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Ispanijos Fašistai Jau 
Paskelbė Savo Tikslus.

JIE

Kooseveltas Šauk
siąs Pasaulio Kon

ferenciją.
Kviestus Staliną, Hitlerį, 
Anglijęs karalių ir kitus

Norėjo Paskandint Plieno Unija Pastatė}
Amerikos Karo 

Laivą.
Ispanijos fašistų orlaivis

Trockis Pasilieka 
Norvegijoj.

Maskva nusiuntė Norve
gijos valdžiai reikalavimą, taį'tJoiaus porinkimų'šauk- 
kad pastaroji ištremtų Troc- sjas j Washingtoną žvmes- 
kį. Sovietų valdžia savo rei- nįy valstybių vadų konfe- 

T .. - - * , kalavimų motivuoja maž- rencija, kurios tikslas butų
Ispanijos fašistų genero- daug taip: paskutinė troc- pasaulio taikos saugojimas, 

lai jau paskelbė pasauliui, kininkų byla Maskvoje įro- Nors smulkus konferencijos 
ko jie siekia per šitą krūvi- dė, kad Trockis daro są- planas da nesąs galutinai 
ną karą, kun jie pakele mokslus prieš Sovietų Rusi- išdirbtas bet kas bu« kvie- prieš savo šalį ir jos teisėtą ją ir prieš jos valdžios na- *Sjojedalyvauti, jau
valdžią. i nūs, o Norvegija laiko jį pas yra numatyta. Ant Roose-

Štai šitų galvažudžių pla-:gave kaip svečią. Tai yra velto sąrašo figūruoja šie 
nai: priešinga tarptautiniams asmenys: Anglijos karalius

Jeip mums pasiseks res- valdžių santikiams. Šitokių Edvardas VIII, Sovietų dik- 
publikos valdžią ir jos dar- dalykų tęsimas toliau gali; tatorius Stalinas, Italijos 
bininkus nugalėti, sako fa- pakenkti draugiškiems Nor-, diktatorius Muilini Vn- šistų generolai tai visų p i r- Vegijos ir Rusijos sąntyJ kieti jos diktatorius Hitleris, 
ma mes apskelbsime griežtų kiams, todėl Maskva tikisi,j Prancūzijos prezidentas Le 
karinę diktatūrų, kad isnai- kad Norvegijos vyriausybė į>rum. o taipgi atstovai nu<

NORI PANAIKINTI 
RESPUBLIKĄ.

Žada taip pat uždaryti dar
bininkų unijas, užgniaužti 
laikraščius, išžudyt sociali

stus ir grąžinti ponams 
dvarus.

valdonus.
Prezidentas Rooseveltas 

paskelbė, kad ieigu iis lai
mėsiąs šį rudeni rinkimus,

numetė 6 bombas.
Kelios dienos atgal Ispa

nijos kairioji vyriausybė Į

Reikalavimus.
Neri 25 nuošimčių daugiau 
atlyginimo ir 40 valandų 

darbo sąvaitės.

Sako, Ispaniją Norima 
Paverst Europos Etiopija

FAŠISTAI GAUNA PARA
MOS IŠ VOKIETIJOS IR 

ITALIJOS.

Carnegie-Illinois plieno Darbininkų Armija 
korporacijos ofisas ritt- _ „ . .

spėjo Washingtoną. kad A- burrhe £avo nuo dar- Moka Geras Algas.
merikos laivai nesilankau yininklI at?tovybės ultima- Amerikos žinių agentūra Tuo tarpu respublikos drau-

•S’vkn ° relkalauJama (AP) praneša, kad Ispani- gai°n‘utarė ginklą jai neduot.

tmn vvrianovhč mKp kad • ’ Pr.1Paz,ntl..vierĮ^ didelę ka kariams “didžiausias ai-’ Ispanuos politiniai drau-
teno vynausybe atsake, kad industrinę uniją kaip vie- visame nasaulv ” R,an £a1’ kaiP Francuzija ir Ang-
ji to įspėjimo nepaisys: jos nintelę plieno darbininkų aį' oi Ii ja, nori padaryt iš jos “Eu-
prekybos laivai plauks kur atstovę ir tik su ja tartis vi- L.dios k„r kiok. I roP«s Etiopiją.” O jeigu to-
tik jiems patinka, o jeigu sais darbininkų reikalais.

fašistų kontroliuojamus 
Ispanijos uostus. Washing-

liaudies milicija, kur kiek-,.. . . . • •hiic tai innc , o . . . —; v vienas vyras ar moteris gau- R<1?+^oro ir neturi, tai jų
bus pavojus, tai juos apsau- 2. Tuojaus pakelti visiem nn in z«i -ici .- taktika gali prie to Ispanijos Amerikos karn laivai __ oc___  na P° AU P«SeiU If r -Amerikos
Bet pasirodė, kad ir karo simcius 
laivams gali būt pavojus, bą.
Dabartiniu laiku Ispanijos 3. Tuojaus įvesti 40 
pakrašty yra 5 Amerikos,landų darbo sąvaitę. 
karo laivai savu kapitalistų Carnegie Illinois Steel 
bizniui saugoti. Ir štai, į vie- Corporation yra viena di
nų tų laivų, būtent į naikin- džiausiu grupių, kurios

karo laivai, plieno darbininkam 25 nuo- dielį? Tu”norfma parodyt; jos respubliką privesti.
atlyginimo uz dar. Ispanijos darbininkai Taip maždaug sako Inda- 

pinigaujasi. Na, jeigu tai lecio Priesto, Ispanijos so- 
toks jau didelis pelnas, tai cialistų partijos parlamente 
mes patartume ir Amerikos vadas ir tikrasis respublikos 
kapitalistams važiuot Ispa- nugarkaulis.
nijon fašistų mušti. Jiems | Kalbėdamas lėtai, bet

va-

ma da';binink,J/aį1?“. irgi už- tvirtu tonu, jisai metė

kinus visus socialistinės vai- Trockį tuojaus deportuos, 
džios šalininkus ir rėmėjus. Norvegijos valdžia šitą 

Parlamentas bus visiškai Maskvos notą apsvarstė ir 
panaikintas. i premjeras Nyaardsfoldas

Po to tuojaus seks vai- pareiškė, kad Trockis pasi- 
džios įstaigų valymas. Bus liks Norvegijoj. Mes nesu- 
isteigti tam tikri tribunolai,, prantam, sako jisai, kaip 
kurie teis ir naikins visus Trockis gali daryti prieš So- 
fašizmo priešininkus. vietų valdžią sąmokslus,

Pastatytas armijos dikta- kuomet jis čia gyvena nuo 
torius užgniauš visą sočia- visų atskirtas ir su nieku ne- 
listinę spaudą.

Japonijos, Kinijos ir kaiku- 
rių kitų valstybių. Žinoma, 
Smetonai vietos tenai ne 
bus.

tuvą “Kane,” vienas ispanų daro plieno trustą, žinomą mnkės nn 36 i dipna iei I!w““’. 
orlaivis pradėjo rnėmborn- kaip United States Steel ffU tilVaFi

Didžiausi o s

ap-

euzijai, kad juodvi išsižadė
jo draugiškos Madrido val-

bas. Numetė jų net šešias,: Corporation.
norėdamas tą laivą paskan-j iOs dirbtuvės randassi Garv, i Į jo araugisKos Madrido vai
dinti. Bet, laimei, bombos į Chicagoj ir Pittsburghe. ji kruvina I rageaijū dzios, kuome fašistinės val- 
laivą nepataikė. Laivas pra-'samdo 80,000 darbininkų. Ant FurmOS styt>ės be paliovos siunčia 
dėjo šaudyt į užpuoliką iš: Ką ji atsakys į šitų darbi-1 ......... * . | maistininkams ginklų irki-

v įsos socialistų suKunos 
darbininkų unijos ir kitos 
organizacijos bus uždary
tos.

Darbininkų teisė strei- 
kuot bus panaikinta.

V isos socialistinės val
džios pravestos reformos 
bus panaikintos. Žemės re
formos įstatymas bus at
šauktas ir bežemiams išda
lyti dvarai vėl bus grąžinti 
atgal dvarininkams ir kuni
gams.

Konfiskuoti bažnyčių ir 
dvasiškijos milionai bus 
grąžinti atgal.

Ispanija bus sutvarkyta 
taip, kaip dabar yra sutvar
kytos Vokietija ir Italija.

Su Vokietija ir Italija bus 
užmegsti broliški ryšiai, nes 
tos dvi šalys yra labai prie
lankios Ispanijos fašistams 
ir gausiai remia jų sukilimą 
ginklais ir amunicija.

Kai darbininkų organi
zacijos bus išnaikintos, so
cialistinė spauda nuslopinta 
ir patys socialistai išžudyti, 
tuomet kariškas diktatorius 
atsiklaus fašistų, ar jie ne
norėtų atsteigti Ispanijoj 
monarchiją ir pakviesti ant 
sosto Alfonsą, kuris po 1931 
metu revoliucijos buvo žmo
nių išvytas iš Ispanijos.

Fašistai, žinoma, mielu 
noru tam pritars, ir tuomet 
Ispanijoj vėl sugrįš palai 
minta viduramžių gadvnė, 
kur viešpataus tik “Dievo 
pateptas” karalius ir jo išti
kima tarnaitė bažnyčia.

Tai tokie yra fašistų tik
slai.

sueina.
Kad komunistai Trockio 

neužmuštų, Norvegijos val
džia pristatė prie jo vilos 
sargybą.

Davatka “Prisikėlė 
iš Numirusių."

Meluodami apie Ispani 
kairiųjų “žiaurumus,’ 

paskelbė pašau 
su- 
Bet

apie 
jos
klerikalai 
liui, kad “raudonieji” 
šaudę vieną davatką.

LENKAI PALEIDO SUIM 
TĄ AMERIKON^.

šiomis dienomis lenkų 
valdžia buvo ' areštavusi ir 
uždariusi Ostrovvo kalėjime 
amerikietę Atkinson’iene iš 
Minneapolio užtai, kad ji 
neišpildė jų durnų patvar
kymų dėl savo pinigų išve
žimo. Tačiau Amerikos am 
basadoriui užprotestavus, 
lenkai tą moterį iš kalėjimo 
paleido.

Madridas Pasiruo
šęs Oro Atakoms.c.

Ispanijos fašistai, aprū
pinti Vokietijos ir Italijos 
orlaiviais, pradėjo jau mė 
tyt bombas ir į sostinę Mad 
ridą, kur gyvena 1,000,000 
žmonių. Jau kelis užpuoli
mus buvo padarę. Tikėda
mosi daugiau bombų iš oro, 
Madrido valdžia sustatė ap
link miestą šviesos prožek
torius ir valdžios orlaiviai 
stovi pasiruošę kiekvienu 
momentu priešą atremti. 
Toli už miesto stovi sustaty
ti detektoriai, kurie iš tolo 
jau pagauna atskrendančio 
orlaivio parpimą ir parodo, 
kad priešas artinasi. Tuo
met duodamas signalas ir 
visi apsaugos lėktuvai užve
da savo motorus, kad prie
šui pasirodžius, tuoj jį už
pulti. Nakties laiku dangų 
apšviečia prožektoriai. Ap
saugos lėktuvai pakyla oran 
ir šaudo užpuolikus iš kul- 
kasvaidžiu.

RUMUNIJOJ FAŠISTINĖ 
VALDŽIA.

Pereitą sąvaitę Rumuni
jos rezignavo ministerių ka
binetas ir susidarė naujas, į 
kurį jau neineina buvęs už
sienio reikalų ministeris Ti- 
tulescu. Kadangi Titulescu 
buvo priešingas fašistinei 
politikai ir karininkų kiši- 
muisi į valdžios reikalus, tai 
iš to aišku, kad naujas kabi
netas bus fašistiškas, arti
mas Hitlerio politikai.

vėliau pasirodė, kad tai me
las, nes ta davatka gyva. 
Norėdami tuomet iš to melo 
išsisukti, klerfašistai palei
do kitokį paskalų: girdi, 
raudonieji ištikro tų davat
kų “šaudę,” bet ji turėjusi 
ant krutinės kryžių, tai kul
ka nuo kryžiaus atšokusi ir 
davatka išlikusi gyva. Pas
kui net ir patys “raudonie
ji” atėję pas ją “atsiprašy
ti, o ji tik “meldėsi ir prašė 
kad Dievas jiems dovano
tų.

Ar gali būt žioplesnė pa
saka?

REIKĖS 20 METŲ LAIKO
SAUSROS NUOSTO
LIAMS ATITAISYTI.
Washingtono ekspertai 

sako, kad šią vasarą sausra 
pridarė Amerikai tiek nuo
stolių, jog imsią 20 metų 
laiko, kol jie bus atitaisyti.

priešlėktuviniu kanuolių ii 
orlaivis nuskrido tolyn. A- 
merikiečiu karo laivas sako
si negalėjęs užpuoliką pa
žinti. Bet anglai iš Gibralta
ro aiškiai jį matė ir pažino, 
kad tai buvo vokiečių ar ita
lu darbo masina j k o k) a da- 
bar vartoja Ispanijos fašis
tai. Washingtono valdžia 
jau ruošėsi siųsti Ispanijos 
vyriausybei protestą dėl ši
to įvykio, bet kai paaiškėjo, 
kad bombas mėtė fašistai, 
tai dabar jau Washingtonas 
aiškina, jog čia turėjęs būti 
neapsižiūrėjimas. Bet kad 
daugiau tokių “neapsižiūrė
jimų” neįvyktų, Washingto- 
nas jau ruošiasi atšaukti iš 
Ispanijos vandenų visus sa
vo karo laivus.

Popiežius Apsirgo iš 
Piktumo.

Telegramos iš Romos pra
neša, kad dėl Ispanijos įvy
kių sunkiai apsirgo popie
žius. Apsirgo iš piktumo, 
kad Ispanijos fašistai nega
li nuveikti organizuotų Is
panijos darbininkų.

PARYŽIUN ATVYKO 
MADRIDO DELEGACIJA.

Iš Paiyžiaus pranešama, 
kad tenai atvykusi Liaudies 
Fronto delegacija iš Madri
do. Tarp delegacijos yra 
švietimo ministeris Marce
lino Domingo, buvęs justi
cijos ministeris Antcnio La- 
~a ir trys kiti žymus Ispani
jos kairiųjų vadai. Klausia
mi, koks jų misijos tikslas, 
jie atsako, kad atvykę “pa
sitarti su savo politiniais 
draugais Paryžiuje.” Dele
gacija apsistojo Ispanijos 
pasiuntinybėje.

PLUTA DUONOS PA
SMAUGĖ BEDARBI.
Brooklyne pereitų nedėl

dienį į Y. M. C. A. virtuvę 
užėjo išbadėjęs bedarbis 
Christofersen. Jis buvo tiek 
išalkęs, kad pamatęs su 
džiūvusių plutų duonos no
rėjo praryti nekramtęs. Plu- 
.a įstrigo gerklėj ir jis tuoj 
mirė.

ninku reikalavimą, da neži-i Vermonto valstijoj, netoli tokios paramos, 
nia. Taip pat da nežinia, ką nuo Shrewsbury miestelio, „Kokios pagalbos mums 
darys darbininkai, jeigu ^e.^tono farmoj pereitų sų- yra davusi Didžioji Britani- 
kompanija jų reikalavimus 'ait^ rasta lovoje nušauta b jr Prancūzija sunkioj mu- 
atmestų — ar jie skelbtųi^^ton’ienė okitoj lovoj h vaiandoj?’' klausė jisai 
streiką, ar norėtų pirma ge- 14 ™etų vaikas parlamente. “Visiškai jo-
riau susiorganizuoti.

FORDO FABRIKAS BAR
CELONOJ DIRBA ŠAR

VUOTUS TROKUS.
Fordo automobilių fabri

kas, kurį Barcelonos socia
listai su sindikalistais kon
fiskavo, jau gamina šarvuo
tus vežimus Ispanijos res
publikos gynėjams. Pereitą 
sąvaitę to fabriko darbinin
kai jau pristatė Katalonijos 
prezidentui 20 tokių veži
mų. Ta proga mieste buvo 
įtaisyta didelė demonstra
cija. darbininkai apvažiavo 
naujais trokais didesnes 
miesto gatves ir visi sustojo 
eilėje ties valdžios rū
mais, kur valdžios atstovai 
juos apžiurėjo ir padėkojo 
darbininkams už jų pastan
gas. Po šitų ceremonijų visi 
trokai tuojaus buvo perduo
ti kariuomenės vadovybei, 
kuri išsiuntė juos į frontą 
prieš fašistus. Ant kiekvie
no troko yra plieno goptu- 
ras su kulkosvaidžiu.

: ir mii-štanti 8 metų mergaitė. 
Pati motina gulėjo negyva 

į ir laikė ant krutinės revol-] 
verį abiem rankom užden- 

!gus. Ar motina pati savo 
vaikus nušovė ir paskui sau

kios, tuo tarpu kai Vokieti- 
j<x, xvanj<x ii x vi vug<xuj«. 
siunčia musų priešams viso- 
kios medžiagos, kokios tik 
jie nori.

Europos diplomatai daug 
dirba norėdami sušaukti ne-

Ispanijos Armijoj 
500,000 Žmonių.

Is Madrido pranešama,j gyvastį atėmė, ar koks pik 
kad Ispanijos armijoj, kurijtadaris tai padarė, tuo tar 
gina nuo fašistų respublika, i pU neišaiškinta. Jos vyras itralumo ir nesikišimo kon 
yra 500.000 ginkluotų žmo-įsąvaitė atgal pasiėmė $700, pereneijų. 
nių, jų tarpe 5,000 moterų,: kuriuos jie gavo už parduo- “Bet kokia mums nauda 
kurių daugumų sudaro jau- ; tą farmų, ir dingo. Gali būt, iš tokios konferencijos? Vi- 
nos merginos. Jos kovoja kad dėl to motina nutarė su siškai jokios. Tikrovėje ji 

vaikais nusižudyti. Įtik pakenks musų reika
lams. Nes aišku, kad Fran-

Sovietuose Per Jfe-|cuzi-ia ir An£H.ia pasirašys . n , . c nnn neįsikišimo sutartį ir laiky
ti/# 1 astatoma |sįs duoto žodžio, o Vokieti

ja, Italija ir Portugalija pa- 
_ - « • x • .sirašys ir rems maištininkus

. Sugrįžęs iš Sovietų Rusi- kaip pirma rėmė. 
^LoJis BrėS^- šitas neitralumas išrodė 
kė Paryžiuje kfd Rusijoj
dabar per metus pastatoma p • -i v " ‘t5 OOft orlaiviu “I ėktuvu fa- nesikistl i Vldaus kar3 IsPa" 
brikai S^tuo^ daZrti- nij°j ir Pati Paulinė su
nk, briku DaeamTna 25i S- stabdė paramą IsPaniJos 
mu laiku pagamina zo Kai respublikos vėjams, lauk-
FranS” 4k7’ ,"2? ko> *
Lėktuvų fabrikuose R^i)«j fa^ti5k^Wet?i^i?r 
dabar dirbu 200,000 darbi lTaslstlska voKietna ir itaii 
ninku ant trijų

fronte šalia savo tėvų ir 
brolių.

Apie 90 nuošimčių šitos 
armijos sudaro liaudies mi
licijos būriai, o likusieji 10 
nuošimčių, tai reguliarė ar
mija. kuri pasiliko respubli
kai ištikima, ir smogiamoji 
gvardija. Daugumų regulia- 
rės annijos nusivedė su sa
vim fašistiški generolai.

LENKIJOS DIKTATO
RIUS FRANCUZIJOJ.
Šiomis dienomis Lenki

jos diktatorius gen. Rydz- 
Smigly buvo nuvykęs Fran- 
?uzijon pažiūrėti kariuome
nės manievru. Po manievrų 
karo ministeris Daladier 
iam pareiškė, kad Francu- 
zija nebepasitiki savo kai
mynais. bet stengiasi pasta
tyti tokią armiją, kuri galė
tu viena pati Francuziją ap
ginti. Franeuzai jau ir šian
dien galėtų vieni patys ap
siginti. pridūrė Daladier.- 
Reiškia, lenkų talka francu- 
zams jau nelabai reikalin
ga.

permainų. 
Mašinerija šituose fabri
kuose supirkta daugiausia 
iš Anglijos ir Vokietijos.

įa siuntė respublikos prie
šams orlaivius, bombas ir 
tankus. Jeigu Francuzija 
butų davus tiek ginklų res
publikos gynėjams, kiek 
Vokietija ir Italija davė fa
šistams, tai labai galimas 
daiktas, kad šiandien fašis
tai butų buvę jau suvaryti į 
ožio ragą. Dabar gi ims

NUSIŽUDĖ VOKIEČIŲ 
OLIMPIJADOS VADAS.

Vokietijos nacionalfašis- 
tų propagandos ministerija
paskelbė anądien, kad neži-|^”' iCdaug nereiite-

pnezast.es|,jnaį aukų_ pakolKdarbinin.

SUDEGINTA 162 BAŽ
NYTINIAI TRIOBESIAI.
Popiežiaus dvaras (Vati

kanas) skelbia, kad Ispani
joj žmonės sudegino iš viso 
162 bažnytiniu triobesiu. 
Tan skaičiun ineina bažny
čios, davatkynai, koplyčios 
ir kitokie pastatai. Tuos gai
srus, žinoma, pradėjo patys 
popiežiaus kunigai, užkur
dami Ispanijoj laužus Ink
vizicijos laikais pažangiems 
žmonės deginti.

ELIZABETHO STREIKAS 
PASIBAIGĖ.

Elizabeth, N. J. — Čia 
buvo sustreikavę Phelps- 
Dodge Copper Products 
kompanijos 1,300 darbinin
kų. reikalaudami pakelti al
tą 25 nuošimčiais ir sutrum- 
ointi darbo laiką iki 40 va
landų į sąvaitę. Konferenci 
joj tačiau nusileido ir suti
ko priimti 10 nuošimčių al- 
?os pakėlimą ir 48 valandas 
darbo. Už viršlaikį ir šven
tadienius bus mokama kaip 
už pusantro laiko.

ma dėl kokios 
nusižudė buvusių tarptauti 
nių sporto iškilmių (olimpi-
jados) vice-komendantas- rainei ic cpdacimac Wolgang Fuerstner. Be toj ^^^S SPROGIMAS 
staiga ir neišaiškinta mirti-1 ITALŲ KARO LAIVE, 
mi mirė Gustav Kuhne, ki- Ispanijos pakrašty vis 
tas žymus olimpijados šta- maišosi Italijos karo laivai, 
bo narys. J Pereitą sąvaitę viename iš

jų įvyko smarkus sprogi- 
RIAUSĖS KUN. COUGH-lmas, kuris išplėšė šone di- 
LINO'SEKĖJŲ MITINGE, džiausią skylę. Sugadintas 

Pereitų nedėldienį Wor-1 laivas buvo įtrauktas į Gib- 
cestery kun. Coughlino I raltarų. Jis priklauso grei- 
partijos” žmonės buvo su-1 tujų laivų tipui, skr; iduolis 

šaukę mitingų ir tuoj susi- Į “Gorizia.” Sakoma, kad 
mušė, negalėdami susitarti I sprogimas buvęs sabotažas, 
lėl pirmininko. Galų gale I Tarp italų jurininkų atsira- 
buvo pašaukta policija, ku-|do tokių, kurie padarė fa.-
ri riaušininkus išsklaidė. ’šistamS nuostoliu.

kai nugalės generolus.
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KARAS JAU ČIA PAT, j rj eina “lenkų koridorius” j i 
SAKO SOVIETŲ VADAI.! Baltijos jurą. Todėl vokie- 

T , ..t' • vt „ čių diplomatai dabar dirbaLondono Evenmg Neus j^viem frontais: vienas fron-1 
pereitą sąvaitę į&spausdim tag stengjasį patraukti savo 
Stalino ir kitų Rusijos vadų : ėn francuHzija, 0 kitaspusėn francuzija. 

nori susitarti su lenkais, kad I 
jie geruoju sutiktų atiduoti 
savo “koridorių” Vokieti
jai. Už tų “koridorių” Hit
leris siūląs Varšuvai Kauną.

Jeigu šitas planas vokie
čių nacionalistams pavyktų, 
tai kelias Į Rusiją ir Ukrai
ną jiems butų atdaras. 

Sovietų vądovybė gerai 
savo galvas ginant proletarų šituos manievrus mato ir to- 
gimtinę. Mes stovime didžiųjų dėl visai negalima stebėtis, 
įvykių išvakarėse. Priešai ren- kad Maskva prabilo apie 
kasi j pozicijas — bukit pasi- karą.
ruošę.” i -----------------

Stalino žodžiai

pasakytas kalbas, kurios 
buvusios perduotos per ra
diofonus visoms Sovietų ar
mijos dalims. Stalino kalba 
buvusi karingiausia. “Karas 
iau čia pat, bukit pasiruo
šę,” pasakęs jisai Įspėda
mas raudoną armiją.

“Kiekvienu momentu jus 
galit būt pašaukti paguldyt

šitie
skambėję raudonarmiečių 

stovyklose ir kareivinėse po 
visą Sovietų Rusiją.

Jisai užtikrino savo karei

DRAUGUS ŠMEIŽIA, O
PRIEŠAMS ŠUNVUO- 

DEGAUJA.
“Naujienos” pastebi, kad 

labai keistai elgiasi Lietu
vius, kad jie galės lengvai vos tautininkai. Teisėtą Is- 
savo priešą sutriuškinti, nes, panijos valdžią, kuri palai- 
girdi, ko su Lietuva draugiškus

“Viskas, ką tik pinigas ga- santikius, jų organas “Lie- 
lėtu nupirkti; viskas, ką tik tuvos Aidas” kaip Įmany- 
žmogaus protas galėtų išras- damas kandžioja ir žemina, 
ti; Viskas, ką tik ilgas darbi- persispausdindamas fabri- 
ninkų darbas galėtų sukurti—
viskas yra atiduota i jūsų ran
kas Sovietijos garbei ginti.”

kuojamus prieš ją šmeižtus 
iš fašistiškos Portugalijos. 
Romos, Vatikano ir kitų re-

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Kairiame vaizdelio šone Amerikos piliečiai bėga iš Ispanijos ir sėda laivan Bilboa uoste. 
Vaizdelio viršuje ginkluotas Ispanijos moteris einant prieš fašistų gaujas. Apačioje—turkų 
artilerija važiuoja į Dardanelius, kurie taikos sutartimi buvo turkų ginkluotoms jėgoms už
daryti.

Žmonės gimsta, auga, no-, tautinis frontų kovos spal- 
ri gyventi ir turi teisę gy- vinimas yra tiktai temdy- 
venti. Gamta visus žmones mo, klaidinimo priemonės, 
pasaulin leidžia gyventi ly- Reikia pabrėžti, kad dabar-

tė, sėdint Kaune, reikšti džiau
gsmą. kad militaristų klika 
skerdžia Ispanijos liaudį, ku
rios milžiniška dauguma trok
šta gyventi ramybėje ir dar
buotis dėl geresnio rytojaus.”
Tai gera pastaba Kauno 

bašibuzukams.

KODĖL 16 BOLŠEVIKŲ 
PRISIPAŽINO KALTAIS?

“Keleivio” skaitytojai jau 
žino, kad pereitą sąvaitę 
Maskvoje buvo sušaudyta

Pn Staline iraihawc <rpn ° Ispanijos jg bolševikų, ju tarpe Ka-
Po,^talino ,gen: sukilėliams pataikauja kaip menevas ir Zinovjevas. Pe-

Vorošilovas, Sovietų karo tjk išmano, 
komisaras. Jo kalbą Londo- Bet tai ęja ne viskas 
dono laikraščio korespon
dentas cituoja taip:

“Daugumas iš jūsų žino. 
kaip reikia priešą susitikti ir 
sumušti. Auklėkit tą žinojimą 
ir auklėkit dvasią. Bukit pasi-' 
ruošė kiekvienai valandai, nes 
busite pašaukti tam darbui, 
kuriam jus buvot lavinami. Aš 
žinau, kad šaukiami jus atsi- 
liepsit.”

1

reitą sąvaitę mes rasėm, 
kaip jie atsisakė nuo advo- 

“...dėdamas Ispanijos suki- katu ir atsistoję prieš teis- 
lėlių propagandos raštus savo mą kaltino save ir smerkė, 
špaltose. ‘L. Aidas' eina ranka tiesiai prašydami, kad juos už rankos su Vokieti jcs hitle- sušaudytų kaip aršiausius rininkais, kurie, kaip žinoma, niekšus ir pardavikus.

Visas pasaulis stebėjosine tik purvais drabsto Ispani
jos respubliką ir jos gynėjus, 
bet ir ginklais bei pinigais re
mia pilietinio karo kaltininkus. 
Už šitokią Lietuvos tautinin
kų politiką gali tekti Lietuvai 
užmokėti labai brangiai atei
tyje. Ar p. Smetona ir jo ben-

irecias Kaioejęs sovietų 
karo aviacijos viršininkas 
Alksnis, kuris taip pat pa-: dradarbiai nežino, kad Vokie- 
reiškęs, jog “artinasi valan- 
da, kuomet jus (kareiviai) 
turėsite parodyt meilę savo 
gimtinei ir savo partijos va
dams.”

Sovietų valdžia Maskvo
je šitą pranešimą tačiau ofi
cialiai užginčijo. Nei Stali
nas, nei joks armijos vadas 
tą dieną per radio nekalbė-1 
jęs. Ir bendrai Stalinas ne
kuomet per radio nekalbąs.

Klausimas tuomet kila, 
kokiu gi budu galėjo atsira
sti šitie, komisarų žodžiai? t 
Juk nesinori tikėti, kad juos 
galėtų prasimanyti pats lai
kraščio korespondentas.

Telegramos iš Maskvos 
sako, kad Sovietų spaudos 
tonas paskutinėmis dieno
mis pasidaręs irgi labai ka
ringas. Vienu ir tuo pačiu 
laiku valdžios organuose ir 
komunistų panijos laikraš
čiuose telpa vitrioliški strai
psniai prieš Vokietijos na- 
cius.“Apsiginklavęs iki dan
tų, vokiškas fašizmas ruošia
si naujai Europos skerdy- 
nei,” rašo “Pravda.”

Kad fašistinė Vokietija 
ruošiasi prieš Sovietus., tai ne 
paslaptis. Pavyzdžiui, šio
mis dienomis ji pailgino ka
riuomenės tarnybą iki dvie
jų metų, padidindama tuo 
budu savo armiją dvygubai. 
O kai Francuzija pradėjo dėl 
to nerimauti, tai pereitą są
vaitę Paiyžiun nuvyko Vo
kietijos ekonomijos minis
teris Dr. Hjalmar Schacht 
ir, kaip laikraščiai praneša, 
užtikrinęs Francuzijos pre- 
mierą Blumą, kad Hitlerio 
armijos sustiprinimas yra 
“taikomas ne prieš Francu
ziją, bet prieš Rusijos ko
munizmą.”

Fašistiški Vokietijos laik
raščiai jau atvirai pradeda 
rašyti, kad Vokietijai esą 
būtinai reikalingi derlingi 
Ukrainos laukai. Jai taip 
pat reikalingas Klaipėdos 
krąštas ir Dancigas, per kų-

:ies frontų kovos esmės gi
lumoje nei tikybiniai, nei 
juo labiau tautiniai motyvai 
neturi jokio pagrindo. Juk 
tikrovė gi rodo, kad ispanai 
kovoja su ispanais, francu- 
tai su francuzais, anglai su 
ingiais: mažne tas pat pa
sakyta ir apie religijas. At
virkščiai: tie, kuriems pri
metamas antitautiškumas, 
kovoja už didžiausią tauti
nę laisvę, drauge ir už sąži
nės laisvę.

Tikvbininkai, tiesa, nusi
skundžia kairiųjų frontinin
kų tūlomis represijomis. Tai 
iabar yra Ispanijoj. Bet rei
kia pasakyti, kad čia tiky- 
bininkai nukenčia ne kaip 
tikvbininkai, bet kaip kito 
fronto — antisocialinio, an
tidemokratinio fronto ko
vos dalyviai.

Žinoma, čia daug kas pa
eina ir nuo kovojančių kul

tūros, istorinių pasekmių ir 
kt. Ir čia matome, kad juo 
kovojančių kultūra aukštes
nė, juo susipratimas dides
nis. juo jautriau bojama tei
sybė; juo daugiau pareiš
kiama noro i socialines re
formas eiti gera valia, juo 
frontų kova eina ramiau, 
kulturingiau ir sklandžiau.

Visi gyvenimo faktai, visi 
•eiškiniai rodo, kad žmoni
ja priėjo ribą ir jai reikia 
persitvarkyti didesnės tei
sybės, didesnio teisėtumo, 
didesnio sugyvenimo ir di
desnės pažangos būtinumo 
pagrindais.

Nereikia daryti iliuzijų, 
kad frontų kova bus lengva 
—tai parodo Ispanijos pa
vyzdys, — bet tai neišven
giamai turės Įvykti. Tade 
pasaulis, žmonija susitvar
kys naujais pagrindais: lai
svės, lygybės ir brolybes, ir 
tai ne teoretinės, bet prakti
nės. Žmonija dabar teoriją 
nori paversti praktika, turi 
ją Įgyvendinti. Todėl dabar 
eina kova už praktiškąją 
laisvę, lygybę ir brolybę. Ii 
anksčiau ar vėliau, bet tai 
bus laimėta ir Įgyvendinta.

“L. Žinios.”

giomis teisėmis,—natūralu 
yra, kad žmonės tos lygybės 
gyvenime ir siekia.

Tačiau iš kitos pusės žmo
gus yra egoistas,—kiekvie
nas siekia kaip geriau gy
venti. šis reiškinys taip pat 
yra gamtiškas.

Ir štai, gyvenime šie du 
siekimai susiduria ir kyla 
kova už būvį, kuri faktinai 
yra jau kultūros padarinys.

Tiesa, gamtoje taipgi vy
ksta kova už būvį — augalų 
ir gyvulių pasauly: atsilai
ko, išgyvena ir daugiausia 
turi patogumų stipriausis. 

______________________ Tačiau augalų ir gyvulių
, . , . ., pasaulv — tai grynai fizi-zortus velnias pabėgo ir da- jėį jnstin^ vedama 

valka tai pakvipo kad prie fc J į ’ Rj ž 
atdarų langų kambario oras k kuri vra sąmoni®?a. 
pasidarė beveik nepaken- žm įgalima
ciąinąs... Ir visi suklaupė ir , £ ; plantanimaljne 
atkalbėjo padėkos maldą... ko<« 2mogus turi

Na, o bedieviai sako, kad dvasines jėgas, kurios ji ski- 
stebuklų nėra!.., ria nuo kito organiškojo pa-

-------------- šaulio.
KĄ SAKO TROCKIS. Jeigu plantanimalinis
Paklausus, ar jis ištiesų; žmogaus instinktas, kurį 

darė st, KamenevoJ-Zinovje?^L,V!±tmeir IgrinTį

“EIK ŠALIN, ŠĖTONE!”
Šitokiu antgalviu “Drau

gas” deda vieno kunigo pa
rašytą labai šventablyvą is
toriją. Stebuklai tenai taip 
ir mirga. Štai, velnias buvo 
apsėdęs vieną davatką. li
gai jis ją kamavo, ilgai ji 
Kristaus vardo ištart nega
lėjo, bet galų gale nuėjo pas 
kunigą, kad atskaitytų ek- 
zortus. Ir štai kokie “cudai” 
pasidarė:

“...šėtonas turėjo apleisti 
savo auką ir grįžti su piktomis 
dvasiomis pragaran.

‘‘Ir koks vaizdas! Moteris 
atidarė akis, pirmą kartą ek- 
zorcizmo metu atvėrė burną, 
nusišypsojo, ir... prabilo kūdi
kišku dievotumu: ‘Tebūna pa
garbintas Jėzus Kristus ?

“Ir tai pirmą kartą į dvyliką 
metų. Per 12 metų ji negalėjo 
ištarti Jėzaus vardo, nes buvo 
šėtono nelaisvėje. Džiaugsmo 
ašaros riedėjo per jos veidą, 
kaip ir tų, kurie ten pribuvo.

“Per džiaugsmo valandas 
iiCi nejausta. kambary OrO Sun- 
kūmas, nei smarvė. Visi lan
gai buvo atidaryti, nes nebuvo 
galima ilgiau pakęsti.

“Visi suklaupė ir atkalbėjo 
padėkos maldą.”
Ot, kur stebuklai! Per eg-

; žmogų stumia
ti Staliną 'Ikonas Trockis i savinaud iškurną, individua- kuri? d?bar^X N^e-’ linį, Patenkinimu tai jo

J J’ • jtuoja ir kita: žmogus gyve-
Trockis sako, kad čia bu- j na visuomenėj, jis socialinis 

vęs ne jo sąmokslas prieš i gyvulys ir jis supranta, kad 
Staliną, bet Stalino prieš ji. visi žmonės turi lygią teisę Į 
Visa šita Maskvos byla bu- gyvenimą ir kad jie gali su- 
vusi valdžios fabrikacija— tvarkyti gyvenimą taip, kad 
tokia fabrikacija, prieš ku- į socialiniai skirtumai butų 
rią Dreyfuso byla Francuzi- juo mažiausi.

vo grupe sąmokslą nužudy-

joj ir Reichstago padegimo 
byla Vokietijoj esančios tik 
menkniekis.

Palaukit,” sako Trockis.

Kultūra žmogų atvedė į 
tą punktą, Į tą aukšti, iš ku
rio žiūrėdamas žmogus ma
to, kad jam, kaip sociali-

šitos bylos keistumu. Kiek
vienas statė klausimą, kodėl 
tie žmonės smerkė patys sa
ve? Kodėl jie taip gyrė ir 
garbino Staliną, kuri jie J

tarčai niiviiHutiVMI ▼ VI •
“Literary Digest” aiškina 

šitą dalyką taip:
“Kodėl teisiamieji taip

slanra

tijos naciai dar nėra atsižadė
ję sava plano ‘išvaduoti’ Klai
pėdą?

"Kai hitlerininkai sulauks 
patogios progos ‘joti’ į Mažo
sios Lietuvos teritoriją, tai jie 
pirmiausia palieps savo agen
tams Klaipėdoje sukilti prieš 
Lietuvos valdžią. 0 prasidėjus 
pilietiniam karui tame krašte, 
vokiečiai eis iš Rytų Prūsų pa
dėti savo broliams, ir visa na
cių propagandos mašinerija 
fabrikuos ir skleis pasaulyje 
‘žinias’ apie ‘lietuviškus bar
barus,’ nuo kurių reikią gelbė
ti ‘kulturingus vokiečius.’ Ką 
tuomet Kaunas sakys prieš to
kią hitlerininkų propagandą?

“Ar jisai galės protestuoti 
prieš Vokietijos kišimąsi į vi
dujinius Lietuvos reikalus?

“Ar jisai galės smerkti Vo
kietijos valdančiąja partiją už 
maištininkų rėmimą svetimo
je šalyje?

“Ar jisai galės apeliuoti į 
pasaulio opiniją, reikalauda
mas užtarimo teisėtai Lietu-, 
vos vyriausybei prei? sveti
mos šalies intervenciją?

“Jeigu Kauno ponai šian- i 
dien teikia moralinę paramą , 
Ispanijos kontr-revoliucioni- 
ninkams ir solidarizuojasi su 
tais, kurie aprūpina ginklais Į 
sukilėlius, tai jie neturės, jo
kios teisės kelti balsą prieš vo
kiečius, kuomet šie sumanys 
iššaukti pilietinį karą Lietu
voje.

“Ir kitas dalykas. Argi Lie
tuvos tautininkai nesupranta, 
kad jeigu pasiseks ginkluotas 
fašistų, generolų ir klerikalų 
sukilimas Ispanijoje, tai žy
miai sustiprės visoje Europoje 
tie gaivalai, kurie stoja už 
ginkluotą kovą, už smurtą 
karą?

“Lietuva maža, bet galingų 
priešų apsupta valstybė. Jos 
viltis gyvai yra Europos taikoje. Pirmas didelis karas gali Lietuvos vardą nušluoti nuo Europos žemėlapio.

“Taigi yra tiesiog beprotys-

uo-'
liai varžėsi tarp savęs, steng
damiesi viens kitą prarėkti, • 
‘aš esu daugiau nusidėjęs, aš . 
savo išdavyste esu užsipelnęs 
mirties bausmę,’ gali būt tik
tai vienas atsakymas. Iš senu- . 
jų bolševikų da nei vienas ne-1 
buvo iki šiol nužudytas; o i 
niekšiškas prisipažinimas kai- • 
tu Sovietų teismuose nesykį į 
yra išgelbėjęs gyvastį, kurios 
joks apsigynimas nebūtų ap
saugojęs.

“Duokit man tik truputį lai- mam gyylub *enka dalintis 
ko. Jus pamatysit, kad kal
tintojai tuojaus 
apkaltinti.”

Laisvamany bė paliuosuos dar

vienio mrvnmmn n» n-nmimoic 
▼ įoaio g j v^muivj ii ^uiuiiiaič

patys bus '-r blogumais. Maža to, jis 
mato, kad jis bendrų gerbū
vio siekimų, bendrų tikslų 
vedamas ir bendrai dirbda-ibininkus nuo pragaro baimės, Įmas gak pasiekti nepalygi- o socializmas — iš kapitalizmo narnos gerovės ir laimės,

KAIP LENKUOS LAIKUOSE AUGI
NAMA MIRTIS.

negu vienas kitą engdamas 
ir išnaudodamas.

Ir štai čia yra kryžkelis: 
senasis, gamtiškasis žmo
gus, tradicijų žmogus nori 
eiti senu naudojimosi bei iš
naudojimo keliu, o naujasis 
žmogus — bendradarbiavi- 

keliu.

Aguonos ir garstyčios, iš Musų šeimininkas jau sto- 
kurių daromos nuodin- vi prie kito lauko — garsty- 

gos dujos. čių lauko. Jų taipgi anks-
Vienas laikraštininkas ra- čiau Lenkijoj tiek nebuvoj mo bei kooperacijos 

šo apie laukus, kuriuose au- auginama, o dabar visur j Čia ir susidaro frontai, ku-
“Pavyzdžiui, Leonidas Ni- ’ ginama mirtis. matome. _ j rie ypač madoje dabar. Pa-

kolajevas, taip pat vienas iš1 “Priešais mus, — jis rašo,; “Garstyčios—sako jis,— Į grindine jų mintis, idėja y-
senujų bolševikų, 1934 metais. —iš abiejų pusių guli milži- taipgi pramonėj turi dabar Į ra tiktai ta, kaip čia nusa-
nušovė Leningrade centralinio! niški plotai nematytų Len- dideli pareikalavimą. Gars-
komiteto narį, Sergejų Miro- 
ncvičą Kirovą. Ir jis buvo už
tai nuteistas. Stalinas tečiau 
neleido jį sušaudyt, liepdamasi 
nudėti jo vietoje 117 kitų ru
sų.

“Taigi tikėdamiesi, kad pri
sipažinimu gali būt išgelbėtos 
ir kitos gyvastys, buvusis ko
munistą Internacionalo vy- 
riausis sekretorius Zinovje
vas. buvę aukšti Sovietų valdi
ninkai Kamenevas. Smirnovas 
ir trylika kitų, norėjo viens ki
tą prarėkti ir prisipažinti:

“1. Kad jie darė su Leonu 
Trockiu sąmokslus.

“2. Kad tų sąmokslų tikslas 
buvo ‘prašalinti Sovietų Rusi
jos priešus.’

“3. Kad pirmos eilės priešas 
yra Stalinas, o antros — karo 
komisaras Vorošilovas.

“4. Kad abudu juodu užmu
šus, Rusijon sugrįžtų Trockis 
ir ‘trockininkai’ pagrobtų So
vietų valdžios vaira i savo ran
kas.”
Bet šita išpažintis suimtų

jų neišgelbėjo. Visi jie buvo 
ir sušaudyti. Tai pirmas toks 

Įvykis po caro nuvertimo, 
kad seniausi bolševikų va
dai, Sovietų valstybės kūrė
jai, butų baudžiami mirtimi.

Dabar turbut jau nei vie-

kijoj augalų. Koki tie auga- tyčios, matyt, taipgi tiems
lai? Tai žalios garstyčios iš
augo vietoj cukrinių runke
lių, bulvių ir kviečių. Į kai
rę tęsiasi didžiuliai plotai 
išblyškusių, ružavų, anemi- 
nių žiedų. Taurelės jų atro
do lyg kokia milžiniška ka
riuomenė, kurios tesimato 
tik galvos ir nedidelės gal
velės, skęstančios masėj. 
Tai Lenkijoj nematyti dide
li aguonų ir garstyčių laukai.

“Gražus vakaras. Galvi
jai traukia namo. O mes 
žiūrime Į neužmatomus iš
blyškusiai ružavų aguonų 
plotus, besitęsiančius net už 
akyračio. Kam tiek daug 
aguonų? Kam reikalingos 
tokios galybės evangelinių 
garstyčių?” — “Dabar gar
styčių ir aguonų didelis pa
reikalavimas. Labai pakilo 
kainos,”—sako šeimininkas.

Ūkininkas tačiau nekalba 
apie tai, kaip kalbėtų apie 
rugius arba kviečius. Jo žo 
tižiuose yra kažkokia pa
slaptis, kuri, lyg tos vakaro 
sutemos, gaubia šiuos di
džiulius aguonų ir garsty
čių laukus. Bet jis pamažu 
taria:

“Kam reikalingos aguo
nos? Tiek daug aguonų?

nas politinių kalinių Sovie- Matone, ponai, aguonos yra 
tuose nenorės pats save kai-1 produktas, iš kurio gamina- 
tinti. Imos dujos... iperitas...”

pat tikslams tarnauja. Kiek 
prisimenu, iš garstyčių ga
minamas fosgenas...”

Vėl ilgai žiūrime Į garsty
čių laukus. Nežinojome, iš 
ko gaunamas fosgenas; ne
žinojome taipgi, iš ko kilęs 
iperitas. Manėme, kad tai 
kažkoki cheminiai jungi
niai, kažkoki milteliai, ang
lies ar metalo liekanos duo
da tas dujas. Dabar pasiro
do, kad garstyčios, aguonos.

Priešais mus siūbuoja že
mučių augalų ir išblyškusių 
žiedų laukai. Abu šie laukai 
gimdo mirtį... Nes iperitas ir 
fosgenas—tai baisiosios du
jos, kuriomis karo metu nuo
dija žmones...

Taip Poznaniaus dvarinin
kas, taikydamasis prie pa
reikalavimo, sėja ne kvie
čius, ne cukrinius runkelius 
sodina, bet aguonas ir gars
tyčias...

Kainos geros, ūkis apsi
moka.

“O kur tie produktai išve
žami?”

“Į Vokietiją, Francuziją, 
net Šveicariją.”

Taip ramus Lenkijos kai
mas, prieš savo norą, darosi 
kažkokiu Įžengiamuoju ka
ro pramonės Įrankiu,—bai
gia savo rašinį laikraštinin
kas. “L. Ž.”

kyla.
Bet tai, žinoma tik teori

ja; o praktika, kaip visuo
met esti, ne absoliutiškai su
rinka su teorija; bent ji ne
gali eiti tiksliais teorijos ke
liai; ji, žiūrint sąlygų, kiek 
nukrypsta i šalis, ivairauja.

Taip praktikoje mes ir 
matome: vienur “frontai” 
vienaip laikosi ir elgiasi, ki
tur — kitaip. Tik viena da
bar aišku, kad žmonija iš 
smulkaus susiskaldymo Į 
srovelių ir grupelių kovas, 
dabar pereina Į frontų kovą.

Dabar kovoja naujasis— 
proto, logikos ir visuomeni
nės sąžinės pasaulis su se
nuoju pasauliu — praeities, 
gamtinių sąlygų, perėjusių Į 
tradicijas pasauliu.

Šitoje frontų kovoje keb
lią rolę vaidina bažnyčia, 
kuri dabar tikinčiuosius su
skaldė i dvi lygiagretes 
frontams sroves. Socialinės 
popiežius enciklikos derina 
tikinčiuosius prie naujojo 
fronto, o bažnytinė hierar
chija ir tradicijos ją stabdo 
senose pozicijose. Iš čia dvi
lypumas, kuris ypač reiškia
si jaunime.

Taipgi yra bandymų fron 
tų kovai duoti kaž kokią 
tautinę — patriotinę ir anti- 
tautinę — internacionalinę 
prasmę

Bet kaip tikybinis, taip ir

Mirė Du Žymus 
Vyrai.

Farmerių darbiečių guber
natorius ir Karo Departa

mento sekretorius.
Pereitą sąvaitę mirtis pa

siėmė dvi žymias Jungtinė
se Valstijose asmenybes. 
Vienas buvo Minnesotos gu
bernatorius Floyd B. Olson, 
farmerių-darbiečių partijos 
žmogus, o antras buvo Ka
ro Departamento sekreto
rius Dern.

Kaip karo ministeris, 
Dern laikė svarbią poziciją, 
bet jis ne žmonių buvo i tą 
vietą išrinktas, o prezidento 
Roosevelto paskirtas, todėl 
jis neatstovavo žmonių va
lios.

Kas kita buvo su Olsonu. 
Jis buvo kilęs iš paprastų 
vargo žmonių ir tie žmonės 
buvo pastatę jį aukščiausion 
savo valstijos vieton. Ir to
dėl kai Olsonas mirė, Į jo 
laidotuves susirinko 150,000 
žmonių.

ORLAIVIS NUKRITO
LIEPSNODAMAS J MI

NIĄ.
Ant Long Islando, ties 

Ferris Point, pereitą nedėl- 
dienį keli šimtai žmonių tu
rėjo pikniką. Virš jų skrai
dė privatinis orlaivis. Jis 
staiga sprogo ir liepsnoda
mas nukrito žmonių tarpam 
Viena moteris buvo užmuš
ta ant vietos, o trys kiti as
menys buvo sužeisti.

t
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KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU
KAS GIRDĖT CLEVELANDO MIESTE. Barcelonos Darbininkų Vaikai .!U Barikadų.

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Nekurie mūsiškiai “pa
triotai” yra labai užsigavę. 
kad pažangesni lietuviai 
rengia diskusijų vakarą 25 
rugsėjo dieną kaip 7:30 vai. 
vakare. Lietuvių salėj. Mat,
Į tas diskusijas yra kviečia
mi visi baudžiavos laikų 
garbintojai, kurie labai “sil
kina” už diktatorišką val
džia Lietuvoje. Šitose dis
kusijose jie turės pasiaiš
kinti, kodėl jie priešingi 
žmonių laisvei. Bet ir jiems 
bus duota lygi proga statyti 
savo klausimus. Bet jeigu 
jie nepasirodys, tai tada te
gul vyručiai burnas visai už
sidaro. Įžanga i šias disku
sijas veltui. Komisija kvie
čia visus dalyvauti, nes bus 
apkalbami ir diskusuojami 
opus Lietuvos reikalai. Šios 
diskusijos yra rengiamos ne 
vieno-kito asmens, ir ne 
partijų, bet visų lietuvių, 
pritariant daugeliui draugi
ją

Rugpiučio 16 dieną SLA. 
14 kuopa turėjo ekskursiją. 
Tai buvo privatiškas išva
žiavimas i Martinkaus ūkį. 
Jis buvo suruoštas narių su
ėjimui Į geresnį draugišku
mą. Bet kadangi šioj kuo
poj randasi daug nelabai 
draugingų narių, tai ir šis 
išvažiavimas nebuvo skait 
lingas. Tas parodo, ką reiš
kia nesantaika.

Tą pačią dieną naujos pa
rapijos darže įvyko soda- 
liečių piknikas. Žmonių ma
tėsi dailus būrelis ir, rodos, 
visi turėjo smagią dieną.

Politikieriai moka žmo
nes mulkinti ir sau balsus 
gaudyti. Kada majoras Bur- i 
ton užėmė savo vietą, tai ki
lo daug nepasitenkinimo, 
kad jis nepildąs savo priža
dų. Juodukų apgyventame 
distrikte pradėjo net protes- 
:ai kilti prieš Burtoną ir juo
džiai žada daugiau už jį ne
balsuoti. Taigi majoras su
galvojo būdą patenkinti 
juodveidžius ir darbų jiems 
neduodant, kurių jie reika
lavo. Kadangi vienas juo
dukas iš Clevelando laimė
jo čempijonatą nuvažiavęs

Vokietiją, tai musų majo
ras sumanė iškelti didelį 
lalių ir padaryti didelį pa
radą miesto gatvėse kaip jis 
sugrįš. Jau yra paskirtos ke
lios dovanos jam įteikti, ir 
išrinkta komisija, kuri va
žiuos į Nevv Yorką jį pasi
tikti. Ir juodžiai jau vėl pra
deda kalbėti, kad Burton y- 
~a puikus žmogus. O kad jis 
leidžia miesto pinigus to
kiems niekams, tai kas čia 
tokio! Yra žioplių, kurie ir 
vėl pripildys iždą. Pakels 
mokesčius po kelius dole
rius visiems, ir bus gerai.

Šis vaizdelis buvo nuimtas Ispanijos mieste Barcelonoj. Jis parodo, kad darbininkų vaikai, 
pasilenkę už akmenų barikados ir su šautuvais rankose laukia fašistų pasirodant. Fašistai 
Barcelonoj buvo sumušti ir dabar šis miestas su visa provincija yra darbininkų rankose. Čia 
buvo konfistuoti Fordo ir General Motors automobilių fabrikai, kuriuose darbininkai dabar 
gamina šarvuotus automobilius ir amunicijų Liaudies Fronto armijai.

Du Piknikai Tą Pačią Dieną Sukėlė 
Daug Triukšmo Pittsburghe.

Ištikrujų čia niekas neno
rėjo niekam kenkti. Kada 
buvo pradėta rengtis prie 
viršminėtų piknikų, tai biz
nieriai nieko nežinojo apie 
Radio rengiamą pikniką, o 
Radio valandos vedėjas 
nieko nežinojo apie biznie
rių rengiamą pikniką. Reiš
kia. netyčia taip pasitaikė, 
kad abudu piknikai supuolė 
tą pačią dieną.

Kada paaiškėjo, jog du 
piknikai yra rengiami vieną 
dieną, iš Radio valandos 
vedėjo pusės ir iš nekuriu 
biznierių pusės buvo deda
mos pastangos, kad biznie
rių piknikas butų atidėtas 
kitai dienai. Biznieriams 
valdant Lietuviu ūkę buvo 
visai nesunku taip padary
ti, o Radio valandos vedė
jui nebuvo galima savo pik
niką kitai dienai atidėti, nes 
Adomo Sodno visos kitos 
dienos buvo užimtos.

Tačiau tūlam tautininkui 
biznieriui ir nekuriems taip 
vadinamiems katalikiškiems 
biznieriams užsispyrus, bu
vo nutarta laikyti savo pik
niką kartu su Radio pikni
ku. Turbut jų norėta Radio 
pikniką suvaryti į “ožio ra-

Bet pasirodo, kad Radio 
pikniką netik negalima bu
vo suvaryti į “ožio ragą,” 
bet tos lenktynės jam daug 
pasitarnavo geron pusėn. 
Matomai, agitacija “už” ir 
“prieš” išjudino Radio šali
ninkus. Gi biznieriams to
kia agitacija buvo žalinga, 
nes žmonės ėmė agituoti ne
tik prieš jų pikniką, bet ir 
prieš pačius biznierius. O 
toji agitacija buvo išprovo
kuota, kaip sakiau, tik ke
lių neišmintingų biznierių, 
kurie vadovauja Vaizbos 
Butui.

Jei biznieriai butų atidė
ję savo pikniką kitai dienai, 
tai ir tie patys Radio šali
ninkai butų karštai parėmę 
jų pikniką. Ir butų buvę 
daug sveikiau visiems.

Šis atsitikimas lai būna 
pamoka tiems tautininkiš- 
kiems ir nekuriems katali
kiškiems biznieriams, kad 
neišmintinga yra maišyti 
biznio reikalus su partijų 
reikalais arba kam keršyti.

Reporteris A.

Dėl to Radio Valandos pik
nikas labai pasisekė.
Rugpiučio 23 Pittsburghe 

įvyko senai lauktas Lietu
vių Radio Valandos pikni
kas.

Tai buvo turbut vienas iš 
didžiausių išvažiavimų, ko
kius kada Pittsburgho ir a- 
ųylinkės lietuviai yra turė
ję, o jau Adomo Sodnas tai 
tikrai da nebuvo matęs to
kios gausios lietuviškos pu
blikos.

Nors pikniko rengėjai 
rengėsi prie skaitlingos pu
blikos, bet jokiu budu neti
kėjo tokių didelių minių, 
nes tą pačią dieną buvo ir 
kitas piknikas šalia Pitts
burgho. Tą kitą pikniką 
rengė Lietuvių Vaizbos Bu
tas. Į šį biznierių pikniką 
netik įžanga buvo nemoka
ma, bet biznierių pasamdyti 
busai uždyką vežė norin- 

va£įuotį į jų pikniką ir
STOUGHTON, MASS. ' UNION CITY, CONN. -Jeigu kas rodėsi, tai vien tik žadėjo uždyką parvežti na-

Me. pageidaujam paskubėt Fašistų piknikas. ™»-Sportininkams buvo ža-
oasibrėžta reikalą’ ,• Alks?ims’. Motiecius, T. damos ir dovanos. Bizme-pas ą. ą. Fasistuoj antis Conn. lie- \ alkis su žmona, Sekys, Že- riai savo kostumeriams ir

Čionai lietuvių gyvena tuviai 23 rugpiučio surengė mantauskas ir dar keliatas visiems, kas tik ateidavo į 
geras skaičius, yra ir kelia- • lietuvių parke pikniką “Vie- kitų. Piknike buvę*. jų krautuves iš kalno jau
tas gerai veikiančių draugi-! nybės” reikalams. Pikniko -------------- . dalino įžangos tikėtus į tą
jų, bet laikraščiuose apie | lankytojų buvo nedaugiau- BALTIMORE, MD. jų pikniką ir nemokamus ri
mus mažai kas rašoma, re- šia, gal kokie 2—3 šimtai ....... . .. ketus ant busu
gis kad Stoughtono lietu- (apylinkėse, kaip Water- Vls da kalba aPie Tysliavą. Q Lietu^ų Radio Va- 
viai viešai nieko neveikia, būryje, gyvena apie 14 tuk- Liepos 26 d. “Vienybės” landos pikniku buvo visai 
tik miega ir dirba. Bet tikre-!stančių lietuvių; tai parodo, štabas norėdamas uždirbti kitoks dalykas, čionai at- 
nybėje pas mus veikiama kaip čia yra “stiprus” fašis- ant zupės mizernai gyvuo- važiavus reikėjo užsimokė-
daug. Atliekama ir gana-tai). Dargi pačioje “Vieny- jančiam fašistų laikraščiui, ti po 25 centus įžangos kož-

lus Prie kožno gero darbo svarbių darbų. Čia jau susi-į bėję” skelbti Brooklyno fa- parengė čia Arron darže nam vienam, ir į šį pikniką
vra prisidėjęs su gražia au- organizavo ir bendras drau-! šistų veikėjai nepribuvo, pikniką. Kaip teko girdėti, reikėjo važiuoti savomis
ka. Lietuviai turėtu io bizni komitetas Lietuvos de-j Matėsi “jo šviesiausia vado- rengėjams “už burdą” užsi- lėšomis. Tačiau, radio va- 

tuv
čius, kuriuos jis kepa. Jo - - 1L;X T. , - - •,
duoną galima girti su pasi- 8allnt Selbet Lietuvos zmo-

Kazys Obelienis sako, 
kad ežerų parodoj jo dona- 
cų biznis eina gerai. Par- 
duodąs daug donacų ir ka
vos. Smagu girdėt, kad jam 
gerai sekasi, nes jis nuošir
džiai remia lietuviu reika-

Daugelis pasigenda D-ro 
Thomas-Tamošaičio. Sako, 
kur jis pradingo, kad nesi
mato. Matai, Dr. Thomas y- 
ra vietos lietuvių žinomas 
kaipo geras dantų gydyto
jas; jo ofisas randasi sker
sai gatvės nuo Lietuvių sa
lės. Na, ir kaip tik kur ant 
pikniko jis nepasirodo, tai 
visi ir kalba: kur jis dingo? 
Nors daktaras myli savo 
draugus ir norėtų visur da
lyvauti, bet kartais aplinky
bės neleidžia. Jis turi ūkį 
atokiai nuo Clevelando ir 
ten gyvena šeimyna. Taigi, 
kaip tik turi truputį laiko, 
jis važiuoja tenai. Bet žie
mai atėjus daktaras vėl bus 
ant vietos.

didžiumų — tikrai lietu- nem? apsigint nuo fasisti- 
nių žmogžudžių.

Komitetas nepersenai tu
rėjo susirinkimą, tarp kitko 

. visi draugijų atstovai vieno-
Jau buvau rasęs apie D-ro dai pareiškė pageidavimą,

«-i r-,Lr ri f Tio tnirvn-i eL-oifrv r\O_ io vaijjgi orvaivv
žangiuosius laikraščius.

Townsendo suėmimą dėl 
eikvojimo svetimų pinigų, 
kurie esą sumokėti į town- 
sendiečių kliubus. Šiomis
dienomis jis buvo šauktas į se kolonijose.
teismą, bet pranešė iš Chi
cagos, kad labai sergąs ii 
negalįs iš viešbučio niekur

kad Mass. valstijoj butų su
organizuotas apskritys, su 
kurio pagelba geriau butų 
subendrintas veikimas viso-

Suvažiavus apielinkių ko
lonijų delegatai, išdirbtų 
planus kaip sėkmingiau vei-

Teko nugirsti, kad vienas 
jaunas dainininkas Stonio 
kambariuose pakėlęs didelį 
triukšmą ir davęs savinin
kui per žandą, o pastarasis 
su šautuvu išlydėjęs svečią 
ant gatvės. Negražu nueiti į 
svetimus kambarius ir užsi
pulti savininką. Man rodos, 
kad p. Stonis yra rimtas ir 
draugiškas žmogus.

išeiti. Taip liudija jo darta- kti, nes dabar Kongresui 
ras- praėjus lėtai dirbama. Tas

vekiausiai yra taip todėl, 
Central Air-Lines Ine. kad daugelio kolonijų lietu- 

praneša, kad per pirmus vįai nepermato gyvojo rei- 
septynius šių metų mene- kalo arba neįstengia sek- 
sius ji padarė $10,000 pel- minkiau veikti, nes neturi 
no, o pernai per tą patį lai- piakankamai' cėmentuojan- 
ką turėjusi $78,000 nuosto- čĮų .sįp§kų, joms reikalingas 
lių. Turbut šįmet daugiau kooperavimosi su kitomis 
žmonių važiuoja oru, negu kolonijomis.
pernai važiavo. Tam reikalui reikėtų su-

--------- rengti maršutą, pasiųst kal-
Miller-Shelby Product Co. Mėtojus, kurie teisingai iš- 

praneša, iš Shelby mie- aiškintų Lietuvos žmonių 
stelio, kad jau paskyrusi Pa(ietį- Atskiros kolonijos
50,000 dolerių savo dirbtu- to padaryt negali ir nepa
ves tenai padidinimui. Sykiu rar\ku’.ne^ Pa?ldaro daug įs- 
prisidės ir Michigan Steel laidlL ir kltli neparankumų

sejui V. Laukaičiui. Jis Kadangi Lietuvių Radio 
apygirtis rėžė spy- įsimetęs į savo automobilį Valandos pikniko rengėjai 

j1^.’ 1?et ?u , ..a i)ra' Jos agentu Tarną vežiojo nesitikėjo tiek daug žmonių
nėjo i ėkauti, kad jis pei- po kriaučių darbavietes ir įj- nebuvo nrie to prisirengė, 
daug “musoliniškaF' veido abudu dalino garsinimus taibuvo šiek tiek ir nesma- 
neraukytų. Pat? Tysliava, pikniko; tas ir išgelbėjo Ta- gurno, nes negalėjo spėti 
tai mažai kalbėjo: tik pa- mą. O jeigu teisėjas nebūtų tinkamai visiems patarnau- 
sake, jog po Naujų Metų gelbėjęs garsinti, tai Tarnas ti. Ypatingai sunku buvo 
“Vienybė” eisianti dienraš- ir zeceris Petriką butų ke- prįe baro alus pilstyt; kiti 
čiu, o publikoje tuoj pasi- liavę pėsti iš Baltimorės į gėrimai ir valgiai pasibai- 

^au gaasįe ‘s*n' Brooklyną, nes pinigų nuo gė iabaį anksti. Prieš pikni- 
vicių is Lietuvos. Be abe- pikniko apmokėti gelžkelio ko pabaiga ir vandens šalti
no, tais “senvičiais” supran- bilietui nebūtų likę. nis išdžiuvo.
tama tautininkų parama, Norg pjknįkas jau senai i Abelnai paėmus, publi- 

jog tokiame praėj0 ir nevertėtų apie jį kos nuotaika buvo labai ge- 
Kur yia I4,rašyti, bgt koks ui R K rą; buvo jaučiamas pasiten- 

bai teisingai ir gabiai para-1 kinimas, kad Lietuvių Ra
šė į “Keleivį” kas tame pik- • dio Valandos piknikas yra 
nike dėjosi ir kaip Tysliava taip sėkmingas, nežiūrint

Kurisn

nes sakoma,
Waterburyje, 
tūkstančių lietuvių, o “Vis 
nybės” skaitytojų yra tik 
“nelaimingas” 13 skaičius; 
tai kągi kalbėti apie kitas 
vietas, kur skaičius lietuvių 
mažesnis? Tai kaipgi dien-

Nekurie lietiniai kalba, 
kad Lietuvių kultūrinis dar
želis esąs vieno asmens, nes 
tas asmuo vis giriasi “savo 
nuveiktais darbais,” o kitų 
darbas esąs mažai reikš
mingas. Tas netiesa, o kurie 
taip mano, tai patys turėtų 
daugiau pasidarbuoti ir pa 
rodyti tam asmeniui, kad jis 
yra mažiau reikšmingas ne
gu kiti.

Rugpiučio 15 dieną O. 
Pečkaitienės sode buvo su
rengtas kortavimo vakarė
lis, kurio pelnas buvo ski 
riamas remti Jono DeRight- 
er kandidatūrą į valstijos 
seimą antram terminui. 
Žmonių prisirinko nemažai.

ir todėl vengia bent ką pra-
______ dėti. O užuojauta Lietuvos

r. .. , , ............... žmonėms visur didelė.
Kęh cleyeland iečiai įsva- Todėl, mes pageidauja 

ziuoja Lietuvon: Ona Jam- me, kad greičiausiai kaip 
stranskiene, Juozas Niaura ganma butų sušauktas tam 
ir Jonas Puskunigis. Ar jie tikslui visų Mass. valstijos 
ten apsigyvens, nežinia. draugijų komitetai tą reika 

Jonas Jarus. ja aptarti. Tą darbą turėtų
atlikti buvęs laikinai išrink
tasis Komitetas Lietuvių 
Kongresui šaukti, t. y. So. 

’ Bostono draugijų atstovai. 
Draugai, jeigu pasižadė

jome Lietuvos liaudžiai pa- 
Ponai Janulaičiai šiuomi gelbėt, tai subruskime! Jei- 

kad jų dukrelė į gu da neužmiršome, kad 
Lietuvos žmogžudžiai pasi-

Co. iš Detroito.

SCRANTON, PA.
Kastantas Sadauskas susi
tuokė su p-le Anele Yanu 

laityte.

praneša, Kaa jų 
Anelė susituokė su Kastan-i 
tu Sadausku, ponios Petro- griebę sauvališkai valdžią į

Šiomis dienomis mirė Pe
tras Olekas nuo 1133 E. 75- 
tos gatvės. Laidotuves Įtvar- 
kė graborius Vilkelis. Ve
lionis paliko žmoną, sūnų ir 
dukterį.

nes Sadauskienės sunumi. 
Jungtuvės įvyko pereitą ne- 
dėldienį, 30 rugpiučio, lie
tuvių šv. Juozapo bažnyčio
je, 8 valandą iš ryto.

Vestuvninkų priėmimas 
buvo pp. Yanulaičių na
muose, 946 Garfield avė.

Laimingos ateities jaunai 
porai! E. S.

savo rankas šaudo niekam 
neprasikaltusius musų bro
lius. Skubotai jieškokime 
budus ir gelbėkim savo bro
liams nusikratyt tą žmogžu
džių gaują, kuri apsėdo Lie
tuvos liaudį. Parodykime, 
kad Amerikos lietuviai mo
ka kovot, ne vien žodžiais, 
bet ir darbu. J. Lavas.

rastis galėtų išsilaikyti be 
skaityto jų?

Teko nugirsti, kad buvę 
tautininkų (sandariečių) 
šulai, kaip Alksninis ir kiti, 
o. Tysliavai davė gana kar- 
čių pipirų už dėjimą į “Vie
nybę” kiršinančių ir netei
singu žinių, kaip apie d-rą 
Stanislovaitį, d-rą P. Gri
gaitį ir abelnai apie demo
kratiškus, pažangius lietu
vius, kurie yra susispietę a- 
pie “Keleivį” ir “Naujie
nas.” Piknike buvęs.

P. S. Man teko skaityti 
“Keleivyje” įspūdžius iš fa
šistiškos “Vienybės” pikni
ko Baltimore, Md., ir taip 
rat mačiau pludimus-atsa- 
kymus “Vienybėje.” Visaip 
mislinau: gal “Keleivio” 
korespondento kaltybė, gal 
“Vienybės” vedėjų pasidi
džiavimas ir tt. Bet dabai 
patyriau, kad tai “Keleivio” 
rašytojo teisybė, nes ir pas 
mus, Conn. miesteliuose, 
buvo skelbiama, kad bus 
“Vienybės” “karalaitė” Eu 
genija Vitkiutė, Marijona 
Strumskienė ir kiti. Tiesa, 
E. Vitkiutė buvo, bet ji pa
čių vienybininkų buvo už
miršta, niekam neperstaty- 
ta, neparodyta. Nei Strums- 
kienės, nei paties “boso* 
Strumskio nebuvo. Beje 
dar buvo matyti “direkto
rius” Trečiokas iš Nevvarko, 
bet ir tas savo šalininkų bi
jojo, niekur viešai nesirodė.

sekiojo paskui teis. Laukai 
ti. Bet už tą aprašymą Tys
liava matjl labai užsirūsti
no ir “Vienybėje” K. K. ko- 
ioja susiriesdamas.

Kaip ten nebūtų, bet “V.” 
neprigijo prie baltimorie- 
čių darbininkų, čia tą laik- 
laštį skaito kontraktoriai ir 
keliatas fašistuojąnčių tau
tininkų, o kriaučiai daugu
moj skaito “Keleivį” ir ki
tus laikraščius. Butų gerai 
kad K. K. Tysliavos kolio- 
nes atremtų. Apie jį galima 
daug ką pasakyt ir tai kar
čios teisybės.

Rugpiučio 9 d. tam pa
čiam darže Mindaugio drau
gystės narės parengė pikni
ką ir gerai uždirbo. Publi
kos buvo kur kas daugiau 
negu “Vienybės” piknike. 
Mindaugietės moters perei
tą žiemą rengė vakarienę ir 
uždirbo virš dvejeto šimtų 
dolerių, manoma, kad ir 
nuo dabar rengto pikniko 
liks gerai pelno. Tai buvo 
jubiliejinis Mindaugio d-jos 
piknikas, nes šįmet sukanka 
30 metų nuo tos draugystės 
įsikūrimo. Buvo ir trumpas 
programas: kalbėjo teisėjas 
Laukaitis, dentistas d-ras 
Levicką, d-ras E. Malinaus
kas; fotografas V. Velžis 
nuėmė paveikslus.

Dabar kriaučiai pradėjo 
dirbti, bet gegužės ir' birže
lio mėnesiais dirbo mažai 
ir beveik visas žuvis išgau
dė iš aplinkinių upių.

“K.” Korespondentas.

visų kliūčių, konkurencijos 
ir nekuriu boikoto.

Svečiai iš Clevelando.
Šiame išvažiavime buvo 

svečių ir viešnių atvykę net 
iš Clevelando. Teko sutikti 
nenuilstantį lietuvių draugi- 
; ų darbuotoją “Naujienų” 

“Keleivio” koresponden
tą drg. Joną Jarą su žmona 

Dr. Kemešį su žmona. 
Gerbiamieji svečiai atvykę

Pittsburghą buvo apsisto
ję pas SLA. vice-preziden- 
ą J. K. Mažukną, su kurio 
šeimyna atvyko ir į pikniką. 
Mat, gerb. Jarai kiek metų 
atgal yra Pittsburghe gyve
nę, tai turi čia ir pažįstamų 
nemaža.
Bereikalinga konkurencija.

Dalyvaujant Radio pikni
ke teko girdėti tarpe publi 
kos neprielankių atsiliepi
mų musų biznieriams. Jie 
buvo smerkiami, kam savo 
pikniką kartu su Radio pik
niku rengė. Tūli spėja, kad 
musų biznieriai taip darė 
ant keršto, kad pakenkus 
Radio piknikui. Kaipo įro
dymą, kad ištikrujų norėta 
pakenkti Radio piknikui, 
žmonės sako, kad nekurie 
biznierių atkalbinėję juos 
nuo Radio pikniko ir brukte 
brukę nemokamus tikėtus į 
savo pikniką.

Biznierių šalininkai tuo 
tarpu tvirtino, jog Radio 
piluiikas buvęs surengtas 
norint pakenkti biznierių 
piknikui.

NO. STOUGHTON, MASS.

Siurpryzas p-lei Onai Vil- 
tr akytei.

Rugpiučio 14 pas drau
gus Tukius čia- buvo su
rengtas siurpryzo vakarėlis 
Onai Viltrakaitei. Ir tai bu
vo tikras siurpryzas. Ona 
juvo pakviesta atvykti pas 
Tukius neva į jų dukrelės 
birthday party.” Ji nusi

pirko tam tikrų dovanėlių 
mergaitei ir atvyko. Bet at
ėjusi pamatė daugybę sve
čių ir visi ėmė rėkti: “Sur- 
prise! surprise!”

Svečių buvo iš Garfieldo, 
Hyde Parko, Randolpbo^ 
Stoughtono, Montellos, A- 
vono, Dedhamo ir Dorches
terio. Jie įtaisė jai vadina
mąjį “linen shower,” lietu
viškai pasakius, “baltinių 
lietų,” apmėtydami ją gra
žiomis dovanomis, suside
dančiomis daugiausia iš 
baltinių. Mat, p-lė Viltra- 
kaitė ruošiasi vestuvėms. Ji 
karštai visiems dėkojo.

Kaip aš girdėjau, tai ji 
turėjo jau tris tokius “sur
prise showers,” vieną pas 
Beržinskienę Dorchestery, o 
kitą Tremont Plazoj, Bos
tone. F. W.

KASYKLOJ UŽDUSO 4 
MAINERIAI.

Fulton, Mo. — šį panedė
lį čia anglių kasykloj už
troško dujomis 4 angliaka
siai.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Ką čia žiūrėsi, Maike, 
Čia kad jau nuėjo. Ve, turėjom

rys! Mano unaras nepazva- galvojo. Bet juodveidis su
lyja su bile kokiu dženito- daužė jam nosį, ir Šarkio 
rium už pane-bracia susi- žvaigždė užgeso, 
dėti. ! —Užteks, Maike, ba man

—Taip, tėve, ir Šarkis vėl norisi verkti.

ŠEIMININKĖMS PASISKAITYT.

AR YRA DUSIA?
Žmogaus protas visuomet I Kunigų argumentai. 6. Jei mano dūšia buvo

KELIATAS PASTABŲ APIE RAL’GINIMĄ.
Norint daržoves išlaikyti il

gesnį laiką ir apsaugoti jas nuc 
gedime, reikalinga jas rauginti 
Rūgimas pareina nuo bakterijų 
veikimo, kurios daržovių me 
džiagas suskaldo į rūgštis ir ki
tus paprastesnius junginius 
Dažniausiai rauginant atsiran
da pieno rūgštis, kuri yra labai 
pageidaujama raugirnnt dar
žoves. nes ji apsaugo daržoves 
nuo gedimo.

Daržovių rauginimas žmo
nėms žinomas jau gana senai. 
Rauginti galima įvairias dar
žoves ir vaisius kaip tai: kopūs
tus. agurkus, temeites, būro 
kus ir obuolius.

Agurkų rauginimas.
Agurkai rauginami greitam 

vartojimui ir žiemai. Rauginant 
greitam suvartojimui, agurkai 
imami vienodi (vienos rūšies), 
vidutinio dydžio. Paskui nu
plauname juos vandeniu ir nu
plauname jų abu galus (po ne
daug), mat. geriau jie įrugsta.

Tada imame medinį ar moli
nį indą (metalinis indas netin-

L™ k-linėja
Kur mes buvom manę, „,bu.

V O' •Kai atvės, įdėti rūgščios sme- būna su mumis po mirties? 
tonos. Pastatyt į “aisbaksį,” Ir negalėdamas šitų klau- 
kad gerai atšaltų. Jei nėra le- simų išrišti jis nutarė, kad 
do, tai įstatyt į šaltą vandenį, turėjo kas nors visa tai pa-

Paskui įdėti truputį sroul- daryti. Tai turėjo būt Die- 
kiai supiaustyjų krapų ir svo- vas. Ir taip susidarė pas se- 
gunų laiškų bei petruškų, kelis novės galvočius pasaka: Iš 
stambiai supiaustytus kiauši- pradžių buvo tamsu ir tUŠ- 
nius ir vėliau, jei yra, smulkiai čia, nebuvo nei dangaus nei 
supiaustyto žalio agurko. žemės, tik vienas Dievas ka-

Taip paruoštus barščius duo- bojo tuštumoj. Nusibodo 
ti į stalą su karštomis virtomis jam patamsy būti ir jis ta- 
bulvėmis. rė: testo ja šviesa — ir buvo

Be to, dar reikalinga para- šviesu. Paskui jis? sutvėrė 
gauti: ir jei trūksta rūgšties, saulę, medžius, gyvulius ir 
tai įdėti acto. Labai gerai yra ant galo Žmogų. Žmogų jis 
tuo atveju vartoti burokų bei nulipino iŠ molio sulyg savo 
duonos raugalą. tik kad nebūtų išvaizdos ir įpūtė jam dūšią, 
perdaug senas, nes tada bars- Taip aiškina pasaulio at
ėjai turės labai negerą skonį. sįradįmQ biblija. Ir dėl to 
-=■■■-■ --- - .. = žmonės iki šiol tiki, kad

žmogus turi dūšią.
Bet kada mokslas pradė

jo tyrinėti praeitį, pasirodė,
_____  kad senovėj pasaulis buvo

Popiežiaus agentai skel- . kitoks, negu dabar, 
bia, kad Ispanijoj sudegin- kitokie gyvūnai ir ki-
ta jau 162 bažnyčios. Gi -?-P išrodė žmogus. Juo gi- 
dienraščiai kas diena rašo !iau j VV it į, tuo jis pana- 
apie naujas kunigu skerdv- ?t'sms ! beždžionę. Paga
nęs. Bet kodėl katalikiška ll,a.u J° negalima jau ir at- 

skirti nuo antropoido. Da

KODĖL ISPANIJOS ŽMO
NĖS DEGINA BAŽNY

ČIAS?

kaip oksigėnas, karbonas, 
nitrogėnas ir kiti, iš kurių 
susideda žmogaus kūnas, 
neprotauja. Bet susidedąs iš 
tų substancijų žmogus turi 
išmintį ir gali protauti. Tai 
iš kurgi tas protas pas jį at-

7. Jei prieš mano gimimą 
ji buvo ne mano, tai kaip ji 
galės būt mano po mano 
mirties, kuomet manęs jau 
nebus?

8. Jei dusia buvo mano 
man da negimus, tai kaipsiranda? Juk aišku kad ne j j; buvo m ,

1S JO kūno, nes JO kūno me- » Lai.vamani..
aziagos proto neturi. Argi_______________________
ne aišku, kad protas yra du- '
šios ypatybė? Meilė Geriausia Prie-

Tai yra jau lyg ir moks
liškas dūšios buvimo įrody
mas.

Bet ištikrujų šitoks argu
mentas dūšios buvimo visai 
neįrodo.

Kas nusimano bent kiek 
apie chemiją, tas žino, kad 
elementų junginiai beveik 
visuomet gauna

monė Atsijauninti.

seimą, seimavojom tris die- ka). ant dugno dedama krapų, 
nas, o nieko neišseimavo- o ant jų eilę agurkų, paskui vėl 
J°m. krapų ir vėl agurkų ir taip pri-

—O kodėl? dedame arti pilnumo visą stati-
—Nugi kad susikalbėti nę. o dėl skonio dar pridedame 

negalėjom. Vieni šneka an- česnakų.
gelckai, kiti lietuviškai, o Paskui juos perpilame sudy- 
kiti da kitaip. Net kun. Ur- tu verdančiu vandeniu, užde- 
banavičius negalėjo supras- dame dangtelį ir prislegiame 
ti, kaip vienas grinorius, ką akmeniu. Taip įraugti agurkai 

laimė. Musų didvyrį Šarki nesenai da iš krajaus atva- P° dviejų dienų pradeda rūgti, 
nygeris sufaitavo. žiavo, pradėjo angelckai Rauginant žiemai, akurkai

—Tai ko tau verkti, tė- kalbėti. Šventas raštas sa- imami vėlybesnių atmainų, sto
ve? Tegul verkia Šarkis. ko, kad Dievas sumaišė ra žieve, sveiki, gerai išaugę ir 

—Jam nėra ko verkti, žmonėms kalbas, kai norėjo vienodo dydžio. Rauginant agur 
Maike. Jis gavo 25 tukstan- bokštą Į dangaus karalystę kus žiemai, reikia stengtis, kad 
čius dolerių ir gali dabar išbildyt; ale kas musų sei- jų rūgimas kiek galima ilgiau 
balevoti, o aš betą pragraji- me sumaišė kalbas, tai ir užsitęstų. Tada juos reikia sta- 
nau. Subečinau su vienu ny- mes patys nežinom. Kai mu- tyti šaltesnėje vietoje. Kad a- 
geriu iš kvortos šnapso. kad du su zakristijonu gerai šitą gUrkai igautu tam tikro tvirtu- 
musų Šarkis laimės. Dabar reikalą aprokavom, tai dau- mo. sudaromas toks lapų (prie 
gi turėjau tą šnapsą juo- giau seimų reikės kibą jau
džiui nupirkti ir prie to da nešaukti, ba jeigu da sykį 
visai musų tautai išėjo di- teki skodą turėsim, tai visai 
džiausią sarmata. Aš buvau sudurnavosim.
šiur, Maike, kad Šarkis iš- —Išeina, vadinasi, kad 
kels mus į padanges, o da- tu. tėve, dirbai bergždžią
bar ir pato atsigulė po ny-! darbą kuomet organizavai dugna dcda^ lap‘
geno kojomis. Kaip pamis- savo vaiską. 
linu, vaike, tai man net gy-1 —<?ia ne as kaltas, Mai-
vent nesinori... * ke. Kunigas Kemėšis tą su

—Nusiramink, tėve. Sar-

jau
jau

—Heilo, tėve!
—Ar tai tu, Maike, 

kalbi?
—Taip, tėve, aš. Ar 

tu nebeprimatai? Gal 
reikia naujų akinių?
‘ —Ne, vaike, nieko nerei- i 
kia. Aš tik verkiau biski.

—Verkei?
—Jes, verkiau.
—Ar kokia nelaimė?
—Jes, Maike, didelė ne-

skonių) mišinys. į kurį įeina: 
vyšnių lapai, ąžuolo lapai, krie
nų lapai, krapų stiebai, serben
tų lapai ir truputis česnakų.

Visus tuos lapus gerai su
maišyti ir švariai nuplauti. Į

ispanų tauta degina bažny
čias ir šaudo kunigus, to ne
pasako nei popiežiaus agen- 
ai, nei Amerikos dienraš
čiai. O tam deginimui ir 
šaudymui yra labai svarbios 
priežastys. Kas nori žinoti 
rikrą teisybę, tegul prisiun
čia ‘‘Keleivio’’ administra-

toliaus ir beždžionės išnyk
sta. Toliaus lieka tik čiuo- 
žai, o ant galo prieina prie 
amebos—paprasčiausios gy
vybės formos, kuri neturi 
nei kojų, nei galvos, nei 
kaulų. Yra tai gyvas gaba
las slidžios medžiagos, ii

Londonan atvažiavo iš
garsėjęs “žmonių jč;uninto- 
jas” daktaras Voronovas. 
Voronovas turi 68 metus, 
bet prieš metus jis vedė 24 
metų merginą, žinomos Ru- 

tokių ypa- į munijos karaliaus favoritės 
tybių, kokių tie elementai, Lupecku pusseserę, 
paimti skyrium, visai netu- Londonan Voronovas at- 
ri. įvyko su savo jauna žmona,

Štai keliatas pavyzdžių: aukšto ūgio, stipraus kūno 
n . .. , sudėjimo gražuole.

plioduoia. Oras irgi neeks- , An"lų T °- T • 
plioduoja. Bet sŠjungkim ĮuoJa,u.s atkre,Pe 
gazą su oru - bus eksplio- kad V oronovas nepaprastai 
zijaTaigi sulyg kunigį iš-' “PaJaan^- 
eitų, kad čia dūšia eksplio-
duoja.

kele-
atro-

eijai 25 centus, o gaus labai daugiau nieko. Iš jos išsivy- 
gerą knygelę, kuri tuojaus 'le xlsa 85 vybe ir pats zmo-
išeis iš spaudos ir kiek vie 
nam bus nusiųsta, kas tik 
užsisakys ją. Ji taip ir va
dinsis: “Kodėl IsDanijos
Žmonės Degina Bažny- 

• . 'T-/Ispanija toj knygelėj bus

gus.
Taigi mokslas susekė ir 

prirodė, kad mes esame iš
sivystę evoliucijos keliu, o 
ne sutverti, kaip biblija 
aiškina.

Prieš
rius metus Voronovas 
dęs senesnis.

Korespondentai susido-
Cukrus yra saldus. Paim- mėjo tokiu reiškiniu ir pa- 

kim jo elementus — oksige- klausė Voronovą: 
ną, carboną ir hydrogeną— —Gal, daktare, pats save
nei vienas nesaldus. atjauninai?

Bet ar cukrus turi dūšią? —Ne, — atsakė Vorono-
Protas—ne dūšia. tik esu. isi™>lėjęs.

O meile yra geriausia pne-
Ir nesąmones kunigai kai- monė atsijauninti, 

ba, kuomet sako, kad pro- D-ras Voronovas paleis
tas esąs dūšios ženklas. Esą, kęs, kad vedęs jauną žmo- 
dušia nepriklauso nuo kūno. ną pajutęs “antrąją jaunys- 
•Ji buvo kol kūno da nebuvo, tę.”
ir ji bus, kada kūnas išnyks. Voronovas dabar jauni- 
Na, jeigu taip, jeigu dūšia nąs “protus ir vaizduotę.’*

«. Kadangi, biblijos aiškini-i nuo kūno nepriklauso, tai Seni ir jauni žmonės ateiną
nušviesta kaip ant dalno. mas apie žmogaus, atsiradi- j -avaimi turi būt supranta- pas jį ir jis juos atgaivi- 
Bus nušviestas2 dabar šiau- Pa^irodė klaidingas, tai ma, kad ir protas nuo kūno nąs.’’
čiantis tenai naminis karas, ^čąimi supiantama, jog ne-. nepriklauso, nes jis yra du- 
kokios partijos jame daiv- teisingas vra ir tas jos pasa-.sios ypatybė, 
vauja ir už ką jos kariauja. kTmas- *ad žmoguj buvo Į Bet ar gaiį ta;p būti?
Bus taip pat aprašyti Ispa- ’-Pusta dusia. Kad žmogus y— -nome kad
nijos minykų darbeliai Fili- būtinai reikalingi
pinuose ir nušviesta visa buvo _ut\ertas, tai parodo dalykai-
kruvinoji Inkvizicija. Bus m tas faktas, kad Dievas, sa-(aaiynai. 
faktais parodvta. kaip tuo- koma, yra vienas, o žmonių

mata sielotis dėl tokių nie- 
kų.

—Čia, Maike, ne niekai. 
Musų narodas ir taip jau 
biednas. neturi nei kara
liaus, nei garsių išradėjų ir 
svietas apie mus beveik ne
žino. Šarkis buvo mus išgar
sinęs ir vardą musų iškėlęs, 
o dabar ėmė ir subliūško, 
lyg tas flet tajer. Apie ką 
dabar rašys musų katalikiš
kos ir tautiškos gazietos, 
kai Šarkis niekam negalės 
nosies sumušti?

—Gal parašys ką nors ge
resnio, kai Šarkio nebus.

—O da vienas daiktas. 
Maike. Kain gi dabar bus 
su tuo medalium. ką Smeto
na prisiuntė Šarkiui už mu-

mišinio. ant jų eilę agurkų, vėl 
lapų mišinio ir vėl agurkų ir 
taip kartojame kol pridedame 
arti pilnumo bačkutę. Taip su
dėtus agurkus perpilame sūdy
tu karštu vandeniu (1 viedrui 
vandens 1 svaras druskos) už
dedame dangtelį, prislegiame 
akmeniu ir laikome vėsioje vie 
toje.

Tomeičių

galvojo. Ir iš pradžių vyčiai 
padarė daug gero tautai ir 
bažnyčiai. Vieną naktį. Mai
ke, mes išdaužėm 12 langų 
bedieviams. Ale dabar vi
sai užmiršo, dėl ko jie suor
ganizuoti. Vietoj ginti šven
tą musų vierą nuo šliuptar-
nių, pradėjo futbolą spar- jomeičiu rauginimas. 
dyt ir ant kitokių niekų sa- Rudenį nevisi tomeičių vai- 
yo laiką leidžia. Tu, Maike, pjaj spėja užaugti ir nunokti 
ilgi velnių priėdęs, seno tė- ypač vėlybesnių atmainų. Kad 
\o nenori klausyt. Kiek^kai- cunau(jojus tokius užaugusius 
tų sakiau, kad Įsirašyk i jr nenunokusius vaisius, gaii-
škaplerius, o tu ir dabar vaisius,

ma juos rauginti. Rauginimui
vaikščioji kaip protestonas. tom ei tės parenkamos vienodo 
Užtai, Maike, kaip apmisli- didumo ir vienokios atmainos, 
nu VISUS savo trobelius, tai Toks vaisių vienodumas lei- 
verkti norisi, ir dac oi. džia kartu išrugti. Kad tomei

—Ne tu vienas, tėve, to- tės įgytų geresnį skonį, kaip ir 
kiose vėžės? stovi. Buvę ca- agurkai. sudaromas įvairių 
ro generolai beveik visi nu- prieskonių mišinys, pav.: kra- 

sų tautos vardo kėlimą? Ar ėjo šunų gaudyt. Kitiems da pu, vyšnių lapų, serbentu, čes- 
jis tą medalį dabar turės į prasčiau išėjo. Arba paimk raku lapų ir tt. Dedamos temei- 
atiduoti tam nygeriui, ką jį Trockį. Jis bolševikų armi- tės į bačkutę sluogsniais, užde- 
nufaitavo, ar laikys jį ir jai vadovavo, kitus šaudė, c dant sluogsnelį ir tų prieskonių
toliau savo saliune už bare 
pakabinęs?

—To, tėve, aš nežinau ir 
visai tuo nesirūpinu, nes tai 
neturi jokios reikšmės.

—Bėda man su tavim, 
Maike, kad tu nesupranti, 
kas musų tautai svarbu. Aš 
jau senas, negaliu daug 
klapatytis, o tau tik knygos 
galvoj. Kibą turėsiu nuvesti 
pas kunigą, kad atskaitytų 
ekzortus, ba matau, kad jau 
velnias tave apsėdo.

—Apie mane, tėve, per
daug nesirūpink; aš sau ke
lią pasauly atrasiu. Verčiau 
prižiūrėk savo vyčius, kad 
nenueitų šunkeliais.

dabar ištremtas į svetimą mišinio. Vėliau perpilame karš- 
krašta ir bolševikai sako. tu sudytu vandeniu, uždedame 
kad jį reikėtų sušaudyti. Jo dangtelį, prislegiame akmeniu 

šaltoje vietoje

—Aš persodinu kaklan 
skydinę liauką. Mano paci- 
jentai tuojaus darosi gyves
ni, energingi. Aš galiu duo
ti seniems, 60—70 ir net 
100 metų naujos energijos.

Prieš kelis metus į manę 
kreipėsi vienas francuzu 
dramaturgas. Jis jokiu budu 
negalėjo parašyti paskuti
nio dramos akto. Aš pada- 

(vaikas proto riau operaciją. Tada jis pa
baigė savo veikalą ir jis tri
jų metų laikotarpiu nuolat 
buvo statomas teatruose.

Tiesa, operacija veikia 
tik laikinai, ti-umpą laiką, 
bet ir per trumpą laiką gali-

jau jis proto neteks. ma toyendinti naujas idė-
’ , . jas. Apie tai as smulkiai pa-

Pagahau, proto tun ir ki- pasakojau ^o naujoje 
ei gyvūnai, pavyzdžiui, šuo. knvgoje, kuri dabar verčia- 
Bet kunigai juk nesutiks, ma anglu kalbon. 
kad šuo turi dūšią. _________

protui 
šie pa

1. Gyvas organizmas.
2. Maistas.

raudon- i 3. Tinkamas 'klimatas.
4. Lavinimas.
5. Amžius 

neturi).
Mes netikim į dūšią, nes' 

dūšios niekas nėra matęs, i 
Tiesa, yra daug dalykų, ku- ro 
rių mes nematom, o bet gi

met kunigai žudė Ispanijos VSO-j^' baltvei-
žmones ir grobė jų turtus. 

Knygelės kaina 20 centu,
bet su prisiuntimu 25c. Už
mokestį galima prisiųsti pi
nigais arba pašto ženkle
liais.

NAUJA LENKŲ PROVO-

džių, juodveidžių, 
odžių ir kitokių.

Mes netikim.

Taigi protas yra tam tik- 
medžiagos (kūno) sto- 

•: vio rezultatas. Pramuškit 
_ 1 protingam žmogui galvą, 

ir tuo-KACIJA PRIFŠ'I IFTUVA zinom’ kad Jie vra- Pavyz-!KACUA PRIEŠ LIETUVĄ oras Jele-ktra> uzgaukit smegenis
Lenku dienraštis ‘Dzien- kvapsnis, dujos ir tt. Bet

tų daiktų apsi-
T. . „ . ,, „..... .......... Pav.: oras vra

"Lietuvių-Sovietų^ klastos įmatomas daiktas, kurį 
praneša, kad 193/ m. vasa- galima net ir apčiuopt. Štai: 
rą prie Kauno busią pasta- pamokim smarkiai ranka— 
tyta 13 naujų karo aerodro- j,. meg įaučiam pasipriešini
mų. kurių statybą prižiūrės mą Arba; padėkim ant sta- 
sovietų instruktoriai. įo }akštą popieros ir kitu

Is kompentingų sluoksnių iakštu pamokim iš tolo— 
teko sužinoti, kad žinios y- ,akštas nulėks nuo stalo, 
ra lenkų pačių išgalvotos ir Kodėl? Todėl, kad mes pa- 
n:eko netun bendra su tik- ?tumėm orą ir oras jį nune- 
renybe. Tai yra eilinė ir 5^ Kada oras ima smarkiai 
biąuri lenkų provokacija judėt, pasidaro vėjas ir net 
prieš Lietuvą. ( L. Ž. ) audros, kurios laužo di

džiausius medžius, stogus; .
nudrasko nuo namų. Oriai- į Keliatas paklausimų ku 
vis, geležinė mašina, gali mgams.

nik Wilenski rusrpiucio 5 mes matom 
dienos numerio straipsnyje reiškimus.

4 000 ADVOKATU SU
VAŽIAVIMAS.

draugus Stalinas jau sušau
dė. O vėliau ateis kiti ir su
šaudys Staliną. Kas nori ki
tus valdyti, tas visuomet su
silaukia prasto galo.

—Na, tai kaip reikia gy
vent. Maike?

—Gyvent reikia iš savo 
teisingo darbo, tėve; kitų 
reikia neskriausti ir nosies 
aukštyn neriesti, bet visus 
reikia mylėti ir visiems pa
dėti, tuomet ir kiti tau pa
dės.

—Tu, Maike, užmiršai, 
kad aš nesu prastas leibe- druskos ir jau nebevirinti. įsileido.

ir pastatome 
rūgti.

BUROKŲ ŠALTIBARŠČIAI.
Raudonus burokus nuplovus 

išvirti vandenyje su žieve. Išvi
rus užpilti tuoj šaltu vandeniu,

Taigi jų pasaka, kad pro- ANGLIJOS DARBININKŲ 
las yra dūšios požymis, vi- UNIJOS AUGA. 
sai neišlaiko kritikos. Jie Londono žiniomis, šįmet 
čia sumuša patys save. Anglijos darbininkų unijos

Na, o jeigu taip, jeigu Įgij° 200,000 naujų narių, 
protas nėra dūšia, tai kas Sudėjus krūvon, visos uni- 
tuomet yra dūšia? jos dabar turi iš viso 3,589,-

Kunigai šito išaiškint ne- ^00 narių. Tiesa, aukščiau- 
gali. Negali dėlto, kad tokio šio narių skaičiaus unijos 
lalyko, kaip teologų vaiz- buvo pasiekusios 1923 me

duojama dūšia, visai nėra. tei.s?. kuomet organizuotų

Šiomis dienomis Bostone skristi oru — tiek jis yra tir- 
buvo Amerikos advokatų štas. 
draugijos suvažiavimas, ku- Elektra taip pat 
riame dalyvavo apie 4,000 čiuooiama energija — pn- 
advokatų. Suvažiavime bu- kiškit pirštą prie gyvosios 
vo iškelta daug opių klausi- vielos, o matysite, kaip 
mų, net Hauptmanno byla trenks. Elektra yra energija, 
užkliudyta, Imčiau mažai kuri yra gaminama mecha- 
kas tinkamai išrišta. nišku budu — ji bėga vielo-

--------------- mis, nelyginant vanduo ry-
NEISILEIDO ANGLIJOS nomis.

KOMUNISTO. Protas yra smegenų veik-nuo ko burokai pasidarys dar
minkštesnį. šiomis dienomis į Jungti- mė.

Paskui juos nulupti, supiaus- nes Valstijas norėjo atva- Taigi yra dalykų, kurių
tyti plonais pailgais šmotukais, žiuoti Anglijos komunistas mes negalim matyt, bet jei 
kaip paprastai barščiams. j ir parlamento narys Wil- gu jie tikrai yra, mes leng- 

Užvirinti vandens su priesko- ^iam Gallacher, kuris dabar vai galim juos patirti ir pri- 
r.iais, k. t. svogūnais, pipirais, yra atvykęs Kanaaon; bet rodvt, kad jie yra. 
krapais ir tt. Sudėti burokus, Washingtono valdžia jo ne- Bet kas prirodė, kad yra; v

dūšia?

uniiistų buvo iš viso 4,369,- 
268. Depresijai užėjus, dar
bininkų organizacijos pra-

1. Ar ęali būti gyvybė be dėjo mažėti. Bet tas mažėji- 
medžiagos? Jei taip, tai kur mo laikotarpis jau pasibai-

yra ap- ■ jr kaįp jj apsireiškia? gė ir dabar unijos vėl pra-
2. Ar gali būt dvasia be dėjo augti,

kūno? Jei taip, tai kaip ir Rugsėjo / dieną Ply- 
kur ji apsireiškia? moutho mieste įvyks Angli-

_ . . x ... jos unijų Kongresas, kuns
3. Jei protas yra dusia, reįkalaUS, kad kasyklų pra-i

ai kaip tada su bepročiu, mong Anglijoj butų sociali- 
loin. netun proto—«r zuota
un dusią, ar ne? __________

4. Jei gyvybė yra dūšia, MIRĖ NUO BITĖS !KAN-
tai kaip tuomet yra su ki- DIMO.
ais gyvūnais? Pav., ar vė- Naticko miestely, netoli 

žys turi dūšią, ar ne? nuo Bostono, bitė įgylė Vitą
5. Ar dūšia gimsta kartu Genovą, 37 metų amžiaus 

su žmogumi, ar gyvena pir- vyrą. Už penkių valandų 
na jo? Jei taip, tai kiek du- įis mirė, nors keli ( aktarai 
ių turi tėvai, pakol jų vai- ir nursės stengėsi išgelbėti 

jo gyvybę.kai negimę?
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vairios Žinios.
TRUMPAI IŠ VISO PASAULIO.

ARGENTINA. 
Areštuota 22 komunistu.

NORVEGIJA.
Trockis už sovietus Fran

cuzijoj. — Norvegijos Imi- —Buenos Aires provincijos 
gracijos Departamentas pra- policija paskelbė suėmusi 
nešė Justicijos Ministerijai, 22 asmeniu, jų tarpe 2 mo- 
kad Trockis pradėjęs ragin- teriš, kurie skleidę komuni- 
ti savo šalininkus oi gan - stinę agitaciją tarp armijos 
zuoti sovietus Francuzijoj. naujokų.
Gi Norvegijon įvažiuoda- --------
mas jis pasirašęs, kad i poli
tiką nesikišiąs. Taigi jis su
laužęs šitą išlygą ir užtai jį 
reikią deportuoti. Tačiau 
Justicijos Ministerija bido 
Trockiui pasilikti da iki 18 
gruodžio, nes jis iš naujo 
pasižadėjo Į politiką nesi- ^ku 
kišti.

VATIKANAS.
Popiežius baigiasi. — Ži

nios sako, kad popiežius ta
po suparaližiuotas. Parali- 
žius jį susukęs dėl to susirū
pinimo, kad Ispanijos fašis
tai negali nuveikti darbi-

SIBYRAS.BRAZILIJA.
. Žuvo 11 žmonių. — Ties Atšaukė japonams duotas Krasnojarsku ikrit0 jenisž.

___ K»,u,zihio hnvn . * r* • ti**jo upėn Sovietų valdžios 
lėktuvas su 11 žmonių. Visi 
žuvo.

žemes.—Brazilija buvo da 
vus japonų kolonijoms stei
gti 2,410,000 akrų žemės 
Amazonos valstijoj. Dabar 
Brazilijos generalis štabas 
užprotestavo prieš Japonų
kolonijų steigimą Brazili- Prigėrė 403 žmones, 
joj, ir Brazilijos valdžia nu- Kerėjoj kilo baisus potvi- 
tarė tų žemės plotų japo- niai. Žinios sako, kad 403 
nams jau nebeduoti. " žmonės prigėrė ir 563 buvo

---------  sužeisti.
JAPONIJA.

Ispanijos pasiuntinys per- •uOUyhUll IŠSl-

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Nepaiso Atakų. ISPANIJOS ARMIJA BUS 
PO VIENA VADOVYBE.

Iš Madrido pranešama, 
kad Ispanijos socialistų val
džia, (Irutindama savo po
zicijas plačiai išmėtytuose 
karo laukuose, išdirbo pla
ną organizuoti savo armiją 
po viena vadovybe.

Iki šiol atskiri frontai vei
kė savystoviai. Dėl to nebu
vo veikimui jokio bendro 
plano, jokio vieningumo. 
Tarp karo ministerijos ir 
kariuomenės vadų nebuvo 
sutarimo ir todėl negalima 
buvo išvystyt vieningos ir 
stiprios akcijos prieš fašis
tinį banditizmą. Sakoma, 
Kad atvykę iš Francuzijos 
socialistai karininkai išdir
bo planą, pagal kurį regu- 
liarė kariuomenė, žmonių 
milicija, ginkluoti angliaka
siai ir ūkininkai bus sujung
ti i vieną karinę organizaci
ją ir vadovaujami vieno šta
bo.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo moters ir dukrelės 

ROSĖS TENANIS, dukrelės. Janės.

(Čia jų paveikslas.)
Liepos 4 a. ji išvažiavo iš namų ir 
pasiėmė dukrelę niekam nieko nepa 
sakius. Aš žinau, kad jų kas nors į- 
mokino taip padaryt. Mano buvo klai
da, bet tų reikia pamiršt. Atsišauk 
Rožiuke kur esi, arba sugrjšk ir vėl 
gyvensime kuogeriausiai. Jus paklau
sėte visokių kalbų, tas sudarė blogu
mus. Aš viskų pamirštu, grįžkie at
gal ir gyvensime gražiuoju. Dukrele, 
Janyte, parašyk* laiškelį savo tėve
liui kur tu -e^i. Kunę žinote kur ma
no moteris gyvena su dukrele, pra
šau parašykite jo* tikrų adresų.

SPAUSTUVIŲ ATYDAI.
Jeigu jums reikalingas spaudos 

darbininkas: Linotype raidžių rinkė
jas arba rankinių raidžių; darbinių 
presų operatorius, baigiant cylinder 
pre s. žodžiu, jeigu turite įrankius—■ 
mašinerijų, galiu padaryt bile kokį 
spaudos darbų, nuo mažiausios kor
telės iki didžiausios knygos arba lai
kraščio. Ilgų laikų dirbęs anglų spau
stuvėse. Reikale rašykit: (7)

SP. 5330 Russell, Box 60, 
DETROIT, MICH.

APSIVEDIMAL

KORĖJA.

Prezidentas Rooseveltas, kurį republikonai dabar atakuoja ; 
vadindami “socialistu,” “komunistu” ir da kitokiu. Bet jis sa
ko, tegul jie draskosi, o aš juos rinkimuose vistiek sumušiu.

Iš PLIENO DARBININKŲ ORGA-
NIZAVIMO VEIKLOS.

PITTSBURGH, PA.
Rugpiučio 26 d. Plieno 

Darbininkų Organizavimo 
Komitetas pranešė, kad jau 
gautas pilnas pripažinimas

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nuo 30 iki 40 m£tų. Pla- 
tesmas žinias suteiksiu per laiškų.
;Prašau rašykit sekančiu adresu:

J. K. (6)
1321 Ferry Street, Easton, Pa.

i 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.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės farmerkos, kuri turėtų 
farmų; aš galiu įnešti 18,000 dolerių. 
Prašau atsišaukti ant tokio adreso: 

Peter Malenowske (7)
469 N. 3-rd st., Philadelphia, Pa.

Darbininkas ant Farmos
Nesenesnis 40 metų amžiaus—turi 

mokėt melžti karves, ženotam be 
vaikų mokestis $9 į sųvaitę, pienas ir 
ruimas; nežer.otam — $20 į mėnesį. 
Atsišaukit. (7)

ANTANAS TURSKIS,
Box 24, Coęhesett, Mass.

Parduodu arba Mainau
3 šeimynų tgiujai įrengtų stubų su 

jarduku, dviejįjjiazai, netoli nuo ka- 
utruin tfvakk /it i TU ir Bustono. tyras oras, apielinkė?ž Town" Hill ųwė., Danbury, Conn.

šaukit arba atvažiuokit pažiūrėt. 
Priežastį pardavimo, vyras mirė ir 

1 priversta parduot greitai. • (7)
MRS. E. ZALDOKAS 

22 Stellman Rd.. Roulindale, Mass. 
Tel. SOUth Boston 0686.

Parsiduoda Farma.
40 akerių žemės, 21 dirbamos, kit

kas ganyklos; maža stuba, tvartai ir 
2 karų garadžius. Prie gero kelio, j 
miestų tik 5 mailės. Kaina $1,800.

TONY’ GALMAN (8)
R. 2, Exeland, Wis.

Dųnsiu $25 tam. ka- apie jų praneš.

TARPTAUTINIS NUO
GŲJŲ SUVAŽIAVIMAS.
Laikraščiai rašo apie tarp

tautini nudistų suvažiavi
mą, kuris 23 rugpiučio įvy
ko netoli ValparaiSO mieS-| Povilas Ulba pajieškau dėdės j cs-
telio, Indianos valstijoj. De- iTI*P t’I.BOS, jv yra ir mano krfcš- 

’ J J I to tėvas. Prašau dėdės atsiliepti, ne

likos, bet Darbo dienoje y-

legatų buvę apie 100 abiejų į turiu daug jums kų pranešti. Girdč- 
lyčių irvisi buvo nuogi. & «n<^!^lonėkk
larp jų minimas Vienas ko- pranešti už kų busiu didelei dėkin-

gas. Povilas Ulba (7)
113 Pine Hollow Rd.,

Oyster Bay, L. I., N. Y.
, legi jos profesorius iš Iowos,

vienas koncertų pianistas iš vargu galės parke sutilpti. ichjcag0Sj radio kom-
ra manoma, kad

ėjo fašistų pusėn. — Iš To- Šokimai.
kio atėjo žinių, kad buvęs ____
tenai Ispanijos pasiuntinys yra įmonių, kuriems ku- 
Japonijai nutraukęs visus njg0 cOughlino radio pa
rytus su socialistine Ispani- mokslai iabai patinka. Jiem
jos vyriausybe ir perėjęs fa- rO(josi, kad jo argumentai . . ... , , . . , , . .
sistų pusėn. Jis vadinasi tokie stiprus, faktai tokiejrioje “įrba 3o9 darbininkų, mes ūkio

WALTER RIMOČIKAS, jo pajieš- 
VlCJlo*- jo krikšto duktė. Ji jau nematė jo 

geležinkelio korporacijos penki metai ar daugiau ir nežino kur 
e , i- r i • jis gyvena. Prašo atsiliepti sekančiugari a, keliatas mokytojų, adresų: Miss Esther Dzugas (9

113 Pine Hollow Rd.,
Oyster Bav, I- I., N. Y.

_ . . - - - , Suvažiavime buvo atsto- ———--------------777J77773L7-
d/T C°-’, Aį™’., Ohio, ku-į bet tą dieną užsidarys ir že- vaujama 400 nudistų kolo- karpavtciutIs^ v$T zuka?s 

ir industrijos iš- niiu Amerikoie ir kelios kienė, girdėjau kad pirmasis jos vy-

Minėtoj dienoj netik or- panijos viršininkas, 
ganizuoti darbininkai švęs

Amalganfated Association ’ darbo dieną, kur bus aiški- 
of Iron, Steel and Tin Wor-! narna apie organizavimą 
kers Unijos, Atlantic Foun-' neorganizuotų darbininkų,

leidėjų, rašytojų ir kitokių.
ŠVIEŽUS MEDUS!

Geriausios rūšies dobilų medus, 
naujai išimtas. Labai gardaus sko
nio. Penkių svarų viedrukas $1.00. 
Persiuntimų apmoku iki rytinės Mis- 
sissippi. JOS M1CKALAVAGE (6

R. D. 2, Box 224. Pine Grove, Pa.
o po antruoju pravardės 

nežinau. Pirmiau gyveno So. Bosto
ne, o dabar nežinau kur gyvena. Taip

sirašytą sutartį kompanija žiuoja'farmeriai iš tolimų ii atstovas" atvažiavo ” neVil SsSSt^K^St^a^T™-
pa-1 pripažįsta Unijos duoklių artimų apylinkių, netik Analiios žinoma kelionė- lonėkit pranešti....................... .........- ------- dau- rinkliavą, 40 valandų darbo Penn valstijos, bet ir iš W. Mels buvo apdengęs b£ Kot™

Riaušes pr.es japonus. - giau, kaip tik biofas ir leng-1 sąvaitę, “seniority rights” į Va. ir Ohio. Todėl reikia kaip tik atvyko į posėdį.

Santiago Mendez de V igo, aįgkus ka(j niekas negali Sutartis buvo pasirašyta dirbinių paroda, o į minėtą nuogalių organizacijos už
tikto kraujo buržujus. m nei ’užeinčvt, nei sumušti. I rugpiučio 14 d. ir pagal pa- parodą skaitlingai šuva- sįeniuose. Vienas nuogųjų

________ & ’ l«ira<vta sutarti trnmnamia ’ •žiimia -farmeriai ič rnlimn ii _____ __ ~____ __ -

KINIJA. O ištikrujų 
mokslai” vra

tie jo 
niekas

v. .. - _ ... , i ,—r-------------------o sąvaitę, seniority ngnts įva. ir Vmv. nmv:
ti °niirie^ra ianonm; vatikių klaidinimas. Dažnai (išdirbto laiko privilegiją). ttikėtis, kad tose Darbo die- tuojau nusimovė kelines,
u nauses pnes japonu— ,,g ylgai nezinn, ką jis ple-{Viršlaikio mokesties nusta- nn& iškilmėse kalbėtojai na- 
Šengtu mieste minia isiver- pa Pavyzdžiui, jis šiomis I tymas bus susitarta tarpe lies netik darbininkų reika-
ze 1 J^PoniJ konsulatą ir ųz- dienomis išvadino Roose- kompanijos viršininkų ir lūs, bet ir farmeriu. Visų
muse 2 asmeniu. vieną ki- veltą “melagium,” o paskui unijos komiteto narių. Su bendras reikalas vra kovoti
mėtį pirklĮ, kuris pardavi- vješai turėjo savo žodžius unijos pripažinimu darbi- už geresne ateiti/
nėjo Japonijoj gamintas atšaukti, nes neturėjo kuo ninkai laimėjo netik trum-
prekes, minia išvilko iš par8mti.
krautuvės į miesto aikštę ir 
lamdydama jį pradėjo šau-

pesnes darbo valandas, pa-
.amnvaama i. nraneio sau- Dabar Jis vžl ^klampojo šėlimą mokesties, bet ir a- 
lamoyaama jį piauejo sau Rooseveltu Girdi visuo- belnai geresnes darbo sąly- kti, kad toki išdaviką reikia su nuosevenu. uirui, vi&uu & J4 mene negalinti Rooseveltu gas.

pasitikėti, nes ir pats jo tė- Pasirašyta sutartis bus 
vas juo nepasitikėdavo, galėję iki vasario 1 d., 1937. 
Mirdamas senis Roosevel- . Pittsburgho ~ apylinkėje 

kompa- tas parašęs savo testamentą iau daugelis mažesnių ir ne

sušaudyt.

MEKSIKA.

uz geresnę ateiti
Hearsto geltonlapiam

didžiųjų industrijų 
vams, o ypatingai 
magnatams, baisiai nepa
tinka kad Darbo dienoj or
ganizuoti darbininkai švęs 
South parkuose. Mat, pra
eity, kol valstijos ir Countv 
administracijose sėdėjo re-

ras miręs,
Parsiduoda Vištų Farmos.

Galima pirkti su visai mažu kapi
talu pačiame centre višiininkystės 

q Vineiand, New Jersey. Tai vra antro - 
Kotryna Kerpaviėiukė-Meškauskienė * dužiausia Suv. Valst. vieta augini- 

9961 Dvar st., Hamtramck, Mich. vistų ir žmones c.a daro sau po-J ____ ___ Į niską pragyvenimą uz^iaugir dami po
v^ics^ ♦juzzv AVTAvn kalius tukstancius vištų be jokio var* krikšto tėvo ANTANO Kiaušinius suima trokas tiesiog iš 

Kupreliskių pa- ^am„. marketas Yorke užtikria-
(71

M. SUPRUN

Pajieškau
KAIRIO; paeina iš KupreiisKių pa rarnu. 
rapijo.-. Mundvidų kaimo, Vabalr.in- Rašvkite
kų valsčiaus. Girdėjau, kad gyvena = ‘
Chicagoje. Brangus krikšto tėve,
prašau atsišaukti. Kurie žinot kur jis 
randasi, malonėkit pranešti jo adre-

New Yorke streikuoja jau są- siwa^ncounmy ciub.
Mt. Vernon, N. Y.

NEW YORKE SUSTREI
KAVO DAŽYTOJAI. P. O. Box 146, Milmay, N. J.

SIENINIAI
KALENDORIAI12,000 dažytojų ir streikas 

vado- gfeitai Plin**-___________

plieno CHARLEV’S GAS 
STATION

K. KUCHAUSKAS
TEXACO GAS AND OIL. 

Gerbiami Lietuviai! Dabar auto
mobilių gadynė. Daugelis lietuvių va
žinėja ir visi reikalaujat Geso. Taigi, 
važiuodami kur nors SUSTOKITE 
PAS MANE. kaipo pas darbininkų 
rėmėjų. Aš patarnausiu draugiškai 
visame kas bus reikalinga. Visiems, 
kurie pas mane atsilankysite, tanu 
ačiū iš anksto.

K. KUCHAUSKAS (7)
866 HIGHLAND AVĖ,
U ATERBURY, CONN.

ir

Nušovė elektros . __ _____
nijos viršininką. — Atleis- taip, kad io sūnūs, dabarti- Į prigulmingų plieno kompa- publikoniški atžagareiviai, 
tas iš darbo darbininkas, nis Amerikos prezidentas, nijų yra pnpažinusios uni- organizuoti darbininkai ne

Pajieškau švogerio SIMANO PA
TALKIO, paeina iš Kauno gub. Gir
dėjau buk jis gyvena Mass. valstijoj. 
Aš Katrė Kazimiero Pavalkio mote
ris su duktere Julia jieškovo jo bro
lio, nes Kazimieras mirė 1905 m. ba
landžio 7 d. Prašau jį patį greitai at- 

. sišaukti. Kurie žinote kur jis randa
si, malonėkite pranešti jo adresų.

Katrė Rasulis. (6)
Box 25L Coalton, W. Va.

1937 METAMS.
Užlaikau daug visokių rūšių ir vi

sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų pardavi- 
nėt pavieniais, geros išlygos. Turime 
ir Danaus-Girėno Kalendorių su jų 
aeroplanu. Prisiunčiame į namus kas 
pareikalauja. Z. GILEVIčlL'S, (-)

73 Hartford Avė,
I NEW BRITAI N, CONN.

Pedro Luiz, nušovė Meksi- negalėtų prašvilpti palieka-1h' pasirašiusios sutartis, 
kos elektros kompanijos ge- mų jam pinigų. Jis pasky- ---------
neralinį menedžerį Frazerį. ręs tiems pinigams rimtus Monaca, Pa. Rugpiučio Tada tenai rėždavo savo 
Ta kompanija priklauso globėjus. 23 dieną šiame plieno dirb- spyčius didžiojo kapitalo
Kanados kapitalistams. Per- Kai kam gal išrodė, kad {tuvių miestelyje, Tittsburgh bernai. Bet dabar valstijos _ 
šautojo sargas pagriebė re- kun. Coughlin čia atidengė ĮTube Company dirbtuvės ir apskričio administraeijo- f 
volverį ir peršovė patį šovė- nesumušamą “trupą” prieš darbininkai susiorganizavo se yra organizuotų darbinin- { 
ją. Roosevelta. i Amalgamated Association kų vadovai, todėl jie priver- {

Bet štak Bostono republi-RI™-.steęl,an,d TįP, Work- sti su darbininkais skaitytis.; j 
konų “Evening Transcript,” PP \n?Jos. lokal4-. Pilnai uz-1_____________Bakanas.

galėdavo naudotis žmonių 
užlaikomais South parkais.

Telefonas: Yark 3163

JERUZALĖ.

DAKTARAS

A L. Graičunas :

AR ROMOS
piezius yra Kristaus 
Vietininkas?

».! sumokėjusių narių jau yraŽyd&i nusigandę.— Tarp kuris Rcosevcltui visai ne i;>AO jc , • i 4. i^&rsiauc
Palestinos žydų pasklydo pritaria, gavo iš Poughkeep-Į-08/ karteris buvo išduotas j 24 akeriai žemės, labai grasioje J 
gandas, kad Anglija priža- šie, N. Y., Surrogate’s Teis- sioje.sąvaiteje. vietoje, nepertoii m,o didelių m-estų. .
dėjusi arabų 'nacionalis- mo kalbamąjį senojo Roo-I Ta. yra vienas is daugelio
tams uždarvti žvdu imigra- sevelto testamentą ir pa- kurie jau yra suor- r. rox 2os. caro. mich.
cija Palestinon, kad tik ara- skelbė jį viešai. Pasirodo, gamzuoti nuo pradėjimo 
bai atšauktų savo streiką i jog globėjai Roosevelto pa- pheno darbininkų organi 
prieš anglų valdžią. Tuo su--laikams prižiūrėti buvo pa- zavimo vajaus.
sirupino viso pasaulio žydų skirti visai ne dėl to, kad tė- “~ .
organizacijos. ' vas nebutu savo sunumi pa- Pittsburgho ir apylinkės

sitikėjęs, bet dėl to, kad jo organizuoti darbininkai ruo- 
AUSTRIJA. sūnūs, dabartinis Amerikos J šiasi prie didelių iškilmių

_  prezidentas, tuomet buvo Darbo dienoje, rugsėjo 7 d.
Iš Adrijos miesto nepilnametis vaikas ii Allegheny County South
brucko pranešama, kad; anke mokyklą, gestas tęs- Parkuose yra rengiamas 
greitu laiku tenai įvyksianti -ar9e"l? . Pa.ragn:fas salto: m.lz.n.skas masinis mit.n- 
trijų diktatorių sūp'ta kon- : G’°^a2 La,k>’s lr globo? gas' vjTiai^iais kalbėtojais 
ferencija. Vokietijos Hitle- a dal>. ‘V™ ™an0 sunu, bus p. T. Fagan angliaka- 

J FranKlinui D. Rooseveltui. | šių unijos o-to Distnkto pre-

Parsiduoda Vistu Farma. Physician and Surgeon
Valandos: 8 iki 11 ryto,

6 iki 9 po pietų.
HALSTED STREET,Į 3310 SO.

CHICAGO. ILL.

Worcesterio Lietuvių Išdirbystės Alus

rtrijosn§hJuį?n°i^> tarei“’;'ak“! jam aukakst 21 metailzidentas; Penn valstijos
kaip kovoti prieš komuniz- Pm?,au8 ° taomet v,sk4 ls' gubernatorius George H. 
ma , nekęs jam... {Earle: Philip Murray, ang-

Taigi matote, kad kun. pakasių unijos vice prezi- 
ETIOPIJA. Coughlinas visai nežino, ką|dentas ir plieno darbininkų

jis savo radio “pamoksluo-{organizavimo komiteto pir-
12,000 etiopų atakavome” pnauškia. Į alininkas; Suvienytų Vals

Addis Ababą.— Roma pra- -------- Įtiju senatorius Joseph Guf
neša. kad Etiopijoj pereitą ', IŠŠOKO IŠ 86 AUKŠTO. Ifey; teisėjas M. A. Mus- 
sąvaitę vėl 12,000 ginkluo-i Pereitą sąvaitę New Yor-{manno.
tų etiopų atakavo italus Ad-,ke nežinomas vyras iššoko Prakalbos ir mitingas 
dis Ababoi, Italai užpuoli- iš 86-to aukšto Empire State { jrasidės 2 vai. po pietų. No
ras atrėmę. Etiopai pasi- bildinge ir nukrito ant ce-J.int dalyvauti prakalbose 
trauke, palikdami 200 lavo- mentinio šaligatvio. Jo ku-{patartina nesivėluoti. Nors 
nu. Iš italų pusės 15 buvę ną pažint jau niekas nega-{South parke gali sutilpti ke 
užmušta ir 40 sužeista. į Įėjo. | batas šimtų tūkstančių pub

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTeSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine.

PARAŠĖ KUN. VALADKA
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (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 fundamentalinę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Fran-uzijai 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių įpie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja D.evo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgenc jas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, nes joje ras daag reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susi pažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir *am- 
sir.imų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų pers Kai- 
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

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

gos vardas. KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

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

TELEFONAS 
W orcester—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER. MASS.

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

Per kurį laiką, šios lietuviu Bravarnės galina gaut nusipirkt šėrų. 
interesuoti turi kreiptis pas prezidentų MR. P1NKEVICHUS.

81 l.afayettc Street. \Yorrcster, Ma»s.

“KELEIVIO” KNYGYNE
2S3 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. !



teitas Puslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 36. Rugsėjo 2 d., 1936 m.

ŽODIS 1 KANADOS LIE
TUVIUS.

Istorinis Kanados Lietu
vių Kongresas Lietuvos 
Liaudžiai Ginti, kuris įvyko 
šių metų rugpiučio 1 ir 2 dd. 
Montreale, sėkmingai pra
ėjo. Delegatai, suvažiavę iš 
Įvairių Kanados kraštų, nuo 
Įvairių įsitikinimų bei pa
žiūrų organizacijų, vienin
gai pasmerkė Lietuvos fa
šizmą.

Kongresas tvirtai pasisa
kė remti Lietuvos liaudies 
kovą prieš fašizmą ir už pa
gerinimą ekonominių bei 
kultūrinių gyvenimo sąly
gų, už atsteigimą demokra
tinių laisvių Lietuvoj.

Tam tikslui kongresas iš
rinko Lietuvos Liaudžiai 
Ginti Kanados Lietuvių Ko
mitetą, kuris rūpintųsi vy
kinti Kongreso tarimus. 
Kad pravesti gyveniman 
Kongreso tarimus, kad pa
dėti Lietuvos liaudžiai nusi
kratyti fašistinį jungą ir at- 
steigti demokratinę tvarką, 
reikalinga išvystyti platus 
Kanados lietuvių masinis 
veikimas.

Todėl Kongreso delega
tai, grįžę Į savas organizaci
jas bei kolonijas, tuojau 
šaukite masinius susirinki
mus ir sudarykite iš įvairių 
sriovių komitetus, kurie mo
bilizuotų lietuvių mases 
Lietuvos liaudies gelbėji
mui.

Tos organizacijos ar ko
lonijos, kurios neturėjo sa
vo delegatų Kanados Lie
tuvių Kongrese, bet turi no- 
įo padėti Lietuvos liaudžiai, 
taip pat gali prisidėti prie 
išdirbtų kongreso planų vy- 
' tinimo. Tverkite komitetus 
ir kelkite protestus prieš

^daug laiko nereikia. Tik pa
rašykite visi po vieną trum
pą žinutę—ir sudarysim 
vieną puslapį. Nenuvargsim 
mes ir neužimsim daug vie- 
tos “Keleivy” — bus “vil-

riu apsisaugoti, kad pas- kas sotus ir avis ėiela.” Iš to 
kiaus nereikėtų sūriai vai- bus visiems nauda, nes ži- 
gvt. nosim, kas yra veikiama lie-

J. S. sėbras, Clemans tuviu kolonijose.
Kielhaca, nubaustas dviem A- kviesiiau ..Naujienu~ 
metais kalėjimo korespondentus dalinai pri-
•ną iš D. BalašioTas pats laukia ir J. S.,^ti ir>
Sa jU to policijos'J“ bendradarbiauti, nes 
tas .r j teismą pristatytas. !net J- vįen [jk * Tol.onto , 

sykiais

t A Įeito vi t i 
f V7Xk7VC»XXIX

Humoi istika GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

Žodynas lietuviškai angliškos ir ang-. Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip

I-alis. Abi dalįs vienoje knygoje. 'tuo 1905 metu revoliucinės Lietuvos 
Psl. 1274. Gražus tvirti apdarai SIC 00 spėkos vedė kova, su caro valdžia, ir 

kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo-

.. - -. . . - . liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li-pasikalbejimų. ši knyga sutaisyta taip ko, Jpali7osuoU £ ų valdžio9 įr
.engvai ir suprantama, kad klekvie- > ; * b Fk€;b.a respublika
naa gal. greita. kalbėt anglis- didelis spalvuotas žemlapis

AJ°je »t.suk-’rl ^ž.a., „arodo kartinės Lietuvos rubežius
ftel. sakinai, pasikalbėjimai dar- ir vr> oad*lyta į apdri

bo ,ieškant. vaz.ao.ant kur nors nu- cius. Tai vienaunė knyga, kuri pa
ėjus krautuvėm par daktaij. pas bar-. fu<jc ka,£ Lietuvos Respublika

kr£U&a lr Hb8'1/0;1"'!'*- kaip ji JrtAlo. čj* telpa v Ji svar- 
t.škn ištarimu ir g-amntika. Antra i ^sni dokumentai:' Šleivamejo Sei-

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.— 
Rankios reikalingiausių žodžių ir

ir sykiais perdaug pnra- Į 
šom. Jei dar po vieną žinu- j 
tę pridėtume, tai veik visas:
“Naujienas” užimtume vien,

;aip as pradėjau rašyti Į i Toronto korespondentai, o
Keleivį” iš Toronto lietu-į kitiems vietos nebūtų. Mon-į K.nR*-_T .......
ių kolonijos apie lietuviųitrealas jau pradėjo; butų JIS »K PALlka. ų
eikimą. Aš maniau, kad į gerai, kad ir kitų kolonijų Vienas šikštuolis. kuris gyve- 
ą patį ir kiti draugai pada- į korespondentai ta patį pa-inoj* pinig/ skolinimo ir dideliM 
ys — pradės rašinėti; bet darvtu. Tada Kanados žinių palukanų lup,mo’

Į skyrius “Keleivy” butų jau 
tikrai įdomus ir naudingas 
skaitančiai visuomenei.

A. S. Kavoliuna*.

ŽOD1S-KITAS J KORES
PONDENTUS.

Jau greit bus du mėnesiai,

natyt, kad mažai į tai do- i 
kreipiama. O gal yra! 

priežastys, kurios
uos draugus sulaiko nuo

favo piniginę
syki pametė 

su 5.000 doleriu.

T iofnuAc fači7ma

KITAS ŠKOTIŠKAS JUOKAS.
Išgyvenęs Amerikoj 15 metų 

ir pasidaręs pinigų, škotas Mak 
Donaid nutarė parvažiuot savo 
tėviškės aplankyt. Bet pirma

tęs 
.okios

ašinėjimo? Šiam darbui
MAŠŠACŪŪŠETTŠ LIETUVIŲ ŽINIAI.
Apie valdžios pašalpą se- ' vyzdžiui, žmogus turi 3,090 

niems žmonėms. dolerių išskolinęs ant mor-
Su pirma rugsėjo diena (labar P**

šįmet MassachSseits valsti- nebegali atgauti Pagalp- 
oie iėio sralėn seno amžiaus'talynlą’ Jls Pnval° aprašyti 
:Xip»n-m£ M vra ™š 2,000.dolerių ver-
‘Old Age Asšistanee AČt,” te-s ^tal2a1' kuli jam siunti- 
turį valltijos legislatura pa- nes Pa5aiP°' ceklus- 
keitė ir pritaikė prie “Fede- Iki šiol Massachusetts val
ai Sočiai Security Acto.” stijoj buvo šelpiama apie 

Naujas įstatymas sumažina 28,000 senių. Dabargi, su- 
>aša Idos gavėjo amžių nuo mažinus amžių, manoma, 
72 iki 65 metų. Dabar Mas- kad šelpiamųjų skaičius pa-

Teisingas žmogus ją rado ir pa- ,įs parašė namo laišką, kad j j 
skelbė laikraščiuose. Neužilgo pasitiktų ant stoties. Parva- 
atsišaukė pametėjas. Kai radė- žiavus jam namo, jį pasitiko du 
jas padavė jam piniginę, jis ilgomis barzdomis apžėlę vyrai, 
pradėjo atidžiai pinigus skaity- jįe šoko jį sveikinti, o jis trau- 
ti. Perskaitė sykį, antrą, trečią kiasi atbulas ir teisinasi, kad 
ir ant galo susiraukė. jįs jų nepažįstąs.

—O ką, ar ne visi? — klau- —Kaip gi tu gali mus nepa-
sia suerzintas radėjas. žinti ? Juk mes tavo broliai —

—Visi, tai visi—sako šikš- aiškina jie jam. 
tuolis, — bet tamsta išlaikei —Bet mano broliai 
5,000 dolerių apie mėnesį laiko, nenešiojo...
tai kaipgi su procentais?...

lamcjo
:no netaritnai, taikos -utartis su bol- 

• šėrikais, sutartis su latviais, apra- 
Etnologija arba istorija apie žemės, symas vinj ir,us:ų su lenkais ir tt 

tautas Pastai Dr. H. Haberlandų.: ' ra tat r.e knyga, bet tiesiog žibmtu- 
parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap- v.as> Kurb> apšviečia visų Lietuva 
rašo apie visas musų pasaulio žmonių lauko ir :š vidaus. Kaina .... Jl.Of 
tautas, veisles arba rases Yra didelei Drūtais audeklo apdarais .... $1.5t

c^T n2rW«7n Ar 'kainas TvaiosT-Kaipca o III., pusi. 667, Popiero> vnr- No,ug Bunnkti , keiias die.
’ .............................. ųo w vjSų veislių gyvūnas, kurie gyve-

Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny
goj telpa daugybė naujų, labai gra

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams,
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So Boston, 1914 m...............25c.

padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
■ St. Michelsonas Pusi. 95...............25c

ns išsimėtę po \isų žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 

1 savo arkoj sutalpinti? iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, j kuriuos negali 
atsakyti joki? kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na .................................... ................. 25c.

achusetts valstijos gyven- 
ojas, susilaukęs 65 metų 
mžiaus, galės gauti iš vals- 
ijos seno amžiaus pašalpą.

Pakeistasis Įstatymas taip 
>at sutrumpina reikalingu- 
•ną valstijoje išgyventą lai
tą nuo 15 iki 5 metų. Pir

kils iki 60,000. Šitos armi
jos palaikymas valstijai kai
nuos apie 818,000,000 i me
tus. Šita suma turi susidėti 
iš sekančių pajamų: Fede- 
ralė valdžią, pildant “So
čiai Security Actą,” duos 
pusę arba apie $9,000,000;

PATARIMAS ŠKOTUI.
Škotas: Daktare, patark kas 

man daryti, kad laivu plaukiam 
nereikėtų sirgti.

Daktaras: Ar turi dešimtu
ką?

škotas: Taip. turiu.
Daktaras: Na. tai laikyk ji

Rvuias. Romanas. Ta knyga yra vers
ta į visas kalbas, todėl kad yra gra

žiai aprašyta apie Rymų. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi-

• cago, III 1909, pusi. 432. Drūtai
apdaryta ........................................... $2 50
inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 

naudinga knyga, aprašyta katalikų 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor-
mos. Su daugeliu puikių paveikslų,

barzdų 215 pusi. Popieros apdaruose. .. $1.00
* ilsintos Istorija. Pagal P. Bert vertė

—Bet ar tu užmiršai jau— Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu
sako jie. — kad tu išvažiuoda- ž“vių- imor^. “?dži«’ ak‘J . .......................... mer.ų ir tt.; trumpai, aiškia: ir supran-
rnas Amerikon išsivežei britvą? tarnai išaiškina gamtos istorijų. Chi-

______________ i cago, III. 1903, pust 209. Gražiuo
se audimo apdaruose........................$1.50

Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka
ralius. Knyga tik kų apleido spau

dų. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėi kokios ligos naudoti. Ver
ta šitų knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui.
Įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina ............................................. $2.50

niau aūlikantas turėdavo!; valstija duos §6,000,000, ir 
rodvt. kad iis buvo iširvve- §3-000,000 sumokės miestai

JO NEAPGAUSI.
Į vieną nedidelį miestuką at

važiavo cirkas su keliomis bež
džionėmis. Kad sušaukus žmo
nes, prie budos atsistojo vienas 
muzikantas su slankomuoju

kišeniuje ir, kaip tik pradėsi jr trimituoja Į visas
sirgti, tuojaus įsikąsk jį tarp 
dantų.

(Čia humoras yra tame, kad 
škotas tiek gailėsis netekti sa
vo dešimtuko, jog ir ligą už-

Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šicl da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai. egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo.
Knyga stambi ir laba: užimanti.

S1.00 
$1.25

Materiališkaa Istorijos Supratimas.
Lapeliai iš prcletariškos fkosofijos.

Jei neri žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius r.uotikius, tai perskaityk 
šitų knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojuma. Medega imta iš Greilicho.
Farašė Z. Aleksa. So. Boston, Tai yra tikra tikėjimų istorija.

: Brutuose audimo apdaruose ,.
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilis Į 

puses, tai ištiesdamas savo inst- ėiu? Aiškiai išguldyti pilietyatė* žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 
tai irai ii cu+i-o.iV/ta įstatymai su reikalingais klausimais U historijos, etnografijos, geografijos, 

rumentą, tai \ei ji sutrauKua- atsakymais lietuvių ir anglų kalbos* astronomijos, aritmetikos, medicinos 
mas. I Antra peržiūrėta ii pagerinta 1 mnlrslu hai in sako- rinkinvs

laida .................... -............................... $•<

mirs. Mat, škotai labai šykšti 
tauta.)

Visi, be pažiūrų ir Įsitikini 
mų skirtumo, ištieskime 
brolišką ranką musų bro 
iiams vargstantiems po fa
šistine letena Lietuvoje.

Draugai torontiečiai jau 
padarė pirmą žingsnį. Suor
ganizavo vietini komitetą iš 
'.vairių organizacijų atsto- 
•'•ų. Pasekite juos ir kitos 
kolonijos. Išrinkti komite
tai lai tuojaus susiriša su 
Kongreso išrinktuoju Kana
dos Lietuvių Komitetu.

Šis Komitetas jau turėjo 
vieną pasitarimą ir išsirin
ko valdybą iš trijų asmenų: 
Z. Jankauskas, pirm.; J. 
įLesevičius, sekr.; M. Maš- 
aiickas, iždininkas.

Komiteto nariai: O. Vil- 
kaitienė, K. Kilikevičius, 
P. Matulaitytė ir P. Šiuple- 
vičius.
. Visais reikalais laiškus 
Siųskite Komiteto sekreto
riui: J. Lesevičius, P. O.
Station D, Box 44, Mont- 
leal, Que., Canada.

įęs 20 metų Jungtinėse Val- 
'tijose, iš kurių nemažiau 
i.5 metų turėjo būt išgyven- 
a Masst valstijoje. Dabar 
;plikantas privalo Įrodyt, 
;ad jis yra išgyvenęs Jung. 
Valstijose 9 metus, iš kurių

ir miesteliai.
Kaip gauti pašalpą.

1. Reikalinga Įrodyt, kad 
aplikantas turi 65 metus 
amžiaus.

2. Reikalinga turėt gimi
mo liudijimas (birth certifi-

5 metai turi būt įgyventi įate) Nekurtuose atsitiki- 
. lassachusetts valstijoje, ši- muose pilietybės popieros
ie 5 metai gali būt ir su 
pertrauka, reiškia, žmogus 
galėjo būt išvažiavęs Į kitą 
alstiją metus-kitus, bet vėl 

rrižo ir nuolat čia gyvena. 
Ypač paskutiniai metai turi

gal Įrodys amžių—tankiai 
neįrodo.

3. Seno amžiaus pašalpa 
duodama tik piliečiams.

4. Aplikantui yra leidžia-
but pilnai išgyventa šioje ma turėt 8300 pinigais savo 
/alstijoje. . įžūlioje ir 82,000 vertės ne-

_ , . . x x judinamo turto.
Pagal naują įstatymą, pa- ~ jVplikacijos blanką rei- 

neįlįs asmuo gali gaut pa- kia Hti iš vjJetin& isJ;
šalpos minimum 30 dolerių kur aplikantas gyvena, i?iš- 
į menes!: o vyras ir mo- pildžius ten at‘į, paduoti

Dr. D. Pilka.tens gyvena kartu, tai 50 
iolerių Į mėnesį; brolis ir' 
.esuo kartu gyvenantieji, 
rauna 45 dolerius.

Priėjo vienas farmerys su 
vaiku. Sustojo iš priešakio ir 
pažiurėjo; užėjo iš šono ir pa
žiurėjo; užėjo iš antros pusės ir 
vėl pažiurėjo. Paskui kumšte- 
rėjo vaikui į šoną ir sako;

“Netikėk, ką jis čia su ta
SVARBI PRIEŽASTIS.

Magdutė ir Vladas pasiliko
kambary, o motina išėjo bulvių triuba 'išdarinėja/ Tai vra mo 
daržan pasikasti. Parėjusi rado naj Jįs tos triubog j gerRlę ne_ 
Magdutę beverkiančią. sukiša.”

—Kas tau yra, dukrele? — ; ___________
klausia motina. DIDŽIAUSIAS JUODVEIDŽIO IŠGĄSTIS.

Rastus: Klausyk, Sambo. ko
kia buvo didžiausia tavo gyve
nime išgąstis?

Sambo: Aš labiausia nusi
gandau, kada farmerys užklupo 
mane savo vištininke ir pasakė:

. .... , i “Dabar aš tau ta juoda skūrares meškiną ir davė jam varda į . . j '-c f
“Kosciuška.” Vietos lenkų pa- Rumausiu
triotiškos organizacijos užpro
testavo. kad tas įžeidžia jų “ro- 
daką.” Tuomet žvėryno vedėjai

—Vladas užmušė musę!
—Tai dėl musės verki?
—Ne... Vladas užmušė ją ant 

mano kaktos...

MEŠKA NE KOSCIUŠKA. BET...
Vienas žvėrynas įsigijo šiau-

pavadino tą bestiją “Poliaras.'' 
Ir vistiek išrodo, kad meškinas 
yra kilęs iš “poliakų.”

Džian Bambos Spyčiai. — lr kitos fe- 
nės. Daugiau juokų, negu Ameri

koj munšaino. Šioje Lnygoje telpa net
72 “Džian Bambos spyčiai”, eilės, 
pasikalbėjimai, humoristiški straips
niukai jr juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi..................................... 25c.

Trumpa Senobės latorija. Pagal prof.
R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su 

paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiais 
spalvuotais gražiais žemlapiais. 
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2.50
Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

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

knyga šituo svarbiu klausimu. Jų 
turėtų perskaityti kiekvienas katali
kas ir socialistas. Parašė E Vander-
velde, vertė Vardunas. So. Boston, 
Mass., 1915 m., pusi. 24................10c.

ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatų, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams. šeimininkams ir kitiems 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukia. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392 
Popieros viršeliais .................... $2.00

Piršlys Suvadžiotoias, Vieno veiksmo 
Komedija. Parašė Beu. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2
moterys ir 5 vyrai.
Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėils. Dalyvauja 2 vymi ir 
2 moterys. Abu veikalėliai vicnoja_ 
knygutėje- Kaina........................... 25c.
Dellce Reikia Žmogui Gert ir falgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
■ nemokša. Bet dėlto gi norisi? Delkc

“O. S. S." arba Sliublnė Iškilmė.— 
Vieno akto farsas, labai juokinga*

ir geras perstatymui Kaina ____ lfie.;'

be valgio žmogus silpsta? Ir delkc 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau ? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kcdel jam reikia riebalų? Ši 
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus 
Kaina................................ ................. 15c

SAUGOKITĖS APGA
VIKŲ.

■ Nors jau esu rašęs “Nau
jienose” apie veikiančią 
Kanadoje apgavikų saiką, 
bet manau, kad bus ne pro- 
šali ir “Keleivio” skaityto
jams apie tai žinoti.

Tarpe kanadiečių lietu
vių atsirado tokių apgavi
kų, kurie pardavinėja drus
ką ar šiaip kokius metalus 
vietoj aukso. Rugpiučio 11 
dieną Brontfordo miesto 
teisme buvo svarstoma D. 
Balaišio byla. Pastarasai 
pirko aukso ir sumokėjo 
800 dolerių, manydamas 
praturtėti; bet vietoj aukso 
rado du maišiukus druskos 
10 centų vertės.

Prie šios apgavikų šaikos 
priklauso tūlas J. S., kuris 
i? D. Balaišį priviliojo prie 
savo sėbrų, kad “pigiai” nu
sipirktų “gryno aukso.”

Jei kam pasitaikintų su
sitikti su J. S. ir jis siūlytų 
“pigaus aukso,” tai aš pata-

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1936 METAMS.
ros. Mačiulis — Dirraininkas,

906 Prescott St. Waukegan. Hl.
I. Knžinskas — pirm. pagelbininkas, 

821 Prescott st., AVaukegan. IU.
Suzana Gabris—nutarimų rašt.

730 McAlister avė., Waukegan, III.

Dabartinis Įstatymas ne-1 
nurodo pašalpos maximu- 
mo, bet tam tikrais atsitiki- 
nais mėnesinė pašalpa gali 
būt pakelta iki 60 dolerių Į 
nėnesį, pavyzdžiui, pasitai
kius ligai, kur priežiūra bū
tinai vra reikalinga. Depar-. 
tamentas taipgi padengia ^£'72^'*’ 
.slaidas už akinius, diržus 
(trusses) patrukusiem, slau-i 
gės priežiūrą ir kai kuriais 
atvejais speciali maistą (li- 
ver extract, insulius). Jei 
seno amžiaus žmogus gyve
na su savo vaikais ar savo 
name, tai tam tikra suma 
bus atitraukta už kambarį.

Šita seno amžiaus pašal
pa Mass. valstijoje nėra se
leno amžiaus. pašalpos”ap- 
parama reikalingiems su
laukus 65 metų amžiaus, ir 
ji yra nuolatinė.

Naujas Įstatymas leidžia 
seno amžiaus pašalpos” ap- 
likantui turėti 300 dolerių 
pinigais ir 2,000 dolerių 
vertės nekilnojamos nuosa
vybės. Kas turi turto dau
giau, iš to reikalaujama, 
kad perviršį pavestų tai į- 
staigai, kuri jį šelpia. Pa-

aukegan. III.
v Vaitieknnas — kasierius,

726 — 8th St., AVaukegan, III.
Kasos Globėjui:

lurgis Petraitis, Z. Gabris.
Knygini:

X. Dambrauskas, J. Gauranskas.
Maršalkos:

G. Grinius, J. Skripka.
Susirinkimai būna paskutinį nedėl- 

Jienį kožno mėnesio. 1:00 v. po pietų, 
Ijuosybės Svetainėje, kamp. 8th ii 
Adams Sta.. Wauker«n III.

WORCESTER, MASS.

Chesney’s Canteea
GERIAUSI IŠSIGĖRIM.AI

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.

SKUSTUVAS.
Vyras: Mano skustuvas vėl 

neima... Tur būt vėl pečių sku
tai ?...

Pati: Najau • nerėkauk. Tik 
paišelį nusidrožiau...

GAL BUS KO IŠSIGERT.
Jonas: Petrai, paskolink man 

penktuką. Noriu pašaukti tele
fonu gerą savo draugą.

Petras: še tau 15 centų ir su
šauk visus savo draugus čionai.

ŽEMĖS TURTAL
Mokytojas pasakojo vaikams 

apie žemės turtus, kurie iš jos 
iškasami. Paskui paklausė Vy
tuko :

—Vytuk, pasakyk man, iš 
kur žmonės gauna druskos?

Žemaitė* Kaštui Karės Metu. Lietuvoa 
šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto

jos paveikslų, 126 puslapiai, kai
na ............................................................50c.

“KELEIVIS” 
253 Broadway,

So. Boston, Mass.
trasai

—Iš
kas.

krautuvės, atsako Vytu-

REIKIA GERESNIŲ IŠLYGŲ.
Dabatuojant šelpimo klausi

mą. senatorius N. gavo iš savo 
miesto politikierių šitokio turi
nio telegramą: “šelpimo bilius. 
30 procentų grafto neužtenka. 
Tokiom išlygom musų miestas 
nesutiks dalyvauti.”

Fiftv-fifty, arba nieko!

I

KAS REIKIA DARYT, NORINT GAUT 
PIRMAS POPIERAS.

Daugelis mano. kad prašant savo fotografijas 2’^x3 col. di-
pirmujų popierų reikalaujama 
atvažiavimo į Suv. Valstijas pa
liudijimo, ir prašo patarimų, 
kur tokį paliudijimą gali gaut. 
Tikrenybėje tokių paliudijimų 
pačiam jieškot nereikia.

Norint gaut pirmas popieras, 
reikia padaryti taip: Reikia 
gaut iš bile Natūralizacijos ofi
so blanką, vadinamą Form 
A-2213. Atsakius ant visų pa
klausimų, nunešt tą blanką sa
vo distrikte į Immigration and 
Naturalization ofisą. Jeigu Na
tūralizacijos ofisas toli, tą blan-

džio.
Bet kurie yra atvažiavę j 

Suv. Valstijas po birželio 29 d., i 
1906 metais, tie turi pridėt ir 
pinigišką perlaidą (money or
derį) $2.50, vardu Commissio- 
ner of Immigration and Natu
ralization. Ir pagal paduotas 
aplikacijoj informacijas natū
ralizacijos valdininkai patys 
išgaus atvažiavimo certifikatą, 
kuris yra reikalaujamas nuo 
prašančių pirmų popierų. Tas 
certifikatas jau bus dalis natū
ralizacijos rekordo, kurie nori

ką galima nusiųst paštu. Siun- tapti Suvienytų Valstijų pilie- 
čiant paštu, reikia pridėt dvi čiais.

KELEIVIO" K ALE N DORUS

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” Adminut.

Kurie Kalendorių jau už
sisakė, visiems yra pasiųs
tas. Jeigu kurie negavote, 
nieko nelaukdami praneški
te mums.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

Tas Atsitiko Chicagoje. Persekioja Advokatę vnsou kunigas^-

Policininkas Peršo
vė Merginą, Kad Už 

Jo Netekėjo.
Tauragės apskrity, netoli 

nuo Degučių, šiomis dieno
mis vyresnysis policininkas 
Jonas Cibulskis žvėriškai 
sužeidė Zosę širbinskaitę, 
21 metų amžiaus merginą, 
užtai kad atsisakė už jo te
kėti.

Prieš pusę metų Degu
čiuose tarnaudamas, polici
ninkas Cibulskis mylėjosi 
su Širbinskaitę, kurios tėvai 
draudę jai. Policininkas bu
vęs vėliau perkeltas į Tau
ragės apskritį.

Dabar atostogaudamas 
Zarasuose susitiko Širbins
kaitę ir sužinojęs, kad ji 
rengiasi ištekėti už girinin
ko, sumanė atkeršyti. Už 4 
kilometrų nuo Degučių pa- 
tikojęs važiuojančią su tėvu 
namo, 2 revolverio šūviais 
ją sužeidė į krutinę ir vienu 
šuviu peršovė jai veidą. Mė
gino nušauti ir tėvą Širbins- 
ką, bet tas spėjo pasprukti 
miškan.

Atlikęs baisų darbą, poli
cininkas Cibulskis dingo 
miške.

Sunkiai sužeistą Širbins
kaitę nuvežė Zarasų ligoni
nėn; Cibulskis sulaikytas 
pas namiškius Cibulkynės 
kaime ir atvežtas taip pat Į 
Zarasus.

Kunigą Išteisino,
O Komunistus Nu

baudė.
Rugpiučio 8 d. Kaune bu

vo sprendžiamos kelios po- 
itinės bylos. Panemunėlio 
klebonas kun. Černiauskas 
juyo kaltinamas pagal “tau 
;ai” (suprask: tautininkam) 
saugoti įstatymą, nes nuėjęs 

valsčiaus savivaldybę kal
bėjo prieš tautininkų dikta- Chieagoje anądien sprogo vandentiekio rynos ir užliejo geižke-
urą. Tačiau jį išteisino. Gi lių stotį “Union.“ Vaizdelis parodo darbininkus stoties viduje \ ..- 
kelis komunistus smarkiai lant purvą. Vanduo padarė stočiai $200.000 nuostolių.
įubaudė. !------------------------------------------------------------------------

H. Bakas, kėdainietis, bu
vo patrauktas kaltinamuo- 
iu už “Mopro” naudai vei-

MEILĖS TRAGEDIJA 
KAUNO PRIEMIESTY.

Kauno priemiesty A lėk
simą ir laikymą komunisti- sete, Veiverių gatvėje, įvy- 
lės literatūros. Jis pripa- ko baisi meilės tragedija: 
tintas kaltu ir nubaustas 8 ryto metą rasta kraujuose 
netais sunkiųjų darbų kalė- paplūdę du jauni žmonės, 
jimo. |Br. Grigonis namų savinin-

H. šuklinskaitė, iš Vilki- ko sūnūs, 19 metų amžiaus 
jos, už veikimą “Moprui” ir, ir Marė Kovoliovaitė, 22 m. 
iteraturos laikymą nubaus- amžiaus.
a 41 L metais sunkiųjų dar- Grigonis rastas lovoje, o 
oų kalėjimo, bet kaip nepil
nametei 1/3 bausmės nu- 
nuštas.

Tokia pat bausme nubau- 
ta ir antra nepilnametė ko 
nunistinės
<yto.ja Lansburdaitė.

Liudą Purėnienę.
“Lietuvos Žinios” prane

ša. kad atskirta nuo šeimy
nos ir ištremta iš Kauno so-

PUSANTRŲ METŲ KA
TORGOS UŽ SENĄ BO

TAGĄ.
Panevėžyje aną

SVIETO PA 
BAIGĄ.”

Veisėju aplinkiniuose kai 
muose ir miestelyje visi kai- 
ba, kad greit bus pasaulio a^° Pa & a 
pabaiga; net ir bažnyčioje tas pusantrų metų

jialdemokrątų veikėja adv. ’sa^, kad v£i b£
Liuda Puremene apsirgo. l-m. ' Atsitiko taip.
Daktarai jai patarė išvą- 
ž'U( .i į Birštoną pasigydyt. 
Valdžia leido vieną mėnesį 
Birštone pasigydyt, bet po 

ir vėl ištrėmimas. Leido

tų pasiruošę, nes einanti ko 
meta, kuri galinti užkliudy-

dieną už 
nubaus- 

sunkiujų

Atsitiko taip: 1934 metų 
rugsėjo 24 d. tūlas 20 metų 
amžiaus ūkininkaitis Vla-ti žemę. Daug kas tiki, kad r,,,.,.tas tikrai įvvks. Žinoma, tai Xa 1 J?u\o įtartas, 

_ • kad pavogė Erzkelvnes kaiyra prasimanymai
' ip pat važiuojant į Biršto- DUSMENĖLIŲ DZŪKAI Biinko Jono Masio botagą, 

ą apsistoti Kaune būtinus susjjęj^pojo DALGIAIS Botagas buvęs sena>, nen- 
■utvarkyti, Dusmenėlių kaimo, Onuš-

ap
savo reikalus 
bet neilgiau, kaip Keturiom 
dienom. Ja persekioja užtai, 
kad ji dalyvavo žuvusio 
darbininko šermenyse.

mo, Subačiaus valsč. uki-

KĄ SAKO LIETUVOS SU
TARTIS SU VOKIETIJA.

Šiomis dienomis tarp Lie
tuvos ir Vokietijos buvo pa
sirašyta nauja prekybos su
tartis. Ji nustato 60,000,00d

DIDELIS GAISRAS SU 
ŽMONIŲ AUKOMIS.

kio vai. gyventojai Juozas 
ir Antanas Paplauskai susi
kivirčijo, o paskui ėmė muš
tis su A. Mikelkevičium. 
Paplauskai Mikelkevičių 
dalgiais sunkiai sužalojo. 
Mikelkevičius

Prienų vals., Mogiškių Alytaus miesto ligoninėje, 
kaime. Kizienės- Vilkienės 
ūkyje kilo smarkus gaisras.
Sudegė kluonas, daržinė ir 
tvartai. Daržinėje buvo 
daug inventoriaus, kuris

litų apyvartą tarp abiejų ša- gaisro metu ugnyje žuvo. 
lių. Vokietija pasižada peiiBe to. daržinėje sudegė Po-
metus nupirkti iš Lietuvos 
prekių už 30,000,000 litų, ir 
už tokią pat sumą Lietuva 
turi nupirkti Vokietijoj į-

jauni žmones žuvo.

driniu perlužusiu kotu. Kra
tos metu toks botagas pas 
Vaišvilą rastas.

Vaišvilui buvo iškelta Ku
piškio apylinkės teisme by
la, bet dėl stokos įrodymų 
jis buvo išteisintas. Nuken-

paguldytas tėj?? iIasys apeliavo Fane- 
z*. vėžio apygardos teisman, 

kuris nubaudė Vaišvilą už 
Kata botago pavogimą pusantrų 

' metų sunkiųjų darbų kalėji
mo.

Šioje byloje Vaišvilos liu 
Zlatkus už mela

gingą parodymą nubausta^
vilas Kleiza, 19 metų am 
žiaus, kilęs
kaimo. Jis ant šieno miego 
jo ir nespėjo išeiti. Gaisro kas, katalikas,—labai 

iššaukti Kauno šau pakrikštyti.”
ko 4 maši- --------------

Garliavoje įvy
ko savanorių ugniagesių

“NEKRIKŠTYTAS 
LIKAS” PAMESTAS PA

NEVĖŽIO GATVĖJ.
Rugpiučio 4 d. Stoties! di j k 

gatvėje, Panevėžy, namų;
prieangyje praeiviai rado i nusantru metu ka-skudure suvyniotą 3.sąvai-į^PPat pUsannų met^ ka

iš Prienlaukio čių pamestinuką su lydraš-j c • - - ~Drenriimut šieno miego-ėiu: -Nekrikštyta, bennu-jpj^j^ago^b^

gaus įs v o Kieti j o:
lepilnametė ko-1 ma, kad Grigonis pirmi nu-! tur^s išmokėti jai atgal. , ko savanorių ugniagesių 
literatūros lai- šovė Kovoliovaitę, o paskui į t?J? nu; ^smos katastrofa: suluzo
hnrdaitA tUo pačiu revolveriu pats'pirktl Lietuv°Je kiaullV uz,ratas ir du ugniagesiai ne-

Alb. šlapšys už nelegalų nusišovė.
veikimą ir komunistinės li
teratūros laikymą nubaus
tas 5 metais sunkiųjų darbų Į smulkmenų: 
kalėjimo.

ugniagesiai
8,000,000 litų. Sviesto ir ki- sunkiai susižeidė. Taigi, į 

į tų pieno gaminių už 6,000,-! gaisro vietą nuvyko tik 3Pasiteiravus vietoje apie nAA i-. + - , ..sf įvykį sužinota šitokių’?0® !>«ė “no onn maSm°S-
įsmulkmėnų: Iš vakaro Br !>’. ’s,nn* ?,300,000 litų. ra gestu, j Grigonis ’pas. tėvus. paval-! .^^.grms 3a- Mat

gesino net 8

ATRASTI KELI SENI KA
PINYNAI.

Lietuvos praeičiai giliau 
tirti yra sudaryta taip vadi
nama valstybinė archeolo 
gijos komisija. Joje daly 
vauja žymiausi Lietuvos 
mokslininkai. Ši komisija 
nuolat daro kasinėjimus Į- i 
vairiose Lietuvos istorinėse 
vietose. Nesenai ji padarė 
didesnius kasinėjimus Kel
mėje, Pumpėnuose ir Va
balninke. Kelmėje buvo at
rastas labai senas kapiny
nas. Jame žmonės buvo lai
dojami jau XII šimtmetyje. 
Pumpėnų kapinynas yra iš 
XVI amžiaus, o Vabalninko 
siekia XVII amžių. Kapuo
se rasta daug žmonių griau
čių, įvairių žalvarinių žiedų 
ir kitų daiktų, iš kurių ma
tyti tų laikų Lietuvos kultū
ra ir laidojimo papročiai. 
Naujai atrastus kapinynus 
dabar dar giliau tyrinėja.

Tsb.

M. Arulianskaite, kilusi is gęs vakarienę ir nuėjęs į tų vais’- . ■„t / mis ir kitokiais daiktais,pačių namų p. Mitalo butą
(Mitalai buvo išvykę atos
togų) nakvoti. Išeidamas B.
Grigonis paprašęs 6 vai. jį 
prikelti, nes 7 vai. turįs būti 
tarnyboje. Prašytu laiku 
Bronius buvo žadinamas,

Merkinės, bet paskutiniuo 
u laiku gyvenus Vilijampo- 

'ėje, patraukta kaltinamąja 
už laikymą komunistinės li
teratūros. Be to, pas ją buvę 
rasta ir kitų komunistų par 
tijos įsakymų fr raštų. Aru
lianskaitė pripažinta kalta bet neatsiliepė. Kilo įtari- 
ir nubausta 4 metais sunkiu- • mas, atplėštos durys ir rasta
ių darbų kalėjimo.

valandas, 
kluonuose buvo su

krauti javai, o daržinėj pa
barai, tai ir gaisras buvo la- 

Ką Lietuva turės pirkti iš i bai smarkus. Nuostolių per

PRIE KERNAVĖS IŠPLO
VĖ SKENDULIO LA

VONĄ.
Rugpiučio 5 d. Neryje, 

prie Eigulių kelto, besimau- ' 
dydamas nuskendo pil. J. 

Ugniagesiai gaiš- Stankus, gyvenęs Kaune.

Vokietijos, Kauno laikraš- 15 tūkstančių litų. Sudegęs
čiai nutyli. į turtas buvo neapdraustas.

Dabar Stankaus lavoną 
Nemuno vanduo išplovė 
prie Kernavos vienkiemio, 
už Raudondvario.

SUDEGĖ PUSĖ GRIŠKA
BŪDŽIO MIESTELIO.
Griškabūdyje, Šakių ap., 

pil. Stanaitis kūlė javus. 
Baigus kulti tuojau po pietų 
aš šiaudų kūgio kilo gaisras. 
Kadangi putė į trobesių pu
sę vėjas, trobesiai mediniai, 
išdžiuvę, tai gaisras urnai 
plėtės. Per 3 valandas sude
gė apie 15 trobesių, jų tarpe 
10 gyvenamųjų. Sudegė ir 
savivaldybės namai. Juose 
žuvę daug bylų.

Gaisrą likvidavo 
ugnagesių komanda

Nuostoliai nemaži, gaisro 
priežastis tiriama. Manoma, 
kad per neatsargumą kuris 
darbininkų numetė nuoru 
ką ir iš to kilo gaisras.

RAUDAMA LINUS RA
DO BOMBĄ.

Aną dieną Kaišiadorių 
valsč., Reištrakių kaimo gy
ventoja D. Kondrotienė sa
vo lauke raudama linus ra
do ryšulį. Ryšulį Kondrotie
nė parsinešė namo ir jį iš
vyniojus vidury rado bom
bą. Susirinkę kaimynai ta- 
ės, kaip bombą sunaikinti. 

Nutarė užkurti laužą ir bom- 
oą sudeginti. Taip ir pada
rė: užkure laužą. įmetė 
bombą, kuri ilgai ugny de
gė, bet nesprogo. Buvo pa
daryta išvada, kad bomba 
?ugedus ir nesprogs. Paskui 
vienas vaikas pasiėmė bom
bą į ranką ir norėjo neštis 
namo, bet bomba buvo dar 
karšta. Tada vaikas bombą 
sviedė tolyn, kuri su di
džiausiu trenksmu sprogo, 
bet nieko nesužeidė, nes 
vaikas ją buvo tolokai nu
sviedęs.

■du lavonai.
ŽiiHvmu 

koma nelaiminga meilė: Br. 
Grigonis norėjęs Kovolio
vaitę vesti, bet tėvai nelei
dę. Dėl to ir įvykusi trage
dija.

nriP7.Rst.imi r. .---------- lai.

NEMUNO KRANTE RA
DO 10,000 METŲ SUAK

MENĖJUSI JŪRIŲ 
GYVI.

Rugpiučio pradžioje Lie
tuvoje buvo rastas tikrai re
tas radinys. Dešiniajame

Šakių

PASIBAIDĘS ARKLYS
UŽMUŠĖ NEMAJŪNŲ 

KLEBONĄ.
Nemajūnų klebonas kun. 

K. Bielinis rugpiučio 5 d. 
pasikinkęs į vienkinkį veži
mėlį arklį iš Nemajūnų va
žiavo į Birštoną. Iki Biršto
no atvažiavo laimingai, bet 
Birštone, Birutės gatvėj ar
klys nuo duonkepio vežimo 
pasibaidė ir šoko į šalį.

Šuoliais bėgdamas arklys 
vežimuką apvertė į cemen 
tinį šaligatvį ir jį sudaužė į 
šipulius.

NUŠOVĖ IŠ DABOKLĖS 
BĖGANTI PILIETI.

Aną dieną Alytuje buvo 
sulaikytas už triukšmavimą 
pil. P. Babarikas ir uždary
tas į daboklę prasiblaivyti. 
Babarikas, pasiprašęs lau
kan, lauke pradėjo bėgti na
mo. Daboklės sargas Baba- 
riką pradėjo vytis, o nesu
gaudamas paleido šūvį. Šū
vis pataikė į vidurius. Su
žeistas buvo nugabentas ap
skrities ligoninėn, kur po 
operacijos tuojau mirė.

Už neaišku pavartojimą 
ginklą, daboklės sargas are
štuotas ir byla perduota tar
dytojui.

LIETUVA TURI 60 Ml- 
LIONŲ TONŲ DURPIŲ.
Lietuvos žemės turtams 

tirti komitetas nesenai pra
dėjo tyrinėti Lietuvoje esa
mus durpynus. .Nors durpių 
reikšmė bendrame Lietu
vos ūkyje nedidelė, tačiau 
neabejojama, kad ji padi
dės. Lietuvoje durpių tinka- 
nų pramonei ir kurui yra a-

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Old Timeriui. —
labai dėkingi,

Busime 
drau-jeigu

gas pabrėši įdomesnių faktų 
apie buvusius prezidentus. 
Bet mums visuomet labiau 
pageidaujamos vėliausios 
žinios iš lietuviu gyvenimo.

pie 60 milionu tonų. Prie Jcnui Žilevičiui. — Jei 
dabartinės durpių gamybos Tamsta esi pilietis, jau pa
jų gali užtekti ilgam laikui, baigei 65 metus ir išgyvenai 

Durpių tyrimo darbas už- Massachusetts valstijoj dau- 
ruks apie 10 metų. Jį dir- giau kap 5 metus, tai senat- 
bant Lietuvos inžinieriai tu- vės pašalpos turėtum gauti 
ės naudotis kitų kraštų pa- 830 į mėnesį. Tas įstatymas

JONAVOJ STREIKUOJA i 
MĖSININKAI.

Šiomis dienomis Jonavoj 
buvo sustreikavę mėsinin
kai. bet jų reikalavimai grei
tai buvo išpildyti ir streikas 
pasibaigė.

Urnguay’aus Lietuvių Darbininkų
Socialistinės Minties Laikraštis 

rr it _ i • _ • • n__ ___ r?naujoji nanga
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

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

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

C. Paraguav No. 1480.
MONTEVIOFO ITRUGUAY.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios r ų sies smulkius pa- 

sigarsinimu*. kaip tai: pajieško
jimus apsivedimų, įvairius prane
šimus. pardavimus. pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpini 
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 paješkojimus 
apsivedimų. kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį. 
“Keleivio“ prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc už žodį.

Pajieškojimai- su paveiksiu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja

■ padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 

. ksisas
Jeigu norit, kad apgarsinimas 

arba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
253 BROADU Af

SOUTH BOSTON. MASS.

yrimu, nes savarankiški
Nemuno krante buvo rastas j tyrimai yra per brangus ir 
didelis gabalas titnago, ku-Į dažnai visai neįmanomi. Šį- 
riame yra suakmenėjęs ju- i met pradėti durpių tyrimo 
ros gyvis. Spėjama, kad at-!darbai kitais metais bus 
rastasis titnagas yra nema- dar daugiau praplėsti.
ziau, kaip 10.000 metų se-i 
numo. Tokių radinių Lietu
voje beveik nepasitaikyda
vo. Šiuo gyviu labai susido
mėjo Lietuvos mokslinin
kai ir jau pradėjo rastąjį 
titnagą ir jame įstrigusį ju- 
riu gyvi tinkamai tyrinėti.

Tsb.

EMIGRACIJA IŠ LIETU
VOS LIEPOS MĖNESĮ.
Liepos mėnesį iš Lietuvos 

emigravo 279 žmonės: į Ar
gentiną 8, Afriką 7, Brazili
ją 160, Kanadą 4, Suvieny
tas Valstijas 10, Palestiną 
86, kitur 3. Į Braziliją emi
gravo daugiausia rusai.

O tuo pat laiku viena gru
pė žydų grįžo Lietuvon iš 
Palestinos, nes dėl paskuti
niųjų įvykių Palestinoje gy-' 
venimas jiems tapęs nepa 
kenčiamas.

Tsb.

pradėjo veikti nuo pirmos 
šio mėnesio dienos. Plačiau 
apie tai yra paaiškinta at
skirame straipsny, kuris 
telpa šiame “Keleivio” nu
mery antgalviu “Massachu
setts Lietuviu Žiniai.”

MOTERIS NORĖJO PA- 
SAMDYT SAVO VYRUI 

ŽMOGŽUDĮ?
Tūlas Vainauskas prane

šė Utenos policijai, kad prie 
Ušpalių gatvės gyvenanti 
Zigmantavičienė prašius jį 
nužudyti jos vyrą už tai 
duodama jam 50 litų, revol
verį. Tuo reikalu vedama 
kvota.

NETOLI VENDŽIOGA- 
LOS UŽMUŠĖ ŽMOGŲ. Į
Prancunų vienkiemy, ne

toli Vendžiogalos, pas ūki
ninką E. Klepecką buvo sve
čių ir besivaišinant pritruko \ 
degtinės. Klapeckas nuėjo 
pas savo kaimyną degtinės 
parsinešti. Ten jį kažkas 
taip smarkiai sumušė, kad 
jis netrukus mirė. Klepeč- 
kas buvo 45 m. amžiaus, 5 
vaikų tėvas. Policija padarė 
tardymą ir suėmė Isajų Lav- 
rencevą.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Lietuvių žinyčia

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo buvimą.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo apd.—$1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį'’. Adresuoki t sekančiai:

o ap 
Ord«

253 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir 
MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir 
Kultūrinės minties pastangomis bei laimėjimais, 
pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.
Sekti šių dienų MOKSLINĮ bei KULTURINĮ 
PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinka
mą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus 
informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progre
su. už ji kovotų ir jį ugdytų.

Lietuviai teturi tik vieną tok} tobulą informatorių 
apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuo
sius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pa
stangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNA
LAS KULTŪRA.
KULTŪRA yra populiarus Mokslo, Visuomenės ir 
Literatūros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruo
tas. išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kultūros“ komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS, noris pažinti naująją lietuvių li
teratūrą. neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, 
kaip KULTŪRA.
KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia 
laisvą mintį ir kovoja su reakcija.
KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos gyveni
mą, todėl tikrai kultūringas Amerikos lietuvis, ne
gali apseiti be KULTŪROS žurnalo. Kaina Kul
tūros žurnalo labai prieinama:

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

KULTŪROS ŽURNALAS
Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithnania.
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įsikandę Gyvates Indi
jonai

Šaukia l.ietuJV'^^ėS Žinios

Associated Press kores
pondentas praneša iš Arizo
nos valstijos, kaip tenai h<>- 
pių giminės indijonai šau
kia lietų. Sako, ant pagrin
dų išeina keli kunigai, ku
rių oda nudažyta visokio
mis spalvomis, kad išrody- 
tų kaip audringi debesiai ir 
žaibai. Jie kraiposi visaip 
ir kalba nesuprantamus žo
džius. Paskui išsirikiuoja 
visi į eilę, o prieš juos su
stoja kita vyrų eilė, kurie 
pasipuošę kaip antelopos 
(laukinės ožkos). Tada pra
sideda vienų nrieš kitus šo
kiai su laukiniais klyksmais. 
Jų tarpe žemėj yra padary
ta skylė. Šokiui pasibaigus, 
visi pradeda eiti ratu ap
link tą skylę ir kiekvienas 
iš eilės suduoda koja i tą 
skylę. Tai ženklas požemio 
dievams, kad indiionai su
sirinkę ko nors prašyti.

liakasiai. Darbininkai var
toja ir gazoliną apsigyni
mui. Pripila gazolino bon- 
ką, uždega knatą ir palei
džia i užpuolikus. Fašistai 
sako. kad jeigu jie negalės 
Iruno paimti, tai jie pavers 
ii pelenais. Mat, per Iruną 
darbininkai susisiekia su 
Francuzija, todėl fašistai 
nori juos iš šitos pozicijos 
būtinai išmušti.

Jau Spėja Rinkimu 
Pasekmes.

Pataria šaukti Amerikos 
Lietuvių Kongreso komi

tetų konferenciją.
Kolonijų komitetai, kurie 

buvo sudaryti ruoštis prie 
Amerikos Lietuvių Kongre
so. pradeda nerimauti, kad 
ALK. Vykdomas Komitetas 
iki šiol mažai teparodė vei
kimo. Todėl Bostono apy
linkėj prasideda agitacija 
už sušaukimą kolonijų ko
mitetu konferencijos Bosto
ne. Stoughtoniečiai jau ir 
pikniką turėjo pereitą ne- 
dėldieni. kad pasidarius 
kiek pinigų konferencijos 
tikslams.

Stoughtono, Montellos ir 
kitų aplinkinių kolonijų lie
tuviai stoja už bostoniečių 
sumanymą, kuris jau buvo

Republikonu pinigais te
pama Amerikos gatvinė 
spauda jau pradėjo “spėti.” 
kas bus išrinktas preziden
tu. Tie “spėjimai,” žinoma.
vra niekas daugiau, kaip tik | Daskelbtas “Keleivy,” kad 
oropaganda už republikonų visi Amerikos Lietuvių Kon- 
kandidatą Landoną. Jų tik- g-reso darbai butų išleisti at- 
slas yra Įtikinti piliečius,_ skįroj knygoj, kuri galėtų 

... . ... ., • kad Landonas bus išrinktas. but platinama kolonijose,Šitai ceremonijai pagbai- Tuo tikslu buvo daryti kai' pardlfodant ją p0 25 centus 
prasideda kita. Issin- kuriose vaistuose "siaudi- — - - - -

liai balsavimai” ir jau skel
biami šitokie jų “daviniai:”

Republikonų kandidatas 
uandon gavęs 37.937 bal

sus.

lių, vakartį su juokais ir ki
tokių pramogų. Musų vi 
suomenė ūkininkų parengi
mus labai pamėgo ir gausiai 
juos lanko. Todėl atsirado 
kažin kokių biznierių, kurie 
sumanė iš to pasinaudoti ir 
ūkininkų vardu sutraukti 
publiką Į savo “atlaidus.” 
Pavyzdžiui, pereitą subatą 
tie biznieriai paskelbė per 
radio, kad “Romuvos” par
ke lietuviai farmeriai ren
gia pikniką. Ištikrujų gi lie
tuviai farmeriai, kurie yra 
susiorganizavę i aukščiau 
minėtą Ūkininkų Sąjungą, 
jokio pikniko “Romuvoj” 
nerengia ir nei vienas jų te
nai nevažiuos.

Liet. Uk. S-gcs Narys.

Montelliečiai audėjo $50.00 
Ispanijos gynėjams.

Pereitą sąvaitę Montellos 
lietuvių Tautiškame Name 
Įvyko bendro fronto komi
teto suruoštos prakalbos Is
panijos Įvykiams nušviesti. 
Angliškai kalbėjo amerikie
tis Webber, o lietuviškai — 
"Keleivio” redaktorius Mi- 
chelsonas. Buvo renkamos 
ir aukos Ispanijos liaudžiai, 
kuri gina respubliką nuo fa
šistiškų generolų užpuoli
mo. Fašistams mušti sumes
ta apie $50.00.

gus, _
kiuoja trys kunigų grupės: 
šokikai, mušikai ir nešikai. 
Pirmutinis šokikas pasiima 
maišą, Įkiša ranką ir ištrau
kia besirangančią gyvatę. 
Jis ją Įsikanda ir praneda 
šokti. Paskui tą pati daro ir 
kiti šokikai. Prie kiekvieno 
šokiko yra mušikas, kuris 
plunksniniu botagu muša 
gyvatę, kad ji daugiau ran
gytųsi šokiko dantyse. Jeigu 
gyvatė kuriam šokikui iš
sprunka iš dantų, tai nešiko 
pareiga ją sugauti ir atnešti 
vėl šokikui.

Po to gyvatės paleidžia
mos Į keturius vėjus, kad ei
tų dievų jieškoti ir praneš
tų jiems indijonų reikalavi
mus. O indijonai tuo tarpu 
garsiai kalba maldą, kurio
je dėstomi šitokie reikala= 
vimai: “Mes norim lietaus 
ir audrų iš visų keturių vė
jų,'kad pripildytų musų šal
tinius ir užaugintų kornus. 
kad musų vaikai turėtų ką 
valgyt. O kai vaikai paval
gys, kad ir mums visiems 
užtektų pavalgyt.”

Mums šitie indijonų bur
tai išrodo juokingi. Bet ar 
ne juokingai išrodo musų 
pačių tikinčiųjų maldos, kad 
Dievas duotų lietaus? Indi 
jonai siunčia gyvates pas 
savo dievus, o Lietuvos žmo
nės neša savo kunigams viš
čiukus, kad Dievas jų mal
das išklausytų. Ir čia burtai, 
ir tentai burtai, tik kitokio, 
formoj.

• siaudi- ar kitaip. Kai kurie da reiš
kia pageidavimą, kad to
kioj knygoj butų paduotos 
ištraukos iš visų Amerikos 
lietuvių laikraščių, kurie 
yra pasmerkę žmonių šau- 

Rooseyeltas. dem. 31,66a dymą Lietuvoje. Tai butų, 
Lemkė, fašistų .... 3,43o jįe istorinis dokumen-
Thomas, soc.......... 720 tas, jg kurio įr ateinančios
Browder, kom...... 560 musų kartos galėtų matyt,
Colvin, prohib. .... 336 kajp Amerikos lietuviai žiu-
Is to išeina, kad Landonas rgjo j kruviną tautininkų 

bus prezidentu. Bet nerei- diktatūrą Lietuvoje, 
kia tam humbugui tikėti. jeigu * ALK. Vykdomas 
Mes manome, kad M all Komitetas nieko šiuo reika- 
Streeto pasirinktas lekaius lu nedarys. tai gali būti, kad 
^andonas š| rudenį bus kolonijų komitetams vie- 
skaudžiau sumuštas, negu niems reikės imtis darbo. 
934 metu rudeni Hoovens _________

buvo sukočiotas.
Už Landoną nebalsuos

nei vienas susipratęs darbi
ninkas ir nei vienas protau-
antis farmeris.

Suvažiavo 2,500 moksli
ninkų.

Šiomis dienomis Harvar
do Universitetas švenčia sa
vo 300 metų sukaktį ir ta 
proga turės dviejų savaičių 
konferenciją. kurioj bus 
svarstomi Įvairus mokslo 
klausimai. Svarbiausią vie
tą užims psichologija, arba 
mokslas apie žmonių elgėsi. 
Į šitą konferenciją suva
žiavo jau 2,500 mokslinin
kų iš visų pasaulio kraštų, 
net iš tolimos Australijos, 
Japonijos, Kinijos, Argen
tinos ir kitų

Dėl pavardės negali gauti 
darbo.

Vienas jaunas finas iš 
Quincv kreipėsi Į teismą su 
prašymu, kad pakeistų jo 
vardą ir pavardę pilietinėse 
popierose, nes su savo tau
tiška pavarde jis negalįs 
gauti darbo. Jis vadinasi 
Urho E. Wainionpaa. Sako, 
kai amerikonai tokią pavar
dę išgirsta, jie nusigąsta ir 
darban jo nepriima.

Reikalingas Janitorius
Apžiūrėt ir apvalyt namą. Gera 

vieta geram žmogui. Kreipkitės tuo
jau*. KRANK KIEZIS, Suite: 1 

311 Emerson st.. South Boston.

APDRAUSKIT PAS MUS.
Sutaupysite 25 nuošimčius.

Apdraudžiame namus nuo ugnies 
W. E. LINDSEY, (-)

755 Boylston St., Boston, Mass 
Tel. KEN-more 1645.

Stoughtoniečių piknikas.
Pereitą nedėldięnj Stough

tono draugijų bendras ko
mitetas turėjo surengęs pik
niką. Žmonių susirinko gra
žus būrelis ir smagiai pra
leido laiką pušyne. “Kelei
vio” redaktorius paaiškino 
susirinkusiems apie Ispani
ją, kokios politinės grupės 
tenai kariauja ir už ką.

PIANO LEKCIJAS
duoda suaugusiems ir jauniems 

VALENTINA M1NKIENĖ. baigusi 
New England Muzikos Konservatori
ją. Adresas toks:

73 FARRAGUT RD.. SO. BOSTON.
Tel. SOUth Boston 3371.

GYDYTOJŲ ADRESAI
TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-b

Nedėliomia ir Šventadieaiafe 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. binto st. arti Centn.1 ak v.

CAMBRIDGE. MAS s.

IRUNAS BUSIĄS PAVER
STAS PELENAIS.

Jau kelinta sąvaite kaip 
Ispanijos fašistai atakuoja 
Iruno miestą nuo jūrių, iš 
oro ir nuo sausžemio, bet 
paimti jo vis negali. Sveikų 
namų jau nedaug beliko 
bet darbininkai atmuša 
kiekvieną fašistų ataką. Ir 
ginklų jie neturi. Vartoja 
daugiausia savo rankų dar
bo bombas. Suvynioja ga
balą dinamito i popierą ar
ba audeklą ir sviedžia Į 
priešų tarpą. Dinamitas 
sprogdamas daug fašistų 
sudrasko. Ypač gerai dina
mitą svaido Asturijos ang-

SUGRIUVO CURLEY’O
PASTATYTAS VIRŠ- 

KELIS.
Ant Jamaicavvav kelio, 

prie kurio gyvena Massa
chusetts gubernatorius Cur- 
ley, buvo pastatytas per 
Huntington avė. virškelis 
(overpass) automobiliams. 
Jis kaštavo valstijai apie 
$1,000,000 ir jau šiomis die
nomis Curley ruošėsi kelti 
užbaigtuvių balių. Bet štai, 
ėmė šita jo milioninė staty
ba ir sugriuvo. Politikieriai 
išpradžių norėjo suversti 
bėdą ant Dievo. Esą, tai 
“Dievo darbas” (Act of 
God). Bet ekspertai apžiu
rėjo ir tą pasaką apie Dievą 
susprogdė. Jie parodė, kad 
čia ne Dievas buvo kaltas, 
bet netikę planai. Pataisyti 
sugriuvusi virškelį imsią du 
mėnesiu laiko ir kaštuosią 
$70,000. ir kontraktoriai 
sako, kad už šitą pataisvmą 
turės užmokėti valdžia žmo
nių pinigais. Curley. žino
ma, su tuo mielai sutiks. 
Jam bile tik mokėti.

Farmeriai nerengia jokio 
pikniko.

Beveik visi lietuviai far
meriai Bostono apylinkėj y- 
ra susiorganizavę i Lietuvių 
Ūkininkų Sąjungą. Ši są
junga yra jau davusi kelia
tą labai gražių piknikų, ba-

MUSSOLINIS ŠIAUŠIASI.
Mussolinis pareiškė, kad 

karo jis nebijąs ir todėl už 
taiką neagituosiąs. Į kelias 
valandas jis galįs pastatyti 
8,000,000 kareivių ir sumu
šti bet kokį priešą.

South Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos

DIDELIS PIKNIKAS
ĮVYKS LABOR DAY, SEPTEMBER 7 D., 1936, 
Keistučio Dr-jos Parke, East Dedham. Mass.
Šiame piknike bus išdalinta 12 sidabrinių taurių laimėtojams spor
to konteste. Grajis gera Radio orkestrą, {vairus žaislai. Skaniausi 
gėrimai ir valgiai. ____

Taures dovanojo šie bizn'eriai: So. Boston Ga-age, Lithuanian 
Furniture Co.. Stanley Bottlinp- Co.. So. Boston Cafe. Diamond Ci- 
fe, Geo. Masilionis, Strand Cafe, Charles A. Wayshville. Blinstrub’s 
Villag" and Griil, So. Boston Si pply, So. Boston Hardvvare, Lin
coln Cafe.

Apvlinkiniai kliubai ir pavieniai yra kviečiami dalyvant šiame 
konteste ir laimėt šias dovanas.
BUŠAI IŠEIS 11 vai. ryte nuo Lietuvių Svetainės. E ir Silv< r St . 
Tikintas į abi puses 35c.

Smar aus; laika užtikrina n visiems. RENGĖJAI.
Jei lytų, pikniką- įvyks Lietuvių svetainėje, South Bo tone.

Valgomų ir Geriamų Daiktų 
Krautuvė PARSIDUODA.

Viena arba su Namu 3-jų 
kambarių ir 1 Garadžius 
sykiu. Jeigu kurie norėtų, 
krautuvę su 3-mis kamba
riais, galėtų paimt ant rau
dos. Priežastis pardavimo: 
Moterei gydytojai Įsakė kad 
ji nieko negali dirbti—turi 
apleisti krautuves darbą ir 
atilsėti. Klauskite:

JUOZAPAS SINUC 
15 Ames st., Mcntello, Mass

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalius dokumentus 317 E STREET 

(Kampas Broadway) 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namą: Tai bot 2474.

D R. J. LANDŽIUS]
Lietuvis Gydytojas.

Valandos: Nuo 9 iki 10;
Nuo 2-4 po pietų,
Nuo 7-9 vakare.

TAIPGI priskiria AKINIUS. 
Telefonas: SOU-Boston 2712

534 E. BR0ADWAY,SO. BOSTON, MASS.

Pasitikėkite Pardavėju 
kuris inleidžia 
jums Elių 
iš šilo krano

Reikalauk kad 
jums Elių [lei
stų iš oficialio 

PICKWICK 
KRANO

Bonkomis pas Vietos Pardavėjus 
2 už 25c. (tik alus) Didžiajam Bostone

'/iC,

PICKWICK ALE
2 - >«, • q r- m c \a/ ► o ę S

LITHU ANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PEP.KRAUS- 
TYTOJAI. 
(Insured j 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir j to-

___________________ limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama.

326 BROADUAY.
SO. BOSTON. MASS.

TeL SOUth Boston 4618
- --------- -----------------------  Į
L St. Liquor Store •
Parduodam geriausius įvairią rusių 

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

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

195 L STREET.
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas 21324 
MEDICINOS .DAKTARAS

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

nuc 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAURENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 Scollav Sųuare, Roora 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstą ir 
Nervą Ligą.

VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
Nedaliom, nuo 10 ryt. iki U

TeL So- Boetor 2664. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTIS'/AS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 0 vak.

NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po pietų

tik susitarus.

Se rėdo mis iki 12 dittią. 
Ofisas “Keleivio” name. 

tfl BROADWAY. tarp C Ir D et. 
SO. BOSTON. MASS.

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (storage) už 

2 nuošimčiu nuo daiktų vertės.
1854 DORCHESTER A VE, 

Arti Ashmont Stoties 
DORCHESTER. MASS.

Tel. TALbot 5208.

ii A.J.NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY,
, SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. So. Boston 0948. 
Res. 251 Chestnut Avė, 
Jamaica Plain, Mass.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

Ji!
J

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

Patarnavimas Laidotuvėse.
409 Windsor Street,

(Prieš lietuvių bažnyčią.)
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas Ofiso: TRO-bridge 7880 
arba KIR-kland 9221

Gyvenimo: TRObridge 6434

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandjs: 10—J;* »: 14

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odes.

Valandos: nuo 10 iki 12 dieną, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
202 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
TeL Commonwealth 4570.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

-u.
3325 So. Halsted Si 

CHICAGO, 1LL.
Tel. Boulevard 8483

PASITARKIT SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo viso
kių kraujo, nervų, odos ir 
kroniškų ligų. Kurie kenčia 
nuo ^reumatizmo, žaizdų, 
ulcerio, kancerio. tumor.-'o,

.. . * arba nuo bile odos ar gal- '
vos odos ligų, reikia pasi

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

DRjGRADYa’t£%?*
Valandos: Utar, Ket, Sub. nuo 
10—rl2 ryte. nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėlioto tik nuo 10—12.

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis Etitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą .inkamu 
laiku.J. L. PAŠAKARNIS O. D. 
447 Braadway, So. Boston, M

Tel. Uatvers ~.j MM
Dr. Susar, 

Glodienes-Curry
LIETUVE DENTISTB 

BALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Ave^
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

BAY VIEIV 
MOTOR SERVICE

Telephono 

So. Boston
1053

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pinos.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Breka s.

Taipgi taisome Antomo’dlins ir 
Trokns visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai

'aisymo ir demonstravime vieta:1 HAMLIN STRH~T Kamp. East Eighla SLSO. BOSTON, MASS.

P. J. AKUNEVIČ1A
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrabus paruošia pagal reikalavimą. Laidoja ant visokių k įpinių. 

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

258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, M/ SS.
Telefonas SOUth Boston 4486.

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


	1936-08-26-KELEIVIS



