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Francuzijos ir Anglijos 
Darbininkai už Ispaniją

Grūmoja Madridui 
Nuodingomis Du

jomis.
Anglija įspėja fašistiškus

REIKALAUJA UŽPULTAI 
RESPUBLIKAI PARA

MOS.

barbarus, kad nedrystų 
to daryti.

Ispanijos fašistų orlaiviai 
anądien primėtė Į Madridą

Neitralitetas turi būt nu
trauktas, nes Vokietija ir 

Italija remia fašistus 
ginklais.

Paskutinėmis dienomis Is
panijos fronte Įvyko daug 
svarbių permainų. Visų pir
ma, fašistų gaujos paėmė

streiką.” Blumas nesutiko 
savo politiką keisti, todėl 
metalurgijos pramonėj šį
panedėli buvo paskelbtas lapelių, kuriuose, sakoma, 
vienos valandos protesto kad jeigu valdžia jiems tuo- 
streikas. Panašus protesto jaus'šito miesto neatiduos, 
streikai pasireiškė taip pat tai jie pradėsią mėtyt bom- 
valdžios ginklų ir amunici- bas su nuodingomis dujo- 
jos fabrikuose. mis. Šitų grūmojimą jie tei-

Blumo vyriausybės pade- sina tuo, kad valdžios orlai- 
tis Franeuzijoj pasidarė ne-.viai irgi naudoję nuodingas

Iruno mfcsta kuris apeulu" Paprastai sunki. Komunis- dujas, kuomet ėjo liūno miestų, Kuns apgultas • • balnu, muštai
per 7 sųvaites didvyriškai 
gynėsi. Tai buvo didelis

tai jų atakuoja, 
draudė gabenti

kad ji už- 
ginklus Iš

Guadaramos kalnuose.
Prieš šitų fašistų grumo-

Tyrinėja Plieno Lenkų-Francuzų 
Kompanijų Politikų. Karo Sutartis.'

Pittsburghan atvyko iš Varšuva gaus paskolą gink- 
Washingtono Senato Komi- lams pirkti ir armijai didint. 
sijos rinkimų lėšoms tyrinę- Kitoj -Keleivio” vietoj v- 
ti atstovai. Jiems yadovau- ,a ^^įpanis apie uij 
ja Louis R. Glaus, kuiis vokiečių ir franeuzu diplo- 
anais metais atidengė ■Tea- matai stengiasi paversti 
pot Dome aliejaus stendą- Lenkiją fav * į,.ankiu Vė-
lą republikonų taipe. Dabai jįausįos žinios iš Paryžiaus 
tyrinėjama kriminaliska 
plieno kompanijų politika 
republikonų naudai. Mat,

Ispanijos Vidaus Kovose 
Jau Krito 300,000 Žmonių

tyrinėjama MnmnansKa icako> kad francuzaį vokie
čius visgi apėjo. Tarp Fran-

įepuoiiKonų nauaai. .uat, į cuzjjos jr Lenkijos jau pasi-i 
Mashmgtoną buvo paduo-fašm karo sutartis. Tuo 
tas skundas, kad John
Laughlin plieno korporaci
jos bosai Aliąuippoj, Pa., ir

FAŠISTŲ GENEROLAI 
ŽIAURIAI ŽUDO KAI

MIEČIUS.

'apėmusi jau didžiausia des
peracija.

Šiomis dienomis kitų ša
lių diplomatai buvo pakvie
tę Ispanijos valdžios ir su
kilėlių atstovus atvykti 
Francuzijon ir padaryti su
tartį kovos būdams sušvel
ninti, kad nebūtų žudomi 
beginkliai žmonės.

Ispanijos valdžia manda
giai šitą pasiūlymą atmetė, 

i pareiškė, kad ji negali 
daiyti su banditais jokių su
tarčių. Ji turi juos išnaikin- 
i. Ir ji yra tvirtai Įsitikinus, 
tad jie bus išnaikinti. Šios 
sąvaitės pradžioje Liaudies 
?rontas jau laimėjęs keliatą 
svarbių mūšių. Generolo 
?ranco gaujos, kurios ėjo iš 
pietų Į Madridą, buvo su
muštos ir nuvarytos atgal 

5 mylių. Respublikos gy
nėjai užėmė svarbų geležin
kelių mazgą Talaverą. Be 
X), kairieji laiko apsupę fa
šistų tvirtoves Zaragozą ir 
Juescą. Tuo pačiu laiku 

valdžios orlaiviai ir artileri- 
a smarkiai pradėjo bom
barduoti Oviedo ir kitus fa
šistų punktus.

Tai tokios vėliausios ži-

Diplomatų pastangos “su
švelninti” kovos budus 

nepavyko.
“New York Times” ko

respondentas Kluckhohn 
praneša per radio iš Ispani
jos fašistų tvirtovės Sevili
jos, kad tarpusavėse ispanų 
kovose iki šiol krito jau 
300,000 žmonių.

Ne tiek krinta ginkluotų 
kovotojų, jis sako, kiek yra 
išžudoma beginklių gyven
tojų. Ypač žiauriai gyvento
jus žudo fašistiški genero
lai. Pavyzdžiui, paskutinė
mis dienomis generolo Fran
co gaujos pradėjo žygiuoti 
iš pietų Į Madridą. Joms 
tenka žygiuoti per šalį, kur 
ūkininkai fašistams griežtai 
priešingi. Taigi bijodamas, 
kad tie ūkininkai neužkurtų 
fašistų būriams pirties iš už
pakalio ar iš šonų, genero
las Franco siunčia visų pir
ma stipriai ginkluotus bū
rius šarvuotuose trokuose, 
kurie pakeliui degina visus 
kaimus ir žudo visus ukinin 
kus, kad padarius atvirą ir 
saugų kelią Į Madridą.

Pamatę šitokį fašistų žvė 
riškumą, ūkininkai ginasi 
iki paskutinio žmogaus. To
dėl korespondentas sako: 
“Kiekvienas kaimas yra 
karštai ginamas, pakol tenai 
Įsiveržia dideliais skaičiais 
kareivija. Tuomet praside
da masinis žmonių žudy 
mas, kuris kas diena didina 
kritusių skaičių. Nebus per
dėta pasakius, kad užmuš 
tų skaičius pasiekė jau 300, 
000 žmonių, kurių didesnę 
dalį sudaro nekovotojai.

Paskutinėmis dienomis 
sukilėlių centre pradėjo 
reikštis tokia nuomonė, sa
ko korespondentas, kad jei 
šis didis generolo Franco 
žygis Į Madridą nepavyks, 
tai visas fašistų sukilimas 
turės susmukti; o jei jis pa 

valdžia 
turės susmukti. Iki šiol ge
nerolui Franco sekėsi po

tikslu šiomis dienomis Pary
žiun buvo nuvažiavęs lenkų

~ . T... . .. , kariuomenės vadas gen.Carnegie-Ilknois plieno kor- Rvdz.Smigiv. F.ancuzai pa- 
poracijos agentai Clairtone.Įr(;df jam ;.isus savo kiro 
Pa.,_ terorizuoja saro dirb-,pĮanus k. pasiruošimus apsi- 
tuvese darbininkus ir verčia,„nirnui nu0 Vokietijos mi- 
juos registruotis republiko-Ijparizm0. Rydz-Smigly su- 

jų talkininkas, 
duos lenkams

nuostolis respublikos gynė- Pamjo^ \aldziai. O Francu- jimą aštriai užprotestavo
jams, nes Irimas yra svar- ?.1JOS,Jru"J.oja’ kJd! Anglija. Ji pranešė tiems „ o-------- , ,iiia!.Zmu.
bus susisiekimo punktas su H1 .nedf^ daryti nes ki-, barbarams, kad jie nedrvs- nais. Be to, plieno dirbtuve- tikęs but 
Francuzija. Pasitraukdama taip kilsiąs kai as Sakoma, tų mėtyt bombų su nuodin- se esanti vedama begėdiška Fr. 
ič nebutiniu mva nn-zintni kad Fiancuzijos fašistai yra oraįs pažais i miestą, kur erv- agitacija uz W all Streetoiš paskutinių savo pozicijų, 
darbininkų milicija miestą 
padegė.

Dabar fašistai pradėjo 
koncentruoti savo atakas 
prieš San Sebastianą, kuris 
randasi netoli nuo Iruno. 
Jie nori paimti šitą uostą, 
kad galėtų per ji gauti gin
klų iš Vokietijos. Guadalu- 
pės fortas, kuris saugojo 
San Sebastijaną, jau pateko 
i fašistų rankas. Dabar jie 
tikisi San Sebastianą paim
sią lengvai, nes kelias Į tą

ri/4 o ian ofnorūC p<xr>ivicxx jctvt avuaiac.

Žinios sako, kad San Se
bastiano gubernatorius jau 
vedąs derybas su fašistų at
stovais dėl San Sebastiano 
perdavimo be mūšio. Jis pa
statęs jiems šitokias išlygas: 
jie turi prižadėti valdžios 
šalininkams pilną laisvę ir 
neliečiamybę, o valdžios 
šalininkai atiduos jiems 
San Sebastianą be kovos. 
Bet j’eigu fašistai šitų išlygų 
nepriims, tai valdžios šali
ninkai ginsis iki pat galo, o 
paskui sušaudys 625 suim
tus fašistus, kurie dabar sė
di kalėjime, ir uždegs visą 
miestą.

Tuo pačiu laiku Madride 
susidarė nauja Ispanijos 
vyriausybė, kurion Įneina 
visų Liaudies Fronto giu- 
pių atstovai, išskyrus tik 
sindikaiistus. Ministeriu pir
mininku prezidentas Azana 
paskyrė kairiųjų socialistų 
vadą Caballero (ištark: Ka- 
valėro).

Visi šitie Įvykiai parodė, 
kad Ispanijos fašistai stip
rėja, nes Portugalija, Italija 
ir Vokietija slapta remia 
juos ginklais, o respublikos 
valdžia darosi silpnesnė, 
nes demokratinės šalys jai 
ginklų neduoda. Mat, jos 
padarė taip vadinamą nesi
kišimo sutarti, manydamos, 
kad fašistinės valstybės irgi 
nesi kiš.

Prancūzijoje pirma buvo 
gilus įtikinimas, jog res
publikos valdžia fašistų 
maištą lengvai numalšins. 
Bet kai dabar pasirodė, kad 
fašistai laimėjo kelias vietas, 
tai Francuzijos darbininkai 
ėmė griežtai reikalauti, kad 
Paryžiaus - valdžia tuojaus 
atšauktų tą “nesikišimo” 
sutarti ir duotų ginklų Ispa
nijos valdžiai.

Pereitą sąvaitę pas prem
jerą Blumą nuvyko Pary
žiaus metalurgijos darbi 
ninku delegacija ir pareiš
kė: “Baikit nesikišimo poli 
tiką ir duokit paramą Ispa
nijai, kitaip mes skelbsime

pasiruošę kelti toki pat pra
garą Franeuzijoj, koki jų 
sėbrai sukėlė Ispanijoj. Tai
gi vyriausybė turi eiglis la
bai atsargiai. Ji aiškina sa
vo nesik išimo politiką

gaiš gazais Į miestą, kur gy 
vena 1,000,000 žmonių, nes 
tai butų tarptautinis krimi
nalas.

taip: Neduodami Ispanijos 
valdžiai ginklų, mes verčia
me kitas valstybes sulaikyti 
paramą fašistams, o tas jau 
savaimi yra pagalba Ispani
jos valdžiai. Bet jeigu mes 
duosime ginklų Madridui, 
tai tuomet Vokietija, Itali
ja ir Portugalija atvirai ga
lės remti Ispanijos fašistus. 
Tas netik padidintų kraujo 
praliejimą Ispanijoj, bet ga
lėtų sukelti ir tarptautini 
karą.

Reikia pasakyti, kad 
Francuzijos darbininkams 
pritaria ir Anglijos proleta
riatas. ŠĮ panedėli Ply- 
moutho mieste susirinko 
Anglijos unijų 68-tas Kon
gresas, kurio delegatai kar
štai pasisakė už teikimą pa
galbos Ispanijos valdžiai. 
Tačiau pirma, negu Kon
gresas išneš tuo klausimu 
rezoliuciją, trys Anglijos 
uniju vadai skubiai nuvyko 
Paryžiun pasitarti šiuo klau
simu su Francuzijos darbi
ninkų vadais. Šią seredą jie 
jau parveš iš Paryžiaus ra
portą.

Ar Anglijos valdžia su
tiks duoti Ispanijai pagal
bą, ar ne, bet unijų Kongre
sas jau nutarė remti Ispani
jos darbininkų kovą pini
gais. Be to, Kongresas žada 
paskirti stambią sumą šelp
ti socialistus ir unijistus, ku
rie. vengdami fašistiškų bu
delių turėjo pasitraukti iš 
Vokietijos ir Austrijos.

Moteris Perskrido 
Atlantą, Bet...

Viena anglų moteris, bū
tent Mrs. Beryl Markham, 
užsimanė atskristi iš Angli
jos Į New Yorką be sustoji
mo. Atlantą ji perskrido, 
bet pasiekus Kanados pa
krašty Nova Scotią, jai pri
truko gazolino ir ji buvo 
priversta nusileisti ant far- 
mos. Jos mašina sudužo ir 
sulindo Į balą, bet ji pati 
buvo tik lengvai sužeista. 
Kritikai sako, kad šitas jos 
žygis buvo nepateisinamas. 
Jis nieko nauja pasauliui 
negalėjo duoti, o vaikų mo
tiną pastatė Į dideli pavojų 
Juk tik per plauką ji neuž
simušė. Ištikro, sunku su 
prasti, kokiems čia galams 
jai tas skridimas buvo rei 
kalingas.

Pieno Karas New 
Yorke.

Didžiosios pieno kompa
nijos, kaip Borden, Shef- 
field ir kitos, kurios super
ka pieną iš farmeriu ir pas

anc-uzai
agitacija uz otreeto j kreditu karo medžiagai pir-
plutokratų partiją ir kapita- kt; p. į.mijai padidinti. Su.
listų berną Landoną.

Jei pasirodys, kad šitie
skundai pamatuoti, tai Pitts
burghan žada atvažiuoti vi
sa Senato Komisija ir darys 
viešą tyrinėjimą. Šitas Se
nato Komisijos žygis baisiai 
nepatinka plieno karalių 
bern a m s republikonams, 
nes už politinį darbininku

tarti pasirašius, pas Fran
cuzijos prezidentą Lebruną 
buvo iškeltas didelis balius, 
kuriame dalyvavo visi Fran
cuzijos ministeriai.

kui parduoda jį miestų gy-'terorizavimą jie gali gauti
ventojams trigubai aukštes
nėmis kainomis, pereitą sa
vaite nakėlė newvorkie--------------- J.--------------------------------------------- ---------—

čiams da vieną centą ant 
kvortos. To jau buvo per
daug. New Yorko pieno var
totojų komitetas tuoj pa
skelbė pienui boikotą. Boi-

dar ir kalėjimo.

SninH

S. B.

Art^nhirtia

Biznis Eina Vis 
Geryn.

“Railway Age” praneša, 
kad per šių metų rugpiučio 
mėnesi geležinkelių kompa
nijos užsakė 3,225 naujus

Traukiamos Atsa
komybėn.

Amerikoje yra keliatas 
kotas turėjo prasidėti perei-' profesionalių šnipų, streik 
tą subatą, nes nuo tos die- įaužių ir provokatorių agen 
nos ir kaina turėjo pakilti. turų, kurios uz pinigus pa

deda kompanijoms darbi
ninkus provokuoti ir strei
kus laužyt. Šiomis dienomis 
senatoriaus La Follette’o 
komisija tyrinėjo tų agen
tūrų provokacinius darbus 
Pittsburgho apylinkėj. Pa

žinomą, boikotuoti pieną 
nelengva, nes tai beveik 
vienintelis biednų žmonių 
valgis. Bet čia atėjo Į pagal
bą New Yorko miesto majo
ras La Guardia. Jis tuoj Į- 
steigė municipalius pieno .
pardavinėjimo punktus, sirode, kad tos agentūros 
kur pienas parduodamas netl_k. provokacijomis ir sni- 
senomis kainomis. “Jeigu pmėjimu užsiima, bet gami- 
jie nori karo, tai tegul būna f1? dar ašarines bombas ir 
karas,” pasakė majoras kai- kitokią amuniciją, kurią jų 
bedamas apie didžiųjų agentai vartoja streikams 
kompanijų plėšrumą. Mies- laužyt. Kapitalistų kom pa
to punktuose pienas parsi- niJ°s uz tą amuniciją gerai 
duoda po 11 centu kvortai. J°ms apmoka ir agentūros 
Bedarbiams * pienas parsi- Padaro iš to didelius pim- 
duoda po 8 centus. Kompa- Šeši tokia agentūrų vir- 
nijos norėjo ir bedarbiams simnkai jau traukiami teis- 
kainą pakelti. mo atsakomybėn. S. B.

vagonus. Pernai per tą patį 
mėnesi nebuvo nžsakyta nei 
vieno.

Pereitą sąvaitę Buffalo 
mieste pradėjo veikti Wick- 
wire Spencer plieno tirpyk- 
la, kuri stovėjo uždaryta 
nuo 1930 metų.

Goodyero gumos kompa
nija, kurios didžiausi fabri
kai randasi Akrone, pereitą 
sąvaitę nupirko Windsoro 
mieste. Vermonte, National 
Acme kompanijos dirbtuvę, 
kuri nuo 1933 metų stovėjo 
uždaryta. Nupirktoj dirbtu
vėj bus daromos Goodyearo 
padangos automobiliams.

k — - nioc ič Teminiinc.--- -— -  -

Teisėjas Pasodino 
Save Kalėjiman.

Iš Pittsburgho praneša
ma, kad Allegheny apskri
čio teismo teisėjas Michael 
A. Musmanno, kuris per il
gus metus kitus sodino ka
lė jiman, pereitą sąvaitę 
pats atsidūrė už geležinių 
grotų. Bet Įdomiausia yra 
tai, kad jis pats save ir nu
teisė — nuteisė, kad paty
rus, ką reiškia sėdėt kalėji
me. Jis išsėdėjo 3 paras.

Francuzija Įspėja 
Maištininkus.

BALTVEIDŽIAI NUŽUDĖ 
JUODVEIDĮ.

Daltono miestely, Geor- 
Senato komisija rinkimų gijos valstijoj, buvo areš- 

išlaidoms tyrinėti atsiuntė tuotas 21 metų amžiaus 
Detroitan štabą tyrinėtojų, juodveidis, kuris buk tai ke- 
kad ištirtų, kas tenai finan- sinęsis Į baltą moteli. Prie 
suoja tą šmeižtų kampaniją kalėjimo tuojaus susirinko 
prieš Rooseveltą, kurią taip baltveidžių minia, pasiėmė m^nai 
uoliai varo kun. Coughlinas. tą juoduką ir išvedus už 
Kaip senatorius A. Loner- miestelio pakorė. Tai die- 
gan sako, tai šitai politiškai vuotų fanatikų darbas. Lai- 
šmeižimo klikai Michigane svamaniai nekuomet to ne
esą sudėta apie $3,060,000. padarytų.
Taigi išrodo, kad tas kleri- -------------

§3,000,000 Roosevel- 
tui Šmeižti.

kalas Coughlin 
darbuojasi.”

ne už dyką

PARYŽIAUS VEŽIKAI 
REMIA ISPANIJOS 

KAIRIUOSIUS.

SUĖMĖ “PUSTELNIN-
KĄ” SU BOMBOMIS.
Kapitalistų spauda skel

bia sensaciją, kad ant Long 
Islando, prie ežero, Nevv 
Yorko valstijos policija už-

Šiomis dienomis Parv- ėjusi tūlą vienišą, kurio 
žiaus vežikai sudėjo 30,000 grintelėj buvęs tikras “bom- 
frankų ir nusiuntė Barcelo- bų ir ginklų arsenalas.” Ne- 
nos darbininkams, kad ge- kęsdamas viso pasaulio, ji- 
riau muštų fašistus. Iki šiol sai daręs bombas ir keti 
Francuzijos darbininkai y- nęs pavartoti jas “prieš auk- 
ra sudėję jau daugiau kaip štus žmones.” Jis vadinasi 
2,200,000 frankų savo bro- Joseph Kuehnel ir yra 67 
liams Ispanijoj. metų amžiaus.

Ispanijos Morokoj. kurią 
dabar turi užėmę sukilę fa
šistiški generolai, šiomis 
dienomis prapuolė Francu-, . 
zijos pilietis, darbininkas tai kairiųjų
Aguilar. Francuzijos vai-i 
džia nusiuntė fašistų va- Į 

ir pa.lams aštrų protestą ir pa-l ‘f’^i stumti.s P"1™/" ‘'T/? 
reikalavo tuojaus išaiškinti, I ^r^Įn? 83 ln.ln.kus’ 
kur tas žmogus prapuolė.. į° Dtelasbus pasiektas. Bet 
Jeigu pasirodytų, kad fašis-įkasd,en1"18. žmonių žudy
tai ji nužudė, tai Francuzi- mas. su.kehi! Pnes « 
jos valdžia reikalaus, kad P™s«..m stiprina kairiųjų 
fašistai “oficialiai” atsi- j pssjryzimą kovoti iki pas- 
prašytų ir nužudytojo šei- Kutintų.

Paskutinėmis dienomis 
sukilėlių centras taip pat la 
bai susistiprino dėl susida

70 Vp/m Innnnnli^ r>mo kairiuJy vyriausybės Lneių Jaunuolis Madride Premjeras Fran 
cisco Largo Caballero yra 
visai kitokia jėga, negu pir
ma buvę premjerai. Jis yra 
vyriausis socialistų ir darbi 
ninku organizacijų vadas, 
žmogus labai gabus ir turi 
didelės intakos darbinin 
kuose. Jam vadovaujant, 
darbininkai gins Madridą 
kad ir iki paskutinio žmo
gaus.

Fašistai nuolatos skelbia, 
kad kairiųjų miestuose eina 
plėšikavimai. Bet “New 
York Times” koresponden
tas sako. jog fašistų užimto
se vietose banditizmas tiek 
išsiplatinęs, kad gyventojus

užmokėtų atlygini
mą.

Sunaikino Gaują 
Fašistų.

Iš Madrido pranešama, 
kad pietų Ispanijoj vienas 
19 metų amžiaus jaunuolis 
suorganizavo burj dinami- 
tuotojų ir pridėjo dinamito 
po tiltu, per kurį turėjo 
maršuoti i Madridą fašistų 
gaujos. Kaip tik fašistai ant 
tilto suėjo, dinamitas buvo 
išsprogdintas, tiltas išlėkė Į 
padanges ir visi fašistai žu
vo. Jaunas didvyris pats ir
gi buvo sužeistas ir neužil
go mirė, bet mirė laimingas, 
kad atliko gerą darbą.

POPIEŽIUS JAU PASKY
RĖ SAVO AGENTĄ 

ETIOPIJAI.
Popiežius neveltui laimi

no ginklus, kai Mussolinio 
fašistai važiavo skersti Etio
pijos gyventojų. Užkariau
toj Etiopijoj “šventam tė
vui” atsidarė nauja dirva 
pinigautis. Pereitą sąvaitę 
jis jau paskyrė savo agentą 

monsinjorą” CastellenĮ or
ganizuoti Etiopijoj Romos 
katalikų bažnyčias ir versti 
etiopus “prie Dievo.” Nors 
etiopai buvo ir yra katali
kai, bet jie nepripažįsta Ro
mos popiežiaus ir iki šiol ne
mokėjo jam duoklių. Dabar 
jau turės mokėti.

IŠRADO VAISTUS NUO 
ARTRIČIO.

D-ras Seydel iš Jersey 
City, N. J., raportavo Ame
rikos chemikų draugijai 
Philadelpbijoj, kad jam pa
vykę surasti vaistus nuo art- 
ričio. Artritis yra senų žmo
nių liga: ji reiškiasi raume
nų ir narių gėlimu ir yra la
bai skausminga.

CUMBERLANDO STREI
KAS PASIBAIGĖ.

Cumberland, Md. — Čia 
buvo sustreikavę Kelly- 
Springfield guminių padan
gų darbininkai, bet po 8 
dienų susitaikė ir streikas 
buvo atšauktas. — 1
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tuciją atsteigti. Tą “seimą” 
šaukdamas Smetona padarė 
viską, ką tik galėjo, kad jin 
nepatektų nei vienas tos 
konstitucijos šalininkas. Jis! 
uždarė visas partijas, išsky
rus tiktai savają. ir kandi
datais i tą “seimą” buvo sta
tomi tiktai tautininkų dik
tatūrai ištikimi žmonės. 
Kaip gi tuomet galima Įsi
vaizduoti, kad šito “seimo” 
sušaukimas reiškia “išsinė- 
rima iš diktatūros i demo-

tautos, nes telegramos y’ - Jau kur kas yra logiskes- •
nis Associated Press agen
tūros spėjimas, kad Smeto- j 
nos “seimas” kopijuos Mus- j 
solinio “konstituciją.”

“LIETUVOS FAŠISTAI
ATIDARĖ SEIMĄ.”

Tokiu antgalviu bostoniš- 
kis “Herald” pereitą sąvai
tę Įdėjo Associated Press 
agentūros pranešimą iš Kau
no, kad tas neva seimas, ku
rį tautininkai andai išsirin
ko iš savo partijos žmonių. 
1 rugsėjo dieną jau tapo ati
darytas.

Atidaryme dalyvavo ii 
pats Smetona. Bet “tautos 
vadas,” matyt, labai bijosi 
savo
sako, kad važiuojant jam į 
tą neva seimą, visos gatvės 
buvo apstatytos ginkluotos 
policijos kordonais.

Darbininkai ruošėsi tą 
dieną paskelbti generali 
streiką, kaip protestą prieš 
tautininkų diktatūrą ir prieš 
mulkinimą žmonėms akių 
tuo “seimu,” tačiau prane
šimas sako, kad streikas ne
įvykęs.

Associated Press agentū
ros telegrama pabrėžia, kad 
Lietuvos fašistų “seimo” 
tikslas esąs peržiūrėti kon
stituciją ir išdirbti planą 
grynai fašistiškai tvarkai, 
tokiai kaip yra Italijoj.

Bet “Literary Digest,” 
vienas rimčiausių Amerikos 
žurnalų, apie “seimo” ati
darymą nupasakojo visai 
kitaip. Jam rodosi, kad to 
“seimo” susirinkimas reiš
kia diktatūros pabaigą. Jis

KAS KALTAS. KAD IS
PANIJOJ NAIKINAMOS 

BAŽNYČIOS?
“Naujienos” rašo:
“Vatikanas paskelbė turįs 

žinių, kad Ispanijoje sudegin
ta 162 bažnyčios. Tai yra labai 
apgailėtinas nuostolis kraštui.

“Bet kas kaltas, kad Įvyko 
šitoks didelis turto sunaikini
mas? Kalti tie, kurie su ginklu 
rankose ryžosi nuversti demo
kratinę Ispanijos respublikos 
valdžią ir pavergti liaudį.

“Jie žvėriškai užpuolė žmo
nes, ir žmonės desperatiškai 
ginasi. Tokioje baisioje kovo
je turto naikinimas yra paly
ginti menkas dalykas. Daug
aršiau, kad žūva tūkstančiai 

toki ir antgalvi savo straips- J gyvasčių
niui padėjo: “Diktatūra pa
sibaigė ir Lietuvoje vėl vei- 
kia parlamentas.”

Toliau seka šitokia pa
saka:

“Utarninke, 1 rugsėjo. 7 va
landą ryto Pabaltijo dienos 
šviesos taupymo laiku, vienar.---- ...uu i vrp*. j > >ni:u ismiicic is
taturos į demokratiją.

“Tą valandą trisdošimts-
devyni užsimiegoję, mėlyna
kiai lietuviai sumirksėjo į pa- 
sišiaušiušiai - barzdotą prezi
dentą Antaną Smetoną, 
kuris sušaukė juos į Vyriau
siojo Tribunolo rumus Kaune. 
Kokiam gi tikslui jisai ištrau- 1 
kė juos iš plunksnotų lovų?”

Štai, kaip išrodo “Cyclone” tipo varikliai armijos orlaiviams. Washingtono valdžia užsakė 
150 šitokių motorų iš \Vright Aeronautical korporacijos. Jie turi po 1.000 arklių jėgos pakilant 
nuo žemės. Jie buvo bandomi ir tobulinami per 10 metų. pakol galų gale tapo pripažinti kaip 
tinkamiausi varikliai karo lėktuvams. Nuo kitų motorų jie skiriasi tuo. kad labai greitai paki
lę. su dideliu kroviniu ir išvysto labai didelį greitumą pakilę didelėn aukštumom Už 150 moto
ru valdžia moka $1.327.190.

Ką Reiškia Lenkijos Pozicija 
Tarp Vokietijos ir Sov. Rusijos

Šiomis dienomis Varšu j putė krutinę, medaliai jo su- 
von buvo nuvykęs francuzų skambėjo ir jis tarė: 
armijos vadas gen. Maurice
Gamelin. Kokia buvo jo mi
sija? Būdamas karininkas, 
o ne diplomatas, jis savo 
kelionės tikslų nepasakoja. 
Kai sugryžus jam Paryžiun 
jį apspito spaudos atstovai, 
jis jiems pareiškė:

“Militariniai žmonės vi
suomet atsisako nuo pasi
kalbėjimų. Taigi ir aš netu
riu nieko tamstoms pasaky
ti.”

Paryžiuje tačiau kalba
ma, kad jo misija Varšuvoj 
turėjusi didelės svarbos Eu
ropos politikai. Jo tikslas 
buvęs atitraukti Lenkiją 
nuo Vokietijos, o palenkti 
ją prie Francuzijos. Mat, 
franzucai paskutiniu laiku 
susigriebė, kad buvusi jų 
talkininkė gali virsti Vokie
tijos Įrankiu. Berlyno dip- 

________ lomatai šitoj linkmėj jau
. .- , i n „ t . (darbuojasi. Eina jau paska-

Atkak i kova uz Iruną. -late ^ai Iruno gat-; vokiečiai siūlo Len-
Per septynias paskutines ve^y .... . . . . _ ki jai pasiimti Lietuva ir La-

ąvaites visos Ispanijos fa- . x aMzio.>> orlamai me- tviją, o jie patys pasiimsią
bar-įšisty spėkos buvo sukoncen- ^in9. bombarduoti zvgiuo- Estiją, sudarydami tuo bu- 

barai! Kultūringo žmogaus truotos prieš liūno miestą. ; j-į du tvirtą Pabaltijo frontą
iie negali pakęsti. Kaip jie toris jungia Ispanija su ^ka'«^d'dal^u prieš Sovietų Rnsij,. Tajgj 

k.>,u. aumų. ro to rasistų francuzams parupo atnau 
jinti su Lenkija draugiškus 
santikius pakol da nėra per 
vėlu. Tuo tikslu gen. Game
lin ir buvęs Varšuvoj.

Ar nusisekė jo žygis? Pa
ryžiuje spėjama, kad taip,

vą?!” pradėjo jisai. “Man 
gaila tamstos! Juk tai lau
kinė šalis, laukiniai žmo
nės! Jie gyvena kanu su 
kiaulėmis ir kanu su kiau
lėmis valgo. Tai žiaurus, 
purvini, necivilizuoti

Kaip Ginasi Ispanijos Darbininkai.

persekioja Klaipėdos vo- Francuzija. Fašistai sustab-
kiečius’ ” dė savo žygį ir prieš Madri- . .... _. ...

Tai ve kaip Hitlerio fa- dą, kad daugiau kareivių V vald?los Pozicijas,
šistai žiuri Į savo bendra- galima butų pavanoti Iruno Vf1 \eXkn
minčius, Smetonos fašistus! fronte. Negana to, privežė Rphobiioi ir m iš?

_________ laukinių maurų iš Afrikos onbtuvę Behobijoj n ją k.
APIPI fšf “NAIJIIFNIJ” prieš savo tautos žmones. .. T r •

tarnaiit<"»ia Tai taip elgiasi tie, kurie Nuo paties liūno faktaiįneš po to Į Paryžių jaųatvy-
vadina save “patriotais.” ?u\° 1 a uz mylios, bet kailio Lenkijos gen. Rydz-Smi-

“Naujienos” praneša, kad -puo tarpu socialistai ko- ^-la- £alxes Jau gly pasitarti su francuzais
iu tarnautoia Milda Baro- socialistai, ko . uzeme. Jie stūmėsi į tą prie- ;r Franciaiio«ir anarchistai, ku- miesti povaliai ir atsargiai, ir trancuz‘Jos prezidentas

orlaivis norėjo bombarduo-

Tai taip elgiasi tie, kurie
Viename tik Badajoz mie....................................................................................... L . . vadina save “Patriotais.”,

ste, netoli Portugalijos sienos,
kuomet jį paėmė fašistiškų , - n, j • ' naite, buvo užpulta nesantgenerolu vadovaujamos gau- . . . , , H - ------
jos. buvo išžudyta 4.000 žmo-> banką sumušta ir dina ____ ........... .......... ...
niu. Bet Vatikanas nekaltina| apiplėšta. Pagiobęs pinigus, savo kraują įr guldo galvas 

auwmobi- gindami tautos 
valdžią.

Įšoko
tini kare ir “kurfe d“aro I!iun į Bet žmonės
kist baisias skerdynes, Jisai iP?stebejo ;° masinos nume- 
sukilėliams simpatizuoja

tu banditu, kurie iššaukė pilie- Į banditas 
. _ . r I Iii

į *. Į, paaiškino policijai kaip
.įivuouio oiinuaiizsuvja. • i • ■ j-Jeigu sukilimo pradžioje band,t?s 18rode’,11' k,t« dle’ 

nes papa hutu atsišaukęs i J? Išbuvo suimtas. Jis va-1
raginda-

riuos patriotai visuomet.va- įmdami vieną namą po kito. 
dina tautos priešais, lieja, (jj socialistai sugulę ant sto- 

Įgų ir susėdę prie langų be 
pastatytą i paiįOVos šaudė Į užpuolikus.

Ir “Literary Digest” atsa
ko, kad jų darbas busiąs:
“atsteigti 1922 metų konsti
tuciją, kuri buvo suspen
duota tuojaus po priėmi- 
mo.

Da toliau išeina, kad tą 
1922 metų konstituciją pa- 
inaikinęs “kelmuotas, užsi
spyręs, mažiukas Augusti
nas Voldemaras, tuomet bu- . 
vęs premjeras,” kuris už tą j Bažnyčios 
?‘ccun d’etata” dabar sėdi deh, vistu

Romos papa butų 
Ispanijos katalikus, 
mas
teisėtą valdžią ir butų įsakę 
Ispanijos kunigams neremti 
generolų, tai pilietinis karas 
nebūtų išsivystęs į tokią at
kaklią kovą. o Ispanijos liau
dis butų buvusi dėkinga kata
likų bažnyčiai.

“Bet Vatikanas tikėjosi, 
kad ‘bedieviai’ bus sutriuškin
ti, ir jisai nesistengė tą gaisrą 
gesinti, bet pylė į jį alyvą, 
smerkdamas respublikos gy
nėjus. Dabar pasėkos labai 
liūdnos. Toliau jos bus dar 
liūdnesnis.”

dinasi John Kuglarz, 32 me
as juos nekelti ginklo prieš ?™?.iau? T”8-. Teism« 
isėla valdžia ir butu isakes Paaiškėjo, kad jis tun jau 8 

plėšikavimo rekordus. Teis
mas todėl pastatė ji po $5,- 
900 kaucija ir svarstys jo 
bylą vėliau.

Vėliau “Naujienos” pra
neša, kad čekiai buvo sugrą
žinti, bet pinigai dingo.

Tai taip išrodė tik vienos 
dienos kova ir tik už vieną 
Iruną.

Rugsėjo 4 dieną, po 7 są- 
vaičių nepaliaujamų atakų 
Iruno gynėjai pasitraukė Į 
San Sebastianą. Bet fašistai 
vistiek negalėjo Irunan Įnei- 
ti, nes miestas buvo liepsno
se.

Iš savo Doziciiu apie Iru-—- - _ --- 0-ę —t-  — _
ną socialistai nesitraukė 
tol, kol fašistų orlaiviai ir 
kanuolės nesusprogdė jų 
apkasus.

Spalių 3 dieną socialistai 
pasitraukė jau iš paskutinės 
savo apsigynimo linijos Į 
pati Iruną. Juodieji Afrikos
maurai, fašistiškų generolų ____________ ___
varomi, Įsiveržė per sociali- " -——
5tv ugnį iruno pnemiestin piįeno Darbininkai 
Behobia. Čia gatvėse prasi

‘ccup d’etatą” dabar sėdi 
nuteistas 12-kai metų sun
kiųjų darbų kalėjimo.
Iš šitos “L. Digest” pasakos 

matome, kaip menkai ame
rikiečių spauda nusimano 
apie Europos dalykus. Ji 
negali susivokti net apie lai
ką. Girdi, seimas buvęs ati
darytas “7 valandą ryto 
dienos šviesos taupymo lai
ku.” Taigi paprastu saulės 
laiku išeitų 6 valandą ryto. 
Šitokiu laiku Lietuvos ūki
ninkas tiktai galvijus gena 
Į ganyklas, o valdžios Įstai
gos Kaune atsidaro ne ank
sčiau, kaip 9 valandą. Sei
mas, be abejonės, atsidarė 
vėliau.

“Literary Digest” taip 
pat nieko nežino ir apie 
Voldemarą. Jis yra uždary
tas kalėjiman ne dėl to, kad 
butų 1922 metų konstituci
ją panaikinęs, bet dėl to, 
kad norėjo Smetoną nuver
sti ir pats jo vieton atsisės
ti. Gi 1922 metų konstituci
ją panaikino pats Smetona, 
kai po 1926 metų pervers
mo jis apsiskelbė diktato
rium.

Todėl nesąmonę “Litera
ry Digest” kalba, kuomet 
jis sako, kad Smetona su
šaukęs šį “seimą” tą konsti-

Nežiurint kaip katalikų 
nuostoliai bus di- 

istiek jie nebus tokie
dideli, kaip tie, kpkių Ispa
nijai pridarė katalikų baž
nyčia Inkvizicijos laikais ir 
vėliau.

LIETUVIAI ESĄ “LAUKI
NIAI ŽMONĖS.”

Šiomis dienomis sugrįžu
si iš Europos adv. Šalnienė 
papasakojo savo Įspūdžius 
Įgytus Vokietijoj. Ji važia
vo iš Paryžiaus per Berlyną 
Į Lietuvą. Berlyne tuo tarpu 
buvo tarptautinė olimpia
da. Tvarka ir švarumas ste
bino kiekvieną svetimšalį 
Vokiečių mandagumas sve
timšaliams buvo taip pat 
nepaprastas. Bet visa tai bu 
vo Įsakyta ir daroma iš 
prievartos, daroma propa
gandos tikslu, kad visi ža
vėtųsi Vokietijos kulturin 
gurnu. Propagandos minis
terijos buvo net paruošti 
tam tikri vadai svetimša
liams. Paklausus kelio, toks 
propagandos agentas tuoj 
palydi ir parodo jieškomą 
vietą. Ir lydėdamas jau va
ro propagandą.

Kai p. Šalnienė tokiam 
palydovui pasisakė važiuo
janti Į Lietuvą, tai jis nuda
vė didžiausį nusistebėjimą: 
“Tamsta važiuoji į Lietu-

LIETUVOS KAIMAS UŽ 
DEMOKRATIJĄ.

“Lietuvos Žinių” bendra
darbis P. Krukelis rašo:

“Pasaulio Įvykiai duoda pro
gą pažinti, koks musų kaimas. 
Abisinų pralaimėjimą kaimas 
sutiko didele širdgėla. Dabar 
kaimas labai domisi Ispanijos 
Įvykiais; apie tą ir kalba, ir 
trokšta, kad laimėtų demokra
tinė vyriausybė ir liaudies 
frontas.”

Tai reiškia, kad Lietuvos 
žmonės priešingi ir tauti 
ninku diktatūrai.

Naujausi Išradimai.
Vokietijoj iš popieros pra

dėta verpti siulus ir austi 
audeklus, iš kurių galima 
siūti lengvas drapanas.

Amerikoje išrasta būdas 
marmuras daryti dirbtiniu 
budu. Toks produktas yra 
žinomas kaip sintetiškas 
marmuras.

Anglijoj išrastas arba 
pagerintas gramofonas taip, 
kad vienu užvedimu išgro- 
ja 100 rekordų be žmogaus 
pagalbos.

Anglijoj pradėta daryti 
orlaiviai tokie tykus, kad 
atsisėdus jų kabinon visai 
negirdėt motoro ūžimo.

dėjo kova rankomis 
Associated Press agentū

ros korespondentas, kuris 
sekė šitą kovą iš Francuzi- 
ios pusės, sako, kad fašistai 
ėjo prisidengę sanuotais 
armijos trokais. Penki tro- 
kai važiavo keliu pirma ir

Vienas amerikietis išrado 
tokias šukas, kurios kartu 
šukuoja ir kerpa plaukus.

Bruzda.
Net kompanijų unijos stato 

reikalavimus.
Vadinamųjų “kompanič- 

nų” unijų atstovai, kurie re
prezentuoja Carnegie-Illi- 
nois plieno korporacijos

smarkiai šaudė iš kulkasvai- dirbtuvių darbininkus Rite-
džiu, o paskui tuos trokus bur?ho ‘LC,-Tg S dl.s‘rlk- 

- ’ - tuose, pastate kompanijai 6ėjo pasilenkę fašistai. Jų ėjo 
iš karto apie 2,000, o kai 
pirmos eilės krito, tai iš už
pakalio pribuvo da 1,000 
juodų maurų.

Miesto gynėjai, socialis
tai, pasislėpę su kulkasvai- 
džiais Įvairiose vietose, taš
kė užpuolikus smarkia už- 
nimi.

reikalavimus ir tiems reika
lavimams apsvarstyti siūlo 
sušaukti kompanijos ir uni
jos atstovų konferenciją 9 
rugsėjo.

Reikalavimai tokie:
1. Visuotinas 40 valandų 

darbo sąvaitės Įvedimas.
2. Tuojau pakelti 25 nuo- 

Kai pasirodė, kad fašistų šimčiais algas.
generolai siunčia vis naujas 3. Apmokamos atostogos 
laukinių gaujas ir kad atsi- lygiai visiems darbinin- 
laikyti nebus galima, sočia- kams.
listai pradėjo sakyt, kad rei- 4. Visiems darbininkams 
kia laikinai pasitraukti, turi būt mokama sąvaitinė 
Tuomet vadovybę paėmė Į alga.
savo rankas anarchistai, sa- 5. Turi būt Įvestos “senio
ko korespondentas. Po to.rity rights” (išdirbto laiko 
anarchistai nuvarė Į kapi- privilegija).
nes 60 suimtų fašistų ir su- 6. Daugiau turi būti atsi
šaudė. i žvelgiama Į darbo vietų

Vienas 6 colių šovinys iš! saugumą, geriau turi būt ap- 
socialistų artilerijos pataikė1 saugota darbininkų gyvybė, 
tiesiai i fašistų kulkasvaidi- Po šiais reikalavimais pa- 
ninkų lizdą ir ištaškė ji. į sirašė Homestead’o, Du- 
Francuzijos pusėj korės- ęuesne’ų, Macdonajdo, So. 
pondentas sakosi girdėjęs, Chicagos ir*Gary dirbtuvių 
kaip sužeisti fašistai vaitojo darbininkų atstovai, 
ir šaukėsi pagalbos. Be to, darbininkai reika-

Į vakarą socialistams pra- lauja, kad jų unijos skalės 
dėjo ateiti sustiprinimų. Jų1 komitetas butų liuosas nuo 
artilerija smarkiai šaudė Į'kompanijos intakos, o kad
fašistų gaujas už Iruno. 
Šautuvų ugnis taipgi buvo 
stipri,

kompanija negalėtų jo do
minuoti, tai jis turi būt Plie
no Darbininkų Organizavi-

Tuo pačiu laiku socialis- i mo Komiteto priežiūroj 
tai su anarchistais skubiai S. Bakanas.

Lebrun apdovanojo jį aukš
tos rangos garbės medaliu.

Paryžiuje šiandien i Len
kijos poziciją žiūrima taip:

Lenkija bankrutuoja. Jos
crw£ir»fr»iai kenčiu Kai«.nTVHVVZJM* 'ZV*1VW
skurdą. Būdama Įterpta 
tarp Sovietų Rusijos ir Vo
kietijos replių, ji baigiama 
smaugti ekonomiškai, nes 
neturi kur parduoti savo ga
minių. Ir kas metai jos pa
dėtis šiuo žvilgsniu darosi 
aršesnė. Pavyzdžiui, 1921 
metais ji išvežė Į užsieni sa
vo gaminių už 7,789,000,- 
000 zlotų, o 1935 metais jau 
vos tik už 925,000,000 zlo
tų.

Norėdami savo ūkio rei
kalus pagerinti, Lenkijos 
tautininkai pradėjo šunvuo- 
degauti Vokietijos naciams, 
kurie taip pat yra tautinin
kai. Bet tarp tautininkų 
nuoširdžių santikių negali 
būti. Jie visuomet galanda 
peilius vieni prieš kitus. Y- 
pač negali būt draugiškų 
santikių tarp vokiškų ir len
kiškų patriotų, nes dabarti
nė Lenkija yra skaudi žaiz
da Vokietijos šone. Jeigu 
vokiečiai sutiktų su lenkais 
daryti kokias “draugiškas” 
sutartis, tai Berlynas vei
kiausia reikalautų, kad Var
šuva sutiktų praleisti per sa
vo šalį Vokietijos armiją 
prieš Sovietų Rusiją, kuo
met kils tarp jų karas. Bet 
kokia tuomet butų Lenkijos 
padėtis? Ji virstų karo lau
ku, kur svetimos armijos 
degintų jos miestus ir sprog 
dintų visą šalį. (Lietuva, 
žinoma, taip pat butų su
maišyta su žeme.)

Reikia pažymėti da vie
nas svarbus dalykas. Nela 
bai senai vienas francuzų 
diplomatas turėjo Berlyne 
pasikalbėjimą su Vokietijos 
kariuomenės vadu generolu 
Goeringu. Goeringas parei
škė, kad dabartinė padėtis 
Lenkijoj negalėsianti ilgai 
tęstis. Dėl nepakeliamo eko
nominio skurdo ir politinės 
priespaudos tenai kilsiąs 
toks pat vidaus karas, kaip 
Ispanijoj

“Ką tuomet darys Vokie
tija?” paklausė franeuzas.

Generolas Goeringas išsi 
tempė visu savo ilgumu, iš-

“Vokietija negalės būt ne- 
ttrali. Mes negalim leisti 
^enkijai subolševikėti ir tu
pėti komunistus iš abiejų 
>avo šonų.”

“Bet kas bus, jei Vokieti
jai pradėjus veikti, Įsimai- 
ys Sovietų Rusija?” pa

klausė francuzų diplomatas. 
‘Ar tamsta gali Įsivaizduo- 
i, kokios tuomet galės būti 

pasekmės?”
“O kas tos pasekmės?” 

atšovė vokietys. “Prieš pa
sekmes reikia stoti, o ne 
vengti jų.”

Iš šito pasikalbėjimo Pa
ryžiuje daromos išvados, 
kad Vokietija jaučiasi jau 
pakankamai pasiruošusi 
stoti prieš Sovietų Rusiją. 
Taigi francuzams labai 
svarbu, kad Lenkijos tauti
ninkų valdžia neparduotų 
savo šalies Vokietijos gene- 
•olams. Francuzai visuomet 
Lenkiją rėmė ir gynė. Po 
karo jie pasistengė Įkurti 
kuodldžiausią nepriklauso
mą Lenkiją, kad ji butų už
tvara prieš Rusijos bolše
vizmą. Paskui francuzai at
mušė nuo Varšuvos vartų 
raudonąją Trockio armiją. 
Po to jie davė Lenkijai di
delių paskolų valstybę su
kurti ir kariuomenę apgink- 
’uoti. Francuzai todėl jau
čiasi turi teisės reikalauti, 
kad Lenkija pasiliktų ištiki
ma ir tarnautų kaip užtvara 
jau nebe prieš Rusiją, su ku
ria Francuzija susitaikė, bet 
prieš Vokietiją.

Ar pasiseks francuzams 
šita diplomatija, gal jau ne
trukus pamatysime.

AR ŽINOT, KAD-
Džiju-džitsu yra japonų 

mokslas savęs apsigynimui 
ir jis yra privalomas visose 
Japonijos mokyklose. To 
mokslo tikslas yra žinoti, 
kaip priešą nutverti, kad jis 
turėtų pasiduoti. Yra 250 
skirtingų nutvėrimų. V isus 
juos žinodamas, mažas vai
kas paguldys didžiausi vy
rą- J____

Kolonistų laikais Ameri
koje džentelmonas užsimo
kėjęs S10 pabaudą galėjo 
papildyti šiuos nusikalti- 
kaltimus: 8 kartus pbmė- 
uot, 4 kartus pasikoliot, 2 
kartu apmušti savo žmoną 
ir 1 kartą pakritikuoti teis
mą.

Kiniečiai esą geriausi pa
cientai chirurgijoj, nes jie 
gali pakelti labai dideli 
skausmą ir operaciją da
rant nevaitoja.

Anglų kalboje yra apie 
700,000 žodžių. Šituo žvilg
sniu ji yra turtingiausia kal
ba iš visu kalbu.

Škotijoj kai kuriose vieto
se vaikai turi vaikščiot mo
kyklon 14 mylių.

Kinija importuoja iš A- 
merikos senus laikraščius, 
kuriuos kiniečiai vartoja 
prekėms vynioti ir langams 
uždengti.

Anglijoj, netoli Londono, 
gyvena viena leidė, kuri kas 
diena išsiveža automobiliu- 
je savo asilą “tyram ore” 
pakvėpuoti.

Sovietų Rusijoj daromi 
karo tankai, kurie gali saus- 
žemiu važiuoti ir vandeniu 
plaukti.

Londono rinkoje pasiro
dė mėlyni grybai. Jie augi
nami žemėj, kuri tręšiama 
tam tikrais chemikalais.

1934 metais Anglijoj 92 
asmenys užsimušė iškrisda- 
mi iš lovų.

1 '1
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KAS SKAITO, RAŠO 
TAS DUONOS NEPRAŠO

KELEIVIS, SO. BOSTON.

KAS GIRDĖT CLEVELANDO MIESTE.

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS U
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Siuvėjų Ko-operatyvo Dirbtuvės Atidarymas.

KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEPEIKIA

KRIAUČIŲ TARPE KILO SKANDALAS
Keliatas faktų apie Cleve- 

lando miestą.
Kadangi šiais metais šia 

me mieste yra Įvairių kon
vencijų, seimų ir didžiųjų 
ežerų paroda, tai lietu
viams, kurie čia lankėsi ar 
da lankysis, bus Įdomu ži
noti šis bei tas apie Cleve
landą. Daugelis ir lietuviu 
turėjo progos aplankyti šj 
miestų per SLA. seimą ir 
A. L. Kongresą, o daugelis 
gal atsilankys da Į formalų 
Lietuvių Kultūrinio Darže
lio atidarymą. Taigi visiems 
bus Įdomu žinoti Clevelan- 
do istoriją.

1834 metais Moses Cleve- 
land atrado Clevelandą prie 
Erie ežero, ant Cuyahoga 
upes kranto. Tai buvo tik 
kaimelis prie nedidelio kal
nelio. Tas kaimelis paleng
va augo ir 1810 metais jau 
turėjo apie 300 gyventojų. 
1834 metais atidarius Ohio 
kanalą CTevelandas Įsigijo 
prieplauką ir 1836 metais 
jau buvo inkorporuotas kai
po miestas. 1850 metais Cle- 
velandas jau turėjo apie 
18,000 gyventojų. 1840 me
tais švietimo kontrolės ko
misija pastatė dvi mokyk
las ir Įstatė 200 mokinių. 
Dabar Clevelande yra 141 
pradinių mokyklų, 93 že
mesnių aiškulių, ir 143 auk
štųjų aiškulių ir trys aukšto
sios kolegijos. Pirmas gat- 
vėkaris buvo pastatytas 
1859 metais. O 1871 metais 
jau ir lietuvių pradėjo čia 
atsirasti; gi nuo 1905 metų 
lietuviai pradėjo čion plau
kti dideliais būriais ir dabar 
jų čia randasi jau apie 20,- 
000. CTevelandas yra pagar
sėjęs kaip konvencijų mies
tas tur būt dėlto, kad turi 
keliatą didelių auditorijų; 
miesto auditorija turi 13,000 
sėdynių ir, reikalui esant, 
galima dar daugiau Įrengti. 
Miestas turi pripažintą ge
riausią bulvarų ristemą. Y- 
ra 20 viešų parkų ir 50 my
lių gerų bulvarų, kurie sie
kia apie 2,420 akrų žemės 
plotą su puikiais vaizdais. 
Yra puikių triobesių pasta
tyta ir daug dar yra stato
ma.

1935 metais buvo didelis 
katalikų suvažiavimas arba 
eucharistinis kongresas, o 
dabartiniu laiku yra didelė 
didžiųjų ežeru paroda, pa
naši i buvusią Chicagos. pa
saulinę parodą. Dabartiniu 
laiku Clevelando gyvento
jų yra virš miliono, o imant 
su priemiesčiais — apie mi- 
lionas ir pusė.

štai. federalės valdžios įkurta Utopija, kur bedarbiai siuvėja i pelnys sau duoną. New Jersey 
valstijoj federalė valdžia nupirko plotą žemės ir Įkūrė bedarbi ams siuvėjams koloniją, pasta
tydama kiekvienai šeimynai butą ir duodama sklypą žemės daržui. O vidury tos kolonijos įkur
ta drapaną siuvimo dirbtuvė, kurioje siuvėjai dirbs ir pelnu da iinsis ko-operacijos pagrindais, 
čia parodytas tos dirbtuvės atidarymas, ir ant tam tikro stalo galima matyt merginą demon
struojant žieminį moterišką apsiaustą, kokius ši dirbtuvė gamins, .šitos dirbtuvės pastatymas 
ir įrengimas kainamo $95.000.

nio padarytų nuostolių, 
nors daugelis jau atsistatė 
arba tebesistato.

Na, ir taip sau bešneku
čiuojant, besirėrejant gam
tos grožybėmis, nei nepasi- 
jutome, kad jau esame prie 
pp. Mažuknų residencijos.
Nors aš buvau parašęs, kad 
mes sustojome tik trumpam 
'laikui, bet radome ponią 
Mažuknienę paruošus tiek 
valgių, kad galėjome ir vi
są sąvaitę viešėti. Gardžius 
pietus bevalgant ir besišne
kučiuojant, pasigirdo lietu
viškas balsas per radio. Jis 
skelbia, kad šiandien Įvyks
ta tas didžiulis piknikas, 
kurio radio klausytojai lau
kia senai. Ištikro, Pittsbur- 
gho ir apylinkės lietuviai 
gali džiaugtis ir didžiuotis 
p. Dargio tiekiama gražia 
radio programa. Ne visos 
kolonijos Įstengia tai pada
ryti. Ir biznieriai turėtų rem- w_. ,,, , ..
ti u> (laiba, duodami savo ca«?s >?sejas “Dirvoj ban- kės užsimokėti po 40 centu, 
skelbimus ’vietoi ardymo ir do !rodyt' kad Tėvynėj Juos pradės duoti nuo 10bandym^kiekvUnamTng. p-<p*‘s>. bet F- dis?®s; Yik! ' *Pa
sniui pakenkti. Galiu paša- (Feliksas) Žuns. Taigi ta- lio dienai visi turės juos įsi- 
kyti, kad ši programa buvo tai Chicagos galvočius ir sa- gjdi. Sakoma, kad imant 
puikiai prirengta ko» ^r: Grigaitis jau ne- laisnį reikes {rodyti, ar va-

Po pietų, po radio progra- a^skirti nuo ,R. .?et fiuotojas neturėjo kokių ne
mos ^įsėdome vėl i maži- istikrujų, tai pats kritikas laimingų atsitikimų. Ateity 
nas ir leidomės i pikniką. ne^ali laidžių atskirti. Dar už neatsargų važiavimą au- 
Pavažiavus kiek, jau pasi- kal5^ pažiūrėk, tamsta, Į
rodė ilga automobilių lini- Tėvynės 33 laidą, o pa
la ir pulkai pėkščių žmonių. kad tenal pasirašęs
Tai Pittsburgho lietuviai * • 2uns, o ne F. J. zuns. 
traukė Į Adomo Sodą, kur
buvo pikniko vieta. Jau var-
giai galima i daržą beįva
žiuoti. O p. Dargis tik bė
gioja ir jiešo daugiau Įžan
gos tikėtielių. Sako, nema
niau, kad žmonės taip at-

Apie Clevelando lietuvių 
profesionalus.

Kadangi daugelis lietu
vių nori žinoti, kiek musų 
kolonijoj yra profesionalų

BROOKLYN, N. Y.
Rugpiučio 26 buvo Brook- 

lyno kriaučių nepaprastas 
susirinkimas. Kriaučių lo- 
kale priklauso apie 1,100 
narių ir susirinkime daly
vavo virš penkių šimtų. 
Skaitytojams gal bus nuo
stabu kodėl toks didelis su
sirinkimas buvo. Streikas ar 
revoliucija? Visai ne. Tai 
politikierių nuodėmės pri
penėtos praeityje.

Jau kartą minėjau “Ke
leivy,” kad pereitame kriau
čių susirinkime eiliniai na
riai iškėlė neaiškumų apie 
Ch. Jankaitį, buvusi kriau
čių delegatą, kuris pardavė 
kriaučių reikalus kontrakto- 
riams už gautą nuo jų jam 
“paskolą.” Buvo finansinių 
neaiškumų ir su mokesčiais 
Į uniją. J. Buivydas ir Pil
domoji Taiyba pasižadėjo 
tą Ch. Jankaičio reikalą iš-

BROOKLYN, N. Y. I tirt kriaučiams paaiškint. 
d • <«</• v- »» ei a Ir rugpiučio 26 d. susirinki-

rrki-n, , , i - „ mą. Ch. Jankaitis būdamas
Skandalas su vienybes hokaio delegatu, gavo iš uni 

namu da nepasibaigęs. Kaip jog 55 dolerius algos Į są 
žuna, tautininkai valdyda- vaįte jr dar ėmė “paskolas’ 
nu Susivienijimą paskolino nuo kontraktorių. Tos pa
savo sėbrams yienybinm- sRoįos> suprantama buvo 

tomobilistai bus baudžiami: kyšiai’ Paaiškino J. Buivy-

va; los kas kita, tai Ch. Jankai- 
tai ’tis ir skolino. Nuo Al. Bud

io nei taksų mokėjimo.
' socialistai paėmė SLA. 
dovybę i savo rankas,Artinas didelės diskusijos

Clevelande. •pareikalavo, kad “vienybi-Įkaičio ^$300, nuo Mičiulio
Kur tik nepasisuksi, visi į «inkal užmokėtų procen- kompanijos $200, nuo Riau-

kalba apie busiančia? Lietu- ’lus* Jie.ms atsisakius, namas bQS $200, nuo J. Auguno na.ua apie uuS a a u ,buv0 uz skoų paimtas * Su-k100 ir tt Kiek viso Dinigu 
vos klausimais diskusijas,!£ivienijimo rankas. Bet Pa-|joAiQ;Hc\„I 1 P gU 
kurios Įvyks 25
kaip

rugsėjo,
7:30 vai. vakare, Lie-, j v - ir kokius mokslus jie yra 

įaustų mano sunkų darbą ir baįgę? taį a3 bandysiu lai- tuvių salėj. Šiose diskusijo 
aip s 1 ingai a si an vtų. Rag nuo laapie juos bus iškelta daug šunybių, 

Piknike teko pasiniatyties-T'gsj£p’}Įyįp”j CaneTOlies tūli vietos politikie-
su {vairių kolonijų žmonėm, tamentą ir pamestas šalviai varinėja. Bus apkalbo
mis ir susitikti daug seniai- kelio. Radus Juškos lavonąa ir išdiskusuota visa da- 
draugų. Plačiau su jais pagai j buvo Įtarti žmogžudystėjoartinė diktatūros priespau- 
sikalbėjus. visi pnpazjstako.; Stefanija ir jos meilužis Sola Lietuvoje. Diskusijos 
kad apie Pittsburghą laika ad vierak. Tačiau jie kaltaiyus atdaros visiems ir visi 

neprisipažino, aiškindam^alės duotijau pagerėjo. Tarpe žmoio-

įenijimo rankas. Bet pa-1 jankaitis nuo kontraktorių 
.įrodė, kad prie p. Stinio “prisiskolino ” tai Pildomo- 
Geguzio Vienybe nemo- jjj Taryba visko neištyrė, 
kė.10 nei taksų miestui. Jas ne3 nekurie kontraktoriai 
oabar turėjo užmokėti SLA. pareį£kė: “Sutikite mums 
iždas. Nuo $25,000, sitas1

laužas atsiėjo Susivieniji
mui Į S33,000.

Bet tai ne viskas. Dabar 
tas Smetonos burdingierių 
dvaras reikia taisyti, nes

, , šiaip jis niekam nevertas. Opaklausimus. pataisyti - - --

sas judėjimas yra daug gytus gįje ISaiškino, kad'Šovi įriešaftirtTpTOgo7atėitiP
vesnis. Reikia taipgi paste/y- 
bėti, kad beveik visi čia skai to 
to “Keleivį” ir “Naujienas. 
Sako, tai geriausi laikraščiai t,e-

Pikniką reikėjo apleisti 
kiek anksčiau, nes tą pačią 
dieną turėjom grįžti Į Cle

Aplankius kalnuotą Pitts
burghą.

Prieš kiek laiko gavau 
laišką nuo gero draugo, S. 
L. A. vice-prezidento Ma- 
žuknos, su pakietimu daly
vauti Dargio Radio Kliubo 
piknike, kuris buvo 23 rug
piučio. Pasikalbėjus su Dr. 
Kamėšiu, nutarėme daly
vauti tame garsiame pikni
ke. Ir štai, anksti 23 rugpiu
čio rytą susidėjome savo 
šonkaulius Į automobilių ir 
pasileidom Į kalnuotą kolo
niją. Man Pennsylvanijos 
gamtos vaizdai jau ne nau
jenybė, nes aš tenai esu gy
venęs, bet daktarui norėjo
si pamatyti, kaip miestas 
kalnuose atrodo. Pavažiavę 
apie trejatą ir pusę valandų 
laiko, pradėjome jau maty
ti ir kalnus. Nors gyventi to
se tarpkalnėse gal ir nėra 
taip malonu, tačiau gamtos 
vaizdas traukia visų keliau
ninkų akį. Žaliuojantis krū
mai ir šakoti medžiai tarpe 
didelių kalnų sudaro tokią 
grožybę, kad akis negali at
sidžiaugti. Privažiavus mie
stą, matėsi

atlyginti, tai mes pasakysi
me, o veltui pasakoti neap
simoka.”

Pildomoji Taiyba surin
kusi tuos faktus apie Ch. 
Jankaiti ir paaiškinus kriau
čiams susirinkime. reko
mendavo išmesti jį iš uni
jos. Apart S. Jackaus, nie
kas užuojautos Ch. Jankai
čiui nepareiškė. Ypatingai 
komunistai griežtai reikala
vo Ch. Jankaitį išmest iš u 
nijes. Bet kriaučiai jo pasi
gailėjo. Iš unijos neišmetė, 
bet visam amžiui prašalino 
nuo veikimo lokale. Neturi 
lalso, Į joki komitetą nega-

but renkamas nei priim
tas. Tai tiek užsitarnavo 
pas kriaučius vienas ex-ko- 
munistų lyderis. Dabar dau
gelis kalba: “Matot, kriau
čiai tai ne komunistų parti
ja. Anuo metu, kai V. Bovi- 
ną pentorių streike suga
vo skebaujant, tai nubaudė 
tuos, kurie ji sugavo, o kal
tininką išteisino, nes to rei
kalavo Centro Biuro politi
ka.” Pas kriaučius kitaip. 
Sugavo mekliorių ir pritai
kė teisingą jam bausmę. 
Taip ir turi būt. Darbininkų 
judėjimas turi būti švarus 
ir teisingas. Visokiems šar
latanams vietos jame būt 
negali.

Kriaučiai dabar stebisi ir 
iš komunistų musų lokale, 
kodėl jie taip griežtai stojo 
sunkiausia bausti Ch. Jan
kaiti už “paskolas” iš kon
traktorių, o apie kitus tyli. 
Mat, Ch. Jankaitis 1930 me
tais išmestas iš K. P. ir kvie
čiamas atgal negrįžo, todėl 
tokios skaudžios bausmės 
jam komunistai ir reikala
vę. Jurgis.

Kaip Simonas Šilkaitis is Waterbūrio 
Pateko į San Francisco Beprotnamį.

San Francisco, Cal.—Ke- prie Susivienijimo Lietuvių 
am nevertas. UI,. . , čionai atvvko 'Amerikoje 106 kuopos, Santaip, kad, butų I“ S1 SS Francisci mieste. Butų ge-

kad ši kuopa savo susi
rinkime pakeltų šį klausi- 

ir ištirtų, koks likimas
Šilkaitienė. Ji susipažino su lauRia Silkaicio.

rak su Stefanija tikrai yra viešai pasireikštu Taigi nei “ gjufp'orgScijos pini-l “saI,?.0S0"0”.. specialistu, 
vykdę šią dramą ir teism;vienas neturėtų siu diskusi- vra rb-ikino-ac Staniui Pušinu. Šeimynos
Sovieraką nubaudė 23 m jų praleisti. Įžanga veltui. Todėl šiomis Hipno tėvui, Simanui šilkaičiui,
tus kalėiimo. o Stefani Visam pasauly verda idėjų ;į namuose pasidarė jau ma-dasi po numeriu 1304 Addi- kova. Reakcija stengiasi pa- S‘no SLA nSd.nt^ adv k1 "e1®8- Be “>■ i* PradėJ° 

son Rd. Be to, Dr. Kamėsis stoti kelią progresui’. Fašiz- Ro (Ynninc: nociio rimui TToirk
turi sutarti su Polyclinic Ii- mas puola demokratiškas rn(jos•Ynmno Viivi liofnviomc _____ _ _ 1_ ‘GUU5,

Bagočius pasitarimui. Kaip nuoma9°.t(£ ras jam paaiškino, kad blo-
velandą. Sugrįžus pas pp.įgonine,. kuri lietuviams yra šalįs. Mums yra svarbu tu- v;om’ didelėm? išlaidom irl^38 sPiritas sugadinęs jam 
Mažuknus pavakarieniavom ‘ gerai žinoma. Dr. Kamėšis rėti demokratišką tvarką nPnp pflkpisti nlanus. visa Iširdies plakimą ir dėl to jis 
ir prie progos p. MažuknaiVra vedęs ir turi vieną dūk- Lietuvoje, nes tik demokra-
parodė potvinio padalytus i relę. Kitame numery para- tijoj silpnesnių teisės gali 
jam nuostolius. Nuostoliai sysiu apie kitą musų dak- būt apsaugotos.

tarą. _____labai dideli. Bet p. Mažuk- 
na jau baigia viską atstaty
ti, Įrengdamas vietą da pui
kiau, negu pirmiau buvo. 
Taipgi aplankėm savo ge
nis draugus Maceikius ir iš

Aš visa tai sužinojau iš 
Mikalinos Yakasevičiutės, 
ex-Latvėnienės.

Uždarytojo Šilkaičio mo
teris čia turi nuosavą namą 
ir, kaip rodos, turi neblogą 
gyvenimą. Ją čia visi žino. 
Ji vis vaikščioja po miestą 
u baksiuku, todėl žmonės 

ją ir vadina: “šilkaitienė su 
baksiuku.” Kas tame bak- 
siukyje yra, tai žino tik vie
nas Dievas ir Starilis Puši- 
nas. Gamtos Duktė.

liepė pakeisti planus, visą, . .
remontą susiaurinant per nuomario ligą. ^ar^
J)USp hęs iš daktaro namo, Šilkai

Mano manymu, geriausia Įtis pasakė savo prisiegai 
butu jokio remonto nedary- ka(^ jos zupe iš razmkų
ti. bet kuo greičiausia tą |Prastai v«?kla!% s™ka' 
laužą parduoti už kiek bus pagadinusi širdį Šilkai- 
galima gauti, ir daugiau pi- l*s 1S aipato buvo barzda-
nigų tenai nekišti. s^u‘y?, ,ru J“;6-10 7-V0.5?.^

Tautininkų gaspadoriavi- skutyklą, liet ligos dėlei bu
mas suėdė Susivienijimo pi- v0 Paverstas ją parduoti, 
nigų jau apie pusę miliono.l. Bet j?, gyvenimo draugė,

Tautininkams-sandarie- 
čiams gresia teismas.

/-.u * - * ' Tautininkai ir sandarie-Coshoctono mieste-.-- •i-i • • i ci3-i bus ti auKiami teisman 
r- ^Oleguos u- neužsimokėjimą rendos 

- -G- Steiberger Lietuvių salei, kurią jie var-
tenai sumanė atsiskirti nuo j ; “uutiškli konfe 
žmonių civilizacijos “ —

Yra da keistų žmonių.
Vis dar randasi keistų

žmonių
ten leidomės j kelionę ną-|^ Ohl°
mo. Parvažiuojant mus uz- K 
klupo baisus lietus, kas nak
ties laiku padaro labai pa
vojingą važiavimą. Bet grį
žom laimingai ir dėkojam 
pp. Mažuknam už vaišes, o 
p. Dargiui už paskyrimą 
mums per radio gražios dai
nos ir maršo.

Dideli ginčai dėl vienos 
raidės.

Jei žmogus skaitai laik
raščius, tai kartais užtinki 
keistų dalykų kad ir ne jieš- 
kodamas. štai, “Dirvos” 34 
numery vienas Chicagietis 
lieja prakaitą norėdamas 
pajuokti D-rą Grigaitį dėl 
raidžių nepažinimo. “Tėvy
nės” 33 numery tilpo trum
pas straipsnelis dėl apšmei
žimo D-ro Vitkaus. Ir tame 
pačiame straipsnely užpuo
lami nekurie pažangus Chi
cagos lietuviai. Po straips
neliu pasirašo P. J. Žiuris. 
Dr. Grigaitis padarė P. J. 
Žuriui kokią tai pastabą dėl 

daugybė potvi- to straipsnelio, minėtas Chi-

ir ev- 10)0konte’ lai tegul iau prarija ir tuos k»ip sakiau, apsukri mote- 
- 'rencųiai laike SLA. seimo. s33 000 įa “Vienybei” jie|rukė,

sau būdą’ viename didelia- ^>ek man teko is sąlies su- sukišo. ‘ SLA N 
mu uuud uuieu1” užmoti, tai tie ponai buvo pa-________

.- v 4. t - !rencijaiventi su gamta. Jis pasidarė k-- k.*'

me medyje ir ten -r įsižadėję užmokėti 30 dole- RFDAKCIIOS žmonių gyvena. Ar reikia,rj užJs’a,ę
didesnės keistenybės.

Lietuvių Kultūrinio Dar
želio Sąjunga jau gavo pen
kių šimtų dolerių čeki iš 
SLA. Tie pinigai buvo pa
skirti laike jubilėjinio sei
mo Clevelande. Kiek teko 
sužinoti, tai oficialus darže

Į rodė, kad nėra kam tas bilas 
mokėti. Taigi salės direkto
riai žada samdyti advokatą 

i ir

ATSAKYMAI

BROOKLYN, N. Y.
Paremkime savo jaunuolius 

menininkus. «
Brooklyno lietuviai turi 

energingą dainininkę p-lę 
Violetą Tamkiutę, kuri ne
tik mus palinksmina savo 
koncertais ir dainomis, bet 
sykiu kelia lietuvių vardą ir 
svetimtaučių tarpe.

Nesenai New Yorke buvo 
surengtas Įvairių tautų dai
nų kontestas. Panelė Tam- 
kiutė su buriu savo daini
ninkų laimėjo pirmą dova
ną ir gražiai užrekomenda- 
vo lietuvius.

Rugsėjo 27 d., Labor Li- 
ceum salėje, 949 Willough- 
by avė., Brooklyne p-lė 
Tamkiutė rengia kostiumų 
koncertą, kuriame, apart 
jos, dalyvaus Aldona Liut-

pasišaukė insiunns 
kompanijos agentą ir ap
draudė savo vyro gyvastį 
ant $5,000.

Už kelių sąvaičių Simo
nas Šilkaitis kažin kur din
go. Kaimynams pradėjus 
teirautis, kur jis yra, jo pa
čiutė pradėjo aiškinti vi
saip: vieniems sakė, kad 
jisai gulįs San Francisco li
goninėj, o kitiems pasako
jo, buk jis išvažiavęs “Į šil
tus kraštus degintis.” Nie-

J. J. Kasperui.—Ačiū už ti ^aua «,uu,u auvunauj korespondencįją. Prašome 
traukti teisman sandarie- t~. *

čių centralę organizaciją, o 
tautininkų jie negali suras
ti, nes šitie nei organizaci- M. Plačėniui. — Labai 
jos neturi; jie tik atstovavo smagu girdėt, kad žadat or- 

'io atidarymas Įvyks 27 spa- patys save. Šią žinią man ganizuoti Montrealo korės-
dlcną- suteikė asmuo iš jų pačių pondentus. Žinios iš to Ka- tefivbės, kad su

. tarpo. Tai matote, kuo gali »ados didmiesčio mums la- Ljaktarų pagalba nusiuntė jį
Svarbu automobilių »avi- užsibaigti jų kermošius! Ir oai pageidaujamos. Į j pamįgčby namą.

ninkams. jie da kabinėjasi ir “kriti-
... -i i- kuoja” pažangiuosius lietu-Automobilistams rcikalin- viu^ k£rie d|,vvav() A. L. 

ga žinoti, kad nuo 1 spalių
dienos Ohio valstijoj Įveda- _____
mas naujas patvarkymds: 
visi automobilių savininkai

rašinėti iš Los Angeles daž-

Alekui Arminui. — Ačiū, J Bet Šilkaitis nėra pami- _____  ___ _______ ___
kad pranešėt savo naują šęs. Aš girdėjau, kad jis turi ^utėT K. Hoffnianas ir Al 
adresą. Maikio tėvas dabar Amerikoj giminių, todėl pa- bertas Tankus kaipo daini- 
pataikys. Iduosiu jo adresą, kur jis da-! ninkai. Taipgi dalyvaus vi-

Jonui Liutkevičiui. —Už p>ar.randash.t^j.^a! kas nor? sų mylimos gitaristės pane-
Šie lietuviai ir lietuvaitės pinigus ir laišką tariame a- Pasirupms jį ^įmti iš tenai, jg Aldona Šervietaitė ir Ona

turės Įsigyti valstijos leidi- paėmė leidimus apsivesti: čiu, bet recepto, kaip paga- įa”J ^•įmara§rtl talpį.M.r* Mažeikaitė ir garsi šokikė
mus automobilių operuoti. Frank Gaiiiunas su Irene R. minti lietuvišką mutinj, lai- „ * • felpai. r i ^ora
Iki šiol reikėdavo turėti lai- Lutkus ir Toseph Matulis suįkraštin nedėsime, nes jr|Home, Box 1, Elariage, Lai., Taigi 27 rugsėjo 5 vai. po

Maikio tėvas mutinio neno
ri Amerikoj valgyt.

snius tik automobilį laikyti. Zofija D. Dulor.
Už važiavimo laisnius rei- Jonas Jarus.

Kiek man rodos, 
įmonas

tai Si- pietų visi eikime į šį paren-_ . _ i
Šilkaitis priguli ir girną. K. J. Paulauskas.

na.ua
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

POLEMIKA IR KRITIKA. trečiur žydo buto langus iš
muša ir panašiai.

Kai kur padaro ir daug
Dar keliatas pastabų dėl
Bridgeperto socialistų 

majoro.
Šių metų “Keleivio” 21- 

mame numery, apžvalgoje, 
yra kalbama apie Bridge
porto majora McLevy.

“Keleivio” koresponden
tas (kiek galima suprasti) 
nusiuntė “Keleiviui” iškar
pą is “Bridgeport Sunday 
Herald,” kur kokis ten be
darbis puola socialistą ma
jorą dėl mokesčių mažini
mo ir dėl_pasakymo, kad jis; 
esąs
ras.

TRAGIŠKA MAKEDONŲ TAUTOS 
ISTORIJA.liavą? Ir “Bridgeport Sun- drąsesnių ir “garbingesnių”

day Herald” parupo ginti darbų, kurie kitaip negali- --------------
♦arptautinę darbininkų vė- ma pavadinti, kaip tik pa- Kartais ir musų spaudoje I melijoj revoliuciją, kurią 
liavą! McLevy perdaug yra prasčiausias banditizmas ir pasitaiko skaityti viena ki- j tačiau turkų valdžia, bemaž 
mums žinomas, kad galima gal dar daugiau. ta žinutė, kad, štai, būrys visai Europai pritariant,

skaitai visokias knygas.
—Taip. tėve, žinau. Ba

varija, tai katalikų šalis.
—Gali būt, Maike. O ki

tas toks pripotkas buvo Čai- 
nijoj, Maike. Tenai velnias 
irgi apsėdo vieną mergaitę, 
ale vienas kunigas jį išvijo.

—Tai žioplas buvo tas 
kunigas, tėve.

—Kodėl žioplas?
—Todėl, kad jis retą 

! paukštį išvijo.
—Na, tai kas reikėjo da

ryt?
—Reikėjo velnią pagauti 

ir Amerikon atvežti. Už pa
matymą tokio sutvėrimo 
kiekviena davatka jam už
mokėtų 10 dolerių. Tai butų 
geresnis biznis, tėve, negu 
kunigo Coughlino iš radio 
pamokslų.

—Ju rait, Maike. Aš pats 
penkinę duočiau, kad galė
čiau piktą dvasią pamatvt. 
Na, tai pasakyk, Maike, ko
dėl jis neparsivežė jo Ame
rikon?

—Ar nori žinot, tėve?
—Šiur, kad noriu.
—Jis neparsivežė jo to-

—Tegul bus pagarbintas 
šventas Juozapas!

—O kodėl Juozapas?
—Ogi todėl, Maike, kad 

jis yra didžiausias ir geriau
sias musų apiekunas.

—O kodėl ne globėjas?
—Jeigu tu taip nori, Mai

ke, tai tegul bus ir globėjas, 
ale vistiek jis užima svarbų 
pleisą dangaus karalystėj, 
ba jis yra Dievo motinos vy
ras.

—Kaip tai Dievo motinos, 
tėve? Juk katalikų bažny
čia sako, kad Dievas buvo 
amžinas, pradžios visai ne-
IiirZin toi Lrr\L’in m UUUU JIC
galėjo turėti motiną?

—Tu, Maike, vis bedie- 
viškuš raštus skaitai, tai mu
sų šVentos vieros artikulų 
visai nesupranti.

—Gerai, tėve, jeigu tu 
taip gerai juos supranti, tai 
paaiškink man juos.

—Šiur, Maike, aš galiu 
viską išklumočyt. Matai, 
šventas Juozapas buvo ge
ras karpenteris ir neprigulė
jo prie jokios junijos. Užtai 
ponas Dievas aprinko jį už . _ .
vyrą panelei švenčiausiai, o! dėl, kad jokio velnio toj 
paskui ir asilą davė, kad ga- merginoj nebuvo, 
lėtų pabėgti nuo pikto žvdų • —Na, tai kas čia butų me- 
karaliaus, ba kitaip butų bu- lagris, vaike—tas kunigas, ar 
vus smertis ir jam ir Dievo i “Draugo ’ gazieta? 
motinai. Visos istorijos aš; —Apie tai. tėve, tu gali 
tai nepasakosiu. Maike, ba Pats pasiteirauti, o aš turiu 
tai ilga pasaka, ale pasakyk eiti ruoštis mokyklon, nes 
siu tiek, kad šventas Juozą-’šią savaitę jau mokslas pra- 
pas dabar užima aukštą vie- sideda. 
tą danguje. I —Olrait, Maike, gali sau

—O iš kur tu žinai, tėve, «ti, o aš užsilaikysiu pypkę 
kokia vietą jis tenai užima? vienas pamislysiu, ar yra

—Vai. ogi tas yra “Dar- velnias, ar ne. 
bininke” parašyta.

—O iš kur “Darbininkas” 
žino, kaip yra danguje? Ar 
jis tenai buvo kada nors?

PORTUGALIJOJ REVO
LIUCIJA.

Leidžiant “Keleivį” spau-

Pavyzdžiui, birželio 24 d. “komitadžų,” įsiveržęs iš žiauriausiu budu malšino,
naktį pačiame sumigime Bulgarijos į Jugoslavijos te- Po nepasisekusios revoliu-
150 vyrų, kirviais, peiliais ir ritoriją, susišaudė su serbų ei jos krašte įsivyravo tokia
kitokiais geležiniais pabūk- žandarais, vieną kitą užmu- priespauda, kad makedo-
lais ginkluotų, atėjo Mysle- šė, vieno kito neteko iš sa- niečiai, jos nepakęsdami,
nico miestelin (prie Kroku- vujų tarpo, ir grįžo į Bulga- 1903 m. rugpiučio 20 d. vėl
vos). Įėję miestelin tuoj pa- riją atgal. sukilo. Bet ir šį kartą sukin

kiau į padarytus McLeviui sidalijo į tris grupes. Viena Kas yra tie “komita- mas nepavyko, — jis buvo
užmetimus. ' Filantropas, i grupė įsiveržė posterunkan, džai”? Tai yra makedonie- taip pat žiauriu budu nu-

--------------  policininką nuginklavo, pa- čių revoliucinės organizaci- malšintas, tik dabar jau su-
BRIDGEPORT, CONN. ėmė 17 šautuvų su 500 šovi- jos nariai, organizacijos, kilimo malšinime dalyvavo

nių ir išplėšė kasą. Kita gru- kuri kovoja už makedonie- ir tarptautinis, iš įvairių
pė įsiveržė magistratan, jo čių tautos išlaisvinimą iš po Europos valstybių surinktas

butų patikėti, ka rašo 
“Bridgeporto Sunday He
rald.” McLevy yra labai 
daug pasidarbavęs darbi
ninkų klasės labui Connec 
tieut valstijoje. Tai tiek pa
skubomis ir trumpai atsa-

tik Bridgeporto majo
Be to, McLevy įžei- Dar pastaba dėl socialistų 

džiančiai atsiliepęs apie' majoro nuopelnų, 
tarptautinę darbininkų vė- • “Keleivio” 26-tam 
liavą.

naktinį sargą užrakino kam- svetimunų jungo, 
ir 30-! bary, o trečioji privertė nu- Kas yra makedoniečiai? 

tam numeriuose rašoma iš ginkluotą policininką rody- Makedoniečiai yra
Man nuostabu, kad Ke-tgjo miesto apie vietinio so- ti žydų krautuves, iš kurių kilmės tauta, gyvenanti pa- 

iei\io skait\tojas skaito ir cialisto majoro McLevy pa- prekes nešė ant rinkos ir, čiame Balkanų pusiasalio
tokį sąvaitinį geltonlapį, 
kaip kad “Bridgeport Sun
day Herald.” kuris yra ži-

vyzdingą tvarką 
Pastebėjau, kad

pondentas remiasi

ir,
žibalu apipvlę, degino. centre, tauta, kurios etno- 

kores-! Vėliau įsiveržė starostos grafinis plotas užima 65,000 
ištrau- butan, paėmė 1500 zlotų, iš- keturkampių kilometių, ku-« • • a v j a f' v — - - — w ■ Z V* V * * y | /V4V A VZ \Z IjlV VV4, AU7 V I Iki* III I f I Vt I»I IVIIIV VI Vt « I» V4

nomas kaipo \ienas is ai- komis iš vietinio anglų gat- daužė veidrodžius, laikro- ri turi apie 3 milijonus žmo 
džiausiu pletkininkų. Jis vinio laikraščio “Bridge- džius ir p. ir nutraukė tele ’ ‘ ‘ *

žandarų korpusas, nes Eu
ropa kaltino Turkiją, kad 

slavų ji nesugebanti palaikyti Ma
kedonijoj “tvarką” ir dėl to 
esą reikalingi tarptautiniai 
žandarai.

Bet ir tie tarptautiniai 
žandarai, kurie elgėsi kaip 
ir turkai, makedoniečių

- , „- ----- ----------- -----........... r................ .  nių, bet kuri neturi nepri* revoliucinės nuotaikos ne-
P°st.” ° smerkia “Brid- fonų vielas. klausomybės, neturi savo pajėgė nuslopinti. Rytų

geport Sunday Heraldą.” Taip degutininkai šeimi- valstybės. Runielijoj prasidėjo nuola-
Turiu pasakyti, kad rašy- ninkavo miestely arti valan- Tragiška ir pamokinanti tinės ir nepertraukiamos 

tojas tur būt nėra pakanka- dos. Tik auštant, pabijoję šios tautos istorija. Make- kruvinos kovos su makedo- 
mai susipažinęs su vietiniais šviesos, susirinko vėl drau- doniečiai nepriklausomybės niečių revoliuciniais parti- 
anglų laikraščiais. “Bridge-'gėn ir išžygiavo iš miestelio siekė, tačiau jos negavo. zanais—“komitadžais.” Šis 
port Sunday Herald” yra rėkaudami prieš žydus. Už Kadaise makedoniečiai nuolatinis vidujinis karas

pinigą ir dar siunčia “Ke-
leiviui:” Žiūrėkit, ką rašo 
tas geltonlapis apie socialis
tą majora! Iš to aš suprantu, 
kad tasai “Keleivio” bend
radarbis nėra majoro Mc- 
Levy’o draugas, jeigu jieš- 
ko žinių apie jį tokiame ple
palų maiše, kaip “Bridge
port Sunday Herald.” Kas
dieninėje vietos spaudoje cjalisto 
komplimentų McLeviui už 
gerus jo darbus nekuomet 
netrūksta, bet Bedarbis jų

suomet rimtai stoja ir už so- mis.

pav 
pat
agitacija prie to, kad čia atvyko" jieškoti endekų.

nemato ir Keleiviui nepa- buvo išrinkta socialistinė Degutiniai endekai pasi- 
siunčia. Norėčiau paklausti, administracija, šis laikraš- slėpė miškuose, tačiau ju 
ar tas “Keleivio ’ korespon- tis visuomet savo editoria- dalį, apie 30 asmenų, su- 
dentas, kuris semia žinias is lUOse pritaria darbininkų ėmė. Pasirodo, kad tiems
"Bridgeporto Sunday He- organizacijoms ir dažnai 
rald, turi -kiek nuovokos, parodo gryną teisvbę darbi- 
kokiame stovy McLevy pri- nįnku reikaluose.* 
ėmė Bridgepoitą iš repub- Patarčiau gerb. rašytojui 
likonų ir demokratų rankų! gerai pastudijuoti vietinius 
Ar jis žino, kiek tu slonių ir laikraščius, nes dabar, arti- 
asilų papuolė už grotų už nanties rinkimams, yra ge- 
miesto iždo išvogimą ir
graftą? Ar jis žino, kad Mc
Levy atidavė tiltus valstijai, 
nes tie tiltai be galo daug 
miestui kainavo? Ar jis ži
no, 'kiek kainavo miestui 
“Yellovv Mill Bridge?” Ar 
žino, kokie graftai buvo, 
kuomet republikonai mies
tą tvarkė? Ar žinai, broli, 
bridgeportieti, kuris žinias 
semi iš “Bridgeport Sunday 
Herald,” kiek kainavo 
Stratford avė. tiltas patai
syti. kuomet jį taisė demo
kratai?

ra proga 
veidą.

pažinti ju tikri
Old Time

Fašistų Fašistiški 
ir Darbai.

Lenkų endekai, tie gry 
nakraujai degutininkai (fa' 
šistai), tie patys piktieji tau 
tinių mažumų ir visa. ka 
nelenkiška, nefašistiška 
šiuo metu ėmė kitų kraštiĮ 
savo bendraminčių keliai; 
keliauti, daryti vadinamuo-l

endekų banditams vadova
vo lenkų endekų vienas va
du. kaž kokis inžinierius.

leksandras Didysis, buvo kanu valstybės Graikai,... r»...------ — ma-
prašomos juos 

paskelbė
sandro Makedoniečio mir- Turkijai karą. Karas pasi- 
timi baigėsi makedoniečių baigė pralaimėjimu, kuri 
valstybės galybė ir bene pats neteko beveik visų savo ze- 
tos valstybės gyvavimas. nnų Balkanuose. Makedo- 

KT x , ‘ , nija buvo iš turku jungo iš-Netekus nepnklausomy- vaduota> bet ka;o iaįmėto- 
bes, prasidėjo veigavimas — jos nepriklausoma nepa- 
svetimiems, kuris tęsiasi iki ?keibė, o ramiausiai pasida-

Štai ką daro endekų fašis- eilę šimtmečių. bnę tuojau susipešė,
tai, kurių vėliavoj įrašyta: šimtmečius makedo-
Dievui ir tėvynei tarnauti, nieciai vilko tai vienų, tai 

“Vilniaus Žodis.” klt^ užkariautojų jungą be 
— ^ypatingo murmėjimo ir pa

ienos kova ir tiK uz vieną 
runą.

Rugsėjo 4 dieną, po 7 są- 
raičių nepaliaujamų atakų 
runo gynėjai pasitraukė į 
an Sebastianą. Bet fašistai 
ištiek negalėjo Irunan įnei- 

nes miestas buvo liepsno-

^sipriešinimo. Ir tik XIX am

neš
kiekvienas nugalėtojas no
rėjo pats vienas išvaduotą
ją tautą valdyti. Kilo taip
vo i n o noii? v a vii j lai neįeis antį IX. 1

'lieno Darbininkai 
Bruzda.

—Šito, Maike, tai aš neži- don gauta žinių, kad Portu- 
nau. galijoj kilo revoliucija prieš

—Tokiu budu tu, tėve,: fašistišką diktatūrą. Sako- 
nieko nežinai. ™a, kad sukilimas prasidė-

—Kaip gi tai nežinau! Aš jo laivyne. Du karo laivai 
žinau daug ką. Ot, napšik- norėjo išeiti iš Lizbonos uo- 
lat, aš žinau, kad vra pikta ?to ir plaukti Ispanijon dar- 
dvasia arba zlydukas. bininkams padėti. Iš tvirto-

-Nežinai, tėve, ir to, nes Y?8 arr,lotos tuos laivus ta- 
šitokio sutvėrimo visai nėra. «au apdaužė ir tuos reikeio

-Na, bečvkim, Maike. prasto. Suk.lc-
—Aš nekuomet "nebeči- į?,1. b,,v? 8U.™‘.’- _Ar "!? Y"’
„ t£Ve kilimas pasibaigė, nežinia.

—Na, 'kad ir nebečvsi, P"rtoffal;joi paskelbta aštri
Maike, ale aš džius di sem cenzura z,ni« sunku «aut 
pridavadysiu tau. kad vel-

nu,

mas yra. Tas labai davad- 
lyvai parodyta “Drauge.” 
Iškada, kad aš neturiu su

RUSIJOJ SUŠAUDYTA 
TROCKIO DUKTĖ.

Šį utarninką iš Varšuvos 
atėjo žinių, kad Rusijoj ta-• . • • • .Į C* I v y CjkJLll U • i\ 1 JL V1401 I v z I “

savim to numerio, tai ir pats ĮpQ sušaudyta Trockio duktė
galėtum pamatyti, kad aš 
tau nemeluoju. Tenai pasa
kyta, kad vieną mergaitę 
velnias buvo apsėdęs Bava
rijoj. Tai turbut ta pati ša
lis, kur vokiečiai daro ba- 
vareką alų. Tu, Maike, turė
tum geriau apie tai žinot, ba

ir jos vyras Poslovas.
Pereitą sąvaitę Berlynan 

nuvyko pas Hitlerį pasitarti 
senas anglų liberalų politi
kas Lloyd George. Sakoma, 
jis studijuosiąs Hitlerio 
“tvarką.”

kanų karas, karas tarp Bul
garijos iš vienos ir Serbijosantrosios pusės pra- _

k^žioj (maždaug tuo pačiu Graikijos iš kitos pusės. 
3jaiku, kai ima atbusti ir lie- Karas baigėsi BuJgarijos 

tuvių tauta), makedoniečių praiaimėjimu. Didesnė ma
rtautoje pradeda rodytis tau- kedoniečių tautos gvveni- 
dtims atbudimo ir politinio mo loto dalis uRo Serbi. 
^susipratimo reiskuuan Bet iai/nemaža dalis Graikijai 
jj-tįe reiškiniai dai tokie silp- jr mažutė dalis paliko 
v<nl» jog apie bet kokią pla Buigarijos valdžioje. Tuo 
^tesmu mastu kova uz savo budu< iakedoniečių tauta, 
ytautuuus bei politinius įei- vviUSį5 “broliškų” tautų pa
balus makedomeciams dar ?į,ba išsikovotf sau laisvę> 

Į1. gaJyotl netenka. Tačiau, ]ajmėjo tik tiek. kad iš vie- 
X1 5PhPkYbe# suvaidina ma- no -į pakliuvo i kitą 

kedomecių tautos istorijoj -nnaJfl nes “broliai,” ypač

^ziaus

et kompanijų unijos stato 
reikalavimus^

Musų žemė nuolatos auga. “ lemianti ^un^’ nes “broliai,” y. -- , , , - _v.ai tragis ką i lemianti §erbaj jr Graikai, elgesi ne-
, Avr k??* mu?.« ,zeme. vaidmenį. Mat, iki to laiko. rfau už buvusius Jkupan.
tunka Kas diena ji darosi nuo pat penkioliktojo am- tus ,urkus Tjk Bulgarijai 
y?s d.desne ir sunkesne Ne- z,aus pradžios didesnę Bal- atiteku?iems makedonie-

e---------- ------- ---------------- ...e,- s.eoe.-eju t'k kas diena, bet kas yaian- kanų dalj valde turkai, ku- čiam, buv0 kiek Iaisviau.
reidas teisingiausia atlieka, dus, žinoma, tik prieš netur- aras priauga. Ir tai ne rie labai spaude pavergtuo- Bulgarijoj jie turėjo kiek 
Paskutiniuose rinkimuose tintuosius. Lenku buržuazi- bat,K,°?’ bet mok?las- sius graikus, serbus, bulga- žmonižkesnes sąlygas ir to-
McLcvy gavo labai daug įa labai gražiai sugyvena su Pr?nesln1? P3(,are ™S'„ o jų tarpe ir makedo- ,la {i ė ė koncentruoti sa-

tarptautiniame mokslinin- mečius. Ilga, kentę turką v0 jė vv,.iausiai kovai_
kų suvažiavime, Haroldo vergiją graikai, serbai n raiutiniam tautos išsivada-
umversitete, Dr. Leyi-Civi- bulgarai antrojoj pereito vimui Kilus didžiajam ka
ta Jis sako kad is dausų šimtmečio pusėj sukilo. Prie ..uj makcdonieęiamJs gimė
nuolatos ant žemes krinta sukilimo buvo kviečiami ir vjkis atsiekti tiks,
meteoritai. Kiekvienas yra makedoniečiai. bet šie bu- Vokietijos ir Austrijos pa
matęs, kaip nakties laiku darni dar mažai susipratę n ,b j„.ie kuriu koalicijos 
ore pasnodo krintanti Zvai- nepasiruošę laikėsi pasy- ,)risifIėj„ Bulgarija, bet ir 
gzde. Tai ne žvaigžde bet viai ir prie sukilimo nepnsi- ,ikj , ė n-ake(1o.
meteoritas. Kartais toks dėjo Tai buvo didele klai- niečiams skaudžia pamoką 
meteoritas pasiekia žemę da kurios pasėkos skau- _kara5 baieėsi Vokietijos 
da nesudegęs o kartais tik dziai atsiliepe visam toli- ir jcs ^junįjnin^ migi ir 
jo pelenai nukrinta. Dr. Le- mesmam sios tautos gyveni- BuJ](,a,.jjOs pralaimėjimu. 
vi-Civita apskaičiavo, kad mui. Visos sukilime prieš 191| , ik Putartimi iš
tokios medžiagos, kuri susi- turkus dalyvavusios tautos Bulgarijos atimta Įlaskutinė 
deda is geležies ir akmens, laimėjo ir atgavo nepn- -
kas valandą nukrinta že- klausomybę, o makedonie
mėn apie 1 svaras. Reiškia, čiai buvo palikti turkų val- 
per vieną parą musų žeme- džioje. Makedoniečių gyve- 
lė užauga apie 24 svarus, o namas plotas buvo nava-
per metus—apie 4 tonus ir dintas Rytų Rūmeliia ir bu- Tauta'nėpaiiaura"sra-
160 svanJ- Y“ suteikta šiokia tokia au- jojusi- jr kovojįsi dž,

--------  tonomija.
Jūrių žuvėdros paženk- Makedoniečiai, tiesa, au-

sius marsus. Kaip savo me 
Taip, Jasper McLevy yra tu juodmarškinis Mussolini 

niekas kitas, kaip tik Brid- padarė vad. maršą Romon, 
geporto majoras. Tai vietai taip dabar endekai rengia 
ji Bridgeporto piliečiai iš- panašius “didvyriškus” žy- 
rinko ir ’ tai vietai McLevy gius prieš tautines mažu- 
pilniausiai tinka ir savo pa- mas, šiuo atveju prieš žy-

bakų, o tai 
demokratų ir
akyse. Dėl to jie bando jį 
kiek galint diskredituoti.

Ar gi ištikro McLevy įžei
džiančiai atsiliepia apie 
tarptautinę darbininkų vė-

yra druska žydu kapitalistais, panašiai 
republikonu kaip ir Hitleris.

Ivairiai endekai kovoja 
su žydais. Vienur, žiūrėk, 
senai žydei lazda per nuga
rą rėžia, kitur žydo barz- 
don degantį degtuką įkiša.

C3QOoooo90ooeoooooQooooaooaQieeooooooeeoQeooooosooooor
LABAI SVARBUS

PIKNIKAS
Rengia Suvienyti Amerikcs Lietuviu Kliubai Ma.ssaehu- 

setts Valstijoj: NVorcesterio. So. Bostono, Ifaverhillio. 
Lynno. Brocktono, Lowe lio. Gardnerio. Stoughtono, Pea- 
body, ir kilu miestu. Piknikas Įvyks Nedėlioję.

RVGSĖJO-SEPTEMBER 20, 19.36
Vosc’s Eavilūm, Maynard, Uans.

Garsi Birvelio Orkestrą, Puiki Muzikos Programa.
Kalbės žymus kalbėtojai. Bus skanių gėrimų ir užkandžių.

šis piknikas yra nepaprastai svarbus kiekvienam lietu
viui gyvenančiam Mass. valstijoj, nes tai bus lyg ir pa
rodymas musų pilietinių spėkų ateinantiems valdžios rin
kimams. Todėl, visi. kuriems tik aplinkybės leidžia, daly 
vaukite šiame piknike. Lai pamato amerikonai kaip mes 
esame skaitlingi ir galingi. Tik sujungtomis piliečių spė
komis galėsime ką nors laimėti lietuviams.

Klausykite musų garsinimus per Radio.Kokiu laiku išeis Bušai, pasiteiraukite savx» vietos
Kliube. Atvažiuokit patys ir paraginkite savo draugus, 
kad jie dalyvautų. Kviečia Kliubų KOMITETAS,

^oeoooooeeoooeooooeoeooeeeoooooeoooooooooeeoęeooeoc

Makedonijos dalis ir pri
skirta prie Jugoslavijos 
(buvusios Serbijos). Bet ne
žiūrint visų šių nepasiseki
mų ir apsivylimų, makedo-

įr Kovojusi nei savo 
nepriklausomybės. Tik ma

lintos Anglijoj buvo sugau- tonomija nebuvo patenkin- nFna^ taVpusaviai ^vaidai1 m 
tos Kanados pakrašty. ti ir reikalavo visiškos nepri- nutarimą?o U p pat trak- 

Lenkijoj, netoli Lietuvos klausomybės, bet Europos dar i? kdturoSP apšrit 
Brastos, nesenai atkasta su- didžiosios valstybės make-jį^ mok^lo šias berePsvar- 
akmenėjęs ištisas kaimas, doniečių reikalavimo nepai- biaus:a4." 4vo tauto' vdas kurio namai buvo pastatyti sė. Pamatę, kad iš Europos lma nSteblri Tau ir p^ 
įs apskritų medinių rąstų, galiūnų teisybės sau nesusi- j kLg } - v*eikėiaiP ku- 
Spėjama, kad kaimas buvo lauks, makedoniečiai ėmė Ima TuriTu 
užneštas žemėmis apie 3,- patys rengtis kovai už savo kSfnUiu

1 f UI J * stiprinimu, nes' tik tokiu
o •. . .. bu™ organizuotas Make- ■ inHk,u jr tegalima ką nore

, j™ę{U S,J°J kalbama domecių komitetu kuns g.resnio iš-
157 kalbomis. mėgino suruošti Rytų Ru- ,Žknvnti (“L. U.”) P. K.
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Bonvivanu Žaislas. CAL.

Iš Viso Pasaulio 
Trumpai.

Baisi Žmogžudystė 
Chicagoje.

ITALU A. Pereitą nedėldienį Chi-
Trokas suvažinėjo Ponzi. Sag°-je b?V,° bai>? Žmo^ŽU; 

—Pereitą sąvaitę Romoje dystė. Roland Munroe, 15 
trekas pervažiavo Charlį ^etų vaikas žiaunai nuzu- 
Ponzį, kuris savo laiku Bos- Agnę R°ffeis, 65 metų 
tone pagarsėjo savo fin»n- amžiaus našlę, kuriai jis 
sinėmis aferomis. Atsėdė- Pastatydavo laikrascius. 
ięs kalėjime savo bausmę, Kaip jis dabar aiškina poh- 
jis buvo deportuotas iš A- clJal» buvę taip: Jis atnešęs 
merikos Italijon 1934 me- !ai našlei laikraštį. Moteris 
tais jsivedusi jj savo parlionn,

_____ pasisodinusi sofoje, užfun-
SOVIETŲ RUSIJA. dijusi išsigert ir pradėjusi 

jam rodyt savo auksinius
Bausmė už rankos pabu- daiktus. Paskui ji kažin 

čiavimą. — Kizil Orodos kaip parpuolusi ir išsitiesu- 
miestely, Kazanės totorių gj_ Tada jo galvon šovusi 
respublikoj, tūlas Piotr mintis, kad reikia tą moterį 
Chrepko buvo prašalintas is užmušti ir pagrobti jos auk- 
mokyklos dėl to. kad pabu- <a. Po ranka jam pasitaikęs 
čiavo savo mylimai mergi- jr plaktukas. Jis kirtęs jai į 
nai ranką. Mokyklos vedė- galvą vieną, kitą ir trečią 
jas nusprendė, kad rankos sykį. jos veidas apsipylęs 
bučiavimas yra baudžiavos kraujais. Tada jis nuvi'lkęs 
papročio gaivinimas ir to- ją j virtuvę ir kraują apmaz- 

Gi {roips matydamas, kad 
nevisai užmušta, jis

KELEIVIS, SO. BOSTON.

dėl Chrepką nubaudė, ui gojęs 
merginai buvo įsakyta vie- ji f(a
šai nuplauti savo ranką.

žmonės, kurie gyvena iš svetimo prakaito, prasimano sau 
visokių sportų laikui leisti, štai, 'šiomis dienomis Californi.ios 
pakrašty buvo tokių bonvivanu suruoštos akvaplanų lenkty
nės. Akvaplanais yra vadinamos tam tikros lentos, ant kurių 
žmogus atsistoja, nusitveria už virvės, pririštos prie greito 
motcrbočio, ir lekia vandens paviršium paskui tų motorboti. 
šiame vaizdely yra parodytas viienas tokių lenktynių laimėto 
jas. Mergina įteikia jam tam tikslui pagamintų trofėję (dova
nų) už pasižymėjimų.

7s PIETŲ AMERIKOS.

LOS ANGELES,
Kaip jaunos chicagietės čia 

parodė savo “apšvietą.”
Noriu parašyti keliatą žo

džių apie Los Angeles lietu
vius. čia yra musų žmonių 
keliatas šimtų ir visi gerai 
gyvena. Yra ir pora kliubų, 
kuriems taip pat neblogai 
sekasi. Moterų ir Vyrų Pa
šalpos Kliubas turėjo ir pik
niką 9 rugpiučio. Diena bu- 

'vo karšta, tai žmonių priva
žiavo pilnas daržas. Magda
lena Ambsė, Maria Miller 
ir draugė M iškis pagamino 
lietuviškų dešrų ir kitokių 
gardžių valgių. Buvo taipgi 
alaus ir minkštų gėrimų, tai 
musų lietuviai valgė, gėrė ir 
linksminosi iki pat vėlumos. 
Beje, buvo svečių ir iš Chi- 
cagos. Viena motina su sū
num ir dviem dukterim bu
vo atvažiavus čia savo gimi
nių aplankyti, tai paskui tos 
jaunos chicagietės pradėjo 
losangeliškius kumščiomis 
vaišinti. Vadinasi, parodė 
chicagiečių “apšvietą.” Bus 
jau 10 metų kaip aš įlos An; 
gėlės mieste gyvenu, o da 
nebuvau matęs šio miesto 

' lietuvaičių kumščias vaito
jant. John Kasper

TLKTIN<J4AL'SIS VALDO
NAS.

Čia matote Indijos didijį ku-

APSIVEDIMA1.
Pajieškau moteriškės apsivedimui, 

kuri turi farmą ir mylėtų apsivesti. 
Aš einu 50 metus, mylėčiau apie to
kiu pat amžiaus. Norint platesnių ži
nių klauskite, at-akysiu laišku. (8)

Joe Jonek
K. F. D. 1, Newton Falls, Ofcio.

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

Peter Malenowske (7)
400 N. 3-rd st., Philadelphia, >Pa. 
--------------------------------------------- --------
Darbininkas ant F&rmos
Nesenesnis 40 metų amžiaus-J-turi 

' mokėt melžti karve.-. Žjcnotagi be 
vaikų mokestis $9 į sąvaitę, pievas ir 

i ruimas; neženotam — $20 į mėnesį. 
Atsišaukit. ” (7)

ANTANAS TURSKIS,
Box 24, Coehesett, Mass.

Parduodu arba Mainau
3 šeimynų naujai įrengtą stubą su 

jarduku, dvieji piazai, netoli nuo ka- 
1 rų ir Bostono, tyras oras, apielinkė 
i erdvi. Taip pat ir geležinių daiktų 
i storą So. Bostone parduodu. Atsi
šaukit arba atvažiuokit pažiūrėt. 

• -i u _ j- .Priežastis pardavimo, vyrąs mirė irnigaikstį arba maharadžą My- I priversta parduot greitai. (7)
” , . MRS. E. ZALDOKAS

22 Stellman Rd.. Roslindale, Mass.
sorą. Jis esąs turtingiausis val
donas visame pasauly, šiomis 
dienomis jisai lankėsi Londone

Tel. SOUth Boston 0086.

• Parsiduoda Vištų Farma.
24 akeriai žemės, labai gražioje 

į vietoje, nepertoli nuo didelių miestų. 
; Neženotą galiu priimt ir už pusinin
ką. Klauskite: J. Dermeitis, (7) 

R. 3, Box 208, CARO, MICH.

Parsiduoda Farma.
Povilas Ulba pajieškau dėdės JUS- 4A . . . .
[NO ULBOS, lis vra ir mano krikš- 1. 40 aker»» *emes- 21 dirbamos, kit-

ir tenai buvo 
jo atvaizdas.

nutrauktas šitas

PAJIEŠKOJIMAI

FILIPINŲ SALOS.
Kariuomenės stovykloje 

pasirodė vaikų paralyžius.
—Manilos mieste, tarp A- 
merikos jurininkų ir karei
vių pasirodė vaikų paraly
žiaus epidemija. Buvo jau 
ir mirčių. Kariuomenės sto
vykloj įvesta kvarantina, 
niekas neišleidžiama ir ne
įleidžiama.

susiradęs vielą ir uzveizęs 
jai kaklą. Po to jis pasiėmęs 
jos auksą, nuėjęs paežerin, 
išsiskalbęs savo kruvinus 

išdžiovinęs juos 
pavogtą

gerai atliktų formalumų 
Lietuvoj, Brazilijos vyriau
sybė jų neįsileido. Taigi

Už vyro nužudymą Stefani
ja Juškienė nuteista visam 

amžiui.
Kaip praneša “Naujoji 

auksą Banga,” už savo vyro nužu- 
pas auksorių Mi|leiį par- dvmą Urugvajuje lietuvė 
duot. Tenai policija jį ir su- Stefanija Juškienė buvo nu
sekusi. teista kalėjiman iki gyvos j tuvon.

Įdomus' čia dalykas, ko- galvos. * i ---------
toji našlė savo šitos tragedijos istorijai Kai kuriose Pietų Ameri

marškinius 
ir nunešęs

kiu tikslu

BARCELONOJ SUŠAU
DYTI 4 FAŠISTŲ ŠNIPAI.

Pereitą penktadienį Ispa-

TINO ULBOS, jis yra ir mano krikš
to tėvas. Prašau dėdės atsiliepti, nes 
turiu daug jums ką pranešti. Girdė
jau kad jis gyveno Arlington, Vt. 
Kas žinote kur jis randasi, malonėkit 
pranešti už ką bosiu didelei dėkin
gas. Povilas Ulba (7)

113 Pine Hollow Rd.,
Oyster Bay, L. I., N. Y.

kas ganyklos; maža stuba, tvartai ir 
2 karų gaudžius. Prie gero kelio, į 
miestą tik 5 mailės. Kaina $1,800.

TONY GALMAN (8)
R. 2, Exeland, Wis.

Parsiduoda Vištų Farmos.

JAPONIJA.
Aštrus santikiai su Kini

ja vis daugiau aštrėja.—Šio
mis dienomis japonai norė
jo atsidaryti savo konsulatą

juos laivas atsivežė iki Ar- nijos mieste Barcelonoj bu 
gentinos. Bandys išlipt Bra- vo pasmerkti miriop ir su- 
zilijoje grįžtant. Nepavykus šaudyti 4 fašistų šnipai, trįs 
susitvarkyti, teks grįžti Lie- jų buvo karininkai, o ket

virta moteris. Jie krito kaip 
Ispanijos liaudies išdavikai.

auksą tam vaikėzui rodė, tokia: 
kam ji vaišino jį gėrimu ir Lenkas vardu J. Sovierak yra laikoma dideliu skanu 
ką reiškė jos “parpuolimas įsimylėjo į lietuvio Juškos mynu.
ir išsitiesimas” prie jo. žmoną, Stefaniją Juškienę, i ---------------

--------------- ir sutarė su ja nusikratyti į 10 ŽMONIŲ ŽUVO LĖK
KUN. ZITUS AIŠKINASI, konkurento—Stefanijos vy-l TUVO KATASTROFOJ.

Įkos vietose krokodilių mėsa PER AUDRĄ ŽUVO 1,516

Philadelphia, Pa. ro Juskos. Kaip nutarė, taip Pereito nedėldienio vaka-

KOREJĖČIŲ.
Vėliausios žinios iš Seulo

sako, kad per audrą žuvu-....................
siu žmonių skaičius tenai j lonėkit pranešti, 
pasiekęs jau 1,516.

Galima pirkti .su visai mažu kapi- 
„ . talu pačiame centre vištininkystėš

MALTER RIMOčlKAS, jo pajieš- jVineland, New Jersey. Tai yra antro
ko jo krikšto duktė. Ji jau nematė jo jį didžiausia Suv. Valst. vieta augini- 
penki metai ar daugiau ir nežino kur mui vištų ir žmonės čia daro sau po- 
jis gyvena. Prašo atsiliepti sekančiu nišką pragyvenimą užsiaugindami po 
adresų: Miss Esther Dzugas (9 į kelius tūkstančius vištų be jokio var-

113 Pine Hollow Rd., . , Igo. Kiaušinius suima trokas tiesiog iš
Oyster Bay, I- I., N. Y. jr.amų; marke tas New Yorke užtikrin-

----------------------------------------------------- tas. Rašykite: __ _ (T)
Pajieškau sesers MARIJONOS

KARPAVIČIŪTĖS po vyru Žukaus
kienė, girdėjau kad pirmasis jos vy
ras miręs, o po antruoju pravardės 
nežinau. Pirmiau gyveno So. Bosto
ne, o dabar nežinau kur gyvena. Taip 
gi pajieškau ir kitų giminių. Prašau 
atsišaukti. Kurie žino jų adresą, ma- 1 
■ -' _ ’ ‘ (8) !
Kotryna Kdrpavičiukč-Meškauskicnė 

9961 Dyar st., Hamtramck, Mich.

M. SUPRUN 
P. O. Box 146, Milmay, N. J.

SIENINIAI
KALENDORIAI

tT. . . . „ o. . ir padarė. Juškas buvo nu- rą Pittsburghe 10 žmonių LIETUVOJE PIGUS VAI-
Keleivio 3o numery ko- žudytas ir automobilių jo susėdo į orlaivį, norėdami ŠIAI IR DARŽOVĖS,

1937 METAMS.
Užlaikau daug visokių rūšių ir vi

sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų pardav i- 
nėt pavieniais, geros išlygos. Turime 
ir Dariaus-Girėno Kalendorių su jų 
aeroplanu. Prisiunčiame į namus kas 
pareikalauja. Z. GILEVIC1ŪS, ( ) 

73 Hartford Are- J j
randasi, malonėkit pranešti jo adre- l NEW BRITAIN, CONN.

Jie gausią , są- Antanas Kairys_ (7)'

Pajieškau krikšto tėvo ANTANO 
KAIRIO; paeina iš Kupreliškių pa
rapijos, Mundvidų kaimo, Vabalnin
ku valsčiaus. Girdėjau, kad gyveną 
Chicagoje. Brangus krikšto tėve, 
rašsu atnėsukti. Kurie žinot kur iis

laikraščiai
, 1 ' nd ■ k ' k uklflin-

da užmušė du japonu. Dėl korespondentas čia nekal- kejioi Radus'juškollavonį tS"Uiku ^išrodo aiiUS'i ii115' kad ,labal ■— "« Siw.n»y coumry ctob.
to Japonija pasiuntė Kini- tas: jis gražiai ir teisingai į buvo įtarti žmotržudvstė* <laug ™ savo vaisius, > • •Mt. Vemon, N. Y.
jai aštrią notą, reikalauda
ma atlyginti už japonų už _____ _ _____
mušimą, nubausti kaltinin- kun. Zitus buvo piktų žmo- neprisipažino, aiškindami, 
kus, atsiprašyti prieš Japo- nių įskųstas keršto motivais. i kad Juška ėjęs į laukus dar- 
niją ir prižadėti, kad dau Tą suprato ir teisėjas ir to- ;bo jieškoti ir jį tenai neži- 
frian tokių demontraciju dėl kun. Zitu išteisino. nomi piktadariai nužudę.

Byla tęsėsi iki šiol. Bylos ei-

SPAUSTUVIŲ ATYDAI.
jumsnukrito, jvToicbv iŠ : Jeipu jums reika>‘ngas spaudosy- • imsią labai daug vaisių u darbininkas: Linotype raidžių rinkė- 

LZ>I- Lietuvos. Bet pasirodė, kad >s arba rankinių raidžių; darbinių 
taip apdegė, ,ai paprastas tautininkų blo-

giau tokių demontraciju dėl kun. Zitų išteisino, 
prieš japonus Kinijoj nebus. Bet toliau koresponden-

--------  tas priduria, buk kun. Zitus'goję išsiaiškino, kad Sovie-
PALESTINA. seniau skundęs policijai Vy-jrak su Stefanija tikrai yra į-

Anglai slopins arabų mai- tau*° ParM ir bul5 . dėl t0 vykdę šią dramą ir teismas
štą.— Anglijos užsienio rei- ParKa* buv£s uždarytas, 
kalų ministerija paskelbė, Jau nebegalima te-
kad neteisingi tie paskalai, n.ai laikytu Tas tai jau ne 
buk Anglija, norėdama Pa- ^iesa- Kun. Zitus niekados 

Vytauto Parko neskundė irlestinos arabus nuraminti, 
prižadėjusi paleisti iš kalė
jimų visus suimtus arabus ir 
uždaryti žydų imigraciją 
Palestinon. To nebuve ir ne
busią. Priešingai, Anglija 
esanti pasiryžus apskelbti 
“šventoj žemėj” karo stovį 
ir numalšinti arabus ginklo 
jėga.

nieko bendra su tuo skundi
mu neturi. Jį įskundė patys 
žmonės. Tautietis.

INDIJA.

BULLITT PASKIRTAS
PASIUNTINIU PARY

ŽIUN.
William Christian Bullitt, 

buvęs Amerikos pasiunti
nys Maskvoje, pereitą są
vaitę buvo paskirtas pa
siuntiniu Paryžiun. Ar Ame
rika skirs kitą pasiuntinįMahatma Gandhi miršta.

.-Telegramos sako ka<l Rusijon, tuo tarpu nežinia.
nedideliame Indijos kaime J _______ *______ ___
sunkiai serga pagarsėjęs
Indijos nacionalistų vadas,
Mahatma Gandhi. jį krečia 
drugys. Paskutinėmis die
nomis jo karštis pakilo iki 
105 laipsnių.

ALASKA.
Rado orlaivį su 6 lavo

nai*. — 30 rugpiučio šeši 
asmenys išlėkė orlaiviu iš 
Alaskos miesto Anchirage 
žuvauti ir nebesugrvžo. Da
bar kitas lėktuvas rado prie 
Skilako ežero sudužusią jų 
mašiną ir visus šešis žmo
nes negyvus.

NAUJAS VICE-ADMIROLAS.

Amerikos vice-admirolas Pet-

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.
« Juedcralviaf, rud

galviai, geltoi^- 
galviai ir balt
galviai. Prisiun- 
čiu į visas dalia 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą 

GEO.
BENDORAITIS 
520 Wil«on St. 

tVaterbury, Conn.

tastrofa. Orlaivis 
sudužo ir užsidegė, 
mušę žmonės1 1 • *- .• • i \ CAK’VCAO . pr<?.«S. ZAJUZ1U, jei^U LUTIU? jraHKlUb--KHu Ir pažinti JŲ ncou\o ga- £2,s. Pagal ta sutartį vokic- mašineriją, Kaliu padaryt bile kokį 
limfl : P t - • • spaudos darbą, nuo mažiausios kor-Ciai paims Lietuvoje vaisių teles iki didžiausios knygos arba lai- 

visai nedaug ir jų
nuo to nepakils. Dabar uo
gos ir vaisiai Lietuvoje ati
duodami už pusdykį, ir tai

NUBAUDĖ UŽ PINIGU 
PADIRBINĖJIMĄ.

Rugpiučio 12 d. kariuo
menės teismas Kaune spren- niekas jų neperka? Kapa; 
de eil. J. Mažeikio bylą. kai- <rerų agurku parsiduoda po 
tinamo pinigų padirbinėji- 20 lietuviškų centų, kas A- 
'mu* Mažeikis pripažintas merikos pinigais reiškia tik 

Užmušą savo žmonos n*e,"(kaltu ir nubaustas 4 metais 9 centu Tik pagalvokit- 60 lul!’«h^ «*TO,sunkiujų darbų kalėjimo. įe “įgjkų ?eX aUduot"
už 2 centu! O tuo tarpu, u- 
kininkai nuo žemių turi mo
kėti didelius mokesčius.

Sovieraką nubaudė 23 me
tus kalėjimo, o Stefaniją 
Juškienę kalėti visą amžių.

9 metus kalėjimo.
“Lietuvių Aidas Brazili

joj” praneša, kad Sao Pau
lo mieste lietuvis vardu Se- 
jonas gavo 9 metus kalėji
mo užtai, kad užmušė Pau- j { 
liukonį. Vieną sykį Sejonas ‘ 
parėjo netikėtai namo ir ra- } 
do lovoj su savo žmona be- { 
simyluojant Pauliukonį. Ne
tekęs lygsvaros, Sejonas pa
griebė revolverį ir Pauliu
konį nušovė lovoj.

1 J Telefonas: Vark 3165
■ t I ti t!

DAKTARAS

A. L. Graičunas
Physician and Surgeon 

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

kainoc kraščio. Ilgą laiką dirbęs anglų spau
stuvėse. Reikale rašykit: (7)

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

AR ROMOS
piezius yra Kristaus 
Vietininkas?

LIETUVOS SVIESTĄ GA
BENSIĄ AMERIKON.
“L. žinios” praneša, kad 

“Pienocentras” pradėsiąs 
33io so.^halstei) street. J Lietuvos sviestą gabenti A- 

__ i..._______ ‘ merikon.

NEW YORKE SUDUŽO 
GATVĖKARIS.

Pergreitai važiuodamas 
ant užsisukimo pereitą su- tengill. kuris buvo paskirtas vi- 
batą New Yorke iššoko iš ce-admirolo Defresso vieton. Jis 
bėgiu gatvėkaris ir atsimu- tarnauja Amerikos karo laivy- 
šė į elevated plieno šulą. Vi- ne jau 38 metus ir dalyvavo ki
ši pasažieriai sukrito ant niečių “kumštininku” sukilimo 
grindų ir 7 jų susižeidė. malšinime.

Neišleido iš laivo 5 lietuvių 
Brazilijon.

“Argentinos Lietuvių Bal
sas” rašo: • •

“Cap Norte” laive yra su
laikyti šie lietuviai: Vladas 
Merkevičius, Vincas Gir
nius, Ona Girnienė, Jonas 
Andrejunas ir Anatolijus 
Monkovas. Jie visi vyko 
Brazilijon, pirkdami žemės 
Rio Grande de Sul valstijo
je, bet dėl nepakankamai

Worcesterio Lietuvių Išdirbystčs Alus

CHARLEY’S GAS
STATION

K. KUCHAUSKAS
TEXAC0 GAS AND OIL. 

Gerbiami Lietuviai! Dabar auto-
mob’lių gadynė. Daugelis lietuvių va
žinėja ir visi reikalaujat Geso. Taigi, 
važiuodami kur nors SUSTOKITE 
PAS MANE, kaipo pa? darbininkų 
rėmėją. Aš pataniausiu draugiškai 
•isame kas bus reikalinga. Visiems, 
kurie pas mane atsilankysite, tariu 
ačiū iš anksto.

K. KUCHAUSKAS (7)
866 HIGHLAND AVĖ., 
WATERBURY, CONN,

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

JAU GAUNAMAS IR B0NKUTĖSE
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 teologiją, 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 nuopelną’ Francuzijai. 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgenc.jas.

KIEKVIENAM ROMOS KATAHfctl reikėtų perskaityt tų 
knygų, nes joje ras daug reikalingų' dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, k«Ks turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimą arba tikėjimų skaito kaipo žaislą ir tam- 
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kuo. M. Valadka.

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

gos vardas, KAINA $2.00. "\-/
Tvirtais popieros viršeliais, karna $1.25.

REV.

popieros

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

TELEFONAS
W ore e»ter—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

Per kurį laiką, šios lietuvių Bravarnėt galima gaut nusipirkt šėrų, 
interesaoti turi kreiptis pas prezidentą ,MR. P1NKEVICHUS,

81 Lafayette Street. Worcester. Ma»s.

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

KELEIVIO” KNYGYNE
BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.253

>



KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 37. Rugsėjo 9 d., 1936

MONTREAL,
Ar išpildys tavo pažadus?
šiomis dienomis Que

CANADA. ! reikėtų sielotis per “Darbi
ninko Žodžio” špaltas.

Vyras be pačios.

kuriai sukako 60 metų am
žiaus. Nausėdai turi puikių 
farmą ir didelį sodų. Tai 
puiki vieta pikninkams. At 
silankiusieji puikiai 
pavaišinti.

buvo'

Kiek yra Kanadoje lietuvių.

Užsigavo “vadas.”
Kažin kas is Montrealo

bec’o provincijoje bu\o rin 
Rimai ir daugumas nustebo, 
kad ivyko tokie stebetini pa-, , 
sikeitimai. Liberalų partija, <&". 
kuri valdė šių provincijų per C TaO 4 p J
pastaruosius 39 metus, šiuo 
se rinkimuose liko smarkiai

ajj "vadų” per “Nauja 
ją Gadynę.” Vaje. vaje, 
svieteli tu mano. kaip užsii-’imliekta —tegavo 13 vietų gavo: Atsakydamas prirašė cupliekta— tegavo 13 vietų pet kelias ^paltas “Darbi- 

įs <6. Laimėjus naujai pai- . , »•
tijai liberalai pranašauja, 
kad ši valdžia neišsilaikvs 
ilgai. Mat, konservatoriai, 
kurie bandė Įeiti Į valdžių 
tikruoju savo vardu, nekuo
met savo tikslo nepasiekda
vo. Bet persikrikštijus į “U- 
nion National” partiją, jie 
laimėjo. Matyt, žmonėms 
patiko naujas vardas. Žino
ma, mes, darbininkai nesiti
kim daug gero iš naujos val
džios, nes abi partijos dau
gumoj gina tik turčių reika
lus. Bet visgi turim pripa
žinti, kad yra padaryta di
delė permaina. Pradėdama 
savo darbą, naujoji valdžia 
pareiškė, kad išpildys savo 
pažadus. Tą parodys ateitis.

Ministeris pirmininkas 
Duplessis sumažino sau ir 
visiems ministeriams algas, 
manydamas tuo sutaupyti 
apie 20 tūkstančių dolerių 
per metus. Vietiniai francu- 
zai Įtaisė didelę demonstra
ciją prie ministerio pirmi
ninko viešbučio, už tai kad 
paskyrė 4 ministerius ang
liškai kalbančius, o nedavė 
•lžiabų saviems (jis—fran- 
euzas). Bet pirmininkas at
kirto demonstrantams, kad 
oaskyręs pagal savo nuo
žiūros tokius, kurie galėsią 
Tinkamai darbą atlikti, ir 
jokių pakeitimų nemanąs
. lorvtiv iai r vi.

Stambieji liberalų šulai 
pradėjo patys rezignuoti iš 
užimtųjų savo vietų, vei
kiausia bijodami kokių ne
tikslumų, kad nesurastų 
naujas kabinetas.

Montrealo majoras Hood 
irgi padavė rezignaciją, bet 
aldeimonai sulaikė laikinai. 
Montrealo majoras mano 
visai pasitraukti iš politi
kos, ir jam yra jau reko
menduojamas kitas darbas, 
už kuri gaus algos tik 20,- 
000 dolerių Į metus. Nevisai 
mažai, palyginus su darbi
ninkų algomis.

Petras Žilvitis.

ninku Žody,” išvadindamas 
visus “peckeliais,” kad drįs
ta rašyti apie penkių pėdų

DAR KELIATAS PASTABŲ “VIENY
BEI” IS BALTIMORES KOLONIJOS.

Andai oarašiau “Keleivy
je” ir “Naujienose” kores
pondencijų apie nevykusi 
vienybininkų” piknikų A

tėvus ir brolius. Ar jus, 
“vienybininkai,” darote 
kias pastangas bent saviš
kius Lietuvoje užtart? Ne!

Lp:

Paveizdan, Sydney Minės 
aš suskaičiau 169 y patas. Iš 
tų dabar yra vedusių ir nau
jagimių. bet nedaug. Gali
ma butų sužinoti ir tikrąjį 
skaičių. O valdiškuose re
korduose yra užregistruota 
tik 187 lietuviai visoj Nova 
Scotia provincijoj, 

šituo reikalu turėtų susi-
milžiną. Kam jo gaila, lai rūpint kuri nors plačiai vei-
iudi, o mums nei šilta, nei 

šalta. Mes žinom, kad pana
šių “vadų” darbus gali ai

kianti lietuvių draugija. Ji 
atsikreiptų į laikraščių skai
tytojus. o tie suskaitytų kiek

Hkti kiekvienas siek tiek vra lietuvių jų kaime ar
prasilavinęs darbininkas. 
Nesugriaudino nei tas pa- 
eikslas, kaip kankinio, ku- 
is tilpo “D. Ž.” sykiu su 
"graudingu” aprašymu.

Nereikėtų daryti juokų 
patiems iš savęs. Juk vistiek 
i padanges nepasikeisite, o 
tutupti galite kaip kad ta 
uolioji “udaminkė,” kuri su 
'avo paveikslais dingo ir 
nebepasirodo. Nepartinis.

SYDNEY MINĖS, N. S.
Po sunkios ir ilgos ligos 

padarius ligoninėje opera
ciją, rugpiučio 20 d. mirė 
Vincas Vogonis, 37 metų 
’mžiaus. Kanadoje išgyve
no 10 metų. Velionis paėjo 
’š Lietuvos Gluškabudės 
i

miestelyje. “Keleivio” skai
tytojai butų tokiam darbui 
tinkamiausi, nes “Keleivį” 
daugiausiai skaito. JĮ skaito 
tikintieji ir netikintieji.

Jonas Janusas.

TOPLAND, ALTA,
Aberharto “skripsai” 

daug verti.
Pranešiu Maikio tėvui, 

kad uždirbau kelis centus, 
’ai ir jam prisiunčiu vieną 
rublį ant padnackų, o ręsto 
tegul palaukia. Iš manęs kol 
kas d a menkas farmerys 
Kanadoj, tai su pinigais ne
lengva. Šįmet vos tik Šero 
pasidariau ir sėklų turėsiu, 
o to rojaus, kuri mums ža
dėjo Aberhartas su savo so
cialiu kreditu,” visai nesi-

ne-

'taimo, Sasnavos vals., Ma-
riampolės apskr. Buvo lais- mato. Viskas, ką jis mums 
vų pažiūrų ir malonaus bu- davė, tai “skripsai” arba to
lo žmogus, ir visų lietuvių kie pinigai> kuriy niekas 
ouvo mylimas Lietuvai at- neima. Tais “skripsais” jo 
įsteigiant jis buvo savano- valdžia moka už viešuosius 

darbus, štai, aš išdirbau dvi 
ir pusę dienų

Lietuviškam žydui gresia il
gu metų kalėjimas.

Montreale yra areštuotas 
lietuviškas žydas, Julius 
Cohen. Vėliau pranešiu, 
koks bus teismo nuospren
dis. Teismas prasidėjo 2 d. 
rugsėjo, žydas yra kaltina
mas namo padegimu, per 
ką žuvo 3 gaisrininkai ir 35 
tapo sužeisti. Ir iš sužeistų
jų tarpo po kelių dienų kan
kinimosi vienas mirė ligoni
nėj. Julius Cohen yra laiko
mas kalėjime be kaucijos.

Petras Žilvitis.

Nevedusiems vyrams pa
vojus.

Paskelbus Montrealo gy
ventoju statistiką, pasirodė, 
kad dabartiniu laiku vyrų 
čia randasi 7 tūkstančiais 
daugiau, negu moterų. Tai
gi daugumai kavalierių grę
sia rimtas pavojus visai ne
gauti merginų. Bet nenusi
minkit, vyručiai. Matom, 
kaip musų Agnieška verkš
lendama jieško vyro Jurgio 
Pipiro ir rasti negali. Varg
šė, aplankė visus turčius 
Point St. Charly ir negali 
vyro rasti. Vadinas, vyrų 
pas mus vis tiek dar aukš
tas kursas. Patartina jai kai 
kada žygiuojant Čentres 
gatve užsukti pas Maušiuką 
—gal ten ir surastų kokį 
Jurgį ar Pipirą? Tada nebe-

nuogą teisybę kaip tenai bu- žmogui ar ūkininkui, čionai 
vo. Kad publikos mažai bu- ar Lietuvoje! Jeigu rašai Į 
vo, tai faktas; kad jaunimo “Keleivį” ar “Naujienas,” 
visai nebuvo, tai faktas; tai, jūsų supratimu, esi pur- 
kad lakūnas parke nebuvo, viniausis žmogus. O jei šu
tai irgi faktas. Užtai įdūko minėsi adv. Bagočiaus var
ant manęs visas “Vienybės” dą. tai jūsų galvose stačiai 
generolų štabas ir paleido sumišimas pasidaro, 
į mane visų savo artileriją. j Gr “Vienybėj” sako; 
Jau kelintą savaitę jie bom- “kad K> K. tai yra Us pats> 
barduoja netik mane, bet ir kuris Įaįku taįp pat ja_ 
“Keleivį.” Ir tai vis dėl to, bai laižėsi apie SLA. prezi- 
kad parašiau teisybę ir pa- dent0 Ulėdą, tik g pagru. 
rodžiau, kaip mizernas bu- mojus pakartoti mulkiny- 
vo tas jų piknikas Baltimo- /.ją džentelmenas atsisakė 
r ė j. Šaudo prisidengę slapy-'ambicijos ” Nesąmonė! Vie- 
vardžiais. štai, “\ įenybės nybininkai nei to nežino, 

‘«p,t-r>,g£^. aš nepriguliu.

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 
KNYGYNE.

Žodyną* lietuviškai anrfiikon ir ang-, Lietuvo* Reepubliko* Istorija ir Žem- 
liškai lietuviško* kalbų. Sutaisė A j lapi«.—£itas veikalas parodo, kaip

I.aiis. Abi dalis vienoje knygoje. j nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
Pil. 1274 Gražus tvirti apdarai >10 00 spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
. „ D . ... . .... . ! kaip tuo pačiu laiku kunigai ta vai-X i i s*™;; “r- v J?/--

... nli Į»IW. S,,/
nai. Joje telpa netik atskiri žodžiai._ _ j . • . .

a;-:; iu--;~ ; -t.- parodo daoartmcš Lietuvos rūbe imaoet cieii sakiniai, pasikalbėjimai dar- , • - ___ j • . .bo jieškant, važiuoiant kur nors, nu- £ kaiyisiil,s /ra P^iyta J apskr,- 
ėjus krautuvė,,, pas .laktatu, pas bar- čl’£ Te>.yra vnenatuie knyga, kur, p»- 
Paskuti, pas kriaučių ir -t Su fone-, rod,0-.ka.,?.«’m.e R*sP«»>hk*
•išku ištarimu ir g-amatikn. Antra !r kalp?i urodo- A*te> v“‘ bVc‘r’ 
padidinta ir pagerinu laida Sutaisė f ^kumcn^}: Steigiamojo Se,-
St Michelsonas Pusi 95.............. 35c BU bo-

sevikais, nutartis su latviais, apra-
Etnologija arba iatoriis apie žemės • *v”>as visų musių su lenkais ir t, 

tautas. Paga, Dr. H. Haberlandą. I Yra tai r.e knyga, bet tiesiog žibiniu-
parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap- kuris apšviečia visą Lietuvą
rašo apie visas musų pasaulio žmonių lauko ir ii vidaus. Kaina .... $1.0<
tautas, veisles arba rases Yra didelei Drūtais audeklo apdarais .... $1 5< 
naudiora kiekvienam perskaityti C,ii

99

cago. Ilk, pual. 667, Popieros vir
šeliais ........................................... $3.00
Monologai ir Deklamacijos, šioje kny

goj telpa daugybė naujų, labai gra

Ar Buvo \ ituotinas Tvanas?—Kaip 
Nojus galėjo surinkti į kelias die

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį?
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj

žiu ir juokingų monologų ir dek’.ama- savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, ' J
revoliucionieriškos, tautiškos, bumo-

63 numeryje “Piknikietis 
rašo neva iš Baltimores. 
Tysliavos balsu jis dainuoja 
visiems žinomą tysliavišką 
dainelę: durniai, Ispanijos 
eržilai, nuodingos gyvates 
ir tt. Pyksta tie žmonės, kad 
aš jų Laukaičio negarbinu, 
o adv. Bagočių Į aukštybes 
keliu. O jau “Vienybės” 68 
num. tūlas J. Gr. korektuo-

Taip drąsiai J. Gr. Įtari
nėja mane, visai manęs ne
pažinodamas. Patarčiau 
jam pasižiūrėti Į save... Aš 
nesibąstau iš vienos šalies Į 
kitą, palikdamas pačias... Ir 
atvažiavęs čionai nekeliu 
skandalų, mergas nesive
žioju po Kanadas... Nesu 
niekados areštuotas, kalėji- 

pinigų nie-ia Jaro spėliojimus. Tasai;
-J. Gr. primena man “nešva-. P10 ne:?e^eJ.a.u» _ _
rią praeitį,” kokia tai “mul-1 ken,<? neprašiau, niekam ne- 
kinyeia,”'apgyvendina ma. polingas ir skolininkai per 

- rpaą Įspaudą atvirų laiškų man
nerašinėja. Mano praeitis 
švari. Gyvenimo vieta—Bal- 
timorė.

“Vienybininkai” rėkia, 
buk aš netiesą “Keleivy”

tas K. K., protas susimaišė, I »araše? a'jie t!». ™ lak™«-
kaip BabUionijos bokštą ;M,an0 buvę ęara^ 1Sd to

Statant lakūno jų piknike Baltimo-
rėj nebuvę, o jie tvirtina, 

Patarčiau jiems nesiblas- kad jis tenai buvęs.

ne Philadelphijoj ir tt. 
pats ponas antru kanu Įsi- 
kraustęs Į Tysliavos kelines, 
ŠĮ kartą jau visai klajoja. 
Atrodo, kad “vienybinin- j 
kams” bespėliojant, kas yra

tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur taa vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 

25c. atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 

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

ziai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- mokslas nuo pradžios iki galo. Kai-
cago, III 1909, pusi. 432. Drūtai na .................................... ................. 25e.
apdaryta .......................................  $2 50

d Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka- 
lnk\ižicija. Paraše N. Gusev ralius. Knyga tik ką apleido spau-

naudmga knyga, aprašyta katankų dj> Njtuja kn užpildyta vien re- 
oainycios siautimas ir pradžia refor- ceptaiS) aiškiausi nurodymai kokius 
mos. bu daugeliu puikių paveikslu vaistus dėl kokios ligos naudoti. Yer- 
-15 pusi. Popieros apdaruose. .. $1.00 knygų įsigyti visiems, nes Na-
G a m tos istorija. Pagal P. Bert vertė “t5! Daktaras yra viena iš reikalin- 

Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu F1?Us?V knygų kiesyienain lietuviui, 
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak- I’*r>kite tuoj. Didele knyga, drūtais
menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran- apdarais, apie oOO pulsapių.
tarnai išaiškina gamtos istorijų. Chi- Ka,n* ............................................. $2.50
cago, Ilk 1903, pusi 209. Graiiuo- 1 . - - .. „
se audimo apdaruose......................>1.50 Kokius Dievus žmones Garbino Seno*

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

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

i Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie

ėiu? Aiškiai išguldyti pilietyatėt žinynas. Knyga žinių iš mitologijos,

ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, viso* geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, 
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1214 m. ...

kyti patamsėse, nes K. K. 
jie nenugąsdins. Baltimo- 

su savo ark- r®s lietuviai — ne maži vai
dais ir gavau užtai 12 “skri-1 ^i; Nei ^Tysliavos rašinėji-. tiškus” melagius. Pikniko 
psų.” 0 ko jie verti? Nagi 6 nei Laukaičio balti tri-įkomįtetas laukė to lakūno 

jūrių palydėti velioni Į Litt- ,ubiįus damokėjau, tai tada nyčiai jų neužhipnotizuos, pasirodant ir laukė, nes ne- 
t’ i—i- — pasį(Įarg |2 rublių. O tuo rėmė ir rems tik tokius Į nOrėjo be jo pradėti progra-

tarpu musų “vadas” Aber-;dalykus, kuriems jie šimpa- . mą. Lakūnas turėjo būt 
bartas budavojasi sau hote- tizuoja. Sufašistė j u s ii a i svarbiausia pikniko dalis, 
liūs Vancouver’yje. “Vienybei” jie simpatijos Tačiau jis nepasirodė, ir ko

mitetas pradėjo programą

tu gynėju.
Rugpiučio 22 d. rytą, nors 

musų kolonija neskaitlinga,
•1 tnl m lzzv 1-v• a u-zv. 1 » 1 « yv
LU*IllIin.V £I<2Z.U3 V UI VIRS 1IV"

e Bras-dor kataliku kapus 
Velionis paliko dideliam 

tuliudime žmoną ir antru 
metų dukrelę. Lietuvoje pa
nko tėvą, tris brolius ir ke
turias seseris. Visiems daly
vavusiems laidotuvėse, o y- 
oatingai draugams Jonu
šams velionio žmona taria 
nuoširdų ačiū. Velioniui lai 
būna amžina musų atmin
tis.

Rugpiučio 27 d. Svdney 
Minės ligoninėje Vincui Ki- 
liauskui padarė operaciją 
tnt aklosios žarnos, ligonis 
-veiksta.

Svdney Minės apylinkėje 
/ra dvi minkštos anglies ka
byklos, jas operuoja Steel 
and Coal Co. Princess No. 1, 
dirba apie 1,000 darbinin
kų, o Florence No. 3. dirba 
700 darbininkų. Mainose 
vasaros metu dirba 5 dienas 
i sąvaitę, o žiemą 2 ir 3 die
tas. Kurie dirba, tie labai 
skųstis negali, nors darbas 
mainose sunkus ir mokestis 
maža, bet žmonės šiaip taip 
oragyvena ir tiems didelio 
=kurdo nėra. Bet pas mus 
vra daug bedarbių, tiems 
bloga. Miestas pašalpos be
darbiams duoda tik 80c. i 
sąvaitę vienam asmeniui.

Sydney Minės miestas li
gi šiolei neturėjo nei vienos 
tinkamai sutvarkytos gat
vės, pavasariais ir rudeniais 
negalima per purvą išbristi, 
o vasarą saugotis, kad dul
kės su žvyru akių neiška
potų.

Šįmet miesto valdžia su 
pagelba valstybės suorgani
zavo viešus darbus ir pradė
jo taisyt kelią, ten bedar
biai gauna po dieną-kitą 
padirbėti.

Petras Žemaitis.

Kitos naujienos.
Liepos 6 d. pas Nausėdus 

buvo sukviesti Sydney Mi
nės lietuviai, paminėt gim
tuves p-nios Nausėdienės,

Bet aš pakartosiu, kad 
piknike to lakūno niekas ne- 

| matė, išskyrus tik “vieny-

įstatymai su reikalingais klausimais i) 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida $5*

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikai ų. bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro- 

Džian Bambos Spyčiai.— Ir kitos fo- (Jyjj-.ų amatninkams. ūkininkams, dar-

pasikalbėjimai, humonatisM straips- popieros viršeliais ........ .. $2.00
niukai ir juokai. Antra pagerinta
laida. 128 pusi...................................25c. piršlys Suvadžiotoias, Vieno veiksmo

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

I R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su moterys ir 5 vyrai.
į paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiais Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome- 
i spalvuotais gražiais žemlapiais. _ Parašė Ben. Rumšas Juokin-
Į Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2 50 veikalėlis. Dalyvauja 2 vyr^i ir
x ... o. i_i.« ___ — 2 moterys. Abu veikalėliai vienojeŠvento Antano Stebuklas. Hviejų v«- k v_,.gL Kaira 

kimų komedija. Perstatymui reikia J8?1 J •
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo- DeIko Reįkia Žmogui Gert ir Calgyt?
Šimas užima apie 2 valandas. .. 25c. —Dėlto, kad norisi, atsakys koks
t, . . . r. -i r nemokša. Bet delko gi norisi? Delko

b. vdp. Ir delko

Tai tokios, Maikuti, pas neturi ir jos piknikų nerems, 
mus naujienos. Dolerį su- kad ir dešimts Laukaičių jį 
gaut labai sunku. Taigi tė-
vas lai palaukia. Kai pada
rysiu daugiau, tai nusiųsiuvpįto i p__ lando švente pripažinimą. T ... ,.estą. L. P-n... Juk nuopeInas tej prf ILevanapcius supykęs susu-

HEATHERDOWN, ALTA.

Paimkim kad ir ta 16 va-
“gražuolės” atsistojimu.

Perstatydamas p. Laukai- 
Šliburissano dienos oficialė Man- piknike kalbft; , T , 

lando švente nepaminęjo jo titulo. Tada

25c.

Ištrauka iš gauto laiško iš 
Lietuvos.

ikku^ 'Stoo^ Metukų k°.i. ‘‘Sakyk: teisėjas Lau
draugijoms, kurios rėmė ka P™’
Knmofnriunc Mino L-o nri irt o. QeJ° SVUpt. lySliavai Kal

bant irgi kilo triukšmo. Kai 
jis sušuko: “Raudonas fron-

bernatoriaus Nice kandida
tūrą. Atsilygindamas musų

Mano giminaitis nuo Sei- idraugijoms už t« rėmimą. turf subirėt!„ iš publikos
nų rašo man j Kanadą lais- Jis padare musų 16 \asano: • • , “Nemokiką ir tarp kitko sako: ”Tau- 'dieną oficialė Marylando Sįr£°
tininkai jau pradėjo kon- švente- Na o jus užtai, apka- Tvsliava s^fmaišė ir 
fiskuoti svetimus pinigus, runavojot savnskj Laukan !;k‘lb užbaj ė gydamas; 
Paminėsiu ir tą asmenj, ku-jlr jus d a norit, kad Balti- ‘Vienybė’ ėjo ir eis”
’iam konfiskavo 1,000 litų.imorės lietuviai jus remtų! 
Tai Bronius Petruškevičius. aš nieko neturiu prieš p. 
Vykdamas Į Kanadą 1929 Laukaičio asmenį. Jis žmo- 
metais jis pardavė savo bro- gUS kaip žmogus. Bet aš pa- 
liui Antanui sklypą savo že- rodau, kaip jus savo biznio 
mės už 5,000 litų. Trįs tuks- tikslams jį karunavojat, o Į 
tančiai buvo sumokėti iš kitus, kurie jums nepatinka 
karto, o du tūkstančiai liko arba ne jūsų plauko, svai- 
akte. Kada vėliau skolinin- purvais.
kai išstatė tą sklypą parda- Kasgi jūsų spaudą skai- 
vimui, tai turėjo sudėti į to? Kas lanko jūsų visokius 
Lietuvos banką 2,000 litų, parengimus? Ar ne tokie 
kurie priklausė Broniui Pet- pat darbo žmonės, kaip aš! 
ruskevičiui. Dabar iš tos su- Ateina pas jus ir Laukaitis 
mos vienas tūkstantis litų gu Rasteniu, bet tai tik dėl- 
iau konfiskuotas, o toliau ir to, kad mes tenai nueinam, 
kitam gali tas pats būti.” o jus vadinat mus durniais, 
____________________ J* P* Ispanijos eržilais, nuodin

gomis gyvatėmis ir tt. Dėl- 
“KELEIVIO” DRAUGAI! to, kad į jūsų parengimus 
Pasiūlykite “Keleivį” kiek- dolerius nešam! Nagi tik 

vienam savo draugui. Tik $2 pabandykit visus mus at- 
metams.__________________ mesti? Pasilikit tik saviš-
—.............. ...... kius karūnuotus. Pamatysit,

kaip nieko pas jus neliks. Ir 
tie patys pagarbintieji neš- 
dinsis trinyčius ant pečių 
užsimetę. Jus elgiatės čia su 
darbo žmonėmis taip, kaip 
Lietuvos tautininkų sau ja
le, palaikoma generalinio 
štabo, kuriame carizmo ir 
proszepanų liekanos įsiga
lėję. Tenai ūkininkus, kurie 
išlaiko visą Lietuvą, gene
rolai laiko gyvulių vietoj ir 
kaip gyvulius šaudo, už
miršdami, kad šaudo savo

Šitokių “sorkių’ pasi
klausę, žmonės spiaudyda- 
mi ėmė skirstytis namo. Bu
vo jau vakaras, tačiau laku- 

Įno niekas nematė. Tai kur 
Į gi iis galėjo būti, jeigu “vie
nybininkai” sako, kad bu
vo? Kodėl jie neparodė jo 
publikai?

Žinoma, galit meluoti, ga
lit šmeižti mane ir kitus, ku
rie nunešėm jums po dolerį, 
bet kaip gi toli jus šitaip 
elgdamiesi su savo “Vieny
be” nueisite? K. K.

Baltimore, Md.

knyga šituo svarbiu klausimu. Jų 
i turėtų perskaityti kiekvienas katali- 
! kas ir socialistas. Parašė E. Vander- 
! veide, vertė Vardunas. So. Boston, 
į Mass., 1915 m, pusi. 24
“O. s. S.” arba šliubinė Iškilmė.— knygutės 

Vieno akto farsas, labai juokinga* Kama ..
ir geras perstatymui. Kaina .... 16c.

vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau ? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da- 

- lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši- 
iUC’ tuos klausinius suprasi tiktai iš šios

žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuves 
Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto

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

Parašė D-ras G-mus.
15c

“KELEIVIS”
2S3 Broadway,

So. Boston, Mass.

KELEIVIO” KALENDORIUS

1936 METAMS.

VVORCESTER, MASS.

Chesney’s Canteen
GERIAUSI ĮSIGĖRIMAI 

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
M’ORCESTER. MASS.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1936 METAMS.
los. Mačiulis — oirminrnkas,

906 Prescott St. Waukcgan, III.
I Kužinskas — pirm. pagelbininkas,

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

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

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

726 — 8th St., Waukegan, III. 
Kasos Globėjai:

Jurgis Petraitis, Z. Gabris.
Knygiai:

K. Dambrauskas, J. Gaaranskas.
Maršalkos:

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

dienį kožno mėnesio, 1:00 ▼. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sta., Wauk^aa, HL

“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 reikalingi. 
Kaina “Keleivio” skaityto
jams tik 25c. Prašome užsi
sakyti tuojaus.

“Keleivio” Administ.

Kurie Kalendorių jau už
sisakė, visiems yra pasiųs
tas. Jeigu kurie negavote, 
nieko nelaukdami praneški
te mums.
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DAUGIAU APIE LIETUVOS SUTARTĮ 
SU VOKIETIJA.

KAS GIRDĖTI UETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

Kalėjimas Automobiliu je. C Hunų Klebonijoje
Paaiškėjo Baisus 

Skandalas.

KAUNE EINA JUOKINGA BYLA 
DEL DIEVŲ IŠVOGIMO.

Begirtuokliaujant kun. Ste
ponaitis norėjo apšaudyt 
svečius, bet pats nušautas. 
Savo laiku Lietuvos laik-

dymus davė ir žinomas ka
lendorių leidėjas Jakavi- 
čius. Jis labai neigiamai 
charakterivazo R. Sulskį.

Pereitą sąvaitę mes jau nius santykius. Sutartyje y 
rašėm trumpai, kad tarp ra atsižvelgiama Į tuos ukiš- 
Lietuvos ir Vokietijos tapo kus reikalavimus, kurie iš- 
pasirašyta prekybos šutai- kyla vienoje, tiek kitoje ša
lis ir nurodėme, ką. maž lyje. Sutartis pradeda veik- 
daug, Lietuva galės vokie- ti nuo rugpiučio 15 d. ir ga- 
čiams parduoti. lios vienerius metus. Tsb.

Dabar plačiau apie tą su-, ---------------
tartį praneša iš Lietuvos STEIGIAMOS VALSTYBI- 
“Talkos” biuras. Jis rašo: NĖS VIEŠOSIOS BIB- .

Kovo mėnesio pabaigoje LIOTEKOS.
Berlyne prasidėjusios Lie-! Rugsėjo mėn. pradžioje, 
tu vos-Vokieti jos prekybos Lietuvoje buvo paskelbtas 
derybos su nedidelėmis per- /valstybinio viešųjų bibliote- Oklahomos \ aisti jos kalėjim o agentas Alex t\atson Įsitaisė 
traukomis tęsėsi apie ketu- vaikų darželių ir aikšte- isav° automobiliaus užpakaly ge ležinę klėtką kaliniams vežioti, 
ris mėnesius. Dabar jos jau py įstatymas, kuris pradėjo’ Jis sako, kad pereitais metais pervežęs tuo budu kelis šimtus 
yra baigtos ir rugpiučio 5 d.lveikti nuo rugsėjo 1 d. įsta- kalinių.__________________________________________________
abiejų kraštų sudaryta pre-'tyme numatyta, kad viešųjų
kybos sutartis buvo pasira 
šyla. Drauge buvo taip pat

bibliotekų tikslas yra parū
pinti visuomenei lektūros,

LIETUVA TRANSLIUOS, 
AMERIKOS KONCERTĄ 

EUROPAI.

LIETUVOJE DEZINTER1- 
JA BAIGIA NYKTI.
Prieš kurį laiką kai kurio- 

buvo 
m su-

įrgimai dezinterija. Dau
guma dezinterija susirgusių 
žmonių dabar jau pasveiko. 
Nuo ligos pasirodymo pra
džios ligi šio laiko Raseinių 
apskrity mirė 10 žmonių, o 
Kražiuose—L Kitose Lietu
vos vietose mirė net kelias- 
dešimts žmonių. Tsb.

Kaune, prie Bazilikos, v- 
ra dievukų ir visokių “bros- 
tvų” pardavėjas, kuris savo 
biznį yra pavadinęs “Mal
da.” Savininkas yra R. Šuls
kis, užsilikęs da nuo vokie

ti 'c:u se buvo trumpai išsi- čių okupacijos buvęs vokie-
tarta. kad Uliūnų miestely, čių kareivis. Prie jo biznio, Prieš kuri laik kai 
Panevėžio apskrity, klebo- yra prisidėjęs ir vieno stam-; se Lietuvos vietose 
ibioj įvyko kažin koks “ne- baus Kauno kunigo brolis, {'pastebėta dažnes
susipratimas ir klebonas _ . . . ,, . . . . 1... . . t.jkvi t.jcG, siiiict-K nurnm sirtnmai dezintei im.Taigi, tasai Šulskis pernai 

nusiskundė policijai, kad jo
..__ ___  namuose įvykus

vra slepiama. Ir ištikro ji
buvo -iepiama. Tik dabar 
paaiškėjo, koks baisus skan
dalas vra buvęs Uliūnų kle
bonijoj.

Kaip "Lietuvos Žinios” 
dabar praneša, buvo taip:

Prieš pat Velykas pas -. , . ... . .
kun. Steponaiti 'i Uliūnus s“ deyocionalijomis .j
atvažiavo svečiu. Buvusi ir Šiluvą. Taigi, paeumę atlai- 
viena -viešnia,”' nors nesą- !r sy«n!als daiktais pre- 
koma. kas ii tokia. Klebo- kybos įkarštyje Šulskis ura-
nas Steponaitis iškėlė kie- Pese .?;‘.uv°s P?llclĮ.a.'- kad 
bonijoj didelį balių. Balia- kauniškis devMionalijų pre- 
vo io kelias d ienas ir naktis, ,ząbloekis ir
o Didžiojoj Petnvėioj pra- kiaulių Žiedo knygyno 
dėjo jau muštis. Matyt, visi ^vminkas Maskvytis par- 
buvo girti. Kun. Steponaitis davinėja vogtas sventeny-
išsitraukė revolveri ir pra- bes- Pobc1^’ turedamaL. to- 

j pranešimą, pas Maskvitj

Steponaitis buvęs sužeistas. 
Buvo aišku, kad teisybė

ALYTUJE STATO NAU
JĄ TILTĄ.

pasirašytos mažojo pasie- plėsti knygų skaitymą ir
nio susisiekimo ir tarpusa-■ linkti kultūrinės vertės . . * *
vio atsiskaitymo arba vadi- į spausdinius lietuvių ir kito- per Kauno radio stot} ir per tymo darbą. Dabar kol kas
namojo cleringo sutartys. • kalbomis. Šios bibliote- Londoną transliavo lietuvi- prįe tilto dirba apie dešimti

Šioje sutartyje numatyta, i kos yra švietimo ministerio škų dainų Jr muzikos kon- žmonių, nealytiškių. Aly-
darbininkai vra la

, Nuo rugpiučio 5 d. Alytų 
Pereitais metais Lietuva je pradėjo naujo tilto sta-

kad didžiosios prekybos į žinioje. Bibliotekas gali lai- certą Amerikai. Dabar Kau- 
apyvartą sudarys 60 milio-j kyti valstybė, savivaldybė ir ne gauta žinių, kad Ameri- 
nu" litu. Iš šios sumos Lietu- ■ privatiniai asmenys. Vaikų kos radio stočių bendrovė 
vos gaminiams tenka 30 mi- darželiai laikomi priesmo-
lionų litų. Lietuva daugiau
sia į Vokietiją įves gyvulių, 
iš kurių už kiaules gaus 8 į

kyklinio amžiaus vaikams 
auklėti. Gi mokyklinio am
žiaus vaikams auklėti vasa-

rengia didelį koncertą Eu-
ropai. Šį koncertą pertrans-1 ti vien tik su savo zmonė-

“Maldos” 
vagystė.

Veik tuo pačiu metu Šuls
kis padarė ir kitą nusiskun
dimą Šiluvos policijai. Mat, 
tada buvo Šilinių atlaidų 
laikas ir veik visi stambieji 
“karabelninkai” buvo suva-

tiškiai ^ai -via riaio grasinti šaudvsias Ka pranešimų, p<ts masnvių
bai susirūpinę, nes teko .A1 saucijsąs. Ką jr Zablockį padarė kratą,
girdėti, kad rangovas visus in™eJ° nUi?au L aiP Pa paėmė įtariamus dievukus darbus prie tilto žada dirb-!nesakoma’ sana ku ■- « na', «-----

PROJEKTUOJA ORGANI
ZUOTI LIETUVIŠKUS 

“UDARNIKUS.”
Teko sužinoti, kad atatin

kamose įstaigose iškeltas 
klausimas organizuoti “u- 
darnikus” — darbo našumo 
rekordistus. Tiems rekordi- 
stams gal darbo rūmai su į- 
monių laikytojais mokėtų ir 
premijas.

VISŲ ŽINIAL^
Už visokios rųšies siaulkitis pa-

Rigarsinimus, kaip tai: pajieško- 
jimus apsivedimų, įvairius prane
šimus. pardavimus. pirkimus, 
skaitome po Se už žodi už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2e už žodį už syki. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3e. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2e 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 
klausti kainos.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį. 

KELEIVIS 
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- , - ir tt. Del to. žinoma, Mask-mgo svogens griebęs uz re- i • • . i j • • vyčio ir Zablockio sutrikovolveno ir tarp Jųdviejų J , ...Y . .J prekyba per Šilines, visi 
pradėjo

pašnibždomis kalbėti apie 
šventų daiktų vagystę ir tt.

ir tarp
:|^SofjUSi atkakU k°Va ” “^gamazn’inka"

raguočiai, arkliai ir veršiai, j aikštelės. Jos bus švieti- Jis tęsis pusę valandos. miems organams prašymą,1 ko\a pasibaigė tuo,
Pieno gaminiu — sviesto, mo ministerijos žinioje, bet Tsb. ,pO kuriuo pasirašė apie 50

gavus švietimo ministerio J---------------
leidimą, vaikų darželius ir APSIVOGUSIO TAUTI- 
aikšteles galės steigti savi- NINKO JANULIO BYLA. 
valdybės ir privatiniai as- Kaip
menys. Tsb. Į Janulis,

“ Pašto iždininku, pavogė 12 METŲ KATORGOS UŽ t1*rius, pas kuriuos ir “Malda'
NUŠOVĖ 190,000 litų valstybės pini- PABĖGIMĄ IŠ KARIUO- J- ki, užsakydavo. Ir policija kvo-

gų ir pabėgo užsienin. P»-l dien3 ligoninėje bu-

liuos Kauno ir Klaipėdos ra- atvežtais iš kitu Lietu
_ _ _____ w dl° stotys. Koncertas bus vos vįetų. jau tuo *
milionus litų. Toliau eina išmetu bus laikomos vai- rugsėjo mėn. 20 d. vakare.Įalytiškiai padavė atitinka-

surio ir kitko taip pat bus į 
vežta už kelis milionus litų. 
Be to, susitarta dėl paukš- ž 
čių išvežimo, iš kurių gana 
žymų skaičių užima žąsys, 
jų susitarta per metus į Vo
kietija įvežti už vieną mili
joną litų. Iš viso gyvuliai ir 
jų gaminiai sudarys 2/3 vi
so Lietuvos įvežimo į Vo
kietiją. Kitų gaminių į Vo-

kad kun. Steponaitis buvo 
darbininkų iš Alytaus, pra- !>”r vidurius. Ra
šydami būtinai duoti darbo bPka. f™315? -lam za™as
alytiškiams prie tilto, o ne 

žinia, tautininkas iš kitų vietų atvežtiems, 
būdamas Kauno i --------------

Tačiau apskųstieji Maskvi- 
tis ir Zablockis dokumen
tais irodė, kad jie jokių vog- 

Panevėžio ligoninę, W daiktų neturi o
.u, „„daryta operacij'a. TrS kaĮ kurl»s >)reke?. įsakytos 
čia liena- ku,. Steponaitis

Sužeistasis buvo nugaben
tas į ~
| kur padaryta operacija. Tre

GIMNAZISTAS 
MERGAITĘ IR PATS

NUSIŠOVĖ. aiškėjo, kad kartu su Janu
Jonavos gimnazijos mo- iju įr kjtj yra vogę. Taigi

__ o______ t _ kinys I. Lukoševičius buvo dabar šitai kompanijai yra
kietiją susitam įvežti už to-i išmylėjęs į 16 metų mer- keliama byla, kad vogė ii 

javų ir sėklų— gaitę, Katrę ^Karolkovaitę. vagystės nemokėjo paslėp- 
' Rugpiučio 17 naktį jiedu ti. Byla paskirta 17 rugsėjo 
Staknėnų kaime abudu nu- dienai.
ėjo į Framičiaus daržinę ant---------------
šieno. Apie rytmetį pasigir
do daržinėj šūvis, o paskui 

Pasirodė, kad mo

kias Sumas
už 4 milionus litų, linų—už 
pusantro miliono litų, miš
ko—už 3 milionus litų, o- 
buolių, vėžių, šėrių, ašutų, 
žalių odų ir kitų žemės ūkio 
gaminių — maždaug už l,-įįr.
500,000 litų.

Su Vokietija bus atsiskai
toma ne grynais pinigais, 
bet prekėmis. Tad, supran
tama, kad už 30 milionų li
tų per metus Lietuva turės 
nusipirkti ir Vokietijos ga
minių. Iš jų, bene daugiau
sia, bus perkama mašinos, 
geležies ir audimo gaminių.
Ligi šiol tarp Lietuvos ir j 
Vokietijos atitinkamo vete-lnes vanduo 
rinarinio

KLAIPĖDOJE SURADO 
SLAPTĄ KOMUNISTŲ 

SPAUSTUVĘ-kinys nušovė savo mylima- i 
ją, o paskui ir pats nusišovė, ten šiomis dienomis saugu

MENĖS uien* uu‘ ta nrieš Maskviti ir Žahloc-Mtnts. ,vo padarvtas skrodimas. Po p,1fes a/ j
J. Lukoševičius, kuris bu- skrodimo kūnas atiduotas nutXaV^e-Jada MaskvY- 

vo pabėgęs iš kariuomenės, 1 oaiaidoti. Parvežtas j Ulių- įnu/73/ "'/“ Kkėlė°Si5b 
o paskui vėl sugrįžo Lietu- nus jr šventoriuje palaido- , . ..s „lsKele ^ulb"von, tapo nubaustas 12-kai :as. Bet kitą die'ną itvyko Į k‘“

ohunus gjdytoias suval- xyįn™ Įskundimą slnvikrm džios atstovais, kūnas buvo įskundimą, šlove, nu
iškastas ir padalytas antras ^ard^Tr it* geramR.uta olSUnomo Var<IUI ir U.

Šiomis dienomis ši byla 
buvo svarstoma antim kar

inėtų katorgos.

DAUG ŽMONIŲ BIRŠ
TONE.

Ligi rugpiučio 8 d. Biršto-
skrodimas. Buvo aiškinama, 
kad darant skrodimą pir

ne įregistruota 5,000 kuror- mąsvk buvę pamiršta pažiu- . . • ,
š Klafpėdor'pranTša, kad t.i"’.nk«; Rabar y™ rėti'salva. .Manyta kad ku- ^sedyje paro-
n šiomis dienomis santm- R^00 besigydančių. \ omų mgui bu\o perskelta ma- __ _____ _________ ______

sunaudota 19,000. Dabai
duodama 450mo policija Kapų gatvėje j- 

ŠEŠUPĖ BEVEIK VIS1Š- vieno namo rūsy radus slap- kasdien 
KAI IŠDŽIUVO. tą komunistų spaustuvę, be- n1^*

Ties Mariampole vanduo; spausdinančią nelegalią li- 
šešupeje taip nuseko, kad teraturą. Suimta apie 20
per užtvankos akmenis ties'žmonių, kurių 10 atiduota, ^Nninnii Hnnnn 
geležinkeliu apsiavę žmo- teismui. Spaustuvė konfis-1

kaulė.
Dėl šitų įvykių buvo už

vesta byla ir tylomis tas 
i skandalas buvo tyrinėja- 
j mas. Bet dabar byla buvo 
nutraukta. Nušautojo kuni- 

jeo brolis bylos nutraukimu 
Lai- liko nepatenkintas ir pada-

vo-

Uruguay'aus Ijetuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

geležinkeliu
nės pereina. Maudytis šešu- kuota. 
pėje jau beveik negalima,

labai nešvarus, NENORI BŪT LIETUVIU * ir Kanado->e kainuoja 1 doleris, 
susitarimo" nebu-! Pilnas visokių srutų, dumb- j KILMĖS,

vo. Tai žymiai apsunkinda-; Įia' piauki°Ja visokiausi ne- Buvęs Panevėžio miesto ‘ 
vn T.iotnvn« cmmliii ir kitu i Švarumai. tarvbos

Išeina du kartu per mėnesi.
Ižia Urug. Soc. Part. Liet. skyrius.a T’naujoji BANGA Suv. ^Si> vė skundą apeliacinių rūmų 

j prokurorui. Taip šis skan
dalas ir išėjo aikštėn.
; Ot, kas darosi klebonijose ’

Adresas: N. BANGA
C. Paraguąv No. 1480.

MONTEVIDEO. PRUGUAY
vo Lietuvos gyvulių ir kitų 
gaminių įvežimą į Vokieti
ją ir pervežimą per jos teri
toriją. Dabar gi prie preky
bos sutarties yra pridėtas ir 
veterinarinis susitarim a s. 
Lietuvos gaminių perveži
mas per Vokietijos teritori
ją taip pat yra gana svarbus 
užsienių prekybai. Mat, per 
Vokietiją Lietuvos prekės 
gali lengviau patekti į Aus
triją, Čekoslovakiją ir kitus 
kraštus. Į šiuos kraštus per 
Vokietiją eina tiesioginis 
kelias. O Austrijos ir Čeko
slovakijos rinkos vis dėl to 
gali suimti nemažą skaičių 
Lietuvos kiaulių.

Mažojo pasienio susisie
kimo sutartis irgi pakeista 
nauja sutartimi. Ji tvarkys 
skiriamų asmeniniam var
tojimui prekių judėjimą iš 
kiekvienos pusės 10 kilo
metrų zonoje. Šioje zonoje 
abiejų kraštų prekės bus 
perkamos lietuvių ir vokie
čių valiuta. Pagaliau Į nau
jąją prekybos sutartį dar f- 
eina susitarimas liečiantis 
abiejų valstybių piliečiams 
darbo leidimus.

Kaip matome, pasirašy
toji Lietuvos-Vokietijos pre
kybos sutartis tvarkys abie
jų valstybių keitimąsi pre
kėmis ir vėl leis sugrąžinti 
prieš kelerius metus nutrau
ktus abiejų kraštų prekybi-

tarybos narys Vladimiras
IŠDŽIUVO UPELIAI IR !s.n?rs!!|s padavė apskrities 
KŪDROS, NĖRA KUR viršininkui prašymą, kad

MERKTI LINUS. Y tJ^ ls- he:
Dėl lietaus stokos P.okiš- tuv"i. ! le."kM- Prašymui 

kio apskrity išdžiuvo upe- Pridėjo kilmes do
kai. kūdros ir linamarkoe. kome”te’ kad Jls kll«s 15
Ūkininkai 70-nuoš. linų jau 
nurovė, bet neturi kur jų pa
merkti.

komentus, 
I lenkų.

FINANSUOJA ŽMOGŽUDŽIUS

Šitas sutvėrimas vadinas’ 
Jūan March. Jis yra Ispanijos 
multimilionierius.. Išnaudoda
mas darbininkus jisai susikro
vė milionus ir dabar finansuoja 
fašistiškus generolus, kurie žu
do Ispanijos liaudį. Jisai nupir
ko Italijoj didelį oro laivyną Is
panijos žmogžudžiams.

J. PENČYLA MARIAM- 
POLĖJ PAVOGĖ 25,000 

LITŲ.
Šiomis dienomis Mariam- 

polėj buvo suimtas ir užda- 
, rytas kalėjime tautininkų 
šulas J. Penčyla. Mat, pasi
rodė, kad šitas patriotas 
vesdamas Žemės Ūkio 
Draugiją pavogė 25,000 litų 
pinigų.

NUSIŽUDĖ ALYTAUS 
LAIŠKANEŠYS ŽULPA.
Rugpiučio 8 dieną Aly

taus miške rastas nusinuo
dijęs actu Alytaus pašto 
laiškanešys Antanas Žulpa. 
Žulpa buvo nevedęs, mėgo 
išgerti ir pastaruoju laiku 
labai skurdžiai gyveno.

ĮBRIDO I EŽERĄ IR NU
ŠOVĖ.

Joneliškių vienkiemio, U- 
tenos apylinkės gyventojas 
Edvardas Blaževičius, bū
damas išsigėręs, įbrido Pa
raudės ežeran ir nusišovė. 
Priežastis buvusi nelaimin
ga meilė.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Lietuvių Žinyčia

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

Knyga didelio formato, turi 271 
—1.00: audimo 
arba “Money
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puslapį. Kaina popieros apdarais 
° Sl-25. Pinigus palima siųsti popierinį dolerį
Orderį”. Adreauokit sekančiai:

SO. BOSTON, MASS.

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTUROS ir 
MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir 
Kakarinės 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 jį kovotų ir jį ugdytų.

Lietuviai teturi tik vieną tokį 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 “Kulturos” komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS, norįs 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 KULTUROS žurnalo. Kaina Kul
turos žurnalo labai prieinama:

AMERIKOJE visiems metams tik $3.00. 
Lietuvoje, tik $2.00.

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 
KULTUROS ŽURNALAS 

Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.

I
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Vietinės Žinios
LIETUVIŲ KL1UBAMS 

PRANEŠIMAS.
Rugsėjo 20 d. Mass. vals

tijoj Lietuvių Kliubai bend
rai rengia pikniką Vose’s 
Pavilione, Maynard, Mass.

Kad pasirodyti, kaip lie
tuviai yra stiprus politiniai, 
reikia pasistengti, kad rug
sėjo 20 d. j pikniką suplau
ktų didžiausios lietuvių mi
nios. Todėl visų lietuvių 
kliubų pareiga kiekviena
me mieste kviesti vietos lie
tuvius tame piknike daly
vauti.

Jeigu i tą pikniką su
plauks didelės lietuvių mi
nios, tuomet mes lietuviai 
galime tikėtis ką nors dau
giau laimėti. Ir atskirų mie
stų valdžios i lietuvius žiū
rės kaipo į spėką ir su jais 
skaitysis. Todėl visi, kurie 
tik galite, dalyvaukite šia
me piknike.

Ypatingai jaunuoliai, visi 
kaip vienas, atvažiuokite,

NEGRAŽUS KLERIKALŲ 
PASIELGIMAS.

Buvo šaunios Viltrakiutės- 
Lukausko vestuves.

Pereitos subatos zvakarą 
So. Bostono Lietuvių salėj 
buvo Onos Viltrakiutės su 
Juozu Lukausku vestuvės. 
Jaunavedžiai yra čia gimę 
ir augę lietuviai, bet kaip 
pažangių tėvų vaikai, tai 
gražiai išauklėti ir rimti 
jaunuoliai. Vestuvės taipgi 
buvo pavyzd ingos. Nor?

bet

Jie apgavingai pavartojo 
lietuvių fermerių vardų.
Jau pereitam “Keleivio’ . a _

numery buvo rašyta, kad svečių buvo pilna Salė, 
klerikalai neleistinu budu viskas išėjo kuo gražiausia, 
pavaitojo lietuvių farmerių Po vestuvių jaunavedžiai iš- 
vardą savo pramogai išrėk- vyko automobilium porai 
lamuoti. Bet reikia da pla- sąvaicių ant “honey moon.” 
čiau šitą jų šmugeli nušvies- Susirinkę giminės ir drau- 
tL * gai linksminosi iki 12 va-

Dalvkas štai koks. Bosto- landos nakties. Šokiams bu- 
no apylinkėj yra isikurusi vo gera muzika, o svečiams 
Lietuviu Ūkininkų Sąjunga, stalai stovėjo apkrauti kep- 
kurios tikslas yra rengti pa-tomis vištomis, kumpiais, 
skaitąs, mokintis moderniš- pyragais ir kitokiais daik- 
kai ūkininkauti ir padėti tais. Išsigerti irgi buvo iki 
naujai įsikurusiems musų valių.
ūkininkams. Šitiems tiks- Jaunosios tėvams Viltra- 
iams yra reikalingi pinigai, kiams reikia atiduoti kredi- 
todėl ūkininkų sąjunga daž- tą už gražų išauklėjimą Vai
nai ruošia piknikus, juokų kų. Viena jų duktė yra bai- 
vakarus ir kitokias pramo- gusi slaugės mokslą ir jau 
gas, kad pasidarius kiek ištekėjusi gražiai gyvena, o 
kapitalo. Ir visos šitos pra- kita dabar gavo gerą vyrą. 
mogos yra žinomos kaip lie- Draugė Viltrakienė yra 
tuviu farmerių pramogos. labai veikli moteris. Ji daug

Banditas pabėgo ii kalė- Vaikas, atsikando dinamito, 
jimo. bet dar gyvas.

Pereitą nedėldienį iš East Pereitą nedėldienį Wil- 
Cambndge kalėjimo pabė- liamsų 10 metų vaikas iš 
go Thomas Callahanx jau- Dorchesterio rado pajūry

___________ r_ ___ , r_ nas airys banditas, kuris “fajer-krekerį” ir, manyda-
likdama dideliame nuliudi- laukė bylos dėl $3,000 plė- mas kad tai “"kendė,” norė- 
me savo vyrą Aleksandrą ir'Šimo. Išrodo tačiau, kad jis jo atsikąsti. Dantimis pa

tyčia buvo išleistas, nes spaudus, įvyko sprogimas, 
kiekvienos durys, per kurias kuris skaudžiai vaiką sužei- 
jam reikėjo bėgti, buvo ati-dė. Bet gyvybei pavojaus 
darytos iki galo ir kėdėmis nesą.
paremtos, kad neužsidary-1

Mirė draugė M. Lukienė.
Pereito nedėldienio naktį 

Arlingtone mirė nuo vėžio 
ligos draugė Margareta Lu
kienė, 39 metų amžiaus 
SLA. 175 kuopos narė. pa

daug draugų
Keliatas mėnesių atgal

velionei buvo padaryta ope
racija; nors po to ji buvo 
uradėjus vaikščioti, tačiau 
liga atsikartojo.

Laidotuvės buvo šį utar
ninką. Adv. Bagočius prie 
kapo pasakė kalbą. Buvo 
daug žmonių ir daug gėlių.

Likusiam vyrui ir gimi
nėms “Keleivis” reiškia gi
lios užuojautos.

GYDYTOJŲ ADRESAI
TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repšius
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniai* 
nuo 10 iki 12 ryta.

278 HARVARD STREET 
kamp. lnman st. arti Centrui ak*. 

CAMBRIDGE, MASs.

Septemberio 20 d. Į May
nard, Mass. Jaunimui bus Į Bet štai, šiomis dienomis 
ypatingų progų pasilinks- farmerių vardą pasisavino 
minti ir susipažinti. Bus Į-' lietuviški klerikalai, kurių 
vairiausių žaislų ir garsi daugumas neturi su farme- 
Dirvelio orkestrą iš Worces-: riais nieko bendra. Jie pra- 
terio. Jaunimas turi žinot, dėjo skelbti per savo radio, 
kad jiems politika Ameri- kad jų Romuvos parke far- Draugė Elena Ketvirtie- 
kos daugiau turi rupėt, nes meriai rengia koki ten jo- nė, Petro Ketvirčio žmona, 
nuo jų priguli ir pati Ameri- marką. kuri andai buvo sužeista au
kos valdžia ir visų žmonių šitos apgavystės klerika- tomobiliaus nelaimėj, dar 
gerovė. Neturėsime geros iaj griebėsi dėl to, kad savo nėra pasveikus. Ji buvo par-
valdžios, negalėsime nei vardu jie jau nebegali su- vežta iš Pittsfieldo ir pagul-
žmoniškai gyventi. Nepa- traukti publikos. Kai jie dyta Massachusetts General
mirškime, tat Septemberio parengia koki kermošių sa- ligoninėj, Bostone.
20 d. Bukime lietuvių Kliu- Vo vardu, tai atvažiuoja tik i --------------
bų piknike ir parodykime keliatas automobilių; o kai! Suėmė 3 vaikus banditus, 
savo spėkas. Ar lįs lietus, ar farmeriai surengia pikniką 
bus gražu, piknikas Įvyks.; toj pačioj vietoj, tai auto- 
Nes ‘ ‘ • 1 - • 1 -
patalpų
linksmintis. K. P

veikia Lietuvių Ukininikų 
Sąjungoj ir dažnai rašinėja 
Į “Keleivį.”

Draugė Ketvirtienė da 
ligoninėj.

Sutiktuvių vakarėlis adv. 
ŠalnieneL

Rugsėjo 2 d. Lenox vieš
buty buvo suruoštas vakarė
lis p. Z. Šalnienei pasitikti, 
kuri šiomis dienomis sugry- 
žo iš tarptautinės moterų 
profesionalių konferencijos 
Paryžiuje. Susirinkusiems 
draugams p. šąlnienė pa
pasakojo įdomių įspūdžių 
iš Europos, bet platesnį sa
vo kelionės aprašymą žadė
jo patiekti “Keleiviui” raš
tu.

Maršavo 25,000 darbininkų.
Šį panedėlį buvo Labor 

Day, Amerikos darbininkų 
šventė. Bostono gatvėse bu
vo įtaisytas unijų paradas, 
kuriame maršavo apie 25,- 
000 organizuotų darbinin
kų.

East Bostone italo Melito 
šeimynoj prapuolė 20 metų 
amžiaus mergina ir 16 metų 
vaikas.

Ši utarninką Dorchestery
jeSTir Ijlį"""yra1 daug nesutelpa 7‘p^
Ipų ir galėsime vis vien Taigi dėl to kunigėliu kom- \alke.zus’ k“.n? tlk

Sunkoms. panija ir pasivadino “far- lsplesę aPueM- Nuvykus 
F irti vieną jų j namus, poli-

Svečiai iš Hollywoodo.
menais. 

Farmeriai

pas vieną jų. __ i_ ________________;cija rauo pašieptą ęoov pr-

Radio programa.
Ateinantį nedėldienį, 13 

rugsėjo dieną, Bostono lie
tuvių radio programa bus 
tokia: •

T K 1 1
JL. LHJII HUS5C11 S J

iš Montellos.
2. Juozas Sabaliauskas, 

dainininkas iš Worcesterio.
3. Vladas Tumanis, dai

nininkas iš Worcesterio.
Pradžia 9:30 ryto. Klau 

sytina ant 830 kilociklių.

tų. Vielų tvoroj buvo net iri PIANO LEKCIJAS 
skylė jam gatavai išplauta, dutKiM suaugusiems ir jauniems o kitoj pusėj tvoros automo- Valentina minkienė. baigusi
bilius pastatytas New England Muzikos Konservatori-

t v ję. Adresas toks:

“Hindenburga*” vėl skris 
per Bostoną.

Nelabai senai per Bosto
ną lėtai perskrido vokiečių 
skraidomas laivas “Hinden- 
burgas.” Jį matė daugelis ir 
lietuvių. Jei kas nematė, 
galės pamatyti kitą sykį, 
nes 9 spalių “Hindenbur- 
gas” vėl skris per rytines 
valstijas ir aplankys kiek
vieną didesnį miestą.

73 F ARU AG LT RD., SO. BOSTON. 
Tel. SOUth Boston 3371.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

apdrausti 
perkraus

tytoj ai. 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to-

____  limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADHAY,
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

L St. Liąuor Store

Telefonas 21224 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vLkare.
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 Scollay Sųuare, Rocta 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir
Nervų Ligų.

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

P-lė Agota Staroliutė lan
kėsi Bostone.

Pei eitą są\ aitę iš New Parduodam geriausius jvairių rusiu 
Yorko buvo atvažiavus Bos- toniką, degtinę, alų ir vyną 
tonan p-lė Agotą Staroliutė, Y*0*?** J1*1?0“;. Bonkoms, Gor 
kuri dirba briliantų biznyje
aip deimantų specialistė.

Ji yra turbut vienintelė lie
tuvaitė pasiekusi šitos spe
cialybės. Bostone ji buvo 
apsistojus pp. Bagočių na
muose.

čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir 
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 
įvairiausias.
Pokiliams, Vestuvėms, Namuose Vai
šėms ir Baliams. Specialiai kainos 
sumažinamos. Pristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak. 

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

195 L STREET,
SO. BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2699.
i V

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTA8

VALANDOS: Nuo • iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik nusitarus.

Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” name.

2S1 BROADWAY, tarp C ir D «, 
SO. BOSTON. MASS.

Siuvamos Masinos
Per Septemberio mėnesį Specialės 

Kainos ant naujų SINGER mašinų, 
vartotų ir už pataisymų. Pasinaudo
kite. (8)
SINGER SEWING MACHINE CO.

391 BROADHAY,
SOUTH BOSTON, MASS.

šitokiu bizniu nigu ir daugvbę įvairių vog- 
South Bostone lankėsi labai pasipiktino ir pereitą tų daiktų. Dabar policija 

Juozas Likas su šeima iš nedėldienį per p. Minkaus mano, kad tie 3 jauni bomu- 
Los Angeles pas savo brolį radio pranešė, kad jie jokio Raj bus išplėšę daug krau- 
Povilą Liką. gerai žinomą pikniko nei baliaus Romu- tuvių South Bostone, Dor- 
vietinį biznierių. Broliai Li- vos parke nerengia ir visai. chestery ir kitur. u
kai nesimatė jau suvirš 20 tenai nevažiuos; tačiau po į --------------
metų. J. Likas dirba Hollv- 'šito pranešimo p. Minkus; per Labor Day šventę au-J-—----------- - ' r->T
woodo krutamu paveikslų paskelbė klaidinantį kleri-,tomobiiių nelaimėse buvo A. J. ALEKNA 
studijoje ir užima svarbią kalų skelbimą, kad fąrme- užmušta Bostone ir apylin- §^^.8 Flood s«. Hardware 
vietą. Jis papasakojo įdo- nų piknikas tenai vistiek kėj 9 žmonės. Perkėlė savo bizni
mių dalykėlių apie filmos busiąs. Tai yra labai netak- --------------
padarymą, kaip, pav., ra- tiška ir iš p. Minkaus pusės į Somervillės miestas netu

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 ran- 
dos. Priežastis pardavimo: 
Moterei gydytojai įsakė kad 
ji nieko negali dirbti—turi 
apleisti krautuvės darbą ir 
atilsėti. Klauskite:

JUOZAPAS SINUC 
15 Ame* st., Montello, Mass

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS. KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

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

1854 DORCHESTER AVĖ., 
Arti Ashmont Stoties 

DORCHESTER. MASS.
Tel. TALbot 5208.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

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

BOSTON, MASS.
TeL Commonweaith 4570.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

į nuosavą
namą ir įrengė didžiausią ir mo
derniškiausią geležies daiktumioje studijos pastogėje Į- —skelbti apie tą patį daly- ri pinigų savo tarnautojams . , Rnstnrp15

vyksta sniegas, lietus, per- ką du vieną kitam priesin- algas išmokėt. Politikieriai ? „jiaikn viziri
kūnijos ir kitokios techni- gu pranešimu. Jis turbut ne- išeikvojo visą iždą.
kos gudrybės. pagalvojo, kad skelbdamas --------------i

Pavaišinimui svečių iš Ka- klerikalų skelbimą jis visis- Lietuviai 7-to Wardo. i n,
lifornijos, žinoma, buvo su- kai atšaukė farmerių prane-j Kurie balsuosite utarnin- Ur lėsime visiemJ
rengtas privatiškas balių- Simą, ko jis neturėjo teises ke, rugpiučio 15 ant prima- . . . ir
kas G. Stuko vasarnamy, daryti. |ries (nominacijos), tai bal- Sū rėto
kur dalyvavo apie 100 arti- Farmeriai da sykį prane-J suokite už Bernardą W.' 

pažįstamų. Besivaiši- ša, kad jie jokio pikniko ne- Wye. Jis yra So. Bostone

Taipgi užlaiko visokių pentų, 
.sieninių popierų, plumbingų ir 
visokiausių geležinių daiktų.

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalias dokumentas 

317 E STREET 
(Kampas Broadway) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAT, 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

F. WAITRUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

Patarnavimas Laidotuvėse.
409 Windsor Street,

(Prieš lietuvių bažnyčių.)
CAMBRIDGE, MASS.

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

Gyvenimo: TRObridge 6434

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkamu 
laiku.J. L. FAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadoay, So. Bostt n, M

mų
nant ir besikalbant paaiš- rengė ir nieko bendra su juo i augęs lietuvių 
kėio, kad tą dieną turi tri- neturi, o kas naudojo jų ’gyvenantis po 
gubos reikšmės dviems bro- vardą, tas apgaudinėjo lie- j Dorchester avė., So. Bosto-, 
liams Likams ir G. Stukui. tuvių publiką. Farmerys.'ne. B. W.
Tai buvo daug metų atgal, ; ■ ■ ■ įį*-—
kaip vieną gražią dieną visi
trys vyrai kartu pakliuvo į 
“bėdą” — apsivedė. Dabar 
pasirodė, kad iš tos “bėdos” 
išėjo tikra laimė, nes visi 
trys turi po sūnų, ir visi gra
žiai išaugę jaunikaičiai.

Korespondentas.

jaunuolis, 
num. 630

lui esant ir persitikrint. kad mu- 
tavoras geriausias visame

Bostone. Adresas:
FLOOD SQUARE HARD- 

WARE,628 8roadway. prie I Street,
So. Bostone. Tel. S. B. 4148 
PARSIDUODA PIGIAI

\DR. J. LANDŽIUS
t Lietuvis Gydytojas.
• Valandos: Nuo 9 iki 10;

Nuo 2-4 po pietų,
• Nuo 7-9 vakare.
{ TAIPGI PRISKIRIA AKINĮF8.
t 
i• t < i

DR.MARGERIS

TeL Uolven ty 94M

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

UETUVĖ DENTIST* 
BALANDOS: »-« Ir 7-9.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Gydytojas ir 
Valan&ja: 1S-S; * II -U.

Telefonas: ŠOU-Boston 2712 
534 E. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Per langą isilauže auto
mobilius.

South Bostone, ant kam
po Broadway ir K streeto, 
aną vakarą susikūlė du au
tomobiliai. Vienas jų pas
kui metėsi į šoną, peršoko 
šaligatvį ir įbraškėjo per 
langą į krautuvę. Kita maši
na apsivertė dukart ratais 
aukštyn. Tai vis pramušta- 
galviško greitumo pasek
mės. Krautuvės langas buvo 
išmaišytas, prekės išbarsty
tos ir 3 žmonės sužeisti.

Pereitos subatos vakarą 
Brookline du ginkluoti ban
ditai užpuolė vienos krau
tuvių kompanijos menedže
ri W. J. Kilev ir atėmė iš jo 
$2,500.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU 2EMLAPIU.
šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 

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

KELEIVIS
253 Broaduay, So. Boston. Mass.

BL1NSTRUBŲ

i)iitch Grill
L

Maloni Vieta Pavalgyt ir Pailsėt.
VALGIAI SPECIALIAI PRIRENGTI.
GERIAUSI BOSTONE’. KAINA STEBĖTINAI ŽEMA

Kas mylite gardžiai pavalgyt,
Užeikit pas Blinstrubą.

’ , a • *?’ ' 'i ’z«3<j»v7i7•

Vaidovilis--Floor Shoiv
KARBARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNIS
Garsi Muzika. Draugiškos Vakaruškos Visiems Daug Smagumo. 
"Kurie nori turėt tikrų “GOOD TIME”

Užeikit pasisvečiuot pas BL1NSTRUBUS

Kampas D STREET ir BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

3325 So. Halsted Si. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

BAY VIEVY 
MOTOR SERVICE Į

PASITARKIT SU

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

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

DR-GRADY ^Z?s*
Valandos: Utar, Ket., Sub. nuo 
19^—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.

Telephone

So. Bostonr' 1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIU 

IR TROKV AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
nydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokas visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STRE l 
Kamp. East Eightk Si. 
SO. BOSTON, MASS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

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

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

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

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street,

Tek Brockton 4110 
_____ Montello, Ma~ts.
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