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Kinija Kviečia Sovietus 
Talkon Prieš Japonus.

MASKVA PASIUNTĖ TO- Ijon. Pirma Japonija per 
‘ KIJAI AŠTRIĄ NOTĄ. metus parduodavo už $10,-;
_ -• ”T-ū— i •• 000,000 šilkų; dabar gi ši-'

. Tuc pačiu laiku Japonijos tos rįnkos jį jau netekusi, i 
žvėriškumus pasmerkė Taigi, nol.ė<Jama prisi-j 

ir Tautų Lyga. plėšti Kinijoj, Japonija ne-j
Sovietų valdžios organas teks daug biznio kitur. Iri 
7vipstna” Mastkvnip na prįe to da nežinia, kuo gali* 

pasibaigti dabartinis karas. 
Jeigu jsikiš Sovietų Rusija, 
tai Japonijos imperializmas 
gali būt visai išstumtas iš 
Azijos žemyno ir nuvarytas į 
atgal Į Nipono salas.

Karo Dievas ir Karo Įrankiui.
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Represents over 75,000 Lithuanians in 
New Engianti. and ahout 1,000,000 

in the United States.
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LOJALISTAI SUNAIKINO 
2 BATALIONU FAŠISTŲ
MUSSOLINIS DAUGIAU 
KAREIVIŲ ISPANIJON

NESIŲSIĄS.

‘Tzviestija” Maskvoje pa 
skelbė Kinijos valdžios at
sišaukimų, kuriuo Rusija y- 
ra kviečiama talkon prieš 
Japoniją. Nuo savęs ‘Tzvie
stija” nieko prie to nepri
dėjo, bet Sovietų vyriausy
bės tonas prieš Japoniją!
pasidarė nepaprastai ašt- Mussolinis Atvyko

Modern bombing planesj

O

rus. Ji pasiuntė Toki jai no
tą ir stačiai grūmoja, kad 
Japonija turėsianti sunkiai 
atsakyti, jeigu jos orlaiviai 
ar kareiviai palies Sovietų 
Įstaigas Kinijoj.

Kokių žingsnių Sovietų 
valdžia ketina imtis prieš 
Japoniją, jeigu pastarosios 
orlaiviai subombarduotų 
rasų ambasadų Nankine.i an jie 
Maskvos valdininkai nesą- 
ko, bet kad Rusija yra pasi
ryžus ne vien tik kalbėti, o 
ir veikti, tai jau aišku is jos J tinęs valstybes, kurios pas- 
tono aštrumo. jkutiniu laiku pasistatė prieš

Šitas Maskvos gneztu- Italijos banditizmą Vidur- 
mas prieš Japoniją padareižemio Juroj taip griežtai, 
labai gero Įspūdžio Kinijoj.;kad MussoIinio -piratai” 
*J| JąPonlJoj opas nupuolę. jau nebegali skandinti lai- 

vų, kurie veža Ispanijai pa-

Pas Hitlerį.

Šią sąvaitę Italijos fašis
tų galvariezas atvyko Į sve
čius pas Vokietijos fašistų! 
erštą. šitos kelionės tikslas 
esąs neva paskelbti pasau
liui, kad fašistinės valsty
bės stojančios “už taiką.” 
Žinoma, fašistai meluoti 

negali nieko 
Į savo melu apgauti. Visi ži
no, kad tos kelionės tikslas 
yra susitarti prieš demokra

h

5*^
,F„

Anti-aircraft guns

Mobile army

Į Flame throw<

ir
Viršutiniame šio paveikslo kampe parodytas karo dievas Marsas su senovišku karo Įran
kiu—kardu. Kitos paveikslėlio dalys parodo jau šių dienų karo Įrankius. Tai jau nebe į- 
rankiai, bet mašinos. Miestams naikinti yra orlaiviai, gi orlaiviams šaudyt yra priešlėk
tuvinė artilerija. Pėstininkų puolimui yra tankos, gi tanke sis naikinti yra liepsnasvai- 

džiai, kurių vienas yra parodytas šio vaizdelio apačioje leidžiant baltą srovę ugnies. Gi- 
armijoms iš vietos Į vietą kilnotis yra motorais varomi trokai. Senukas Marsas su savo 
senovišku kardu jau nebegalėtų kariauti.

Teki joj manoma, kad Rusi
ja tikrai eisianti Kinijai Į gaĮbą
pagalbą. • i , ji Kad MussoIinio kelionės --------

.yra netaiką, bet japonai Paskandino RUSIJA GRŪMOJASovietų Rusija savo amba-'naujos intrigos ir karas, tai 
sadą ir piliečius iš Nankino maįy|j jau jr jg to kad jam 
atšauktų, nes japonų armija j atvykus j BerIvną Hitleris 
esanti nusistačiusi Kinijos (išėjo jj pasitikti ne su aly- 
sostinę sunaikinti. Maskva' šakele? bet u ė susi. 
šitą japonų pasiūlymą at
metė su pasipiktinimu ir į- 
sakė savo ambasadai Kan
kine, kad visas jos persona
las visuomet butų savo vie
toj ir niekur iš Kankino ne
sitrauktų. Japonų reikala

300 Žvejų.

Šį panedėlį atėjo žinių, 
kad Pietų Kinijos pakrašty 
iškilo iš po vandens japonų 
submarina ir pradėjo šau
dyt į kiniečių žvejus, paleis
dama jūrių dugnan vieną jų 

Kiniečių
ėjai gyvena ant savo lai-

vimas yra “neteisėtas, prie- 
šingaš bendrai pripažin
tiems tarptautinių įstatymų 
principams ir negirdėtas 
valstybių santikių istori
joj,” sako Maskva.

Tuo pačiu laiku Japoni
jos žvėriškumus pasmerkė 
ir 23 valstybių komitetas 
prie Tautų Lygos. Anglija, 
Francuzija, Švedija ir kitos 
valstybės išėjo atvirai prieš 
Japoniją.

Anglijoj neapykanta ja
ponams pasidarė tokia di-

rinkti armijai, išrišti iki šiol 
slapta laikytas kanuoles, 
tankas ir visą kitą mašineri- 
ją žmonėms žudvli. Reiš- ,ai paskui kjto 
kia: ziurek, pneteliau, kieK ~
mes galingi. Eidami išvien, gu vįsomįs šeimynomis, 
gal galėtume ir Rusijai tinnnnni žudė kartu
smugį suduoti!

Jiems “Nusibodo 

Karas.'ft

todėl japonai 
moteris ir vaikus. Tuo budu 
buvo nuskandinta 300 žve
jų, jų tarpe 100 moterų ir 
vaikų. Tik 10 žvejų išliko 

! valtyse gyvi, bet ir tie visi 
! sužeisti japonų sprogstan
čiomis bombomis.

Šituo nežmonišku japonų

85 jurininkai pabėgo iš Is
panijos karo laivo.

I Anglijoj uostą Fal
mouthą atėjo Ispanijos vy- žiaurumu pasipiktino visas 
riausybės naikintuvas “Jose pasaulis, o ypatingai Angli- 
Luis Diez,” kuriam reikėjo ja, nes kai kurie paskandin- 
kai kurių pataisymų. Tuoji tų laivų prigulėjo jai. Be to, 
85 jo jurininkai su keliais Japonija vos tik pernai pa- 
karininkais pareiškė, kad jie sirašė su Anglija sutarti, 

dėlė, kad* pradėta skelbti vi- iš to laivo pasitrauksią, nes kuri draudžia submarinoms 
jiems “nusibodo karas.” Vi
si jie buvo suimti ir palikti 
Anglijos policijos rankose,

suotinas boikotas Japoni
jos gaminiams. Anglai bu
vo įžeisti nuo pat karo pra
džios, kuomet japonų orlai
viai peršovė automobilium 
važiavusį Anglijos ambasa
dorių Kinijoj. Ir dabar 
kiekvienas japonų orlaivių 
užpuolimas ant Kinijos 
"miestų iššaukia vis gilesni 
pasipiktinimą. Bet už viską 
daugiausia anglus sujaudi
no žinia, kad japonų nardo
mieji laivai paskandino vi
są žvejų laivyną Pietų Ki
nijos pakrašty, nuskandin
dami 300 žvejų, jų tarpe a- 
pie 100 moterų ir vaikų.

Boikotą japonų prekėms 
remia beveik visos anglų 
organizacijos, kaip svietiš
kos, taip ir bažnytinės. An
glijos šilkų audimo pramo
nė ruošiasi jau dideliam 
darbymečiui, nes pradėjo 
gauti didelių šilkams užsa
kymų. kurie eidavo Japoni-

o naikintuvas 
Ispanijon.

gryžo atgal!tartį.

ISPANIJOS FAŠISTAI
PAGROBĖ FRANCU- 

ZŲ KONSULĄ.
“Keleivy” buvo jau rašy

ta, kad Bresto laivų dirbtu
vėse, Francuzijoj, buvo are-

atakuoti žvejų laivus. Taigi 
šiuo barbarišku savo elge
siu japonai sulaužė tą su-

Vladivostoke Sušau

dyta 19 Žmonių.

Iš Maskvos pranešama, 
kad pereitą subatą Vladi
vostoke buvo sušaudyta 19 
Sovietų valdžios priešų. Be 
to, 5 sabotažninkai buvę 

mirti Tablorins-
štuotas Ispanijos fašistų ka
rininkas Julian Troncoso,: pasmerkti 
kuris kėsinosi pavogti iš te-Įke (?). Tie, kurie buvo su 
nai Ispanijos valdžios sub; šaudyti Vladivostoke, visi 
mariną. Taigi, keršydami; buvę svetimų valstybių šni- 
už šito vagies suėmimą, Is
panijos fašistai pagrobė 
Francuzijos konsulą Mala
goj ir uždarė jį kalėjiman.
Ką ant to sakys Francuzija, 
da nežinia. Suimtas Francu
zijoj vagis Troncoso yra 
trijų provincijų gubernato
rius fašistų kontroliuoja
mo! Ispanijos daly.

pai: vieni jų tarnavę Japo
nijai, kiti Vokietijai.
amerikoFprotestas

JAPONIJAI.

Washingtono valdžia ir
gi pasiuntė protestą Japoni
jai dėl Kinijos miestų nai
kinimo ir civilių žmonių žu
dymo.

žintų Italiją ir Vokietiją Is
panijos užpuolikėmis.

2. Kad butų surasti budai 
užpuolikėms sudrausti.

3. Kad Ispanijos vyriau
sybei butų leista laisvai 
pirktis karo medžiagos.

4. Kad iš Ispanijos butų 
ištraukti visi svetimų vals
tybių kareiviai.

5. Kad Nyono konferen
cijoj įsteigta Viduržemio 
Juroj apsauga nuo “piratų” 
(Italijos submarinų) butų 
teikiama ir. Ispanijos vy
riausybės laivams.

Jei Tautų Lyga šituos 
punktus priimtų ir tuoj į- 
vykintų, tai tuoj pasibaigtų 
ir Ispanijos vidaus karas, 
sako Del Vayo.

Madride suimta 7,500 są
mokslininkų. Daug išda

vikų bus sušaudyta.
Paskutinėmis dienomis

Ispanijoj pradėjo smarkiau 
veikti lojalistai. Keliose vie
tose jie uždavė fašistams 
skaudžių smūgių ir žymiai 
sustiprino savo pozicijas. 
Pavyzdžiui, T iruelio fron
te iki šiol buvo atdara spra
ga, per kurią fašistams bu
vo “atdaros durys” prie 
Madrido-Valencijos kelio. 
Pereitą sąvaitę lojalistai tą 
spragą uždarė. Be to, kaip 

i praneša “New York Times” 
korespondentas, lojalistai 
šitoj apylinkėj užėmė apie 
400 keturkampius kilomet
rus (apie 160 mylių) terito
rijos su gražiais kviečių 
laukais kaip tik tuo laiku, 
kuomet atėjo laikas tuos 
kviečius kirsti.

Bet militariniu žvilgsniu 
• daug skaudesnis smūgis fa

šistams buvo užduotas Ara
gono fronte, Ęuescos apy
linkėse, kur lojalistai sunai
kino dideles fašistų kon
centracijas. Madrido pra
nešimas sako: “Musų orlai
viai užklupo šimtus trokų 
su priešo kareiviais, kurie 
buvo sutraukti kontratakai 
prieš musų ofensyvą. Tie 

'trokai buvo taip tirštai susi
grūdę viens prie kito, kad 

viena musų orlaivių 
bomba nenukrito pro šalį.

abazas buvo

Norman Thomas Iš

traukė Savo Kandi

datūrą.
Bet kiti New Yorko sociali

stų kandidatai pasilieka.

Norman Thomas buvo 
Socialistų Partijos kandi
datas New Yorko majoro 
rinkimams, bet pereitą ne
dėldienį jis pranešė savo 
kandidatūrą ištraukiąs, nes 
taip nutarė partija. Šitoks 
manievras padalyta dėl to, 
kad socialistams nereikėtų 
balsuoti prieš La Guardią, 
kuris yra Amerikos Darbo 
Partijos kandidatas. Iš
traukdamas savo kandida
tūrą, Thomas paaiškino, jog 
tai nereiškia, kad socialis
tai užgiria La Guardią kaip 
tinkamą darbininkams kan
didatą. Visai ne. La Guar- 
dia socialistams nėra priim
tinas, nes jis eina į rinkimus 
ir kaip republikonų kandi
datas. Bet kadangi Darbo 
Partija nutarė jį remti kaip 
Roosevelto politikos šali
ninką, tai socialistai, neno
rėdami eiti prieš Darbo 
Partiją, nusprendė savo 
kandidato į majorus nesta
tyti. I kitus miesto valdinin
kus jų kandidatai pasilieka.

Šituo manievru Socialis
tų Partija nori sustiprinti 
Darbo Parti ją, kad ji išaug
tų į visos Amerikos darbi
ninkų organizaciją.

Kiniečiai Šaukiasi 

Tautų Lygon.

Kiniečiai atsišaukė į Tau- nei 
poniją, kad ji turės sun- tų Lygą prašydami sudrau 
kiai atsakyti, jeigu jos or- sti Japoniją, kuri kaip koks Visas fašistų 
iaiviai, bombarduo darni pasiutęs galvažudys užpuo- sudaužytas į skutus ir su- 
Nankiną, tyčia ar netyčia 1 ė ju kraštą, naikina mies- naikintas.” 
numes bombą į Sovietų am- tus ir žudo civilius gyvento- Tuo tarpu Madride loja- 
basadą Kinijos sostinėj. Ja- jus. Šį Kinijos skundą Tau- listai susekė didelį fašistų 
ponai gi sako, kad kiniečiai tų Lygos patariamas komi- sąmokslą, kurio lizdai buvo 
patys gali subombarduoti i tetas svarstys šią sąvaitę. Pietų Amerikos valstybėlių 
Sovietų ambasadą ir suver- Bet to komiteto nariai iš atstovybėse ir konsulatuose, 
sti bėdą ant japonų, kad į- kalno jau pasakė, kad Tau- Tuose lizduose buvo suimta 
traukus Rusiją į karą prieš tų Lyga negali Japonijos 7,500 sąmokslininkų, kurių 
Japoniją. Japonai net pra- sulaikrti ir negali duoti Ki- tikslas buvęs užpulti Mad- 
nešė Sovietų konsului Šan- nijai militarinės pagalbos, ridą iš vidaus ir išžudyti lo- 
chajuje, jog kiniečiai per- Ji gal rekomenduosianti, jalistų vyriausybę. Daug ši- 
dažo savo orlaivius, kad jie valstybėms pagelbėti Kini- tų išdavikų dabar bus su- 
išrodytų kaip japonų maši- jai tiktai su ligomis kovoti šaudjla. 
nos. “ ir gal ekonominės paramos Į pietų vakarus nuo Mad-

Bet Maskva šitoms japo- suteikti. rido, Portugalijos pasieny,
nų pasakoms netiki. Ji sa- --------------- fašistams taip pat užduota
kosi žinanti japonu gudrv- Amerikon Ffirmprini lemiamų smūgių. Lojalistai 
bes, ir todėl pranešė iš kai- ' . “ tenai sunaikino čielu 2 faši-
no, kad už kiekvieną bom- IF I/ar 1)0 I ūVllja. stų batai jonu. 
bą, numestą į rusų ambasa- CIO vadas Levvis išsireiš- L-VS ir supratęs, kad Ispa- 
dą, turės atsakyti ne Kinija, kė an(jai, kad ateinantiems ni.i°s respublikos _ gynėjų 

Amerikos prezidento rinki- nebus galima nugalėti, Mus- 
mams galima tikėtis Ameri- solinis pasakė Londono 
kos darbininku ir farmeriu diplomatams, kad jis dau- 
susispietimo i 'vieną Darbo ^au savo kareivių Ispanijos 
Partiją. Reakcinė spauda fašistams jau nebesiųsiąs. 
dabar skelbia, kad farme- Bet kas tam melagiui ir ap- 

Leidžiant “Keleivi” spau- rių organizacijų vadai Dar- gavikui gali tikėti. Juk 8 
don radio pranešė, kad Ja- bo Partijai nepritarią. Bet mėnesiai atgal jis pasirase 
ponijos valdžia pradėjo kon- Minnesotos farmeriu “Ho- nesikišimo sutartj prizą- j ponų buvo užmušta ir 2,000 
__ i • i.a „—--------------------------------------- ” dėdamas nesiusti dauenau' neimto nolnicvėr TU tr»

JAPONIJAI.

Sovietų Rusija įspėjo Ja-

bet Japonija.
600,000 Japonų Ar

mija Rusijos Pa

sienin.

RAUDONARMIEČIAI PA
KLOJO 3,000 JAPONŲ.

United Press žinių agen
tūra praneša, kad buvusi 
Kinijos komunistų armija, 
kuri dabar eina kartu su 
centralinės valdžios kariuo
mene, pereitą sąvaitę užda- 
vusi japonams skaudų smū
gį Šensi provincijos kalnuo
se. Sakoma, kad 3,000 ja-

centruoti 600,000 kareivių lyday Associationo” pirmi- dedamas nesiųsti daugiau 
armiją Sovietų pasieny. Si- ninkas Bosch praneša, kad J°^.1OS pagalbos Ispanijos 
byre, nes Japonijoj esą įsiti- politinė organizacija, kuri fašistams, o ar jis nesiuntė. 
kir.imo, kad Sovietai ‘ eisią gintu farmeriu ir darbinin- ItalU karei.Y,y .įPanlFy tuo‘ 

kų reikalus, būtinai reika
linga.

paimta nelaisvėn. Be to, 
raudonarmieč i am s tekę 

daug japonų amunicijos.

Kinijai į pagalbą. met buvo 40,000, o dabar y 
ra jau 80,000. Ir Romos lai
kraščiai atvirai didžiuojasi, 
kad dabartiniu laiku 12 ita
lų generolu vadovauja Is-

PAGROBĖ CHICAGOS
FABRIKANTĄ. TROKŲ STREIKAS

Pereitos subatos naktj HARTFORDE.
Chicagoj buvo “kidnape- Hartforde streikuoia tro- ponijos fašistu armijai. Tai rių” pagrobtas Charles S. kų vežikai. Streikas Jdažnai gi fašisto MussoIinio para- 
Ross, turtingas pasveikini- p&sižymi riaušėmis, nes tro* nieko nereiškia. O jo zo- 
mų kortelių fabrikantas. ka kompanijos bando ope- dis nei tiek nevertas. 
Banditai jokio reikalavimo ]-aoti savo trokus streiklau- Todėl Ispanijos vyriausy- 
jo šeimynai nepaliko, bet pagalba. Vienas trokas, bės atstovas Del V ayo šią 
yra spėjama, kad jie pri- prikrautas pilnas dviračių, sąvaitę Ženevoj pareikala- 
siųs jį paštu ir kad reika- pereitą sąvaitę buvo snde- vo:
lauš apie $250.000, 'gintas. Tautų Lyga pnpa-

JAPON1JOJ PASIRODĖ 
EPIDEMIJA.

Žinios sako, kad Japoni
jos mieste Fukuoka pasiro
džiusi dizenterijos epide
mija. Žmonės viduriuoja 
kraujais.
TRAUKINYS UŽMUŠĖ 

7 ŽMONES.
Pereitą nedėldienį West 

Virginijoj traukinys sudau
žė troką ir užmušė 7 žmo
nes, kurie juo važiavo.
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Kur Japonų l gnis Nušlavė Miestą.

PRIEŠ “BENDRĄ FRON- gyvulių vuodegų ir Sokrato 
TĄ.” filosofijos negalėjo būti

‘Naujajai Gadynei” u. nieko bendra Taip pat nė- 
bai nepatinka socialistų ir rY nteko bendia taip lietu- 

- - - vių komunistų ir dabartines
SLA. centro valdybos.

Visų pirma, šitoj valdy
boj nėra nei vieno komunis
tams artimo žmogaus.

Toliau, tautininkai atme
ta šitą valdybą ne visą. o 
tik tuos žmones, kurie ne
priklauso jų kompanijai.

Pagaliau, už dabartinę 
SLA. valdybą pasisakė ne 
“bendras frontas,” kurio 
taip bijosi tautininkai, bet 
Vakarų Komitetas, kurio 
nariai “bendram frontui” 
kaip tik nepritaria ir prieš 
komunistus kovoja.

Tai ko g: daugiau da 
“Vienybės” žmonės nori? 
Nejaugi jie tikisi gauti iš 
SLA. da vieną $25,000 pa
skolą. jeigu tokiais naiviais 
argumentais teisina savo 
skverbimąsi Į Susivienijimo 
valdybą?

fron-komunistų “bendras 
tas.” Ji sako:

“...socialistam neieikėjo da
ryt ‘bendrą frontą’ su lietuviš
kais stalincais. Bimbiški-miza- 
riški pelai nedavė vaisingo ir 
sėkmingo darbo grudų. At
stumta daug pažangiu žmonių, 
kurie butų dirbę už atsteigi- 
mą demokratinės tvarkos Lie 
tuvoje.”

Mums rodos, kad šitam 
šuviui parakas buvo suga
dintas visai be reikalo. At
stumta, girdi, daug žmonių, 
kurie butų dirbę už atsteigi- 
mą demokratijos Lietuvoje.

Kur gi tie “atstumti žmo
nės” yra ir kas jie per vie
ni? Ir kur yra tas “bendras 
frontas,” kuris juos atstu
me?

Jeigu “bendru frontu” 
vadinti Amerikos Lietuvių 
Kongresą, tai jis nėra vienų 
tik socialistų ir komunistų 
padaras. Ir Amerikos Lie
tuvių Kongresas ne atstume 
demokrat i j o s šalininkų 
bet, priešingai, sutraukė 
juos krūvon ir suvienijo. 
Juk nereikia užmiršti, kad 
Kongrese buvo atstovauja
ma 71,000 lietuvių. Ar buvo 
kada nors pirma Amerikoje 
susirinkusi tokia gausi mu
sų visuomenės atstovybė?

Kitas pavyzdys, kad A- 
merikos Lietuvių Kongre
sas ne atstūmė žmonių nuo 
Lietuvos demokratijos gy
nimo, bet daugiau juos su
vienijo, gali būt Bostono 
Apskričio Komiteto demo
kratijai ginti piknikas, ku
ris įvyko per Labor Dav 
Maynarde. Į šita pikniką 
suvažiavo tiek svieto, kiek 
Maynardas da nebuvo iki 
šiol matęs. Patys “Naujo
sios Gadynės” korespon
dentai šitą faktą pripažįsta.

O kas yra Bostono Ap
skričio Komitetas, kurio pa
rengimus lietuviai taip kar
štai remia? Jis yra pažan
giųjų draugijų įgaliotinių 
organas Lietuvos 
ginti. Jeigu jį galima pava
dinti “bendru frontu,” tai 
toks “frontas” turėtu būt

JIS NORĖTŲ DUSYK 
SUŠAUDYT.

Fiancuzijos socialistų or
gano korespondentas pra
neša iš Ispanijos, kaip tenai 
fašistai tyčiojasi iš republi- 
kos gynėjų, kuriuos jie su
ima ir žudo. Tyčiojasi netik 
patys generolo Franco gal- 
variezai, bet ir “artimo mei
lės” skelbėjai, kunigai. Gir
di,

“Vienas jų kartą 
musų kamerą. Jis mums pata
rė pasiruošti ‘prieš Dievą.’ Jo 
pamokslas baigėsi šiais žo
džiais :

“ ‘Mieli sūneliai! Jus greitai 
sušaudys. Ir tai bus labai tei
singai pasielgta. Galima tik 
apgailestauti, kad jūsų dukart 
negalima sušaudyt’...”

kiekvienoj Amerikos lietu
vių kolonijoj, nes jis jungia 
žmones krūvon ir

KELEIVIS. SO. BOSTON

čia matome dalį Nanyuango mieste! 
niečiai čia narsiai kovojo, stengdamie 
buvo tokia pragaištinga, kad iš kiniečiu 
da matyt kiniečių kanuolės. bet kareiviu 
lavonus nurinko.

k ris stovėjo japonams ant kelio į Peipiną. Ki- 
: riešo nepraleisti, bet neatsilaikė. Japonų ugnis 

kariuomenės beveik nieko čia neliko. Gatvėje 
au nebėra. Beveik visi jie krito, o gyventojai

“MASKVA MORALIŠKIAUSIS MIES
TAS PASAULYJE.”

Prostitucijos ir naktinio 
gyvenimo visai nėra.

Latvių žurnalistas A. 
Arenštamas, kurį cituoja 
“Lietuvos Žinios,” rašo 
apie Sovietų sostinės mora
lybę. Žmogui, kuris matė
miestų gyvenimą buržuazi-1 
nėse šalyse, jis sako, Mask
va išrodo morališkiausis

t ma pavadinti išsivadavimu 
i iš erotikos. Kūno apnuogi
nimas scenoj, moters kūno 

• rodymas, kas Paryžiuj ir 
Londone yra paprastas reiš- 

1 kinys, Sovietų Sąjungoj vi
siškai negalimas.

Taip pat jokios erotinės 
atmosferos nėra ir naujuo
siuose pramogų soduose. 
Milžiniškasis Kultūros ir

liams 25,00b auksinų.
Perskaičiusi šitą doku

mentą. “Draugo” redakcija 
savo apžvalgoj sako:

“Tiesa, kad socialistai ir pa
tys neaukojo Lietuvai ir kitus 
atkalbinėjo...”

Na, kodėl gi kunigų laik
raštis taip begėdiškai me
luoja?

Kalbos Dalykai.
“Nok, neg, nuog.

SLA. NARIAMS LAIKAS PAGALVOTI

miestas pasauly
Generolas Jagoda, kurisI poilsio parkas, kuris užima 

buvo pamėgęs ištvirkusi beveik 300 hektarųt yra vie- 
gyvenimą, buvo sušaudytas. na žymiausių Maskvos \ie-

Kuomet kunigu ir vysku- eta viskas parodoma to
pų globojamam Kaune pro- kiu dideliu mastu, kaip nie- 
stitucija yra legalizuotas ir kur pasauly. Ir nieko nuo- 
viešas biznis, tai Maskvoje, stabaus, Kad rusai veda tą 
kur bažnyčios uždarytos, SO(U aplankyti ..deną, La- 
prostitucijos nėra. įvaU» Munteri, nes tas sodas

Dėl tos priežasties Mask-įY.ra *?ks, kalJ..Įusai &a. Pa' 
vej ir nėra beveik jokio j sididziuoti. Bilietas įeiti į tą 
nakties gyvenimo. Rusui s°dą kaštuoja 30 kapeikų, 
netenka labai rinktis, kur Sode yra teatras, kino, 
praleisti vakarą: teatre, ka- šokių salės ir aikštės, spor- 
vinėj ar pramogų sode. Te- to aikštės, restoranai, kavi- 
atro menas čia aukštam nės, sanatorijos, vaikų

Daugelis musų žmonių 
rašo: “Velionis paėjo nok 

atėjo i Panevėžio,” arba “nog Žie-į
žmarių,” arba “nuog Pilviš- P * 
kių.”

Kaip tas “paėjo,” taip ir

Brooklyno ir apylinkė 
pažangus SLA. nariai turė
jo pasitarimą savo organi
zacijos reikalais, ypač atei
nančių nominacijų į Pild. 
Tarybą klausimu. Plačia: 
apdiskusavę visą padėtį ii 
turėdami mintyje musų or- 

į ganizacijos gerovę, mes 
j priėjome prie sekamų išva- 
idų, į kurias norime atkreip
iu dėmėsi visų SLA. narių:

Mes jokiu budu negali
me sutikti su taip vadinamo

laipsny, aukštesniam už Va
karų Europos teatrą. Bet

prie
glaudos, poilsio namai, alė
jos, miškas, maudyklės, 

aikštė, žaidimų

Tai ve, kokia pas 
veidmainius “artimo 
lė!”

tuos
mel

“DRAUGAS” PATRAUK
TAS TEISMAN.

siu narių. Mes sutinkame scena visiškai politikos už- koncerto 
remti dabartinės Pild. Ta- valdyta: 90 nuošimčių visų aikštės, 
lybos penkius narius, Bago- veikalų garbina komuniz- į Čia gali susirinkti šimtai 
čių, Mažiukną, Mikužiutę, mą. Atrodo, kad toji nuola- tūkstančių žmonių. Aš ilgai 
Gugi ir Dr. Stanislovaitį. tinę propaganda gerokai i-1 stovėjau prie aukšto bokšto, 
Mes manome, kad jie nuo- grisusi. Apie tai galima kur iš 30 metrų aukščio už 
širdžiai ėjo savo pareigas, spręsti iš to pavyzdžio, kad 20 kapeikų galima nušokti 
gero vėlina musų organiza- teatre vaidinant nepolitinį ■ su parašiutu. Žmonių čia 
cijai ir todėl užsitarnauja ar klasikinį veikalą jau stovėjo ilga eilė, nes labai 
SLA. narių pasitikėjimo. J prieš kelias dienas bilietai daug kas norėjo pabandyti 
Viniko ir Mockaus vietas išparduoti. Gauti bilietą , to ypatingai pamėgtojo 
mes siūlome statyti taip pat veikalui “Anna Karenina” sporto, 
pažangius, demokratiniai Maskvos Dailės teatre be- Kas mėgsta šokti, eina į

le suoki i - taip vaumaiiiu nusitdkusius žmones. Tik- veik neįmanoma. O į veika- “National” viešbutį. ŠĮ vieš- 
ąf A YflV,ni 1 įtai toks sleitas, musų supra- lūs su politiniu turiniu bilie- būtį uždaro pirmą valandą.
Sful'vmu nominuoti it “mu‘. Yj8“ P3’ «< kiek nori “Ąnnos Kare- Kaip tik laikrodis išmuša,

- ti ’vka /išbarti™ Pild žangiuosius ir išgelbėtų mnos” vaidinimas teikia visi atsikelia ir eina namon. 
Tarvhs kūrins ra SLA. nuo smetonininkų dik- neužmirštamų įspųdžiu. Niekada čia neiškyla jokio

yni aiškaS altedeZ 1^^*®- Gr?itu, ]aiku ?! Darbininkų teatre aš ma- triukšmo, jokio ginčo, tik iš 
ir pro-smetoninio

1 duoti savo
giais pavyzdingi, o baltieji —tai Sovietų Rusijoj dabar 
niekšai. Naujuosiuose vei- vienas svarbiųjų šukių, 
kaluose meilės siužeto be- Tai ir visa, ką galiu papa- 
veik visai nėra. Visam kra- šakoti apie Maskvos nak- 
šte eina procesas, kurį gali- ties gyvenimą.

riaivisi tie “nok,” “nog” ii ti V^t/nin T“nrn kimės sušaukti platesnį čiau veikalą “1919” apie pi- įeto pasitaiko pasigėręs,Strnvmo žmonS b.“,SLA:nariP Patarimą i, lietini karą: čia raudonieji bet ir jis tuoj patenka i mi- 
tent seki * rius Vinikas ir Pasiulvmus Į tas atvaizduoti visais atžvil- licijos rankas. Moralė, dora
iždo' globėjas Mockus. dvi Tietas-

“nuog” geresnėj musų kal
boj nevartojami. Ypač jie 
neleistini literatūroj. Vietoj
“velionis paėjo nok Pane-. ~ nnmmnmną
vėžio." reikia rašyti: ‘‘ve- “SLA. Vakarų Komiteto” . P381“™”38, K -
lionis buvo kilęs nuo Pane- argumentas, kad jis daro SLA‘ Nar"» Kom1’
vėžio.” tą pasiūlymą “išvengimui

--------- kivirčų” per rinkimus,
priimtinas ir neišlaiko“Laižybos” ir “lažybos.'

.. ,. t v • i ix- tikos. Viena, kad tai išsiža-
Negalima labai kaltinti jojimas demokratinio prin- Į 

Amerikos lietuvių, kuomet

išrinko

tetą ir įgaliojo jį paskelbti 
viršuje išdėstytas mintis, 

ta" Laikinas SLA. Narių

P. S.—Neužilgo paduosi- 
. “p - i- v ‘ cipo, darant nusileidimus me ir antrašą, kuriuo SLA. 

Chicagos “Vilnis” (220 -l?e >aKo: Becykim, ąr nūs demokrati jo6 priešams; an- nariai galės susirašyt su 
įotinm num-> praneša, kad kleri- ketaus, ar ne. Lietuvai ia- ^ra nusidedamą organiza- Laikinu SLA. Narių Komi- 
laisvei'-kalų “Draugas” susilaukė bai mešsta bec^ ^V^cijos gerovei, remiant to- tetų.

teismo bylos. Ji sako, kad- kamo vardo tam sportui sa- kius kandidatus, kurie ir 
Y.0, kaiboj netun. Lietuvoje idėjomis ir savo dar
ųjį1 • - vUX °j Iai}°Jan\Os bais organizacijai ir jos na-
Jaizybos, o dabar prade- jamg kenkįa jr trečia, tai 
aama rašyti jau lažybos, k-ad

“Dienraštis ‘Draugas.’ ku
rio išleistuvė randasi 23rd pi. 
ir S. Oakley avė., kaltinamas 
algos neišmok ėjime darbinin-

kruvon ir, vietoj, kui Juozui Judickui, kuris dir 
tuščių rietenų, dirba pavyz-, bo 1932 metais spaustuvėj
dingą darbą.

bet abidvi formos nevyku-

Komitetas. Nori Atsteigti Rusijoj Caro Sostą.
Kunigaikštis Kirylas orga-įti Mandžiuke, kur rusų bal- 

nizuoja monarchistus. į tagvardiečius išlaiko japo-
Londono “News Revieu”nat g?u.? jnonarc'histų 

praneša, kad kunigaikštis! kinijoje.^ \ engr.joje n 
Kirvlas, pretendentas į Ru-' A™erlkoje. Nemažai jų esą 
sijos sosų, dabar keliaujat Londone- Visų sunkiau- 
po Europą ir organizuoja jla ™s« monarchiaams da- 
Lsų monarchistus visose f>ar Francuzijoje. Kunigatk- 
Europos valstybėse. Kuodas Kirviui esą pasiūlyta
norįs išaiškinti monarehis- ,us^ ™naręhlst«
tams kad Sovietu tvarkai dldel£ organizacijų atstovų

Kai Italijos fašistų armi- Rusijoje artėjąs galas ir konferenciją Budapešte, 
ja Ispanijoj pradėjo nai- kad greit Rusijoje galėsian- kad patikrintų rusų monąt- 
kinti baskų kraštą ir pulti ti būti atkurta monarchija. ch!? - sPekas

Baskų Vaikus Grą
žinsią į Bilbao.

iliuzija. kad remiant smeto- 
nininkus busią išvengta ki- 

net virčų. Juk vos spėjo pasiro
dyti “Vakarų Komiteto’’ 
pasiūlymas, kaip smetoni- 

redakto-

Fašistų spiriami, to reika 
lauja vaikų tėvai.sios. “Laižybos” yra 

juokingas terminas, nes, ge
rai išanalizuotas, jis reiškia 
madinį laižymąsi. O visi juk 
zmo, kad žmones becyda- - J —-
mi” niekados
laižo. Gi “lazyoos visai )pild Tarvboje 

„ . svetimas žodis. Matvt. jis
“Teismas turėjo įvykti rug- pagkolintas iš baltgudžių,: 3

sėjo 17 dieną, bet buvo atidė- pas - ....... -----
tas iki spalio 4 dienos.

“Byla randasi miesto teisme

“Kadangi ‘Draugo’ admini
stracija atsisako atmokėti už
vilktą algą. sako bylos doku
mente, tai J. Judickas reika
lauja per teismą jam priklau
sančios algos.

NAIVUS ARGUMENTAS.
Juozas Tysliava aiškina 

“Vienybėj” (209 nr.) kodėl 
tautininkai nenori balsuoti 
už dabartinę SLA. Pildo
mąją Tarybą, bet stato kan
didatais vien tik savo parti- Į 
jukės žmones ir rengiasi už 
juos kovoti. Esą,

“Jau pirmiau tautininkų 
spaudoj buvo gana aiškiai pa
sakyta. kad tol. kol socialistai 
eis ‘bendru frontu’ su komu-1 
nistais, tautininkai i jokias 
koalicijas su socialistais neis...!

“Ir tol. kol socialistai nepa ' 
reikš viešai per savo spaudą. ; 
kad jie nieko bendra neturi su 
komunistais, šiais demagogais 
ir kurstytojais, tautininkai 
negalės rimtai žiūrėti Į ‘Vaka
rti Komiteto’ pareiškimą.’’

Vadinasi, dėl to, kad kai, 
kuriose kolonijose socialis- į 
tai su komunistais nemato
reikalo tari) savęs peštis, tai ..... .. - . .
tautininkai negali remti da- kolonijas jis pasakysiąs 
bartinės SLA. Pildomos ei.t. Pakalbu. Chicagon su-
Tarybos. gosiąs spalių pabaigoj.

Tai lygiai toks argumen-

teisėjo
je.”

Joseph Drucker žinio-

Tai nelabai 
lvkas.

malonus da-

PRUSEIKA IŠVYKO 
CALIFORNIJON.

žmones oecyua- • • - • knd iip kuilį uasnų mastą n puiu u ouii atKurta monarcnija. ‘ 1
dos viens kito ne- : Vįniko įr Mockaus buvimą'Bilbao miestą, tai baskai, Rusų monarchistų organi- ' .

“lažybos” visai Tan-boje sSto JS Pasiryž? mirti k.°.v°J SH už‘ zacijų Europoje esą 42. Šie Valdžia Šelpia
‘riekutė- puolikais, ™.ona‘rYhistai vis dar tebeti- ] f00,000 Bedarbių. 

savo vaikučius, kį, kad monarchija bus ga-
Įima atstatyti. Ta jų viltis

tas, kaip to senovės Atėnų 
valdininko liudynias teisme 
prieš Sokratą: Kadangi 
Dievas davė gyvuliams

Prie tos armijos žiemą pri- 
sidėsią da 300.000 alka

nųjų.
Kalbėdamas pereitą są

vaitę Chicago je, šelpimo 
administratorius Hopkins 
pranešė, kad dabartiniu lai-. 
ku federalinė valdžia šelpia 
per PWA apie 1,400,000 
bedarbių. Ir jis pranašavo, 
kad ateinančią žiemą prie 
šitos alkanųjų armijos pri- 
sidėsią da 300,000 žmonių 
jeigu pramonė eis norma
liai; o jeigu darbai fabri
kuose sumažės, tai ir dau
giau reikės šelpti.

Hopkinsas atvirai pasa
kė, kad tiems bedarbiams, 
kuriuos dabar užlaiko 
PWA, jau nesą vilties rasti 
kokio nors darbo pramonėj. 
Dirbtuvės jau nebenori 
samdyti senesnių darbinin
kų, kaip 40 metų; gi šelpia
mi bedarbiai jau dabar yra 
nejauni žmonės, o toliau jie 
eina vis senyn. Taigi val
džia esanti jau pasiruošus 
šelpti juos visą gyvenimą. 
Kad ir butų darbo, tai dau-

pastaruoju laiku, kai prasi
dėjo Rusijoje nerimas, pa
didėjusi. Rusų monarchis- 
tai ėmęsi svarstyti jau ir 
programą busimajai Rusi
jos imperijai. Pagal tą pro
gramą, busią sugrąžinti vi
si titulai, tik jie nebeduosią 

Visos
pramones jmones, kurias 
valdė jų savininkai, busią 
grąžintos jų Įpėdiniams. Da
bartinės pramonės įmonės, 
pastatytos Sovietų, ir toliau 

ži
nioj. Naujoji Rusijos impe
rija busianti federacinė 
valstybė, o caru busiąs pats 
Kirylas. Vidaus tvarka bu
sianti panaši į Anglijos. 
Naujasis caras paskelbsiąs 
amnestiją bolševikams ir 
sugrąžinsiąs tikybos ir spau
dos laisvę.

Galingiausia rusų monar
chistų organizacija dabar 
esanti Jugoslavijoje. Jie ten 
savo žinioje turį ir smogikų 
korpusą. Jugoslavų monar- 
chistai gauną didelę para-

... . Angliją ir kitur.
ra’’ (nas lenkną “7ak1ad”i Šiomis dienomis fašistai! „ . „ vtą. ( lenku. _ zakiaa j. paskelbė du skitu Kai fašistai užėmė Bil-Lietuvos kalbininkai tu- yesa1 paskeioe nu sienų,
rėtu Dariruninti rita musu bet, pasak “Dirvos, eina ba° ir Santandero miestus, lėtu pasirūpinti šitą musų jie tuot pradėjo reiką-

no fašistinio sleito. Smeto- kad išvežti baskų vai- 
nininkų sleite taip pat fi- sugrąžinti atgal,
guruoja Vinikas ir Mockus. Girdi, užaugę demokratine- pirmenybių

Sugrįžimas smetonininkų se sąlyse tie vaikai , palik. M P imonės

pasirūpinti
kalbos spragą užpildyt

“Czy pan iest pan../

“Vienybės” Tysliava ci-
tuoja anekdotą apie tą len- viešpatavimo butų didžiau- amžini fašizmo, priešai, o 
ką, kuris klausęs pas kitą sja §la nelaimė" Prieš tas gen. Franco nori, kad jie

it lenką: “Czy pan -iestes pan’ 5ų pastangas reikia rimtai augt’J Ispanijos fašistų glo-
. ............... nary., iš- cz,. pan u R panb” get ; ,. rimtai kovoti hus boj ir užaugtų fašistais. Ir x x . x ,

važiavo j Cahfomiją. Jis trum- jenkaj ^jp nekaiba. Ju kai- o-alima tik tada kada visi pradėta daryti į vaiku tėvus pastatytos Sovietų, irto] 
pam laikui sustojo Dės Moi- 1 ooVJnvą tnr3tn u.“ 1 Kaua vinį S k„j ‘ -paSlllksianciOS valstybes
nes Iowa naskui trumoam iJ v-?- 5 mr.eni, pažangieji SLA. nariai ir spaudimas, Kart jie patys __ ------- --J -
Sui Zto, Itenver cTra skambetl: tzy Pa” lest veikėjai veiks vieningai. Gi reikalautų savo vaikų grą-
laikui .U.to. Denver. Coiora- panem? czy pan tylko u pa- “Vakarų Komiteto" pasiu-‘zimmo.

na panem ? lymas remti dviejų fašistų ■ Londono “Moming Post”
TautisKas Cibukas. kandidatūrą ne vienija pa- dabar praneša, kad 1,000

----------------------------------  žangiuosius, bet skaldo juos baskų tėvų, matyt fašistų
MEDINIS DIEVAS PRA- ir neša ju eilėsna nesusipra- 'spiriami, kreipėsi į Anglijos

DĖJO “VAIKŠČIOT.” timus. Jei tarpe musų ne-konsulą Bilbao mieste pra-
bus vienybės, smetoninin-šydami, kad Anglija sugrą- 
kai gali pasiimti SLA. va- žintų jiems vaikus atgal 
dovybę ir iš naujo pradėti
musų organizaciją marinti,

‘Vilnis'
“Drg.

‘Vilnies’

rašo:
Leonas

redakcijos

do, o iš ten trauks Los Ange
les link ir j San Francisco.” 

Važiuodamas per lietu-

Žudomi Kinijos 
pradėjo jieškoti susiramini
mo “stebukluose.” Štai, pe
reitą savaite šanchaįuje pa-Šioje vietoje anądien bu- sklydo gandas, kad Nantao ka^p ai^nčb 

vo paduota iš p. A. žmui- miesto Dievas, milžiniškas tam atfft* ’ tu us na 
dzinavičiaus atskaitos iš- balvonas iš medžio, nuėjęs

bažnyčios i čapei 
Ki

AR TAI KRISTAUS 
MOKSLAS?

vuodegas gintis nuo musių,
tai aišku, kad Sokratas yra trauka, kuri parodo, kad or- iš savo 
kaltas ir turi būt nubaustas, ganizuojant Lietuvos vals- provinciją, padrąsinęs

tam atgal, 
rių išterorizuodami laukan. 

Todėl mes siūlome, kad

Anglijon dabartiniu lai
ku yra atvežta 4,000 baskų 
vaikų ir, kaip žinios sako, 
Anglijos užsienio reikalų 
ministerija jau pranešusi 
Ispanijos Pabėgėlių Komi-

butų sudarytas vienas paštetui, kad tuos vaikus neuž-
Kiekvienas sveiko proto tybę, “Keleivio” redakcija nijos kareivius ir vėl sugiy- žangiųjų sleitas, susidedąs,ilgo jau busią galima grą-•> ciiiAvn nto lmz] 4- <-» — — ..L A 2 _ Z t* —_a. _ f!. _ x • i*žmogus supranta, kad taip paaukojo Lietuvos sau- žęs į savo vietą. iš demokratiniai nusistačiu- žinti.

mą iš stačiatikių bažnyčios! gelis jau nebenori dirbti, 
ir iš karaliaus šeimos narių.' nes priprato gyventi iš val- 
Antra didžiausia rusų mo-'džios pašalpos, nors ta pa- 
narchistų organizacija esan- Įšalpa ir nėra didelė.
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KAS SKAITO, RAŠO 
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS

LIETUVIŲ JAUNUOLIŲ ŽURNALO 
“KRITIKAMS.”

Japonai Žiuri, Kaip Šanchajus Degu.

KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEPEIKIA

Apgailėtinas yra daly 
kas, kad Amerikos lietuvių 
tarpe beveik visi geri nauji 
sumanymai visados susilau
kia nepamatuotų ir negra-

ti jaunuolių tarpe lietuvybę 
demokratiniais pagrindais, 
o ne kokiais kitais rams
čiais, kaip musų “kritikai” 

'norėtų, tai mes manome,
žiu šmeižtų Ir plūdimų, kad turime taipgi demokra- 
Štai, vos tik šeši mėnesiai tiją ir praktikuoti, ne vien 
yra praėję kaip pradėta tik tai apie ją kalbėti. Kuo-' 
ruoštis išleisti musų jauni- met jaunuoliai pradėjo ruo- 
mui žurnalą, o jau atsirado štiš leisti “Voice,” jų mitin- 
žmonių, kurie tą jaunuolių guose dalyvavo visokio nu-i 
žygį visaip niekina ir šmei- sistatymo jaunuolių, taigi 
žia. Mes jaunuoliai nema- buvo ir komunistų. Jie pasi- 
nome eiti į kokias ten pole- žadėjo darbą remti. Jau
nukas arba ginčus su šmei- nuoliai jų neklausė, kokie 
žikais. Tačiau mums yra
svarbu, kad Amerikos lie
tuvių visuomenė žinotų, 
kaip su tuo žurnalu ištikru

jų politiniai įsitikinimai. 
Jiems tas nebuvo ir nėra 
svarbu. Jiems tik buvo

Pasilipę už smėlio maišų, japonų karininkai žiuri, kaip dega Šanchajaus miestas, kurį 
uždegė sprogstančios jų artilerijos bombos.

ŽINIOS IS BALTIMORĖS, NI).
Mudu du broliukai, abu 
mes ženoti, būdami mes 
vadais, kalbam kaip ba-

goti!...

po tyrlaukius.”
Taip, tamsta! Jums visi

i “gastroliuoja po tyrlau
kius,” kurie kalba už dar-

“Keleivio” num 33 du binink^ reikalus, už ben- bTOl“usita"ę pučia 218 d>\veikimą kad 
skyriaus narį, klm jis rasi- Kaatl dl.desn! ^mokesti 
nėja “Keleivin” apie netin- ,Pa«2ba“ korespondentas 
kamus skyriaus surinkimų sa.K?.; , <*•*!!“«» ne.le.dz.a- 
ivvkius. Jiems geriau patik- ?s k>tU ^įprazaoJU 
tų, kad rašyčiau į “Vieny- t0/ kadJįe «ęma t.k pmipj 
bę,” tuomet nereiktų pirkti ubaKaul- Tai v e, gerbia- 
“Keleivį.” “Vienybėj” pa-

svarbu gauti paramos. Ini- 
jų yra, todėl akyvaizdoje ši- eiatorių tikslas buvo ir yra
tokių plūdimų mes negali- —skleisti demokratijos ir 
me tylėti.

Pati pirmučiausį užpuol
mą pradėjo “Naujoji Ga- . x • *♦ i - -u -j kdynė.” vedėjai per du “I’ "“‘“rint kokios jie par- uzs.breztą darbą

* -A sa1V() lai. tijos. Kadangi iš musų tar- myn, ir neužilgo

lietuvybės dvasią jaunųjų'tiek galime pareikšti, kad' ŽINIOS IŠ DUCįUESNE, PA.
l5_ lietuvių tarpe 

tikslais

numeriu (33 ir 34)

Kas su tais nepaisant visų šmeižtų ir 
utinka, tie priima- užpuolimų, jaunuoliai savo 

ves pir- 
pasirodys

inieji unijistai, koki išsirin
kom savo skyriaus kores
pondentą! Jam kitų organi
zacijų delegatai — ubagai. 
Kalbėtojus jis užgiriu ko
kius paskiria generalinis 
ofisas. Bet mes gerai žinom 
iš praeities, kokius ofisas 
skiria kalbėtojus, — kurie 
neleidžia sueit bendrai su 
kitų industrijų darbinin
kais, kad atskirai butų ge
riau išnaudoti.

Korespondentas neprie- 
šingas ir kitiems kalbėto
jams, tik ne uniios klausi
mu. Kodėl ne unijos? Gal 
dėl to, kad nepaagituotų už 
bendrą frontą su kitų in
dustrijų darbininkais?

Sutraukus krūvon visą 
broliukų kritiką, pasirodo, 
kad jiems trūksta klasinio 
sąmoningumo. Juos užgau
na maža 218 skyriaus Nario 

. . . - . . pastabėlė. Jeigu neteisingai
usiemę, kuomet tie bminkiška. O labiausia ne- Luvo pastebėta galėjo atsa- 

oaltom gah om studentai patinka broliukų taktika, kyt trumpai ir rimtai Bet 
traukia į mokyklą. Kiek tas kuri eina kapitalistų nau- jįe prirašė net dvi špaltas, 
mokslas kainuos, tai niekas dai ir skirsto darbininkus į atkartodami tą pati, tik ki- 
nežino. Bet lietuvių priežo- grupes. Apie pirmininko Įajs žodžiais. Jie neturi me
dis: “atėjo ožka prie veži- supratimą ar nesupratimą Ro geresnio į laikrašti para- 
mo, t<di vietoj šieno, ^,<ivo kaip laikyti tvarku susirin* syti nors pasaulis verda 
botagą, Kaip tik pataiko kimuose, 218 Skyriaus na- naujais įvykiais, šaukiasi 
tiems žilaplaukiams moki- rys nieko nesake. Pasakė tik darbininkai pagelbos kurie 
,niams-. , . .itiek> kad Pirmininkas, leis- kovoja už darbininku tei-

Du "gertuvių savininkai P>™rtu, kuomet l.ętuvnu damas kalbėti apie vieną už demokratiją;' šau
tai tikrai nasižv- !'U!>lnd,a™?! ,ssllmt.1 Amcni klausimą keliem ir po kelis kiasi motįnos, kuriu sūnūs

Darbininkų padėtis pa
gerėjo.

nėra

siskaitytų ir mažai kas apie 
tai žinotų.

I Tiedu broliukai, koks tai 
“Reporteris” ir 218 skyriaus 
korespondentas, prirašė dvi 
špaltas dėlei 218 skyriaus 
nario kritikos. Apart to, jie 
priskiedė ir daugiau nesą
monių: palaidojo gyvą Izi
dorių Jankauską; paaiški
no kad šįmet musų apylin- 

A- kės darželių nereikia lais
tyti; kad siuvėjai gerai dir-

; bininkai, kurie 
merikos piliečiai, gavo no . 
tas nuo darbdavių, kad turi ba, ir da pora skyriaus apMusų miestely yra gero-

skabai ne- Pašventė šiam žurnalui jau-į W jaunuolių žurnalas- kas skaičius lietavių turi simuk
ian Ameri- ™«l,s Ormanas, ir ka- “Vo.ce of L.thuan.an Ame- net 7 diaugystes Lietuvių vžliau'išsi- pilietiškjį “Naujas

ncans. K. Mickelsonas, Kliubas tun savo svetainę, j Jeigu kurie į mokvk- pondentas 
Pres. L. A. Pub. tai visi kultunmai ........ywi<k.deiRu&uiie>iuuMA

kraščio niekino žurnalo su- i» labai daug laiko ir darbo pirmą kaitą Amerikoj lie- 
matytojus. Jiems

iVincnion Ainori.
dangi jis pasirodėpatiko Lithuanian Ameri

can Publishers sekretoriaus, , x . . , ,
J. Ormano. straipsnis, ku- kompetentiskas toki darbą 
>-ic ril.... a. .esti, Lithuuniuii Ameiicanžymesniuose A „ ,,

laikraš Publishers
ris tilpo
merikos lietuvių 
čiuose, už vardytas, “ Palai- 
kymas lietuvybės ir naujas 
jaunuolių žurnalas.” “Nau
joji Gadynė” (Nr. 34) sa
ko:

“Leis žurnalą palaikymui
lietuvybės... O jis (t. y. Or-L. . . .
manas) yra vienas pačių ciai sutinka’

esąs

išrinko ji savo 
sekretorium. Jis tapo Į tą - 
vietą išrinktas ne todėl, kad 
komunistas, ar kitoks, bet 
vien tik todėl, kad jis pasi
rodė tinkamas tokiam dar
bui.

Visi trys minėti laikraš- 
kad žurnalo

'eit i vakarinę mokyklą pa- garsinimų pranese
Vienas iš broliukų sako:

Naujas ‘Keleivio’ kores- 
jau antru syk ralietuviu1 pleras‘Jei^u kurie i moRyk * • r • •

reikalai atliekami Kliubo'las neis> tuos Palels nuo S° apĮ- skynaus ^isi.rl,?kl: 
įeikalai atneum Kliubo d b Ta e tokiu darbi. mus. Is rašymo matosi, kad

Čia tisų lietuvių ninku ]jetu_ jam niekas nepatmka.'>
rašymo matosi,. svetaine’'' ------------ -- ---- ~------ --- - -Clevelando Žinios, centras . . , .

_____  Yra keliatas lietuviu biz- viy. kurie Juri eit prievarta Taip, gerbiamieji. Netik
Biznierius surengė pikniką nieriu, užlaiko 5 valgomu Pa^mok2- ti. Lietuviai, kurie man nepatinka, bet ir ki- 

kostumeriams. įdaiktu krautuves, laiko-G™ >ra Plllecla?’ Juokęsi tiems nepatinka, kas nedar-
Namų dažytojas ir popie- gertuves n* visi pasidaro ne- 

riuotojas Jonas Polteris,; blo&musi pragyve n i m ą. 
bendrai su savo partneriais ypat-

idėja yra gera, bet jie pei- savo
buvęs Sovietu Sąjungoje ir,' , ~ , ,, ,-----
sako, Stalvno nvkšti bučia- '^PY.1 !el^e^ priešaky. Mes vežė 

sj ' ~ ' užtikriname, kad jeigu
“Jaunuolių žurnalui mes) Naujosios ^Gadynės,

nepriešingi. Jauni talentai n.vbe.s al PiauS? 
reikalingi. Bet iš Ormano stų jaunuolių, kūne galėtų 
toks lietuvybės

kuomet dirbtuvės dir- 
12 rugsėjo surengė pikniką iba visiems geri laikai, 

kostumeriams. Pasi^YP^ą,1 Sen !aikai 
nu-

alaus,

uoliausiu Bimbos Žalnierių, ♦ - v i~---- --------- ■-------— —- ,- . ibitA-ac ą9inn<rftw tuos jaunuolius, kurie įsamdė Raderio farmą, nu- kurie laiko gertuve... Mat.

” “Vie-1
atsira-

visų pirma, musų miestelio
15 j “hot dogs,” na, ir visi balia- žmones įsigeria, o paskui 

vojo per visą dieną. Prie to heka, tai apsirūpina su 
dar buvo ir muzikantai, taip kitkuo.

kelias bačkas

kad kas norėjo, galėjo ir pa
palaikyto- daibą tinkamail vesti, ii sišokti. Jonas sako, kad biz- P^ Jn^s .^a^11^’ai Pas^ ros pmetisKas popieras, tai Kartus, vilkina susirinkimus jr dukteris šaudo kain zui

tas, kaip iš ano ožio muzi- k?111? sPtlktJ? SH leideJU Pa_ nis šią vasarą buvo geras, minėti “studentai” juokus iki vėlyvai valandai. Ar tik kįU;s Vandalai griauna mies
karnas. skelbtais tikslais, mes mie- todėl ir savo kostumerių ne- du Pa^.Piad^a s o- daiydavo ~ jų įr pJamėg,_ ne ph.yininkas pakėiė save, ^akai^sT nSkb

3£— iaSfatt. Se sę .re,,?“«?. ->• s“ ™ 'KM!

pakartojo “Draugas” (No. kad Jaunuoiių žurnalas tar- kėjų ir turėjome progos pa- turėdamas žmogus negali
214) ir “Vienvbė” (No. naus komunizmui ar ko- gįkalbėti apie visuomeni- nej lssl&el‘ti, tai kokiems
201) “Draugai” kalbėda- k*am k’tam “izmui, yra njus reikalus. Išsikalbėjus Sa^ams ir gyventi, 
mas apie žurnalą «ako- melas, ir toki melą gali su- su p. Mažansku, jis pareiš- Bet pasekmės iš to būna

1 ‘ manyti tik tie žmonės, ku- kė, kad musų kolonijoj rei- gana keistos. Moters su sa-
negauna

popieras turi.” Bile pasikal-, nemoka susirinkimuose ge- gaivalų. Ir jie tokiais žiau- 
bėjime ir išgirsi, “kas iš tų rai užsilaikyti?” Pagal toki Jiais darbais nesipiktina.

“Gražus tikslas, ar ne 
Tik gaila, kad tai yra prie- i 
danga pasigauti lietuvių 
jaunimą į komunistines pin
kles. Tas laikraštis netar
naus lietuviškumui palaiky
ti, bet aklai vergaus Mas
kvai, varys komunistišką•7 *
propagandą.”

Skaitant “Naujosios Ga
dynės,” “Draugo” ir “Vie
nybės” žodžius, galėtumėm 
jau manyti, kad tas žurna
las jau išėjo ir jis visas pri
pildytas tik “komunistiškos 
propagandos.” Gaila, kad 
tie žmonės daugiau vaduo
jasi savo aistrom, negu šal
tu protu. Kokiu gi budu jie

riems toji lietuvybė, apie kįa sustiprinti veikimą. O 
kurią jie tiek daug kalba, kada pažangieji pradės 
visai nerupi. smarkiau dirbti, tai nėra

Reikia atminti, kad J. mažiausios abejonės, kad 
Ormanas kaipo Lithuanian musų Čaliui gali būt per 
American Publishers sekre-1 ankšta. Jis jau dabar yra i

popierų r As jų neturiu, man pasakymą, tai susirinkimas Bet juos užgauna maža pa- 
įr nereikia, gyvenu ir taip;pats turėtų tvarkytis, o kar- stabėlė laikraštv. Jiems ru- 
Amerike.” Bet atėjo laiku, Į tu ir pirmininką tvarkyti, pi tik savo “aš?’ Ir dėl to
t-=d n Toliau Reporteris tęsia: unijos nariai yra skriau-
tis, o jeigu nenori, _ tai ne- 9-|8 cv„r;ollc n„. džiami. Pakėlė duoklių de-j i™ dį'odV ” SrbSvėTe “Minėtas 21Š fk-vrlaus na- dŽ,’rai- 

išskalbti. Ir tas atsikartoja Tai daba? faoku faunfel'i'78 n<>rėt',’ kad vėl sk.vriaus sl.mti.«enl!i neva orgamza-
kas sąvaitę. Vieną reikėjo taįm?, ealva nabaio ir ret' valdyb°j buų visi komunis- tikrenybėj
per sąvaitę laiko4 skalbti XTame klausime Repor- tai, tik savo algom. Rugsėjo
net du kartu. Suprantama, pįjietiškas popieras. Reikia £tomblal klvsta Nes 1 d. davė raportą pramonės 

nebuvo 218 atstovams, kad nuo 1 spalių± ,c; vairui i.“_ . tokio periodo nebuvo 218 atstovams, kart nuo l spaliųtorius, pasiraso po visais nusmukęs, o stipriau padir-1 ngonoutis neskaioia \eltui, tikėtis, kad Duouesne mies- , • -p , y, ? t mokyti ankštileidėiu straipsniais Viri bu« fašizmo kromelis gal i reikia uz tai gerai užmokėt. naridaurins daue- iaunu skyrluJe> kad butų valdybo- piadesime m keti < uk. t. . Soniai kurie tilpo S v&> užrinktu S sato Bet sugrįžę iš ligoninės per IS i? Skėčiu * komunistai. Bet jam visi ne mokestj. O jisai gaus
va?d? Itetova™ mirti S žmSnė“ Tuo tarpu reikia i keliata dienų būna tokie zlla®al',ų pl"eclų- i “komunistai,” kurie tik reį- $9.00 daug1au algos j sąvai-
nusistatymą žurnalo leidė- tarti ačiū p. Pokeriui už jorodos ką tik atėję Dabar apie darbus. a!lyg""' stnkiaTuždirbri ce'rtaiHdS

Ufengtų pikniką visiem,. .P . Diimipsnp nniplinkėi dar-: r>z,^z,^+zv».;,K rpikalavnm. kart du centaiių. Todėl bent koki užpuo 
Įima ant J. Ormano mesteltu) 
skaitome užpuolimu ant vi
sų jaunuolių, kurie yra pri
sidėję prie Lithuanian Ame
rican Publishers darbo.

Galima sakyti, kad
buvo puikus išvažiavimas ir Darbai Pittsburgho apie- dfn-hinitik-n įan nprangraži pasilinksminimo die-1 linkėję dabai*, galima sa- ma birunkų jau n^gau- graz. pagilink, minimo aie SDauguma na pilną laiką išdirbu tai

kalauja geresnio 
imo už darbą.

Duąuesne apielmkėj dar- Nepatinka Reporteriui ir reikalavom, 
bai kiek sumažėjo. Daugu- taS 219 skyriaus Nario pa- iš to pakėlimo eitų į musų 

sakymas, kad nepriima de- iždą, tai gavom tik vieną, o 
legatų iš kitų organizacijų. De gavo net po $9.00 pa-

Mes esame giliai Įsitiki- SLA.

gali spręsti, koks tas jau-įnę, kad jaunuolių žurnalas 
nuolių žurnalas bus? Iš kur turės didelės svarbos vi- 
jie iškasė, kad tas žurnalas siems lietuviams, nes tai y-
tarnaus komunizmui? Ro 
dos, daug geriau butų pa
darę tie “rašytojai,” jei bu
tų palaukę pakol žurnalas
išeis, ir tuomet kalbėtų apie j savimą lietuvių tarpe, 
jo turini. Dabar jie “kriti-i Mes, jaunuoliai, esame 
kuoja” tą, ko pasauly da i lietuviai. Todėl mums rupi 
nėra. lietuvybės palaikymas. Ta-

Nuo pat pradžios, kai!čiau matydami, kaip kitų 
jaunuoliai sumanė leisti sau j šalių jaunuoliai kankinasi 
laikraštį, mes visur viešai | fašizmo nelaisvėje, esame 
skelbėme ir skelbsime, ko-' griežtai nusistatę kovoti už 
kie yra to žurnalo tikslai, demokratiją ir laisvę.
Mes taipgi aiškiai esame Mes daugiau į šmeižtus
net keliatą kartų pabrėžę, 
kad šio žurnalo leidėjai ne
bus komunistai, socialistai, 
arba kokia nors kita politi
nė srovė. “Voice” bus visų 
lietuviu jaunuoliu žurnalas. 
Jo leidėjai — Lithuanian 
American Publishers — su
sideda iš jaunuolių įvairiais 
įsitikinimais. Jokia politinė 
srovė žurnalo nekontroliuo
ja ir jokio biznio iš jo neda
lys, kaip “Vienybė” mano.

Kadangi “Voice” svar
biausias tikslas yra palaiky-

ir gąsdina,
gatai eis kokios paramos ka.d siuvėiai neprisidėtu 
jieškoti, jei ne pas darbi- Prie CIO. Jie žino, kad pri- 
ninkus? Pirmininkas, neįsi- gulint prie CIO negalės taip 
leisdamas delegatų iš kitų išnaudoti darbininkų. Dėl 
organizacijų, elgiasi kaip ta to ir traukia atgal savo ar- 
beširdė Lietuvos gaspadi- miją pas Luise, po kurio ko
ne, kuri, pamačius ateinantį manda yra apie 7,000 siu- 
ubagą, netik užkelia vartus, vėjų.
bet ir duris užsiriša, kad ne- Reikalaukim, kad musų 
reiktu duot paramos. viršininkai šauktų mass-

Prie pabaigos Reporteris mitingus diskusijoms apie 
sako: “Aš gerai žinau, kad prigulėjimą prie dabar tve- 
jam ‘Keleivis’ nedarbinin- riamos Baltimorės Indust- 
kiškas laikraštis.” O iš kur njos Tarybos, po vadovyste 
tamista žinai, kad aš prie- CIO. Rinkime delegatais, 
šingas “Keleiviui”? Juk aš kurie pri jaučia tam reika- 
iš “Keleivio” ir kitų darbi- Įui, nes dabartiniai svvruo- 
ninkišku laikraščių išmo- Ja- Įš pirmo viršminėtos or- 
kau atskirti pelus nuo gru- ganizacijos susirinkimo mu
du ir pažinti vilkus avies sų delegatai davė džiugi- 
kailv. nantį raportą, bet iš antrojo

Reporteris pailso vienas iau prieš-darbininki š k ą. 
bekritikuodamas 218 sky- Matyt, paveikė juos mene- 
riaus Narį, tai pasikvietė į džeris Luise.
talka ir kitą broliuką, kad 218 Skyriaus Narys.
džUiSeJkF“^h ANGLV lA1VAS NUSt 

“ad>aad'’ ■

“Tamsta labai mėgsti kal

dirbtuvių yra ' padariusios >e"gva‘ikįai kalba, kad tam Tai kurgi darbininkų dėle- kelt Užtai jie 
L rio Du_ kalta CIO unija. Bet as tu-l^tai pis kokios naramos kad siuveiaiunija

Apskritis randa pri- !^J>e i™ partebėt, kad tai kapita
tas darbininkas ----- Ilst« keretas- 0 kodel nebu’tas darbininkas gauna uz ... . , ,

Jau buvau rašęs, kad kilo 8 valandų darbą $5.12. Ki- ?° Pel keks p161}1®. da’b;lt 
sumanymas steigti SLA. ap- tiems moka ir brangiau. Di- ?PG.m^L nebVvo J2.kl<?s dar' 
skritj Ohio valstijoj. Man džiumoje dirba tik 40 va '3imnku unijos. Kiek tadaunijos.
yra pavesta susižinoti su landų, už viršvalandžius ^arb’1?’nkas a^dabo,?r.kj5k 

nors jaunuolių sumanymas visom kuopom šioj valstijo- moka “čėsą ir pusę.” nuo be rtaibo. Darbininkai
butu sukėlęs toki suintere- je. Taigi smagu yra praneš- ______ įbent kartą turėtų tai supra-

ti, kad gaunu iš kuopų ne- Rugsėjo 27 Moterų Bi-i _ _______________ Pelėda.
maža pritarimų tam darbui, rutės draugystė buvo suren- LAIŽUVOJ STEIGS LAiS-
Kuopos, kurios dar ne atsa- gusi puikų balių. Visi atsi-: VAS KAPINES,
kė į mano prašymą prisidė- ’ lankiusieji linksminosi kiek Laižuvos laisvama n i ui • j • ' . i • • i . T • i

ra pirmas sykis Amerikos 
lietuvių istorijoj, kad koks

dėmesio nekreipsime. Šiuo 
straipsniu mes tik norime 
išaiškinti Amerikos lietu
viams savo poziciją. Mums 
nesvarbus sroviniai lietuvių 
ginčai. Jei tokie laikraščiai 
kaip “Naujoji Gadynė,” 
“Vienybė” ir “Draugas” 
mato reikalą purvus draps- 
tyti ant Amerikos lietuvių 
jaunuolių, tai jų dalykas. 
Manome, kad Amerikos lie
tuvių visuomenė pasipiktins 
šitokiu jų elgesiu ir mokės 
tinkamai reaguoti. Mes tik

ti, šiuo yra prašomos atsi- tik kurio sveikata leido.
liepti kaip greičiau, nes no- ---------
riu greitu laiku šaukti posė- Senienų amerikonams
di darbui pradėti.

Traukinis užmušė
Kazio Obelinio 

išvežiotojas, Augustas Tu- 
putis, tapo traukinio užmuš
tas važiuojant troku. Jis bu-, 
vo apie 50 metų amžiaus. - 
Laidojimu rūpinosi grabo-! 
rius Wilkelis.

naujos bėdos.
Carnegie-Illinois Steel 

lietuvį, korporacijos visų tautų dai
ri uonos

skyrius gavo nemokamai 
žemės skylypą iš pil. Žylės, 
gyvenančio Rumsodės km. 
laisvų kapinių steigimui. 
Kapinės numatomos greit 
atidaryti.

Jock Joti ik» Stan, on ond “BotA Gtf

Dr. J. Kemėšis jau sugrį
žo iš ligoninės, kur jam bu
vo operacija padaryta. Ope
raciją darė d-ras Vitkus, ir 
labai gerai pasisekė.

Jonas Jarus.!

STARPAįEjnt

I8M «T*« f. aMTON. M AM.
OM OBAUGMT in dottlis

bėti, apie sutartinus bend
rus veikimus. Bet man išro
do, kad tamsta gastroliuoji

pakraštv 
nusėdo ant seklumos Angli
jos prekybos laivas “La- 
ckenby.” Jis išsiuntė “SOS.” 
šaukdamasis tuojautinės 
pagalbos.
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ėjimas 
Maikio su Tėvu

FARMERIAMS ŽINOTINI DALYKAI
Pievų ir ganyklų priežiūra ! klampoja. Gyvulių išklam- 

rudens metu. ipotose pievose kitais metais
Rudenį prie pievų ir ga. Kr?^aV pii&iveisia nepa- 

nyklų darbų yra nedaug •! SeidauJamU žolių. Dazmau-
jie gerai apsimoka, tad rei
kėtų pasirūpinti laiku ir tin
kamai tuos darbus atlikti.

Jeigu šiuo laiku pievose 
ir ganyklose yra užsiliku
sius nenuėstos žolės, ją rei
kia būtinai nuplauti.

Reikėtų taip pat išskirs
tyti gyvulių ganykloje pa
liktą mėšlą, kad tuo budu 
vienodžiau visa ganykla 
pasitręštų.

Pievų žolės, kurias nuola-
šienaujame, per ilgesnį Įęur vra kupstų, juos reikia 

laiką įsreteja, dėl to tokiose - • * - ‘ -
pievose nepatariama rude
nį želdinti atolą. Geriausia 
tokiose pievose rudenį ato- Rįa~iškapstyti/Po to reikia vienuolyne; norinčioms išeiti iš vienuoly- 
lą ganyti. Nuo ganymo, nuo nuo pįevu ‘nurinkti pasitai- no kalėjimo į laisvę, turėtų būti suteiktos 
gyvulių mindžiojimo dau- kiusius akmenis ir tik tada visos galimybės. Amerikoje reikalauja- 
giau atsiranda žemaūgių žo- kočioti. ma, kad nebūtų leidžiama steigti privati-

Kur yra Pragaras?
SIAME AR KITAME PASAULYJE?

------ MARSHAL J. GAUVIN
Versta iš anglių kalbos KEITĖšiai tokiose pievose prade

da augti vadinami kiškio 
grikiai, ypač nepageidauti
na pievų žolė. Skausmo pilna, ji grįžta i savo narvą, pri<

Kada atsiranda ganvklu s*™ aPeig4J rutinos. Prietarų prigauta ir 
kitur- pirmamečiuose dobi- nuviliota, skurdžiai velka ji savo gyveni- 
luose, želmenyse ir kitur, į kurį jai suardė organizuotas prigavi 
pievas leisti gyvulius nepa- °}a& 
tartina.

Labai naudinga antroj 
rudens pusėj, prieš žiemą, 
pievas ir ganyklas sukočio- 
ti. Prieš kočiojimą pirmiau
sia reikia pievas išlyginti.

IR PAPILDĖ DR. J. K.

Į mais. Jis nenori valdyti dirbtuvės, bet jis 
.je Į nori trumpesnių darbo valandų, jis nori

' turėti kiek nors laiko sau, savo šeimai ir 
poilsiui. Tas žmogus jieško tiktai kokio 
nors palengvinimo pramonės pragaro

Romos bažnyčios vienuolynai, tos*nabj.a/.kek?- . , i-,,
atgailavimo vietos, kuriose kalinamos mo- ,-P.1(Siausta geda musų a a. » ‘
terys, virsta joms tikru pragaru. da!'b'’ klausimas, čia pat prie musų

jungtinėse Amerikos Valstybėse jau akių vaikai negali eiti į mokyklas jiems 
reikalaujama, kad krašto valdžia laiks neleidžiama žaisti, jų sap us n s ■ j i. Js 
nuo laiko prižiūrėtų vienuolynus. Valdžia n.u°diją dirbtuves išvaizdą, vaikai siun- 
turėtu gąuti sąrašus visų asmenų, uždary- ^lam?. - dnbtuves, siunčiami j ’asy as,
tų ūžtų ištaigų sienų. Valdžios atstovai kur jiems tenka dirbt, labai ilgas valan- 

e t *- das ria Tip nzaiiira npismokslmtl nesvei-

(Tąsa)

Patartina susipažinti su knyga “Kūdi
kių Baudžiava,” kurios autoriai yra 
Edvinas Markhamas, teisėjas Ben Lind-

lių. Dažniau ganant, pievo
se atsiranda žolių krūmų. Jeigu turima naujai už- krašte, kurs yra priėmęs demokratybės 
Juos kaip ir ganyklose, veistų, kultūrinių pievų, tai formas ir didžiuojasi savo tikybinėmis 
prieš žiemą reikia išplauti, šias reikia kočioti per me- laisvėmis

nių tikybinio atgailavimo įstaigų tokiame say *r v9eor&ę Groel. Čia kalbama apie
tūkstančius vaikų; kiti šešerių metų am
žiaus,—jie dirba dirbtuvėse nuo šeštos 
valandos ryto ligi šeštos valandos vakaro,

Rudenį, kai nuo didesnių tus 2 kartu: rudenį ir pava- Musų amžius garbina auksą. Daugeliui kki dkba nuo šeštos \alandos \ akai o lig
lietų pievos pažlunga, daro- sari. -Jas kočiodami prieš žmonių visi gyvenimo norai priklauso šeštos valandos ryto tvankiose patalpose, 

Tnn. _ • • • i • • x i • V n r mina riu km Viii* ir/.ia masmns įain

žmonių nėra. tai keno tenai Suriligtielde PerSdU- 
matvt? Juk tu tur- r • i • •ti Du Lietuviai.

Andrius Sušinskas ir jo 
žmona nukentėjo ginčuo

se dėl unijos.

—Aliou, Maike!
—Heilo, tėve!
—O kur dabar eini, vai- būt matei tą tamsų šeipą, 

ke? į lyg ir mano bato aulas?
—Pareinu iš mokyklos. • —Mėnulio paviršy yra
—Na, o kada gi tu pa- labai didelių kalnų. tėve. 

liausi tenai vaikščiojęs? Taigi yra ir labai gilių tarp- 
Tik šiušius be reikalo plėši, kalnių. Astronomai spėja, 
o daugiau nieko. Butų daug kad į tarpkalnes mažiau pa
gėriau, jeigu išmoktum če- tenka saulės šviesos, ir to- 
verykus siūti, tai galėtum dėl jos yra tamsesnės, 
pėdę užsidirbti. Tada ir —Da vienas klausimas, 
man galėtum užfundvt, o Maike. Išklumočyk man. 
dabar koks man iš tavęs kodėl mėnulis ne visuomet 
pažitkas? turi vienodą šeipą? Kanais

—Nesibark, tėve. Moks- jis yra apskritas, kaip rip- 
las užsimokės. ,ka, kartais kaip pusė rip-

—Na, jau tu man nešne- kos, kaltais į bananą pa- 
kėk, Maike. Aš žinau ne dabnas, o kaip kada ir visai 
vieną tokį. ką paseno į kle- jo nesimato.
sas bevaikščiodami ir nieko —Tai pareina nuo to, tė- 
neišmoko. Mat, kas durnas ve, kad pats mėnulis yra 
gimė, tai škulė razumo ne- tamsus kūnas ir
duos.

—Bet ką gali žinot, tėve
kokių gabumų žmogus gali , ___ „ ... ___ ______. ______ ... . .
turėti, jeigu jis nesimokins? žemės kamuolį. Taigi, kuo- “United Mine Workers of kios žeme.- Pamlnetoms 
Žmogus gali būt gimęs su met jis ineina tarp žemės America’’ ir naujoji “Pro-'von?5 J ra nebloga tr.asa’ Jos 
labai geru protu, bet jeigu ir saulės, tai apšviestas jo gressive Miners of Ameri- sunkias dirvas padaro pu- 
jis jo nelavins, nieko neiš- šonas vra atkreiptas nuo ca.” Tarp ju eina atkakli Jesnemi>. o smėlio dirvas

mus į saulės pusę. Į mus at- kova. Sušinskas prigulėjo labiau sucementuoja ir į jas 
-v • _ • •  įneša nanainn niivpnu Rpi-eis.

ir jas pavasario pasalai ne Tintai °"ali didėti bet tiems kieno tie tur- kuose ii čia už tokį (laibą, kui s baisiai taip lengvai iškilnoja. įf, išlenkia jų strėnas kurs sužaloja jų akis,
Europos ir Amerikos valstybių šiandien \alP ka< skauda darosi jiems ziuieti, ne
turi neišsemiamus resursus ir beveik ne- didelės mergaitės uždirba po 4 centus per 
apskaičiuojamus turtus, kurie randasi valai}dą. Bei mukai dirba Pennsylvama 
milionierių ir kapitalistu saujelės ranko- valstijos kietosios anglies (antracito) ka
sė, todėl čia ir matome labai daug neteisy- nykiose, kur jie, anglims greitai slenkant 
bes ir didžiausios skriaudos įvairiose to žemyn į laužyklas, rankioja iš jų uolų

•• ,77”,'L-raštn nrnmnn£« <rvvenimn <ritv«P skeveldras ir siuksles. Prie tokio darboNaujienos pianesa, kad geriau suzena. štai dėl ko Riast? pramones gyvenimo srity e. rankos iau U mažens vra cudraskv-
Illinojaus valstijos sostinėj jau dabar laikas susirūpinti Štai Jungtinių Valstijų plieno bend- UR* beraiLkai net ne-
Snrino-fielde Dereita savaite nievu nubildinimu Kur rovės (United States Steel Corporation) to.., sužalotos, o Kartais oemiuKai per neopnngiieįue pereitą pietų nu-.iusimmu. Kur Ponnwlv»nia vaktiimp ir atsargumą būna ir mirtinai prislegiami
tarp vietos lietuvių pykusi pievose buvo seniau iškasti PUtsbuigho, rennsylvama valstijoje n tri:.įkin‘dami T - knv^oie kalbama irkruvina tragedija: Andrius grioviai, dabar reikia juos Indlana ^Joje, aPyĮmkese dau- besuku d£baS ivaSo?™
Skrielevičius peršovęs And- išvalyti, o labiau užgriuvu- f1* «irba labai sunkų ir pavojingą dkbtuv^
riu Sušinską ir jo žmoną sius atnaujinti. Jei drėgnes- darbą net po ovyliką valandų kas dieną. ? Maine vakvbėi' ir kit

burtmKas ouvę. nese lygioje Dietose gno faiRo džiaugtis ^šeimų gyveni- juno valstijose,-čia jie pradeda darbą
mu, jie neturi laiko būti kartu su savo Pusiai? penkta valandą !yt(), dirba per įs- 
kudikiais, su draugais; jie neturi laiko dieną, kuri, jiems rodos, neturi ir ga- 
skaityti, ar ko nors mokytis, ar gerai pa- 1°» tose dirbtuvėse maži taikumai aižo 
silsėti; neturi galimybės duoti savo sielos

Kai žiemos metu pievos 
esti sausesnės* jų dirvože
mis geriau išsivėdina, pa
vasarį geriau įšyla, sauses
nės pievos pavasarį grei
čiau sužaliuoja ir vasarą

Adeliją. Sušinskas buvęs nėse lygiose pievose 
sužeistas mirtinai, o jo žmo- vių visai nėra—laikas juos 
na netiek pavojingai, bet iškasti. Griovius valant ar 
vistiek sunkiai. Tragedija nauius kasant, ant jų pa- 
įvykusi prie pat Sušinskų kraščių prisimeta žemių, 
namo, ties 1130 North Mil- Tas žemes ant pagriovių 
ton avė. šovikas suimtas
uždarytas kąlėjiman. nes jos trukdo pievų------- , ,

nini i <rri„vi,ic nntpkpri Tn. aukotas plieno gamybai, kad jų darbas

s ir palikti žiemoti negalim/, Ramams paplasnoti gaivingame laisvės 
nes jos trukdo pievų vande- or^ Jle -vra tlkri ver£aL gyvenimas pa-

įose kon- 
Jersey, 

kitose pa-

žirnius ir pupas už 1 centą už svarą—še
šių metų vaikučiai aižo kukuruzą po tris 
centus už bušeli, aštuoniu metu amžiaus 
mergaitės užtaiso viršelius ant skardinė
lių. Kitur vaikai atidarinėja austres už

—Olrait, Maike, o kaip kriptas jo šonas tuomet prie “Progressive” unijos, ‘ ĮJ?esa dau?iau puvenų. Rei
tu rokuoji apie mane? Ar;būna tamsus, ir dėl to mes o Skrielevičius — prie se- kia.taiP !at susirūpinti pie-
galėčiau aš ant lojario išei- jo nematom. Bet kai tik jis nosios. Rugsėjo 21 d. Skrie
ti, jeigu įsirašyčiau į tavo paslenka į šalį, tuoj prade- kričius su tulu Bohannonu
škulę?

—Tu jau per senas, tėve. — _ MUCHU!nu xx ,
Senam mokytis sunku, nes rutis. paskui platesnis ir ginčą, užbaigdamas jį re- . . . ...
aiva užimta kitais reika- platesnis. Ant galo mes ma- vnk-prin šnvijiU Kai Rnšin-: Jleskotl naminių trasų, v isų

vų ir ganyklų tręšimu. Bet 
perkamomis, mineralinė-

papasakojo man apie savo pasikalbejima 6 J?' , ... ». , ,
su vienų streikininku. Laikraščiai skelbė, . Darbas prasideda trecią valandą vyto, 
kad streikininkai buvę padaužos, be są- lr darbui skirtose palatinėse salta ir drėg- 
žinės, kėsinęsi nuversti valdžią. Bet tikre- na* . Pakį s *r ims šildyti saulė. Lukštai 
nybėje darbininkai skundėsi tiktai dėl ??tj!a?s kragtais, nutirpę pustai, susinėtus 
darbo sąlygų, kurios buvo iš tikrųjų ne- bedirbant, slenka valanda po valandos 
žmoniškos. Čia darbininkas turėjo dirbti ar S1 bereikia stebėtis, kad tie vaikai, su- 
visą laiką, kada tik nemiegojo, jis nieką- ^ukę desimtų metų amžiaus atrodo sė
dos negalėjo matyti savo vaikučius žai- nlais ir Jau nebemoka juoktis.i .—t, cu . . .. . , ., . acs negaiejo matyti savo vi

da r°d.TOs jo apsv^sus so- atraziavo automobilium ties trešti,'daugumui ūki- džiant- negalėjo paimti jų ant rankų. Jam . Ar bereikia dar minėti tuos vaikus, ku-
"o; “ V; T kV,s" s ninku neįmanoma. Reikia išeinant i darbą, vos tiktai švintant, vai- nems tenka dirbti, rankiojant spanguo es

kai dar miega; grįžus jam iš dirbtuvės, ir bruknes, arba kurie dirba įvairiose kito-
galva užimta kitais reika- platesnis. Ant galo mes ma- veiverio šūviais. Kai Sušm- Iriausia "devu* V^anvklu sutemus, vaikai lau sugulė lovoje. Toks se pramonės srityse per dienu dienas, kaip 
lais ir sunkiau dalykus atsi- tem pilną jo veidą. Tai bu- skas su savo žmona krito' . P. - 11 x . . - > « , .
minti. na tada, kada jis atsistoja peršauti, užpuolikai norėjo

—Na, jeigu sakai, kad į antroj žemės pusėj nuo sau- automobilium pabėgti, bet 
škulę man jau neužrimoka lės ir mes matom apšviestą policija jau pradėjo juos 

visą io šoną. vytis. Bėgdami per laukus,
—Na, tai denkiu, Maike, užpuolikai įvažiavo į griovį 

kad tu taip gražiai man šitą ir jų mašina apsivertė. Tuo- 
Hitzni įšHumnAnai • " 'met policija juos ir suėmė.

Fraša siuitos ir pelenai Tvar- darbininkas nesidomi revoliucijos klausi- vergai senovės galerose? Įstatymai, ku- 
' riais saugojamas vaikų darbas nėra pa

vaikščioti, tai gal tu galė
tum man duoti kokiu lekci
jų? Ot. napšiklat, išvirozyk 
man, ar teisybė, kad ant 
mėnulio matyt Kajinas ir 
Abelis?

—Ne, tėve, mėnuly nėra 
jokių žmonių.

—O iš kur tu žinai?
—Tas vra žinoma vi-

biznį išklumočijai.

CHICAGOJ MERGINA 
MIEGA JAU 67 MĖNE

SIUS.
Chicagoj yra 32 metų am

žiaus mergina, Patricia Ma-
sienis, tėve, kas tik studija- guire, kuri jau 67 mėnesiai
vo astronomiją.

—O kas yra ta jestromo- 
nija?

—Astronomija yra mok
slas apie žvaigždes ir kitus 
dausų kunus.

—Ar tai ji sako, kad ant 
mėnulio žmonių nėra?

—Taip, tėve.
—O ką ji žino?
—Ji žino iš to, kad mė

nulio paviršy nėra tinkamų 
sąlygų gyvybei. Visų pirma,

negali pabusti. Medicinos 
daktarai labai stengėsi ją 
atgaivinti, bet dabar išro
do, kad jų pastangos nueis 
veltui, nes ligonė gavo ger
klės uždegimą ir beveik ne
gali alsuoti. Ligonė palaiko
ma oksigėnu, bet išgelbėt 
jos gjyybę nesą vilties.

Skrielevič i u s teisinasi, 
kad jis šovęs gindamas sa
vo gyvybę, nes Sušinskas 
grąsinęs jį šauti. Bet klausi
mas, kodėl Skrielevičius va
žiavo pas Sušinskius su re
volveriu? Prie jo rastas da 
ir durtuvas, o prie apvirtu
siu automobiliaus rasta ir 
antras užtaisytas revolve, 
ris, kurį, matyt, išmetė 
Skrielevičiaus sėbras Bo- 
hannon. Taigi, iš visa ko 
matyt, kad važiuota jau 
kalno pasiruošus šaudyt.

NAUJOS BYLOS SOVIE 
TŲ SĄJUNGOJ.

Maskvos žiniomis, šią są-

SUSTREIKAVO 8 MIES
TŲ MĖSININKAI.

. . , Šį panedėlį CIO paskelbė ...
tenai nėra oro. Paskui, te- g didmiesčiuose mėsininkų vaitę prasidėjo keliatas svar- 
nai nėra vandens. streiką. Jis liečia Detroitą, bių politinių bylų Sovietų

—O kodėl negalima butų Pittsburghą, Netvarką. Nevv Sąjungoj. Užkaukazėj tei- 
alaus pasidaryt? Yorką. Clevelandą, Wheel- siamas Adžarijos respubli-

—O iš ko? ingą. Richmonda ir Provi- kos prezidentas Archaria-
—Ogi lietaus ar neprily- dence’ą. * das Lordkipanidze už “val-

Ja stybės išdavimą.” Batume
—Kuomet paviršy nėra Maskvos žiniomis, perei- teisiama 10 kitų “sąmoksli-

vandens, tai negali būt ir tą sąvaitę įvairiose Sovietų ninkų”. Keliama taippat by-
lietaus. Rusijos vietose sušaudyta la pašalintajam automobi-

—Na, gerai, Maike, jeigu da 21 “ardytojas.” Kiek ten lių pramonės viršininkui
tu sakai, kad ant mėnulio,iš viso jų sušaudoma, jau Dibetsui ir jo draugams, 

nebegalimą nei susekti.

to srutas geriausia išlaistyti 
apsiniaukusią dieną. Pele
nus ant pievų reikėtų išbar
styti rudenį. Pelenais ne tik 
pakeliame šieno derliu, bet 
ir labai pageriname jo ko
kybę, nes pelenai suteikia 
geras sąlygas saldžiosioms 
žolėms augti.

Naudinga pievas tręšti 
kompostu. Pirmoje vietoje 
reikėtų patręšti pievas, ku
rios guli tarp lygių laukų. 
Pievas kalnuotose vietose 
pavasario vanduo užneša 
maistingomis dalimis nuo 
dirvų ir tokios pievos net ir 
netręštos gerai želia.

Kas išgali nusipirkti zu
is i perio, tai butų labai nau

dinga i 1 akerį išberti kokį 
maišelį.

Nereikėtų pamiršti rude
nį pievose ir piktžolių nai
kinimo. Žinoma, daugiau
sia piktžolių reikia išnai
kinti vasarą, bet ir rudenį 
galima išnaikinti nors 
stambiąsias piktžoles: pav., 
usnis ir kitas.

Turėdami prieš akis svar
bų ūkio ramstį—gyvulius, 
pievų ir ganyklų priežiūra 
turime rūpintis visomis iš
galėmis. Rudeni atliktieji 
darbai neša didžiausią nau
dą. Agr. K. V i liūnas.

EILĖRAŠTIS.
Ak, tie vėjai, vėjai! 
Šiaurės vėjai pučia. 
Pasakyk medeli,
Ko lankstaisi tu čia?

Kaip nesilankstysi, 
Kaip tu nesiubuosi,
Jei senai išrovė 
Ąžuolą ir uosį...

Ąžuolas ir uosis 
Paguldyti tyso ,
O kitus sulankstė 
Ir rankas surišo.

Anei vieno laisvo 
Nerasi medelio.
Ak, šilai, beržynai,
Ak, jus girios žalios!

Taip ir puldinėju,
Kad medeliai kenčia,
Ir girdžiu, kaip žvanga 
Geležiniai pančiai. 
(“Kultūra”) E. Rūkas.

BERŽAI.

Ir pravirko beržų lapai 
Rudenio gaida.
Ir į tamsią tolią jurą 
Plaukė jų rauda.
Ir paklausė:—Ko jus 
Raudate, beržai?
Ar jum saulės nepakanka? 
Ar lietaus mažai?
—Debesys lietaus negaili, 
Saulė spindulių—
Tiktai žemė, kurioj augam, 
Persunkta krauju.

Vertė Salomėja Neris.

kankami; kitur jie be atodairos laužomi. 
Dažnai patys tėvai, samdytojai, o kitur ir 
įstatymų kūrėjai bei saugotojai susitaria 
leisti nepasonamam gobšumo Molochui 
ryti nelaimingus kūdikius.

Jungtinių Valstijų pietinėse valstijose 
kūdikių darbas yra tikra valstybei gėda. 
Už tai čia ir viešpatauja neraštingumas. 
Senatorius Tom Watson savo knygoje 
apie užsieniu misijas, “Foreign Missions,” 
patiekia tokio neraštingumo statistikos 
davinius už 1910 metus—nuo to laiko di
desnių permainų toje srityje beveik ir ne
buvo. Jis priskaito 11-koje valstijų beveik 
pusę miliono beraščių vaikų nuo 10 ligi 11 
metų amžiaus. Ir taip yra Amerikoje dvi
dešimtame amžiuje!

Vienas trečdalis baltųjų gyventojų pie
tinėse valstijose, virš 10 metii amžiaus, 
nemoka skaityti ir rašyti. Milijonai vaikų 
dirba dirbtuvėse ir jiems leidžiama už
augti bemoksliais, nemokančiais pasira
šyti net savo vardą ir pavardę! Taip yra 
tokiame turtingame krašte, kaip Jungti
nės Valstijos, kur yra plačiausia dirva 

, švietimui—ir vis tiktai leidžiama ten plis
ti tokiam neraštingumui, kurs ateitvie ne
abejotinai turės būti dideliai pavojingas 
to krašto institucijoms! Tie vaikai, dir
bantieji dirbtuvėse, kai jiems reiktų būti 
mokyklose, duos pagrindą ateities proti
niam, doroviniam ir medžiaginiam skur
dui: jie patys turės kentėti tą skurdą, jų 
darbas ir gyvenimas negalės būti našus, 
jų geriausioms pastangoms kliudys ligos 

i ir nusikaltimai. Jų gyveninio kančios ir 
vargas ir bus jiems tikru pragaru šioje 

1 ašarų pakalnėje. (Bus daugiau)
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Įvairios Žinios.
Japonų Slaptos Or-' Jenkinso Dvarai

gamzacijos.
Sąryšy su paskutiniais į- 

vykiais Kinijoje, anglų 
“Journal” spausdina japo
nų slaptųjų organizacijų 
apžvalgą, kurios reikalau
jančios agresyvinės politi
kos Kinijoje. Pagal surink
tus duomenis, kurių nerei
kia laikyti perdėtais, tokių 
organizacijų skaičius sie
kiąs 130 ir jose telpą maž
daug 2 milionai žmonių. 
Sakoma, kad Japonijos ka
riuomenėj nesą nei vieno 
karininko, kuris nebūtų ku
rios nors slaptos organizaci
jos narys. Įžymiausia iš tų 
organizacijų esanti “Koku 
husa,” kuriai pirmininkau 
jąs baronas Hiranuma, ge
nerolas Araki ir admirolai 
Osumi ir Kato. Šios organi
zacijos narių skaičius šie 
kiąs 100,000. Antra žymiau 
šioji organizacija esanti 
“Dai Nippon Gokoku Kai. 
kurios nariai esą daugiausia 
atsargos karininkai. Ypa 
tingai fanatiškos esančios 
“Kraujo brolių” ir “Juodo 
jo velnio” organizacijos. 
Visose slaptose organizaci 
jose esanti geležinė discip 
liną. Už pasižadėjimo ne 
pildymą baudžiama mirti 
mi. Ypačiai šitos organiza 
cijos nekenčiančios tų vai 
tybės vyrų, kurie reikalau
ja sumažinti karo ministe
rijos biudžetą. Tuo budu 
jau daug ministeriu žuvo 
nuo jų teroro. Stebint da
bartini Įtemptą stovi Toli
muose Rytuose, “Journal” 
pareiškia, kad nesą abeioji- 
mų, jog tarp kariuomenės ir 
šių organizacijų yra glau
dus ryšys. Šioji padėtis ga
linti privesti prie pavojin
gų pasekmių ir jokiu budu 
neišeisianti pačios Japoni
jos naudai.

Bus Nusavinti.
Buvęs Jungtinių Valstijų 

tonsulas Meksikoj, Wil- 
iam O. Jenkins, turi gavęs 

iš buvusių Meksikos dikta
torių kelis milionus akrų 
žemės, kurioj jis įsitaisė 
cukrinių nendrių plantaci- 
; as ir pasistatė cukraus fab- 
ikus. Dabar, kai per ilgą 
<ovą Meksikos žmonės dik
tatorių ir kunigų viešpata
vimui padarė galą, tai atėjo 
galas ir Jenkinso dvarams. 
Socialistinė valdžia pradė
jo dalyti dvarų žemes Mek
sikos bežemiams. Nutarta 
išparceliuoti ir Jenkinso

NUDURTAS KALĖJIMO 
VIRŠININKAS.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Kokio Šįmet Laukia
ma Derliaus Pa

saulyje.
Sovietų Rusijoj nepapras

tai puikus javai.

Tikslesnių duomenų apie 
šių metų pasaulio derlių tuo 
tarpu dar nėra, nes derliai 
daug kur dar nesuimti, bet 
kai kurie duomenys jau 
skelbiami. Stambieji grudų 
gamintojai šįmet turėsią 
gana nevienodų derlių. 
Kaip praneša iš Maskvos 
specialis “NewYork Times" 
korespondentas, Sovietų 
Sąjungoj šįmet buvęs re
kordinis derlius—tai yra 
toks derlius, kokio Rusijoj 
da nekuomet nėra buvę. Iki 
5 rugsėjo Sovietuose buvo 
nuvalyta 196,000,000 akrų 
javų, kas reiškia 1,500,000

Trys Stipriausi Roosevelto Padėjėjai.

- j-- - i Clarence Larkin, Folsomo
. et -1,8 6 j ?V6 kalėjimo viršininkas, kuris bu- akru daugiau, negu pernai

n pasisamdė adv oka- per(jurtas malšinant kalinių buvo šiuo laiku nuvalyta, 
tus, kurie eme įrodinėti, v;ai,-,oc vai;*,, mirė n, ; • • • o : *kad nauias žemės istatvmas ' J Da ne V1S1 Javal Sovletuo«Kau naujas žemes įstatymas . ___

išimti tokiems dva- ' ~ iškulti bet tikimasi, kad šių
rams, kurie turi pasistatę A. ŽMUIDZINAVIČIŲ metų derlius duos nema- 
ukraus fabrikus; esą tokių GYVATE ĮGYLĖ. z;au kaip 110 000 000 met-

dvarų parceliuoti negali- Amerikos lietuviai turbut UplUsi;a da niekad® ne'
ma. Bet šiomis dienomis da nebus A. Žmuidzinavi- 3 niekados neBet šiomis dienomis (Įa nepus A. zmuiazinavt- buvo turėjusi, 
prezidentas Cardenas tą į- čiaus pamiršę. Keliolika Kituose kraštuose derliu 
statymo dali panaikino n metų atgal jis čia rinko au- nevieno d a s
Jenkinso dvarai dabar jau Gas Lietuvos šauliams, 
busią parceliuojami.

______L__ Dabar

Penktas Puslapis

čia parodyti trys stipriausi Roosevelto “new deal“ politikos šulai: generalinis pašto vir
šininkas James A. Farley (dešinėj), Darbo Departamento sekretorės padėjėjas Edward 
McGrady (vidury) ir teisininkas James M. Landis, kuris šiomis dienomis užėmė svarbią 
vieta Harvardo Universitete.

T. ... . Pereitą sąvaitę Ameri-
. - vi,;’ v^z4^1F1’ kon atvyko Vittorio Musso-
Jungtinese Valstijose kvie- Uni , įy diktatoriaus 20
/■•įsi įiTrtoroin r>£> era !n nrovoi z. x.metu amžiaus sūnūs. Jis nu-Lietuvos laikraš- čiai užderėjo be galo gerai, 

kad jį įgylė tuo tarpu Kanadoj derlius važiavo tiesiai i Hollvvvoo-buvo labai prastas; kai ku- d mokintis filmų da
mnen nrnvinpi t/aoza rnnm vaza . .. c _East Hartvich apylinkėj, . . I ... ...

netoli nuo Bostono, šį pane- , Antanas Žmuidzinat cius buvo ^as neį pjauti jr far. 
dėli buvo areštuotas tūlas auvo 1 Kazlų Ru- merjus turės maįtinti vai-
John Antone už kaimyno do? ™skust;k.ur P.‘.esc vlen« džia. ______
kiaulės pavogimą. Kiaulė gį^'nedidefė , Euf°P0^’ Sovie- R ^jo 21 di kinie.

Žmuidzinavičius, ®m a tęs ‘j’Sai numušė 6 japonų oriai- 
ta. Suimtas Antone teisina Californijoj daug didelių , • prastesni, j kurie bombardavo
si taip: “Nakties laiku ka- VdlliyiniJuJ kaip 1935 metais buvo.
žin kas ėmė barškinti i ma- gyvacilb nepabūgo nei sios. F .. .. Kantono miestą.

, . «> -- -• - Gvvatė pašokusi metėsi ant Azijos kviečių gamyba. ---------------
dailininko ir įgėlė į kairio- įkyrus Kiniją, šįmet bu- GUDŽIŪNŲ VALSČIUJE

-ne? ž'moUtKrnk? na'ičius i k3-iP meta?' Indk I MUSĖ VYRĄ-
Nusprendžiau,’ kati tai vate 9 ir i Kazlų Rudo- Į^^uSA^net | . Gudžiūnų valsčiuje, Po-
droklk Taiiri naėmiau sa- gyvenantį gydytoją. Ve- ^YįeclŲ. šernus busiąs net^clunėllų bažnytkaimyje ki- 
vo dubėltauką m paleidau iš llau, rimuke,,, kart dal1'' mSį“"'5 ’ ' firaeltals me’iio muštynės, kuriu metu St.
abieju vamzdžių Vaiduok- nlnka »e e vadinamoji va- taI|; . f . Lotoskmaitė kuolu smogus
lis ansiverfp ir išsitiesė line gyvate. Nuo įgėlimo, taures aiukoji derlius * lva jonui Čepui irtas 
Nakti išeiti i kiemą aš biio- buv9 ?utln€s ne tlk Paštas, gana nevienodas. Viso, ap- j.ritęg be sąmonėS. Lotoški- 
iQ1, ‘knt bot ičončn bet u* ranka. Dabar Žmui- skaičiuojam a? ^pasaulinis najtei padėjęs mušti ir Gab-

nose provincijose tenai ne rti, bet

apsivesti.

ištikrujų turbut 
aktorkosturtingos

PAJIEŠKOJIMAI BROOKLYNO IR APIELINKĖS 
LIETIMAI.

Jeigu sužinotumėt kur yra proga
------------ ' gaut darbų už narni) superuitenden-

Pajieškau brolio JONO LASAUS- tą, apartmentų Baniuose arba ofiso, 
KO, Kauno gubernijos, Baltakių pa- i su alga §70 mėnesiui arba aukščiau, 
rapijos, Melagiškių kaimo. Seniau : kur švaresnėj apielinkėj, prašau man 
gyveno VVestville, Illinois. Keturi me- į pranešti. Aš busiu labai dėkingas ir 
tai išvažiavo, nežinau ar gyvas ar j atlyginsiu. Mano adresas: (1)
miręs. Prašau giminių ir draugų pra
nešti jei žinot kur jis randasi, už ką 
busiu labai dėkingas. (1)

Frank Lasauskas
R. R. 2, Box 27, Branch, Mich.

Frank Lavinskas 
1480 St. Johns place, Brooklyn. 

Telef. S'ocum 6—7163.

Žuvo Nuotykingas
Anglų Kunigas.
Savo laiku ne tik anglų, 

bet ir užsienių spauda daug 
rašė apie anglų kunigą Ha
roldą Davidsoną ir jo nuo-

jau, bet kai išaušo, pama- ,..................
čiau, kad kieme nušautas «zlnavicius jau pasveiko. 
400 svarų meitėlis.” Tai
taip aiškinasi pats Antone.
Bet jo kaimynai tvirtina, 
kad meitėlis buvęs nušautas 
tyčia, su tikslu jį pavogti. Ir

ši'». !"et«„k'le?« ?frl.ius įteikiLatoški^Z

Farma Parsiduoda
90 akerių žemės, 50 dirbamos, ge-

Pajieškau sesutės ELENOS GU- 1 riausia žemė, 10 kambarių stuba, 
DZINSKAITĖS, Eiginiškių kaimo, ; barnė, 8 karvės. 3 arkliai, paukščiai, 
Žiežmarių valsčiaus, ji gyveno seniau visi javai, mašinerija, 1 trokas, arti 
So. Bostone ir buvo apsivedus su (marketų—už viską tik $2,000. Įnešt 
Aleksandru Kasanavičiu. Kur dabar pusę. Kreipkitės: Mrs. Kirman, (1 
randasi, nežinau, turiu labai svarbų i Saratoga Springs, N. Y.
reikalų, prašau atsišaukti. Kurie ži- i----------------------------------------------------
not jos adresą malonėkit pranešti, i Parsiduoda BuČernČ. 
busiu labai dėkinga. Jieško jos sesuo i “r* .
Emilija iš Lietuvos. (0)1, nuo Bostono geroj lietuvių

Emilija Stankevičienė, kolonijoj, parsiduoda bučerne. Biznis
Kibučių kaimas, Žiežmarių vaisė., išdirbtas per 20 metų. Pardavimo 

Trakų apskritis, Lithuania. priežastis savininkas mirė. Platesnių 
informacijų klauskite “Keleivio oti-

1 se. (2)
Angelbertas Jasevičius iš Lietuvos, 

pajieškau savo dėdės ANTANO YA- 
SEVIČIAUS, paeina iš Gelgaudžių 
kaimo, Salantų parapijos, paskutiniu 
laiku gyveno Bulger, Pa. Prašau ji 
patį atsišaukti, arUi kurie žinot kur 
jis
resą.

sieksiąs 921,000,000 kvin- j ^epas nuo smugiu vietoje 
talų (pernai buvo 831,000,-’ - -- & •
000, 1935 metais — 869,-
000,000).

.. , _ . . Rugių derlius Europoje
Ispanijos fašistai buvo šįmet laukiama tokio pat,

ISPANIJOS FAŠISTAI 
PALEIS AMERIKOS 

LAKŪNĄ.

dėl to “vaiduoklio” užmu- suėmę ir nuteisę sušaudyt kaip praeitais metais' 
šėjas ir buvo areštuotas. UomUa noki’; omarii-ict; .— ir.,.--

Pajieškau Darbo
į Bučernę arba į Taverną už ba

ro, bet galiu dirbti ir prie Lunch 
counterio. Esu teisingas ir ne gir- 

> gyvena, malonėkit pranešti jo ad- tuoklis; esu lietuvis, ka'bu lietsviš- 
są. Busiu jums labai dėkingas. Pra-!’<al’ pnb'kai. ru-iskai ir angliškai. 44 

neškit šiuo adresu: M. Bulota įmetu, 6 pėdų aukščio, nevedęs, mi-
707 W. Lombard st., Baltimore, Md. I nelus. darba? esu patyręs. Paliudy -
___________________________________  mą, jei reikia, galiu duot nuo gerų

biznierių arba nuo valdžios. Bran-ApęiVFniMAI ’ gios moke-ties nereikalauju. GaliunrjiYGUiįvtni. <Jirbti pugę ,a-ko arba pįlnj> GaHu
smas LatOSKiną nuoauoe .. įdirbti Chicagoj arba kur kitur. Ra
2 metais, Lotoškinaitę pus- vaikų'^ap^vedlmu"0 "r Jlįšykite: *į- Wis <9>
antru metų sunkiuju darbų metų amžiaus Gali atsišaukti ir iš
, ,_T. j Kanados; atsakymą duosiu tik tiems,kalėjimo. Nubaustieji pada- kurie prisius savo paveikslą. (1)

.............................. *■ M. A. M. % Mrs. M. Mackey,
350 East 67-th st., New York, N. Y.

imire. Kauno apygardos tei- 
Latoškiną nubaudė

Haroldą Dahl’į, amerikietį vienytose Valstijose
.--------------- i lakūną, kuris tarnavo loja- derlius labai geras.

Plaukiant franeuzų gar- listams. Pradėjus amerikie-, __________ _
čiams ir kitiems protestuoti PLATAUS PASAULIO.

bu''vė apeliaciją, kurią apelia-
ciniai rūmai atmetė.

tvkius. Kada pasirodė, kad iaiviui “Koutaubia” su 700 _ _________
Davidsonas negyveno savo keleivių iš Korsikos į Kasą prieš žiaurų fašistų teismą. n ,,
parapijoje, bet dažniausia Blanką, laivą užpuolė neži- jie sutiko amerikietį paleiti, n Haro d
buvojo Londone, kur “in- nomas lėktuvas, bet niekas jeigu lojalistai užtai paleis Dyott, k unsturej o on metų 
spektavo” paklydusias mo- iš žmonių nebuvo sužeistas, tris belaisvius fašistus. Lo- amžiau., oet vos zd colius 
teris. Dvasininkui teko sto- Užpuolimas įvyko ties Ba- jalistai sutiko ir amerikietis JJP.°,ir svere 24 svarus.
ti bažnvčio^ teisman kur learu salomis, kurias turi dabar bus paleistas. Iki šiol ^ai buvo maziausis žmogus u bažnyčios tevman, Kur, su Ispanųoš jis sSdžjo PSevilijos {ašjstų pasauly

fašistai;
smulkiau ištyrus dalyką, 
paaiškėjo, kad jis su tomis 
paklydusiomis moterimis 
palaikė neleistinus santy
kius. Nežiūrint į Davidsono 
energiją priešinimąsi, jį iš
metė iš kunigų luomo. Bet 
tuo viskas nepasibaigė. Da
vidsonas ėmė rinkti pinigus 
kermošiuose, kad tais pini
gais galėtų bylinėtis toliau 
ir įrodyti savo nekaltumą. 
Jis ėmė rodyti visokias 
“štukas” už pinigus. Angli
jos kurorte Blackpoole jį 
rodė uždarytą stiklinėj dė
žėj. kurioje jis žadėjo išgu
lėti 40 dienų ir naktų ne
valgęs. Davidsoną iš dėžės 
ištempė policija, kaltinda
ma ji norint nusižudyti, už 
ką Anglijoje baudžiama. 
Pastaruoju laiku Davidso
nas keliavo su klajojančiu 
cirku ir pasirodydavo liūtų 
narve. Per visas savo kalbas 
jis smarkiai kritikavo savo 
vyresnybę ir sakė, kad esą? 
“nekaltas kankinys.” Da
bar jį ištiko liūdnas likimas. 
Prieš keliatą dienų, kai Da
vidsonas vėl sakė savo kal
bą liūtų narve, jis taip susi
jaudino, kad žengtelėio ke
liatą žingsnių atgal ir vie
nai liūtei užmynė ant kojos. 
Liūtė suriko. Liūtas patinas, 
išgirdęs šį riksmą, puolė ku
nigą. Vos pavyko ji ištrauk
ti iš liūto nagu. Dabar jis 
miręs nuo žaizdų.

(kalėjime.

Amerikos Jurininkai Kinijon.

šis vaizdelis parodo Amerikos jurininkus vykstant Kini
jon saugoti amerikiečių turtą, šiuo laivu išvyko 1,200 ju
rininkų.

Ispanijos valdžios atsto
vas pranešė Tautų Lygos 
posėdy, kad karui pasibai
gus lojalistų vyriausybė 
atlygins svetimšaliams už 
visus nuostolius.

Kai Mussolinis pereitą 
sąvaitę važiavo pas Hitlerį 
per Austriją, tai policija 
saugojo visus kelius.

Miręs buvusis Čekoslo
vakijos prezidentas Masa- 
rykas palaidotas savo dvare 
Lanuose.

NUŽUDĖ MERGAITĘ.
Pajieškau apsivedimui lietuvaitės i 

nuo 25 iki 30 metų, kuri mylėtų šva
rų gyvenimą. Aš esu vaikinas 33 me
tų, aukšto ūgio. gerai atrodantis, tu
riu darbą su geru atlyginimu. Rašy
dami laiškus, prašau atsiųsti ir pa
veikslą; reikalaujant grąžinsiu. (2)

S. M. Box 112,
Sudbury, Ont., Canada.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, esu blaivas ir nuolaidus,

I turiu puikų namą ir dideli orandžių 
sodną Floridoj. Bet reikalinga, kad 
moteris turėtų pinigų ir prisidėtų 
pabudavot gas šteišiną. Skolų netu
riu, esu 38 metų amžiaus. Prašau ra- 

| šyt: Adolph Mann (0)
1448 S. Kedzie avė., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 30 iki 40 metų; no
rėčiau kad butų be vaikų; aš esu 
našlys, 41 metų. Su pirmu laišku aš 
prašau prisiųst ir paveikslą. Plates
nių žinių suteiksiu per laiškus.

J. K—kis (9)
1336 Pine st., Easton, Pa.

SIENINIAI

KALENDORIAI
1938 METAMS.

Užlaikau daug visokių rūšių ir vi
sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų parda- 
vinėt pavieniais, geros išlygos. Turi
me ir Dariaus-Girėno Kalendorių su 
jų aeroplano. Prisiunčiame į namus 
kas reikalauja. Vienas 25c.—5 už $1.

Z. GILEVIČIUS (-
73 Hartford Avė.,

NEVV BRITAIN, CONN.

PARDUODU LIETUVIS- 
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, rud
galviai, gelton- 
galviai ir balt- 
galviai. Prisiun
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir j Kanadą. 

GEO.
BENDORAITIS 
520 Wil«on St- 

VVaterbury, Conn.

Čia parodytas Joseph Jacobs, 
farmerys nuo Detroito. Jis bu
vo anądien suimtas ant Kana
dos sienos ir prisipažino norė- 

mų katastrofa, kurioj 24 jęs pabėfrti Kanadon, nes čia 
žmonės buvo užmušti ir 40 nužudęs Evelyną Mack, 10 me- 
SUŽeista. itų mergaitę. Tūlas laikas atgal

---------;------- ' mirė jo duktė ir nuo to laiko
Harvardo biznio mokyk- ,pas jj atsiradęs nenuveikiamas 

los profesorius Dr. Melvin noras ką nors užmušti.
T. Copeland pranašauja,: -------- 2----------------------------
kad kainos Amerikoj pakil- j
siančios da 50 nuošimčių, J

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTES

Rumunijoj įvyko trauki-

WORCESTER, MASS.

CHESNEY’S 
CANTEEN

GERIAUSI IšSIGfeRIMAI 
IR VALGIAI.

Visokia Degtinė. Likeriai, Vynai 
ir visokių išdirbysėių ALUS.
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

šė Anglijos dėl pastarosios^ i“KELE,VIS" 
ambasadoriaus Kinijoj per-jj^ MILLBURY STREET 
?0V?IV.0; Londonas> pareis ė, ♦ ^orcester, mass. 
kad ši byla jau užbaigta. .---------------------------------

jei federalinė valdžia trum
poj ateity nesubalansuos 
savo biudžeto. Dabar ji turi 
daugiau išlaidų, negu paja
mų, todėl priversta spaus
dinti daugiau popierinių pi- J 
nigų, o tas reiškia kainų ki- « 
limą. ‘

Japonija da sykį atsipra-

• t 
..1

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

JAV GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

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

I f
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MICHELSONIENĖ.
CITRINIAI VAISIAI PA

DEDA ATSILAIKYTI
PRIEŠ PARALYŽIŲ.
D-ro Irvingo S. Wrighto 

nuomone, citriniai vaisiai ii i>lle 
jų sunkos lošia svarbų vaid
menį atitolinimui paraly
žiaus ligos. Paralyžium, ku
ris kas ruduo taip smarkiai 
siaučia vaikų tarpe, dau
giausia užsikrečia tie vaikai 
(kartais ir suaugę), kurie 
negauna užtektinai orančių 
ir kitų citrinių vaisių sun
kos. Visi citriniai vaisiai y- 
ra labai turtingi C vitami
nu.

Darant paralyžiaus pe
rais bandymus ant beždžio
nių, pasirodė, kad tos bež
džionės, kurios negauna 
citrinių vaisių, kur kas grei
čiau užsikrečia paralyžium, 
negu tos, kurios kasdien 
gauna užtektinai orančių ir 
kitų citrinių fruktų.

Toliau d-ras Wright spė
ja, kad paralyžių daug 
greičiau gauna tie, kurie 
perilgai ir perdažnai kaiti
nasi saulės spinduliuose. Jis 
yra vaikų ligų specialistas 
New Yorko mieste ir turėtų 
žinoti, ką kalba.

Todėl patartina visoms 
motinoms, kad jos šiuo ru
dens metu savo vaikams 
duotų ekstra orančių ir visų 
kitų citrinių vaisių, kad jie 
geriau galėtų atsilaikyti pa
ralyžiaus ligai.

minkštu zomšium nupoli
ruoja. Tam tikslui geriausia, 
tinka sena žmošinė piršti
nė, tik reikia nukarpyti vi
sas siūles.

KODĖL NESISEKA LIETUVIŲ 
KO-OPERATYVAMS?

Geriausi ir pigiausi 
moliniams, marmuriniams

lūs ir gerai užsukti viršelius. ? PaRabjem& daiktams yra 
baltas dažas, vadinamas

Kitų Tautų Vartotojų Drau- budu: vienas narys, vienas
pavirinti kol sutirštės. Karš
tą supilti i sterilizuotus stik-

Šitas prieskonis valgoma 
mėsos.

KAIP VAŠKUOTI GRIN 
DIS.

Grindis patartina vaš
kuoti mažiausia du kartu i 
metus, o kur daug vaikščio 
ama, tai ir dažniau. Jūsų 
grindys gali būt labai pui
kiai nušelakuotos ir nuva- 
įišiuotos, bet jeigu jos ne
įlįs vaškuojamos, tai va- 
ūšas sudžius ir nuo vaikš
čiojimo greitai nusitrins, 
’aškas gi apsaugos vanišą. 
švažkuotas vanišas neiš
džius, nepasidaro toks tra
lus ir nuo kojų nesibraižo. 
Tinkamai vaškuoj’ a m o s 
rrindis gali laikytis kelioli- 
ta metų kaip naujos. Vaš
ias neturi būt labai skystas. 
Geriausias tokio tirščio, 
kaip sviestas. Krautuvėse 
vra siūloma visokių vaškų. 
Yra net tokių, kurie esą la
bai parankus uždėt: nerei
kia visai grindų trint—tik 
užtepk, ir jos jau žibės. To
kie dalykai labai patinka 
tinginiams, kurie bijosi 
darbo. Bet naudos iš to nė
ra. Reikia atsiminti, kad be 
darbo niekas gerai nepasi
darys. Vaškas būtinai rei-

GRUŠIŲ KONSERVAS.
5 svarai smulkiai supiau- 

stytų nunokusių gružių.
5 svarai cukraus.
1 svaras razinkų.
3 orančių sunka.
4 citrinų (lemonų) sunka 

ir sutrinta žievė.
Užpylę cukrų ant supiau

stytų grušių, palikite per 
naktį. Ant rytojaus sudekit

giics Padaro per Metus 
$29.000,000,000 

Apyvartos.

Vienu

balsas.

porą sąvaicių 
namas. va/ • inujų daiktų krau- 

Gnvč; flrni-iK Vpnvltlns n P . ’J
Kad geriamieji stiklai 

blizgėtų, juos rei
kia nuplauti stipriam sodės 
. kiediny, paskui perplauti 
. altu vandeniu ir gerai nu
šluostyti minkštu lininiu 
audeklu.

pradėjo kurtis apie 25 me- ko-operatyvų skelbimai sie
tai atgal, o šiandien jos jau, kia per metus šešių skaitlį- 
kontroliuoja apie 30 pro- nių.
centų viso šalies biznio, sa-! Komisija pranašauja, kad 
ko Roosevelto komisija. greitu laiku ko-operatyvai 

Bet ko-operatyvų pradžia pradės augti ir Amerikoje.
Ibuvo Anglijoj. Da 1844 me- Dabartiniu laiku Jungtinė- 

3. Apribotas pelno pada- j tais Rochdale miestely, se Valstijose ko-operatyvai 
linimas; ir grąžinimas na- • Lancashire apskrity, įsiku-'turį tarp 1,000,000 ir 2,- 
riams dalies pelno už iš-1 rė “Eųuitable Pioneers So- 000,000 narių ir padaro per 

prekes. Už kiekvie- ciety,” kuri iš nedidelio metus apie $350,000,000 
duodama kurčiu- ; darbininkų būrelio išaugo į apyvartos.

pažymėta suma, Jdek i didelę ir galingą ko-opera- Is paduotų čia faktų ma
tome, kad ko-operatyvų ju
dėjimas yra labai didelis ir 
jis nuolatos eina vis didyn. 
Taigi ko-operacijos princi
pas negali būt kaltas, kad 
lietuviams ko-operatyvai 

nesiseka. Čia turi būt kalta 
toji aplinkybė, kad pas mus 
nėra pakankamai išsilavi
nusiu žmonių, kurie galėtų 
tinkamai ko-operatyvų pa
statyti dr prideramai jį ve
sti.

ture =. duonos kepyklos, o raL’kSlSS' Roosevtko komisijos su- 
kai kur n-t ir salės buvo sta- *ruv0"P11 Rejas gau

na tam tikrą nuošimti išlomos. B< t neilgai visa tai 
gyvavo. B veik visos tokios 
“ko-op.-racijos’' bai g ė s i 
bankrotu. Ju bizniai perėjo 
Į privatiniu žmonių rankas, kanif_i. 
arba visai išnyko. Vartotojų ko-operatyvai

--------- Kas čia buvo kaltas: ne- paprastai turi nusistatę da
Vaškuota popiera, kurioj mokėjimas t< kį biznį vesti, 

būna suvyniota duona, yra ar pats ko-operaeijos prin- 
’abai gera karšto proso nu- tipas;
valymui. Jei drabužiai Principas negali būt kal
iu akmolyti, tai patrynus tas, nes kitur ko-operatyvai 
prosą ant vaškuotos popie- gyvuoja geriau, negu priva
ręs. bus daug lengviau pro- tinės įmonės. Prezidentas 
syti. " Rocseveltas, buvo paskyręs

komisiją, kad ištirtų, kaip

vaiskiai

rinktomis žiniomis, Euro- 
_ . pos valstybėse prie ko-ope-

bendro pelno. Jeigu pelno, ratyvų šiandien priklauso 
lieka, tai apribotas nuo- imilionai darbininku šeimy- 
šimtis išmokama ir ko-ope- nu būtent •
ratyvo šėrininkams už įdėtą ‘Anglijoj’......... 7,483,976

Francuzijoj .. 2,540,006 
Čekoslovakijoj 818.006
Švedijoj    568,006
Suomijoj ....... 517,006
Šveicarijoj .... 402,000

ir 4 kitas taisykles, būtent:
1. Nuolatos vesti švietimo Į 

ir kėlimo darbą.
2. Neparduoti nieko sko

lon.
3. Pardavinėti 

rinkos kainomis.
4. Nuolatos didinti rezer

vą.
Geriausia

Danijoj ........... 354,006
Noi vegi joj ....... 138,006
Komisija pastebi, kad eu- 

prekes ropiečių ko-operatyvai ne- 
. sigaili pinigų skelbimams. 

Pavyzdžiui. English Co- 
icperative Wholesale Socie- 

išsivystę ko- ty per metus išleidžia skel- 
Suomijoj. bimams $1,000,000. Škoti-

Ye idant spalgenų sunką, verčiasi ko-operatyvai kito-
iekĮie smulkiai supiausty- dienomis Opera^yvaį yra Suomijoj, bimams $1,000,000. Skoti-

’ą nouo!! tašyk spalgenos J? Vartotojų draugijos tenai jos, Švedijos h-kitų šalių

------------------------------------ ir štai kas iš jo pasirodo:
REDAKCIJOS Per 39 šalis, kurias ši ko-j Tę 4 KY 17 1 / mislJa tyrinėjo, prie ko-ope- zll ratyvų priklauso daugiau

_  kaip 100,000.000 šeimynų,
ir beveik visos jos darbi-

kia pirma užtepti, o paskui i mesme 
gerai trinti, pakol išdžius į »

J. B. iš Los Angeles
Ačiū už prisiųstas iškarpas.

Jurgiui Klimui. — Iškar
pas gavome, ačiū, ir Įdo- 

jų sunaudosime.
Dermaičiui. — Laišką

Humoristika

Iš Kėdainių pranešama, 
kad Surviliškio valsčiuje, 
Žaliosios kaime, dėl šeimy
ninio nesugyvenimo nusišo
vė jaunuolis J. Rabačiau- 
kas. Velionis buvo 23 metų, 
aktyvus šventybraščio šau
lių būrio šaulys ir linksmas 
jaunuolis.

—Direktorius liepė užpildyti 
kortelę.

—Kokią kortelę?
—Štai šitą,—padavė jam to

kią blanką.—Visi interesantai 
tokias korteles turi užpildyti.

—Aš ne interesantas, bet jo 
tėvas.

—Nesvarbu. Vistiek turi uz- 
pildyt, — paaiškino šveicorius.

—Urbutis parašė ant tos kor
telės savo vardą, pavardę, kada 
gimęs, užsiėmimas ir tt.

šveicorius nunešė direkto
riui. Vos tik jis spėjo išeit, Ur
butis jį klausia:

—Kaip? Ar galėsiu užeit?
—Direktorius nesutinka tam

stos priimt, nes ant kortelės 
neparašei datos.

* Urbutis paėmė tą kortelę ir 
berašydamas datą sugadino.

_ O kjek dešros? Kol jis naują kortelę parašė,
—Dvi dešras. Irgi bus apie tai praėjo beveik valanda, o kai 

du svaru.

ŪKININKAS SOSTINĖJ.

visos
ninku šeimynos.

Tose 39-niose šalyse var
totojų ko-operatyvai pada
ro per metus $39,000,000,- 
000 apyvartos. Jeigu atsi
minsime, kad 1932 metais 

geriausia auga visas Jungtinių Valstijų ka- 
engvam juodžemy. Sodi- pitaiistinis biznis turėjo tik 

nant, kiekvienam pumpki- $38,000,000,000 apyvartos, 
nui patartina duoti keliatą tai galėsime suprasti, kad 
spautu perpuvusio mėšlo ir darbininkų ko-operatyvai 
įberti gerą saują pirktinių nėra menkniekis, 
trąšų: viską gerai su žeme h' Roosevelto komisija 
sumaišyti ir sodinti po ke- pabrėžia da vieną svarbų 
kata sėklų i kiekvieną liz- ia^tą, kad pasaulinę kapi- 
dą, ‘ o kai paaugs, tai silp- talizmo krizę ko-operatyvų 
nesnius pašalinti, o palikti draugijos pergyveno daug

ir pradės žibėti Ir geriausia = 
vaško nusipirkti sauso, is- ?un^kiĮai - -
tirpint jį ir praskiesti ter- k
pentinu, kad ataušęs turėtų 
sviesto tirštį. Tik tokį vašką 
gerai uždėjus grindys gerai 
išrodys ir ilgai laikys.

NAUDINGI PATARIMAI.
Auksuotus paveikslų rė

mus galima nuvalyt šitokiu
budu: sušlapint šaltam van
deny’ ir gerai.išspausti kem- rtį patį stipriausi diegą. Bet lengviau, negu kitos biznio

’ ‘ grei-jįeieu ' tamsta ‘ užaugini Įmonės. Anglijoj ko-opera-
buvo vienintelis vers-

Ant pat galo, jei norite, ga- Per visą rėmą, mėginant pa-: didesnių jau nelabai galima 'a_s, Kuris nesišaukė valsty-
lite Įmaišyti svarą smulkiai -iekti giliausias vietas. Ne- n- norėti. bės pagalbo

- ---- ■ reikia eiti aplinkui daugiau 1

razinkas, orančių sunką,, . _
citrinos sunką ir žievę, ir P1?1? (sponge i, paskui
viską virinkite kol sutirštės. tai ir lengvai sukant pereiti į punipkinus po 70 svarų, tai tyvai kuv 
Ant oat tralo, iei norite, era- Per rėmą, mėginant pa-;didesniu iau nelabai galima kuris

sutrupintų valakiškų riešu
tų, bet konsei*vas bus geras 
ir be jų. Nuėmę nuo ugnies, 
tuoj supilkite į sterilizuotus 
stiklus ir gerai uždarykit 
viršelius.

Kaip vieną sykį. 
taipgi nereikia.

Kad
Šluostyt Andriuj Štabinskui. Taip, sėkmingas, jis būtinai turi 

į Sočiai ^ecunty bus moka- taikvtis tam tikru principų, 
ma lvgiai visiems

Ūkininkas Urbutis jau senai 
graižė dantį atvažiuoti į Kauną 
aplankyt savo sūnų, kuris čia 

, . . a. tarnauja vienoj ministerijoj di-
ko-operatyyas butiį rektorium, vis nebuvo pro-

GRUŠIOS SU IMBIERU 
(GINGER).

8 svarai grušių. 
Ketvirtdalis svaro imbie

ro (canton ginger).
4 svarai cukraus.
2 citrinų sunka.
Grušias reikia nulupti ir

supiaustvti; paskui supiaus- 
tyti imbierą, sumaišyt jį su 
cukrum ir apibarstyt gru
šias. Tegul taip pastovi per 
naktį. Ant rytojaus supilkit 
citirinos sunką ir viską lėtai 
virinkit kokias 2 ir pusę va
landų. Nuėmę nuo ugnies 
supilkite Į sterilizuotus stik
lus ir užliekite parafinu.

Sidabriniai daiktai valo- ciams ir nepilieciams. 
mi šitaip: numazgoja juos! 
kaiitam vandeny7 su muilu.! 
o paskui padaro iš baltų
miltelių (vvhiting) su van- Chicagos mokyklos,

moka-
pilie-

CHICAGOJ ATSIDARĖ 
MOKYKLOS.

ku-
deniu mosties ir paėmę jos : ios buvo uždarytos dėl val
ant delno gerai sidabrą iš- kų paralyžiaus epidemijos, 
trina. Ant pat galo sidabrą šią savaitę vėl atsidarė.

gos. šįmet suvežęs rugius sake 
žmonai:

—Važiuoju ir baigta. Reikia 
pažiūrėt kaip ponai gyvena.

Ką čia žmona? Virtuvėj ji
. .... v. . x gali jaustis diktatore, bet to-
ir kiekvienam, nežiūrint ra- kiuose reikaluose neturi balso.

laikytis tam tikrų principų, 
-ako Roosevelto komisija. 
Tie principai esą tokie:

1. Ko-operatyvo draugija 
nrivalo būt atdara visiems

sės, tautybė 
tikybos.

2. Ko-operatyvas turi būt 
tvarkomas demokratiniu

Rudens Mados Jaunoms Moterims.

PRIESKONIS IŠ BURO
KĖLIŲ.

8 puodukai smulkiai su
kapotų virtų burokėlių.

12 smulukiai supiaustytų 
žalių pipirų (green pepper).

1 kvorta smulkiai supiau
stytų žalių tomeičių.

Pusę kvortos smulkiai su
piaustytų svogūnų.

1 kvorta smulkiai supiau
sty to saliero.

1 kvorta uksuso.
4 puodukai šviesiai rudo

cukraus.
4 uncijos muštardos sė

klų.
1 šaukštukas trintų gvaz

dikų.
3 šaukštukai trinto cina

mono.
2 šaukštukai trinto “all- 

spice.”
1 šaukštukas trintų pipi

rų.
2 šaukštukai druskos. 
Viską gerai sumaišyti ir

šitos judžių aktorės rodo vėliausios mados drapanas jaunoms moterims ir merginoms. 
Naujausios skrybėlės turi plačius kraštus su aukštais viršais.

politikos nei padėjo jam pilną krepšį ūkiš
kos natūros, svarbiausia, lašinių 
ir važiuok. Na, vieną vakarą 
Urbutis ir išlipo Kauno stoty.

Eina jis Vytauto prospektu ir 
stebisi miesto didybe. Prisėlina 
prie jo tokia elegantiška pane
lė. Sakytum, kad gimnazistė, gėriau.

—Ką dar?
—Aštuonis kiaušinius.
—Daugiau ką?
—Dešimt agurkų.
—Viskas?
—Tiesa, dar stiklą arbatos 

išgėriau,—pridėjo Urbutis.
šeimininkas brūkšt paišeliu 

per popierių, apskaičiavo ir sa
ko:

—Viso reikės sumokėt 13 li
tų ir 80 centų.

—Už ką ? — nustebo Urbutis. 
i —štai, sąskaita. Tiek suval
gėt

—Juk lašinius ir dešrą aš 
I savo turėjau. Iš namų atsive- 
i žiau. Jūsų tik stiklą arbatos iš-

bet lupos raudonos ir iš burnos 
šnapsu atsiduoda.

—Ponas, duok pridegi,—sa
ko ji.

—Argi tu rukai?
—žinoma!
Pridegė jai cigaretą ir manė. 

kad jau viskas. O ji tik mirkt 
akim.

—Gal užeisim į barą?
—Atsitrauk! — subarė ją 

Urbutis ir eina toliau. Ji dzibt 
paskui jį ir vėl sako:

—Ponas, ką čia nešat šitam 
krepšy? Gal lašinius?

—Sakau, kad atsitrauk! — 
jau ne juokais supyko Urbutis 
ir šiaip taip ja atsikratęs pasu
ko į Laisvės alėją. Atsiminė, 
kad nori valgyt. Užėjo į vieną 
valgyklą ir atsisėdo.

—Ko tamstai ? — prisistatė 
padavėja.

—Arbatos! šiaip aš viską 
savo turiu.

Atnešė jam arbatos, o jis iš 
krepšio susidėjo ant stalo visas 
savo gėrybes ir pradėjo valgyt,
Pavalgęs apsidairė, kad padavė
jos niekur nesimato, tai pats 
priėjo prie bufeto ir klausia 
šeimininką:

—Kiek čia turiu mokėt?
—O ką tamsta valgei?
—Lašinius, dešras ir dar ten ! _ Taigi, sakė,

visokių smulkmenų.
—Kiek lašinių suvalgei?
—Maždaug du svaru.

—Ką čia mulkini? Mes to- 
| kius tipus jau senai žinom. Mo
kėk, o jei ne, tai šaukiu polici
ninką.

Urbutis nusigando. Ir nežinia 
kuo čia butų viskas baigęsi, bet 
išgirdus šitą ginčą atėjo ta pati 
padavėja ir išaiškino visą nesu
sipratimą.

Kitą dieną Urbutis nuėjo tie
siai į ministeriją.

šveicorius ją nunese. tai išėjęs 
pranešė, kad direktorius išva- 

į žiavo į posėdi.
—Tai ateisiu rytoj.—sake 

į Urbutis.
—O ne! Rytoj vėl nepriėmi

mo diena. Ateik kitą pirma
dienį.

O kai pirmadienį Urbutis at
ėjo į ministeriją, tai šveicorius 
jį jau iš tolo pasitiko:

—Nieko nebus! Direktorius 
jau išvažiavęs į Palangą atosto
gauti.

Taip Urbučiui ir neteko pa
simatyt su savo sunum.

Vaikščiodamas gatvėm Urbu
tis užėjo Į miesto sodą ir atsisė
do ant suoliuko. Išsiėmė iš 
krepšio lašinius, dešras ir ker
ta. net ausys leipsta. Prieina 
prie jo toks ponaitis su ameri
koniškais akiniais, su ūsiukais, 
ir atsisėda čia pat.

—Tai ką? Užkandžiauji? 
žodis po žodžio ir jie jau be

veik susidraugavo. Pavalgęs 
Urbutis užsidegė pypkę ir ruko.

—Ką tu čia šitą pypkę sma- 
lyji? še 25 centus ir atsinešk iš 
kiosko papirosų. Užsirukysim

—Ką pasakysi? —užpuolė jį abudu. Nebijok, aš pasaugosiu
sveiconus.

—Noriu užeit pas direktorių. 
—O kokiu reikalu?
—Mat. jis mano sūnūs. Jau 

penki metai kaip nemačiau, tai 
atvažiavau aplankyt.

—Aha! Prašau truputį pa
laukt.

tavo lašinius.
Urbutis klusniai nuėjo atsi

nešt papirosų, bet kai su papi
rosais grižo, tai nerado nei to 
ponaičio, nei krepšio su laši
niais.

Po to, Urbutis nieko nelau
kęs nusprendė važiuot namo.

Šveicorius įsmuko į direkto- į Turiu dar 5 litus, tai kaip tik
riaus kabinetą. Urbutis laukia 
ir galvoja: ot, nusidžiaugs sū
nūs. kai sužinos, kad aš atva-

bus bilietui.—pagalvojo jisai ir 
pasileido stoties link. Vidury 
Vytauto prospekto capt jį poli-

—Kaip tai? Už ką aš turiu 
mokėt?—apglušo Urbutis.

—Už tai. kad eini išilgai gat-

žiavau. Bet išėjęs šveicorius vi- cininkas ir nepaleidžia, 
sas jo viltys sugriovė: Į —Tuojau, sako, čia man mo-

—šiandien nepriimama die- kėk 5 litus—ir jau kvitą rašo. 
na ir todėl direktorius tamstos
negali priimt. Užeik rytoj.

Kitą dieną Urbutis vėl minis
terijoj. vę, o pagal taisykles reikia eit

—Pas direktorių?—paklau- skersai. Pabaudą užsipelnyjai.
sė šveicorius, jau žinodamas Urbutis visaip bandė teisin- 
reikalą. tis, bet kai policininkas pasiūlė

kad šiandien jam daboklės, tai atidavė jam 
priims. tuos paskutinius 5 litus ir per

šveicorius užėjo į kabinetą, o tris dienas parėjo į namus pėks- 
giįžęs pranešė: čias. “Kuntaplis.”

I
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GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietu ros Laikraičių.)

Namų Savininkų ir Butų Nuomininkų 
Susirėmimas Kaune.

Da Vienas Karo Vaizdas.

Nepriklausomą Lietuvos 
valstybę atstatant, tarp kitų 
didelių sunkenybių, žymią 
vietą užima ir tinkamų tro
besių trukumas. Sakysim,
Kaunas ir Klaipėda dabai 
turi dvigubai daugiau gy
ventojų, negu prieš Didįjį 
karą: Kaunas turi apie
140,000 gyventojų, o Klai
pėda apie 50,000. Gyvento
jų skaičiumi gerokai paua-
go ir kiti miestai ir mieste- tokiam kainų tvarkytojo )- 
liai. Nors naujų namų sta- sakymui priešinasi. Pasipy- 
tyba ėjo sparčiai visais po- lė butų nuomininkų skun- 
kariniais metais, vis tiktaij dai prieš namų savininkus, 
nusiskundžiama butų stoka. Namų savininkai gi daro sa- 
Namų savininkų apskaičia- vo susirinkimus ir rašo me- 
vimu, Kaunui kasmet reika- morandumus vyriausybei, 
linga apie 1,000 naujų gerų nurodydami, kad butų nuo- 
butų, o jų kasmet pristato- mos Įsakymais reguliavimas 
ma tiktai po 600—700. Va- pakenksiąs namų statybai, 
dinas, statyba nepasiveja Galimas dalykas, kad šitas 
gyventojų augimą. namų savininkų ir butų

Dėl to kilo didelis subruz- nuomininkų kivirčas bus 
dimas namų savininkų ir bent tuo naudingas, kad bus 
nuomininkų tarpe dėl butų plačiau išaiškintas šitas 
kainos. opus reikalas; gal būt iš te

Butų nuomininkai teisin- kils naujų sumanymų ir pa- 
gai skundžiasi butų bran- stangų namų statybą pa- 
gumu. Už trijų kambarių ir greitinti, o tuo budu savai- 
virtuvės paprastą butą ten- me susireguliuos ir butų 
ka mokėti 150—180 litu Į nuomų kainos. Tsb.
mėnesį. Šitokia suma nuda
ro apie trečdali daugelio 
valdininkų ir tarnautojų pa
jamų. Taigi nuomininkams 
butai yra per brangus. Na
mų savininkai tačiau skun
džiasi, kad namams statyti 
nėra lengvai prieinamo ir 
pigaus
kad statybos 
brangi, trūksta

mos tiktai noru atsigriebti 
už anksčiau pakeltus nuos
tolius, todėl paskelbė Įsta
tymą, draudžiantĮ kelti bu
tų nuomas; nuomos turi pa
likti tokios, kokios buvo šių 
metų gegužės 31 d. Kas pp 
tos dienos nuomą pakėlė, 
turi vėl nuomą imti tokią, 
kokia buvo gegužės 31 d.1

Namų savininkai, ypač 
kurie nuomas buvo pakėlę.

ŠVENTAS ROKAS SU 
KRUVINOM NOSIM.

Merkynėje, Alytaus ap-|

KELEIVIS, SO. BOSTON

Japonų žvalgai daboja, kur krinta jų kanuolių šoviniai. 
Vaizdo tolumoj matyt šovinių sukeltas gaisras Šanchajuj.

skrity, kas metai 16 rugpiu- DĖL MENKNIEKIŲ PA- 
diena būna didelicio dieną ouna dideli sv. 

Roko “atlaidai.” Privažiuo- 
.. . . . . ia dievuotų tamsuolių iš ke-

kredito (pasKolų), jįų parapijų. Taip buvo ir 
medžiaga <jmet. Po pamaldų ir pa- 
prityrusių mokslu dievuočiai tuoj lei- 

meistenų namams statytis dosi į karčemas. Keturi 
ir kita. Todėl namų statyba traktieriai prisigrūdo sau- 
brangi ir, kad ji apsimoke- sakimšai pasįgėrę katali- 
tų, tenka brangiau imti uz kai pradėjo muštis. Vienas 
nuomojamus butus. Ir taip v,uvo primuštas iki mirties, 
išeina dama be ga,o... ,0 kkį važiavo namo kruvi-

Tenka pažymėti, kad čia najs pakaušiais ir nosimis.
paminėti namų savininku __________
nusiskundimai tinka tiktai GIRTAS DVIRATININ- 
senesniems namams, staty- KAS ,ŠOVĖ VAIKUI AKI. 
tiems prieš keliatą ar kelio- _ , ... . . . T .
lika metų. Tada tikrai ir j Rokiškio apskrity, Juod- 
kreditas buvo nepaprastai u.Pes valsčiuje, ėjo keliu ke- 
brangus ir kitos namų staty- ]atas jaunuolių iš Armonų 
bai sąlygos buvo nepalan- kaimo. Juos pasivijo du gir- 
kios. Dabar naujiems na- 11 dviratininkai ir susuko: 
mams sąlygos statymui yra
žymiai pagerėję. Sakysim, 
už paskolas palūkanų dabar 
mokama 6—7 procentai, o 
buvo laikai (prieš 5—10 
metų) kada palūkanos siek- ?.m.zl.au?. ’-’P0™1 
uavo 18 nuošimčių ir dau- 1 vaikas 
giau. Statybinė medžiaga 1 anevėzio ligoninėn, o dvi- 
yra gerokai atpigusi ir yra rątimnkas suimtas ir paso- 
daugiau Įgudusių namų sta- ąmtą?_ oelangėm Tai vis 
tytojų. Taigi butų nuomas degtinės pasekmės.
kelia ar laiko aukštai senes- .
nieji butų savininkai, kurie NUKRITO RUGIŲ KAI- 
tikrai didelius pinigus Į sta- “A.
tybas yra sudėję. Kad idė- Jurbarkas. Pernykščių rū
tas kapitalas Įmanomai pro- gių brangumas daugeli uki- 
centuotų, jie stengiasi pa- ninku paskatino nukirstus 
laikyti galimai aukštesnes rugius parduoti, nes norėjo 
butų nuomas; prie jų, žino- gerai pelnyti. Bet atvežus 
ma, prisitaiko ir naujieji i turgų šių metų derlių, pa
namų statytojai. siredė kad kaina nuo 11 —

Suprantama, kad buto 13 it. nukrito iki 5 — 7 lt. 
nuomininkui nei šilta, nei Taip pat pamažu jau pra
šalta nuo to, kaip ir kada jo dėjo kristi kviečių ir vasa- 
gyvenamas namas yra pa- rojų kainos.
statytas. Jis tikrai jaučia -------------------------------------
buto brangumą, ir ta sunke
nybe skundžiasi. Kai krizės 
metais vaidininkams bei 
tarnautojams buvo suma
žinti atlyginimai ir bendrai 
uždarbiai sumenkėjo, namų 
savininkai buvo priversti 
gerokai butų nuomas nu- į 
mušti. Dabar, kai vėl prasi
dėjo krašto ekonominis at
gimimas, o butų trukumas 
nėra sumažėjęs, daugelis 
namų savininkų šįmet ėmė 
butų nuomas kelti: kai ku
rie jau buvo pakėlę iki 20 
ir 30 nuoš. Butų nuominin
kai, kurie jau buvo su esa
momis nuomomis apsipratę, 
ėmė labai nerimauti.

Kainų tvarkytojas Įžiūrė
jo, kad namų savininkai 
nuomoms kelti neturi pa- Į 
grindo, kad kainos kelia-|

DEGĖ GYVENAMĄJĮ 
NAMĄ.

Šiaulių apskričio ir vals
čiaus, Smilgių kaime ' sude
gė ūkininko Stasio Savickio 
gyvenamas namas ir inven
torius.

Aiškinant gaisro priežas
tis nustatyta, kad namu; 
padegė Šiaulių miesto gy 
ventojai Jonas Mačanski 
ir Beinorius. Pas 
tarnavo piemenė 
gonaitė.

Kokios Dabar M uis- Fašistas N užu d ė 
to Kainos Lietuvoje. Žmogų ir Paleistas 

Kalėjimo.

MAŽEIKIUOSE PLĖŠIKAI 
I MIRTINAI SUŽEIDĖ 

ŽMOGŲ.

Mažeikiai, šių metų rug
piučio 11 vakare iš Klaipė
dos atvažiavo vienas pdie-j ŲKimnKas, įugsejo niene- Pereitais metais prieš Ka
lis i Mažeikiu? atostogauti, isįo pradžioje Lietuvoj buvo j -dag Kauno tautininkas, 
Minimo piliečio žmona jau į-**? daiktų g^sys Budrevičius, buda-
buvo atvykusi i Mažeikius ■ kalnos/ . ’mas girtas, nudurė peiliu
prie.- kelias dienas. Jam at- Rugių centneris (100 s\a- -padą Rusecki. Žinoma, 

įvažiavus vakare 8 vai. žmo- (U) Kaune kamavo nuo 8 y ikai žmogžudys, Budrevi- 
iki 9 litų, Mariampolej 8 Ii- buvo* at.e<tuotas. Bfet 
tai, Bužuose 9/5 litų, Aly- atėjo byla ir žmogžu-

. r. , . TZ dvs pradeda teisintis: girdi.Kviečių centneris: Kaune aš Rusecką *u(lu.

riau: bet aš esu “oficialaus 
nusistatymo žmogus, ren-

Kaip praneša 
Ūkininkas,”

‘Lietuvos 
mene-

• v
IS

“Duokit kelią!” Vaikams 
skirstanties Į šalis, vienas 
dviratininkų nušoko nuo 
dviračio ir šovė iš revolve
rio, pataikydamas 14 metų 

Valeiku- 
nuvežtas

ikona jį 
stoty, 
pas‘
Jiem
du nežinomi asmenys pasi
tiko juos. Visų pirma jie su
davė skaudų smūgi žmonai, 
kuri parvirto be sąmonės. 
Tada jie pradėjo mušti vy
rą, kuri keliais smūgiais Į 
galvą mi; tinai sužeidė.
Žmona atsipeikėjus pradė
jo šaukti, bet jau plėšikai 
buvo apsidirbę ir pabėgo Į 
mišką. Minimam piliečiui 
buvo galva visa suskaldy
ta ir atbėgę žmonės jau jį 
rado be sąmonės. Dabar jis 
paguldytas Į ligoninę, bet 
pasveikti nėra vilties. 1 
mėtina, kad jis vežesi is 
Klaipėdos apie 1000 litų ir 
čia, Mažeikiuose, norėjo 
atidalyti restoraną. Plėšikai 
pinigus atėmė. Plėšikai tuo 
tarpu dar nesurasti

KAMAJŲ VALSČIUJE 
ATSIRADO DAUG VIL

KŲ.

stotyje. Jie 
šiek pasilsėję, ėjo 

s Į nakvynę, 
einant Vytauto parku,

r

FAKRUOJAUS VALSČIU
JE DAUG GAISRU.

Kulyčiai, Pakruojaus vai 
čiuje rugpiučio 13 d. perku 
nas sudegino ūkininko Ma
linausko tvartus ir daržinę 
su pašarais, tuo padaryda 
mas didelių nuostolių. Tą 
pačią dieną plačioj apylin 
kėj buvo dar keliolika to 
kių pat nelaimių, pav., Sa
kalu km. Skiauterio sudegi-

Kamajų valsčiuje, Rokiš- no klojimą su visais javais, 
kio apski-ity, privyso daug Radviliškio klebono tvartus 
vilkų. Štai, 4-5 rugpiučio ir 1.1. Esant šiltam orui, už- 
burys vilkų atėjo Į Nečionių eina tankiai audros su per- 
kaimą ir papiovė 4 avis P. kunijoms, kurios kiekvieną 
Vaičiaus kieme. kartą ką nors padega.

Tą pačią naktį lankėsi ir

Kaune
14—15 litų, Mariampolėje 
1112 litų, Biržuose 13 litų, 
Alytuje 14 litų.

Sviestas: Kaune už kilo
gramą (2 svaru) mokama 

litai, Mariampolej 2.60 li
tų, Biržuose 2.70 litų, Aly
tuje 2.80 litų.

Kiaušiniai Lietuvoje par
duodami ne tuzinais, bet 
dėsėtkais. Kaune už 10 di
delių kiaušinių mokama 80 
ir 70 lietuviškų centų. Kiek 
už tokius kiaušinius gauna

imiečiai, nepasakyta.
Gyvuliai: Riebus bulius 

Kaune kainuoja po 23 litu? 
už 100 svarų gyvojo svorio, 
o karvė po 22 litu už 100 
svarų. Taigi išeina beveik 
po 22 lietuvišku centu už 
svarą.

Kiaulės: Jeigu kiaulė la
bai riebi, tai už 100 svarų 
gyvojo svorio mokama nuo 
52 iki 60 litų. Liesesnės 
kiaulės Lietuvoje pigesnė? 
(Amerikoje kaip tik atbu
lai).

Paukščiai: Žąsis nuo 4 
iki 5 litų, višta nuo 1.75 iki 
2 litų, antis 2(5 litų.

Kauno tuiguose: kilo
gramas tomeičių 25 centai, 
tuo tarpu kapa agurkų 60 
centų. Obuoliai gi brangus, 
už kilogramą mokama iki 
55 centų (Amerikoj 3 cen
tai už svarą). Kilogramas 
slyvų Kaune 50 centų, kilo- 

; gramas grušių 70 centų.

kant seimą aš balsavau uz 
;autininkus, o jis vadino 
mane fašistu... Taigi prašau 
pasigailėti manęs, nes aš 
rfieialaus nusistatymo žmo
gus...”

Ir teismas ištikiu jų to 
žmogžudžio pasigailėjo. Fa
kyre jam tik 4 mėnesius 

paprasto kalėjimo bausmės, 
oet kadangi jis buvo jau ly
giai tiek išsėdėjęs, tai skai- 
o jį bausmę jau atlikusiu ii 
oaleido laisvą.

O tuo tarpu ūkininkas 
Maurušaitis, kuris užmušė 
šnipą, nuteistas sušaudyt. 
Tai ve, koks dabar Lietuvos 
įeismų “teisingumas!”

APSIVOGĖ LAIŽUVOS
KOOPERATYVO VE

DĖJAS.

Laižuvoj pašalintas iš 
vietos ii- traukimas teisman 
buvęs Žemės Ūkio Koope
ratyvo vedėjas K. Parad- 
nikas. Paaiškėjo mat, kad 
jis vesdavo biski šmugeli, 
klastodavo parašus ir vog
davo pinigus.

KELIONEI Į LIETUVĄ

Taigi, palyginus su kitais
šednikių kaime, bet nuosto- Visiems užsieny gyvenantiems produktais, sodų vaisiai

7* lių nepadarė. Nakties vėlu- ii<>flIwiam< ■ iph,Vnc žinias- Lieluv°je neproporcingaio , moj ėjęs Sedtilkių kaimo l‘etu,lams ""'to/os Z,nl0s brangus. Amerikoj vaisiai
bavicką gyventojas J. Merkys susi- metams tik o doleriai. yra pigiausis daiktas, nes jų

Ona \ ar- tjko vjsaį ard du vilku. Pa- Norėdami palaikyti ryšiu* su ui- užauginimui nereikalingas
Vargonaitės moti- sįrodė, kad jie gana drąsus. Iien-T syvenančiai* lietuviai*, me* nu- darbas. Bulvės čia daug
'*“'t ~ .. bl.angegnėS, negu obuoliai.nos sugyventojas Maeans- nesibijo ir žmogaus.

kis atėjęs pas Savicką pra- ---------------
šė piemenės sąskaiton duoti DŪMINĖS GRĮČIOS LIE- 
am 10 litų. Kadangi Sa- TUVOJE DA NEIŠNYKO, 

viekas 10 litų nedavė, tai Kėdainių apskrity da te- 
už tai keršydami ir padege bėra daug grįčių be kami- 
įo namą. Šiaulių apygardos nų. Kūrenant krosnį, grįčia 
teismas abu padegėjus nu- būna pilna durnų, todėl pa
baudė po 2 metu sunkiųjų kol krosnis neišsikurena, 
darbų kalėjimo. Nubaustie- gričios durys laikomos at- 
ii padavė apeliacijos skun- daros.
dus, rūmai svarstė, bet bylą 
atidėjo.

‘Arėme mūsų dienraščio prenumerats 
įkaityti tik tiek, kiek mum apseku 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiami 
išrašyti populiarų demokratiško* pa
kraipos dienrašti

L'rujjuay’aus Lietuvių 
Socialistinės Minties

DarLVurkų 
Laik rastis

BALTASIS ŠVEDŲ' 
LAIVYNAS

Nuolatinis susisiekimas
NEW YORK—KLAIPĖDA

(Per Gotnenbur<rą, Švedija) 
Laivų išplaukimai iš New Yorko 
GRIPSHOL.M ........... rugsėjo 30
KUNGSHOLM ___
GRIPSHOI.M ...........
DROTTNINGHOL.M

spalio 23 
spalio 26 

lapkr. 18

1,000 LITU DOVANŲ UŽ 
ŽMOGŽUDŽIO NURO

DYMĄ.

Praėjusį pavasari Slavi
kų kaime, Šakių apskrity, 
nežinomas žmogžudys nak
tį įsibrovė į Bunikienės na
mus ir kirviu išžudė visą 
šeimyną. Kas tą baisų dar
bą atliko, iki šiol da nesu
mokta. Tam tikslui buvo iš
tardyti visi kaimynai ir toli
mesnių apylinkių turį tam
sią praeitį asmenys. Krimi
nalinė policija asmeniui, 
kuris nurodys kaltininką, 
paskyrė 1.000 litų premiją.

“Naujoji Banga"
Išeina du kartu per menesi. Lai 

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

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

C. Parasruav No. 1480,
MONTEVIDPn VRUGUAY.

TROKAS SU KIAUŠI
NIAIS ĮLŪŽO PER 

TILTĄ

Kartena. Rugpiučio 14 d. 
Kretingos vartotojų bend
rovės trekas, važiuodamas 
iš Budrių į Karteną, ties 
Abekų kaimu užvažiavęs

kuris metams tekaštuoja tik b dole- ant Upelio tilto įluŽ°. TlO- 
riai, pusei metų 3 doleriai kag yęžė eksportui SUpil’k-

Jei vienai šeimai per brangu — ^ug kįauŠiniuS. ĮluŽUS, \M0na 
dėžė išvirto ir sudužo 1000 
kiaušiniu.

susidėkit dviese ar trise.
Mes norime, kad „Lietuvos Žinios*

būtų skaitomos viso pasaulio lietuvių 
Kas atsiųs savo adresą — gaus ne

mokamai 1 egz. susipažinimui. 
Rašyti: „Lietuvos Žinios“. Kau

nas, Gedimino 3S. Lithuania.

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.

Kalėdinė
EKSKU RSI.1 A

i LIETUVĄ
laivai išplaukia 
EUROPA 
NEW YORK 
HAMBURG 
EUROPA

NEW YOKO:
Lapkričio 27 

Gruodžio 2 
Gruodžio 9 
Gruodžio 16

Greiti traukiniai prie pat laivo EUROPA Bremer- 
havene užtikrina palosią kelionę j Kauną. Patogus 
geležinkeliu susisiekimas iš Hamburgo.

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

KAMBURG-AMERICAM LINE 
la^lNONTH GERMAN LLOYD

252 BOYLSTON ST., BOSTON, MASS.

Pažangieji e Amerikos
Lietuviai!

LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIEMS 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 raštu, 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 “luoda Mergaitė Jieško Dievo.”
“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi: Lietu

voje metams tik 16 litų. pusmečiui S litai. Amerikoje 
metams $-1; pusei metų ?2.

Adresas:

ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Lietuvių žinyči*

Ypatingai dabartinė* krikščionybė* gadynėje kiekviena* turėtų 
perskaityt, nes tik tada gale* aiškiai suprasti Dievo buvimą.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.C0; audimo apd.—$1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį”. Adreeuokit sekančiai:

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.

I

m.zl.au


Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 39. Rugsėjo 29 d., 1937 m.

Vietinės Žinios
MAYNARDO PIKNIKAS 

DAVĖ APIE $1,200
PELNO.

Dabar Bostone Apskričio 
Komitetas rengs dideli 

koncertą.
Pereitą nedėldienį Hud- 

sone Įvyko buvusio Bostono 
Apskričio Komiteto pikni
ko Maynarde darbininkų 
konferencija pikniko są
skaitoms suvesti. Pasirodo, 
kad piknikas puikiai nusi
sekė tiek moraliu, tiek me
džiaginiu žvilgsniu. Apmo
kėjus visas išlaidas, gryno 
pelno liko S 1,096.03 ir da 
daugiau kaip 8100 tebėra 
neiškolektuota iš draugų, 
kurie pardavinėjo bilietus 
tolimesnėse kolonijose. Kai 
visi pinigai bus sukolektuo- 
ti, tai gryno pelno bus apie 
$1,200 ar daugiau.

Visas pelnas skiriamas 
demokratijos reikalams. 
Piknike buvo sumesta ke
liasdešimts dolerių Ispani
jos demokratijos gynėjams, 
todėl konferencija nutarė 
pridėti prie tos sumos kiek 
reikia iš pikniko pelno ir 
sudaryti Ispanijos kovoto
jams visą S100.

Dalis pelno nutarta tuo
jaus nusiusti Lietuvos poli
tiniams kaliniams bei jų 
šeimynoms.

Likusieji pinigai nutarta 
padėti bankan Bostono Ap
skričio Komiteto vardu.

Konferencijai užsidarius, 
toj pačioj salėj duota trum- 
pas koncertėlis: drg. lema? 
Kubiliunas ir p-lė Ona Balt
rušaitytė sudainavo po ke
liatą dainų, kurios publikai 
be galo patiko. Paskui S. 
Michelsonas pasakė prakal
bą, pabrėždamas, kad vie
ningas darbas visuomet 
duoda gerų vaisių, todėl 
darbo žmonės ir privalo lai
kytis vienybėj.

Programai pasibaigus, 
Hudsono Lietuvių Piliečių 
Kliubo šeimininkas drg. 
Jankauskas pakvietė visus 
svečius ir delegatus apati- 
nėn salėn, kur buvo suruoš
ti geri pietus. Buvo ir pora 
bačkų “bavarsko.” kurį au
kojo draugai Stašiai iš Cam
bridge’aus.

Vakaras buvo labai jau
kus ir užsibaigė smagiomis 
dainomis.

Dabar Bostono Apskričio 
Komitetas šaukia viso Ap
skričio konferenciją 21 lap
kričio, South Bostono lietu
vių viršutinėje salėj. Kon 
ferencijai pasibaigus, toj 
pačioj salėj bus didelis Mi
ko Petrausko muzikos kon
certas.

I Apskričio konferenciją 
kviečiami visi kolonijų ko
mitetai, kurie susideda iš 
draugijų atstovų. O kur to
kiu komitetų da nėra, drau
gijos prašomos išrinkti at
stovus ir prisiųsti juos su 
mandatais tiesiai Į konfe
renciją.

“N. Gadynė” apie May- 
nardo pikniką.

“Naujosios Gadynės” ko
respondentai plačiai aprašė 
buvusi Bostono Apskričio 
Komiteto Lietuvos laisvei 
ginti pikniką Maynarde per 
Labor Day. Vienas jų rašo 
gana teisingai ir bešališkai, 
bet kitas kai ką iškraipė. 
Pavyzdžiui, jis sako: “Gerą 
bizni turėjo Brooklyno ‘de- 
dokratiškoji’ ‘Laisvė,’ kuri 
:ą nereikalingą štofą (skel
bimus ir bilietus) spausdi
no ir kitus spaudos darbus 
atliko.” Tai yra tvirtinimas 
to, ko „ visai nebuvo. Fak
tas yra toks, kad visi spau
do darbai buvo atlinkti vie
toje, South Bostone, ir 
“Laisvė” jokio "biznio” iš 
to nepadarė. Jai buvo duo
tas skelbimas tiktai Į laik
rašti.

Kitas tendencingas to ko- 
.•espondensto išsireiškimas 
vra tas, kad kailių kompa- 
nija, kuri dovanojo tam 
piknikui S200 vertės skran
dą, ‘‘buvo atsivežus ir savo

Bartolini atrastas kaltas 
pirmo laipsnio žmogžu

dystėj.
Oscar Bartolini, 50 metų 

amžiaus italas iš Quincy, 
urės mini elektros kėdėj, 
jeigu jo bausmė nebus ko
kiu nors budu pakeista. 
N'orfolko kauntės prisaikin
tujų suolas atrado jį kaltu 
nužudžius Mrs. Grayce M. 
Asguith, 41 metų amžiaus 
East \Veymoutho našlę, 
kuri vesdavo linksmą gyve
nimą su vyrais. Ji buvo la
bai graži ir patraukianti 
moteris, todėl ir nebejaunas 
Bartolini buvo į ją įsimy
lėjęs, bet ji nenorėdavo su 
paprastu italu užsiimti. 
Nakties laiku jis pristaty
davo prie jos Įaugo kopė
čių ir žiūrėdavo iš lauko, 
kaip ji su kitais myluojasi. 
Jis baisiai to pavydėdavo. 
Ir štai, vieną rytą ji buvo 
rasta nužudyta. Nors niekas 
nematė kas ją nužudė, bet 
Įtarimas krito ant Bartolini 
ir jis buvo suimtas. Teisme 
jis kaltu neprisipažino, ta
čiau prisaikintujų suolas, 
pasiremdamas aplinkybė
mis, nusprendė, kad jis kal
as pirmo laipsnio žmogžu
dy stėj, už ką įstatymas ski
ria mirties bausmę. Per- 
kaičius teismui šį sprendi

mą. Bartolini nusišypsojo

Nutraukė 12 bylų prieš 
Mulloney.

Buvęs Federal National 
Banko prezidentas Mullo
ney. kuris prašmugeliavo 
milionus svetimų pinigų, 
dabar galės steigti jau kitą 
banką. Jis buvo nuteistas 
vienoj byloj metams kalė
jimo. o 12 bylų prieš jį bu
vo da nesvarstyta. Dabar 
gi federalinės valdžios ad
vokatas Fordas pareiškė, 
kad jis “nematąs” reikalo 
kitas bylas prieš poną Mul
loney kelti, ir todėl visas jas 
nutraukia. O tuo tarpu Ta
rnas Moonev, kuris nepavo
gė niekam nei cento, sėdi 
Californi jos kalėjime jau 
20 metų. Tai toks kapitalis
tinės sistemos “teisingu
mas.”

PAMATYKIT NAUJĄ 
TYPEWRITERJ

PORTABLE UNDERVVOOD

Padaryk mokyklos darbą savo vaikams interesin
gu. Gabiausi mokiniai pripažysta, kad. “Undei- 
wood Portable Typewri-
ter” pagelbsti geresnį 
pasisekimą moksle. <

Instrukcijos Dykai!

Lengva išmokti vaitot.
Tai geriausia dovana 
visai šeimynai.
Jus galite įsigyt Undertvood Typevvriterį labai len
gvom išlygom pas

ROLAND KETVIRTIS & C0.
322 BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4649
oeooccososoosN

Tel. TRObridge 6339

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. lnman tt. arti Central skv. 

CAMBRIDGE, MASS.

policija — keturis vvrus.
Vienas ju stropiai dabojotvarka su kulkasvaidžiu ’!'• ziui ėdamas apsiniauku- 

siomis akimis į savo advo•aukoje.”
Iš paskutinio sakinio kai 

kas gali įsivaizduoti, kad 
tuo “kulkasvaidžiu” buvo 
grasinama pikniko publi
kai. Nieko panašaus nebu
vo; nebuvo nei kulkasvaid- 
žių. Kailiu kompanija buvo 
atsivežus į pikniką §10,000 
vertės kailinių parodyt pu- kėsinosi 
blikai. Vežant tiek vertybės 
per miškus, jos vežimus ly- j 
dėjo ginkluoti sargai, ir vie
nas tų sargų, ginkluotas nu- 
oiautu šautuvu, dabojo tuos į 
kailius parke. 0 kai trokai Į

MEDICINOS
Telefonas 21124 
DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAVVRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
j 60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 

BOSTON. Telef. Lafayette 2371
arba Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ.

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

Lankėsi drg. Plokštis iš 
Great Necko.

Šį panedėlį “Keleivio” 
redakciją aplankė drg. Ta
rnas Plokštis, senas “Kelei
vio” skaitytojas iš Great 
Neck. “Skaitau visokius lai
kraščius,” sako jis, “bet nei 
vienas man taip nepatinka, 
kaip ‘Keleivis’.” Svečias 
papasakojo ir apie savo 
miestą. Sako, Great Neck’e 
jokių dirbtuvių nėra. Tenai 
gyvena dideli turčiai, pas 
kuriuos vietos lietuviai per 
vasarą dirba gėlynus pri
žiūrėdami. Esą tokių dide
lių gėlynų ir sodų, prie ku
rių samdoma po 15 ir iki 20 
žmonių, žiemai daugumas 
tų darbininkų paleidžiama.

“That’s all 
•ight.” Paskui jis pabučia
vo advokatui rankon ir pri
dūrė: “I don’t worry.”

Jo advokatas padavė : ReiUalauja aliaukti auto. 
■įrašymą, kad Bartolimo by-, mobiHu istat 
a butų perziureta is naujo,. Boaono ’uĮomo^ų kUu

Rytojaus dieną Bartolini bas ruošiasi paduoti legisla-

katu, tarė:

kalėjime nusižu-

Buvo užpuolę gėrimų 
sankrovą.

Pereita sąvaitę trys gink-

turai iniciatyvą, kad butų 
atšauktas dabartinis auto
mobiliu istatvmas, kuris 
verčia kiekvieną automobi
liaus savininką apdrausti 
savo mašina.

su kailiais išvažiavo, tai iš-i banditai užpuolė gėri 
mų krautuvę prie 289 i Automobilis nukrito nuo

važiavo ir sargai. f“'-
Taigi jokio “tvarkos da- Fourth Street, South Boston utarrinka nuo Dover
liimn «, k„ivasvaid7n,” ne. Krautuvėj buvo vienas 'PinKą nuo _ uo er

kostumeris. savin i n k a s; str1eet0 tllt0 nubraškėjo ka- 
Gaffney ir jo brolis. Vietoj n^an automobilis. Jis pa- 
atiduoti banditams pinigus,:8^0 ir nuvertė geležinę 
savininkas su savo broliu; tvorą. Mašinoj buvę
ėmė svaidyt banditus alaus zmones._________
bonkomis. Banditai nusi- j
gando ir leidosi bėgti.
Krautuvninkai išsivijo juos į 
į gatvę svaidydami bonko
mis. Gatvėje užpuolikai su 
sėdo i dideli

ooumo su 
nebuvo.

Piknikas buvo labai 
gražus ir nepaprastai tvar
kingas. Iš apie 10,000 pub
likos nesimatė nei vieno 
girto, nebuvo mažiausio ne- 
usipratimo. Programa bu

vo labai turininga ir išpil
dyta stebėtinu punktualu
mu, anot to pasakymo.— 
kaip iš notų!

Streikas sulaikė teismo 
rūmų statybą.

Ęrie statomųjų naujų tei
smo rumu Bostone sustrei
kavo darbininkai. Streiko 
priežastis yra ta, kad staty
bos kompanija perka tašy
tus akmenis iš Chelmsfordo 
kompanijos, kuri atsisako 
mokėti savo darbininkams 
unijos algas.

Dorchesterio žydai pra
šo, kad Blue H iii avenue 
butų perkrikštyta į Bran- 
deis avė. Mat, Brandeis yra 
žydas, Vyriausiojo Teismo 
narvs.

du

Yokšų sūnūs baigė advoka- Dėl farmerių pikniko.
to mokslą. Pereitam “Keleivio” nu-

Smagu pranešti, kad jau- mery buvo pranešta, kad
nas Yokšas, pažangių tėvų Lietuvių Ūkininkų Sąjun- 
sunus iš Marlboro, laimin- gos piknike, kuris įvyko 
gai išlaikė kvotimus į advo- Montello j 19 rugsėjo, pir- 
katų luomą ir dabar galės mininkayęs J. Stevensonas. 
advokatauti. Jis yra labai Dabar gi drg. J. Stevenso- 
darbštus jaunuolis ir daug nas mums praneša, kad tai 
prisidėjo prie to, kad May- buvusi klaida. Pikniko ko- 
narde taip puikiai pavyko misijos ir pikniko pirminin- 
Bostono Apskričio komite- ku buvęs drg. Jonas Talač- 
Lietuvos laisvei ginti pikni- ka.
kas.

Linkime jaunam advoka
tui geriausios kloties.

Min. Kubilius pakviestas 
į Suffolk Universitetą

mokytojauti.
Buvusi Suffolk Law 

School nesenai gavo uni
versiteto čarterį ir dabar 
veikia universiteto teisė
mis. Lietuviam bus įdomu 
išgirsti, kad mokytojauti į 
šį universitetą pakviestas ir 
p. Kubilius, South Bostono 
lietuvių metodistų žinyčios 
ministeris. Mums teko ma
tyt ir laišką, kuriuo jis ski
riamas dėstyt biologiją ant
radienių ir ketvirtadienių 
vakarais.

Taigi šiuo paaiškinimu 
toji klaida atitaisoma.

A. J. NAMAKSY
« Real Estate & Insurance {

414 W. BROADVVAY. 
SOUTH BOSTON. MASS.4 --- — .Office Tel. So. Boston 0948.

RES. 251 CHESTNUT AVĖ, 
Jamaiea Plain. Mass.

Res. Tel. Jamaiea 1028-M.

Tel. So. Boston 2660 
DAKTARAS

.4. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

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

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

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

T TPTTTVY^

OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir abblyopiškose (aklose) aky
se sugTąžinu šviesą tinkamu 
laiku.J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 

447 Broaduay, So. Boston, Mass.

Mykolas Berželis rastas 
be sąmonės.

Pereitą sąvaitę Lynne bu
vo rastas be sąmonės My
kolas Berželis, 30 metų am
žiaus lietuvis, kurio namai 
randasi prie 20 River st. 
Berželis gulėjo tuščioj aik
štėj ties Harbor gatve. Jis 
buvo nuvežtas ligoninėn, 
bet ir čia atsipeikėti negalė 
jo, buvo visai be sąmonės, 
nors alasavimas ir pulsas 
buvo normalus ir šiaip išro
dė visai sveikas.

Nukrito laiptais ir užsimušė
Somervillėj užsimušė Pe

ter Edigio, 38 metų amžiaus 
vyras ir 2 vaikų tėvas. Lip
damas laiptais į savo butą 
jis staiga pasvyro ir nuvirto i 
atgal, nu'dlauždamas sau 
kaklą. Sakoma, kad jis tu
rėjęs širdie? ligą.

L STREET 
LIQU0R STORE •

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

Pašaukit SOU-th Boston 4147 
PAS STRIGUNĄ

195 L Street, So. Boston.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

5 puikus kambariai ir 
maudynė.

Štymu apšildomi, visi nau 
jausi įtaisymai. Parankus 

automobilį, I .atžvilgiais ir šviesus.
’' Matyti galima bile laiku, 

dūmė Fourth streetu link D Keleivio’ name, 253 
streeto. Vėliau tą automo- Broadvvay, So. Bostone, 
bilių policija rado pamestą
Bostone. Pasirodė, kad jis 
nesenai buvo pavogtas.

kuris ju tenai laukė, ir nu-

Permanent Wave

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro vioas legalius dokumentu 

317 E STREET 
(Kampas Broadoy)

• SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2732

Namų: Taibot 2474.

IR
PLAUKŲ DAŽYM.AS

Užtikrir.’.as Modemiškame
CASPERS BEAUTY 

SALON
83 L STREET, arti 1-th Street, 

SOUTH BOSTON. MASS.
Tel. SOL; r. 4645

Radio programa.
Sekantį nedėldienį, spa

lio 3 d.. Bostono lietuvių ra
dio programa per stoti 
VVORL (920 kil.) kaip 9:30 
ryto bus sekanti: (1) Lon-
erino Buinio (jaunuolio) or- n T . ,? .. 1*1 / Cifcy Pointe, €30 L Street, tin-
kCStra IS CHrobndge a.us; kantis mėsų marketui arba aptiekai.
(2) Jieva Sidariutė,' daini- K.Ia,uskite f ',au,- PT' namo TJi. , _ • - TT . ’,o, ,T nmką, Lotns Kozol (9)ninke 1S Hudsono; (3) Va- 255 Broadway, South Bostone, 
lentina Minkienė, pianistė
iš So. Bostono.

Kampinis Storas

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVANT KAILINIUS. KO
TUS, KEII’US, 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.

SOUTH BOSTON

Kateteri a
249 BROADVVAY, 

South Bostone.
SMAGI VIETA PASIVAIšINT 
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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AL 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama. 
326 BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 4618

▼

Jau Salta!
j Prisireng iš anksto. Nusipirk gerą OIL BURNERJ 
• į virtuvę ir stubą.

Mes užlaikome tik geriausius ir patys įtaisom.
Taisome senus ir darbą pilnai gvarantuojame.

SKALBIAMOS MASINOS
j Labai tvirtai padarytos ir geriausios vartojimui.

RADIOS: STEVVART VVAGNER IR PHILCO
38 metų, su naujausiais pagerinimais, gali pa

siekt visą pasaulį.
LAIKRODŽIAI: Waltham, Elgin, Hamilton, vi
siems žinomi geriausi.
TAISOM Laikrodžius, Žiedus, Akinius.

Darbą Gvarantuojame.
Viską galite gauti ant lengvų išmokėjimų.

ROLAND KETVIRTIS & CO.
: 322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.
J Telefonas; SOU-th Boston 4649.

BLINSTRUB'S 
T illage and Grill

VALGIAI SPECIALIAI PRIRENGTI.
GERIAUSI BOSTONE: KAINA STEBĖTINAI ŽEMA

Kas mylite gardžiai pavalgyti,
Užeikite pas Blinstrubą.

VAIDOVILIS-FLOOR SH0W
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI! 

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNIS

40—50 ypatų Dalyvauja parengimuose vakarais.
Garsi Muzika. Draugiškos Vakaruškos Visiems Daug Smagumo. 

Kurie nori turėt tikrą PASISMAGINIMĄ,

UŽEIKIT PASISVECIUOT PAS BLINSTRUBUS

Kampas D STREET ir BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

PASITARKIT SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo viso- 

jį kių kraujo, nervų, odos ir:
kroniškų ligų. Kurie kenčia I 
nuo Teumatizmo, žaizdų, 
uleerio, kancerio, tumors’o,

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

tarti su juom tuojaus. Žinokite, kad 
paaiškinimas ir patarnavimas visiem
per šj mėnesį duodamas dovanai.
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Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.

BAY VIEW 
j MOTOR SERVICE

TelephOM
So. Boston 

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taingi taisome Automobiliu* ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunaa — savininkaL

Taisymo ir demonstravimo viata: 
1 HAMLIN STREET. 
Kamp. East Eighth St. 
SO. BOSTON, MASS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

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

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

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

Brocktono ofisas: TeL Broekton 4110
16 Intervale Street, Montello, Mas*.
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