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Rusų Kolčako Likimas

ITALIJA SU VOKIETIJA 
SUKIŠO JAM $400,000,000

Fašistų arini jc j prasideda 
nerimas ir sukilimai.

Francuzai apskaičiavo, 
kad Ispanijos fašistams tei
kiama pagalba kainavo Ita
lijai ir Vokietijai jau apie 
$400,000,000, o karui galo 
da nesimato. Italija, matyt, vardu, paleido 3 torpedas, 
tikėjosi gaut užtai Ispanijos kurios susprogdė laivą ir 
žemių ir jau nuo pat pra- užmušė 12 ispanų. Išsigel

Japonai Pradėjo 
Tikrą Karą Prieš 

Kiniją.
Tarp Japonijos ir Kinijos 

prasidėjo jau tikras karas,
Italai Skandina nore formaliai ir nepaskelb- 

. |tas. Mat, dabar atėjo mada 
Ispanijos LaiDttSJ kariauti karo nepaskelbus. 

Pereitą sąvaitę italai pa
skandino Ispanijos vyriau
sybės žibalini laivą “Cam- 
peador.” Ji užpuolė du Ita
lijos karo laivai už 50 mylių 
nuo Afrikos pakraščio. Vie
nas užpuolikų, “Saetta”

džios užėmė dvi Ispanijos 
salas, Majorką ir Ibizą.

Bet Anglija dabar parei
kalavo, kad Italija iš tų sa
lų išsikraustytų. Anglijos 
reikalavimą remia ir Fran
cuzija. Kad nugąsdinus an
glus, Mussolinis surengė 
laivyno manievrus Sicilijos 
pakrašty. Tais manievrais 
jis norėjo parodyt anglams, 
kaip greitai italai galėtų iš
kelti savo armiją Libijoj ir 
užimti anglų valdomąjį 
Egiptą.

Bet tie manievrai anglų 
netik nenugąsdino, bet dar 
labiau sustiprino jų reika
lavimą, kad italai pasitrauk
tų iš užimtų Ispanijos salų.

Jeigu Mussolinis nori ge
rų santikių su Anglija ir 
Francuzija, jis gali juos tu
rėti, sako Paryžiaus ir Lon
dono diplomatai; bet jis 
privalo įrodyti, kad jis ne
turi klastingų tikslų. Jis pri
valo tai įrodyt ne tuščiais 
savo žodžiais, bet tikrais 
darbais. Jis privalo atšauk
ti iš minėtų Ispanijos salų 
visas savo ginkluotas spė
kas.

Tuo pačiu laiku ateina 
vis daugiau ir daugiau ži
nių apie sukilimus Ispani
jos fašistų eilėse. Nors gen. 
Franco tas žinias užginčija, 
bet jo armijoj vistiek nera
mu. Lojalistų vyriausybė 
Valencijoj pereitą sąvaitę 
gavo neabejotinų praneši
mų iš Malagos, kurią andai 
užėmė italai, kad 11 rug
piučio italų kariuomenė te
nai sukilo prieš savo vado
vybę. Malagos gatvėse įvy
kęs smarkus mušis, per kurį 
buvę nušauta 3 Mussolinio 
karininkai.

Pabėgę iš gen. Franco ar
mijos kareiviai, kurie pasie 
kia anglų Gibraltarą, pra
neša apie maurų sukilimą 
Granadoj ir vokiečių riau
šės Algecire.

Šį panedėlį iš Gibraltaro 
atėjo žinių, kad Ispanų Mo 
roko j (Afrikoj) sukilęs 
Larrache tvirtovės garnizo
nas. Malšinant šį sukilimą 
buvę užmušta 200 karinin
kų ir kareivių. Tvirtovė bu
vo bombarduojama ištisą 
dieną. Tai buvę šį panedėlį, 
16 rugpiučio.

šitie Įvykiai rodo, kad 
gen, Franco gali susilaukti 
įusų Kolčako likimo. Kol 
čako avantiūra Sibyre taip 
pat buvo finansuojama sve
timų imperialistų, kaip da
bar yra finansuojamas ge
nerolo Franco banditizmas. 
Kai Kolčako kareiviai pa 
matė, kad tas niekšas tar
nauja svetimų valstybių re
akcijai, jie užbadė jį durtu 
vais ir visi perėjo Sovietų 
valdžios pusėn. Išrodo, kad 
faip gali būt ir Ispanijoj.

bėjęs laivo kapitonas sako, 
kad kiek anksčiau jo laivą 
atakavo italų submarinas, 
bet nepataikė.

Šį panedėlį italų subma
rinas paskandino ispanų 
vyriausybės garlaivį “Ciu- 
dad de Cadiz.” Laivas plau
kė Ispanijon iš Odesos su 
paprastu kroviniu. Staiga 
Viduržemio juroj iškilo 
prieš jį naujas submarinas, 
iškėlė Ispanijos fašistų vė- 
’iavą ir šovė iš kanuolės į 
“Ciudad de Cadiz.” Paskui 
paleido dvi torpedas (po
vandenines bombas) ir da 
šovė kelis kartus iš savo ka- 
nuolių. Ispanijos garlaivis 
buvo pramuštas keliose vie
tose ir pradėjo skęsti; tuo
met jurininkai susėdo į val
tis ir vėliau juos paėmė ru
sų žibalinis laivas “Valaam 
Aranesov.”

Visų pirma Japonija užgro
bė Mandžuriją ir kitas Ki
nijos dalis karo nepaskel
bus; paskui Italija karo ne
paskelbus užpuolė ir paver
gė Etiopiją, o dabar vėl Ja
ponija karo nepaskelbus 
laužiasi Kinijon. Ties Šan
chajum jau susirinko japo
nų karo laivynas ir išsodino 
kariuomenę. Kiniečių orlai
viai pradėjo mėtyt bombas 
į japonus, bet vietoj užduo
ti smūgį priešui, jie išvertė 
savo sprogstamąją medžia
gą į miesto vidurį, užmuš
dami apie 500 nekaltų žmo
nių. Tarp užmuštų buvo ir 
ttys amerikonai, jų tarpe 
vienas misionierius.

Šį antradienį Japonija 
iau atšaukė savo atstovą iš 
Nankino ir uždarė visus sa
vo konsulatus Kinijoj. Reiš
kia, diplomatiniai santikiai 
jau nutraukti. Japonijoj gi 
paskelbta karo padėtis.

Ispanas Įžeidė Ame
rikos Kompozitorius

Ispanas Jose Iturbi, gar
susis orkestru konduktorius, 
pereitą sąvaitę Philadelphi- 
joje sustabdė orkestrą ir su
ardė visą radio programą, 
kuomet pamatė, kad toji 
programa susideda iš popu
liarių amerikiečių dainų. 
“Amerikos kompozitoriai y- 
ra parašę ir geros muzikos,” 
pasakė jis vėliau paaiškin
damas savo elgesį, “bet vi
sas tas ‘I love you’ šlamštas 
yra tikri puvėsiai ir rimta 
orkestrą negali jais savo 
vardo teršti.”

Jis čia pasakė tikrą tiesą, 
bet gatviniams Amerikos 
“kompozitoriams” tas labai 
nepatiko. Teisybė visuomet 
skaudi.

NACIAMS NEPATINKA 
AMERIKOS-BRAZILIJOS 

SANTIKIAI.
Šiomis dienomis Jungti

nių Valstijų valdžia pratę
sė kreditus Brazilijai ir pa
siūlė jai išnomuoti 6 Jungti
nių Valstijų pasenusius ka
ro laivus. Tas labai nepati 
ko Vokietijos naciams, ku
rie įžiūrėjo šituose daly
kuose Amerikos pastangas 
patraukti savo pusėn Brazi
lijos prekybą, kuria dabar 
naudojosi Vokietija.

Ispanijos Lojalistai
Vėl Eina Pirmyn.

Fašistai bombarduoja sa
vo tvirtovę.

Paskutinėmis dienomis 
Ispanijoj didelių musių ne
buvo, tik vietinio pobūdžio 
susišaudymai ir vietomis . ... 
puolimas vieni kitų pozici- ,PnRulėjo prie tų musų pro- 
jų. Fašistai giriasi, kad jų' eslona^ kurie atvažiavo 
talkininkai italai šiaurės Į Amerikon kaip paprasti 
Ispanijoj pradėjo ruoštis darbininkai, bet užsidirbę 
žygiui prieš paskutinę bas-i Pim£'V praliejo mokintis ir 
kų drutvietę .Santanderą irįP^ dideli vargą, mekeno 
jau užėmę keliatą kaimų ei- nePądedami, baigė auks-
dami ta kryptimi. Tuo tar-!te<_nI ... ,

\ elionis Bacevičius buvo

D-ras Antanas Bace
vičius Mirė.

Ėlizabeth, N. J.—Čia mi
rė D-ras Antanas Bacevi
čius, bene seniausis lietuvis 
gydytojas Jungtinėse Vals
tijose. Jis buvo susilaukęs 
jau 70 metų amžiaus. Jis

Kas Atsitiko su Sovietų 
Rusijos Lakūnais?

ŠEŠI ŽMONĖS LĖKĖ IŠ 
MASKVOS AMERIKON.

Perskrido Šiaurės Ašigalį ir 
nežinia kur prapuolė.
Pereitos sąvaitės pabai

goje iš Maskvos išlėkė A- 
merikon trečias rusų lėktu
vas. Šį kartą lėkė Sigizmun- 
(Irs Levanevskis vadina-

pu gi lojalistų artilerija ap- i y enonis nacevicius ouvo mas “Rusijos Linflber- 
šaudė fašistų pozicijas Bru- Pažangus žmogus, daug yra ghas.” Su juo lėkė 5 kiti 
netos auvlinkėi. Po to an. Į veikęs socialistų tarpe ir bu-' rusaį. jų mašina aprūpinta 

vo uolus “Keleivio reme- keturiais Dieselio motorais 
ias- ' ir svėrė 36 tonus. Nuo Mas-

Šiaurės Ašigalio

netos apylinkėj. Po to ap 
šaudymo, pereitą subatą lo
jalistų pėstininkai, leisda
mi pirm savęs tankus, nuva
rė fašistus atgal ir užėmė 
visą mylią jų teritorijos. 
Dabar lojalistai vėl jau ani 
krunėtos.

Tuo pačiu laiku iš Mad
rido pranešama, kad fašis
tų tarpe prasidėjo platus 
sukilimas.
te,

Nyksta senieji musų vi
suomenės veikėjai Ameri
koje ’

dio signalą iš prapuolusių 
lakūnų. Bet kur jie randasi, 
suprasti iš tų signalų nega
lima.

Organizuota jiems jieš- 
koti ekspedicija Alaskoj iki 
šio antradienio negalėjo iš
lėkti dėl audringo oro.

KINIJOJ SIAUČIA RAU
PAI IR CHOLERA.

Kai garlaivis atvežė į Ko
bę kelis šimtus pabėgusių 
iš Kinijos japonų, jų tarpe 
rasta daug raupais sergan
čių. Kitos žinios sako, kad 
Kantono apylinkėj jau pra
dėjusi siausti ir cholera. 
Galimas daiktas, kad tų li
gų bakterijas tarp kiniečių 
platina japonai.

SOVIETUOSE DAUGIAU 
AREŠTŲ.

Maskvos žiniomis, Aška- 
bade pereitą sąvaitę buvo 
areštuotas Turkmenistano 
Sovietų Respublikos prezi
dentas Nadirbai Aitakov ir 
kiti aukšti valdininkai. Jie 
esą kaltinami kaip “trocki 
ninkai, fašistai ir išdavi
kai.”

UŽPUOLIMAS BOSTONO 
PRIEMIESTY.

Šį utaminką Bostono 
priemiesty Maldene du mas
kuoti banditai apiplėšė 
Malden Loan Co. Jie pa
grobė $6,000 vertės brang- 
menų ir $4,000 pinigais.

AMERIKA SIUNČIA
DAUGIAU KARIUO

MENĖS KINIJON.
Washingtono žiniomis, 

utarninką iš San Diego
plaukė Kinijon da 1,200 ju
rininkų. Jie saugos tenai 
amerikiečių interesus.

si
iš-

PASIDAVĖ DU MEKSI
KOS MAIŠTININKŲ 

VADAI.
Guadalajaros. miestely, 

Jalisco valstijoj, pereitą su
batą pasidavė valdžios ka 
riuomenei du Meksikos 
maištininkų vadai, kurie 
gynė kunigu dvarus. Jie va
dinasi Reuben ir Pablo Can 
delario (broliai). Trečias 
miaštininkų vadas, Andrės 
Esparza, buvo kareivių nu 
šauta?.

Unijistai Apsupo

Fordo Dirbtuvę.

Rugpiučio 11 dieną, smar-
__ Sego^jos \nies-1 kiai lietui lyjant, ties Fordo

kurį turi savo rankose d “bUive Detroite atvažiavo 
ašistai, pereitą sąvaitę ėjęi taksėmis (IO veikėjų rink- 

smarkus mūšiai. Sukilę «nė lr sustoję ties dirbtuvės 
vaitais pradėjo dalinti uni
jos literatūrą einantiems į 
darbą darbininkams. Iš vi
so buvo apie 200 vyrų ir 
moterų, kurie stengėsi kiek
vienam Fordo samdiniui pa
duoti unijos laikraštį. Lie
tus lijo kaip iš viedro, bet 
unijistai to nepaisė. Kai 
unijistai mėgino tą patį dar
bą 26 gegužės, tai Fordo 
mušeikos užpuolė juos ir 
smarkiai sumušė. Bet šį sy
ki unijistų jau niekas ne
kliudė, nes anie Fordo mu
šeikos buvo suimti ir nubau
sti kalėjimu. Pats Fordas 
irgi turėjo teisintis dėl to 
chuliganizmo.

mūšiai, 
prieš savo generolą Francą 
ašistai tenai užsidarė tvir

tovėj ir pradėjo šaudyt į jo 
rėmėjus. Gen. Franco su
traukęs sustiprinimų iš to- 
iau ir pradėjęs Segovijos 

tvirtovę bombarduoti iš ar- 
motų. Panašus mūšiai tarp 
fašistų įvykę Granadoj ir 
kitur.

Prapuolė “Istorinis 
Čekis.”

Juneau miestely šįmet 
yra ruošiama Alaskos paro
da ir jos rengėjai norėjo iš
statyti tą “istorinį čekį,” ku
riuo Jungtinių Valstijų val
džia nupirko Alaską iš Ru
sijos caro valdžios. Bet pa
sirodo, kad to dokumento 
Washingtone negalima su
rasti. Todėl Iždų Departa
mentas siūlo Alaskos dele
gatui Kongrese pasinaudoti 
to čekio fotografija, kuri 
tame depaitamente esanti 
pakabinta ant sienos. Foto
grafijoj pasakyta: “Pay to 
the Order of Edvvard de 
Stoecke $7,200,000.” Tas 
Edward de Stoecke tuomet 
buvo caro ambasadorius 
Washingtone. Reiškia, to
kia suma jam buvo užmokė
ta už Alaską. Alaska pirma 
priklausė Rusijai^ nes rusai 
buvo ją atradę.

100,000 KINIEČIŲ PRIEŠ 
JAPONUS.

Iš Šanchajaus praneša
ma, kad kiniečiai sutraukė 
tenai 100,000 savo kariuo
menės prieš japonų iškeltus 
jurininkus. Japonų laivynas 
šaudo į Šanchajaus miestą 
Miestas jau dega.

AUSTRIJOS FAŠISTAI
DRASKO HITLERIO 

KNYGĄ.
Graz’o mieste Austrijos 

klerikališkieji fašistai už 
puolė knygyną, kuris par
davinėjo Hitlerio knygj, 
“Mein Kampf,” ir kiek tik 
tos knygos rado, viską su 
draskė ir sutrempė kojomis,

kvos iki 
viskas klojosi gerai. Per 
ašigalį orlaivis perskrido 5 
valandą pereito penktadie
nio rytą. Bet valandą vėliau 
jis radiofonavo, kad užsi
kimšo viena aliejaus vamz
dis ir nepristato tepalo vie
nam motorui. Orlaivis tada 
skrido 7,000 pėdų aukštu-

Tyrinės Fašistų 
Veikla Amerikoj.

Teisingumo Departamen
tas pradėjo gauti iš visų pu
sių pranešimų, kad po visą 
šalį fašistai steigia savo 
skyrius, laiko slaptus gink
lų sandėlius ir uniformuoti 
daro karinius pratimus. 
Vienas tokių fašistinių liz
dų yra minimas ir Connec
ticut valstijoj. Kaip rodos, 
tai bus ruso Vonsiackio dva
ras, apie kurį savo laiku 
“Keleivy” buvo plačiai ra

inoje, kur buvo 35 laipsniai šyta. Taigi justicijos depar- 
šalčio žemiau zero ir šėlo tamentas dabar ėmėsi šitą 

juodašimčių veiklą tyrinėti 
ir, jei pasirodys kad jie iš-

IŠTEISINO MOTERĮ NU 
ŠOVUSIĄ VYRĄ.

Chicagos policija buvo 
suėmus tūlą Rutbą Werlein, 
35 metų amžiaus moterį, ir 
apkaltino ją nušovus savo 
46 metų amžiaus vyrą, ku
ris tikrinęs, kad vienas jų 
vaikas esąs ne jo. Moterys 
teisme prisipažino savo vy
rą šovusi, bet teisinosi, kad 
šovusi tik po to, kai vyras 
žiauriai ją sumušęs. Ir pri
šalki ntu.jų suolas pereitą 
sąvaitę ją išteisino.

ANT KAPO RADO NU
ŠAUTĄ BROLI.

Tūla Mrs. E. Perry nuva
žiavo į Baltimorę aplankyti 
savo tėvų kapų. Kai ji nu
nešė tenai gėlių, pamatė 
skersai kapą gulinti negyvą 
savo brolį, jis buvo peršau
tas per galvą ir netoli jo gu
lėjo automatiškas pištalie- 
tas.

Kruvinos Muštynės 
Su Čigonais.

Telegramos iš Rumunijos 
praneša apie kruvinus čigo
nų susirėmimus su ūkinin
kais. Sakoma, kad apie 25 
čigonų vežimų apsupo Ne- 
greni kaimą, kuris guli už 
40 mylių į rytus nuo Oradea 
miestelio, ir prasidėjo muš
tynės, per kurias 4 ukinin 
kai buvo užmušti ir daug 
sužeistų. Kovos metu čigo
nai išplėšė keliatą krautu
vių. Galų gale ūkininkai či
gonus atrėmė.

Tuomet čigonai pradėjo 
upti Bucea bažnytkaimį. 

Bet pradėjus skambinti var
pais, žmonės subėgo iš vi
sos apylinkės su ginklais ir 
čigonus nuvarė. Keliatą či
gonų žandarai suėmė.

Kokiais tikslais tuos už
puolimus čigonai tenai da
ro, telegramos nepasako.

ATIDARĖ KAPĄ JAU 
144-TĄ KARTĄ

Aštuonioliktame šimtme 
ty, kuomet Anglijos žmonės 
labai bijodavosi piktųjų 
dvasių, Gibsonų įšeimyna 
Įsteigė fondą, kurio lėšomis 
kas metai turi būt atidary
tas bent vienas Gibsonų ka 
pas ir pažiūrėtas, ar palai
dotas kūnas tebėra dar gra
be. Taigi dabar Gibsonų 
šeimynos palikuonys ir pil
do tą testamentą, kas metai 
atidarydami po vieną kapą. 
Pereitą sąvaitę Suttono pa
rapijoj vienas Gibsonų ka
pas buvo atidarytas jau 
144-tą kartą.

smarki audra. Lakūnai ža
dėjo nusileisti Alaskoje pa
siimti daugiau kuro, nes ko
vojant su audromis jo susi- 
vartojo daugiau, negu buvo 
numatyta.

Tai buvo paskutinė žinia 
iš rusų orlaivio. Daugiau jis 
nieko nepranešė ir nenusi
leido, kur žadėjo. Todėl vi
si susirūpino, kad lakūnus 
nebūtų ištikus kokia baisi 
nelaimė. Kiek vėliau Jung
tinių Valstijų armijos sig
nalų stotis Alaskoj gavo 
silpną radio žinią, kad or
laivis sugedęs. Manoma, 
kad tai buvo rusų išsiųstas 
pranešimas, todėl kilo vil
tis, kad jie tebėra da gyvi, 
tik gal nusileidę kur nors 
ant ledo lyties Šiaurės dy
kumose. Dėl to ir Sovietų ir 
Amerikos aviatoriai suska
to prapuolusių lakūnų jieš- 
koti. Prie to darbo pirmuti 
nis iš amerikiečių stojo la
kūnas Jimmie Mattem, ku
rį sykį išgelbėjo Sibyro ty
ruose Sigizmundas Leva- 
nevskis, kuris dabar pats y- 
’-a prapuolęs. Pereitą nedėl- 
dienį Mattern nulėkė Alas- 
kon iš Californijos 2,600 
mylių į 14 valandų. Pasiė
męs daugiau kuro ir patikri
nęs savo mašiną, jis leidosi 
toliau į šiaurę jieškoti rusų. 
Sovietų vyriausybė išsiuntė 
8 lėktuvus ir 2 ledlaužiu Le- 
vanevskio partijos jieškoti.

Levanevskis yra pripa
žintas kaip geriausis Sovie
tų lakūnas, tačiau Ameri 
kon skristi jam kažin kodėl 
nesisekė. 1933 metais jis 
pats pirmutinis mėgino pa 
siekti Ameriką per šiaurės 
ašigalį, bet trukus aliejaus 
vamzdžiui jis buvo privers
tas grįžti atgal, nors buvo 
iau nulėkęs netoli ašigalio 
Šią vasarą du rusų orlaiviai 
pasiekė Ameriką laimingai 
Vienas jų net sumušė pa
saulinį tolumo rekordą, pa 
darydamas be sustojimo 
6,262 mylias. Bet Levanev
skis šituose skridimuose ne 
dalyvavo. Jis leidosi kelio 
nėn pereitą sąvaitę, jau bai 
gianties skraidymo sezonui 
Na, ir vėl nelaimė.

Maskvos žiniomis, perei 
tą nedėldienį Sovietų mete 
orologijos stotis Šiaurės Aši 
galy da girdėjusi silpną ra

tiesų kuria karines organi
zacijas, žiūrės, ar toks jų 
darbas neprieštarauja ša- 
ies įstatymams.

Klerikalai Puola
Roosevelto Žmoną.

New Yorko aktorių orga
nizacija nutarė suruošti 
abdarybės fiestą lojalistų 
spanijos kūdikių naudai, 
rie šito labdaringo darbo 

irisidėjo ir prezidento Roo- 
sevelto žmona. Tas nepati- 
co reakcininkams, ir Ro
mos klerikalų moterų orga
nizacija, matyt kunigų pa
kurstyta, išsišoko protestuo
ti, kam prezidento žmona 
remia šitokį sumanymą. 
3et ponia Rooseveltienė tų 
varnų kranksėjimą visai 
ignoruoja.
800,000 GELŽKELIEČIŲ 

GAUS DAUGIAU ALGOS
Pereitą sąvaitę Chicagoj 

susirinko 350 gelžkeliečių 
unijų atstovai tartis su gelž- 
kelių kompanijų agentais 
dėl algų pakėlimo. Darbi
ninkai reikalavo 20 nuo
šimčių daugiau atlyginimo 
už darbą ir buvo įgalioti 
apskelbti streiką, jeigu 
kompanijos atsisakytų šitą 
reikalą v i m ą patenkinti. 

Kompanijos sako, kad pa
kelti 20 nuošimčių atlygini
mo joms reikštų $106,000,- 
000 daugiau išlaidų per me
tus.

Galų gale susitaikyta ant 
procentų. Vadinas, 800,- 

000 geležkeliečių dabar 
gaus po 5 centus ant dolerio 
daugiau.

PAŠALINO EVOLIUCI- 
JOS MOKYTOJĄ.

Mažučiame Whitely mie
stely, Pennsylvanijos val
stijoj, pusiaugramotna mo
kyklos valdyba pašalino 
mokytoją Laurą Morris, už
tai kad ji pasakė savo mo
kiniams, jog žmogus yra iš
sivystęs iš beždžionės.
MEKSIKOJ POTVYN LAI.

Jalisco valstijoj patvino 
upės ir keli šimtai ūkininkų 
liko be pastogės. Valdžia 
siunčia jiems vežimais mai
stą, _  __

I
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1 Kryžiaus Vardan Jie Žudo Ispaniją,

KODĖL ĖMĖ SMUKTI 
HEARSTO “IMPERIJA.”
Šituo klausiniu “Naujie

nos” patiekė gana įdomų 
straipsnį. Sako,

“Blogi laikai prasidėjo 
Hearsto leidžiamiems laikraš 
čiams. Keli j u jau užsidarė, c 
kiti turi visokiu finansinių 
keblumų. New Yorkas buvo 
pirma vieta, kur Hearstui pra
dėjo nesisekti.

“William Randolph Hearst 
yra žinomas kaip Amerikos 
‘geltonosios spaudos’ karalius. 
Per kelias dešimtis metų jis. 
taip sakant, kūrė savo imperi
ją: beveik kiekviename dides
niame mieste pradėjo leisti po 
vieną, o kartais ir po du laik
raščius. Vienu atžvilgiu visi 
tie laikraščiai buvo labai pa
našus vienas į kitą. Būtent, 
jie stengėsi ir menkiausi daly
ką išpusti. Tie laikraščiai tie
siog lenktyniavo visokias sen
sacingas žinias skelbdami.

“Geltonoji Hearsto spauda 
su jokiais padorumo ir sąži
ningumo dėsniais nesiskaitė: 
tikslui pasiekti jai visos prie
monės pateisinamos.

“Kartą Hearstas buvo įšir
dęs ant Meksikos, nes ten jo 
finansiškiems interesams grū
mojo pavojus. Ir jis be jokių 
ceremonijų savo laikraščiuose 
pradėjo skelbti lyg ir oficia
lius Meksikos valdžios doku
mentus, kad tuo budu galėtų 
sukurstyti Amerikos žmones. 
Mat. jam rūpėjo, kad Amerika 
padarytų intervenciją ir ‘su
tvarkytų’ meksikiečius.

“Vėliau pasirodė, kad tie 
skelbiami ‘Meksikos valdžios’ 
dokumentai buvo suklastuoti 
nuo pradžios iki galo!

“Tokia tai Hearsto laikraš
čių dorovė!

“Pereitais rinkimais Hears
tas buvo pasirinkęs savo kan
didatą į prezidentus. Jo pa
siųsti reporteriai per kelis 
mėnesius stengėsi išpopulia- 
rjnti Kansas valstijos guber
natorių Landoną. kuris ant 
‘balto arklio’ turėjo joti Į Wa 
shingtoną ir ten padaryti 
tvarką.

“Tuo pačiu metu jis. žino
ma, visus savo laikraščius už 
siundė ant Roosevelto. Apie 
Rooseveltą geltonoji spauda 
prikalbėjo baisiausių dalykų 
Ir vis dėlto tos spaudos Į pa
danges keliamas Landonas- 
rinkimus prakišo. Ir prakišo 
labai skaudžiai..^

“Atrodo, kad Hearsto laik-. 
raščių dabartinės bėdos kaip 
tik ir pareina nuo tų rinkimų. 
Žmonės ne tik sudavė skaudų 
smūgi jo kandidatui, bet taip 
pat ir jo laikraščiams. Vadi
nasi, didelis skaičius žmonių 
paliovė jo leidžiamus laikraš
čius skaitę.

“Kada sumažėjo skaitytojų 
skaičius, tai, pats savaime su
prantama, turėjo sumažėti ir 
garsinimų kiekis. O tai jau ir 
privedė prie visokių bėdų.

“Chicagoje leidžiamas pa
žangių žmonių grupės The 
Beacon žurnalas sako, jog 
Hearsto laikraščiams nekaip 
klojasi ir Chicagoje. Vienas 
tų laikraščių iš redakcijos šta
bo paleidęs per 40 žmonių, o iš 
garsinimų skyriaus—per šim
tą darbininkų. Tai rodo, jog 
tam laikraščiui tenka ‘susi
spausti’.

“Kuo tos bėdos baigsis, sun
ku numatyti. Vienok kai kurie 
žmonės, kuriems Hearsto laik
raščių reikalai yra gerai žino
mi, tvirtinte tvirtina, kad galas 
galis būti liūdnas. Esą, Hearsto 
laikraščių imperijai grūmojąs 
rimtas pavojus. Toji imperija 
galinti lengvai subyrėti, jeigu 
nepasikeisianti vadovybė ir 
laikraščiai nebusią iš pat pa 
grindų reformuoti.’’

Mums rodos, kad svar
biausia Heasrto smukimo 
priežastis vra jo spaudos 
staigus sujuodašimtėjimas, 
Visi žįno^ kad niekas Ame-

rikoie tiek neagitavo už į 
Sovietų pripažinimą, kaip 
Hearsto laikraščiai. Jie gir- į 
davo Sovietų tvarką, gėrė- į 
davosi rusų daromais eko
nominiais eksperimentais ir 
nuolatos statydavo Rusiją 
kaip pavyzdį Amerikai. Bet 
kai tik Roosevelto adminis
tracija pripažino Sovietus 
be caro paskolos bonų at- 
mokėjimo, Hearsto laikraš
čiai tuojau užėmė priešingą 
poziciją ir nuo to laiko 
šmeižia Sovietus kaip įma
nydami.

Išrodo, kad Hearsto kom
panija buvo prisipirkus ant 
Wall Streeto beverčių caro 
valdžios bonų ir tikėjosi, 
kad Sovietai užmokės už 
tuos bonus 100 procentų. 
Bet kai Maskva atsisakė 
mokėti, Hearstas pradėjo 
ją bombarduoti. Dabar jam 
visur vaidinasi baisi komu
nizmo šmėkla. Jis atakuoja 
Meksikos revoliucinę val
džią, šmeižia Ispanijos de
mokratiją ir purvina CIO 
unijas. Pagal jį, čia visur 
komunizmo lizdai.

Hearsto laikraščiai buvo 
išaugę ne vien tik dėl to, 
kad jie gaudė skaitytojus 
visokiomis sensacijomis, bet 
ir dėl to, kad jų dvasia bu
vo pusėtinai radikali.

šis vaizdelis parodo, kaip Ispanijos žmogžudžiai fašistai šventė savo kruvinojo dar
bo metines sukaktuves Salamancos mieste. Pastatė dideli kryžių ir šaukė: "Mes 
kariaujam vardan jo!”

LAWRENCE’O AUDĖJAI PASISAKĖ UŽ CIO.
Iš CIO. raštinės.

Turime už garbę praneš
ti vietos ir apielinkės lietu
viams darbininkams, kad 
didelė didžiuma tekstilės 

j^*e darbirinkų jau pasisakė už

su atatinkamu pasitikėjimu eiles ir žengkime visi kartu, 
žengia pirmyn prie savo Dar vos tik metai laikc 
tikslo. Bet jie siekia išviso

ir

PROGRESAS BE “PRIVATINĖS 
INICIATYVOS.”

Kapitalistinės santvarkos stojimo atskrenda iš Mask- 
šalininkai, gindami priva- vos į Californiją, ko nėra 
tinę nuosavybę ir išnaudo- padarę da nei vienos kitos 
jimo sistemą, dažnai argu- šalies lakūnai.
mentuoja, kad socializmas Ar taj ne pažanga? Ir ši- 
reikštų galą progresui. Jų tokįo progreso Rusija pa- 
supratimu, progreso varik- sjek^ nusikračius privatinės 
lis yra privatinė įmciativa. nuosavybės, išnaikinus ka- 
O privatinė įmciativa eina iš pįtalizmą!
privatinės nuosavybės. No- Kitas rusų technikos ste
bėdamas įsigyti nuosavy- Mukias, tai sujungimas Mas- 
bės, žmogus via priverstas kvos su penkiomis juromis, 
galvoti ir daryti planus. Pa- pirma Maskva buvo sujung- 
siekęs pirmo savo tikslo, jis u kanalais su Baltijos ir 
eina toliau. Jo daromi įsra- Baltaja juromis, o dabar 
dimai ir pagerinimai leng- atidarytas ir Maskvos-Voi- 
vma netik jo paties gyveni os perkasas, kuriuo Sovie- 
mą, bet ir kitų. Pavyzdžiui, į sostinė sujungiama su 

išrasta elektros Kaspijos, Azovo ir JuodąjąEdisono
lempa naudojasi visa žmo
nija. Marconi išrado būdą 
siųsti garsą radio bango
mis. Wrightai broliai išrado 
aeroplaną, sunkesnę už o- 
rą skraidomąją mašiną. Il
tie jų išradimai taip pat 
virto visos žmonijos nuosa- įaip ir pavadįnta:
vybe.

Bet juk
Kiekviena

tai ne viskas, 
stambesnė ga-

juromis. Šito tikslo pasiek
ta užtvenkiant Volgos upę 
ir pakeliant jos vandens pa- 
virši. Iš tenai vanduo buvo 
atvestas kanalu prie Mask
vos ir čia padaryta dirbtinė 
jura laivams susirinkti. Ji 

Maskvos
Jura.

Rašydamas “Lietuvos ži-
, , , . , niose” apie tuos herkuliš-

mybos bendrove ar korpo- kus žygius, inžinierius S. 
racija turi inžinierių che- Kovarskis, kuriam teko tuo-
mikų ar kitokių ekspertų
štabą. Tie ekspertai nuola- ko. 
tos planuoja, galvoja ir'

e žygiuose dalyvauti, sa-

ukako, kaip CIO pradėjo daro eksperimentus, kad 
savystoviai veikti, o jau pagerinus gamybos įrankiutik pripažinimo unijos

žmoniškesnio gyvenimo. spėjo į savo eiles suverbuo
Nors didžiuma darbinin-i ti po visą šalį virš 3,000,001 latos atsiranįla naujų išra

ir budus. Ačiū tam,

smarkiai plakdavo eraftc- CI°- pa- kl} jau prisirašė, bot dai darbininkų. Todėl yra gar- dimų, tobulėja technika, kuric
rius išjuokdavo 100 oro- *tan£os pasiekti didžiumą daug randasi ir neprisira- be ir unaras tokioj skaitliu- lengvėja žmogaus darbas, į buvo*» . . - F. LflWrCHOC,O 1V orvinliriL-Se _ _ j - •____________ ____ • ! rrm vmnnin AVfroni.ir

ir
apielinkės
suverbuoti

žmonių
sirašyti. Dar daug yra ir to- zacijoj priklausyti
kių, kurie vis atidėlioja ir i garbingiau bent nuvuu sistemos nuopelnas, sako 
sako: “Aš paspėsiu, tegul i nors prisidėti prie ugdymo dabartinės santvarkos šali- 

, p....,, kiti rašosi; aš jau senai uni- laimę žmonijai nesančio. ninkai Visas šitas progre-
neteko labai neužtenka. CIO tikslas yramas; aš buvau didelis ko- organizacijas. sas tuojau sustotų, jie sako,

ne tik surinku didžiumos votojas 1912 bei 1919 me-; Audimo pramonėj CIO - - bJ panaikinta pri- 
darbininku parašus ir gauti,tais, tai dabar nebusiu pir-i veikia vos tik keturi mene- J b 1
jų pasižadėjimą priklausyti ’ mutinis: kai visi prisirašys, i šiai, o jau turi suorganiza-
unijai; _ jos tikslas yra pa; tai ir aš prisirašysiu” ir tt 1 .....  ,.......... ..
siekti visus iki vienam, ku- i šitokios pasakos neverto: 
rie tik dirba bei mano dirb-j išvalgyto kiaušinio. Kas gi

centu patriotus ir kitokius , , • - , 
sukčius darbininkus

Taigi dabar, kai jie pra
dėjo niekinti viską, ką pir- . . , . , , ,
ma gyrė, o ėmė girti kį pir- “‘t*1 Pasakyti, kad to dar 
ma niekino,
daug skaitytojų. Dėl to ir 
subraškėjo Hearsto “impe
rijos” pamatai.

šiušių, tik pasižadėjusių pri- goj darbo organi- gerėja gyvenimas, 
ir dar

juos orgamzacijon jau pa
siektas tikslas. Bet turime

kuomi J**tai -vra kapitalistinės 
sistemos

vus 150,000 narių, kurie jau 
dirba po kontraktu ir nau
dojasi visomis unijinėmis

“Didžiausis perkaso sta
tymo sunkumas buvo astro
nominis žemės dailių turis; 

nuo" pavyzdžiui, jeigu sustatyti 
į vieną eilę visus vagonu*, 

ie kasant tą kanalą 
prikrauti iškasta že- 

įme, tai vagonų eilė, ištiesta 
be jokios pertraukos, pa
siektų mėnulį...

“Žemės darbams buvo 
panaudota 180 galingų eks
kavatorių ir hidrauliniai 
prietaisai, kurie pavidale 
hidromonitorių, ardžiusių 

žemę stipria vandens srove 
ir žemčiulpių, stumusių že
mę, sumaišytą su vandeniu, 
ligi dviejų kilometrų tolu
mo, turėjo platų pritaiky
mą.

“Maskvos-Volgos kana
las šiomis dienomis oficia
liai atidarytas ir pradėjo 
normaliai veikti. Jis buvo 
pastatytas per 5 metus, o 
pagrindiniai darbai — pas-

vatinė nuosavybė. Nes koks, 
girdi, reikalas butų žmogui 
per naktis nemiegoti ir 
džiovinti savo smegenis, 
kad padarius kokį išradi
mą, gerai žinant, kad tuo iš
radimu jis negalės naudo

“PUBLIKA” IŠ 4 ŽMO
NIŲ.

“Laisvė”. rašo apie tas iš-
uSSaikUbS-oBr^^ Kad toki« užduot! atHk-!siralys”?"juk”įigšiol" nei ko laukti. Visi kaip vienas

Uečiam? e£ «• tai ?au čia ne ™n atski- darbas dar nebūtu prade rąsykimes pne CIO, orga- žmonfeB kad socializmas, 
“ , v į. n, organizatorių darbas, tas. Kurie atidėlioja stoti i nizuok.mes ir siekime to. anaikindamas privatinę
Pereitą sekmadieni (rug- Tuomi privalo rūpintis visi, unija, tie daro žala ne tikras kitur jau atsiekta. f f v

Piučio 8 d.) Brooklyno uuti- kurie tik vra prisidėję prįe patys sau, ne tik savo drau- vyzdžių tam yra
ninku kliubas renge fašistinio CI0 Vi^ kurie trokšta gams įr pažįstamiems, bet Atidėliojimams nėra
•seimo atstovams, kurie dabar dįrbtį unijinėmis darbo są- ir visam tam judėjimui, ku- nei x?e.tos:w Atlikime savo

’ lygomis ir gaut žmoniškes- riam jie patys savo širdies darbininkiškas pareigas
ni atlyginimą už savo dar- gilumoj pilniausia pritaria. šiandien A. Jenkins,
bą, kurie nori prašalint prą-j Toda šiu„mi ;r jau- '™' or«anlzatorlus-
kaito sunkimo sistemą « kjamės i visus sąžiningus ir p- s- Nuoširdžiai praso- 
nuolatinę baimę būti atleis-. geros vaIios darbininkus, ™e visų lietuviškų redakto-
tu iš darbo, vienu žodžiu, j kad darban ir padėtu nik kui?e pritariate CIO ms. Bet jie sako, kad socia- 
kurie tik non panaikinti vi-1 paskubįnt visa dalvką kad darbuotei ir tikslams, ma- lizmas atskirų žmonių ini- 

t s°kia diskriminaciją ir ne- padėtu pertikrint,* p’rikal- lonėkite šį raštą perspaus- ciativos čia netik neužmuš, 
. teisybę, ir kad darbas butų'bint įr prirašyt visus prie dinti savo laikraščių skilty- bet da daugiau ją stimu-

ti. ir visus surašyt organi-: butų; ‘ jeigu visi taip atidė- darbo sąlygomis, 
zac-ijon. • Įiotų ir lauktų kol “visi pri-

Kad tokią užduotį atlik- sirašys”? Juk ligšiol nei
l? • •_  rr _ _ ____

lankosi Amerikoje, išleistu 
ves. Iš karto jos buvo bandyta 
ruošti tūlam viešbuty. Bet vė
liau fašistai pamatė, kad iš to 
nieko nebus, tai savo nuomo
nę pakeitė ir suruošė jas pas 
p. šliaki. Long Islande. Ten, 
mat, tą dieną buvo išvažiavi
mas. suruoštas graboriaus Ša
linsko. tai tautininkai manė Dadaiintag x-isierns lygiai 
galėsią su ta publika kaip nors Rurie trokšta turėtį uniją 
susimaišyti ir padaryti dide- piinoje to žodžio prasmėje 
les įsleistuves. jr matvtį šviesesni rytojų—

“Deja nieko panašaus ne- de tu« tuojailS privalo
buvo. šalmsko publika nesu-i^j darban.
simaišė’ su išleistuvių daly-
viais. Kas gi tuomet išėjo? Šlandien laikas. Kol ge- 
Ogi štai kas: išleistuvėse da- karsta, kalkime ją u
lyvavo viso 24 žmonės. Tryli- dirbkime sau ginklą? ku
ka iš jų programos pildytojai. nuomi. tik apsiginsime 
5 komiteto nariai, trys pasta- j ko nau-
rujų leidės. Vadinasi, virš 20 jsko\ ošime. .
žmonių, neužsimokėjusiu i- Kas seniau darbininkui 
žangos.” * buvo tik svajonė, šiandien

; iau virsta realybe. Kuomet 
Reiškia, “publikos buvo j^g šiandien prakaituojate 

•ik 4 asmenys! i fabrikuose, tai jau daugely
kokios tautininkų i vietų darbininkai turi poil- 

‘spėkos!________________ sį—dvj sąvaitės pilnai ap-

Todėl ir Lavvrence nėra

, ' - •" nuosavybę, užmuštų priva
'uPiaai- tinę iniciativą ir sulaikytų 

laike prOgreSą
Socialistai, žinoma, yra kutinių dviejų metų bėgy.

kitokios nuomonės. Tiesa, 
jie pripažįsta, kad kompe- 
ticija ir noras didesnių pel
nų kapitistinėj sistemoj yra 
svarbus fakto rus išradima-

CIO, kurie dar nepriklauso. se- u V? t?1 CI9 tar5a iš‘ liuos: n?s duos Jai kil‘ 
Reikia jiems išaiškint, ko- an^sto širdingą ačiū. A. J. nesnį tikslą. Dabar išrade-

----------------------------- ■------ jas dirba tiktai kapitalisto
NEW YORKE KOMUNIS- gobšumui patenkinti, o prie 
TAI NEGALĖS STATYT socializmo jis dirbs visuo-

kią jie blėdi daro patys sau 
ir kitiems, čia reikalas visų 
bendras, tebūna ir darbas 
subendrintas. Bendromis 
spėkomis greičiau pasiek
sime tikslą.

KANDIDATŲ RINKI* menės, taipgi ir savo labui, 
MAMS. O dirbti organizuotai visuo-

New Yorko valstijos ape- Pleaei Vra. dau? maloniau 
liacinis teismas nusprendė, ir daug didesne garbe, ne- 
kad komunistų partija ne- g? dirbti kokiam pelnagro-
gali turėti savo kandidatu , ...
rinkimų sąrašuose, nes pas: Kad privatines nuosavy- 
kutiniuose rinkimuose jos ,b?s panaikinimas nepanai- 
kandidatas i gubernatorius hina žmonių iniciatyvos, 

kurie kiekviena draugiškai nesurinko 50,000 balsų. tal PavVzdrs šiandienpasitinka, 1^ n^išku iš- Dėl to teismas neskaito jos » R^ Nezm- 
— - - - partija.

CIO raštinė randasi prie 
588 Essex st., kamp. Broad- 
way, ant antro aukšto. Raš- 
tinėn galima užeiti bile die
na, bent kokiu laiku ir čia 
rasite unijos darbuotojus,

aiškina ir visiems mielu no 
ru patarnauja. ISPANIJOJ IŠKEISTA 

3,400 KARO BE
LAISVIŲ.

Valencijos žiniomis, per
Visi fabrikantai, visi re-! rTn ".........................Balearų salą lo jalistai aPsk

akcionieriai ir visi darbo CIO sparčia, žygiuoja pu- kelte su faasla.s karo be- 
žmonių priešai šaukia prieš ^k11* e,na aukštai iškėlus

pADAr>\/A taiiq adkjvtta HiokHTMŲ \skaciju. Ths at- CIO yra jus organizacija, siekta vadovaujant Komi-!jus tikra nuosavybė, jus ge
nu vilki t. VALOzią. ‘ tetui Industrinės Organiza- ’ riausia draugė ir užtarėja 
Iš Paragvajaus praneša- cijos—CIO. nelaimėje.

ma, kad Asunciono mieste —...............
sukilo kariuomenė, prie ku
rios prisidėjo laivynas ir 
kartu nuvertė ministeriu 
kabinetą. Tačiau preziden
tą Franco paliko vietoje ir 
pasiūlė jam prezidentauti 
toliau, tik pasirinkti naują 
ministeriu kabinetą. Pakol 
naujas kabinetas bus suda
rytas, garnizono komen
dantas Ramon pasiėmė val
džią j savo rankas. Sakoma, 
kad šitam perversmui pri
tarę ir kitų miestų garnizo
nai, todėl nebuvę kam prie
šintis ir perversmas įvykin
tas be kraujo praliejimo.
Matyt, karininkai buvo jau 
iš kalno tą pučą suplanavę.

CIO ir skelbia, tgik visi or
ganizatoriai esą komunis
tai, o pati CIO organizaci
ja esanti komunistų parti
jos įrankis šios šalies demo- i 
kratinei tvarkai ardvti. Tai 
grynas melas. Nereikia to
kiu pasakų klausyti.

CIO yra demokratinė or
ganizacija. Joje priklauso 
visokių pažiūru, visokių 
įsitikinimų, visokių tautu ir 
spalvų darbo žmonės. Pir
mu syk darbininkų judėjimo 
istorijoj taip sutartinai, taip 
vieningai ir išdidžiai tarp
tautiniu ruožtu darbininkai

rint, kad ta šalis buvo atsi
likusi nuo Vakarų Europos 
kluturos kokiu 100 metų, 

i turėjo labai prastą susisie
kimo sistemą ir labai men
ką pramonę, o per revoliu
ciją da ir tas buvo išardyta, 
—nežiūrint visa to, Sovietų 
Rusija technikos srity šian-

Maskvos-Volgos perka
sas yra kompleksinis pasta
tas, įsotintas mechanizmais, 
turįs distancinį visiškai au
tomatinį valdymą, todėl jis 
tenka laikyt vienu pirmųjų 
hidrostatybų pasauly.”

Kurio gi kapitalisto “pri
vatinė iniciativa” galėtų ši
tokį darbą atlikti? - Bet? |i 
lengvai atliko šalis, kuri 
panaikino kapitalizmą įr 
kuriai rupi ne žmogaus iš
naudojimas, ne privatinis 
pelnas, bet bendras visuo
menės labas.

O jeigu Rusijai negrėstų 
karo pavojus, jeigu jai ne
reikėtų tiek spėkų eikvoti 
ginkluotei, tai ji, be abejo
nės, galėtų nuveikti da dau
giau kurybnio darbo. Tą 
pripažįsta net ir priešingos 
ideologijos žmonės. Pavyz
džiui, iš Maskvos sugrįžę? 
Amerikos ambasadorn® 
anądien pasakė: “Iš Sovie
tų Rusijos mes turėsime vi
si mokytis.” ,

eina aukštai iškėlus laisvais. Fašistai sugrąžino; dien jau praienkia savo kai- 
savo pergales vėliavą ir ne- 1,700 belaisvių lojalistams,! nus? kurie dar laiko. 
sa darbo žmonijai laimę ir o lojalistai pa leido is nelai- si «privatinės iniciativos.” 
džiaugsmą, Stokime į jos svės toki pat skaičių fašistų. yjsj karo korespondentai 

' Ispanijoj pripažįsta, kad 
rusų orlaiviai yra daug ge
resni net ir už vokiečių or
laivius. Per desėtkus metų 
europiečiai darė ekspedici
jas į šiaurės ašigalį ir vis 
negalėjo jo pasiekti. Ekspe
dicijos keliaudavo po kelia- 
tą metų ir žūdavo viena po 
kitos. O Sovietų mokslinin
kai nuskrido tenai be jokio 
vargo ir įkūrė kolonija -ant 
“pasaulio viršūnės.” Nega
na to, rusų orlaiviai be su-

Jookikt StaA. on Jaff and "Bctt/e

ST*R IN BOTTIU

Komunistų Areštai 
Lenkijoj.

Liepos mėnesy Lenkijoj 
buvo daug kratų, per kurias 
suimta daug komunistų. 
Visų pirma šnipai susekė 
Varšuvoj slaptą komunistų 
spaustuve, kur buvo spaus
dinama komunistinė litera
tūra ir siuntinėjama į visas 
Lenkijos dalis. Darydama 
toj spaustuvėj kratą, žval
gyba rado daug komunistų 
adresų, taigi sekdama tais 
adresais padarė medžioklę 
ir po visą šalį. Vien tik Var
šuvoje buvo suimta 50 žmo
nių. Suimta ir 10 komunis
tų organizacijos komiteto 
narių. .

v
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS Armijos Lėktuvas Stratosferon Lėkti.

SLA. nariai atsisako re- sikelti j lietuvių salę. Butų j
gistruotis. į ir jiems paranku ir lietuvių

d o j- ei a 'salei naudinga. Vietoj mo-Rugpiučio S dienų SLA. k j nuom/svetinnauįiam>
136 kuopa laike savo mene-, Bet kaip
sin, ąisjnnkima. Tarp kitu ;
reikalų buvo kalbėta » Lautmintaii J1& susikaĮ*. 
tuos lapehus, kuriuos Pild. . ; nes taut*ninkai bijosj
Taryba arba sekretorius yra j į n j ; klt,,ki(,s nuomi/nes 
įssiuntinejęs kuopoms na- ž j y , k ; ; ; gk , 
ru, sureglstravimui. Po ll- (, ; ; į kųrie
goku diskusijų tie lapeliai nė«, ..košer;. ’Tai žy’(liškas 
liko padėti į sali, nes di- fanatizmas.
dziuma narių nesutinka jų ______
pildyti. Nariam išrodo, kad , Ca|io akallį, niekas 
jie yra visai be reiksmiai, „eatėjo.
nes užklausimai yra tie pa
tys, kuriuos nariai atsako Rugpiučio 6 dieną Lietu- 
ant blankų prie Susivieniji- vos fašistų atstovai vėl bu
mo prisirašydami. Didžiu- vo sugrįžę Į Clevelandą, ir 
ma narių mano, kad uždyką musų Čalis mėgino sureng- 
centras leidžia pinigus to- ti jiems prakalbų vakarą, 
kioms registracijoms. Ge- kad plačiau paaiškintų apie 
riau butų, kad tą laiką ir lė- Smetonos sviestą ir laši
šas suvartotų naudinges- nius. Bet, lyg ant juoko, nie- 
niem dalykam. Tai infor- kas neatėjo tų prakalbų 
macines blankos gali būt klausytis. Apie devintą va- 
reikalingos tik naujiems na- landą vakare salėj buvo tik 
riams, o ne seniems, kurie apie 15 žmonių. Tada Čalis 
jau yra visas reikalingas ži- sumanė, kad reikia palauk - 
nias apie save padavę. ti, kol visiems atsibos pilie- 

Toliau buvo apkalbėta, čių kliube alų gerti, tai gal 
kad reikėtų surengti vieną tada daugiau ateis prakal- 
didelį balių ateinančią žie- bu pasiklausyti. Tačiau jis 
mą. Ir planas jau sudarytas, labai apsivylė. Tai jau bai- 
Manoma sutraukti tiek žmo- šiai mizernas pasirodymas, 
nių, kad netilps Į lietuvių Čia jis gyrėsi svečiams, kad 
salę. Viską aptarus, susirin- Clevelande gyvena apie 
kimas užsidarė vienuoliktą 20,000 lietuvių, ir kad jis

(lapt. A. H. Johnson. n-Inecr I.. 15. lionhani

čia parodyta pirmutinė oficialė Jungtinių Valstijų naujo milžiniško lėktuvo nuo
trauka. Varomas dviem Lockheed motorais, šis plieno paukštis buvo pastatytas spe
cialiai stratosferon lėkti, čia parodyta ir tam orlaiviui paskirta ingula; iš kairės į 
dešinę stovi 3 karininkai, ketvirtasis — inžinierius.

valanda vakare.

Butai brangsta, o namų sa
vininkai neišsiverčia.

turis “didelės intakos,” o 
čia pasirodė, kad visi jį ig-Į 
noruoja! Svečiai savo aki
mis pamatė kiek pasekėjų 
turi Smetonos agentas. Vie-

Keliatas metų atgal C le- nag Smetonos atstovų pa- 
velande buto 10a,000 gy- sikalbėjime taip ir išsitarė: 
ventojai, kurie turėjo nuo- “Kajp matyti, ‘Dirva’ mažai 
savus namus, ir 162,al7 gy- pasekėju turi.
ventojų, kurie nuomavo * __
sau pastogę iš kitų. Šian
dien Clevelande yra jau 
virš miliono gyventojų ir 59

Nori gauti Lietuvių salę 
už dyką.

nuošimčiai ju neturi nuosa-, Teko patirti iš vieno-kito 
vu butų. Ir visi dejuoja, kad salės direktorių, kad “Dir- 
nuoma tiek pakilo, kad ne- vos” agentas bandęs gauti 
begalima išsimokėti. Gi na lietuvių salę už dyką vie
nių savininkai sako, kad nam ar dviem parengimams 
landos yra dar nepasiekę ateinančią ~ žiemą. Bet di- 
normalės augštumos, daug rektoriai iš to pasijuokę ir 
namų patys už save d a ne- viskas tuo užsibaigę. Mat, 
užsimoka* Reiškia, idėti i praeity “Dirva” buvo ren- 
namus pinigai ne atneša gusi keliatą jomarkų, ir visi 
tinkamu nuošimčiu. Taip labai blogai išėjo. Reiškia, 
sako Cleveland Real Estate be profito. Todėl dabar jau 
taiybos sekretorius Coffin. bijo salę nuomoti, kad ne-

______ reikėtų iš kišenės užsimo-
Vakarų komitetas perdaug keti. Norėtu už dyką pasi- 

pasiskubino. naudoti. Aš nemanau, kad
XT x . -i-, -- salės direktoriai iki to dasi-Netaip senai laikiasciuo- |ejsta jje geraį žino, kiek 

se buvo tilpęs D-ro Montvi- tag vvrpkas Vra jU0R išgir
do straipsnis SLA. Pild. Ta- bęg JAntra? JjukJtai butų
rybos rinkimų klausimu. Jis gkrjau(ja visiems salės šėri- 
pareiske .minti kad reikėtų ninkams.
uzgirti visą dabartinę Pild. ______
Tarybą. nestatant jokių 5,,g, Bendrovį lurės
naujų sleitų Del šito pas,u- dideię pramogą.
lyrtio buvo kilę daug disku- . , .
sijų įvairiose kolonijose. Ir Lietuvių sales bendrovė 
jau iš daugelio teko išgirsti rengia labai didelę pramo- 
nuomonė, kad fašistų kan- g? salės naudai 10 spalių 
didatus mums nėra reikalo al^na- / ra išleista tikietė- 
užgirti arba remti, nes jie bai, kurie parsiduoda po 10 
jau daro savo šleitą ir musų cea.tŲ- Su tuo.tikietėliu bus 
kandidatų jie nerems. Ta- galima į salę įneiti parengi- 
čiau nieko nelaukdamas ™ diena ir tuo pačiu sykiu 
Vakaru Komitetas ėmė ir bus galima laimėti PĮy- 
užgvrė dabartinę Tarybą, mouth Sedan automobilių. 
Aš manau, kad reikėjo* pa- ,Bus da ir kiti keturi pnzai, 
laukti ir neišsišokti, kad vė- kūne sieks iki oO dolerių.
liau nereikėtų savo žodžių ~ “
keisti. Kiek matosi, daug K°morM raso 18 Turkijos, 
kolonijų su tuo nesutiks. šiomis dienomis gavau iš 
Minėtas komitetas pareis- Turkijos nuo ristiko JuozoL ~ 1 .-1 <-» a»4- •,<-» TT _ _ T •*!_ _ TV _ T _ 1 1kė, kad visa dabartinė Ta
ryba viskuo kuo puikiausia 
atsižymėjo. Su tuo irgi ne
visi sutiks. Mes galime pa
rodyti daugelį darbų, kurie 
netaip jau puikiai yra at
liekami. Ypač Centro rašti
nėj.

Ar duos komunistams salę?
Komunistų partijos orga

nizacijos per ilgą laiką tu
rėjo sau vieni pasisamdę sa
lę ir laikydavo ten visus sa
vo susirinkimus ir parengi
mus. Bet dabar jų sutartis 
baigiasi ir savininkas nori 
pakelti mokestį. Taigi jų 
tarpe kilo sumanymas per-

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

ŽINIOS Iš BALTIMORĖS, Ml).
Prapuolė lietuvis.

Jau apie 3 sąvaitės kaip
lė svetainė susirinkimams 
ir 16 atskirų kambarių ofi-T'.1 o-prapuolė Izidorius Jankau- ’.r,sapų smogoms, lo-

skas ir niekas nežino ku. klos vietos kr.aue.ams sena.
reikėjo.jis yra, gyvas ar užmuštas. 

Paskiausiai jį matė jo pažį
stami vieną penktadienio 
vakarą karčiamoj, jie pasa-

Pakels duokles.
Greitu laiku bus pakeltos 

koja, kad jis algos buvo ga- duoklės—10c. į sąvaitę. Pi- 
vęs apie $30 ir da iš pirmiau nigai bus sunaudoti pakėli- 
turėjęs kiek pinigų. mui algų pramonės atsto-

Bute, kur jis gyveno, pa- vaiPs’ ^urie yra labai men- 
likti jo rūbai ir iš darbo jis apmokami
negrįžo. Yra tokia nuomo
nė, kad Izidorių valkatos 
apiplėšė ir užmušė, ir įgrū
do tokion vieton, kad nie
kas jo kūno nerastų. Taip 
sprendžiama, bet kaip tik
renybėje yra, niekas neži
no.

Kita dalis 
eis organizavimui neorga
nizuotu darbininku.

Ekskursija. \
Lietuvių 218 skyrius ren

gia išvažiavimą 27 rugpiu
čio vandeniu į Tolchesterį. 
Vyrai, m,oterįs ir vaikai, ku-

---------  rie nedirbs tą dieną, galės
Šįmet musų apielinkėje važiuoti iš ryto ir būti Tol- 

gera vasara, darželių nei chestery per visą dieną. Ku- 
i pievų laistyt da nereikėjo, rie dirbs, galės važiuoti ant 
nes lietus palaisto. Daržo- “Moonlight.”
vių ir vaisių užaugo gerai. Laivas išplauks nuo piero 

Siuvėjai nekurie dirba ge- 16, Light st., 8:45 iš ryto. 
rai ir gavę pakelti algas nuo Antras išplauks 2:00 po 
gegužės 12 nuošimčių ne- pietų. “Moonlight” laivas

paslėpti, tai butų palikę turėjo du diržu. Paliko mo- Zinkevičius su šeimyna ir 
daug geresnę opiniją apie teris ir keturi vaikučiai be Stepas Andrews su žmona; 
musų gimtinę. Bet nurody- duondavio. iš Nashua dalyvavo Petras
darni tiktai gerąją pusę, pa- Velionis prigulėjo prie Adamonis su šeima, Adol- 
darė prastą įspūdį, nes kiek- Lietuvių Neprigulmingo fas Židalis su šeima ir Ka- 
vienas pamatė, kad teisy- Kliubo ir buvo apsidraudęs Šėta su žmona; iš Providen- 
bės jie nesako. Drasutis yra ant $1,000, todėl ir kunige- ce buvo Petras Laganavi- 
pažangus žmogus ir gyve- Jįg palaidojo jį su bažnyti- čius su žmona ir Charlespazangus žmogus 
nimą gerai supranta

Mirė Jurgis Samsonas ir 
Jieva Cegelskienė.

nėmis apeigomis. Jeigu ne- Cyronak su šeima ; iš Bosto 
butų pinigų, žinoma, butų
kitaip.

Darbai Bristoly eina la- 
Mirė Jurgis Samsonas su- bai gerai. Darbininkai ge- 

laukęs 49 metų amžiaus. riaUsia uždirba dirbtuvėj 
Gyveno po numeriu 1369 priklausančiai General Mo- 
East 65th st. Liko žmona, tors korporacijai; žinoma, 
tiys sūnus ir viena duktė, tenai turi mokėt amatą, nes 
Laidotuvėm patarnavo N. dirba ball-bearings auto- 
Wilkelis. mobiliams. Kai kitur dar-

Mirė Jieva Cegelskienė, bininkai pastreikavo, tai ir 
susilaukusi 74 metų am- čia kompanija pagerino 
žiaus. Clevelande išgyveno sąlygas: davė po

blogai užsidirba. Bet tik di
desnėse dirbtuvėse, o ma
žesnių kontraktorių siuvė
jai mažai dirba ir apie po
rą mėnesių neužsidirba nei 
pragyvenimui.

išplauks 7:15 vakare. Bilie
tai suaugusiems 50c., vai
kams 25c. Tad, let’s go and 
have a good time.

Dar žodis 218 skyriaus 
nariui.

Brangus “Nary.” Tamsta 
labai mėgsti kalbėti apie 
visokius sutartinus veiki-

Naujas “Keleivio” kores
pondentas.

Jau antru sykiu “Kelei
vy” rašo tūlas 218-to sky- mus bei bendrus pasi kai bė- 
riaus narys, apie to sky- jimus. Bet ištikrujų man iš-
riaus susirinkimus ir abel- rodo, kad tamsta gastro- 
nai apie Baltimorės siuvę- liuoji po tyrlaukius. Tie 
jus. Iš jo rašinio aiškiai tamstos nuolatiniai pareiš- 
matosi, kad rašo žmogus, kimai neveda mus prie su
kuriam niekas nepatinka. tartino veikimo, bet dar to- 

v,........ .... Negeri unijos vadai, ne- bau atstūmė mus nuo vie
na; iš Middleboro — Saba- gera *Amalgameitų unija, ir nas kito.
liauskų šeimyna; iš Easto- negera dabartinė 218-to Tamistai niekados nepa- 
no — Liutkinių šeimyna, iš skyriaus valdyba. Dabarti- tiko ir nepatiks kas yra vei-
Ąvono _ Veračka su žmo- nio skyriaus pirmininko kiama ir kalbama unijos

nėra reikalo man čia teisin- susirinkimuose, nes tamstai
Pranas Rožėnas turi di- ti ar smerkti, nes jis dažnai ne unija ar jos veikimas y- 
riana. n zena tu a . > atsitikimuose da ra- ra svarbus, bet tam tikra ?lę farmą Raynhame Jr tuiuose atsitiKimuose aai a Tamrta sakai kad

mptn ^pkmincrai iš io«s dikaliskesms ir uz pačius pontiKa. lamstą saKai, Kad 
- - - - kairiuosius ir Amalgamei- “Delegatai iš kitų organiza-

tono buvo Kizelevičius su 
žmona; iš Norwoodo—Use- 
vičius su šeimyna; iš Ran- 
dolpho — Girnis su šeimy

na

jau r
’treš ■lale. P“ ,ęvait« ;n"SaL f^todėl'|SS2 tu 'taktikos 'jis labiau” "ne- ciių neįleidžiami.” Unija

n,77 V m-PdnktV™ ' at<1^ ,r “ a*«..ap' dama’ stenriii ^vo vai- mėgsta negu įeriausieji ko- tok.ų delegatų nepageidau-
sūnūs n trys dukterys. mokeio. Motinos Vaikas, dama. stengiasi savo vai —susirinkimus ja. kurie ateina "Haerantitrys duktė lys.

Jonas Jarus.

Kas Mums Rašoma
Miškuose šaudo darbi

ninkus.

MASS.RAYNHAM,
Rožėnų namuose buvo 

gražus pokilis.
Seni “Keleivio” skaityto- Kiti vaikai 

jai, Franas Rožėnas ir jo mokyklas. 
pas žmona, užpereitą nedėldie Laimingos

kus namokirti Io vvresnio- munistai, bet susirinkimus ja, Kurie ate na ubagauti
kus pamokyti, jo vyresnio- » tvarkingai vesti Pinigų. Kalbėtojus mesji duktė pora metų atgal Ds mo.Ka tvarkingai vesti, p tokius kokius
vra baigusi Bristol Business Tik deja, kad patys nariai kviečiame tokius, kokiui

'School, o sūnūs Adolfas nemoka ar nenori susinnki-
dabar baigė universitetą, rnuose gerai užsilaikyti.

Minėtas 218-to skyriaus 
naiys norėtų, kad skyriaus 
valdyboj vėl butų visi ko
munistai, mat, jis mano,

dar tebeina į

paskiria generalis ofisas, 
nes tik jie žino ir gali išaiš
kinti kriaučiams unijos pa
dėtį ir kas yra veikiama.

Bet kada rengsime pra
kalbas ne unijos reikalais.Marpni«m Mich __ žmona, užpereitą neaeiaie j K*uinuigos ateities drau-

mus baisios’kovos.' Mišku n! buv0 gražų pokilį gų Rožėnų šeimynai! X.
policija šaudo streikuojan- ^^sukah.^'mrtS’h POLICMANŲ
mus darbininkus ir meto ga- «abar J>«kako -Z metai 11 STREIKUI laužyt.
zinemis bombomis. Kelis P . aaDai ”ai,8.e .. , . ...
visai užmušė. Kompanijos Soffolk Lniversiteta- Poki- Pb,ladelphijos majoras
prisivežė skebu ir juos stato >5 dalyvavo daug jo draugų M ilson mobilizavo 6,000 , . ..............- kriaučių ben-
i darha n JarbininVainc ai studentu ir jau praktikuo- policmanu trokų vežikų naus pirmininkas nepriima oeiumet apie Kriaučių oen i darbą.^o darbininkams ai ku,.i(? £reikui ,aužyt Jis uisinaa tų deiegatUi kuriuos dro fmnio to, mes omletu,

baigė tą mokyklą seniau, si, kad streikiėriai trukdą

kad tik jo plauko žmonės galėsime pakviesti ;ir 
vra darbininkai, o kiti (ne tamstos nurodytus kalbėto- 
komunistai), jo supratimu, įP8-. mes jiems nepne- 
ne darbininkai. Ir jis kai- ringi.
tina, kad dabartinis sky- Jri tamsta ir Ko>egos Kai-

gų pakelti nenori. W. S.

Komaro laišką. Rašo, kad 
jau rengiasi apleisti Istan- 
bulą (Konstantinopolį) ir 
mano keliauti į kitas arti
mas valstybes. Siunčia gerų 
dienų visiems pažįsta
miems lietuviams Ameriko
je. Jis sako, kad jam ten 
daug geriau sekasi su risty- 
nėm, negu Suvienytoje Val
stijose.

Kliubai rengs pikniką 
išvien.

Haverhill, Mass. — Šio
mis dienomis čia įvyko susi
rinkimas, kur buvo atsto
vaujami Haverhillio, Pea- 
body, Lowellio ir Lynno lie
tuvių kliubai. Nutarta su
rengti pikniką išvien. Die
na pasirinkta 29 rugpiučio. 
Pikniku rūpintis paskirti 
šie veikėjai: Martinas Pet
kus iš Peabody, Juozas Va
liukevičius iš Haverhillio, 
Stasys Kandrotas iš Lo- 
wellio ir J. Kilmonis iš 
Lvnno. J. J. R.

Iš Montellos buvo Vilimas maisto pristatymą miestui.

r

VIDUJ ARBA LAU
KE — STIKLAS GE
RO ALAUS SUKE
LIA GARDUMĄ BI
LE VALGIŲ.

pri- dr3 ^ontą, tai mes galėtu 
siunčia Įvairios organizaci- me gražiai pasikalbėti. Ta- 
ios. Atsimenu, kuomet vai- da butų raštininkui kas už- 
dyboje būdavo komunistai, rašyti . ir korespondentui 
tai beveik kas susirinkimą ^as i laikraštį rašyti. 
visokių delegatų ateidavo, . ^ada . ateina pašali- 
ir vis prašydavo dolerių. Diai žmonės ir perša kriau- 
Dabartinis skyriaus pirmi-, čiams bendrą frontą su ko- 
ninkas tą gerai žino, užtai munistais, tai jau čia ne 
jis ceremonijų nedaro: ne- unijos reikalas.
priimta ir baigta. Kriaučiai ’ C. C. Jenkins,
žino kam aukas duot ir kaip 218 sk. koresp.
jas pasiųst. Bet man navat-
na, kodėl gi tas 218-to sky- 7 METAI KATORGOS UŽ 
riaus narys pradėjo rašinė- LITERATŪROS PLATI- 
ti į “Keleivį”? Aš gerai ži- TINIMĄ.
;nau kad jam “Keleivis” j Lietuvos žinios”

Padare prastą įspūdį.
Vietos veikėjas Jonas 

Drasutis sako, kad jeigu 
Lietuvos svečiai savo pra
kalbose butų nurodę abi 
Lietuvos puses, ką Lietuva 
jau atsiekė, ir kas bandoma

BRISTOL, CONN.
Kaip Zigmas Rimkus už

baigė gyvenimą.
Liepos 30 vakarą Zigmas 

parėjo iš darbo pusėtinai iš
sigėręs ir pradėjo vaikyt 
savo namiškius. Kažin kas 
pašaukė policiją, kuri nu
vežė jį išsipagiriok Už ko
kių dviejų valandų policija 
jau pamatė, kad Zigmas 
pasikoręs ant diržo. Polici
ja sako, kad uždarant jį 
diržas buvęs iš jo atimtas, į 
bet matyt, kad ne; o gal jis

EXPORT BEER
HARVARD ALE 

DOUBLE ALE
II 12-16-n OI. BOTTLE5 - IN STEINIES • AND ON 0KAU6HT

HARVARD BR£WIN6 CO. LOW£LL. MASS.
® H B co..... ‘

i “ne darbininkiškas” laik
raštis, ir iis rašo tik dėlto 
kad pakenkus “Keleiviui.” 
Jeigu reikėtų su juo ginčy- 

• tis toliau, tai aš iš daugelio 
(įvykių prirodysiu, kad tas 
žmogus “Keleivio” ideolo
gijai labai priešingas.

Reporteris.

BALTIMORĖS KRIAU
ČIŲ REIKALAI.

Naujoj vietoj.
Baltimorės A. C. W. of 

America Joint Board persi
kelia į naują patalpą, Li
berty ir Redwood gatvių 
kertėj. Ši vieta siuvėjams 
yra labai patogi. Yra aide-

prane
ša, kad Mariampoiės ap
skričio, Sasnavos valsčiaus 
gyventojas Adolfas Mačiu- 
laitis, už platinimą komuni
stinės literatūros, buvo nu
baustas 7 metais katorgos. 
Tai jau peridaug žiauru, sta
čiai nežmoniška.

DĖLŽYDAI MUŠASI 
ŠABO.

Šiomis dienomis Kalau- 
tuvos miestely įvyko žydų 
muštynės dėl šabo. Susimu
šė žydai fanatikai su žydais 
laisvamaniais, kad šie ne
gerbia šabo šventės. Lam
pėdžiuose taipgi dažnai į- 
vyksta panašių peštynių.

e



KELEIVIS, SO. BOSTONKetvirtas Puslapis

ėjimas 
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas, kas eina prieš Smetonos ce- 
Maike... lenciją, tam gali but riestai.

—Labas rytas, tėve’ Kur 
taip anksti žygiuoji?

—Ogi atėjau pas tave 
ant rodos, vaike.

—O kas dabar atsitiko?
—Nežinau kaip čia tau; 

ir pasakyt, Maike. Ot, nela
bai senai gavau iš Lietuvos' 
gromatą nuo tokios tautiš-1 
kos susaidės, ką nori Sme
tonai amerikaneką armobi- 
lą nupirkt, ale neturi pini
gu. Taigi tos susaidės ponai 
prašė, kad aš kiek prie to 
prisidėčiau. Sako, kai tu 
toks slaunas vyčių genero
las, tai gal apieravosi kokią 
šimtinę tautos vadui ant 
mašinos. Jeigu bučiau šim
tą dolerių turėjęs, tai gal ir 
bučiau apieravojęs, ale kai 
dabar Amerikoj sunkus čė- 
sai, tai paprašiau zakristi
jono, kad parašytų jiems 
gerą gromatą ir pasakytų, 
kad daugiau manęs nebade- 
riuotų. Ir liepiau da pridurt, 
kad paprašytų pinigų iš tų, 
katiuos Smetona medaliais 
apdovanojo. Sakau, aš or
dino da negavau, tai netu
riu už ką ir aukoti. O iš ki7 
tos pusės, sakau, tai aš iums 
nevieriju, kad jus galėtu
mėt armobilą nupirkti. 
Sakau, jau tiys ar keturi 
jūsų paslai buvo atvažiavę 
Amerikon rinkti dolerių 
ant Vilniaus išvadavimo, ir 
mes kožnam pridėjom mai
šą pinigų, o Vilnius kaip 
buvo paliokų rankose, taip 
ir tebėra. Taigi, sakau, gal 
jus ir Smetonai armobilą 
taip nupirksite, kaip Vilnių 
atvadavot. Nu ir, vot. tokią 
gromatą nusiunčiau Į Kau
ną tai tautiškai susaidei. 
Sakau, tegul pasiskaito, tai 
žinos. Na, ir kad tu žino
tum, vakar letermonas lept 
man kitą gromatą iš Lietu
vos. Žiuriu, ogi nuo tos pa
čios tautiškos susaidės. Ra
šo ir vadina mane zdraica. 
Sako, mes mislinom, kad tu 
tautiškai nusiteikęs genero
las, o dabar pasirodo, kad 
tu parsidavęs musų neprie
teliams. Nu, tai, vot, Maike, 
dabar tu imk ir išvirozyk, 
ką aš turiu daryt?

—Čia nereikia niekas da
lyt, tėve.

—O kaip tu rokuoji, Mai
ke, ar tas smarkus Bruklyno 
advokatas Jurgelevičius ne
pasodins mane j džėlą už
tai, kad aš prieš tautišką 
načalstvą neatsiprašysiu?

—Nebijok, tėve; jis da 
nėra žandaras.

—Bet ar tu neskaitei, 
Maike, kaip jis rašo Brukly
no tautiškoj gazietoj, kad

AR HIMALAJŲ KALNI OSE GYVENA 
ŽMONES? ■ Apie Ką Dainuoja Sovietų Jaunimas

Patys aukščiausieji žemės' Apie tuos žmones esą vi- 
kalnai yra Vidurinėj Azijoj, šokių nuomonių. Vieni aiš- 
Tai Himalajai. Aukščiau- kiną, kad tai esą atsiskyrę 
šioji jų viršūnė vadinasi E- vienuoliai, kiti. kad pabėgę 
verestas, siekianti beveik 9

—Tėve, nusispiauk ant 
to.

—Veidiminut, Maike ! 
Čia reikia gerai apsižiūrėti, 
kad nebūtų šlėktai. Juk toj 
pačioj Bruklyno gazietoj 
nesenai buvo rašyta, kad 
kas nepašėnavos tautiškos 
načalstvos, tas gaus karšto 
švino paragaut. Kunigai iki 
šiol sakydavo, kad po smer- 
ties reikės gert karštą sma
lą, o jei tautininkai dabar 
pafiksys mums da ir karšto 
švino, tai jau bus gana ant 
svieto gyvent. Maike. kaip 
tu skaitai moksliškus raš
tus, tai gal galėtum išrast 
toki parasona ar kaukę ant 
galvos, kad butų galima 
nuo tokių koronių apsisau
go?

—Tėve, gali rūkyt savo 
pypkę ramiai. Tie kunigų ir 
tautininkų gąsdinimai yra 
tušti žodžiai. Kada jie kal
ba apie karštą smalą, arba 
karštą šviną, tai žinok, kad 
jie turi galvoj tiktai karštą 
krupniką, kuri pagaminę 
jie visuomet patys išgeria.

—Tai kokiem paraliam 
jie svietą gąsdina?

—Tai yra jau tokia gyve
nimo logika, tėve. kad kiek
vienas turi savo prigimti 
parodyt. Dainininkas mėgs
ta dainuoti, megalis meluo
ti, o pikto noro žmonės 
mėgsta kitus persekiot. 9 jei 
to negali padalyt, tai nor= 
liežuviu pliauškia.

—Ai sy, Maike. Tai išei
na lyg ir kaip ta degloji: 
jeigu turėtų ragus, tai visą 
svietą išbadytų.

—Tas palyginimas, tėve, 
čia gana gerai tinka.

—Na, tai gerai, Maike, 
kad tu ir man šiek tiek kre
dito pripažisti. Ale aš vistiek 
mislinu, Maike, kad tiems 
grinoriams Į krajų reikėtų 
parašyti gera gromatą. Ot, 
paimk, vaike, ir tuoj pa- 
brėšk.

—Neturiu rašalo, tėve.
—Gali su Densiliu, Mai

ke. Tik paseilink gerai, tai 
ir bus olrait. Na. tai pradėk 
gi. Pasakyk, kad jie Vilnių 
atvaduotų, o ne Smetonai 
armobilus pirktų. Ir ant ga
lo da storai itepk, kad vy
čių generolo jie prie zdrai- 
cos nelygintų. Jis savo dū
šios už doleri niekam ne
parduos... Na, tai kodėl gi 
nerašai?

—Aš neturiu laiko, tėve. 
Geriau nueik pas zakristijo
ną. Jis pataikys išdėstyt ta
vo norus geriau, negu aš.

—Okei, Maike,

kilometrų aukščio. Tie auk
ščiausieji žemės kalnai yra 
padengti amžinu sniegu: 
nei vasaros metu, nei karš
čiausiomis dienomis Hima
lajų viršūnėse neištirpsta 
sniegas, nepranyksta ledas.

Himalajai savo paslap
tingumu jau senai viliojo 
mokslo žmones. Beveik visi 
žemesnieji žemės klodai iki 
šių dienų jau ištirti. Tuo tar
pu Himalajai amžiais sto
vėjo didingai dangun įsirė
mę savo viršūnes, ir jokia 
baltojo žmogaus koja nebu
vo tenai Įkelta.

Bet paskutiniaisiais lai
kais susirūpinta ištirti iki 
šiol nežinomuosius Himaja- 
jus. Jau suruošta keliatas 
didžiulių ekspedicijų, ku
rios bandė kopti i snieguo
tuosius kalnus, bandė pa
siekti tų kalnų viršūnes. Bet, 
deja, nei vienai iki šiol su
ruoštai ekspedicijai nėra 
pavykę Įkopti i aukščiausia- 
sias Himalajų viršūnes ir 
pasižvalgyti, kas dedasi te
nai tokioj augštybėj nuo že
mės.

Kai kurioms ekspedici
joms. kopiant Į aukštuosius 
Himalajus, yra pavykę už
tikti pėdas kaž kokių “snie
go žmonių,’’ gyvenančių 
kalnų viršūnėse. Šitie “snie
go žmonės,” gyveną aukš
tuosiuose Himalajuose, tų 
kalnų apylinkėse paprastai 
yra vadinami "Miloh Kam- 
pei.”

Šitų žmonių pėdos pirmą 
kaitą buvo užtiktos 1921 m. 
per pirmąją Himalajų eks
pediciją. Tą ekspediciją bu
vo suruošęs d-ras Kelias. 
Ekspedicija pasiekė virš 
7,000 metrų aukščio. Ir štai 
per tą ekspediciją tokioj di
delėj aukštumoj vienas ti
betietis nešikas užtiko snie
ge žmonių pėdas. Iš kur tie 
žmonės galėjo tokioj aukš
tumoj, — kur viešpatauja 
vien tik sniegas, šaltis, aud
ros — atsirasti, pasiliko pa
slaptis, nes d-ras Kelias eks
pedicijoj žuvo.

Nepavykus d-ro Kelias 
ekspedicijai, buvo suruošta 
nauja ekspedicija, kuriai 
vadovavo pulkininkas Ho- 
ward Būry. Ir štai pulk. Bū
ry, rašydamas apie ekspe
diciją, pamini ir apie tuos 
paslaptinguosius “sniego 
žmones.” Tai yra pirmasis 
baltasis žmogus, papasako
jęs apie tuos Himalajų vir
šūnių gyventojus. Pulk. Bū
ry rašo. kad Įkopus virš 5,- 
000 metrų jo tibetiečiai pa
lydovai, pradėję baimintis. 
-Jie papasakoję, kad Hima
lajų aukštumose gyveną 
laukiniai, gauruoti žmonės, 
nepaprastai stiprus ir greiti. 
Bet pulk. H. Burv tuo neno
rėjęs tikėti. Tačiau, Įkopus 
apie 6,000 metrų užtikta 
naujos pėdos sniege. Kieno 
tos pėdos, Bury’ei nepavy
ko išaiškinti.

Bet štai šiomis dienomis 
anie tuos “sniego žmones” 
vėl pradėta kalbėti. Eric 
Shipton, praeitą vasarą su
ruošė ekspedicija i Himala
jus ir tos ekspedicijos metu 
vėl buvę užtiktos tos paslap
tingosios pėdos. Shipton’as 
pasakoja, kad Įkopus virš 
4,600 metrų aukštumon 
sniege buvusios užtiktos 
keistos pėdos. Jam tos pė
dos pasirodžiusios panašios 
daugiau Į dramblio ar kito 
kokio žvėries, bet ne Į žmo
gaus pėdas. Tačiau jo neši
kai tibetiečiai tuoj ėmę tvir
tinti, kad tos pėdos esančios 
ne ko nors kito, o tik “snie
go žmogaus.” Bet gyvo žmo
gaus jiems nesą pavykę ma
tyti. Tiktai esą pavykę už
tikti žmonių kaulų, kurie 
esą buvę tų “sniego žmo
nių” apgraužti

prasikaltėliai, Įkopę Į kal
nus gyvena medžiodami 
paukščius ir žvėris, nes čia 
galima esą užtikti kai kurių 
žvėrių. Kiti da aiškina, kad 
tai esą beždžionės. Bet ne
trūksta nuomonių, kad Hi
malajų viišunėse galinti gy
venti ir kokia nors dar neži
noma žmonių rasė, mintan
ti iš medžioklės.

Taigi, Himalajai dar sle
pia paslaptį, nes iki šiol nie
kas nėra užkopęs ju viršu- 
nėsna. “L. U.”

Susiorganizavo Im

porto Bendrovė

“AmlU.”

Kurį laiką Amerikos lie
tuviai mažesniais kiekiais 
importavo Lietuvos maiste 
produktus. Bet kaip papras
tai, dirbant ką nors mažės 
niu mąstu, darbas neapsi
moka. Taigi ir mūsiškiems 
importas veik neapsimokė
jo.

Tuo pat metu ėmėsi Lie
tuvos importo ir viena-kita 
amerikoniškų firmų. Ir ka
dangi Lietuvos maisto pro
duktai geri, tos firmos ėmė 
spausti Lietuvos gaminto
jus, reikalaudamos daugiau 
produktų. Radęs savo pro
duktams didesnių pirkėjų, 
“Maistas” nebenorėjo pa
tenkinti mažesnių užsaky
mų, nes jam tokie užsaky
mai neapsimokėjo.

Amerikos lietuviai im- 
porteriai ėmė reikšti nepa
sitenkinimo, kad “Mais
tas” juos paveda svetimų
jų aptarnavimui. “Maistas" 
davė patarimą, kad Ameri
kos lietuviai organizuotai 
imtųsi importu rūpintis. To
dėl ši pavasari ir susiorga
nizavo lietuvių importo 
bendrovė, vardu Amlit 
Company. Ine. (Ofisas ran
dasi : 132 Broadvvay, Brook. 
lyn, N. Y.

Amlit Co. organizatoriai 
darbo ėmėsi labai atsar 
giai, bandydami apsieiti su 
mažiausiomis išlaidomis, 

kad importuojamos prekės 
pirkėjams apseitų pigiau
siai.

Kadangi ,Amlito bendro
vė nusistatė užsiimti urmo 
(vvholesale) prekyba, tai 
jai teks turėti reikalų tik su 
prekybininkais - biznieriais. 
Ji nori, todėl, turėti gerų 
santykių su visais, kas tik 
parodys gerą valią bendro
vės veiklai plėsti. Todėl 
bendrovės administracija 

numato, kad jei metų gale 
apyskaitos parodys pelną, 
visiems pirkėjams bus išda
linti bonusai, atsižvelgiant 
i jų padalytą apyvartą sr 
bendrove. Taigi išeina, kad 
ir tie, kurie pirks Amlit 
bendrovės prekes, bus jos 
uždarbio dalininkai.

Tuo tarpu bendrovė ban
do užmegsti ryšius su žy
mesniais Lietuvos gamin
tojais. Pardavimui jau turi 
lietuviško sviesto (statinai
tėmis). Įvairiu rtišių saldai
nių, Lietuvos bičių medaus, 
angliškai-lietuviškų (Herli- 
to) žodynų. Turi pavyzdžių 
lietuviškos odos batams ir 
kitokiu odos išdirbinių.

Taigi nuo šiol Amerikos 
lietuviai galės nuolatiniai 
gauti tikrų Lietuvos gami
nių. už prieinamą kainą, o 
ne kaip Įdomybę, už kurią 
praeityje visada tekdavo 
daug permokėti. Ir reikia 
džiaugtis, kad tie gaminiai 
mus pasieks per savus žmo
nes lietuvišką bendrovę.

Parduotu vėse visada 
klauskite Lietuvos produk
tų! K. Paulius.

Su šilkimėn pirštinaitėm ne-
pravesite jokios revoliucijos.—
Stalinas.I

[Rygos dienraščio “Jaunakas 
Žinąs“ korespondentas A. Aren- 
štamas rašo iš Maskvos įdomių 
dalyku apie Sovietu jaunimą. 
Mes čia paduodam jo straipsnį 
taip kaip jis tilpo “Lietuvos Ži
niose.”—Red.]

Didis Sokolnikų sodas.
Maskvoje yra žinomas 

priemiestis Sokolnikų var
du. Važiuojant požeminiu 
traukiniu ar autobusu, So- 
kolnikus galima pasiekti iš 
Maskvos per'pusę valandos.

Sokolnikuose prasideda 
vasarnamių rajonas, kuris 
dabar, vasaros vidury, pil
nutėlis. Ne tik vasarą, bet ir 
didelė butų stoka verčia 
daugeli gyventi vasarna
miuose, ir tiek verandose, 
tiek languose matyti daug 
Įnamių. Nežiūrint didelio 
karščio, rūksta virduliai. 
Visa tai, kartu su tolumoj 
matoma katedra, sudaro ti
krą rusišką vaizdą. Nors 
Sokolnikų cerkvių bokštuo
se pasiliko daug kryžių, ta
čiau durys užkaltos lento
mis ir langai iškulti. Gal ir 
tas cerkves greit atiduos ku
rios noi-s Įstaigos ar krautu
vės reikalams. Bet ne vi
soms Maskvos cerkvėms te
ko toks likimas. Dar dauge
ly cerkvių meldžiamasi ir

Žydų Kongrese 
Gazų Bomba.

Ciuricho mieste, Šveica
rijoj, pereitą sąvaitę posė
džiavo žydų zionistų orga
nizacijos kongresas. Dele
gatų buvo apie 460. Zionis- 
mo judėjimas apima viso 
pasaulio žydus. Jo tikslas 
yra Įkurti Palestinoje na
mus tiems žydams, kurie 
nėra da ištautėję. Tačiau 
ne visi žydai su zionistais 
sutinka. Atsirado taip vadi
namas “nacionalistų fron
tas,” kuris prieš zionistus 
kovoja. Ir pereitą sąvaitę, 
kai zionistai suvažiavo Ciu
richo kongresan, “nacio- 
nalfrontininkai” susirinko 
juos atakuoti. Keliatas zio- 
nistu buvo užpulta gatvėse 
ir apmušta. Kitiems buvo 
numušamos kepurės vaikš
čiojant miesto gatvėmis. 
Pagaliau nacionalistai Įme
tė Į zionistų susirinkimą 
virkdančių dujų bombą, ku
ri išvaikė visus zionistus. 
Piktadariai pabėgo, nors 
policija juos vijosi. Taigi 
nėra vienybės ir pas žydus.

PASKUTINĖS DIENOS.
Liūdžiu ašai vienas,
Kaip lauke berželis,
Veidą man paglosto—
Rytmečio vėjelis.

Ašaras nuo veido 
Saulė nudžiovina.
Nėra kas paguodžia, 
Nieks nenuramina.

Kai kas meile džiaugias
Ir gyventi ruošias,
O dalia manoji—
Vargo žiedais puošias.

Skurdas sunaikino 
Paskutinę viltį,
Viską reiks palikti, 
Amžiams atsiskirti.

Daug yra laimingų,
Jiems gražus rytojus,
Man gi žvarbus vėjai
Mirties maršą groja.

Skurstu, vystu nūdien 
Kaip be medžio lapas, 
Greit mane priglaus jau 
Tylus šaltas kapas...

Jonas Orintas.
Šiauliai.

PRIEŠ AUDRĄ.
Ar jų trokšta, ar netrokšta,— 
Audros nieko neaplenks.
Kas jų bijo—bus parblokštas. 
Kas jų laukia,—tam nekenks.
Po audrų spindės saulutė, 
žvilgsnį vers graži diena: 
Smarkus vėjai iiausis putę, 
Slėgs verpetą tuluma.

J. Janonis

blue ribbon
MALT
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giedama tokiu pat uolumu, 
kaip ir senais laikais. Gat
vėse retai pasitaiko pama
tyti popų. Vienintelis po
pas, kurį teko man Maskvoj 
matyti, buvo apgailėtinos iš
vaizdos. Batai suplyšę, su
tana sena ir sudriskusi. Nie
kieno nepastebimas senasis 
vyras vilkosi gatvėm, lyg 
koks dingusio pasaulio še
šėlis.

Sokolnikuos dvelkia nau
joji dvasia. Pirmoj vietoj 
čia, kai]) ir visoj Sovietų Są
jungoj, yra valstybė ir jos 
likimų lėmėjas. Visas sodas 
šiandien papuoštas raudo
nais milžiniiškais transpo- 
rantais ir patriotiniais užra 
šais. “Tiktai musų tėvynės 
didieji sūnus galėjo užka
riauti Šiaurės Ašigali!” 
“Geriausių darbininkų svei
kinimas Stalinui!” “Vis 
aukščiau ir aukščiau tėvy
nės garbei! ”

Šiandien Sokolnikuose di
delis gyvumas. Netrukus 
Raudonojoj aikštėj Įvyks 
didelė sovietų jaunimo 
sporto šventė ir šimtai tūks
tančiu jaunuolių defiliuos 
pro StaJną. Vakarais, kai 
jaunimas eina iš darbo vie
tų. arba kai baigia mokvk- 
los darbus, ii atvyksta čion 
pasiruošti tai didžiajai die
nai. To jaunimo tūkstančiai 
šiandien užpildo Sokolnikų 
pievas ir laukus instrukto 
riams vadovaujant stengia
si užbaigti savo paskutinius 
mankštos pasiruošimus.

Čia abiejų lyčių “komso- 
molcai,” 16—18 metų am 
žiaus jaunimas. Jis kolono
mis žygiuoja lygiu žingsniu, 
jų kūnai saulėj Įdegę, paru
davę, jie tvirti ir sveiki. 
Merginos Įvairiaspalviais, 

daugiausia raudonos spal
vos, sporto kostiumais. Ka
rių vadovaujami jaunuoliai 
marširuoja. Muzikai nuti
lus. instruktoriams davus 
ženklą, jaunimas pradeda 
dainuoti: tūkstančiai balsų 
traukia melodišką dainą.

Ką dainuoja dabartinis 
naujosios Rusijos jau

nimas?

Ar tai sukilimo, revoliuci
jos, tarptautinės brolybės 

į dainos? Ilgai aš netikėjau 
savo ausim. Bet kai priedai- 
įnė (refrenas) pasikartojo, 
nebebuvo abejonės: tai bu
vo tėvynės garbės dainos. 
Aš neatsimenu teksto, bet 
buvo dainuojama apie di
džiąją tėvynę, kun šiaurėj 
siekia Ledų vandenyno, o 
pietuose atogrąžų saulės, 

i Buvo minima Volga ir Kau
kazo kalnai, tėvynės garbė 
ir meilė.

Sokolnikų pievose jauni
mas žaidžia futbolą, krep-

šinj, šoka Į aukšti, boksuo- 
jasi. Tuo tarpu iš daugelio 
garsiakalbių buvo propa
guojama naujoji krašto gy
nimo paskola. Nušautąjį 
valstybės išdaviką Tucha- 
čevskį ir jo draugus, ta pro
ga iškoliojo žmonijos išga
mom. Kiekvienas toks pro
pagandinis pranešimas bai
gėsi pasitikėjimo pareiški
mu Stalinui.

Mažieji “oktobriečiai” ir 
pionieriai tuo tarpu leido 
laiką kaip Įmanydami. Jie 
ten turi visą vaikų miestą, Į 
kurį suaugusiem Įėjimas už
draustas. Ten yra net atski
ras jaunimo teatras ir Įvai
rios pramogos. Mažieji žai
džia vyresnių draugų vado
vaujami. Bendrai, mažie
siems stengiamasi iauklėti 
savistovumą. Jie turi klau
syti vyresniųjų draugų, kad 
paskui patys galėtu vado
vauti ir Įsakinėti. Jau nuo 
vaiko dienu busimieji vals
tybės piliečiai mokomi vals
tybės doktrinos. Jie turi 
persiimti viešpataujančiom 
pažiūrom ir būti kurčiai vi
sų "kitu idėjų atžvilgiu, čia 
auga jaunimas, kuris neturi 
jokios nuovokos apie tai, 
kas vyksta kituose kraštuo
se. Jis turi tiktai vieną, lai
mingą, didelį kraštą — tai 
vra Socialistinių Sovietų 
Respublikų Sąjungą. Ne
kalti vaikų žaidimai, ku
riuos tas nekaltas jaunimas 
leidžia laiką, neliudija, kad 
jis labai domėtųsi valstybės 
reikalais. Savo raudonom 
kepuraitėm ir baltais marš
kinėliais, plačiais, raudo
nais kaklaraišiais jie atrodo 
labai malonus ir niekuo ne
siskiria nuo kitų kraštų jau
nimo. Viena 14 metu mer
gelė vadovauja “raudonųjų 
pionierių” žaidimam.

Šiandien Sokolnikuose 
maršuoja visuose kampuo
se. Pasisukus Į gretimas 
gatveles, ten galima išgirsti 
griežtesnių Įsakymų ir šiur
kštesnių balsų. Tai vos pa
šauktieji kariuomenėn 1917 
metais gimę jaunuoliai, ku
liuos čia “ima Į nagą” pu&- 
karininkiai. Visas tas die
nas galėjo matyli busimuo
sius karius vaikščiojant gat
vėm su maišeliais ir ryšu
liais. Ir čia. Sokolnikuose, 
yra vienas daugelio susirin
kimo punktų, ir tie, kuriuos 
dabar moko žingsniuoti, at
rodo ką tik priimti kariuo
menėn. Uniformos jie dar 
neturi, bet vienas kitas išdi
džiai pažvelgia Į savo ilguo
sius odinius batus, kuriuos 
jis tik prieš keliatą valan
dų, tur but, gavo. Saulei nu
sileidžiant, naujokai grįžta 
Į kareivines. Kai suskamba 
jų daina, toji paprastoji, 
meliodiška, visada kiek me
lancholiška daina, atrodo, 
kad visa tai kadaise girdė
ta. Prieš akis stoja pasauli
nio karo vaizdai. Tai tie pa
tys Rusijos kareiviai, kurie 
1915—1917 metais žings
niavo Lietuvos kraštuose. 
Taip, tai tų vyrų vaikai, nes 
jie atrodo visiškai tokie 
nat: tas pats veidas, ta pati 
kalba, tie patys garsai...

Raudonieji transporantai, 
kurie iškabinti kareivinių 
kieme, aukso raidėm skel
bia naujosios sovietų kons
titucijos 132—133 straips
nius, kurie taip skamba: 
“Karinė prievolė darbinin
kų ir valstiečių raudonojoj 
armijoj yra kiekvieno SS
RS piliečio garbės dalykas. 
Tėvynės gynimas kiekvie
no piliečio šventa pareiga. 
Tėvynės išdavimas, priesai
kos sulaužymas, perėjimas 
priešo pusėn, kenkimas ka 
riuomenei ir šnipinėjimas 
yra didžiausias nusikalti
mas, už kuri gresia atitinka
ma bausmė.”

Tie naujieji konstitucijos 
straipsniai jau parodė, kad 

' tai nėra tik negyva raidė.

«
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80,000 Svetimšalių 
Kariauja Prieš Ispa
nijos Vyriausybę.
Respublikos gynėjai turi 
kovoti prieš 3 svetimas 

valstybes.
Šiomis dienomis Ispani

jos prezidentas Azana pa
sakė didelę prakalbą, atsi
šaukdamas j pasaulio de
mokratijas ir i Tautų Lygą, 
prašydamas jų nedidinti ir 
nekurstyti brolžudingo Is
panijos karo, kuris ir be to 
baisiai kruvinas ir nuosto
lingas.

Sibyre Sušaudyta 
Da 72 Žmonės.

KELEIVIS, SO. BOSTON

ĮDOMI ISTORIJA IŠ PALANGOS 
VASAROTOJŲ GYVENIMO.

Muštynės Chryslerio Automobilių Dirbtuvėje.

Arba kaip senas vyras su
gavo “svečią” prie savo 

jaunos žmonos.
“Lietuvos Žinios” rašo: 
Vienas žinomas kaunietis

Irkutske spausdinamoji pramonininkas nevedęs su- 
“Rytų Sibyro Pravda” pe-; laukė apie 40 metų amžiaus, 
reitą sąvaitę paskelbė, kad j bet šj pavasarį susituokė su 
tenai sušaudyta da 72 as-, viena jauna ir gražia mer- 
menys. Tai buvę šnipai ii gaite iš provincijos. Tas 
ardytojai, kurie tarnavo Ja-; pramonininkas, tuokdama- 
ponijai ir ardė Sovietų ge-! sis, jieškojęs tik jaunos ir 
ležinkeli Sibyre. Toks masi- giažios moters, o turtas ir
nis tariamųjų šnipų žudy
mas Sibyre yra jau nepir- 
mutinis. Tokių ekzekucijų 1 
buvo jau daug, bet toks di
delis žmonių būrys iš karto 
buvo sušaudytas da pirmu 
kanu. Maskvos pranešimu.

Jeigu svetimos valstsybės ? vjs° Sib-Vr<; su’
neremtų Ispanijos respub- ^tidrta jau 320 žmonių, 
likos priešų, maištininkas
Franco su kitais keliais ge
nerolais senai jau butų bu
vęs numalšintas ir Ispanijoj 
šiandien butų ramu. Bet; ponuos agentų nurodymais, 
maištininkams nuo pat pra- Jie ardydavę Sibyro gelžke- 
džios padeda ginklais h ’Lo bėgius ir ruošdavę trau- 
žmonėmis trys svetimos fa-į kinių katastrofas, kad su
šutinęs valsstybės: Italija, I silpninus Sovietų susisieki-

Irkutsko grupė buvusi su
sidariusi iš “trockininkų” 
ir “dešiniųjų teroristų,” sa
ko Maskva. Veikdami Ja-

mą su Tolimais Rytais. Jie 
sudaužę vieną traukinį, ku
riame žuvę 14 gyvybių. Žu
vusieji visi buvę darbinin
kai ir jų šeimynos, važiavu
sios įsikurti naujame Kom 
somolo mieste.

Maskvos “Pravda” aiški
na, kodėl Sibyre atsirado 

slas vra palaikvti pasaulv daug išdavikų. Prieža 
taiką, turėtų pasirūpinti, | tis štai kame. Apie 40 metų 
kad Ispanijoj fašistų šukei- i atgal. Rusuos caro valdžia 
tas gaisras nebūtų iš šalies nutiesusi Sibyre geležinke- 
kurstomas. kuns buvo žinomas Kini-

. " ». . , ... |jos Rytu Geležinkeliu (Vos-
Azana pasiepe Angliją, toono-Kitaiskaja železnaja 

kun karo sustabdymui nori por0ga j prįe geĮžkelio 
Pripažinti maistininkams tūkstančiai rusų. Bet
kariaujančios sahes teises.! 1935 me^ kai Sovietai 
Anglijai saugojant Ispani

Portugalija ir Vokietija 
Dabartiniu laiku Ispanijos 
teritorijoj yra 80,000 sve
timšalių kareivių po gen. 
Franco vadovybe. Taigi 
Ispanijos demokratija yra 
užpulta iš lauko ir turi gin
tis nuo trijų sveimų valsty
bių. Tautų Lyga, kurios tik

kitkas jam buvo nesvarbu. 
Pramonininkas su žmona

pagyvenęs vos du-tris mė
nesius pradėjęs įtarinėt sa
vo žmoną, kad ji esanti jam 
neištikima ir smarkiai pa
vyduliavęs, tačiau konkre
čių davinių savo žmonai 
apkaltinti neturėjęs.

Anos sąvaites pradžioje 
pramonininkas savo žmoną 
šleido į Palangą atostogau

ti, o pats pasiliko namie be
sirūpindamas savo įmonės 
ir biznio reikalais. Pramo
nininkas nusprendė, kad 
dabar, atostogų • metu, jo 
žmonos neištikimybė, jeigu 
tikrai ji yra neištikima, turi 
išeiti aikštėn. Savo žmonai

Seklys vyrą sutiko prie du
rų, bet buvo užrakintos vi
sos durys, tai abu su sekliu 
išlaužė duris ir vyras įsibro
vė į žmonos kambarį. Vis
kas buvo rasta.

Kilo smarkios muštynės, 
kuriu metu pirmiausia buvo 
stipriai apdaužyta neištiki
ma žmona, o paskui kliuvo 
ir svečiui.

Išsigandus vilos šeimi
ninkė šaukėsi policijos, bet 
kol policija atvyko, mušty
nės jau buvo baigtos ir jų 
dalyviai pabėgo: vyras su 
sekliu ta pačia mašina grįžo 
į Klaipėdą, o žmona su sve 
čiu taip pat iš vilos dingo 
viską palikę.

Apie šį įvykį Palangoje 
tik ir kalbama ir tas įvykis 
padarė gerą įtaką į vasaro- 
jančių vienų vyrų ir vienų 
žmonų, mėgstančių flirtuo
ti, charakterį, nes niekas 
nėra tikras, kad ir daugiau 
seklių neseka kurį nors va
sarotoją...

Penktas Puslapis

Detroite, Chryslerio kompanijos 
dirbtuvėj, kur daromi “Plymouth” 
vardo automobiliai, per pietus aną
dien įvyko muštynės tarp United Au
tomobile Workers unijos ir Indepen- 
dent Association of Chrysler Em- 
p'oyees unijos šalininkų. Pirmoji u- 
nija priklauso prie CIO, o antroji yra 
kompanijos agentų sudaryta “unija.” 
Muštynėse buvo sužeista 10 žmonių, 
du labai sunkiai. Sunkiausia buvo 
sumuštas kompanijos “unijos” vadas 
Dillon. Darbininkai jį netik sumušė, 
bet ir per tvorą išmetė. Čia parody
ta, kaip jį sumušta detektivas klau
sinėja. Dėl šitų muštynių keturi CIO 
unijistai buvo prašalinti iš darbo; 
tuomet sustreikavo visas departa
mentas, kur jie dirbo, ir kompanija 
turėjo priimti pašalintus atgal.

BUS DAUG OBUOLIŲ 
IR BULVIŲ.

Agrikultūros departa- 
sekti pramonininkas pasam-; mentas praneša, kad šįmet
dė iš Klaipėdos persiskyri- Jungtinėse Valstijose busią AMFpIkrA, pniTPi iič<ii a mų biuro leklį (cletektiv-ą), daug obuolių. Jų derlius AMERIKAI PRITRUKSIĄ 
kuris atvyko Palangon ir busiąs didžiausis nuo 1933
apsigyveno toje viloje, kūr inėtų ir sieksiąs 9,072,000 New York Trust Compa- 
vasarojo pramonin i n k o bušelių prieš 5,270,000 bu- ny savo biznio apžvalgoje 
žmona. Sekliui sutarė mo- •• šeliy pereitais metais. šią sąvaitę sako, kad nors 
keti po 13 litų per dieną ir Bulvių šįmet taipgi busią dabartiniu

daugiau. Maine’o bulvių i je priskaitoma iki 9,500,000 
derlius šįmet sieksiąs 51,-(bedarbių, jei pramonė kils 
015,000 bušelių prieš 44,-1 tokiu pat greičiu toliau, fa- 
000,000 bušelių pereitą brikams galėsią pritrukti 
metą. darbininkų.

Bendrai imant, šįmet visi

apmokėti visas pragyveni
mo išlaidas Palangoje.

Seklys arba detektyvas 
tuojau pastebėjęs, kad toji 
ponia yra labai linksma, 
mėgsta draugystę su turtin
gaiš gražiais ponais, vaka- javai ir vaisiai Jungtinėse 
rais eina pasivaikščioti ir, Valstijose užderėjo nepa- 
apskritai, stengiantis laiką prastai gerai. Ir jų kainos 
praleisti linksmai. Seklys šįmet labai aukštos, nes Ka- 

“ J ’ iabai... - - . vi geležkelį pardavė jaDo- x .
jos pa klasčius, lespublikob nu globojamam Mandžu- vedė dienyną, ką pastebė- nadoj derlius buvo 
vyriausybe negali gauti islkuk \-isį rusai tarnautojai jęs užrašinėjo ir pranešinė- prastas.
užsienio ginklų, tuo tarpu buvQ nuo t0 gejžkelio atlei- jo vyrui. Kai jau ponia la
kai fašistams nuolatos ve
žamos ar motos, tankai, or-

80,000,000 ESĄ KAIP 
VIENAS.

sti. Daugelis ju buvo nusi- bai įsidrąsino ir flirtavo ne- 
... .. statę prieš Sovietus. Japo- sivaržydarna, tai seklys pra-

laiviai ir, magaryčiom^, nu- njjos žvalgyba tuo pasinau- nešė vyrui, jog. tikslas greit Vokietijos nacių propa- 
vezta da 80,000 kareivų. (jojo jr pasisamdė juos sa- galįs but pasiektas—žmo- gandos viršininkas Goeb 
Fmma Anglija vadino ge- vo agentais. Pasklydę po nos neištikimybė įrodyta ir bels pareiškė, kad Europoj 
nerolą r rančą banditu ir gibyrą šitie gaivalai prade- prašė jį sukinėtis kur nors esą. 80,000,000 vokiečių, 
pnatu, o dabar, kai svetimi,jo šnįpineti Sovietų apsigy- netoli Palangos. Nors dabar jie suskaldyti
jį apginklavo ir pristatė ar- njmo paslaptis ir teikti ži- Pavydulingas vyras metė naujų valstybių sienomis, 

.ta.1 Anglija jau non nįas japonu žvalgybai. Be visą savo biznį ir apleido bet visi jie jaučiasi kaip 
pnpazinti tą banditą ka- jįe pradėjo organizuot Kauną. Jis apsigyveno Klai- vienas vvras. Bet ieimi visi
riaujančia valstybe.’ H; vienas vyras. Bet jeigu visi

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau pusseseres ROŽĖS MI- 
41 4 ITSK 4 ITpS paeina iš Marein-KALAUSKAITES, di 

konių parapijos, Vilniaus krašto. A- 
pie pirm 30 metų girdėjau atvažiavo 

laiku Ameriko- i Bradford, Cpnn. Kas žino kur ji ran
dasi malonėkite man pranešt, busiu 
didžiai dėkingas. (3)

Juozas Celevičius,
56 Warren avė., Chelsea, Mass.

TĖVAS NUŽUDĖ 4 
VAIKUS.

Kentuky valstijoj farme
rys W. J. Morse papiovė 4 
savo vaikus, o kai motina 
pradėjo šauktis pagalbos, 
tai jis ir ją subadė peiliu. 
Susirinkusi minia bemažko 
jį nenulinčiavo.

PUIKI FARMA.
50 akerių, parduodu labai pigiai. 

Gali pirkt su gyvuliais ar be gyvulių.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui draugės 

nuo 30 iki 50 metų; aš esu farmerys, 
turiu 127 akerius derlingos žemės, 
viskas auga; esu 49 metų, atrodau 
jaunas, gyvanašlis be vaikų. Norė
čiau susipažinti su drauge be šeimy-, 
nos. kuri mylėtų gyventi ant farmos. 
ir kad butų rimta moterį-, ir neblo < 
gai atrodytų, ir kuri sutiktu .tv;1-' 
žiuoti savo kaštais. Su pirmu laišku 
prašau prisiųst savo paveikslą. (4į

John Riskus,
Bok 181, Milner, Colo.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės
BudinkaT viši "~geri. Priežastis''parda-: arie 30 amžiaus, kuri mylėtų

__nz.cvpiL-ot o i \ i gerą gyvenimą ir noivimo—nesveikata. (3)
WM. MESKAUSKAS 

R. F. D. 1, CORRV, PA.

gerą gyvenimą ir norėtų susipažinti 
su geru draugu. Gerai draugei aš bu- 

1 siu geras draugas. Rašykite: v- <6l 
C. B. P.O. Box 505, Foxbord,“Mass.

SIENINIAI
KALENDORIAI

Pąj ieškau apsivedimui merginos; 
ar moters nuo 30 iki 45 metų; aš esu 
45 metų, nebuvau vedęs; su laišku 

įa'ic mrtius prašau prisiųst savo paveikslą. Ątsa-
* j*8 jkvma duosiu tik toms, kurios prisius

Užlaikau daug visokių rūšių ir vi- paveikslą. Wm. Mark, (3,
šokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz- j 3143 So. Halsted st., Chicago, III. 
menams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų par<įa- 
vinėt pavieniais, geros išlygos. Turi

DARBININKĖS BŪNA 
GERIAUSIOS ŠEIMI

NINKĖS.

Parsiduoda Namas ir Biznis
Pragyvenimas užtikrintas iš biz-me ir Dariaus-Girėno Kalendorių' su

jų aeroplanu. Prisiunčiame į namus ; n'°- įrengimai storo naujoviški. Par?NACIŲ VAIKAI RENKA 
KAULUS.

Vokietijos vaikams mo
kyklose įsakyta eiti per vir
tuves ir rinkti kaulus “fa- 
terlandui” gelbėt. Iš surin
ktų kaulų naciai daro tra
sas, klijus ir kitką.

kas pareikalauja. Z. GILEVIČIUS (- 
73 Hartford Avė..

NEW BRITAIN. CONN.

duosiu nebrangiai. (4)
Savininkas V. BARKUS,

87 Trenton Rd., Readville, Mass. 
Tel. HYDe Park 1O<»5

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTESir sabotažą, ardyti Sovietų pėdoje ir laukė signalo iš vokiečiai jaustų ir protau- 

statybą. Todėl jie ir šaudo- Palangos. Aną naktį seklys tų kaip vienas, tai kam 
mi. naskambino į tą viešbutį, Goebbelsas su Hitleriu nuo-

kuriame vyras nei nenusi- latos kapoja jiems galvas? 
rengęs laukė, kad io žmonosSUDEGĖ 20 VASAR

NAMIŲ.
teto departamentas tyrinę- Ogunouit, Me. — Ugnis kis,” tai vyras momentaliai 
jo, kokios merginos turi ge- čia sunaikino 20 vasama- sėdo į automobilį ir per 25 
riausį pasisekimą ištekėju- mių ir vieną teatrą. t minutes atlėkė į Palangą,
sios. Pasirodė, kad geriau-
šia šeimyniškas gyvenimas 
sekasi toms, kurios prieš iš
tekėjimą turėjo tarnybą ar 
dirbo kokį nors darbą pas 
kitus. Prasčiausios namų 
vedėjos būna tos, kurios 
mokyklą pabaigusios sėdė
jo namie pas tėvus, neturė
damos jokios atsakomybės.

Vienas Cornell universi- kambarv vra svečiai—“zui-

Kiniečių Ginklai Japonų Rankose.

FAŠISTAI IMA KARAN 
13 METŲ VAIKUS.

Šiomis dienomis Ispani
jos lojalistai paėmė nelais
vėn 1,500 fašistų kareivių, 
kurių tarpe buvo vienas 13 
metų amžiaus berniukas. 
Klausinėjamas jisai pasakė, 
kad fašistai jį paėmė iš Se
vilijos miesto, pamokino 
vartot šautuvą ir pristatė 
kariuomenėn. Jo tėvus fa
šistai sušaudę ir jis jau ne
turėjęs iš ko gyventi.

MERGINOS, ŠTAI JUMS 
KAVALIERIUS!

Laikraščiai praneša, kad 
Abraomas Viskovsky, kuris 
gyvena New Yorke, nori 
vesti ir jieško jaunos gelton
plaukės. Jis buvo jau 5 kar
tus vedęs. Trys io pačios 
mirė, o viena pabėgo, o su 
viena jis persiskyrė. Šią są
vaitę jam sukako jau 121 
metai amžiaus ir švęsda
mas savo gimtadienį jis pa
reiškęs noro da sykį apsi
vesti. i ■ ■ . .

Čia parodyti 3 japonai su kiniečių ginklais, kurie buvo pa
imti Peipino mieste. Dabar Peipinas japonų rankose. Įsi
dėmėkit tą kirstuvą, kurį vidurinis japonas laiko atrėmęs 
Į kaladę. Tokiais tutinais kiniečiai kerta galvas savo nusi
kaltėliams.

VORŲ KOVA SU GY
VATE.

Ossian, N. Y.—Į farme
rio Holdeno skiepą čia Įlin
do gyvatė ir ją tuojau api
puolė keli vorai. Gyvatė 
rangosi, o vorai vynioja ją 
savo siūlais ir pina aplin
kui. Ta kova eina jau 12 
dienų ir da nepasibaigė. 
Bet gyvatė labai nusika
mavusi ir jau vos tik juda. 
Išrodo, kad vorai ją nuga
lės ir tada turės tikrą puotą. 
Juk tai ne musė.

MAINE’O BATSIUVIAI 
UŽ CIO.

Levvistono ir Auburno 
miestų fabrikantai baisiai 
priešinosi savo batsiuvių 
streikui, sakydami, kad 
darbininkai streikuot ne
nori, tik CIO juos kurstanti. 
O dobar tie batsiuviai pasi
rinko sau CIO kaip geriau
sią uniją.

ATVYKO 64 LIETUVIAI 
IŠ ANGLIJOS.

Į Kauną atvyko Škotijos 
lietuvių ekskursija 64 as
mens. Ekskursijai vadova
vo A. Poškus. Kauno gele
žinkelių stoty ekskursantus 
sutiko DULR pirmininkas 
Skipitis ir kiti ponai.

KASYKLOJ SUŽEISTA 
17 ŽMONIŲ.

Princeton, B. C.—Keliant 
darbininkus iš vario kasyk-! 
los čia nukrito keltuvas 600

182 AMERIKOS LAKŪ
NAI KINIJON.

Šiomis dienomis 182 la
kūnai išvyko iš Amerikos 
Kinijon prieš japonus ka 
riauti.

Reikalingas Darbininkas
Nusimanantis apie pataisymą Ti

kės įrankių ir trobų; nesenesnis 45 
metų. Atsišaukit tik tie, kurie jieš- 
kot pastovaus darbo. Geram darbi
ninkui geTa vieta ir užmokestis. (3) 

JOHN STEVENSON
High st., Randolph, Mass.

Reikalingas
Pavienis pusamžis vyras, kuris no

rėtų gaut dykai farmą, 40 akerių, 
graži vieta. Yra 2 seni žmonės, tik 
reikės užlaikyti kolei bus gyvi ir turi 
įnešti 81.200. Platesnių žinių klaus
kite per laišką. • (3)

JOHN MASUTA
R. 3. B. 13, Augusta, Wis.

: i
pėdų gilumon ir 17 žmonių } 
sunkiai susižeidė

Pajieškau darbo ant ūkės
Pas gerus žmones arba pas našlę 

ūkininkę. Aš moku visokius ūkės 
darbus ir esu gerai patyręs farme
rys, nes dirbau per daugelį metų pas 
didelius ūkininkas ir pats per 9 me
tus turėjau savo ūkį. Esu pastovus 
ir teisingas vyras ir reikalui esant 
galiu tvarkyt visą ūkį. Tiktai nemy
liu. jeigu gaspadinė užsimovus ant 
kaklo medinius karoliukus vaikščio
ja paskui darbininką ir maustydama 
ant šniūrelio skaito valandas. Kam 
reikalingas teisingas darbininkas, 
kreipkitės. , (R)

FRANK BARTF.SH 
i P. O. Box 28, W*uregan, Conn.

WORCESTER, MASS.

CHESNEY’S
CANTEEN

GERIAUSI IŠSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

Visokia Degtinė, Likeriai, Vynai Į 
ir visokių išdirbysčių ALŪS.
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS:

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS

W orcester—5-4334
81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

Bostono Skyrius, 1410 Columbia Road, 
South Boston, Tel. SOUth Boston 2271.
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J pavieniais numeriais.
J 90 MILLBURY STREET}

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS’

• n 11 •i• l1• • • • 
JIi
• • * * • •

SVARBUS ATSITIKIMAI 
ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “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 JI EN O S99
worcester. mass. } ’ J 1739 SO. HALSTED ST., „ CHICAGO, ILL. j



geStas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTONMoterims Pasiskaityt AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO M ETINE ATSKAITA

ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

KARIN MICHAELIS.
Jos 65 metų sukaktuvių proga.

Karin Michaelis yra vie
na nedaugelio didžiųjų ra
šytojų moterų, kurių veika
lai giliai domina darbinin
ką ir ypač darbininkę. Ši ra
šytoja, gimusi Randerse, 
Danijoje, ne be reikalo va
dinama moterų advokate, 
viso pasaulio motinų užta
rėja. Ypač ji brangi toms 
motinoms, kurių likimas 
sunkiausias: pačių žemuti- 
niujų gyventojų sluoksnių 
motinoms, kurios dažnai ne 
dėl savo kaltės neturi savo 
vaikui tėvo ir kurioms stin
ga lėšų ir galimumų nors 
kiek pakenčiamose sąlygo
se tą vaiką išauginti.

Karin Michaelis ne vien 
per savo knygas gynė mo
ters ir motinos teises, bet 
daug rašė ir teberašo laik
raščiuose straipsnių. Visur, 
kur tik gali, Karin Michae
lis užstoja netekėjusią mo
tiną. Ji ją jau gynė, kai ne
tekėjusi motina dar buvo 
laikoma visuomenės gėda.

Nors Karin Michaelis ne
priklauso jokiai moterų or
ganizacijai, bet vis dėlto ji 
yra viena pirmųjų kovoto
jų už moterų teisių lygybę. 
Tačiau jos negalima pava
dinti per daug “moderniš
ka.” Ji tebepasilieko esmi
nėje moters srityje: jaus
mų. Jausmas jai visų daly
kų saikas. Kur ji užgauna, 
ten darbščią jos plunksną 
kovon šaukia — ji be pasi
gailėjimo aištringai atsi
kelta.

Karin Michaelis, kuriai 
šįmet sukako 65 metai, susi
rašinėja su beveik visų ša
lių moterimis. Su išgarsėju 
siomis, ir su visai nežino
momis. Daug laiškų ateina 
į josios namus, ramioje Da
nijos saloje, kurią ji pasi
rinko savo tėviške. Jaunieji 
rašytojai jai siunčia savo 
veikalus, prašydami kriti
kos ; organizacijų moterys 
prašo jos idėjinės paramos; 
šiaip moterys kreipiasi į ją 
pagalbos. Ir nieko ji neap
vils ; visus ji stengiasi su
prasti, tarti užjaučiantį žo
di, kuris dažnai yra lemia 
ma pagalba.

Karin Michaelis visuomet 
yra tujų tarpe, kurių širdis 
šaukiasi dangaus dėl civili
zuotojo pasaulio abejingu 
mo leisti mažyčiams vai 
kams žūti. Ji jau ir padarė 
kiek tik žmogus įstengia 
apeliuodama į pasaulio są
žinę šitokiai civilizacijos 
gėdai išrauti. Josios darbai 
apie tai vaizdžiausiai by
loja.

Karin Michaelis knygo 
skaitomos visur; jos išvers
tos veik į visas Europos kal
bas. Visų jos kurinių svar
biausias motyvas, tai—mo
tina ir vaikas. Ji myli šiają 
inelodiją, ir vis ji tebeskam
ba naujai, ar ji pasakotų a- 
pie “mergytę Gunhild,” ar 
apie “mažytę melagę,” ai 
kitas. Tiesa, ji parašė ir 
garsu romaną “40 Metų Mo
teris,” kuriame gina su
brendusios moters teisę my
lėti; taip pat ji rašė romą 
nūs apie moterystę, kurių 
ypač jaudinąs “Moteris iš 
silaisvina,” bet vis dėlto ji 
nuolat grįžta į pačią visos 
kūrybos pradžia: į motinos 
meilę savo vaikui. Josios 
pačios suredaguotos kny 
gos “Vaiko veidas” įvade 
ji sako:

“Įsivaizduoju paskutinio 
teismo dieną, kada žemė iš- 
spiaus visus savo numirė
lius ir žmonės bus padalinti 
į teisinguosius ir neteisin
guosius. Aukščiausias teisė
jas kiekvieną moterį pa
klaus: ar savo pareigą atli 
kai, ar gimdei vaikus? Ir 
tada visos, kurios šypsoda

NUO LIEPOS 1. 1936 M. IKI 
BIRŽELIO 31. 1937 M.

mosi patvirtins, turėtų tuo- 
au būti įleistos į rojų; o kl
os, turėtų dar vieną gyve- į 

nimą gyventi, kol atliks sa
vo pareigą, be kurios nega
lina į amžiną karalystę į- 

eiti...”
“Su vyrais visai kas kita

—jie įeis tik tada, kada jų 
lasai pasirodys tvarkoje, 
tada ant pasų bus pažymė- 
a, kad jie savo pareigas be

bas .................................. 2.00
Chicagos Liet Dr-ja./ 10.00
Golden Slar Club..........1.00
Joniškiečiu I-ab. ir Kultūros

Kliubas .. ............. 3.001
Laisvamaniu Etinė

No. 33. Rugpiučio 18 d., 1937.

SLA. 25-ta kuopa ....... 1.00
Šv. Antano Draugystė . 1.00

M1CHIGAN.
Custer, Mich. ALDLD. 218

Kultu'- ''ku<>Pa ............................... L0C
A. Fren- ros Dr-ja 1 kuopa .......... 1.001 Llet Ūkininkų t. Dr-stė 1.00
. $14.75 Liet. Ditlžioio Kunigaikščio

Vytauto Dr-ja No. 8 ....... 5.00
Keistučio Kliubas ....... 5.0<’
Lietuviu Pašalpos Kliubas į 

.. 1.00 i 
. . 2.00 I 
Cicero, i 
. 2.00 
.. 1.00

ĮPLAUKOS
Lietuvos Politiniams Kaliniams 

Toronto. O:itario. Surinkta
krikštynų pokilv per
zelį ...............................

Benld. Illinois. ALD1.D Pl
as Apskritys .................. 2.50

LDS. 9 tas Apskritys . . 4.00 
Uhicago. III. LDS. 129 kuopa West Pūliniai!

LDD. 4-ta kuopa . . 
I.DS. 109-ta kuopa

IŠ WINNIPEGO.
Man teko trumpam lai- 

Detroit. Mich. ALDLD. 52-ra kui apsistoti Winnipege, ii
suopa

ALDLD. 188 kuopa 
APLA. 47 kuopa . . 
Brolijos Kliubas

2.00 kaip

aukojo ............................. 2.00
Nacionalis Liet. Veikimo Ko

mitetas .......................... 20.00
Maytvood, Iii. LDS. 88 kuo

pa ..................................... 2.00
Boston. Mass. Bostono Dr-ja 

/patingų apgavysčių vyk- Bendro Fronto K-tas ... 50.00 
lė, kad jie be būtino reika- Haverhill. Mass. 7-nių Dr-jų
o nieko neužmušė, kad jie bei kuopą .................... 30.00
avo žmonas ligi mirties ne- „ N®rwo°^- Mass. Norwoodc
izkankino n panašiai. Nuo Noruoodo pokilv surinkta
noterų reikalaujama tik aukų ....................’......... 6.36
.'ieno ir visai ko kito, bu- Liet. Aleno Sąjungos 2-ras
ent: vaiko, kuris jose gy-; Apskritys ................... . lo.oo
*eno ir augo. Kiekviena Detroit. Mich. Amerikos Lie

tuvių Kongreso Detroito sky
rius ..................................... ll.il

Amerikos Liet. Kongreso
Detroito skyrius .......... 100.00 na

Detroito Lietuvių Organiza
cijos ............................... 24.88

Binghampton. N. Y. Bingh-
.. i - - • - - -• - - : amptono Amerikos?us, kaip ir zvens ir auga- gre^o skyrius

Brocklyn. N. Y
Liet. Kongreso Brooklvno sky- 

. 50.00 
Bendre 
. 30.00

augo.
noteris, pagimdžiusi vaiką, 
nan yra šventa. Mes kiti,! 
.■yrai ir bevaisės moterys. 
?sam tam, kad ją saugotu
me ir gintume. Nes ji atliko 
lidžiausį dalyką, kokį žmo- Liet. Kon- 

... 10.00 
Amerikosas, atlikti gali, ji davė nau- 

ą gyvybę.”
“Jeigu vieną gražią die- rius ................ .

tą moterys nuo to savo pa- _ Rochester, N. Y 
■aukimo atsisakytų, tada Komitetas
rali tukstanUS saulių žemę doah-Minersville Prfcišfašistinis
ipsviesti, radiumo kalnai iš Komitetas ...................... io.no
U1OS pakilti, visos gatvės Taccma. Wash. DLK. Vytau-
rali būti auksu klotos, pas- to Draugystė .................. 6.50
tutinę gyvenimo mislė at- Kenosha. Mis. Bendro Fron-

- to Mitingas ...................... 6.00
Mest Allis. Mis. ALDLD. 56-

Shenan-

III.

tik tuo laiku tena' 
J atvyko iš Lietuvos vienas 
i‘oo vyrukas. Jam ieng\ra buve 

Detroito Lietuvių Organiza- Kanadon atvažiuoti, nes jis
cijos .............................

DLK. Keistučio Dr-ja 
LDS. 86-ta kuopa ... 
LSS. 116-ta kuopa .. 
SLA. 21-uta kuopa . . 
SLA. 352-ra kuopa . . 
TDA.Kazio Giedrio kp.

25.00 gimęs. Lietuvoje jo tėviškė 
į.oo randasi apie Biržus. Taigi 
5 00 pradėjau klausinėti, kaip 
i oo dabar Lietuvoje yra. Ar 
i.oo tiesa, sakau, kad jaunimas 
l.oo eina su tautininku valdžia?

veidmainiauja ir meluoja. 
Sako, ji nenori civilinės 
metrikacijos įvesti, nes ku
nigai tam priešingi (nes tas 
pakenktų jų bizniui); bet 
kad žmonės nusiramintų, 
valdžia paleido paskalų, 
buk metrikacija busianti 
įvesta, nors nepasakė, ka
da. Taigi niekas tam ir teti
ki. Sako, veidmainiausja ir 
viskas. J. Martinonis.

Fcuntain. Mich. Liet. bkinin- Ne tiesa, bet melas, sako ji 
kų Progresvve Draugija 1.00 ęaj

KIEK KUR MOKA FAR
MŲ DARBININKAMS.
Man teko dirbti pas f ar

mėnus prie kviečių valymo 
į vakarus nuo Winnipego. 
Už kviečių piovimą darbi-

?pėta—viskas tas niekai. 
Mokslas galės paveikti 
Žvaigždžių kelią, žmonės 
ralės per vandenį ir orą ke- 
iauti, kaip dabar per žemę 
—amžinybė sustings, viskas 
;ustos, ir bus ramu.”

“Pasakyta yra: Pradžio- 
’e Dievas sutvėrė dangų ii 
žemę. Turėtų būti: Pradžio- 
e Dievas sutvėrė moteli, 
tad ji gimdytų!”

“Bet mes maži, silpni 
žmogeliai. matome tiek 
laug didelių stebuklų, kad 
nes jau senai užmiršom ste- 
'ėtis. Mes svajojam apie 
šradimus, kurie galėtų mu- 
ų kasdienini

ta kuopa .......................... 3.85
Viso . $413.95

nums ir musų vaikams pa- 
engvinti. Mus žavi kiekvie- 
įas naujas išradimas, kuris 
'iek tiek toliau nužengė nuo 
įastarojo. Prakaituodamas 
uri savo duoną valgyti.”
“Tuo laiku, kai mes už- 

mti smulkmenomis, vis at
sitinka, kad neturtingos 
noterys iš baimės prieš 
žmonių kietaširdiškumą sa- 
zo brangų vaisių nužudo, 
turis turėtų jos iščiuje brę
sti. Maži vaikučiai miršta, 
įes jų motinos nemoka juos 
naitinti nei auginti. Visa 
ai gerai žinodami, mes ne- 
ngėdime, musų širdys ne- 
aukia į dangų, nes kiekvie- 
įas galvoja tik apie save ir 
kiekvienas užmiršta, kad 
nes tikrovėje esame tik vie
ta bendra lauko varpa ir 
as pats dalgis mus visus 
įukirs, kad mes visi nukri- 
nm, nuvysim ir pražūsim.”

“Motina ir vaikas—jau 
žita viena sąvoka turėtų mu
sų gyvenimą praturtinti, 
nintis pradžiuginti.”

“Prieš daugelį metų pa- 
ašiau knygą, kuri vadinosi 
Knyga apie meilę.’ Beveik 
neatsimenu, apie ką joje ra
kiau, prisimenu tik, kad vie
nas kritikas apie ją taip pa- 
•ašė: ‘Knvga neverta popie- 
•io, ant kurio ji parašyta’! 
daugiau jis neturėjo nieko 
pasakyti, tik padėjo savo 
parašą. Buvo skaudu, bet 
as nesustabdė mane nuo 
rašymo kitų knygų, daugy
bės knygų. Tik aš joms ki- 
us pavadinimus duodavau. 
Tikrai ios visos galėio va
dintis, kaip ta pirmoji. Nes 
man viskas sukasi aplink 
meilę. Vyro meilė žmonai, 
motinos meilė vaikui, žmo
gaus meilė gyvuliui. Meilė, 
kuri yra man artimiausia, 
tai meilė gyvuliui, bet šven
čiausia, man atrodo, meilė 
vaikui.”

“Moteris ir Pasaulis.”

ORGANIZACIJŲ METINĖS 
DUOKLĖS

(nuo liepos 1. 1936 iki birželio 
31, 1937 m.)

CALIFORNIA.
Oakland. Cal. ALDLD. 198

kuopa ............................... 2.00
LDS. 56 kuopa................ 2.00
San Francisco, Cal. ALDLD. 

153 kuopa............................ 3.00
CONNECTICUT. 

Bridgeport, Conn. ALDLD.
63 kuopa .......................... 1.00

Liet. Prieškarinis K-tas 2.00 
Materbury. Conn. Liet. Pilie- 

gyvenimą čių Politinis Kliubas ....... 5.00

“Lietuva" Beinąs ....
Moterų Apšvietus Dr-ja 2.00 
Roselando I iet. Kliubu ir 

Draugiau Sav Pas Susiv. 1.00 
Tarptautine- Darbininkų Ap

siginimo kuona ............... 1.00
SLA. 139-ta kuopa .... 1.00
SLA. 313 kuopa.......... 1.00
Žagariečiu Draugiškas Kliu

bas .................................. 3.00
East St. Louis. III. ALPBD

Kliubas ........................... 2.00
LDS. 92-ra kuopa ....... 2.00
Georsretoun. III. Lietuvių Pi

liečių Kliubas ................. 2.00
Mavucod, Iii i.DS. 88-ta kuo-

‘................................. 1.00
Rockford. III. ALDLD. 29-ta

kuopa ............................... 1.00
LDD. 17-ta kuopa ....... 2.00
Rockfordo Lietuvių Kultūros

Draugija .......................... 1.00
Tarpt. Darbininku Apsigini

mo 55 kuopa ................... 1.00
Sprinsr Yalley. III. Sunu Lie

tuvos Didvyriu Draugystė 5.00 ■ 
M'aukegan. III. Lietuvių Lai- j 

svės Mylėtojų Draugija 5.00 
INDIANA.

Gary. Ind. Gary Liet. Kultū
ros Draugija ................... 1.00

Liet. Darb. Pas. Dr-ja 
Liet. Demokratų Lyga 
LDS. 81-ma kuopa . ..
SLA. 284 kuopa .......... 3.00

MASSACHUSETTS.
Bridgeuater. Mass. ALDLD. 

7-tas Apskritys ............... 1.00
Cambridge. Mass. ALDI D. 

2-ra kuopa ....................... 2.00
Liet. Šunų Draugystė. . 5.00 
Haverhill. Mass. ALDLD. 85-

ta kuopa .......................... 1.00
Gedimino Kliubas ....... 2.00
Laisvės Choras ............ 1.00

. .. ... . ,, ,,---- — ir yra tokiu, ka
Grand Raptds. Mich. ALDLD. pataikauja, bet
Hart. Mich. ALDLD. 207-ta didžiuma jai priešinga, tik 

kuopa ............................... l.oo .kai nėra žodžio laisvė, tai
SLA. 183 kuopa .......... 1.00 neišsireiškia viešai, nes už-

NEW YORK.
Bighampton. N. Y. ALDLD

20-ta kuopa ...................... l.oo džiasi ir dejuoja. . . ...
J-RS- t*? tuopa r” i” kio darbininkui mokama cius.,st?‘>'.t1’“1

300 litų už metus, o vienas P°/V° !
L,et. Darb. Stmaelpme Drau- ^usipirkti kažtuoj 2<M) bedirbamas as eavau nuo

tai areštuoja. Gyvenimas
esąs labai sunkus, visi skun-, ^!n^ul C1J* .m°ka po $1 į 
džiasi ir dejuoja, žemės u-^.len«’ “K* Pr?d?J0 k.vl-eJ

5.00 
5.00. 
3.00 i ta

Liet. šviesos Draugija
ILLINOIS.

Benld, III. 13-tas Apsk.
LDS. 9-tas Apskritvs . 
CHICAGO. ILL.
LDS. 2-ra kuopa .......... 1.00
LDS. 53-čia kuopa .... 2.50
LDS. 112-ta kuopa .... 1.00
LDS. 129-ta kuopa .... 1.00
LDS. 139-ta kuopa .... 1.00
ALDLD. 19-ta kuopa .. 2.00
ALDLD. 79-ta kuopa .. 1.00
ALDLD. 86-ta kuopa .. 1.00
ALDLD. 92-ra kuopa .. 1.00
ALDLD. 104-ta kuopa 1.00 
ALDLD 114-ta kuopa 1.00 
ALDLD. 146-ta kuopa 2.00 
ALDLD. 150-ta kuopa 1.00 
ALDLD. 187-ta kuopa 1-00 
Brighton Park Moterų Kliu-

1.00

1.00
2.00

as gavau 
vieno Taimerio pakvietimąlitų.

Jeigu žmonės turėtų pini-’į Rollando apylinkę, Mani- 
osa. 33-oa Kuopa .... 1.00 <rų išvažioti, ir jeigu valdžia to bos pietuose, kur esu 
TL*V-b° tMku°PR_v: ‘juos išleistų, tai iš Lietuvos dirbęs seniau. Kai aš tenai 

Brooklvn,°N* ?"t c'^ of A bėgtu visi viską palikę, sako nuvažiavau, tai mano pa- 
Local 54 5 00 šitas vaikinas. ‘ ‘ žįstamas farmerys sako:

LDS. Centras .............. 5.00 Dabar kalbama apie “Žinai, Jonai, Rollando
Rochester, N. Y. ALDLD. 50 civilinės metrikacijos Lie- apylinkės farmeriai turėjo 

ku^t< x a' tuvoje ivedimą; bet žmonės mitingą ir svarstė, kiek ga-
tjjs ’ n!?™Jnop?r"Ja '' i’oo netiki, ‘ kad ji butų įvesta. Įima mokėti darbininkams 
L. Paš. Kliubas ........ 5.00 i Bendrai, žmonės niekam už dienos darbą laike javų

NEM' JERSEY netiki, ką valdžia skelbia, valymo. Jie nutarė už javų
Pateršon. N. J. ALDLD. 84- Visi yra įsitikinę, kad ji • statymą mokėti po $2 į die-
kuopa .......................... 2.00 — —---= -■ - - įną, o už kūlimą nedaugiau

OHIO. šos į Pittsburghą ir rytines i kaip $2.50 į dieną.” Dau-

1.00
1.00

Akron, Ohio. APLA. 40-ta valstijas ...................... 150.00
kuopa ............................... 2.00 L. Jonikui sekretoriaus iš-

Akrono Draugijų Bendras laidos ............................ 14.50
Frontas ........................... 2.00 Lietuvos politiniams kali-

LSS. 20-ta kuopa..........2.00 niams pirmas siuntinys 300.00
SLA. 198-ta kuopa .... 2.00 “Naujienoms” už spaudos
Cleveland, Ohio. ALDLD. 22 darbus ............................ 15.00

kuopa ............................... 1.00 “Vilniai“ už spaudą 19.25
ALDLD. 190-ta kuopa 5.00 L. Jonikui už kelionę j Det-

PENNSYLVANIA. roitą .............................. 20.00
Minersville. Pa. ALDLD. 9-

LDS. 136 kuopa .......... 1.00 tas Apskritys .................. 2.00
Moterų Paš. Dr-stė .... 1.00 ALDLD. 17-ta kuopa .. 1.00
SLA. 102 kuopa .........  1.00 Nanticoke. Pa. DLK. Gedimi-
Šv. Kazimiero Draugija 1.00 no Draugija...................... 2.00
Montello. Mas*. Komunistu New Kensington. Pa. ALDLD.

Partijos Liet. Frakcija ... 1.00 74-ta kuopa ...................... 1.00
LDS. 67 kuopa ............. 1.00 APLA. 9-ta kuopa .— 1.00
Lietuvių Bendro Fronto Ko LDS. 10-ta kuopa...........1.00

mitetas .............................. 1.00 Pittsburgh, Pa. ALDLD. 33-
Norwood, Mass. ALDLD. 9ta čia kuopa.......................... 1.00
kuopa ............................ 2.00 Pittston, Pa. ALDLD. 12-ta
Liet. D. K. Keistučio Drau- kuopa ............................... 3.00 •

idja ...................................... 5-00 k. P. Liet. Frakcija .... 1.00
LAP. Bendrovė ........... 5.00 K. P. Liet. Frakcija.... 1.00
LDD. kuopa ...................2.00 LDS. 78-ta kuopa ........  2.00
LDS. 3-čios kuopas .... 3.00
LLR. Choras ............... 2.00
LSS. 133 kuopą ........... 5.00
Stoughton, Mass. DLK. Gedi

mino Draugija................. 1.00
LDS. 71-ma kuopa 
Liet. Tautiško Namo Bend

rovė .................................. 1.00
Stoughtono Apielinkės Ūki

ninkų Sąjunga................. 1.00
Stoughtono Draugysčių Są

ryšis ................................ 1.00
Stoughtono Lietuvių Piliečių 

Kliubas ........ .................... 1.00

Piains. Pa. SLA. 33 kp. 1.00 
Plymouth.Pa. LDS. 60kp. 1.00

Reading. Pa. ALDLD. 143- 
čia kuopa .......................... 1.00

Shenandoah. Pa. Shenandoah- 
1-00 Minersville Bendro Fronto Ko-

RADIO PAVERŽI A HOLLYWOODO TALENTUS

cia_ paradytos dvi Hollywoodo arti stės, kurion pirma tarnaudavo gar
sinėms fiimoms. o dabar jau apsiį mė dainuoti per radio. Sakoma, 
kad su laiko radie pavers visu* geresniu* dainininku* iš judžių.

Viso .... $591.69
ABELNA SUTRAUKA. 

Įplaukos:
Clevelando Kongreso įplau

kos ............................ $551.45
Iki šiol nepaskelbta SLA. 121 

kuopos Domininko Riaukos 
duoklė priduota prieš Kongre 
są ................... . .............. 1.00

Viso .... $552.45 
Įplaukos po Kongreso:

Metinės duoklės .... 320.50
Lietuvos politiniams kali

niams .......................... 413.95
Ispanijos demokr. ginti 86.40
Viso įplaukų

Išlaidos:
Kongreso tikslams .. 591.62

$1,373.30

mitetas ............................. 5.00
N. Milkes Barre, Pa. LDS. 

96-ta kuopa......................  1.00
Wilkes Barre, Pa. ALDLD. 

43-čia kuopa...................... 1.00
APLA. 51-ma kuopa .. 1.00 
Bendro Fronto'K-ta».. 15.00 
Liet. Progresyvia F .. 1.00 
SLA. 35-ta kuopa 1.00

giau esą negalima mokėti, 
nes darbininkai šįmet pi
gesni; mat, Saskatchewano 
provincijoj šįmet visai pra
puolė pasėliai, tai tenai 
darbininkų niekas nesam
do, net patys farmeriai iš 
tenai atvažiuoja į Manitobą 
uždarbiauti. Apie Rollandą 
kviečių derlius šįmet buvo 
geras, akras duoda po 45 
bušelius, nes nekurie far
meriai jau mėgina kulti, 
kad patyrus derlių.

Atvažiuodamas į Rollan
dą buvau sustojęs Winni- 
pege ir nuėjęs darbininkų 
samdos biuran. Tenai ma
čiau, kiek farmeriai siūlo 
darbininkams už pastovų 
darbą. Patyrusiam darbi
ninkui, kuris moka melžti 
kaires ir gali operuoti visas 
ūkio mašinas prie žemės 
darbų, siūloma nue $30 iki 
$35 į mėnesį. Teko matyti 
keli reikalavimai, kur siūlo
ma $40 į mėnesį, bet yra irIspanijos demokr. ginti 86.40

Viso išlaidu toki^farmerių, kurie moka
Lieka .... $685.21

EUPHROSINE MIKUŽIUTĖ, 
Amerikos Lietuvių Kongreso

tik $20 į mėnesį.
Kanadoje yra daug lietu

vių, kurie dirba prie žemės
Centralinio Komiteto Finan- j ūkio darbų, taigi butų ge
so sekretorė. raŲ kad jr jje parašytu J
Redakcijos Pastaba: Mums “Keleivį,” kur kiek darbi

ninkui mokama. Jieškan-WyomiBg, Pa. AL1< J. 12- rodos, kad paskutinėj skaitli-
tas Apskritys .................. 1.00 nėj yra įsibriovusi klaida. At-

WISCONSIN. ėmus $678.09 išlaidų nuo $1.-
Kenosha, Wis. ALDLD. 94-ta 373.30 pajamų, turėtų likti ; bU Žinoti, 

kuopa ................ .............. 1.00 $695.21.
Liet. Polit. Kliubas .... 1.00
T.D.A. Karolio Požėlos kuo

pa ....................... ............. 1.00 !
West Allis, Wis. ALDLD. 56- 

ta kuopa ..................... . 1.00

tiems darbo tas labai svar-

J. Martinonis.

Viso $320.50
AUKOS ISPANIJOS DEMO

KRATIJAI GINTI.
Sekančios įplaukos buvo at

siustos centraliniam komitetui, 
prašant perduoti komitetui, ku
ris rūpinasi Ispanijos demokra
tijos gelbėjimu. Kadangi jos 
buvo perleistos per knygas ir 
čekiai išrašyti, tai prisieina jas 
paskelbti. Tuos pinigus musiš* 
kis komitetas perdavė North 
American Committee to aid 
Spanish Democracy—381 4-th 
avė.. New York City.

Detroito Amerikos Lietuvių 
Kongreso Komitetas .. $11.11

Detroito Lietuvių Organiza
cijos ...........  ................... 25.00

Detroito Liet. Organizacijų 
Bendras Komitetas ........ 44.29

Kenosha. Wis„ Bendro Fron
to Mitingas ...................... 6.00

Viso ..??^86?4O 
IŠLAIDOS

Išlaidos Kongreso Tikslams.
Clevelando Komitetui $10.00
D. M. šolomsko kelionės lėšų 

j Kanados Kongresą .... 16.90
Išlaidos sušaukimui Cleve

lando Kongreso............... 46.04
> Dr. A. Montvidui kelionės lė-

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijg njih} eilže:
TAUTIŠKOS, ŠSMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiaoeja ir tartingiansia eilig knyga Hatavig kalboj*.
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turit, papuošti aavo knygyną minėta knyp. 

Kiekvienas naaipirkfa tą knygą pasidžiaugs. Pinigas geriausia 
siųst “Moaey Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. marką.

“KELEIVIS"
283 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

J
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.)

Kaip Lenkas Leščinskis, Pasivadinęs “Ap
skrities Viršininku” Žemaičiuose Piešė.
Prieš kurį laiką Žemaičių 

krašte buvo sulaikytas Len
kijos pilietis, be nuolatinės 
gyvenamos vietos, Bronius 
Leščinskis, 23 metų am
žiaus. Leščinskis Kretingos

užsuko į Ruklių kaimą pas 
ukin. Pr. Montrimą, kur 
oelsdamasis i langą ir duris 
pasivadino apskrities virši
ninku. Įsibrovęs į vidų, Leš- 
L-inskis kaišiojo revolveri iš-

apskrity padarė nepaprastų j gąsdintiems ūkininkams 
triukų. • prie veidų, jieškojo neva

Trakų apskrities viršinin- ginklų, o radęs 7 litus pasi-
kas Leščinskį buvo nubau
dęs 15 litų arba 3 paromis 
arešto, o bausmę atlikęs jis 
turėjo būt ištremtas per ad
ministracijos liniją. Leščin
skis buvo laikomas Karte-

eme ir ėjo antro kaimyno. 
apiplėšti, bet čia kilo triuk
šmas ir plėšikas, išgasdin-j 
tas, padėgo.

Po tų apiplėšimų Leščin- 
kis Kretingos apskrity

nos, Kretingos apskr., vals-i kapstės dar tris menesius, 
čiaus daboklėje. Nors n koĮ policijos buvo sulaiky- 
trumpą laiką LescmsKis te- tas Kadangi Leščinskio 
buvo Kartenos daboklėje, revolveris buvo be šovinių
bet spėjo su daboklės sargu 
Petru Talmantu ... tai ginklu jis tik gasdin- 
.. . _ , susibiciu- į 3avOj koi ginklą iš jo atėmė
liauti; Talmantas, prižiurę-į py, Bidva ir atidavė polici

jai. Leščinski areštavus Nar- 
v. , . . . ~ i nontas grąžino ir laikro-
cinskis, kur norėjo, vaiks- juką -skoią” įš plėšiko 
C1OJ°- pasilaikytą.

damas Leščinski, laikė da
boklės duris atidaras ir Leš-

Vieną dieną daboklės Šiaulių apygardos teis-
sargas Leščinski pasikvietė ' mas Leščinskį pripažino
į savo butą ir pradėjo su juo 
vaišintis, gerti degtinę. Sar
gas, įsigėręs, pasiėmė revol
verį ir pradėjo demonstruot 
kaip jis užtaisomas, kaip 
šaujamas ir tt. Paskui Tal- 
mantas savo revolverį davė 
ir Leščinskiui pačiupinėt. 
Leščinskiui Talmanto re
volveris patiko, bet jis, pa
sidžiaugęs, revolverį padė
jo ant stalo. Po to sargas iš
ėjo į smuklę degtinės par
nešti, o Leščinskį paliko sa
vo bute. Sugrįžęs Talman- 
tas nerado nei kalinio, nei 
revolverio.

Sargui parupo: jis tuoj 
nubėgo daboklėn, pasižadi- 
no kalinį Anicetą Benetą ir 
su juo bėgo į kiemą Leščin
skio nerado. Benetas dabo
klėje patikrino savo daik
tus ir pasigedo rankinio 
laikroduko. Sargas apie 
Leščinskio dingimą tuojau 
pranešė policijai.

Pabėgęs apie 3 kilomet
rus nuo Kartenos, Leščins
kis sutiko du palangiškius 
ūkininkus, K. Narmontą ir 
Albužį važiuojančius į Plun
gę. Leščinskis atkišo jiems 
revolverį ir šaukė ‘‘rankas 
aukštyn!’’ Pasisakė esąs 
kriminalinės policijos virši
ninkas ir reikalavo parodyt 
pasus. Albužis pasą turėjo, 
tai jį užpuolikas paleido, o 
Narmontą sulaikė ir varėsi 
keliu neva į Kretingą. Ke
liolika žingsnių pasivaręs ir 
Albužiui toliau pavažiavus, 
“viršininkas” ėmė darvt

kaltu ir nubaudė ketveriais 
metais sunkiųjų darbų ka
lėjimo.

Leščinskis, apygardos tei
smo sprendimu nepatenkin
tas, padavė Rūmams apelia
cijos skundą, kurimae rašo. 
kad jis nusikaltęs pirmą 
sykį, būdamas girtas (da
boklės sargo nugirdytas), 
plėšimus padaręs nesąmo
ningai, esąs jaunas dar, tai 
prašo pasigailėti ir bausmę 
sušvelninti.

Mahanoy City Kasykloj Nelaimė. ŠUVA ATNEŠE VAIKO GALVĄ.
KELEIVIS, SO. BOSTON

Kasant “butlegeriams” maineriams anglį apleistoj kasykloj ties Mahanoy City, Pa., 
anądien užgriuvo kasykla ir vieną mainerį užmušė, o du kitu užbėrė. Vaizdelis pa
rodo susirinkusius žmones, kurie žiuri, kaip darbininkai gelbėja užbertuosius. Vė
liau abudu užbertieji buvo atkasti gyvi. -

I padaręs dėl to, kad kūdikį 
! palaikęs priklausančiu ki-

Liepos 2 d. Apygardos i^ŽoffieTikvd 
teismas nagrinėjo VI. Ma-:. m • T° moje laikyti 

iženio ir jo žmonos Mažę-j !r a^ntl nutaięs juo atsi- 
nienės bylą, kurioje jie bu-! ™ "
vo patraukti atsakovais už ' Nors kaitinamas Maženis 
savo kūdikio nužudymą. kaltu ir neprisipažino, ta 

Prieš norą metu Panevė- !čiau tardytoJ° nutarimu abu 
žio vllsėhrie Mažeriu, kat buvo sulaikyti ir paUilpinti 
me tu^ Tebiogt ukl- te, t Kauno sunkiųjų dariių ka-

S ?££»£! “S

kaimas stebėda- mo’ saKe.slJau

Žiauri motina nuteista 
kalėj iman.

Kontrabandininkų
Gudrybės.

Povandeniniu kabeliu trau
kia per Nemuną sviestą ir 

mėsą į Vokietiją.
Tiek Lietuvos pasienis,

Nubaudė Pinigų 
Radėjus.

Šių metų pavasarį du Pa
nevėžio gimnazijos moki-

ŽIAURUS VYRAS NU
BAUSTAS 8 METAIS

KALĖJIMO.
Liudvinavo vals., Ma-

mejo visas
mi kokį gyvenimą ves ši 
naujoji pora.

Liudininkų parodymais ši 
pora gyvenusi netaip blo
gai, bet kuriam laikui pra
slinkus atsiradę ir įvairiau
sių išdaigų. Viena iš tokių 
ilgesniam laikui išardė iš 
pagrindų šeimyninį Maže
lių gyvenimą.

šių metų sausio 5 d. neto
li nuo Maženių kaimo esan-

IICVCZ.1U giiniiaz,ijta mum- • • v#»neiai 
nrii, begaudydami bažnv- marti su uošve

— kal^dzius ra- nesutįko Vieną syk Veneie-
tiek Vokietijos yra stropiai ido kazkien° paslėptus Pįni- nė rengėsį j turgų ir gaudė 
saugomas. Su kontrabanda ^s- ,b?v? apie b J "vištas, kurias norėjo vežti
kovojama visu griežtumu: ^1S1 parduoti. Uuošvei pagailę
stovi dvi pasienio sargybų netomis. Radėjai Pinigus kai kuriu vištų ir jį knu. 
linijos. Rodos, nei uodas džius Vencienei. Į moterų
negali nuskristi į antrą pusę,dl^nai feį.1. įi^iginčą isimaišė Vencius ii
be kontrolės žinios. Be to, * a' palaikęs motinos pusę o
kontrolei padeda ir Nemu- L*d^įg±tą’ ” . žmonai talp sp>Tė 1 pil.vą’
nas. Nemuno žemupys yra | neisieiaę, grjzę į rane kad žmona tuojau mirė. 
gilus ir platus; ūk _ Mariampolės apygardos, td-

smas Juozą Vencių nubau-

riampolės apskrity gyven- čįo Kaįriy ukininko
blogai sugy- T Rqa;„i;o L-ovir

plaukikas gali perplaukti, 
bet su prekėmis pereiti— 
neįmanoma. Valtimi plauk
ti—tiesiog policijai “į na
gus” patekti, nes krantai
saugomi policijos, Tamsio-1 šlošę valstybinėj loterijoj, 
mis naktimis apšviečiama J bet kai tatai reikėjo įrodyti, 
prožektoriais. Bet ir tokiai I ;eko prisipažinti.

kius daiktus, pasirodė štai
giai praturtėjusiais... dė 8 metais kalėjimo. Ven-

Buvo susidomėta, kur jie cius padavė apeliacijos 
gavo tiek pinigų ir pradėti skundą, kurį Rūmai liepos
kvosti. Jie sakėsi nemažai 19 d. ir sprendė.

Vencius savo skunde nu-

Leono Bačiulio šuo iš kažin 
kur parnešė naujagimio 
galvą. Bačiulis savo šunies 
radiniu susidomėjo ir, norė
damas išaiškinti šį dalyką, 
pasekė šunį. šuo, nešinas 
kūdikio galvą, savo šeimi
ninką nuvedė į netolimus 
Joniškio kaimo krumus, 
kuriuose Bačiulis atrado 
storą paklodę, šiek tiek spa- 
•ių ir vaiko lavonėlio kau
lus, kurie šunų buvo ištąsy
ti į visas šalis.

Buvo įtartos kelios apy- 
linkinių kaimų moterys, 
mat, čia ankstybas kūdikių

pasigailėji 
esanti kito 

gyvo kūdikio motina. Gim
džiusi kalėjime, bet neno
rinti, kad jos mažasis, kuris 
niekuo kaltas, augtų be sau
lės už niūrių kalėjimo sie
nų.

Maženis kaltu neprisipa
žino. Prašėsi išteisinamas, 
nes ir taip kalėjimas jam 
nusibodęs.

Teismas išžiūrėjęs bylą 
Maženienę nubaudė pus- 
antrais metais sunkiųjų 
darbų kalėjimo, o Maženį 
išteisino. Maženienė grįžo 
į kalėjimą, o Maženis—į 
ūkį, kuriam nuo metų pra
džios šeimininkauja sveti
mi žmones.

gimimas dėl motinų kaltės 
rodo. kad jo žmona bu£i žinomas. Kuriam
pikta, kišenėj nešiodavusis lal.ku! PrashnkiB, vis dėlto

KAUNO GATVĖJE
APALPO PAVARGĖLĖ.
Žaliakalny, Kauno prie

miesty, ties Jablonskio mo
kykla anądien nugriuvo 
apalpusi vidutinio amžiaus 
moteriškė. Susirinkusi mi
nia, pradžioje bandė šaukti 
greitąją pagelbą, bet nepri
šaukė. Po kiek laiko įvykio 
vietoje atsirado policija, 
kuri pašaukus vežiką nuga
beno į ligoninę.

PANEVĖŽY TARNAITĖ
SUVIRINO VAIKĄ.

Panevėžy buvo anądien 
šitoks atsitikimas: A. Vale
vičiaus šeimyna išėjo mies
tan, o namuose pasiliko tar
naitė prižiūrėti 9 mėnesių 
kūdikį. Pietus gamindama, 
tarnaitė kūdikį prisivežė 
prie plytos, ant kurios sto
vėjo verdančio vandens 
puodas. Dėl tarnaitės ‘neap
sižiūrėjimo puodas su van
deniu įgriuvo į vežimėlį ir 
sunkiai nuplikino jame gu
lėjusį vaiką. Tarnaitė kūdi
kį, dar tėvams nesant na
muose, nuvežė į ligoninę, 
kur pastarasis 4 dienas sun
kiai sirgęs mirė.

apsaugai esant kontrabanda Kai tik apie šį radinį mie- revolverį, o kai dėl jos mir-iprĮ? lavonėlio liekanų ras- 
vis dėlto eina į abi puses. JI ste pasklido žinia, vaikai ties, tai jam esą nesupran- kV.J1 Paklode privedė prie 
Vokietiją sviestas.ir mėsa. Į SUspito knaisyti visus baž- tama, kaip koja galima?,“??08 kaltininkes, ra- 
0 i Lietuvą—eteris ir kita. J tyčios bokštų pakampius, o žmogų užmušti; tokio atsi- žiodės rastai ir audimas 
Ir policija sulaiko kontra- J Įvairus bažnyčios tarnai ir tikimo nei laikraščiuose ne- ■‘Mazemų namų au-

maldininkai ėjo skųstis, tekę jam skaityti. ainius. ~ v .
kad jų sutaupos išvogtos. Rūmai Venciui bausmę ’ lipamoji Mazemene 

v, J • v • natvirtino kvočiama kalta ilgai nepn-
ik kili3 lim akurie ' Antr°j bvl°j buvo kalti- sipažino bet liudininkai jai
ik keli šimtai litų, kurie Jurgis Tamošiūnas, I"“<? atsakomybes issisuki-

HLirtlvl. -r-i 1*1 * noti nolmrin Vieae Izcirvioi
Apylinkės teismas, išžiu- nuo Panevėz!O, kuns kums

bandos daugumą ne per 
sieną einant, bet viduje, 
keliolika kilometrų nuo sie
nos, perduodai t tarpinin
kams.

Per sieną gabena tik se 
ni, patyrę kontrabandinin
kai. Su tokiais sunku ir po- .•ėjęs šią bylą, pinigų radė-
licijai kovoti, nes jie gud-h11® Pavede . ^.metų ypatm- 
riai sugeba maskuoti savo|?ai.^v^ .pneziurai. Neislei- 
pėdsakus. Pavyzdžiui, die-1^J1 Pm?SaL tikru jų sau
ną priperka prekių, pasiima Imnku pripažinus J. Jušką, 
tinklą ir ateina į Nemuną | pastarajam atiduoti, 
žvejoti. Kartu su tinklais
atsineša “ryšulį.” Bežvejo- 
damas jį “nuskandina.
Tik neamžiniai. Ryšulys 
pririšamas prie kabelio, ku
rio vienas galas antram 
krašte nuskandintas. Šute 
mus, eina berniukas- Nemu
no krantais pasivaikščioda

Suėmė Ukmergės 
Vagį.

nėti neleido. Visas kaimas 
žinojo Maženienę buvus 
nėščia, tačiau kūdikio jų

kam jis vakaruškose su jo narnao8e liekas nematė, 
panele Ružaite išėjo polkos praslinkus kuriam laikui, 
-(ktį J r kai išnyko Mazemenes nes-

Apygardos teismas Ta- "m° Žymės kaimas pradė-
nubaudė 12 metų J° !valna' k?,betllr.

“ 1 mauti. Kaltmamajai teko

timi į galvą užmušė savo 
kaimyną Aleliuną už tai,

mosiur.a 12 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo; į
Anpliariniai nūnai anvrar-! pasisakyti kur dėjo nauja- 

Sukinejosi, sakėsi, 
gimęs negyvas.

Apeliaciniai į-umai apygar- 
dos teismo sprendimą pa- •
tvirtino ir Tamošiūno skun- ^ad kūdikis
da atmetė.KAUNO PRIEMIESTY 

NUSIŽUDĖ MOTERIS.

Kauno priemieisty Šan 
čiuose, prie pat maudynių, 
ant Nemuno kranto nusižu
dė apie 30 metų amžiaus 
gerai apsirengusi moteris.

I Aplink susirinko didelė irti-
pas Narmontą kratą—jieš- nia žmonių, bet niekas jos 
koti ginklą. Bekratydamas nepažino. Nuvežta ligoni- 
iš vienos kišenės ištraukė nėn ji tuoj mirė. Tenai nu- 
160 litų, o iš antros 4 litus statyta, kad ji nusinuodijo 
35 centus. Sako, pinigus ati- karbolium. Ji buvo inteli- 
duok ir ryt rytą ateik į Tau- gentiškos išvaizdos, 
ragę pas apskrities viršinin
ką atsiimti.

Narmontas, supratęs, kad 
užpuolikas nėra joks virši
ninkas, o paprastas plėši
kas, puolė jį ir pradėjo 
grumtis. Narmontas plėšiką 
parsimušė ant žemės ir, įki
šęs ranką kišenėn, atsiėmė 
iš jo atimtus 160 litų. Nar
montas grumdamasis šaukė 
pagalbos, bet pagalbos iš 
niekur nesusilaukė, nes bu
vo naktis. Plėšikas iš Nar- 
monto ištruko, nes Narmon- 
tui ne taip svarbu buvo plė
šiką sulaiykti, kaip atsiimti 
160 litų. Grumtynių vietoje 
Narmontas rado plėšiko 
pamestą laikrodėlį ir kepu
rę. Laikrodėlį Narmontas 
pasilaikė sau už neatsiintus 
4 litus 35 et. ir besigru
miant drabužių sudrasky
mą. Narmontas su Albužiu 
policijai apie šį užpuolimą 
nieko nepranešė.

Po valandos plėšikas iš
ėjęs iš miškelio, į kuri nuo 
Narmonto buvo pabėgęs,

KELIONEI J LIETUVĄ

jSSlkOs

BALTASIS 
LAIVYNAS

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smalkius pa- 

■igarsinimuM, kaip tai: pajieško- 
jimus apsivedimy, įvairias prane
šimus, pardavimus, pirkinius, 
skaitome po 3e už žodį už sykį. No
rint t4 patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už syk). 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paieškojimus 
apsivedimu, kurie skaitomi po 3c. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už paj ieškoji mus giminiu ir drau
gą skaitome tik pe le už žodį. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimas greitai tilptą. 
reikia prisiąsti fotografiją ir 
klausti kainos.

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

Pajieškojimai su paveikslu kai 
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia paaiąsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
253 BROADWAV

SOUTH BOSTON. MASS.

palaidojusi, bet kur—neat
simenanti vietos.

Pagaliau kaltinamoji V. 
Maženienė kalta prisipaži
no, kad kai tik kūdikis gi
męs kitą dieną jos vyras 
Maženis naujagimį tvarte 
nužudęs, o kad nesivaidin-

Liepos 12 d. kriminalinė 
policija Ukmergėje sulaikė
li^e^amriaut1' UŽGR1Ve™ynaGANC,Ą

mas? Vaikščiodamas’pa^kiI Bą1™*? y^sčiaus, Ukmer-; s*'1’"™*-
sargybinius ir “geram mo- Į=e® apskrido. _ į. C. Riklio namukas, stovįs
mentui” esant pasiima siun- . Minėtas vagis Ukmerge- jau trecią šimtą metų suda- _ 
čiamą “dovaną” iš užsie- Ne PradeJ° velktl hępos pra-1 re pavojų gyvybei. Tačiau tų — nupiovęs jo galvą. Tai

...........  1 džioje ir per tokį trumpą Riklis vis atsisakė nugriau- ........... —
laiką “sugebėjo” padaryti ti namuką ir joje gyveno, 
net 15 vagysčių — įsilauži- Bet štai, vieną naktį, tas 
mų. namukas-lušna pati ėmusi

mo. Kartais policija ir to 
kias gudrybes suseka.

Čia įvairiais budais neša
ma. Sukama sviestas apie 
pilvą, (tik vasarą tirpsta)

JONAVOJ SENA LŪŠNA

Pasirodo, kad Tamulis y- griūti, nes lūžo balkiai. Luš-
šilkai kojas, gi mašinėlių ra “veikęs” ir kitose rieto->ną griuvo tuo metu, kai Ri- 
i___ -i* f :•____ z z j_ iviptosp. Kipk žinoma, psa? kini spima mipcroiiis. kriQ-akmenėliai įsiuvami j dra

bužių atlapuose, sagose ir
| vietose, 
(“dirbęs”

Kiek žinoma, esą? kliu. šeima miegojus. Kris- 
Kauno, Mariam-j damos lubos Riklienę vie-

nan. Smulkia' kontrabanda P0'??, Alytaus ir kituose ap-į toje užmušė, o kiti sunkiai 
daugiau, sako, neša “aukš- sknciuose. L z savo veikimą, sužeisti.
to ranp-o” žmonės. |es^s Jau aPie 10 kartli baus'------------------------------------

Kontrabandos kuliu dau-|^s’ bet kiekvieną kartą, iš- Visiems užsieny gyvenantiems 
giausia iš Vokietijos į Lie- iš kalėjimo, vėl imda- lietuviams „Lietuvos Žinios*
tuvą perneša šilkų, degamų vęsis “darbo. metams tik 6 doleriai.
mašinėlių, eterio ir įvairių Paminėtas įdomi smulk- „
o-primn mena: padaręs kūnuose na- "OTeaanu y”’“ “ *“•
g U’ muose vafrvste vėl ateida- «yvenan«ai’ me» nu‘--------------- muose \ag\stę, vei ateiaa Urėme mQsų dienrašči0 prenumerau
NELEIDO ŽYDAMS PRO- ™ Pas t?08 .asmenis, prasy- tiekt kiek mums apseinl

TESTO MITINGŲ. day.° valgyt1 kaiP nieko ekspedicija. Todėl, visus kviečiami 
klausinėdavo apie išrašyti populiarų demokratiškoą pa-Lietuvos žydai buvo su-P62111^5

darė komitetą p-atestuoti .£,‘u0 Pac.lu ?a™ au'
prieš Anglijos sumanymą kaį.^lksda.X° «™oputą. 
padaly-ti Palestiną. Tas ko’ Ukmergėje _ dažniausia 
miteti paskelbė žydų laik- pĮuplesdavo miegančius pro 
raščiuose, kad protesto mi- atrakintas duns, ar langą, 
tingai busią ruošiami po vi- T .drąsiausiai issinnk- 
są Lietuvą žydų sinagogo- dav«s k« tinkamesnio.

„ x ... ... se (iškalose). Kaune toksSutaupysi pinigą pirkdamas mitj' turžjo įvykt; Va.

saros Teatre. Bet vėliau tie

Nuolatinis susisiekimas
NEW YORK—KLAIPĖDA

(Per Gothenburgą, Švediją)
I^iivų išplaukimai iš New Yorko

DROTTMNG HOLAI rugp. 26
GRIPSHOLM .......... rugsėjo 4
KINGSHOLM .... rugsėjo 14 

DROTTNINGHODM rugsėjo 2.3

kraipos dienraštį

kuris metams tekaštuoja tik * dole
riai, pusei metų 3 doleriai.

Jei vienai šeimai per brangu — 
susidėkit dviese ar trise.

Mes norime, kad „Lietuvos Žinios1 
būtų skaitomos viso pasaulio lietuvių 

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

nas, Gedimino 38. Lithuania.

laivakortę ten ir atgal.
Reikalaukite musų bendros apie patys laikraščiai paskelbė, 
kelionę brošiūrėlės ir kainaraščio. „tirt,, V1G.
Gaunama nemokamai pas visus kad nenumatytų kllU-
musų autorizuotus agentus, arba čių protesto mitingai nega-
Swedi«h American Line lės įvykti.” Tos “nenu uaty- 
154 Boylston St., Boston, Mas*. tOS kllUtlS, tai pollCIJOS UZ- 

draudimas.

UruĮpiay’aus I-ietuyią DarLvunkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesi. Lai

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

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

C. Paraguav No. 1480,
MONTEVIDEO. URUGUAY.

Pažangiejie Amerikos
Lietuviai!

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

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

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

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

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

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

Adresas:

ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

I
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Mulloney skolos $2,558,924, 
o turtas—0.

Daniel C. Mulloney, kuris 
prašmugeliavo Federal Na>

VISI RUOŠIASI ISTORI
NIAM PIKNIKUI.

Kalbės Ispanijos karžygiai.
Kaip žinia, Ispanijoj ka

riauja prieš fašistus daug 
[amerikiečių (jų tarpe yra

tional Banką su žmonių pi-;daug ir lietuvių). Jie suda 
mgais, dabar liuosu noru [ ro tenai atskirą Lincolno 
pasidavė bankrotan, pa-; brigadą, šioj brigadoj ener

gingai kovėsi ir trys broliai

Massachusetts lietuvių or
ganizacijų Bendras Komi
tetas rengia didelį pikniką 
Lietuvos demokratijos nau
dai. Piknikas įvyks 6 rugsė
jo dieną, panedėlį, Labor 
Day šventėj, visiems žino
moj vietoj, Vose Pa vilione, 
Maynard, Mass.

Šis piknikas yra vadina-

Vladas Čebatorius sužeistas ,.eikšdamas, kad Jlg esas 
vogtam autcbomitiuje. j žmonėms skolingas $2,558,- 
Pereitą nedėldienį ant 924. o turto neturįs jokio,

Dorchester avė., South Bos- todėl prašo, kad teismas 
tone, automobilius atsimu- [ pripažintų ji bankrotu ir 
šė į stulpą ir taip susilanks-; paliuosuotų nuo visų skolų, 
tė, kad jo vežikas negalėjo j Nėra abejonės, kad teismas 
pats išsiliuosuot. Kai atvy
ko policija, paaiškėjo, kad 
automobilius yra pavogtas 
nuo Army Base, prie Sum

mas istoriniu, nes u-
jų musų išeivijos istorijoj 
da nėra buvę tokio pikniko, 
kurį rengtų apie 50 drau
gijų-

Šį pikniką remia visos 
musų grupės ir srovės, pa- 
šalpinės draugijos, politi
niai kliubai ir kultūriniai 
rateliai. Visi dirba bend
ram tikslui — laisvai Lie
tuvai.

Šiomis dienomis prie šio 
bendro darbo prisidėjo ir 
Lietuvių Metodistų Žinyčia. 
Ji atsiuntė savo atstovus ir 
Bendro Komiteto susirinki- 
man ir pasižadėjo duoti 
darbininkų piknikui.

South Bostono Lietuvių 
Moterų Kliubas rūpestingai 
darbuojasi, kad prirengus 
gerus pietus pikniko daly
viams.

Pagirtinas yra Amerikos 
Legijono Dariaus Posto nu
tarimas prisidėti prie bend
ro lietuvių veikimo už Lie
tuvos demokratiją. Legi jo
nas pasižadėjo dalyvauti 
Maynardo piknike su savo 
garsiaja kapelija.

Visi ruošiasi

mer st. Ir paaiškėjo, kad jo 
vežikas buvo Vladas Čeba- 
torius, 22 metu amžiaus vai- 
kėzas. Kadangi jis buvo su
žeistas, tai policija nuvežė 
jį ligoninėn, kur jam buvo 
-uteikta pirmoji pagalba, o 
paskui policija parsivežė jį 
atgal į South Bostono nuo
vadą ir čia užrakino už gro-

Cambridge’aus policija su
simušė su juodukais.

Hovvard gatvėj, Cam- 
bridge’uje. pereitą sąvaitę 
tarp juodveidžių kilo triukš
mas. Sakoma, kad viena 
iuodveidė moteris norėjusi 
nuvalyt keliatą savo “tau
tiečių,” kurie buvo susėdę 
ios tarpduiy. Iš to kilo peš
tynės, i kurias susirinko a- 
pie 300 juodveidžių. Kai at
vyko policija ir pradėjo peš
tukus skirstyt, tai juodvei- 
džiai Įsižeidė, kad neprašy
ti mėlynsiuliai kišasi į jų 
reikalą, ir lyg susitarę visi 
puolė policiją. Vienas po
licmanas buvo parmuštas 
žemėn ir sulaužytas polici
jos vežimas. Tvarkai atsta- 

istoriniam tyti reikėjo sušaukti net 30 
piknikui, tik kažin kodėl policmanu. Po visų tų muš- 
nieko nesigirdi apie lietuviu tvniu buvo areštuota viena 
kriaučių uniją. Seniau ji juodveidė mergina, kuri 
buvo darbšti organizacija, daugiausia pasižymėjo po- 
bet paskutiniais laikais už- licmanų spardymu.
migo. Kame priežastis? "------- -------

Pikniko tikietai platina- Didelis gaisras Everett’e. 
si labai gerai Bostono vei-; Pwej Everett-e
liejai yra paskyrę nuo sa- už=idegė Everett Fuel Co. 
vęs da n 3 dovanas tiems, sanriėlis su kūrenamais me- 
kune daugiausia išparduot dži Gaisras tiek jy ,g. 
tikietų Bostone. Pirma do-
vana bus Laisve metams. uenaeesiai. kurie kovo- 
antra — Keleivis metams. - * - - -i,• ,, . ,

taip ir padarys. Kuomet be
turtė motina pavagia krau
tuvėj 25 cetų vertės panče- 
kų savo vaikams, tai teis
mas sodina ją kalėjiman iki 
metų laiko : o kai banko 
prezidentas nuneša milio- 
nus, tai jis tik apskelbiamas

Flaherty iš Bostono. Visi 
trys tapo sužeisti ir pagiję 
sugryžo į Ameriką. Dabar 
jie važinėja po Ameriką su 
prakalbom. Kalba ir per ra
dio. Jie skelbia pasauliui 
niekšiškus fašistų darbus.

Šį ketvergą, 10 rugpiučio, 
kaip 8:30 vakaro, broliai 
Flaherty kalbės masiniam 
mitingui, Symphony Hali, 
Huntington ir Massachu
setts avė. kertėj.

Apart brolių Flaherty,

Curley “runija” išsijuosęs.
Džim Curley, buvęs Bos-, 

tono majoras, o vėliau Mas
sachusetts gubernatorius, 
dabar vėl “runija” Į majo
rus. Ir jo pakalikai tvirtina, 
kad jo šansai esą geresni 
negu kurio nore kito kandi
dato. Curley bijąs tiktai vie
no oponento, tai kongres- 
mano MacCormacko, jeigu 
šis nutartų jieškoti vietos 
Bostono rotužėj.

RADIO PROGRAMA.
Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central skv. 

CAMBRIDGE, MASS.

bankrotu ir paliuosuojamas kuriais dabar labai susido- 
nuo visos atsakomybės. Kai mėję buržuaziniai-gatviniai
Mulloney bankas užsidarė, 
■ame buvo žmonių sudėta

laikraščiai ir politikieriai, 
šiose prakalbose kalbės da

$58,000,000. Iš tos sumos Cesareo de Garareilla—Is- 
jie gavo tik po 30 centų nuo: panijos konsulas Bostone:
dolerio, ir gali but, 
daugiau nieko negaus.

kad Phil Frankfeld, komunistų 
partijos sekretorius šioje 
valstijoj, ir kiti. Programoj 
dalyvaus garsus ispanų šo
kikai: Ana Maria ir Cesar 
Tapia. Jonas.

Pataria šaudyt visus šunis.
Agrikultūros Departa

mento valdininkas Chas. F.
Riordon išsiuntinėjo vi- i ------- ;--------
siems miestų majorams Moterys ruošia atskirą sta-
Massachusetts valstijoj pa-J lą Labor Day piknikui, 
tarimą šaudyt visus palai-! Bendram lietuvių pikni- 
dus šunis. Jisai nurodo, kad ke per Labor Day Maynar- 
gydymas sukandžiotų žmo- de, moterys turės atskirą 
nių kainuoja piliečiams tiek stalą apkrautą pečenkomis 
daug, kad šunų laikymas y- ir kitais skaniais valgiai, 
ra visai nepateisimanas. So. Bostono Motei-ų Kliu- 
Bendrai imant, kiekvieno bas pereitą ketvirtadieni tu- 
ikasto asmens gydymas vai- rėjo savo šeimynišką vaka- 
stijai atsieina $50. Nuo, rienę. Valgyt buvo iki kak- 
1933 iki 1936 metų pabai-jlo. Ir viskas labai skaniai 
gos sukandžiotų žmonių pagaminta, 
gydymas kaštavo iš viso J šitą vakarienukę musų 
$54,750.50. : darbščios moterys ruošė

--------------- [ tam. kad pasipraktikavus
So. Bostono draugijų dė- bendram lietuvių piknikui, 

meaiui. kuris įvyks per Labor Day,
Liepos 22 Įvyko bendras Maynarde. Tenai jos paruoš 

So. Bostono draugijų atsto- pirmos klasės stalą su ska
rų susirinkimas, kuris nuta- Į niausiai namie pagamintais 
•ė, kad kiekviena organiza- valgiais.
cija, prisidėjusi prie Ameri-; Kad taip ištikiu jų bus, 
kos Lietuviu Kongreso, duo- abejoti netenka, nes pereitą 
tų po keturis darbininkus ketvergą subrinkusios mo- 
bendram piknikui, kuris į- terys valgius ragavo ir ‘Ti

genavo, ko kur trūksta: 
druskos, pipirų, lapelių ar

vyks Maynarde per Labor 
Day. Taigi, kurios organi
zacijos darbininkų dar ne- kitų pridėčkų. Šituo reikalu 
išrinko. Drašome tu organi- daugiausia darbuojasi V.

Pilypas.ganizacijų nanai: Kataii- pųuciaž£ Farraguto stovyla Kitą ketvergą, šio mene- 
liai, komunistai. socialistai. rausvai. ,sio 26 d.. 8 vai. vakare šau-
tautininkai ir km. Lietuvos .... . _ ................ ūkiamas draugijų atstovų ir

Ateinantį nedėldienį, rug
piučio 22 d., Bostono lietu
vių radio programa per sto- 

|tį W0RL (920 kil.) kaip 
9:30 iki 10 vai. ryto bus

GERA NAUJIENA!
Vėl išėjo naujas 1938 me __

tų daug pagerintas Stewart sekanti: (1) Lietuvių Ra- 
Warner šaldytuvas. Labai dio Trio iš Bostono; (2) 
gražiai padarytas. Retai bė- Akvilė Siauriutė, daininin- 
gantis motoras, suvartoja kė iš Dorchesterio; (3) Ig- 
daug mažiau elektros ir ma- naš Kubiliūnas, dainininkas 
žai dyla pati mašinerija, iš So. Bostono ' '
Kito šaldytuvo už tą kainą panistė Elena Žukauskaitė 
iam lygio nėra, tik $159.50.
Trys metai išmokėt ir gva- 
rantuotas ant 5 metų. Užei-
kite pažiūrėt.

Stebuklinga Valymui 
Mašina.

Labai paranki valymui 
Karpetų, apmuštų Krasių,, 
Setų, Matrasų, sienų, drabu
žiu.. Su ja geriausiai galima 
karpetas išplauti. Abelnai 
ji paranki visokiam darbui. 
Nepirkite jokios kitos ne
pamatę šios. Užeikite ypa-

Telefonas 213X4
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
1»7 SUMMER STREET.

LA WREN C E, MASS.

. DR. G. L. KILLORY
11 JO akom- j 60 SCOI j Ay SQUARE, Room 22

PAUL STEPONKUS
Karpenteris ir Pentorius. 
Popieriuoju ir Baltinu.

56 Woodlawn St., 
Jamaica Plain, Mass.

Tel. PARkvvay 4569

5 puikus kambariai ir 
maudynė.

Štymu apšildomi, visi nau
jausi įtaisymai. Parankus j
visais atžvilgiais ir šviesus.pąmavę SIUS. Vie.K.ie ,pO- jj ,įj įį,

uskai ir pamatykite kokius ..i , „„
stebuklus ji daro. Jums tas 
nieko nekainuos. Jeigu no
rite, mes galime pademons- 
truot jūsų pačių namuose, 
tik patelefonuokite, o mes 
atvažiuosime ir parodysime 
kiek visokių darbų galimai 
su ja padalyt.

Keleivio” name, 253
Broadway, So. Bostone.

L STREET 
LIQU0R STORE

Parduodam geriausius įvairių rūšių 
TONIKĄ, DEGTINĘ, ALŲ Ir VYNĄ 

ROLAND KETVIRTIS CO. visokiose įtalpose: Bonkoms. Gor
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir 
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 

■ įvairiausias.
Pokiliams. Vestuvėm*. Namuose Vai- 

n u * J ‘ sems ir Baliams. Specialiai kainosReikalinga Hairdreuer sumažinamos. Pristatom greitai ir 
Reikalinga patyrusi lietuvaitė ; veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak.

plaukų dabintoja. Darbas pastovus ir Pašaukit SOU-th Boston 4147 
alga gera. Kreipkitės į: Casper Į
Beauty Parlor, 1064 Dorchester avė.,Į PAS STRIGUNĄ
Dorchester, Mass. Tel. GEN 3668. ; . _ _ _---------- ----------------------------195 L Street, So. Boston.

BARGENAS j---------------------------------------
Parsiduoda 2 šeimynų namas su I 

visais įtaisymais. Piazai yra prieša
kyje ir užpakalyje. Yra vaisinių me- I 
džių ir 2 karų garadžius. Už $3,900. '
Savininkas ant antro aukšto. (4)

38 Bigek>w st., Brighton, Mas*.

322 Broadway, So. Boston.
Tel. ŠOU 4649.

Namas su Saliunu
Parsiduoda arba mainais į gerą i 

farmų. Minėta vieta apgyventa lietu- į 
viais, biznis geras ir švarus, So. Bos- | 
tone. (5)

Klauskite “KELEIVIO” ofise,
253 Broadway, So. Boston, Mass.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADH'AY. 
SOUTH BOSTON, MASS. 

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

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

BOSTON. Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ.

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

Tel. So. Boston 2660
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

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

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

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

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

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

Tel. University '9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.
Martin Walulis

FURRIER
PASIUVAM KAILINIUS, KO

TUS, KEIPUS, MAFFIE.
Pigiau negu pirktumėt mieste. 

Priimam priežiūrai (storage) už 
2 nuošimčiu nuo daiktų vertė*.

1854 DORCHESTER AVĖ, 
Arti Ashmont Stoties 

DORCHESTER. MASS.
Tel. TALbot 5208.

SOUTH BOSTONKafeteria
249 BROADWAY, 

South Bostone.
SMAGI VIETA PASIVAIšINT
Visokių Stiprių ir Minkštų

Gėrimų ir Užkandžių.
Gera miera, puikus patarna

vimas. Vakarais, specialiai pa
ruošiami užkandžiai.

Puikų patarnavimą užtikrina
me. Vieta gražiai įrengta. Pra
šome visų užeit pas mus pavie
šėti.

Frank Zarveckass 
Vincas Balukonis

Mirė Pagojus.
Šį panedėlį po sunkios

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AL 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 4618

įg.| Nežinomi šposininkai vie
ną naktį nudažė rausvai ad-

demokratijai dirba 
vien.

Taip pat visų srovių žmo- nnrolo 
nės buriasi į būrelius ir ta- i stov 
riasi kartu važiuoti i pikni- South Bostono pajūry. Far 
ką. Bostono Komitetas bu- ragut yra Amerikos vidaus 
vo nutaręs samdyti 8 auto- (civilinio) karo didvyris.
busus, bet išrodo, kad aš- ——
tuonių neužteks. Kometa lekia 400.000 į

Kitos kolonijos taipgi ru- valandą,
pinasi busais. Harvardo universiteto as-

Piknike pasižadėjo kai- tronomai apskaičiavo, kad 
bėti per garsiakalbius adv. Finslerio kometa, kuri da- 
Bagočius, “Laisvės” redak- bar lekia pro žemę. daranti 
torius A. Bimba ir “Relei- po 400,000 mylių Į valandą.
vio” redaktorius S. Michel--------------------------------------
sonas.

VISI pikniko darbininkų susirin-

įumaiai. į . * . ..
Malonėkite visi buti. Tai i gausiai remdavo Amerikos 

vra be galo svarbu. Bet kitų Lietuvių Kongreso darbus, 
kolonijų draugams nėra rei-Pls turėjo valgomųjų daiktų 
kalo Į šį susirinkimą va- parduotuvę pne E ir 4-tos
žiuot. J. Krukonis,

Bendro K-to sekr.
gatvės kampo. G.

Išplėšė $8,000 vertės 
Ant Back Bav 3 ginkluo- _ . kailių,

ti banditai užpuolė Sher- vagys !s.1_
mano vaistinę ir išplėšę veržė 1 kailių sandėli prie 
$101, pabėgo. 60 Chauncy st., pagrobė
--------------------------------------$8,000 vertės kailių ir pa

bėgo.

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalius dokumentas 

317 E STREET 
(Kampas Broadsray)

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Visi. kurie mano į pikni
ką važiuoti, o savo automo
biliu neturi, tegul iš kalno 
užsisako bilietus autobu
sams. Autobusai išeis iš So. 
Bostono nuo kampo Broad- 
way ir E st. Bet kas neturės 
iš kalno Įsigijęs tikietų, tam 
gali nebūt vietos.

K. Barei enė, 
Komiteto sekretorė.

Bomai užmušė Juozą Ma
lina vičių.

Vieną vakarą Marė Mali- 
navičiutė rado tarpdury su
muštą savo 27 metų am
žiaus brolį Juozą. Pasišau
kus kitus namiškius, Juozas 
buvo įneštas butan ir pagul
dytas lovon. Paskui buvo 
našaukta^ Dr. Jakimavičius, 
kuris patarė nuvežti sumuš
tąjį miesto ligoninėn, kur 
pagulėjęs nekurį laiką Juo
zas Malinavičius mirė. Da
bar policija jieško tų bomų, 
kurie jį mirtinai primušė. 
Malinavičius gvveno prie 
42 A st., South Bostone,

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA '

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.
šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo. 
Čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais. sutartis su latviais, aprašymas visų 
mušiu su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina................................................... $1.00
Drūtais audeklo apdarais ................. $1.25

KELEIVIS
253 Broadwav, So. Boston, Mass.

BLINSTRUB'S 
Village and Grill

VALGIAI SPECIALIAI PRIRENGTI.
GERIAUSI BOSTONE! KAINA STEBĖTINAI ŽEMA

Kas mylite gardžiai pavalgyti,
Užeikite pas Blinstrubą.

VAIDOVILIS-FLOOR SH0W
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNIS

40—50 ypatų Dalyvauja parengimuose vakarais.
Garsi Muzika. Draugiškos Vakaruškos Visiems Daug Smagumo. 

Kurie nori turėt tikrų PASISMAGINIMĄ,

UŽEIKIT PASISVEČIUOT PAS BLINSTRUBUS

Kampas D STREET ir BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

PASITARKIT SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo viso-I 
kių kraujo, nervų, odos ir: 
kroniškų ligų. Kurie kenčia! 
nuo reumatizmo, žaizdų, 
uleerio, kancerio, tumors’o, 
arba nuo bile odos ar gal
vos odos ligų, reikia pasi

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

DR.GRADY3™'™' s‘,
Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai lr 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome AutomobiHna ir 
Trokus visokių išdirbyečių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunss — savininkaL

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St. 
SO. BOSTON, MASS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

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

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

258 W. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.
Telefonas ŠOU t k- Boston 4486.

Brocktono ofisas: Tek Brockton 4110
16 Intervale Street,____________ Montello, Mass.




