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Anglijos Laivynas Medžio
ja Italijos Submarinus

I ŠIURPUS ĮVYK1S\ 125,000 Žmonių. 
CHICAGOJ. Nuo Hitlerio Pabėgo

Sūnūs išsispaviedojo ir kir- Jiems paremti buvo surink 
viu sukapojo savo motiną

Amerikiečių spauda pra-
ta $3,033,000.

Bendras komitetas Vo-

Japonai Puola Kiniją 
Visomis Savo Jėgomis

LONDONAS ĮSAKĖ 
SKANDINTI JŪRIŲ 

BANDITUS.
Sovietai reikalauja iš Itali
jos atlyginime už du nu

skandintu laivu.
Paskutinėmis dienomis 

nežinia keno submarinai 
pradėjo atakuoti kitų vals
tybių laivus Viduržemio Ju
roj, Ispanijos pakrašty. Kai 
kurie laivai buvo užpulti už 
kelių šimtų mylių nuo Ispa
nijos pakraščių, atviroj ju
roj, kur niekas neturi teisės 
laivų kliudyti. Šitokį darbą 
tarptautiniai Įstatymai skai
to jūrių banditizmu. Nors 
nėra Įrodymų kam tie sub
marinai priklauso, tačiau 
nesunku suprasti, kad jie 
yra Italijos. Todėl Sovietai 
stačiai pareikalavo, kad 
Italija atlygintų jiems už 
du paskandintu laivu. “Lai
vus Viduržemio Juroj skan
dina fašistai piratai iš Itali
jos,” sako oficialė Sovietų 
Rusijos spauda. Ir Maskvos 
laikraščiai priduria, kad ita
liški fašistai turės brangiai 
Sovietam užmokėti už pa
skandintus laivus.

Įniršo ir Anglijos buržua
zinė valdžia, nes šiomis die
nomis vienas jos laivas Vi
duržemio juroj buvo iš pa
salų paskandintas, o antras, 
ir tai jau karo laikas, buvo 
užpultas ir torpeduotas, 
nors ir nenuskendo. Tuojau 
po to Londonas ir Įsakė sa
vo karo laivams pradėt “pi-

Anglija Smarkiai 
Ginkluojasi.

Kas valandą išleidžia
$173,611 karo ruošai.

Londono žiniomis, dabar-
cijos atstovai. Italijos supy-*}*1™? ^iku Anglija kas va- 
kinti Anglija labai nenori, ian< ^ 18 e.1(1zla P° $1/3,611 
o kad Rusija ir Ispanija ! gį"*1.1“"“1- Tal reLskla !?,- 
pyks, tai Anglijai visai ne- 893-aO ’»*»• ram"» _

neša iš Chicagos baisų įvy- kietijos pabėgėliams šelpti MERGINA RADO $25,000, 
kį. Richardas Stefanik, 30 paskelbė Paryžiuje, kad nuo bet NIEKO NEGAVO, 
metų amžiaus slovakas ir to laiko, kaip Vokietijoj įsi- Atlanta, Ga. — Pereitą

svarbu. Italija H stato visai 
begėdiškų reikalavimų. Ji 
pareiškė, kad jeigu Anglija 
ir Francuzija nori tokios 
konferencijos, tai jos turi 
pripažinti generolui Fran
kui kariaujančios valstybės 
teises. Londonas manda
giai atsakė, kad Franko 
klausimas neturi nieko ben
dra su šita konferencija. Ir 
vėliausios žinios iš Pary
žiaus sako, kad ši konferen
cija galinti neįvykti, nes 
Italija turbut nedalyvau
sianti, jeigu Frankui nebus 
pripažintos kariaujančios 
valstybės teisės. Vienu žo
džiu, Italija išnaudoja kiek
vieną progą, kad išgavus 
kruvinam fašizmo razbai- 
ninkui “kariaujančios vals
tybės teises.” Nei Rusija, 
nei Francuzija nesusirupi- 
na tiek Ispanijos lojalis- 
tais, kiek Italija ir Vokieti
ja rūpinasi fašistais.

Japonija Tiktai 
“Ginasi.”

Pereitą subatą Toki joj 
susirinko Į “karo posėdį” 
Japonijos parlamentas. Mi
nisteris pirmininkas paaiš
kino susirinkusiems atsto
vams, kad dėl Kinijos kal
tės Japonija esanti įtraukta 
į “labai nelaimingą karą.”

ratų" medžioklę “Piratais” I Mat, Japonija norėjusi su
vra vadinami jūrių bandi
tai arba laivų plėšikai. Apie 
10 Anglijos naikintuvų da
bar plaukioja po Vidurže
mio Jurą ir jieško submari
nų. Jų kanuolės atidengtos 
ir gatavos šaudyt. Submari- 
nams naikinti yra vartoja
mi specialus šoviniai, ku
riuos amerikonai išrado per 
pasaulinį karą. Bombos 
šaujamos ne tiesiai į sub
marinus, bet viršun, taip 
kad jos kristų į vandenį tie
siai iš viršaus; šitaip kris
damos jos giliai nuskęsta ir 
tuomet sprogsta, išmesda
mos didelį juros plotą aukš
tyn. Jeigu submarinas pasi
taiko arti sprogusios bom
bos, tai sprogimas jį sudras
ko; o jeigu jis būna toliau, 
tai vandens spaudimas jį 
sunaikina.

Nors Anglijos laivynas 
dabar medžioja “piratus,” 
tačiau Londonas elgiasi la
bai atsargiai, kad nesukirši
nus Italijos. Jeigu “piratai” 
medžiojami, tai tik dėl to, 
kad niekas “nežino,” kam 
jie priklauso. Italija užsigy
nė, kad jie ne jos. Ispanijos 
fašistai irgi ginasi, kad jie 
piratiškais darbais neužsi
ima.

Kaip ten nebūtų, Anglija 
vis bando Italiją glostyt, 
štai, šią sąvaitę Ženevoj y- 
ra šaukiama Viduržemio 
pajūrio valstybių konferen
cija dėl tų submarinų. Ją 
šaukia Anglija ir Francuzi
ja. Pastaroji norėtų, kad 
konferencijon butų pa
kviesta Sovietų Rusija ir 
Ispanija, bet Anglija tam 
priešinasi. Girdi, Italijai 
nepatiks, jeigu konferenci
joj sėdės Maskvos ir Valen-

per minutę ir $4,- 
168,684 per dieną. Iš viso 
Anglija yra nusistačiusi iš
leist karo ruošai §7,500,000. 
Ginklų fabrikai eina dieną 
ir naktį. Statomi dideli karo 
laivai. Orlaiviai gaminami 
šimtais. Karo tikslams mo
bilizuojama visa pramonė. 
Ir tuo pačiu laiku ruošiama 
apsauga nuo priešo lėktuvų. 
Eina atkaklus naujokų ėmi
mo vajus; norima gauti 
120,000 naujų vyrų regu- 
liarei armijai ir 100,000 vy
rų teritorialei armijai. Už
sakyta 30,000,000 priešdu
jinių kaukių. Nuošaliose 
vietose, kur publika ne
vaikščioja, statomi nauji 
amunicijos fabrikai. Vienu 
žodžiu, visa valstybė Į karo 
ruošos darbus.

Užmušė 5 Japonų 

Lakūnus.

Pereitą subatą japonų or
laivių eskadrilė buvo nule
ms į šansi provinciją bom
barduoti kiniečių komunis

tų pozicijas. Vienas japonų 
orlaivis buvo numuštas ir

labai dievuotas Romos ka
talikas, per didelį tikėjimą 
išėjo iš proto ir paėmęs kir
vį sukapojo savo 60 metų

MIESTAI DEGA 2,000 
MYLIŲ PLOTE.

Bet kiniečių kariuomenė 
narsiai kerta priešą atgal.
Japonai pradėjo didijį 

savo ofensyvą ir atakuoja 
Kiniją visomis savo spėko-

galėjo rudas fašizmas su sąvaitę čia buvo toks atsiti-
Hitleriu priešaky, iš Vokie- Rimas. į vieną 10-centštorį 
tijos pabėgo 125,000 žmo- užėjo gražiai apsirengęs 

... . . kurių tarpe,žinoma, vyras, nusipirko bonkutę
amžiaus motiną. Kai polici- daugiausia buvo žydų, bet rašalo ir išėjo, palikdamas _ _ 
ja suėmus, jį pradėjo klausi- 15,000 buvo ir ne žydų. Ši- ant stai0 savo portfelį. Jau-'misvisu pasiutimu. Jų 
nėti, kokiais sumetimais jis i tiem pabėgėliams šelpti nuo aa mergina, kuri pardavė orlaiviai kelia didžiausį te- 
motiną nužudė, jis atsakė, 1933 iki 1936 metų pabai- jam tą rašalą, paėmė port- torą. žinios iš Šanchajaus 
kad ji buvusi “velnio ap- gos buvo išmokėta §3,033,- feų jr ra(jo jame 25,000 do- sako, kad Kinijos miestai 
sėsta.’” Prieš tą baisų darbą 000. Vien tik Amerikos žy- lerių pinigų. Ji padavė ra- dega jau 2,000 keturkam- 
Stefamk atliko išpažintį ir dai surinko §1,800,000 nu- dinį krautuvės vedėjui. pių mylių plote. Bombos 
paskui buvo da nuėjęs slo- kentėjusiems nuo fašizmo Tuoj sugrvžo tas jaunas vy- krinta iš padangių ir sprog- 
vakų Švenčiausios Širdies savo tautiečiams šelpti. ras jieškodamas savo pini- aamos griauja namus, sėja

--------------- gų. Portfelis jam buvo ati- uSni ir žudo žmones. Tai
4. D. F. Išlojo Unijų -duotas ir jis davė tai mergi- nėra karas bet beginklių 

. , nai “radybų” 1 dolerį. Bet žmonių žudymas. Žudomi
intemacionalan. mergina ir to nepriėmė, nes lygiai visi: vyrai ir moterys, 

. - . - . Amerikos Darbo Federa-i krautuvės taisyklės drau- seni įr maži.
velniu. Vėliau vaikai pama- cjjos pildomoji Taryba pe- džia pardavėjoms imti iš Kaip armija ir laivynas, 
tė pei langą, kad Stelaniko, reitą sąvaitę nutarė įstoti i kostumerių bent kokias do- taip lygiai ii orlaiviai taiko
skiepe guli nužudyta mote- Profesinių Sąjun°ų Inter-Yanas. ‘ savo smūgius į silpniausias,
F?s:.Panešė apie tai po- nacionalą. Šitas Internacio- ----------- neapsaugotas vietas, kur ga-
hdjan kuri tuoj surado ir naias turj 20,000,000 narių Lcninarade SuŠttU- J daugiausia nuostolių pn-
zmogzudį. jr ctoja už socializmą. Ame- i » V" zmoniU įszudyt.

-- ------- -—- Likos Darbo Federacija pri- M Žmonių. Baisiausia yra naikinamas
Sveikinasi .AnHO/M gulėjo prie jo ir seniau, bet; Iš Maskvos pranešama, Šanchajaus miestas, di-

'kai 1912 metais buvo iš j°sM Pereitą nedėldienį, rug- įauT JT 
SULiaiS. I pareikalauta paremti sočia- sėjo 5, Leningrade buvo su- yra ,SH vh°nm -,000,000 gy-

Italijos uostan Venecijon, listinį judėjimą, ji iš Inter-šaudyta da 10 Sovietų vai- ve?^. Japonai non tą

Romos katalikų klebonijon 
su savo kunigu pasitarti, 
bet kunigo neradęs parėjo 
namo ir pradėjo kaltinti 
motiną, kad ji susidėjusi su

pereitą sąvaitę atplaukė an
glų eskadra iš Viduržemio 
uros, kur italų- submarinai 

paskandino jau keliatą lai-

nacionalo pasitraukė. Ją džio? priešu. Trys jAuvo1 ±“.£±1?

nusileido kiniečiu pozicijo- ^Plaukę prie Valenci- 
- - - 1 J os, anglų laivai iššovė 21

restoranų virė jai,kū rie da-!,lu sį?1J1Sn? vls neseka, 
vė žmonėms sugedusios kln,ecla!, e™81 <W: 
kiaulienos ir keliolika as- ,lskal ir uz<luoda —

Kinija gyventi taikoj ir dir
bti iš vieno. Bet komunistų 
kurstoma Kinija nenorėjusi 
geruoju su Japonija tartis, 
todėl Japonijai kitos išeities 
nebuvę, kaip tik “gintis.” 
Na, ir ji “ginasi.” Bombar
duoja Kinijos miestus, žu
do niekuo nekaltus žmones, 
ir Kinija dėl to kalta!

Taip visos valdžios mul
kina savo žmones.

Anglijos Socialistai 
Atsižadėjo Paci

fizmo.
Iki šiol Anglijos socialis

tai buvo griežtai priešingi 
bet kokiam karui. Bet pe
reita sąvaitę jų taryba pa
skelbė, kad nuo šiol Angli
jos socialistai nesipriešins 
valdžios ginklavimosi pro

gramai, nes Tautų Lyga pa
sirodė bejėgė, o fašizmo pa
vojus auga. Taigi šalis turi 
būt pasiruošus tą pavojų at
mušti.

se. Orlaivy buvo 5 japonai 
kiniečiai tuoj juos apsupo, 
jet japonai pradėjo šaudyt. 
<ova tęsėsi apie porą va- 
andų, ir vienas paskui kitą 
juvo nušauti 4 japonai. Pa
silikęs penktas jau nebetu
rėjo patronų šaudyt, tai už
degė orlaivį ir žuvo liepsno
se. Kiti japonų orlaiviai su
kinosi virš nukritusio lėktu
vo, bet nusileisti nedrįso, 
nes kiniečiai smarkiai juos 
šaudė

BUSIĄ MAŽIAU 
STREIKŲ.

Darbo Departamento se
kretorė Miss Perkins prana
šauja, kad ateity Ameriko- 
ie busią daug mažiau strei
kų, nes ačiū ^Vagnerio Įsta
tymui kapitalistai darosi 
sukalbamesni ir unijos ga
lės susitarti su jais ramiu 
keliu.

MAINE’O VALSTIJOJ 
UŽDRAUSTA ŽUVAUTI

Dėl nepaprastai ilgos sau
sros, Maine’o valstijoj už 
drausta žuvauti ežeruose 
nes bijomasi, kad žuvinin- 

Jkai nepadegtų giriu-

kartą iš armotų, kas milita- 
riškoje kalboje reiškė: 
Heilo, Mussolini!” Italų 

caro laivas irgi iššovė 21 
cartą, kas reiškė: “Heilo, 
anglai!” Toks pasišaudy
mas skaitoma “oficialiu 
mandagumu.”

tuomet valdė atžagareivis 
Gompersas. Dabar gi Inter

kalavimų jai nestatyti, ir to-j menų užsinuodi jo. Teismas skaudžių smūgių. Kiniečių 
dėl ji nutarė vėl prisidėti įžiūrėjo tame “kontrevoliu- neJaiI?e yra tik ta, kad jie 

cinį” darbą ir pasmerkė kai- netun tiek orlaiv1^ ir laku' 
tininkus mirti. Septyni kiti 
buvę kolchozų kenkėjai. Jie 
kaltais prisipažinę.

priešui

Ji
prie jo.

Laivų Darbininkai 
Prieš Japonus.

Aštuonios jurininkų or
ganizacijos New Yorke 
kreipėsi į Washingtono val
džią su prašymu, kad ji su- 
ižinotų su kitomis valsty 

bėmis, kurios pasirašė Kel 
logo paktą, ir sustabdytų 
karo medžiagos siuntimą 
Japonijon ir kiek tik galint 
padėti užpultiems Kinijos 
žmonėms.

IR VOKIETIJOJ ŪKININ
KAI IMASI SABOTAŽO

Telegramos praneša, jog 
Vokietijos ūkininkai atsisa
ko valyti pasėlius nuo lau
kų, kad nacių valdžia ne
gautų duonos. Pereitą są 
vaitę už tokį “sabotažą’ 
buvo areštuotas ūkininkas 
Fritz Langrock, kuris turi 
214 akrų ūkį netoli nuo 
Weissenfeldo. Jo laukus 
nuvalvs kareiviai.

IŠRADO NAUJA ŠAUTU
VĄ IR NUSIŠOVĖ.

Petrovgrado mieste. Ju
goslavijoj, jaunas inžinie
rius Meisneris išrado 10- 
vamzdį šautuvą, bet kadan
gi niekas nenorėjo iš jo tą 
išradimą pirkti, tai jis užsi
darė viešbuty ir nusišovė. 
Policija sako, kad tuo budu 
jis pareiškęs protestą vals
tybei ir ginklu fabrikan
tams, kurie nekreipė jokio 
dėmesio į išradimą.

SUKILIMAS MANDŽIU- 
KO ARMIJOJ.

žinios iš Šanchajaus sa
ko, kad čaharo provincijo 
sukilusi visa 2-roji Man- 
džiuko armijos divizija ir 
pareiškusi savo ištikimybę 
Kinijos vyriausybei. Man- 
džiukas yra japonų valdo
ma Mandžurija, kurios ka
riuomenę japonai dabar 
vartoja prieš Kinija.

SOVIETŲ UNIVERSITE
TAI IŠLEIS 90,000 GRA- 

DIANTŲ.

Maskva praneša, kad 
šiais metais Sovietų Rusijoj 
universitetus baigs 90,000 
žmonių. Tai bus nauji spe
cialistai valstybinei staty
bai. Iš to skaičiaus, 22,120 
bus kasyklų, chemijos, 
elektros ir statybos inžinie
rių.

BUŠO IR AUTOMOBI
LIAUS KATASTROFA.
Indianos valstijoj pereitą 

sąvaitę susikūlė busas su 
greitai važiuojančiu auto
mobilium. Penki žmonės 
buvo užmušti ir 2a sužeista.

GRUZIJOJ SUŠAUDYTI 
7 ŽMONĖS.

Maskvos žiniomis, 1 rug
sėjo dieną Gruzijoj (Kau
kaze) sušaudyta 7 žmonės, 
kurie darė sąmokslą sukilti 
ir nuversti Stalino valdžią. 
Tarp sušaudytujų buvo vie
na moteris. Du sąmokslinin
kai pasmerkti 10 metų ka-'

BROOKLYNE SUSTREI
KAVO VEŽIKAI.

Pereitą sąvaitę Brookly- 
ne paskelbė streiką baldų 
kraustymo vežikai. Jie rei
kalauja 8 valandų darbo ir 
daugiau algos.

PRISNIGO 6 COLIUS 
SNIEGO.

Colorado kalnuose perei- 
lėjimo, o kiti du — aštuo-itą sąvaitę prisnigo 6 colius
niems metams. sniego. Daugiau kaip 100 

automobilių buvo palikta 
sniege.

ATKASĖ 35,000 METŲ 
NAMĄ

Voronežo gubernijoj, So
vietų Rusijos mokslinė eks
pedicija atkasė iš molio pa
dalytą būdą, kurioj žmonės 
gyveno 35,000 metų atgal. 
Budoj rasta kaulinių ir tit
naginių įrankių.

JURININKAI UŽSINUO
DIJO SUGEDUSIU 

MAISTU.
Norfolko uoste pereitą 

sąvaitę 12 jurininkų sunkiai 
apsirgo privalgę sugedusių 
kepenų, o vienas net ir mi
rė.

PER LABOR DAY ŽUVO 
400 ŽMONIŲ.

Per Labor Day šventę šį
met Amerikoj žuvo visokio
se nelaimėse 400 žmonių. 
Beveik 300 mirė automobi
liu katastrofose.

APIE SOVIETŲ LAKŪ
NUS VIS NĖRA ŽINIOS.
Alaskos pakraščiuose vist JAPONIJOS KARALIUS 

dar tebejieškoma žuvusių MELDŽIASI.
6 Sovietų Rusijos lakūnų,! Japonijos karalius Hiro- 
kurie skrido iš Maskvos per hito pereitą sąvaitę laikė 
Šiaurės Ašigalį į Californi- speciales pamaldas, kad ją
ją, bet iki šiol nerandama ponų dievai padėtų grei- 
iokių pėdsakų. Išrodo, kad čiau sumušti Kiniją.
ju gyvu jau nebesuras. ---------------

----------------------- KINIEČIAI PAMETĖ
JAPONŲ LAIVĄ.

Į Port Angeles, Washing-
PERKŪNAS UŽMUŠĖ 

4 GOLFININKUS.
Netoli Pittsburgho perei-itono valstijoj, atėjo pereitą 

tą subatą perkūnas trenkė į sąvaitę japonų prekių gar- 
golfo lauką ir užmušė asme- laivis, kurio darbininkai
nis: du golfininku ir du vai 
ku, kurie nešiojo jų krep
šius su lazdomis.

buvo kiniečiai. Vos tik lai
vas pasiekė portą, visi jie 
pametė ji ir nuėjo sau.

ŠANCHAJUJE KILO 
CHOLERA.

Iš Šanchajaus praneša
ma, kad tenai jau pasiro 
džiusi cholera. Amerikos 
valdžia uždraudė tenai sa
vo laivams plaukti į Šan
chajaus uostą.

MUSSOLINIS VAŽIUOS 
PAS HITLERĮ.

Berlyno žiniomis, šio mė 
nėšio pabaigoje tenai at
vyksiąs pas Hitlerį Italijos 
fašistų vadas Mussolinis 
Spėjama, kad jiedu tarsis, 
kas daryti su Ispanija.

nų, kiek jų turi japonai. 
Pereitą sąvaitę Kinijos

valdžia atsišaukė į visą ci
vilizuotą pasaulį prašytia- 

; ma sudrausti barbariškus 
užpuolikus.

Kinija šiandien kovoja 
prieš viso pasaulio pavojų,” 
sako savo atsišaukime Kini- 
os generolas ir ministeris 

pirmininkas Čian Kai-šek. 
Ji gina netik savo laisvę, 
>et ir kitų valstybių nepri- 
dausomybę, nes jeigu Ja- 
>onija pasieks savo tikslo 
linijoj, tai vėliau ji užpuls 
ir kitas valstybes. Todėl pa
saulis turėtų kuo greičiau
sia dabar įsikišti ir sulaikv- 
,i visų bendrą priešą. Viena 
{inija neturi pakankamai 

nei ginklų, nei pajėgų šitai 
jaisiai kovai.”

Pereitą subatą kiniečiai 
iradėjo smarkų kontrofen- 
syvą prieš japonus Šancha- 
aus fronte ir vietomis iš

mušė priešą iš pozicijų. Be 
o, vienas japonų orlaivis su 
bombomis buvo numuštas 
žemėn, o antras smarkiai 
nerdamas žemyn, kad pa
leisti savo bombas, nespėjo 
išsilygint ir pats nukrito že
mėn, sutyždamas į skutus.

Nežiūrint kiniečių smar
kių atakų, japonai sako, 
kad jie laukia iš Japonijos 
daugiau sustiprinimų, ir kai 
tik susilauks, puls kiniečius 
atgal daug didesnėmis spė
komis. Nežiūrint kiek jų 
bus išmušta, japonai pasi
ryžę savo tikslo pasiekti — 
Šanchajų paimti.

Pereitą subatą Philadel- 
phijoj buvo peršautas veži 
kų unijos namo dženitorius 
Robert Haas, kuris norėjo 
sulaikyti įsibriovusį unijos 
ofisan vagi.

JAPONAI BOMBARDA
VO AMOYĄ.

Penki japonų karo laivai 
ir keli orlaiviai pereitą su
batą per keturias valandas 
bombardavo Pietų Kinijos 
uostą Amoyą. Kiniečių ka
nuolės nuo kranto atsakinė
jo ugnimi, bet priešo nepa 
siekė.- - - -
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Japonai Nori Atkirsti Kiniją N uo Rusijos.

REIKĖTŲ PADARYT
TARPTAUTINIAM 

BANDITIZMUI GALĄ.

“Naujienos” kalba apie 
tarptautinj banditizmą, ku
rį paskutiniais laikais taip 
begėdiškai pradėjo prakti
kuoti diktatūrinės valsty
bės. Paimkim, pavyzdžiui, 
Japoni jos militaristus — 
kaip jie plėšia ir žudo Kini
jos gyventojus! Ir kitos val
stybės nieko prieš tai neda
ro.

“Tačiau japonai nėra išim
tis” — sako "Naujienos.” — 
"Jie pamėgdžioja tam tikras 
Europos valstybes, kurios vie
šai sutrempė arba šiandien 
dar tebetrempia tarptautini 
teisėtumą. Prisiminkime Itali
jos Įsiveržimą Etiopijon ir ita
lu bei vokiečių ginkluotą in- 
terve ne i ą Ispar. i j oj e.

“Prie k- pasaulis prieis, jei
gu št . k .e darbai nepasiliaus'i 
Nei viena siipne- iė tauta šian
dien nebegali jaustis saugi. 
Europi? s spauca atvirai kalba 
apie tai. kad. pasibaigus Ispa
nijos karui Vokietija užpuls 
Čekoslovakiją. Po to gah. atei
ti eilė Lietuvai arba kuriai ki
tai Pabaltijo valstybei.

“Bet didelių valstybių sau
gumas irgi nėra užtikrintas. 
Kaip incidente su Anglijos 
ambasadorium K_r;j e paro
do, bet kuri valstybė gali būt 
visai netikėtai Įtraukta į ka
ra su vienu iš t

ninkus doras žmogus gali. 
užtarti!

Bet ar “Tėvynės” redak-! 
torius žino, ką ir kokiais Į 
tikslais Maurušaitis nužu
dė? Jeigu tai buvo ištikrujų 
žmogžudystė, padaryta plė
šimo ar kitokiais asmeni
niais tikslais, tai supranta
mas dalykas, kad kaltinin
ko užtarti negalima. Bet 
jeigu Maurušaitis užmušė 
šnipą, kuris išdavinėjo opo
zicijos žmones, kad kariuo
menės teismas juos žudytų, 
tai jau čia bus ne kriminali
nis, bet politinis aktas. 0 
už tokius aktus net ir caro 
valdžia ne visuomet baus
davo nusikaltėlius mirtimi. 
Du Serbijos studentai nušo
vė Austrijos sosto Įpėdinį 
I dėl to net pasaulinis karas 
kilo!), o ir tai nebuvo mirti
mi nubausti.

Jeigu žmonės nėra žudo
mi už politinę užmušėjystę. 
tai juo labiau negalima 
jiems taiku mirties baus
mės dėl kokio nors šnipo 
zriobos padegimo.

O kad Maurušaitis su 
Grigaliausku yra ne krimi
nalistai, bet politiniai nusi- 

* kalteliai, tai galima jau 
spręsti iš to, kad “abu jie 
surasti kaltais ūkininkų 
kurstyme.” Plėšikai ūkinin
kų nekursto. Be to. Lietuvo
je plėšikų taip žiauriai ir

Iš Liepsnojančios 
I Ispanijos Fronto.
Pirmasis organizuotos lojalistų 'riuomene prasiveržė ir žengė 

armijos ofensy vas. pirmyn prie Brunetės, Vilanue-
Pereitą liepos mėnesį spau- va de la Kanada, \ ilanueva dėl 

doje buvo daug rašoma apie Is- ‘Pardilo. Tai buvo antradienį, 
panijos vyriausybės pradėtą liepos 6 d. i reėiadienį, ketvirta- 
ofensyvą. kuris tęsėsi 3 savai dieni ir penktadieni vyriausybi-

akiplėšų, kurie savo banditiš
kais žygiais drumsčia tarptau
tinę taiką.

“Taigi jau laikas padaryti 
galą tam tarptautiniam ban
ditizmui. Anglijos liberalų 
Spauda reikalauja, kad prieš 
Japoniją butų pradėta byla 
Tautų Sąjungoje. Bet to ne 
gana. Turi prisidėti ir tos val
stybės. kurios prie Tautų Są
jungos nepriklauso—kaip. pa
vyzdžiui Amerikos Jungtinės 
Valstijos.

“Visos demokratinės šalys 
turėtų susitarti ir bendromis 
jėgomis atsteigti tarptauti
niuose santykiuose teisę. Jei 
to nebus padaryta, tai žmoni
ja ims grįžti Į barbarizmo 
laikus.’’

... ' nebaudžia,g-.r.s. uotų 1
Jeigu “Tėvynės” redak

torius bara komunistus dėl

Šis žemėlapis parodo, kaip dabar yra suskaldyta Kinija. Tamsus plotas viršuje, tai bu
vusi Mandžurija, kurią japonai užėmė ir Įsteigė neva nepriklausomą Mandžiuko valsty
bę. kurią dabar jie patys vaido. Truputį žemiau, Į kairę, Įstryžom linijom parodytos iki 
šiol buvusios autonominės, bet dabar jau japonų užgrobtos čaharo ir Hopei provincijos. 
Juodas plotas per vidurį, tai Kinijos komunistų respublika. Į kairę, horizontalėm lini
jom nutiesta teritorija, tai Įvairių generolų valdomos sritys. "Outer Mongolia” vardu 
pavadintas baltas plotas, tai mongolų kraštas Sovietų Rusijos Įtakoj. Japonai bijosi, kad 
Sovietai nesusibičiuliuotų su Kinija, todėl stengiasi užimti Mongoliją ir Įvaryti kyli 
tarp Kinijos ir Rusijos.

tęs ir davė lojalistams apie 10C 
keturkamkių mylių teritorijos, 
kurią pirma turėjo užėmę fa
šistai.

Dabar apie šitas kovas labai 
įdomių smulkmenų paduoda 
Anglijos darbiečių organo “Dai
ly Heraldo” karinis korespon
dentas W. N. Ewer. Taigi pasi 
klausykit, ką jis rašo:

Aš manau, jis sako, kad da
bar to ofensyvo prasmė jau 
aiški, todėl verta pažvelgti i ji 
giliau, nes tai buvo iki šiol reik- 
šmingiausis karo mušis. Tai 
buvo pirmasis mušis, kur nau
joji vyriausybės kariuomene 
veikė kaip organizuotas kūnas, 
kovodamas pagal tam tikrą kon
trolę ir planą.

Strateginius planus supro 
jektavo didžiausioje paslaptyje 
aukštoji kariuomenės vadovybė 
ir trys ministeriai — Negrinas. 
Prieto ir dėl Vajo. Tikslas bu
vo: nustumti priešą nuo Madri
do vakarų.

Tokios operacijos pasiseki
mas butų buvęs labai svarbus 
kariškai, bet dar svarbesnis 
morališkai ir politiškai. Bet nei 
vienas neturėjo iliuzijų, kad pa 
sisekimas busiąs lengvas.

Sukilėlių pozicijos arti Mad
rido, Universiteto mieste ir Ka-

jos neišnaikinsi. Juk ir i stus, darbininkus ir grąžin- Ken FranCO SuŠOU- sa de Kiimpc- yra beveik neįvei-f* I 1 *1 Y Y* 1—1 • 1 • • J__ * 1 1 - * 1*^* . * rvt/vo Too Kinirvifi -P »-»4-«-»1 i. „ . . , krikščionybe buvo visokiais darni darbo klasei politines
;ų drąsumo, tai jau bent budais naikinama, o ar tas ir pilietines laisves ir tt. 
pats neturenj bm toks “drą- įai pakenkė.

Klerikalai, kurie sakosi
-iie ”SUS, kad tvirtinti, jog nu
teistieji buvo “namu pade- - „ • . , , , .
gėjai ir žmogžudžiai bai- R,?staHs 0 k>-
° v -ii -i- - *.• i tnc nnrotn įcnoi Linti tiifatu
sus nusikaltėliai, šitoks p
Vitaičio išsišokimas, tai jau 
ištiesų “nepavidėtinas drą
sumas.

tus norėtų išnaikinti, turėtų 
neužmiršti, kad ir jų Kris
tus buvo ant kryžiaus nu
kankintas, bet jo šalininkų!
tas nenugąsdino.

INFORMACIJA APIE
MŪSIŠKIUS “FRAN- 

KISTUS.”
“Lietuvos Žinios” (Nr. 

185) pastebi, kad tarp A- 
merikos lietuvių yra ir to-

Žydų Soči a Ii štai 
Prieš Vieningą Fron
tą Su Komunistais.

Taip, demokratinės vals
tybės turėtų susitarti. Bet 
kas daryti, kad jos neturi; smą, kad 
tokio noro?

/izk » i kiamos. Jas paimti frontalinedęs 3,000 Itallį. ataka, gal ir galima, bet tai kai-
---------- nuotų perdaug, šis metodas bu-

Londono darbiečių “Dai- vo išbrauktas.
ly Heraldo” koresponden- Vietoj to, buvo nutarta pa
tas rašo, kad per paskutinį vartoti žnyplių metodą: spaudi- 
fašistų sukilimą pietų Ispa- ma į dešinį sparną nuo Eskoria- 
nijoje* 3,000 sukilėlių UŽ- lo kelio i pietus Brunetės ir Na- 

„ mušta per mūšius arba su- valkarnero link; spaudimą į 
Iš Šanchajaus pranešama gaudyta kairijį sparną pagal Talaveros

Mortales

Apgaudinėja Japo
nus Medinėm Ka- 

nuolėm.

šitokia Įdomybė. Per kelias prįe Montrilo, Į rytus kelią į vakarų pietus 
sąvaitės japonai is orlaivių ^nuo Malagos, sukilę fašistai ir Navalkamero link. 
ir armotų bombardai o kl- tvirtai laikosi užimtame cu- Jei abu bandymai pasisektu 
mečiu artitenją, ir jokiu kraus fabrike. ir spaudimai pradėtų artėti vie-
budu negalėjo jos nutildyti. 
Per dieną japonai duoda ir 
duoda bombomis į tas vie- 

bangoms j tas, kur matosi kiniečių baAntisemitizmo
kių, kurie garbina Ispanijos siaučiant Lenkijoje, žydų terijos, ir, rodos, iki vakaro 
fašistų vadą gen. Franką, darbo masės ima organi- iš jų jau niekas nebelieka. 

1 Pavyzdžiui, Chicagos Va- zuotis kovai dėl savo teisių. Bet kai tik ateina naktis.
nagaitis savo “Marguty” Jos labai nepatenkintos į- jos vėl atgija, ir vėl prade- 
pareiškė didelį savo džiaug- vairaus plauko sionistai, ku- da liuobti ugnim ir plienu 

Franko fašistai rie pataikaudami lenkų re- japonų pozicijas. Tik da-

“NEPAVIDĖTINAS 
DRĄSUMAS.”

Šitokį drąsumą “Tėvynė”
(Nr. 35) prikiša komunistų Į nioi 

užtarė;

iliukai žengė pirmyn, nors lė
čiau. Iki sąvaitės galo jie užėmė 
Quinjorną, ir buvo prisiartinę 
prie Vilavisiosa de Odon. Stip
riosios pozicijos, kurias iš pra
džių buvo palikę, . dabar buvo 
jau užimtos.

Šiaurinė žnyplių pusė užsi
darė aklinai. Bet pietinė pusė 
neįstengė pajudėti. Sukilėlių 
pozicijos aplink Vilaverdę ir 
Karabančel buvo atakuojan
tiems per stiprios. Tris dienas 
jie stengėsi prasiveržti, bet be 
pasisekimo, žnyplės neįstengė 
užsidaryti. Planas nepavyko.

žinoma, neišvengiamai, šiau
rės ofensyva sulėtėjo. Iki sek
madienio ji visiškai sustojo. 
Abi pusės buvo išvargusios po 
šių šešių mūšio dienų. Viskas 
aprimo.

Dabar atėjo kritiškasis mo
mentas — momentas, kai rei
kėjo senus planus pakeisti nau
jais. * 4|

Bet ar generolų vadovybė ar
ba susiorganizavimas atrodė 
neatitinką momentui. Liepos 12 
ir 13 dienomis Įvyko šioks toks 
pasistūmėjimas nuo Las Rozas 
i Machadajondą. ir sukilėlių po
zicijos buvo smarkiai apmėty
tos bombomis. Gan gera mintis: 
bet iš jos nieko nesimatė. Ata
ka buvo delsiama ir negalėjo iš
sivystyti.

Abi pusės tikrai atrodė už
hipnotizuotos to fakto, kad apie 
100 mylių teritorijos buvo at
imta. Atrodė, kad Francas bet 
kuria kaina turi prarastą teri
toriją atsiimti, o vyriausybinin
kai turi ją laikyti bet kuria kai
na.

Liepos 16 d. atvyko didelis 
maurų sustiprinimas. Francas 
negalėjo nieko geresnio sugal
voti. kaip siųsti juos prie Bru
netės; vyriausybininkai nieko 
geresnio negalėjo sugalvoti, 
kaip Įsakyti "pasitraukti.”

Todėl nuo 18 liepos sukilėliai 
pradėjo savo didžiąją kontr- 
efensyvą. Mušis pasidarė toks 
kvailai karžygiškas ir karžygiš
kai kvailas, kaip aršiausieji di
džiojo karo epizodai.

Tai parodė, kad fašistų gen. 
Franco yra prastas stratėgas.

Nuo 18 iki 27 liepos abi pusės 
susikibo į muši, kuris vyko be 
jokios pertraukos: mušis buvo 
ir strategiškai ir dar kitaip be
prasmingas. Tai buvo milžiniš
kas jėgų išbandymas, parodąs 
abiejų pusių kovimosi kokybę; 
bet buvo beprasmingas.

Kai 28 liepos Miacha galėjo 
pranešti, kad sukilėlių kontr- 
ofensyva “mirė.” Franco buvo 
suspėjęs atsiimti labai didede 
kaina, beveik pusę teritorijos, 
kurią vyriausybininkai buvo 
paėmę tarp 6 ir 9 liepos.

Ir taip kurį laiką viskas apri
mo. \

Pirmasis gerai suplanuotas ir 
suorganizuotas bandymas at
stumti priešą nuo Madrido ne
pavyko. Tai reikia pripažinti.

Bet tai yra nepasisekimas, 
kuris, jei jo pamokomis bus pa
sinaudota. gali praskinti kelią į 
pasisekimą.

Pirmą kartą nauj'oji vyriau
sybės kariuomenė buvo tikrai 
išbandyta. Tr buvo Įrodyta, kad 
jų disciplina, jų aprūpinimas, 
jų suorganizavimas ir kovimosi 
kokybė yra tikę atlaikyti milži
nišką ofensyvos slėgimą.

Jei jie tai galėjo padaryti 
vieną kartą, jie tai galės pada
ryti ir kitą kartą.

Ir atsižvelgiant Į darbartinj 
stovį, vienas, tikrai geras, vy
riausybininkų laimėjimas galė
tų būti lemiamas.

Ir aš manau, galima drąsiai 
baigti, kad. nors vyriausybei 
pirmoji didžioji ofensyva stra
tegiškai nepavyko, jos šansai 
laimėti yra daug didesni, negu 
Franco.

Jie ne tik valdo visus įėji- nas prie kito. tai atsidūręs tarp 
mus kulkosvaidžiais, bet jų priešas butų priverstas arba 
taippat vartoja priešlėktuvi- skubiai pasitraukti, arba likti 
nes patrankas, kuriomis nu- atkirstu.
veja atakuojančius karo Tai buvo strateginė idėja 
lėktuvus. Faktiškai, tai buvo tas pats me-

Granados sukilimas buvo todas, kurį sugalvojo Liuden- 
ženklas neramumams Mon- dorfas savo didelei 1918 metų 
trile, ofensyvai — “prasunkimo” rrfe-

Netvarka plėtėsi iki Salo- todą.
masinių atakų, mėgi 

atstumti visą priešo liniją 
zonų užnugarinė gvardija, vienoje kurioje nors srityje.

Padėtis pasirodė tokia 
pavojinga, kad sustiprini
mai buvo skubiai atsiųsti iš 
Malagos į Montrilą.

i paėmė Bilbao. Jis džiaugia- akcininkams, tinkamai ne- bar japonai patyrė, kad iki breno mažo miestelio kur Vietoj 
si ir tyčiojasi, kad “raudon- gina jų reikalų. Ryšium su šiol kiniečiai juos apgaudi- į apsistojus Montrilio garai- nant ats 
kakliu’’ “bendras frontas” tuo smarkiai antra žvdu so- nėio: naktimis iie atsivež- ___

laikraščiams, kurie 
šiomis dienomis Lietuvoje 
nuteistus du suvalkiečius,
A. Maurušaitį ir K. Griga- 
liauską.

Ji rašo:
"štai Lietuvos laikraščiai 

paskelbė žinią, kad Kariuome
nės Teismas svarstė dviejų 
suvalkiečių, A. Maurušaičio ir 
K. Grigalausko bylą. Abu jie 
surasti kaltais ūkininkų kurs
tyme ir tūlo Aleksos ūkio pa-' 
degime. Be to, Maurušaitis da
rastas kaltu žmogžudystėje ir j ___________
pasipriešinime policijai. Teis-; KVOTERIAIS NORI Iš
mals nusprendė nubausti Mau- NA1KINT KOMUNIZMĄ 
rusaiti mirties bausme, o Gn- į
galauską sunkiųjų darbų ka- i Kunigų Draugas džiu- 
lėjimu penkiems metams. i Sauja, kad Amerikos kleri- 

“Namų padegimai ir žmog-.^ždų organizacijos (Knights 
žudystės vra baisus nusikalti- į Columbus) valdyba nu-

kaklių” “ber^lras frontas” tuo smarkiai auga žydų so- nėjo: naktimis jie atsivež 
Bilbao neapgynė. cialistų partija “Bundas.” davo Į savo pozicijas tikru-

Dėl šitokio Vanagaičio Paskutiniuoju laiku “Bun- jų kanuolių, o pradedant 
pasisakymo, “Lietuvos Ži- das” pasidarė stipriausia brėkšti jas*atimdavo, o jų 

iaso: žvdų partija Lenkijoje. vieton sustatydavo medines
“Valia, žinoma, p. Vanagai- Bundo organo “Neue “kanuoles.” Taigi japonai 

čiai vesti Marguti su sukilę- \ olkszeitung” tiražas jau jr bombardavo tas medines 
liais. Turbut. ne juokus paša- pralenkė buržuazinių žydų kaĮade<
koja vasaroją dabar Ameri- laikraščių tiražą. Žydų so-Į "__________
kos lietuviai, kad ir ‘Vieny- cialistinio jaunimo organi- 
bės’ redaktoriaus kabinete ka- zacija “Zukunft” jungia 
bąs sukilėlio gen. Franco port- žydų jaunimo daugumą, 
retas... Tegul sau kabo. jei tik- n. 2? • • - i i
rai kabo Mes šia spaudos ap- . I***“1.?“ dar01’
žvalgą duodame ' musu visuo- n,"k« W pat va-
menei painformuoti.”

atakuojantieji mėgina išmušti 
silpniausiose vietose skyles, pa
likdami stipriausias pozicijas,

Lietuva Uždraudė 
Streikuot.

Lietuvos laikraščiai pra- 
dovauia “Bundas.” Komu- neša, kad 30 rugpiučio die- 
nistai Lenkijos žydų darbi- ną Lietuvos tautininkų dik- 

Ir iš tokių informacijų vi- ninkijoje pasisekimo ne- taturą paskelbė žandarišką 
suomenė mokės pasidalyti turi. patvarkymą, kuriuo Lietu-
tinkamų išvadų.

kurias vėliau nuvalo sustiprini-
Kai tik jie išvyko, sukili- mai- . . ,

mas išsiveržė pačioje Mala- . Tai. būtinai reikia daryti ne- 
goje, darbininkai prisijun- tikėtai. Artilerijos ir aviacijos 
sė prie sukilėlių atakoje pasiruošimai trumpi ir intensy- 
Dries kariuomenės vyriau- Kariuomenė sutraukiama 
sybės būstinę. Jie laikė bus- ? P^icijas tik keliatą valandų 

' tinę apgulę kelias valandas, pries Praf1edant žengimą pir-
ir tik oro ataka privertė su- m vienas patobulinimas Liu- 
kllėllUS pasitraukti. dendorfo metodui: tankų pa-

Gen. Kveipo de Lanas vartojimas (kurių vertės jis 
buvo priverstas atskristi is nekuomet nepripažino) nuvaly- 
Seyilijos į Malagą asmenis- pėstininkams kelią, 
kai prižiūrėti Karo opera- Toks buvo planas. Viskas bu- 
C1J^- . vo puikiai suorganizuota. Lie-

Tuo tarpu nieko nežino- poS 5 d vyriausybininkai “neva 
ma apie vieną Franco pati- atakavo” Kasa de Kampo, kad

Nesenai “Bundo” centro voje draudžiama darbinin- 
komitetas griežtai pasisakė kų ir tarnautojų streikai.
prieš vieningą frontą, su ko- Kas kurstys darbininkus x
munistais. Priimtoje rezo- streikuoti, arba kas prisidės kimiausią rėmėją gen/Ka- nukreiptu priešo^dėme^L Naktį 
liucijoje pabrėžiama, kad prie streiko, tas bus laiko- banelą, kuris, kaip praneša- atakuosiančios dalvs priartėjo
komunistai, prieš pasiuly- mas “valstybės” (suprask: 
darni vieningą frontą Len- tautininkų) įstatymų nusi-

usiKairi-i— ir kituose kraštuose, kalteliu ir bus išsiųstas Į su ry tų Andalūzija jau ke- maL
mai. Nėra iokios Driežastie? J-artisi uždėti kiekvienam turi Įgyvendinti jį Sovietų koncentracijos stovyklą, linta diena nukirptas, lei- Bet bloga tai, kad šitokios 
netikėti kad nubaustieji tuos savo nariui po 25 centus Rusijoj, paleisdami iš kale- taip kaip Hitreho valdomoj Į džiąs manyti, kad praneši- rūšies operacija yra toks pla

nanildė Vienok mokesčio kovai prieš komu- J!mb ir Koncliogenų sociali-■ Vokietijoj daroma._________  mai yra teisingi, Jog sukilę- naS( kuris nekuomet 100 nuoš.
• nizmą. ^ar neIve^^- nepavyksta. Beveik visuomet

ma, žuvęs. _ _ prje savo pozicijų. Liepos 6 d.
Bet telefono susisiekimas auštant prasidėjo abu spaudi-

prasižengimus 
Brooklyno komunfstų organo
redaktoriai piktai iškolioję i Del^Šito mokesčio R. Mi- 
Lietuvos vyriausybę ir teismą zara Laisvėj rašo:
ragina saviškius ‘kuoveikiau- 
siai reikalauti Maurušaitį ne
žudyti ir išlaisvinti’.”

“Tėvynės” redaktorius ši
tokios drąsos (jis sako, 
“drąsumo”) nenorėtų tu
rėti. Namų padegimai ir 
žmogžudystės yra baisus 
nusikaltimai, jis sako, ir 
kąij> gi šitokiu darbų kąlti-

“ Valdyba galėjo nutarti, 
bet klausimas, ar nariai mo
kės.

“Pagaliau, j'eigu ir mokės, 
tai pinigais komunizmo eigos 
negi sulaikys.

“Jeigu tas butų galima, tai 
bilionieriai jau senai butų ko
munizmą išnaikinę.”

Tas tiesa. Kvoteriais idė-

Fook ike on lof ond Gap

$TAR PALE ALE

SiHU 1896
IKI BOlTLfS

CO. OOCTON

ON D O A UG M T

| Pietų Ispanijoje Įvyko ataka pasiseka vienoje vietoje, 
naujų nesutikimų dėl vokie- arba palyginamai nepasiseka, 

j čių poelgių. kitoje.
Jie, tvirtindami, kad Tada ateina momentas, kai 

i Francas neatlyginąs jiems turi būti Įrodytas tikras gene- 
l pagal jų darbą, nutarę per- rolų sugebėjimas greitai paste- 
imti visą miesto adminįstra- bėti pasikeitusią padėtį ir su- 
ciją. tikti ją pakeičiant planus.

Tokiu budu La Lindę, j štai kas įvyko Į vakarus nuo 
Algecire ir kituose mieste- Madrido: 
liuose netoli Gibraltaro da- Smūgis iš šiaurės puikiai pa- 
bar esą nauji vokiečiai bur- vyko. Vyriausybės lėktuvai nu-
mistrai. varė sukilėlius. Tankai ir ka

'.(O ! 4 1 v - ! «
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KAS SKAITO, RAŠO 
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS

CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS truputi tikrai pavėluota, i Mizernas tautininkų išva- 
Jeigu jis butų ten užlipęs ir. žiavimas.

KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEPEIKIA

Iš SLA. Kuopų Darbuotės.
Jau per ilgą 136 kp. vei

kėjai darbavosi ir darė pla
nus, kaip sutraukti apielin
kės kuopas i artimesnį kon
taktą bendram darbui or- Į 
ganizaeijos labai. Ir štai. 22 ' 
rugpiučio dieną buvo su-■ 
šaukta konferencija Lietu
vių salėj, dalyvaujant ketu
rių kuopų veikėjam: 136, 
362, 14 ir 198. Viso dalyva
vo apie dvidešimts asmenų.

Posėdžiui pirmininkavo 
J. Žebrys, o nutarimus už
lašinėjo V. T. Nevarauskas 
iš Akrono. Pirmiausiai bu
vo kalbama apie tai, kaip 
suvesti Ohio valstijoj esan
čias kuopas į bendrą darbą. 
Plačiai šiuo klausimu iš
sikalbėjus, visi vienbalsiai 
sutiko, kad reikia įsteigti 
apskriti, bet laikinia pasi
likti auksinio rajono vardu, 
lr padarytas nutarimas, 
kad Jonas Jarus, buvęs šio 
rajono generalis organiza
torius, susižinotų su kuopom 
šiuo reikalu, o vėliau su
šaukti kitą posėdį, kur šis 
klausimas bus daug plačiau 
apkalbėta. Taipgi buvo pa
keltas ir jaunimo klausimas, 
kaip prie jo geriau prisitai
kyti.

Toliau buvo kalbamosi 
apie kandidatus Į Pil. Tary
bą. Kadangi Tarybos rinki
mai jau artinasi, tai SLA. 
nariai tuo klausimu intere
suojasi. Po ilgu apkalbė
jimų nutarta, kad visi mato 
reikalą padaryti kaip kurių 
Tarybos narių pakeitimą, 
ir paduoti savo rekomenda
ciją “Vakarų Komitetui.”

Toliau buvo kalbamosi 
ir apie antrąjį A. L. Kon- 
gersą, kuris siūloma šaukti 
laike SLA. seimo. Šiuo klau
simu buvo pareikšta gražių 
minčių ir nuoširdus pritari
mas. Visi vienbalsiai suti
ko, kad kitas Kongresas 
butų šaukiamas laike SLA. 
seimo.

Ant galo buvo svarstoma, 
kaip geriau pasidarbuoti 
pažangiosios spaudos plati
nimui, kaip daugiausia ži
nių suteikti iš Ohio valsti
jos. Kilo pageidavimas, kad 
ir akroniečiai užvestų savo 
sąvaitinį žinių skyrių. Cle
velando skyrius buvo už- 
girtas.

Taigi dabar, broliai ir se
ses, SLA. nariai, kurie dėl 
vienos ar kitos priežasties 
negalėjote tame posėdyje 
dalyvauti, motote, kad tas 
posėdis padarė gražių nuta
rimų ir naudingų sumany
mų bendrai musų darbuo
tei Ohio valstijoje. Kai kas 
gal pasakys, kad SLA. kuo
pos šioj valstijoj yra per to
li viena nuo kitos ir sunku 
suvažiavimus turėti. Iš da
lies tas yra tiesa: bet mes 
kaip kada nuvažiuojam dar 
ir toliau, ir tai suvis nesvar
biais reikalais. Čia gi suva
žiavimų pertankiai nerei
kės laikyti, o kas keliatas 
mėnesių suvažiuoti mes ga
lėtume. Pavienėm kuopom 
yra sunku veikti, taip kaip 
ir pavieniam asmeniui. Tai
gi sudarytam ir palaikytam 
savytarpį ryši.

Pakėlė algas ir pabran
gino duoną.

Septynios didžiosios duo
nos kepyklos pasirašė kon
traktus su unijom ir pakėlė 
algas visiem darbininkam. 
Dabar visi kepyklų darbi
ninkai gaus nuo 43c. iki 
82c. į valandą. Per visas ke
pyklas algų pakėlimas atsi
eis apie $100,000 per me
tus. Bet tuo pačiu sykiu 
kompanijos jau praneša, 
kad duona tuoj bus pabran
ginta. Reiškia, algas pakėlė 
ne kompanijos, bet visuo
menė, kuri perka ir valgo 
duoną. O kompanijos vis
tiek savo nustatytą pelną, o 
gal ir daugiau, padarys. Tai 
ką čia darbininkai laimėjo? 
Tas pats darosi ir visoj pra
monėj : žmonės sau algas 
pakelia, o tuo pačiu sykiu 
sau mokesčius užsideda. 
Kaip ne žiūrėsi, darbinin
kas žmogus yra prigautas.

Čalis pavėlavo.
Mažam žmogui ant že

mės būnant nieko nesimato, 
nes vis kaip kas už akių už
lenda. Clevelando Termi
nai Bokštas stovi jau keli 
metai ir retas kas ten nėra 
buvęs. Bet “Dirvos” spragi
las tik dabar sužinojo, kad 
čia yra toks aukštas bokš
tas, ir sumanė aukštai pasi
lipęs Clevelandą pamatyti, 
ir dar savo gazietoj visiems 
apie tai parašyti. Čia tai jau

Žada statyt Kudirkai pa
minklą.

Rugpiučio 15 dieną Ma- 
chutos darže Kudirkos 
draugija turėjo pikniką. 
Diena pasitaikė graži, tai ir 
publikos privažiavo viduti
niškai. Jei draugija sukels 
tam tikrą sumą pinigų, tai 
pastatys D-ro Vinco Kudir- į 
kos biustą Lietuvių Kultū
riniame Daržely. Sumany
mas gražus, tik klausimas, 
ar pasiseks gana pinigų su
kelti. Iš iždo draugija nega
li nieko aukoti, nes iždas1 
nedidelis, o narių miršta 
daug.

LIETUVIAI PILIEČIAI 
PASIRENGI PLAČIAM 

DARBUI.aprašęs tuoj, kaip tik tas R iu(So 22 dieną vie- 
bokštas buvo užbaigtas sta- nu2io„„,
tyti, tai butų naujiena, bet v ę tmd ’kiFmuvs .Mass. valstijos suvienyti' Rugpiučio 20 d.
pabusti po kelių metų, tai ĮJJ^turėio išvažiavima Y Lietuvių Politiniai Kliubai A. U. P. N. Kliubo i 
jau negražu. Šimkūnų ūky, prie Bedfor
Piktinasi “tautos vadais.” do. Žmonių buvo visai ma- 

Vienas geras Smetonos ž‘d\- Pažangesni tautininkai 
agentas sako: Žinai, drau- kvle^ n. Pasa.imus zmom- 
ge, aš jau pradedu ant tų išvažiavime dalyvauti, 
lietuviškų “tautos vadų’' smetoniniai darė pastangų, 
pykti. Klausiu, kas atsiti- ka^ ne jų plauko niekas ne
ko? Ogi, sako, atvažiavo dalyvautų.
Lietuvos svečiai, paties ---------
Smetonos paslai. bet ne su Į miesto taiybos narius 
visais musų darbuotojais yra renkama 32, o kandida- 
kalbėjosi ir ne visiems ge- tų yra net 210. Tarpe jų yra 
riems lietuviams atvežė do- ir vienas lietuvis, adv. Pra 
vanų. Bet kaip nuvažiavo į nas Obelienis (Obeli), ku- 
Bostoną, tai vienam žyde- ris kandidatuoja 22 warde. 
liui nunešė pasveikinimų Taigi, lietuviai, nepamirš- 
nuo pačios vyriausybės, kitę savo tautiečio. Geriau 
Tai, mat, sako, jiems nėra atiduokite jam savo balsą, 
jokio skirtumo, ar tu lietu- negu svetimam.
vis, ar žydas bile tik pinigų ---------
turi, tai ir geras tautietis. i Pokeriai minėjo savo 15 

Šis lietuvis buvo geras metų vedybų sukaktuves, 
smetonlaižis, bet tautininku Taja proga pas juos buvo 
vizitas pas žydą jam labai atvažiavę svečių net iš 
nepatiko. (Bet tas Bostono Pennsylva nijos valstijos, jų 
žydelis Lietuvai yra pada- tarpe ir p. Polterio pusbro- 
ręs. daugiau naudos, negu lis, Dr. Petras W. Urbaitis 
visi Clevelando tautininkai iš Donorą, Pa.
sudėti krūvon.—Red.) ---------

Forde viešbuti iškrėtė. 

Fordo viešbuty prie Pros-

.1 Susirinkimas.

buvo 
susirin-

rugsėjo 19 d. rengia bendrą Rimas. Iš namo pirkimo ko

dviejų ir trijų prastesnių 
mašinų vietą ir padaro dau
giau darbo. Jeigu tos maši
nos tarnautų darbininkams,

pikniką East Dedhame, misijos raporto paaiškėjo.! ?.n? kapitalistams, tai dai
ri -ritučio parke. Todėl šiuo- kad jau nupirko vietą apgy-' binmkams bu tų naudinga,
mi prašo Pikniko rengimo ventą lietuviais. Mūrinis ?Tda)a,1 dai •

oficialiai daly- namas, šešių šeimynų, h Užtai darbininkų klasei rei- 
didelis sklypas žemės ant tkla organizuotis ir prigule- 

S. A. L. K. Mass. vaisti- kurios galima pastatyti di- ąkait^1Jdarbinmkiš-
.eugiasi prie didelių dėlę svetemę. ,^a^tą P'1.'!kus laikraščius. Vienas iš ju

darbų ir_ ateityje tikrai jie k Ją d lyra “Keleivis,” kuris sutei-
pasizymės netik politikoje,. jkįa yįg0 pasaulio teisingas
i enkaiit musu valstijos vai-j Buvo plačiai kalbama a- žinias ir nesibijo užduoti 
dinlnkus, bet ir lietuvybės pie sukėlimą finansų sve-i per nosį tiems, kurie pasfco- 
p;i:aik\mu jaunuoliuose, tainės pastatymui. Prieita ja kelią pasiliuosavimui iš 
S. A. L. Kliubai pasibriežė prie išvados, kad laikinai p0 kapitalizmo jungo.
steigti visiems lietuviams palikti šį reikalą komisijos ____ _
ieikaiingas_ įstaigas, todėl nuožiūrai. Pavyzdingas parengimas.
būtinas reikalas, kad visi Didele didžiuma išrinkta n • - «o j u ii Rugpiučio 28 d. buvo lab- 

_ daringa pramoga O. Slio-

Kormsija 
vaut: visus kliubus,

■tuviai Lietuvių Kliubų du delegatu prie vietinio

pac 
r<

Apiplėšė J. Žebrio įstaigą.

Vėlai 20 rugpiučio vaka
rą du neprašyti svečiai už- Pec^ ave-. buvo padaryta 
ėjo i J. Žebrio krautuve ir, krata. Policija rado visokių 
grasindami ginklais, parei- gembleriavimų ir keliatą 
kalavo kad p. Žebrys ati- vyru su svetimom moterim 
duotų visus pinigus. Iškra- kambariuose. Viešbučio ūž
te jo kišenius ir registerį,! veizda liko areštuotas, 
pagrobė apie $60 ir pabėgo.; Jonas Jarus, šimkonis

— - sąryšiui sustip- darbininkus uz palaikymą orą™' hnrelk
ėti pmigiškai ir tuomi pri- demokratijos ir šelpia kudi- įtį . ?d visiems 

sidėsit prie užbrėžtu dide- taus, kuriu tėvai krito nuo - -ca. ? sus vY f 
liu darbų. ;fašistu kulku. P v? ?•' Pilate draugą

Pikmke išgirsit. gerų kai-da ;f utkreiDti atvdos i bėt0->as Pasakė gerą prakal- 
bėtojų ir dainų. Gros Jono g ‘ Patailip/ naJ bele ir užbaig<lamas PaPra’ 
Dirvelio orkestrą iš Wor- J? Y . , , . j šė svečiu paaukoti kas kiekcesteno ir jaunimas galės ,Xtiiės SUSŽ’fr IsPani^ kov°jan-
gražiai pasilinksmint. Se- Pabaltinęs uz. įbrėžtos i f;aiTlc 
niai sueisime su savo drau-
gaiš. kurių gal esam nema

riems darbininkams prieš 
fašizmą. Aukų surinko 

X\ Lt 1 1Lt tL d 1 VJOdill JAtTAllCt- T* J 1 * * 1 • $15.91, o draugei Slinkaus-
tę per kelk metus, nes pri- gyvemmo. , kienej .inlJ
važiuos žmonių iš visos šiuo tarpu darbai suma- Tai matote, koki naudingą 
Naujosios Anglijos. Rengė- žėjo; netaurios dirbtuvės darbą atliko—vienu šuviu 
jai pilnai prisirengę visus dirba ne pilną laiką. Sako, nušovė du zuikiu, 
svečius gražiausiai pavai- stokuoja materiolo. Tikre- Aukavusiųjų vardai: Po
sint. Komisija: A. P. Ber- nybėje, tai kaltas pagerini- 
notas, J. Sakalauskas, A. P. mas mašinerijos: pristatė

$1.00 aukavo: V. Visockis, 
J. Kriksčius , R. Gailiunie-

tokių mašinų, kurios užima nė, A. Bujauskas, P. Jan-
----------------------------kus ir V. J. Vasiliauskai.

1 Po 50c. davė: P. M. Kriks-
čiai, J. O. Ruzinskai, M. J. 
Margaičiai, M. Z. Juškai, 
O. J. Ru<evičiai. M. J. Pil
kauskai, O. Esulevičienė, Z. 
Advus, O. Slipkauskienė ir 
B. Lukas. Po 25c. aukojo: 
A. Ivarauskas, M. Beržins- 
kienė, J. Busevieius, A. 
Skardžius, K. Aksamitaitis, 
U. Rekienė, A. Mekučionie- 
nė, J. Žilinskas, M. Kriau
čiūnienė. E. Žitkienė, L. 
Rinkevičius, D. Lukas. W. 
Šilanskis, P. Milišauskienė, • 
D. Narkevičius, J. Gailiu- 
nas, K. Bukšienė. T. Stonis,
J. Getskis ir O. Bakanaus- 
kienė. Smulkių, 91c.

Visiems aukautojams ta
riu širdingą ačiū vardan Is
panijos liaudies.

Teisybės Mylėtoja*.

AFSAUGOKIT BRANGIOS JAUNAS AKIS
SU PILNA ŠVIESA MOKINIMUISI

šią sąvaitę Didžiojo Bostono publik mokyklos.. . 
žinomos per visas valstijas už aukštą mokinimo pavyz
di .. . vėl zvembs su puse miliono vaikų veikimu.

Vėl protavimui ir namų darbams reikalauja nuolati
nis. Įtemptas jaunų akių vartojimas, mėnesis po mėne
sio. ir galimas akių nusilpimas nuo silpnos šviesos. Ne
rizikuoki! su brangiu matymu.

Kaip galite jus spręst kiek šviesos pakanka jūsų vai
kams mokinimuisi? Leiskite Bostono Edisono šviesos 
patarnavimui atsakyt tą klausimą veltui. Be privalumo, 
lavintas šviesumo patarėjas pribus Į namus ir n.tmieruos 
šviesą su nauju Matymo Mieruotoju ... duos jums nau
dingus patarimus kaip ją pagerint... Išaiškins jums 
apie nauias Geresnio Matymo Lempas moksliškai pa
girtos llluminating Engir.eering Draugystės.

Tas patarnavimas visiškai veltus. Tik patelefonuokit 
jūsų artimiausiai Edisono šapai.

M VIA MO MIERA Išmėruoja šviesą Jnsn Namuose.
Matymo Miera pasako jeigu jus tu- 
i ite . tūboje per mažai arba per daug _
sviefos. Išlavintas Šviesumo patarė- ' .^1 L,
ja pademonstruos jūsų paranku- 
mam , be jokio privalumo.

MINERSVILLE, PA.
Gromata Maikio tėvui.
Rašydamas pas vajauną 

vyrą savo nužemintą gro- 
matą, visų pirma noriu jį 
pasveikinti, sakydamas, te
gul bus pagarbintas jo Vi
sokia Blogarodija Maikio 
tėvas, staršas vyčių vaisko 

i generolas!
į O dabar išklausyk mano 
proseni ją:

Aš girdėjau, kad tavo vi- 
į šokia blogarodija riktuoja- 
si važiuot į Skrentus ant 
vainos su parapijonais. Tai
gi, jei liksi gyvas, tai užsuk 
ir pas mus į Minersvillę, ba 
ir čia nėra parėtko, o ypač 
ant West Wood strvto, kur 
gyvena toki dvariokai. ką 
nežino savo žemės grony- 
čios ir štedi išlaužo sveti
mas tvoras. Pridaro susie- 
dams visokių demičių ir be 
vajauno žmogaus negalima 
gaut su jais jokio ratunko. 
Taigi atvažiuok ir su savo 
kreiva šoble užmarkiuok 
lainę, kad žinotų, kur jų že
mė. Gal tada bus geresnis 
parėtkas ir mus niekas ne-
baderiuos.

Tuo tarpu siunčiu tavo 
blogarodijai du rubliu ant
tabako. Senas Mainerys.

SMĖLIS UŽBĖRĖ ŽMO
GŲ.

Netoli nuo Fitchburgo, 
Massachusetts valstijoj, ka
sant smėlį pereitą sąvaitę 
buvo užbertas darbininkas 
Pandiscio.

M MMMMMIMM
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Kur yra Pragaras?
ŠIAME AR KITAME PASAULYJE?

Maikio su Tėvu N eršta iš anglų kalbos 

ĮŽANGA.

MARSHAL J. GAUVIN - 
KEITĖ IR PAPILDĖ DIi. J. K.

Sveikatos Skyrius
Si skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

PIRMAS BANDYMAS.i —Jų nusikaltimas turės baisias pasė- 
' kas. Pasmerksiu Adomą ir visus jų vaikus 
ir jų palikuonius amžinoms kančioms, 
siųsiu juos i pragarą, kurį pats sukursiu

___ Iš nesuskaitomų milijonų Adomo nojo kad antradįenį reikės eiti
kiek jis yra pasiruošimas kitam gy- T;-"' dukte^; Pamerktų pragarui, as taisyti dantukų> apie ka jis įsi. 
i anapus grabo. ^k pa^&AileSiU kai kuriuos, o jų is- vaizdino, jog tai blogiausias

“Pirmiausia apie tą ištrauk
tą dantuką. Tas ištrauktasis 
žindukas, krūminis dantukas 
nebuvo pastovus ir, supranta
ma, jo vietoj išdygs kitas, pa
stovus. Bet pastovusis Beišdygs 
pirmiau dešimtų metų vaiko

m . , ganymas bus atliktas tiktai mano paties dL'vk^“ pasaulyje’. (amžiaus. Taigi, vaikui einant
Todėl, jie sako, nereikia stengtis būti kančia. Praėjus keturiems tūkstančiams . . ... Įsėstus metus ištraukus dantu-

laimingu čionai ant žemės. Šio pasaulio ir keturiems metams po to, kai suklups ir štal j2111 ir al!tradiems ir Y i- ka t0J- viet0J- pasjneka gan ant 
gerybės tik kliudo sielos išganymui. Rei- nusikals piimasis žmogus ir pirmoji tukassu mama eina pas dentis dj,o laiko spraga o atkartoti-
kia būti patenkintu savo likimu ir nusi- moteris, po to. kai atsivers jiems pragaro tjF Eidamas pro krautuvės lan- nas ^andų raumenų spaudimas
lenkti Dievo valiai, jei net vargas ir skur- vartai, po to, kai prasidės ta nesibaigianti ^4 Vitukąs rodo pirštu ir paša- p,va]įai stumia šalimus dantu-
das tave ištinka. Malda, pasnikas ir kūno žmonijos žygiuotė į mano paruoštus jai koja motinai ką jis turės gaut. kus kojej vjsai Uįdaro buvusią
marinimas turi būti tikro krikščionio šie- kančių požemius, aš pats nužengsiu į dovanų už leidimą taisyti save spraga
Rimas. Žemę, pats pasidarysiu savo tėvu ir užgim- dantukus. Rodo Į vieną, kitą ir “Kada ateina laikas dygti pa-

Juo daugiau kentėsi čionai šiame pa- siu mergino* kūdikiu. Užaugsiu, busiu dantukui, tai jam jau
«,M1V kunigėliai inn dido^nis inic VVias nedideliame II- nežinomame žydų suunsa ir aar prmuriafaun, .ako kunigėliai, juo didesnis ous k • p delbsiu išganymo “Tėvas ir daugiau dalyku tauDievo atlyginimas po mirties. kaimiečių kaime, ro to skeiDsiu išganymo „

evangelna, stebinsiu savo draugus žmones nupnTo>, negu čia matai.
Tai toks yra Bažnyčios idealas. Kentė- įvairiais stebuklais, busiu maloniausias ' aikas tiksliai laiką gaišina,

jimą ir vargą ji skaito dorybe. pasaulio mokytojas ir kilniausias lab- kad suvėluoti pas dentistą.
Laisvamaniai tvirtina, kad toks idealas darys. Vis tiktai sukelsiu prieš save prie-

gali tik klaidinti žmogų ir stelbi jame šus. kurie nukryžiuos mane, ir aš agonijo-
energiją. Laisvamanybė skelbia darbo je ir sielvarte, susopęs ir nusivylęs, nu-
žmonėms: Jus turite teisę laimingais būti. mirsiu ant žiauraus kryžiaus. Tokiu budu
Nebūkite gyvenimo vergais. Kentėjimas aš pats sumokėsiu sau kainą už žmogaus
ir vargas—tai Jūsų nelaimė. Nugalėkite išganymą: numirsiu tam, kad mano nu- kabinete nesirado laukiančių ir 
vargą, ir nebus tada pragaro žemėje. skriaustasai žmogus galėtų gyventi— vaikas tuoj atsidūrė dentisto

atgailėsiu tokiu budu UŽ nuodėmes tų. krėsle. Iš pradžių negalėjo nei 
kurie manim tiki, ir tik tada vesiu juos Įsivaizdinti, kaip jis,galės leisti i 
nuo pragaro vaitų į begalinius dangiškus daktarui paliesti jo apipuvusi

Bažnyčia ir kunigai nuolatos kalba apie 
ateities gyvenimą po mirties. Jie moko, 
kad žemė yra tai ašarų pakalnė ir kad 
musų dabartinis gyvenimas turi tik tiek 
vertės,..........
venimui anapus grabo

Rašo Dr. G. 1. Bložis.

čeršgaudžiu Yitukas jau ži-

kad: nebėra vietos. Dėlto tokiuose 
atsitikimuose dantukas išdygs
ta šalę, kreivai. Reiškia, trauk
si negerą vaiko dantuką, nege
rai—netrauksi, irgi itegerai. 

Tempia motiną už rankos nuo yad jįeka pk viena išeitis: ge- 
\ ieno krautuvės lango prie kito. raj prižiūrėti vaiko dantukus. 
Y argais negalais pasiekia den- kad nereikėtu ju nei gydyti, 
tisto kabinetą. ,,;ei traukti.”

Gal Y’ituko nelaimei, daktare 1---------------------------------------

Bažnyčios ir laisvamanybės idealai yra 
priešingi vienas kitam. Laisvamanybė, 

žemę dirba darbo žmonių naudai ir skelbia 
kovą nelaimėms ir vargui.

' TOMAS K A RŪŠIS.

—Kcman, koman, Mai- perkūnsargio viela Į 
ke! Aš vėl subečinau su sa- ir tenai išsisklaido, nepada 
vo kurnu iš kvortos snapso rydamas triobai jokios ža- 
ir noriu, kad tu man išklu- los.
močytum, katras iš mudvie- —Olrait, Maike, tai kas 
jų turės pundyt: jis, ar aš? dabar turės snapsą pirkti?

—O dėl ko gi judu susi- Aš, ar mano kūmas?
—Kadangi abudu jus ly- šviesos bangas plačiausiomis erdvėmis, 

Ogi dėl tos dratos, ką giai klydot, tai nei vienas pirmiau, negu saulės spinduliai pradėjo 
protestonai pastatė ant sa- nelaimėjot ir dėl to jūsų la- bučiuoti augantį lapą, pirmiau, negu 
vo bažnyčios bokšto. Mano žybos pasibaigia be pasek-* paukščio giesmė ėmė linksminti dienos 
kūmas sporina, kad toji mės. * orą. pirmiau, negu
drata yra tam, kad rodytų —Kaip tai be
tiesų kelią į dangau* kara- —Taip kad nei
lvstę, o aš sakau, Maike, nėra reikalo degtinę

jeį. kas tiktai ture ;o būti, tėvas, pats vienas

ginčijot, tėve?

Prieš milijonus amžių—pirmiau, negu 
buvo sukurtas pasaulis, pirmiau, negu pir
moji žvaigždė pasiuntė savo sidabrines

PO PAMALDŲ BIRŽIE
ČIAI SUSIBADĖ PEI

LIAIS.

Biržų apskrity, šleideriš-
džiaugsmus. Bet visi tie. kas abejoja, kas dantį su smarkiai besisukančiu Rio kapinėse buvo anądien 
neigia mane padarius visa tai, turės eiti grąžteliu. Dėlto jis pradėjo pra pamaldos: po to buvo su- 
ten, kur yra visi amžinai prakeiktieji. Ii syti daktaro, kad parodytų jam rengta gegužinė, kurios me
no to. visiems savo žygiams apvainikuoti, kaip gręžiasi dantis išbandvda- tu buvo. sumušti ir peiliais 
žiūrėsiu iš dangaus aukštybių į amžinas mas ant jo motinos. subadyti Briedžių k. gyven-
kančias tų nesuskaitomų milijonų žmo- Motina tvirtai užprotestavę tojai Baniai. Jonas, kiek 
nių. kuriuos nugramzdinau į pragarą. Ir aiškindama, kad jos dantys esą engviau, o Edvardas — 
amžinai, ligi nebaigiama amžinybė tęsis, sveiki ir nereikalingi gręžimo, smarkiai: jis patalpintas 
klausysiuos jų klyksmų nei ašaros nenu- Daktaras pradėjo vaikui aiš-

........................... .  braukdamas dėl tos jų nelaimės, nė ne- kinti, kad dirbant ant motinos
visatoje pasigirdo jausdamas liūdesio dėl viso, ką busiu ?r kito žmogaus danties, jis vis-

iigonmen. 
proga buvo

Mat, iškilmių 
pridaryta bir- 

ietiško alaus, o įsilinksmi
nusiems užėjo noras ir pei
liais pasibadyti.

SUMUŠĖ ŽMONĄ IR PER
SKĖLĖ KIRVIU GALVĄ 

KAIMYNUI.

kad protestonai į dangaus _ Na. gerai, Maike: jei- kas tiktai turė’o būti, tėvas, pats vienas IUJ"' 11141110 zaauiumv <xu«.vmo. piršto nago. Mat, nagas
karalystę neis, tai jiems ne- gu tu toks smart, tai išviro- gyveno kaž kur tos begalybes dausose, šitai ir yra krikščionybės esmė ir pras- veik tokis kaip ir dantis, 
reikia nei kelias žinoti. Pa- zyk man da vieną dalyką. neturėjo pradžios ir amžiaus. Peram- jeį l0 nepripažįsti, tuo pačių įtari
gal mano rokundos, Maike, Pasakyk, kas parašė tą za- žiu amžius jis viešpatavo toje begalinėje krikščionybę esant neteisinga, netikra 
tai tą virbalą jie tenai pri- koną. katras sako: "Neuž- mek° tuštumos imperijoje. Visados pa- tikyba. Esybė, kuri nuo pat pradžios ne
taisė valuk to, kad varnos mušk?” šventas Jurgis, ar čioje pradžių pradžioje, tais laikais, mato galo ir pasėkų, negali būti laikoma
ant jų bažnyčios bokšto ne- šventas Liudvikas? kuinuos liečia musų pasakojimas, pnes visažinanti. Esybė, negalinti palenkt savo šią nagą ir atkišęs dentistui lei- žiaunai mušti
galėtų atsitupt. Taigi paša- _ \eį vienas, nei kitas, milijonus amžių, jis buvo visais atžvil- valiai žmonįų ‘giminės likimo, negali būti do išbandyti su grąžteliu. ' Kada kaimynas uz mušama
kyk, Maike, katras is mu- tėve. Tą istatvma parašė giais tobuliaiisia Esybė Jis buvo kaip ir Įajkoma visagalinti. Esybė, kurios žinoji-
dviejų turėsim tą kvortą žvdu Maižius.* Jis ir visa tobuliausiai žmogaus išsvajota Apolono mas ;r jėga yra ribota, negali būti Dievu.
&ert\, . dešimti "Dievo Prisakvmu” katulu-Jo kakta buvo kilni n* aukšta. Jo tp: nflcani; kontroliuoia ir valdo Die

—Abudu jus klystat, tė- žydams parašė * akys—malonios ir susikaupusios. Plati Jei pasauli Kontroliuoja n vaido Die

Yritukas apžiurėjo nagus, oi
paskui paėmęs veidrodi pažiu- į Telšių apskričio, Ausi- 
rėjo Į dantukus ir gerokai pa- niskės kaimo gyventojas 
galvojas parinko pati didžiau- Juozas Klenovskis pradėjo 

savo žmoną.
vienas, nei kitas, milijonus amžių, jis buvo visais atžvil- vaijaj žmonių giminės likimo, negali būti do išbandyti su grąžteliu. ' Kada kaimynas

Bentistas pagręžė vieną ir j moteli užsistojo, tai Kle- 
kitą kartą, atsargiai, neužgau- novskis griebė kirvį ir per
damas ir vaikas pagalios nu-1 skėlė jam galvą. Kaimynas 
sprendė, kad jeigu gręžiant ne- dabar.guli ligoninėj, o Kle- 
skauda nagas, tai neskaudės ir novskis sėdi uždarytas Tel- 
dantis. į šių kalėjime.

Ir taip dentistas draugiškai i
prisiviliojęs vaiką užtaisė net PAS i ATYS LINU FAB- 
kelis dantukus, o anas visai pa- i RIKĄ.
miršo ką didesnieji vaikai buvo Žemės ūkio rumu pradė- 
igąsdinę apie nebūtus daiktus, tas statyti pirmasis Lietu- 

Motina patenkinta dentisto, veje modernus linų fabri-
išteisinti Dievo, negali sumažinti jo kaltę ?i^rbu Priminė jis yra ža- kas bus baigtas štatui atei- 

n • V rr • X v - • • - įei Dievas davė žmogui laisvę, tai jis ži- dėjęs jai papasakoti a^e vaiku piancio mėnesio pabaigoje.
.—Perkūnas nėra jokia —Tai tokiu spasabu įsei- Ar kas pasakytų, kad šitaip mano nu- n0io kad žmogus pasinaudos ta laisve dan^ukų ir tie?4 susiei-Į Netrukus jis pradės ir veik-

Dievo galybėj tėve, bet na, Maike, kad mes, lietu- pieštas Dievas negalėjo būti, kad toks taip. o ne kitaip. Prileisdamas sąvoką. ,iavim4- t i. Fabrikas statomas Rokiš-
elektros kibirkštis. viai, kalbam žydiškus pote- Dievas nerealus, netikras? Aš atsakysiu, L-a(j DipVa« via privalai sutikti su tuo “TaiP. taip. ponia.’-Na, gerai, Maike, o kas rius, ar ne? kad. jei asmeninio Dievo idėja nepriimti- gd v,a atsakingas LžX kas atei-!daktaras’ žadėia“' «« ir pa’
butų, jeigu tos dratos pro- —žinoma, kad taip. na. tai ir neasmeninio Dievo sąvoka vra tinka. Nepripažindamas tos atsakomv- <lar>'siu- 
testonai neturėtų? —Na Ui pasakyk, Mai- taip pat nesuprantama ir nepriimtina nepripažįsti ir Dievo buvimo. Tikėti,----------

— indą žaibas galėtų kir- Re, kodėl. žmogaus protui. Kalbėti apie “neasmem- kafl pats nievas sugalvojo žmonijos pra
sti jų bažnyčią —Tu, teve, turetUIp man nę esybę,” reiškia vartoti nieko nereis- žutj įr prakeikimą ir paskui pats save pa-
.. -Veidimmut, Maike, tu Sį klausimą paaiškinti, o ne kiančius žodžius. aukojo,* kad išgelbėtų kai kuriuos tos žmo-
cia susipainiojai. Pinna sa- as tau. Nubrėždamas kūrimo plana Dievą* m jos narius, vra tai prieštarauti savo pro-
kei, kad be tos dratos baz- —Kad as nežinau, Mai- Auveždamas Kūrimo pianą, nriož m
nyčią trenktų perkūnas, o ke. Patb sau F2take-
dabar sakai, kad žaibas ją —Na. tai nueik, tėve, nas —Pripildysiu dangaus neišmatuojamas
kirstų. Taigi išeina, kad ir savo ’’ ’ * 1 " ’ - , ,,
tu pats nežinai, kas su ja

ve.
—Negali būt!
—Bet taip yra, tėve. Toji 

viela yra perkūnsargis.
—O kam jis reikalingas,

Maike?
—Kad apsaugotų bažny

čią nuo perkūno.
—Ar tai drata gali ap- Egipto nelaisvė 

saugot nuo Dievo galybės? tėve? Juk žvdai.

Dievas amžinoje praeityje
buvo jautri iėmyjinti jo širdis. Amžinvbėš turėjo žinoti, koki bus nebaigiamoji atei-

_Todėl kad tain naša Patriarchas, begalybės valdovas, jis sėdė- ir ji%Privalėjo tvarkyti ir derinti visa. 
a vuci, Adu laip pa. a- . . <nQtn on«iir>tas nebaigiamo': kas atsitiko. Todėl jei žmogus vra prakala tuose prisakymuose: am “razmo sosto, apsuptas neoaigiamot r>1Pva<= ji įr nrakoikė ToiPliaže tčv-j' t-vn tuštumos, kurioje nebuvo nieko, Runoje Keiktas>, tai pats Dievas jį ir praKeiKe. jei 
e. u u*vo vjPnas Sėdėdamas čia na- Dievas mirė. kad išgelbėjus žmoniją, taiDievas, kursai išvedžiau ta- UKlai J1S ^enas- ^eoeoamas čia pa n- nužudė kad iš<rplhėi„«VP iŠ Faraono žpmė< Ftrin įrėmęs ranka savo pasmakrį, susikaupęs Dievas pat> ?-ave nuzuae, Kart įsgeibejus

to nelaisvės”ka buS bežiūrėdamas i tylumą, nukreipęs savo ravo paties aukas, savo pasmerktuosius, 
to nelaisvės, u Kas.ouvo^ aR.g . begaliniug ateities piotus? jis su. Pasakos apie žmogaus laisvą valią negali 

’ manė sukurti pasaulį.

—Kodėl tu sakai, kad žv- balta barz(la den-ė -1° lęrKtin^ huri.°je

tui. Nusilenk, žmogau, prieš tą neišmatuo
jamą išminties gelmę, tą begalinį grožį,

kio apskr.. Panemunėlio 
valsčiuje. Fabriko vedėju 
paskirtas arg. L. Jasėnas.

Vieningos Kinijos Karvedys.

atsitiktų. Ar tu man visada ir einu. 
taip meluoji, ar tik dabar?

—Palauk, tėve, palauk!
Karščiuotis nereikia. Per
kūnas ir žaibas reiškia tą 
patį.

—Ju rong, Maike. žaibas 
žaibuoja labai tankiai, ale 
jeigu perkūno nėra, tai iš- 
kados niekam nepadaro.
Demičių būna tik tada, ka
da perkūnas trenkia zlydu- 
ką. Tada ir žmogų gali už
mušt.

—Atleisk, tėve, bet tu ši
to dalyko nesupranti. Be 
žaibo perkūno negali būt.
Jeigu žaibas kiekvieną sykį 
nieko neužmuša ar neužde
da, tai tik dėl to, kad nie
kas nepasitaiko jam ant ke
lio. Jis paprastai greičiau
sia pasiekia aukštus daik
tus, todėl ant aukštų triobė-;
siu ir yra statomi perkun-; AngHjos darbietis Geor>re 
sargiai. Jeigu žaibas į tokį būry, važinėjasi po Europą ir kaiti
namą pataiko; tai jis nueina na valstybių vadus vengti karo

-.Na tai nueik teve, pas — rripiravsiu uangaus tą viso dieviškojo plano prakilnumą! Ar
> pa^r.iausti. platybes milijonais blizgančių ~ saulių, vra kur por? toks neregys, kurs nematytų,
-Olrait, Maike. As tuoj mnijaiciais sviesiu žvaigždžių ir zvaigzoy- sukg£iausias žmonių protas nepa-

nu. nesuskaitomais besisukančiais .... - .v _ ....

KOVOJA TAIKĄ.
. .Pa'a¥‘ iėgia išmatuoti šito kilniausio dieviškojo

nais. Duosiu tiems pasauliams Įvairiausio kuiybos žv?5o? Ar yra čia toks nenaudė- 
augmeniiOi grožio, pi ipildysiu jų miškus kurg nekiauptų ant kelių ir negarbintų 

ia.u^us gyvuliais ir paukščiais, apvai- Į)jevo numylėjusio pasaulį taip, kad ne- 
^raziau>;Ll ir sigailėjo net savęs ir prakeikė beveik vi-pikuosiu tą savo kūrybą 

geriausiu kuriniu—duosiu
moterį . \ ienas tų įvairių pagaunu ous meg neĮabj užsispyrėliai, mes nematome 
žeme ir duosiu as tai žemei vyrą ir moterį, ?gvo naudos, meg apakėliai, nepildome 
kuliuos pavadinsiu Adomu ir Jieva. Jiedu £avo pgj.gjgy Dievui, jei nesutinkame 
,ut visų budimųjų žmonių paaenmų tėvas kiausvti bažnyčios, kuri mums skelbia, 

motina. Sukursiu juos nekaltus ir tobuius. kad pjevas pa[g save. nužudė, norėdamas 
Jie nežinos savo rekaltoie mintvie. kas iggejbėti mus nuo pragaro, bet į kurį jis

^asaulių ^>us kaS buv° pasaulyje gyva? Tiesa,

Jie nežinos savo r ekaltoje mintyje, 
yra dora, kas yra nedora. Į jų širdis Įdieg
siu norą siekti žinojimo. Uždarysiu juos 
rojuje, pasodinsiu prie jų doro ir nedoro 
pažinimo medį. kurs turės būti jiems pa
gunda ir slastai. Įspėsiu juos, kad jie ne- tikslą—padėti Dievui 
liestų to medžio vaisių. Tačiau aš žinau, iš to pragaro, kurį jis

pats, iš didelės savo meilės, siųs visus mus, 
jei mes netikėsime!

Taip, bažnyčios turi tiktai vienintelį 
išvaduoti žmones 
pats žmonėms su-

kad jie negalės suprasti to mano drau- kūrė. Bažnyčios yra gelbėjimo instituci- 
dimo prasmės, dėl savo neprotingumo ics. Jos yra kaip ir bendrovės, teikiančios 
suklups, aplinkybių klaidinami, ir ne- draudimą ir globą nuo pragaro ugnies, 
paklausys mano draudimo. Ir ne tiktai Pati vidaus reikalų ministerija yra dangu- 
tiek,—aš pats priversiu juos neklausyti je. Bažnyčios yra tiktai pagelbiniai biu- 
mano draudimo: pasiųsiu į tą soda žaltį, rab iš kurių kiekviena turi Dievo duotą

štai kaip išrodo vyriausis Kinijos armijos vadas. gen. čian 
Kai-šek. kuris dabar gina savo šalį nuo Japonijos milita-
rizmo.

?aldžiakalbį velnią, kalbantį žmonių
kalba,
dėtų.

kad gundytų juos ir kad jie nusi-
jai teisę teikti žmonėms draudimą nuo 
pragaro kančių.

(Bus daugiau)
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Įvairios Žinios.
KELEIVIS, SO. BOSTON

harold ickes. Sovietų Kariuomenė 
Pasiruošus Prieš 

Japonus.

Franco Šnipai Kiršina Baskų Vaikus.
Anglijos darbiečių “Dai- Mat, Francas nori su-i 

ly Herald” praneša, kad graibstyti jaunimą ir jį sių- 
žmonės tam tikrais politi- sti į Italiją bei Vokietiją 
niais motyvais bando su- “mokytis.” O kai tas jauni- 
griauti Anglijoj esančių mas gyvens Anglijoj, jis iš- 
baskų pabėgėlių vaikų pa- augs į stiprią opoziciją fa- 
sitikėjimą. šizmui. “L. Ž.”

Kai kuriais atvejais vai----------------
kams buvo Įkalbėta, kad jie PaderClVskis Mat O 
esą laikomi koncentracijos r i i *
stovyklose ir, galima šaky- Lenkijai A etatinę.
ti, kaliniai. ---------

Gen. Franco agentai ak- Fašizmas iššauksiąs pilieti- 
tyviai dirba, norėdami su- nį karą ir sunaikinsiąs 
kelti nepasitenkinimą vai- valstybę.
ky tai pe. Associated Press žinių a-

Parlamento narys \\ . Ro- gentura praneša iš Varšu-

Metinės Orlaivių Lenktynės Clevelande.

berts, Jungtinio tautinio 
komiteto Ispanijai pagalbą 
teikti narys, pareiškė “Dai
ly Heraldui,” kad buvę 
daug “negražių poelgių.”

vos, kad pereitą sąvaitę pa
skelbtas Ignaco Paderevvs- 
kio manifestas sukėlęs Len
kijoj didžiausj furorą. Tas 

T. , _ - garsusis lenkų pianistas,
Jis pasakė. . buvęs sykį net ministeriu

, Prles Uis dienas as pirmininku, ispėja savo ma-
buvau namuose, kur mote- Jnifesle L^kijos vaįdžią ir 

vaikams, visuomenę? kad nukrypi. 
kad Dabai, kai Bilbao pa- mas nuo demokratijos Len- 
imtas ir įslaisvmtas is rau- kjjaį reikštų tikrą nelaimę, 
donujų, jie m>i_ (vaikai) jej kas užsimanytų Lenki- 
dziagdamiesi galėsią gnzti — jvestj fašistinę diktatu-
naJ?°.\ . . n .... ,rą, tai neišvengiamu budu

- , J • t?.8 .kainos įsklau- kiltų pilietinis karas, kuris 
se labai tyliai, bet, atsimi- gajėtų sunaikinti visą vals- 
nus tą faktą, kad keliatas r Laikraščiai, kurie tą 
šių taikų savo akimis mate. Manifestą perspausdino, 
kaip jų te\ai buvo užmušti buvo tuojaus valdžios agen-
per oro puolimus, jie nesi-«( konfiskuoti.
džiaugė tokiu moters pa- * __________
reiškimu. RYGOS AUTOMOBILIO

Bilbao “saugus.” KATASTROFA LIETU-
Kitas atsitikimas, kur bu- VOJE.

vo mėginta sukelti neramu- Rugpiueio 17 d. tarp Kel
mą Stoneham stovykloje, į mės ir Tauragės sudužo di- 
vyko tą naktį, kai paimtas delis automobilius, kuriuo 
Bilbao? važiavo- Latvijos universite-

Ispaniškai kalbąs žmo- to teisių profesorius ir Ry- 
gus atėjo Į stovyklą ir paša- gos apygardos teismo pir
kę vaikams, kad Bilbao da-: mininkas Gumanis su žmo- 
bar “saugus” ir kad jie da- na. teisėjas Ziedinš, adv. 
bar galėtų grįžti. Tik britųjFridenbergas ir da pora lat
vy riausy be slepianti nuo jų į vių.
tas žinias. ' Važiuodami netikusiu ke-

Tokios kalbos privertė iiu apie 50 mylių Į valandą 
stovyklos vyresnybę per, ir norėdami pralenkti kitą 
garsiakalbius pasakyti vai-' automobili, latviai nuvažia- 
kams visą teisybę apie Bil- vo nuo kelio, jų ratai iš
bao.

Sovietų oficiozas “Izves- 
tijos” atspausdino straips- 

Įnį, pavadintą “Penkios ug-' 
;ningos raidės,”t.y. OKDVA 
Į —Sovietų Sąjungos Toli
mųjų Rytų armija. “Izvesti- 
jos” rašo, kad Tolimųjų Ry
tų armija yra labai galin
gas įrankis saugoti taiką 

j Tolimuose Rytuose ir jeigu 
| reiks, mušti priešą jo pa
ties teritorijoj. Sovietų vy
riausybė esanti eukurusi ne
priklausomas nuo Rusijos 
centro pramonės bazes To
limuose Rytuose. Štai ka
riuomenei vadovauja mar-

.... ., , , . , įšalas Bliucheris ir priešas\ ,daus reikalų grumento kį j a ivilt j pįlirtes.
Izvestijų straipsnis savo 

turiniu nieko ypatingo ne
duoda. Įdomiausia yra tai. 
kad jis atspausdintas šiuo 
metu. Todėl kai kas spėja, 
kad Sovietų Tolimųjų Rytų 
armija šiuo metu yra pasi
ruošusi visokiems galimu
mams.

sekretorius Ickes reikalauja, 
kad Wagnerio įstatymas butų 
pavestas jo departamento kont
rolei, o ne 3 žmonių komisijai.

Ispanijoj Kariauja 
100,000 Italų.

Buvęs Ispanijos užsienių 
reikalų ministeris Del Vajo 
užsienių spaudos atstovams 
pareiškė, kad ispanų vy
riausybininkai yra nusista
tę kovoti iki paskutinių. Jis 
pareiškė, kad ispanų vy
riausybininkams tenka ko

Telegramos praneša, kad 
dabartiniu metu Sibyro ge
ležinkeliu keleivinių trau
kinių beveik neleidžiama, 
nes visi traukiniai gabena į 
Rytus armotas, orlaivius,

Penktas Puslapis

Clevelande kas metai yra ruošiamos orlaivių lenktynės. Čia parodyta keliatas Įdomesnių 
momentų iš tų lenktynių.

tankus ir kitokius karo pa-------
voti su 100,000 italų kariuo- buklus. Iš viso esą matyt, 
menės ir su 10,000 vokiečių kad Sovietai skubiai ruošia- 
technikų, esančių gen. Fran- si karui, žinoma, kuomet 
co kariuomenėje. Vokiečių Japonija įsivėlė į karą su 
technikai svarbiausia ap- Kinija, tai Sovietams labai 
tarnauja sukilėlių artileri- gera proga duoti Japonijai 
ją, laivyną ir aviaciją. Del per galvą.
Vajo pareiškė, kad pačių;
sukilėlių eilėse prasidėjo! P A TIE ČYPI IIM AI 
stipri reakcija prieš gen-į r HJIEOIkVJUTIAI 
Franco, dėl kurios daug ka-

AMERICAN W00LEN DIRBTUVĖJE 
BUS BALSAVIMAI.

LAWRENCE, MASS.
American Woolen kom

panija turi Lavvrence dvi 
dideles audinyčias; viena jų 

i vadinasi “Ayer Mills,” kita 
—“Wood Mills.” Sekančią 
sąvaitę šitose dirbtuvėse. . , .. &. Pajieškau tetų, pusbrolių ir pusse

rininkų perėjo pas vyriau- paeina iš su^kijo? vitautįš- bug darbįninkų balsavimas,
sybmmkus. Tie kai įninka Lin^kaitės paunnos duktė. Prašau kuris turės parodyt, ar jie 

esą pareiškę, kad jie. nesu- atsišaukti šiuo adresu: (7) - - - -
tinką su gen. Franco poli- F- SlavinskasR. F. 1)., Norton, Mas?.

ATVYKO LIETUVIS IŠ 
AUSTRALIJOS.

šiomis dienomis Lietuvon 
Mill) of the American i atvyko iš Australijos Petras
Woolen Company by the i Stf slunas> ,kll«?. “
Textile Workers' Or/aniz-' valsclaDus; Lazdmmkų kai- 

Committee of thelmo- Petras Stasiūnas

Baskų vyriausybės dele
gatas Londone, Don Jose 
lgnasio de Lizaso, pareiškė, 
kad Franco draugai deda 
visas pastangas “apsukti 
galvas šiems bejėgiams vai
kams.”

Jis pareiškė:
—Daugely vietų šios pa

stangos nuėjo niekais. Pasi
taikąs blogas vaikų elgesys 
atsirado dėl nesusipratimų, 
kai pašaliniai žmonės ėmėsi 
provokuoti vaikus. O viso
kie posakiai, buk Bilbao 
mieste likę tėvai reikalauja, 
kad jų vaikai butų grąžinti 
iš Anglijos,—yra grynas 
absurdas.

vienos puses nuklimpo į 
minkštą žemę, o iš kitos pu
sės buvo d a ant kietos že
mės. Iš to atsirado didelis 
greičio nevienodumas ir jų 
automobilis apsivertė 3 kar
tus, jo durys atsidarė ir 
žmonės išlakstė visom pu
sėm. Prof. Gumanis užsi
mušė vietoje, o kiti latviai 
buvo visaip sužeisti.

jau
į daug metų gyvena Sydney 
'mieste ir verčiasi automo
bilių reikmenų prekyba. 
Petras Stasiūnas dalyvauja 
Australijos lietuvių draugi
joje. Jo pranešimu, visi lie
tuviai Australijoje gyvena 
pasiturinčiai ir atsidėję se
ka Lietuvos gyvenimą. Jie 
kaliais per vietos radio 
stotis rengia lietuviškas va
landėles, per kurias daz- 
niasiai yra transliuojamos

mg 
C. I. O.”

Po šituo klausimu bus pa
dėti du langeliai, kurių vie
nas pažymėtas žodžiu YES, 
antras—NO.

Balsuojant, reikia padėti 
kryželį po žodžiu YES. Tai 
bus balsas už CIO.

Kadangi balsavimas bus 
slaptas, tai savo vardo ir 
pavardės rašyti negalima. 
Mat, niekas neprivalo žino

kad CIO unija atsto
vautų jų reikalus visose de
rybose su kompanija, ar ne. 

Wood Mills dirbtuvės
tika. Prisidėdami prie Fran
co, jie manę, kad jiems tek-
šią kovoti kaip ispanams su «iau<, Vilniaus rMyto. s,ni.u ji. darbininkai balsuos 15 rug-
tSPianan P31™1!1?10 l'el: S.‘„"53ogS & £ sėjo, o Ayer Mills darbinit
kalo. Dabai paaiškėję, kad p»,, ,, k«. ąPi» » t™ meidiiu p™- kai balsuos 16 rugsėjo, 
gen. Franco tėra Vokie ijos,"«u, s.-™ « Ralsavim„ ki
ir Italijos įrankis. Todėl jie 5432 w. vernor Highway,

Pajieškau pusbroli© Felikso Kuz- 
borskio, Tiltų kaimo, Valkininkų val-

Balsavimo teisę turi kiek
vienas tų dirbtuvių darbi
ninkas, kuris yra išdirbęs 
šįmet nemažiau kaip 8 są- 

Panevėžio apskr. Paskutiniuoju lai- VHlteS 11' tebėra American 
jku atvyko į Kanadą ir apsigyveno ty'OOlen kompanijos Sam-

-------------------- vakaruose. Prašau lai atsišaukia, ku- , . t> i i* f’Kf •
CITIK4TA VAPIIT PAITIA r’e žino, kur jis yra, prašau praneš- ClOJ. JL><J.lSUOtl RCgall tlKtai
blJIMIA VAGIŲ UAUJA. ,ti; už kabusiu labai dėkinga.' (?) kompanijos viršininkai, bo-| 

Semehskės, Trakų apskr, 469 Galtrsave ; Verdume sai ir klerkai. Unija, kom-
Miestelyje paskutiniu laiku Montreai, Canada. panija ir National Labori

A— pa- Relations.. Board padarys
niekas nenuvo ūkias, kan brolio antano šemežio, jutunh? visu turinčiu teisę balsuoti! 
nebus apvogtas. Semeliškių kaimo,.^myga^j^pijos. Prašau sąrašą, ir pagaI sąrašą, 

bus balsuojama. Keno var-

mieliau pereina vyriausybi
ninku. P^Čn, tada aiš- Pajieškau Domininko Gajliušio,
kiai Žiną, kad jie kovoją UŽ U menų kaimo, Xn>šk»nŲ valsčiaus, 
patriotinį reikalą.

Detroit, Mich.

atsišaukti ant šio adreso: 
Peter Shidlo

ti, už ką kuris darbininkas patefonų plokštelės su lie- 
balsuos. Unijistas. Įtuviškomis dainomis.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTES

ŽAIBAS SUDEGINO ŪKĮ
Šiaulių apskrity. Lygumų 

valsčiuje, Ruslalių kaime 
žaibas uždegė Kalinauskų 
ūkio trobesius su invento
riumi, kurie iki pamatų su
degė. Nuostoliu padaryta už 
12,000 litu.

policijos pastangomis šioji. 
vagių gauja šiomis dieno
mis susekta ir pasirodė, kad
vagiliavo mažamečiai nuo ________________________
15 iki 17 metų vaikai, kurie Pajieškau gyvenimai draugo nuo __ ___________,
paskutiniu laiku padarė įntlk/a^^et^^daujut^a?itS'io1, nuėjusiam balsuoti, bus pa-

R. 2, Box 114, Glcason. Wis.

ATSIVEDIMAI.
do ir pavardės sąraše ne
bus, tas negalės balsuoti.

Balsavimas bus slaptas. 
Kiekvienam darbininkui,

• v • * "1 * * ftiit lai iio. x uui įuviv, ~ --y ~
apie 20 vagysčių su Įsilauzi- • įinksmaus ir teisingo, aš esu našle duota balsavimo blanka ar-
mais i namus.

Čia matome vagoną prikrautą užmuštais kiniečiais ir vie
nas jų da guli ant žemės. Jie krito gindami savo senąją 
sostinę Peipiną nuo užpuolikų japonų.

Kam Reikalingas
Vyras prižiūrėt namus arba vietą 

ant farmos ar mieste. Sunkiai dirbt 
negaliu. Kreipkitės šiuo adresu: <6

W. W—ce, 210 N. Cherrv Street, 
Wallingford. Conn.

Pajieškau Žmogaus
Kuris butų ženotas, su nedidele 

šeimyna, teisingas ir pastovus, ir no
rėtų farmeriaut ant pusės. Jis galė
tų gyvent visą savo amžių su mumis. 
Aš turiu 40 akerių žemės, žemė der
linga, gyvenu vienų vienas. Turiu 
gerą karvę, dvi telyčias. 70 vištų, 
tam žmogui pakaks visko iki kitos 
vasaros. Esu 59 metų, man mirus aš 

į viską aprašysiu tiem žmonėm jeigu 
jie bus man geri. Plačiau, klau-kite. 

George Deveikis (fi)
R. 1, Bainbridge, Ohio.

tiktUv’iįnaFrąp/r,TSkuS:r^'OgasparM- ba “balotas,” kur bus pade
rinus. Su pirmu laišku prisėskite tas toks klausimas r “Do you 
paveikslą, be paveikslo neatsakysiu. . , . , , ,
Reikalaujant paveikslą grąžinsiu. Iš WlSn to be repreSentOG eX- 
apielinkių galit atvažiuoti ypatiškai cluSlVelv foT DUrDOSeS of 
pasimatyti. (81 , 1 . U . ,

Kazimera Yauga, Old Town Farm, CClleCtlVe bai’gaimng Wltll 
Littleton Road, Harvard. Mass. Wood Mill (arba Aver

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
apie 30 metų amžiaus, kuri mylėtu 
gerą gyvenimą ir norėtų susipažinti

Reikalingas Darbininkas.
- — , - ... . - . . Prie farmos, vidutinio amžiaus,
su geru draugu. Gerai draugei as bu- ^urį karves melžti ir kitus tar
siu geras draugas. Rašykite: (6)
C. B. P.O. Box 505, Foxboro. Mass.

Pajieškau Pusininko
Į vištų ir kiaulių biznį; aš esu pa

dienis, man vienam yra per sunku. 
Reikalinga jnešt biškis pinigų, biz- 
lis pelningas. Atsišaukit ant žemiau 
■aduoto adre.-o. J. JUSKE <6R

mos darbus suprasti. A. B. (8) 
Gen. Del., Merrimack, N. H.

METINE

Glenwood

SIENINIAI
KALENDORIAI

1938 METAMS.
Užlaikau daug visokių rūšių ir vi- 

D. 1, Box 297, Wapwallopen, Pa. šokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz- 
_______________________________nieriams padarome su jų apgarsini

mais ir pigiai. Kurie norėtų parda- 
vinėt pavieniais, geros išlygos. Turi
me ir Dariaus-Girėno Kalendorių su 
jų aeroplanu. Prisiunčiame j namus 
kas pareikalauja. Z. GILEVIČIUS (- 

73 Hartford Avė..
NEW BRITAIN, CONN.

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0„ Ine.
TELEFONAS
W orcester—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

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

SVARBUS ATSITIKIMAI 
ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS 
REIKIA TURĖTI KASDIEN

SĄVAITĘ
“Jums apsimokėtų 

GIenwood Pečių .

SEPT.

11-tos — 18-tos

nusipirkti naują 
. . . DABAR”

GLENWOOD RANGE CO.
R. H. White Co. I
Boston Consolidated Gas Co.

250 Stuart St. 
60 Union St.

WORCESTER, MASS. Į

CHESNEY’S 
CANTEEN

GERIAUSI IšSIGĖRIMAI
IR VALGIAI. t ,

Visokia Degtinė, Likeriai, Vynai | j { 
ir visokių išdirbysčių ALUS. ‘
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS’' 
pavieniais numeriais.
90 MILLBURY STREET J

M'ORCESTER, MASS.

«♦ 1 < I I I(
5 !

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 “NAUJIE NAS.”

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

N AUJIENOS”
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

i
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ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

“PLETKAI.’
Turbut nėra didesnio pra

sižengimo prieš dorą, kaip 
“pletkų” skleidimas. Nesu
valdomas žmogaus liežuvis 
yra didžiausis musų prie
šas. Kiek jis gerų reputaci
jų sunaikina, kiek namų iš
ardo ir laimingų porų per
skiria, sunku tai ir apskai
čiuoti. Kaltais buvę geriau 
si draugai tampa atkakliau
si priešai ir tai vien tik dėl 
to, kad kas nors blogais tik
slais. ar vien tik iš neatsar
gumo, prasitarė nereikalin
gą žodi ir juos sukiršino. 
Kiek nekaltų jaunų mergi
nų, o kartais ir moterų, bū
na bereikalo apkalbama ir 
apjuodinama vien tik dėl 
neapgalvoto tūlų vyrų noro 
pasigirti, buk visa gražioji 
lytis jiem prieinama. Pa
vydžios moterys taipgi ne
sigaili visokių “komplimen
tų" toms, kurios yra už jas 
populiariškesnės.

Šimtai liežuvavimo aukų 
yra sėdėję ir dar sėdi kalė
jimuose, o kiti pasiekė net 
ir kapų. Sakoma, jog dau
gelis Rusijos Sovietuose 
likviduotų vadinamų “troc- 
kistų” yra žuvę paskalų ii 
pletkų paremtais Įtarimais. 
Tas pats atsitiko pereitais 
metais ir Lietuvoje, kuomet 
valstiečiai sukilo. Nevienas 
tapo areštuotas ir pateko 
bėdon vien dėl kaimynų lie
žuvavimo.

Kas metai šimtai asmenų 
nusižudo dėl to, kad paleis
ti apie juos pletkai sugrio
vė jų gyvenimą, sunaikino 
reputaciją ir ant galo atėmė 
norą toliau gyventi. Taip, 
pavyzdžiui, dėl fašistų 
skleidžiamų šmeižtų nusi
žudė Francuzijos ministe- 
ris. Kiti, išgirdę paleistus 
Įtarimus apie savo gyveni
mo draugę ar draugą, tuoj 
griebiasi keršto ir dažnai 
nužudo visai nekaltą asme
nį.

Jei mes žinotume, kiek 
širdperšos ir ašarų musų 
neatsargus išsitarimai iš 
šaukia, tai mes daug atsar
giau ir prielankiau kalbėtu
me apie savo draugus ir pa 
žistamus. Jei jau kartais ir 
tikrai žinome ką nors ne
malonaus ir peiktino apie 
savo draugą ar pažįstamą, 
tai yra daug žmoniškiau nu
tylėti ir apie tai visai pamir
šti, negu tuoj visiems, dar 
su pridėčkais, išplepėti.

Apkalbėjus kitą, mums 
jokios naudos nėra. bet ap 
kalbėtam gali būti didelė 
skriauda ir nesmagumas 
nes paleistą žodi atšaukti 
jau negalima. Jis eina vis 
tolyn, iš vienu lupų Į kitas, 
rinkdamas vis naujų prie
du ir “pagražinimu," kol iš 
adatos nepriskaldo veži
mą.” Paėmę akmeni Įmes- 
kite jūron. Akmuo nuskęs
ta, bet jo sukeltos vilnys 
plinta vis tolyn ir tolyn, ant 
galo susilieja su didelėmis 
bangomis ir nukeliauja i 
platųjį okeaną. Taip jūsų 
paleisti pletkai plinta į pla
čią visuomenę. Kapse.

gus. Visokie puošnus diržai 
ir juostos yra madoj. Nau
jausių šlėbių rankovės sie
kia tarp alkūnės ir riešo.

Čeverykų kurkos netokios 
augštos, kaip pernai buvo.

Rankinukai (handbags) 
bus dideli.

BENDROS TAISYKLĖS 
DARŽOVĖM RAUGINTI

ARBA PIKELIUOTI.
Dabar laikas rauginti ar

ba pikeliuoti žiemai agur
kus, kopūstus, tomeites ii 
litas daržoves. Tarp rau 
-.imu ir pikeliuotų daržovių 
ra truputis skirtumo. Mes 
auginam jas natūraliu bu- 
u. kuomet šarmas raugini- 
lui daromas iš vandens ir 
ruskos. Bet kuomet šar- 

nas daromas iš uksuso, tai 
uomet daržovės būna pike
tuojamos.

Indai pikeliams reikia 
-'aitoti stikliniai. Moliniai 
lalivuoti puodai netinka, 
įes cheminis acto veikimas 

palyvą dažnai pagamina 
kenksmingų sveikatai sub-
•tancijų.

Stiklinis indas prideda
ma daržovėm iki viršaus, 
įaskui užpilama šarmas, 
tad daržoves apsemtų, in- 
las aklinai uždaroma ir sta 
omą tamsion,
on.

Į šarmą galima Įdėti tru
mų alūno (angliškai: 
ilum). Nuo to pikeliai paši
lam tvirtesni ir trapesni.

Pipirus, gvazdikus ir ki- 
okius prieskonius geria u- 
ia yra vanoti eielus, ne 
naltus. Jeigu čielų negali
na gauti ir tenka vaitoti 
naltus, tai juos reikia su- 
išti Į švarią skepečiuke

MADOS.
Ateinantį rudeni moterų 

sijonai bus daug trumpesni. 
Kad butų madoj, sijonas 
turi būt tarp 12 ir 15 colių 
nuo žemės. Nedidelio ūgio 
ir storos moterys geriau at
rodys dėvėdamos sijonus
12 colių nuo žemės, o augš- 
tesnės ir plonesnė? — tarp
13 ir 15 colių nuo žemės.

Žiponai (coats) bus to
kio pat ilgio, kaip ir sijonai.

Skrybėlės bus daug augš- 
tesnės, negu pereitais me
tais buvo.

šlėbių apykaklės bus 
augštos, gi puošnių šlėbių 
sijonai bus sustulpuoti iš 
priešakio, o užpakaliai ly-

Nauja Skrybėlių Mada šiam Rudeniui.
KELEIVIS. SO. BOSTON

stai kokios skrybėlės šį rudeni bus siūlomos pirkti moterims ir merginoms.

baltųjų garstyčių (muštar- mi šeštadieniais, o ne sek- 
dos) sėklų, pusė saujos madieniais, ėl to, kad 

vėsion vie- gvazdikų, tiek pat čielo ei- prieš sekmadienį rengia- 
namono, pusė puoduko sa- mus pasilinksminimus pro- 
iierų sėklų ir alūno gabalą, testuoja ūkininkai; esą, ne
kaip vidutinis kiaušinis, išmiegoję ir vakaruškose 
Viskas sudedama į actą, už
kaitinama iki virimo ir už
pilama ant agurkų, šitoks 
pikelis gali stovėti kad ir 
metus laiko.

nuvargę tarnai pirmadieni 
darbe esti nerangus.

Ir patiems “vakaruški
ninkams” geriau, nes sek
madienį gali pasilsėti. 

Klaipėdiški;.!, karčiamo-
ŽALIU TOMEIČIU PI- ;'e gerdami, perka stikliu- 

KEL1S. įkais. Iš tokio įpročio turi
_ . Surinkit bušelį žalių to-,didelį pelną smuklių savi-

Pikeliuo ja nt tomeites, pa- meieių, supiaustykit į ke- :11^kai.
artina įdėti i stiklą šmočiu- lias dalis, nasudvkit gerai ir , Laike \u.< inimų salėje 
ta klienu. Tomeites daug tegul taip pastovi per naktį, kėdės ir stalai sustatomi ir 

Iš rvto nusunkit sunką, ko- aptiesiam: ta:p, kaip lame
n------- x baliaus. Nes įprasta lame

vaidinimu ti rti. Aišku, ge-

■eriau laikysis.

AGURKU PIKELIS.
Parinkit nedidelių agur- 

;ų ir padarykit šarmo iš 
randens ir druskos. Drus
kos reikia dėti tiek, kad į- 
lėtas kiaušinis neskęstų. 
Užvirinti šarmą ir užpilt 
nt agurkų: tegul taip pa- 
tovi 24 valandas. Tuomet 
■gurkus nusunkti, nušluos- 
yt ir užpilti verdančiu ac- 
u: vėl tegul pastovi 24 va- 
andas. Tada tas actas nu
dilti, o paimti šviežio. Bu
leliui agurkų dedama kvor- 
a rudojo cukraus, paintė

KANSŲ GRAŽUOLĖ.

kia bus atsiradusi. Tuomet 
supiaustykit ne visai smul
kiai kokį tuziną nemažų 
svogūnų ir dėkit į puodą ar 
katilą eilėmis: eilė tomei- 
čių, eilė svogūnų ir tt., kiek
vieną eilę apibarstant šiais 
prieskoniais: 6 stambiai su
kapoti raudonieji pipirai, 
puodukas cukraus, šaukštu
kas “allspice,” šaukštas 
maltų gvazdikų ir šaukštas 
muštardos. Užpilkit uksuso, 
kad apsemtų puode visas 
tomeites, ir virinkit, kol ne
bus minkštos. Paskui sude
kit į stiklinius indus, užda
rykit ir pastatykit vėsioj 
vietoj. Tai yra labai puikus 
priedas prie mėsos.

Kaimų Karčiamos 
Klaipėdos Krašte.

riant salėje kyla įvairios 
kalbos, diskusijos ir triukš
mas, tad artistų kalbant vi- 
ai nesigirdi.

Šeštadieniais visos kai
mų smuklės būna pilnos 
nrisikimšusios žmonių. Yie- 
~ii kortuoja, kiti kegelius ar 
bilijardą lošia, bet kartu ii 
alų ar degtinę geria. Klai
pėdiečiai yra pajėgų? gerti 
r daugiau išgeria už žemai
čius.

KAIP VIDUKLĖS KLEBONAS MAINE 
ŠUNĮ Į LEKAJŲ.

Žinoma, ši istorija, kurią ti kojas, kad kunigas pajus- 
čia papasakosiu, priklauso tų ir dejuodamas vaikščio- 
baudžiavos gadynei. Ja ne- tų tris dienas. Žinoma, jis 
tikėti nėra pamato, nes dai taip ir padarė. Kai tik kle- 
esama gyvų liudytojų. Ją bonas atsigulė vakare ir už- 
girdėjau iš seniausios Ne- migo, lekajus taip truktelė- 
makščių gyventojos Pocie- jo batą, kad ir oda krauju 
nės, kurios jau ir anūkai y- pasriuvo.
ra po vaikų būrį susilaukę, i Klebonas Įkirto 25 rykš- 
Jos atmintis ir protas šimtą tęs, ir vėl liepė jam užmigus 
metyje amžiuje stebina vi-: nuauti batus. Lekajus du
sus. Ji supa anūkėlius, sku-ibar taip pasuko batą, kad 
ta bulves ir vasarą ravėja ’ klebonas šlubavo tris die- 
daržus neužsileisdama sam- nas.
dytoms mergoms. Bet grįž- Į Pasveikęs jis vėl ištiesė 
kime prie musų pradėtos is- į lekajų ir kirto tol rykščių, 
tori jos. kol lekajus nenukeliavo pas

“Tai buvo senai” — pa-, Abraomą...
akojo iš Įėjo, raukšlėtu vei-| Klebono pyktis tuo neši
au ir kvolduotu apsiaustu, 
moteris, supdama lopšį.

“Aš buvau jaunutė, eida
vau da paskui raguotų uo

baigė! Jis pats liepė palai
doti berną lauke, nešventin
toje vietoje.

Musų ponas, sužinojęs 
degą ir vidudienį nešdavau tai, pranešė vyskupui. Kle- 
tėvui į dvarą pietus... Musų bonas ir tada nenusileido, 
ponas, kurio dvaras buvo Jis atsakė, kad lekajų mai- 
prie Žalpių (Jonuškevičiųi. nęs į šunį, tad jo akyse jis 
buvo medžiotojas. Jis me- esąs šuo ir, gerbdamas 
džiodavo žiemą ir vasarą, šventą vieta, jis šuni nega- 
Palapinėje miegodavo ir Įėjęs laidoti kapuose... Tik 
pietus visuomet valgydavo vėliau prispirtas liepė per- 
žvierieną užgerdamas senu nešti i kapus, o tuos 500 
vynu. Tačiau musų ponas rublių, kuriuos gavo nuo 
turėjo aukso širdį. Nors ant
kalno buvo kartuvės, bet 
varnai ten niekada neras
davo maisto. Nors turėjo 
plakimui lovį, bet jame 
daugiau rykščių kaip de
šimts, niekam neįkirto.

Iš visų baudžiauninkų jis 
labiausiai mylėjo savo leka
jų. Juo girdavos prieš visus.

pono priedams, atidavė jo 
seimai. A. Vilainis.
___________ (“L. ž.”)

GAUNA VYRĄ.
RAUDONDVARY KIR

VIU SUKAPOJO ŽMOGŲ.
Raudondvary įvyko žiau

rios piautynės.
Juozas Čižinauskas už

ėjęs pas kaimyną Antaną “Mano lekajus nepapras- 
Bukauską visai negalvojo, tas. Jis moka man nuauti 
kad gali kas nors blogo at- batus nepajudinęs kojų... 
sitikti. Truputį išgėrę, žodis Lekajus pasidabojo ir Vi- 
oo žodžio, pradėjo prisi- duklės klebonui. Jis visuo- 
minti senas “skolas,” kilo met svečiavosi musų dvare, 
ginčas, kurio pabaiga labai nes mano ponas, kaip bajo- 
liudna,—Bukauskas stvėrė ras, mylėjo Dievą, bažny- 
kirvį • ir perkirto Čižauskui čia ir kunigus. Kai klebo- 
lankos arterijas ir nugarą nas buvo ir pats didikas, tai 
kiaurai iki plaučių. juodu sutiko ir medžiojo,

Policija iššaukė iš Kauno kaip broliai... 
automobilį ir dar gyvą Či- Kartą juodu ėjo lažybų, 
žauską nuvežė į ligoninę, o Mat, klebonas pasigyrė tu- 
Bukau^ką areštavo ir paso- ris šunį, kuris pagalinąs bė
dino Raudondvario dabok- gantį kiški ir stirną...
lėn.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Jurgiui Klimui.—Už iš
karpas ačiū. Geresnes jų su- 
naudojom, bet apie ameri
kietį lakūną Haroldą DahlĮ 
nerašysime. Tas liurbis va-

Gerai, sako klebonas,— 
jei mano šuo pavys stirną, 
tai tu atiduosi man savo le- 
kaių.

“Ne, tai per brangu,”— 
atsakė ponas.

“Visai ne! Mano šuo ver
tas 500 rublių.”

Po ilgu deęvbų jie priėjo 
tokio susitarimo, kad jei 
šuo kiški pavys, tai musų Alyce McLaughlin

žiavo Ispanijon ne idėjos, - - .
ginti, bet pinigautis, nes jis Ponas atiduos savo lekajų, chieago šokikė Alyce Mc- 
girdėjęs, kad lojadistų vai- bet klebonas duos savo Laughlin. kurios atvaizdas čia 
džia mokanti lakūnams ere- kaip priedą už dervbų yra paro{}ytas. išteka už Char-

ipnuodiius 
Apnuodytasai mirė.

lama kvota.
e-

Anksčiau Lietuvos kai
muose buvo karčiamos. Jas 
daugiausia laikydavo žydai.

Bet Klaipėdos krašte 
kiekvienam kaime dar ir 
dabar yra smuklė—karčia- 
ma. Smukles daugiausia 
laiko patys turtingesnieji 
kaimo gyventojai. Jis ir tu
ri būti turtingiausias, nes iš 
visų savo kaimynų “suren
ka” paskutinius centus.

Tokiose smuklėse gausi 
pirkti: geležies išdirbinių, 
manufaktūros ir įvairių ga
lanterijos prekių, nes jiems 
leidžiama viskas vienoje 
krautuvėje laikyti. Kitose 
dar ir viešbučiai įrengti ke
leiviams. Smuklėje įvairių 
prekių gausi pirkti, bet ger
damas užkandžio pirkti ne
gausi. Mat, nėra papratimo 
geriant užkandžiauti, o tik 
rūkyti.

Smuklėje yra įrengtos sa
lės su nuolatinėmis sceno
mis vakarams ruošti. Sce
nos, daugumoje, turi ir šio

ton, Kansu valstijos gražiausia kias tokias dekoracijas. O 
mergina. Ji buvo išrinkta į vi- pianas, tai jau kiekvienoje 
sos Amerikos gražuolių kontes- smuklėje yra, kitose net po 
tą. kuris per I>abor Day atsida- du.
rė Atlantic City maudyklėse, j Pasilinksminimai rengia-

z

Z

a

Lucia Benton

čia matome p-lę Lucią Ben-

Ar Būro Kristus?
Išėjo iš spardos nauja knyga,

MYTAI APIE KRISTŲ

tų viską. Ką toks sutvėri
mas plepa apie Ispaniją, ne
turi jokios reikšmės.

AR ŽINOT. KAS JI?

Knygoje rasite >g.- -da= apie Kristą. 
<aip jisai buvo Įjievintas, ir kaip 
ano Dievo sunumi.

TIKIME J KRISTŲ, todėl turime 
’noti kaip mytui apie Kristų susida- 
ė. Žinosite kaip k-ikščionys pasisa- 
ino nuo pagonu pa-akų apie Kristą. 

Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar 
' rikšeior.ys va 'ra pagonis bedie- 
iais. Atrasite kad net Biblija r.eži- 

-,o kada Kristus gimė. mirė ir kada 
•i. ai buvo nukrvžiavotas.

MYTAI APIE KRISTI' knyga tu- 
*i III nuslapiu Kaina tiktai 35 eon
ai. Galima gau ‘ Keleivio" afise ar- 
a pas T. J. KUČINSKĄ 
,3301 So. Union avė.. CHICAGO. ILI

LIETUVIU LAISVĖS MY
LĖTOJU DRAUGIJA

WAUKEGAN, ILL.

VAI.PYRA 1937 METAMS.
’os. Masiulis — nirmiuinkas.

!)0f, Prescott St. IVaukegan. III.
1 Kužinskas — pirm. pagelbininkas.

821 Prescott st.. Vaukegan. III. 
Suzana Gabris—nutarimų rast.

750 McAlister avė.,- Waukegan, III 
Emilija Kernagis—turtų rast.

720 Vine Place, tVaukegan. III.
K Vaitieknna“ — kasierius.

726 — 8tk St., Vvaukegan, III.
Kas«'s Globei*'•

J. Petraitis, P. Lauraitis.
Knygiai:

Dambrauskas, A. Marcinkus. 
Maršalkos:

Sereikis, P. Vaitekūnas.
Susirinkimai huną paskutinį nedėl-

dienj kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sta., IVaukegan, IIL

K.

J.

tt: Ą ]
■

Bfe

nmKas atidavė savo įenajų
ir sumokėjo 500 rubliu, o Kada ir kokiu budu gali svieUs kada- 

nors pasibaigti. Parašė praf. Dr. ponas ga\O Šunį- * Wilh. Meyer. Iš vokiečių kalbos ver-
Abu jautėsi patenkinti, į tė j. iigaudas. Kas nori dasižinoti, ka

bot hnvo Icitain Dvarinin- da ir kokiu budu grali svietas pasibaig-oet DŪK 0 Kitaip. UVannin įj* skaito tų knvgelę. Chica-
kas pamokė lekajų, taip au- go. 1906. pusi 125 Apdaryta .. ?i so

Ar žinot kas ši moteris, kuri 
žiuri atgal? Tai buvusi Mrs. 
VYallis Simpson, dėl kurios 
Anglijos karalius Edwardas 
neteko sosto. Dabar jiedu išvyti 
iš Anglijos gyvena Salzburge, 
Austrijoj.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotą puikiu paveiksiu,
223 pusi. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšių eilės:

TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų Minėta knyga. 
Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiikiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint ui 2e. markę.

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

I i
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KAS GIRDĖTI LiETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

J
Kaip Amerikiečiui J. Paulikoniui Kupiš

kio Apgavikai Daugino Pinigus.

Pereitais metais vienam • vieno cento. Dėl tokios ap- 
Amerikos lietuviui keli Pa- gavystės labai nusiminė, juo 
nevėžio apgavikai daugino j labiau, kad šiuo kartu iš jo

buvo išviliotas paskutinis 
urtas. Gaila buvo pinigu, 

bet gėdinosi dėl tokio savo 
įeapdairumo visa kelti vie
šumon. Galop apsisprendė 
visa tai pranešti policijai.

Policija nuvykusi pas ■ 
paulikonį rado pinigų dvi- 
gubinimo mašiną, kuri bu-j 
;o ne kas kita, kaip priemo-' 
lė akis apdumti: ir papras
tu dviejų lentelių keturiais 
metaliniais sraigtais sunėr
us presas, Į ji prikimšta pa- 
irastų popierių. “Meiste- 
io” paliktam portfely ras- 
.as lakštas storo popierio; 
M lapeliai paprasto popie- 
io, kurie sutepti įvairiais 
lažais ir 24 lapeliai juode 
□opierio, sumirkyti kažko
kiomis rūgštimis. Darant 
kratą pas Žiūką, rasta 587 
litai. Pats “meisteris” Šle
kys atrastas Obelių valsčiu
je, Mielanių kaime, savo 
ūkyje, pas kuri pinigų suė
mimo metu nerasta. Abu 
sulaikytieji tardomi kaltais 
orisipažino. Žiūkas pareiš
kė, kad jam 600 litų davęs 
Šlekys už Paulikonio nuro- 
lymą.

Panevėžio apygardos tei
smas rugpiučio 18 d. svars- 
.ė bylą. Kaltinamieji pasi-

pinigus n- visus jo turėtus 
dolerius pavogė, o dabai 
panašus įvykis Kupišky st 
amerikiečiu Jonu Pauliko-
niu.

Jonas Paulikonis turėjo 
nusipirkęs Kupišky namus 
ir sklypą žemės, bet kadan
gi pragyventi iš to negalė
jo, tai šį pavasarį tą namą 
su sklypu pardavė už 3,700 
litų, o jo vieton norėjo nusi
pirkti ūkį. Iš Amerikos Pau
likonis buvo parsivežęs 
daug pinigų, bet mėginda
mas Lietuvoje visokių biz
nių, daug tų pinigų pralei
do, todėl dabar jis buvo jau 
atsargesnis ir gautus už na
mą pinigus tuoj pasidėjo 
Kupiškio smulkaus kredito 
bankelin.

Netoli Kupiškio gyveno 
lengvus darbus mėgstąs 
ūkininkas Juozas Žiūkas.
Jis sužino jo, kad jo pažįsta
mas Paulikonis pardavė na
mus ir turi grynų pinigų.
Nieko nelaukęs, jis nuėjo 
pas Paulikonį su ideališku 
sumanymu: padvigubinti
pinigus... Savais pasitikįs 
Paulikonis paklausė Žiūko 
gražių įkalbėjimų ir leidosi 
pinigų dauginimo darban.

Žiūkas pinigų dauginimo
meisteriu is Obelių val?-1 pasakojo, kaip lengvai iš
K.a:U!; ■XJ1JeIaf2U^a™° Paulikonio išviliojo pasku

tinį turtą—3,000 litų. “Mei-

Galabijusi Turūngus Senius.

Ši moteris yra vokietė, Anra Hahn vardu. Ji buvo areš
tuota Cincinnati mieste ir kaltinama nužudžiusi 67 metų 
amžiaus turtingą vokieti, kad pasinaudojus jo turtu, kuri 
jis jau buvo jai užrašęs. Sakoma, kad šitokiais tikslais ji 
nužudžiusi jau ne vieną turtingą senį. Ji, žinoma, gina
si. čia ji parodyta su savo advokatu.

AKSAMITAUSKAS GA
LĖJO BŪT NUŠAUTAS

Nelaimė Perlojos KAIP PANEVĖŽY APIPLĖŠĖ ŽYDŲ 
Kaime. ‘ CENTRALINĮ LIAUDIES KANKA.

Rugpiučio 3 d. Panevėžy metų laikė nemažą yalgyk- 
buvo apiplėštas Žydų Cen- lą “Pienocentraiinę.” 

ty, atsitiko didelė nelaimė tralinis Liaudies bankas. Į Galutinais apskaičiavi- 
Adomui Ikšalai. Kai jis var- banką dienos metu atėjęs mais pasirodė, kad plėšikas 
ringai gyveno, tai norėjo kaž koks akiniuotas, nepa- buvo pagrobęs apie 10J/00 
’žsidirbti kelia tą litų ir nu- • žįstamas asmuo, ir kai nie- litų. Rastuosius pas plėšiką 
ėjo su žentu balkių plukdyt ko žmonių banke nebuvę, pinigus bankui grąžinus, 
Merkiu į Merkynę. o jo žmo- i išsiėmęs revolverį, užėjęs kasoje tiuko 1,500 litų. Sius 
na pasikinkė arklį ir išva- už barjero, į grindis paleidęs pinigus jis išmėtė policmin- 
žiavo judviejų parsivežti iš j šūvį ir įsakęs visiems pakel- ko vejamas. Juos, tur būt, 
Merkynės. Kai parvažiavo ti rankas aukštyn. susirinko praeiviai,
visi iš Merkynės, vietoj sa-į Taip sukomandavęs, iš-!
vo namų rado tiktai pelenus' skiriant kasininką, penkis 
—buvo sudegę iki žemės į vyriškius tarnautojus ir vie 
visi trobesiai, tik viena pir-: ną panelę suvarė į direkto- 
tis palikus. Po tos nelaimės I riaus kambarį. Iš čia jiems'
Ikšala vėl nuėjo su žentu įsakė kojos nekelti, 
balkiu leisti nuo kalno į

Birželio pabaigoj Perlo 
jos kaime, Alytaus apskri

KAMAJIEČIAI SMAR
KIAI BYLINĖJASI.

vals.Taraldžiai, Kamajų 
šio sodžiaus ūkininkai iki 
šių metų visai mažai žinojo, 

pasilikusiam kas tai yra teismai: kaimy- 
šikas isakė nai sugyveno gražiausiai.

šiais metais nei iš šio,
Merki. Bet čia Ikšalą ištiko plėšikas įsakė
Kita nelaime, balkis sutiy-: nusigręžti, rankas iškelti i
ne jam koją dviejose vieto- į nesijudinti. ‘ nei iš to pradėjo smarkiai
se, visiškai sutrupindamas, * - nis« tarp savęs bylinėtis, ir ši so-
kaulą. Dabar Adomas Iksą- : laiP susitvaikęs, p esi- J dab-u užidudo ivy ko
la e ūli Alytaus lie-oninėi° 1 kas popierinius ir smulkius cl‘l oai .uzl -. GO 1 •- .xd gun Alytaus ligonine.!. 11 krovėsi i kiše kia b-vlV epidemija. Del vi->u apgipsuota koja, o jc pinigus Kiovesi į v isas Kiše- -
žmona gyvena viena pati nes- Kas netilpo į kišenes, 
pirtv. Sūnūs paimtas ka- kimšo po liemene, į užantį, 
riuomenėn. Kada ištuštino seifą ir

' nuo stalo susirinko visus pi- 
kasininką pareikala

vo nurodyti kitas vietas, kui
, . . .. T . „ padėta kita pinigu atsarga,skaitytojas is Lewiston, Me. | Daugiau pini^ nera(lęs> Bda

----------------------- 1 PAPinvr 7MOTI! knaisėsi stalčiuje tarp do-
DIDELIS GAISRAS DAU- FAH1UVE zmuuų. ikumentų.

JĖNy VALSČIUJE. Agurkiškė, Kazlų vals. į Suvarytieji tarnautojai į
Daujėnu valsčiuje, Berk- Šiame kaime labai daug y- direktoriaus kabinėta, kai 

išgąsčio atsipeikėjo

Šitą žinią prisiuntė nu-r 
kentėjusio Ikšalos sūnūs, & ’
Vladas Ikšala, “Keleivio”

Bet

?ai menkų niekų tarp savęs 
bylinėjasi didžioji pusė so
džiaus ūkininkų. Pav., tal
koje vienas kaimynas A. J. 
užvožė antram kaimynui 
K. J. varškėtą rėškutę ant 
galvos, ir iš to kilo byla, ku
ri pasiekė net apygardos 
teismą. Tai aiškiai rodo ūki 
ninku nesusipratimą.

APVOGĖ BAŽNYČIĄ.

Zapyškis. Liepos 30 į 31 
langą pradėjo naktį vagies įsilaužta į baž-

barko gričioje pro lan°a čiunienės klojimas ir darži- Į pusbonki ne tik valstybinės, i šauktis pagalbos. Tuo laiku nyčią ir pavogta krikštija- 
buvo ’ nušautas Jonas Ak- nė, kurie buvo po vienu sto-jbet ir namines. O pasigėrę pro banką einančioj gatvėj mo aliejaus indai. Mėginta 
■'amitauskas. anie 61 metuitP1- Taip pat sudegė suvežti; padaro visokių nemalonu- buvo daug žmonių. Pasta- įsilaužti ir į cimboriją ir 
imžians Nnžndvmn n3rl- visi dobilai ir šiaip daug mu- Liepos 31 d. vakare rieji, išgirdę pagalbos šauk- norėta pavogti sakramenti- 

ukio padargų. Sudegė ir Po-: Jankauskas su šlekiu suma- smą. pašaukė policiją, kuri niai kielikai. Bet matyt, va- 
vilo Mačiuko, kuris gyvena jne išsigert ir nuvykę pas \. plėšiką susitiko banko tarp- gis turėjo būti pabaidytas.

KAIP ŠNIPAS
Praėjusių metų gruodžio dainių kaime, anksti 9 liepos ra slaptų karčiamų, iš kurių nuo

26 d. savo ūkyje prie Jur- rytą užsidegė. Mortos Vai- gali gauti slaptai už 2 litu plo atvirą

kvietė Adomą Šlekį, kurie 
balandžio 8 d. atvyko į Ku
piškį pas Paulikonį.

“Meisteris” Šlekys pir
mam užsirekomendavimui 
pademonstravo savo pinigų 
dvigubinimo meną: iš Pau-J Teismą 
likonio paėmė 5 litų mone-1 oaimtus

-tens” Šlekys pareiškė, kad 
kaip jam Paulikonis davė 
padvigubinti 3,000 litų, vi- 
us juos susidėjęs į kišenę, 

ų presą suspaudęs tuščią.
prašė pasigailėti, 
iš Paulikonio oini-

tą, ją suvyniojo Į popieių, į- Į jus pasižadėjo 
dėjo paprastan medinin} Žiūkas pareiškė, 
presan, suspaudė varžtais
ir kiek palaikęs išėmė dvi 
naujas penklinių monetas.
Šiuo darbu Paulikonis ne
paprastai susidomėjo. “Mei
sterį” klausinėjo, kaip vyk-

grązmti. 
kad kiek 

iam Paulikonis pinigu da
rė, visus policija iš jo pa
ėmė ir grąžino nukentėju
siam. Prašė pasigailėti.

Šlekį ir Žiūką teismas pri
pažino kaltais ir nubaudė

amžiaus. Nužudymo pėd 
sakų nebuvo, tai buvo re- 
miamsi netiesioginėmis ap
linkybėmis ir įtarti šeši as- 
miamasi netiesioginėmis ap- 
duktė ir du žentai—Janu
sas ir Skridulis—su žmono
ms.

Teismo tardytojas visus 
šešis asmenis patraukė kal
tinamaisiais, o Aksamitau- 
skaitę ir Skridulį ligi šiol 
laikė kalėjime.

Dabar teismas tą bylą 
prieš suimtuosius nutrau
kė, nes jokių įrodymų prieš 
juos nėra. Aksamitauską 
ūkininkai galėję nušauti 
per langą kaip tautininkų 
šnipą.

pas M. Vaičiūnienę, pinigų 
apie 500 litų. P. Mačiukas 
yra cementinių šulinių mei

Jakevičių gėrė. Begeriant dury. 
atėjo du samagono įsilinks- Policininkas ėmė vytis 
minę vyrukai: K. Velička ir plėšiką. Plėšikas atsišaudy-

steris ir sutaupęs pinigų lai- A- k mbrasas._ Einant namo damas ir barstydamas pa
ke savo varstoto stalčiuje, i Įvyko muštynės, per kurias grobtus pinigus bėgo gatvė- : 
kuris kartu su klojimu su-' Jankauską papiovė peilio mis. Bet greitai jis buvo su- į 
degė. jsmugiu mirtinai, o šlekiui žeistas, o paskui, kaip ma- '

padarė peiliais sunkų kūno noma, pats sau paleido šūvį j 
sužalojimą. Apskrities gy- jr krito. Bevežant i ligonine ! 

a,c., '-noJui apžiurėjus mirusį plėšikas mirė.
Šios apylinkės gyventojai.į Jankauską rasta per desim- Apžiurėjus jo kišenes ir į 
gražiomis vasaros nakti- Peill°. zaizdu įvairiose visus aprėdalus rasta įvai- , 
mis, mėersta laikyti gyvulius aUP°. , vietose. Jankauskas rių pinigu apie 8,000 litų.

VILKAI IŠPIOVĖ AVIS.

Vizbarai, Panevėžio aps.

ganykloje: nereikia be rei- PaJaidotas kapuose, Šlekys Tarp pinigų rastas ir as- 
euli pas gydytoją, o musei- mens pasas, iš kurio matyti, 
kos areštuoti sėdi kalėjime, kad tai yra Dionyzas Bara

nauskas, moksleivis, 25 me

sta toks pinigų dvigubinimo j riekvieną po 3 m. siunkiujų 
darbas, kaip galima butų| larbų kalėjimo. Teismo iš-
pasigaminti tokį prietaisą ir 
taip toliau. Šlekys paaiški
no, kad tai yra paslaptis, 
kurios išdavimas jo amatui 
padarytų milžinišką konku 
renciją. Paulikonis sutiko 
su tuo, kad už tam tikrą at
lyginimą iam Šlekys padvi 
gubins 3,000 litų.

Prieš didijį darbą Pauli
konis

aidas
siems.

uždėjo nuteistie-
Be to, iš abiejų nu

kentėjusiam Paulikoniui 
priteisė 2,412.65 litų grą
žinti.

UŽDRAUDĖ SKINTI 
RIEŠUTUS.

Šiomis dienomis Šiau
liuose jau iškabinti oficia-“meisteriui" ir jo pn-,, , .

rodytojui iškėlė rautą: sta-1 miškų , departamento į- 
gerais gėrimais, sakymai, draudžianti anks

čiau kaip rugsėjo 7 d. skin
ti miškuose neprinokusius 
•iešutus ir pardavinėti juos 
įurguje.

žmonės paprastai išdras
ko visus riešutus pirma, ne
gu jie nunoksta.

ŽENTAS UŽMUŠĘS 
UOŠVĮ.

Aną dieną Pilionių kai
me, Širvintų vai., rastas ne
gyvas Balys Streckis, per 50 
metų amžiaus. Policijai bu- 

o pranešta, kad Streckis
virsdamas užsigavęs ir nuo i s 
to miręs, bet mirties 
žastį ištyrus, paaiškėjo, kad 
Streckis miręs nuo žaizdų 
galvoje. Kvočiant kilo įtari
mas, kad Streckį primušęs 
io žentas. Žentas suimtas.

lą apstatė
užkandžiais ir tt. Rautas tę
sėsi iki vidurnakčio.

Dienai išaušus, t. y. ba
landžio 9 dieną, buvo vyk 
domas didysis pinigų pa- 
dvigubinimo darbas. Pauli
konis iš banko parsinešė 
3,000 litų. Kad darbas butų 
produktingesnis, tuos pini
gus, iškeitė šimtinėmis. Vi
sus tris tūkstančius padavė 
Šlekiui.

Šlekys taisė “mašiną”: įsi 
portfelio į ją krovė visokių 
spalvų popierius, tepė rūgš
timis, galop suveržė ketu
riais metaliniais varžtais, 
padėjo ant krosnies ir taip 
liepė išlaikyti neatidarius 
24 valandas. Pats pažadėjo 
grįžti po dviejų dienų.

Po dviejų dienu pas Pau
likonį atėjo tik Žiūkas, ku 
ris pareiškė, kad “meiste
rio” Šlekio jis nelauktų, nes 
esąs areštuotas.

Tokia žinia Paulikonį 
kiek sujaudino ir jis ėmė
abejoti dėl darbo. Preso visi Albertas Dyer, WPA šelpia 
dar nedrįso atidalyti,—ti-lma? bedarbis, buvo suimtas 
kėjosi, kad Šlekį policija j L°s Angeles mieste dėl 3 mer- 
paleis. Netekęs kantrybės, I gaičių nužudymo. Jis 3 kartus 
Paulikonis presą atidarė. Iš prisipažino kaltas, ir lygiai 3 
jo išėmė dideli ritinį viso-įkartus užsigynė nuo kaltės. Da 
kiu popierių, bet juos ati-par keliama klausimas, ar jis 
džiai išvartęs nerado nei |sveiko proto, ar ne?

BEPROTIS, AR NE?

Šį-

NEVALIA KALBINT
DARBININKŲ I STREI

KĄ.
Telšių karo komendant- 

oalaikis nubaudė darbi
ninką Antaną Gedvilą 1 
mėnesiu kalėjimo užtai, 
kad šiš kalbino kitus darbi
ninkus streikuot ir reika- 
aut geresnio atlyginimo už 

darbą.

kalo vedžioti. Bet, štai, lie
pos 27 naktį Vizbarų kaimo

kas išpiovė keturias palik-į PASIENIO PO-
tas ganykloje avis. Drauge Į LIC1N1NKĄ.
buvo ir karvės, taeiaus josi Rugpiučio 6 d. Trakų ba- 
neliestos. re nežinomi asmenys bandė

slaptai pereiti administraci
jos liniją. Tarnyboje buvęs 
pasienio policininkas Alek
sandravičius pastojo kelią. 
Nepažįstamieji, kurių buvo 
du, nekreipdami dėmesio į 
du perspėjamuosius šuvius, 
bėgo Į okupuotą Lietuvą, 
tačiau policininkas užbėgo 
jiems už akių ir bandė juos 
sulaikyti. Tada vienas iš ne
pažįstamųjų revolverio šū
viu policininką vietoje nu
kovė ir pabėgo.

tų amžiaus, kilęs iš Kėdai
nių apskrities.

Panevėžiečiams pažįsta
mas asmuo. Prieš pusantrų

GENIOTIS STEIGIA LIE
TUVOJE TAUTINĘ 

PARAPIJĄ.
“Lietuvos žinios” prane- 
, kad amerikietis “arki

vyskupas” Geniotis buvo 
sušaukęs tikinčiųjų žmonių 
susirinkimą Repšių kaime, 
netoli nuo Mažeikių, ir pri
kalbino juos steigti tautinę 
parapiją, kuri nepripažins 
popiežiaus. . Į komitetą iš
rinko 17 žmonių.

UniRuay’auR l.ietnrię D»rl.*<iinkq 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga"
Išeina du kartu per mėnesi. Lai 

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

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

C. Paragruav No. 1480,
MONTEVIDFO URUGUAY.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rūšies sKulkins na- j 

Rijrarsinimus. kaip tai: pajieško. į 
jimus apsivedimu, įvairius prane- ! 
Šimus. pardavimus. pirkimus, i 
skaitome po 3c už žodi už sykį. No
rint ta patį apcarsinima patalpint 
kelis sykius, už sekančios sykius 
skaitome 2r už žodi už svki. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikrašti 
ir už pirma sykį skaitome po 2c 
už žodi. išskiriant paieškojimus 
apsivedimu. kurie skaitomi po 3c. 
“Keleivio" prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pa j ieškojimus giminiu ir drau
gų skaitom? tik po lc už žodį. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia prisiųsti fotograCijų ir 
klausti kainos.

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

Pajieškoiiir.ai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpini pajieškojimą su paveikslu, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
253 BROADM Af

SOUTH BOSTON. MASS.

Į

Visiems užsieny gyvenantiems 
ietuviams „Lietuvos Žinios* 

metams tik 6 doleriai.
Norėdami palaikyti ryšiui su ui- 

aieny gyvenaciiais lietuviais, mes nu
tarėme mūsų dienraščio prenumerata 
•kaityti tik tiek, kiek muitu apseini 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiam# 
išrašyti populiarų demokratiškos pa
kraipos dienrašti

yifBvas

Minios
kuris metams tekaštuoja tik 6 dole
riai, pusei metų 3 doleriai.

Jei vienai šeimai per brangu — 
susidėkit dviese ar trise.

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

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

na*, Gedimino 38. Lithuania.

Pažangiepe 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 “KULTI'RĄ” 
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 “Itioda Mergaitė Jieško Dievo.”
“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi: Lietu

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

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Lietuvių žinyaa

V patingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada gilės aiškiai suprasti Dievo buvimą.

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

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.



Aštuntas Puslapis KELEIVIS. SO. BOSTON No. 3G. Rugsėjo 8 d., 1937 m.

Vietinės Žinios
BENDRAS LIETUVIŲ 
PIKNIKAS BUVO MIL

ŽINIŠKAS.

Žmonių buvo per 10,000. 
Automobiliai nesutilpo i 

10 akrų parką.
Bendras Massachusetts 

lietuvių piknikas Maynar- 
de šį pirmadieni virto di
džiausia musų švente. Ištik- 
ro galima pasakyti, kad tai 
buvo istorinis piknikas. Ne
tik Maynarde, bet turbut ir 
niekur kitur Amerikoje da 
nėra buvę tokio gausaus 
musų žmonių suvažiavimo. 
Vose Paviliono parkas turi 
10 akrų vietos, ir visas plo
tas buvo pilnas publikos. 
Automobiliai ir busai į par
ką jau nebetilpo, tai rengė
jai turėjo pasamdyti pas 
farmerį dideli lauką, ir tas 
buvo visas užstatytas auto
mobiliais. Mašinų buvo iš 
įvairių valstijų ir miestų. 
Buvo būrys atvažiavęs net 
iš Rochesterio, N. Y.

Pikniko programa prasi
dėjo Amerikos Legijono 
Dariaus Posto kapelijos 
mai-šu. Apie 30 uniformuo
tų jaunuoliu išlipo iš buso 
su savo dūdomis, būgnais ir 
kitais instrumentais, išsiri
kiavo gražioj tvarkoj ir tuoj 
trenkė maršą. Grodami jie 
gracingai apmaršavo narką 
ir sustoję vidury aikštės da
vė dar keliatą numerių mu
zikos. Publikai tas labai pa
tiko ir ji gausiai jaunuo
liams plojo.

Paskui Al Stevens’ or
kestrą pradėjo griežti šo
kiams ir jaunimas leidosi 
poromis Į valcą.

Apie 4 valandą prasidė
jo kailių paroda, kuria la
bai domėjosi moterys ir 
jaunimas.

Kailių parodai pasibai
gus buvo pusvalandžio per
trauka. Paskui programa 
buvo tęsiama toliau. Drau
gui Ignui Kubiliunui pirmi
ninkaujant, per garsiakalbi 
kalbėjo “Keleivio” redak
torius Michelsonas, sugry 
žę iš Ispanijos fronto bro
liai Flaherty, “Laisvės” re
daktorė Sasnauskienė ir 
adv. Bagočius. Tarpais bu
vo liaudies šokiai ir daina
vo chorai.

Ant pat pabaigos buvo 
traukiamos dovanos. Pirma 
ėjo $150 pinigų, kurie buvo 
paskirstyti Į 15 dovanų, o 
paskui Š200 vertės seal kai
lių moteriška skranda, ku
rią dovanojo Fox kailių fir
ma. Skranda teko Rūtai 
Žiurinskaitei iš South Bos
tono.

Kurie laimėjo pinigines 
dovanas vardus redakcija 
nespėjo gauti, jas paskelb
sime ateinančią sąvaitę.

Piknikas publikai taip 
patiko, kad parke visai jau 
sutemo, o žmonės skirstytis 
da nenorėjo.

Teko girdėti žmones juo
kaujant, kad piknikas buvo 
toks didelis dėlto, kad ji la
bai gerai išreklamavo An- 
dy Yuga per “Darbininką.” 
Kai kurie net sakė, kad pik
niko rengėjai turėtų duoti 
“Darbininko” redakcijai 
kokią nors dovaną už tokią

Bostono parapija atvažiavo 
į pikniką, kai “Darbinin
ko” redakcija ji “pabagas- 
lovijo.”

Dideles lietuvių iškilmes 
* Brocktone.

Rugsėjo 12 d., nedėlioję, 
kaip 4 vai. po pietų, bus pa
šventinta lietuvių Bakūžė, 
kuri pastatyta Brocktono 
Fėruose. Lietuvos konsulas 
Budrys telegrama prižadė
jo tame pašventinime daly
vauti. Pašventinimas bus 
daromas Dariaus ir Girėno 
garbei. Oficiališkai daly
vaus ir Stepono Dariaus 317 
Posto Benas iš Bostono.

Bus Įvairi programa, kuri 
susidės iš kalbų, muzikos ir 
dainų. Kalbės žymus lietu
viai ir anglai.

Prašome visus lietuvius 
atsilankyti i minėtą pa
šventinimą. Visi bostonie- 
iai ir apielinkės lietuviai 

orašomi pribut nevėliau 
<aip 2 vai. po pietų ant 
Ames ir Intervale gatvių 
arba prie Lietuvių Piliečių 
Kliubo. kur pasitiks Legio
nierių benas ir visi sykiu 
žygiuokim i Brocktono Pe
rus. Bakūžė taip Įrengta, 
kad ji tikrai yra lietuvių 
pasididžiavimas.

Brocktono Fėru K-tas.

Sako, Rusija bijosi karo.

Pereitą sąvaitę Bostone 
kalbėjo Paul Super, kuris 
per 15 metų Lenkijoj orga
nizavo amerikonų organi
zacijos Y. M. C. A. skyrių. 
Anot jo, Lenkija Sovietų 
Rusijos nesibijanti, nes So
vietai karo labai vengia. 
Nors rusų armija esanti sti
pri. bet opozicija Stalinui 
esanti da stipresnė. Stalinas 
bijąs, kad kilus karui opo
zicija jo nenuverstų, ir to
dėl prie karo Rusijos nepri- 
leisiąs. Pavojus Lenkijai 
gręsiąs tiktai iš Vokietijos 
pusės.

Nori statyt South Bostone 
elektriškų mašinų fabriką.

IVestinghouse Elektric 
Co. kreipėsi i Bostono mie
sto vyriausybę prašydama, 
kad jai leistų pastatyt South 
Bostone naują elektriškų į- 
rankių ir mašinų fabriką, ši 
kompanija gamina elektriš
kus motorus, lokomotyvus, 
šaldytuvus, skalbtuvus, pro
sus ir kitokius dalykus. Ji 
:uri numačiusi vietą savo 
dirbtuvei tarp Dorchester 
ivenue ir Tuckerman stree- 
to. Kadangi Tuckerman 
gatvė priklauso rezidencijų 
distriktui ir zonų Įstatymas 
draudžia tenai industrinius 
triobėsius statyt, tai West- 
nghouse kompanijai reikia 
prašyti specialaus leidimo. 
Kaip rodos, toks leidimas 
bus duotas, jeigu tos apylin
kės gyventojai neužprotes
tuos. Dirbtuvė duotų ke- 
’iems šimtams žmonių dar
bo, bet gyventojai nenori 
turėti arti savo namų bil
desį.

Lankėsi “Vienybės” re
daktorius.

Pereitą sąvaitę South Bo
stone lankėsi p. Juozas Tys
liava, "Vienybės” redakto
rius. Jis buvo atsilankęs ir 
"Keleivio” redakcijom Sa
kėsi paėmęs keliatą dienų 
atostogų. “Darbininkas” sa
ko. kad p. Tysliava važinė
ms organizuodamas “fašis
tų bendrą frontą,” bet pats 
svečias mums tvirtino, kad 
fašistas iis niekados nebu
vęs ir nebusiąs.

Policija saugoja francuzų 
konsulą.

Francuzijos konsulas Bo
stone. Francois Brier, pra
nešė policijai, kad jis gavęs 
žinių, jog tūli piktadariai 
taikosi pagrobti jo 3 metų 
amžiaus mergaitę, kad pas
kui galėtų pareikalauti pi
nigų už jos paliuosavimą. 
Policija pristatė sargybą 
prie jo namų.

Paskelbė antrą automobilių 
inspekciją.

Massachusetts valstijoj 
nuo 1 rugsėjo prasidėjo 
nauja automobilių inspek
cija. Tai reiškia, kad kiek
vienas automobiliaus savi-; 
ninkas turi nuvežti savo 
mašiną Į garažą, kuris yra j 
tam tikslui Įgaliotas, ir duo
ti ją peržiūrėti, kad viskas 
butu tvarkoje: žiburiai.' 
stabdžiai, ratai ir kiti daly
kai. Viską sutvarkęs, gara
žas prilipina ant priešaki
nio stiklo žalia ženklą, kad 
viskas “O. K.” Po 12 rugsė
jo policija stabdys visus 
automobilius, kurie tokių 
ženklų neturės, ir jei atras, 
kad mašina netvarkoje, re
gistracija bus suspenduota.

Amerikos Darbo Federaci- Kažin ko buvo atvažiavęs 
ja monopolizavo Labor p. St. Gegužis.

Day- Kažin kokiais reikalais
Šį panedelj buvo Ameri- pereitą sąvaitę South Bos- 

kos darbininkų šventė— tonan buvo atvažiavęs p. St. 
Labor Day. Kadangi CIO Gegužis, buvęs SLA. prezi- 
jokių deni nstraciju neda- dentas. Jis čia lankėsi tik 
rė, tai visoms unijų iškil- pas savo srovės žmones ir 
mėms vadovavo Amerikos niekur kitur nepasirodė. 
Darbo Federacija, kurios Kiek teko girdėti, jie čia tu- 
lyderiai su CIO labai nesu- rėjo slaptą konferenciją, 
tinka. Jie tiek šitos darbi-i Sandariečiai buvo surengę 
ninku organizacijos neken* jam ir baliuką savo kliube,

5 puikus kambariai ir 
maudynė.

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

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

čia, kad pridarė net plakatų 
su užrašais: “CIO Is Dead,” 
ir nešiojo tuos plakatus po 
miestą. Tas labai patiko 
gatvinei kapitalistų spau
dai, kuri išgyrė “federei- 
šius” kaip gerus patriotus.

Besimylėdami Įvažiavo 
i ežerą.

Viena jauna porelė nuva
žiavo automobilium iš So- 
mervillės i Woburną ir, pa
sistatę savo vežimą prie

Padarė 60 piešimų.
Dorchesterio policija su

čiupo du jaunu bomu, Ed
uardą Greenmaną ir Johną 
Billinęsą. kurie prisipažino 
padarę 60 plėšimų per tris 
mėnesius.

Susikūlė kalėjime vežimas 
su kaliniais.

Vežant 9 kalinius į teis
mą. North Grove ir Cam- 
bridge gatvių kertėj perei
tą sąvaitę kalėjimo vežimas 
susikūlė su automobilium. 
Vežimas su kaliniais buvo 
apverstas ir vienas parmuš- 
tas: kaliniai tačiau išliko
sveiki, tik vienas teismo 

reklamą. Beveik visa South tarnautojas buvo sužeistas.

DIDELIS PIKNIKAS
Rengia Bendrai Trys SLA. Kuopos: South Bos

tono, Lynno ir Chelsea,

Nedėlioj, September-Rugsėjo 12, 1937
OAKLAND GROVE KEISTUČIO PARKE, 

EAST DEDHAM, MASS.
Kviečiame visus skaitlingai dalyvauti šiame pui

kiame išvažiavime, smagiai praleisti laiką. Bus ge
ra orkestrą, sporto žaislai, pypkių rūkymas, spenu- 
kų žindimas, vaikams kontestas, prizai laimėto
jams ir skaniausi gėrimai ir užkandžiai.
BUSAI EIS 12:30 valandą dieną South Bostone nuo Lietuvių Sve
tainės, Chelsea nuo Chelsea Square, Lynne nuo Lietuvių Kliubo.
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bet čia apie konfidencija- 
lius dalykus nekalbėta; sa
kydami kalbas ir girdami 
savo vadą, sandariečiai tik 
išvadino vieni kitus “mela
giais.” Šitam vakarėly daly
vavo ir “Vienybės” redak
torius, bet sakoma, kad jis 
tenai patekęs visai netyčia.

Radio programa.
Bostono lietuvių radio 

programa ateinantį nedėl- 
TT - . . ... dienį per stotį W0RL (920
Horn ežero^kranto, kil.) bus sekanti: (1) Pra

no Žutauto orkestrą iš 
Middleboro, Mass,; (2) še
šios Birutės iš Bostono po 
vadovyste Valentinos Min- 
kienės.

myluotis. Matyt, neramiai 
iiedu tenai sėdėjo, nes atsi- 
liuosavo automob ii i a u s 
stabdžiai, mašina įvažiavo Į 
ežerą ir apvirto 7 pėdų van
deny. Meilužiai pradėjo 
šauktis pagalbos. Susirinkę 
žmonės pašaukė polici ią, 
ugnagesius. ir automobilis 
buvo iš ežero ištrauktas.

VISŲ ŽINIAI.
Edmundas Ketvirtis išlaikė 

ekzaminą elektros srity ir gavo 
leidimą visokius elektros dar
bus dirbti. Dirba gerai ir ne
brangiai. Vieta, pils Roland 
Ketvirtis & Co., 322 Broadway, 
Tel. SOUth Boston 4G49.

Kampinis Storas
City Point, geroje apielinkėje, tin

kantis mėsų marketui arba aptiekai. 
Klauskite daugiau pa- namo savi
ninką. Louis Kozol,

255 Broadway, South Bostone.

Namas su Saliunu
Parsiduoda arba mainais j gerą 

farmą. Minėta viela apgyventa lietu
viais, biznis geras ir švarus, So. Bos
tone. (5)

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

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8

N'edėliomis ir šventadieniai/1 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HAKVARD STREET 
kainp. Inman st. arti Central skv. 

C AM BRUK; E, MASS.

Telefonas 213Z4 
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. M1K0LAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

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

LAWRENCE, MASS.

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

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

Prapuolusi moteris atrasta 
nuoga grabe.

IŠ

JAU LAIKAS.
Tuoj ateis šalti orai. todėl 

nieko nelaukiant įsitaisykit alie
jini pečių virtuvėj ir seklyčioj, 
arba pataisykit senąjį. Mes per 
daug metų parduodam ir tai-

Revere miestelio nese- som. Musų pečiai ir darbas ga
nai prapuolė Mrs. Esther rantuotas.
Gordon. 38 metų moteris. Taisom taipgi laikrodžius, 
Dabar jos kūnas rasta gra- žiedus, akinius, arba senus per- 
be išmestas ant akmenuoto dirbam į vėliausios mados, 
jūrių kranto ties Heli Gate, ROLAND KETVIRTIS & CO., 
New Yorke. Kūnas buvo 322 Broadway, South Boston, 
nuogas. * Tel. SOUth Bovton 4649

Gera vieta Lietuviams!
Toje vietoje yra buėernė 25 metai, 

tą krautuvę laiko anglas. Bet žmo
gus jau senas ir labai apsileidę.-, o 
tečiaus da biznį padaro. Savininkas 
norėtų kad tą vietą paimtų lietuvis, 
nes ta apielinkė tirštai apgyventa 
lietuviais, o visoj apielinkėj nėra nei 
vienos lietuviškos valgių krautuvės. 
Namui priklauso ir sekantys įran
kiai: didelis Ice Box, Show Keisa.-, 
Svarstyklės baltos, naujos mados, 
Elektrikos mašina mė.-ai malt, 2 sun
kus stalai, 2 kaladės ir visos lenty
nos. Krautuvė randasi prie gražaus 
kampo. (5) 1

1854a DORCHESTER AVĖ,
TeL TALbot 5268

MARTIN \VALULIS.1

Tel. So. Boston 2660 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

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

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

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

v
PIRMI METIMAI

ŠOKIAI
Rengia Stepono Dariaus Auxilliary, Šeštadienyje,

RUGSĖJO-SEPT. 11 D., 1937 M. 

LIETUVIŲ SVETAINĖJE,
Kampas E ir Silver Streets, South Bostone.

Bus dvi orkestras, skanus valgiai ir gėrimai. Kas 
ateis nesigailės. Pradžia 7:30 vai. vak.

Įžanga 25c. Visus kviečia RENGĖJOS.

L STREET 
LIQUOR STORE

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

Pašaukit SOU-th Boston 4147

PAS STRIGUNĄ 
195 L Street, So. Boston.

LIETUVYS
OPTOJIET RISTAS

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

A. J. NAMAKSY :
Real Estate & Insurance

414 W. BROADU'AY. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

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

PICKWICK
ALE

Pagamintas 
tikslu . . .

tik vienu 
duot tam

vyrui kuris myli Eliu,
Visu geriausią Eliulf

IŠ KRANO
PARODYK Į TĄ KRANĄ

BONKOMIS
(12 ANCŲ IR PILNOM KVORTOM)

S . H • '■ : SjO■ ' ■ ■ 3 8. CO . ' Boston. Moęs : S

9ŪES

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAU KAILINIUS, KO
TUS, REIPUS, MAFFIE.

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

1854 DORCHESTER AVĖ,
Arti Ashmont Stoties 

DORCHESTER. MASS.
Tel. TALbot 5208.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LITHU ANI AN 
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

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalius dokumentus 

317 E STREET 
(Kampas Broadway) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

PASITARKIT SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo viso
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 tuo jaus. Žinokite, kad 
paaiškinimas ir patarnavimas visiem 
per šį mėnesį duodamas dovanai.

UR.GRADY}^" ŝt
Valandos: Utar, Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.

Telephone

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobiliu* ir 
Trokus visokių išdirbyaeių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunaa — savininkai.

Taisvmo ir demonstravimo vieta: 
i HAMLIN STREET 
Kamp. East Eighth St. 
SO. BOSTON, MASS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

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

Kreipkitės jūsų nubudimo valandoje, mes duosime geriausią patar
navimą. Adresas:

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

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

-Aa_________ —




