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Baisi Žmonijai Nelaimė 
Kabo Viršum Pasaulio

Republikonų Partija ITALIJA SU JA-
Nori Atsistoti Ant PONAIS.

Kojų. Kadangi Amerika ir Tau

TAIP ROOSEVELTAS 
PASAKĖ APIE FAŠIZMĄ.
Jis pataria valstybėms susi 

tarti ir izoliuoti fašistus 
kaip biaurios ligos pla

tintojus.

Anglams Patiko kimų buvo 
Roosevelto Kalba.

T1 ... -i • ;tų Lyga pasmerkė Japoni-
Republikonų partija iki jog žvėriškumus, tai fašis- 

°ka^t<e t° “<?- Pare^kė Japo-prezidento Roosevelto nn-

Prasidėjo Floridos 
Teroristų Byla.

Kaitinami 8 “patriotai,” 
kurie užplakė darbininkų

organizatorių.

Bartow miestely, Flori-

Nussolinis Atsisako Ištraukti 
Armiją Iš Ispanijos.

Anglijos premjeras Cham- 
berlainas labai patenkintas 
Roosevelto pasakyta kalba 
Chicagoj/“Amerika yra ga- 

Pereitą sąvaitę preziden- Hngiausia valstybė pasauly, 
tas Rooseveltas pasakė Chi- sako jisai, bet iki šiol ji lai- 
cagoj prakalbą, įspėdamas kėši izoliacijos ir manė, kad 
savo klausytojus, kad vir- pasaulio audros negali jos 
šum pasaulio, kabo baisi pasiekti. Bet Rooseveltas 
žmonijai nelaimė, tai yra, teisingai pastebėjo, kad jei-
fasizmas............................. gu beteisės epidemija, kuri

Tiesa, jis išreiškė tai kito- dabar siaučia atskirose vai
kiais žodžiais, bet mintis stybėse, nebus sustabdyta, 
buvo ta pati. Jis pasmerkė tai ateity nei viena šalis ne 
tas valstybes, kurios drums- galės būt apsaugota 
čia pasaulio taiką, užpuola užpuolimo.
silpnesnius kaimynus, griau- __________
ja miestus ir žudo niekuo 
nekaltus, beginklius žmo
nes.

Milionai žmonių, kurie 
klausėsi šitos jo kalbos per
radio, aiškiai suprato, jog Maskvos žiniomis, perei- j parašyti naują 
Rooseveltas kalbėjo apie fa- tos sąvaitės pabaigoje įvai- j deklaraciją,” kad paro- 
šistines valstybes, Italiją, riose Sovietų Rusijos vieto- j džius visuomenei, už ką sto- 
Vokietiją ir Japoniją. se buvo sušaudyta da 14 ja “atgimusi” republikonų 

Šitas fašistiniu valstybių kenkėjų ir ardytojų. Keli-partija, tartum visuomenė 
banditizmas, plėšimas ir sabotažuotojai buvę nuga
žudymas silpnesniųjų, yra labyti Sibyre, keli Kauka 
liga, prieš kurią turėtų ko- ze ir kitur.

džiumos partija ” bX Ro^-'nijai ?avo užuojautą n; pil-Joje? pereitą'įvai'į įrasi- Brazilija Vėl Susekė 
uziumos partija, neu noo nfl nrltarįma kiniečiu žudv. “Komunistų 8ų-

mokslą.”
sevelto rinkimai 1932 me- 8 terorist^ byla> kurioJ
tais nubloškė ją nuo kojų, o afšaukž iš Kikįffi
Kongreso n- gubernatonų ; aviacijos ^spe, yta kata

tus, kūne nuo seniau tai na- josephą Shoemakerį ir nu- buvo suspenduotos 
vo Kinijos aviacijoj. Tų pjaRę 3 kitus darbininkų tucijos garantuotos žmonių 

organizatorius. Susitarę su laisvės, o jų vieton visoj ša

11
rinkimai 1936 
daugiau ją pritrenkė. Da 
baltiniu laiku, iš 48 valstijų ekgpertu tenai buvę apie 75. 
gubernatorių, republikonai Dabar v‘į - - - • • -

Pereitą sąvaitę Brazilijoj 
konsti-

SIUNČ1A DA DAUGIAU 
KAREIVIŲ PRIEŠ

MADRIDĄ.
Anglija ir Francuzija loja

li st am s pagalbos neduo
siančios, kad gen. Fran

co nesupyktų.
Visą pereitą sąvaitę Ang-

turi vos tik 7 gubernato- SakVmVUk^Hitleri" viet°S juodašimčiais’ Tam' paskelbtas karo stovis. Ii ja ir Francuzija blofavO,
rius, J- ’
Iš
nai uinuhuu 14 vietų, o av- paRol Rini a
stovų bute republikonai tu- Tanrkni-:a L: .,niė kmiw • - - - - -
ri vos 88 atstovus iš 435. . '^7 nems drapanas, sumušė išžudyti valdininkus, paim- tams. Francuzijos siena bu-

Dabar republikonų vadai v?*;,-/ žiauriai> paskui aptepė kar- ti ginklų arsenalus ir panai- sianti atidaryta ir Ispanijos
italai oiganizavo Kmijos sta smala ir apibarstę kinti respubliką. Taigi da- valdžia galėsianti gauti ne-mitinguoja ir tariasi, kas

Sovietuose Sušaudy
ta 238 Kolchozų 

Kenkėjai.

nuo reikia daryti, kad pastačius S^kld^'ŠS’kos^ėš’1’1"''^0”'5 Pa‘iko. laĄ“°- bar po visą Braziliją yra 
ta piniguočių Dartiia vėl ant r1 Kd(lLys spenos gaie^ se -prvs nuplaktųjų išliko medžiojami komunistai. ią piniguočių parują vei but panaudotos pnes Sovie- /ketvirtas šhnemak°re-Iki šiol jie negalėjo 1^ t R^. Dabį^&rl .o ketvirtu Shoem^
galvoti nieko geresnio, ata- ’ • kad ? , • 1 • Rarsta mumzmo pavojus” Brazilu
kuoti Roosevelto politiką. tmala, J«3 keliamas jau nebe pir-

Braziliją 
omunista

Reikia pasakyti, kad “ko-

Bet ateinančiais metais jie į3-?01?1 KlW ^nątų ir to g0 mire Taigi dabar šitie mil kartu Nežiūrint kas vai- 
DCL dLCHiaiicidis „lecais jie del atlma 1S pastarosios VI-,žmnovudžiai vra traukiami ^artU. .NeZiUimt Kas vai- I siūlo sušaukti savo “tūzų” goR- pagalbą žmogžudžiai yia traukiami džiai

į visuotiną konferenciją ”•' * 4 1 4‘įr
principų Japonai Užėmė 5 suolas iš 6 žmonių. 

Provincijas Kinijoj.

, . , _ T. pasipriešina, visuo-
teismo atsakomybėn. Jiems m(,t aiškinama, kad tai Ko
tas i išrinktas prisaikintujų mintern0 darbas. Kai da-

tik reikalingų jai ginklų, 
bet ir kareivių. Mussoliniui 
buvo nusiųstas net ultima
tumas, kuris reikalavo į 24 
valandas atsakymo, ar jis 
sutinka savo kareivius at
šaukti iš Ispanijos, ar ne. Jis 
atsakė griežtai, kad karei
vių neatšauksiąs.

Negana to, Italijos gene
ralinis štabas pradėjo mo
bilizuoti daugiau kareivių 
ir siųsti juos Ispanijon, kad

bartinis Brazilijos prezi
dentas Getulio Vargas 1930 
metais per revoliuciją nu
vertė buvusią tuomet vai

Vėl Italų “Pergalė 
Etiopijoj.

Pereitą sąvaitę Romoje

Užgrobtas plotas turi bū
tingas kasyklas ir 

80,000,000 gyventojų.
Vėliausios žinios sako, buvo paskelbta, kad italų apskelbė jį “Maskvos agen- šį panedėlį iš Neapolio 

voti visas pasaulis, sako Maskva sako, kad iki šių du” šiandien skaitosi Lan- kad japonų armija šiaurės kariuomenė Etiopijoj lai- tu.” O kai 1935 metais Bra- išplaukė 7,500 italų karei-
prezidentas. Girdi, kuomet meU* 8 sPalil4 mėnesio die- donas, buvęs jų kandida- Kinijoj užėmė jau 5 provin- mėjusi “pilną pergalę,” bet zilijoj kilo revoliucija prieš vi¥- Orlaivių ir amunicijos
pasirodo limpamos ligos nos Sovietuose buvo sušau- tas į prezidentus, o šį kon- . cijąs, kuriose randasi tur- šaunioji juodmarškinių ar- Vargo valdžią, tai dėl to su- Ispanijos fašistai gavo iš

:x ooo x------- ~~ ferencįjos sumanymą iškėlė tingos kasyklos ir 80,000,- mija turėjusi ir nuostolių kilimo ir jis kaltino “Mask- Italijos jau pereitą sąvaitę.
“Atlantic Monthly” maga- 000 gyventojų. Šią sąvaitę malšindama “nenuoramas.” vos agentus.” Bet tie sukilę- Net Paties Mussolinio sūnūs 
zine Hooveris, tai tūli re- jie užėmė Shihchiachuango Taigi, pasirodo, kad karas liai nereikalavo nieko dau- nulėkė Madridą bombar- 
publikonai lyg ir pasipikti- geležinkelių centrą. ŠĮ lai- Etiopijoj da nėra pasibai- giau, tik tų pačių reformų, duoti. Ir šį panedėlį fašistai 
no, kad “ne teisėtas” vadas mėjimą japonai skaito kaip gęs ir nežinia, kada jis pasi-, kurias Getulio Vargas pats bombardavo Ispanijos sos- 
daro tokius sumanymus, i pradžią Kinijos pabaigos, baigs. Nors smulkmenos nė- buvo žadėjęs, būtent: šešių tin£ tikrai pašėlusių įnirši- 
Dėl to kilo nesutikimų. Kad Neutraliai karo dalykų ži- ra skelbiamos, bet aišku jau dienų darbo sąvaitės, trum- mu- J valandą su viršum į 
tą trinimąsi sušvelnint ir sa-, novai irgi sutinka, kad stip- ir iš to, kas paskelbta, jog pesnės darbo dienos vai- nuėstą buvo paleista apie
viškių ūpą pakelti, ateinan- riausia kiniečių apsigynimo Etiopijos gyventojai italams kams, apmokamų atostogų L200 šovinių, kurie sprog-
tį mėnesį Chicagoje nacio-1 linija Šiaurės Kinijoj jau nepasiduoda. ir pensijos senatvėj. Tai yra darni užmušė ir sužeidė
nalis republikonų komite- Į pralaužta. Shihchianchuan- --------------- paprasti darbininkų reika- daugiau kaip 1,000 begink-

gas buvęs paskutinis svar- KRUVINA TRAGEDIJA davimai. - x
biausis kiniečių atsispyri--------------- ---------------- — —
mo punktas Hopeh provin
cijoj. Jo kritimas atidaro 
japonams kelią net iki Jalu 
upės, apie 250 mylių Į pie

buvo susau
epidemija, tai visuomenė į- d?Ta iš viso 238 žmonės už 
steigia kvarantiną ir ligo- kenkimą kolchozams. 101 
nius atskiria, kad neužkrės- asmuo užmokėjęs savo gy- 
tu sveikųjų. Pasaulis turėtų vybe uz netinkamą, kolcho- 
taip pat susitarti ir įsteigti tvarkymą, o 137 žmones 
kvarantiną toms Valsty- buvo nubausti mirtimi uz 
bėms, kurios platina karo aktuolų ir suzmų javų nąi- 
pavojų. Reiškia, tokias vai- kinimą.
stybes reikėtų izoliuoti, at
skirti jas nuo visų kitų ir 
nieko bendra su jomis ne
turėti.

Nors savo kalboje Roose
veltas nesuminėjo nei vie-

Jugoslavijoj Susida
rė Demokratijos 

Frontas.
Žinios iš Zagrebo sako,

nos valstybės vardo, tačiau kad Dr. Vladko Maček, 
Japonija, Italija ir Vokieti- chorvatų (kroatų) valstie- 
ja, lyg tas vagis, tuoj nusi- čių partijos vadas Jugosla- 
tvėrė sau už kepurių. Ir vi- vijos parlamente, 7 spalių 
sos trys jos lygiai piktai į jo dieną pasirašęs su kitų par- 
kalbą atsiliepė. Bet visas Ii- tijų vadais sutartį, kuria 
kusis pasaulis karštai Roo- įsteigiamas “Demokratijos 
seveltui suplojo. Ypač paki- Frontas.” Į šitą bloką įnėjo 
lo ūpas Tautų Lygoj, kuri iš viso keturios pažangiosios 
susirinkusi Ženevoj tuo lai- partijos, kurios vyriausiu 
ku svarstė Kinijos skundą savo tikslu stato atsteigimą 
prieš Japonijos žvėrišku- Jugoslavijoj demokratijos, 
mus. Padrąsinta Roosevel- Tai vra toks pat tikslas, ko
to kalba. Lyga tuoj pasmer- kį tūri pasistatęs ir Ameri- 
ke Japoniją kaip užpuolikę kos Lietuvių Kongresas, 
ir sutarčių laužytoją. Pana-
šaus pobūdžio notą rytojaus 
dieną pasiuntė Japonijai ir 
Valstybės Departamento 
sekretorius Hull iš Wash- 
ingtono.

Visa Amerikos spauda, nupirko Anglijos 
net ir republikonų organai, Wilkinsui naują

WILKINS VĖL JIEŠKOS 
RUSIJOS LAKŪNŲ.

Prapuolusių šešių Rusijos 
lakūnų jieškojimas bus at
naujintas. Sovietų Rusija 

lakūnui 
lėktuvą

atkaklus Roosevelto prie- tam tikslui ir jis vėl leisis į 
šai, pripažįsta, kad šita jo šiaurės tyrus, kur šią vasa- 
kalba buvo pasakyta labai ra dingo 6 sparnuoti rusai, 
vykusiai ir turės užimti žy- Wilkinsas jau išskraidė 12,- 
mią vietą istorijoj. 000 mylių jų jieškodamas,

--------------- i bet jokių pėdsakų nesurado.
AMERIKOS BOMBANE- J_____ ___
ŠIAI GALĖS LĖKTI 8,000 MUSSOLINIO SŪNŪS DA

MYLIŲ
Washingtono valdžia da

bar pradėjo statyti tokius 
bombanešius orlaivius, ko
kių iki šiol d a neturi nei vie
na valstybė. Tie skraido
mieji laivai svers po 60 to
nų ir galės lėkti be sustoji
mo po 8,000 mylių. Kiek
vienas toks orlaivis bus va
romas keturiais motorai^ 
kurių kiekvienas išvysto iki 
1.500 arkliu jėgos.

nežinotų, kokie plutokratų 
“principai.” Bet kadangi i 
republikonų “dvasios va- Į

tas turės konferenciją.

REIKALAUJA, KAD FE- 
DERALĖ VALDŽIA TEI
KTŲ PAŠALPĄ LIGOJE.

Dažytojų brolija įnešė 
Amerikos Darbo Federaci
jos konvencijon Denvery 
rezoliuciją, kuria reikalau
jama darbininkams federa
linės pašalpos ligoje. Pašal
pa turėtų but organizuota 
panašiu budu, kaip ir pen
sija senatvėje: dalį į pašal
pos fondą turėtų mokėti 
darbininkas, dalį darbda
viu dalį valdžia.

džią ir pats tapo preziden- parodžius, jog anglų-fran- 
tu, tai nuverstoji valdžia blofo fašistai jiesibijo.

Prezidentas Var- bų. žmonių.
Na, o ką gi tuo tarpu da

ro Anglija ir Francuzija?
Žinios sako, kad Francu

zijos siena vistiek nebus ati
daryta Ispanijos valdžios 
pagalbai. Sienos atidary
mui esanti priešinga Angli-

AMERIKOJ.
Mussolinio sūnūs Vitto- 

rio, kuris pabėgo iš Holly- 
woodo, kuomet tenai artis
tai suruošė dėl jo pasirody
mo protesto demonstraciją, 
buvo nekurį laiką išnykęs ir 
laikraščių reporteriai buvo 
jau paskelbę, kad jis slapta 
išvyko Italijon. Bet dabar 
pasirodo, kad jis tebėra da 
Amerikoj, tik labai slapsto
si nuo publikos akiu.

SUNKIAI SUŽEISTAS
ANGLIJOS FAŠISTŲ 

VADAS.
Pereitą nedėldienį Angli

jos fašistų vadas Mosley vėl 
buvo įtaisęs fašistų paradą 
Londone. Bet žmonės ir vėl 
pasipriešino jo eisenai. Kilo 
riaušės ir kažin kas iš mi
nios pataikė Mosley’ui ak
meniu į smilkinį taip smar
kiai, kad jis krito be sąmo
nės ir turėjo but nuvežtas 
ligoninėn, kur jam reikėjo 
net operaciją daryti. Pra
kalbos tą dieną jis jau ne
galėjo savo fašistams pasa
kyti.

TRAUKINIŲ KATAS
TROFA.

Pereitą savaitę Nebraskos 
valstijoj, ties Bridgeporto 
miestu, įvyko šiurpi trauki
nių katastrofa. Prekių trau
kinys susikūlė su keleiviniu 
traukiniu; vienas garvežys 
apsivertė ir sprogo. Penki 
tarnautojai buvo užmušti.

DETROITO ADVOKATO gas su armijos pagalba tą 
ŠEIMYNOJ. ,?Vkili,rn^ ".“slopino ir dar-

, . , . , . bininkai jokių reformų ne-
Ann Arbor mieste perei- Įgavo ” -

------- s ?5.vak^ /p*vo. ra^a. auto-; Dabar, matyt, Brazilijos
tus. Tiktai Šanchajaus fron- rnobiliuje, salia kapinių, nu- darbininkai vėl pradėjo rei- 
te, taip vadinamoj “Hin-^auta Detroito advokato kalauti savo būklės pageri- 
denburgo linijoj,” japonai McHenry oO metų amžiaus
nuolatos yra atmušami. Jau žmona ir jos 7 metų sūnūs.
7 sąvaitės, kaip jie čia ata- Abudu buvo peršauti per ~ __ _ ...... .......................... -
kuoja visomis spėkomis, net galvą. Gi Detroite buvo ras- dabar karo stovis Brazilijoj džioj simpatizuoja tam ju- 
ir nuodingas dujas vartoda- ta su peršauta galva negyva buvo paskelbtas veikiausia došiui ir nori, kad jis karą 
mi, bet prasilaužti per ki- to paties advokato 22 metų^j to? kad 3 tenai laimėtų; jie tik nenori, kad

------- • i_- r. - ... ... - jam karą laimėjus Ispanijoj
įsistiprintu Italija ar Vokie
tija. Todėl anglai dabar su
galvojo naują planą: užim
ti Ispanijos valdžios kon
troliuojamą Minorkos salą, 
kad Italija negalėtų tenai 
įsistiprinti. Ir Francuzija 
tam pritaria.

Išrodo, kad Anglija grei
čiau sutiktų duoti pagalbą 
Ispanijos fašistams, negu 
teisėtai Ispanijos vyriausy
bei, kad greičiau karas pa
sibaigtų. Francuzija gal 
daugiau simpatizuoja Ispa
nijos vyriausybei, bet ji vie
na bijosi ką nors pradėti, o 
juo labiau, kad jos viduje 
yra daug fašistinio elemen
to, kuris butų labai priešin
gas, jei valdžia pradėtų 
remti lojalistus. Todėl, no- 
roms-nenoroms, Francuzi
jos valdžia turi pataikauti 
Anglijai. Sovietų Rusijai ši
tokia politika labai nepa
tenkinta, bet ji yra perdaug 
nuo Ispanijos toli ir jai sun
ku Ispanijai pagelbėti. Jei
gu Francuzijos ir Anglijos 
politika nepasikeis, tai ka
žin, ar Ispanijos respublika 
atsilaikys.

nimo, jeigu jau skelbiamas Ją. Ji nenorinti tuo supykin- 
“komunistų sąmokslas.” |į fasistų generolą Franco. 

Bet kai kas spėja, kad Reakcininkai Anglijos val-

mecių pozicijas negali. Sa- amžiaus duktė Ruth, kuri i bus prezįdento rinkimai, 
koma, kad čia kaujasi kas įuyp nevisai sveiko proto.;todėi dabartinis preziden- 
diena 500,000 kareiviu. Policija mano, kad si mer- Įas Vargas nori uždrausti-- -------------- ‘ l^a ™vtžiavo Detroit?:Visus susirinkimus, kad opo-
FORDAS UŽDARĖ VIE- • Ann Arborą, nušovė moti- zicija negalėtu agituoti už 

NĄ DIRBTUVĘ. ną su vaiku, paskui sugryžo savo kandidatą.
Detroitan ir pati nusišovėKansas City mieste šią są

vaitę Fordas uždarė didelę 
savo automobilių dirbtuvę. 
CIO unija sako, kad tai e- 
sąs lokautas. Fordas noris

KINIJA IR RUSIJA PER
KA DAUG GINKLŲ 

AMERIKOJ.
Washingtono

ANGLIES BARONŲ 
KONFERENCIJA.

Pereitą sąvaitę Pitts- 
sūlaužyt darbininkų orga- burghe įvyko anglies kasy- nuo 1935 metų Kinija yra 
nizaciją. klų savininkų konferencija, nupirkusi Amerikoje orlai-

--------------- kurion susirinko 500 dele- vių ir kitokios karo medžia-
FAŠISTAI PAGROBĖ DU galų. Kasyklų komisijos gos už §13,605,190, gi So- 

ANGLŲ LAIVU. pirmininkas Hosford paša- vietų Rusija nupirko per tą 
Pereitą sąvaitę Vidurže- susirinkusiems anglies laiką visokios Karo medžia- 

mio juroj Ispanijos fašistai talonams, kad kasyklų pi a- gos už $12,195,109. Rusijos 
pasigavo du anglų laivu ir turi but. pavesta vai- pirkiniai daugiausia padi- 
nusivarė i savo uosta Gene- džios kontrolei, nes kitokios dėjo paskutiniais laikais, X Franco nesibijo supv-■ Rities jai nėra. Anglies ga- kuomet ji paėmė už $10,- 
kinti Ane-liia bet Antrliio« m.vba tun but ve(*ama pla- 000,000 kanuolių ir plieno reakcinS bijosi Lpv- ningai, o planingumą gali šarvų karo laivams.

— palaikyti tiktai valdžios ----------------
kontrolė. MIRĖ REPUBLIKONŲ

kinti generolą Franco.

VISGIJONO FAŠISTAI 
DA NEPAIMA.

Ispanijos fašistai senai 
jau gyrėsi paimsią Gijoną Į

žiniomis,

ŠULAS.
panedėlį New YorkeNUMUŠĖ 8 JAPONŲ OR-

LAIVIUS. mirė Ogden Mills, vienas
_ _ Iš Šanchajaus praneša- stambiausių Amerikos ka-

kelias dienai bet išėjo jau ma, kad pereitą penktadie- pitalistų ir tvirčiausių re- 
ir kelios sąvaitės, o asturai ni Šanchajaus fronte kinie- publikonų partijos šulų. Jis_ -V_  _ A__ w « r. O A M I « Vv « « w 1 ¥ 1 1 M ¥ Gu nvis dar atmuša 
kas

fašistu ata- čiai numušė 8 japonu oriai- buvo mihonierius ir piktas 
rius. darbininku išnaudotojas.
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iii Kiniečiai Sušaudyti Kaip Šnipai.

TOKS PRIEŠ TOKI.
Pas lietuvius yra patarlė: 

“Toks toki pažino ir i vaišes 
pavadino.'’ Yra da ir kitas 
panašus posakis: “Varnas 
varnui Į aki nekerta.” Visa 
tai turi reikšti, kad toks su 
tokiu visuomet yra geri 
draugai.

Bet žiauri gyvenimo tik
rovė parodo, kad taip nėra. 
“The Digest” sako, kad 
toks tokiam visuomet būna 
aršiausis priešas. Ir jis pa
duoda 3 pavyzdžius: (1) 
buvusi pasaulini karą, (2) 
dabar vykstančią Ispanijos 
vidaus kovą ir (3) šiomis 
dienomis pradėjusį liepsno
ti Tolimųjų Rytų konfliktą.

Japonu tauta susideda iš 
trijų rasiu, sako “Digest.” 
Japonijjos šiaurėj gyvena 
daugiausia ainu giminės 
arijonys; jos pietuose, žve
jų miesteliuose, vyrauja va- 
ria-odžiai malajai; gi Japo
nijos samurai aristokratija 
yra to paties kraujo, kaip 
Kantono kiniečiai. Ir da
bartiniam kare atkakliausi 
kareiviai iš japonų pusės 
yra samurajai, o iš kiniečių 
—kantoniečiai. Jie degte 
dega giminių pagieža: toks 
prieš toki!

Tą patį galima matyti ir 
Ispanijoj, sako “Digest.” 
Visi atsimena, kad prieš 
Velykas, per “didžiąją są
vaitę,'’ ties Madridu buvo 
sunaikinta italų fašistų ar-, 
mija. 0 kas ją sunaikino? 
Smarkiausia ją atakavo ir 
naikino lojalistu Tarptauti
nės Brigados italų Garibal
di vardo bataljonas. čia vėl 
matėme tą patį reiškinį: 
toks prieš toki—italas prieš 
italą!

Gi per didįjį kakrą smar
kiausia kovėsi šiaurės Fran
cuzijos (Pikardijos) ūki
ninkai ir pietų Vokietijos 
(Badeno ir Wuertembergo) 
gyventojai, kurie yra netik

Anot p. Tysliavos, liaudi-, 
ninkai irgi negalį skųstis, 
kad Lietuvoje bloga. Juk 
sklandytojas Bronius Oški- 
nis, kuris buvo atvykęs A- 
merikon su Smetonos spor
tininkais, esąs “Lietuvos 
Ūkininko” radarktoriaus V. 
Oškinio sūnūs.

Taigi išrodo, kad Lietu
voje ir socialistams gerai, 
ir liaudininkams nebloga.

Bet “Lietuvos Žinios” 
(198 nr.) dabar praneša, 
kad taip visai nėra, kaip p. 
Tysliava tvirtina. Sklandy
tojas Bronius Oškinis nėra 
“Lietuvos Ūkininko” redak
toriaus sūnūs, o socialistas 
Bielinis neturi jokio dvaro. 
Liaudininkų dienraštis bai
gia taip:

“Taigi, ‘Vienybės’ žinios a- 
pie Broniu Oškinį yra tiek pat 
‘tikros,’ kiek ir žinios apie p. 
Bielinio dvarą. kurį. prie pro
gos pasakytina, p. Bielinis do
vanojo J. Tysliavai...”

Išeina, vadinasi, 
Tvsliava gauna 
petną dvarą.”

RAŽANČIUM NORI KA
RĄ SUSTABDYTI.

Davatkų “Draugas" (235 
nr.) rašo:

“Šių metų spalių — Ražan- 
čiaus mėnesiui šventasis Tė
vas išleido specialų raštą, ku
riame ragina tikinčiuosius kal
bėti rąžančių, kad grąžinti pa
sauliui taiką, ramybę ir kad 
sustotu tikinčiųjų persekioji-

KELEIVIS. SO. BOSTON

čia matyt sušaudyti keli kiniečiai, 
esant japonų šnipais.

Juos sušaudė Šanchajuje patys kiniečiai, įtarę juos

SUSTOJO LAIKRAŠTIS, 
KURIS ĖJO 165 METUS.

Šiomis dienomis Londo
ne sustojo ėjęs “The Morn- 
ing Post.” kuris buvo įkur-
tas 1772 metais ir ėjo be 

metus.

ISPANIJOS VYRIAUSYBE TURI 
AUKSO Į VALIAS.

Vienas Amerikos laikraš-! —Anarchistai ir sindika-
čių korespondentas, gerai, listai? 
susipažinęs su Ispanijos pa- —Jie yra kontroliuojami
dėtimi, kelia klausimą, ai ir nebesudaro pavojaus, 
galima butų iš šalies kam Sindikalistai tapo žymiai 
nors tarpininkaujant pri- sukalbamesni Svarbiausias 
vesti kariaujančias puses ‘ pavojus — tai anarchistų 
prie taikos? : daromas spaudimas į sindi-

Jis sakosi kalbėjęsis tuo ka listus... 
klausimu su Valencijos vy-1 —Kuomet gi baigsis ka- 
riausybės atstovais ir paty-ras?
ręs, kad vyriausybininkai; —Tai priklauso nuo už-
tikisi karą laimėti, jeigu tik slėnių intervencijos. Jei; 
jiems bus leista pirktis už- visi svetimšaliai pasitrau 
sieny ginklų ir kitų reikme- tų iš Ispanijos, mes liktume 
nų. nugalėtojai per pusantro ar

“Respublikai pinigų ne- per du menesius, 
trūksta,” sako jisai. “Gerai i —Bet ar jus galėtumėte 
infomuoti asmenys man pašalinti savanorius savo 
tvirtino, kad $840,000,00(1 pusėje?
aukso rezervas yra da ne-į —Taip. Todėl kad musų 
paliestas. Bėda tik tame, savanoriai yra tikri savano- 
kad ir už auksą vyriausybei riai, kurie klauso musų pa- 
sunku ką nors nusipirkti, rėdymų, žinoma, savanorių 
Fašistams pagalba yra ga- pašalinimą galima paversti 
benama atvirai, ir jiems ir paprastu dalyku, ir komp- 
niekas to netrukdo, o vy- likuotu. Londono nesikiši- 
riausybės laivus Vidurže- mo komiteto ekspertai turi 
mio Juroj skandina Italijos parengę slaptą 61 puslapio 
piratai.” raportą apie tai, kaip tat

__ ~ r____f__ _____ Ispanijos užsienio reika- padalyti. Štai jis.
negalėtų išsilaikyti ir iždas ministeris, Jose Girai, ši- j jjg jgtįeSę j j man jr 
butų tuščias. tuo reikalu korespondentui toliau.

Gaila, kad yra dar tokių pareiškęs: A _i. į —Tai gražiai parašytas
■ ................................... —Nesikišimo sutarties re- ir ilnas p()ezjios dokumen-

zultatas nuo pat pradžių n™ a;_
buvo pilnas
maištininkams, o mums vi- 

sustabdymas.

LAIŠKAS REDAKCIJAI.
Gerbiamoji “Keleivio” 

Redakcija:
Prieš kelias sąvaites Tam

stų laikraštyje tilpo tūlos 
“Nevedulės" iš Baltimorės

kuriame yra per $175.00. 
Jei jau Dainos parengimų 
niekas nelankytų, kaip “Ne- 
vedulė” porina, tai daina

kad p. pertraukos per 165
visai “neš- Jis buvo vienintelis iki šiol korespondencija, kurioj at

laikraštis, kuriame sispindėjo karti pagieža ne- Gaila, kad yra dar tokių 
žinia apie tik prieš vieną Dainos drau- “Nevedulių,” ką dėl kokio 

nukirtima Francuzijos ka- gijos narę, bet ir prieš visą asmeninio svaigulio berei- 
ralienei Marijai Antuanetei draugiją? Bemokindama kaio kabinėjasi prie pagar- 
galvos, ir kuris pirmu kartu vieną dainietę “mandagu- bos vertų asmenų ir prie 
pranešė Londono nnhlikai mo.” tnii Nevedulė savo ko- crarbinc’os meno draugijos. ?? pnvezimo 
kad Amerikos
mėio kara prieš Angliją ir gurnu visai apsilenkė: netik nius bei asmeninius reika - v . -. - . » ..... .„.uivh
paskelbė nepriklausomybę. be reikalo Dainos narę išžo- lūs. vom uzpirkę pnes nesikisi- kin„a_

Tais laikais ‘Mornine dž'av°, bet ir garbingą Dai-' Meldžiu gerb. “Keleivio” 51° komiteto sudarymą
Pn=t’’ k.,™ 1-Avnlinninaa nos draugiią purvais ap- Redakciją priimti gilios pa , . ,dSios !Xtšti k S drabstė: Tų purvų teko it dėkos žodi už patalpinimų da^i, o maistinmkams pa-1 _ “Jei kada nore mes priei-

gyvas 
tilpo pirmutinė

pat piauzių tas, kuris prasideda ilga di- 
zertacija, atsakant į klausi- 
imą: “Kas yra Ispanija?’’

Londono publikai, mo,” toji Nevedulė savo ko- garbingos meno draugijos, t? pnvezimo sustaoaymas. paskui jįs išvysto planą,
-rikos kolonijos lai- respondenciioj su manda- kuri nesikiša į jokius politi- :Vles negalėjome parsivežti kurio ivvkdvmas kaštuotų 3 

-•-r -• __rt—. v..----- Lu,. net tų dalykų, kuriuos bu- --•1---j-‘ m..- _  rt.milionus svarų. Tai yra juo-

Mums visi keliai buvo UŽ-! Taikos tarpininkavimas.

Su pagarba, liko . atdaros visos durys. sįme t0, kad abi kariaujan- 
K. V. Andrekas, Italai ir vokiečiai, kurie vios pusės bus linkusios at- 

Balt. Liet. Dainos saugojo tų •nesikišimų,’ į sisakyti užsienio pagalbos, 
D-jos pirmininkas, nuolatos gabeno maištinin- tai pradėti bus nesunku. 

Spalių 1 1937 kams ginklus ir bombarda- Nėra reikalo net nutraukti
------ ,-------------vo musų miestus. Tas nesi- karo. Tegul Italija atšaukia
t atginti kižimo1k^”uteta,s ..į°n^one'savo piliečius, kurie laiko

dUUOma Įbieųju 9 yra politiškas fašistų jran-Į užėmę Balearus, paskui rei-

didelį pasisekimų. Bet*di- man- nors > ir neliP°- šio laiško- 
bar jis labai sudešinėjo, vir- Kaip didžiuma Dainos 
to stačiai reakcijos organu narių, taip ir aš esame jos;

Pasirodo, kad tas ražan- ir pradėjo pataikauti “to- nariais nuo pat įsikūrimo, 
čius yra pašėlusiai naudin- rems.” Dėl to jis neteko 1930 metų. Ta pati meno 
gas įrankis. Seniau davat- skaitytojų ir turėjo užbaigti mylėtojų grupė dainavo dar;

savo gyvenimą. prieš tai, kaip komp. Mikas
---------------- Petrauskas Baltimore je bu-1

ĮDOMI ARITMETIKA. vo apsistojęs 1926, 1927,
~ „ 1929 metais, kitiems chor-,

„„ Spaudos biuras Talka vedžiams vadovaujant Taį
džiui, popiežius laimino Ita- praneša iš Kauno, kad šių <Jainietė, kurią “Nevedulė” 
lijos fašistų karą prieš Etio- m.enJ pavasario semestre
piją, o dabar vėl jis kursto Lietuvos ur.iv 

“2675 tikriej

mai.

kos juo prieš velnią kovo
davo, o dabar imsis karą 
stabdyti.

Bet vienas dalykas mums 
čia lyg ir neaiškus. Pavyz-

artimi kaimvnai, bet ir vie- > .. . , , -
nodo kraujo žmonės. Reiš-Pfles 
kia: toks prieš tokį. Ispanijos republiką, ir tuo 

pačiu laiku liepia davat
koms imti rąžančius ir

Valstltbinius Kntr kis. Jame sėdi Vokietijos, ir kia pašalinti visus svetimša- 
Italijos atstovai, _ fašistiški Hus, kurie yra fronte ar už- 

{ĮįĮTlUS. interventai, kurie veda nugariuose. Turint geros
------ . prieš mus karą, o musų vy-!valios vieniems ir antriems,

Kongresan nesenai buvo riausybės atstovų • neįsilei- taį nėra sunku.
ra su tarpinin-i^aiK) semestre gavo. korespondencijoj taip įneštas sumanymas įsteigti sta. Jeigu ne tas pro-fašisti- K • 

uversitete ouvo neįgįa< per visą laiką veikė Jungtinėse Valstijose da nis Londono komitetas, mes' ~
įėji studentą, minimos dainininkų gru- penkis valstybinius kny- butume galėję sumušti suki-,kav n?.u'.

šįmet bai- p^s tai-pe. Aukštu mokslu gynus. Dabar yra tiktai vie- lėlius per du mėnesius. Nuo karas negalėtų pa
gavo -,803 jį niekam nesigyrė, dideliu nas — tai Kongreso knygy- to momento, kai pradėjo ^baigti istonsku pasibucia-

mandagumu nesigarsino, nas Washingtone. Nauji veikti Londono komitetas. .iiacnot. su nanKu.

bet “universitetą šįmet bai 
gė ir diplomu 
asmenys.”Išvada čia aiški: žmoni-

SSi^rfmiSnfSS Čgįįžimčpasa^i'^ųr Amerikos universitetuose, ££ mylėdama "liefuTSkaĮ pS kontorai Teisėta. tautos išrinku vy-

nereiškia, žmones vienija. Taigi, gal dievobaimingi paprastai, mokslą baigia dainas, darbu ir pinigu rė- vieną šiuose miestuose: ėmė plaukti pas frankistus nątisybe negalėtų sululelių 
tik vienodos idėjom ir vieno "Draugo redaktoriai ma- tiktai apie ketvirtdalis stu- mė mėsėm Dastangas. Tuo- VnrL-o Phi^ao-ni San ir mi^tnin henieke mnsn pnpazmti kaip Ilgios dery-
di tikslai. kaip šitą dviveidę

KA
TALIKAMS.

GERAS PATARIMAS KA- žiaus politiką 
tas šventas 
mainiau ja suziniai, tuvoj stebuklaf 

neišnvksta.Mūsiškių klerikalų Broo
klyne leidžiama “Amerika” 
rašo. kad lietuvių tarpe yra 
“didžiausių tautos išgamų.” 
Girdi:

ar tik
per didelį “šventumą” ne
susikalba pats su savim?

“Nors jie lietuviškai kalba 
bet savo tautai 
darbą dirba
miems iš

ar tamsta moki lietuviškai niams “Copyright,” turės me keliatą rusų technikų, zinuh -1O? V.eni Pat5’s J1? 
rašyti?,” tai kamgi “Neve- pristatyti tiems knygynams bet nei vieno ruso kareivio, negali Ispanijon uzkananB. 
dūlei” ją mandagumo mo- 12 savo leidinių, vietoj da-, - - - • Jeigu jie prie to pnsipazin-
kyti, kuomet “Nevedulė” bar reikalaujamų dviejų. Rusijos įtaka. tų, tai butų galima pradėt

—Kas reikia manyti apie kalbėti apie taiką. Mes jo- 
Rusijos politinę įtaką? kių represijų nereikalautu-

VISKO PO BISKL ten nebuvo, kalbos negirdė-
______ jo, ir negali tikrai pasakyti,

ar tas išsitarimas buvo man

“LA STAMPA LIBERA”
PRAŠO PARAMOS.

New Yorke eina prieš 
pragaištingą fašistinis italų kalba dien- turit 

net sveti- rastis, “La Stampa Libera” paske

Kalbėdamas už tą suma-
nymą, kongresmanas Col-; —jos beveik nėra. Rusi- me.

Ar norit žinoti, kiek jus Ja nemandagus. ^ns an<?a* ja yra perdaug toli. Net ’ —0 kas galėtų but tarpi-
rit ' '^ei nas vaidybinis knygynas, musų komunistai visai ne- ninkas? — paklausė kores-

. . ąskeibkit laikraščiuose, Paskui “Nevedulė” kirti- kaip dabar yra, daugeliui kad butų įkurto komu- pondentas.
lietuviu aukas ran- ( Laisvoji Spauda ), ku- kad jus jau mirėt ir palikot ba prie Dainos draugijos ir: visai neprieinamas, nes nistinė valstybė. Jie dabar -Jūsų prezidentas Roo-

nam dabartiniu laiku reika- -So0,000 aparaudos kompa- sako, kad prie Dainos pri- perdaug toli nuo jų gyvena- v€įkia išvien su ispanų so- seveltas ‘ butu tinkamiausis
- linga parama. Savo atsi- mjoj. Pamatysit, kiek svie- klausą tik seni žmonės, o mos vietos. Daug mokinių, ralistais, kad butų sukurta tarpininkas, — atsakė mi

to suvažiuos! jaunimo nesą ir Dainos pa- kūne neranda reikalingų respublika su platesniu so- tosteris Girai. — Mes pilnai
—— — rengimų niekas nelankąs. . sau informacijų vietiniuose cįaiinių reformų supratimu jo užsienio politikai

Paderetvskis uzprotesta- čia jau “Nevedulė nukry- knygynuose, yra verčiami __y- tiek. riam.
vo prieš tautininkų diktatu- po nuo mandagumo, nuo lo- tenkintis be jų, nes atva
rą Lenkijoj. Na, o kada gikos ir nuo tiesos. Jei jai žiuot į Washingtoną jiems
Kipras Petrauskas užpro- viena narė ir nepatiko, tai neįmanoma.
testuos prieš tautininkų kam gi visą draugiją nie- Vėliausios literatūros val-
diktaturą Lietuvoj? kinti? stybiniams knygynams ne-

ir

kioja.
“Susipratę katalikai lietu 

viai prieš tuos tamsuolius pri
valo kovoti ir neduoti jiems 
nei vieno cento, nelankyti jų 
parengimų...”

šaukime sako:

Tai yra labai geras pata
rimas musų katalikams, tik 
labai gaila, kad jis pavėluo
tas. Musų katalikai jau su
kišo milionus dolerių į baž
nyčias, klebonijas ir moky
klas, ir visas šitas turtas jau 
užrašytas airių vyskupams. 
Sukištų milionų dolerių lie
tuviai katalikai iš airių jau 
nebeatsiims. Neatsiims jie 
ir tų pinigų, kuriuos suėdė 
popiežiuas dvaras. Bet butų 
gerai, kad jie nors dabar į- 
sidėmėtų “Amerikos” pata
rimą ir daugiau svetimų dy
kaduoniu nešertu.

Jis
“Per dvylika metų 

Stampa Libera’ ėjo kas diena. 
Per dvylika metų ji buvo vie
nintelis italų dienraštis, kuris 
kovojo prieš fašizmą, šeši ki
ti italų dienraščiai per tą lai
ką pylė Mussolinio ir Hitlerio 
nuodus Į Amerikos italo protą, 
šiandien ‘La Stampa Libera’ 
susidūrė su sunkumais, šian
dien yra pavojaus, kad šita 
žmogaus teisių gynėjas gali 
paliauti ėjęs.
mes kreipiamės į darbininkus, 
į anti-fašistus, į visus pažan
giuosius Amerikos žmones, 
prašydami pagalbos.”

Gaila butų, jei šis dien-

‘La prita-

SLA. VIRŠININKŲ ALGOS.
“Keleivio” No. 34 Maine- jos. Pirmoji yra sutverta ko

rio Sūnūs parodo didelės vai ir reikalauja didelių ke-
T-. ------- ", Aš pats esu Amerikoje gi- reikėtų pirkti nes kiekvie- užuoiautos SLA. ofisu ve- Konėms išlaidų, o antroji

Pei męs ir augęs. Priklausau na knygų leidykla turėtų jjs t>an(j0 pet palv- yra pašalpos ir stovi ant vie-
Atlantą. Maine o vals- pne Dainos draugijos nuo pnstatyt po 12 egzemplio- ’ į * paimdamas tos. Antra, mainerių unija

s UJOJ 1913 melais paženk- pat jos jsikunmo, ir jau ket- nęi visų savo leidinių mainenu Sios’viršininkū turi 500,000 nariu, o SLA.
, „li ’jPta tam tikru žiedu kregz- virti metai kaip esu draugi-1 Kongresmanas CoUinsaa J™e£ųSI?A viršimnkų at tik apie 15,000. 'Tai kokis
Todėl šiandien Lmo atrasta 191/ metais jos pirmininku. Didžiuma nurodo, kad Anglijoj kny- Girdi maineriai turi čia gali but palyginimas?

negera prie Nigerio upes, dainininkų ir damininkių gų leidėjai tun pnstatyti įanįtalo beveik tiek kiek ir Vaduojanties Mainerio Su- 
\akarų Afrikoj. taip pat au- po vueną kopiją savo knygij Si^vieniiimas. Mainerių naus logika ir darant paly-

... n . §8 Jr remia visi, valstybes muziejui ir vi- turtas $3 590 000 o ginimus, padarykim juos
\ irsum Bostono pereitą pažangus Baltimorės lietu- siems valstybiniams knygy- $2 000 000 ’ Bet, girdi teisingiau, o matysim ka ki- 

sąvaitę buvo 83 laipsniai viai, be skirtumo asmeniniu nams. Taip pat esą daroma ,’Jcta ta Maineriai turi 500 000šalčio žemiau zere už- jgtUonimę. “Keleivio” h AWM »Jląndjjoj, '
rastis sustotų. Jo skelbiamas registravo Oro Biuro isleis- “Naujienų” daugmetimai Graikijoj Ispanijoj ir kito- ^g“^c3^„k reiškia, kad mainerių unija
žinias apie tautos vado as bahunas, kuris buvo pa- draugai: Kašte ir Tėra se valstybėse. PLIS. «Sdn- yra apie 33 kartus didesnė
Mussolinio šunybes dažnai kilęs 43,600 pėdų nuo ze- Matuliauskai, Stasy;® But-; SiT ltirodTO Ud mato?- «ž SLA. Dabar padalyki™
cituodavo net tokie Nevv mes. kus, mano paties tėvas, ir. Lygiai 100 metų atgal A- . ’ , išlaidos yra mainerių viršininkų išlai-

I Yorko laikraščiai kaip —-—- . daug kitų yra Dainos na- menkoj buvo baisi fmansi- kartus didesnės kaip das ant 500.000 ir SLA. vir-
. .... . I *'ięw Yor£ m a RanFlnls;. ku,P. rt?™; riats, rėmėjais, bei simpati-nė panika. Poto pasidarė SLA viSnSJ P.šininku išlaidas ant 15,000,

hybę dažnai prikiša sočia- Telegram, Herald-Tribu-, dažnai vadina vielioribu, zatonais, nuo pat jos Įsiku- tokia depresija, farmerių ų 'o matysim, kad SLA. na-
listams Bielinio “dvarą” ne,” “Nevv York Times” ir nėra žuvis, bet pienžindis rimo. Dainos draugiją myli produktų Kainos taip nukri- Mano supratimu, šitokis rjaį moka’ savo viršininkų
Lietuvoje. Esą, socialistas kiti. gyvulys. Manoma, kad kitą-visi dailę mylintįs lietuviai to, kad Mississippi upės gar-palyginimas yra ne vietoj ir aięoms kelis kartus dau-
Bielinis, bekovodamas už “La Stampa Libera’’ ad- syk jis gyveno sausžemy, ir jai visame padeda. Kad laiviai pirko geriausios ru- neteisingas. Visų pirma, gjau< negu maineriai. Atro-
darbininkus, įsigijo visai resas toks: 52 West 15-th bet, sąlygoms pasikeitus, J draugija yra gerame stovy- sies bekoną savo katilams mainerių unija ir SLA.. yra dvs nelabai gražiai,
“nešpetna .dvarą,” ... į Street, New York, N. Y. , prisitaikė prie vandens. ije, tai parodo ir jos iždas, kūrenti. visai skirtingos organizaci-j " W. G. Laaky.

JUOZAS TYSLIAVA 
GAUNA “DVARĄ”

Juozas Tysliava per “Vie-
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KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEPEIKIA

CLEVELANDO ir APIELINKES ŽINIOS “Monkes” Byla Pennsylvanijoj.

Atsakymas TMD. Nariui 
ir p. Karpiui.

Nesenai aš pranešiau apie 
TMD. narių išvažiavimą ii 
tik trumpai paminėjau, kad 
tas išvažiavimas buvo labai 
menkas, nes suvažiavo tik 
“košerni” tautininkai, pub
likos nebuvo. Tai yra teisy
bė ir visai nebuvo reikale 
dėl to užsikaršeiuoti.

Tačiau “Dirvos” 38-tarr. 
numery TMD. narys labai 
užsikarščiavęs mane šmei
žia ir sako, buk aš “sapalio- 
jąs” ir neteisingai žinias pa- 
duodąs. Aš tamstos prašau, 
kad prirodytumei nors vie
ną žinią, kuri iš Clevelandc 
mano vardu buvo paduota 
neteisingai, tai aš tamstai 
duosiu dovanų.

Prie to “rašytojo” p. Kar
pius prideda ir savo ilgą 
priedą. Jisai sako, kad kitą 
syk aš lašinėjęs jo “Dir- 
von” ir jis turėdavęs mano 
raštus perrašinėti. Tas tiesa 
kad jis mano raštus iškreip
davo ir dėl to aš daugiau 
nerašinėju. Negana to, kad 
jis iškreipdavo mano min
tis, bet bandė savotiškus 
straipsnius mano vardu ra
šyti, ir vienas-kitas tokių 
rašinių pateko i spaudą. Be 
to, jis norėjo, kad mano 
vardu butų koliojantįs laiš
kai siuntinėjami nekuriems 
vietos profesionalams ir 
biznieriams. Jei bus reika
las, aš ir tų asmenų vardus 
paskelbsiu. Jis man primeta 
lietuvių gramatikos nežino
jimą. Bet neturi ir jis pats 
tokio žinojimo diplomos. 
Jokių universitetų jis nelan-

Paroda jau užsidarė.
Didžiųjų ežerų paroda 

jau oficialiai užsidarė 26 d. 
rugsėjo. Dabar viskas griau
nama žemėn. Paroda tęsėsi 
per dvi vasaras, po tris mė
nesius kas vasarą, šią vasa
rą parodą aplankė 3,518,- 
740 žmonės, o per abi vasa
ras — virš 7,500,000 žmo
nių. Parodos metu Cleve- 
Iande matėsi žmonių su au
tomobiliais iš visų Ameri
kos kraštų. Vyriausybė sa
ko, kad paroda pavyko vi
sais žvilgsniais. Parodoj tu
rėjo savo bizni ir pora lietu
vių. Uždarant šį jomarką 
majoras pasakė kalbą, pa
reikšdamas, kad paroda už
sidaro ant visados ir visi 
riobėsiai busią nugriauti.

SLA. 136 kuopa ruošiasi 
pramogai.

SLA. 136 kuopa prašo, 
kad vietinės draugijos nie
ko nerengtų 27 vasario die
ną, nes tai dienai kuopa tu
ri paėmusi Lietuvių salę ii 
rengiasi prie didelės pra
mogos. Butų visiems nau
dingiau, jeigu butų galima 
išvengti dviejų parengimų 
tą pačią dieną.

Vaizdelio viršuje parodyta Waynesburgo, Pa., mokykla, 
kurioj mokytoja Laura Elms Morris (dešinėje) aiškino 
vaikams, kad žmogus yra išsivystęs iš žemesnių gyvūnų 
ir kad buvo laikas, kuomet jis buvo panašus į šių dienų 
beždžionę. Fanatikai dėl to pakėlė triukšmų ir pašalino 
jų iš mokytojos vietos. Kairėj parodytas ir teisėjas ay- 
choff, kuris pritarė fanatikams.

gruodžio mėnesį Atsivedė* Pakvietimas į Lietuvių Laisvamanių Eti-
50 metų moterį prirašyti, o nes Kultūros Dr-jos Pirmą Suvažiavimą. 
kai kuopa ją priėmė ir išpil-'ją p
dė blanką, tai šita sandarie- ’ Pastaraisiais dviem me
čių lyderka paėmė tą blan- tais Amerikos lietuviuose 
ką neva dėi kokių ten for- ėmė stiprėti mintis vystyt 

jmalumų, ir sauvališkai per-, organizuotą laisvamanių 
,.„xz _•------ judėjimą.'rašė tą blanką į jaunuolių 
355 kuorą! Tik praslinkus
keliems mėnesiams 131 kuo 
pos nariai sužinojo apie tai.

> Kuopos susirinkime kilo 
dėlto kaistos diskusijos, nes 
paaiškėjo, kad toji narė yra 
jau prigulėjus prie Jamaica 

i Flain aunuolių kuopos ir 
yra ten suspenduota. Ji da
bar norėjusi prisirašyt prie 

• suaugusių kuopos, bet toji 
lyderka kažin kodėl nuve
dusi ją vėl pas jaunuolius. 
Sandariečiai šoko savo ly- 
derką teisinti, o ji pareika
lavo, kad ir jai butų duotas 
paliudymas persikelti į 355 
jaunuolių kuopą, nes ji ne
galinti prigulėti su “niek
šais.” Ir da pakaltojo, kad 
su "niekšais” nenori. Reiš
kia, 131 kuopos nariai yra 
"niekšai.” Už šitokį kolioji 
mąsi turėtų būti kokia nors 
bausmė. 131 kp. narys

Čyf-I)žiodžiaus Gro- 

mata Maiklui.

gijos,
si

siunčia delegatus su
sprendžiamu balsu. Kiti tik 
su patariamu balsu.

Suvažiavimo tikslas yra 
priimti L. L. E. K. I). įstatus 
ir išrinkti centro komitetą, 
kuris sujungtų atskiras lais- 

A . vamanių organizacijas i 
iu pasivadino paprastais vieną draugijją 

duetu bendra

Per tą laiką tai vienur, 
tai kitur susitvėrė tam rei
kalui organizacijos. Vienos

ir visom 
vadovybę, 

kad galėjus visos šalies plo
jai sva- 
judėji-

kliubais, kitos priėmė Lie
tuvių Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugijos vardą pradėti lietuviu 
ir pradėjo skaitytis jos kuo
pomis.

Jų visų tikslas vienodas: 
vesti kovą prieš klerikaliz-

manių organizuotą 
mą.

Prašome pranešti kiek ir 
kokius delegatus jusu kuo-

mą, kuns religijos pagalba pa bei organizacija siunčia, 
mulkina ir išnaudoja zmo- T T . ...LLEKD 1 kp. įgaliotasnes.

Bet nebūdamos surištos 
su jokiu centru ir neturėda
mos bendros vadovybės, 
kiekviena tokia organizaci
ja veikia savitai, be apmąs
tyto plano, ir todėl nevisa- 
da tas veikimas atneša no
rimos ir reikiamos, naudos 
laisvamaniškam judėjimui.

Tiesa, savu laiku Cieve- 
lando mieste buvo susiorga
nizavęs tūlas komitetas, ku
ris pasivadino centro komi
tetu ir sakėsi vadovaus lais

komitetas:
Antanas Jocius,

J. Jukelis,
M. Misevičius.

Kas Mums Rašoma
Apie baltagvardieti 

Vonsiacki.

Obeliniai Įsitaisė nuosavą 
malūną.

Musų kolonijos garsus 
biznierius Kazys Obelinis 
ir sunai nusipirko malūną 
netoli Akrono, kur gamin
sis patys savo miltus ir keps 
lietuvišką duoną. Gerų pa
sekmių jiems. Be to, p. Obe
linių sūnūs, adv. Frank 

, _ , . , - - i O’Bell-Obelinis, kandida-
ką žino, tai išmoko luoja j konsilmanus 21 wd. 

tik iš Maikio ir Tėvo gimna- Taįgį lietuviai turėtų jį pa- 
zbios- O anglų kalboje jis iemtį jįs vra jaunas ir ener- 
labai silpnas. Vieną kartą o-įnp-a< wrasjis kalbėjo angliškai per ra- g g ~ _____
dio, tai nekurie svetimtau- Kodė, darbininkai turi bap 
ciai klausinėjo, kokią kalbą suoti priei dabartinj Cle-
jis vartojo. . velando majorą.

Jis man bando primesti, . _ . . . ..
kad mano žinios imamos iš Artinantis majoro rinki- 
jo “Dirvos.” Čia jau dau- man?s>- vietos laikraščiai vėl 
giau negu juokas. Juk visi pradėjo remti dabartim ma
žino, kad jo “Dirvoj” žinių -?or3 Burtoną, kaip jie darė 
kaip ir nėra. O jei ir vra pereitais rinkimais. Jie 
kiek, tai iš kitų laikraščių dabar renka vadinamus 
paimtos, nes žinių niekas raudinius baikis. Bando 
jam nepriduoda. ‘ žmonių nuomonę sužinoti.

Aš čia neisiu Į ilgą kriti- skelbia, kad Burtonas 
ką su Karpiu, nes su tokiu gaunąs daugiau pritarimo, 
siauro proto žmogumi neuž- negu demokratas McW!l- 
simoka ginčytis. Bet jeigu nanas. Bet tikrenybei atro- 
jis nesiliaus manęs prie do, kad abudu eina labai ar- 
“mnro-io” Ivfrines. tai aš bu- vienas kito, ir Burto- 

laimėjimas yra labai 
abejotinas. Prieš Burtoną 
eina visos darbininku uni-

‘margio ' lyginęs, tai aš bu 
siu priverstas iškelti jo dar-,no 
bus šioj kolonijoj.

Pabėgo 4 kaliniai.
Iš Cuyahoga apskrities 

kalėjimo, per viršininkų 
apsileidimą, pabėgo keturi 
nutęsti vagys. Viena mote
ris lankytoja įnešė du revol
veriu ir padavė vienam ka
liniui. Ir kaip tik ši moteris 
išėjo, kaliniai tuoj uždarė 
sargus į celes ir svetimu au
tomobilium leidosi per mie
stą visu smarkumu, sunkiai 
sužeisdami vieną moterį ei
nant skersai gatvės.

“Dirvos” kavalierius ža
da važiuoti į Pittsburghą 
“viską ištirti,” o paskui sa
vo gazietoj aprašyti. Bet į- 
domu, kaip jis ten “viską 
patirs.” Clevelande, tai jis 
užsilipo į Union bokštą ir iš 
ten “viską” pamatęs apra
šė, nors ir dešimtį metų ar 
kiek vėliau. Bet kur jis už-

jos, nes per streikus jis pa
rodė, kurią pusę jis palai
ko. Jis vra niekas daugiau,

Yra paskirta'"iV’federalio ^1? fabrikantų įrankis Jis 
viešu darbu fondo $2.205,- f’?8131 kad d“?5
422 pastatymui naujo Main

anieOmiLa & to^anle r«- Jis nedašileiVdar- 
mui apie miestą. Be to, apie hf ninku išrinkto*. ntetnvv $800,000 vra paskirta viešų įninku išrinktos atstovy-
mokyklų pataisymui.. Jeigu Pprlnlštr’apie1 padėti 
tiA ninierni tikrai Alinau- Jam Pranesu aPie padėtį dori riėšSm darbam teZ dirbtuvėse. Taigi rinkimų 

-IT Rot diena darbininkai turėtų
jei politikieriai prisisuks. 131 atsiminti.___
tai mažai kas bus nuveikta. g ljų 1Q dieną Lietuvių

,T u- t.-,,j.salėj buvo didelis parengi- 
meriiirttAiac ir ’davvtnln« mas- kurį SUrUOŠė Salės ben-

kad'\ipmoi ateinant drovė. Buvo leidžiamas 9 mėnesius 
shko, kart žiemai ateinant 
darbas iš lauko pusės kiek aub).
mimnžės dėl to dabar freras mo ir kehos Paginęs dova- sumazes, (lel to daoar gera. b skiriamos. Pelnas

$3,000,000 viešiems dar
bams, jei politikieriai 

nepavogs.

laikas namu savininkams eis salės naudai. Salė Retušavo namus istaisyt iŠ vi- . reikalinga

daus, nes pigiau galima na- ___________ :______________________

mus išpopieriuoti. Kudzius
yra sąžiningas žmogus ir 
darbą atlieka tinkamai.

Šiomis dienomis mirė 
Magdelena Simonaitienė, 
sulaukusi 62 metų amžiaus. 
Liko vyras, keturios dukte
rys ir trys sunai.

Spalių 17 dieną yra ren
giamas vakaras Vilniaus 
užgrobimui paminėt. Įvyks 
Lietuvių salėj.

kad tik salei padarius kiek 
biznio, o žiūrėk, pats salės 
prezidentas ir dar aukščiau- 
sis trafiko teisėjas, vilkina 
rendą, nemoka.

Reiškia, “Vienybei”

Heilo, Maike!
Būdamas nebizi, šiandien 

umaniau tau parašyti gro- 
matą. Visų pirma turiu tau 

už pasigirti, kad aš turiu dabar
gerą pagarsinimą šimtiniu gerą džiabą esu armobilų 
yra, o salei rendos nėra. džiodžiumi ir gaunu $4,000 

Pažiūrėsime, koks bus ra- Pėdės į metus. Tik aš bi- 
portas šio mėnesio direkto- jau, kad ateinančiais metais 
rių susirinkime. r?lRs * ^lab3 patrotyti, ba

Viena* ii direktorių. tie demokratai mus repub-
__________ likonus rengiasi išvyti ii'

musų džiabus užimti.
Tad pakol esu čyf-džio- 

—■ y .. . džiumi, norėčiau likti tau-
Vienybės ardytojai ir orga- tos va(ju Aną dieną Kyslia- 

nizacijų kenkėjai. vai užsimokėjau $100.00 iš- 
Keli metai atgal SLA. 131 kalno kad mane pradėtų

Noricoodo Žinios.

Nesenai “Keleivy” buvo 
rašyta apie tą nelaimingą 
baltagvardietį Vonsiackį, 
kuris dabar gyvena Connec- 

vamanių judėjimui. Bet jau, tieut valstijoj ir giriasi^ turįs 
praslinko 15 mėnesių, o jis , $50,000,000 karui prieš bol- 
nieko neveikia ir nieko ne- ševikus. Taip, ir aš atsime- 
siėmė nuveikti, nors veiki- nu, kad tas žmogus 1922 
mo iš jo nuolat reikalavo metais yra dirbęs Baldwino 
gyvuojančios Lietuvių Liis- garvežių dirbtuvėj, Phila- 
vamanių Etinės Kultūros. delphijoj. Ir tada jau jis gy- 
Draugi jos kuopos, jų pirmoj rėsi, kad jis esąs labai rei- 
eilėj L. L. E. K. D. 1-moji kalingas Rusijai, ir kaip tik 
kuopa. | išmoksiąs garvežius statyt,

O veikti vis dėl to reikia.! važiuosiąs Rusijon bolševi- 
To reikalauja žmonijos pro- kų versti, o kai nuversiąs, 
gresas ir jos geresnis ryto-, tai pristatysiąs pilną Rusiją 
jus. (geležinkeliu, kuriuos bolše-

Todėl Lietuvių Laisvama-. vikai “išardę.” Tada jis gy
niu Etinės Kultūros Draugi- veno Chestery, Pa. Bet toji 
jos 1-moji kuopa imasi sau merga ar gyvanašlė, kurią 
už pareigą sušaukti gyvuo- jis vedė, neturėjo jokių 
jančių laisvamanių kuopų, $50,000,000, kaip jis paka
bei tiems patiems tikslams koja. Ji buvo paveldėjus tik 
susitvėrusių kliubų ir drau- $6,000,000. Bet galimas 
gijų pirmąjį suvažiavimą,-daiktas, kad caristai Ame- 
kad priimti įstatus ir išrink- riko j pinigų turi, nes A me
ti pirmąjį Lietuvių Laisva- l ikos valdžia buvo sutikus 
manių Kultūros Draugijos paskolinti Kerenskiui 200

kuopos iniciatyva čia buvo garsinti. Tu, Maike, gal jau 
įkurta SLA. jaunuolių 355 giridėjai, kad aš runysių ki- 
kuopa. Kad jaunuoliams tais metais ant tautiško su- 
butų daug i a u patrauki- sivyniojimo prezidento? 
mo, buvo nutarta įsteigti Tik man bėda su ta lietuviš- 
sporto skyrius. Organizato- ka gramatika. Mat, kada 

... , v riai, prirašinėdami jaunuo- mes buvome mažiukai, visi*
silips Pittsbuigne. Ten, ro-Įbug prje §LA., jiems tą aiš- kalbėjome polskai, nes ma
dos, tokio bokšto nėra. Ten kjnOj jr todėl buvo lengva no mamė visada sakydavo, 
yra daug aukštų kaminų, i jaunuonus prirašyti. Susi- kad polska viera geriausia, 
bet jie labai suodini. rašė nemaža 16-17-18 metų Bet neužilgo Kurlaitis ati-

jaunu°lių ir tuoj buvo P1*3' daiTs ketuvišką iškalą, tuo- a- (ROse. Caristai paskui varto-
Eietuvių oan^as praneša dėta rūpintis sukelti pinigų met ir man bus čenčius pra- J visas Lietuvių Laisvama- į0 tuos pinigus propagan- 

turis keliatą namų pardavi- beįzbojo jauktui. Pirmiau- mokti lietuviškos gramati- nių Etinės Kurturos Drau- i dai prieš bolševikus, ir gali
Z a&nrPSnXXb' sia buvo *auta iš 2-ro ap- kos. . gijos kuopas. Į visus tos but, kad $50.000.000 pas
nom. ^ekur kitui negali- gkričio ir iš SLA. centro po Aš turiu prisipažinti, kad idėjos plėtimui susitvėru- juos dar liko. W. G. Lasky. 
ma esą tokių bargenų gauti. 25 dol., o paskui jaunuoliai anais metais buvau pakly- sius kliubus. Į visas tai idė-
^letuvnj bankas moka 3 patys ėmėsi darbuotis ir su- dęs ir nuėjęs pasbolševi-( jai pritariančias organi- 
nuosimcius uz padėtus pini- dar^ reikiamą sumą beizbo- kus. Bet man pasidarė bau
gus ir federale valdžia atsa Iri mi L-nrlo Qtolinoc irioiic 1, ... .. lininkų kostiumams ir ki- gu, kada Stalinas visus va-
ko uz jo indelius iki penkių tiems daiktams. Buvo su- dus stato prie sienos, tai aš
tūkstančių dolerių.

Jonas Jarus. pirkta visi reikalingi daik- nuėjau pas tautininkus. Ir

centro komitetą. milionų dolerių ir Rusijos 
ambasadorius Bachmetje- 

rodos. $185,-Tuo reikalu žemiau telpa 
L. L. E. K. D. 1-mos kuopos v 1
švietimo komisijos, kuri y- 000,000 tos paskolos ^vo. 
ra įgaliota šaukti kalbamą Kerenskio valdžia greit bu-
suvažiavimą, atsišaukimas. vo !l¥versta P* Pmigai 
Jis seka1 .pasiliko Bachmetjevo ran

pritariančias organi
zacijas.

Mes, žemiau pasirašę Lie- .. . . TT j
Etinės v£s Cla American Hard

Judošius pabėgo iš CIO.
New Britain, Conn.—Bu-

tuvių Laisvamanių 
Kultūros Draugijos 1-mos ware Korporacijos darbi-

tai ir gražus vilnoniai kos- žiūrėk, kaip jie mane myli!'i ‘nJTn v • " ninku CIO unijos pirminin-
tįumąi. Džiaugėsi jaunuo-Smeto,n prisiuntė net ordi:; 'lail^ ka8 A- Ueello rezignavo iš
h^’_ kad..iieJls. teks run.?y* n-ą- Tlk tuG^eKaEą.Tkj maniu kuopas, laisvos min- ir pabėgo isBALTIMORE, MD

“Vienybei” $100, o salei nėse pasirodyti savo unifor- iš manęs biskį pasijuokei, 
rendos neužsimoka. moj. Bet tas jų džiaugsmas kad aš sprandą riečiu aukš-

Baitimorės lietuvių salės nuėl° »jek»is- Nes nuo pat tyn, norėdamas parodyti

ties plėtimui susitvėrusius ' 101’§aJVT^ac^0S» . damas, 
kliubus ir laisvos minties kad CIO esanti komunistų 
judėjimą norinčias remti organizacija ir kad jai va- 
organizacijas dalyvauti pir- dovaują Sovietu apmoka
mam Lietuvių Laisvamaniu .as™431- Pada^ šitokį 
Etines Kultūros Draugijos fasisriską pareiškimą.^ jis 
suvažiavime. | kreipėsi j policiją prasyda-

Suvažiavimas atsibus 5 d. P13? apsaugos, _ nes bijąs, 
gruodžio, 1937 m., 10 valo kad tos dirbtuves darbinin-
ryto, Lietuviu Darbininku kaI J®, neužmuštu. Lmjos 
Svetainėje, 10413 So. Mi'- organizatorius M. Petano- 
chigan avė., Chicago, III. l!;ch’ atremdamas šitą smei- 

® . _ . . ztą, pasakė: Judosiui iš
Kiekviena Laisvamanių unjjos pabėgus, dau-

kuopa gali siųsti po vieną gjau blogų žmonių joje nė- 
delegaty nuo kuopos ir po ra.” Ištikro, tik darbininku 
vieną nuo kiekvienų penkių judošiams visur vaidinasi 
narių, bei nuo didesnes to komunizmo
skaičiaus pusės.

Kliubai bei draugijos,
nepriklausančios prie L. L.

Tas ne tiesa,
sėjo 9 d., buvo pakeltas jIzavI?n1o sandariečiai lįs-Maike. Aš jau iš tokios fa- 
klausimas, kaip Salės nuo- da™ i.kuopos susirinkimus milijos Juk ir mano pape 
motojai moka nuomas. Se- !,r,.ten 3a«nuo ,ius savotiškai taip daro Jis nešdamas 
kretorius, nenoromis atsi- kamandavo. Dažnai jau- sprandą net ir nosj smauks- 
stojęs, pranešė, kad pats nuollai sa\ o tevams skųsda- čia.
auklčiausis trafiko teisėjas V?SJ: kad bobos" (sanda- Tad. Maike, as tavęs pra- 
rendos nėra užsimokėjęs už P?clb lyderkos) atėjusios syciau pavaryti apUciją uz 
9 mėnesius. Dabar direkto- susinnkHną. seiminin-mane. kad as ateinančiais 
riai krapšto galvas, kaip kauja ir net sporto reikaluo-metais galėčiau likti tautis- 
reikės tą rendą iš tokio di se nurodinėja, kas gali pn- ko susivymojimo prezidem
delio vyro iškolektuoti. Di- K“1*? P™ beizbolininkų tu. o paskui tautos vadu O
rektoriai kas sąvaitę vargs- Jaukto, o kas ne. _ jeigu tu, ^aike, kada lan- 
ta, dirba dykai, kepa žuvis,' t. . kas R^,_aPvl. ‘ kysies po Baitą Marę, tai
________________i______ ti jaunuoliai išėjo is SLA. ir nepamiršk užeiti ir 1 mano

nuėjo prie parapijos suda-’kortą.
rytų dviejų baseball tymų. Iki pasimatymo,
Ir čia tie buvę SLA. jaunuo
liai gana gerai atsižymi, ku
riuos sandariečių “bobos” 
apšaukė “netinkamais.”

Taip sugriovę jaunuolių 
kuopą, mus tautininkai da
bar vėl bando kaip nors ją 
atgaivinti. Bet

direktorių susirinkime, rug- jaunuolių kuopos susiorga- savo ordiną.

STAR PALE ALE

c». Mito*, ma««.
OM DPA OCHT

Baltos Marės 
Čyf-džiodžius.

WATERBURIO MAJORU 
IŠRINKTAS DEMO

KRATAS.
Waterbury, Conn. — Pe- 

dabar jau reitą sąvaitę čia buvo ren-

E. K. D., siunčia po du bro 
lišku delegatu.

Kliubai bei draugijos, pri
klausančios prie L. L. E. K.

unku jaunuolių į ta kuopą karna vietos vyriausybė, 
(auti, todėl sandariečiai Miesto majoru išrinktas jaugauti,

tempia senus. Taip padarė penktai tarnybai 
viena jų lyderka pereitą Hayes, demokratas.

Frank

pavojus.
Vietinis.

W. LYNN, MASS.
L. Piliečių Kliube paren

gimai.
Spalių 17, 2 vai. po pietų

D., siučia vieną nuo organi- Kliubas rengia prakalbas ir 
zacijos ir po vieną nuo bus priimami nauji nariai, 
kiekvieno 100 narių. [Bus aiškinama, apie civilį

Lietuvių Liasvamanių Eti- karą Ispanijoj ir Tolimuių 
nės Kultūros Draugijos kuo- Rytų žudynes. Visus prašo 
pos, ir priklausantys prie L.' dalyvauti.
L E. K. D. kliubai bei drau-1 Kliubo valdyba.
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ėjimas
Maikio su Tėvu

LENKIJA NETURI KUR DĖTI SAVO 
GYVENTOJU-

8.000.000 bedarbių slegia 
kaimą.

Nesenai buvo rašyta laik-

beduonių, kurie visu savo 
sunkumu slegia kaimo gy
venimą. Tiems žmonėms

Kur yra Pragaras?
ŠIAME AR KITAME PASAULYJE?

rasciuose apie ūkininkų Pei'a jokio darbo kaimuose 
streikus Lenkijoj, per ku-\ ir Jie netun 18 ko gyventi, 
riuos buvo užmužta 72 Taigi pats gyvenimas pri- 
žmonės, o sužeistų buvo net vertė ‘ ūkininkus sklebti 
keli šimtai. _ streiką ir reikalauti žemės

Fašistinė Lenkijjos tau- reformos. Bet lenku ponija 
tininkų spauda dabai^puola tokiai reformai priešinga.

Versta iš anglą kalbos 

(Tąsa)

MARSHAL J. GAUVIN — 
KEITĖ IR PAPILDĖ DR. J. K.

opozicinę Liaudies Partiją jog akimis žiūrint, tas reik- K.°kių kg to laiko žmones ir nežinojo, ka-

nės padėties, jei nepasikeis žmonių pažiu-
Pasaulis nesenai pergyveno žiauriausią!rosj J1? Pa611Į interesus ii idealus, tai pa

kąrą. Per ištisus keturis metus didžiosios'saulis dar sios kaitos gyvenimo metu ir 
valstybės, apsiginklavusios geriausiaisį yel turės skęsti kiaujuose. ,
žmogaus proto išgalvotais karo pabūklais, Tiesa, kiekvienos kultui ingos tau os pa

reiga—jei ji dar nėra visai netekusi proto 
-įgyvendinti tokius sumanymus, vesti to-(iudowcus), sakydama, t£ "štų Lenkija “sovietizaciją,” ™o sausumoje, ore ir juroje, žudė vieni ^ugotu v K

riaušes suorganizavusi ir ; •‘knlphn7ii«” ir tr kitus ir naikino turtus. |.ia POiitiKą, xun saugotų v bus zmon ju&
v<>riAv<»nia; si noftUa .. i__  o ' : Rpvpik nnsnenktji metu patrankos siun- interesus, ir uztikiintų civilizacijai gali-joms vadovavusi ši partija.

Bet klausimas, kodėl gi 
ši partija toki streiką orga
nizavo? Ar dėl to, kad tau
tininkų valdomoj Lenkijoj
perdaug geras gyvenimas? oet avarininKai nenori ma- vis tiek žiurėjo į žemę per įpbrvnin meni kova tam Suartos ir Atėnų
Ne streikas buvo oaskelb- tyL kad jie yra vyriausi tos tę. Milionai tonų amunicijos buvo sunai- septynių metų kova tai p bpai tos i Atėnų,
tas’ dėl to. kad gyventi sta- tregedijos kaltininkai. Pa- kinti, milionai žmonių buvo išskersti, su- 6;
:____i-„_ tzL*_ki... trvzdžiui. iu dvaruose

Šitokią padėti, kur 8 mi Beveik puspenktų metų patrankos siun- ...... . VT .
tė mirties ir naikinimo priausmus. Tuks-;mumą išsilaikyti Naujas kaias paverstų

čiai negalima. Katalikų ba- vyzdžiui, jų dvaruose dar- žaloti ir sulaužyti. Diena iš dienos, vyks- 
žnvčios5 tamsybėn paskan- bininkai verčiami dirbti po tant tam pasiutusiam mirties šokiui, žmo- 
dinta lenku liaudis nežino 15 ir 1” valandų į parą. Jei- gui naikinti pabūklai plėšė nuo kariaujan-

niausia ir gražiausia žmonijos civilizacija. 
Generolas Shermanas pasakė, kad “Ka
ras yra pragaras,” ir tuose jo žodžiuose

gimdymo kontrolės ir dau- darbo laikas butų su- čiujų kūnų rankas, kojas, galvas. Karo balsumal
ginasi kaip kralikai. Kas trumpintas bent iki 10 va- laukuose žemė buvo nudažyta nukautųjų vyrai ir moterys

bijo kunigų išgalvoto antgamtiškumo; 
kur vyrai ir moterys gedi ir verkia dėl vel
tui nykstančių jų vaikų gyvybių; kur yra 
skausmai ir kentėjimai; kur skurdas ir 
neturtas slegia žmogų, kur ji kankina li
gos; kur tamsybė silpnina protą ir atima

i bet reakcine ateidavo skaudžios žinios, kad vienos su- jo jėgas, kur įodo savo žalingą gyli ra-
. - . ’ 1 nns k-irns wrn« kim mmtinrm'as žovn ka Simai ir religiniai prietarai; kur vyrailiūs dvarus ir piestu stoja ponų ir Kunigų valdžią, ku- nūs, kitos vyras, Kitų maitintojas žuvo Ka • ckl.įaudž;arn; knr mNtervs išnaudoiamo* 

nrips žpmė< reforma ri leidžia žmonėms veistis —žuvo tokiame amžiuje, kada galėjo SKnauaziami, _kui moterys įsnauoojamo.piies žemes i et oi mą. n įeirtz.a žmonėms veistu nadarvti ir atsiekti ovveni- ir vaikų geroves nepaisoma. Pragaras yra
ŠltO pasekme yra ta, kad kaip kiklikams, bet nežiūri ? S P - - S3 i hpnrntnamvip knr žmonės bergždžiai ko-

Kas
metai priauga po 500,000 
žmonių, o Lenkija neturi 
kur juos dėti. Miestų pra
monė silpna ir fabrikams 
darbininkų daugiau nerei
kia, gi žemės visiems neuž
tenka. nes ta pati bažnyčia 
su dvarininkais valdo dide-

trumpintas bent iki 10 va- laukuose žemė buvo nudažyta nukautųjų _ - . .
landų i parą, dvarams rei- ir sužeistųjų krauju. Milijonai motinų, su . Pragaras ria ten, kur vyiai n motely s
ketų samdytis daugiau ašaromis akyse bučiavo savo sūnūs ir atsi-
žmonių ir bedarbių skaičius sveikindavo su jais, jiems išvykstant Į ka-
tuojau sumažėtų, o gal ir vi- ro laukus. Milionai jaunų moterų, vaito-
sai išnyktų. jančiomis iš skausmo širdimis, verksmais

Taigi dėl buvusiu Lenki- ir sielvarta lydėjo vykstančius j frontą vy- 
joj riaušių ne opoziciją rei- rus. Ėjo ilgi laukimo ir nerimo mėnesiai, 
kia kaltinti.

—Tegul bus pagarbintas, prieš toki amerikiečių var „1VU, ~
Maike... do pažeminimą. Yaluk to, dabartiniu laiku Lenkijjoj iš ko tie žmonės gali gyven- mo tikslą

—Sveikas gyvas, tėve! Maike, aš ir noriu, kad tu yra 
Gal pasakysi ką nors nauja? mano vardu toki protestą *—

—Atėjau pasakyt tau parašytum,
gudbai, Maike. 1 —Bet aš nežinau, tėve,

—Ar jau manai mirti, tė- kuo toki protestą paremti. Tnli-tnli 
ve? f —Parašvk, kad verčiau

8.000,000 bežemių ir ti.

Anglijos Karas Tolimoj Indijoj.

šiaurės vakarų koma, gyvena daug geriau.

Kur gi yra pragaras? Paklausk tų, kurie 
girdėjo kaip sproginėjo šoviniai, kurie 
matė kaip griūva pakirsti draugai. Pa
klausk tų, kurie kautynių sąmyšy smeigė 
durtuvą Į savo priešo krutinę—i krutinę 
tokio pat jaunuolio, kuris pats nežino.au Indijoj, šiandien siaučia tre- negu krikščioniškos ir civi- , ik čia heišėin kariauti i mušiu laua- a,-„, .Tk,hAi,mi kam jis čia beisejo kariauti į musių lau—Ne, Maike, turiu va-' tegul tą dortiną strytą pa- čias'karas. Anglijos armija, lizuotos Anglijos globojami

žiuot Į Kanadą.
—O ką tenai veiksi? rio vieškeliu 
—Gavau paviestką, kad vardu. ,

raida ve i reikia vykt Į Vini-j —Bet tai yra tik pagei- Veda
pegą. ? įdavimas, o ne pagrindas, prįe§ Vaziristano fakirus. perialistai nori įvesti jų

h0:, , . .. tėve- Šis karas Anglijai kai- krašte krikščionišką civili-
—Maike, kaip jie man —Dahbuk Maike, tau nuoja kas diena po 840,000. zacija — apkrauti juos mo- 

raso. tai reikalas yra toks:,reikia rimbo! Jau tiek metų Keli šimtai ios kareįviu iau kesčiais. Vazinį motery: 
dabar pas juos tenai labai eini

vadina Mussolmio ar Hitle- susįdedanti iš 37.000 britų indai, kurie turi mokėti val- 
ale ne musų k. vįetos kareivių, su oriai- džiai didelius mokesčius.

viais ir kitais karo pabūk- į Vazirai mokesčių niekam 
atkaklią kovą nemoka, todėl Anglijos im-

kus. Paklausk tų, kurie girdėjo sužeistųjų 
agonijas, žiurėjo Į išplėštas lavonų akis, 
matė krūvas lavonų, nukautų ir suverstų 
mušiu laukuose, kaip lapų krūvos rudens 
metu.

Kur gi yra pragaras? Paklausk tų, kie
no namai išgriauti, kieno miestus sunaiki
no liepsna. Paklausk motinų ir žmonų, pa
klausk visų tų, kurie mylėjo tuos, kuriebai eini i škule o da nežinai K-eli J0S karei??« jau Kescl.al.s- '“‘"J Klausa visų iu. Kūne myiejo įuos, Kūne

• oai eini į SKuię, o fla nežinai, uzmusta ir suzelsta. Is vazi- yra lmsvos ltalnų gyvento- riaha,. miL-a amžinu miemi no mažais
jnejo madon munsainas da- kaip protestą parašyt. Jeigu ni „žmušta iau dau- i io* iokiais šliubari nevar- ? v-, m\e£a amzJn.¥ ,P° .maza??
rvt ale iie nemoka ii Dada- aš ^ek laiko i bu U^?^a^jaU aau/jJOb’ jogais buuuaib nevar broliškų kapų kryželiais, ar kurie ilsisiivr, aie jie nemoka jį pačia as ueK laiko į^mokslus bu- kaip 2 000. Bet to, 10 zomos. kas krikščioniškai
ryt kaip reikia. Kaip tik ciau ėjęs. tai is manęs butų • kaimu buvo visiškai su- Anglijai irgi nepatinka— ji 
pradeda brogą virinti, tai.lojans laik hel. naikinta orlaivių bombomis, nori įvesti tenai vedybas ir

beprotnamyje, kur žmonės bergždžiai ko
voja su savo ligotomis svajonėmis ir įsi
vaizduotomis negerovėmis; kalėjime, kur 
nusikaltėliai atgailauja savo nelabus žy
gius. Pragaras yra tose rungtynėse, kurios 
veda Į karą, kuris neša pasauliui mirti, 
kentėjimus, neapykantą, nuostolius ir at
eities kautynių siaubą!

Pasaulis turi visus pragaras, kokių joks 
Dievas, net ir visų nelabiausias, nereika
lautų kentėti. Bet ar yra priemonių, kurio
mis žmogus galėtų išvengti to pragaro ir 
apsisaugoti nuo jo? Yra tokių priemonių 
ir pirmiausia—tai dorovinis ir protinis 
žmonių auklėjimas. Privalome mokyti to, 
ką mums rodo visos žmonijos istorija, pri
valome skleisti žmonėse proto šviesą. Pri
valome atpalaidoti žmogaus mintį nuo vi
sų prietarų. Privalome išvyti iš pasaulio 
visas antgamtiškas baimes. Privalome ro
dyti ir aiškinti žmonėms realybę, tikrovę, 
gyvenimo faktus, privalome skelbti, kad 
gerai ir tiksliai pakreiptos žmogaus pa
stangos sukurs žmogui dangų žemėje. Pa
saulis labiausiai reikalingas yra tikro ži
nojimo ir tikro mokslo, kurie leis žmoni
jai gyventi platesniu, turtingesnių, geres
niu ir gražesniu gyvenimu.

Tikras ir tikslus žinojimas leis mums ša
linti skurdą, dauginti pasaulio turtus ir 
teisingiau juos skirstyti; jis leis mums nu
galėti ligas, plečiant ir tobulinant medici
nos ir chirurgijos mokslus; leis mums pa
gerinti žmogaus prigimtį, leis įdiegti į 
žmogaus protą tinkamą tarptautinių san- 
tikių supratimą; padės žmonėms geriau 
suprasti savo pareigas savo tautai ir visai 
žmonijai: sustiprins tikrą idealizmą: iš
plės musų proto horizontą; ištobulins mu
sų simpatijas ir musų meilę. Žinojimas, ir 
tiktai žinojimas pašalins pragarą ir padės 
mums sukurti dangų žemėje.

(Pabaiga)

nežinomuose kapuose kur nors svetimuo
se laukuose, tylioms vidurnakčio žvaigž
dėms saugojant jų kapų ramybę.

Karas baigtas. Bet jis suguldė dešimtį 
milionų vyrų į kapus, kuriuos suruošė 
žmonėms smurtas. Milionai žmonių nu- 

. ... . ....- _ . kentėjo, kunu ir siela sužaloti ir sužeisti. Į
Skirtumas tik _ tas, leidžia. Del to ir eina kai as. beprotišką karą ėjo poetai, filozofai, me- 
iopijoj katalikai žu- vazirai turi apie oO.OOC nininkai, mokslininkai, išradėjai, mecha

nikai, mokytojai,—ėjo tokie žmonės, ku
riu kūrybinis genijus turėįp kelti pasaulį į 
kilniausias tobulybės aukštumas,—jie vis 
tik nuėjo, sugulė kapuose vietoj to, kad 
padėti žmonijai siekti naujo įkvėpimo. 
Pasaulyje pilna skurdo ir vargo ir taip 
daug dar neapykantos ir smurto. Reikia 
daug darbo ir pastangų tokiai būklei pa-

pasidaro tikra pavietrė. Po- • Na, gerai, tėve, kokiu jaį vra maž-daug toks pat‘surišti šeimvną įstatymais, 
licija tą smailę tuoj uzuo-.tikslu norėtum protestuoti? karas kaip ItalijoS fašistai! Vazirai šitų ‘civilizuoto 
dzia ir suspoilina visą bizni. —čia Maike, tai jau tavo dabar veda Etiopijoj, kuri pasaulio, suvaržymų nenori
bako, jie trajmo dėti į oro- biznis išfigeriuot, kaip ge- vis da nenori jiems pasi-'.ir anglu i savo kraštą nesi- 
gą ir makorkos, ir mehmojo riau
akmenėlio, ale v ištiek smir- gam vadui sustatyt, kad I
m -v gat-a’ri lalgl Jie ”°n’ Gali stačiai pasakyt, kad do katalikus/ tuo tarpu gi ginkluotų vyrų, kuriuos, sa-
MaiRe, kad as nuvaziuo- Amerikos beturiu vardo po Indijoj krikščionis žudo koma. palaiko Sovietų Bu
čiau ir pamokinčiau juos, dortinus Kauno užkampius “pagonus.” : sija ir Afganistanas,
kaip reikia padaryti gerą nevalkiotų> ir dac oL Gali ' Vazirisunas yra nedide-'
namini tranką, kad policija 
negalėtu užuosti. da paklausti jo celencijos, lis kraštas, turis vos tik apie

—O ka tu tėve ?ali aoiė ’Kaįp ^am patiktų,, jeigu 5,000 keturkampių mylių'
. .y kVUt’ 1 ?’ k 1 ;• e koks tautos zdraica imtu ir kalnuotos teritorijos. Anglų 

nesimo^nai pavadintu savo. atšipta- buržuazinis rašytojas, RSd-i

—Jes, Maike, aš 
ant to gerą ekspyrijens. _
Amerikoj būdavo prahibi- kad už žjtokj

SOVIETŲ AMBASADO
RIUS PAS .JAPONIJOS 

KARALIŲ.
Japonijos karalius Hil'O-

turiu S3n-t’ bekauz€ Smetonos yard Kipling, yra aprašęs hito pasikvietė Sovietų am- gerinti. Nepakaks ir šimto metų taikos. 
Kai palivarku? ... t0 krašto gyventojus kaip basadorių Michailą Slavuc- kad užgydžius žaizdas, kurias žmonija

Pnt n,. “plėšikų ir razbaininkų teu- kį pas save ant pietų. Daly- gavo tame kare. Bet ir to negana. Dauge-
- telę.” Bet vazirai gyvena vavo ir kai kurie Japonijos lv kraštu jau vėl kvla ateities karo siaubo

—Bet ar tu žinai, tėve, 
protestą mešin, tai aš čia šitų gudrybių dalio įf Sme^s

išmokau. Į verdančią brogą 
įeikia Įdėti raugintų kopūs
tų ir šolderi, tai policija ne
gali munšaino užuosti. Ale 
aš tau visų sekretų nepasa
kosiu, Maike, ba už toki 
mokslą reikia pinigus mo
kėt.

—O kada gi manai išva
žiuoti, tėve?

—Tai jau mislinu šį va
karą pradėt. Kai sutems, tai 
įlysiu į freitą ir važiuosiu.

—Ai don kėr, Maike 
Kas iš tų medalių, jeigu 
musų vardas Kaune išsta
tytas ant šiderstvos?

—Na, gerai, tėve, aš tavo 
norą išpildysiu.

—Ot, užtai tai maladec, 
Maike! Jei turėčiau pinigų, 
tai užfundyčiau. Jei nori 
koki dūmą užtraukt, tai 
duosiu pypkės parūkyt.

—Pypkė yra blogas pa
protys, tėve, ir tu neturėtum 
manės prie to pratint.

—Na. tai uskiuzmi. Mai- 
bėgsiu

nesrausi? savo kalnuose laisvi, ir, sa- ministeriai.

Mussoliniukas Jau “Išmoko:’

i Jaa
šešėliai. Valstvninkai ir mokslininkai 
skelbia, kad jei ypatingos priemonės ne
pakeis dabartinės apverktinos tarptauti-

—Na, tai laimingos ke
lionės !

-Veidiminut Maike! Aš ke; Dabar aš jau 
da norėjau, kad tu parasy- į j •
tum gerą gromatą jo celen- ____ _ _ ;________________
djai Smetonai. KUN. COUGHLIN GAVO

—Kokiu reikalu?
—Ogi valuk to stryto,

Maike, ką jie pavadino
PER NOSĮ.

Naujas Detroito archi-
“Amerikos’ lietuvių'“arina” u arkivyskupas

-Aš to nesuprantu, tėve. smarkiai išbarė kun. Cough- 
—Na, ar gi tu neskaitei į?1* kurls sakydamas aną- 

gazietose, Maike, kad Kau- die" Per radio prakalbą is-
So užmiesty per bušius eina ko,,loJ° Prezidentą Roose- 
toks dortinas strytas, kat- veltą.
Xi^Ov4ža™dlkiŠšM‘StŠ CLEVELANDE SUSTRE1- 
žSs neturėjo jokio vS KAVO BUŠŲ VEŽIKAI, 
do, taigi dabar Smetonos Pereitą sąvaitę Clevelan- 
načalstva apkrikštijo jį de buvo paskelbtas Grey- 
“Amerikos lietuvių avinu.” hound busų kompanijos ve- 
Mano vyčių vaiskas turėjo žikų streikas, kuris poliečia 
skodą ir, sukalbėjęs pote-'apie 1,200 vežikų visose 
rius prie panelės švenčiau- valstijose, kur tik ši kompa- 
sios, nutarė išnešt protestą nija operuoja savo busus.

čia parodytas Vittorio Mussolini, Italijos galvarėzo sūnūs, 
kuris šiomis dienomis buvo atvykęs Amerikon neva mo
kintis filmų daryt. Jis tikėjosi, kad Amerikos valdžia pri
ims ji čia su didele pompa, ir kad tai pakels fašistų ūpą 
šioje šaly. Bet Amerikos valdžia nepasakė jam nei “hel
io,” tik davė porą detektivų, kad kas snukio nesudaužy
tų, įr žinokis sau. Lyg tyčia, tuo pačiu laiku Rooseveltas 
pasakė didelę prakalbą, aštriai pasmerkdamas visų fašis
tinių valdžių banditizmą. Pamatęs, kad fašistams čia nė
ra pritarimo, Mussoliniukas susipakavo purvinus marš
kinius ir išdūmė atgal Italijon. Reiškia, jau “išmoko” fil
mas daryt-

Kaspijos Jurai Gresia Išdžiūvimas.
Kaspijos Jura, kuri atski

ria Europos Rusiją nuo Azi
jos, nėra sujungta su jokiu 
okeanu, taigi ji nėra tikroji 
jura, tik baisiai didelis eže
ras. Juromis, mat, yra vadi
nami tik tokie vandenys, 
kurie jungiasi su visu že
mės kamuolio vandenynu.

Kaspijos ežeras yra vadi
namas jura tik dėl to, kad 
jis labai didelis. Jis užima 
apie 170,000 keturkampių 
mylių plotą, turi apie 700 
mylių ilgio ir apie 200 my
lių pločio. Taigi jis yra 8 
kartus didesnis už dabarti
nės Lietuvos plotą. Jis di
desnis net ir už Vokietiją, 
kur gyvena 65,000,000 žmo
nių.

džiūsta. ’ga ir Uralas. Tačiau, kaip
Nesenai buvo suruošta pasirodo, vandens pribuna 

mokslininku ekspedicija žymiai mažiau, negu jo iš-
nuodugniau‘ištirti Kaspijos §?™°Pa> m todėl upės ežero 

T _ . . .. 5; . džiuvimo nesulaiko.ežerai. Ir štai mokslininkai
konstatavo, kad ežeras tik- Kaspijos ežero apylinkės 
rai džiūsta. Ir jie tvirtina, yra labai druskingos. Iš to 
kad vieną dieną Kaspijos spėjama, kad jos kuomet 
ežeras nuo žemės paviržiaus nors turėjo būti juros dug- 
dings. nu. Tikrai, Kaspijos ežeras

XT x • i tz seniau vra susisiekęs su Juo-
Nepapra^tai aukšti Kas- dosiomis juromis ir Aralo 

pijos juros krantai rodo, ežeru, bet ilgainiui seko, ir 
kad vandens paviršius čia aukštesniosios vietos visai 
kada tai yra siekęs kur kas išdžiuvo; bepasiliko tik pa- 
auksciau, žymiai aukščiau ti giliausioiį vieta, kurioj 
normalaus juros paviršiaus. dab|r vra Raspija.
Metai iš metų vanduo slūgo,
garavo. Ir taip, spėjama, Ežere labai daug randa-
ežero paviršius yra nupuo- *Pa iya}ri.°.s.1118168 zuvų, to- 
lęs net 90 metrų. Vien tik ^1 iš žūkles gyvena daug 
per paskutinį šimtmetį, va- zmonilJ-

Nežiūrint kad Kaspijos į d inasi, nuo 1837 metų iki; Tačiau jei Kaspija ateity 
juros paviršis stovi jau apie 1937 m., vandens paviršius išdžius, tai jos vietoj bus di- 
83 pėdas žemiau negu Juo- yra kritęs apie 15 metru, 'džiulės derlingos žemės plo- 
dosios juros lygis, ir nežiu-i Nuostabiausia čia yra tai, tas, kuriame galės apsigy- 
rint kad į tą ežerą-jurą am- kad ežeras sparčiai džiūsta venti bent keliolika ar ke
pinai bėga garsioji rusų Vol- nežiūrint, kad į jį įteka apie
ga ir daugybė mažesniu u- 300 didesnių ir mažesnių 
pių, tas milžiniškas vandens upių, tarp kurių net tokios į ežeras turės išd 
plotas pamažu vis džiūsta ir milžiniškos upės. kaip Vol- liatą šimtmečių

liasdešimts milionų žmo
nių. Apskaičiuojama, kad 
ežeras turės išdžiūti per ke-

4
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TRUMPAI IŠ VISO PASAULIO.
Lenkijoj steigiamos dvi Madridas praneša, kad 

naujos partijos: “Demokra- nuskandinto Sovietų garlai- 
tinis Lenkijos Kliubas” ir vio “Komsomolo” jurinin-

Vaikai Banditai.

Trys jauni vaikėzai ir dvi mergaitės, visi ginkluoti, už
puolė anądien vieną restoraną Xew Yorke. peršovė vieną 
svečią ir pagrobę $35 pinigų pabėgo. Bet policija visus 
juos susekė ir suėmė. Čia parodyti vedant juos iš polici
jos nuovados į kalėjimą. Dešinėj parodyta Mary Brode- 
rick, kurios bute visi tie banditai buvo suimti. Ji taip 
pat areštuota.

Suvienytoji Lenkijos De- kai, kurie iki šiol buvo lai- 
Ispanijos fašistų kalė

jime, šiomis dienomis iškei-

Publisher—J. G. Gegužis & Co , ... . .
253 Broadvvay, So. Boston, Mass. mokratija. Pirmajai orga- komi Ispanijos fašistų kalė 

nizacijai vadovauja prof.
Miehalovičius, o antrai — sti Į fašistus belaisvius, 
pianistas Paderevskis ir “Komsomoląi’ fašistai nu

Ediior—Stanley Miduds
253 Broadvvay, So lio.-toi,

Managing Editnr
Stanley Michelson, 

253 Broadvvay, Su B-,-1 \1 asą
Londono “Daily Herald” Per Vokietijos fašistų : 

paduoda platesnių žinių kongresą Nuremberge buvo jOWNEES. , G. Cntuii, & 
apie tai, kaip Mussolmio pi- įtaisyta pneskomumstinė ‘ ~
ratai (jūrių banditai) šio- paroda, kurios tikslas buvo 
mis dienomis Viduržemio parodyt, kaip baisi yra ko- 
Juroj paskandino Sovietu munistų tvarka, ir koks ro- 
Rusijos prekybos laivą “Ti- jus žydi tenai, kur fašistai 
miriazevą.” šis Sovietų Ru viešpatauja.
sijos laivas buvo 2151 tonų, ... ....... , , ,
registruotas Odesos uoste. įsvnkscią dalykų at-
Jis vežė iš Kardifo, Angli- vaizdavimą sugalvojo tr su
jos uosto, į Port Saidą, prie ru.os.e Hitlerio propagandos 
Suezo kanalo, anglių Vovi- H8“® Goebels. 
nj. Vienas francuzų žurnali-

Laivui praplaukus Gibral- stas paduoda apie tą paro- 
taro sąsiaurį, apie 60 mylių dą šitokių įdomybių: 
į rytus nuo Alžyro, jį pasi- , . . . * -
tiko italų naikintuvas “TJ Jau Je>,us }. P.?roclA-ir.,“e^

gen. Haleris. skarrdino Viduržemio Ju-' 
roj da pereitą rudenį. 

Ispanijos fašistai buvo 
sų baltagvardiečių genero- pasmerkę sušaudyt 3 Sovie- 
lai iki šiol da nesurasti. Kai tų lakūnus ir vieną ameri- 
kas spėja, kad juos bus nu- kieti, bet gen. Franco vi- 
žudę patys baltagvardie- siems keturiems gyvybę do- 
čiai, susekę juodu tarnau- vanojo.
jant Sovietų valdžiai. _ . ——— .

- ---------- Sovietų Rusijoj pereitą
Meksikos sostinėj perei- sąvaitę pasmerkta sušaudyt

,tą sąvaitę buvo jaučiamas 13 žmonių už javų na*kini- 
Pub'.ic My com.-n. exp i eb, i<>, in39 žemės drebėjimas. Smar- mą. Devyni jų pasmerkta 

kiai barškėjo langai ir nuo Maskvos gubernijoj, o 4— 
lentynų krito puodai. Azovo srity, prie Juodosios

Minorkos saloj, Mahono ^U1 K ’_____

I 253 Broadvvay, So. Boston, Mass.
St. Michelson, 253 B’way, S. Boston 
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Francuzijoj dingę du ru-

Naujas “Voice” Lei
dėjų Iždininkas.

Šiuomi pranešame, kad 
jaunuolių žurnalo (“Voi
ce”) leidėjai Lithuanian A-

tus pirmąjį žvilgsnį į “eks- 
tornedu*4 vamzdžius*""ir am 1 Ponatus’” galima susivokti,
ginkluotas dešimčia patrak- “ vad?'r®! «'.paaįškinimat Publi,here su
ti Šio naikintuvo ifnila su- cia nereikalingi. Prie Įėjimo,mencan Fubiishers savo su- 
daro 149 w»n " kabo milžiniškas plakatas: sirinkime, 4 spalių, priėmė

su Goebelso žodžiais: “Is- A. Kairukščio rezignaciją iš 
Paskandintojo rusų laivo | panijoje vyksta kova tarp; iždininko vietos ir vienbal- 

kapitonas vėliau papasako- j bolševikų, anarchistų, žydų, !cįai išrinko P Gustaitį į tą 
jo “Daily Heraldo” korės- griovėjų—iš vienos pusės, | įrėdą. Susirinkimas taipgi 
pondentui šitokių smulkme- ir tarp autoriteto, tvarkos, I nutarg išreikšti viešą padė- 
nų: kūrybos — iš kitos pusės.” ,ką A Kairukščiui už jo pa-

Pirmadiemo vakare, ma-| p d užima dvylika di-5 švęstą darbą “Voice” reika-

mieste, kurį laiko Ispanijos Italijoj atidaryta paroda 
lojalistai, trisdešimčiai tuk- paminėti senovės Romos’ 
stančių gyventojų gręsia imperatorių Augustą, kuris į 
badas, nes Mussolinio pirą- mirė 2,000 metų atgal.
tai skandina siunčiamą --------
jiems maistą. Šanchajuje siaučia chole-

_ . —:----- 7 , ros epidemija. Serga tuks-
„ Leningrade sušaudyta 16 tančia.i japonu ir kiniečių.
šnipų, kurie tarnavo Vokie- __ Z__
tijos žvalgybai ir išsprogdė Egipto karalius Farukas 
Sovietų valdžios chemikalų besimankštydamas išsisuko 
dirbtuvę. koją ir dabar guli lovoj.

Anglija užsakė Švedijoj Sovietu VC1K
no ivui perplaukus Gib- S aS,r 7ii’žu^lo le “‘i™ Vyriausiojo- X kTrn^tų, PfTnC i apgailestavo, kad jis iš mu- nel “ 30.000,000 kronų. bunolo pnmimnku.

. ..................- -

laivu
paskyrė 

Tri-

turėjo pasi-
Vokietijos ir Italijos priešų.
kurie šioms .dviems valsty- A Kainikštis iš profesi- 
bėms trukdo _ gražiai,, kles- jos yra meno mokytojas, 
tinti “kūrybinį darbą. Ta- i užbaigęs meno mokslus 
čiau šiais Šukiais, obalsiais New Yorko Universitete, 
ir diagramomis visas paro- Kadangi dabar jam teko 

. . dos “cimusas, toli gražu, j užimti high school mokyto-
Laimei, visa Įgula, kurią neišsemtas. Kitose salėse !-j0 vįeta Connecticut valsti-

sudarė 25 vyrai ir 3 moter- kabo milžiniškos fotografi-, joj taį jįs buvo priverstas 
ys, dar suspėjo laiku Įlipti į jos, kuriose “matai” klai- j tevažiuoti iš New Yorko irvalteles.” irius bolševikų darbus: šim- “°turljo"reziduoti B

Reuteris praneša, kad i kai lavon.^’ skel€tald iždininko pareigų. Kairukš-
laivą pataikiusios dvi torpe- kauku?1f®’ nukir?tos Sal' tis buvo vienas iš pirmųjų 
dos |vos, tūkstančiai pakartų, į įaunuoIi

įr
aplink mano laivą.

“Staiga aš pamačiau tor
pedą, ateinančią prieš mus. 
Tuojau įvyko dvi didelės 
ekspliozijos ir laivas nūs 
kendo per penkias minutes.

veikimo 
traukti. Pablogėjo Vokieti jos-Kini jos Santikiai

Vokiečiai fašistai aiškiai Berlynu, norėdamas gauti 
palaiko japonus. instrukcijų tuo reikalu. 

Vokiečių spauda labai j? Berlyno buvo įsaky- 
nepalankiai rašo apie kinus ta» kiniečiams amumcij’os 
oer dabartinį kinų-japonų neatiduoti. Vokiečių laivas 
carą. Vokiečių fašistu spau- išplaukė atgal su visa amu- 
da aiškiai remia japonus, nl9Ja- Tuo kinai nepapras- 
visur dedama tik japonų ta? pa^P^tmo, nes amuni- 
šaltinių žinias, o ignoruoda- S1-)3 buvo užsakyta da pnes 

tr. karą ir uz ją sumokėta.ma kiniečius. Ne gana to, kai3;. 
fašistų laikraščiai spausdi-

&spauda grasina,

PAJIEŠK0JIMA1 Pajieškau vaikino arba našlio be 
vaikų apsivedimui, tarpe 35 ir 45 
metų amžiau . Gali atsišaukti ir iš

----------- ! Kanados; atsakymą duosiu tik tiems,
Pajieškau brolio JUOZO M ARTU-' kurie prisius savo paveikslą. (1) 

SEVIČIAUS, paeina iš Kunigiškių i M. A. M. ' . Mrs. M. Mackey,
kaimo, Veprių par., seniau gyveno 
Chicagoje. Jis pats, arba kas apie ji 
žino, malonėkite pranešti. Busiu dė
kingas. ADAM MA'tTUS,

284 E. 8-th st., So. Boston, Mass.

, . . jaunuolių žurnalo sumany-
laukai, sudeginti tojų, ir labai daug energi- 
?lsur ''a™1! jos ir darbo pašventė žurna- 

apibudmimas: * zmogzu- įo įšpopuliarizavimui ir žur-
džiai/ “sadistai, “padegė- naj0 fondo kėlimui. Nors 
Jal- dabar jis negalės taip daug

Pagal šios parodos statis- veikti, kaip pirmiau, bet ry- 
tiką. Sovietuose valdančia- siu su žurnalu nenutrauks ir 
me luome ir biurokratijoj dirbs kiek aplinkybės leis.
95 nuoš. žydų. Visi jie Lithuanian Amer i c a n 
“baisus melagiai, paleistu- publishers yra labai dėkin 
viai, žagintojai... . i gi A. Kairukščiui už tą di- 

Nepasigailėta parodoje ir dėlę paramą, kurią jis sutei- 
Francuzijos. Čia “akivaiz- kė žurnalui savo darbais, ir 
džiai” parodomi frankma- linki jam kuo geriausio pa- 
sonų “darbai”: teikiama sisekimo naujoj vietoj.

_________ ,________ o- pagalba respublikoniškai Dabartinis musų iždinin-
jai yra pavesta globoti pa-į Ispanijai. Be to, klaikios f o- kag p Gustaitis, kuris yra 
lestiną, kuri pirma prigulė-! togi^fijos:. francuzų oriai- medicinos studentas Colum- 
jo Turkijai. Anglai norėjo vįy eskadrilės grįžta sunai- Universitete, taipgi yra 
atsteigti Palestinoj žydų kinusios ramios, taikios daUg prisidėjęs prie žurna 
valstybę, bet įsivyravę ara- Franco teritorijos miestus, įo darbo. Kaipo aktyvus vei- 
bai pasipriešino tam. Kai išžudžius!
žydai pradėjo Palestinon už
važiuoti, arabai pradėjo Tač5au įėjus į Vokietijai ve^a agitaciją už “Voice.” 
juos piauti. Prasidėjo riau- jr įklijai‘skirtas sales—vi- Smagu matyti, kad energin-
šės. Arabų tautininkai no- ?ai kitas re}kaĮas. čia visose Sas įr kompetentiškas jau-
i ėjo, kad jie butų piipažinti fotografijose šypsosi “lai- nuolis užima atsakomingą
Palestinos _ seimininkais. mingi” veidai, linksmios

Anglai nutarė padalyti Pa- motinos, kūdikiai, jaunuo- 
lestiną į 3 dalis: kur dau- Žydi laukai, rūksta
giau arabų — arabams: kur fabrikai, traukia dainuoda- 
daugiau žydų—žydams,^ o mj bursai ir bailios, visur, 
kitką palikti savo pneziu- kur Įjk akį mesi—laisvė,

Sovietų laivas visai nieko aP^eisti 
bendra neturėjęs su ispanų'mie?taL 
karu. Jis buvo užsiėmęs 
britų prekybos reikalais.

Laivo Įgula visa išgelbė
ta.

Ar galima stebėtis, kad 
Rusija dabar Tautų Lygoj 
taip smarkiai atakuoja tą 
juodmarškiniu banditu šąli 
—Italiją?

Anglų Smūgis Ara
bų Tautininkams.

Nuo didžiojo karo Angli-

roj. Arabų tautininkai prą- džiaugsmas, 
dėjo terorą prieš anglus ir nįmas
nušovė anįlų komisionieriu šitaip meluoti gali tik fa- 
Galilėjoj. Šito užteko, kad gistai.
išvesti anglus iš kantrybės. _ __ ’____________________
Jie tuoj išjungė telefonų su- pARS1DUOnA rūbų siuvykla 
sisiekimą, įvede aštrią laik- ir storas.
raščių cenzūrą, paskelbė iS’lha’b’?ParSt
arabų tautininkų organiza- vimo n-i"ža t s—savininko am- 
cijas nelegalėmis ir prade- ž^s A^ipį; z SoS^ Mass11
jo areštuoti jų vadus. Vy- --------------- ----- -----------------
liausis arabų “dvasios va- Dainininkam ir Muzikantam 
das Mufti pabėgo ar pasi- Knyga išsimokiri’vui notų be pa
slėpė, bet kiti buvo suimti ir rclbos mokytojo SI 5T: atpiginau už r • i t> i $1.00. Oaurama pas pat; kompozito-sugrusti Į kalėjimus. Pales- rių. Adresookit:
tinos sieną anglai apstatė 
stipria sargyba ir bėgančius 
arabų teroristus šaudo. Ga
lilėjoj suimta 200 arabų. Je
ruzalės majoras, Hussein 
Kjalidi, taipgi areštuotas.

Farma Parsiduoda
90 akerių žemės, 50 dirbamos, ge

riausia žemė, 10 kambarių stu’oa, 
bamė, 8 karvės, 3 arkliai, paukščiai, 
visi javai, mašinerija, 1 trokas, arti 
mark«u—už viską tik $2,000. Įnešt 
purę. Kreipkitės: Mr®. Kirman, (1 

Saratoga Springs, N, Y.

sotus gyve-

(2)
G. A. BARONAS 

Box 428, R. r>. 1, Varren, Mich.

PARDUODU LIETUVIS 
KUS BALANDŽIUS.
-. ____  Tuodvalviaf. m,

galviai, geltom 
galviai ir balt
galviai. Prisiun 
č’n i visas d >!• 
Qi,,donvtn Valkti 
jų ir j Kanada 

GEO.
BENDORAIT1S

■J 520 VYilton St_ 
lYaterbnry, Conn

vietą musų veikime.
Lithuanian American 

Publishers

MISS AMERICA.

P-lė Bette Cooper, 17 metų 
mergaitė iš New Jersey valsti 
jos, buvo išrinkta kaip gražiau 
šia iš visų Amerikos gražuolių

Pajieškau bro'.ių BOLESLOVO ir 
VLADO MICKEVIČIŲ, Krakių mie
stelio, prieš karą juodu išvyko į Ame
riką. Boleslovas gyveno Sheboygan, 
Wis. Jie patys lai atsišaukia. Kurie 
žinot kur jie randasi, prašau praneš
ti jų adresą, aš su dėkingumu atly
ginsiu. Mano adresas: Sr. Antonio 
Mickevičius, a-c. A. L. Balsas, Casilla 
de Correo 303, Buenos Aires, Argen
tina. (2)

Kinų
na straipsnius, kurie japo- ^d jei vokiečiai ^neperstos
nų puolimą laiko teisingu ir S°VokiSiS1 ^ieškau pusseseres onos kas-

naudingu. Todėl nenuosta- importą iš Vokietijos, lavičiutės, po vyru jasumenė, ji 
bu kfld kinai vokiečiais ne tokm bu(lu V okietija nebe- paeina iš Kaunijos, Šiaulių apskn-
PHprastHl pasipiktinę ICKb \ ĮSU eKOnominių pozi- kaįmo. ag mylėčiau su ja susipažin-

T,reikalu Kiniin« ni,. cijų Kinijoje. Tuo atveju 1 ti, prašau atsišaukti. Kurie žinot kur 1UO 1 eiKaiU Kinijos pa- J *- Jov /Ii j* randas, malonėkit man pranešti jo-siuntinys Vokietijai Tien i^omatomas .Kinijos oai oi- sį0s adresą, už ką busiu labai dekin- 
Fung-čen, padarė Vokiečių f48“8^artėjimas su Sovie-.P, . «>
propagandos ministerijai - busi ja
demaršą ir net pagrasinęs. ciA JI SU KELINĖM.

Iki šiol vokiečiai į Kiniją 
daug ką parduodavo ir va
rė gerą biznį su kiniečiais.
Nemaža ir vokiškų ginklų 
buvo nugabenama į Kiniją.
Kaip praneša “Nevvs Chro- 
nicle,” šiomis dienomis Į 
Šanchajų atplaukė vokiečių 
laivas su amunicija kinams, j 
Japonų karo vadas paprašė, 
kad vokiečiai amunicijos į 
kinams neatiduotų. Tada 
laivo kapitonas susisiekė su

175 Akrų Farma
40 akrų girios, 25 akrai ganyklos, 

kita dalis dirbama žemė, visas der- 
’ius. 5 kambarių stuba, bamė ir kiti 
budinkai, farmos įrankiai, mulai, gal
vijai, avys, kuilys, būrys vištų. Viską 
parduodu už $2,800, jmokėt $1,600. i 
Geras pirkinys. (2) i

MRS. Z. ADAMS, BERLIN. MD. Į

Parsiduoda Farma
157 akerių, 40 dirbamos, žemė der

linga, sveikas klimatas, vanduo ge
ras; parduosiu pigiai, už 15 šimtų su 
įrankiais. Aš esu našlė moteris, tu
riu parduoti greitai. <21

Mrs. Sofija Riskus, Milner. Colo. ‘

BROOKLYNO IR APIELINKĖS 
LIETUVIAI.

Jeigu sužinotumėt kur yra proga 
gaut darbą už namų superintenden
tą, apartmentų namuose arba ofiso, 
sų alga $70 mėnesiui arba aukščiau, 
kur švaresnėj apielinkėj, prašau man 
pranešti. Aš busiu labai dėkingas ir
atlyginsiu. Mano adresas: (1) £ja įa paų mergina, kuri ve-

Frank Lavinskas . V . .
1480 St. Johns place, Brooklyn. į de Amerikos Legijono paradą 

Telef. Slocum 6—7163. , \ew Yorko gatvėmis kelines
nusiėmus.

-Žilinskienę 
2331 Wrights Way, S. S,

Pitt.-burgh, Pa.

Pajieškau dėdžių Jono ir Juozo 
MATICKŲ". Iš Lietuvos paeina Vilt
rakių kaimo, Naumiesčio parapijos. 
Pirmiau gyveno kur nors apie Broo- 
klyną, N. Y

350 East 67-th st., Nėw Y’ork, N. Y.

Pajieškau apsivedimui vaikino ar
ba našlio be vaikų, amžiaus nuo 55 
iki 57 metų. turi būt tikintis ir tei- ' 
sirigas, netingines ir ne girtuoklis; 
aš esu našlė 55 metų, aukšta, turiu 
mažą farmukę, gyvenu su dviem vai
kais, kurie dirba ant kelio, tai netu
riu kam prižiūrėti farmos. Ant juo
ko nerašinėkit. J. M. B.. (2)

126 Pine st., Dickson City, Pa. :

Pajieškau apsivedimui vaikino ar
ba našlio be vaikų, nuo 40 iki 50 m. 
amžiaus, kuris mylėtų gyventi ant 
kontrų, ir turėtų kiek pinigų, ir mo
kėtų angliškai kalbėt. Aš esu našlė, 
43 m. amžiaus, turiu savą namą ir 
užlaikau saldainių krautuvėlę. Pra
šau su pirmu laišku prisiųst paveiks
lą. iš apielinkių galima ypatiškai at
silankyt. A. B. A.

Box 20, Hope, N. J.

Pajieškau apsivedimui našlės arba 
merginos apie 50 metų amžiaus; as 
esu našlys, šeimynos neturiu. Far
ma 25 akerių, yra' budinkai visi, ge
ra stuba. Farma liktų žmonai.

S. Milko, Granville, III.

Pajieškau lietuvaitės l»e vaikų, as 
negeriu, nešoku, netingiu dirbti, tu
riu r.anią. profe ionališka biznį. Jus 

Jie patys, arba kurie j paveikslą grąžinsiu, rašykite, (1) 
žinot kur Matickai gyvena, prašau Rd. 1, Box 428, \Varren, Mich. 
pranešti man jų adresą, busiu labai ,------------------------------ ■ -
dėkinga. (1)

Marcelė Muriniute 
9514 Russell st., Detroit, Mich.

REIKALINGAS DARBININKAS 
ANT F K ES. Lietuvis darbininkas, 
kuri- yra patyręs apie visus ūkės 
darbus, tokiam darbas užtikrintas 

Pajieškau brolio JONO I.ASAUS-į vasarą ir žiemą. Darbo nedaug ir at- 
KO, Kauno gubernijos, Baltakių pa- ' lyginimas gera-. Pageidaujama ne- 
rapijos, Melagiškių kaimo. Seniau i vedęs ir nesenesnis kaip 45 metų 
gyveno Westville, Illinois. Keturi me-i amžiau-. Atsišaukit greitai. Galutiną 
tai išvažiavo, nežinau ar gyvas ar i sutarti padarysime nėr laiškus. (3) 
miręs. Prašau giminių ir draugų pra- j A. Yanulis,
nešti jei žinot kur jis randasi, už ką ; R. F. D. No. 1, Barton, Ohio. 
busiu labai dėkingas. (1, ' —

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

APSIVEDIMA1.
Pajieškau apsivedimui

Reikalinga mergina 
AR JAUNA MOTERIS prie namų 
darbo, vieta ant ūkės, liet visi mo
derniški įtaisymai; duodam kamba-

------------  • rį. valgį ir mokestį. Linksma vieta
lietuvaitės (linksmai merginai ar moteriai, nes 

nuo 25 iki 30 metų, kuri mylėtų šva- mes užlaikėm aludę arba taverną, 
rų gyvenimą. Aš esu vaikinas 33 me- Kuri mylėtų toki darbą, prašau rašyt 
tų, aukšto ūgio, gerai atrodantis, tu- i greitai ir praneškite savo amžių ir 
riu darbą su geru atlyginimu. Rašy- kiek norite mokesties, ir ar turite pa
dam i laiškus, prašau atsiųsti ir pa- tyrimo tokiam darbe. Vieta randasi 
veikslą: reikalaujant grąžinsiu. (2) 25 mailios nuo Chicagos. (2)

S. M. Box 112, j DOMICELLA ABLACINSKAS
Sudbury, Ont., Canada. l Farm Home Tavern, Batavia, III.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTES

Parsiduoda Bučerne.
Netoli nuo Bostono, geroj lietuvių 

kolonijoj, parsiduoda bučernė. Biznis 
:šdirbtas per 20 metų. Pardavimo 
nriežastis savininkas mirė. Platesnių 
’nformacijų klauskite “Keleivio" ofi
se. (2)

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 ! 
ių aeroplanu. Prisiunčiamo į namus 
kas reikalauja. Viena 25c. 5 už ?1.|

Z. GILEVIČU S 
73 Hartford Avė..

NEW BRITAIN, CONM

<- II

WORCESTER, MASS.

CHESNEY’S
CANTEEN

GERIAUSI IšSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

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

RUSI ES.
PATARNAVIMAS GERAS! 

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

\VORCESTER, MASS. J

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

JAU GAUNAMAS IR B0NKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

Bostono Skyrius, 1410 Columbia Road, 
South Boiton, Tei. SOUth Boston 2271.

>



Šeštas Puslapis KELEIVIS. SO. BOSTON

“MUSŲ LIETUVA--IŠSIŽIOJĖLIU 
KRAŠTAS.”

Gražiai jis mokėjo lietuvis-į 
kai kalbėt. Tai jam šitas pa-1 
davimas labai patiko ir jis Į 
ji užsirašė. Nežinau, ar jis•

--------------- ji padavė i knygas. Galiu!
Seniau apgavikai mulkino'kaip dabar sako. Žiūrėk, tau papasakot. \ e, kai bro- 
žmones visokiais burtais, o 'greitai bus šimtas metų nuo dai pardavė i Egiptą Juoza- 

dabar sportais ir unifor- to laiko, o mus žmogus vis pą, tai tas ten greitu laiku 
dar ryja, lyg žvėris... Per didžiausiu gudruoliumi pa
tiek eėso neišmokom gra
žiai valgyli... Vokietys šim
tu metų už mus senesnis ir

moterims PasiskaitytA * AT CVVDnT TTTADVA

Apsivedė ir Abudu Nusižudė.

raomis.

Malonu pasiklausyti senų 
žmonių, įdomu išgirsti pra
eities liudininkų kalbų. Ne
senai viešėdamas gimtajam 
kaime, aplankiau apylinkėj 
gerbiamą ir žinomą savo 
išmintimi senelį VeverskĮ. 
Jis yra dievobaimingas, 
nors ir ne fanatikas, jau se
nai pareiškė norą su manim 
padiskusuoti. Dar prieš me
tus jo rankoj tvirtai laikėsi 
vėliavos kotas, kurią jis ne
šė aplink bažnyčią, jau dau
gelį metų niekam jos neati
duodamas, o dabar tik retai 
kada pasijudina iš savo kie
mo.

tojo. Broliai manė, kad jis 
žuvo, ale nuvažiavę į Egip
tą giudų pirkti, sužinojo, 
kad jų brolis kone su kara
liumi lygus. Tai tie broliai 
apdovanoti ir pamylėti grį- 
žo namo ir nedrįso tėvui 
inksmos naujienos praneš

ti... Ale pas juos tarnavo 
merga, tai ta išgirdo links
mą žinią. Ji ėjo su naščiais 
vandens. Prie šulinio rado 
beraudant! Juozapo senąjį 
.ėvą. Tas manė, kad vaikas 

kvaila jo motina. Žmogus senai kkur žuvo, kaip sūnus 
lar tebėra tamsus, neatsi- buvo apsakę. Ale ta merga 
;rato nuo tos biaurios karo ir pranešė tėvui, kad jo su- 
igos... Kur tik jį stumia, nus Egipte kone su karaliu- 
en ir eina, lyg bulius i sker- mi lygus. Tėvas taip apsi- 
iyklą, o kaip pasipriešint, džiaugė, jog ne visai tikė- 
leišmano. Degtinė—ir ta
am protą maišo. Tau pasa-

tudresnis.
Vėl patylėjęs valandėlę, 

enelis manęs klausia:
—O kas miestuose? 

legirdėt apie karus?
Papasakojau jam, 

Iviejose žemės rutulio vie- 
ose jau eina karas. Senelis 
ukščiai susiraukia:

—Kvailas svietas... Kur 
ri nebus svvietas kvailas, iei

Ar

jog

SĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

KODĖL VAIKAI ME
LUOJA.

Daktaras D. A. Thom sa
ko, jog melavimas tarp rai

bos apie melavimo blogumą 
arba teisybės gražumą ma
žai ką reiškia, jei vaikas 
mato jog tie, kurie jį moki-

to’ yri paprastas dalykas ir "a? Pat3J •» neprattikuoja.
tame nėra nieko nenorma
laus. Vieni jų stačiai me
luoja, kiti tik faktus iškrai
po ir dalykus padidina, o 
dar kiti įsivaizduoja ką 
nors ir prisispyrę tvirtina, 
tad tas jų vaidintuvės vaiz
das yra tikra tiesa. Labai 
tankiai vaikų melavimas ri
tasi su vogimu. Sugautas 
vagiant vaikas mato, jog 
jam bus blogai, todėl jis 
griebiasi melo kaip apsigy
nimo įrankio. Meluodamas 
lis stengiasi išsisukti nuo 
bausmės. Jei tas jam pasise
ka, tai jis pradeda jaustisNors dar šešta valanda 

ryto, bet senelį randu atsi
kėlus}. Ilga, žila barzda x t x ~ ......
dengia jo įdubusią krutinę, į kyšiu — pasileidęs svietas, tu čia man sakai,—kad tu riau meluoti, 
o išblukusios akys smalsiai Dabar taip: krikštija mažą luskristum ant mėnulio ir Pikčiausią melomšis tarp 
žiuri į senai matytą svečią, .aiką ir patys tėvai jį tą pa- linksmai ten per amžius gy*- vaikų yra tada. kada jie me-

—Gerai, kad atėjai,—sa- ną krikštynų dieną pagirdė ventum.” Na, o kad buvo Įuoja iš keršto ar pavydo, 
ko jis man. — Nebūtum ra- legtine. Jau ne vienur gir- teisybė,—ta merga ir nu- Toks melavimas dažnai" pri- 
dęs kitais metais. Jau vis: dėjau, kai tokie bepročiai skrido su naščiais ant me- veda juos prie neteisingo 
smarkiau pro sąnarius pu- džiaugiasi, žudydami kudi- nulio. Va, kai tik pilnatis—- kitų įtarimo. Melagingas į- 
čia vėjas. Ar žinai, kiek kį:—a, tai maukia, kaip te- pasižiūrėk gerai, ir matysi tarimas yra nedoras" tuo, 
man metų? Aštuoniasde- Jukas! Ai. žiūrėk, raukosi ą stovinčią su naščiais...
šimts aštuntus einu. Tai. —na, įpras... Tfu. kad juos Tai mat, kokia pasaka. Bo- 
mat, svietas dabar šviesės kur nelabasis! Kas gi iš to- duenui ji labai patiko, o
nis, laisvesnis... Ale aš tau kio bus, ko iš jo laukti, jei- kaip tau—nežinau. Seniau ?______
pasakysiu, kad mus Lietu- ju dar vystykluose jį prade- žmonės mokėjo daug dainų arba kitu kokiu žiauriu bū
va— tai išsižiojėlių kraštas, ia pratinti prie šitos smar-S ir pasakų... Geras galvai du bausti.
Dar mano čėsais iš Mogile-1 vės?! Jau tokio galvoj bus i sūrėjo, nors ir buvo užuiti, žiuoju 
vo ir Nižnevo Novgorodo amžinas mentalas, o jo akys 0 sportai ir uniformos su kenksmingumą, 
ateidavo meškininkai. Ve- nesupaisys žvaigždžių taku. medaliais ir šoblėmis

■ '.amas mergos žodžiais, pa- vsąs labai gudrus ir kitą 
akė: “Jeigu tai teisybė, ką kartą jis stengiasi dar ge-

Tėvas dažnai sako, “štai. 
tau penktuką ant aiskrymo, 
bet nepasakyk mamai;” ar
ba motina, pamačius vieš
nią ateinant kuomet ji už
imta, liepia Mariutei nueiti 
prie durių ir pasakyti, jog 
“mamytės nėra namie.” To
kie tėvai patys parodo vai
kams, jog kartais yra pa
rankiau su teisybe apsilenk
ti. Jie duoda savo vaikams 
pirmutinę melavimo lekci
ją, o vėliau aimanuoja ir 
skundžiasi visai nesupran
tą, kur jų vaikai išmokę 
taip meluoti.

Namuose, kur teisybė yra 
vaikams nuolatiniu pavyz
džiu. vaikai retai kada me-į 
luos. Vaikus reikia visuo
met pagirti už jų teisingu
mą, nes tas suteikia jiems 
smagumo ir džiaugsmo.

kad jis nekaltus asmenis 
pastato nemalonioj padėty. 
Susekus vaiką taip meluo
jant, nereikia jį tuoj mušti

KRIENŲ SOSAS.
puodukas Smetonos.

tarkuotų krie-
nų

No. 41. — Spalio 13 d.. 1937 m.

New Yorke nesenai apsivedė Anthony Niosi ir neužilgo 
buvo rastas savo bute kartu su savo žmona nusinuodijęs. 
Čia jie parodyti tuoj po šliubo.

J^as Mums Rašoma
CHICAGO, ILL.

Jei girtas, nesimaudyk.
Chicago, Iii. — Vieną su- 

1 batvakarį vienas lietuvis 
o ... ■ parėjo pusėtinai įsigėręs. Jo
Smetoną reikia isplakt, dievobaiminga moteris jau

šaukštas

2 šaukštai citrinos sunkos. 
Druskos ir pipirų.

Kaunas.— Drauge J. Ge
guži, siunčiu jums daug la
bų dienų iš Kauno. Rugsėjo 
20 dieną aš dainavau per 
Lietuvos valstybės radio 
Kaune. Manau, kad dainuo
siu ir kitą sykį. Daug labųsti. Reikia jam gra-j kol sutirštes; tuomet sudėti gUigjo iovoj ir nesikeldama dienu jums tenai Amerikoj 

isdestj-ti tokio melo tarkuotus krienus ir gerai į,koJ. „T8įai eik įšsimau- Buvęs hrooklvnietis. 
Normalus,maišant, supilt is valios po!d„ Apatinius aS tau pat|ė.

kad taip da- .ke hs lasus, citrinos sunką;, - anf vonios;- SenLį išsi.
brooklynietis,

F. Stankūnas.nesupaisys žvaigždžių takų. nedaliais ir sooiemis—pra- vaikas supras
dėsi jie per kaimus meškas —Tai‘kaip, dėde: dabai ’žudys mumis. P. C. rytį netik negražu, bet ir ant galo sudėt druską ir pi- '
ir mulkino žmones. Mano judresni žmonės, ar se-| "L. žinios. ’ nedora. !pirul. Pastatyt į šaldytuvą. “a“’c,‘r ta ^T,,o lova —..........- -—

—-——-. ... Kaltais vaikai meluoja kad gerai atšiltų, Šis sosŽ ai damas “Keleivio” skaityto-
Dabar. Dabar visi šyie- [R ŽINOTE, KAI)— norėdami pasididžiuoti ar- labai gerai tinka užpilti ant /pA u: v.?L'Jas per daugelį metų, aš vi-

esm, ale tau pasakysiu: ............... . ba pasigirti. Toks melavi- tomeičių ir duoti prie karš-Kvieciai plaunami Aust- ................................. . .

teta sirgo plaučiais, tai meš
kininkai apsiėmė ją išgydy
ti. Girdi, čia ne plaučiai, o resni, ale tau pasakysiu: 
velnias boboje tupi. Na, tai, kiekvienas amžius turi savo 
gudas įsivedė mešką į vidų, ’igą. Daug kas dabar ge- 
liepė sergančiajai išlipti, o į riau, o daug kas pasilikę po 
jos lovą įleido mešką. Ta; senovei... Negerai, kad da- 
pasivoliojo lovoje, pasispar- bar jaunimas nemyli kny- 
dė, o tada meškininkas nu- gos, skaitlinių, negerai, kad 
kirpo nuo kudlės plaukų iau jis ir sudainuot taip ne- 
pluokšteli, liepė atneš vy- ugeba,

Cleveland, Ohio. — Bu-
niau.

o visų galvoj tik Morokoj, Texų ir F 
rams grąžtą, išgręžė sienoje uniformos, šaudyklės, tik valstijose, gegužės r

ba pasigirti. Toks
..... plaunami Aust- ma= mažai kam kenkia ir tos kiaulienos ar kumpio.

ralijoj ir Naujoj ^Zelandijoj jaunystėje jis apsireiškia------------------------------------------
sausio menesy; ygipte, va- beveik pas kiekvieną vaiką.
cario ir kovo ; Sirijoj, Per- Vaikai dažnai gyvena sva- 
skioj,. Meksikoj ir jonėm ir kuomet jie mėgi-
Kuboj, oalandzio mėnesy; na mums papasakoti apie 
Alžyre, Kinijoj, Japonijoj, savo “svajonių pasaulį,” 

ir Floridos mes manom, kad jie mums 
. Įnenesy. meluoja. Į tokį melavimą 

ir taip vis per apskritus me- nereikia kreipti domės, nes 
.us Aueciapiute nepasibai- paaugus jis pranyks. Melą*
2ia- vimą pasigyrimo tikslu vai-

— ~ . kas irgi pames, nes paau-
Desimtdalį viso Amen- o-ę§ supras, kad girtis

kų apatinius davei. Mane 
smaugia.” O moteris sako: 
“Miegok, miegok!... Girtą 
gal velnias smaugia...” Bet 
senis blaškosi po lovą ir rė
kia, kad jį tikrai smaugia. 
Moteris uždegė žiburį, ogi 

Demokratui. — Važiuot žiuri, jos vyras įlindęs į apa- 
slapta iš Kanados į Jungti- tinius atbulai: kojos įkištos 
nes Valstijas dirbti ant far- į rankoves, rankos į kiškas, 
mų nepatariam; viena, dėl.o klynas veržia jam kaklą, 
to, kad darbai ant farmų M. M.
dabar jau baigiausi, o antra,

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

suomet gaudavau naujų 
skaitytojų. Kartu su šiuo 
laiškeliu vėl prisiunčiu ke
liatą naujų vardų ir pinigus. 
Malonėkit visiems jiems 
siuntinėti “Keleivį.”

S. Seimonas.

skylę, tuos meškos plaukus gimnastikos. Kai visiems 
sugrudo į skylę ir užkalė... oasidarė prieinamesnis raš-
Tai, girdi, velnią užgrūdęs: tas ir skaitymas, kvailas vima pasigyrimo tikslu vai- Jį»u y Cleveland, Ohio. Rugsė
dabar boba bus sveika. Tė- žmogus vėl prie niekų grįž- --------- _ kas irgi pames, nes paau- slapta įvažiavus galima su-.. n d vakare traukinys
vas mano sumokėjo tam ta... Aš tau pasakysiu,— Dešimtdalį viso Amen- gęs supras, kad girtis yra dauS nesmagumų. įžmušė Justiną Tubutį, 52
meškininkui tris rublius, oražusite nuo tos gimnasti- koj pagaminamo maisto kas žema ir nekuburinca, ypač ,nor^ JSRųs, amžiau- - -........................ - - — kad nelegaliai įvažiavai, irAle ligonė po nedėlios vis į kos ir uniformų!... O arži- olėtai suėda visokios rūšies girtis melais. Jis pamatys,
tiek

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legendas apie Kristų, 
kaip jisai buvo {dievintas, ir kaip 
tano Dievo sunumi.

TIKIME I KRISTŲ, todėl turime 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. Žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo pagonų pasakų apie Kristų, 
Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar 
krikščionys vadina pagonis bedie
viais. Atrasite kad net Biblija neži
no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
jisai buvo nukrvžiavotas.

MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen
tai. Galima gauti “Keleivio” afise ar
ba pas T. J. KUČINSKĄ .
3501 So. Union ave.. CHICAGO, ILL

vyrą. Jis pa
ėjo iš Rietavos, sakėsi turįs

-------------- ------- —kitu, Imksmesiiu vabalai. Jų padaromas nuo- jog tuo nieko neatsieks, tik T,UOJ dusi suimtas. J ey Kana- b y R - en e.
Senelio žvilgsnis aiškėja Jis pradeda,-kodėl rtoKs per metus siekia išslatys save ant juoko. Juk teko” sužinot Gelzkelio

‘ >3,000,000,000. is pagirunų visi daro juo- Llq ¥ T£tikompanija jieško jo gimi-

numirė... nai,

ant mėnulio matyt dėmės?
■ Vakare, kada pilnatis, gerai 
j oasižiurėk — pamatysi mė- 

—Po to, matyt, nusiklau-1 nuly merga su naščiais. Dar 
sę iš meškininkų, kad yra ■ gerokai prieš karą pas ma- 
toks išsižiojėlių kraštas, ne atvažiavo garsus moksli- 
pradėjo būriai slankioti po ninkas Boduen de Kurtene.. 
kaimus kvestoriai. Tie vis;
pardavinėjo atlaidų abroz- 
dėlius, rožančius, ale ir ko- i 
kį kaulą, vis sakydami, kad 
jis švento Boleslovo, ar šv.
Elzbietos... Kvestoriai ėjo iš 
lenkų žemės, nuo Čenstaka
vo, Krokuvos... Tai ir tie iš 
mus išsižiojėlių į valias pa
sipinigavo. Ale, ve, sužino
jo ir Vengrų žemėj, kad yra 
toks išsižiojėlių kraštas, tai 
po to jau vengrai ėjo ir gy
dė visokias ligas. Musų kai
mo žindžiaus Kazio boba 
Matulikė sirgo rauplėmis, 
tai atėjęs vengras ją apsi
ėmė išgydyti. Kažin kokiais 
miltais apibėrė ios veidą, 
kad ligonė pradėjo taip 
šaukti, jog baisu buvo klau
sytis. Ji išgijo nuo rauplių, 
tik akla pasiliko visam am-v • •
Z1U1.

Senelis nutyla, pakraipo' 
galvą ir dar kartą patvirti-! 
na:

—Ir dabar pasilikom išsi
žiojėlių kraštas. Vis kas 
nors mums į akis beria pele
nus, o kvaili manom,—čia 
liekarstos. Dar vaikas bū
damas, rodos, apie 1856 me
tus, mačiau tokį daiktą: 
ties Veliuona Nemune su
stojo vokiečio botas su dru
ska. Mano motina nusivedė 
ir mane druskos pirkti. Ta
da pirmą-syk pamačiau bai- 
dokininką valgant su peiliu 
ir videlčiumi, arba šakute,

ar man patinka jo pasakoji
mas. Paskum tėsia toliau:

si deportuotas į Lietuvą.
KUS- 1 niŲ- vriminės, kurie noretu-1930 metais Alaskoje bu- Geriausis budas išauklėti fonnų da b - daugiau informacijų,

apie 1,045,000 ruonių teisingus vaikus, tai duoti £ kreipkitės šiuo adresu: Am
fseal). Iš to skaičiaus 42,- jiems gyventi tokiose sąly- J<**labai nevienodas, jis
500 rtionių buvo užmušta gose, kur teisybė butų jiems PP^au?° nuo sezono, nuo
kailiams. nuolatinis pavyzdys. KaĮ-

Kailinių Mados Šiai Hemai.

Vaizdelis parodo 3 aktorkas apsirengusias naujausios mados kailiniais. Kaip matot, 
šios žiemos kailiniai bus neilgi ir Įkirpti per juosmenį.

kreipkite'
J " tanas Kundrotas 5815 Lu- 

vietos ir nuo paties darbi- ^ei ave-’ Cleveland, Ohio. 
ninko—vienas uždirba $40 Clencoc, Ont., Kanada.— 

.į mėnesį, o kitas ir $20 ne- Gerbiamas “Keleivi.” Pra- 
gauna. gau siuntinėti laikraštį man

į Miltui Dr<«učhii.— Krau- ir mano draugui P. Sinkui į 
tuvėse yra parduodamų .Westrel, Ont. čia prisiun- 

i“vaistų,” kuriais neva gali- čiu $6.00 už abidvi prenu-
ma apsaugoti žolynus ir me- meratas.________ P. Merkis.
d elius nuo šunų, bet tie
“vaistai” nieko negelbsti ir 
neužsimoka juos pirkti.
Geriausias būdas nuo šunų 
apsiginti—tai tvora. Jeigu 
tvoros negalima užsitverti, 
tai paskučiausias budas — 
nusipirkti suslėgtu oru šau- 
iamą šautuvą ir kartas nuo 
karto įšauti tokiems “sve
čiams” po šruotą.

SLA. 131 kp. nariui. —
Draugo rašinys telpa šiame 
numery. Kadangi jis nesku
bus, tai turėjo truputį pa
laukti. Skelbimą parduoda
mai krautuvei idėjome tuo
jaus.

Visose ceremonijose bu
vusiam. — Kaip neskubota, 
toji korespondencija apie 

i “perėjimą į fracuzų vierą”
: buvo atidėta į šalį, bet ne- 
numesta; ji tilps prie pir
mos progos.

R. Kirstukui.— Beobach- 
ter vokiečių kalboje reiškia 
žvalgą.

Kada ir kokiu budu gali svietas kada-
nors pasibaigti. Parašė prof. Dr. 

Wilh. Meyer. Iš vokiečių kalbos ver
tė J. Ilgaudas. Kas nori dasižir.oti, ka
da ir kokiu budu gali svietas pasibaig
ti, tegul skaito tą knygelę. Chica
go, 1906, pusi. 125. Apdaryta .. $150
Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko

Dr. Basanavičius. Dalis I. Čia telpa 
141 labai gražių, juokingu, išmintingų 
ir žingeidžių pasakų. Chicago, III.
1903 m., pusk 2S0................... $2 00

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugelio spalvuotu puikiu paveikslu, 
223 pusi. didžio, apie 150 įvairiu eilių, tinkamų 

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS 
DARBO VALANDAS.

NITO

Rymaa. Romanas. Ta knyga y*a vers
ta į visas kalbas, todėl kad yra gra

žiai aprašyt* apie Rymą. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir grąžos. Chi
cago, III 1908, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta........................................... |260

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS. SEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga. 

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderio”. Popierinius galima siųsti tic«iog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint oi 2c. markę.

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

<



No. 41. — Spalio 13 d., 1937 m. KELEIVIS, SO. BOSTON Septintas Puslapis

Vienas Karalius “Keturiose Asabose.”

Pietučhoirskis į Gai- SMULKIOS ŽINIOS 
delį Nepavirto. Ukmergėj šį rudenį buvo 

suruošta didelė ūkio pro
duktų paroda. Dalyvavo 
ūkininkai net iš Utenos ir

“Keleivy” jau buvo savo Zarasų apskričių. Per dvi 
laiku rašyta, kaip Lietuvos dienas parodą aplankė apie 
tautininkai paskyrė Trau- 20,000 žmonių.
pių dvaro savininką Pietų- Per Lietuvos sieną šįmet 
chovyski Panevėžio antsto- nuo §aUsi0 iki rugpiučio mė
liu (lietuvišku pristavu), ir nesj0 išvažiavo 15,848 žmo- 
kaip tas lenkpalaiius beant- 0 gryžo 14,878. 
staliaudamas išvogė daug}'- . ... ... , .
bę valstybės pinigų, kurie i ^‘P
turėjo tekti musu tautinin- ane»a Talka, šįmet bu- 
kams vo suvažiavę iš visos Lietu-

Pamatęs, kad tautininkai vos 100,000 žmonių, 
už takią kiaulystę jam ne- Luokės miestelis, kuris 
dovanos, pan Pietuchovvski 1934 metais buvo išdegęs, 
norėjo “sulietuvinti” savo jau baigia atsistatyti. Cent- 
pavardę taip, kad iš jos iš- re namai visi mūriniai. Mo- 
eitų Gaidelis. Jis turbut kyklos triobėsys išrodo gra- 
manė, kad pakeitęs pavar- žiausia.
dę galėsiąs išsisukti nuo Panevėžy 19 rugsėjo bu- 
bausmės, nes Gaideli juk vo dainų diena. Dalvvavo 
negalima bausti už Pietų- apįe 1>000 dainininku. 
chowskio darbus. ,

Bet i Gaideli jis nespėjo Pe* maudymosi
pavirsti, kaip' tautininkų ^zon^ šįmet buvo išgelbėta 
žvalgyba sučiupo jį už apy- ^emHne skęstančių
kaklės ir patupdė Į Panevė- zrnonu2-
žio belangę. Sako, rupužė, Kariuomenės manievrai 
nevog pinigų, kurie musų šį rudeni buvo laikomi že- 
tautiškai valdžiai reikalingi* maitijoj, Prūsų pasieny, 

r*. , , . Žemaičiai labai tuo domė-
Jhetucho\\ skis pradėjo jos^ nes Lietuvos kariuo-

prasytia, kad jį menės manievrų da nebu-
Zvalgyba pareikalavo 30,- r
000 litų kaucijos. Sako, gali
pabėgti i Varšuva. Pietų- Sukanka 550 metai, kai 
chowskis padavė apaliaci- Lietuvoj buvo įvestas sve- 
niams rūmams skundą, kad 9.mas _ tikėjimas — popie-

Bet Smetonos žvalgyba ji 
iš kalėjimo vistiek paleido.

Buvęs Etiopijos karalius, Hai’e Selassie, kuris dabar gy
vena Londone, dabar esąs labai susiruipinęs, nes jo pini
gai jau baigiasi, čia jis parodytas keturiuose svarbiau
siuose savo gyvenimo momentuose.

RENGIASI MINĖTI 20 
METŲ NEPRIKLAUSO

MYBĖS SUKAKTį.

Ateinančiais Lie-metais
savo

nepriklausomybės 20-ties 
metu sukakti. Minėtų iškil
mių j rasidės va-

BAISIOS NELAIMĖS KELIONĖJ Į 
ŠILUVOS “STEBUKLUS”

Maldininkai krinta nuo til- ; svarbiausioji tas katastro- 
to ir žųsta autobusų ka- fos priežastis buvo autabu- 

katastrofose. • so perkrovimas, nes į tą au-
t, .. tovežimį normaliai gali sės-,,-SH^.0 ,1Ž ? • i“5?? « 36 žmonės, o suodinta

sano 1b d. ir tęsis, iki lap- i vilkijos įvyko skaudi katas- -p žmon;a 
kr’čio pabaigos.' Programa trofa. Trokų iš Kauno i Si-, Be t0 apvįrtusi mašina 
numatoma sekamai: luvos atlaidus vyko apie oO , ., • • , • ,, , ..

Ituva rengiasi atžymėti

1. Vasario 16 iškilmingas 
paminėjimas 15-kos metų 
Klaipėdos atvadavimo ii 
prijungimo prie Lietuvos.

2. Apie gegužės 20 dide
lės iškilmės, kariuomenės 
su visuomene susiartinimas.

3. Apie gegužės 16 dai
nos šventė.

4. Pabaigoj liepos ar pra
džioj rugpiučio juros šven
tė.

5. Rugsėjo 8 tautos šven
tė.

6. Lapkričio 23 iškilmin
gas paminėjimas 20-ties me
tų nuo Įsikūrimo Lietuvos 
kariuomenės.

Apie galutiną iškilmių 
programą bus galima pra
nešti pradžioj ateinančių 
metų.

švedų Amerikos linijos 
numatomos sekantiems me
tams dvi ekskursijos į Lie
tuvą: gegužės 20 tiesiog į 
Klaipėdą ir liepos 2 su per
sėdimu. V. Mučinskas.

Š. A. L. atstovas.

buvo bloga ir ją leisti Į tokį
, - - „ , r * 1 • tolima kelią ir dar taiptrenkė > telefono stulpų ir smarį?ia; apį?rau!a

maldininkų. Trokas atsi-

PRALAIMĖJĘS BYLĄ, 
DVARININKAS ŠOVĖ 
SAVO DARBININKĄ.

KAIP ARIOGALOS ŽY
DAI BUVO “AREŠTAVĘ

ŠILUVIŠKĘ TEKLĘ.
Geluvos dvare, prie patPERKŪNAS DAUŽO 

ANELIAVOS DVARĄ.
Pagirys. Už pusės kilo-

perdaug kaucijos iš jo rei- žiaus kryžiokų atnešta ka- metro nuo Pagirio miestelio '
kalauja. Prašo sumažinti, talikybė. Todėl popiežiaus yra Aneliavos dvaras, kurio
Sako, juk ir aš tautininkas, agentai Lietuvoje dabai savininkė yra Janina Dau- spfenooama. uva, ..u,,™ dy-„. Smaknskaitė
Ir pasirašė iau nebe Pietų- i uosiasi minėti sitas sukak- norą vielute. Dvarą per me- namanausKo civiline Dyia k t ,ik rpiįznion i-

. pabnnbe ivue rietu nėr išrisiu 1938 metnc neri laiko ištiko dvi didelėm dėl algos vieno jo buvusio peiejo Kdiaiihų rengijon, įchowski, bet Petukauckas. tuves pei įstnsus i9d» metus, nes} laiko ištino avi aiaeiesj s , simvlejo Kaulakių kaimo
Apeliaeniai nūnai per- Lietuvoj popierini, pini- ..pralaimėjo Įr išeid. ^^u^S^ųl'S

111,101, pašarais- sudegė anie 200 mas 1S teismo sales susiki- 9 Ju.° Katalikų oaznycio pasai uis. suciege apie zinj vienn bnvnrin susituokė. Smalenskai
porinių vežimų dobilų ir Y110?-?0. ,su /n.e.nu buvusiu . 0 nervinos Dvko persi-
šieno- rup-sėio 4-5 nakti i- darbininku ir issitraukęs re- , V. <K’ F™šienorugsėjo 4 o nagų į- v krikštijusiai grasino. Laun-
sudegė ?vartenabuvusi<S 35 Bet' policija dvarininką nienė. manydama, kad jos 
karvės S Vėlios avyl Net Woj neiždarė kalėjiman. ji tautom. apte tekstą jau 
seni žmonės neatmena to- pradėjo “tardymą, kas ten
kio perkūno, koks buvo rug- btivo kaltas. Gal da apkal- 
sėjo 4-5 naktį. Išvien tren- tins peršautą darbininką, 
kė apie pusę valandos laiko,
jokios audros, vėjo ir lie
taus nebuvo, tik biskį prieš

Apeliaeniai rūmai per 
žiurėjo jo bvla ir parašė: SV apyvartoj yra 
poną Petukaucką paleisti 000. Aukso fondas valsty- 
už 20.000 litu užstato. bės banke 15 rugsėjo siekė

Ir “Lietuvos Žinios” pra- 76,670,000 litų, o svetimų 
neša, kad Traupiu dvari- valiutų fondas — 2,550,000 
ninkas jau paleistas. btų.

Ginčas Dėl Ig. Šei

niaus “Diplomatu”

Žinomas rašytojas. Ignas 
Jurkunas-Šeinius, paraše

ALYTAUS APSKRITY 
TRAUKINYS SUVAŽI
NĖJO ARKLIUS IR VE

ŽIMĄ.

Alytaus apskrity, Butri-

apvirto. Dvi moterys, Ona - 
Grinbelytė ir Antanina Lie- 
pinaitė, abi iš Kauno, buvo 
užmuštos vietoje. Sunkiai 
sužeista 18, lengvai 22 as
menys. Tik šoferis ir dar 
keli asmenys išliko sveiki.

Į katastrofos vietą tuojau 
susirinko daug vietinių gy
ventojų, kurie padėjo sužei
stiesiems. Buvo pranešta 
Vilkijos policijai. Iš Kauno 
tuojau iškviesta keturi grei
tosios pagalbos automobi
liai.

Kelias toj vietoj, kur įvy
ko katastrofa, yra siauras, 
leidžiasi nuo kalno ir daro 
stataus kampo posūkį. De
šinėje posūkio pusėj — tele
fono stulpas ir status grio
vys. Nespėjus šoferiui auto
buso pasukti ir įvyko nelai
mė.

Po katastrofos vaizdas 
buvo baisus: visur žmonių 
kraujas, dejavimai, verks
mai. Visi aplinkiniai daik
tai — telefono stulpas, ke
lias, išmėtyti žmonių daik- 
tai, rūbai, buvo kruvini. Au- 

i tobusas aplamdytas, medi
Ariogalos gyvena žydų tau- Įnlą* Juo^ sulauz- s^enos>
tybės piliečiai Smalenskai, į kraujuotos.

Oficialiai nustatyta,Šiomis dienomis Raseinių atsižymi fanatišku re- 
’ teisme buvo ligmgumu. Ir, štai, jų sei-,

kad

DIDELIS GAISRAS ŠAT
RIJOS KAIME.

Rugsėjo 8 d. Šatrijos kai-komediją vardu “Diplomą- miškių kaime, pas Marčių- tai ir po perkūnijos nulijo. „„ T^nin vnUčūnp nžridetai." Valstybės teatras pri- tovičius buvo mažas balių- ---------  ------- — me’ MP"! 'alsciuje, uzs.de
ėmė komediją pastatyti ir kas. Buvo sukviesta ir sve-

pamirso, eme ir nuvyko su 
reikalais pas Smalenskus į 
Geluvą. Bet kai tik Smalen- į 
skaitė-Laurinienė pas Sma
lenskus atvyko, žydai ją 
tuoj ir suėmė.

Nesulaudamas žmonos,' 
vyras kreipėsi Į policiją.

KELIONEI I LIETUVĄ

nega
lima. Šoferis išvažiuodamas 
nugąstavęs, kad gali kas 
nors atsitikti. Tuo savival
dybės trokų šia vasara d a- 
yta daug ekskursijų, ir va
žiavusieji sako, kad tas tro
kas niekam netikęs. Kai dėl 
prikrovimo, tai šoferis ne
galėjęs nieko padalyti— 
•engėjai, jėzuitai, buvę už
sispyrę daugiau maldinin
kų į Šiluvą nuvežti, tai ir 
krovę, kiek tilpo. Dėl to lū
žo resorsas, o kadangi lūžo 
posūkyje, tai trokas ir virto.

Ta proga pažymėtina, 
kad ekskursijos i Šiluvą, ap
skritai, nesiseka. Prieš kurį 
'aiką dvi maldininkų proce
sijos susitiko ant Dubysos 
alto ir kunigai pradėjo vie
nas kito maldininkus lai
minti. Belaiminant tiltas lū
žo ir maldininkai su vėlia
vomis, altorėliais ir kry
žiais sugai-mėjo į Dubysos 
vandenį. Kiek vėliau antra 
Šiluvos maldininku ekskur
sija važiavo autobusu nuo 
Raseinių Viduklės link, ten 
irgi autobusas įvirto į grio
vį, apsivertė ir kelios maldi- 
ninkės buvo sugaustos.

S METAI KATORGOS UŽ 
LITERATŪRĄ.

Panevėžietis V. stambi
nąs pernai buvo Apeliaci
nių Rūmų pripažintas kaltu 
laikymu komunistinės lite
ratūros ir priklausymu ko
munistų partijai ir nubaus
tas 8 met. sunk. darbų kalė
jimo, bet Vry. tribunolas 
Rūmų sprendimą panaiki
no, motyvuodamas tuo, kad 
Rūmai konkračiai nenuro
dę, kuo stambino priklau
symas kom. bolševikų par
tijai pasireiškia.

Rugsėjo 1 d. Apel. mmai 
Stambino byią sprendė iš 
naujo ir vėl jį nubaudė aš- 
tuoneriais metais sunk. dar
bų kalėjimo.

LAIVYNAS
Nuolatinis susisiekimas

NEW YORK—KLAIPĖDA
<Per Got he n bar fra. Švediją) 

Laivų išplaukimai iš New Yorko

KUNGSHOLM .......... spaiio 23
GRIPSHOLM ............ spalio 26
DROTTNINGHOLM lapkr. 18

Sutaupysi pinigą pirkdamas 
laivakortę ten ir atgal.

Reikalaukite musų bendros apie 
kelionę brošiūrėlės ir kainaraščio. 
Gaunama nemokamai pas

Visiems užsieny gyvenantiems b.roIilJ Gricevičių narnas. Nuvyko vienas policininkas
lietuviams „Lietuvos Žinios* 

metams tik 6 doleriai.
Norėdami palaikyti ryšius su už

sieny gyvenančiais lietuviais, mes nu
tarėme mūsų dienraščio prenumerats

pastatymą pavedė įvykinti čių. Kadangi balius be svai- 
režisieriui Dauguviečiui, galų neapseina, tai žinoma,
Lietuvių originalių scenos jų buvo ir čia. Svečiai pasi- 
veikalų nėra daug, tai nau- vaišinę išsikirstė naktį. \ ie-
jai pasirodantieji savi vei- nas svečias, Kunigonis, ku-___ _____ _______ _ _______
kalai sutinkami su dideliu riam reikėjo važiuoti apie 8 •kaityti tik tiek, kiek mums apsems 
susidomėjimu. Apie “Dip- kilomerus ir skersai gelžke- ekspedicija. Todėl, visus kviečiams 
lomatus” buvo gana daug lio, važiuodamas nepaste- išrašyti populiarų demokratiškos pa- 
įrašyta dar prieš jų pastaty- bėjo, kad einta traukinys, kraipos dienraštį
mą. Veikalas buvo gana iš- Užvažiavus ant gelžkelio,- 
girtas ir išpropoganduotas. traukinys užvažiavo ant 
Pagaliau valstybės drama arklių, juos užmušė ir ve- 
“Diplomatu” pastat y m u žimą sudaužė, bet yažiayu- Į 
pradėjo šių metu sezoną, šieji vežime pilečiai išliko 
Tačiau publika labai nusi- gyvi, tik viena motei-is tru- 
vylė. “Diplomatai” nesusi- puti susimušė.
laukė nei karštu plojimų. ---------------

unuvos
INIO

Ugnis persimetė į klojimą, ir rado Laurinienę nelaisvė- 
kuriame buvo suvežtas dar je. Jai buvo pasiūlyta grįžti 
neiškultas šių metų javų namo, bet Laųrinienė bijo- 
derlius ir pašaras. Iš degan- jo — sako, mane užmuš, 
čio namo dar buvo suspėta Vienam policininkui buvo 
šis-tas išnešti, bet klojime irgi neatsargu, tai kitą die- 
visas turtas žuvo. Dėl gaiš- ną buvo kreiptasi dėl pagal- 
ro buvo pavojus visam Šat- bos. Pagaliau, Laųrinienė 
rijos kaimui, kuris yra gana policijos buvo išvaduota, o 
didelis. Jau buvo beprade- Smalenskam iškelta byla už 
dą degti ir kitų namų stogai, piliečio laisvės suvaržymą. 
Tačiau, gaisras buvo užslo- Mat. kai kada ir fašistai 
pintas. gina piliečio laisvę.

VrugLay'ans bietuvių Darteoinkg 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”

nei autoriaus sauximų. 
Vieni kaltina režisierių,

BEDARBĖ DIDĖJA.

Paskutiniu laiku Lietuvo-
kad jis iškreipęs autoriaus je žymiai pradėjo didėti be
minti? ir veikalą taip suga- darbių skaičius. Ypač Rau
dinęs, kad pastatymas nie- nijoj bedarbiai prašosi pa
ko bendro neturis su para- šalpų prie organizuojamų 
šytaja komedija. Taip spau- viešųjų darbų.
doje skelbia pats autorius ----------------- 7------------------
Ignas Šeinius.

Režisierius Dauguvietis 
paskelbė straipsnį, kuriame 
sako, kad jis “viską pada
ręs,” kad suteikti veikalui 
pasisekimą, tačiau sunku 
buvę kas gero padaryti, nes 
“Diplomatai” esąs pamfle
tas... Dauguvietis siūlo pa
vesti trims asmenims (žiū
rovams) išspręsti, kas ge
resnis: ar Igno Šeiniaus 
“Diplomatų” parašymas, ar 
Dauguviečio “pataisymas.”
Kilo savotiškas, Įdomus ir 
aštrus ginčas. Visuomenė 
dideliu susidomėjimu seka, 
kuo tas ginčas baigsis.

Matyt, “Diplomatai” ne
patiko fašistinei diplomati
jai, todėl valstybės teatras, 
ir “pataisė” juos taip, kad 
publika nusispiovė. 1

kuris metams tekaštuoja tik 6 dole
riai, pusei metų 3 doleriai.

Jei vienai šeimai per brangu — 
susidėkit dviese ar trise.

Mes norime, kad ..Lietuvos Žinios* 
būtų skaitomos viso pasaulio lietuvių 

Kas atsiųs savo adresą — gaus ne- 
: mokamai 1 egz. susipažinimui, 
j Rašyti: „Lietuvos Žinios“. Kau

nas, Gedimino 38. lithuania.

musų autorizuotus agentus, arba

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

Išeina du kastu per mėnesį. Lai- 
v>sus ! džia Urug. Soc. Part. Liet. skvrius.

“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo
se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris. 

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

MONTEVIDFO T’RUGUAY.

Kalėdinė
EKSKURSIJA

I LIETUVĄ
LAIVAI IŠPLAUKIA 
EUROPA 
NEVV YORK 
HAMBURG 
EUROPA

Iš NEW YOKO: 
Lapkričio 27
Gruodžio 2 
Gruodžio 9 
Gruodžio 16

Greiti traukiniai prie pat laivo EUROPA Bremer- 
haveae užtikrina patogių kelionę į Kauną. Patogus 
geležinkeliu susisiekimas iš Hamburgo.

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

BRG-AMERI CM M LUTO E 
GERMAN LLOYDlŠ JVDl

Pažangieįie Amerikos
Lietuviai!

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

Švietimo tikslui yra įsteigtas ir jau 14-ti metai leidžia
mas Rimtas Mokslo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesi
nis Iliustruotas žurnalas KULTŪRA.

“KULTŪRĄ” REDAGUOJA GARBĖS PROFESORIUS 
P. LEONAS. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos 
mokslininkai, rašytojai, veikėjai, todėl “Kultūros” turi
nys yra rimtas, įdomus ir naudingas.

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

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

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

voje metams tik 16 litų, pusmečiui 8 litai. Amerikoje 
metams $4; pašei 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 žinyčia

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

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

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.
252 BOYLSTON ST., BOSTON, MASS.

I
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KELEIVIS, SO. BOSTON No. 11. — Spalio 13 d., lt»37 m.Aštuntas Puslapis

planas

Dariaus Postas gauna mo
kyklos patalpą.

Amerikos Legijono lietu
vių skyrius, Dariaus Pos
tas, gavo iš Bostono School 
Committee pranešimą, kad 
Posto prašymas pavesti lie
tuvių skyriui Drake mokyk-Naujas “Ponzi”

Bostone.
Bostone valdžios organai 

jau pradėjo tyrinėti naują

!ą prie C Street, South Bos
tone, buvo Komiteto svars
tytas ir vienbalsiai buvo nu-

Mitingas ir prakalbos pra
kalbos prezidentui Roose- 

veltui paremti.

Europoj ir Azijoj karo __
“skymą, kurio promoteriai debesys jau pritvinkę krau- tarta šitą mokyklą išnuo- 
žada savo kostumeriams po ju. Daugiau metų laiko, muoti Stepono Dariaus Pos- 

kaip liepsnoja Ispanija. Da- tu- už vieną dolerį nuomos į 
bar užliepsnavo karo suku-

$640 už $5.95. Įmokėk 
jiems penkis dolerius su 
centais, o galėsi gauti $640’ 
Tai labai panašu į pagarsė
jusią kitąsyk Ponzies aferą, 
todėl valdžios organai ir 
pradėjo šį “skymą” tyrinė
ti. Jau susekta, kad policija 
yra išvijusi panašius biznie
rius iš Buffalo miesto, o Ka
nados mieste Toronte šito
kie promoteriai buvo net 
teismuose persekiojami. Bo
stono policija irgi norėjo 
tuos paukščius areštuoti, 
bet teismas nedavė varan- 
to, nes jų tas “skymas” esąs 
taip gudriai suplanuotas, 
kad išrodo visai legalus. Jis 
yra net užregistruotas ata
tinkamose valdžios įstaigo
se. Jis veikia taip:

1. Įstoja naujas narys.
2. Jis atveda du kitu.
3. Tie du da po du.
Yra jau 8.
Tie vėl gauna po du nau

ju.
Yra jau 16.
Tie irgi atsiveda po 2.
Pasidaro jau 32.
Ir taip, iš vieno prasidė

jus, šita piramida auga ir 
auga, pakol pasiekia iš viso 
32,727 žmonių. Tuomet 
pats pimtutinis gauna $640 
už savo įmokėtus $5.95. 
Nors kiekvienas bus Įmokė
jęs po $5.95, bet kiti tokios 
krūvos pinigų negauna, nes 
su 32,727 skaičium šita eilė 
jau pasibaigia. Kiekvienas 
iš jų turi pradėti nuo savęs 
naują eilę ir statyti atskirą 
piramidą. Iš kiekvienos pi- 
ramidos promoteriai suren
ka tūkstančius, o išmoka tik 
$640. Taigi pelnas jų mil
žiniškas. Kaip šitoks biznis 
gali būt legalus, sunku su
prasti.

Nelabai senai Amerikoj 
buvo pagarsėjęs “ehain let- 
ter” planas, kuris, kaip da
bar pasirodo, buvo tų pačių 
gudruolių sugalvotas. Paš
tas ta “ehain letter” biznį 
sustabdė kaip apgavystę, ir 
dabartinio “skymo” promo
teriai taip pat negali savo 
skelbimų paštu siuntinėti.

, . suku-(melu
ry ir Kinija. \ isų mus, gy
venančių šioj šaly, prievolė 
yra budėti ir veikti, kad ka
ro liepsnos nepasiektų ir 
musų.

Musų šalies prezidentas 
Rooseveltas yra užsimojęs

Drake mokykla yra trijų 
aukštų mūrinis namas. Ja
me yra šeši dideli kamba
riai.

Lietuviai legijonieriai ma
no šiomis dienomis persi
kraustyti į šią patalpą ir

daug gera padalyti kaip ša- planuoja tenai įsitaisyti sau
lies viduje, taip ir tarptau
tinėj politikoj. Kalbėdamas 
anądien Chicagoje jis pa
reiškė, kad 90 nuoš. viso 
pasaulio žmonijos nenori 
karo. Nori jo tik 10 nuoš. 
žmonių, t. y. kapitalistai.

Visiems prezidento ge
riems sumanymams Ameri
kos reakcijonieriai piestu 
stoja prieš. Su jais kova ne 
lengva. Bet mes, Amerikos 
gyventojai, privalome savo 
orezidentui, jo geruose su
manymuose, padėti. Padėti 
jam reikia moraliai, t. y. 
užgiriant jo gerus sumany
mus masiniai priimtomis re
zoliucijomis.

Tuo tikslu, šį ketvergą. 14 
-palių, 8 vai. vakare, 376 
Broadvvay, A. L. P. Kliube. 
vra šaukiamas So. Bostono 
rietuvių masinis mitingas. 
Čia kalbės SLA. preziden
tas adv. F. J. Bagočius, 
“Keleivio” redaktorius S. 
Michelsonas ir kiti.

Kalbėtojai išaiškins šių 
dienų musu krašto vidujinę 
oadėtį ir kaip atrodo viso 
pasaulio politinė situacija.

Čia manoma priimti ata
tinkamas rezoliucijas ir pa
justi jas Suv. Valstijų pre

zidentui.

vetainę, vieną kambarį pa 
vesti savo benui, o kitą ki
tiems reikalams. Vėliau jie 
mano įsteigti kursus tiems 
lietuviams, kurie nori tapti 
Amerikos piliečiais.

Posto komanderis, Vin
centas Rimkus, pareiškė, 
kad legijonieriai džiaugiasi 
gavę tokią stambią paramą 
iš miesto ir kad legijonie
riai padarys šį namą tikru 
lietuvių kultūros centru, 
kur bus vietos netik legijo- 
nieriams, bet ir visuomenei.

Veteranas.

Vilniui Vaduoti Sąjungos 
skyriaus prakalbos.

Lietuvių salėj pereitą ne
dėldienį įvyko Vilniui Va
duoti Sąjungos skyriaus 
prakalbos. Žmonių prisirin
ko apsčiai ir Vilniaus reika
lams sumetė $47.64. Iš svar
besnių kalbėtojų buvo mo
kytojas F. Galinis ir adv. 
Chas. W. Tamulionis iš 
Worcesterio. P-lė Adelija 
Mickevičiūtė iš Providence 
gražiai padainavo solo, o 
Gabijos choras, Paurai va
dovaujant, davė keliatą su
tartinių. “šešios Birutės” 
irgi gražiai padainavo.

Jau Šalta!
Prisireng iš anksto. Nusipirk gerą OIL BURNERĮ 
į virtuvę ir stubą.

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

SKALBIAMOS MAŠINOSf b
Labai tvirtai padangos ir geriausios vartojimui.
RAD1OS: STEVVART VVAGNER IR PHILCO

38 metų, su naujausiais pagerinimais, gali pa
siekt visą pasaulį.
LAIKRODŽIAI: VValtham, 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.

Telefonas: SOU-th Boston 4649.
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ALDLD. kuopos vakarienė.
Ateinantį sekmadienį So. 

Bostono ALDLD. kuopa 
rengia iškilmingą vakarie
nę po numeriu 376 Broad- 
way. Pereitame ALDLD. 
vajuje ši kuopa yra gavusi 
daugiausia naujų narių ir 
gavo užtai pirmą dovaną; 
taigi tos dovanos priėmi
mui ir yra ši vakarienė ruo
šiama. J.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomi* ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 H AR VARO STREET 
kamp. Inman st. arti Central skv. 

CAMBRIDGE, MASS.

Ragina lietuvius užsiregist
ruoti balsavimams.

Daktaras C. Landžius- 
Seymour rūpinasi, kad lie
tuviai butų netiktai sveiki, 
bet kad jie ir valdžios rinki
muose dalyvautų. Dabar at 
eina miesto valdininkų rin
kimai, todėl jis ragina, kad 
visi lietuviai piliečiai užsi
registruotų balsavimams, 
nes neužsiregistravęs pilie
tis neturi teisės balsuoti.

South Bostono 6-toj war- 
doj galima užsiregistruoti 
vakarais Lincoln mokykloj, 
East Broadway, netoli nuo 
K streeto: gi 7-toj wardoj 
registruotis galima vaka
rais Russell mokykloje, ant 
Columbia Road, netoli nuo 
Dorchester avė., South Bos 
tone. Registracijų vietos 
bus atidarytos vakarais nuo 
6 iki 10 valandos šio mėne
sio 11, 13 ir 14 dienomis.

City Hali galima užsire
gistruoti kas diena nuo 9 
valandos ryto iki 5 valan
dos po pietų. Reikia atsi
minti, kad po 14-tos spalių 
dienos jau nebus galima už
siregistruoti. Todėl, kas iki 
šio ketvergo vakaro neužsi
registruos, tas balsuoti ne
galės. Rep.

Taigi, kam rupi geresnė Grandeliai minėjo 25 metų 
vedybų sukaktį.

Pereitą nedėldienį South 
Bostono lietuvių salėj buvo 
suruoštas gražus pokilis 
Grandelių 25 metų vedybų 
sukaktuvėms paminėti. Va
karą vedė p. Minkus. Sve
čių galėjo būti tarp 250 ir 
300 asmenų, kurie sunešė 
labai gražių dovanų jubi
liatams. Grandelių šeimyna 
gali būt pavyzdžiu visiems 
lietuviams. Jų duktė, p-lė 
Felisė. yra baigiusi biznio 
kolegiją, o sūnūs Mykolas 
dabar baigia Bostono kole
giją. Ne kiekviena šeimyna

ateitis ir saugesnis rytojus, 
kas priešingas kami, visi 
šiose prakalbose bukite. Čia 
vra ne vienos kokios parti
jos ar organigacijos reika
las, bet reikalas opus vi- 
viems. Jonas.

Kamino griuvimas nugąs
dino teismą.

Pučiant smarkiam vėjui, 
pereitą sąvaitę nugriuvo 50 
nėdų aukščio metalinis ka
minas, kuris stovėjo ant 
Young’s Hotelio. Griuvi
mas buvo toks sunkus ir 
triukšmingas, kad Munici-
paliniame Teisme. kuris grali tai}) gražiai savo vai- 
randasi ten pat, buvo nu- kus išauklėti, 
traukta sesija.

Mirė gubernatoriaus duktė.

Šį panedėlį mirė Massa
chusetts gubernatoriau5 

Hulrey’o 8 metų duktė Sal- 
ly. Ji sirgo ištisus metus, 
bet daktarai negalėjo suras- 

kas jai kenkė.

Massachusetts Gimdymo 
Kontrolės Lygos pirmir*in 
kė Mrs. Hawkridge ir di
rektorė Mrs. Davis buvo nu
baustos po $200 už teikimą 
patarimų apie gimdymo 
kontrolę. Abidvi apeliavo.

Dėl didelės meilės šis vyras mėnesiu kalėjimo, bet nuo ' 
suardė namą. i bausmės paliuosavo. Ma-

Mykolas Malianka yra lian£a su savo žmona gyve-
jaunas vyras, vos 20 metų na Bostono priemiesty Eve- 
amžiaus, ir labai myli savo rette. Dabar klausimas, kas 
žmona, kurią vedė tik 2 są- atlygins namo savininkui 
vaitės atgal. Todėl jis labai ™ . padarytus nuostolius? 
susijaudino, kai anos su- Kaip jauna pora, Mahankos 
batos vakarą ji nutarė išsi- neturi jokio turto.
maudyt ir pradėjo kaitint ---------------
vandeni voniai. “Išsimau- Radio programa, 
dysi. kitą sykį; dabar eikim Ateinantį nedėldienį, kaip 
gulti, patarė jis jai. Bet ji 9.30 j-yto, WORL radio 
nepaklausę. Ne, sako, as stoties (920 kilociklių) bus 
nonų įssimauayt dabar. gaĮįma girdėti šitokią lietu- 
Mahanka supyko. Jis ap- viu prOm-ama-
vertė vonią ir nuardė van-į ięrog Al. Stevens’ or- 
dentiekio \amzdi, uzheda- kestra iš So. Bostono, 
mas visą namą vandeniu. 2. Valentinai Minkienei 
Negana to, virtuvėje apver- vadovaujant, dainuos “Se
te pečių, nulupo nuo jo kar- gjog Birutės” iš Bostono, 
sto vandens paipas ir pagul- 3 painuos solistas Ignas 
de ant šonoj>0 galionų "boi- Kubijiunas iš So. Bostono, 
lerj, paleisdamas \ įsą van-j 4 Qrog smuikininkas Vy- 
derų 11 is jo. Pagaliau nuar- tautas Kušleika iš Bridge 
de gazo paipas ir išvertė
trejas duris. Kada pribuvo 
policija, namas buvo pilnas 
vandens ir gazo, o Malian
ka girtas ir pilnas noro “fai- 
tuotis.” Pakol policmanai 
jį suėmė, jie sušlapo nuo 
galvos iki kojų.

Policija pašaukė teisman 
jo žmoną kaip liudininkę 
prieš jį, bet moteris atsisa
kė prieš vyrą liudyt. Sako, 
aš jį labai myliu ir negaliu 
nieko bloga prieš jį pasa
kyti. Teismas nubaudė jį

REIKALINGAS
Patyręs operatorius (dirbt ant ma

lšinu) prie Moteriškų drapanų. Atsi
šaukite greitai. J. KUDRICK (1

414 Broadway, Room 5,
South Boston, Mass. 

j ---------------------------------------------------
GERA VIETA

D-RUI DENTISTUI Lietuvių ko- 
I lonijoj, netoli Bostono. Klauskite lai
šku: “Keleivio” ofise. 253 Broad»ay, 

Į South Boston.

PARSIDUODA
HARRY’S CAFE

Septynių dienų laisnis alui, netoli 
teatro. Gera proga pirkėjui. Priežas
tis pardavimo, turiu išvažiuot į In
dianos valstijų. Galima matyt po 5 

Į vakarais. (1)
i 1984 Mass. Avę., Cambridge, Mass.

Per mane n t Waue .
IR

PLAUKŲ DAŽYMAS
Užtikrintas Moderniškame
CASPERS BEAUTY 

SALON
83 L STREET, arti 4-th Street. 

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth 4645

Namų Savininkai
Ar reikia Jums pataisyt arba įdėt: 

PLUMBINGĄ,
APŠILDYMĄ.
OIL BURNERJ.
FURNACE PATAISYT

Duokite Jūsų lietuviui plumeriui 
patarnaut Jums.
Patarimai visokiam reikale Dykai:

CHAS. KUČINSKAS
322 Dorchester Street,

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: SOUth Boston 2089

Telefonas 21124
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
147 SLMMER STREET, 

LAVVRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
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. 
Nedeliom, nuo 10 ryto iki 1.

Tel. So. Boston 2660 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

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

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

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

OPTOMETRISTAS

Kalbės Otis Hcod.
Šį ketvergą, kaip 10:15 • 

vai. vakare, iš WAAB radio ‘ 
stoties kalbės Otis Hood, 
Bostono progresyvės visuo
menės kandidatas į miesto 
majorus. Pasiklausykit, ką 
jis pasakys. J. K.tb

PAMATYK1T NAUJĄ 
TYPEWRITERĮ

PORTABLE UNDERWOOD

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

5 puikus kambariai ir 
maudynė.

štymu apšildomi, visi nau
jausi įtaisymai. Parankus 
visais atžvilgiais ir šviesus. 
Matyti galima bile laiku.

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

CAMBRIDGE
Išsirandavoja storas biznių apie- i 

linkėję, per 20 metų ten buvo gro- ' 
cernė ir delikatesnes bizniu; jis tin- j 
karnas ir kitam bizniui. Žema renda. 
Kreipkitės: ELIot 9290.

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalius dokumentus 

317 E STREET 
(Kampas Broadway)

SOUTH BOSTON. MASS. 
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

LIETUVYS

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

447 Broadway, So. Boston, Mass.

SMAGUS ŠOKIAI
Rengia Lietuvių Moterų Apšvietos Pas. Draugija,

Sukatoj, Spalio-October 16,1937
LIETUVIU SVETAINĖJE,

E ir Silver Sts., 7:30 vakare, So. Boston, Mass.
Visus širdingai kviečiame atsilankyti smagiai 

praleisti laiką. Gros Al Stevens Orkestrą viršuti
nėj svetainėj ir Trijų žvaigždžių Orkestrą apati
nėj. Įžanga vyram 35c., moterims—25c.

Bus skanių pasistiprinimų. Visi dalyvaukit.
Halloween Vakarienė musų draugijos įvyks Spa- » 

lio-October 31, 1937, Lietuvių Salėj, E st., South « 
Bostone, 6 vai. vakare. Įžanga $1.00.

BLINSTRUB’S 
1 lllage “«d Grill

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, REIPUS, MAFFIE.

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

1854 DORCHESTER AVEL,
Arti Ashmont Stoties 

DORCHESTER. MASS.
Tel. TALbot 5208.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADVVAY. 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. So. Boston 0948.
RES. 251 CHESTNUT AVE^

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

PASITARKIT SU

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

> vos odos ligų, reikia pasi
tarti su juom tuojaas. Žinokite, kad 
paaiškinimas ir patarnavimas visiem 
per šį mėnesį duodamas dovanai.

DR.GRADY32^Tst
Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8. 

Nedeliom tik nuo 10—12.

1L IT H U ANI A N
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AL 
(Insured 
Movero)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

L STREET !
LIQUOR STORE

Parduodam geriausius įvairių rusių 
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- į 

i šėms ir Baliams. Specialiai kainos 
sumažinamos. Pristatom greitai ii 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak. , 

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ 

195 L Street, So. Boston. 

SOUTH BOSTON

Kafeteria
249 BROADWAY, 

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

r BAY VIEW 
MOTOR SERVICEVALGIAI SPECIALIAI PRIRENGTI.

GERIAUSI BOSTONE’. KAINA STEBĖTINAI ŽEMA 

Kas mylite gardžiai pavalgyti,
Užeikite pas Blinstrubą.

Instrukcijos Dykai!

Lengva išmokti vartot. 
geriausia 
šeimynai.

dąs galite įsigyt Undervvood Typevvriterį labai len
gvom išlygom pas

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

Tel. SOUth Boston 4649
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VA1D0VIL1S—FL00R SH0W
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI! 

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNIS

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

Kurie nori turėt tikrų PASISMAGINIMĄ,

^UŽEIKIT PASISVEČIUOT PAS BLINSTRUBUS

Kampas D STREET ir BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

TelepboM 
So. Boston 

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekaia.

Taipgi taisome Automobiline ir 
IVokus visokių išdirbjračių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

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