona Ci- 
vinskaitė tėra dar 31 metų 
amžiaus, Marijampolės tei
smai turi su ja rūpesčių be
veik nuo to laiko, kai tik tie 
teismai čia buvo organi
zuoti.

KAUNE “JUODON KNY- 
GON” ĮRAŠYTA 217 

NUOMININKŲ.
Kauno miesto lietuvių na

mų savininkų draugija veda 
nuomininkų “Juodąją kny
gą.” Jon įrašomi visi tie 
nuomininkai, kurie nesumo
ka nuomos, triukšmauja bu
tuose bei, apskritai, yra ne
sąžiningi ir nesugyvenami. 
Tokių nuomininkų namų 
savininkai i savo “Juodąją 
knygą” ligi liepos mėnesio 
pabaigos yra įrašę 217.

VIRBALYJE SUSIKŪLĖ 
VAGONAI.

Kaip žinoma, liepos mė
nesy nuo geležinkelio vieno 
kelio į kitą kelią nuriedėjo 
29 anglių prikrauti pusva- 
goniai ir atsimušė į stovėju
sius aštuonis tuščius pusva- 
gonius. Dėl šio susidūrimo 
nuo bėgių buvo numušta ir 
smarkiai apgadinta dvylika 
pusvagonių.

Dabar apskaičiuota, kad 
šis pusvagonių susidūrimas 
geležinkelių valdybai pada
rė apie 44,000 litų nuo
stolių.

KRUVINA ŠEIMOS TRA
GEDIJA ŠIAULIUOSE.
Birželio 28 d. Šiaulių 

“Maisto” fabrike įvyko šei
mos tragedija, kurios rezul
tatai : žmona — į kapus, vy
ras—į kalėjimą.

Nesenai iš Klaipėdos į 
Šiaulius atvyko tūlas Valan
čius Antanas, 38 metų dar
bininkas. Abu su žmona ga
vo darbo “Maisto” fabrike, 
kur dirbo vienas viename 
skyriuje, antras — kitame. 
Jau nuo seniau Valančių 
šeimoje buvo nesklandumų, 
tačiau paskutiniuoju laiku 
jiedu visiškai nebegalėjo 
sugyventi. Dieną prieš įvy
kį, t. y. birželio 27 d. žmo
na paliko namus ir išėjo 
kažkur kitur gyventi. Kitą ' 
dieną Valančius į fabriką 
atėjo labai susijaudinęs, 
blaškėsi po kiemą nieko ne- j 
dirbdamas, o prižiūrėtojo 
paklaustas, kas atsitiko, 
trumpai atsakė: “Šiandien1 
aš padarysiu tvarką.” Bai
giantis pietų pertraukai, V. 
įėjo į darbininkų valgomąjį 
kambarį, priėjo prie žmo
nos, apkabino ją ir prašė 
duoti pinigų, kad jis galėtų 
kur toliau nuo jos išvažiuoti 
ir baigti nelaimingą gyveni
mą atskirai. Kai žmona at
sakė neduosianti pinigų, V. 
išsitraukė revolverį, kurį pa
mačiusi žmona išsigando, 
suklykė ir pasileido bėgti. Į 
bėgančią žmoną V. paleido 
šūvį, kuris pataikė jai nuga- 
ron ir vietoje užmušė. Ma
tyt, abejodamas, ar tikrai 
jau žmona negyva, V. palei
do į gulinčią dar 3 šuvius, o 
pats išėjo į kiemą, atsisėdo 
ant suoliuko, pasidėjo re
volverį ant kelių ir sakėsi 
laukiąs dar dviejų savo prie
šų, suardžiusių jo gyveni
mą. Darbininkai, bijodami, 
kad V. galės da ką nors nu
žudyti, panoro atimti iš jo 
revolverį, tačiau V. pagrąsi- 
no šaudysiąs ir pasidavė tik 
atvykusiai policijai, kuri jį 
nuvedė į kalėjimą.

“PONIŠKO KRAUJO” 
DVARININKĖ ŽIAURIAI 

PRIMUŠĖ BETURTĘ 
MERGINĄ.

Radviliškio vai. Šniuraičių 
dvaro savininkės Stručins- 
kienės sūnūs pamilo netur
tingą merginą Sadauskaitę, 
kurią žadėjęs vesti. Senė 
dvarininkė susirūpino, kad 
sūnūs nesugadintų bajoriš
kosios giminės, ir mėgino 
drausti jiems draugauti, ta
čiau tai nieko neveikė. Ta
da dvarininkė už degtinę 
pasamdė 3 vyrus, kad tie 
jauną 17 metų amžiaus Sa
dauskaitę primuštų, tačiau 
vyrai neprimušė. Tokiam 
sumanymui nepavykus, dva
rininkė pati basliu sužalojo 
merginai galvą. Motina, ne
norėdama, kad sūnūs vestų 
neturtingą merginą, nutarė 
atkeršyti jai, sužalodama 
jos grožį, už ką dabar teks 
atsakyti teisme. Sadauskai
tė paguldyta Šiaulių miesto 
ligoninėje.

RADVILIŠKY APIPLĖŠ
TA VAISTINĖ.

Liepos 7 naktį, Radviliš
kio miestely nežinomas pik
tadarys, pro išmuštą langą 
įlindęs į Jono Milaševičiaus 
vaistinę, kuri yra tame pa
čiame name su gyvenamu 
butu, atplėšė medinę kasą 
ir pagrobė iš jos 1,900 litų 
ir 35 aukso rublius.
Lengvas Budas

Išmokt Angliškai.
Rankius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvei!, pas daktarų, pas bar- 
tdaskutj, pas kriaučių ir (t. Šu fone
tiškų Ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St Michelsonas. Pusi. 95.............  35c.

KELEIVIS,SO. BOSTON

“Keleivy” buvo jau rašyta, kad Nevados valstijoj anądien sudužo greitasis traukinys ir 
kad toj katastrofoj 23 žmonės buvo užmušti ir 65 sužeisti. Geležinkelio viršininkai da
bar sako, kad dėl tos katastrofos buvęs kaltas sabotažas. Kažin koks piktadarys ar pikta
dariai per 30 pėdų ilgio susiaurino bėgius keturiais coliais, todėl traukinys turėjo iššokti 
iš bėgių, šiame vaizdely parodyti sužeisti žmonės.

VILNIAUS LIETUVIŲ 
GIMNAZIJA NEGAUNA 

TEISIŲ.
Vilnius — Besiartinan 

mokslo metų pradžiai, vie
nintelė Vilniaus krašte Lie
tuvių Vytauto Didžiojo gim
nazija neturi da teisių. Vil
niaus krašte jau nebėra 
nei vienos privatinės lietu
viškos pradžios mokyklos. Į 
prašymus leisti vėl atidaryti 
kai kurias uždarytas lietu
viškas privatines mokyklas, 
katalikiškoji lenkų vyriau
sybė neduoda jokio teigia
mo atsakymo.

IŠDEGĖ MIROSLAVO 
MIESTELIS.

Liepos 5 d. Miroslavo 
miestely iš vaistinės kiemo 
daržinės kilo gaisras ir e- 
sant sausrai ir vėjui, pradė
jo plėstis. Kilo panika. Mi- 
roslaviškiai, neturėdami tin
kamos ugniagesių koman
dos, neįstengė gaisro mal
šinti, todėl griebėsi tik tur- , 
tą gelbėti. Atvykus Seirijų 
ugniagesių komandai, pra
sidėjo gesinimas. Prisidėjus 
Alytaus miesto ir Ulonų 
pulko ugniagesių koman
doms, gaisras per 5 valan
das pavyko likviduoti, bet 
vis dėlto sudegė 10 gyvena
mų namų ir 8 šiaip įvairus 
trobesiai, jų tarpe vaistinė, 
policijos nuovados raštinė, 
keturios krautuvės, kailių 
dirbtuvė ir apgadintas paš
to namas. Nuostolių padary
ta apie 100,000 litų. Žmonių 
aukų nebuvo. Sudegė darži
nėj viena karvė. Apie 15 šei
mų neteko pastogės. Pade
gimo priežastis dar neišaiš
kinta.

P. ŠIMUKON1S KALTI
NAMAS UŽ A. KASPE

RAVIČIAUS NUŽU
DYMĄ.

Pranas Šimukonis yra are
štuotas ir kaltinamas nužu
dęs A. Kasperavičių.

Rašant apie Kasperavi
čiaus nužudymo aplinkybių 
aiškinimą ir kratą pas Šimu- 
konį buvo pasakyta, kad 
kratos metu pas jį rasta ma- 
šinka degtinei ar spiritui iš 
bonkos ištraukti, o paskui 
vandenio įpilti. Ištikrujų 
kažkokia rrtašinka žioplių 
policininkų per kratą buvo 
paimta, bet paaiškėjo, kad 
tai esanti mašinėlė bulvėms 
skusi, kuri iš policijos grą
žinta Šimukonio žmonai; 
kratos metu buvo policijos 
paimtas laikrodis, bet irgi 
grąžintas Šimukonienei.

Prigėrė nuomariu serganti 
Senelė.

Liepos 8 d. Šakių apskr. 
Gelgaudiškio vals., Žilėnų 
kaime, Jono Nevasaičio u- 
kio prude rasta prigėrusi 
Marijona Dobilaitienė, 60 
metų amžiaus. Dobilaitienė 
sirgo nuomario liga ir, ma
noma, kad priepuoliui už
ėjus įkrito į prūdą ir pri
gėrė.

Lietuvos Laisvamanių Daina.
Be maldų, be giesmių, be varpų 
Mes į naują gyvenimą žengiam. 
Žinom vertę sunkiųjų darbų. 
Tuščiais žodžiais audroj nesidengiam.

Mes nenorime pirkti dangaus, 
Nei už auksą parduodame dievo, — 
Mes tik siekiam, kad laimei žmogaus 
Čia žydėtų dirvos ir pievos.

Nusibodo klausyt prakeikimų, 
Smilkti durnuose baimės kodylų. 
Iš dirbtuvių, lūšnų ir arimų 
Laisvos mintys ir žodžiai jau kyla.

Bręsta vaisiai didžiųjų darbų,
Laisvės garbei jau iškilmes rengia, 
Be maldų be giesmių, be varpų 
Mes į naują gyvenimą žengiam.

P. Variakojis.

PANEVĖŽY GIRTUOK
LIAUJANT UŽMUŠTAS 
BRONIUS PAKALNIS.
Birželio 17 d! nakties me

tu Cedovičiaus Leibos resto- 
lano kieme nežinomi pikta
dariai sumušė vietos mieste
lio gyventoją Pakalnį Bro
nių, kuris rytmetį atrastas 
restorano kieme. Sužeistasis 
nugabentas į Panevėžio ap
skrities ligoninę, kur birže
lio 22 d. mirė. Kvotos metu 
nustatyta, kad Pakalnis tą 
naktį girtuokliavo su vietos 
gyventoju Šniru Alfonsu. 
Rytmety to paties restorano 
kieme jis rastas girtas su su
žalota galva. Prasiblaivėjęs 
jis savo namiškiams ir kai
mynams sakė, kad jį suža
lojo jo draugas Šniras. Pa
kalniui smarkiai sutrenktai 
smegenys, nuo ko pastara
sis ir mirė.

ABELIŲ-ROKIŠKIO-PAN- 
DĖLIO PLENTAS.

Iš Rokiškio pranešama, 
kad pro tenai dabar matuo
jama, linija naujam plentui, 
kuris eisiąs nuo Obelių pro 
Rokiškį ir iki Pandėlio.

"PAŽANGIEJI AMERIKOS 
LIETUVIAI!

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

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

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

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

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

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

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

PAS SUVALKIEČIUS VO
GĖ, O DZŪKAMS PAR

DAVINĖJO.
Pernai rudenį Vilkaviškio 

valse. Sardokų kaime iš mo
kytojos M. Staugaitienės 
neužrakinto buto dingo la
gaminas ir kai kurie daiktai 
buvo rasti Seinų apskrity, 
Rudaminos valsčiuje pas 
vieną ūkininką, kuris parei
škė, jog tuos daiktus pirkęs 
iš pil. Bružo, pasivadinusio 
klajojančiu baltynių parda
vėju. Policija surado tame 
pat valsčiuje “pardavėją” 
Bružą ir išaiškino, jog jis 
padaręs vagystę Staugaitie
nės bute. Liepos 4 d. Mari
jampolės apygardos teismas 
pil. Bružą už šią vagystę, 
kaip vagį recidivistą, nu
baudė 3 m. sunkiųjų darbų 
kalėjimo, o daiktus, pripa
žino grąžintinus savininkei.

. '_______________

PASIKORĖ DĖL NERVŲ 
PAIRIMO.

A. Panemunės vai., Vai- 
natrakių kaimo gyventoja 
Gervienė Ona, 40 metų am
žiaus pasikorė svirne. Prie
žastis, nervų suirimas.

; “DIVORSAS” LIETUVOS TEISME.
Gyveno Valerija K. su 

savo vyru Juozu dešimtį 
metų taikiai ir laimingai. 
Du sūnūs augino, retkar
čiais į Palangą nuvažiuoda
vo, ir Jėzuitų bažnyčioje 
juodu dažnai žmonės per 
šventes matydavo. Kogi 
daugiau reikia? Šiame am
žiuje pavyzdingiausias šei
mos židinys. Tik staiga 
Apuolės gatvėje, kur jiedu 
gyveno, triukšmas. Valerija 
pabėgo nuo vyro! Pusę me
tų visi spėliojo, kas atsitiko, 
pagaliau, šiomis dienomis 
teismo salėje viskas paaiš
kėjo.

j Po liudytojų priesaikos ir 
šiokių tokių parodymų, tei- 
|sėjas kreipėsi į Valeriją: 
! —Tamsta reikalauji iš sa-
I vo vyro po du šimtus litų 
vaikam užlaikyti. Ar taip?

—Po du šimtus litų, pone 
teisėjau, — ramiai sako ju
dri, gyva, kaip šarka mote
riškė.

—O gal grįši pas vyrą? 
Jis sutinka taikintis.

—Niekuomet, pone teisė
jau. Kai viena be jo pagyve
nau, tai penkis kilogramus 
priaugau. Ėsdavo, būdavo, 
mane ir ėsdavo. Mat, jis 
pirkdavo loterijos bilietus. 
Prieš pat lošimą — pasiųs
davo, nors tu galą gauk. Tai 
aš jam neinteligentiška, tai 
kotlietus prisvilinu, tai no
sis, atsiprašant, mano peril- 
ga. Mat, kvailys manydavo, 
kad išloš penkiasdešimts 
tūkstančių. Po loterijos vėl 
žmogus. Bet, pone teisėjau, 
tuomet aš jį pielavodavau. 
Ir suiro musų gyvenimas.

—Meluoja, pone teisėjau, 
—bosu atsiliepė vyras. — Ji 
pati man ėsdavo galvą. Jei 
ji nesutinka taikintis, aš at
siimu vaikus.

—Netokie vaikus užaugi
na. Juk jis beširdis. Būda
vo, pareis vakare, aš klau
siu, kur buvai, pupyti, tai jis 
tuoj: ukš. Susitaram, būda
vo, eit į kiną. Tai jis mane 
pro vienas duris įleidžia, o 
pats pašmakšt pro kitas du
ris ir pas mergas. Dovano
kit, pone teisėjau, bet kurgi 
vedęs vyras naktim gali 
valkiotis? O dažniausia 
grįždavo šeštą valandą iš 
lyto. Jau namuos kaip bū
davo, taip, bet prieš svečią 
tylėdavau, saugojau šeimos 
garbę, kaip višta viščiukus. 
Mylėjau tą niekšą, bet gerb
ti negerbiau, nes gerbti gali
ma tik padorų žmogų.

—Vadinasi, tamsta tai-
PAŽANGUS SAVAITRAŠTIS 

ARGENTINOS LIETUVIŲ 
BALSAS

J U. S. A. metams kainuoja $1.50. 
Pažinkite Pietų Amerikos lietuvių 
gyvenimą, išsirašydami “Argentinos 
Lietuvių Balsą.” Adresas:

“A. L. BALSAS” 
Casilla dc Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

I SIELOS 
BALSAI

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
| DARBO VALANDAS.
G r

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

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

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

g Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia
H siųst "Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tic’iog papra

stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “keleivio” ad- 
į resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

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

Septintas Puslapis

kintis nenori? — nutraukė 
ją teisėjas.

—Ne, pone teisėjau. Kad 
jis man bent kiek širdies, 
bent kiek malonumo, švel
numo... Akmuo! Matote, ir 
dabar akis išsproginęs žiuri.

Moteriškė ėmė verkti. Ji 
verkė nuoširdžiai, ir buvo 
matyti iš jos veido, iš pečių 
virpėjimo, kad ji kenčia gi
liai ir daug. Vyras gi stovė
jo pasipūtęs kaip kalakutas 
ir piktom akim, rodos, saky
te sakė: norėjau, kad pa
bėgtum ir ačiū Dievui.

Prie bylos advokato buvo 
pristatyti įrodymai, kad vy
ras uždirba per mėnesį šešis 
šimtus litų. Tad teisėjas 
žmonai visą jieškinj ir pri
teisė.

—Ačiū, pone teisėjau, — 
nuoširdžiai padėkojo mote
riškė. — Kai jis penkiasde
šimts tūkstančių išloš, aš nei 
vieno lito neprašysiu.

, Iš “L. Žinių.” i__________
ŽIAURIOS MUŠTYNĖS.
Punios bažnytkaimy, Aly

taus apskrity, susikivirčijo 
du jaunuoliai ir pagaliau 
priėjo prie peštynių. Vienas 
antrą smarkiai sužalojo, tik 
pripuolę pažįstami juos per
skyrė, bet abu reikėjo nu
vežti į ligoninę.

Urvguay’aus Lietuvių Darbininkų 
, Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

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

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

C. Paraguay No. 1480,
MONTEVIDEO URUGUAY.

ŽODYNĖLIS
LIETU V1ŠKAI-ANGL1ŠK AS IR 

ANGLIŠKA ĮLIETU VISKAS, telpa 
18,000 žodžių, labai parankus turėt 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra, 1G0 puslapių. Kaina $1.00. Pa
rankesnio ir geresnio kišeninio žody
nėlio lietuvių kalboje nėia. Gauna
mas “Keleivy.”

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
admin 1st racljon nevėliau PANE DE- 
LIO VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedč- 
ly. Vėliau gauti garsinimai J tos 
sąvaltės numerĮ nespėjama patai- 
pint.

Norint, kad garsinimas nesusl- 
trukdytų, sykiu šu pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mokestj.

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

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

“Keleivio” prenumeratoriams už 
paJleškojImus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žodį. Mažiausio pajleško- 

Į Jlmo kaina 50c.
Norint pajleškot su paveikslu, 

reikia pasiųst fotografiją Ir klaust 
kainos.

"KELEIVIS.” 253 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.
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Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 35. Rugpiučio 30 d., 1939.

Vietinės Žinios
MUŠTYNĖS KOMUNIS

TU PRAKALBOSE.

“Stalinininkai” susikirto su 
“trockininkais” dėl rusų- 

vokiečių sutarties.
Pereitą sąvaitę, būtent 24 

rugpiučio vakarą, ' Bostono 
komunistai surengė prakal
bas, kad paaiškinti publi
kai, kodėl Rusijos komunis
tai padarė sutartį su Vokie
tijos naciais. Kai visas pa
saulis dabar pasiruošęs į ka
rą, tai toji sutartis kaip tik 
galinti pasauli nuo karo ap
saugoti. Jos tikslas esąs: pa
laikyti taiką.

Bet prakalbos da nespėjo 
prasidėti, o jau prie Salės 
dėl tos sutarties prasidėjo 
“vaina.” Renkanties publi
kai į salę, jauni vaikinai 
pardavinėjo socialistų laik
raščius, “Socialist Appeal” 
ir “Socialist Standard.” 
Kad patraukti daugiau pir
kėjų, jie šaukė: “Stalinas 
jau parsidavė! Tūkstančiai 
komunistų traukiasi iš savo 
partijos!”

Komunistams tas nepati
ko ir jie pradėjo tų laikraš
čių pardavinėtojus varyti 
tolyn. Šie pasipriešino. Sa
ko, kai kitos organizacijos 
surengia prakalbas, tai jus 
savo literatūrą irgi pardavi
nėjat. Antra, čia Amerika ir 
jus Stalino cenzūros nega
lit musų literatūrai uždėti. Į 
jūsų pasamdytą salę mes 
neinam, o gatvėj mes galim 
pardavinėt kas mums pa
tinka.

Bet komunistai vistiek 
užsispyrė tuos vaikinus nu
valyti. Ginčams prasidėjus, 
aplinkui sustojo didelė mi
nia žmonių, kurie da dau
giau pradėjo pirkti minėtus 
laikraščius. Komunistai ne
teko lygsvaros ir pradėjo 
laikraščių pardavinėtojus 
kumščiuoti. Kaip matai ir 
faitas! Mūšio laukas prie 
Ritz-Plaza salės išsiplėtė 
per visą bloką, nuo Albe
marle streeto iki “Massa
chusetts avė.

Kada pribuvo policija, 
muštynės sustojo. Ant šaly- 
gatvio gulėjo su pramušta 
galva jaunas vaikinas. Tai 
buvo Vernon Merritt, 19 me
tų amžiaus jaunuolis, kuris 
pardavinėjo “Socialist Ap
peal.” Galva jam buvo pra
mušta geležiniu įrankiu. 
Sakoma, kad per muštynes 
jį buvo užpuolę keli komu
nistai. Mušdamiesi komuni
stai šaukė: “Duot trockinin- 
kams!” “Duot trockinin- 
kams!” O iš kitos pusės gir
dėjosi: “Duot stalinin
kams!”

Primuštą jaunuolį polici
ja nuvežė ligoninėn. Be to, 
du jauni vyrukai buvo suim
ti už ramybės ardymą, bet 
užstačius už juos po $25 
kaucijos, abudu buvo palei
sti iki teismo.

Triukšmui pasibaigus, 
prasidėjo salėj prakalbos. 
Kalbėjo Naujosios Anglijos 
komunistų skyriaus sekreto
rius Frankfeld. Nors tikslas 
buvo paaiškinti publikai, 
kodėl komunistai padarė 
sutartį su naciais, jis dau
giau savo kalbos pašventė 
socialistams “kritikuot.” Jis' 
kabinėjosi prie socialistų 
organizacijos sekretoriaus 
Levviso, bet nieko daugiau 
prįeš jį negalėjo pasakyti, 
kaip tik tai,kad jis esąs “so- 
cialistas-milionierius.” Mat, 
Lewis nesenai paveldėjo pi- 
nigtj po savo tetos mirties. O 
socialistų organizaciją jis 
“kritikavo,” kad ji neskait
linga. Visoj Massachusetts 
valstijoj ji turinti “tik 60 na
rių, ir tai da 58 perdaug.” 
Žinoma, tas yra gryna nesą
monė, nes socialistų skaičių 
parodo ne Frankfeldo “fan
tazija,” bet valdininkų rin
kimai, per kuriuos socialis
tų kandidatai čia surenka

tūkstančius balsų.
Kalbėdamas apie “Stali

no parsidavimą,” Frankel- 
das aiškino, kad Stalinas 
Hitleriui ne parsidavęs, bet, 
priešingai, susilpninęs Hit
lerį Vokietijoj.

Nors Frankfeldui labai 
aišku, kad Stalinas negali 
klaidos padaryti, tačiau ei
liniai komunistai jau nela
bai nori tam tikėti ir daugu
mas jų kraipė galvomis, 
reikšdami abejingumą.

Reporteris

Svečiai iš Lietuvos.
Šį panedėlį “Keleivio” re

dakcijoj lankėsi Lietuvos 
verslininkų ekskursijos sve
čiai, būtent, Dr. Juozas Kaš- 
kelis, ekskursijos vadovas, 
ir p. Albinas Briedis, vy
riausia “Verslo” ir “Amati
ninko” redaktorius. Jie ap
žiurėjo “Keleivio” įstaigą ir 
papasakojo apie savo kelio
nės Amerikon tikslus. Iš vi
so su jų ekskursija atvykę 
26 žmonės, prekybininkai 
ir pramonininkai. Jų tikslas 
esąs susipažinti su Amerika 
ir Amerikos lietuviais, ir 
kartu pamatyt Lietuvių Die
ną New Yorko parodoj.

Utarninko vakarą South 
Bostono lietuvių salėj yra 
sukviestas platesnis susirin
kimas, kur svečiai papasa
kos apie dabartinę Lietuvą.

Liet. Kongreso reikalu 
susirinkimas.

Visi darbininkai, kurie 
esate išrinkti nuo Bostono 
draugijų dirbt Liet. Kon
greso piknike, kuris bus rug
sėjo 3 d. Maynard, Mass., 
taipgi ir visi delegatai, ku
rie esate išrinkti nuo drau
gijų dalyvaut Bostono sky
riaus konferencijoje, malo
nėkite susirinkt pėtnyčioj, 
rugsėjo 1 d., kaip 8 vakare, 
376 Broadway, So. Bostone.

Sekretorius.

Gaudys namų padegėjus.
Charlestowne pasileidę 

bomai pradėjo deginti tuš
čius namus, kuriuos valdžia 
paėmė iš žmonių savo staty
bos projektui. Beveik kiek
vieną vakarą užsidega keli 
namai. Kiekvieną sykį ug-
niagesiai turi važiuoti gais
rą gesinti, nes kitaip jis gali 
išsiplėsti ir apimti visą mie
stą. Dabar policijai įsakyta 
padegėjus gaudyt.

Ši NEDĖLDIENI VISI I 
MAYNARDĄ.

50 draugijų ir kliubų 
piknikas.

Neužmirškite, kad atei
nantį nedėldienį, 3 rugsėjo, 
Maynarde įvkysta visų Mas
sachusetts lietuvių piknikas. 
Žmonių tikimasi apie 10,- 
000. Daug svečių bus ir iš 
kitų valstijų. Kolonijos jau 

, organizuoja busus ir auto
mobilius. Iš South Bostono 
eis apie 10 busų. Jie sustos 
ant Broadvės, prie E st. 
kampo. Kas nori jais va
žiuoti, tegul atvyksta tenai 
tarp 10 ir 12 valandų ryto.

, Šį pikniką rengia Ameri
kos Lietuvių Kongreso Mas
sachusetts skyriaus komite
tas, prie kurio priguli 50 
Mass, lietuvių draugijų ir 
kliubų.

Prie įžangos bilietų yra 
paskirta $150.00 dovanų 
grynais pinigais. Nusipirkus 
įžangos bilietą, galima lai
mėti nuo $5.00, $10.00, 
$25.00 ir net iki $50.00

Dainuos Worcesterio ir 
Bostono solistai, gros Biti
nio orkestrą, kalbės kal
bėtojai.

Kubiliuno radio programa.
Rugsėjo 3, nedėlioję iš 

stoties WCOP 1120 k. Pra
sidės kaip 8:30 ryto. Pi

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4643

ščias ir sako:

gramą pildys Lowellio vyrų 
kvartetas vadov. C. Kinde-
rio ir Frank Petraitis — 
Rhythm King Orkestrą.

Juzės Mikulskienės gimi
nėms žinotina.

Cambridge’uje buvo rasta 
savo bute negyva Juzė Mi- 
kuslkienė, 65 metų amžiaus 
moteris. Policija spėja, kad 
ji išbuvo tenai negyva ke
lias sąvaites niekam neži
nant. Ji gyveno prie Wash
ington streeto. Policija įieš
ko j»s giminių.

Minkai turėjo didelį pik
niką.

Pereitą nedėldienį Keis
tučio darže buvo pp. Minkų 
piknikas radijo skelbimų 
naudai. Diena buvo 
graži ir žmonių privažiavo 
labai daug. Mums sakė pats 
p. Minkus, kad alaus išger
ta 500 keisų (į keisą eina 
24 bonkos).

Kaip lietuvis ėmė “Vilnių” 
iš lenkų South Bostone.
South Bostono ir Dorches- 

terio lenkai turi savo kliubą 
pavadintą “Vilniaus” var
du. Pereitą penktadienį te
nai užėjo lietuvis J. G-čius, 
stambaus sudėjimo ir tvir
tas vyras; žinoma, jis jau 
buvo paėmęs truputį ant 
drąsos, o kai išlenkė da po
ra burnų, tai pasidarė da 
drąsesnis ir jam užėjo noras 
“Vilnių išvaduoti.” Atsirai
tojo rankoves, spiovė į kum- 

“Vilnius pri-
■o- guli mums, lietuviams! Von 

iš Vilniaus visa poįska cho
lera, o jei ne, tai aš vienas 
visus jus ištaškysiu!”

Lenkai įsižeidė ir šoko 
I mesti lietuvį laukan iš savo 
“Vilniaus.” Bet lietuvis kaip 
apsisuko kumščiomis aplink 
savęs, tai du lenkai tuojaus 
ir atsigulė ant šlapio flioro. 
Prišoko du kiti ir, persižeg
noję, atstatė savo kumštis. 
Lietuvis vėl kaip pasisuko, 
tai ir vėl du lenkai krito 
tarp stalų. Penktas lenkas, 
iš užpakalio prisitaikęs, ge
ležiniu įrankiu kirto lietu
viui j galvą; ątsisukęs lietu
vis puolė ir tą, bet tuo tarpu 
pribuvo policija. Kaip “ag
resorių,” demokratinė poli
cija musų lietuvį sulaikė, 
bet vėliau paleido.

South Bostono “Vilnius” 
kol kas da neatvaduotas.

18 žmonių sužeista buso 
nelaimėj.

Saugus miestely, netoli 
nuo Bostono, ant šlapio ke
lio pereitą savaitę paslydo 
busas ir atsimušė į pylimą. 
Nelaimėj sužeista 18 žmo
nių.

Papiovė seną tetą ir paleido 
savo kraują.

Tūlas William Ray, 25 
metų amžiaus vyras, Haver- 
hillyje papiovė peiliu savo 
70 metų amžiaus tetą, a pa
skui persipiovė rankų gys
las ir paleido savo kraują. 
Policija nugabeno jį ligoni
nėn. Jo gyvybė pavojuje. 
Manoma, kad jis buvo pa
mišęs.

BENDRAS MASSACHUSETTS LIETUVIŲ

PIKNIKAS
RENGIA 50 DRAUGIJŲ IR KLIUBŲ

RUGSEJO-SEP. 0
Nedeldient) prieš Labor Dap RJ

VOSE PAVILION
MAYNARD, MASS.

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

KALBĖS ŽURNALISTAS IŠ LIETUVOS J. JURGINIS IR 
STUDENTAS K. M1CHELSONAS IŠ BROOKLYN©. 

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

Petras Staniulis sunkiai su- Mokesčiai bus mažesni.
žeistas troko nelaimėj. | Siu metu mokesčiai ant
Petras Staniulis, 28 metų namų bus apie Wo!

amžiaus lietuvis, pereita są-lnu?.tūkstančio veltes. ei-
- 1 ‘ “ i nai buvo $41.30 nuo tūks

tančio.vaitę buvo sunkiai sužeis-1 
tas, kuomet jo trokas susi
dūrė su automobilium Au
bin no miestely. Staniulis 
operavo 10 tonų troką. Jis

■ važiavo 12-tuoju keliu iš 
Bostono į New Yorką. Jo 
kelias ėjo tiesiai. Staiga iš 
šono šovė pro jo priešakį 
automobilis. Sunkus trokas 
negalėjo taip greitai susilai
kyti ir sutrynė tą automobi
lį kaip musę. Trys važiavę 
juo žmonės buvo užmušti. ; 
Bet trokas irgi nukentėjo. ' 
Jis nuvažiavo nuo kelio ir 
nuvirto 20 pėdų pakalnėn. 
Jo vežikas Staniulis buvo 
prislėgtas po apačia ir apie 
valandą laiko buvo be žado. 
Pribuvusi policija manė, i 
kad jis jau nebegyvas; tik j 
kai sąmonę atgavęs jis pra- . 
dėjo šauktis pagalbos, poli
cija pradėjo jį gelbėt. Bet 
išėjo apie valandą laiko, iki > 
policija jį iš po troko išgavo, j 
Manoma, kad jis pasveiks, i

Žvejų laivas “Maine” at
vežė Bostonan sulankstytą 
kažin kokio orlaivio sparną, 
kurį jis rado 40 sieksnių ju
ros gilumoj. Matyt, ten 
vo koks nors orlaivis.

Tel. TRObridge 6380

Dr. John Repshis
(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedčliomi. ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.P

žu-

Trys dideli Kambariai 
su visais parankumais

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

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

Geras Pirkinys.
Parsiduoda Grosernč arba Valgo

mų daiktų Krautuvė. Biznis eina ge
rai. bet savininkas silpnas—nesvei- 
kuoja. Matyt galima kasdieną. (R) 
A. S-, 38 Union st., Cambridge, Mass.

STUBA PARDAVIMUI
Aiba mainau į kitą. Trijų šeimy

nų. baltos sinkos, mažas yardukas ir 
kiti parankumai. Parduodu labai pi
giai — $1,500. Susitarsime ypatiškai. 
Pamatykit. (6)

203 Athens street, South Boston.

I'BlBfonaa 111114
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. M1KOLAITIS
V* lando* - nuo 2 Iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
U7 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTIST*
VALANDOS: 9-6 Ir 7-9.

678 Massachusetts Ave.. 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE. MASS.

Norwoodo kapinėse su
naikino 22 paminklu.
Pereito nedėldienio naktį 

Norwoodo miesto kapinėse 
nežinomi vandalai išvartė 
arba sudaužė 22 brangių pa
minklų. Policija spėja, kad 
tai bus jaunų piktadarių 
darbas.

Radio programa.
Pradedant šį šeštadienį 

Lietuv. Radio Korporacijos 
programa bus pusvalandį 
vėliau, nuo 8:30 iki 9:00 
ryte.

Rugsėjo 2, programa se
kanti: (1) Antanette Ročiu- 
tė, dainininkė ir pianistė iš 
Stoughtono; (2) Everett 
Ročius, kornetistas; (3) Ra
dio kontesto atsakymai.

Rugsėjo 3, nuo 9:30 iki 
10:30 lyte bus sekanti: (1) 
Longino Buinio Trio iš 
Cambridge; (2) Lyros 
Kvartetas vadovaujant Lil
lian Burbiutei iš So. Bosto
no; (3) smuikininkas jaun. 
Longinas Buinis, iš Cam
bridge.

Parsiduoda Namas.
1810—1816 Dorchester avė. kam

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

15 Lafield si., Dorchester, Mass.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Vyriškų ir Moteriškų 
Kraujo ir Odos.
nuo' 10 iki 12 dieną.
4, nuo 7 iki 8 vakar*

Specialistas
Ligų, taipgi

Valandos:
nuo 2 iki
180 HUNTINGTON AVE..

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4970

Tel. SOU 2805

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

ill W. BROADWAY.
SOUTH BOSTON, MASS. 

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

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

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare. 

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną.

AM. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablenai taisau viską prie
Iš Lauko ir Viduje.

Turint bile darbą prie 
pataisymo, kreipkitės pas ____
Darbas bus padarytas patenkinan
čiai

417 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Namo

Namo 
mane.

ir prieinama kaina.
1 LYNNVILLE TERR.

& WASHINGTON ST. 
DORCHESTER. MASS.

GEN 7116 
OFISAS: 315 E Street, 

SOUTH BOSTONE.

j l’el. 28624 Gyv. 31132

į Dr.,Joseph A.Gaidis 
; OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 
nuo 2 iki 
nuo 7 iki 

L Seredom 9 iki 
ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

12
6,
9.
12

Are The Grea

There's no need for you to deny yourself 
the finest in radionny longer. These radios 
will play a vital role in televisioh when it 
reaches this vicinity. Used with RCA Vic
tor Television Attachment these sets 
will reproduce television sound while 
attachment gives you television pictures.

H H

t' 
• J

I

Model K-60 $54.95
Only

6-Tube Sensation . . . Im
proved Push-ButtonTuning 
for 8 stations!

S. . <

«3S t

Model K-80 $ 87.50
Only

Great 8-Tube Value . , . Im
proved Push-ButtonTuning for 
8 stations •. . Magic Eye.

Visi šie Gerumai

£

S

ir Daug Kitu
Naujas 3 jungių aiškiai matoma Apšviesta Lenta... Užsie
nių ir Amerikos stočių priimtuvas... RCA Victor Tūbos 
Televizijai arba Victrolai svičiai... Televizijai arba Vict- 
rolai jungtuvas... 12 colių Electric-Dynamic garsiakal
bis... Sryčtų parodytuvas... Metalinės tūbos.
LENG\ I IsMOKf.JIMAI—žema (mokėjimo Kaina. 

Geresniam Radio Veikim ui—RCA Victor Radio TUb3s.

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

Tel. SOU 4649

DR. G. L. K1LL0RY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J
i SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaidien 
Nedčliom, nuo 10 ryto iki 1.

LIETUVIŠKA

APT1EKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 
TYTOJAI. 
(Insured 
Movers)

Pcrkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama. 
326 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Boston 1618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

4^

telephone

-south A
Boston

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIU 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIU 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiukas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St.,


