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Japonai Sušaudė Anglijos 
Ambasadorių Kinijai.

Lenkijoj Nušauta SiftOflOO KOVAI 
62 Žmonės. PRIEŠ FORDĄ.

Associated Press žinių 
agentūra praneša iš Varšu- 
vo, kad Valstiečių Partijos

Tam tikslui automobilių 
darbininkai apdėti 

$1 mokesčiu.

257* Ispanijoj Vyriausybinikai 
Paėmė da 6 MiesteliusNuostolių.

i paskelbtas prieš tautininku „„u™, i,KINIEČIAI SUSPROGDE čia svetimšaliai, tai nesun
AMERIKOS “HOOVERJ.” j ku įsivaizduoti, kiek tenai įau‘atšauktas’ Jis tęsėsi 10
Japonų karo orlaiviai žudo 5?K”’’ EU° ’Vv
„r’.i . ,rių tai pe eina kaia&. _ cio, ir per tą laiką buvo nu-

Sanchajus yra didelis ir gauta 62 žmonės. Lenkijos 
tirštai apgyventas miestas, spauda, pirmu kartu apie ši- 
Jis turi 3,500,000 galvų. To- tuos kruvinus įvykius pami- 
dėl sprogdama kiekviena nėjo tik dabar, "kai v 

čiai

Kinijos miestų gyventojus.

Kinų-japonų karas plinta 
stebėtinu greitumu ir jo at
balsiai aidi aplink visą pa
sauli. Nervuojasi dėl to A

Atstatyti sugriautą, miestą 
reikės 5 metų.

Amerikiečių ir anglų ap- 
encija Miiwaukee mieste draudos kompanijos šan- 

nutarė uždėti visiems savo chajaus mieste apskaičiavo, 
nariams po $1 nepaprastų kad nuo 13 rugpiučio, kuo- New Yorke artinasi ma- 
mokesčių, kad sukėlus met japonai pradėjo tą mie- jOro rinkimai. Tarp kitų, iš- 
$41)0,000 fondą kovai prieš stą pulti, iki 29 rugpiučio statė kandidatūrą ir senato- 
lordo kompaniją. CIO va- triobėsių ir kitokio turto rius Copeland, demokratų 
ha? Levns pasakė konvenci- buvo sunaikinta už $275,- reakcininkas ir išdavikas, 
jai karstą prakalbą, kad--------- — - - -

Copelandas Bus Su
muštas Neic Yorke.

FAŠISTŲ SUSISIEKIMO 
KELIAS PERKIRSTAS.
Kovos eina 110 laipsnių 

karščiuose. Laukai užkloti 
gendančiais lavonais.

Po 14 dienų nepaliauja
mų atakų, 25 rugpiučio Is
panijos fašistai paėmė bas- 

vįįtTJkų miestą Santanderą. Ka- 
b 1 dangi tose atakose dalyva

vo 40,000 italų kareivių su 
generolu Badoglio prieša
ky, tai Mussolinis paskelbė 
Italijoj “tautinę pergalės 
šventę.” Visa Italija buvo 
apkabinėta fašistinėmis vė
liavomis, kas da sykį paro
dė pasauliui, kad karą prieš 
Ispanijos respubliką veda 
ištikrujy ne ispanai, bet 
svetima valstybė, Italija.

Paėmę Santanderą, fašis
tai pradėjo koncentruoti sa
vo jėgas prieš kitą baskų 
miestą, būtent Gijoną, ku
ris stovi už 90 mylių į vaka
rus nuo Santandero.

Kadangi baskų kraštas 
yra atskirtas nuo Madrido 
teritorijos ir lojalistų vy
riausybė negali- baskams 
pristatyti jokios pagalbos, 
tai Gijonui nėra vilties atsi
laikyti, nors didvyriški ba&4 
kai geruoju pasiduoti fašis
tams nesutinka ir kovoja iki 
paskutinio lašo kraujo.

Valencijos-Madrido val
džia tuo tarpu pradėjo ofen- 
syvą prieš fašistus Aragono 
fronte, kur randasi stipriau
si priešo tvirtovė, Saragos- 
sa. Čia yra sukrauti di
džiausi fašistų ginklų ir 
amunicijos sandėliai, čia su
koncentruotos jų spėkos ir 
iš čia jie siuntinėja paramą 
bei sustiprinimus kitiems

--------- viai Iawn T. . . .- . , x . 000,000. Šitie nuostoliai da- balsavęs Senate prieš teis-
P^r?i^ streikas buvo tęsiamas, lai- lint^i-Š^ip: u mo reformą ir prieš kitus

z.'11 11 J° 12o,000 darbimn- Kiniečių nuosavybės su- naudingus sumanymus. Ei- 
ku turi būt suorganizuoti į naikinta už $125,000,000. damas į majoro rinkimus 
uniją. Jo apskaičiavimu, Japonų—už $100,000,000. jis visai neslepia savo reak- 
ta.T. darbui reikia apie Europi e č ių — už $50,- cinio veido, bet dar giriasi, 
ž4<)0,000, ir kitų kompani- 000,000. kad jis einąs prieš Roose-
jų darbininkai, kurie jau Atstatyti sugriautą Šan- velto “nevv deal.” Mes ga- 

., priguli prie automobilistų chajaus miestą reikėsią 5 Hm iš kalno jau užtikrinti,
nų orlaiviai bombardavo 3 b7r t?res1t3 su.m3 sudėti, metų laiko. Daugiausia nuo- kad jis tiek “laimės,” kiek

jau atšaukta., bet iamne& Foidas kartoja savose- stoliu pridarė japonu oriai- nrezidento rinkimuose “lai-

bomba užmuša ir sužeidžia čiai streiką atšaukė. Pakol 
merika, nerimauja Europa ; daugybę žmonių. Pereitų
ir jaudinasi Australija, kur subatą 16 japonų orlaivių kraščiams buvo griežtai už- 
anglai pradėjo statyt naują perskrido per Šanchajų mė- drausta apie jį rašyt, ir per 
karo laivyną prieš japonus, tydami bombas. Pasekmės jo dienu visos šalies spau- 

Amerikos valstybės de- buvo baisios: 200 žmonių doje nebuvo nei vieno žo- 
partamentas norėjo patarti užmušta ir 400 sužeista, ne- džio, kad tiek žmonių buvo 
Japonijai ir Kinijai, kad jos skaitant sugriautų namų. sušaudyta.
sustabdytų karo veiksmus Pereitą nedėldienį japo- ^ors" oficialiai
ir pamėgintų išrišti savo 
ginčą konferencijoj. Kinie
čiai su tuo lyg ir sutiko, bet jų,

Kinijos miestus: Šancha- 
Nankiną ir Nančaną. , Lenkijoj nėra ir dabar. Su

erzinta liaudis
stolių pridarė japonų___

r.ą pareiškimą, kad su CIO viai mėtydami bombas į
prezidento rinkimuose “lai 
mėjo” reakcijos bernaseiai su tuo ng ir suliko, uei ų, .\anh.iiia ir i\aiicaną. llonJl- vol •• •• j • • , - i meiu leanuijos ueįuos

japonai stačiai atsakė: ne- Pasekmės: 700 žmonių už- ažii-hpi-nn-irknivir iri -ia .*ls įdarysiąs jokios miestą ir jų laivynas bom- Landonas. New Yorko ma- 
i dzios bernus ir kruvini >u>i- sutarties. Kaip lis mano to hadnndamas š^nehain m,sikiškit nosies į musų reikalą, mušu ir apie 1,500 sužeis- ržmimai tęsiasi toliau 

nes jus musų problemų ne- ta. Nankmas yra nauja Ki- 
suprantat. nijos sostinė. Jis turi dau-

Prieš japonus labai užsi- giau kaip 1,000.000 gyven- 
rustino Anglija, nes pereitą tojų. Jį atakavo 20 japonų 
sąvaitę Japonijos lakūnai orlaivių, 150 žmonių už- 
užpuolė Anglijos ambasa- mušdami ir 400 sužeisdami. 
doriaus automobilių ir pra- Svetimų valstybių amba- 
dėjo jį šaudyt iš kulkasvai- sadoriai Nankine išleido at- 
džių. Anglijos ambasado- sišaukimą
rius su dviem savo
jais važiavo automobilium tu ramiu gyventojų ir nežu- „ -. - , , .. , -
iš Nankino i Šanchajų, kur dvtų mažu*kūdikiu su moti- t°11.aml&’kad J1 nec ai>^;aPLl 
turėjo įvykti svarbi konfe- nomis. Bet argi barbarai to 1okN khuc»! sav0 darblnm- 
rencija dėl susidariusios ka- žiūrės!

padėties. Jo automobi-i ---------------

American Woolen
Nusileidžia CIO 

Unijai.
American Woolen kum- 

JDasado- s,šaukimą i japonu arm.jos Pa"«a’ didžiausia vilnonių 
padėję- vadovybė kid ji pasigaL

ro
liūs buvo uždengtas Angli
jos vėliava. Nežiūrint to, 
japonų lakūnai jį užpuolė. 
Viena kulka pataikė amba
sadoriui krūtinėn ir perėju-

Lenkijoje Politinis 
Streikas.

“Keleivy” buvo jau rašy

kų balsavimui, ir jeigu jų 
dauguma pasisakys už CIO, 
ji pripažinsianti tą uniją 
kaip teisėtą savo darbinin
kų atstovę. Taigi šiomi 
dienomis Lavvrence jau bus

Kaip jis
jeigu jo darbinin-

barduodamas Šanchajų.
išvengti, ‘
kai
kas nežino. Wagnerio Įsta . . .v, »• .
tymas sako, kad darbdavys llZUOJūmi GelzkellUl 
privalo pripažinti tokią uni- Francuzijos viešujų dar. 
ją. kokros non darbininkų b ministerJija išdirbo planą 
<ll<l2,uraa- geležinkeliams nacionali-

zuoti. Kadangi kai kurie 
SLA. Kuopos UŽ valdžios nariai

joru, be abejonės, vėl bus 
išrinktas La Guardia, kuris

neži?oy wXerS’ tX- FraUCUzijoj Naciona- remia Roosevelto politiką.

*3,500,000 Žydų Nei 
Gėrė, Nei Valgė.
Pereitą nedėldienį Lenki

jos žydai buvo paskelbę vi- 
nenorėjo suotiną. pasninką ir per visą 

tai planas bu- <jįeną neį valgė, nei gėrė, 
i , taiP’ kad gele- Įih pasninkavo ir šaukėsi f

kongresą. .zuikeliai butų ne vienos vai- dangų, kad Dievas išliuo-
sš. ik“:

reikalingas pakeitimas. kunoj ir privatiniai asme- maldos dienoi dalvva-
Musu bendradarbis, drau- nvs. Jaiso misinirkti anriho- S1 o n™ ? ,°.J- aa?y\a 

- <r-j< Tniiaą Tams nraApša iš nys,gal®s nusipuKti apnno- vę 3>0oo,000 Lenkijos žydų.u. -Jonas Jaru., praneša is skalclų serų; bet serų di- Rabinai buvo išleidę atsi-
= Clevelando, kad 22 rugpiu- f£;uma turės būt valdžios ftal?1.nai ?uv.°. . sie3a,X a^x* dieną tenai buvo susi- raikoi, teip kad ‘? saukima ir i kitu saliu zv-

Amerikos Lietuvių tompakežtas

.tos kompanijos dirbtuvėse rįnkę keturių 
npr iaknas atsimušė i nu- kad. ūkininkai balsavimai. Visi susipratę

garkauli. Anglijos ambasa- Pask®^ė. generalini streiką, darbininkai, žinoma, bai- ganizacijos ir bendrai lietu 
dorius Sužeistas mirtinai P?1 kHTUau keliolika zmo- guos už CIO. Lž CIO priva- vvbės reikalais. Buvo svars- 

Dėl šito ivvkio Anglijoj nili P?-llclja lo balsuoti ir visi lietuviai, loma ateinantieji SLA. Pil-
suzeide. Is pradžių išrodė, kurie dirba American Woo- durnosios Tarybos rinkimai 
kad ūkininkai streikuoja len kompanijos audekli- 
dėl žemų kainų, už kuinas
jie* priversti savo produktu:

.... šaukimą ir į kitų šalių žy- 
valdžia ^us, kviesdami juos prisidėLenkijoj ūkininkai balsavimai. Visi susipratę veikėjai pašiurti1^vo°oi^ Selezmkellus k°ntro- tį prįe to pasninko.

liuoti.

kilo didžiausia protestų au
dra prieš japonų žiaurumą.
Japonai, žinoma, labai že-
mai atsiprašė ir teisinosi pardavinėti. Bet dabar pa
kart tai vykę “per klaidą.” K , k , streikas vra Tn JaVnnai mane kari sinfn- »lroao> Kau Ld> StreiRas vra Jų lakūnai manę, kad auto- litinis Telegramos šią 
mobilium važiuoja kime- į kasd jj kel1
čiai. Bet Anglija sako, kad j J4faieėių

nese.

KINIJOS GENEROLAS 
ESĄS ŽYDAS.

Amerikos žydų veteranų 
organas, “The Jewish Vete- aP1?

. .. partija, kurios vadas Vin- ran,” rašo, kad visoj Kini- lVv,^
tarptautiniai įstatymai ais- įentaJg vitog yra ištremtas> joj žinomas generolas M a 
kiai draudžia gaudyt į civi- Taigi ~e streihuoja ir rei_ esąs žydas. Jis gimęs Angli- 
lius žmones net n kai o lau- vaiaui< vaa ^s butu Daleis- j°j tikra jo pavardė esan- kuose Taigi, japonai nętu- ^Morris Abiiham Cohen.
rejo jokios teises šaudyt į tą rodo noro ukininkams nusį. Būdamas 16 metų amžiaus 
automobilių, nežiūrint kas leigt^ ui sumišimai Lenkį. jis atvykęs Kanadon ir ap- 
juo važiavo. Todėl Anglija - . nesjhauja pipirą sigyvenęs Edmontone. o ve- 
pasiunte Japonijai labai i. J
aštrią notą—taip aštrią, kad 
Washingtono diplomatai

japonų tas nepateisina, nes

Pereitą są- 
aitę taipgi buvo užmuštų 

streikuojančių ūkininkų.

ir visi buvo tos nuomonės, 
kad kai kuriuos Tarybos na
rius reikia keisti. Šitą nusi-

Mirė Didžiau si s 
Amerikos Pluto- 

kratas.

VOLIVA PASKELBTAS 
BANKROTU.

Zion, IU.—Pereitą sąvai
tę teismas prisipažino, kad 
Wilbur Voliva, kuris įsteigė

Pereitą sąvaitę mirė An- ir valdė šią koloniją per 20 j frontams. Taigi lojalistai 
statymą nutarta pranešti ir drew W. Melionas, didžiau- su viršum metų, yra ban- j pasiryžo apsupti Saragossą 
Vakarų Komitetui. sis pinigų maišas visoj A- krotas ir turi atiduoti visą ir perkirsti fašistų susisie-

Toliau buvo užsiminta ir merikoj. Prie Hooverio ji- savo tuitą skolininkams, kimo kelius. Ofensyvas pra- 
Antrajį Amerikos Lie- sai buvo Iždo sekretorium, Voliva pagarsėjo tuo, kad sidėjo pereitą sąvaitę. Faši- 
Kongresą, kuris yxa o kai opozicija užsispyrė iš- užsispyręs tvirtina, kad že- stų propagandos fabrikas iš 

siūloma šaukti ateinančiais tirti jo darbelius, tai Hoo- mė yra plokščia, kaip Bibli- Hendaye (Francuzijoje) 
veris greitai paskyrė jį am- joj pasakyta. skelbia, kad tas valdžios
basadorium Anglijon. Nors ----------—— ofensyvas buvęs
Melionas valdė milionus ir KUNIGAS PRISIPAŽINO tas į šipulius” ir

metais greta SLA. seimo. 
Visi vienbalsiai sutiko, kad 
Kongresas reikalingas.

Bedarbių Žygis 
Washingtoną.

Pereitą sąvaitę Washing-

I

net susirūpino, kad tarp 
Anglijos ir Japonijos nekil
tų atviras konfliktas.

Kai dėl Amerikos, tai ji 
nori lošti “gero kaimyno” 
rolę. Visi jos užmušti ir su

Rusų Lakūnų Vis 
Jieško.

sigyvenęs
liau persikėlęs į Vancouve- 
ri, kur jis susipažinęs su ki- 
mečiais. Tiegi supažindino tonan keIi tuks.
jį su D-ru Sun iat-semi, ku- -
ris tuomet organizavo Ame-

žinojo, kad tų turtų jis nie
kados nesuvartos, bet mo
kesčių valdžiai nemokėjo ir 
užtai paskutiniais laikais 
buvo kamantinėjamas. Mir
damas jis didesnę savo mi- 
lionų dalį išaukavo viso
kioms buržuazinėms įstai

rikoje revoliuciją prieš se
nąją Kinijos valdžią. Karo prie darbų adminis- turtų prieiti.

' tratoriaus Hopkinso rašti- -------
žeisti piliečiai Kinijoj nesu- per šiaurės ledynus ir atvy- Vėliau kai Dr n pareiškė protestą. Irad AMERIKOS
k(dia Jokio pasipiktinimo ko į Alaskos uostą Barrow. Yat-sen tapo Kinijos prezi- 1S teisinusį11 Ekad °b
Washingtone. Kiekvienas Čia jis bus kaip ir papėdė, dentu iis Dasikvietė Cohe- 7- v v-toks įvykis aiškinamas kaip kuria atsiremiant bus tęsia- j į;3niją ir pavedė jam atleist^1 nT Kone^  ̂sS

Šį panedčlį keturi kinie- kūnų jieškojimas. “Levą- da® Cohen pakil*’j KPnijįs įleidžia-
generolus. ^a. J *

“sudaužy- 
lojalistai

UŽMUŠĘS MOTERJ. pasitraukę atgal palikdami 
Linden, N. J.^šiandien 42,000 savo užmuštų Sara- 

čia sėdi kalėjime ir skaito g°ss?s apgynimui fašistai 
sukruvintą Bibliją kun. PaJ,eid£ 160 itališkų ir vo- 
Lloyd Pusey, kuris buvo su- klskU orlaivių, daugybę tan- 
imtas dėl savo žmonos nu- klJ ir lojalistų ataką atre- 
žudymo. Policija sako, kad m£-
jis jau prisipažinęs tą žmog- , Madridas praneša,

ir dabar ka(l liaudies fronto armija

^aSa^j§s. SQviety meno Cohen išmokęs tar-
lauzis Krasin prasilauze naudamas Kanados kariuo-

tančiai bedarbių, kurie ne
senai buvo atleisti iš WPA goms, taip kad ir po jo mir- zudy^ę1” atitiTęs 
iešujų darbų. Jie susirinko ties valdžia negalėtų prie jo meldžiasi kad Dievas “iam prasilaužė per kalnuotą te-

---------atipistu ’ rėną ir paėmė Zuaeros mie-
*_________ stą, nežiūrint atkaklaus fa

šistų priešinimomi. Val
džios artilerija ir orlaiviai

čių lakūnai Šanchajaus uos- nevskį mes turim surasti,” 
te užpuolė amerikiečių Dol- pareiškė “Krasino” kapito- 
lar Linijos garlaivį “Prezi- nas. Ledlaužis atvežė į Bar- 
dentą Hooverį” ir pradėjo row daug gazolino ir abe
ji bombarduoti. Trys bom-} jaus orlaiviams, kurie jieš- 
bos pataikė į laivą ir beveik ko dingusių lakūnų, 
visiškai jį susprogdė. Vie-į
nas jurininkas buvo užmuš-] 
tas ir 7 sunkiai sužeisti. Lai-

KINIEČ1AI 
RENKA PINIGUS KARUI.

Amerikoje yra apie 80,- 
000 kiniečių, kurie priklau
so prie 6 politinių ir biznio 
organizacijų. Dabar tos or-

UŽMUŠE 2 JAPONŲ 
GENEROLU.

Peipino žiniomis, į šiaurę Pridarė didžiausių nuo-
nuo to miesto sukilo man- stoį1’J P™50 ell?s?' . , .
džukų armija, kurią jaęo- Kova buvo labai sunki, 
nai norėjo pavartoti prieš nes 831116

mė da, kad laive nebuvo ke
leivių ; jis tik plaukė išvežti 
iš Šanchajaus 100 ameri
kiečių. Kiniečių valdžia tuoj 
atsiprašė, kad tai < atsitikę 
“per klaidą.” Jos lakūnai 
manę, kad “Hooveris” buvo 
japonų laivas su kareiviais.

•Teigu Kinijoj tiek nuken-

RUSIJA PASIRAŠĖ NE SENATORIAI MILIONIE 
PUOLIMO SUTARTĮ rjaI.

SU KINIJA. Jungtinių Valstijų Sena
is Nankino pranešama, te turbut nėra nei vieno se- 

kad Kinijos valdžios atsto- natoriaus, kuris nebūtų mi- 
vai tenai pasirašė su Sovie- lionierius. Nešertai mirė 
tų atstovais nepuolimo su- Couzens, palikdamas kelias- 
tartį 5 metams, ši sutartis dešimts milionų dolerių, 
tačiau nereiškia, kad rasai Dabar orlaivio nelaimėj žu- 
padėtų kiniečiams gintis vęs senatorius Cutting irgi 
nuo japonų; ji tik reiškia, paliko $3,300,000 vertės 

Gesinant miškų gaisrus kad Rusija nepadės Japo-turto. Ar galima tuomet 
Wyomingo valstijoj pereitą niJai pulti Kinus, o Kinai stebėtis, kad Senate 
sąvaitę sudegė 16 darbi- nepadės jokiai
n&jra. pulti Sonetus.

kepina be pasi-
ganizacijos pasiryžo išpar- kiniečius. Užmušti du japo- gailėjimo ir karščiai siekia 
duoti tarp savo narių $30,- nu generolai. i1*? laipsnių; nežiūrint tt>,
000,000 vertės paskolos bo- __________ eidami Saragossos krypti-

susirinktus pinigus LĖKTUVO KATASTRO- mi vyriausybininkai nusla-

SUŠAUDYTA DA 9 
“TROCKININKAI.

Leningrade pereitą sąvai
tę buvo sušaudyta d a 9 
žmonės, pasmerkti miriop 
kaip “trockininkai.”

nų ir
atiduoti Kinijos 
japonus mušti.

NEW YORKUI NEUŽ-
TENKA 16,000 POLIC-

MANŲ. . _ _
New Yorke dabar yra turos narys Strong. 

16,000 policmanų, bet poli
cijos komisionierius reika
lauja, kad jam butų 3,000 

kad reikalui esant jis

Įvė visas fašistų pozicijas
. T „ nuo savo kelio ir užėmė 6 

Netoli nuo Albany, N. Y., 
pereitą penktadienį sudužo

valdžiai FOJ ŽUVO 4 ASMENYS.

lėktuvas ir žuvo 4 asmenys, 
jų tarpe New Yorko legisla-

ITALAI UŽĖMĖ SAN
TANDERĄ. »

Pereitą sąvaitę italų ar
mija šiaurės Ispanijoj už

vyru,
galėtų pastatyti didelę ar- 

valstybei daug yra darbininkų priešų mij^. Tas jo “reikalas.” tai 
ir reakcininkų! streiku laužymas.

tiek

DAUGIAU AREŠTŲ SO- įėmė Santanderą, paskutifiį 
' VIETUOSE. didesnį baskų miestą. Mus-

Iš Maskvos pranešama, solinis viešai pasigyrė, kad 
kad Novgorode suimta 9 tai esąs “italų nuopelnas?’ 
vietos sovieto nariai, visi O kiek kartų jis bažijosi Ir 
komunistai. ‘melavo, kad italų Ispanijoj

visai nesą.
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ISPANIJA IR KATALI
KYBĖ.

“Darbi-
kartoja

South Bostono 
ninkas” nuolatos 
pasaką, kad dėl Ispanijos 
karo esą kalti radikalai, ku
rie “pasigrobę” valdžią 
tuoj ėmėsi griauti bažny
čias. Dievobaimingoji ispa
nų tauta negalėjusi to pa
kęsti ir pradėjusi ginti savo 
tėvų tikybą. Dėl to kilęs vi
daus karas.

Šitoj pasakoj yra trys pa
grindiniai melai:

1. Melas, kad Ispanijos 
radikalai “pagrobė” val
džią, nes ištikrujų dabarti

plėšiškumo. Nežiūrint kad į 
jie nuolatos buvo iš Ispani
jos išvejami ir jų turtai kon
fiskuojami, jėzuitai visuo
met sugrįždavo ir išnaujo 
turtus grobdavo. Jie buvo 
išvaryti 1837 metais, o 1931 
metais jau vėl reikėjo juos 
vyti laukan ir turtus iš nau
jo konfiskuoti.

Taip sako Ispanijos isto
rijos žinovas Nold, pats bū
damas Romos katalikų ku
nigas. Ir jis parodo, kad da
bar siaučiąs vidaus karas 
Ispanijoje yra ne pirmuti
nis. Kruvinu kovu. kurios

Japonai Užimtame Tientsino Mieste.

tęsėsi net po keliatą metų, 
nė Ispanijos valdžia buvo j Ispanijoj buvo jau ii- praei- 
ne “pagrobta.” bet išrinkta ty. Ir visose šitose skerdy- 
visuotinu balsavimu ir kon- nėse visuomet uoliai daly- 
stitucijos nustatyta tvarka. vavo Romos katalikų dya- 
Ir reikia da pabrėžti, kad Į siškija, čia gindama prisi
eitą valdžią renkant rinki-1 luptus savo lobius, o čia 
mus tvarkė ne radikalai, I stengdamosi daugiau jų 
bet buvusi kunigų ir dvari- prisilupti.
ninku valdžia. J Tuos faktus pasakoja tas ,

2. Melas, kad radikalų pats kun. Nold. Štai, mirda- . blto^lų Ja“
valdžia tuoj pradėjo griauti mas 1333 metais Ispanijos z?.tuUb
bažnyčias. Per amžius ku- karalius Ferdinandas pave- X1C'1U>- -P" jį
nigų skriaudžiama ir žudo-hė sostą savo žmonai Mari- Pat.\nneu ir vienuolynų pa- 
ma, ispanų liaudis senai jau jaį Kristinai. Bet mirusiojo
Romos katalikų bažnyčios brolis, Don Carlos, nenorė- 
nekenčia ir prie kiekvienos j0 jai sosto užleisti. Kuni- 
progos ją degino, taigi ne Laį palaikė jo pusę ir su- 
radikalų valdžia čia kalta. J kurstė Ispanijoj vidaus ka-

3. Melas, kad sis karas ki- t ą gito karo pasekmės, kaip

KELEIVIS, SO. BOSTON

si 
momi>

vaizdelis parodo japonų kariuomenę Kinijos mieste Tientsine, kuri jie užėmė pir- 
karo dienomis.

“Šv. gais-Agotos duona 
rui gesinti.”

“Pištalietai smertelnam 
griekui nušauti” ir tt.

slaptis. Pavyzdžiui,

AMERIKOS NEITRALUMAS IR KINŲ- 
JAPONŲ KARAS.

Amerikos Kongresas yra 
išleidęs “neitralumo” įsta
tymą, kuris draudžia par
duoti kariaujančioms ša
lims ginklų ar kitokios karo 
medžiagos.

vinėjimą Ispanijos vyriau
sybei. Ii kada pasirodė, kad 
Amerikos “neitralumo” į- 
statymo negalima Ispanijai 
pritaikyt, nes tenai ne dvi 
valstybės kariauja, tik val-

Kinų-japonų karas jau (lžia malšina maištininkus, 
liepsnoja. Kinijos miestai tai VYashingtono Kongresas
dega. Anglijos ambasado
rius Šanchajuje peršautas. 
Keturi Amerikos piliečiai 
jau užmušti ir 17 jurininkų 
ant karo laivo sužeista.

Ką gi daro Amerikos val
džia? Ar ji jau pašaukė 
“neitralumo” įstatymą veik- 
mėn? Ar jau uždraudė siųs
ti ginklus kariaujančioms 
šalims?

Visai ne.
O kodėl ne?
Gi todėl, kad oficialiai 

• karas da nėra paskelbtas. 
Nors orlaiviai sprogdina 
miestus, nors laivai skandi
nami su žmonėmis, nor

per naktį nemiegojo, kol tą 
įstatymą pakeitė, kad sulai
kius orlaivius, kurie čia bu
vo nupirkti ir siunčiami Is
panijos vyriausybei. Ka
dangi laivas su tais orlai
viais buvo jau išplaukęs, tai 
karo laivams buvo įsakyta 
pasivyti jį ant juros ir orlai
vius sulaikyti.

Stačiai iš kailio buvo ne
riamasi, kad teisėtoji Ispa
nijos vyriausybė negautų 
orlaivių ir ginklų iš Ameri
kos. C

Kodėl gi kitaip elgiasi Ki
nijos ir Japonijos atžvil

priguli įvairioms organizaci- • nam sakiny. Tai parodo, iki hZnh^a^šimmTkamndiu11 b Kodėl čia iki šiol nė’
inms .Tu nSmiiai miiiumImi J kntU VitolUc DaUI?. ĄdllUOlių U » t..:i.An,a

priešingos armijos kaujasi.j?“ ramuma 
bet, diplomatų akimis žiu-

joms. Jų rėmėjai jaunuoliai, kokio laipsnio p. Vitaitis 
taipgi sudaro mišrią grupę pc buvo įkaitęs.
visą Ameriką. Daug tų jau
nuolių, kurie platina žurnalą 
ar yra jo bendradarbiai, yra

Parolian ii« rpikalairia uipiomatų aiumis ziu-ragai au jk 1 e kalauja, • — “nėra,” nes
kad mes dokumentas j- nepaskelbus. Miestų

“neitralumo’
įstatymas?

Tam yra dvi priežastys. 
Viena, šios šalies kapitalis-

ąT, Tn< . ... rodytume, “kad svečiai at- deginimas ir laivų skandi- Į tai nenori prarasti rinkų Ki-
SLA., LDs. ir kitų orgamza-: vyko Amerikon kaip Lietu- . 1 .. . . ........
cijų nariai, žymią dali para- Į vos vyriausybės atstovai.”

lo dėl to, jog “dievobaimin 
goji tauta” norėjo ginti sa
vo “tėvų tikybą.” Karas ki 
lo dėl to, kad kunigai ir 
dvarininkai, susitarę su ka
rininkais, norėjo nuversti 
teisėtą vyriausybę ir išnau 
jo uždėti liaudžiai savo jun 
gą-

Įsako pats kun. Nold, buvo 
tokios:

“Marija Kristina su savo 
buriu puolė Bažnyčią, išvarė 
vienuolius, išžudė kunigus ir 
pagrobė Bažnyčios nuosavy
bę. Ji karą laimėjo.“

‘ Kretingos klioštor i a u s 
skiepe, užmūrytame kambarė
lyje. yra sėdinčių ir gulinčių 
kelių žmonių griaučiai, kurie, 
matyt, tapo ten gyvi palaidoti 
ir badu numarinti. Kada mū
ras buvo praplėštas, teko ir 
man toji pasibaisėtinoji regy
kla matj’ti.”

jiems nieko nereiš- ° antra, jiems rupi
, kia. Karas jiems butu tik kaip nors susilpnint Japoni- 

Tai jau daugiau, negu tada, jeigu japonai ar kinie- jos konkurenciją.; todėl jie 
juokingas reikalavimas. Vi- čiai parašytų ant popieros, nori duoti Kinijai visokios 
si Lietuvos laikraščiai rašo, kad jie skelbia karą. Ka- paramos, kad ši aplaužytų 
kad tie svečiai yra tautinin- dangi ant popieros tas ne- japoniškam imperializmui 
kų seimo atstovai; tą patį parašyta, tai karo ir “nėra.”į ragus. Amerikos kapitalis

tinei grupei Jame įvairiu pa [“Tėvynėj” kartoja pats p. Į O kadangi karo “nėra,” tai tai yra davę Kinijai stam- 
žvalgu jaunuoliai galė< naJri lViraitis’ “Draugas,” “San- Washingtono valdžia nega- bių paskolų ir padėję jai įs- 

-T- a? -k.Alinti ivjdriL -fvr ldara” ir “Daibininkas”I Ii ir “neitralumo” įstatymo j vystyt aviaciją. Kinija yra 
’ ‘ įdėjo net pranešimą, kad tų, taikyti, vadinas, negali labai didelė šalis, o pramo-

jvečių kelionei Lietuvos. drausti ginklų pardavinėji- nė tenai da neišaugus; taigi 
tautininku valdžia vra pa-, mo. Amerikos fabrikantams ji
skyrusi 30,000 litų, ir visa. Bet taip yra tik Kinijos Į yra labai patogi rinka jų 
to* akyvaizdoje p. Vitaitis Japonijos konflikto atžvil- produktams pardavinėti, 
nori “dokumentų!” giu. Su Ispanija buvo visai; Dėl to \\ ashingtonas lošia

Tegul jis pasiskaito savo kitaip. Ispanijoj karas taip ‘‘gero kaimyno” rolę ir ne- 
“Tėvynę,” o pamatys, kad pat nebuvo oficialiai pa
tų “dokumentų” ir jis pats, skelbtas. Ištikrujų tenai tik- 
yra pritepęs gaiybę. rojo karo ir nėra; tenai yra

——-— ----- tik išdavikų generolų maiš-
DA DU KOMUNISTINIAI tas prieš teisėtą šalies vy- 

DIENRAŠČIAI. riausybę; o vis dėl to Wash-
, j A ingtono valdžia pasiskubi- 
kad Arae- no uždrausti ginklų panda-

mos žurnalas susilaukė iš t
SLA. kuopų. i 131 Jau

“Mes, kurie tą darbą veda
me, norime pareikšti, kad žur
nalas nebus nuosavybė, ir ne
tarnaus jokiai ypatingai poii-

problemas. Mes taipgi norime 
pasakyti, kad žurnalas bus 
pažangus, užstos demokratiją, 
taiką, ir darbo žmonių reika
lus. Vaduojantis tais pamati
niais dėsniais, mes manome, 
kad bus galima išleisti puikų 
žurnalą, kuris mokys ir švies 
čiagimusius jaunuolius ne tik 
lietuvybės reikalais, bet taip 
pat ragins juos dalyvauti kul
tūriniam, sporto, meno, ir or
ganizaciniam veikime Ameri
kos lietuvių tarpe.’’

Taigi tokius ir panašius 
dalykus d-ras Šliupas norė
tų surinkti ir jau 1939 me- 

Šitas kunigų ir karlistų tais, kada Etinės Kultūros 
Matyt, “Darbininko” re-1 sukeltas karas tęsėsi nuo Draugija minės savo 15 me- 

daktoriai turi labai trumpą 1833 iki 1840 metų ir prari-įtų sukaktuves, įtaisyti reli- 
atmintį, jeigu jie tvirtina, J j0 daug gyvybių. ginių burtų parodą, o vėliau
kad ispanų tauta yra labai j Praslinkus keliolikai me- ir muziejų įsteigti, 

dievobaiminga ii kad^ka-jtų, karlistai su kunigais vėl Muzieun turėtų būt su- 
talikų bažnyčia Ispanijoj I pakėlė Ispanijoj karą, bet rinkti ir stambesni daiktai, 
pradėta persekioti tik da- įr vėl buvo sumušti. Kun. tokie kaip “stebuklingi šal- 
bar, kai prie valdžios atsi-|Nold sako: “Ir sunkiai nu- tiniai,” “stebuklingi pa-,
stojo radikalai. Tegul “Dar- kentėjo jų partija ir Katali- veikslai,” visokios “kantič-1 To darbo priešaky stovi 
binmko „rašytojai pasiziu-jkų Bažnyčia.’ kos,” “gadzinkos” ir kito-ijaunasis Keistutis Michelso-
n, ką jie rasė straipsny J Taigi matome, kad kovo- kie burtų palaikai. S nas iš Brooklyno, jaunuolis

J. Ormanas ir kiti veiklesni 
jaunosios musų kartos at
stovai.

‘Garsus Faktai Ispanijo: 
Gyvenimo Perversmėse, 
kuris tilpo šių metų 8 sau
sio jų laikraščio laidoj. Vi
sų pirma jie tenai sako:

M dama už materialius turtus, 
Romos katalikų bažnyčia 
per amžius Ispanijoj kėlė 
suirutę ir žudė žmones. Dėl 
to ispanų tautos širdy ir ver- 

“Kun. Nold, Ispanijos isto-Jda tokia neapykanta juoda- 
rijos žinovas, patiekė labai

Mums rodos, kad šitoks 
muziejus ištikro butų įdo
mus. Jis liudytų busimoms 
kaitoms, kokiais budais 
dvasiškija mulkino liaudį.

svarbių faktų, kurie nurodo 
priežastis baisiojo Ispanijos 
karo. Jo raštą paduodame 
klausimų ir atsakymų for
moje.”
Iš štai tie klausimai su at

sakymais :
“Klausimas: Ar Bažnyčia

jai popiežiaus armijai
“Darbininko” redakto

riai, užmiršę kad šitie fak
tai nesenai tilpo jų pačių Šį rudenį Brooklyne jau

LIETUVIŲ JAUNIMO 
ŽURNALAS.

Žumalo kaina metams 
$1.50. Leidėjų adresas: 
Lithuanian-American Pub- 
lishers, Box 38, Station W. 
Brooklyn, N. Y.

“Vilnis” rašo, 
rikos Komunistų Partija 
ruošiasi leisti da du dienraš
čiu anglų kalba. Vienas jų 
busiąs Chicagoj, antras— 
San Franciscoj.

Vieną dienraštį anglų 
kalba komunistai jau turi,! 
tai “Daily Worker.” Jis ei-, 
na New Yorke.

taiko “neitralumo” įstaty
mo, nes Kinijai tas labai pa
kenktų, o Japonijai išeitų į 
naudą.

Vadinasi, Washingtono 
politika visuomet yra veda
ma taip, kaip naudingiau 
yra plėšriajam kapitalui.

Amerikos Legijono Dariaus Postas ir Ben
dras Massachusetts Lietuvių Piknikas.

Nekuriuose lietuvių laik
raščiuose pasirodė puolimų 
prieš Amerikos Legijono

timas buvo maloniai priim
tas ir mes tamstoms dėkuo- 
jame už pakvietimą.

laikrašty, dabar pyškina žada pasirodyti musų jau- 
straipsnius, kad dėl Ispani- nimui skiriamas žurnalas 
jos karo esą kalti “raudo- • anglų kalba. Jis vadinsis 
nieji” ir kitokie “radika- “Voice of Lithuanian A-
lai.’ merieans.” Sumanvmas lei-

Prasta, kuomet laikraščio' sti tą žurnalą buvo jau pa- 
Ispanijoj nebuvo pasakiškai.1 faktoriai muša patys sa-j skelbtas “Keleivy” ir kituo- 
turtinga?’’ Įve. i se laikraščiuose seniau.

Kaip šis sumanymas gimė.“Atstkymas: Bažnyčia Is
panijoj turėjo nuosavybę iki 
1S37 metų. Bet tais metais, 
tai yra. 1837, Ispanijos val
džia atėmė nuo Bažnyčios vi 
są nuosavybę.”

“Klausimas: Ar ne teisybė, 
kad Ispanijos Jėzuitai buvo 
labai turtingi ?”

“Atsakymas: Jau 1767 m. 
Jėzuitai Ispanijoj buvo suvar 
žyti ir jų nuosavybė užgrobta. 
1837 metais jie buvo iš Ispa
nijos išvaryti; visa nuosavy
bė, kurią jie buvo įsigiję, už
grobta. Ir vėl 1931 m. jie bu 
vo išvaryti ir visa nuosavybė 
nusavinta.”

Kaip matote, kun. Nold, 
paties “Darbininko” pripa
žintas geriausis Ispanijos 
istorijos žinovas, parodo,

SIŪLO STEIGTI BURTŲ plačiau paaiškina
MUZIEJŲ. prisiųsas mums pranešimas

D-ras J. šliupas “Laisvo- TarP kitko ^amc skaitom:
sios Minties” 7-8 numery 
siūlo steigti Lietuvoj “prie
taringų palaikų muziejų.” 
Tokia mintis jam atėjusi pa
mačius Sigtunos mieste, 
Švedijoje, bažnytinį muzie
jų. Jis sako:

“...prisipažįstu, kad radau 
tokią įmonę esant naudinga 
prietarų išblaškymui. Daiktai 
ten surinkti nuo XIV amž.— 
paveikslai, statulos, sakyklos, 
altoriai ir tt.—šių dienų žiūrė 
tojui daro keistą įspūdį... o to
kių keistenybių Lietuvoje yra 
nemaža.”
Žinoma, rankioti “altorė-

kad jau 1767 metais tarpi liūs,” “cimborijas” ir “sven- 
Ispanijos valdžios ir Romos tus indus” laisvamaniams 
katalikų bažnyčios ėjo ko- nepakeliui, sako šliupas: 
va; jau 170 metų atgal jė- tegul sau tokius daiktus 
zuitai tenai buvo varžomi renka kunigai. Bet laisva- 
ir jų turtai konfiskuojami, maniai turėtų surinkti to- 
O juk tuomet Ispaniją vai- kius daiktus, kurių šiandien 
dė ne radikalai. Socialistų jau ir patys kunigai sarma- 
ir komunistų tuomet da ne-Jtijasi, būtent:
buvo. “Bilietai į rojų.”

Ispaniją tuomet valdė “Lioterijos dūšioms is
katalikiški valdonai, tačiau čyščiaus vaduoti.” 
jėzuitų ir jie negalėjo pa-Į “Ryjamieji Panelės Šven 
kęsti dėl jų neprisotinamo J čiausios paveikslai.” 
gofeiamn įr begėdiško aky-l “Šv. Barboros žiedai.”

“Pradžioj šių metų. grupė 
čia gimusių lietuvių jaunuo
lių, Brooklyne, pradėjo kalbė
ti, kad butų geras dalykas, jei 
patys jaunuoliai imtų leisti 
anglų kalboje savo žurnalą. 
Ta idėja susilaukė vis daugiau 
ir daugiau pritarimo. Visa pa
žangioji Amerikos lietuvių vi
suomenė pritarė tam darbui, 
nes pažangieji žmonės jau se
nai laukia tokio žygio. Veik 
visi Amerikos lietuvių laikraš
čiai pilniausiai pritarė tam 
darbui.

“Jaunuoliai suorganizavo 
‘Lithuanian American Pub- 
lishers’ — leidėjų grupę, kuri 
nutarė leisti mėnesinį žurna
lą. Jie atsikreipė Į visą eilę lie
tuviškų organizacijų dėl para
mos pradžiai darbo, ir daug 
jos susilaukė. Jaunuoliai, ku
rie pradėjo darbą, džiaugiasi, 
kad Amerikos lietuvių visuo
menė pritarė jų sumanymui. Į 
tą leidėjų grupę įeina žymiau
si lietuviai jaunuoliai veikė
jai, plačiai žinomi lietuvių or
ganizacijose. J tą leidėjų ko
mitetą dabartiniu laiku įeina 
jaunuoliai redaktoriai, studen 
tai, mokytojai, menininkai,

SUSINERVAVO.
“Tėvynės” redaktorius p. 

Vitaitis labai susinervavo 
dėl musų pasakymo, kad re
klamuodamas^ fašistinės di
ktatūros atstovus jis įžei
džia Amerikos lietuvių vi
suomenę. šitą musų pasta 
bą, kuri buvo visai ramaus 

5aKar ir švelnaus tono, p. Vitaitis 
aaoai vadina “davatkišku riks

mu” ir kartoja šitą pravar
džiavimą beveik kiekvie-

I

! Stepono Dariaus Postą “Postas nutarė raginti vi-
(Nr. 317), buk jis yra nuta- sus narius, kurie tik galės, 
ręs oficialiai dalyvauti ko- tamstų išvažiavime daly

vauti.”
Iš šitų susirašinėjimų bus

MIŠKE SUDEGĖ
ŽMONIŲ. munistų rengiamam

Wyomingo valstijoj buvo dro Fronto” 
labai išsiplėtęs girių gaiš- Tas neatatinka tikrenybei, 
ras. Ugnį gesinant 14 žmo- Legijono nusistatymas 
nių sudegė ir 24 dabar guli link komunistų yra visiems 
ligoninėse apdegę. ! gerai žinomas. To nusista-

~—Z-----7— .... tymo laikosi ir Stepono Da-LAIVYNO ORLAIVIS NU- r|aus Postas.
KRITO JŪRON. Stepono Dariaus Posto

Califomijos pakrašty šį Nr. 317 susirinkime, laiky- 
panedėlį nukrito jūron ka- tame 8 liepos, buvo gautas 
ro laivyno orlaivis su 8 ' 
žmonėmis, šeši žuvo, o du
išgelbėti gyvi, bet sužeisti.

14
“Ben- 

įsvaziavime.

ir skaitytas sekančio turi
nio laiškas:

“Bostono Apskričio Ko
mitetas Lietuvos Demokra
tijai Ginti rengia milžiniš
ką išvažiavimą 6 Septem

aišku, kad čia nieko nėra 
apie komunizmą ar komu
nistus. Jei organizacija, į 
kurią įeina, kaip garsina
ma, apie 50 vietos orgarn- 
zacijų. malonėjo musų Pofe- 
tą pakviesti, mes neturėjo^ 
me jokio pamato tą pakvie
timą atmesti.

Stepono Dariaus Postas 
susideda iš įvairių pažiūrų 
lietuvių, pasaulinio karo ve* 
teranų. Jis netarnauja nei 
dešiniesiems, nei kairie
siems, o tuo labiau jokiąi

i bėrio, 1937 m., Vose Pavi- i vidurinei srovei. Musų tiks- 
Į lione, Maynard, Mass. Pel- Įa* yra visiems būti lygiais

i!

HARVARD EXPORTO 
ALUS YRA SVEIKAS, 
TROŠKULĮ NURAMINAN
TIS GĖRIMAS — GERAI 
PADIRBTAS IR PIL
NAI PASENĖJĘS...

EXPORT BEEIt 
HARVARD ALE mZ 

DOUBLE ALE
t n * » OZ BOTTICS IN STflNIES - *»D O« NUMAUT

6REW:»IC (O.lOVVEll. MASS.
f H B CO —IW

nas skiriamas Lietuvos po
litiniams kaliniams ir jų šei
moms, todėl kviečiame jus 

Į dalyvauti šiame išvažiavi
me su uniformom ir benu. 
Tikimės jūsų prielankaus 

: atsakymo.”
Posto buvo nutarta ra

ginti visus narius, kurie ga
li, dalyvauti šiame išvažia
vime.

Komitetui, kurio valdy- 
bon įeina S. Michelsonas, I. 
Kubiliūnas, K. Barčienė, V. 
Aniesta, J. Virbickas, B. 
Kontrimas ir A. Dambraus
kas, buvo atsakyta sekan
čiai:

“Kadangi musų organi
zacijos konstitucijoje yra 
aiškiai pažymėta, — ‘For 
God and Country, we asso- 
ciate ourselves together for 
the following purposes:... 
To safeguard and transmit 
to posterity the principles 
of justice, freedom and de- 
mocracy...” tai tamstų kvie-

įr tarnauti visuomenei.
Kad Lietuvoje nėra tik

ros demokratijos, laisvės ir 
teisybės, tai visiems žino
ma. Ten viešpatauja milita- 
rinė diktatūra. Jei stambi 
musų visuomenės dalis, ku
ri nesilaižo prie dalinamų 
ordinų, pasiryžo sušelpti 
tuos, kurie yra diktatūros 
aukomis, tai legijonieriąms 
kaip tik tinka prie to darbo 
prisidėti.

Jei tie, kurie šaukia, kad 
šis komitetas yra “komunis
tinis,” faktais įrodytų, kad 
taip ištikrujų vra, tai Stepo
no Dariaus Postas į tuos 
priekaištus galėtų rimtai 
žiūrėti ir padaryti reikalin
gas išvadas. Bet kol tie prie
kaištai yra tik kolionių po
būdžio, tai Postas neranda 
reikalo mainyti savo nusi
statymo.

Vincentas Rymkus,
Dariaus Posto 

komandierius.
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KAS SKAITO, RAŠO 
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS

MUSŲ SPAUDOS ĮVAIRUMAI. Čifl Mušasi Japonų ir Kiniečių Armijos.

KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEPEIKIA

“Demokratas” Tysliava 
irgi pravirko krokodiliau> 
ašaromis. .lis nepatenkin
tas, kad “Laisvė” paminėję 
Sacco ir Vanzetti nužudyme 
aplinkybes. Tysiiavai labai 
gaila tų visų bolševikų, ku
rie žūsta “Stalino įsaky
mu;” bet Tysiiavai visai ne
gaila tų bolševikų ir nebol- 
ševikų, kuriuos išžudė Troc- 
kiai, Jagodos, Putnos, Pa- 
šukoniai ir kiti. Jis dėl jų 
nesisieloja; jis gal net pa
tenkintas jais. Jis taip pat 
patenkintas ir musų mažu
tės tėvynės diktatoriaus

sakymu; mes jau pirm p. 
Kviklio atsilankymo rupi- { 
nomės, kad Lietuvoje Įsi-! 
steigtų parlamentarinė tvar- i 
ka, spaudos ir žodžio lais-j 
vė, nevaržomas ir lygus vi-! 
sų piliečių balsavimas, de-' 
mokratiniai seimo rinki- į 
mai, kurie garantuotų Lie
tuvos piliečiams lygybę, 
laisvę, ramybę ir gerbūvi.! 
Pas mus, amerikiečius lie
tuvius, tie reikalavimai bu
vo ir bus. Mes tais Šukiais 
tverėme Lietuvos nepri
klausomybę su demokraty-! 
bės principais, tais Šukiais 

Smetonos darbais — sušau- ir pasiliksime, pakol musų 
dymu 4 bolševikų, 3 ar 4 tėvynėj tie principai jsigy- 
valstiečiu liaudininkų ir ke- vendins. T. T r iksas,
lių socialdemokratų. Negai-, Hartford, Conn. 
la jam ir pernai metais su-1 __________
šaudytų ūkininkų, kurie tik ' raitimobi: Mndėl geresnio duonos kąsnio | BALTIMORE, MD.

platino ūkiškus lapelius. Prapuolusi lietuvį rado
ligoninėje.

Rašiau “Keleivy,” kad; 
prapuolė Izidorius Jankau-j 
skas, dabar pranešu, kad ji 
rado miesto ligoninėje visą 
sudaužytą. Keliatą sąvaičių 
jis negalėjo kalbėti, tai ne-, 
žinojo kur jis dingo. Ligo-

Negalima pateisinti ir 
“Laisvės” džiūgavimų, jog 
Sovietų Rusijoj masiniai 
žūsta trockistai ir kasdieną 
po keliatą senų bolševikų 
dingsta be žinios. Nesenai 
Miaskvos vyriausio teisėjo
Andriaus Višinskio buvo Į njngg administracija sako,‘ 
pranešta, jog ^trockistai ka(j Izidorių rado ant kelio 
prieš o metus iszudę tuks- j sulaužytais kaulais ir atve- 
tancius ūkininkų, kurie tik j ligoninę.
buvo “nuvogę keliatą rieš- ‘ ‘
kūčių rugių, ar keliatą ry- . , . . 1- - Rugpiucio 21 mirė Jurgis

Čia matome iš orlaivio nuimtą Šanchajų, dėl kurio dabar eina smarkus mūšiai. Japonai 
stengiasi išmušti iš čia kiniečius ir užimti svarbiausi Kinijos uostą. Keturkampis kryžius 
kairėj pusėj parodo, kur kiniečiai anądien paskandino 6 japonų laivus Uangpu upėje. 
Numeris (1) parodo Putungą. Rodyklė dviem galais parodo amerikiečių Dollar Linijos 
prieplauką. (2) yra Nantao. (3) Prancūzų koncesija. (4) Tarptautinis europiečių kvar
talas. (5) Hongkiu. (A)Sučau upelis. (6) Yangtzepu. Sunki juoda linija parodo kiniečių 
kariuomenės pozicijas.

ŽINIOS IŠ HARTFORDO, CONN.
Lietuvių Kliubas perka na- j Darbų prie tabako šimet 
mą; bu* daug p&rankumo. yra daugiau, nes tabakas 

Lietuvių Kliubas, kuris užaugo h ūkininkai
jau Hartforde gyvuoja apie' ue,?au ^bmmkams ap- 
27 metai ir turi narių suvirs; rnoRa-
300 ir gerai sustovi. šiais Lietuviški piknikai dar 
metais valdybon inėjus pa- nepasibaigė, rugsėjo 5 d. 
žangesniems žmonėms, pa- Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
skutiniame ekstra susirinki- draugija rengia savo nau- 
me nutarė pirkti namą su dai pikniką Lietu dų parke, 
nemažu plotu žemės ir itai- E. Hartforde.
syti Hartfordo lietuviams i m....................... ,užeigą ir sykiu susirinki-' ..To£, vieb.je W

mams ir įvairioms pramo- *-Ju " kt*uvįy komuni.-u- 
goms salę Tai pagirtinas nllf urP‘n>-'ac‘JU komitetą, 
darbas, nes Hartfordo lie- Lalsves,

prieinama, o jeigu ir gauna
ma, tai labai brangi mo 
kestis. Tokios apielinkės 
vietos, kaip Ne\v Brųain, 
Torrington, Manchester jau 
senai turi savo sales ir gra
žiai gyvuoja.

Dabartinei Kliubo valdy
bai ir visiems nariams Hart
fordo lietuviai bus labai 
dėkingi. Nors yra

skutimai lietuvių išvažiavi
mai ir atsisveikinimai su ža
liuojančia gamta. '

Senuolis.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

ŽINIOS Iš BALTIMORES, MD.
“Ar tu moki rašyt?

Čia Įvyko mažas skanda-
spiest jaunas, su gražiai 
balsais merginas. Kad ir 

dantys 
jauna

Bijūnui.—Tiesa, kad “pa- 
mažas neylėlis,” “utarninkas” ir 

nuošimtis abejojančių, bet kiti panašus dienų pavadi- 
visi jau išanksto mato, kad nimai yra kilę iš slavų kal- 
Kliubas Įsteigęs lietuvišką bos, bet jie yra musų liau-

_____________________________ namą daug naudos padarys džiai jau Įprasti ir daug ma-
, , , . , . .... vietos lietuviams. Yra ne- lcnesni, negu “pirmadie-
“ c* . e2?.¥. Įstojim0 mo- ma2aį lietuviško jaunimo, nis” ar “antradienis,” kurie 

UkuJ, kad jis bus ge- kurjs glaudžiau prisidės buvo paskolinti iš latvių
žiais lajĮ,n įtikimas zalnienus. prje netuvių veikimo ir atei- kalbos ir lietuvio liežuviui 
j - Senas frentas. 4—.^ 4......~  • :____ 1—

šulių šiaudu su rugiais,” ar \_ rugpiucio 21 mirė Jurgis balsai j
iš kolektyvo “nuvogę Neši- v“ ' 1 a^kus, Ų-
iE&ftaStoa teb kt"?eX k»X bet 1 dalyvavo in cor-
sinskis kaltina buvusius tei šia šąli Dateko dirbti Pore- Viena “panelė” ėmė 1 ra, 11 aaugiau nesi
sekus (daugiausia buv. tei-;*“b «. 3 . - Pai5K? oiroti r Takuti ar iL ‘°dys.cininko Pačnkrmii kaino tarp lietuvių rubsiuviu, pra- ir uzkiause jakuų, ar jissmuiką Pasukonj) ka p mQko lietuviš.kai kalbėt’ ir moka rašyt? Tas gal lankęs Kiek ta Dama turėjo pa-

i? nVRfnT apsiženijo sulietuve’mergi-’ universitetą, labai nustebo rengimų — publikos nėra. 
uziub, k.ujus iru. černeckis atvvkes i A- toliau i Ameriką pa važia- Kas nori matyt senas daini-^’dS’SiTo žm merikVpriSujo^pVi/le’nkų 'f, pasipasakojo* _ ninkes? k/ nori girdė, 
dvmo klaida ir kad nateisi socialistų. Kuomet atsirado Laikraščiai dabar pyški- balsus, kūne jau garga. n^&>vk^ irtos unijos na editorialus ir smerkia Nevedulė.
verčia vi<u? bėda “trockis-'sudemoralizuoti nariai pra-‘čia augusi jaunimą, kad jis

Senas frentas, tyje turės viešą prieinamą kažin kaip nelimpa. Ne-
5. Eismonta*. užeigą. Panašiai turi kitos nuosaku butų vyti visus žo-

. ~ ~ tautos, vokiečiai, italai, šve- džius, kurie tik yra kilę iš
AlltrOJO Amerikos dai, lenkai ir tt. Lietuvių slavų kalbų, nes tuomet rei-
f iv/imin parapijos mokyklos salei ketu išmesti “galvą,” “ran-Lietuvių Kongreso irg5 nėra> nes čia ką « «akį „ -nOsĮ,” “žeme,”
ir KnygOS Reikalu, yra nemažai lietuvių ir ga- “ledą,” “medų,” vienu žo- 

--------- lės viena ir kita vieta pasi- džiu, gal pusė musų kalbos
Brocklyno ir apylinkės or- dalinti ir gražiai gyventi. nueitų už tvoros. Taigi pri- 
ganizacijų Kongreso Ko- Šiaip naujienų pas mus gijusių žodžių šalinti nega

ni iteto pareidamas. nėra. Typewriter’ių dirbtu- Įima. Bet “šiaurius” ir
.. ,----------------- . „. vėse darbai sumažėjo, ypač “kriaučius” mums tikrai nėšių metų 18------ --------- -

Ums” Hm dabartinė“^- dėjo kovą prieš socialistus, į atsilikęs nuo Lietuvos jau- Mum, Rąžomą 
tn valdžia np “trockini” n Černeckis išpradžių ap- nimo tūkstanti metų; kad W1UUM įvarvina^stTek k^die“.’, ir socialistus, W vė-ljis nepažįsta mandagumo ---------
žudo kartais už mažmožius. llaH aitriu “a.doblis-įUiąyklių ir stato kvailus

Šiandien vykdomas žmo- t“; išnykus IWW. uni-. klausimu^ 
niu šaudymas už 5 metu gal -Įį11 lietuviai vistiek laike as ta pane e.. ai yra . . .
bus tokia pat “klaida ” kaip černeckj kaipo radikaląr gyvanašle. Daugiau kai gas ir rėmėjas, Kazys Bra- ciais metais. Musų k 
«iandion i«rndn “klaida” kovotoją, ir jis buvo lietu- penkiolika metų ji buvo už zevičius, prisiuntė mums ke- tas vienbalsiai užgiria ir jo čpkvs 
praeities šaudvmai Bolše- 218'to siuvėjų skyriaus vyro. Apie astuoni, ar dau- batą iškarpų iš angliškų apylinkės konferencijos nu

Lietuvis pasistatė laivą 
Havajų salose.

siu metų 18 rugpiucio Undervvood dirbtuvėje dir- reikalingi, tik bėda. kad 
Amerikos Lietuvių Kongre- bama tjk 3 dienas. musų batsiuviai ir siuvėjai
so Brooklyno Skyriaus Ko- Labai gerai žinomas Pra- prie jų tiek Įprato, kad ki-
mitetas turėjo posėdĮ ir nag Liutkevičius, tavernin- taip nenori nei kalbėt, nei
svarstė Bostono ir jo apy- kag įg Windsor išvažiavo Į rašyt. Kai dėl “pikniko.”
linkės konferencijos pas1- Lietuvą porai mėnesių at- tai be jo sunku butų apsiei-

o „ sakymą uz antrą Amerikos Įankvtj gimines Baisogalo- ti, taip kaip nepatogu butų
Senas Keleivio drau- Lietuvių Kongresą sekan- je, Kėdainių apskr. Kelione be “mitingo,” “konferenci- 

komite- prirengė vietos agentas J. jos.” “koncerto” ir kitų pa
našiu žodžiu.

giau metų, kai divorsuota laikraščių, kur labai gražiai tarimą tuo klausimu, 
“panelė.” Kad ji menkai rašoma apie jo sūnų Vytau- Musų komitetas, svarsty- 
temoka rašyt, tai bus teisy- tą, kuris da mažas būdamas damas Bostono konferenci- 
bė. O apie mandagumo tai- Kenoshoj darydavo laive- jos pasiūlymą išleisti kny-
sykles čia negali būt kai- liūs ir plukdydavo juos eže- gą vardu “Kovotojai už

■ _ bos.Jautasjainepirmena.ro pakraščiuose, o dabar, Lietuvos Nepriklausomy-
ias kai nūmirs ^ar ding< važiavo ir aplankė Lenkiją Gryždama i Ameriką, ji apsigyvenęs Havajų salose, bę,” o vietoj leisti knygą
Andrius Višinskis7 ir Lietuv3- mėgino užvest flirtą su lai- pasistatė dideli ir puikų lai- apie Amerikos lietuvių or-

vo kapitonu. Tas ją pakvie- vą, kurj ekspertai pripažinę ganizavimąsi kovai prieš 
tė ant baliaus. Nespėjo su tinkamu plaukti per vande- Lietuvos fašizmą, kaip A-

HetuvSi^radėki1 neanksti ja prisėst prie stal°’ kaPito’ n-vn?" merikos Kongreso Centro
--------- bTt9n?čXJw; ^;nasatsiprašė, išėjo ir visą Havain Vvtailtac Komitetas mano išleisti,

Brooklvno fašistukų pra- Čarneckio xai'ivakarą nepasirodė. “Pane- DHdva.JJI -alose Vytautą. Djjnjaus.}aj sutinka su Bos
imu T das pas lietuvius nublanko. G-,. 5,. Brazevicius pakeitė savo P-iP->au. iai suunxa s« cos

Užėjus depresijai ^rnec-lL^^VLI^LJ vardą ir pavarde j Fred tono konferencijos pasisa-

vikus žudo nekokia te„'darbo delegatu, rodos, 7-ms 
slapta gauja, bet teisėjai, metus- ,?e>sk.la’ lenkas at‘ 
valdininkai, t. y. su centrą- st®vay° ll«t?ylu?. "0I? lr.nt 
linės valdžios žinia. Ką pa- Pdn^tmokėjo lietuviu Jta!- 
sakvs už kiek laiko busian- keliaus, netekęs biznio 
tis Sovietu vvriaasias teisė- aK?Pto v!etos-. sH?e,ima

į . WeIlŲ pagyvensime, pa- p° pasaulinio karo, kuo- 
matysime. ' niet lenkai užėmė Vilnių,

XTtorius“K'Kvik^"įa- irCe™?S Srukn^AWhm? r'-

moten3! ir darė spėlioji- si?tatvUs !aVvas pakrikį„. kalu. Mes tik tiek bostonis- 
mus, kodėl kapitonas ją pa- “Kuajoa” vardu, kas klams patariame, kad jie

reiškęs, kad “amerikiečiai, ,A .... 
lietuviai, kurie savo auko- yz^^bdavo, is to prasidėjo 
jhis rėmė Lietuva, kaip tik šeimyniški nesutikimai. Per 
turi teisės kištis Į Lietuvos pastaruosius trejus metus ir 
vidaus politikos reikalus.” i }21proįaf!. ?a į.k?_ .penorma- uaguiiiu 
Aš nemanau, kad tuo paša- Į^Į™- ir kalejunan pa- kapitonui sarmata ir jis 
kymu p. Kviklys norėjo už- ^.etas- Pasiliuosayęs is kale- 
girti Amerikos Lietuvių JĮnio, viena jo akis buvo pa- 
Kongresą, kuris rūpinasi sigadmus. Jis kaltino susi-
lietuvybe Amerikoje ir savo bėjusias aplinkybes, kad 
- J - - - - negalėjęs akinių gauti, tai

ir akis pasigadino. Paskui

liko. Ta moteris paaiškino, havaiiečin kalboip raiškia- susitartų su Amerikos Lie- 
kad ji nepažindama man- ‘ tuvių Kongreso Centraliniu

Komitetu ir išleistu bendradagumo taisyklių, padarė ’ } *

Polilims Žmogžudys.

brolių laisve Lietuvoje, kad 
vienos fašistinės partijos re-
žiniai nesmaugtų tenai ūki- gydytojai surado, kad ant 
ninku ir darbininkų. Ne, aš i° fWenų esąs tumens ir 
manau, kad čia p. Kviklio Pafiure operaciją, 
norėta pasakyti, kad fašis- Su tuo ir baigė Černeckis
tuojantys Amerikos lietu
viai, palinkę prie “tautos 
vado,” daugiau tautinin
kams simpatijų parodytų ir 
stengtųsi čia užgniaužti 
opoziciją, ypač pažangiąją 
spaudą, kuri turi taip dide
lę Įtaką musų liaudyje. Aš 
manau, kad p. Kviklys kal
bėjo tik fašistukų naudai, 
nes jei jis butų kalbėjęs vi
suomenei, tai butų tą pa
reiškęs ir viešai, ne fašistų 
susirinkime, bet pažanges
nėje lietuvių spaudoje, Ku
ri išsiplatinus tūkstančiais 
sykių daugiau, negu fašis- 
tuojančių Brooklyno tauti
ninkų dienraštis.

Bet pasakymas lieka pa

gyvenimo dienas. Jis buvo 
gerokai pasimokinęs žmo
gus ir kovojo už darbo žmo
nių reikalus, bet pabaiga jo 
gyvenimo buvo labai liūd
na. Reporteri*.

Argentinietis įieško ame- kni,» tuo reikalu- . „
rikiAeio Mes nuo say§s patartu-

„ .. me, kad toji knyga nebūtų
Kazys Citayicius rašo iš dideiio formato, bet viduti- 

yklių. Na, ir daba;- pasiro- Argentinos laišką K. Bra- njo, tajp kad jj galėtų par- 
dė, kaip ji tas taisykles “iš- zevičiui Jungtinėse Valsti- sjdu(>ti po penkiolika-dvi- 
moko.” ‘ i°se ir prašo surasti Juozą dešimtį centų už kopiją.

Apie pačią Dainos drau- Mančinauski. Kas apie Juo- Brooklyno Skyriaus Ko- 
giją. Visame pasaulyje dai- z3 Mančinauski žino, lai miteto valdyba:

prasišalino. Todėl ji priža
dėjo sugryžus Į Ameriką 
mokintis mandagumo tai-

nų draugijos ir chorai susi- praneša šiuo adresu: C. K. 
deda iš iaunų merginų. Čia Braze, 7022 Sheridan Rd., 
atbulai. liaunų merginų ma- Kenosha, Wis. 
žai. Daugiausiai senos di-

V. Michelscnas, pirm., 
J. Buivydas, sekret.,
S. Cibulskis, iždin.

Chicagoj bus lietuvių 
skraidymo diena.

Iš Chieagos mums prane- _________  _r___ ______
jauna ir, rodos, galėtų su- ša, kad Aero Kliubas tenai dukterį i Warnock, O., dukters 

rengia “lietuvių lakūnų pa- namuose ja ištiko paralyžius, 
sirodymą.” Tai busią 12 buvo nuvežta Į Glendale ligoni- 
rugsėjo, Lansing^ Ford nę jr rugpiučio 22 d. mirė. su- 
Aerodrome. Pranešimą pa- laukus 55 metų amžiaus. Velio- 
siraŠO “Renginio Komite- nė gimė Lietuvoje, 1882 m. ba
tas.” landžio 18 d. Paliko vyrą Joną,

5 dukteris, dvi jau ženotos, vie- i 
na sūnų ir 5 anukus. Lietuvoje 
paliko 2 seseris ir brolį. Palai-1

vorsuotos moterys, kurių 
balsai jau senai išdainuoti. 
Kodėl taip? Choro vedėja

MIRĖ MARIJONA 
STUMBRIENĖ.

Ji atvažiavo aplankyt savo

o*lif Ctf

>

Paveikslėlio priešaky čia parodytas republikonų polrtikie- 
ris Joseph Bruno, kuris 1934 metų rudeni Kelayres mie
stely. Pennsylvanijoj, rinkimų išvakarėse surengė užpuo
limą ant demokratų eisenos ir nušovė 5 žmones. Jis buvo 
nuteistas kalėjiman iki gyvos galvos, bet vežant kalėji
man buvo paleistas ir paskelbtas, kad “pabėgo.” Demo
kratų pasamdyti detektivai tačiau ji surado ir dabar, po 
8 mėnesių, suėmė Ne\v Yorke. čia jis parodytas jau su
gautas detektivų rankose. v

Pranešimas Maikio tėvui 
ii Lewistono, Me.

Pranešu staršam vyčių dota tapo 25 rugpiučio Green- 
generolui, kad gavau nova- lown kapinėse, Moundsville, 
brancą jo armijai ir prisiun- W. Va. Lai būna jai musų am- 
čiu jo adresą, kad žinotum, žiną atmintis.
kur atsilankyti. Pridedu ir Jonas Stumbras ir šeima.

t
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KAS YRA TOJI ŠIAURĖS KINIJA
Dabartiniu laiku, kai Ja

ponija išnaujo pradėjo ka
rą prieš Kiniją, skaitytojui 
reikia žnoti, kad tas karas 
eina dėl Šiaurės Kinijos, 
kurią japonai būtinai nori 
pasiglemžti.

Bet kas yra toji Šiaurės 
Kinija?

Šituo klausimu “Lietuvos 
Žinios” patiekė neblogą 
straipsni, kuri mes čia pa
duosime ir “Keleivio” skai
tytojams. t

“Lietuvos Žinios” rašo:
I.

Šiarės Kinija turi žymią 
reikšmę visos Kinijos tautos 
ukiui, pramonės ugdymui 
ir organizacijai apsigynimo 
nuo japonų užpuolimo.

Ekonominė ir karo—stra
teginė Šiaurės Kinijos rei
kšmė sukelia japonų “ypa
tingą susidomėjimą.”

Užgrobę Šiaurės Kiniją, 
japonai galėtų paraližiuoti 
Kinijos industrializaciją ir

Klimato ir dirvos sąlygos kasyklos priklauso kiniečių- 
čia yra labai palankios že- anglų bendrovei. Į vakarus' 
mės ukiui, kuris plačiais nuo Beipino yra kitos kasy- 
matais vedamas visus me- klos, priklausančios kinie-j 
tus: vasarą auga medvilnė, čių-anglų bendrovei “Min- 
soros, naisas ir pupos, o žie- touku.” Kiniečių-anglų ben
mą kviečiai ir miežiai.

Chobėjaus ir Šansi pro
vincijos rytuose siekia ju
ros. Todėl šitame rajone 
plačiai išugdyta žvejyba ir 
gaunama daug druskos.

Chobėjaus ir šandunio 
rytinė dalis yra kalnuota. 
Čia daug žemės gelmių tur
tų. Ypač daug jų yra Šansi 
provincijoje. Šiaurės Kini
jos šiaurinės dalies plokšta- 
kalniai su ganiavomis su
daro patogias sąlygas gyvu
lininkystei.

Žemės ūkis ir pramonė 
labiausiai išugdyti Chobė
jaus, Šandunio ir Šansi pro
vincijose, o gyvulininkyste 
užsiima Čącharo ir Šansi 
gyventojai. Šiaurės Kinijos 
svarbiausieji pramonės cen

apsigynimą. Šių svarbių i trai—Tiandzinis ir Cindao.
sričių užgrobimas leistų 
jiems veikti ir visos Kinijos 
ekonomiką. Japonų impe
rialistu sumanvmu, šiaurės 
Kinija turi tapti placdarmu, 
kuriuo remdamiesi jie gali 
toliau tęsti—karo politinędabar jau galėjo ją išplaut Į krantą.

i Bet kas gali Įrodyt, kad ją ir ekonominę agresiją, siek
—Na, Maike, 

bus tau šlėktai.
—Ką tuo norėtum paša- nuvertė nuo bažnyčios Is- darni Šiaurės, Vakarų ir 

kyti, tėve? ‘panijos lojalistai? Juk grei- Centralinės Kinijos.
—Aš noriu pasakyt, kad čiau gali būt taip, kad italų Tokiu budu Šiaurės Kini- 

už melagystę tu busi nuko- kunigai patys ją pagamino jos užgrobimas turi būti 
rotas. Ar tai gražu prieš vy- ir paskelbė, kad vanduo at- eiliniu etapu i visos Kinijos
resni taip meluot?

—O ką aš pamelavau?
nešė iš Ispanijos. užkariavimą.

O kodėl tu mislini, Mai- Šiaurės Kinija, pagal ja-
turi vaidinti 

Mandžiuko ir
bažnyčių negriauja, o da- nesenai rašyta, kad vanduo Kinijos vaidmenį. Šis bufe- 
bar matai ką jie padarė! (išplovė Į marių krantą bač- ris padės jiems stipriai lai- 

—O ką? ; ką raugintų apirkų, tai ko- kyti savo rankose užkariau-
—Nugi Pono Dievo moti- dėl negalėtų išplauti panelę tą Mandžiuriją.

ną Įvertė Į marias... {švenčiausią? Bet to, Šiaurės Kinija fi-
Dievas neturi jokios —Žinoma, kad galėtų, guruoja japonų planuose, 

motinos tėve nes šventa^ ®et ne tame dalykas. Klau- kaip placdaimas prieš Mon- 
raštas sako kad jis yra am- simas čia eina ne aPie tai- golii°s Liaudies respubliką
žinąs. Kai’p gali tupėti mo- M vanduo /ah padaryti, ir SSSR žygiui rengti, 
tiną tas, kuris neturėjo pia- ?et M Padare Ispanijos Šiaurės Kinija vaidina 
džios? Tik pagalvok seni’ zmones- lu nori pasakų, dideli vaidmenį ir didelio 

_ Tu Maike vvčiu eene- Lad Pe išniekino bažnyčią karo” dėl naujo pasaulio

Tu vis sakvdavai man, ke, kad vanduo negalėjo at- ponų planus, 
kad Išpanijos bedieviai nešti? Juk gazietose buvo buferio tarp

nekelk, tėve. Verčiau atsa
kyk i mano klausimą: kaip 
amžinas Dievas gali turėti 
motiną?

—Veidiminut, Maike, tu 
savo gudrybėmis taip leng
vai iš mano rankų neišsi
suksi. Gazietose yra juodu 
ant balto parašyta, kad Ita

kykis, tėve. Valstijų, Olandų ir kitų
—Na, tai kaip tu sakai, kolonijos Įeina, kaip objek-

Maike? tai, Į jų planus,
į —Aš jau pasakiau, ką aš Tai 1927 m. atvirai pa
manau. reiškė japonų ministeris Ta-

1 —Jeigu taip, vaike, tai ir naka savo daug triukšmo
aš stikinu prie savo nuomo- sukėlusiame memorandu- 
nės, kad ta stovyla atplau- me.
kė iš Ispanijos prieš bedie- II.

Šiaurės Kinijos žemės 
ūkio produkcija suvartoja
ma vietoje. Šiaurės Kinijos 
ypatybė yra ta, kad ji turi 
geras sąlygas medvilnės 
ukiui plėsti. Šiaurės Kinijos 
medvilnės reikšmę rodo šie 

(skaičiai: 1935 metais Šiau
rės Kinijos medvilnės pro
dukcija sudarė 4,2 milionus 
pikulių (vienas pikulis ly
gus 500 gramų) t. y. beveik 
1/3 visos Kinijos medvilnės 
produkcijos. 1935 metais 
visa Kinija eksportavo 315,- 
000 kvintalų medvilnės. 
Bendroje sumoje Tiandzi- 
nio dalis sudarė 188,000 
kvintalų. Tokiu budu Šiau 
rėš Kinijos medvilnė vaidi
na dideli vaidmenį Kinijos 
tekstilės pramonėje. Ir Ja
ponija yra .deikalinga med
vilnės ‘savo* tekstilei ir karo 
pramonei ugdyti.

Japonija importuoja med
vilnę iš Amerikos ir Indijos. 
Pasirodo, Mandžiurijos są
lygos yra nepalankios med
vilnės ukiui.

Todėl japonų imperializ
mas ir nori padaryti Šiaurės 
Kiniją savo medvilnės 
baze.

Šiaurės Kinijoje žymų

Ii joj marių bangos išmetė protestuot. Kitaip pa-
ant kranto Panele švenčiau- ^a .J1S’ cia Jra tikras eudas, 

Maike.
—Bet ar tu žinai, tėve.

Šiaurės Kiniją sudaro 5 
provinc i j o s — Chobėjus, 
Šandunis. Čacharas, Sijua- 
nis ir Šansi.

Šitų provincijų plotas sie-

ant kranto Panelę Švenčiau 
šią, kurią Išpanijos šliup-
tarniai nuvertė nuo bažnv- . , . „. , . . a.
čios bokšto ir norėjo sude- Lad popiežiaus palaiminti
gint, ale ugnis neėmė, tai Itiuijos orlaiviai Ispanijoj kia 1,060,000 ketvirtainių 
apdaužė kūjais ir paskandi- nes?nai subombardavo Gu- kilometrų, o gyventojų skal
no Į marių dugną. Dabar ji efnikos miestą ir sugriovė čius virš 82 milionų žmonių, 
išplaukė Italijoj, kur šven- Y1^ ”azny?i3, užmušdami šiaurės Kinijos plotas šu
tas tėvas gyvena. Tai ką tu katalikų ir pati ku- daro i io visos Kinijos plo-
ant to pasakysi, Maike? ™gą, kl?ris laikė mišias, to (11,7 mil. ketvirtainių

-Visų pirma aš pasakv- „g1 £alimas daiktas, kad kilometrų), o gyventojų
siu, kad tu, tėve, tos “pane
lės” ar “motinos” visai ne
matei ir nežinai, ar ji tenai 
išplaukė, ar ne. Labai gali 
būt, kad tai davatkų prasi
manyta pasaka. Laikraš
čiai, kurie tą pasaką paduo
da, visai nenurodo, kada ir 
kurioj vietoj tas atsitiko. 
Jie visai nepasako, kur toji 
“plaukikė” randasi dabar.

toji panelė švenčiausia at- skaičius yra mažesnis kaip 
plaukė Italijon iš tos baž- 1/5 visos Kinijos gyventojų 
nycios, protestuoti prieš skaičiaus (466,8 mil. žm<> 
Mussolinį ir šventąjį tėvą. niu).
Ką tu ant to pasakysi?

—Dac inaf, Maike! Gud-
bai!

Sveikatos Skyrius
Sį skyrių ved*

AMEBlkOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

VĖL DENTISTO KABINETE gi, o dentistas tęsia, toliau savo 
aiškinimą: ,

j “Ištraukti tą dantuką pras 
Pirmiau j^dajome, kad „etr^kti-irgi **«“!•

....................................... -čeršgaudienė turėjo sergantį Da‘-vkas sU' kfm'; Netrauki,.
Stambiausia SIOS rusies p n..h.,r iis. iall beveik bl°Sai« nes dantukas supuvęs ir

mone galima laikyti kinie- palike smegenukai pažeisti. Gal,ma
cių-japonų bendrove “Lu-žymė užgijusios ^į^s. Medi vienok apie gydy-
da. Jos kasyklos duoda cinos daktaras ^.ė nurodymą mo pasekmes labai abejotina, 
per metus 800,000 tonų ang- kad turi eiti danlų gvdyto. O turėti užkrėstą dantį ir sme
lks faktiškai tai yra japo- ją ir sutvarkyti vaiko dantis. senukus, yra pavojinga visai 
nų bendrove. . . Pildydama’ mediko įsakymą jvaiko kuno sveikatai. Jei nebu-

Japonai senai stengiasi čeršgaudienė tuoj nusivedė la uip ilgai užvilkinta, tai dar 
paimti j savo rankas šiau-vaika p„ dentisų. Besėdint'pus* b“"8-
res Kinijos anglies turtus. dentisto kabillete ir bel^ja,„ I “Ištraukus vėl blogai, nes

111. 1,-1.,;,_ - z._ ;1 peranksti ištraukus antrieji
dantukai gali išdygti kreivi.

d rovės kasyklos produktuo- 
ja 350,000 tonų per metus.

Geležies rudų daugiausia 
yra Mandžiurijoje (872 mi
lionai tonų iš 1,133 milionu 
tonų visos Kinijos geležies 
rudos).

Užgrobę Mandžiuriją, ja
ponai atėmė iš Kini jos stam
bia geležies turtų dalį.

Iš likusių Kinijoje gele
žies resursų (261 mil. tonų) 
124 milionai tonų yra Šiau
rės Kinijoje.

Šiaurės
turtų užgrobimas 
leis japonams rengtis “di-

Karo Dr. G. 1. Bložis.

vaiką pas 
dentisto kabinete ir belaukiant 
kaleinos, Čeršgaudienė kalbasi 
su kitom ten laukiančiom mo
terim ir pasakoja apie save 
sunaus nelaimingą įvykį. Mote
rys klausosi išreikšdamos sim 
patiją ir užuojautos žodį.

Vaikas turėdamas laike 
vaikščioja dentisto laukiama
jam kambary ir visur stebisi. 
Apžiūrinėja popieras, žurnalus

Tankiai pasitaiko matyli, kad 
antrieji, arba pastovus vaiko 
dantukai sudygsta kreivai.

“Nemanykite, ponia čeršgau
dienė,” aiškina toliau daktaras, 

j “kad aš jumis bauginu. Aš lai
kau sau už priedermę pasakyti 

'jums teisybę ko mus mokina
ir rėmuose kabančius ant sienų j ^eo1 ba ką esu is praktikos 
paveikslus. Kuomet vaikas pa- Patjręs. Gal jūsų sūnūs ir bus 

...... ... kelia galvą aukštyn, tai aiškiai i^okis laimingas, kad ir peranks-
Kinijos geležies matosi katik užgijusi žaizda ti ištraukus sugedusį dantuką 

ne tiktai pažandėji kuri buvo pasidariusi antrieji išaugs tiesus. Kai ka-
nuo apleisto danties. !da taip pasitaiko, kad ir pir

mieji, ir antrieji dantukai su-Oeliam karui. bet pakirs, PapasakoJusi kaiminkoms a. 
Kimios industrializaciją ir ie sunaK feršgaudien{ 
paraliziuos jos pastangas sulauM ka|einos, dentisK 
organizuoti krašto gyveni- kedę apžiurėjęs vai.
ma.'. - T.. .. . ,. ko dantuką sako:

Siaurės Kinijos pagrindu ..Reikas • tralkti Dantukas
ne pramone vra tekstile. __  - • i •in.-,., a- *- tz- • dikciai supuvęs ir smegenukai 1936 m. Siaurės Kimioje .»
buvo 28 medvilnės fabrikai. ,.T - d vt r
t- --a £ v -i , - laip, taip. daktare,s situ fabrikų 15 priklausė ka feršgaudienį. 
kiniečiams, o 13 stambes- as ir taip sa-

• • kau. Juk jo tas dantukas vis-niu ir moderniskesmu—ia- , * - -*- TZ. ... į . tiek įskns. tad geriau tuoj is-Kimečių fabrikai trauktj
Dentistas

ponams,
turėjo 333,000 verpstų n 
3,546 staklių. Japonų — 
689,000 verpstų ir 9,364 
staklių.

Šiaurės tekstilės pramo
nės centrai—Tiandzinis ir 
Cindao.

Š. Kinijoje yra 18 vilnų 
fabriku.

aiškina motinai: 
“Žinoma, kad kris , bet čia ne 
tame dalykas. Vaikui tas dan 
tukas tiek daug, o gal dar dau
giau reikalingas kaip ir jūsų 
dantys, nes jis dar yra augan
tis.” Motina šyptelėjo ir galvos 
palingavimu išreikė sutikimą

dygsta normališkai.”
Išklausiusi daktaro patarimų

čeršgaudienė sako:
“Tai jau, daktare, aš atsi

duodu ant jūsų valios; kaip pa
darysi, taip bus gerai.’’

Gavęs motinos sutikimą den-
sutin tistas pradėjo darbą.

“Gerai, išimsime tą ligotą 
dantuką, o apie pastovių dantų 
susieiliavimą pakalbėsime vė
liau.“ •. V

T ., ... . ..... su dentisto tvirtinimu, kad vai-Isibrove i Siaurės Kimią. , - . . , . , , . ..... - - - . . kui dantukai yra labai reikalin-japonai stengiasi paimti į 
savo rankas tekstilės pra
monę. Jie plečia savo įmo
nes ir supirkinėja kiniečių.

Šiaurės Kinijoje dar 
svarbų vaidmenį vaidina 
malamoji, cheminė, popie
riaus ir degtukų pramonė.

APIE PIKNIKĄ.
Kurį rengia 50 draugijų 6 rug

sėjo, Maynarde, Mass.

vaidmenį vaidino gyvuli- riaur'irJdeotaku“ni:ar^nr !Rugsėjo šeštoji diena 
ninkystė ir paukštininkystė. ‘ P • Traukia lietuvį kiekvieną,
1935 m. iš Šiaurės Kinijos šiaurės Kinijoje yra 5455 Kad i Maynardą nuvykti, 
buvo išvežta 86% visoje K i- kilometrų geležinkelių (Vi- Daug svietelio susitikti, 
nijoje gaunamų vilnų ii soje Kinjoje 9592 klm.). Ppnkias<1^in.t.
47% kiaušinių. čia eina svarbiausios gele-

Jurų produkcija Šiauri- žinkelių linijos, turinčios
mus draugijų, 

Ką fašistų nesibijo,

nėję Kinijoje yra taip pati didelę reikšmę tautos ukiui Benas ? 
stambi. 1935 m. Chobėjaus ir strategijos reikalams, 
ir Šaudunio provincijoms ii! T> • • z-,, , «.vcpi<*.
davė 11,6 milionų kiniečiui- juneh šiaurės3 Kini ją su 1 Maynards* visus kviečia> 
doleriu. < " at " r- “ Jaunus, senus ir mažus,

S ..... ..... .....

Druska Sip pat ‘ ‘traukia f .BeiPin" “ Mukdeno j Pasišokt ir padainuot, 
japonų imperializmą. “ni^a aures ^,n Ja! Mergos plaukus garbiniuoja,

Neturėdamas pakanka- U _ _______ Veidus miltais pauderiuoja,
mai druskos šaltinių, japo
nų imperializmas žymu

maršą jom sugros. 
Oras kvepia, saulė šviečia.

Nes bus piknikas gražus.
Barzdas skusim, usus kirpsim, 
Prie svetainės susirinksim

Japonams užgrobus Man- Ruošias Maynardan kciiaut 
Su berneliais padraugauk-

Čia pravartu nurodyti, druskos kiekį importuoja
kad Mandžiurijos ir Žecheriš Afikos. Bet greitu tempu
plotas siekia 1.288 tukstan 
čių keturkampių kilometrų, 
o gyventojų skaičius tik 
29.8 milionų žmonių.

Iš Šiaurės Kinijos pro-

augancioji japonų karo— 
cheminė pramonė reikalin
ga savo druskos resursų. 
Todėl japonams rupi suda
ryti iš Mandžiurijos ir Šiau
rės Kinijos savo druskos 
bazę.

Šiaurės Kinijos anglies 
turtai siekia 133 milijardu 
tonų, kas sudaro 53,91 U

džiuriją, į jų rankas pateko 
Beipino — Mukdeno gele
žinkelio. ruožas nuo Šan- 
chaikvanio iki Mukdeno.

LIETUS PADARĖ DILE
LIŲ NUOSTOLIŲ.

Alovės (Alytaus apskr.)
Taigi tu matai, tėve, kad ši- apylinkėje ii’ visoj Pietų vincijų Čacharas ir Sijuanis 
toj pasakoj nėra nieko tik- Lietuvoje paskutiniu laiku ploto atžvilgiu yra didžiau- 
ra, nieko aiškaus. gana dažnas lietus pridarė -sios. Bet Chobėjus, Šandu-

—O aš galiu bečyt, Mai- nepaprastai daug nuostolių, nis ir šansi turi daugiau gy- 
ke, kad tas teisybė. Kas nesuskubo suimti nuo ventojų.

—Tu, tėve, jau ne sykį lauko rugių, dabar jau liud- Šiaurės Kinija rytuose} visos Kinijos anglies turtų,
“bečinai,” ir visuomet pra- na ir pažiūrėti Į gubas (ku- turi bendrą sieną su Mand- šansi provincija turi 127
laimėjai. Taigi nešok taip petas): visi šiaudai juodi, o žiurija. šiaurėje su Mongo-
greitai Į “betus,” kol daly- grudai sudygę. Tas pats yra lijos Liaudies respublika; ’v • • • • . • _ • w « • 1 • J •

Šeimininkaudami Šiaurės 
Kinijoje, japonai jau kon
troliuoja ir kitus Beipino— 
Mukdeno geležinkelio ruo
žus.

Dabar jie deda pastan
gas išplėsti savo Įtaką Į vi
sus Šiaurės Kinijos geležin
kelius.

ko gerai nežinai. ir su nuplautais miežiais bei vakarus nuo jos—vadina-
—Olrait, Maike, gal aš ir avižomis. Šiais metais Alo- moji šiaurės Vakarų Kini- 

nežinau; ale pasakyk, ko- vės dvaro avižas plaunant ja, o į pietus—Centralinė 
kiu spasabu tu gali žinoti, dėl savo didumo turėjo būti Kinija. Rytuose Šiaurės Ki- 
kad taip nebuvo? O gal gi ir rišamos į pėdus, kaip ru- nija siekia Geltonųjų Jurų 
išplaukė musų apiekunka! giai, ir derlius buvo numa- su Čžilijo įlanka. Vakaruo-
Juk tu makaronų žemėj ne- tytas gana geras. Tik štai se ir pietuose teka Geltono- 
buvąi, tai negali žinot. pora sąvaičių pabuvo nu- ji upė (Chuan-che).

—Gerai, tėve, daleiskim piautos—ir visas jų gražu- Šiaurės Kinijos rytų da- 
kad ir išplaukė kokia stovy- mas dingo: grudai pajuodo lis, į kurią įeina Chobėjaus 
la. Jeigu ji padalyta iš me- ir pradėjo dygti. Visi stebi- ir šansi provincijos yra ly
džio. o ne iš molio, vanduo 4 si tokia vasara. guma

milionus tonų. Daug anglies 
turtų yra Chobėjuje ir Šan- 
duny.

Be Mandžiurijos visa Ki
nija produkuoja anglies 
19V,milionu tonų.

Šiaurės Kinijos dalis sie
kia 12% milionų tonų. 
Mandžiuriją duoda anglies 
29 milionus tonų.

Šiaurės Kinijos žymi ang
lies turtu dalis priklauso 
svetimšaliams. Stanbiau- 
sios šiaurės Kinijos anglies

KIEK AMERIKIEČIŲ
VIEŠI LIETUVOJE.

DULR žiniomis, šiais me
tais jau atvyko Į Lietuvą iš 
Suvienytų Valstijų apie 600 
lietuvių. Didesnė atvykusių
jų dalis apsigyveno kaime 
pas gimines, dalis ilsisi ku
rortuose ir Kaune. Viduti
niškai imant, kiekvienas 
vykdamas Į Lietuvą ameri
kietis lietuvis su savim nusi
veža apie 2,000 litų. Viduti
niškai imant, visi jie Lietu
voje gyvena po 6 sąvaites.

Štai ir busas atbildėjo,
Net žemelė sudrebėjo; 
SusigTudome važiuot 
Ir pradėjome dainuot.
Girios žalios, kelias pilkas, 
Busas lekia, tartum vilkas.
Vos surikom dainas tris,
Jau ir pikniko stotis.

Ak, svieteli, kokios minios. 
Juda, kruta, kaip skruzdynas! 
Suvažiavo paviešėt,
Laisvės Lietuvai linkėt.
O tas orkestras koks slaunas. 
Tartum groja visas Kaunas; 
Vikriai kraiposi jauni,
Sukas, trepsi ir seni.
O kaip chorai uždainavo. 
Tai net medžiai susvyravo; 
Aidas plaukė pro egles, 
Nuaidėjo į erdves.
Vakarop, apie septintą, 
Tikriau sakant kaip devinta 
Užteks visiem piknikaut, 
Reiks atgal namo keliaut.

Šen prūsių Kapai 
Tilžėje.

Tilžėje . spitrės kapuose 
vėl tęsiami kasinėjimai. 
Šiems kasinėjimams teikia
ma didelės reikšmės. Į juos 
specialiai iš Berlyno—Dah- 
lemo atvyko žymus tyrinė
to jas-Dr- von Stokaras. Šis 
tyrinėtoja.* ne tiktai dirba 
su kastuvėliu, bet ir su spe
cialiais aparatais stengiasi 
kuo nuodugniau ištyrinėti 
senųjų prūsų kapinyną.

Per paskutinius dvejus 
metus yra iškasta net apie 
šimtas aštuoni kapai. Dabar 
iškasamieji kapai yra iš V 
ir VI šimtmečio.

Labai įdomus dalykas, 
kad senovės prusai laidojo 
moteris galva Į pietus, o vy
rus — galva į šiaurę. Kodėl 
jie taip darė ir kokią reikš
mę toks laidojimas turėjo, 
dar nėra ištirta.

Tyrinėtojas Dr. von Sto
karas Tilžėje pirmu kartu 

Įdarė tyrinėjimus elektrome- 
chaniškai. Su tam tikrais 
aparatais tas tyrinėtojas iš
tiria žemės sudėtį ir nusta
to, kur yra gulėjusios atski
ros skeleto dalys. Galva yra 
ten gulėjusi, kur aparatų 
pagalba surandama fosfo
ro bei amoniako. Net ir tais 
atsitikimais, kada paprasta 
akimi nieko negalima pa
žinti ir įžiūrėti, su specialių 
aparatų pagalba nustato
ma, kur gulėjo atskiri kau
lai bei taukai. Taip pat ge
rai nustatoma, kur prieš 
šimtus metų buvo laidoja
ma.

Panašiu budu ištiriama iš 
ko senovėje buvo kepama 
duona. Nustatyta, kad se
nieji prusai augino kvie
čius, linus ir kitus augalus.

Tsb.
SMARKUS LIETUS.
Kuliai, Kretingos apskr. 

Dauguma ūkininkų negali 
.iš laukų atimti nukirstų ru
giu, nes jau dvi sąvaites 
kaip nėra tinkamo oro ru- 

įgiams suvežti: vis lyja ir ly- 
•ja. Apdygo ne tik pagrie-
• biai, bet ir gubose stovintie
ji rupai. Nors rugių ir už-

Lrikšiu^Juozas. derėjo, bet gal vis tiek teks
• blogį duoną valgyti. _t
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T ašistai Stengiasi 
Padegti Pasaulį."

Kaune Esą 16,000 
Žmonių Be Duonos.

Visuotinas karas yra neiš 
vengiamas, sako Sovietų 

rašytojai.
Šiomis dienomis Sovietų

Rusijoj buvo minima

Tautininkų valdžia ofi
cialiai skelbia, kad Kaune 
darbu neaprupinta esą tik 
“260 vyrų ir 120 moterų,” 

ta bet “įtakingi žmonės” ne
diena, kuomet tarp Rusijos oficialiai sako, kad bedar- 
ir Vokietijos 1914 metais bių Kaune yra nemažiau 
buvo paskelbtas karas. So- kaip 16,000!
vietai tas sukaktuves pa-j štai ką vienas tų bedar- 
naudojo agitacijai prieš bių rašo “Lietuvos Žinio- 
karą. Nežiūrint to, visa So- se:”
vietų spauda tvirtino, kad čįa norįu nors šiek tiek 
kitas pasaulinis karas yra nušviesti musų laikinosios 
neišvengiamas. Fašistai įsostinės bedarbių vargus,
stengiasi padegti pasaulį įsi
naujo.” pareiškė “Pravdo-j Kauniečiai visada gali 
je” komunistinio Interna- pamatyti darbo valandomis 
cionalo sekretorius Dimitro-n.e kažin kaip apsirengu- 
vas. Jeigu jie iki šiol da ne^' sius, sveikus, jaunus vyrus 
pradėjo visuotinės skerdy-Į nuolat budinčius Laisvės 
nės, tai tik dėl to, kad bijosi alėjoj, Vytauto parke, mie- 
Sovietų galybės, sako Ko- sto sode. Tai vis bedarbiai, 
minterno reikalų vedėjas. ’ kurie sėdi bei snaudžia gru- 

Sovietų vyriausybės or- pėmis ar paskirai suoluose 
ganas “Izviestija” taipgi ar vaikštinėja gatvėmis po 
tvirtina, kad naujas pašau- miestą. Jie daug kalba, he
lio karas yra neisšvengia- galės projektų sukuria, bet 
mas. Šitas laikraštis kriti-! svarbiausia tema — duona, 
kuoja Ameriką ir kitas Kitas jų dienomis būna ne- 
neva demokratines valsty-. valgęs.
bes, kad jos toleruoja tarp-j Yra tai žmonės, kuriems 
tautinį fašistų smurtą. Ypač į rytojus nebemielas, visai 
aštriai “Izviestija” atsilie- ,neviliojus. Nes jeigu šią die- 
pia»apie Angliją, kuri nore- ną taip praleido, tai rytdie- 
jo net pripažinti generolui nai dažnas pasistato didelį 
Frankui kariaujančios vai- sau klausimą: ką rytoj val
stybės teisę. Ispanija ir Ja- gys ir kur nakvos? 
ponija yra dvi parako bač- Daug nefilosofuodamas, 
kos, iš kurių gali kilti pa- norįu pasidalinti autentiš-

UŽMUŠTAS KINIJOJ.

Čia parodytas amerikietis mi- 
sijonierius kun. Rawlinson, ku

Farmeriai Užmušė 
11,000 Zuikių.

North Dakotos valstijoj 
yra labai daug zuikių, kurie 
pridaro farmerių laukams 
daug žalos. Taigi farmeriai 
tenai juos muša ir parduo
da kailius pirkliams. Per 25 į 
dienas buvo užmušta 11,000 
zuikių, už kuriuos farme
riai gavo $1,150. Pirkliai 
zuikius ten pat nulupa, kai- 

™ liūs pasiima, o mėsą palie
ka farmeriams, kurie ją še
ria vištoms ir kiaulėms, ar
ba sūdo ir parduoda lapių 
augintojams. North Dako
tos zuikiai dideli, kaip Lie
tuvoje, bet farmeriai jų ne
valgo. Zuikių kailiukus gi 
fabrikantai visaip išdirba, 
nudažo visokiom spalvom 
ir pardavinėja visokiais

ris buvo užmuštas Šanchajuje, Į-Paziais vardais. Is jų S!U- 
bombarduojant kiniečių oriai- vamos Žieminės kepuiės, 
viams japonus.

Ką Padarė Lietus 
Klaipėdos Krašto 

Ūkininkams.
Rugiai žaliuoja. Kviečiai 

ledų apkulti. Sunokę javai 
plaunami žaliam pašarui.

Berlynas Švenčia Savo 700 Metų Jubilėjų.

saulinis gaisras, sako Sovie
tų rašytojai.

komis žiniomis apie savo 
golgotą, kurią einu dau
giau jau pusės metų.

Vieną gražią dieną, neti-
tni f iptnnne 7mn- tkėtai tePau be darbo- Šian- iai Lietuvos tmo- į dieną jau eina 8 mėnuo> kai

neliams. 'esu pasidaręs profesionali-
------— j niu bedarbiu. Per tuos mė-

Oerlius blogas ir pašaro ne- nesiūs negavau dar nei vie
no cento uždirbti. Čia rei
kėtų ypač pabrėžti šitą, kad 
neturiu nei vieno įtakingo

Ateina Sunkus Me-

bus. Gyvuliai parsiduoda 
už pusdykį.

Kėdainių apskrity javai

vaikams kailinukai ir piges
nės rūšies skrandos mote
rims.

$500,000,000 ATLYGINI
MO FARMERIAMS.

Farmeriai, kurie buvo 
pasirašę su federale valdžia 
sutartį nesėti šįmet savo 
laukų javais, greitu laiku 
gaus $500,000,000 atlygini
mo iš AAA. Jiems atlygi-

Šįmet pavasarį truko lie- narna 80 nuošimčių to, kiek 
taus. Nuo didelių sausrų y- užleista žemė duodavo pel- 
patingai nukentėjo vasari- no
niai javai, o šienas ir paša- --------------
rinės žolės veik nežėlė. Ūki- SURAŠINĖS AMERIKOS 
ninkai su nusivylimu žiūrė- BEDARBIUS,
o į laukiamą derlių. Visas Išsiskirstydamas Kongre- 

nusiraminimas buvo žiem- sas pereitą sąvaitę užgyrė 
genčiai, kurie dar neblogai senatoriaus Black’o suma- 
atrodė, ypač kviečiai. nymą, kad federalinė val-

„ , . . , , .. džia surašytų visus šaliesPasams baigiant doroti, bedarbius, ^darbių skai 
ir taip laukiamas žius butjnai

Penktas Puslapis

Šįmet sukanka jau 700 metų, kaip buvo įkurtas Berlynas. Prasidėjęs iš nedidelės so
dybos prie upės kranto, šiandien jis yra ketvirtas didžiausis miestas pasauly, šio vaiz
delio viršuje, dešiniame kampe, parodyta puikiausioji Berlyno gatvė, Unter dni Linden, 
kur seniau gyvendavo kaizeris. Apačioje parodytas dabartinis Berlyno majoras, Julius 
Lippertas.

atsirado

HITLERIO PARAKAS 
SPROGO.

- ... Unterluss miestely, Vo-
reikannga ži- kieti joj, šį panedėlį išlėkėietus. ir vos ne vos sueraib- • . za- Kietijoj, sj paneaeų įsieKe j didelius ūkistyt^ šieno kupetą ne i Padanges parako fabrikas.

nam ūkininkui supudė. Y-
pač tiems, kurie nesiskubi
no piauti, bet laukė dar pa- 
želiant. Vasarinius javus ir 
daržoves lietus, nors ir vė
lai pasirodęs, sutaisė. Ypač

planujant viešuosius dar- Sprogimas užmušė 11 dar
bus ir tt. Bedarbių surašy- bininkų ir 67 sužeidė, 
mas įvyks pnes ateinančio
balandžio 1 dieną.

APKALTINO DIEVĄ.

Pa j ieškau darbo ant ūkės
Pas gerus žmones arba pas našlę 

ūkininkę. Aš moku visokius 
darbus ir esu gerai patyręs farme 
rys, nes dirbau per daugelį metų pas 

ūkininkus ir pats per 9 me- 
savo ūkį. Esu pastovus

ir teisingas vyras ir reikalui esant perą karvę, 
galiu tvarkyt visą ūkį. Tiktai nemy
liu, jeigu gaspadinė užsimovus ant 
kaklo medinius karoliukus vaikščio

Pa j ieškau Žmogaus
Kuris butų ženotas, su nedidelį 

ukes | šeimyna, teisingas ir pastovus, ir no
rėtų farmeriaut ant pusės. Jis galė
tu gyvent visą savo amžių su mumis. 
Aš turiu 40 akerių žemės, žemė der
linga, gyvenu vienų vienas. Turiu 

dvi telyčias, 70 vištų,

PAJIEŠKOJIMAI

tam žmogui pakaks visko iki kitos 
vasaros. Esu 59 metų, man mirus as 

. ..... , viską aprašysiu tiem žmonėm jeigu
ja paskui darbininką ir maustydama! j,e bus man geri. Plačiau, klauskite.

ir pašarinės žolės iš pavasa- asmens, kuris galėtų padėti 
rio atrodė gerai ir ukinin- po daugelio nėsekmingu 
kai džiaugėsi. Bet birželio klabenimu į įstaigų duris* 
mėnesio nuolatinės saulėtos užsiregistravau Darbo bir- 
dienos pasėliams labai pa-1 žoje, kurios svarbiausias 
kenkė. Ypatingai nukentė-. tikslas yra aprūpinti kiek- 
jo dobilai. Daugelis ukinin- vieną žmogų, jieškantį dar- 
kų. ypač besiverčią pieno bo, darbu. Jau praėjo trys 
ukiu, gavę žymiai mažesnį mėnesiai, o aš kuone kas 
pašaro kiekį, negu tikėjosi, i dieną einu i Darbo biržą su 
iš tikrųjų susirūpino, kuo vieninteliu prašymu — dar- 
reikės šerti gyvulius. Taigi, bo. Darbo sezonas jau įpu- 
pradėjo mažinti gyvulių sėjęs, o vilties darbui gauti 
kiekį. Turgaus dienomis nėra. Kreipiausi darbo ar 
matosi daug vedamų par- tarnybos ir pas įtakingus 
duoti raguočių. Jie dabar ir žmones, kurių vienas aiškiai 
pigus: vidutinę karvę gali-; pasakė, kad nieko nebus, 
ma pirkti už 60—70 litų. nes su tokiais pat prašymais 

Taip pat blogos žinios ir esą 16,000 žmonių Kaune, 
iš Vilkaviškio apskrities.
Rugiai buvo prasti, kviečiai 
prasti. Šieno ir dobilų pri
pjauta labai mažai. Antra- 
mečius dobilus daugumas' 
pavasarį išarė. Kitus pava-į 
sario sausra iškepino. Vasa- ■ 
rojus daugumoj išdegintas, J 
yra vidutinio tik žemesnėse 
vietose. Cukriniai runkeliai 
blogai sudygo ir dėl to reti. Į 

Buvo bloga ir su ganyklo
mis, bet dabar šiek tiek pa
lijus ima želti žolė. I

Su pašarais šią žiemą bus 
bloga. Žmonės dabar par
duoda smarkiai gyvulius, ir 
dėl to jų kaina žymiai nu
krito. Karvė, kuri kainavo 
250 litų, dabar kainuoja 
150 litų ir mažiau.

Soduose tiek vaisius, tiek 
pačius medžius puola įvai
rus parazitai.

Pansmnc naVractv noco Pajieškau pusbrolio Felikso Kuz- TZ1 i - j i j • . anamos - paKraSty nese į borskio, Tiltų kaimo, Valkininkų val-
Klaipeaos Krašte daugiau nai žlugo didelės Amerikos sčiaus, Vilniaus rėdybos. seniau ji- 
mineralinėmis azotinėmis ■ kompanijos lėktuvas su X
ti ąsomis tręšiami javai, pa- žmonėmis. Ištyrus katastro- pa-t-s ar kas apie jį žino meldžiu pra- 

fos

ant šniūrelio skaito valandas. Kam 
reikalingas teisingas darbininkas, 
kreipkitės, - - (5)

FRANK BARTESH 
P. O. Box 28, Wauregan, Conn.

George Debeikis
R. 1, Bainbridge,

(6) 
Ohio.

lijus, visai gerai atrodė. Ir 
vėl ūkininkai nusiramino: 
pašarų nėra, tai nors javai 
užaugs.

Rugiapiutė. Pilni laukai 
gubų pristatyti. Bet lietus

priežastį, kompanijos 
H. R. Harris paskelbė, kad 
tai buvęs “Dievo darbas.” 
Jeigu šitokią piktadarybę 
butu padaręs koks uniji-

nešti, už ką busiu labai dėkingas. 
Jonas P. Kuzborskis,

5432 W. Vernor Highway,
Detroit, Mich.

(6

Pajieškau Domininko Gafliušio, 
Umėnų kaimo, Troškūnų valsčiaus, 
Panevėžio apskr. Paskutiniuoju lai- 

stas, tai be abejonės jis jku, atvyko j ISana^. apsigyveno
o;—-c r------ Y'*7 V —•-----ii f . • r ] S vakaruose. Prašau lai atsišaukia, ku-vis nesiliauja, ir SU pertl'au- &UtU nuteistas elektros ke- rie žino, kur jis yra, prašau praneš- 

- i i-_ t» i , a . - rx- 'ti, už ką busiu labai dėkinga. (7)
M rs. M. Škudienė 

469 Galt avė., Verdun,
Montreal, Canada

‘TROCKININKAS?”

Čia matome pagarsėjusį Belą

komis į dieną po kelis kar- dėn. Bet ką daryti su Die- 
tus lyja. Didžiojoj Lietuvoj vu? 
šiaip taip susivogė ūkinin
kai rugius į klojimus, bet 
Klaipėdos krašto — nesu-
spėja. Mat, vakarų vėjai, dė|į fi mirė —]tas 
arčiau prie juros, daugiau | cliffor(1 Fabricius; 6 smetų
lietaus. 1-ma, 2-ra, 3-cw są- amjįjaus vaikas. Bičių suka- 
vaite ir vis tas pats lietingas -is tei aj
oras. su ledų protarpiais. į e
Rugiai gubose pusiau supu-________ _______
vo, o varpos sužėlė. Ukinin- Kam Reikalingas
kai bando gelbėti: vieną Vyras prižiūrėt namus arba vietą
j-___ ___ ____ :x_i.i„:j_ ant farmos ar mieste. Sunkiai dirbtdieną gubas išsklaido, Kitą negaiiu Kreipkitės šiuo adresu: (6 
dieną vėl sustato, bet nieko w- 210 n. cherry Street,
negelbsti. Patys geriausieji _______
kviečiai lietaus

BITĖS UŽKAPOJO 
VAIKĄ.

Antanas Maženis pajieškau pus
brolio ANTANO ŠEMEŽIO, Jutunių

T-inder Wvn". Si nanp-' kaimo, Ramygalos parapijos. Prašaunanuer, wyo. cų pane atsišaukti ant šio adrcso: (6)
Peter Shidlo

R. 2, Box 114, Gleason, Wis.

Wallingford, Conn.

ir ledų iš- 
guldomi, o daugiau prino
kę kartu ir iškuliami. Vasa
riniai javai tankesni ir di
desni vėjų

SIENINIAI
KALENDORIAI

Pajieškau Pusininko
Į vištų ir kiaulių biznį; aš esu pa

vienis, man vienam yra per sunku. 
Reikalinga įnešt biskis pinigų, biz
nis pelningas. Atsišaukit ant žemiau 
paduoto adreso. J. JUSKE (6
R. D. 1, Box 297, Wapwa!Iopen, Pa. 4

Parsiduoda Gera Farma
40 akerių, gera žemė, parduodu su 

i gyvuliais ir visoms mašinoms. Bu
dnikai geri. pusė mylios iki šteito kė- 
lio, 3 mylios į miestą. Apietfnkejj 
daug lietuvių gyvena. Parduodu pi
giai. Priežastis pardavimo—liga.

J. POVILINCKAS, (5)
67 Burgės H iii, Kumford, Me.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTES

APSIVED1MAI.
Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 

apie 30 metų amžiaus, kuri mylėtų 
gerą gyvenimą ir norėtų susipažinti 
su geru draugu. Gerai draugei aš bu 
siu geras draugas. Rašykite: (6)
C. B. P.O. Box 505, Foxboro, Mass.

Pajieškau merginos arba našlės 
be vaikų tikslu apsivesti; amžiaus ir 
tikėjimo aš nepaisau. Aš esu našlys, 
46 metų, plačiau paaiškinsiu kaip 

j susipažinsime. (5)
Wm. Burinskas,

76 Wood Line st., Torrington, Conn.

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

JAU GAUNAMAS IR B0NKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine.
1938 METAMS.

... ... | Užlaikau daug visokių rūšių ir vi-ir IletaUS lšlau* šokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz- 
zomi. Ūkininkai išlaužytus itų^dt
javus stengiasi piauti ir vinėt pavieniais, geros išlygos. Turi-
njillflnti npę Hariaus-Girėno Kalendorių sunauaou žaliam pašarui, nes jl} aeropianu. prisiunčiame į namus 
vistiek ant žemės gulėda- - kas pareikalauja. Z. G1LEVIČ1US (- 
mi pūva. I 73 Hartford Avė..

TT, . . , . . I NEW BRITAIN, CONN.
Lkimnkai su nenmasciu —----------------------- —-----

žiuri į dangų ir laukia gied- Farma—24 akeriai.
ppcnpc ksH nnrQ VII- Labai gražioje vietoje, 3 ir pusęresnes cuenos, Kaa nors va- myiios nuo Caro miestelio, 90 mviių 
sarojų ir rugių likučius ga- : nuo Detroit, Mich, laibai gera žemė 
lėtų sugabenti į klojimą.
Paskutiniu laiku kaip tik įnešti reikia_ 3LOOO. (51
pragiedrėjo.

“Liet. Ūkininkas.”

PANAIKINK

ŽILUS PLAUKUS
TELEFONAS
W orcester—5-4334

81 LAFAYETTE STM 
WORCESTER, MASS.

J. DERMEITIS, 
R. 3, Box 208. Caro, Mich.

DAKTARAS IŠGĖDINO 
MERGAITĘ.

Bei Air, M d. — Prisai
kintujų suolas čia pripaži
no, kad Dr. Armen Green- 
hut yra kaltas išgėdinęs 13 
metų amžiaus mergaitę. 
Aukščiausia bausmė už tokį

J
PLIKAGALVIAMS NĖRA 

VAISTŲ. j
Amerikos daktarų drau

gijos direktorius Dr. Frank 
J. Clancy paskelbė plika
galviams įspėjimą, kad jie Kuhną, kuris vadovavo trum- 
netikėtų apgavikams ir ne- pai gyvavusią komunistų val- 
pirktų jokių vaistų plau- džia Vengrijoj po karo. Fašis-
kams auginti, nes tokių vai- tai paėmę tenai viršų norėjo jį prasikaltimą Marylan d 6 
stų visai nėra. Kas jau nu- nužudyti, bet jis pabėgo į Sovie- -valstijoj yra kartuvės, bet 
pliko, tas ir bus plikas, sako tų Rusiją. Dabar eina paskalai, prisaikintujų suolas re- 
Dr. Clancy. Tas pats esą ir kad Maskvoje jis esąs areštuo- komendavo pasigailėti dak- 
su šlakuotais veidais—vais- tas kaip “trockininkas,” kitaip taro jr pritaikyt jam švel-
tų nuo šlakų nėra.

t pasakius, Stalino oponentas. Inesnę bausmę.

WORCESTER, MASS.

CHESNEY’S 
CANTEEN

GERIAUSI ĮSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

Visokis Degtinė, Likeriai, Vynai Į 
ir visokių išdirbysčių ALUS. 
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS

RŪŠIES. 
PATARNAVIMAS GERAS! 

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS”
pavieniais numeriais.
90 MILLBURY STREET

WORCESTER. MAS8.

Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
naikina Žilimą, Plaukų slinkimą ir 
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
ati taiso žilus plaukus koki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 
pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti. Reikalaujame agentų.
VALORTONE HERB CO.,

Dept 4.
Box 305, Clinton, Indiana.

Bostono Skyrius, 1410 Columbia Road, 
South Boston, Tel. SOUth Boston 2271. I

SVARBUS ATSITIKIMAI 
ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS 
REIKIA TURĖTI KASDIEN
Amerikos lietuviai turi tik vieną dienraštį, iš 
kurio viską patiria KASDIEN, tai didžiausį 
ir seniausį dienraštį “NAUJIBNAS.” 
Negyvenkite nežinojime, patirkit viską, kas 
dedasi plačiam pasauly, KASDIEN skaityda
mi “NAUJIENAS.”

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

« ff

i.

'!

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST., ■ CH1CAGO, 1LL.
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teitas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 35. Rugsėjo 1 d., 1937 m.

važiuoti į svečius paiIŠ FIRDALĖS LIETUVIŲ ną 
FARMERIŲ KOLONIJOS

'tas. šįmet Drumhellerio a- 
pylinkėj javų visiškai nėra, 
nes nuo gegužės ir iki 20 
birželio lietaus nebuvo vi
siškai; vėjui pakilus, dienos 
metu pasidarydavo tamsu, 
nes vėjas nešdavo baisiau-

Reikia Kopėčių Pasibučiuoti, TAIP, IKI PASIMATYMO!

Aš jau esu rašęs “Kelei- j 
vy” 16 birželio, kad Winni 
pege bedarbių daug, o dar
bų mieste visai nėra. Taig; 
man teko jieškoti darbo pas 
farmerius. Pavyko susirasti 
darbo vienam mėnesiui pa; 
vieną ūkininką Firdalės 
apylinkėj, Manitobos pro
vincijoj. Ir čia kaip tik ra
dau lietuvių farmerių kolo
niją, tarp didelių kalnų įsi
kūrusią. Ūkininkauja čia 
penki lietuviai, būtent: Jo
nas Liaukevičius, Mikas 
Balčiūnas, Malvina Balčiū
nienė, Juozas Baranauskas 
ir J. Žilinskas.

Apie Žilinską nieko nera
šysiu, nes jis gyvena atsi
skyręs, su kitais nedraugau
ja, nei su lietuviais, nei su 
svetimtaučiais nesutinka. 
Tai labai savotiškas žmo
gus.

Kiti keturi lietuviai sugy
vena gražiai ir laukai rube- 
žiuojasi vienas su kitu. Sma
gu buvo ir man čia dirbti. 
Kaip tik ateina, būdavo, 
subatvakaris ar nedėldie- 
nis, tai aš ir traukiu per kai 
nus pas savo tautiečius. Vi 
si keturi labai draugiški 
žmonės ir gyvena kaip bro 
liai Lietuvos kaime.

Smagu man buvo. pas 
juos lankytis, nes visi pa 
žangus ir demokratiški 
žmonės; visi skaito “Kelei
vį” ir kitus socialistinės 
minties leidinius, bet iš pa
sikalbėjimo su jais paty 
riau, kad iš visų laikraščių 
jiems geriausia patinka 
“Keleivis.” Sako, jis yra 
teisingiausis darbo žmonių 
laikraštis ir paduoda įdo
miausių žinių iš viso pašau 
lio. Tūli jų skaito “Keleivį’

draugą Povilą Liaukevičių, sius debesis dulkių. Javai 
Jono Liaukevičiaus brolį, pasėti visai išdžiuvo. Tiesa, 
Jis gyvena apie 15 mylių po birželio 20 d. lietaus at- 
nuo čia ir nuomoja tenai sirado ir prilijo gana daug, 
farmą. bet javams buvo jau pei vė-

Taigi kitą dieną drg. Bai- lu, nes visi pirm lietaus iš- 
nunas užsuko savo didelį džiūvo. Bulvės gal dar kiek 
‘tamabilį” ir visi susėdę nu- susitaisys ir bulvių gal bus; 
'ažiavome į Austiną pas bet kviečių, kurie šioj apy- 
Povilą Liaukevičių pasižiu- linkėję yra didžiausi* uki- 
ėti, kaip jis gyvena. Žiu- ninko pajamų šaltinis, jau 

riu, jis taipgi “Keleivį” nėra. Kaip matyt, ukinin- 
ikaito. Reiškia, draugas, sa- kams teks eiti ant valdžios 
iškis. pašalpos. Jau nekurie uki-
Pas Povilą aš pasilikau ninkai ir dabar gauna pa- 

:eliatą dienų. Tuo budu šalpą.
nan teko susipažinti su vi- 
ais lietuviais ūkininkais 
ioje apylinkėje.

Šįmet pas juos visus čia 
abai geras derlius: gražiai 
ižaugo kviečiai, rugiai, 
niežiai. avižos, tik daug 
avų išgulę, nežinia kaip 
luosis nuo laukų nuvalyt.
3et farmeriai džiaugiasi,
<ad derlius gražus: mat, ja- 
rai šįmet brangus, tai far

meriams bus daugiau dole- 
^ų. Uogų taipgi užaugo 
daug, o jau riešutų, tai net 
r perdaug. Visi lazdynai 
įulinkę.

Užbaigęs čia vakacijas, nažalnn„ hpt - mažom 
pasigavau “freita” (prekių įet su ^a^°^
raukinį), užsirioglinau ani mvnom a,ba 

□akskario ir nuvažiavau vėl
Winnipegą.
Taigi dabar tariu visiems 

Firdalės lietuviams ūkinin
kams nuoširdų ačiū, kad 
mane taip draugiškai pri
ėmėt ir vaišinot. Aš buvau 
>as jus kaip pas tikrus bro- 
ius.

Jonas Martinonis.

DRUMHELLERIO APY
LINKĖJE ŠĮMET JAVŲ 

VISAI NĖRA.

Šioj apylinkėj yra daug 
anglių kasyklų, bet anglia
kasiai irgi kenčia didžiausi 
vargą, nes tos kasyklos dir
ba tik žiemos metu, o ant 
vasaros visuomet sustoja. į 
Bet ir žiemą nedirba kas- i 
dien, o tik 3 ar 4 dienas Į i 
sąvaitę. Nuo vasario ar ko-J 
vo mėnesio užsidaro visai; 
vasarai ir tuomet angliaka-Į 
šiam lieka paskutinius cen
tus pravalgyti, arba eiti ant į 
valdžios pašalpos. Pašalpa 
gi nėra lengvai gaunama. 
Žmonėms didesnėm šeimy
nom dar šiaip taip duoda 

šei-
pavienem pa

šalpos nėra, ir tokiu budu 
susidaro gana vargingas 
gyvenimas. Angliakasių už
darbis dabartiniu metu yra 
$5.25 už 8 valandų darbo. 
Pragyvenimas pakilo apie 
50 nuošimčių, skaitant nuo 
1933 m. Visose kasyklose 
veikia CIO unija nuo 1936 
metų rudens.

Tai tiek šiuom kartu apie 
Drumhellerio apylinkę.

Bijūnas.

Bloga butų, jeigu visi vyrai augtų tokie dideli, kaip šitie 
du išaugo. Be kopėčių merginos negalėtų nei bučkio gauti.

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS.
LIETUVIAI AUGINA 
TŪKSTANČIUS AVIŲ 

ARGENTINOJ.

, _ _ , Drumheller, Altą. — Šioj
nuo pat pradžios, kaip tik j įpylinkėj yra daug ukinin- 
atvažiavo iš Lietuvos. I kų, kurie verčiasi javų au- 

Kai aš užbaigiau savo Į ginimu. Žemė auginimui 
mėnesio darbą, tai šitie | kviečiu vra neperblogiau 
draugai farmeriai da pasi- da, tik bėda vra ta, kad tos 
kvietė mane pas save į sve- Į Irėgmės, lietaus retai kada 
čius. Pas draugus Balčiu-

AUKOS LIETUVOS LAL- 
SVĖS KOVOTOJAMS.

Vytautas Alantas, tauti- 
ninkiško “Lietuvos Aido” 
vyriausias redaktorius, be
grįždamas Lietuvon, teikė
si nuo laivo “Normandie” 
parašyti kai kuriai musų 
spaudai savo įspūdžius, į- 

: gautus pas mus Amerikoje. 
Žinoma, p. Alantas negali 
daug įspūdžių parašyti, nes 
nedaug lietuvių tematė; 
kuriuos ir matė, tai vien tik 
savo sriovės žmonės, o jų 
čia yra labai mažai. Savo 
rašiny “Iki Pasimatymo,” 
p. Alantas rašo, jog “Vie
nybė” “gan prasiplėtusi”; 
bet kaip ji yra “prasiplė
tusi,

bei. Uždarymas tokių lietu
viškųjų sąjungų, kaip Vals
tiečių liaudininkų ir social
demokratų, kurie pirmieji 
gyvu žodžiu ir per spaudą 
iškėlė Lietuvos nepriklau
somybės idėją, o taip pat ir 
uždarymas krikščionių de
mokratų daug pakenkė lie
tuvybei. Kraštas ir valstybė 
tik ten kyla, bujoja ir pro
gresuoja, kur yra žmonių 
laisvė, nevaržoma spauda, 
kur laisvai veikia draugi
jos, sąjungos.

Pas mus, Amerikoje, pa
sak p. Alantą, “lietuvybė 

Iš totai mums geriau žino-!?ntroj® vįetS>/' “ “ ]?u
& 1 ir matyt, kad jis nedaug lie-

JisTTIH i
Kad spauda lietuvybei Amerikoje matė

palaikyti ir stiprinti gali b-iZ5ta“KS? 
bai daug padalyti, ui kiek- i “ganizacijas, susivieniji 
vienas mes žinome. Ir musų n?us> k’lubus lr pal£ a?’, ku’
spauda, kokios pakraipos ji,li1Ou — Saj° uP'' 4 -J™, 
nebūtų visuomet stengiasi kultūrinių darbų iss juosu-
skaityujų gauti, ypač sten- >*«*• «a>
giasi jaunimą įpratinti sek- tai. paioay» s S
U musu tėvų geruosius pa- ‘'Lietuvos Aide; bet pas 
proėi^ o visa tai ir yra lie- pas
t“VIhntuPamesyneSimetsuU « Lietuvos yra’pr^si-

ti'kri, kad "Amenkos lietu- Rlati,n« de™okratinės dva' 
vių spauda toli gražu ne vi 
są savo dėmesį kreipia į 
grynai lietuvybės reikalus,
ir kad “lietuvybės reikalai 
turi būti statomi aukščiau 
visokių svetimų politinių 
programų."

" sies laikraščiai — sąvaitraš- 
tis “Lietuvos Ūkininkas” ir 
dienraštis “Lietuvos Ži
nios.”

Užbaiga V. Alanto įspū
džių labai neaiški: “Ti- 
kiuos,” jis rašo, “kad mes,

Mes, kurie lankėmės po Li«Vvos tspau,‘2f, žm™«- 
I ietuvoie vnač nėr gaieJome tuo pačiu atsily- 

ninkai ar jų samdyti darbi- paskutinį dešimtmetį,
ninkai kasdien apžiūri savo stebėjome, kad tenai lietu- .Tad įkl 

i bandas ir daboja, ar avys vybės žymės nėra tokios di- įBet. 1®. £a fe:2‘
kartais nesikaso. Jei kasosi, dėlės, kaip pas mus Ameri- PJ0^1, PK P- Alantas kvie

stai reiškia į bandą įsimetė Ros lietuvius. Mes matome, i’ • - • - ’ - . . - ’, rioe ormnvau Kitais metai S Į
Argentinos “Išvien”

is ratagonijos. Jis gyvena pabalnotų arklių. Jais be to 
tenai jau -o metai. Santa jodoma i krautuvę, pas kai-

! norėtume, kad jau iki kitų 
metų Lietuvoje butų laisva

Cruz gubernijoj jis turi S 
ketvirtaines mylias žemės, 
kur augina apie 8,000 avių. 
Tučius gerai pažįsta visus 
lietuvius žinomojoje kolo
nijoje Sarmiento. Iš viso

nus išbuvau visą sąvaitę.
Šita graži lietuvių koloni

ja dar visai nesena. Visi ke
turi įsikūrė čia vos 6 metai 
atgal ir jau gražiai gyvena.
Turi jau priauginę daug gy
vulių, visokių paukščių ir 
valgyti turi ko tik geidžia, j VaikšŽojant 
U maistas jų geras, švie
žias, daugiausia pieniškas, 
taigi labai sveikas ir skanus.

• Mieste darbininkas gyven 
: damas ir keliolika dolerių į 
sąvaitę uždirbdamas tokio 
maisto negali nusipirkti.

Man čia būnant, drg. Jo? 
nas Liaukevičius pasikvietė 
?pas save į svečius visus lie-. 
tuvius farmerius ir kartu 
mane. Tai buvo nedėldie-: 
nis. Taigi risi susėdome į 
iautomobilį ir armoniką;! 
grodami nuvažiavome pas Į 
draugus Liaukevičius. Ra-J 
domeir daugiau svečių, Šei-j 
mininkai turėjo padarę na 
mink alaus — tikro lietu 
visko — ir gero vyno iš 
fruktu ir cukrinių raudonų 
burokų. Aš nekuomet neti 
kėjau, kad iš burokų galėtų 
būti toks gardus ir geras 
vynas. Draugė Veronika 
Liaukevičienė paaiškino 
man, ir kaip ji tą vyną pa
daro, kokių reikia fruktų 
pridėti, kad vynas išeitų 
geras

Vėliau mums besikalbant 
apie spaudą, farmerkos, y- 
patingai dr-gė Liaukevičie
nė, labai gyrė “Keleivio”
Moterų skyrių, kurį tvarko 
dr-gė M. Michelsonienė.
Lietuvės moterys čia labai 
seka ir myli visokius patari

_ • n «« Lietuvos kaliniu paramai.Ta i i alias. O dirbtino ap- . ?10 w k • j
aistymo vandeniu (ingaci- $5 Oo nuo ALDLD. 217 kuo- 
jos) čionai nėra Įtaisyta. 1

Į rytus nuo Drumhellerio, 
irie Willow Creek mieste
lio, jau keli metai atgal 
laugumas ūkininkų išbė
giojo ir jų ūkiai liko tušti.

po Willow 
reek apylinkę matosi gra

žių trobesių, namų, bet pa

mynus, i paštą. Visi “cria- musų tautiečiai šioje kolo- nuo cenzūros spauda ir kad 
deros” dėl to yra geri raitė- nijoje gyvena, bet jie tarp visoje Lietuvoje butų dau- 
liai. Sodyboj turima vienas savęs susitinka, pasikalba giau laisvės ii žmoniškumo, 
antras kamijonas produk- lietuviškai, prisimena gyve- Leiskit veikti Lietuvos vais
tams, mėsai, vilnai ir tt. ve- nimą gimtoje šalyje. Bet tai tiecių liaudininkų, jaunimo 
žioti. Laikoma po keliatą tik pirmosios ir antrosios sąjungoms, 9ocialdemokra- 
aviniu šunu, karvių, kiaulių kartos išeiviai. Trečiosios ty ir krikščioniu demokiatu 
ir kitokių gyvulių. *’ kartos lietuviškai beveik partijoms, tada jau mes tik-

jau nemoka. Senoji karta rai jausimės taip, kaip p. 
Vilnų gamyba. dar skaito lietuviškus laik- Alantas jautėsi pas mus A-

Avvs čia lengva auginti raščius, o naujoji vietinius, merikoje. Tad, iki pasima- 
—jos pačios išauga ganyk- Daug lietuvių gyvena prie tymo, Lietuvą spaudos 

bet apie jas yra dau- Commodoro Rivadavia. Jie žmones!______ T-ų T r iksas.

Į Kanados Lietuvių Ko-

Lietuvių Bendro Fronto bar .apie 60 žmonių.
Komitetas priešfašistinių “augumas čia gimusių.

Žymiausi šios kolonijos 
lietuviai yra septyni broliai 
Šlapeliai, turį savo šeimy
nas ir augina daug jauno
sios kartos, keturi broliai ir 
keturios seserys Baltuškai, 
K. Jankauskas ir kiti. Dau
gumas jų turi savo “ran
čius” (ganyklas—sodybas) 
nuo 4 iki 10 įr daugiau ket
virtainių mylių ir laiko nuo 
3 iki 10 tūkstančių avių. Vi
sos žemės yra nuomojamos 
iš valdžios. Pereitais metais 
išėjo Įstatymas, kad kiek-

pos. Viso $15.00.
J. Lesevičiu*.

Komiteto sekretorius.

MONTREAL, CANADA
Mirė Alfonsas Šimonėlis.
Šiuo pranešu, kad Alfon

sas Šimonėlis, kuris gyveno
... .. -j j Montreale, mirė siu metų

s? tužnuMū ss28 iiepos dien«-jis n-
ių tusu. Mat jų sa\ minkai jaiką ^t su “Keleiviu” 
.ssikele i lietmgesnes vie- *esiskv^ skaitė per 20

metų ir mylėjo iki paskuti
nės valandos. Mes, jo brolis 
ir sesuo, pasilikom Mont
reale nubudę. Lai jam būna 
lengva Kanados žemelė.

Jonas Šimonėlis.

JI GYVENA LAIVE.

IŠKASĖ NEŽINOMĄ 
GYVŪNĄ.

Chicagiškio gamtos isto
rijos muziejaus mokslinė 
ekspedicija iškasė Colora- 
do valstijoj da nežinomą 
mokslui gyvūną. Jis esąs to
kio dydžio kaip hipopota
mas, priklausąs pienžindžių 
klasei ir gyvenęs apie 45,- 
000,000 metų atgal.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA

WAUKEGAW, ILL.

VALDYBA 1937 METAMS, 
los. Mačiulis — nirmininkas,

906 l’rescutt St. Waukepan, III.
I KužinsKas — pirm. pagelbininkas, 

821 Prescott st., Waukegan, III. 
Suzana Gabris—nutarimų rašt.

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

720 Vine Place, VVaukegan, 111.
K Vaitiekūnas — kasierrus,

726 — 8th St., Waukegan, 111.
Kasos Globėjai:

Petraitis, D. Lauraitis.
Knygiai:

mas, kaip geriau rauginti Į n<>ri mergaitę iš motinos at-iK- nanlbraU5kas^ Marcinkus.
" Z"“ -------- sakydama, kad senas lai-’ gereik5s p Vaitekūnas.

na ir kaip virti “krupnikas.” Ivas netinkama vieta mergaitei Susirinkimai būna paskutinį nedėl- 
Taip mums čia besišne- gyventi. Ginčas dabar sPren-

kant, buvo nutarta kitą die- Įdziamas Bostono teismuose. | Adamil st*., Waukeg*n. m.

Čia parodyta 17 metu am
žiaus mergaitė. Phoebe La Plan- 

mus tame skyriuje. Pavyz- Jte- gyvena su savo motina lai- 
džiui, joms labai patiko p. ve- Draugija, kuri rūpinasi sau- J 
Onos Kubilienės nurody- soti vaikus nuo “žiaurumo,”

vienas “criadero” gali išsi
pirkti nuosavybėn iki 4 ke
turkampių mylių, tokiu bu
du ir šie musų tautiečiai ga
lės pasidaryti žemių savi
ninkais.

Kolonistu gyvenimas.
Kiekvienas “criadero” 

turi pasistatęs sodybą, kur 
•arčiau prie vandens ir užu- 
vėjos. Dirbamos žemės turi 
tik apie sodybą daržovėms 
ir vaisiniams medžiams pa
sisodinti. Kiti plotai stovi 
nedirbami. Jie apželia žole. 
kuri žaliuoja apskritą metą. 
Avys juose ganosi apskritą 
metą. Jokių kūčių ir pasto
gių joms nereikia. Reikia 
tik turėti baseinus, kuriuose 
avys maudomos 2—3 kar
tus per metus chemikalų 
skiediniuose, kad jos butų 
apsaugotos nuo ligų, labiau
sia suskio (sarnos), kuri čia 
dažnai pasitaiko ir greitu 
laiku išnaikina tūkstantines 
bandas. Sunkiausias laikas 
avims—žiemos metas. Jei 
žiemą apsninga ir sniegas 
stovi ilgesnį laiką, tai avys 
ima kristi kaip musės. Bet 
paskutiniuosius 6—7 metus 
žiemos buvo be sniego, dėl
to kaimenės išliko sveikos.

Kiekvieno savininko vai 
domas plotas yra aptvertas 
penkių vielų tvora, kad avys 
neišeitų ir kad butų žino 
mos ploto ribos. Patys savi-

lose __ _ __ ___ ___ __
giau darbo, negu nepažįsta- ^r^a, P1?6 valstybinių žiba
miems šio gyvenimo, gali 1° šaltinių. Is artimiausios 
pasirodyti. Be priežiūros ir sodybos į Commodoro Ri- 
maudvmo nuo ligų du kar- vadavia yra apie 40 mylių, 
tu per metus jos reikia kirp- bet iš kolonijos dažnai nu- dovybė pataria merginoms 
ti. Kerpama tam tikromis vykstama tenai ir susitinka- ir moterims neiukyt nesusi- 
mašinomis, kurios vilną nu- ma su lietuviais, žymiausi laukus 50 metų .aiB^ąųs. 
ima ti-umpai ir lygiai. Vii- tarP kurių yra p. Švenčio- Na, o kai susilauks 50 mestų 
nos esama keliate rusių_  n*s *r Semėnas. Čia lietu- amžiaus moteris jau ne
trumpos, ilgos, kietos, mink- kartais susieina, pasi- įpras rūkyt. O jeigu ir į- 
štos, tiesios ir garbanuotos, linksmina, pašoka lietuvis- prastų, tai kun gi jų norėtų 
Geriausia vra ilga ir minkš- kai, paidainuoja. pasirodyt, kad ji jau perei
ta. Dabar už tokios vilnos Tučius labai džiaugia- rito per 50 metų?
20 svaru gaunama 15—16 si susitikęs su Buenos Aires —---- - ----
pezų. už trumpos 10 11 lietuviais. Jis mano dar at- Geležies w plieno dirbtu-
pezų. Vilna parduodama lankyti Berisso, kur turi gi- vėse darbai paskutinėmis 
nevalvta .To<? nardavimas minių ir, apsireikalavęs ma- dienomis sumažėjo 4 nuo- vyksta Buenos Adrese. Vie- no ?Ožti i savo sodybą. šimčiais. S ;;„ >.«-
na avis per metus vilnos
duoda nuo 4 iki 10 svarų.
Šios kolonijos savininkai 
lietuviai nuo kiekvieno tūk
stančio avių gauna tarp 
6.000 ir 10.000 svarų vilnos, 
už kurią šiuo metu paima 
no 30—50 tūkstančių pezų.
Kas turi daugiausia avių, to 
pajamos iš vilnų pašoka iki 
kelių šimtų tūkstančių pe
zų per metus, bet jų gamy
bos ir pardavimo išlaidos 
vra didelės: reikia jas nu
kirpti, surušiuoti, supresuo
ti, nuvežti į stotį ar uostą, 
mokėti pardavimo agen
tams komišiną ir kita, tai 
gerai, kad pačiam auginto
jui palieka koks ketvirta
dalis, o kartais ir to nepa
lieka. Iš to reikia pirkti 
duoną, reikmens prie avių 
maudymo, kirpimo ir vilnų 
dorojimo; reikia mokėti 
“peonams” atlyginimas, 

nuoma už žemę, mokesčiai 
ir tt. Bet vis dėlto šie musų 
tautiečiai daugiau uždirba 
nei uždarbiaujantieji mies
tuose.

Lietuvių santykiavimas.
Nors toli vienas nuo kito

NORI ATPRATINTI MO- 
TER1S NUO RŪKYMO.

Vokietijos medicinos va-

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

223
■galvuotų paikių paveikslų, 

didžio, apie J50 {vairią eilių, tinkamų 
viekuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Kartoje yra trijn rųSių eilės:
TAUTMKOS, SEIMINHKOS IK DARBIN1NKUKO9. 

Tai fraiiaaota ir tartfagiaeoia eiBa karta Hetaria kaftoja. 
KAINA TIK $1.00.

SL2S.

Ktekrienas turėta papaoiti mto knrtP*t arfaėU karta. 
Kiekviena* anai pirkta t* karts paeMiiaata. Pini tas farianota 
aioat “Money Orderin”. Popionnioa gaUnia shisti tiesiog papra
stam konverte. bet reikia aiikiai nirairt savo ir “Keleivio’’ ad
resą ir nepamiršt prilipint ni Se. marka.

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

I
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų Ir Ii Lietuvos Laikreliių.)

Galėjo Suardyt Fordo Fabriką.

Kaip Lietuvos Kuni
gai Kovoja Dėl “Am

žino Gyvenimo.
Betygaloje jau kelinti 

metai kunigai bylinėjasi su 
šauliais ir miestelėnais dėl 
mūrinio namo. Namas pa
statytas ant miestelio že
mės, bet klebonija visviena 
jį savinasi. šauliai tame 
name norėjo įsteigti biblio
teka, bet kunigai deda vi
sas pastangas, kad namas 
atitektų bažnyčiai.

Vilkaviškyje viena senu
tė. kunigų prikalbinta, prieš 
mirtį užrašė savo namus 
kunigėliui, o našlaitę savo 
anūkę paliko be nieko. Naš
laitės išlaikymui jos tetulės 
iš Amerikos nuolatos siųs
davo pinigus; iš tų pinigų 
tie namai ir buvo pastatyti, 
kaipo kraitis našlaitei. Bet 
kunigas nepasigėdino paim
ti tokią “auką,"’ žinodamas, 
kad našlaitė mergelė lieka 
beturtė ir nuskriausta.

Kauno -vyskupija bylinė
jasi su pil. Bimbiene dėl 
kun. Baltrėno paliktų 15,- 
000 litų. Mat, anksčiau tuos 
pinigus kun. B. buvo užra
šęs vyskupui, bet vėliau 
juos_užrašė pil. Bimbai. Bet 
vyskupas visviena nenorėjo 
paleisti tokio riebaus kąs
nio. Jis iškėlė bylą, bet ir a- 
pylinkės ir apygardos teis
me pralaimėjo. Pinigai ati- 
teisti Bimbos įpėdiniams, 
ir vyskupas turi sumokėti 
1,700 bylojimosi išlaidų.

Šančių klebonas nesumo
kėjo inž. Šalkauskui 10,000 
litų už bažnyčios projekto 
parengimą. Klebono įgalio
tinis aiškino, kad inžinie 
rius bylą galįs kelti ne kle
bonui, bet pačiai Romai, o 
savo uždarbį turįs jieškoti 
iš parapijos. Nes kunigai ir 
vienuoliai pinigų neturį ir 
neprivalą mokėti. Bet teis
mas visviena priteisė skolą 
sumokėti. Galimas daiktas, 
kad greitai musų kunigai 
savo skolas paves apmokėti 
dangaus viešpačiui. Tik 
gaila, kad jie nenurodo, ko
kiu adresu kreiptis į dan- 
gy-

Pereitais metais Lietuvos 
teismuose buvo apie 200 by
lų, kuriose jieškovais ar at
sakovais figūravo kunigai 
ir vyskupai, baugiausia bu 
vo bylų dėl mirusiųjų pali 
kimo, dėl nemokėjimo dar
bo pajamų mokesčio ir pan 
Tai tokiais budais “dusių 
ganytojai” siekia nusipel 
nyti dangaus karalystę.

J

lr Vėl Pasikėsini
mas Ant Laisvų 

Kapinių.
“Laisvoji Mintis” paduo

da iš Kruopių tokią žinią:
Prieš 10 metų Krupiuose 

buvo įsteigtos kapinės. Jose 
yra jau 11 žmonių palaido
tų, kurių tarpe yra du sene
liai, buvę Amerikoj (Kazi
mieras Stanaits ir Kazimie
ras Unikas) ir du daktarai; 
(Mikalojus Kuprevičius ir 
Jonas Lobikas).

Šių metų gegužės 1 d. 
vruopių Etinės Kultūros 
Draugija buvo jau galutinai 
įdėjusi gražius geležinius 
vartus, kurie buvo padirb
dinti pažangiųjų amerikie- 
ių aukomis. Bet štai, bir

želio 3 į 4 naktį buvo išlau
kti iš muro vienų vartų be

toniniai geležiniai užraktai 
kirvio smūgiais gerokai 

apkapotas gražus amerikie- 
io Kazimiero Stanaičio 

antkapis. Be to, ant stulpų 
Drirašyta visokių įžeidžian- 
ių draugijos veikėjus žo

džių, o prie vartų buvo ei
nama ir teršiama. Tai darė 
tie, kurie save vadina ge-
ais katalikais.

SUGAVO APGAVIKUS.
Prieš Sekmines Obeliuo- 

e rinkoj žulikai tyčia išme
tė pundą be vertės rusiškų 
ninigų, kuriuos rado viena 
moteriškė. Tie žulikai tuoj 
prisikabino prie moteriškės,

Dearbomo policijos viršininkas Brooks (kairėj) ir šni
pas Roy Kreteman nusifotografavę laikraščiams su ke
liais dinamito gabalais, kuriuos jie sakosi radę (mat, ko
kie jie “didvyriai”’) tunely po Fordo fabriku. Girdi, jei 
tas dinamitas butų sprogęs, tai butų suardytas visas For
do fabrikas. Tik kažin, kodėl jis nesprogo? Gal jie patys 
ji tenai ir padėjo, kad paskui galėtų pasigirti jo “atra
dimu.”

Vokiečiai Pagerbė 
Darių ir Girėną.

Ant jų paminklo Soldino 
miške padėjo vainiką.

KAIP KATALIKŲ KUNIGAI LIETU
VOJE ARDO ŠEIMYNAS.

Pasvalietis V-kas buvo Į nas sutuokė. Bet pirmajai 
vedęs žmoną stačiatikę, ii žmonai pasiskundus, Repeč- 

Soldino vokiečių dienraš-> su?>'veno Pavalkų. kai buvo iškelta byla. lieja, 
is. -Soldiner Tageblatt," Bet g1™™1™’ kunigo pą. ir čia Kauno metropolijos

liepos laidoje įdėjo Da-itartas’ •nsi T*** pm»«Mįkun> išaiškino, kad p.r- 
- -- J Mirties su- zmon$ lr katalikų bazny- mosios Repeekos jungtuves 

čioje susituokė su katalike, i esančios neteisėtos, nes jis 
Nesgi kunigas jam paaiški- j esąs katalikas, o susituokęs 
no, kad jo pirmosios jung- su stačiatikę cerkvėje.

tis, “Soldiner 
17
riaus ir Girėno 
kaktuvių dieną šitokią ži
nią:

APGAVIKAI GRASINA 
AUKŠTAIS VALDININ

KAIS.
{ Veduviškių vienkiemį, 

uodupės valsčiuje pas pil. 
Tagelį užėjo vienas monte
ris ir apsiėmė pastatyti per
kūnsargį. Rankpinigių ga- 

o 20 litų, o 38 litus sutiko 
palaukti. Kai perkūnsargis 
juvo įrengtas, pamatyta, 
tad jis yra netinkamai į- 
rengtas. Buvo pakviestas 
technikas Urbanavičius, ku-

Ledai Sunaikino 
Pasėlius.

kad ji radusi jų pinigus, ir . - -• k d ,
ą iškratė, atimdami rastuo- ns PHPazino’ kad perkųn

sius rusiškus pinigus ir ta 
iroga atėmė dar tos mote- 
•iškės 80 litų. Dabar tie žu- 
ikai buvo pažinti ir polici

ja juos suėmė.

NUSIŽUDĖ ŪKININKAS
Šėta. Liepos 23 d. ankstų 

tylą Pašėtės kaime įvyko 
šiurpi savižudybė. Nusižudė 
persipiaudamas skustuvu 
rankų gyslas ir gerklę vie
tos ūkininkas Jonas Širvys. 
Velionis teturėjo apie 40 
metų amžiaus. Buvo ra
maus budo, visų gerbiamas 
žmogus, Lietuvos kariuo
menės kūrėjas, savanoris.

sargis tikrai netinkamai ir 
lavojingai įrengtas. Techni
kas tam meisteriui paliko 
raštelį, kad jis perkūnsargį 
perstatytų. Bet meisteris 
iradėjo ūkininkui grąsinti, 
akydamas, kad gausi 8 me

tus sunkiųjų darbų kalėji
mo, nes jis turis aukštą vie
tą užimantį valdininką dė
dę. Apgauti ūkininkai pa
davė apskrities valdybai 
skundą, kad tokiam apgavi
kui uždraustų statyti per
kūnsargius.

šetekšnos, Panevėžio ap
skritys. Liepos 25 po pietų 
per šią apylinkę praėjo de
besys su ledais ir perkūnija. 
Siauru ruožu ledai apkapo
jo vasarinius javus. Dau
giausia nukentėjo avižos. 
Šiaudai sulaužyti guli ant 
žemės, grudai iškulti. Apie 
pusė derliaus sunaikinta. 
Apkapotos ir daržovės. Ūki
ninkams padaryta daug 
nuostolių.

KELIONEI Į LIETUVĄ

□SSNjSy

"Šiandien prieš ketverius 
metus du transatlantiniai 
lakūnai lietuviai — kapito
nas Stepas Darius ir leite
nantas Stasys Girėnas —tu
rėjo dėl nakties tamsumo 
nusileisti Soldino miške su 
savo lėktuvu “Lituanica” ir 
čia rado mirtį. Lietuva pa
statė savo drąsiems vande
nyno nugalėtojams lakū
nams, kuriuos taip arti nuo 
tikslo ištiko toks žiaurus li
kimas, nelaimės vietoje 
gražų paminklą, kuris yra 
virtęs vietos gyventojams 
lankymosi vieta. Šitoje ra
mumo vietoje, tarp miškų, 
šį lytą buvo atsilankęs ap
skrities viršininkas p. Dan- 
zigas ir padėjo prie pamin 
kio vainiką. Jei šiandien 
musų mintis grįžta prie tos 
skaudžios nelaimės, kuri iš
tiko šiuos vyrus ir kartu ju 
tautą, tai kartu atsimenanje 
taip pat tą nuoširdžią ir 
karštą vokiečių tautos užuo
jautą, kuri šiandien buvo 
simboliškai iš naujo pakar
tota, padedant pirmam ap
skrities valstybės pareigū
nui vainiką didvyriams pa
gerbti.”

Turimomis žiniomis, Lie 
tuvos įgaliotas ministeris 
Berlyne dr. Jurgis Šaulys, 
sužinojęs apie tą simpatin
gą mostą, pasiuntė Soldino 
apskrities viršininkui 
Danzigui laišką, kuriuo pa
dėkojo jam už tą parodyk: 
Lietuvai, žuvusiųjų didvy
rių asmenyje, simpatiją ir 
dėmėsi.

u vės su stačiatike yra ne
teisėtos. Bet teismas antrą- 
ias V-ko jungtuves panai

kino, teisėtomis pripažino 
pirmąsias, ir V-ką nubaudė 
pusantrų metų kalėjimo. 
Dabar V-ko ir jo dviejų 
žmonų gyvenimas yra su
griautas, o pora vaikučių li
ko be tėvo. Visa tai įvyko 
tik dėl to, kad kunigas ėmė
si “tvarkyti” V-ko šeimos 
gyvenimą ir norėjo tą šeimą 
sukatalikinti.

Va
dinasi, atskyrė jį nuo pir
mosios žmonos ir teisėtomis 
pripažino antrąsias jungtu
ves. Bet vyriausis teismas 
antrąsias jungtuves panai
kino, teisėtomis pripažino 
pirmąsias ir Repečką nu
baudė 1 metais kalėjimo. Ir 
vėl trijų žmonių gyvenimas 
sugriautas.

O šitokių faktų Lietuvoje 
yra daug. Ir visi jie pirštu 
.prikišamai rodo, kad šei
mas griauna ne kas kita — 
tik bažnyčios atstovai, ku
rie. lanksčiai aiškindami

Vilkijietis žydas Levinas 
buvo vedęs žydę žmoną ir 
sutuoktas sinagogoje. Ture-į bažnytinius kanonus, tie-

DAINA APIE SLAUNĄ 
ŠIAULIŲ MIESTĄ.

Šiauliuos paprasta naujiena, 
Vandeniu praskiesti pieną. 
Daro tą netik pieninės,
Bet ir pieno užkandinės.
Ir alaus darykloj tože 
Įpila vandens po dožą,
Kad alus butų skystesnis, 
Nes dabar jisai pigesnis.
Taipo pat dešra kiauliena 
Neapsieina be arklienos...
Su česnakais ir pipirais, 
žmonės viską juk suryja...
Jei kas duonoj radęs slieką 
Nesu valgęs jį palieka,— 
Sako. tas nematė krizės,
Jis išlepęs ir ištižęs...
Tūla skundžiasi poniutė.
Kad liūdnoka josios bute. 
Vyras nuolat kelia karą,
Už Palangą ją vis bara...
Kai kurios poniutės tunka 
Ir neranda sau ratunko, 
Kaip numesti kilogramus, 
Kurie nepritinka damoms.
Kai kas tunka ir dejuoja, 
Kai kas alksta ir galvoja, 
Pas kurį Įlysti poną 
Ir išnešti jo bekoną...
Kai kas skiriasi su žmona. 
Pyksta, eina pas kleboną... 
Kai kas žmoną tą pamyli 
Ir gyvendami sau tyli.
Toks gyvenimas šiauliečių, 
Kiek kitoks radviliškiečių; 
Ten žmonai žandus kapoja, 
Jei žmona kur baliavoja...
Visa, kas čia padainuota, 
Nei kiek nėra išgalvota.

LIETUVOJE TRANKOSI 
PERKŪNAS.

Kruopiai, Kamajų vals
čiuje. Liepos 25 po pietų 
pradėjo kilti juodi debesys 
ir griauti smarki perkūnija 
Griaustinis trenkė Kruopių 
pil. Kalnetienės kluoną ir j i 
uždegė. Sudegė kluonas su 
šienu, dobilais ir įvairios u 
kio mašinos ir padargai.

Nausodis, Rokiškio apsk 
Liepos 25 po pietų, perku 
nijos įtrenktas sudegė šio 
kaimo gyv. Jono Dabrego: 
tvartas.

Kai kur buvo matyti per
kūno uždegtos rugių gubos.

Natkuškių kaime, Rokiš
kio vai. žaibas sudegino pi 
A. Klišio klojimą su visu 
pašaru. Gaisrininkų auto 
mobilis, važiuodamas ge
sinti, įvirto į griovį. Kol 
žmonės išgelbėjo gaisrinin
kus, namas jau buvo iki pa
matų sudegęs.

Butkiemis, Kruonio vals.
Liepos 25 užėjo smarki per
kūnija ir sudegino Prano 
Bartininko kluoną, kuriame 
buvo suvežti rugiai, mie
žiai, šienas ir dobilai. Taip1 Tai tik viso to—šmotukai, 
pat sudegė daug ir kitokių Kitaip tariant, trupinukai, 
daiktų. i (Iš "Kuntaplio”) Verega.

SODUOSE PLEVĖSUOJA 
RAUDONOS VĖLIAVOS.

Kiduliai, Šakių apskritis. 
Prinokusias vyšnias ir kitus 
sodo vaisius ėmė pulti var
nėnai (špokai), kurie daug 
ų nulesa. Ūkininkai, neži
nodami kitokių priemonių 
tuos paukščius atbaidyti 
nuo vaisių, iškabina sode 
“vėliavas,” kurdų varnėnai 
rijo ir nelekia į sodą.

Važiuojant per kaimą su
sidaro savotiškas įspūdis: 
ne vieno ūkininko sodyboje 
rievėsuoja juodos, raudo
nos ir žalios vėliavos. Dau
gelis pro šalį važiuojančių 
domisi, ar nėra kartais koks 
ūkininkų “sukilimas,” kad 
pilni sodai raudonų vėlia
vų. Tačiau nei vienam neat
eina į galvą, kad tos vėlia
vos iškeltos paukščiams at
baidyti.

Visiems užsieny gyvenantiems 
lietuviams „Lietuvos Žinios* 

metams tik 6 doleriai.
Norėdami palaikyti ryžius au už

sieny gyvenančiais lietuviai*, mes nu
tarėme mūsų dienraščio prenumeratų 
įkaityti tik tiek, kiek mums apsėtai 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiami 
išrašyti populiarų demokratiškos pa
kraipos dienraštį

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

Jei vienai šeimai per brangu — 
susidėkit dviese ar trise.

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

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

nas, Gedimino 38. Lithuania.

BALTASIS 
LAIVYNAS

Nuolatinis susisiekimas
NEW YORK—KLAIPĖDA

(Per Gother.burg-ą., Švediją) 
Laivų išplaukimai iš New Yorko

KUNGSHOLM .... rugsėjo 14 
DROTTNINGHOLM rugsėjo 23
GRIPSHOLM ........... rugsėjo 30
KUNGSHOLM ........... spalio 23

Sutaupysi pinigą pirkdamas
laivakortę ten ir atgal.

Reikalaukite musų bendros apie 
kelionę brošiūrėlės ir kainaraščio. 
Gaunama nemokamai pas visus 
musų autorizuotus agentus, arba

Swedish American Line
154 Boylston St., Boston. Mass.

EINANT PAS KLEBONĄ 
ANT UŽRAŠŲ, JAUNI- 
KIS ŠOKO PO TRAU- 

KINIU.
Svirplių kaime, Joniškio 

valsčiuje, pas ūkininką Bu- 
taitį tarnavo bernas Romas 
Irkevičius. Buvo jaunas vy
rukas. Liepos 19 ėjo su kai
myno tarnaite į Joniškį pas 
kleboną ant užrašų. Jiems 
beeinant geležinkeliu, pasi
vijo juos traukinys. Irkevi
čius traukiniui visai arti 
prisiartėjus puolė po trau
kiniu ir buvo perplautas į 
tris dalis. Irkevičius buvo 
atvažiavęs iš Žemaitijos.

jo jau porą vaikučių. Bet po 
kiek laiko jam patiko kata
likė T-tė, ir jis sumanė ją 
vesti. Kreipėsi į vieną Kau
no bažnyčios kleboną. O 
šis, pasiremdamas kano
nais, išaiškino Levinui, kad 
visa tai galima. Tik reikia 
pereiti į katalikų tikybą, o 
tada sinagogoje sudarytos 
jungtuvės savaime panaiki
namos. Nors klebonas gerai 
žinojo, kad Levinas turi vai
kus, kurie paliks be tėvo, 
bet, pasigviešęs sugauti 
naują avelę į Kristaus baž
nyčią, Leviną perkrikštijo 
ir po to sutuokė su katalike 
T-te. Iškilo byla dėl dvipa
tystės. Teismas antrąsias 
jungtuves vėl panaikino, o 
Leviną nubaudė pusę metų 
ir T-tę 3 mėn. kalėjimo, lr 
čia sugriautas trijų žmonių 
gyvenimas. Pirmoji žmona 
nenori gyventi su perkrikš-, 
tytu vyru, antroji negali su 
juo gyventi, nes teismas jų 
jungtuves panaikino. Du, 
vaikai liko pusiau našlai
čiai. O vyras... turi dvi žmo
nas ir nei su viena negali 
gyventi.

J. Repečka Rusijoje vedė 
stačiatikę žmoną, išgyveno 
su ja 15 metų. Kai pirmoji 
žmona jam nusibodo, jis su
sirado katalikę, su kuria jį 
Karmelitų bažnyčios klebo-,

Iš Klaipėdos pranešama, 
kad prie Rusnės Atmatoje 
besimaudydamas nusken
dęs pasienio policininkas; 
Bronius Girdvainis.

Pažangiejie Amerikos
Lietuviai!

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

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

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

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

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

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

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

a

siog nesąžiningai elgiasi ir 
skatina pamesti teisėtas 
žmonas. Jie visiškai nesi
skaito su tuo, kad teismas 
tokiu “antriniu” jungtuvių 
nepripažįsta, kad jų suda
rytojai baudžiami kalėji
mu, kad iš pirmųjų jungtu
vių sugyventi vaikai palie
kami našlaičiais. Jiems tik 
tas svarbu, kad uždaryti į 
savo avidę naują avelę. Vi
sus tuos nenormalumus gali 
pašalinti tik civilinė metri
kacija, kuri užkerta kelią 
tikybinei spekuliacijai.

“Laisvoji Mintis.”

Uragoay’aus Lietuvių DartVunkų
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesį. Lai 

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

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

C. Paraguav No. 1480. 
MONTEVIDEO. TTRUGUAY.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokiom rūšies smulkius pa- 

sigarsinistuK, kaip tai: paj ieško* 
jimus apsivedimų, įvairius prane
šimus, pardavimus. pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tų patį apgarsinimų patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už syk). 
“Keleivio” prenumeratoriams, ka

rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirma sykį skaitome po 2c 
už žodį. išskiriant paįeškojimns 
apsivedimų. kurie skaitomi po 3c. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už paįieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po 1c už žodį. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

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

Už paj ieškoji mus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį.

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

KELEIVIS 
253 BROADWAf 

SOUTH BOSTON. MASS.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Lietuvių žinyčia

Ypatingai dabartinės krikščionybė* gadynėje kiekvienaa turėtų 
perskaityt, net tik tada galės aiškiai supranti Dievo barinių.

Knyga didelio formato, tari 271 paalapį. Kaina popieros apdarai* 
—1.00; audimo apd.—$1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį”. Adreauokit segančiai:

KELEIVIS, 253 Broadvvay, So. Boston, Mass.

t



Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 35. Rugsėjo 1 d., 1937 m.

May nardo piknike kalbės 
Ispanijos karo veteranai.

Bendrame Massachusetts

ŠOKIMO.

Rado klazete nepažįstamą 
žmogų.

Tūlas Aleksandras Lam-

Banditai pagrobė troką 
ant kelio.

Pranešimas Koloni- dėl andy yugos išsi- 
jų Komitetams.

lietuvių piknike Maynarde kovskis parėjo pereito ne- 
per Labor Day bus visokių dėldienio naktį namo ir ra- 
idomvbių. Tarp kitko tenai do savo klazete nepažįsta- 
kalbės ir 3 Flaherty broliai, mą vyrą pasislėpus. Lam- 
kurie šiomis dienomis su- kovskis kirto nepažįstamam

Lie-, bė”
‘Darbininkas,” ‘‘Vieny-

Ant South Bostono tilto 
užmušti 2 vyrai.

Pereitą penktadienį, pa- Pereitos subatos vakarą 
čiam vidurnakty, du gink- ant Broadvvay tilto, South 
luoti banditai Dedhame už- Bostone, automobilius susi-' 
puolė didelį troką, kuris ve- kūlė su busu. Nelaimėj du 
žė $2,000 vertės valgomųjų jauni vyrai buvo užmušti, 
laiktų, suėmė jo vežiką su Automobilium važiavo tu- 
pagelbininku ir nuvažiavo, las Pickett iš Dorchesterio, 
Vežikas ir jo pagelbininkas 23 metų amžiaus vaikėzas*
vėliau buvo paleisti Lynno' ---------------
miške, o troką su prekėmis Pereitą nedėldienį Dor-

Tel. TRObridge 0330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.
} žandą ir prasidėjo kova. 
Pabudo visi namiškiai ir 
neprašytą svečią taip pri
mušė, kad policijai atvykus?

negalėjo pastovėt. Į 
esąs Arthur j 

adreso ne- 
namų visai

iš Ispanijos karo 
fronto sužeisti. Vienas jų 
turi da pasirišęs ranką, o ki
tas vaikščioja lazda pasi
remdamas. Jie buvo tarp-

Bendro Massachusetts 
tuvių Pikniko Reikalu.
Hudson, Mass.—Visi A- “J remdamas. Jie buvo tarp- Jis jau

merikos Lietuvių Kongreso Front~~ 
kolonijų komitetai Massa- hiskų priemonių 
chusetts valstijoj, kurie tu- rašinys

KK . Flah-y Sai vra ai-
luokite pribūti su tais darbi- munistų, bendro fronto ir Vaį19 n?P 
ninkais i pikniką, kuris i- visko, kas tik Yugai nepa- JO Bostone D dziule Sym- 
vyks Vose Pavilione, Mav- nnka. “Keleivį” jis vadina ^ie buvo kupinai
nard, Mass., Labor Dav “melagium,” kam paraše, pusikimsusi žmonių, kurie 
šventėj, 6 Septemberio. ‘ kad Amerikos Legijono Da- netik užsimokėjo jzangą 

Kaip buvo Hudsono kon-piaus Postas nutarė daly- bet sumele da it ^o40 aukų 
ferencijoj 11 liepos nutar- 'auti bendrame Massachu- Ispanijos demokratijos gy
ta, kiekvienos kolonijos «*ts lietuvių piknike, kuri nejams.__________
darbininku kadras turi būt draugijų komitetas ren- ... , ..
savo kapitono žinioje. g\a Maynarde 6 rugsėjo Firavičių balius.

Atvykus į parką, kapito- Lietuvos demokratijai pa- Pereitą sekmadienį SL.,. , * • ... n
nas prašomas tuojaus kreip- mmti. luga stačiai sako, Omer salėj buvo suruoštas ziuoti, tegu ateina nevėliau 
tis su visais savo darbinin- kad “Keleivis,” pavaiioda- gražus baliukas Firavičių ka?P 11 valandą, kad butų į m 
kais prie Apskričio Stalo, mas Amerikos Legijono dukteriai Olgai, kuri išteka laiko susitvarkyt. Nuvazia- 
kur bus visu informacijų: vardą “savo purvinai ko- už Johno Burke. Buvo daug yimas į Maynardą 

munistiškai politikai,” pa- svečių ir jie sudovanojo kainuos *5 centus

ir kai kurie kiti dešinių
jų laikraščiai įdėjo tūlo An
dy Yugos rašinį, “ “Bendras 
Frontas’ Griebiasi Nežmo- 

Ta

banditai nusivežė.
tautinėj Lincolno Brigadoj, Jis pasisakė 

nemonių. las jo Į.urį au pa2rarsėjo nepapra- Payne, bet savo 
Pllnas 2?e51JOSJr stu savo narsumu. išduoda. Sako,

neturįs.

Nesurado sunaus vestuvių.
Jonas Mačirauskas iš So- 

mervillės nuvažiavo į Ak- 
ron, Ohio į sunaus vestuves, 
bet vestuvių nei sunaus ne
matė. Tėvas pavėlavo pa- 
skirton dienon nuvažiuoti,

Bušai į pikniką eis iš 
South Bostono.

Iš visu kolonijų eis spe
cialus busai į Maynardo' o sūnūs tuojaus po vestuvių 
pikniką 6 rugsėjo. South
Bostono lietuviams yra pa
imta 10 busu. Jie išeis nuo j 

ir E

su savo jauna žmona turėjo 
važiuot į Canton, Ohio už
imti inžinieriaus vietą vie-

chesterio policija suėmė du 
vagiliu, kurie Bostono apy
linkėj esą padarę 30 įsilau- 
žymų.

Gera vieta Lietuviams!
Toje vietoje yra bučernė 25 metai, 

tą krautuvę laiko anglas. Bet žmo
gus jau senas ir labai apsileidęs, o 
tečiaus da biznį padaro. Savininkas 
norėtų kad tą vietą paimtų lietuvis, 
nes ta apielinkė tirštai apgyventa 
lietuviais, o visoj apielinkėj nėra nei 
vienos lietuviškos valgių krautuvės. 
Namui priklauso ir sekantys įran
kiai: didelis Ice Box, Show Reisas, 
Svarstyklės baltos, naujos mados,

MEDICINOS
Telefonas Z1IJ4
DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
167 SUMMER STREET. 

LAWRENCE, MASS.

kampo Broadvvay
kaip 11:30 išryto. Taigi 
kas norės tais busais va

St., noje aeroplanų dirbtuvėje. 1 Elektrikos mašina mėsai malt, 2 sun- 
’ - , r • .. .. kųs stalai, 2 kalades ir visos lentv-tevui nuvažiavus išIr taip,

Somerville, Mass. į Akroną, 
Ohio neteko matyti nei su
naus, nei vestuvių.

2 kaladės ir visos
nos. Krautuvė randasi prie gražaus 
kampo. (5)

1854a DORCHESTER AVĖ.,
Tel. TALbot 5208

MARTIN WALULIS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLI.AY SUVARĖ, Room 22 
BOSTON. Telef. Lafa.vette 2371 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

ir atgal 
asmeniui.

pikniko vedėjas, drg. J.; pildęs “kriminališką prasi- daug gražių dovanų p-lei
Jaskevičius, kuris turės prie Įžengimą.”.................. Firavičiutei. Šį utarnmką Somerville j
krutinės prisisegęs raudoną! Tai yra aiški isterija. Tėvai Firaviėiai yra pa- Ifajį^inys užmušė Petrą
rožę. Mes, to pikniko rengėjai, vyzdingi laisvi lietuviai. Jie

Kiekvienas kapitonas tu- su tokiais vugomis koliotis gražiai gyvena ir visuomet i 
rėš pranešti jam, kokiam neisim. JĮ

punktas. Ten bus vyriausis

Suffredini iš So. Bostono.

darbui jo darbininkai ge
riausia tinka, jeigu jiems 
bus jau iškalno darbai pa
skirstyti. Pikniko vedėjas 
pasiims darbininkus ir pa
statys kur kas geriau tinka.

Visais kitais reikalais ir
gi reikia kreiptis prie to pa
ties Apskričio Stalo.

Visi kolonijų draugai, 
kurie turėjo pasiėmę tikie- 
tų pardavinėjimui, malonės 
atsivežti ir priduoti prie to 
stalo visus pinigus už par
duotus tikietus, nes iš tų pi
nigų reikės išmokėti sve
čiams jų laimėtas dovanas, 
kurių yra paskirta $150.00 
grynais pinigais.

Hudsono lietuviai, kurie 
norės važiuoti i pikniką au
tobusu, prašomi iš kalno už
siregistruoti Lietuvių Pilie
čių Kliube pas pikniko gas- 
padorius. Kaina Į abi puses 
50 centų asmeniui: ma
žiems vaikams dykai. Busas 
išeis nuo Hudsono Lietuvių 
Piliečių Kliubo salės 11 va
landą ryto. Prašome būti 
laiku.

Pikniko Gaspadoriai.
P. S.—Pikniko gaspado

riai paskirti iš Hudsono, 
nes jie gyvena arčiausia 
prie pikniko vietos.

Nevalia greičiau važiuot, 
kaip 45 mylios.

Automobilių registracijos 
viršininkas Goodwinas iš
leido patvarkymą, kad va
kare ir nakties laiku Massa
chusetts valstijoj automobi
liams nevalia greičiau, va
žiuot, kaip 45 mylios į va
landą. Kuomet kelias būna 
šlapias, tai ir dienos laiku 
45 ąnylios bus kraštutinė

galės sutvarkyt remia laisvų lietuvių judė- Lynne policija suėmė 5
Dariaus Postas, kurio vardu jimą. Linkime 
jisai per spaudą koliojasi, Olgai laimingo 
pažemindamas gražų savo
organizacijos vardą ir įžeis
damas jo narius.

Bet mes skaitcm reikalin
gu paaiškinti visuomenei 
štai ką:

Musų komitetas turi iš 
Amerikos Legijono Dariaus 
Posto (No. 317) oficialu ,
rašta kuriame tam kitko draPanos suplėšytos, rastą, Kuname tarp ruko 
sakoma: “Kadangi musų 
organizacijos

jų dukrelei jaunuolių gaują, kuri 
ateities. imdavo plėšikavimu.
Ten buvę*.

Merginoms ir moterim* 
pamoka.

Ant Columbus avė. buvo 
rasta sumušta ir išmesta iš 
automobiliaus Grace Stin-

UZSl-

Radio programa.
Rugsėjo 5, sekantį nedėl

dienį Bostono lietuvių ra
dio programa per stotį 
WORL (920) kil.) kaip 
9:30 iki 10 vai. ryto bus se
kanti: (1) Trijų žvaigž-

orkestras iš Bridge-
son. 24 metų mergina. Jos
kūnas buvo apdraskytas, į džių

tos, pan-l vvaterio; (2) Ignas Kubi-
čekos nutrauktos, veidas su-, liūnas, dainininkas iš South
daužytas. Ji sako, kad vie- ' Bostono.(Amerikos . .. Q __________konstiiucyo r v- £ T

ra aiškiai pažymėta: *For zinomus '3™ lr -lle Pa-k™- 
God and Country, we asso- tę ją Į savo automobilių.

VISŲ
Edmundas

ŽINIAI.
Ketvirtis išlaikė

ciate ourselves together for 
the follotving purposes:
...To safeguard and trans- 
mit to posterity the princip- 
les of justice, freedom and 
democracv...’ tai Tamstų e - - - - j- c-kvietimas' buvo maloniai Sueme zmc32u<i! S.mpsoną. 
priimtas ir... Postas nutarė Pereitam “Keleivio” nu- 
raginti visus narius, kurie mery rašėm, kad Water- 
tik galės, Tamstų piknike towne nežinomas banditas

Kas buvę toliau, ji jau ne- ekzaminą elektros srity ir gavo 
beatsimenanti. Tai pamoka leidimą visokius elektros dar- 
visoms merginoms ir mote- bus dirbt*- Dirba gerai ir ne- 

nepažįstamais brangiai. \ ieta, pas Rolandrims, kad su 
vyrais nereikia susidėti.

dalyvauti.”
Tai matome, kad “Kelei

vis” rašė teisybę ir Yuga 
neturi jokios teisės jį “me- 
laginti" Melagio vardas 
geriausia tinka jam pačiam. 
Legijonieriai jau piktinasi

peršovė du policmanu, iš 
kurių vienas tuoj mirė. Da
bar tenka pranešti, kad 
žmogžudys jau suimtas. Po
licija ji rado sužeistą Dor- 
chesteryje. Jis vadinasi Ed- 
ward Simpson ir turi da ke-

Ketvirtis & Co., 322 Broaduay. 
Tel. SOUth Boston 4649.

Cambridge Bargenai
Ant rendos 5. kambariai už $18 į 

mėnesį. Be to, parsiduoda 3 r.amai: 
2 šeimynų, $2.000; 3 šeimynų, su ga
ražu ir daržu, $4,000 ; 4 šeimynų,
$4,000. Klauskit:

181 CLARK ST., CAMBRIDGE.
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jo neapgalvotu išsišokimu Batą kitokių pa\aidžių. Jis 
ir neleistinu lietuvių visuo- -Ta z-d^ tautybes, 
menės kiršinimu. “Kelei- “
vis” ir visa pažangioji musų 
visuomenė labai prielankiai 
Dariaus Postą pasitiko So.
Bostono Lietuvių Salėj ir 
visuomet jo veikimą remia.
Santikiai tarp mus ir Da
riaus Posto yra tikrai broliš
ki ir mes tikimės, kad jie 
tokie bus visuomet. Vienas 
profanas mus nesukiršins.

PAUL STEPONKUS
Karpenteris ir Pentorius. 
Popieriuoju ir Baltinu.

56 Woodlawn St., 
Jamaica Plain, Mass.

Tel. PARkway 4569

Mes turim.w.- . w. , ___ ____ užtikrinimą,
greičio riba. Tas tačiau ne- kacĮ Dariaus Posto benas 
reiškia, kad 45 mylias gali-;bus §u mumis Maynarde per 
ma važiuoti visur ir visada. ■ Labor Day, ir mes tikimės,
Tūlais atvejais ir 20 mylių 
gali būt per greitai. Apie 
tai turi spręsti pats važiuo
tojas.

Lankėsi “Keleivy” tolimi 
svečiai.

Pereitą seredą aplankė 
“Keleivį” Viktorija Jurko- 
nienė ir Juozas Yurkanis iš 
Springfield, III. P-nia Jur- 
konienė atvažiavo į Law-

.1

kad tenai taip pat dalyvaus 
ir visi Dariaus Posto nariai, 
kuriems tik laikas leis. Ir 
mes priimsime juos kaip 
brolius.

Bostono Apskričio K-tas.

Marė Rudinskaitė užsimušė 
automobiliuje.

Lavvrence’o priemiesty 
Mitunuose (Methuen) užsi- 

rence’ą aplankyt savo brolį mušė automobiliaus nelai- 
ir ta proga svečiai atvažia- mėj Marė Rudinskaitė, 26
vo į Bostoną aplankyt “Ke
leivį.” Yurkanis Springfiel- 
de turi automobilių taisymo 
dirbtuvę ir jie visą kelią at
važiavo automobiliu suvirs 
13,000 mylių. Svečiai daug 
papasakojo apie Springfiel- 
do lietuvius ir senus “Kelei
vio” draugus. Grįžę namon, 
jie žadėjo visiems papasa
koti, kaip iš didelio baltos 
popieros rolio, Maikis atne
ša naujienas pasauliui.

metų amžiaus mergina. Ji 
važiavo su savo vaikinu My
kolu Gibaldu, jų automobi
lius nubėgo nuo kelio ir 
virsdamas nuo aukšto pyli
mo apsivertė kelis kartus.

Beveik tuo pačiu laiku 
Lavvrence tūlas H. Žeroms- 
kis ar Zaborskis suvažinėjo 
einančius skersai gatvę An
taną Babišą, jo žmoną ir 
kūdiki, kurį jiedu vežėsi 
vežimėly.

BARGENAS
Parsiduoda 2 šeimynų namas su 

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

38 Bigelow st., Brighton, Mass.

Namas su Saliunu
Parsiduoda arba mainais į gerą 

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

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

L STREET
LIQUOR STORE |

Parduodam geriausius įvairią rūšių 
TONIKĄ, DEGTINĘ, ALŲ Ir VYNĄ i
Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir 

. . .t. i užsienio, pasirinkimas didžiausias irįtaisymai. Parankus įvairiausias, 
visais atžvilgiais ir Šviesus. Pokiliaraji- Vestuvėms, Namuose \ ai- 
Matyti galima bile laiku.

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

JAU LAIKAS.
Tuoj ateis šalti orai, 

nieko nelaukiant įsitaisykit alie
jinį pečiu virtuvėj ir seklyčioj, 
arba pataisykit senąjį. Mes per 
daug metų parduodam ir tai- 
som. Musų pečiai ir darbas ga
rantuotas.

Taisom taipgi laikrodžius, 
žiedus, akinius, arba senus per
dirbant į vėliausios mados.
ROLAND KETVIRTIS & CO.,
322 Broadvvay, South Boston.
Tel. SOUth Bovton 4649

5 puikų* kambariai ir 
maudynė.

Štymu apšildomi, visi nau
jausi

todėl

Tel. So. Boston 2669 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1STAS

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

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

tik susitarus.
Seredomis iki 12 diena-
Ofisas “Keleivio” name.

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

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

SOUTH BOSTONKafeteria
249 BR0ADWAY, 

South Bostone.
SMAGI VIETA PASlVAIšINT
Visokių Stiprių ir Minkštų

Gėrimų ir Užkandžių.
Gera miera, puikus patarna

vimas. Vakarais, specialiai pa
ruošiami užkandžiai.

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

Frank Zarveckass 
Vincas Balukonis

sems ir Baliams. Specialiai kainos' 
sumažinamos. Pristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak. į 

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ 

195 L Street, So. Boston.;

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADVVAY. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

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

!: 

t ,

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, REIPUS, MAFFIE.

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

1854 DORCHESTER AVĖ,
Arti Ashmont Stoties 

DORCHESTER, MASS.
Tel. TALbot 5208.

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

Tel. L'niversity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

$350.00 DOVANŲ
Mssjcmsnrs uetuviį raiūiE

KURĮ RENGIA 50 DRAUGIJŲ BOSTONO APSKRIČIO 
LIETUVOS LAISVEI GINTI,

KOMITETAS

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalius dokumentus 

317 E STREET 
(Kampas Broadvvay) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

Labor Day, 6 Rugsėjo-Sept 19 
M 37

Vose Pavilione, MAYNARD, MASS.
Didžiausia dovana prie įžangos tikietų bus $200vertės Seal fur-coatas, kurį 

aukoja didžiausia Amerikos kailių firma I. J. FOX per savo lietuvį atstovą, 
BERNARDĄ KORAITĮ. Podraug I. J. FOX firma turės kailių parodą, kur 
lietuvaitės merginos demonstruos vėliausios mados kailius. Bus parodyta už 
$10,000 kailių. Iš jų galėsit išsirinkti sau laimėtą dovaną už $200 iš Seal kai
lių patinkamo styliaus ir sa’zo.

Be to, prie įžangos tikietų bus duota $150.00 piniginėmis dovanomis. Pir
mutinė dovana bus $50, antra $25, trečia $15 ir 12 dovanų po $5.

PIKNIKO PROGRAMA:
Gros Amerikos Legijono Dariaus Posto Benas, dainuos 12 chorų, kalbės iš 

Ispanijos sugiyžę Lincolno Brigados veteranai, kalbės taipgi adv. Bagočius ir 
“Keleivio” ii- “Laisvės” redaktoriai.

Šokiams grieš AL STEVEN’S ORKESTRĄ iš 7 muzikantų.
Visus kviečia dalyvauti, BOSTONO APSKRIČIO KOMITETAS. J

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AL 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

PASITARKIT SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo viso
kių kraujo, nervų, odos ir 
kroniškų ligų. Kurie kenčia 
nuo reumatizmo, žaizdų, 
ulcerio, kancerio, tumors’o, 

i arba nuo bile odos ar gal- A vos odos ligų, reikia pasi
tarti su juom tuojaus. Žinokite, kad 
paaiškinimas ir patarnavimas visiem 
per šį mėnesį duodamas dovanai.
DR.GRADY32^T51

Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.

TelepkoM 
So. Boston

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiuoaa — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vista: 
1 HAMLIN STREET, 

Kamp. East Eighth SL 
SO. BOSTON, MASS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

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

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

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

Brocktono ofisai: TeL Brockton 4110
16 Intervale Street,____________ Montello, Mas*.
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