
KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prenumerata metams:
Amerikoje ................................... >2.00
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur ................... $3.00
Prenumerata pusei metų:

Amerikoje ..................................... $1.25
Kanadoje ir kitur už Suvienytų

Valstijų ................................. $1.50
Apskelbimų kainų klauskit laišku. 
Kreipiantis su kokiais nors reikalais 
adresuokite:

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLY

Repr
Ne* England, and atx>ut 1,000,000 

in the United States.

THE BEST ADVERTISING 
MEDI U M

Advertising Rates 
on Application.
KELEIVIS

253 Broadvay, So. Boston, Maso,

NO. 34 Keleivio Telefonas 
So. Boston 3071

THE TRAVELER----------------------------- LITHUANIAN WEEKLY
SO. BOSTON, AUGUST-RUGPIUČIO 19, 1936 M.

“Entered as Seeond Class Matter” February 23, 1005, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879.
Keleivio Telefonas 

So. Boston 3071 METAI XXXI

Francuzų Pasiūlymas Ne
sikišti Ispanijon Nesiseka
VOKIETIJA IR ITALIJA 

REMIA FAŠISTUS.

Tęstis 20 Metų. Popierinė. Madrido Valdžia Paskelbė

Mussolinio ir Hitlerio nu
siųsti orlaiviai žudo Ispa

nijos darbininkus.
Jau kelios sąvaitės kaip

Francuzija pasiūlė didžio
sioms Europos valstybėms 
pasirašyti sutartį, kad nei 
viena nesikištų Ispanijos 
kontr-revoliucijon, tačiau 
iki šiol tas pasiūlymas nėra 
tikrai nei vienos valstybės 
priimtas ir nėra vykinamas. 
Tuo tarpu Italija ir Vokieti
ja galvatrūkčiais siunčia Is
panijos fašistams orlaivius, 
bombas ir kanuoles. Štai, 
“New York Times” kores
pondentas Kluckhohn iš Še
rdies praneša: ‘‘Šiandien 
(11 rugpiučio) nusileido 25 
vokiečių karo orlaiviai Is
panijos sukilėliams. Jie bu
vo iškrauti iš vokiečių laivo 
Cadizo uoste, o iš tenai vo
kiečių karo lakūnai atskri
do jais čionai. Tai 20 Jun
kerio sistemos bombinių 
lėktuvų ir 5 persekiojami 
lėktuvai. Be to, per penkias 
pastarąsias dienas čionai at
lėkė 7 italų Caproni kon
strukcijos bombiniai lėktu
vai, operuojami italų lakū
nų. Su visais šitais lėktu
vais sukilėliai jaučiasi galė
sią išmušti iš oro Madrido 
valdžios orlaivius ir pra
skinti kelią Į Madridą.

‘Aš mačiau tuos vokiečių 
orlaivius čia savo akimis. 
Vokietijos konsulas čia as- 
menišk-i kalbant prisipaži
no, ka<l tuos lėktuvus ope
ruos Vokietijos kariuome 
nės aviatoriai. Kaip vokie 
čių, taip ir italų lakūnai ap
sigyveno čia Čristinos Ho- 
tely.

“Iki šiol sukilėliams buvo 
labai sunku veikti, nes res
publikos valdžia turėjo 
daug didesnes oro spėkas. 
Jų vadovybė čia atvirai pri
sipažįsta, jog ačiū savo or
laiviams valdžia galėjo ir 
generolo Molos armiją at
mušti nuo Madrido. Dabar 
gi, gavę tiek daug naujų ka
ro orlaivių, sukilėliai tikisi 
galėsią pradėt veikti smar
kiau.”

lr ištiesų paskutinėmis 
dienomis fašistų siutimas 
žymiai sustiprėjo.

Tuo tarpu Francuzija vis 
laukia, kada Italiįa ir Vo
kietija sutiks sulaikyti savo 
paramą fašistų bandoms.

Pereitą sąvaitę Paryžius 
iau nustatė savo laukimui 
ribą, 17 rugpiučio. Jeigu iki 
tos dienos visos pakviestos 
vaktvbę* nesutiks atimti sa
vo rankas nuo Ispanijos, 
tai Francuzija pradėsianti 
teikti pagalbą Ispanijos res
publikos valdžiai.
• Šį panedėlį, lygiai 17 rug
piučio, Vokietijos valdžia 
pranešė Francuzijai, kac 
Berlynas sutinkąs remti 
Francuzijos neitralumo pla 
ną, tačiau “su rezervacijo
mis.”

Mussolinis žadėjo duo 
atsakymą da už 48 valandų 
ar jis rems Ispanijos fa 
sistus, ar ne.

Taigi "kol kas da Francu
zijos pasiūlymas netik nėra

įvykintas, bet nėra da ir pri
imtas visų.

Londone 
nuomonė, 
neišeis. Ištikrujų anglai ma
no, kad Francuzijos neitra
lumo sumanymas jau yra

FAŠISTAI BANDO 
PAIMTI MALAGĄ.

Oro bombos sugadino tenai 
valdžios karo laivą.

Malaga pietų Ispanijoj y- 
ra svarbus valdžios uostas, 
kur ištikimas respublikos

vyrauja tokia' ?auna sau kuro ir
kad iš to nieko 18 k?r/s kontrohuoja jūres, 

neleisdamas fašistams par
sigabenti iš Afrikos juod- 
veidžių kareivių. Todėl fa-

Mokslininkas pataria iškel- Rumford, Me. — Čia yra 
ti 59,999 šeimynų iš Di- Continental popieros ir mai- 

džiujų Lygumų. šiukų korporacija, kurioj 
D- ras Thornthwaite, Ok-

'išnaikinimo Karą?'
dirba arti 400 darbininkų. MASINĖS SKERDYNĖS 

SUJUDINO SOSTINĘ.
Kuomet fašistai atakuoja 

San Sebastianą ir Iruną, tai 
valdžios koliumnos puola 
Zragozą, Oviedo ir 20,000 

I respublikos gynėjų štur- 
I muoja fašistų pozicijas Por-

, , . .. . ,. ši korporacija priklauso
lahomos universiteto kurna- miiž}nįškam popieros trus- 
tologas, . parašė Amerikos tuįt žinomam kaip Interna- 
klimato istoriją, kurioj jis tional Paper Co., kuris turi 
pranašauja, kad pastarais apžiojęs visą popieros pra
lietais prasidėjusi Jungti- monę Jungtinėse Valstijose 

įnėse Valstijose sausra gali įr Kanadoje. Kanadoje In- 
Co. turi 

daug
;ugriuvęs nes tara medžią- mėgma tą uost, i
ga pilasi Ispanijon iš visų » ™ aUraU Perett, Todėl jis pataria vai-
pusiu: gauna jos maišt!nin-!:^'a.1.tf JU orlaiviai atskridę 
kai, gauna ir respublika iP^dejo mėtyt bombas į res- 
Skerdvnė Ispanijoj kasdien ®ubbkos . Y’?na
eisianti žiauiyn, nes kariau- ibomba.Pata,lke tle81,al.! 
jančios pusės gauna vis?uot^ k??° . •|alrne ^
daugiau orlaivių, bombų, >" sugadino jj Ta, buvo tas 
kulkasvaidžiu ir amunicijos, ^alnae k kurl? kelios 
Anglijos valdžia sakosi put- d.lenosf at8al , Paskandtno 
kiai žinanti, kiek Italija su iaslstų ‘importą su
Vokietija suteikia paramos iAfnkos m.a?!'als ,ir sud?2‘- 
fašistams, ir kiek Madrido!?? ™n« fa:ls!l) kaf° įa,.Xf 
vyriausvbė gauna paga!bos k<:^ana,
iš FraniuzijSs socialistų iri.?rad?J? ataku0U Jlala’ 
Sovietu Rusijos. Todėl An-!?» *? d"e™ pusninuo saus- 
ęli.iai irgi nesą didelio rei
kalo laikytis neitralumo. Jos 
ginklų ir amunicijos fabri
kantai gatavi tuo pačiu lai
ku pardavinėti karo me
džiagą Ispanijos valdžiai ir 
ios priešams fašistams, kad 
tik jie turėtų pinigų.

Šitaip dalykams stovint, 
Europoj vėl pradėta kalbė
ti, kad iš Ispanijos gali kilti 
tarptautinis karas.

žemio. Sakoma, kad vienos 
fašistų koliumnos vadas, 
gen. Valverde, jau atėjęs už 
26 mylių nuo Malagos ir su
statęs ant kalno sunkias sa
vo anuotas, iš kulių jis jau 
galįs tą uostą bombarduoti.

Saulė Pritrenkė 
Kun. Coughliną.

Pereitą nedėldienį Cieve- 
lande saulė pritrenkė kun. 
Coughliną, pagarsėjusį sa
vo radio prakalbomis dema- 
Igogą. Jis kalbėjo tenai savo

Badajozo Mieste
Krūvos Lavonų.

Pereitą sąvaitę Ispanijos “socialio teisingumo ’ parti-
iašistai paėmė Badajozą 
(ištark: Vadachocą). Atvy
kęs iš tenai Lizbonon portu-! kam sis

jos pirmutinėj konvencijoj, 
atakuodamas Rooseveltą, 

konfiskavo turčių

Paėmę pasienio miestelį, fa
šistai išskerdė 1,500 civi

lių žmonių.
Kadangi Ispanijos fašis-! tugalijos pasieniu, 

tai, kunigų ir popiežiausi Pasisekimais giriasi ir vie- 
gitių laiminami, pradėjo urmu na ir kita pusė, bet žymių 

džiai, kad ji pasirūpintų iš paupiais ir tenai koncentr žudyti darbininkus užim- laimėjimu nesimato.nei vie- 
kelti iš Didžiųjų Lygumų a- moja visa savo gamyba nes tuose miesteliuose, tai Mad- noj, nei kitoj pusėj. Žino- 
pie 59,000 šeimynų ir suras- įr darbininkai tenai pigiai r^° valdžia paskelbė tiems vai pripažįsta, kad strategi-
ti jiems kitur pragyvenimo dirba. Taigi Jungtinėse Vai- niekšams išnaikinimo karą. jos žvilgsniu valdžios pozi-
šaltinį. Savo moksliniame stijose įi savo dirbtuves vie- Jokio pasigailėjimo fašis- cDa yra daug stipresnė; be
veikale, kurį išleido Penn- na po kitos uždarinėja, šio- tams negali būti. Juos rei- to, valdžia turi daugiau or-
sylvamjos umversit e t a s, mis dienomis paskelbė, kad kia naikinti visomis jėgo-, laivių, daugiau žmonių ir 
d-ras Thornthv.aite nurodo, mūsiškė Rumfordo popie- mis ir visu ginklo aštrumu, daugiau pinigų; bet jos spe- 
kad ši šalis yra mačiusi pa- ios ir popieriniu krepšiukų Kuo greičiau tie galvažu- kos susideda daugiausia iš 
našių sausros laikotarpių ir dirbtuvė taipgi busianti už-' džiai bus sunaikinti, tuo ma- darbininkų, kurie iki šiol 
seniau. Pavyzdžiui, 1825 me- dary ta. Dirbs tik tol, kol iš-'žiau bus pralieta nekaltų nebuvo vartoję ginklo, tuo 
tais prasidėjusi sausi-ų ga- baigs turimus užsakvmus.'žmonių kraujo. -tarpu kai fašistų pusėj yra
dynė tęsėsi 40 metų, kurie Rumfordas nedidelis mies- Šitokį nusistatymą Ispa- susispietę visi turtingojo 
buvo pertraukti tik keliais telis įr paleisti 400 žmonių nijos valdžia paskelbė dar-1 luomo elementai, karinin- 
trumpais šlapiais sezonais, negalės darbo gauti. Iš ko i bininkų spiriama. Dabar kai ir generolai, kurie moka
Sausuosius metus praeityje jie gyvens, tai kompanijai 
aiškiausia parodo medžių nerupi. Jai rupi tik savo pel- 
augimo* sluogsniai. Nupio- nas. Tai ve, ką reiškia pelnu 
vus seną medį skersai, ma- paremta kapitalistinė siste- 
tyt plonesnių ir storesnių ma.
sluogsnių. Kiekvienas plo- _________
nas sluogsnis reiškia, kad 
jis augo sausais metais, tuo 
tarpu kai storas sluogsnis 
parodo, jog tajus metais bu-Srloiirr zii _______vu vtciitg vii Čieoic ro/iii’ rnc-

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 
BRIDGEPORTO VALDI

NINKĄ.
Pereitą nedėldienį perkū

nas nutrenkė Bridgeporro

galų laikraščio “Diario Lis-iauksą. Staiga susvyravo ir 
bona Caia” korespondentas ^ut^ukė savo kalbą, pa- 
oasako ja baisių dalykų. Sa- reikšdamas, kad labai su
ko, darbininkai buvo pasi-j sirgęs. Mat, buvo labai kar- 
statę gatvėse barikadas irjšta diena, o kunigo lašiniai 
už jų pasislėpę gynėsi nuo neploni. Jo sėbrai nugabe- 
sužvėrėjusių fašistiškų gau
jų. Todėl už barikadų gulė
jo aukštos krūvos lavonų. O 
tie murai, kuriuose fašistų 
vadovybė įsitaisė savo cen
trą, esąs sukapoti kulipko- 
mis ir aptaškyti kraujais.
Tai liudija, kad paėmę mie
tą fašistai statė prie tų mū

rų darbininkus ir žudė juos 
kulkasvaidžiais. Moterys 

gedulos rūbuose dabar vaik
ščioja gatvėmis jieškoda- 
mos savo vyrų, sūnų, tėvų ir 
broliu.

lininkas pataria iškelti 12,- miesto valdininką Ogdeną 
600 šeimynų iš Montanos. Marshą. Jisai lošė golfą ir 
12,200 iš Texas, 7,360 iš audrai užėjus atsistojo po 
North Dakotos, o kitas is medžiu, į kurį tuojau trenkė 
Nebraskos, Kansų, Oklaho- perkūnas ir jį užmušė. Be 
mos, Wyomįngo, South Da- l0> buvo pritrenkti 2 vaikai.
kotos ir Colorados. Tuos že- --------------
mės plotus, kuriuose dabar ORLAIVIO NELAIMĖJ 
auginami gyvuliams paša- ŽUVO 4 ŽMONĖS, 
rai, jis pataria paversti ga- Arizonos valstijoj, Phoe- 
nyklomis mėsiniams galvi- nix’o miesto aeroporte nu- 
jams. Taip išeisią daug eko- krito lėktuvas su 4 žmonė- 
nomiškiau. mis ir visi užsimušė.

mažiausia nuožiūra, kad kariauti ir žino visokias ka- 
žmogus yra palinkęs fašistų ro gudrybes. Todėl šitas na- 
pusėn, ‘reiškia mirtį visoj minis karas negalįs greitai 
Ispanijoj, kur tik kontro-1 pasibaigt;. Valdžios svar- 
liuoja respublikos valdžia J blausia užduotis, tai neleisti 
Fašistai pirmutiniai prade- fašistams parsigabenti iš 
jo tokį kovos būdą vartoti,! Afrikos daugiau sustiprini- 
todėl dabar jiems duodami mų. Jeigu valdžiai pavyks 
jų pačių vaistai. i išlaikyti Afriką atskyrus,

Paėmę Portugalijos pa- i tai nėra abejonės, ka<f šį ka- 
Badajozo miestelį, i rą galų gale ji laimės, sako 

fašistai suėmė ir nužudė ^žinovai.
1,500 civilių žmonių, kurie; . ---------------
stojo valdžios pusėj. Dėl Maistas Pabrangsiąs 
šitų žvėriškų žudynių prieš į Prn^nhi
fašistus sujudo Ispanijos 1 f
sostinė ir kiti respublikos! Iš Washingtono praneša- 
miestai. Jeigu iki šiol čia fa-'ma, kad valdžia tenai keti- 
šistai galėjo nekliudomi Ina pirkti už kelis milionus 
gyventi, tai dabar gyveni- j dolerių maisto CCC stovyk- 
mo jiems čia jau nėra. j lų darbininkams, nes ji ma- 

Madride pradėta valyti no, kad iki ateinančio pava-

fiipnv---

no jį viešbutin. Suseke Sąmokslą Nužudyt Staliną

VOKIETIJOJ NUKIRSTA 
DA VIENA GALVA.

500 FAŠISTU UŽSTOVV
ŽUVO LIEPSNOSE.

Bilbao mieste Ispanijos 
valdžios organai buvo suė
mę 500 fašistų ir laikė juos 
uždarę uosto sandėliuose. 
Pereitą nedėldienį fašistų 
kontroliuojamas karo laivas 
“Espana” pradėjo Bilbao 
uostą bombarduoti ir iš
sprogdino valdžios gazoli
no sandėlį. Liepsnos apėmė 
ir triobėsius su belaisviais. 
Visi 500 suimtų fašistų žuvo 
ugny.

buk Lietuvos ūkininkus kur
stą “svetimos valstybės a- 
gentai.”

Paskutinėmis dienomis iš " Gal,ima? .,ialįkas- kad s«’ 
Maskvos pasipylė telegra-^kalaa Staliną buvo;
mos apie trockininkų are
štus. Esą suimta 16 žmonių, 
kurie planavę nužudyti Sta
liną ir kitus Sovietų virši
ninkus. Bet kai Amerikos 
korespondentai nemoka ši-

Suimta 16 “trockininkų.” 
Visiems gręsia mirties 

bausmė.

NUMATO $60,000,000.000 
PAJAMŲ.

Prekybos departamentas 
Washingtone pranašauja, 

11 metų am-;kad šiais metais visos šios 
šalies pajamos pasieks 60

-------------- ! bilionų dolerių. Aukščiau-
CHICAGOS VIEŠBUTY Isios pajamos buvo 1929 me- 

RADO NUŽUDYTĄ tais, kuomet jos pasiekė
MOTERĮ. $81,034,000,000. Gi žemiau-

Viename Chicagos vieš- si°s buvo ~ 1932 metais, bu- 
buty pereito nedėldienio r\- ^enC 539,545,000,000. Tai 
ta buvo rasta nužudyta tuia;buvo paskutiniai Hooverio 
Mary Tramwell, 24 metų;P!'ez^entavimo metel- 

moteris, žmogžu-

Bonno mieste, Vokietijoj, 
pereitą sąvaitę buvo nukirs
ta galva Hansui Giesei, ku
ris buvo “kidnapinęs” vie-; 
no turtuolio
žiaus vaiką.

amZiaUS
džio ineita ir išeita per lan- SUŠAUDĖ DU FAŠISTŲ 

F GENEROLU.gą
Šį panedėlį Madride buvo 

sušaudyti du fašistų gene 
rolai, Joatjuim Fanjul ir Jo-

MEKSIKA IŠTRĖMĖ FA 
ŠISTŲ LYDERĮ.

Pereitą sąvaitę iš Meksi- se Fernandez de la Quinta 
kos buvo išvytas gen. Rodri- na. Jiedu buvo suimti pir- 
griez, “auksamarškinių” fa- mutinėmis sukilimo dieno- 
šistų lyderis. Jis buvo paso- mis ir tik dabar pasmerkti 
dintas orlaivin ir išvežtas į mirčiai kaip valstybės išda- 
Texų valstiją. »-tvikai

tokiuose dalykuose orien- 
:uotis, tai sunku iš jų tele
gramų tikrą padėtį suprasti. 
Vienoj ir toj pačioj telegra
moj sakoma, kad tų 16 su- 
mtujų tarpe esą Trockio 
Lalkininkai Zinovjevas ir 
Kamenevas, ir kad jiedu 
labar sėdi kalėjime nuteis- 
i 10 metų dėl Kirovo užmu
šimo 1934 metais. Kaipgi 
jie galėjo būt dabar areš
tuoti, jeigu jau nuo 1934 
metų jie sėdi kalėjime?

Dėl šito sąmokslo dau 
giausia esąs kaltas pats 
Trockis. Bet Trockis gvve- 

ištremtas užsienin ir su 
Rusija neturi jokių ryšių. 
Kokiu budu jis galėtų orga
nizuoti tenai sąmokslą, sun
ku suprasti.

Pagaliau yra sakoma, 
Kad šitą sąmokslą Trockis 
nrganizavęs su pagalba Hit- 
erio slaptosios policijos. 
Taip esą skelbia ir Rusijos 
komunistų spauda. Iš šalies 
žiūrint, tai išrodo tokia pat 
žiopla pasaka, kaip ir tas 
Lietuvos žvalgybos melas,

bet kam čia kaltinti sveti
mą velnią, kai tokius daly 
kus visuomet padaro savi 

Nejaugi norima 
pasauliui įkalbėti, kad jeigu 
ne Trockis ir ne Hitlerio 
šnipai, tai Sovietuose nie
kas sąmokslų nedarytų? 
Jeigu ištiesų Sovietuose visi 
vra Stalino režimu paten
kinti, tai kam gi jie klauso 
Trockio ar Hitlerio šnipų 
kurstymų?

Kaip ten galų gale nebu- 
•ų. suimtiems gręsia mirties 
bausmė. To reikalaujanti 
komunistų spauda ir jų or
ganizuojami mitingai. As
sociated Press pranešimu 
mitinguose keliami tokie 
Šukiai: “Nesigailėt išdavi
kų’" “Mes reikalaujam ašt- 
iausios jiems bausmės!” 
‘Išnaikinti tas nuodingas 
gyvates visiškai!”

Vadinasi, mitingai duoda 
eismui nurodymus, koks tu- 
i būt sprendimas.

visi valdžios aparatai. Bu
vo prašalinti beveik visi tei
sėjai ir atstatyta daug poli
cijos vyresniųjų. Du šimtai 
ir penkiasdešimts naujų po
licininkų buvo paskirta už
imti prašalintųjų vietas. 
Šimtai valdžios tarnautojų, 
kurie buvo nužiūrėti simpa
tizuojant fašistų maištui, 
buvo prašalinti iš darbo.

Tuo pačiu laiku respubli
kos valdžia paskelbė sura
dusi švento Vinco de Paulo 
davatkyne paslėptą dau
giau kaip 200,000,000 auk
so pesatų (apie $26,200,- 
)00). Gi ūkininkai pridavė 
Madrido valdžiai apie 260,- 
000 pesatų, kurias jie kon
fiskavo iš bėgančių užsie
nin kunigų ir davatkų. Mad-

POTVINIS INDIJOJ SU
NAIKINO 20,000 NAMŲ.

Dėl didelių liūčių Indijo. 
kilo potviniai. Žinios iš
Bombayaus sako, kad van 
luo apsėmė iš viso 4,000 
kaimų ir miestelių, sunai
kindamas apie 20,000 namų

sario maisto kainos pakils 
apie 20 procentų. Valdinin
kai sako, kad 10 mėnesių 
maisto atsarga CCC stovyk
loms sudarys 100 mylių il
gio traukinį. Išmaitinti tas 
bedarbių stovyklas 10 mė
nesių reikalinga esą 2,208,- 
990 kiaulių, 110,826 galvi
jai, 56,649 karvės sviestui ir 
pienui, 100,849 akrai žemės 
kviečiams ir 99,950 akrų 
bulvėms. Be to, reikalinga 
daugybė kiaušinių, cukraus, 
kavos, arbatos ir kitokių da
lykų. Maistas turėsiąs pa
brangti dėl sausros, sako 
valdžios ekspertai.
1,200 APSUPTŲ FAŠISTŲ 

MINTA ARKLIENA
Alcazaro forte, Toledo 

ide kunigai turėjo susipir- 'mieste, Ispanijos kairieji tu- 
kę 93 blokus namų, iš kurių ri senai jau apsupę 1,200 
įie traukdavo dideles nuo-{fašistų karininkų ir kadetų, 
mas. Dabar tas nekilnoja- Pabėgęs iš jų tarpo vienas 
nas turtas irgi konfiskuotas karininkas pasidavė kairiu- 
/alstybės naudai. i jų milicijai ir sako, kad ap-

Tuo tarpu po visą Ispani- suptam forte maistas jau 
ia eina atkaklus mūšiai su pasibaigė, tai fašistai sker- 
rašistais. San Sebastiano ir džia savo arklius ir minta 
fruno miestuose valdžia tu- arkliena.
tėjo suėmus kelioliką šimtų ------------ . _
’ašistų ir viešai buvo pa- FAŠISTAI IMA KARIUO- 
kelbus, kad jeigu fašistų1 MENĖN VAIKUS, 
aivai paleis į tuos miestus'
lors vieną šūvį,

Iš Gibraltaro pranešama, 
suimtieji kad Sevillėj fašistai prade-— XT_-y į 1 • • j • “ •enai fašistai turės mirti. jo imti kariuomenėn jau- 

Nežiurint to įspėjimo, perei- nesnius kaip 16 metų vai- 
ą nedėldienį fašistų laivai kus, nes jiems labai stinga 
pradėjo bombarduoti San kareivių.
Sebastianą ir Iruną. Žinios' ' —;----------
^ako, kad tuojaus tenai pra-1 Amerika nesikiš. 
ndėjo ir fašistų belaisvių ; Washingtono valdžia pa
naikinimas. San Sebastiano reiškė, kad Ispanijos klausi- 
•nieste jų buvo valdžios ran- mu ji busianti neitrali ir ne- 
<ose 700, o Iruno mieste —'remsianti nei valdžios nei 
1,200. (sukilėlių.



Antras Puslapi*.

to” redaktoriams yra
Jikalų juodašimtiška
■a

KELEIVIS, SO. BOSTON.
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SOCIALISTINIS LENKŲ 
JAUNIMAS REIKALAU

JA PLAČIOS DEMO
KRATIJOS.

Vilniaus universiteto pa
žangaus lenkų jaunimo or 
ganizacijos priėmė bendrų 
rezoliuciją, kurioj reikalau
ja kuoplačiausios demokra
tijos lenkų liaudžiai ir lais
vės pavergtoms tautoms.

Tą rezoliuciją išspausdi
no “Vilniaus Žodis,” pažan
giųjų Vilniaus lietuvių laik
raštis. Štai kai kurios tos re
zoliucijos ištraukos:

“Sąmoningi valstiečių dar
bininkų sūnus ir dukters turi 
susiburti i bendrą jaunųjų 
frontą ir vieningai kovoti su 
kapitalistine santvarka ir fa
šizmu. uz visuomenini, planin
gą ūkį, už laisvę ir darbą, už 
taiką, švietimą ir tautų broly
stę.”

“Mes pažangaus ir radika
laus universitetinio jaunimo 
atstovai pilnai pritariam kla
siniam valstiečių darbininkų 
judėjimui.’

“Kovojame už visuotinę, ti
krą visuomeninę ir politinę 
liaudies demokratiją, už vals- 
tiečių-darbininkų valdžią.”

“Reikalaujame teisės bal
suoti į parlamento rumus (sei
mas ir senatas) ir Į savivaldy
bes nuo 21 metų, reikalaujame 
žodžio, susirinkimų ir organi
zavimosi laisvės.”

“Išaugę nepriklausomybes 
kovų tradicijose ir atmindami 
150 metų nelaisvę, slėgusią 
lenkų, gudų, lietuvių ir ukrai- 
nų tautas, sprendžiam. kad tai 
būtinas dalykas suteikti poli
tinė, kultūrinė ir ūkiška auto
nomija tiems kraštams, ku
riuose gyvena lietuviai, gudai 
ir Ukrainai.”

Taip kalba socialistinis 
lenkų jaunimas. Tokios po
zicijos laikosi ir visa Lenki-

Pats šėtonas negalėtų 
iek pagiežos Ispanijos dar

bininkams parodyt, kiek jos 
'šspiaudo kunigų “Drau
gas.”

JUOKIASI IŠ TAUTININ
KŲ “PERGALĖS.”

“Naujienos” juokiasi iš 
tautininkų džiaugsmo, kad 
SLA. seime jų pusei pavyko 
“laimėti pergalę.” Sako:

“Pažvelgus į tautininkų lai
kraščių džiaugsmingus pasi
gyrimus, kad 'tautiškoji pusė' 
laimėjusi pergalę SLA. seime 
aiškiai matosi, kokią didelę 
baimę jie tame seime pergyve
no. Jie bijojo Clevelande viską 
prarasti.

“Reikia atsiminti, ką tie lai
kraščiai rašė metai laiko at
gal, kada juose buvo pradėta 
kampanija prieš ‘internacio
nalistus.’ A. B. Strimaitis ra 
šė ‘Vienybėje.’ kad tautiškai 
nusiteikusieji SLA. nariai tu
ri tokią galybę, jogei jie leng
vai galėsią pašalinti nuo Susi
vienijimo vairo socialistus, jei
gu tik sanaariečiai su tauti
ninkais mokėsią veikti sutarti
nai. Vytautas Sirvydas lipdė 
tas dvi sroves į daiktą ir pra
našavo jų laimėjimą.

“Tysliava skelbė ‘tautiškų
jų’ kandidatų sąrašus i Pild. 
Tarybą ir avansu ‘sveikino’ 
juos. kaipo busimus SLA. vir- i 
šininkus. Vaidyla pylė pamaz-: 
gas ‘Sandaroje’ ant pažangiu 
jų SLA. Pildomosios Tarybos? 
narių, rašydamas, kad jie bu-1 
vę išrinkti ‘nupirktais’ bal
sais. Jam ‘turavojo’ po viso
kiais pseudonimais pasislėpu
sieji ‘Am. Lietuvio’ bendra
darbiai.

“Na. o dabar tie karžygiai * 
džiaugsmu netveria, kad pali
ko Pildomoje Taryboje Vini- 
kas su Mockum ir kad šiaip- 
taip per bėdą išsilaikė redak-; 
toriaujs vietoje Vitaitis!”

Čia parodyti 3 atskiri dalykai, būtent: (1) Lenkų generolas Rydz-Smigly, kuris šiomis die
nomis buvo Įstatytas i Pilsudskio batus. (2) Ispanijos valdžios tankai, kurie sutriuškino faši
stų sukilimą Madride. (3) Amerikos karo veteranai VVashingtone atidengia paminklą kritu- 
siems savo draugams.

les išvadas apie tuos SLA. vir- Mussolinį, kuris vadina sa- 
šininkus, kurie laikosi su kai- ve “duče,” laiko Stačiai “iš- 
riuoju frontu. ganytojumi.” Tik pasiklau-

"Pavyzdžiui. tautinėje spau- sykit:
doje pakartojamas išmislas,

jos socialdemokratija. Ji 
stoja už pilnų laisvę netik
tai lenkų liaudžiai, bet taip
gi reikalą uja laisvės ir 
toms tautoms, kurios yra
lenkų buržuazijos paverg- .. , ..................
tos. Lietuviai, gudai ir uk-į^av0’ kuomet jie prieš sei- 
rainai turi būt paliuosuoti, gyrės1 s*/?. 
sako Lenkijos socialdemo-,kinkos drebėjo iš baimės i 
kratija ir kitos kairiosios V1S3 laik3, nes seime jie ma- 
srovės jtė savo sermems. Ir todėl

Taigi, norėdama Vilnių, ^a^ar J*e. Aukauja, pasi- 
išvaduoti, Lietuva turėtų spardydami veršio entu- 
eiti ranka-r£nkon su Lenki- , ziazipu, kad jiems nebuvo 
jos kairiomis organizaci jo- 3 V1S1S^31 numautos kėli
mais. Bet su Lenkijos demo- nes-

; kratija galėtų susikalbėti I .
tiktai demokratinė Lietuva, i £^„DABAR DARYS VIE- 
Todėl aišku, kad pakol Lie-J^^®E^ REDAKTORIUS, 
tuvoie vvraus fašistiška tau-

Vadinasi, tautininkai blo-

kuris jokiais faktais neparem
tas. kad buk SLA. Prezidentas 
F. J. Bagočius... gudriu budu 
pasikėlė algą netik sau, bet ir 
Iždininkui algą pakėlė. Aky- 
vaizdoj šaltų skaitlinių tokios 
išvados yra visai neracionalės 
ir priekaištai visai nevietoje.

"Štai skaitlinės: iki praeito 
Seimo Prezidentui algos į me
tus buvo mokama $500; jo 
raštininkei buvo mokama po 
$10 i sąvaitę. arba $520 į me
tus; visos kitos raštinės išlai
dos. kaip pašto ženkleliai, tele
gramai. telefonai, ekspreso 
siuntiniai, spausdiniaj apseg
davo apie $40 Į mėnesį, arba 
$480 į metus. Kartu sudaro a- 
pie SI.500 į metus. Dabar Pre
zidentui mokant algos su raš
tinės užlaikymu $1.206 į me
tus. sutaupoma apie $300 i me
tus.

“Iždininkui buvo mokama 
algos į metus $884; jo rašti
nės darbininkei buvo moka
ma po $15 Į sąvaitę. arba $780 
į metus; visos kitos raštinės 
išlaidos sudarė apie S40 į mė
nesį. arba $480 Į metus. Kartu 
sudaro apie $2,144. Dabar Iž
dininkui algos su raštinės už
laikymu bus mokama $1,800 į 
metus, tai sutaupoma apie 
$344. Paėmus abu urėdu kar
tu sutaupoma apie -S600 tus.” .

VESK1M AMERIKOS LIETUVIŲ KON
GRESO PRADĖTĄ DARBĄ PIRMYN.
Pagelbėkime Lietuvos Liaudžiai Jos Kovoj už Atsteigi- 
mą. Demokratinės Tvarkos; Apiungkime Visą Pažan
gųjį Amerikos Lietuvių Elementą Bendram Kulturos. 

Progreso Darbui!
(Amerikos Lietuvių kongreso Vykd. komiteto Pareiškimas)

TRUPUTIS BALTGU- 
DIŠKAI.

dažnai

Jau pusantro mėnesio prabė
go nuo istorinio Amerikos Lie 
tuvių Kongreso Demokratines 
Lietuvos Tvarkai Atsteigti Cle
velande išrinktam Vykdoma
jam Komitetui pavesta atlikti 
milžiniškas darbas. Kongrese 
vienbalsiai priimtoj rezoliucijoj 
sakoma:“Surasti ir išdirbti praktiškus budus teikimui Lietuvos žmonėms pagelbos jų visose kovose prieš fašistini režimą ir už atsteigimą demokratinės tvarkos Lietuvoje.

“Įtraukti Kongresą lietuvių 
nacionales organizacijas, ar bent 
jų apskričiu*.

“Rūpintis šelpimu politinių 
anti-fašistinių kalinių Lietuvoj.“Padėti lietuvių kolonijose A- merikoj sudaryti lokalius komitetus Kongreso tikslams vykdyti ir pravesti plačias diskusijas už pasiuntimą delegacijos į Lie-

Musų spaudoje uaziiiti tHv^ patirti politinių kaliniu 
rašoma apie baltgudzių tau-

, Dui'ių, bet nedaug kas žino, ko- -Rūpintis abelnai Amerikoe 
Muasobmu, n Jėzum, kns- kl, Raibą baltgudziai var- |kluv;„ Lnknriniais reikalais.” 

tumi, jo vieninteliu globėju, toja. Taigi paduosime čia
“Musų Išganytojas (Musso-' porą ištraukų iš baitgudžių 

linis) buvo kilnios mokytojos veikėjo Stankewičo atsilie- 
ir darbštaus kalvio pagimdv- pinto dėl d-ros Alseikos mir- 
tas. ties. Jo straipsnys tilpo

“Ir buvo Jis narsus kareivis “Vilniaus Žody.” Tarp kit- 
ir turėjo Jis priešų. Ir nuzen- ko jis rašo: 
gė Duče trečią dieną į Romą,

“Tikiu visagalinčiu

ir atstatė valstybę, 
valdžia...”

ir paėmė

Tai ve, kaip save aukšti
na fašizmo erštai. Jeigu tai 
nėra aiškus proto pamiši
mas, tai kaip gi kitaip šitą 
jų begėdišką garbės troški
mą pavadinti?

SAKO, VILNIJOS LIETU
VIAI LABAI MĖGSTA 

“KELEIVE”
Pažangiųjų Vilniaus lie

tuvių leidžiamas “Vilniau?
Žodis” pastebi, kad šiomis
dienomis jau trys Amerikos' 5on> bus taip:

Matote, darbas labai platus 
ir atsakomingas. Kad pasek- 
mipgai jį pravesti Kongreso 
dvasioje, reikalinga kuoplačiau- 
sia kooperacija Amerikos lietu
vių masių.

Vykdomasis Komitetas iš sa-
“Paznau ja dr. D. Alsejku u vo pusės deda širdingiausias 

1919 hadu u Wilni na adnym pastangas, kad jam uždėtas pa- 
tauaryskim bielaruska-litous- reigas atlikti kuogeriausiai. 

kim sabarni. Užo tady dawoli Nėra tai lengvas darbas. Dar 
ščyra i švroka m y razhavary- pirmu kartu Amerikoje prade- 
lisia i padružvli... dama apvienyti įvairių įsitiki-

“Pasla hetaha my časta z mų ir pažiūrų lietuviai bendram 
nim spatvkalisia na rožnaha musų tautos ir liaudies labui.
rodu sabraniach: tawaryskich Vykdomasis Komitetas 
i hramadzka-palityčnvch, pry mui Kongreso
uatnych i publičnych, biela- ,aikė jau ke|ig 
ruska-litouskich i šyrejšych. dirbo p,ana
Usiudy dr. D. A. byu haračvm__ •
staronnikam bieraskaj spra-

P--— 1-—- -

wv...

Na. tai ką gi dabar p. 
sKava įdarys s.u savo d: 
pareiškimu, kad Bagočius 
savo algą “beveik patrigu
bino?” Ar jis prisipažins.

lietuvių laikraščiai minėje' 
jubilėjus, būtent: “Naujie
nos.” “Vienybė” ir “Kelei
vis.”

Apie “Naujienas” vilnie
čių laikraštis sako, kad tai 
geriausia ir rimčiausia re
daguojamas dienraštis. Gir- 
di’

šiuo j u ’ fedakto- 
zynaps beturiu so- 

rąfcų s veikėjas ir or- 
Grigaitis. 

per J^05 to.

. _ . . . Juozas Tysliava “Vieny-
tininku diktatūra, apie A ii-, bėj išvadino socialistus prie melo ir viešai savo žo- 
niaus išvadavimą negali būt “sukčiais,” Kai
kalbos.

“DRAUGO” UŽUOJAU
TA KRUVINAM FA

ŠISTUI.
Klerikalų “Draugo” 182- 

rame numery yra Įdėtas 
vaizdelis iš Ispanijos Įvy
kiu, o apačioje šitoks redak
cijos paaiškinimas:

“Aktualis vaizdas iš Madri
do. Ispanijos. Suimtas sukilė
lių karininkas sargybos lydi
mas radikalų kalėjiman. Tai 
paskutinis karininko žygiavi
mas. Radikalų juodašimtiško
ji gauja seka paskui nelaimin
gąjį.”

“Naujie- džius atšauks, ar nurys juos 
nos’ dėl šitokio šmeižto už- kaip muilą ir tvlės? 
protestavo, tai 54-tam “Vie- Bet vistiek ką jis darys, o 
nybės” numery p. Tysliava antausis jau gautas ir jo 
pasiaiškino šitaip: niekas neišlaižys.

“Naujienų Grigaitis stebisi.
AR TAI NE PAMIŠIMAS?kaip aš, rašydamas apie SLA 

seimą, galėjau drįsti pavadin 
ti socialistų vadus neteisin 
gaiš ir suktais žmonėmis.

Lenkijos valstiečių orga
nas “Zielony Sztandar” pa
duoda iš vokiečių spaudos 

“Tuo tarpu as labai nore- maldą, kurią Vokietijos mo
čiau, kad p. Grigaitis teiktųsi kyklų vaikai prieš valgyda

mi turi Hitlerio garbei kal
bėti. štai jos turinys:

“Vade. musu Vade, Tu, ku-

man paaiškinti, kokį ‘okus fo
kus’ padarė prezidentas Bago
čius. kuris kalbėdamas apie 
‘sučėdymą’ SLA. išlaidų, save 
algą beveik pasitrigubino.” rį Dievas mums atasiuntė, sau

gok mus iki paskutinių musų 
gyvenimo dienų. Tu išgelbėjai 
Vokietiją iš skurdo ir Tau dė
kojam už musų duoną kasdie-

Išeina, vadinasi, kad Tys- 
liavos teisybė. Jeigu Bago- 

,, . . ..... „ . čius savo algą “beveik pa-
Matote, kiek čia uzuojau- trigubino,” o seimui Įkalbę-; ninę. Pagelbėk mums ir neap- 

fašistui ir kiek jQ, išlaidų “su- leisk musų. Vade. Tu musų
velniškos neapykantos JLčėdymas,” tai ištikruju čia šviesa ir tikėjimas musu!” 
suemusiems darbininkams! |panašu į «okus poklK;- ki.’

Kruvinas fasistas, kuris ^jp pasakius — suktybė.
užpuolė žmonių išrinktą 
valdžią, degina miestus, nai
kina gyvenimą, žudo darbi
ninkus ir jų moteris su vai
kais, vienu žodžiu — tas pa
šėlęs žvėris “Draugo” re
daktoriams yra “nelaimin
gas karininkas,” kurio rei
kia pasigailėti. Tuo tarpu 
gi darbininkai, kurie gina 
savo natrius įr feisyg, “Drąu-

i., .'i i-

O pavalgę vaikai turi ši-
Bet ar ištikruju taip buvo, melsti?' °

p. Tysliava aiški-
‘tautos vadui’

vo, kaip 
na?

Štai, prašome pasiskaity
ti, ką apie tai rašo 7 rugpiu
čio laidos “Tėvynė:”

“šia proga norime pastebė- Italijos mokyklose vaikai ti, kad ir tautinio fronto spau-, turi kalbėti da kvailesnes da visai bereikalingai pakarto- maldas. Jos pamėgdžioja ja išmĮslus ir daro neraciona- į šventraščio frazelogiją, o

“Musų Vade. dėkojame Tau 
už pasistiprinimą, Tau, jauni
mo globėjau ir senių suramin- 
tojau. Buk apsaugotas!”

tęsi- 
uždėtų pareigų 
posėdžius ir iš- 

veiki-
ias pianas greitai dus pa- 

skelbtas tam darbui pritarian-
ičioj Amerikos lietuvių spaudoj

Išvertus tai lietuviu kai- j išsiuntinėtas visom organiza-
cijom.

Pagelbėjimui Lietuvos liau
džiai kovoj prieš fašizmo dikta 
turą. Vykdomasis Komitetas 
deda pastangas užmegsti ryšius

.............. .su atsakomingom grupėm Lie-
tada gana nuoširdžiai ir pla- tuvoJ- įr, reįkia. sakyti, yra nu- 
čiai mudu išsin.albėjo\a ir su!matoma, jog netrukus galėsime
sidraugavova... perduoti musų broliams Lietu-

“Po to mudu dažnai su juo;
susitikdavova visokios 
susirinkimuose:

“Pažinau aš d-rą D. Alseiką 
1919 metais Vilniuje, viename 
draugiškame baltgudiškai-lie- 
tuviškame susirinkime. Jau

ir

,voje tuos pirmus kelis šimtus 
ynsies dolerių, kurie jau dabar randa- 

draugiškuose. Vykdomojo Komiteto ranko- 
visuomepJškai-politiškuose, Į

privatiškuose ir viešuose, balt-' Kok)nijose draugai Vra pra- 
gudiškai lietuviškuose ir pla- kooperuoti su Yykdomuo

_ ..i tesniuose. Visur d-ras D. A. -u Komitetu plečiant lokalius 
. rev&iacinį.sčĮjudį'Lietuvoj or-' buvokarštas šalininkas balt- komit€tus? įtraukiant į juos tri- 
♦ — I W ‘ 1 A. - prieš gudišku reikalų...^ gubai skaitlingesnes lietuvių

Pijus Gri- Filologijos žvilgsniu, balt- minias. Akyvaizdoje dabartinių
gūdžių kalba yra gana Įdo- j !vyk»M Lietuvoj ir po tokio pa
muš padaras. * Ji nėra nei I sėkmingo Amerikos Lietuvių 
lenku, nei į-usų, nei lietuvių i Kongreso, musų manymu, į ma 
kalba. Ji vra visų trijų mi-ižiau ne^ metai kiko ŠLame dar-

gaitis ir toliau paliko ištiki
mas socialdemokratas ir ta 
kryptimi veda ‘Naujienų’ dien
rašti.”

Toliau 
Esą,

“Šiomis dienomis buvo mi
nėta Amerikos lietuvių pažan
gaus sąvaitraščio ‘Keleivio’ 30 
metų sukaktuvės.

“Tai labai populiarus Ame 
rikoj lietuvių laikraštis, su
manaus ir aštrią plunksną tu
rinčio S. Michelsono vedamas. 
Jo skaitytojų yra ir musų kra
šte, kurie jo laukia ir žavisi 
feljetonais, pavadintais ‘Mai
kio pasikalbėjimas su tėvu.’ Jo 
musų valstiečiai, kurie jį gau
na, kitaip ir nevadina, kaip tik 
Maikio laikraščiu.

“Ir šis Maikio laikraštis, 
‘Keleivis,’ minėjo šiomis die
nomis savo 30 metų jubilėjų.

“šia proga mes iš Vilniaus 
siunčiame šioj vietoj ‘Kelei
viui’ ir jo redaktoriams linkė
jimų ir toliau šviesti skaityto
jus pažangioj dvasioj ir turėti 
kuodidžiausį pasisekimą.”

apie “Keleivį.” smys. be privalo būti įtraukta ne 71,- 
j 000 Amerikos organizuotų lie
tuvių. bet mažiausiai 200,000!

Norinčios prisidėti prie Kon
greso organizacijos, sulyg Cle
velando suvažiavimo tarimu.

Komitetas mielu noru jas su
teiks ypatiškai ir per pažangia 
ją spaudą.

Delei informacijos organiza 
cijų ir delegatų, dalyvavusių 
Kongrese, pranešame, kad jūsų 
išrinktasis komitetas pirmame 
savo posėdyje po Kongreso iš
sirinko iš savo larpo sekančius 
narius į valdybą:

J. Mickevičius, pirmininku;
R. šniukas. vice pirmininku;
L. Jonikas, sekretorium;
E. Mikužiutė, finansų sekre- 

torium-iždininku.
Kiti Vykdomojo Komiteto 

nariai:
Dr. A. Montvidas, F. Abekas 

ir J. K. Sarkiunas.
Tikimasi, ka’d šis musų atsi

šaukimas bus kuoširdingiau- 
siai priimtas visos Amerikos 
lietuvių pažangiosios visuome
nės.

Tęskime Kongreso pradėtądarbą pirmyn!
Padėkime Lietuvos liaudžiai 

nusikratyti fašistinės diktatū
ros ir atsteigti demokratinę 
tvarką Lietuvoje!Apvienykime šiam darbui uoplačiausias Amerikos lietuvių mases!

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Vykdomasis Komitetas:

J. Mickevičius, pirmininkas,
L. Jonikas, sekretorius.
Antrašas: 3106 So. Halsteu 

Street, Chicago, III.

AR GERAI PADARYTA,
KAD SOLDINO MIŠKE
PASTATYTA KRYŽIAI?

Liepos 17 d. suėjo treji 
metai, Kai Vokietijoje, Sol
dino miškuose, tragingai 
žuvo du musų lakūnai, Da
rius ir Girėnas. Vos tik jiem 
žuvus buvo sumanyta Soldi
no miškuose pastatyti pa
minklą, kuris visiems pri
mintų, kad šioje vietoje du 
narsus Lietuvių tautos sū
nus paaukoj'o savo jaunas 
gyvybes Lietuvos garbei. 
Lietuvos visuomenės auko
mis Dariui ir Girėnui pa
minklas buvo pastatytas, o 
jo atidengimo iškilmės Įvy
ko liepos mėn. 17 d.

Ištikruju gi nėra tai tikras 
paminklas, bet du akmens 
kryžiai, po vieną kožnam 
lakūnui. Ir tie kryžiai pava
dinti “paminklu.”

Paminklas pastatytas-to
je pačioje vietoje, kur nu
krito “Lituanica I.” Plačiu 
ratu granito kryžiai apsupti 
žemu betono aptvaru ir ge
ležiniais vai tais. Apie beto
ninį aptvarą apsodinta gy
vatvorė, kuri vėliau išaugs 
ir sužaliuos. Netoli nuo di
džiųjų granito kryžių, kurie 
yra pats paminklas, pasta
tytas dar ąžuolinis kryžius 
lietuvių liaudies stiliumi iš
drožinėtas. Visa paminklo 
vieta yra viduryje miško.

Kai kas piktinasi, kam 
paminklas darytas iš kry
žių. Sako, svetimšaliams iš- 
rodys, jog lietuviai yra to
kia tamsi tauta, kad nieko 
daugiau nežino ir nemoka, 
kaip tik kryžius statyti. Bet 
kiti vėl argumentuoja, kad 
toks paminklas žuvusiems 
lakūnams visai tinka, nes 
kryžiai visuomet reiškė lie
tuviams nelaimę.

GRAIKIJOJ FAŠISTINE 
DIKTATŪRA.

Šiomis dienomis Graiki 
joj parlamentas buvo pa-1 užsimoka nuo 1 iki 5 dolerių Į 
leistas ir apskelbtas karo metus, atsižvelgiant Į organiza- 
stovis, kad “apsaugojus vai- cijos didį.
stybę nuo komunizmo pavo- Kolonijos privalo jau dabar 
jaus.” Tas “komunizmo pa- rengtis prie kuoplačiausių kon
vojus” buvo tame, kad dar- ferencijų. Į jas privalo būti Į- 
bininkų unijos buvo nutaru- į trauktos visos, ar bent didelė 
sios skelbti generalj streiką, didžiuma tos apielinkes lietuvių 
protestuodamos prieš nese-(organizacijų. Vykdomasis Ko

mitetas iš savo pusės pagel
bės visais galimais budais kolo
nijų lokaliam komitetam pra
vesti Kongreso užsibrėžtus dar
bus.

Tad šiuomi pašome jau esa
mų lokalių komitetų, kurie susi
darė dar prieš Kongresą, pasi
likti savo vietose iki bus sušauk
tos platesnės konferencijos ir 
išrinkti pastovus komitetai 

i Kuriose kolonijose tokių komi 
tetų dar nėra, ten privalo būti 
suorganizuoti, vietos organiza 
cijų atstovam ir veikėjam pasi 
tarus. Reikalaujantiem dau
giau informacijų, Vykdomasis

nai išleistą Įstatymą, ku
riuo apsunkinami streikai 
ir nustatomas per daug že
mas algų minimum. Prem
jeras Metaxas apsiskelbė 
diktatorium.

AT1TAISOM KLAIDĄ.
Pereitam “Keleivy” pir

mutinės žinios didžiajam 
antgalvy, pirmam puslapy, 
Įsibriovė labai bloga klai-

Ačiu už linkėjimus. Iš sa- da: “Antra* Sprendžiąs 
vo pusės mes draugiškam Muši* Dėl Ispanijos Sosti- 
“Vilniaus žodžiui” linkim nės.** Turėjo būti: “Artina* 
išaugti Į didžiausĮ laikraštį Sprendžiama* Mušis Dėl 
Lietuvoje. Ispanijos Sostinės.”

NUMETĖ 3 BOMBAS Į
FRANCUZŲ MIESTELĮ.
Pereitą nedėldienį vienas 

Ispanijos fašistų orlaivis 
numenė tris bombas Į fran
cuzų miestelį Biriatou, ku
ris stovi ant Ispanijos sie
nos. Viena bomba pataikė Į 
mažutį restoranėlį, o kita 
sprogo šalia katalikų baž
nyčios. Iš žmonių niekas ne
nukentėjo. Manoma, kad 
tos bombos iškrito iš orlai
vio atsitikninai.
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NYKŠTUKŲ KONGRESAS. PAJIEŠKOJIMAI
Penktas Puslapis.

APSIVEDIMAI.

A. L. Kongreso Komitetas 
ruošia didelį minisgą. ir 

diskusijas.
Amerikos Lietuvių Kon

greso clevelandiškis komi
tetas, kartu su draugijų at
stovų ir veikėjų pritarimu, 
nutarė surengti 25 rugsėjo 
didelį mitingą su diskusijo
mis ir pakviesti visus A. L. 
Kongreso šmeižikus, kad jie 
pasiaiškintų prieš visuome
nę, kokiais tikslais ir keno 
naudai jie šmeižia Kongre
są, kuris atstovavo 71,000 
organizuotų ir geriausia su
sipratusių Amerikos lietu
vių?

Šmeižikai turės taip pat 
pasiaiškinti, kokiais tikslais 
ir keno naudai jie užtaria 
Lietuvos tautininkų dikta
tūrą, atėmusią musų bro
liams laisvę ir vesdama ka
rą su krašto gyventojais?

Mitingas-diskusijos įvyks, 
kaip sakiau, 25 rugsėjo 
Lietuvių Salėje. Taigi visi 
Clevelando ir apylinkės lie
tuviai atsiminkite tą dieną 
ir visi dalyvaukite. Išgirsite 
įdomių dalykų.

SLA. 136 kuopa minės savo 
20 metų jubilėjų.

Stasys Čerauka, SLA. 136 
kuopos pirmininkas, prane
ša, kad šioji kuopa rengiasi 
prie didelio apvaikščiojimo, 
kuris įvyks 22 lapkričio Lie
tuvių Salėj. Tą dieną sueis 
20 metų nuo kuopos įsikūri
mo. Bus didelė programa, 
kuri susidės iš dainų, muzi
kos ir kalbų. Pirmininkas 
sako, kad vietos lietuviai 
nustebs šiuo parengimu. 
Šios kuopos veikėjai nariai 
daug pasidarbavo SLA. sei
mo surenglnie ir prisidėjo 
prie A. L. Kongreso.

Vienas privatiškas detek
tyvas Clevelando priemies
ty apdaužė kito žmogaus 
mašiną ir pabėgo. Paskiau 
paliko savo automobilių 
tamsioje gatvėje ir pasiė
męs jauną merginą nuėjo 
teatro pažiūrėti. Iš teatro iš
ėjus išsitraukė savo revol
verį ir pareikalavo, kad jau
na mergina eitų prie jo ma
šinos ir važiuotų ant “good 
time.” Bet kai atėjo prie 
savo mašinos, rado kitą po- 
ficistą belaukiant už apdau- 
ižymą svetimos mašinos ii. 
-pabėgimą. Tokiu budu mer-. 
gaitė išsisuko iš nelaisvės, o 
•detektyvas papuolė į belan
gę. Dabar jis turės bylą už 
sudaužymą svetimos maši
nos ir už grąsinimą ginklu 
jaunai mergaitei.

Vienas jąunas lietuvis ap
sivedė su vokietuke ir pa
ėmė šliubą pas protestonų 
kunigą. Taigi jį pasitikęs 
•musų dvasiškas tėvelis ir 
sako: “Man tavęs, ištvirkė
li, negaila, bet man gaila tų 
vaikučių, kurie atsiras jūsų 
šeimynoj. Ar negali nueiti 
pas savo kunigą ir žmoniš
kai susižiedoti?” Bet šis 
jaunas lietuviukas taipgi ge
rai atsakė: “O ką tamsta, 
kunigėli, žinai, kad aš turė
siu šeimyną ’

Rugpiučio 2 dieną M a- i 
eiutos darže įvyko didelis 
piknikas, kurį buvo suren
gusi Dr. V. Kudirkos pašal- 
pinė draugija. Kudirkinė y- 
. a viena iš stipriausių pa
vienių pašalpinių draugijų 
pas mus. Šio išvažiavimo 
tikslas buvo: sukelti kiek 
pinigų Kudirkos biustui pa
statyti Lietuvių daržely. Di
delė padėka priklauso laik- 
cdininkui Izidoriui Šamui 

už pagelbėjimą kelti pini
gus. Jis padovanojo apie 
>60 vertės laikrodėlį leisti 
ant išlaimėjimo. Lietuviai 
urėtų p. Šamo nepamiršti. 

Draugija taipgi vena pagy
rimo. Kudirkos biustas ten 
reikalingas.

Žmones ir Sunė.
1

«:U2

Nykštukai nori įkurti savo venti aukštuose butuose, ku- 
valstybę. Jie turį tuoktis tik riu aukštis juos slėgiąs, žo- 

su nykštukais. džiu, jie gyveną tokioj ap-
Yienas anglų rašytojas PPkoj’ kur viskas juos sun

yra parašęs knygą “Gulive- kiai Masiškai nuteik.ą. luo 
ro kelionė? Toj knygoj jis vlsai kltaip’ es*’ butl>
atvaizduoja,.kaip Vielas lie- nykštukai visai atskirai 

... , •'zs i- r . svventu: viską iip turėtut hautoias, Guliveras. patem ^’veV^:. viską jie turėtų 
ka į tokį kraštą, kuriame gy- saxe • ’! \lskab JiePls

: vena be galo mažyčiai žmo- alltlkl^ 11 ni.^ka^ dusios 
nes. vadinami liliputais. Jie nebėslegtų. Gontas ema net 
tokie mažyčiai, kad be ko-- |t0 ,iaa?!s 1 el,kaauJa’,kad

r pečių negali užlipti ant Gu- n*v!^uhai ,tuoktUM ,llk 
liveio ketinės, kai šis ant |nykštukais ir taip tobulmlų 
žemės atsigulęs miega. Vis- »avo _ras£- ^u normaliais 

ie’ kas toj žemėj maža viskas įmonėmis nykštukų sutuok- 
liliputiška: mažyčiai name- i\u'es. llJietų )UU xlsai uz_ 
liai, kuriuose liliputai gyve- ^raustos. .
na, mažyčiai baldai, ku- valstybes pasiziu-

? riuos jie vartoja, mažyčiai F*1 visuomet atsiras daugy- 
indai, žodžiu, viskas pritai- *** guolių is viso pa-

f : kyta mažiems žmonėms. Ir kurie suves mums
• " tie liliputai gyvena sau link- užtektinai pinigų, kad be

,ina smiausiai, vSai ir negalvo- dl?.ebo ūmiausiai
. x darni, kad kitur gali būti ir ^a, e>lme mes sau savo vals- šMmis <Į~nou jaiK.n.jv. «M«ipa. ’ - • & ;tybej gyventi,” — įrodinėjamar^vo_Tol»o_giu*cm^uz*.dvK kitokių Žmonių. JuĮįus GonU*

TčV p] i ji lilirmtn lcrsi-patartina būt atsargiems su Nuožmus Akrono majoras yra patenki mH-
parduodamojo mokesnio -
kolektavimu. šiomis
mis buvo ai eštuota, -suenvuojaiicius užu- mus uinzmuc cvrvo, tvuntu b-nntrvoco 
vargšas pynacų pardav me- 5įnįnkus. Municipalinio ga- an prieš jį buvo liliputai. ‘ °^es4 Budapešte,
tojas. užtai kad pardavęs už ražo darbįninkai'išėjo stiek ' ' Ta 'knv„, jaunuomenė r Ar “.kS vis® pasau_ 
lo centu pynacų nepaeme • T: ......td..i.,,-.-,;',iki nP. , ,la Kn\2a jaunuomenesjlo nykštukų kongresas, pa-
iš nirkė’o I cento taksu Dėl p*-©te>tu(xiami dėl pą re jabai mėgiama skaityti. Toj rodv‘ netoiįma a?eitisis pilkėjo i cento tak>ų. uei leldimo kitu darbininkų iscc knve-oi salima sakvti rašv- ' a, ,1 cento jis buvo nubaustas fi.nb(, Su<i»ėmimai tarnesanyii, ras> ( L L.’ ) Cmks.
S525 Pvnacu nirkėias buvo d n •* ?usl.remimai raipew wjas pavaizdavo senesnių _____ ______rvnacų pilkėja^ ouvo streikierių ir streiklaužių laiku žmonių manvmus kad 
policmanas. Yra šnipų, ku- buna labai aįuals. Keiiatas,it .faH būti S toSm ku- 
ne Visuomet Jiesko progos aorhininkn ir nnVekrn Ti-i-ė ' 4 • 11 KUbiednam žmosui ikasti b policijų ture-:me nuošė gyventų kitokie zmo-oieanam žmogui įkarti. Jo butl , hgOnmę nugabenti.lsta nės, sakysim, labai mažy-

ep , - c liesto majoras Schroy pa-»ea- čiai, ar labai dideli ir kt.
Teko girdėti, kad p. Sa- siryžo streiką sulaužyti, pa-ive 

molienė jau pasveiko. Ji bu- reikšdamas, ‘kad jeigu yra at- 
vo ranką nusilaužiusi kris- “reikalas,” policija gali mir-Uu. ,
dama žemyn į skiepą. Pats tįnaį i darbininkus'šaudvti. pe- ,nts -to l)asak-vt} ne.gahn}a: 
p. Samolis irgi jau pasveiko Liepė' pripildvti miesto ka-iai- -abai ma?ycn* zmonuJ nyks- 
įr gerai darbuojasi. Jis yra įėjimus, o jei netilps, tai pa-jįtj tuk^ ar llhPutų, vra, tik jie 
namų popienuotojas. Taigi, vartoti ir pavieto kalėjimai h ne£Wena 
reikalui esant, vėl galite gako: aš pavartosiu visa*

Lietuviams biznieriams

prie jo kreiptis.

________ 1 Pajieškau gyvenimui draugo, ne-
Pajieškau savo moters ir dukrelės nu-° iki 40 metu; aš esu

ROSĖS TENANIS, dukrelės Janės.

(Čia jų paveikslas.)
Liepos 4 d. ji išvažiavo iš namų ir 
pasiėmė dukrelę niekam nieko nepa 
sakius. Aš žinau, kad jų kas nors j- 
mokino taip padaryt. Mano buvo klai
da, bet tų reikia pamiršt. Atsišauk 
Rožiuke kur esi, arba sugrįšk ir vėl 
gyvensime kuogeriausiai. Jus paklau
sėte visokių kalbų, tas sudarė blogu
mus. Aš viską pamirštu, grjžkie at
gal ir gyvensime gražiuoju. Dukrele, 
Janyte, parašyk laiškelį savo tėve- — Si žinote kur ma-

dukrele, pra
tik rų

mergina 25 m., neblogai atrodau, ne
myliu girtuoklio nei ištvirkėlio, esu 
namų mergelė. Kuris norėtų su tokia 
mergele arčiau susipažint, prašau 
parašyt laiškų ir prisiųst savo pa
veikslų. Kurie paveikslo neprisiųs 
neatsakysiu. Mano adresas: (5)

Miss Rose Markas 
3804 So. Kedzie avė., Box 1,

Chicago, Iii.

adresą.
apie ją praneš. '

MICHAEL TENANIS,
82 Town Hill avė., Dacbury, Conn.

į Noriu susipažinti su blaiviu vaiki
nu tikslu apsivedimų, nuo 30 iki 45 
metų, kuris mokėtų karpenderio dar
bų ir kiek turėtų pinigų. Malonėkite 

.atsiliepti ir su pirmu laišku paveiks- 
’ lėlį savo prisiųsti. Pareikalavus grų- 
į žinsiu. Parašykite ar vaikinas, ar 
našlys ar gyvanašlis. Bereikalingai 
nerašykit, iš Kanados ir nerašykite. 

A. Rūta
5304 Turney Rd., Cleveland, Ohio.

Norėčiau susipažinti su vaikinais 
apsivedimo tikslu. Su laišku prašau 
prisiųsti paveikslų, kurį sugrąžinsiu 
reikalaujant. Galite rašyti lietuviš
kai ar angliškai. Anna Baltas (5) 
P. O. Box 255, Antioch, III.

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
našlės, apie 40 metų. Bereikalingai 
prašau nerašinėt. Mano adresas se
kantis: K. Rudmanas (6)

193 Grand st.,Box 75, Brooklyn.N.Y.

ŠVIEŽUS MEDUS!
Geriausios rūšies dobilų medus, 

naujai išimtas. Labai gardaus sko
nio. Penkių svarų viedrukas $1.00. 
Persiuntimų apmoku iki rytinės Mis- 
sissippi. JOS MICKALAVAGE (6 

R. D. 2, Box 224. Pine Grove, Pa.

Reikalingas Darbininkas

Bet iš tiesų tokių kraštų 
nėra. O vis dėl to apie žino-

atskirame
. krašte, o musų nacių, nor-

įr ugnagesių spe-isiū ma^uJU žmonių tarpe.
Ir štai šiomis dienomis

policijos
kas, bet tą streiką sulaužy- ;ra- stai Šiomis 

Mažų namų savininkų siu. Tai matote, koks jit i«t- atsirado vyras, Julius Gon-i 
draugijos lietuvių skyrius darbininkų “draugas.” Dar-Jti- tas- kuris panoro sušaukti į; 
turės išvažiavimą į Martin- bininkai turėtų nepamiršti ny. Budapeštą, Vengrijos sosti-į 
kaus fanrią, kur prašo visus ir atsilyginti jam baisavi- jo\v nę, viso pasaulio nyKštuKūs,! 
dalyvauti ir užtikrina, kad mams * atėjus. Streikieriai ir kad apsvarstyti savo reika 
visi turėsite labai smagų pasiryžę kovoti iki paskuti ‘
laiką. Be to, bus išdalyta nio kraujo lašo.
daug dovanu. --------

Padidino seneliams pen-
Kun. Coughlin dirba 

fašizmo darbą.
siją.

?ta lūs. Julius Gontas svajoja 
už net surinkti visus nykštukus j 
iru apgyvendinti vienoj vie- 
tnl toj. taip sakant, įkurti “nyk- 
1U. štukų valstybę.”

Julius Gontas šiuo laiku. i Ohio valstijoj seneliams^ turj grautuVę. kurioj laiko 
Eina daug kalbų, kad ka- pensijas padidino. Pnmiai/ « visokius reikmenis tik nykš- 

talikų kunigas Coughlin ei- gaudavo po penkiolika doJuu- tukams: mažvčius batukus, 
nąs prieš popiežiaus norą lenų į mėnesi, o dabar gani_
valydamas politiką per ra- po dvidešimts penkius. OhifTo 
dio. Bet Clevelando vysku- valstijoj pensiją gaunančif1^ 
pas Joseph Schrembs šio- yra 87,000. Iš tų. Čuyahogj 
mis dienomis pranešė, kad apskrityje randasi 7,200 s< 
jis gavęs ilgą telegramą iš nelių. Sako, kad tie pinig;
Romos nuo popiežiaus su dėl pensijų pareina taksa 
pagyrimu jo politiško dar- už degtinę.
bo. Popiežius pareiškęs^ kad • --------
fašistinę valdžią, kokia yra ' Akrone WPA darbini^
Italijoj, reikia esą įsteigti kai buvo pradėję rengtv •

ęUi V 3 VBSi
■

auto- 
iu va- 
Taig“. 
IKITE 
lininkų 
giškai 
šiem-.

Pajieškau dėdės Juozo Sereikos, 
Panevėžio apskričio, Ramygalos pa
rapijos, Giralės gyventojos. Seniau 
gyveno Luzerne, Pennsylvanijoj, da
bar buk gyvena Phi’adelphijoj. Pra
šau atsišaukti, kurie žinot kur jis 
randasi, malonėkite priduot jo adre
sų, busiu dėkingas. (5)

Antanas Barauskas 
229 — 5th Street, Cbffside, N. J.

ANT LKĖS. Tarpe 20 ir 40 metų, 
(•> kuris nevartoja svaiginančių gėrimų. 

Darbas daugiausia prie vištų. Geram 
darbininkui gera vieta dirbti, darbas 
art visa<Jps. Darbininkas, kuris atsi
šaukė į musų skelbimą “Keleivyje,” 
jau išdirbo pas mus penkis metus, 
dabar jau reikia antro. Kuris nėra 
išdirbęs nors metus ant vienos vietos 
lai neatsišaukia. Užmokestis 30 dole- 

(4)rių menesi. »
JOHN STEVENSON 

298 High st., Randolph, Mass.

Pajieškau pražuvusio mano brolio 
JUOZAPO MATUKO, iš Lietuvos 
paeina Varnelių kaimo, Pandėlio pa
rapijos. Persiskyrėva 20 metų atgal 
ir nuo to laiko nežinau kur jis randa-

Parsiduoda Vištų Farmos.
Galima pirkti su visai mažu kapi

talu pačiame centre vištininkystėš 
Vineiand, New Jersey. Tai yra antro
ji didžiausia Suv. Valst. vieta augini
mui vištų ir žmonės čia daro sau po-

si. Prašau jį patį atsišaukti, kurie ži- 1 niską pragyvenimą užsiaugindami po 
rot kur jis'randasi, malonėkit pra- kelius tūkstančius vištų be jokio var- 
nešti jo adresą, busiu dideliai dėkin- Kiaušinius suima trokas tiesiog įs 
gas. Ignasius Matukas (5) namų: marketas New Yorke užtiknn-

R. 3, Box 69, Tomah, Wis. tas. (7)

> P. O. Box 146, Milmay, N. J.
Pajieškau JONO KAZLAUSKO 

giminių, ypač sesers. Jo motina paei
na iš Šuvalkų. kiek man žinoma, tė
vai yra mirę, tiktai sesuo gyvena. Jis 
mirė apie metai laiko, jis gimė So. - 
Bostone ir yra buvęs Amerikos ka
reivis. Yra labai svarbus reikalas. 
Kas žinote jos adresą, malonėkite 

: pranešti. (41
Mrs. A. Lučiauskas 

311 N. Marshall st., Phiiadelphia^'a.

♦
» Telefonas: >ark 3165

DAKTARAS

mažus drabužius, skrybėles, 
kojines, net įvairius baldus.
Jis pats yra nykštukas.

Julius Gontas Badapešte 
išklijavo skelbimus, kurie 
skelbia: “Viso pasaulio nyk- 
štukai — vienykitės! Aš , Parsiduoda Gera Farma. 
šaukiu i pasaulinį nvkštuku . žemė h'A kainų, su dideliu pu- 
kongresą Budapešte! — 
liūs Gontas.”

BLUE RIBBON
MALT

/ /
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Parduodu arba Mainau
3 šeimynų naujai įrengtą stubą su 

jarduku, dvieji piazai, netoli nuo ka
rų ir Bostono, tyras oras, apielinkė 
erdvi. Taip pat ir geležinių daiktų 
storų So. Bostone parduodu. Atsi
šaukit arba atvažiuokit Dažiurėt.

MRS. E. ZALDOKAS (4>.
22 Stellman Rd.. Roslindale. Mass. 

Tel. SOUth Boston 0686._____________________________
PARDUODU LIETUVIŠ

KUS BALANDŽIUS.
• Ju^dralviaf, rud

galviai, gelton- 
galviai ir balt
galviai Prisiun- 
čiu į visas dalia 
Suvienytų Valsti
jų irį Kanadą 

GEO.
BENDORAITIS 
520 Wilw»a Su, 

VVaterbury,

» ’ 
I

A. L Graičunas:
Physician and Surgeon

Valandos: 8 iki 11 ryto.
6 iki 9 po pietų.

3310 SO. HALSTED STREET, { 
CHICAGO. ILL.

• arti. Labai paranku su šeimyna. Gy- 
Ri-r1siTW»ŠLn<; nvkš. t 11 k n VC-nt 5?ll7?a, iš Pieno- 46 akeriai že-

risuose pasaulio kraštuose, streikuoti ir reikalauti g tar;J i ny^s iu ku .mes, &> dirbamos ir n pušyno, 10rp - • f ... . . . -tieinuuu ii leinaiaUL kongresui parinktas todėl, melžiamų karvių, bulius ir kitos auTaigi is to aiškiai matosi, resmo užmokesčio, kad ga ’ s - . ..
kad kun. Coughlin dirba už lėtų žmoniškiau su šeimč
fašizmą Amerikoje. Bet var- noms pragvventi. Bet stre 
giai jam tas pasiseks pada- kas atidėtas toliau, nt*ai 
ryti- WPA atstovai pasiūlė priasva1 cri

Clevelando gatvėkarių priimti paleistus darbinin. . 
kompanija sakosi gaunanti kus atgal. Be to da jie sut: ’ 
daug laiškų iš moterų ir ko, kad paleisti darbininke 
merginų, kurios reikalauja, gali būt reprezentuojant 
kad gatvėkariuose butų lei-........................
sta cigaretus rūkyt. Kompa
nija praneša, kad jei miesto
taryba sutiks, tai ji, kompa- i j • -i 1inija. leis cigaretus ruktti. . Clevelande p.enas vėl pa 

orango vienu centu kvortai Tuomet, žinoma, ir vyrai nflfi ta; fipi ąauJ
galės savo pypkes dumti. O r ' „į
kur gi turės dėtis tie, kurie d ieno a v
tos smarves negali pakęsti? Rad v?eno ę(,mo pa

pažinti darbininkų uniją i

WPA viršininkams per sa. 
vo išrinktą delegaciją.

kad čia daupdaii^iii mažu ?ra žąsų ir turkių, vištų,Kaa Čia O augiausia mažų |ę,auhų, 2 gražus arkliai ir visokie 
Žmonių. Ir todėl nykštukų prie farmos įrankiai ir mašinos. 8 
valstybę Gontas non įkurti ^dem^deiT^^ Sti '̂
' ^ngTlJOJ. elektra ir vandenin; 2 sėliai kornam

Julius Gontas sako. kad ?odnas? dans vaisingų, , i i • • • medžių. Geras pirkinys kurie noridabar nykštukai Visaip esą'gražios ūkės. Priežastis* pardavimo— 
išjuokiami, - jie už pinigus maža ^^kav^uau^(T <83) 
rodomi cirkuose, jie turį gy- Nashua Street; ‘ Šhirley, Mas*.

Worcesterio Lietuvių išdirbystės Alus
'Y

AR ROMOS

opiezius yra Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į- Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS 11. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas f unda mentalinę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokį ‘ 
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.ycioje. « •

io ir jų « • ’
nas 11. I.

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

JAU GAUNAMAS IR BONKŲ^SŠ^i
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOS^

BROCKERT BREWING C0., hc

SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas 
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelną’ Francuzijai 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. šiandieninis supratimas tikinčiųjų lieti-, 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventims’ 
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja' 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgt5

KIEKVIENAM ROMOS KATALUIUI reikėtų perskait; 
knygą, nes joje ras daug reikalingą dalykų ir geriausiai g 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su 
pratimą apie tikėjimą arba tikėjiit!ą,-«kaito kaipo žaislą ir tam- 
sinimą plačios visuomenės, ypatingi reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kult.-M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny

gos vardas. KAINA $2.0U.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, R. D. 2. DALTON. PA.

kėlimu privers karves dau! 
!giau pieno duoti.Toledos darbininkai prie

Ohio Natūrai Gas Co. susi- _____
tvėrė uniją, prie kurios di- .
džiuma jau pristojo. Kom- Elena Jariene 
panijai tas labai nepatiko ii i Porai ^ąvajcių vakacijų pas 
ji pradėjo vieną po kitam'^7.° J Cmcmattiį
atleidinėti iš darbo, suras- Ohio. Keliauja busu.

Columbus mieste vyras 
nušovė savo pačią tik dėlto, 
kad nesusitaikė kaip užvar- 
dyti jų naujai atidarytą 
valgomų daiktų krautuvę.
Jis vadinasi James E. Ki&h 
ir jis norėjo krautuvę užvar- dama kokių nors priežasčių.
dyti Kish and Sons, nes turi 
ir du sūnūs. Bet moteris rei
kalavo, kad butų užvardyta

Buvo paleista tokių žmonių, 
kurie tinkamai darbą atlik
davo per daugelį metų, o

tik Kish Bros., reiškia, tik šiandien jau pasidarė neva
vaikų vardu. Iš piktumo vy
ras paėmė šautuvą ir žmoną 
nušovė. Dabar jis sėdi kalė
jime ir laukia teismo. Mat,

netinkami. Taigi darbinin
kai pradėjo tam priešintis 
ir pareiškė kompanijai, kad 
jeigu ji nesiliaus atleidinė-

ką padaro tokie staigus pik- jus, tai bus paskelbtas strei 
čio užsidegimai! kas.

įsvaziavifiM G >M

Jonas Jarus.

CLINTON. IND.
Liepos 26 d. mirė Elena 

Jokubaitienė, apie 75 metų 
amžiaus moteris. Buvo vie
na iš seniausių Clintono lie
tuvių ir apie 45 metus gyve
no toje apielinkėie. Paliko 
2 sūnūs, 3 dukteris ir 2 sese
ris. Senas Clintonietis.

81
W orcester—5-4334

Per kurį laiką, šios lietuvių Bravarnės galima gauCnuMiiar 
intere«noli turi kreiptis pas prezidentą MR. PINKEVR'rttTS.

81 i-afavette Street. Worcester. Ma«s.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

‘KELEIVIO” KNYGYNE
253 BROADWAV, SO. BOSTON, MASS.

.tl



KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 34. Rugpiučio 19 1936.
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AMALGAMEITŲ UNIJOS 
54 SKYRIUS.

| rinkikais, kurie atlieka kil-

BROOKLYNO KRIAUČIŲ REIKALAI.

Lietuvių 54 Amalg. uni
jos skyrius išrinko Bubnį 

nominuoti 
trvs, Bubnys. Michelsonas ii

KANADOS LIETUVIŲ
KONNGRESAS. nij visąotnėnišką darbą. Rei- Buv0

iz .i t • ♦ . v « skia, geneli visą V. Kliu-Kanados Lietu\ įų o - savo literatūrai
gresas Lietuvos Liaudžiai 5U,ado *k -traktįsriaus«
Gulti, kaip jau buvo minėta, |ankjnįl
įvyko rugpiučio 1—2 dd.
Montreale, Didžiojo Lietu
vos Kunigaikščio Vytauto 
Neprigulmingo Kliubo sve-
taineje.

Kongrese dalyvavo 90 
delegatų nuo Įvairių orga
nizacijų ir draugijų. Iš šio 
skaičiaus du amerikiečiai: 
Šolomskas ir Jankauskas. 
Kongreso delegatai atstova
vo 85,900 lietuvių, iš Jung
tinių Valstijų 82.000, o Ka
nados 3,400 lietuvių. Laike 
Kongreso buvo sveikinimai 
nuo įvairių organizacijų ir 
su tais sveikinimais priduo
ta 182 dol. 90 centų Lietu
vos liaudies gynimo reika
lams. Po kongreso dar gau
ta pasveikinimai nuo SLA., 
APLA. prezidentų ir “Ke- 
levio” redakcijos. Kongre
se skaityta du referatai: Lie
tuvos valstiečių padėtis ir 
Lietuvos politiniai kaliniai. 
Priimta trįs rezoliucijos; 
dvi Lietuvos valstiečių liki
mo reikalais, o viena dėl 
Vilniaus krašto lietuvių per
sekiojimų.

Žodžiu sakant, kongresas 
buvo su pakilusiu upu ir pa
siryžimu kovoti prieš fašiz
mą, bet demokratijos “žo
dis” kažko Kongreso vado- 
vautojų silpnai buvo reiš
kiamas, ir ne per daugiau
sia naudojamas.

A S. Kavoliunas.

Kalbant tokias nesąmo
nes savo raštuose, “gerieji” 
Montrealo lietuviuose nusi
gyveno nuo koto. Jų litera
tūros niekas nenori, nes gy
venimas įrodė, kad jie yra 
neteisingi.

“Keleivis” kliubiečių yra 
mylimas ir Montreale labai 
nlačiai skaitomas, kur tik 
nepasisuk, visur išgirsi ge- 
ai apie “Keleivį” kalbant.

Jaunas Kliubietis.

Worcesterio Žinios.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

draugijos reikalu.

GUDRUS MU8V 
MELAGIAI.

jo mokėt paskirtą kainą.
Darbininkai laikėsi visi vie
nybėje. Reiškia, ką delega
tas Jankaitis buvo parda- pasireiškė Įsisenėjusi slap- 
vęs, su nauju delegatu tas tybė. Nuo senai čia buvo 
vėl buvo atgauta. Už “top- privysę labai daug “veikė- 
kaučius” taipgi buvo nu- jų,” kurie savo autoritetą 
mušta 11 nuošimčių, o nau- labai aukštai statydavo ir 
jasis delegatas rado. kad kitiems paliepimus duoda

CLEVELAND, OHIO.
Clevelando lietuvių tarpe

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 
KNYGYNE.

Hermanas, bet Bubnys bu
vo išrinktas didelė didžiu
ma. 1~ ’-x x*. rrAš norėčiau čia paduoti buvo numušta tik 7 nuosim- vo. 
keliatą pavyzdžių, koks yra cial- Dabar rodos visi Alko- Dabartiniu laiku, kuomet 
skirtumas tarp tų dviejų de- Haičio ša pos kriaučiai gerai išnyko veik visos pašalpi- 
legatų. Atkočaičio šapa vra supranta, už ką jie ko\ojo. nė; draugijos ii bepaliko 
didžiausia tarp lietuvių kon- Aš nežinau, ar “Keleivio” Clevelando lietuviams dvi
traktorių, šįmet ją padidi- redakcija priims mano šitą Įstaigos, kurios būtinai rei- 
no. yra 80 siuvamų mašinų, korespondenciją, nes aš pir- kalauja pinigiškos paramos. 
Pradedant šį sezoną (over rną sykį rašau. Jei reikalin- tai tie musų neva “veikėjai” 
coatųl niekam nieko nesą- ga, pataisykite. Jei bus nau- —patriotai susidūrė su ga- 
kęs Atkočaitis numušė 7 dingą kitą syk parašysiu na keblia padėtimi. Mat čia 
nuošimti. Už tai visi darbi- daugiau apie kriaučių rei- paliepimai nieko negelbsti,
ninkai sustreikavo. Streika- 
vom apie 4 sąvaites. Ėjo ša- 
pos komisija per kelius sy
kius į “Joint Boardą.” bet 
jokių pasekmių nepadarė. 
“Joint Boardas” nepavelijo 
jokių nusimušimų. Turėjom 
keliatą šapmitingių ir galų

kalus. Darbininkas.

Kas Mums Rašoma.
Kas už Lietuvos laisvę ko

vojo, o kas ją slopina. — J.

norint but veikėju — patrio
tu reikia pačiam prisidėti 
su savo pinigiška auka. Au
kos neduodant visi mato, 
kad esi tik kitų išnaudoto
ju.

Pirmutinę iš tokių veikė-

Žodyna* lietuviškai anjrliikon ir ang
liškai lietuviško* kalbų. Sutaisė A

Lalis. Abi dalį s vienojo knygoje.
Pal. 1274. Gražus tvirti apdarai JIS 00
Leagvas Budas Išmokti Angliškai.— 

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
aasikalbėjimų Si knyga sutaisyta taip 
engvui ir suprantamai, kad kiekvie- 
las gali greitai išmokt kalbėt anglis
tai. Joje telpa netik atskiri žodžiai.
h* t čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar 
>0 jieškant. važi jojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarų, pas bar- 
daskutį, pas kriaučių ir tt Su fone- 
iškti ištarimu ir gramatika. Antra 
■adidinta ir pagerinta laida Sutaisė 
>t. Michelsonas Pusi. 95.............. 35e

Etnologija arba istorija apie žemės 
tautas Pagal Dr. H. Haberiand*. 

parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap-
-ašo apie visas musų pasaulio žmonių i 
autas, veisles arba rase* Yra didelei 
'įaudinea kiekvienam perskaityti Chi-
•.ago. Ilk, pusi. W7, Popieros vir
šeliais ............................................. $3.00
Monologai ir Deklamacija*. Šioje kny

goj telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokio* temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, viso* gero*. Tink* viso
kiems apvaikščiojimams, baliams,
koncertams ir tt. Antra pagerinta

Lieta vo* Respubl>ko* Istorija ir Žem- 
lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
įpėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo- 
iucija paėmė viršų, kaip Lietuva li

kos paliuosuota iš po caro valdžios jr 
kaip ji buvo apskelbta respublika
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
oarodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri; 
ėius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar- 
l«esni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutarti* su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt 
Yra toi ne knyga, bet tiesiog žibirto- 
vaa, kuris apšviečia visų Lietuvą
iš lauko ir iš vidaus Kaina ____$1O<
Drūtais audeklo apdarais .... ji ot

Ar Buvo Vizuvtiaas Tvanas?—Kaip 
Nojus galėjo surinkti į kelias di»- 

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visų žemės kamuolį?
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėtnėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidiiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, j kuriuos negali

Rugpiučio 4. nors oras gale senasis delegatas Jan- 
ouvo labai šiltas, bet susi- kaitis pasakė, kad mes nie-
inkimas buvo labai skait- 

’ingas, matyt, kad nariai su- 
idomėjo draugijos reika- 
ais. Tas labai pagirtina, 
nes nuo pačių narių rupes
nio priklauso draugijos gy
vavimas.

Viturys iš New Haveno ra- «"e?.“?,ma kum.?as V£- 
šo: Kiek adv. Bagoėius A- Vilkutaitis. Jis galėtų ne
menkoj padėjo vargo, kiek dau*‘au •ne?u b™

-----------iffifeS sAdėjo X !:un- V G-'?1“ jo
kias gauname. Darbininkai koĮ buv0 išgautas Washing- Pilamos jokiam getam 
sutiko nusimušti 4 nuošim-! tone nepriklausomos Lietu- 51^'V1 n?dav.e’.131 !r v!?'

vos pripažinimas ir sukelta skaplem.nkai ir razanciniai
arti 2 milionu dolerių “lais- §e"«ms nkslams "l“k "e‘ 
vės paskolų,” o kokia iš to duoda Parmos, bet l.etu- 
- ' - Atėjo iš- vlami ^'kalingas

ko negalime laimėti, ir turi
me grįžti ant tų išlygų, Ro

čius. Kuomet susitaikėm 4 
nuošimčiais dirbti pigiau, 
tai bosas mums pakišo vie-

Svarbiausis susirinkime toj 84.00 už overkautą, tik šiandien nauda?
- nori išgriauti.

įstaigas
eikalas buvo, tai jubilėjaus -83.90. įskilo darbininkuose. narnos, kurie visuomet re- Tr t-h • - 

10 metų sukaktuvių klausi- vėl nepasitenkinimas. Ėia j^iė caro valdžią ir priešin- .. . L^n’. -1- sa'°
mas ir mat M, kad visi na- darbininkai sutiko nusimuš- buvo revoliuciiai,* ir už !Stlkimiaisiais
nai labai

_ kad visi na- darbininkai sutiko nusimuš- <r[ buvo revoliucijai " ir už- !SpKim.iaisiais trokšta, kad
i susidomėjo (išski- ti 4 nuošimčius, o bosas vėl'ėmę išlaisvintą šąli pradėjo svetainė greičiau

riant kelių, kurie toliau at- sutartį laužo. Bosas bažija-j šeimininkauti. Musų pini-
dūli nueina). Komisija išda- si, kad

KANADOS PAŽANGIEJI 
LIETUVIAI PRADEDA

ORGANIZUOTIS.
Montreal, Kanada.

Gal neapsiriksiu pasakęs, 
kad pastaruoju laiku pas 
mus pažangesnės draugijos 
smarkiai pradėjo augti. Gra
žus reiškinys. Pavyzdžiui: 
Vytauto Neprigulmingas 
Kliubas jau siekia arti 400 
narių, turi nuosavą namą 
gražioj miesto daly j. Įžen 
gus į Vytauto Kliubą, daro
si malonu. Didelė nauja sve
tainė parengimams. Apa
čioje gerai įrengta užeiga, 
yra ir alučio, čia susitinki ir 
Kfcubo veikėjus, visi malo
nus žmonės, nuoširdus, di
delį “Keleivio” rėmėjai.

Gal dėlto Kliubas ir Įga- 
«vo taip didelę simpatiją 
< Montrealo lietuviuose, kad
* jį vadovauja seni, patyrę, 
: socialistinių pažiūrų vyrai, 
(kaip dabartinis Kliubo pir
mininkas dr-gas Ješkevi-

• čius, dr-gas Vilkaitis ir visa 
‘eilė kitų.
f Teisybė, “geriausieji” bu- 
jvo atsukę visą nešvarumą 
Į prieš Kliubą per jų mizerną 
laikraštuką, bet tie plepalai, 
lyg tuščios bačkos barškėji- 

imas, nieko Kliubui nepa
kenkė. Priseina dabar jiems 
patiems prispiaudžius atsi- 

cijvDabar jie vėl gerinasi 
“A.biasi prie Vytauto

už overkotus jam 
vė raportą, iš ko paaiškėjo, moka daug pigiau vėrauzės. 
kad darbas smarkiai varo- Na, ir tuom kart buvęs dele- 
mas. Jubiliejus 10 metų nuo gatas Jankaitis privertė 
susivienijimo Liet. S. ir D. mus nusimušti. Kada paaiš- 
D-jos su Apšvietos Bendri- kėjo, kad musų šapos dar
ia dabar labai sukėlė ūpą bas vežamas į New Yorką 
pas narius ir ant Labor Day italijonui kontraktoriui, ku- 
rengiamas apvaikščiojimas ris buvo užregistmotas 
stropiai prirengiamas. Ko- mums dirbti. Tuomet darbi- 
misija pranešė, kad piraia ninkai priversti buvo nusi- 
dovana bus 850.00, o de- mušt ir dirbt da pigiau. Ne- 
šimtis dovanų po 85.00 bus gana to. Jankaitis da paaiš- 
duodama pinigais. Ant pro- kino, kad mes negalėsime 
gramų jau turi surinkę virš siūti ZokoFui seketų, nes 
-5100.00, taipgi turi ir daug užregistruoti pas kitą kont- 
■iitokių daiktų laimėjimams, faktorių. Tuomet Atkočai- 
Daugiausiai tame pasižymi čio šapos darbininkai pa
motėms, d-gės Kudaraus- klausė Jankaičio, kodėl ki- 
kienė, Degutienė ir Trasi- tas kontraktorius gali imti 
kienė. Žinoma, vyrai ir ne- musų šapos užregistruotus 
maudžia, jie dirba pasi- overkotus, o mums nevalia 
kirstę kitokius darbus. Va- siūti kitų. Tada aiškiausiai 
lantukevičius, Norvaiša, pasirodė, kad lietuvių dele- 
Motiejaitis ir Kuleša prane- gatas Jankaitis nieko ne
šė apįę programą. Jau turi reiškia unijoj ir jisai nieko 
įasižadėjusių dalyvaut mu- nuveikti negali.
□kantų, dainininkų; “Ai- Užėmus delegato vietą 
do” ir “Aušrelės” chorai Bubniui pasirodė skirtu- 
taipgi pasižadėjo. Bet bus ir mas. Bubnys pirmiausiai 
šokikių, ristikų ir kumšti- griebėsi musų šapos reika- 
ninkų. Jie žada tokį pro- sutvarkvti. Peržiūrėjęs 
gramą sudaryti, kokio Wor- rekordus, rado, kad musų 
cesteno lietuviai da nebuvo gapa ilgiausiai streikavo, 
turėję. Programą visi galės Sužinojo visą padėtį New 
’abai gerai girdėti ir matyti, Yorke, ir birželio 29 d. po 
nes draugija įrengė aukštą pįetų sustabdė darbą. Lie- 
įlatformą, ant kurios visas pos pirmą turėjom šapmi- 
programas bus išpildomas, tingą ir naujas delegatas
Dabar visi su nekantrumu 
laukiam 7 d. rugsėjo, Labor 
Day.

Jaunuoliai priimami be 
įstojimo.

Jaunuoliai nuo 16 iki 20 
metų dar vieną mėnesį pri
imami Į draugystę be įstoji-

do Isiet kliubiečiai ture- n}?- .Pereitą mėnesį į drau- 
1 - giją įstojo 12 naujų narių.

Gerai kad jaunuoliai nau-

gaiš
apsiginkla”U?šgaZs s« Clevelando lietuvių nuo- 
r te r & savybe ir u visiems lietu-apskelbė karo stovį ir jau s<?v-vue ,]1 J1, 

kelintus metus vedi karų su vlama ^ikalinga.
Lietuvos ūkininkais, kurie • n l&caIjta’ , O.tu- 
neišgali jiems užmokėti už- v«I Kultūros Darželis, ten n 
krautų mokesčių. Kaip Lie- reikaI;n«a pmigiska para-
tuva stovi, tokių valdonų ™a- t M ka?‘8?s 
turbut jojA da nebuvo, kaip Imliaisiais žiuri per pirs-
dabartiniu laiku. lUiL ... . . .Is kitų miestų žmones pri

siunčia aukų. SLA. paauka
vo net 500 dolerių. O kiek 
paaukavo SLRKA? Nieko.

KENOSHA, WIS.
SLA. 212 kuopa rengia 

pikniką. Gana aušku kiek kunigams
• i • i»’ jų visiems pasekėjams

apeina lietuvių kultūra. Jie CIO, The Colomal miške, mFoka
4 mylios , šiaurę nuo statė me|i £aį žmonfc k inai 

mylia į pietus nuo ,anko baž či tiek irHtiekline” ir 1
U. S. Highway 41. eina išpažinties ir kad ku-Nors SLA. 212 kuopa yra nįgaį Su jy Pasekėjais yra 
nutarus rengti sj pikniką visame galingi. Ypatingai 
nartu su Naujosios Gadynes tuomi d^žiu5jasi ir Cleve- 
ehoni,. bet komitetas turėjo ,ando jagamaįėlis.
šį daržą jau pasisamdęs pir 
ma ir todėl piknikas įvyks 
aukščiau nurodytoj dienoj.

SLA. 212 kp. Komitetas.

1

lių karšesni, 
mas raoimo paduodu tik t paskuti n., kaip nešvariai mas. RMontrealo pažan- ji gauja Vytauto Kliubą. 
gajį.” Administratorius J. 

M .apyvardžiu “Zaga- 
. -arbininkų Kalendo- 

lantgalviu “Kanados 
Aviai,” Vytauto Kliubą 

^včOrkaip bagaslovina: “Iš 
gyvavusios socialistų kuo
pos ir pašalpinės draugijos 
prieš karą, dabar yra užsili
kęs tik traktierius po vardu 
‘Vytauto Kliubas’.” Reiškia, 
taip aiškino “gerieji” lietu
vių darbininkijos daliai a-

ę’ie pažangiuosius ir patį 
ytauto Kliubą, kuris buvo 

vienas iš didžiausių pašelpi- 
nių draugijų, ir jo nariai bu
vo kartu Vytauto Kliubo šė-

laida. So. Boston, 1014 m............25c. kunigas, yra nuosakiai
, ir aiškia: isdestyti šitam veikale.

Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers- Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
ta Į visas kalbas, todėl kad yra gra- faktas; kas sakinys—tai naujas ku

ziai aprašyta apie Rymų. Lietuviškas nigų argumentas griūva. įšoksią* ir
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- mokslas nuo pradžios iki galo. Kai-
cago, III 1909, pusi. 432. Drūtai na .................................... ................. 25c.
apdaryta ........................................ $256

_ .. . ■ Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka- 
takviziciįa. Parašė N. Gusev. Puiki rabus. Knyga tik kų apleido spau- 

nauditiga knyga, aprašyta katalikų Nauja knyga užpildyta vien re- 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor- ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
nos. Su daugeliu puikių paveikslų. vaistus dėl kokios iigos naudoti. Ver- 

215 pusi. Popieros apdaruose. .. $1.00 ta šitų knygų įsigyti visiems, nes Na- 
,, , d mt) Daktaras yra viena iš reikalin-Dr. A BacevičifSgas^daugeS lietuviui,

paveikslų iuvių, žmonri, medžių, ak- U°įie ^įo ^Snų™ *“
menų ir tt ; trumpai, aiškiai ir supran- Ji- ’ k ¥ v
tarnai išaiškina gamtos istorijų. Chi- ............................................ az.au
cago, Iii. 1903, pusi 209. Gražiuo- I v .. . - - . - ose audimo apdailose...................... $1.50 Koluos Dievus žmones Garbino Seno-

I vėj. Panašios knygos lietuvių kal- 
Materiališkas Istorijos Supratimas, boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 

Lapeliai iš prcletariškos fnosofijos. kokius dievus garbino senovės indai 
Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje bei ari jonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
šitų knygelę. Kalba labai lengva. Kny- dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 
ga protaujantiems darbininkams neap- kius jie santikius su žmonėmis turėjo 
kainuojami,. Medega imta iš Greilicho. Knyga stambi ir labai užimanti. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00

Drūtuose audimo apdaruose ____$1.25
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų PtBe i .

So? A jale jai išguldyti pilietystė* žinynas. Knyga žinių iš mitoiogijos, 
įstatymai su reikalingais klausimais ir hi stori jos, etnografijos, geografijos,
atsakymais lietuvių ir anglų kalbos* astronomijos, aritmetikos, medicinos 
Antra peržiūrėta ir pagerinta ir kitų mokslų, bei jų šakų: rinkinys 
laida ................................................... visokių patarimų apie sveikatų, bu

dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro- 
Džian Bambos Spyčiai. — Ir kitos fę- dymų amatninkams, ūkininkams, dar- 

nės. Daugiau juokų, r.egu Ameri- įininkams, šeimininkams ir kitiems 
koj munšaino. Šioje knygoje telpa net įvairių šaltinių surinko J. Laukis.
72 “Džian Bambos spyčiai”, eilės, Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392
pasikalbėjimai, huraoristiški straips- Popieros viršeliais ................... $2.00
niūksi j? juokai Astzts pagerjst*
laida. 128 pusL................................ 25c. Piršlys Suvadžiotoias, Vieno veiksnio

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga-
Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof. na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 

R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su moterys ir 5 vyrai.
paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiais Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome- 
spalvuotais gražiais žemlapiais. dija. Parašė Ben. Rumšas Juokin-
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2.50 gaų veikalėlis. Dalyvauja 2 vyr-i ir
švento Antano Stebnklaa. Dviejų vei

kimų komedija. Perstatymui reikia
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.

Socializmas ir Religija. Labai įdomi 
knyga šituo svarbiu klausimu. Jų 

turėtų perskaityti kiekvienas katali
kas ir socialistas. Parašė E. Vander-

nncitrvnmai ve,de- vert« Vardunas. So. Boston, pasigynmai Mass > 1915 m pusL 24..........įoc.
Paimkime , ... ...O. S. S. arba Silabine Iškilme.

Bet ir tie jų 
yra melagingi, 
kad ir ŠĮ faktą. SLA. tvarko • ^VienJ’akto'farsaT’ubTi juokingas ka'ina
laisvų pažiūrų lietuviai, o ir seras pe«t»tyn»ui. Kaina .... isc.
SLRKA. tvarko tik kunigai : Žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuve* 
SU keliais paklusniais da-:. Segimo Fondo leidinys. Su Rašyto- 
valkininkais Bet SLA.C’ ’
skaitlingesnė nariais ir ge-,

GARDNER, MASS.
Mirė Monika Endrikienė.Liepos 1 d., po sunkios ligosmirė sena šio miesto gyventoja rįau stovi turtu UŽ SLRKA.Monika Endrikienė. Liepos 4 d. Ir kodėl? Juk kunigai visur tapo palaidota su bažnytinėmis įr visados aiškina per pa-’ apeigomis ant šv. Jono kapinių, mokslus ir per savo laikraš- Amerikoje velionė išgyveno a- čius, kad SLA. laisvamanių,1 pie 40 metų, mirė turėdama bedievių, netikėlių ir da apie 60 metų. Sirgo širdies liga pikčiau plusta, o tačiaus ir per keliatą metų sunkiai tos prįe SLA. prisirašo ir tokių ligos buvo kankinama. Velionė lietuvių, kurie iš SLRKA. buvo rimta moteris, prielankaus pabėgo.budo, draugiškai sugyveno ir Teisingas atsakymas į tą , . , - - u * v i - - patarnaudavo savo kaiminkoms visą gali but tik, šitoks: kaip

K pigiau, bet abelnai jam reikale. Paliko dideliam nuliudi- Clevelando kunigužis nie-i 
išeidavo beveik lygiai uz vi- me mylimą vyrą Izidorių kam, kas lietuviam reika- 
sus. O darbininkams nurnu- Endriką, 3 sūnūs ir 3 dukteris, linga, nieko neduoda, taip 
se gana daug. Atkocaicio Paliekame nubudime neteku- ir visi lietuvių kunigai, kas 
partneris žydas Goidbergis, sjos musų geros draugės. Lai gera ir naudinga

perstatė visus reikalus dar
bininkams. Fasirodė, kad 
Atkočaitis už vienus kautus 
gauna brangiau, o už kitus

šoko ant delegato ir reika-. 
lavo prirodyt bent vieną ša-'

visiems

dojasi tokia proga. Nariai .^ur mo^ca paskirtą kai- 
taipgi neturi pamiršti ir se- !«* -vra užregistruota. De-
kančio draugijos susirinki- J>aPr?s®I 3
mo, kuris jvyks rugsėjo 1 d. ziuot kaitų j _ Joint Boaf- 
prieš pat Labor Day, nes tas kur «ales Jan> Parodyt 
ĮusiriAkimas irgi bus labai Goldbergis smarkiai supy-
svarbus. Vėjo Vergas.

WORCESTER, MASS.

Chesney’s Canteen
GERIAUSI IšSIGĖRIMAI 

IR VALGIAI.
Visokia Degtinė, Likeriai, Vynai 

ir visokių išdirbysčių ALUS.
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS! 

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS” 
pavieniais numeriais.

90 Millbury Street
WORCESTER. MASS.

ko ant delegato, išvadino jį 
Mussoliniu ir kitokiu, ir rė
kavo, kad delegatas nori su- 
bankrutyt šapą, ir ką tuo
met jo žmonės veiks, kaip 
tos šapos nebus.

būna jai ramu ilsėtis amžinai, lietuviams, nieko neduoda. į A. šimkunienė. Jie tik yra tam kad išnau- j
iTutitvtii mv dot biednus lietuvius savo

. kišenių! ir svetimų naudai. Į
Teisybę Mylintis.LCTOJŲ DRAUGIJA

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 19M METAMS.
los. Mačiulis -i- oirmininkas,

906 I*rescott St. tVaukegan. III.
■I. Kučinskas — pirm. pagelbininkas, 

821 Prescott st., Waukegan, I1L
Suzana Gabris—nutarimų rast.

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

720 Vine Place, Waukegan, III.
Pradėjus, rinkti komisiją -n]

važiuoti į joint boardą, bo
sai pamatė, kad jie pralai
mės ir sutiko mokėti už dar
bą seną kainą. Goldbergis 
pareiškė, tegul eina dirbti, 
bet darbininkai pareikala
vo, kad abudu bosai sutin
ka mokėti seną kainą. Tuo
met ir Atkočaitis pasižadė-

Ka<M* Globėjai:
Jurgis Petraitis, Z. Gabris.

Knygiai:
K. Dambrauskas, J. Gauranskas

Maršalka*:
G. Grinius, J. Skripka.

Susirinkimai būna 
dienį kožno mėnesio. 1:00 v. po pietų, 
Liuosybėa Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts^ WaakegBn, I1L

BLUE RIBBON MALTAS.
- iMalto vartotojai bus užintere-; suoti žinia, kad Blue Ribbon Malt Ekstraktas yra aukščiausios y- ( patybės. Tik tyri miežiai vartojami jo išdirbimus ir jis yra pilnai garantuojamas kad nėra už- vadų, dapildymų arba bile kokių priemaišų.Didžiuma vartotojų, kurie supranta gerumą ekstrakto, vartoja Blue Ribbon dėl jo gerų y- patybių ir vienodumo. Pilni 3 svarai supakuoti į keną. persta- 

nį nedėl- to geriausią vertę malto. Ne- priimkit užvadų — reikalaukit tik Blue Ribbon Malto.

4

2 moterys. Abu veikalėliai vienodi 
knygų:ėję. Kaina.....................— Z5c.
Delko Reikia Žmogui Gert ir falgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau ? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši
tuos klausinius suprasi tiktai iš šio*
knygutės. Parašė D-ras G-mus

16c

“KELEIVIS”
253 Broadway,

So. Boston. Man,

“KELEIVIO” KALENDORIUS

1936 METAMS.

“Keleivio” Kalendorius 
1936 metams, susideda iš 96 
puslapių. Pilnas moksliškų 
straipsnių, statistikų, viso
kių pamokinimų ir patari
mų. Gausiai iliustruotas.

“Keleivio” Kalendorius 
reikalingas visiems. Nežiū
rint kiek kas turi kalendo
rių apsikabinęs sienas, bet 
“Keleivio” Kalendorius pa
darys daug parankumo kož- 
nam, nes jame ras tuos da
lykus, kurie yra reikalingu 
Kaina “Keleivio” skaityto
jams tik 25c. Prašome užsi
sakyti tuojaus.

“Keleivio” Administ.

Kurie Kalendorių jau už
sisakė, visiems yra pasiųs
tas. Jeigu kurie negavote, 
nieko nelaukdami praneški
te mums.

i
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos

J KĄ RAŠĖ VOKIEČIŲ LAIKRAŠČIAI Nesusipratimas Su 
LIETUVOJE 20 METŲ ATGAL. Žydais Kretingoje.

i
Kaune Mergina Per-{ Apsivogė Ukmergės

šovė Du Vyrus.
Liepos 20 d. Kaune viena 

mergina, Felicija Lėlytė, ke
liais revolverio šūviais per
šovė brolius Antaną ir Bro
nių Poškus. Poškai yra kilę 
iš Girkalnio (Raseinių ap.). 
Kaune abudu turėjo tarny
bas.

Antanas yra 32 metų, 
Bronius 30 metų amžiaus. 
Bronius buvo daugiau pra
simokęs ir savo laiku buvęs 
Girkalnio bažnyčios vargo
nininku.

Antanas Poškus prieš ku
rį laiką buvo vedęs, bet su 
žmona persiskyręs. Jis du 
vaikus turėjęs, bet vienas 
vaikas pernai miręs. Anta
no šeimininkė yra kilusi 
nuo Musninkų Felicija Lė
lytė ir su ja Antanas dabar 
gyvenęs, bet gana žiauriai 
elgęsis.

Liepos 19 d. Bronius Poš
kus kėlė vestuves. Jis vedė 
seną savo pažįstamą p-lę 
Jocytę nuo Girkalnio. Jocy- 
tė turinti 40 ha ūkį. Bronius 
tikėjęsis savo gyvenimą tin
kamai medžiagiškai susi
tvarkyti. Tačiau likimas ki
taip nulėmė...

Vestuvės buvusios smar
kios: sukviesti giminės, ar
timieji ir visi linksminosi. 
Tose vestuvėse norėjusi da
lyvauti ir Antano šeiminin
kė Lėlytė. Ji net pamerge 
norėjusi būti, bet į vestuves 
nebuvusi priimta. Lėlytė iš 
vestuvių net jėga buvusi 
pašalinta. Dėl to Lėlytė la 
blausiai įširdus ir nutarus 
atkeršyti. Išeidama iš vestu
vių vietos ji pareikalavus, 
kad Antanas atiduotų buto 
raktus. Antanas atidavęs. 
Iš vestuvių vėlai naktį su
grįžęs ir Antanas, o ryto 
metą dar nuėjo pas jauna
vedžius.

Liepos 20 d., pirmadieni, 
vestuvių vaišės buvo tęsia
mos. Tuo tarpu Lėlytė pasi
ėmusi Antano revolverį ir 
atėjusi į vestuves. Čia tuoj 
ėmusi šaudyti.

Pirmiausia šovė į Antaną 
Poškų. Antanui pataikė į 
pakaušį ir į petį. Paskui at
sisuko į Bronių Poškų ir 
pradėjo į jį šaudyti. Pirma 
kulka, į Bronių paleista, ne
pataikė ir atsimušė į sieną, 
bet antra kulka pataikė į vi
durius ir mirtinai jį sužeidė., ■■ 11 ■ ■■ ■. -■

Mergina paskui mėginus 
pati nusišauti, bet užsprin
gęs revolveris. Mergina bu
vo čia pat sulaikyta.

Nuvežus į ligoninę ir pa
darius operacijas, Antanas 
sąmonę atgavo, o Bronius 
mirė.

į Antanas ir Bronius Poš
kai tarnavo I Kauno nuova
doj policininkais.

Kalėjimo Viršinin
kai.

Kitos vagystės susektos Sei
nų mokykloj ir kataliku 

“Blaivybėj.”
Valstybės kontrolė jau 

baigė reviziją Seinų amatų 
mokykloje. Konstatuota ne 
varkingų sąskaitų, dėl to 
evizijos aktas perduotas 
Mariampolės teismo proku
ratūrai.

Ukmergės kalėjime Vals- 
ybės kontrolė reviziją bai- 
gė ir konstatavus ti-ukumų, 
Medžiaga apie buvusį Uk
mergės kalėjimo viršininką 
Vecelį perduodama Kauno 
apygardos teismo prokuro
rui.

Kauno apygardos teismo 
orokuratura jau gavo iš Val
stybės kontrolės Katalikuv *
blaivybės draugijos revizi
jos aktą. Dėl konstatuotų 
vagysčių, kiek jie liečia B. 
Paleką ir dar 2—3 asmenis, 
tada tarnavusis katalikų 
blaivybės draugijoje, tai jie 
visi atsilygino. Valstybės 
kontrolė konstatuoja tik dr.

Bausmė už markių neėmi- mą. Žuvaut ir grybaut nevalia. Velykoms varnų kiaušiniai.

tų. o kurios ir buvo užsilikę Liepos 21 d., “Žydų Bal
tai gyventojai nuo kiekvie- S(/* minėje laidoje rašoma, 
noe vištos per dieną oku- kad Kretingoje dingus 15 
[pantams turėdavo duoti po metų krikščionė mergaitė, 
/ieną kiaušinį. Dėl to paskleisti gandai,

“Kovvnoer Zeitung“ Di- kad merginą pagrobę žy-

Prašo Laikraščių ir Knygų iš Amerikos.
“Keleivio” redakcijai bu

vo prisiųstas su prašymu 
paskelbti šitoks atsišauki
mas:I
Brangus Amerikos lietuviai!

Žinodami didelį Ameri
kos lietuvių duosnumą ir 
aukas ' įvairiems Lietuvos 
reikalams praeityje, tikime, 
kad Tamstos neatsisakysite 
ir mums padėti, išrašydami 
Prekybos Institutui Klaipė
doje Amerikoje išeinančių 
laikraščių bei žurnalų (ma

Šiandien Lietuvoje netiiUlc,U} uei to pasKieisu ganaat, Tamstų senoji tėvynė
vargingi gyventojų sluoks-1 “Kownoer Zeitung” Di- ka? merginą pagrobę žy- Lietuva, ‘ atgavusi nepri- 
niai nekenčia bado. Mėsa.
duona ir kiti maisto produk
tai tiek pigus, kad jų kiek
vienas gali nusipirkti. Ta
čiau prieš 20 metų, vokiečiui vyriausiojo rytų nomo rikos lietuvių paramos dėka jyra padaręs p. J. Kripaitis
okupacijos laikais Lietuvos vado į&akymą, tun mokėt» Ana šeštadienį net buvę jau yra padarvta; bet dar jis Ann Arbor, Mich., kuris 
gyvento,ams teko gyventi pagalvę. Sis mokestis ima- ,Ha(lėję kažkas daužyti žy- labai daug kas tenka naujai J užprenumeravo mums “Li- 
pusbadžiu. . T33 nu-° 8311510 men?i> i ° 1 dų gyventojų langus, bet steigti bei tobulinti, kad pa-iterary Digest” ir per Lietu-

Geriausia to laiko padėtį Įdienos ir pei metu> reima į- tJ0)jcija nuraminus. Dvyli- sivyti arba bent arčiau pri- '.vos Konsulatą New Yorke 
atvaizduoja anuometinės 1.. M asmenŲ komendantas siartinti prie aukštosios ei- yra mums prisiuntęs apie 70 

vilizacijos tautų, tiek kultu- įvairaus turinio angliškų 
Sekmadieni du žydai va- tlek ekonominėje knygų,

žiavę iš Darbėnų Į Kiaiuė- cr,’vl- 
da. Pakelėje važiuojančius 
užpuolę kažkoki asmens ir 
vieną įmetę i upę, o antrą

Lietuvoje aukštoji preky- 
. w. . Sekmadienį kunigas iš bos mokykla — Prekybos

Saksonieciai atakavo fran- sakyklos kvietęs žmones ne- Institutas Klaipėdoje (Bu-
___  . ___ ___________ euzų apkasus. Į musų ran- ?;(|uotj kurstomiems prieš siness College). Šiame insti-
pirmame puslapy įdėjo di- Ras Pateko 1,646 kareiviai n žydus. tute yra dėstomi visi daly-
delį generolo Hindenburgo p- karininkai. Apie \erdu- kai, kurie yra mokomi ir už-
atvaizdą. Beveik visas šis vyksta didelės kautynės, - . l , . ’ & sienių aukštosiose prekybos“ ---------- yra gtipnai tas patvirtinimas, kad tikrai mokyklose> kaip ^į. biznio

r ■ 1 nesusipia imu acĮminįstracija, ekonomika,
_________ ekonominė geografija, tei-

vi,p n tac mrvAc? sė’ transportas, draudimas,
KUR GI TAS DIEVAS. prekybinis skaičiavimas,
Netoli Žagarės, palei Da- buhalterija, mašinraštis, 

mėlius esančiam Medinių stenografija ir panašus kiti 
vienkiemy, perkūnas užde- komerciniai dalykai bei 
gė gyvenamąjį namą, kuris svetimos kalbos, 
supleškėjo iki pamatų. O Norinčiam komercinius

ketvirtadienį įdėjo to- Ja:. Net nurodoma buvę, klausomybę, turėjo

okupacijos laikraščiai “Da
bartis,” “Kovvnoer Zeitung” 
ir “Zeitung der 100 Armee, 
kuriuos Lietuvą užėmusi 
leido vokiečių valdžia.

Dar kelias sąvaites prieš 
Velykas, 1916 m. Kaunas 
šventė generolo Hinden
burgo 50-ties metų karei
viavimo sukaktuves. Balan 
džio 7 dieną “Dabartis”

nam asmeniui. Kitais metai- u nubaudęs, 
šis mokestis galės būti padi
dintas.”

Gana įdomus vokiečių vy
riausiojo štabo pranešimai 
Velykų pirmą dieną. Tie 
pranešimai skamba šitaip:

‘Vakaruose. — Maaso ra- 
ione įvyko dideli mūšiai.

srityje. i Naudingiausios knygos,
Taip prieš porą metų at- žinoma, mums butų iš tų da- 

skirų asmenų iniciatyva su lykų. kurie vra Institute dė- 
valdžios parama buvo įstei-jstomi, bet tiks ir bet kokios 
gta pirmoji ir vienintelė J kitos knygos, ypač parašy- 

;os lengva kalba, nes anglų 
kalba yra visiems studen
tams privaloma ir angliškų

laikraštis tebuvo pašvęstas I Rį1* francuzai 
šio generolo sukakčiai. Į įsikasę į žemes.

Nore okupantai ir baus-Lgj0 dįdeiį puolimą tie 
davo žmones, kad jie neima D<įnsko tiltu £ j „u„
\onieeiu pinigų, tačiau dau-1 fjarbunovkos. Jų puolimai

Gylio neatąskaitymą, šie- imdavo ptoigi  ̂kį^s^*niUZO P“e musu

Tuo reikalu balandžio mėn. “Balkanuose. - Be per 
Dabartis jdejo tokį strai-1 

psnį:
Vokiečių pinigus būtinai 

reikia imti.'

kiantį galutinėj išvadoj 
pie 38,000 litų.

a-
mamų.

PERS AUTAS DARBININ
KAS PILVIŠKIUOSE AT

SILYGINO SAVO ŠO- 
VIKUI.

Trejetas metų atgal Pil
viškiuose barankų kepėjas 
P. Račiukaitis peršovė iš re
volverio du savo darbinin
kus, brolius Černauskus.

Račiukaitis buvo užtai 
areštuotas ir nuteistas kalė
jimam Išėjęs dabar iš kalė
jimo, 14 liepos Račiukaitis 
su vienu kalviu darbavosi 
rieme apie savo namus.

Staiga kieme pasirodė 
Kazys čemauskas, kurį Ra
čiukaitis buvo anais metais 
peršovęs. Laikydamas ran
goj brauningą, Černiauskas 
dabar paliepė kalviui gultis 
r tuojau pradėjo šaudyti į 
Račiukaitį. Iš paleistų sep
tynių šūvių viena kulka pa
taikė Račiukaičiui į vudu- 
rius, o kitos dvi kulkos pa
puolė į tanką. Atlikęs savo 
uždavinį, K. Černauskas 
tuojau nuėjo į policijos nuo
vadą ir pristatydamas brau
ningą pasidavė. O Račiu- 
kaitis tuojau buvo išvežtas į 
Vilkaviškį ir patalpintas į 
ligoninę.

T?J. toks velykiniuose lai- ukjnįnkas bejėgis stovėjo mokslus studijuoti dabar 
krasciuose buvo tilpęs v°-su savo šeimyna ir visi verk- nebereikalinga važiuoti į 
kiečių vyriausio, stabo pra- dami žiurėjo, kaip liepsnos svetimas valstybes ir išvež

amas apie Karo veiks- rjj0 jŲ vienintelę pastogę, ti dideles sumas pinigų. Ir
’į?:, . . v ... Kurgi buvo tas mielašir- studijuoti dabar gali daug 

I iuusv pdtuuuu, mm . u?!? E?Une’- dingas Dievas, kad leido didesnis skaičius, nes savo-
rusiškus rublius ir atsisako ’ Š ir kituose vargšams taip nukentėti? je šalyje yra daug pigiau,

“Vis dar atsitinka, jog so
diečiai atgabenę savo pre
kes į mugę parduoti, ima tik

knygų Lietuvoje net ir pirk
ti sunku gauti.

Mes prašytume knygas 
aukojančius asmenis bei or
ganizacijas pristatyti jas į 
artimiausį Lietuvos konsu
latą Amerikoje, o su konsu
latais mes tiesioginiai susi
tarsime dėl jų pervežimo Į 
Lietuvą.

Tikėdami, kad šis atsi
šaukimas bus Tamstų pa
lankiai sutiktas ir kad Tam
stos nuoširdžiai padėsite 
mokslo ir žinių jieškančiai 
Lietuvos jaunuomenei, lie
kame su pagarba,

E. Galvanauskas, rėkt.,
Dr. J. Pajaujis, reik. ved.,
J. K. Gasiunas, knygius.

. miestuose įvyko Nejaugi nebuvo jam gaila daugelis studentų nuo mo
kės. Tokie nusikaltėliai <1 'argo žmonelių ašarų’... kesčio už mokslų visai at-
parduoti už vokiškas mar-
.markiai baudžiami. Sodie-|™.u'“‘. A pulkininkai kai- 
iai teisinasi kad ir nirk- bej0 * l8irikiavusius pulkus’iS miestuose ir miestebuo eskadronus ir Juos drąsino iai miestuose ir miesteiiuo-1 nenuilstamai kariauti iki 

galo. Užimtose vyriausio
onhvco Varei.-------- -------- ---------------—

se atsisako iš jų imti vokiš
kas markes. Kiekvienas 
žmogus, pastebėjęs tokius J-vfll

J

priimti vokiškas markes, 
tuojau turi paduoti žanda
rams.”

Ar kas iš žmonių perda
vė žandarams asmenis, atsi
sakiusius imti vokiečių mar-

kuriose jie galėsią įsikurti.
Tsb.

NUO NAUJŲ METŲ AT
PIGSIANTI DEGTINĖ.

ŪKININKAI RENGIA 
EKSKURSIJAS.

Šiomis dienomis apie 20 
Ūkininkų iš Ukmergės apsk. 
nurengė ekskursiją į Klai
pėdos kraštą. Pakely aplan 
kė Pavenčio cukraus fabri
ką, o iš Klaipėdos nuvažia
vo ir į Palangą, pažiūrėti, 
kaip miestelėnai ir valdi 
ninkai vasaroja.

Ūkininkų ekskursiją pa
rėmė žemės ūkio rūmai. Nu
matoma ir daugiau ūkinin
kų ekskursijų.

NUOSTOLINGAS GAIS
RAS BIRŽŲ VALSČIUJE.

Paberžiuose, Biržų vals
čiuje, Petro Kutros ūkyje 
kilo gaisras 16 liepos naktį. 
Sudegė klojimas ir prie klo
jimo, jaujoje, buvusi įreng
ta gyvenamoji troba. Iš gai
sro išgelbėti nieko nepavy
ko. Gyventojai liko be duo
nos. turto ir trobesių. Be to, 
sudegė buvę paruošti staty
bai ir sukrauti trobesio pa
šalėje rąstai. Nuostoliai di 
deli. Gaisras, manoma, kilo 
iš dūmtraukio.

Esant smarkiam vėjui už
nešė ugnies žiežirbas ant 
Griaužių kaimo gyvento
jos B. Bružienės gyvenamo
jo namo stogo, kuri uždegė. 
Sudegė stogas, o apdegu
sias sienas pavyko užgesin
ti.

NAUJOS VALDŽIOS 
GIMNAZIJOS.

Buvusi I vidurinė Kauno 
mokykla nuo rugsėjo 1 d. 
pakeliama į gimnaziją ir 
vadinsis Kauno IV valst. 
gimnazija. Šįmet joje bus 
jau 6 klasės. Taip pat užda
rytos privatinės Lazdijų ir 
Kražių “Žiburio” gimnazi
jos. Lazdijuose steigiama 
valdžios gimnazija.

ČEKIŠKĖS MIESTELIS
NETURI KUR BRUDĄ 

DĖTI.
Čekiškės miestely yra 700 

gyventojų, bet nėra nei vie
nos pirties. Žmonės neturi 
kur nei tautiškų utėlių išde
ginti. O tos utelės yra taip 
ūkininkams įkyrios. Už su
mokėtus ūkininkų pinigus 
Kauno ponai ir tautos va 
dai balevoja, bet ukiniinkai 
negali pirties pasistatyti.

Teko patirti,' kad įstaty- 
kes už prekes ir kitką tų lai-Jmo projektas dėl papigini- 
kų spaudoje žinių neranda- mo kai kurių ąkcyzuotų pre- 
ma. kių šiuo metu dar svarsto

Tą patį mėnesį “Kow- mas. Pirmoje eilėje numa-l 
noer Zeitung” nuolatos dė- tomą atpiginti degtinę, spi 
o vyriausiojo rytų vado į- ritą ir tabaką. Naujasis pa

sakymus, draudžiančius gy- piginimas pradėsiąs veikti 
ventojams laikyti karvelius, J nuo 1937 metų pradžios, 
otoaparatus, rinkti miške

uogas, upėse gaudyti žuvis 
ir dar daug kitų įvairių 
draudimų. Tas pats laikraš- 
is balandžio mėn. įdėjo to-

Iria "rinio * i Išeina du kartu per mėnesį. Lai
J.,, 4 • . Ižia Uruj?. Soc. Part. Liet. skyrius.

Kauno vyriausias bur- “naujoji banga suv. vaistijo-
mistras Dr. Puš skelbia, jog ,e ir Kanadoje kainuoja L doleris, 
žvejojimas Nemune ir Ne
ry j je uždraustas. Nusikal- 
ėliai bus skaudžiai bau
džiami. Kaizeriškoji vokie
čių gubematura tose upėse 
žvejojimą pavedė tam tik
ram asmeniui.”

Artėjant Velykų šven
tėms, “Dabartyje” tilpo tok
sai straipsnis:

Rinkite varnų kiaušinius.
“Daugely kraštų gyven

tojai valgo varnų mėsą. Var 
nų kiaušiniai yra tokie geri 
kaip ir pempių ir juos mie
lai visi valgo. Lietuvoje be
galės varnų, todėl dabar į 
jas reikia atkreipti ypatingo 
dėmesio. Varnos dabar pra
deda parėti, tat iš lizdų rei
kia išiminėti jų kiaušinius.
Vėliau iš tų pat lizdų gali
ma išiminėti ir varniukai, 
nes jų mėsa visiškai tinka
ma valgyti. Todėl kas norė
tų gauti leidimą išiminėti jų 
varnų kiaušinius, turi kreip
tis į apskrities viršininką.”

Toksai gyventojų skati
nimas rinkti Velykoms var
nų ir pempių kiaušinius,, be 
abejo, buvo surištas su vištų 
kiaušinių trukumu. Jau nuo 
1918 metų visame okupuo
tame krašte buvo mažai viš-

Uraguay’aos Eietsvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga’

Adresas: N. BANGA
C. Paraguay No. 1480,

MONTEVIPEO. ITRUGUAY.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rūšies smulkius pa- 

siparsinimuk. kaip tai: pajieško
jimus apsiredimų, įvairius prane
šimus. pardavimus, pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint t? patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 30c.

Už pajieškojimus giminią arba 
draugą skaitome po 2c už žodį. 
“Keleivio“ prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminią ir dran
gą skaitome tik po 1c už žodį.

Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 

| padarymas klišės. Todėl norint 
i talpint pajieškojimą su paveikslu, 

reikia prisiąsti fotografiją ir 
klausti kainos.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimas greitai tilptą, 
reikia pasiąsti kartu ir mokestį. 

KELEIVIS 
253 BKOADMAf 

SOUTH BOSTON. MASS.

PRAPLĖTĖ 2EMĖS NU
SAUSINIMO DARBUS.

Prieš porą sąvaičių prie 
žemės nusausinimo darbų 
visoje Lietuvoje dirbę apie 

darbininku. Praėju-■■ ./-lį ueu pi X-

leidžiami, o neturtingiems 
duodamos net stipendijos 
pragyvenimui. Institutas tu
ri savo knygyną ir skaityk
lą. Bet iškarto susipirkti vi- 3,500„„‘K!.,,_ | - |->a__ It -n. * XX' į — "rtriA-ianiaS nnygeiS v*ri SižĮ. SžĮvSiuę 
sirašyti sava ją ir daugelį imta dar 1,500 darbininkų, 
svetimomis kalbomis išei- nes nusausinimo darbai ple- 
nančių laikraščių bei žur- čiami. Šįmet nusausinimo 
nalų (magazinų) labai darbams yra paskirta apie 
brangiai kaštuoja ir mes 2 milionai litų, kurių apie 
visko padaryti neišgalime, pusę jau išleista.

T

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

daugelio spalvuotu puikiu paveiksi?, 223 pasl. didžio, apie 150 Įvairių eilių, tinkamų deklamnot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS

DARBO VALANDAS.
NUO

Knygoje yra trijų ryšių eilės: 
TAUTIŠKOS, ŠEIM1NIŠKOS IR OARBININKUKOS. 

Tai gražiaaaia ir tartingiausia rilių knyga lietavią KAINA TIK $1.00.Audimo apdarais $1.25.
tarėtą papuošti sa»o knygyną minėta knyga, 

ipirkęa tą knygą pasidžiaugs. Pinigai geriaania 
Orderio”. Popierinius galinta siųsti tiesiog papra

stam kooverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint ui 2c markę.

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

Kiefcvieaas

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir Kaltnriaės minties pastangomis bei laimėjimais, pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.
Sekti šių dienų MOKSLINĮ bei KULTUR1NĮ PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinkamą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską, mus informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progresu, už jį kovotų ir jį ugdytų.
Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuosius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pastangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNALAS KULTŪRA.
KULTŪRA yra populiarus Mokslo, Visuomenės ir Literatūros Žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruo- • tas, išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos mokslininkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS, norįs pažinti naująją lietuvių literatūrą, neras geresnio tno reikalu žinių teikėju, kaip KULTŪRA.
KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia laisvą mintį ir kovoja su reakcija.
KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos gyvenimą, todėl tikrai kultūringas Amerikos lietuvis, negali apeeiti be KULTŪROS žurnalo. Kaina Kultūros žurnalo labai prieinama:

AMERIKOJE visiems metams tik $3.00. Lietuvoje, tik $2.00.
Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 

KULTŪROS ŽURNALAS 
Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuama.




