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Paskelbkim Karą Rusijai, 
Sako Japonų Generolas
NORI AMERIKOS IR 

ANGLIJOS PAGALBOS.
Sovietai esą kalti, kad ja

ponai dabar “gelbėja”
Kiniją.

Nėra pasauly didesnių 
veidmainių ir melagių, kaip j, -1J<į
T-jruini Ine miliftu-ictoi

Antanas Dumša 
Išteisintas,

Baltimores lietuvis buvo 
kaltinamas dėl savo 

žmonos mirties.
Baltimore, Md. — “Ke- 

buvo jau rašyta, kad 
čia buvo suimtas ir apkal
tintas dėl savo žmonos mir-

Japonijos militaristai. Jie 
degina Kinijos miestus, žu
do jos žmones, vaga jų^-L^ Antanas ge,.ai
tą, ir tuo pačiu I žinomas baltimoriečiamsnS £U„»a Kini^= Spaį dXvo

.. ... ..... .. svarstoma jo byla krimina-
Sitokį begėdišką paleis-;Įjnįame teįgme }r teisėjas 

kimą pereitą nedeldienj pa- O’Dunne Antaną Dumšą iš
teisino, nes Valstijos proku-darė Amerikos spaudos at

stovams ne kas kitas, bet 
pats baronas generolas Ara- 
ki, buvęs Japonijos karo 
ministeris.

Dėl dabartinio japonų už
puolimo ant Kinijos esanti

roras nepadarė aiškaus ap
kaltinimo.

“Vienybė” giriasi, kad 
lietuvi čia apgynęs jos šėri- 
ninkas p. Laukaitis. Bet tai 
netiesa. Daukšą gynė ne

Prasidėjo CIO ir
ADF Taikos De

rybos.
Šį panedėlį Washingtone 

susirinko Amerikos Darbo 
Federacijos ir Komiteto In
dustrinei Organizac i j a i 
(CIO) atstovų konferenci- 

ija. Jos tikslas yra surasti 
bendrą pagrindą taikos de
ryboms, nes dabar tarp šitų 
dviejų masinių sąjungų ei
na aštri kova. Sumanymą 
tokioms deryboms iškėlė 
Lewiso vadovaujamoji CIO. 
Greeno kontroliuojamoji 
federacija tam pritarė, tik 
jodvi da nesusitaikė dėl at
stovybės. Federacijos vadai 
mano, kad taikos deryboms 
užtenka paskirti iš abiejų 
pusių po 3 atstovus, tuo tar
pu gi CIO lyderiai spiriasi, 
kad butų paskirta po 100 
delegatų. Tuomet teisin
giau butų atstovaujamas 
nusistatymas. Jeigu skirti 
tik po 3 atstovus, tai federa
cija galėtų atsiųsti tokiu 
“oligarshus,” sako Levvis, 
kurie priešingi industri
niam unijizmui, ir susitarti 
su jais nebūtų galima. Bet 
jeigu bus 100 atstovų, tai 
nuomonės bus įvairesnės.

GIJONO MIESTAS Požemio Ežeras Pra-\ 
PASIDAVĖ.

Bet didžiausi turtai išvežti 
Francuzijon.

Asturijų melstas Gijon 
(ištark: Hichon) pereitą 
sąvaitę pasidavė fašistų 
gaujoms. Asturai kovojo

rijo Lietuvį.
Andrius Bakšas buvo už

lietas aukso kasykloj ir 
prigėrė.

Montanos valstijoj, netoli 
nuo Neiharto miestelio, po
žemio ežeras prarijo And-

Vargiai Pavyks Ištraukt 
Ispanijos Svetimšalius

ANGLIJA LAUKIA FAŠI
STŲ LAIMĖJIMO.

pakol viską ištirs ir pakol 
vėl sugrįš Londonan viską 

.. „ • i • i- . □ raportuoti. Tuomet “nesiki-
J. neuztana lojalistų, kad šimo„ komisija vėi pradės 
nesupyktų gen. Franco, i posėdžiauti ir ginčytis, ar 
Pereitą sąvaitę išrodė,! tas raportas teisingas, ar ne.

didvyriškai, bet būdami is rju Bakšą, 54 metu amžiaus 
visų pusių apsupti, išlaikyti ]įetuvj ir seną “Keleivio” i 
negalėjo. Verzianties fasis- skaitytoją.
tams prie Gijono, \->. .Jurgis Bakšas dirbo kar- kad svetimšaliai kareiviai I Toms kelionėms ir pose- 
\entojai nuo jų >ego pa> lo- tu gu kitais darbininkais i)US jau įš Ispanijos ištrauk- džiams galės išeiti da mėne-
jalistus į miestą. Žmonių aukso kasykloj. Jie sėmė iš • ti nes Italiios atstovas "ne-
prisirinko tiek, kad mantas tenai palaidas žemes ir ak- sikišimo” komisijoj Londo- italų su savo orlaiviais ir 
gieitai įssibaige ji ne )u\o menis, kad butų galima tęs- ne pareiškė, jog Italija jau tankais visą tą laiką ata- 
KU.°. maitinus. . Gi italų n tj kasyklos darbus tolyn, nusileidžianti ir sutinkanti kuos lojalistus.
vokiečių orlaiviai, ai Komos Bet ten pat po žeme butą!dalį savo kareivių ištraukti,. Bet lojalistai tikisi, kad 
popiežiaus palaiminimu, efero. Pradėjus jiems tenai kad padarius “ženklą.” To- fašistai Madrido vistiek ne- 
nuclatos mete j miestą )om- dirbti ir trankytis, išgriuvo Ūmesniam ištraukimui jisai paims. Lojalistų armija da- 
bas, žudydami motelis ii siena, kuri skyrė ežerą nuo pasiūlė paskirti porą spe- bar turinti 500,000 gerai iš- 
vaikus. Kadangi apsiginti kasyklos, ir vanduo užliejo cialių komisijų, kurios nu- lavintų kareivių, kuri pasi- 

visą kasyklos tunelį. Kiti vyktų Ispanijon ir ištirtų, ryžusi neužleisti daugiau 
darbininkai spėjo paspruk- kiek kurioj pusėj svetimša- nei pėdos žemės priešui.
ti, o Bakšas buvo užlietas ir! kų yra __________
žuvo. Bet tuo tarpu Ispanijos

šiai laiko, o apie 110,000

kalta pati Kinija ir Sovietų Laukaitis, bet adv. Max So- 
Rusija arba komunizmas. ikol; ponas Laukaitis buvo 

Kinija esanti kalta dėl to, atėjus teisman tik iš savo 
kad ginasi nuo japonų armi- žingeidumo. Net “Vieny- 
jos. Ji buvo pasižadėjusi ja- Bės” skaitvtojai piktinasi, 
ponams demilitarizuoti Šan- kad jf nepaduoda tikru ži- 
chajaus zoną, bet to priža- nju bet pučia iiems burbu-1 nu£.m—es 
dframn netik neismldzinsl.,,,.. , Te.sme Buvęs.|cijos kas nore gera> ,.a.

šant šią žinią da negalima
dėjimo netik 
o pradėjusi

neišpildžiusi,plUS‘į akis. 
da daugiau į

Žinoma, kad prieš japonus. 
Taigi japonų armija turėju
si užtai Kinijos valdžią nu
bausti, ir baudžianti.

Negana to, Kinijos armi
jos maršalas Čian Kai-šekas 
padaręs da ir kitą prasižen
gimą. Jis susidėjęs su ko
munistais ir dabar naudoms 
jų raudonąją armiją prieš 
japonus. Bet Čian Kai-šekas 
pats nesąs komunistas, ir 
kai komunistai jam busią 
nereikalingi, tai jis vėl 
kreipsis į savo prietelius ja
ponus, kad jie padėtų jam 
pastatyti stiprią Kiniją 
prieš komunizmo pavojų.

Šitaip dalykams stovint, 
Japonija jau dabar turėtų 
paskelbti Sovietų Rusijai 
karą, sako generolas Araki. 
Japonijai turėtų padėti ir 
Amerika, ir Anglija, nes 
komunizmo pavojus gręsiąs 
lygiai joms, kaip ir Japoni
jai. Japonija, Amerika ir 
Anglija turinčios gelbėt ci
vilizaciją, taip kaip japonai 
dabar “gelbėja” Kiniją.

^iai Atmetė čekų^: 
Protestą.

Vokietijos fašistų siundy-j Prasidės Hedarbių 
prieš čeko- Registracija.mai ir ^šmeižtai

Slovakiją priėjo prie to, kad 
Čekoslovakijos ambasado
rius Berlyne nuvyko pas Vo
kietijos užsienio reikalų

Nepilną laiką dirbantieji 
taipgi turės užsiregistruoti.

Kongreso yra nutarta su
ministerį von Neurathą ir i-Į registruoti visus Jungtinių 
teikė jam protestą. Nacių Į Valstijų bedarbius ir nepil- 
spauda dabar tyčiojasi iš topą laiką dirbančius, ka ’ " 
protesto ir sako, kad Neu- tų žinoma, kiek reikia
rathas visai jį atmetęs. Tuo 
tarpu naciai nesiliauja rei
kalavę, kad Čekoslovakija 
duotų pilną autonomiją tiem 
3,500,000 vokiečių, kurie 
gyvena turtingoj industri
nėj Čekoslovakijos daly. 
Čekoslovakija šitą reikala
vimą atmeta, nurodydama, 
jog tie 3.500,000 tariamųjų 
“vokiečių” nėra jokie vo
kiečiai, bet tikri čekai, tik 
gyvendami miestuose po 
Austrijos valdžia buvo su
vokietinti ir todėl vokiškai 
kalba. Bet Berlyno genera
linis štabas, matyt, yra nu
sistatęs šiokiu ar tokiu budu 
Čekoslovakiją užgrobti, ir 
todėl pradėjo jieškoti prie-Rusija gerai Japonijos 

tikslus supranta ir ruošiasi kabių.
karui ne juokais. Maskvos Į __ _ ---- —-------  __
laikraščiai atvirai rašo, kad MOCkuS GūVO oi lue- 
dabartinis japonų žygis 
prieš Kiniją, tai paruoši
mas dirvos užpuolimui ant 
Sovietų žemės.

tus Kalėjimo.
Plymouth, Mass. — Leo

nas F. Mockus, jaunas 
Brocktono lietuvis, kuris 

en andai nakties laiku užpuolė 
'M automobiliuje besimyluo

jant vaikiną su mergina ir 
x t- • x abudu peršovė, buvo nuteis- 

Kairo mieste, Egipte pe- kalėjiman nuo 25 iki 34 
įeitą subatą ir nedėldienį metu. Ir tuojaus iš teismo jis 
buvo indelių demonstracijų buvį nugabentas kalėji- 

Įiiemjero Mustafos man Mockus yra vedęs vy-

Egipte Sužeista 
Studentų.

prieš
Nahas Pašos vyriausybę 
Daugiausia demonstravo 
Gizos universiteto studen
tai. Pagaliau studentai užsi
darė universitete ir paskel
bė okupacinį streiką. Ketu
ri šimtai plienkepurių poli- 
cijantų

ras, paliko žmoną ir trejatą 
mažų vaikų.

nebuvo vilties, tai Gijono 
gynėjai nutarė pasiduoti. 
Bet miesto turtai, kad ne
tektų fašistiškiems bandi
tams, visos kilnojamos 
brangenybės buvo sukrau
tos į anglų laivą ir išsiųstos 
Francuzijon. Iš Paryžiaus 
dabar pranešama, kad tas

Pabėgo 5 Italų So
cialistai.

Paryžiuje gauta žinių,

Velionis paliko nubudu
sią žmoną ir du sunu. Vi
jimą ir Antaną. Moteris da
bar apsigyveno Lewistow- įr paliuosavo' iš tenai apie kad iš" Mussolinio katorgos 
ne. Montanoj. ., i 100,000 kareivių armiją, Lampeduzos saloje pabėgo

Baksiu šeimyna ilgus me- kuri dabar galės būt panau- 5 socialistai, kurių tarpe e- 
, . . ... , , -S gyveno nedidelėj far-;(Įota prieg Madridą arba sąs ir Giacomo Costa, žy-

aukso ir daug mdionų do e- mOj. Apie 3 mėnesiai atgal ;prįeš Kataloniją. Anglai mus italų socialistų veikė- 
iių gciUvąis pinigais. Be to, je tą farmą pardavė ir tė-; tuoj įsivaizdavo, kad f ašis- jas, buvęs Italijos parla- 
laivas esąs prikrautas viso- vas nuėjo dirbti j aukso-ka- tai gali šį karą laimėti ir mento atstovas. Lampedu- 
kių vertybes popieiių, jan- syklą, visai nenujausdamas, Anglijos kapitalistams gal zos sala randasi Vidurže-

laivas atplaukė Havro uo:
tan. Jis atvežė 1,300 dėžių tus gyveno nedidelėj

gių akmenų, auksinių daik-!kad tenai laukė nelaimė.
tų, brangių paveikslų ir ki-j ---------------
tokio lobio. Visus tucs tur-
tus Gijono gubernatorius! Vengrijoj Nuteisti
pavedė laivo kapitonui ir į- 75 Hitlerio Agentai.
sakė perduoti juos Ispani
jos respublikos valdžios at
stovui Francuzijoj.

fašistai paėmė Gijoną, pas
kutinę lojalistų tvirtovę 
šiaurės Ispanijos pakrašty,

kad bu- 
pini-

gų skirti viešiems darbams 
arba pašalpai. Lapkričio 16 
dieną laiškanešiai išnešios 
po visus namus tam tikras 
cenzo kortas, kurias kiek
vienas bedarbis ar nepilną 
laiką dirbantis yra prašo
mas išpildyti ir iki 20 lap
kričio Įmesti į laiškų baksą 
ant gatvės. Kortelėse yra 14 
klausimų ir valdžia prašo į 
visus atsakyti, jei galima. 
Jei kuris bedarbis 16 ar 17 
lapkričio tokios kortos nuo 
laiškanešio negautų, tai tu
rėtų nueiti Į artimiausi paš
tą ir paprašyti, kad duotų 
“Card for census of unem- 
ployment.”

Svarbu, kad kiekvienas 
bedarbis užsiregistruotu, 
nes tik tokiu budu bus gali
ma sužinoti, kiek ištikrujų 
Amerikoje yra bedarbių ir 
kiek jiems reikia pašalpos.

IRKUTSKE SUŠAUDYTA 
45 ŠNIPAI.

Maskvos pranešimu, pe
reitos sąvaites pabaigoje 
Irkutske (Sibyre) buvo su- 
audyta da 45 šnipai, kurie 

dirbo japonų žvalgybai.

NEW YORKO TUNELY 
RADO DIDELI BANDITŲ 

GROBI.
Pereitą sąvaitę New Yor- 

puolė universitetą, ko požeminio gelžkelio tu- 
norėdami studentus išvyti, nely rasta .$674,000 vertės 
Studentai gynėsi akmeni- valdžios bonų, kuriuos ban- 
mis ir plytomis. Šitose riau- ditai buvo pagrobę iš vienos 
sese buvo sužeista 60 stu- Wall Streeto firmos 1935 
dentų ir keliolika policma- metais. Iki šiol jie da nega
nu. i Įėjo tu bonų parduoti.

HAVAJŲ KARALIUKŠ-
TIS UŽMUŠĖ SUGU

LOVĘ.
Honolulu mieste policija 

sulaikė Havajų karaliukštį 
Kavananakoa, ‘ kuris užrryi 
šė savo sugulovę Kinsleją. 
22 metų amžiaus merginą.

Fašistai Susprogdė
Franeuzų Laivą.
Pereitą nedėldienį fašis

tų orlaivis užpuolė franeu
zų prekybos laivą “Qued 
Mellah” ir numetęs bombą į 
vidurį susprogdė ji. Laivo 
propeleras tapo sugadintas 
ir laivas toliau nebegalėjo 
savo spėkomis plaukti, to
dėl jis išsiuntė SOS signalą 
ir jo žmonės susėdo Į valtis. 
Tuoj pribuvo du franeuzų 
karo laivai, kurie susprog
dinto laivo jurininkus išgel
bėjo. Užpuolimas Įvyko ties 
Barcelona, apie 70 mylių 
nuo pakraščio. Laivas plau
kė su vaisiais iš Afrikos i 
Francuziją.

Važiuoja Libijon, o
Išlipa Ispanijoj.
Šiomis dienomis iš Nea 

polio išplaukė 6,000 italų 
kariuomenės. Mussolinis pa
skelbė, kad tie kareiviai e: 
siunčiami Afrikos Libijon. 
Dabar Londono darbiečių 
Daily Herald” praneša, 

kad tie kareiviai išlipo pe
reitą sąvaitę Ispanijos faši 
stų uoste Cadiz’e. O vos tik 
22 rugsėjo Italijos užsienių 
ministeris Ciano (ištark: 
Čijano) iškilmingai prisie
kė Anglijos ambasadoriui 
Romoje, kad Italija dau
giau kareivių Ispanijon ne- 
siųsianti.

UŽSAKĖ 55 KARO OR 
LAIVIUS.

Amerikos armijai pereitą 
sąvaitę užsakyta da 55 nau
ji karo orlaiviai. Jų pasta
tymas kainuos $1.731.400.

Tūlas laikas atgal Veng
rijoj buvo suimta 89 Hitle
rio agentai. Juos kaltino są
mokslu padaryti ginkluotą 
ukilimą ir įsteigti militaris- 
tų diktatūrą, taip kaip Vo- 
ūetfjoj yra. Pereitą sąvaitę 
teismas atrado kaltais 75 
nacius, o kitus išteisino. 
Teisme buvo įrodyta, kad 
naciai turėjo “Dalgio ir 
Kryžiaus” organiz a c i j ą 
Vengrijoj ir 1936 metų ge
gužės 1 dieną buvo susitarę 
areštuoti visus ministerius 

padalyti valdžios per
versmą. Bet nežiūrint šito
kio sąmokslo, teismas nu
baudė nacius gana lengvai. 
Jų vadas, Zoltan Boszar- 
menyi, gavo tik 26 mėne
sius sunkių darbų kalėjimo, 
lu jo padėjėjai gavo po 2 
metu, o visi kiti—nuo 3 die
nų iki 18 mėnesių.

reikės daryti su jais biznį, mio juroj ir tenai Mussoli- 
todėl neužsimoka dabar lo- nis grūda demokratijos ša- 

1 jalistus remti, kad nesupyk- lininkus, kad jie negalėtų 
tų fašistų generolas Franco, skleisti šviesios savo idėjos 

Lojalistų Ispanijoj kiek- darbininkų miniose. Costa 
vienas yra įsitikinęs, kad iš- buvo tenai ištremtas 1936 
traukus iš abiejų pusių sve- metų kovo mėnesį. Pabėgęs 
timšalius kareivius, karas iš tos katorgos su keturiais 
tuoj butų užbaigtas, nes fa- kitais socialistais, jisai įrėši 
šistai pasiliktų be armijos, nedidelėj valty per atvirą 
tuo tarpu gi lojalistų pusė jurą ištisas dvi dienas ir dvi 
nesusilpnėtų, nes pas juos naktis be maisto ir be geria- 
svetimų kareivių dabartiniu mojo vandens. Bet vis dėl 
laiku kaip -ir nėra. Ameri- to jie pasiekė Afrikos pa
klėčiu brigada, tai beveik kraštį ir išlipo franeuzų Tu- 
visi svetimšaliai lojalistų nisijoj.
pusėj. Jie nesudaro nei vie- ---------------
nos divizijos išpradžių lo- Anglija ir Francuzi- 
jalistų pusėj buvę apie 10,- . T .
000 franeuzų; dabar gi jų ja Įspėja IOSlstUS. 
nesą nei 3,000. IŠ 900 anglų Pataria nežudyti paimtų ne- 
dabar liko tik apie 100. Pa- laisvės Ispanijos žmonių.
ėmus visus svetimšalius krū
voj’, jų dabar nesą daugiau, 
kaip 8,000 pas lojalistus.

J T 5
Haiti Saloi Užmušta 

300 Žmonių.
Iš Haiti salos atėjo žinių, 

kad paskutinėmis dienomis 
tenai buvo didelių riaušių, 
per kurias 300 žmonių buvo 
užmušta ir apie 300 sužeis
ta. Riaušių priežastis esanti 
ta, kad iš Haiti pusės dideli 
būriai darbininkų pradėjo 
eiti į Dominikonų respubli
ką. Haiti sala guli netoli 
nuo Kubos ir ji susideda iš 
dviejų respublikų: viena 
vadinasi Haiti, o antra— 
Dominikonų respublika.

Anglija ir Francuzija nu
siuntė per savo ambasado-

Tno tarnu <n "fašktn nimėi riuS isPėjim3 Ispanijos fa- 
šistams, kurie paėmė Gijonoesą nemažiau kaip 110,000 

italų. Aviacija lojalistų pu
sėj esanti beveik visa pačių

miestą, kad jie nežudytų Is
panijos žmonių, kurie gynė 
teisėtą savo vyriausybę irispanų, o pas fasistus ji yra £lik Manoma, ka(i 

vokiečių ir italu rankose, p,--* Jfuc+z. k,,,./__
Taie-i aišku kad svetimša- ^D0110 ml(tste buvo apie laigi atsku, kad svetimsa 40 00(, iojaiistu kareiviu, 
^nUtųmaUtO)^e; ^ar paiko fašistį

reikštų neišvengiamą galą.

5,110,000 AUTOMOBILIŲ
PASTATYTA PER 12 

MĖNESIŲ.
Automobilių fabrikantų 

draugija išleido Detroite 
pranešimą, kad per 12 mė 
nešiu, pasibaigusių paskuti

nelaisvėn.
Bet šitokia padėtis kaip 

tik nepalankiai veikia loja- 
istams. Valencija yra įsiti

kinusi, kad Mussolinis, ži
nodamas šitą padėtį, nekuo- _

SĄMOKSLAS PRIEŠ 
MUSOLINIO DIKTA

TŪRĄ.
Aplinkiniais keliais atėjo

JUGOSLAVIJA ATIDĖ
JO KONKORDATĄ.

Jugoslavijos valdžia buvo 
pradėjus tartis su popie
žiaus politikieriais dėl kon
kordato sudarymo, bet žmo
nės pakėlė tokį triukšmą ne rugsėjo diena, Jungtinė- 
prieš sutartį su Romos kata- se Valstijose ir Kanadoje 
likų bažnyčios diktatorium, buvo pagaminta iš viso 5,- 
kad valdžia nutarė atidėti 110,000 automobilių ir tro- 
konkordato klausimą neri-'kų, už kuriuos fabrikantai 
botam laikui. gavo $2.876.500.000.

met nesutiks savo juodmar- ?? z.milL kad Musso-
škinių iš Ispanijos ištraukti. i’n,d smpai suseke mteli- 
Tas jo pasiūlymas padaryti!sąmokslą nuversti 
“ženklą,”, ištraukiant pra- dabartinę fašizmo diktatu-
džiai keliatą šimtų ar tuks- [3 T r.eY()_
tančių juodmarškinių, esą Nacinę valdžią. Devyni m- 
niekas daugiau, kaip tik telektuahai dėl to sąmokslo 
diplomatinis triksas. Mat, atiduou aukščiausiam
Francuzija jau ruošėsi ati- Dabunolui ir nuteisti
daryti savo sieną ir duoti kalėjiman nuo 1 iki 10 me- 

- - - 'tų. Penki kiti inteligentai
buvę išteisinti.lojalistams pagalbos, jeigu 

Mussolinis nesutiks ištrauk
ti savo kareivių. Taigi, Mus
solinis “sutiko,” ir lojalistai 
pagalbos iš Francuzijos da
bar negaus.

Tuo tarpu gi karas Ispa
nijoj eis toliau. Jeigu “nesi
kišimo” komisija ir paskirs 
pora pakomisių svetimša
lių skaičiui ištirti, tai ims da 
daug laiko, pakol tos pako
misės nuvyks Ispanijon,

SU-PLIENO DARBAI 
MAŽĖJO.

Plieno gamyba paskuti
nėmis dienomis nukrito nuo 
90 iki 53 nuošimčių. Bet 
plieno pramonės organas 
“Steel” sako, kad žemiau 
turbut jau nebekris, nes 
kompanijos pradeda gauti 
dauerian užsakymu.
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BE POLICININKO NEGA
LIMA NEI ŽMONIŲ PA

MOKINTI.
Lietuvos tautininkų “Ai

das” atrado, kad dėl kai
miečių girtuokliavimo ir 
muštynių kalta esanti inte
ligentiją. Girdi:

“Pirmiausia provincijos in
teligentija turėtų būti tinka
mas pavyzdys musų kaimui... 
Kunigai... ypač jaunieji, kupi
ni energijos kunigai, turėtų

nantį pusantro hektaro linų, 
tuo tarpu kai rankomis rau-: 
nant 12 rovėjų vos nurauna' 
hektarą per visą dieną. Ir' 
mašinos darbas išeina daug 
pigiau. Rankomis nurauti' 
hektarą kainuoja nuo 60 iki 
70 litų, o mašina atlieka ši
tą darbą už 8 litus.

KLEBONAI LĖBAUJA. O 
MERGAITĖS BADAUJA.

Kaune yra kunigu įtaisy-

gautų nei pieno stiklo, nei ge
resnio mėsos gabalėlio 1 Kas iš 
jų beliktų?”
Taip rašo apie tą kunigų, 

atsiprašant, mokyklą “Lie
tuvos Žinią” koresponden
tas.

Gal šitoks dalykų stovis 
butų pateisinamas, jeigu 

įp • Lietuvoje butų

mojo Komiteto, kuriais bando- Ispanijoj Areštuoti KODĖL SOVIETŲ SĄJUNGOJE SAU-
m ji, išjudinti sociulistu
judėjimas lietuvių tarpe, pa
kreipiant pačią sąjungos veik
lą naujais keliais.”

4 Generolai. DOMI ŽMONĖS?
Per 5 mėnesius sunaikinta 

- jau 527 asmenys.
... . Turbut visi da atsimena, Associated Press prane-

Dabar turėtų auinepti kaįp perejla žiemą, vasario ša iš Maskvos, kad pereita 
Detroitas. Grane! mėnesį> v0£ atvežti iš Rali- sąvaitę ‘ ------

Tai labai gerai.

Jie kaitinami tyčia atidavę 
italams Malagą.

Grand
visuotinas Rapids, Bmgham tonas, 

- • ’ ir visa Naujoji

kytojai butų kokie skur
džiai. Bet dabar Lietuva 
skundžiasi neturinti kur dė
ti mėsos ir pieno, nusipenė-

Sovietų Sąjungoje 
dar 65 asmenv

buvo paruošimas visuome
nės nuomonės planuoja
mam žygiui i Rusiją.

Bet slaptoji rusų policija, 
! kuriai daug padėjusios 
Francuzijos ir Čekoslovaki-

savo padėti išnaudoti ir kaimą 
auklėti.”

Bet kunigų organas “XX 
Amžius” atšauna, kad jeigu 
kunigai ir norėtų kaimie 
čius doros pamokyti, tai vis
tiek negalėtų, nes tautinin
kų policija net ir šitokį dar
bą varžo. Esą:

“...reikia gauti policijos lei
dimą. Prašyme reikia pažymė
ti, apie ką kalbėsi ir patiekti 
pilną paskaitos konspektą 
prieš tris dienas. Ir tą leidimą 
nevisada gausi... Dažnai nėra 
laisvo policininko, kuris kon
troliuotų tą susirinkimą, o be 
policininko negalima... Jei 
gausi leidimą, tai Į kaimą nu
vykus ne koks ir kunigo jaus
mas ir kaimiečiams keista, 
kad kunigas su policininku 
pristatomas kaimui keliatai 
valandų ir vėl to paties polici
ninko išvežamas. Jei diena 
graži ir susirinko daug žmo
nių, kieman išvesti susirinki
mo negalima, nes tam jau rei
kalingas apskrities viršininko 
leidimas.”
Taigi matome, kad ačiū 

diktatūrai, Lietuvoje nega
lima net doros žmonių pa
mokyti. Ir vis dėl to yra ne
išmanėlių, kurie šitokiam 
režimui pritaria.

jos Mussolinio kareiviai iš- sušaudyta uai w aamvuyc • , - -
S uS‘VaIaP« “ P™sv^bln> ’ .. įVokieėiy-japonf planus su-
vmaSvbės te jfe. na. ketun lę gadinusi Visų pirma buvo

CI* Mnmmariins ėmė tamiestabėt-kbe ^o- n, sl^I1.c“us .bu'° ,.nu,letl suimti ir sušaudyti 8 Sovie- □LA. i v OininaCi JOS* 4 - . Llan-Ldajo mieste, Buriatų tų generolai, kurie buvo pa-
Respublikoj, į rjtus nuo JrSošę padėti vokiečiams

n^mė ir SnSi beVS Balk?l<? ež?™’ J-‘e buv0 pa' užimti BallS“dij4 ir ukrai’
nesigynė i. užmuštų beveik smerkti mlrtl surengimą na. Dėl to užmokėjo savo 

katastrofos ii galva ir lietuvis generolas 
japonų žvalgy-; Ubarevičius, raudonosios

,.Qerv„kuvzvc ^os naudai. armijos vadas Baltgudijoj.
Per šitas nominacijas?^1.0^1. ^aiP re.publiko^ Devyni panašus išdavi-;

SLA. kuopų nariai turės no- salininkai. kai buvo likviduoti Kareli- „
minuoti kandidatus, iš ku- Nuo to laiko iki šiol vis joj, Suomijos pasieny, už g b
rių vėliau bus renkama SLA ėjo paskalai, kad Malagą trukdymą nusausinimo dar- 

• fašistams atidavė išdavikai bų.
Taigi, dabar kila klausi- generolai, kurie turėjo tą Vienas buvo sušaudytas

miestą ginti. už derliaus sunaikinimą
T . . ' . T Turkmenistane, ir vienasIr ------T,

Už ką reikia balsuoti.

ta “amatų mokykla,” kur kruopomis!
jaunos mergaitės mokina-’---------------
mos ponams tarnauti. Mo- SOCIALISTAMS REIK.Ė- 
kykla pavadinta labai gra- TŲ NEUŽMIRŠTI SAVĘS.
žiti vardu Vaikelio Jėzaus Reikia pasakyti tiesą, kad Pildomoji Taryba 
Namai, bet pasiklausykit, Uetuviai socialistai Ameri- J 3 *
koks ten mergaičių gyveni- koje nedaug parodo veiki.
mas: nio kaip organizacija. Šito uz ką oalsuoti. . ,

“...kai pakalbėjau su jomis priežastis yra tame, kad Rytinėse valstijose susi- Ir štai, pereitą sąvaitę Is- ž š iž į b 
apie maista, ir liūdna ir klaiku mūsiškiai draugai vra įsi- darė is pažangiųjų SLA. panijos respublikos vyriau- „n oRaiidvbKi Ritn Sihire 
pasidarė. Gal būt tai dar ir ne kinkę į kitų organizacijų veikėjų^ komitetas, kuris sybė iš Valencijos pranešė, 01011
badas, bet ir nenormalus daly jenas ir neturi atliekamo svarstė sį klausimą iš visų ka(j krašto apsaugos minis- Associated Press agentu- 
kas. Rytą arbata, duona su laiko saviems reikalams. Jie atžvilgių, perkainavo visus terija Įsakiusi areštuoti 4 ra priduria, kad per 5 pa- 
taukais (porcija)— pietų kas- dirba SLA. kuopose; jie sitilomus kandidatus, ir nu- aukštus karininkus, kaltin- storuosius mėnesius Sovie-
dieną liesa sriuba ir košė. va- pirmininkauja pašalpinėse statė šitokį sąrašą: 
kare kruopos. Ir taip diena draugijose; jie sekretoriau- Prezidento urėdui: adv. 
dienon per 3—4 metus, išsky- ja piliečių kliubuose. Visa F. J. Bagočius iš Milton, 
rus 2 dienas savaitėje, kai tai gerai, bet nereikėtų už- Mass.
duoda pačios prastosios rukv- miršti ir savęs. Vice-prezidento- J K
tos dešros po gabalėli. Ateina “Naujienos” praneša, kad Mažukna iš Pittsburgh Pa 
mintis į galvą, kam tiek su- Chicagos socialistų kuopa c . 8
traukti mergaičių iš kaimų jau ruošiasi savam darbui. . Sekretoriau*: V. Michel- 
(per 100) kur jos nors tar- Iki šiol ir chicagiečiai d rau- 801138 18 Brooklyno, N. Y. 
naudamos. bet vis tik gauna gai buvo nuolatos užimti į-į Iždininko: adv. K. P. Gu- 
sveiką, sotų maistą, kai čia, vairiais darbais kitose orga- &13 iš Chicagos, III. 
ruošiamos, gal būt, tarnaitė- nizaci jose. ” Iždo globėjų: p-lė E Mi-

“Bet artinantis žiemos se- kužiutė iŠ Chicagos, III., ir
nni” --- .Tnnoc XX __i__ .1 _

mis — per tuos kelius metus 
nusilpnina savo sveikatą, o 
juk ateity fiziniu darbu turės 
užsidirbti duoną. Mergaites 
priima nuo 14 metų — pats 
brendimo laikas, kai tiek rei-

zonui — sako "Naujienos”— Jonas Jarus iš Clevelando, 
kuomet visi darbai centrali- Ohio. 
zuojasi svetainėse, ir Chica- ‘ 
gos kuopa rengiasi prie inten
syvesnio politikos ir kultūros

kia organizmui jėgų. Pagalvo- darbo. Randasi naujų sumany. 
kim. Jei musų dukterys ne- į mų bei pasiūlymų nuo Pildo-

fašis- tli Sąjungoje buvę sušaudy
ta iš viso 527 panašių išda
vikų.

Suimti esą šie respublikos Priešvalstybinis judėji- 
isdavikai: mas sustiprėjęs Sovietų Ru-

1. Gen. Martinez Cabre- sijoj paskutiniais laikais dėl
ra, buvęs generalinio štabo to, kad pereitų metų gruo- 
viršininkas ir karo ministe- džio mėnesį Vokietijos ir 
rijos narys Japonijos imperialistai pa-

2. Gen. Jose Asensio, bu- darę.sbpų sąmokslą verš-

dama juos išdavus 
tams Malagą.

PRASTA ŽINIA DEMO
KRATIJOS PRIEŠAMS.

Šiomis dienomis Francu
zijoj buvo savivaldybių rin
kimai, kuriuose nemaža lai
mėjo vadinamas tenai Liau
dies Frontas, kairiųjų parti
jų blokas. Kaip praneša te
legramos, rinkimų daviniai 
esą tokie:

Socialistai laimėjo 81 
naują vietą Įvairių miestų ir 
miestelių valdybose.

Komunistai laimėjo 30.
Radikalai socialistai (to

kie, kaip Lietuvos liaudi
ninkai) truputį pralaimėjo, 
bet vistiek jie da turėsią sa
vivaldybėse 526 savo atsto
vus.

Visos trys šitos partijos į- 
eina Į Liaudies Frontą.

Iš viso Liaudies Frontas 
turėsiąs savivaldybėse 801 
vietą. Gi fašistai turėsią vos 
tik 14.

Šitais rinkimais domėjosi 
visa Europa, nes jie turėjo 
parodyt, kurion pusėn kryp
sta Francuzija. Ir dabar ma
tome, kad Francuzijoj stip
rėja Liaudies Frontas, kas 
reiškia, jog stiprėja demo
kratija. Tai prasta žinia 
Hitleriui ir Mussoliniui.

SOVIETUOSE IŠRASTA 
MAŠINA LINAMS RAUTI

Pasirodo, kad rusai yra 
netiktai geri šokikai, daini- 
ninninkai ir lakūnai, bet ir 
mašinų išradėjai. Kaip pra
neša “Lietuvos Žinios,” So
vietuose jau yra išrasta ma
šina net ir linams rauti. Lie
tuvos ūkio bendrovė “Lie
tūkis” ta mašina susidomė
jo ir nusiuntė savo atsto
vus Rusijon ją apžiūrėti ir, 
jeigu ji gerai veikia, par
vežti vieną Lietuvon. Taigi 
“Lietūkio” atstovai tą maši
ną parvežė ir šiomis dieno
mis buvo suruoštas jos ban
dymas Šiaulių apskrity, Sta
čiūnų valsčiuje, dvarininko 
Urbono ūky. Tų bandymų 
pažiūrėti buvo nuvažiavę iš 
Kauno ir ministeriai.

Mašina veikianti labai ge
rai. Per yąlandą ji nurąu-

JAI nUPIRKT NAUJĄ
FORĄ AKIU NEGALIMA!
Sveikata ir laimė tos mažos mergaitės 

daugeliu atvejų priklauso nuo šviesos prie 
kurios ji mokinasi.

Mokintis ir skaityt yra sunkus darbai jau
noms akims. Jeigu šviesa bloga, tai būna 
akiu įtempimas. O nuo akių įtempimo pasi
reiškia nuovargis, nerviškumas, arzuma- ir 
daug kitų giminingų negalių.

Dvidešimts procentų mokinių ir 48% su
augusių apie 40 m. amžiaus turi pagadintą 
matymą — daug kaltės tam neganėtina ar
ba spindanti šviesa.

Tik vienas tikras žinojimas, kad jus gau
nate tikrą šviesą, kurią jūsų akys mėgsta_
vartokit Gere nes Šviesos—-Geresnio Maty
mo Lempas. Jos turi I. E. S. (Uluminating 
Engineering Society) pagyrimo ženklą ir 
jos duoda užtektinai r.espinaančios šviesos.

Negalima nupirkt nauja porą akių, bet 
jus galit nupirkt Geresnės Šviesos—Geres
nio Matymo Lempą už mažą kainą. Ateikit 
ir pamatykit Kodėl tos lempos daug geres
nės už paprastas ir brangiau nekainuoja. 
Bet pirmiau perskaitykit pasiūlymą žemiau. 
Užžiebkit Geresnę Šviesą Geram MatvmuL

, • no Sovietų Rusijon ir tuo
vęs karo ministerio padeje- tjks]u prajėjo jieškoti sau

’Ja3. Pulk. Manuel Aneaga, **ndradart>i’t Rusi
Alikantės garnizono

o D-ro kvotėjo: D-ras J. Fernando Marti- te da!.'b« m.i?lu “?™
Starnsiovaitis iš Waterbury,Ūmo,™

Visi balsuokime už juos. iteisiShir galimas“ dlikSs° «ti malkontentai bei diver’

Rytų Komitetą*, kad bus sušaudvti. o ’ a. o • j •Sovietų Sąjungos vadai 
Kremliuje tvirtina, kad ja
ponų ir vokiečių militaris- 
tai buvo pasiruošę pulti Ru
siją jau šių metų vasarą. 
Vokiečių planas buvęs už
imti Baltgudiją ir derlingą
ją Ukrainą, o japonai tuo

, pačiu laiku butų puolę Si-
byrą.

Visi atsimena, kaip šių 
metų pradžioje nacių pro
pagandos gramofonai buvo 
pradėję triubyti, kad civili
zacijai gręsiąs raudonas 
bolševizmo pavojus, ir kad 
Vokietija su Japonija turin
čios civilizaciją ginti. Tai

pačioj
joj, būtent, dabartinės vy- 

xlrs1’ riausybės opozicininkų tar

m;

te;

te

NEPAPRASTA 
VERTE LENGVOS TAISYKLĖS 

ŠVIESOS TVARKYMO.

lįsi

--

Gc-a« pirkinys’. Graži išvaizda. .. moksliška1 
minta duot daug šviesos. 6 skirtingos ^vies - PRQ 
mai duoda jos kiek re į Tikras^i g*. • ,
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A

pamušalas. Dangai Gold ir

Sonzu užbaigtas. Vėliau.^ mados guma uzvi 
šniūras.

MOKSLlšK Al V AG1KT A.
1. Pastebėtina naujo typo lem
uos bulba duoda tris stiprumus 
šviesos. 2. Opalo bliudas nepra- 
lėidiia šiurkštų spindėjimą, 
moksliškai minkština ir skie- 
čia šviesą. 3. Trįs pnedines 
bulbos duoda reikalinga šviesą.
4. Plati danga meta šviesą kur 
tik jos reikia.

LENGVOS IŠLYGOS
EDISONO KOSTVMERIAMS

L

Duokit specialistui regulia
riai peržiūrėt akis.
2. Turėkit gerą skaitymo lem
pą prie kozno krėslo, kur tik 
skaitot, siuvat arba kitą smul
kų darbą dirbat.
3. Pcrtikrir.kit kad kožna nau
ja skaitymo lempa butų užgir
ta I. E. S. Geresnės šviesos— 
Geresnio Matymo išdirbimo.
4. Vartokit nors viena 100-watt 
lempą arba dvi po 60 arba tris 
po 40 kožnai skaitymo lempai.
5. Mainykit pasenusias dangas 
ant naujų, šviesių dangų.

1
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ROSTONf EDISON COMFAMY

byro lytuose, kur ji veikė 
Japonijos naudai. Dėl to te
nai dabar tiek daug yra šau
dymų. Sakoma, kad iš visų 
527 išdavikų, kurie buvo sp
audyti per paskutinius 5 

mėnesius, apie du trečdaliai 
buvo likviduota į rytus nuo 
Novorosijsko, vadinas, ar
čiau prie Japonijos.

Šitų suėmimų ir šaudymų 
rezultatas buvęs toks, kad 
japonai su vokiečiais jau 
nebedrįsę šią vasarą Rusi
jos pulti, kaip jų buvę anks
čiau planuojama. Vietoj to, 
japonai užpuolė Kiniją. Gi 
Hitleris pradėjo meluoti 
pasauliui, buk jis stojąs už 
taikos saugojimą Europoj. 
Mat, generalinis štabas Ber
lyne supratęs, kad neturint 
Rusijos viduje paramos, už
puolimas nepavyks, ir jis 
galėtų virsti Vokietijai net 
katastrofa, nes jeigu nacių 
armija Rusijoj sukluptų, tai 
iš užpakalio vokiečius galė
tų užpulti da ir Čekoslova
kija. kuri yra Rusijos sąjun
gininkė ir baisiai nekenčia 
Vokietijos fašizmo. Todėl, 
kaip praneša speciali 
“New York Times” kores
pondentas, Sovietų Sąjun
gos karo dalykų žinovai 
mano, kad dabar Vokietijos 
generalinis štabas stengsis 
pašalint Čekoslovakijos pa
vojų savo užnugary’, o dėl 
Rusijos užpuolimo da pa
laukti.

Taigi pasirodo, kad už tų 
šaudymų, kurie dabar aidi 
po visą Sovietų žemę, ir ku
riais jautriaširdžiai žmonės 
užsieniuose taip piktinasi, 
slepiasi labai rimtos prie
žastys.

Potviniai Busią Pakinkyti i Darbą.
Pavasario vandeny*, kurie projektus stoja tie pelna- 
dabar neša nuostoliu*, atei- grobiai, kurie dabar kontro

liuoja privatines 
kompanijas ir iš

ty galės gaminti elektrą.
Roosevelto “new deal,” 

kuriai taip priešingi privati
nio pelno šalininkai, pave
dė armijos inžinieriams iš
studijuoti, kaip butų galima 
geriausia sukontroliuoti u- 
pių potvinius, kurie kas pa
vasaris pridaro tokių dide
lių nuostolių šalies gyvento
jams. Pereitą sąvaitę Karo 
Departamen tas pranešė, 
kad jo inžinieriai tas studi
jas jau pradėjo. Visų pirma 
tiriamos Connecticut ir 
Marrimack upės, kurios ei
na per Naujosios Anglijos 
valstijas. Jieškoma tinka
mų klonių, apsuptų aukš
tesniais kalnais, tarp kurių 
butų galima įtaisyti rezer
vuarus potvinių vandenims

elektros 
elektros 

daro sau milioninius pelnus.
Ir Karo Departamento 

valdininkai sako, kad šitie 
projektai nebus vykinami 
tol, kol valstijos tam nepri
tars. Armijos inžinieriai iš
tirs visas galimybes, ap
skaičiuos kiek potvinių 
kontrolės įtaisymas kai
nuos, padarys visus planus, 
ir tie planai bus patiekti 
kiekvienai valstijai apsvar
styti. Jei valstijos norės nuo 
pragaištingu potvinių apsi- 
saugot, tai jų pareiga bus 
duoti reikalingos žemės re
zervuarams įtaisyti, ir atly
ginti gyventojams, iš kurių 
tą žemę reikės paimti.

Nors kapitalistai tam prie-
suleisti. Iš tokių rezervuaru į sln£L tačiau nemanoma, 
butų dvyguba nauda: visų kad jie galės šį projektą su- 
pirma, jie apsaugotų šalį
nuo potvinių, nes vanduo, 
kuris dabar užlieja laukus 
ir miestus, tuomet subėgtų į 
tuos dirbtinius ežerus; pas
kui, surinktas tuose ežeruo
se vanduo butų pakinkytas 
į darbą ir galėtų per apskri
tus metus gaminti gyvento
jams elektros šviesą ir ener- 
giją-

Šitokie projektai yra nu
matomi visai valstybei, kur 
įtik yra potvinių pavojų.

Bet plutokratai šitokiems 
planams labai priešinasi. 

;Ypač piestu prieš tokius

stabdyti, nes jis reiškia ap
saugą nuo potvinių.

REIKALAUJA, KAD ŽY
DAI Iš ČENSTAKAVOS 

IŠSIKRAUSTYTŲ.
Čenstakavos lenkų nacio

nalistu partija vietos miesto 
taryboje įnešė skubotą pa
siūlymą,” kuriuo reikalauja
ma, kad žydai butų tam tik
ru įstatymu priversti iš Čen
stakavos išsikraustyti. Rei- 
kalivimas motyvuojamas 
tuo, kad čenstakava yra 
lenkų tikybinė ir tautinė 
šventovė.

i »
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KAS SKAITO, RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

SIMUČIO KALU A APIE VILNIAUS V# p. Šimutis, kad ir Ame-

PRARADIMĄ IR ATVADAVIMĄ. mintį, jog reikia garbinti 
--------------- “tautiškus vadus.”

Apdarai, Kuriu Sebiįo Ugnies.

Pittsburgh, Pa.

Spalių 10 d. išgirdau pei 
radio, kad Lietuvių Piliečių 
svetainėje bus minimos Vil
niaus užgrobimo sukaktu
vės, todėl nutariau ir aš te
nai nuvykti.

Pasirodė, kad šitas pra
kalbas rengė Rymo katali
kai ir publika buvo dau
giausia bažnytinė. North 
Sidės lietuvių parapijos cho
ras dainavo.

Kalbėti buvo specialiai 
šiam parengimui partrauk
tas iš Chicagos Leonardas 
Šimutis, klerikalų ‘‘Draugo” 
redaktorius. Programą ve
dė p. Kastantas Vaišnorius. 
vietos biznierius.

Chorui padainavus, per
statomas kalbėti p. Šimutis. 
Jis rekomenduojamas kaip 
“poetas,” “vadas,” “didelis 
veikėjas,” “Rymo katalikų 
Susivienijimo prezidentas” 
ir “Draugo” redaktorius.

Pirmą kaitą man tekc 
girdėti šitą žmogų kalbant.

tvbei. Trumpai, sostinė — , • . . . , . . ,.. -uū toks miestas, kur kava- L,et“,,£! kunigai V.h.,o, 
liaus sostas stovi, arba kur • liejimus,

šalies valdžia sėdi. Tai di- j Ponas Šimutis nusiskun- 
delė “paslaptis,” tik gaila, dė savo kalboje, kad Vilni- 
kad visi ją žino. įjos krašte yra uždarinėja-

Lietuvos sostinė turėtu i taviškos mokyklos, ir 
būt Vilnius, sako p. šimutis,“}"“1 kunigai sodimim .1 

v.d.ni Vilti.. Unk-i kalėjimu vien tik uz tai, 
Kad krikštydami lietuvių

ŠAUKIAMO LAISVAMANIŲ SUVA
ŽIAVIMO REIKALU.

Anglijos lakūnai bando nedegamuosius kostiumus, kurie 
padaryti ypatingai žmonėms gelbėti iš degančių orlaivių. 
Šie kostiumai padaryti iš asbesto. Užsidėjęs teki apdarą 
žmogus gali vaikščioti liepsnose.

(Diskusinis straipsnis.)
Labai gerai padarė Lietu- 

• vių Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugijos 1-ma 

I kuopa Chicagoj (Roseian- 
de), imdamosi iniciativos 
sušaukti visuotinį Amerikos 
lietuviu laisvamaniu suva

šaliai, o visą energiją turi 
pašvęsti apšvietus platini
mui ir kovai su religiniais 
prietarais ir fašizmu. Ir mu
sų draugija turėtų įrašyti 
panašų punktą savo įstatuo
se. Reikėtų padalyti nutari
mą, kad šitos draugijos su
sirinkimuose ir suvažiavi-bet kadangi Vilnių lenkai 

yra užgrobę, tai Lietuva sa
vo sostinę įsitaisė Kaune.
Na, o jei ne Kaune, tai ga
lėtų turėti Šiauliuose, Ma- 
riampolėje, Panevėžy arba 
net ir Šilalėj, tame miestely,, R 
Kur aš pats esu gimęs, sakoJ ,,r “U, kiaurų .murtą 
kalbėtojas. Didelio įkirtu- k“evsoclalls-

Šlakio 4 katali’

Tr kodėl lietuviai katali-
mę \ 001 Tm 1 sostine 1*1 * * * 1 j * •;; not d;™,, kai kunigai nepasiskundziaii galėtų būt net ir p. Simu- j,lk
šio gimtinei Šilalėj. Turbu: ?enta.ar? l.e;ul‘ 9uk Jle * • J Iiam ištikimai tarnauja, ren-

’ ! ka ir siunčia jam pinigus. 
(Tai kodėl gi jis neužsistoja 
už lietuvius? Kam jį da gar
bint ir šelpti ?

Apie tai turėtų pagalvoti 
lietuviai katalikai.

S. Bakanas.'

dėl to gen. Žukauskas ir ne 
norėjo lenkų iš Vilniaus iš 
varyti.

Vilniaus reikšmė—tai 
švento Kazimiero kaulai.

Bet vis dėl to Vilnius tur
Nors jo vedamam “Drauge” į didelės reikšmės Lietuvai 
esu skaitęs, kad jis, Šimutis. P- Šimutis. Juk Vilnių 
esąs “labai geras kalbėto ..........................*
jas," bet girdint jį kalbant 
reikia pasakyti, kad tai la
bai prastas kalbėtojas. Jis 
rietik neturi iškalbos, bet ne 
pergeriausia yra susipaži
nęs ir su Vilniaus klausimu. 
Visai nesinori tikėti, kad

kūdikius užrašo lietuviškai 
pavardes.

Taip, mes visi 
i tam, kad tai vra 
■ smurtas.

pripazis-
šlykštus

Clevelando Žinios.je yra palaidotas “didžiau 
sis, mylimiausis ir geriausis j
Lietuvos kunigaikštis V y- Amerikos Lietuvių Kongre

Kas Mums Rašoma Geri puspadžiai Maikio 
tėvui.

žiavimą, kuris, sulyg jos
pranešimu, įvyks šių metų 5 muose . Partljų H‘ frakcijų

so komiteto atsišaukimas.

Broliai ir sesutes! Dar 
kartą ir paskutinį syki pra
šome visų draugijų Ohio 
valstijoj, kad išrinktumėt po 
du delegatu Į šaukiamą 
konferenciją, kuri įvyks 

godos ir užtarimo.” I spalių 31 dieną, L. D. Salėj.
Tai ve, kas svarbu—su- i 920. East 79-th st., Cleve- 

. puvę “švento” Kazimiero }land, Ohio. Kam rupi geres- 
Šimučiui, matyt, nelabai kaulai. Bet užmiršo p. Ši-“e ateitis ir laisvė Lietuvos 

patiko, kad programos ve- mutis, kad tas Kazimieras
dejas, perstatydamas jį kai-j buvo lenkų karaliukštis, ir 
bėti, labai jį isaugstino, bet prie to da nenormalaus pro- 
pamiršo jo pirmąjį vardą. to.
Taigi išrodo,. kad nelabai į Kokios Lietuvai reikšmės 
pažysta, o giria. Vilnius turi ekonominiu ii

Reikia pasakyti, kad p. politiniu atžvilgiais, tai iš- 
Vaišnorius dar ir kitą daly- rodo, kad kalbėtojas visai 
ką pamiršo publikai pasą- nieko nenusimano, nes apie 
kvti, būtent, kad p. šimutis tai jis nebando nei aiškinti, 
yra Smetonos medalium ... .
apdovanotas. . Ekonominiu ir politiniu

Na, tiek to apie tą intro- žvilgsniais V ilmus tun daug 
dukcija, nes ir pats kalbėto- aaugiau Lietuvai reikšmes, 
jas pareiškė, kad apie tai nep sy. Kazimiero kaulai 
galima bus ypatiškai pasi- ai> aušros vartai. Vilnius 

- — - • sudaro tą vieškeli, per kuri
eina susisiekimas tarpe rytų 
ir vakaru Europos. Politi- 
kiškai Vilnius Lietuvai yra 
taip pat svarbus, kaip ir 
ekonomiškai. Bet p. Šimu- 

Šimutis visai užmiršo apie tis mato tik “aušros valius” 
popiežių. įr šv. Kazimiero kaulus.

Galima sakyti, kad visas Kaip Vilnius bus atva
duotas?

Kalbėtojas daug apie Vil
nių pripasakojo, bet nepa
sakė, kaip Vilnius bus atva
duotas. Jis tvirtina kad Vil-

są u ta s,” jis sako. Be to, 
“Vilniuje randasi vieninte
lio Lietuvos šventojo šv. Ka
zimiero kaulai. Vilniuj ran
dasi panelės švenčiausios

čia girdi kalbant laikraščio Aušros A artai, kur lietuviai 
redaktorių. visuose varguose jieško pa-

Šimutis nepatenkintas 
introdukcija.

kalbeti. Reiškia, pamokyti 
p. Vaišnorių, kad ateity jis 
tokių klaidų nedarytų per
statydamas kalbėti tokias 
asabas, kaip p. Šimutis.

laudžiai, ir kas tik priešin
gas fašizmui, visi yra kvie- 

šioj svar-

šitas Rymo katalikų paren
gimas susidėjo iš vienų “už
miršimų.” Pirmininkas už
miršo kalbėtojo vardą ir jo 
medalį, o kalbėtojas užmir
šo daug dalyku apie Vii- . x 2
nių. Jis atpasakojo visiems nlus ,ture? P1ztj Prie “etu- 
jau senai žinoma lenku l?s’ “ kokiu budu, jis ne- 
smurtą ir labai tuo piktino^ zmo Tai taip, kaip kunigų 
si, bet visai užmiršo paša- apie dangaus kara-
kvti, kad šitą Želigovskio .
banditizmą tuojaus užgyrė Geriausis būdas A įlniui 
ir palaimino Romos popie- atysduoti, tai sukurti Lietu- 
žius, kurį p. šimutis su savo y°Je ,to^1 .tvarką, kun 
“Draugu” laiko neklaidin- *:rauk^9- ^9niaVs gyvento- 
OT1 antnritpfn lus «etls Prie LietUVOS. Bet
* Užmiršo p.' Šimutis paša- diktatūra vilniečius nepa
kyli ir tai, kad lenkų Rymo į1’2?8; X;11!111? P™
katalikų dvasiškija banditą Eietuv os tik tada, kada Lie- 
Želigovskį kėlė i padanges ir Lenkijoje bus at-
dėl Vilniaus užgrobimo. ?tei?tO? demokratijos ir dar- 
Užmiršo jis ir tą faktą, kad žmones valdys tas salis. 
Lietuvos kariuomenė, su- Bet tokie Šimučiai ir kiti 
mušusi Želigovskio pulkus medalikuoti “kavalieriai” 
ties Giedraičiais, galėjo demokratijos bijosi. Jie ža- 
lengvai priešą iš Vilniaus visi Hitlerio, Mussolinio ir 
išvyti, bet katalikas gen. Japonijos pavyzdžiais, kur 
Žukauskas ją sustabdė, ir yra laužomos tarptautinės 
Amerikos kunigų vadovau- sutartys, grobiami svetimi 
jami vyčiai po to da nusiun- kraštai. Lietuva šitokiais 
tė lenkomanui Žukauskui budais tačiau Arilniaus ne-
auksinį kardą.

Kodėl visi tie dalykai bu
vo “užmiršti,” sunku pasa
kyti.

* Kas yra sostinė.

atsiims, nes ji per silpna.
Garbinimas “tautos vadų.”

Visoje Šimučio kalboje, 
kaip koks nešvarus siūlas, 
driekėsi garbininmas viso

Kalbėtojas teikėsi mums kių “tautos vadų.” Matyti, 
paaiškinti, kas yra sostinė ir norima- atsidėkuoti p. Sme- 
kokios reikšmės ji turi vals- tonai už medaliką. Darbuo-

reikalai butu tiesiog taboo. 
Tik tokiu budu bus išvengta 
politinio peštukizmo. Tikros 
apšvietos platinimas ir ko
va su religiniais prietarais, 
tai lygiai svarbus darbas vi
soms pažangioms srovėms. 
Todėl čia galima visiems be 
partijų skirtumo laisvama
niams prisidėti prie šito kil
naus darbo.

Dabar, pirm suvažiavimo, 
yra laikas apkalbėti, kokia 
ta musų laisvamanių drau
gija turėtų būti. Svarbu, 
kad tuo klausimu per spau
dą visi pareikštų savo min
tis—netik jau esantįs drau
gijos nariai, bet ir kiti lais
vamaniai, busimieji nariai. 
Taipgi reikėtų visiems lais
vamaniams, kuriems tik ap
linkybės leidžia, rengtis ir 
dalyvauti draugijos šaukia
mame suvažiavime. Tik vi
si bendrai ir nuoširdžiai 
dirbdami susilauksime taip 
dideliai reikalingos laisva
manių draugijos.

A. M. Metelionis.

Redakcijos pastaba: Jei
gu draugijos durys fašis
tams bus uždarytos, tai ne
galima sakyti, kad jos na
riais galės būti visi, be par
tijų skirtumo.

dieną gruodžio, Chicagcje. 
šitą suvažiavimą turėjo su
jaukti 1936 metais Cleve
lande išrinktas laisvamanių 

; centro komitetas. Bet ka
dangi šitas komitetas pa
miršo viską kitą, tai, beabe- 
jo, sykiu pamiršo ir reikalą 
sušaukti suvažiavimą. Bet 
ir 1-mcs kuopos suvažiavi
mą šaukiantis komitetas pa
darė pora klaidų, kurių ga
lėjo išvengti. Pirma klaida.

. tai suvažiavimo nukėlimas 
per toli į žiemą, kada jau 
oras nepastovus ir iš toliaus 
automobilium važiuot nėra 
saugu. Antra klaida yra 
daug didesnė ir ją reikia tai
syti: suvažiavimas prasidės 
sekmadienį, 5 gruodžio, 10 
valandą ryto ir tt. Suvažia
vimas turėtų prasidėti šešta
dienį, 4 d. gruodžio po pie
tų, kad sekmadienį anks
čiau butų galima užbaigti ir 
iš toliau atvykę delegatai

Phildelpnia, Pa. — Ger
biamas “Keleivi!” Prisiun-

. C1U $6;99 Maikio tėvui ant turėtų progos sugrįžti namo 
A.-.. :- puspadžių ir tegul jis iąnko j darbą. Sekmadienį suva- 

kių kailių dirbtuvėj čia bu- mano namelius iki 1934 šlavimą pradėjus, to pada-

Zuikio kailis tąsomas kaip 
klebono dūšia.

Gloversville* N.

vo sustreikavę darbininkai. 
Reikalavo geresnio atlygi
nimo, nes už 100 kailiukų 
nuvalymą mokėjo tik $1.80, 
o puleriai už 100 kailiukų 
gaudavo tik 80 centų. Strei
kas dalinai laimėta ir 1 spa-

metų.
Su gilia pagarba.

Steponas Norvilas.

eiami dalyvauti oivi ?vqi- t.bioj konferencijoj. Fašistų'“ “

PiTTSBURGH, PA.
Sandariečių veikėjas, Juo

zas Virbickas, stos prie 
altoriaus.

lyti nebus galima, nes i toki 
trumpą laiką nebus galima 
darbų atlikti.

i Chicagos kuopos turi iš
linkę komisiją, kad parašy
tų draugijai įstatus ir įteik
tų juos suvažiavimui. Butų 
gerai, kad šita komisija su
taisytus įstatus tuojaus pa

Spalių 8 d. teko pastebėti skelbtų spaudoj; tas duotų 
pastudijuoti juos ir 

nuomonę. Ir
milijonus litu steigiainera uzteKtmai, nes aaroas.r“'~ r—r- , ~ anksto įstatų dis-
mnjonus iau, buįgia kGE tiaorLEa ™i. jos žinios, sekamą naujie- Kusavimas žymiai sumazm-

koncentracijos . stovyklas,: ekn’ra tai t a Jo ia 3 kai- n3: “Moterystėn eina Juo- tu darbą suvažiavimui, nes
kui bus S’fuds.rni \isi 1his\c \ t-. <11 žinotumvlinfk TiPtnvftą nilUčiai “tus» kaip velniai klebono??* v-dick^, nasivs, su s anKSio oeiegatai žinotų, 
mvimtbs sietuvos oii.eciai. jdu§. Flaišc-ris turi gražiai Rozalija Stanelaite. kas įstatuose priimtina ir

nu- Reiškia, musų Juozas sto- i kas taisytina.
vi»uo nevr- pįautį vuodegą, ausis ir nu- ja į moterystės stoną ir, . a5. marn.ls Amenkoj, 

.. . Smetona jau va]ytį visą mėšlą, kad mote- kuomet jus skaitysit šią ko- Lietuviu Laisvamanių Eti-
nebeismano kaip Lietuvos >rinį butl£ priiR^iau apIink respondenciją, tai jau musų nes Kultūros Draugija yra 
uaudj išnaudoti. Priėjo prie kaklą apsisupti. Bet, Dieve darbštusis Juozas tikrai bus nau’a draugija, mes turėsi
mo, kad to.iau tylėti jau ne- tu mano, duok proto lietu- =urištas neatmezgiamu mo- nie pirmą jos suvažiavimą ir 
oegaLma. ivėms moterims ir mergi- reiystės (kodėl ne vyrystės) Priimsinie jai įstatus. .

Kaa ir užsieny gyvenda- noms, nes kurios perka zui- mazgu, nes jau pora užsa- Taigi nuo šito suvaziavi- 
mi, tunme pakelti savo bai- ki ^1^ koltį tos vra
są prieš smurto tvarką. Be tikrai durn^ žydelkos ‘ga

idresnės, tai jos jų ir neper

mylintis Lietuvos piliečiai.
Negana to, lašistai ren- j nujupinėt visas plėves, nu- Reiškia, musu Juozas sto-į 

giasi aptaksuoti vis>us neve- pįautį vuodegą, ausis ir nu- ja į moterystės stoną ir, . 
duslus vyrus. Smetona jau mpšln kr?H mote- kuomet inc ?kaitv*it šią ko-

jau musų

to. konferencijoj turės būt J
kų kun. 
kęs. 

Weli,

Kazėnas

linkime Juozui ir

Vi v*
yra užsa- mo daug priklausys draugi 

jos ateitis ir jos bujojimas. 
Jos tikslas turėtu būti: su-

apsvarstyta, kaip prisirengęfo,. Jeiį, aš turėčiau mote- Rozaiij'ai daug visokiu lai- “i“ ™?s Įafeyai.protau
ti pne ateinančio A. L. Kon-,^ tai nuDirkfiau iai „ . m;,, m„teiystės gyveni- .lan<:lus lietuvius j vienų or-. . . , A . ri, tai aš nupirkčiau jai ge- miu įu
greso, kuns įvyks ateman- ]UInbinj bumosą, o ne zui- me...

kinį furkoltą. Bet aš našlys, 
sirata, Mačiulis, tai man ne
reikia pirkti jokių.

cią vasarą. Sykiu bus pasi
tarta ir apie viešas prakal
bas, kurios Įvyks 19 gruo
džio Lietuvių Salėj.

Iš kitur tegul niekas neva-I šią konferencija yra į...............
kviečiami visi lietuviai, zlu%a c’onal darbo J,eakot- 

ir npvip nes darbo gaut negalima.
■ia už sa-• reiciau Sahma Saut mus-’ 

vo brolius ir sesutes senoj neęu darbo.
draugijų atstovai 
niai, kurie tik užtaria už sa-

tevynej.
A. L. Kongreso komiteto 

pirmininkas Clevelande,
S. K. Mazan.

UŽMUŠĖ KAROLIŲ 
VAITEKŪNĄ.

Čalis Mačiulis Vačmanas.

Lietuvių Meno Sąjungos 
Pirmo Apskričio Konferen

cija.

$25.00 DOVANA JAU 
NUOLIAMS.

Detroit. Midi. SLA 
kp. sumanė parengt muzi
kali vakarą ir paskyrė S25 
koniesto jaunuoliams už se
kančius pasižymėjimus: 1)

Reporteris. skleisti apšvietę
ir kovoti su prietarais.

Šitas draugijos nariais 
galės būti laisvos minties 
lietuviai, išskyrus fašistus ir 

352 jų simpatikus. Kiekviena 
fašizmo fmma yra priešin
ga laisvam protui, progre
sui, todėl tokiems žmonėms, 
kaip fašistai, neturi būt vie-

PITTSBURGH, PA.

Mirė Ona Ktbežienė.

Spalių 9 d, čia mirė Ona 
Kemežienė, sulaukus 86 
metų amžiaus ir išauklėjus 
gražią ir pavyzdingą šei
myną. Palaidota 13 spalių 
gražiose Holy Soul kapi
nėse.

Velionė buvo gimus Lie
tuvoje, Višpinių kaime, 
Griškabūdžio parapijoj, po 
tėvais Didžbaliutė, ir prieš 
47 metus atvyko į Pitts- 
burghą pas savo vyrą Juo
zą Kemėžą, kuris jau yra 
miręs.

Kemėžai ilgiausia gyve
no Vandergrifte, Pa. Jie iš
buvo tenai apie 35 metus ir 
buvo plačiai visoje apylin
kėje žinomi kaip nenuils- 

.vie^ą.or-ttantįs ir nuoširdus veikėjai.
Velionė Ona per daugeli 
metų iki pat mirties pri
klausė prie SLA., mylėjo 
laikraščius ir knygas.

Paliko didžiausiam nu
liūdime 4 dukteris ir 1 sūnų, 
būtent, Francišką, Pauliną, 
Edną, Vytautą ir Zanaidą.

S. Bakanas.

kuris parašys gražiausiai a- tos laisvamanių draugijoj 
pie SLA.; 2) kuris bus fiziš- Jei norime ją palaikyti, tai 
kai sveikiausias; 3) kuris reikia būtinai surasti for- 
turės sveikiausius dantis, mulą kaip tą padaryti, nes 
Minėtame konteste galės kitaip draugijoj prasidės 
dalyvauti tik Detroito jau-i vėžio su lydeka tąsymosi ir 
nimas. Plačiau apie minėtą bus good bye musų draugi-

Ši konferencija įvyko 10 
spalių dieną Chicagos Lie- 

\V estempert, ĮMd. — Rugpiu- tuviu Auditorijoj. Dalyvavo kontestą bus pagarsinta vė- jai. Europoj musų 
čio 27 automobilius pervažiavo Į 4 chorų delegacijos. “A’i’- Lau. J. T. Kibartas. į minčiai jau surado
Karoliu Vaitiekūną, kuris nu- !nies” redaktorius d. Jagmi- 1...............
vežtas Į South Baltimore Gene-jnas skaitė referatą apie me 
ral ligoninę, dvi valandas vėliau! no reikšmę. Priimta rezo- 
mirė. Į Ameriką velionis atva-|liucija, kurioj reiškiami va
žiavo pirm 30 metų; apie 19'geidavimai, kaip ir ką cho-

MUŠTYNĖS TARP ŽYDŲ 
IR LENKŲ.

Bialoje šiomis dienomis 
susiginčijus vienos smuklės 
savininkui žydui su darbi
ninku, žydas darbininką už- 

1 mušė. Užmuštojo darbinin
ko laidotuvės virto didelebendra- , ......______ ______ tam išgj. demonstracija, kurioje da

lį ir turi geras pasekmes.! L’vavo apie 10,000 žmonių.
: Pirma kiekvienoj Europos iZv^ai j ei^en? efne metyti 
šaly būdavo po pustuzinį i akn?e!lls. ir. pthi ^amlenj. 

i skirtingai? vardais laisva- i Pasipiktinusi minia puolė 
Spalių įmanių draugijų, kurios tan-,Z-V(!^ ^u^us’ 1?(kmze jų lan- 

: suba- kiaušiai tarpe savęs pešda- T. krautu\ įų \itijn:is. 
vosi už piimenybę, o apšvie- Plausės užtruko iki vėlyvo 
tos darbui neturėdavo lai- vakaro. Įsiksus policujai, 
ko. Bet štai 1936 metais ba- Į parimu, tvarka buvo su- 
landžio 12, 13 ir 14 dieno- g^mta. Policija . daug 
mis įvyko Pragos mieste, žmonių suėmė. Suimti ir ke- 
Čekoslovakijoj, Pasaulinis ja eiseną jiuolę zydai. 
visų laisvamanių kongre- j4,853.803,420 C1GARETŲ 
sas- . . , . . PER MĖNESI.

Tarptautinis laisvamanių Tabako trustas skelbia, 
kongresas Pragoj 1936 me- kad šių metų rugsėjo mėne- 
tais įsteigė Pasaulinę Lais- i s| buvo pagaminta ir išpar- 
yamanių Federaciją, kurios ,duota arti 15 bilionų ciga- 
istatai sako, kad visose sa- retp Jungtinėse Valstijose.

NEPRALEISKITE PUI 
KAUS BALIAUS!

Hartford, Ccnn.—
metu jis gyveno Luke. W. Va. raį turėtų veikti. Po rezoliu- 30 dieną, ateinančios suba- kiaušiai tarpe savęs pešda-“3? 
ir dirbo popieros dirbtuvėje, a- cija pasirašė K. Guzevičie- tos vakare, vietos progresy- 
pie vienuolika metų jis gyveno nė, Miss J. Mitkus ir J. Stul- vės draugijos bendrai ren- 

gaitis. čia puikų balių Ispanijos
__________ kovotojų naudai. Bus ska-

Sykesvdle, Pa. — šiame nių valgių ir išsigėrimų, 
laiške prisiunčiu senam tė- g”o? puiki orkestrą. Nėra

Baltiraorėje.
A’elionis buvo apie 60 metų 

amžiaus, paėjo iš Šiaulių apskr., 
Linkuvos parapijos. Paliko žmo
ną Marijoną, brolį Adolfą Vai- vui ant batų. Lankyk mano abejonės kad Hartfordo ir 
tiekuną ir vieną seserį Westem-' namus ir viską pranešk, kas apielinkės lietuviai parems 

Jis tapo palaidotas ^girdisi šiame margam pa- tą prakilnų darbą ir visi at-porte. Md 
šv. Alfonso kapinėse Baltimo- 
rėje. Jeigu norėtų kas nors apie 
velionio mirtį žinoti plačiau, ga
li klausti pas jo brolį sekančiu 
adresu: Adolfas Vaitiekūnas, 
103 First St., Westemport, Md.

šauly. Ir savo šoblės nepa- sdankys į paminėtą balių 
dėk, kol nenugalėsi visu pasilinksmint. Balius įvyks 
priešų. O tu, Maike, kalbi Laisvės choro svetainėje, 
teisybę, tai tau aš linkiu vi- Nepamirškite ateinančios

.. v subatos vaka7: w. lysę laisvamanių draugijos Riek tei* pYnįi? žmonės'pa
Mrs. Margareta Magolis. Tikras Lietuvys. turi nuo partijų stovėti nuo-,iejdžia su durnais’
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POLITINIŲ PARTIJŲ KOVOS 
ISPANIJOJE.

Maikio su Tėvu 1936 metų pavasarį, prieš ; rai. Bet komunistams be 
fašistų sukilimą, Ispanijos gailesčio puolant kitaip ma- 
socialistų partija turėjo apie nančius, šis judėjimas ėmė
60.000 narių. Dabar ji daug 
didesnė, bet užtai jos vidu
je atsirado nesutikimų.

Tiesą pasakius, nesutiki
mų buvo ir seniau, bet pc 
1936 metų vasario rinkimų, 
kuriuos laimėjo demokrati
ja. tie skirtumai pasidarė 
aiškesni. Pasidarė lyg ir dvi 
srovės socialistų tarpe. Iš 
vienos pusės buvo Largo 
Caballero, profesinių sąjun
gų vadas, kurs skelbė, kad 
visa valdžia reikia paimti į 
darbininkų klasės rankas ir 
kad smulkiosios buržuazi
jos rolė jau baigta. Jis skel
bė vienybę su komunistais 
ir net anarchistais, rėmė 
Liaudies Fronto valdžią, bet 
pats jon nėjo.

j Kita socialistų dalis susi- 
I grupavo apie Indaliesco 

Prieto ir Gonzales Peną. Ji 
sudarė vykdomosios komi
sijos daugumą ir gynė daly
vavimą valdžioj. Tai deši
nioji socialistų srovė.

Kova tarp šitų dviejų sro- 
| vių buvo aštriausia prieš pat 
| fašistų sukilimą.

_ , ...... .... Bet užpuolus fašistams
—Sveikas gyvas, tėve. nai visai nelija, ar lik šiaip demokratinę Ispanijos val- 
—Ačiū, Maike, už gerą sau sausa? - . - - -- -

žodį, ba sveikata man rei- —Kartais pasitaiko lie-
kalinga. Jau kelinta diena taus, bet labai retai. Cali- 
kaip nefylinu. fornijos tyruose kaliais ne-

—Tau reikia jau šiltesnių lija per kelis metus, 
drapanų, tėve. Parduok —Na, tai iš ko tenai žmo-
džionkmanui savo medalius nės alaus pasidaro? 
ir kardą, o nusipirk kokį —Tokiose vietose
apsiaustą. nės ir negyvena, tėve.

—Ai ges nat, Maike. Kiti
kakraz dabar tik gauna me
dalius, o aš mat parduosiu 
savuosius ant džionko! Į ką 
gi tai butų padabna?

—Bet tau reikia šilčiau
apsirengti, tėve. Medaliai Ar nesi matęs, kaip vande 
tavo kaulų nesušildys. niui verdant ant pečiaus, iš

—Pakentėsiu, vaike. Juk puodo kįla aukštyn garas?
Kristus netiek kentėjo už —Artai iš to’ garo pasi- atrodė didžiausi priešai, 
musgnešnus! daro lietus? Reikia kad

Bet kas non taip g?- Ke s to, bet panašiu anarchistu judėjimas Ispa- 
venti kaip Kristus gyveno? budu. saule amžinai kaiti- nij - dešimtmečiais tęsiasi 

—Ogi mes visi tunui taip na juraj pavirsiu ir runų beJ pJaliovos ir komuništams 
gyventi, _ Maike Žiūrėk, vanduo garuoja tokiu pat kuituringomis priemonėmis 
kaip kunigai pildo Kristaus budu, kaip ir is puodo. Ma- jis sugniužini neįmanoma.

Kad geriau sektųsi su 
£ anarchistais kovoti, komu-

įr ant čeverykų kaliošus už- niui lašelis susiduria su la- Irls5.a\r?^° sau talkininkų is 
simauna, kada lietus trapu- šeliu ir susijungdami pada- dešiniųjų socialistų tarpo, 
tį paiija. ro didesnį lašelį. Kada galų Largo Caballero tuomet

—Maike, kunigų nekriti- gale jie pasidaro jau tiek iš valdžios rezignavo ir 
kuok. Jeigu tu toks kytras, sunkus, kad nebegali ore iš- Vykdomoji Socialistų Parti 
tai verčiau išvirozyk man, silaikyti, jie pradeda kristi jos Komisija, kurioj deši- 
kodėl stiklas nuo krupniko žemėn lietaus pavidale. nieji sudaro didžiumą, jo 
trūksta? Ot, pereitą subatos —Tai tokiu spasabu išsi- rezignaciją priėmė. Sako- 
vakara mudu su
nu 
ko 
lą
sų procė nuėjo į sinką. —Na, tai pasakyk tu man, dimo iš užsienio.

—Tai reiškia, kad karštą kodėl mes Lietuvoje kalbė- Pasitraukus kairiajai Ca-
skistimą pylėt į šaltą stiklą, davom rąžančių ir prašyda- ballero vyriausybei, susi- 

-O ką tu žinai, kad stik- vom panelės švenčiausios, darė nuosaiki Negrino vy- 
kad ji duotų lietaus, kuomet riausybė, kurioj dešinysis 
bulvės laukuose džiūdavo? socialistas Prieto lošia rolę 

—Todėl, kad jus buvot ne iš menkųjų. Jis visados 
nemokyti. buvo “tvirtos rankos” šali-

—Bet musų parakvijos ninkas ir dabar pasiryžo su- 
klebonas irgi liepdavo mel- valdyti tuos. kurie nori ra- 

—Aš tau paaiškinsiu, tė- stis, kad Dievas pakrapytų dikalaus ispanų visuomenės 
ve. Stiklas nuo karščio skė- laukus, o jis juk mokytas. " gyvenimo pakeitimo. Ko- 
čiasi. Bet ne visos jo dalys —O ar tos maldos "pagal- munistai čia jam atėjo į tal- 
tam pasiduoda. Jeigu įpilsi bėdavo? ką. Kituose kraštuose atro-
karšto skysčio į šaltą stiklą, —\e visada, Maike. Gas- do be galo keista, kad ko-

džia, socialistai savo' viduji
nius ginčus padėjo Į šalį ir 
visi kaip vienas stojo ginti 
respubliką.

Largo Caballero, kuris 
piima nenorėjo dalyvauti 
koalicinėj valdžioje, dabar 
stojo tos valdžios priešaky. 

. Ir jo Įtaka dabar labai paki-
—Okei, Maike, o is ko jo Tačiau jo draugavimas 

lietus pasidaro. fU komunistais greit nutra-
vandens. ko. Priežastis buvo ta, kad

—Bet kas tą vandeni is- komunistai norėjo išstumti 
kelia aukštyn, Maike.’ _ kitas revoliucines grupes, o 

—A anduo kįla pats, tėve. Caballero norėjo jas vieny
ti. Caballero Į savo vyriau
sybę įtraukė net ir anar
chistu5, o šie komunistams

zmo-

Maike.
tnij

mokslą. žyčiai vandens burbuliukai
—Labai pildo, tėve! Kri- kįla aukštyn ir plaukioja 

stus basas vaikščiojo, o jie ore debesų pavidale. Ilgai-

silpnėti. Daugelis socialistų 
organizacijų, priešaky su 
Madridu, griežtai pasisakė 
prieš komunistų metamus 
kaltinimu5 socialistų kovo
tojams.

davė jai savo širdį ir kraują. 
Aš nesidžiaugiu nekontro
liuojamų elementų elgesiu, 
kurie griebiasi ekscesų, bet 
aš negaliu pripažinti repre
sijų prieš sroves, kurios at
stovauja ispanų liaudies 
klasės didijį žygį. Dabarti
nės valdžios elgesys yra vi
sai priešingas valdžios elge
siui revoliucijos pradžioj, 
kada ji ginklavo darbinin
kus. Kodėl gi juos nugink-

Sveikatos Skyrius
Sį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

DANTYS IR SVEIKATA.

Rašo Dr. C. Z. Vežei.
Asmuo gyvendamas trok- , e1?4’

j bent kelios rimtos priežas
tys. Svarbiausios tai aplei
dimas, neva ly mas 

supuvę ir
dantų;
nulužę

_____  luoti dabar, jeigu kova yra šta kuodauigiausiai sveika- clanl-vs’ atlikusios šaknys ir
Valencijos socialistų fede- • dar paaštrėjusi ? ’ tos. q kada sveikas, tai ir
racija nutarė paleisti visus to d Rad kairysis linksmas.

vienybes komitetus. - - _ .
kol Hernandez ir Pasiona- 
ria (komunistų vadai) neat
šauks šmeižtus prieš Largc 
Caballerą.

Taigi, nors Caballero iš 
valdžios pasitraukė, jo įta
ka socialistų miniose didelė 
ir jie niekam neleis jį be 
reikalo užgaulioti.

Jo draugai per savo laik
raštį “Adetante” stipria: 
kritikuoja komunistus. Sa
ko, komunistai siūlo mums 
vienytis, o tuo tarpu šmei
žia musu daugiausa užsi- kas kart vis daugiau balsu, kiams, nes beverti

nevykęs užtaisymas dantų. 
Atkartotinai girdim apie

Pyorrhea ir jos blogas pa-

tarnavusį veteraną ir drau
gu

Pats Largo Caballero pa
sakė užsienio laikraštinin
kams taip:

“Pasitraukdamas iš val
džios, aš tikėjausi paleng
vinti pergalę. Nors dėl jos 
abejoti netenka, tačiau iki 
šiol ji vis dar nerealizuota. 
Man atrodo, kad neišmin
tinga atstumti nuo valdžios 
ir atsakomybės tuos. kurie 
revoliucijos momentu ati-

f----- .... o -i „ ,• name ryormea. is dantų irkomunistų ir padare bend- mi tūlų sistemos ligų. ; enį t bė jiai 
ro veikimo susitarimą su Dantų sveikatos stovis ir kraujas, bįt skausmo nė- 
anarchosmdikaiistais. Revo- priklauso daug nuo motinos ra TiR Ruomet smegenys 
bucinio darbininkų alianso maisto. Moterys turi būti at- pasmunka, tai kartais dan- 
sudarymą Komunistai laiko sargios su maistu kuomet t bijo labai karšto arba 
"pastangomis suskaldyti an- yra nėscios, taipgi kada ku- šalto valgio
tiiašistinį frontą.” Nežiūrint dikį žindo. “ Pyorrhea" yra neišgydo-
\Lo to, susitarimas tapo Balansuotas maistas yra ma liga, tik pačioj pradžioj 
pasirasytas. Pačioj socialis- ]ąbai svarbu ypatingai nėš- galima sulaikyti nuo plėti- 
tų partijoj taip pat reiškiasi čioms moterims ir kudi- mosi. Norint apsisaugoti
, j-i - i ------- ’ — —-----maistas nuo Pvorrhea reikia labaiKad brolžudišką kovą su neduoda naudos, bet dai 
anarchistais ir “trockinin- padaro blėdies. Reikalingas 
kais ’ laikas užbaigti. įr naudingas maistas, pa-

bet dai reguliariškai dantis valyti ir
laikas nuo laiko gerai dan
tis apžiūrėti ir jau kada

Kaip ten bebūtų, tačiau gautas į kūną yra paskirsty- pats negali tinkamai nuva- 
šie visi ginčai yra skaudi tas. i įvairias dalis. V iena pyti, tuomet reikia kreiptis
* • i ii-i. /I a lic lin fla \rrxio Vau Ine Jon.____  l....... ______ ir J_____žaizda respublikoniškam (Įa^s budayoja kaulus, dan-!pas dentistą, kuris gali daug 
judėjimui. Juo greičiau jie tis: kita minkština kuno au- pagelbėti, 
bus išgyvendinti, juo grei- ^lnIUS ir tt. O kraujo ir lym- Gal būt skaitytojas esate 

f atiko sistema išskirsto mai- daug kartu girdėjęs asme- 
stą į visas kuno dalis. Reiš- j nį sakant: “Mano tėvas 
kia, nors ir mažas kąsnis, į prarado dantis nuo Pvor- 
bet bile tinkamas, tai au- rhea, mano motina prarado 
gančiam kunui daug reiš- dantis nuo Pyorrhea ir mu
kia. no dėdė yra praradęs dantis

čiau artės ir pergalė. Liau
dies troškimas yra vienas ir 
tas pats — laisvės, žemės ir 
duonos. S. Pilkauskas.

(“L. Ž.”)

Bostono Lietuviai Prašo Roosevelto Pa

skelbti Boikotą Fašistinėm Valstybėm.

Aną vakarą South Bosto-1 It was further unanimously 
ne įvyko lietuvių mitingas, voted to ask the President oi 
kur kalbėjo adv. Bagočius the United States and the State 
ir S. Michelsonas, aiškinda- nonartmpnt
mi Roosevelto užimtą pozi- P 
ciją Japonijos ir kitų fašis
tinių valstybių atžvilgiu. Po Presblent that the quarantine 
prakalbų vienbalsiai buvo which the American people are 
priimta rezoliucija užgi- in favor of, is as follows: That 
riant Chicagoje pasakytą all the citizens of Italy. Germa- 
Roosevelto kalbą ii prašant nv an(j japan, except those who 

tą kalbą gyveni-,jį vykinti
man.

las buvo šaltas?.
—Kitaip jis nebūtų tru

kęs, tėve.
—Bet kodėl šaltas turi 

trukti? Ar jis netoks stip
rus?

Viešose vietose atkartoti 
nai galima pastebėti žmo
nes su paraudonavusiais 
dantų smegenimis, tiesiog 
kraujas iš smegenų bėga, 
tai reiškia, tas žmogus kan
didatas į pyorrheą. Tam yra

to interpret and 
proclaim the statement of our

unqualifiedly have renounced 
their allegiences to the policies 
and principles of the present

nuo Pyorrhea ir tt.” Reiš
kia, jau toks likimas, tai ką 
gi bedarysi? Bet atsiminki
te amerikonišką patarlę: 
“Uncija apsisaugojimo dau
giau reiškia už švara gyduo
lių.”

MOKSLO STEBUKLAI SAN FRAN

CISCO PARODOJE.

Namai iš vieno stiklo ir 
plieno.

San Francisco 
ruošiasi Pasaulinei ' Paro-

Rezoliucija siūlo, kad
einant Roosevelto "kvaran- italy, Germany and Japan.be giau kaip 1,100 darbininkų 
tina,” visiems Japonijos, requested to depart from USA. stato visokius fantastiškus 
Vokietijos ir Italijos pilie- within a reasonable time or be trobesius parodos patal- 
čiams, kurie gyvena Ameri- deported; that no goods be im- poms. Dabartiniu laiku bai- 
koje j.r nėra dabartinių savo ported from or exported to the gįami statyt Namu ir Sodų 
valdžių visiškai išsižadėję, said three countries as long as Runai. Čia bus išstatyti na- 
butų įsakyta tuojaus is čia the šame remain under present rnai iš vieno stiklo, ir taip 
išvažiuoti, o jeigu jie nepa- ieadership and adhere to the pat namai be jokio stiklo, 
klausytų, visus juos depor- present well known policies; bet iš vieno tik plieno. Plie-

mą ir jų nokimą: elektra 
tuos javus kuls, mals ir duo-

skubiai k«P5- Elektros jtaisos 
mels kalves, kitos itaisos

dai, kuri' atsida^š Turtu p!®.“* Puodus, da kitos valgį
t • /m -ri ‘ \7lvinc Ictohioncic įci’orli-Saloje (Treasure Island)

1939 metų pradžioje. Dau-

tuoti. Kad iš tų trijų valsty
bių Amerikon nebūtų įlei
džiami jokie laivai, ir kad 
Amerikos laivams ir pilie
čiams taip pat butų uždrau
sta į tas fašistines šalis vyk
ti, pakol tenai laikysis da
bartinės d iktaturos. Paga
liau, kad visiems Amerikos tęs; that all the American eiti 
piliečiams, kurie dabar gy- -GUS residing in or doing busi 
vena tose fašistinėse šalyse, 
butų įsakyta tuojaus grįžti 
namo, ir kad visi konsulai ii 
diplomatai taip pat butu at
šaukti.

Anglų kalboj ši rezoliuci
ja skamba taip:

virins. Įstabiausis išradi
mas, tai elektrifikuoti sietai 
vabzdžiams naikinti. So
duose ir daržuose išstatomi 
tam tikri vielų tinklai, kurie 
nakties laiku apšviečiami 
tam tikromis šviesomis ir 
sutraukia iš visos apylinkės 
peteliškes.. Tie tinklai yra 
elektrifikuoti ir visus va
bzdžius užmuša. Apačioje 
itaisvti loviai, i kuriuos ne-that no American citizen or niniai namai, suprantama. . , -

vessel be given a paasport or turės būt apšviečiami dek- gyvos peteliškes sukrinta ir 
clearance lo anv of the afore- tra, gi oras vintiliacijai bus Pa?kui atiduodamos tįstoms 
said three countries; that no ei- čiulpiamas iš lauko per tam Kaip SKan?Konis-
tizen or subject or vessel of the tikrus koštuvus, kad jame 
three aforesaid named nations nebūtų jokių dulkių nei 
be permitted to enter into the suodžių. Bus taip pat paro- 
territorv of the United Sta- dyti pavyzdingi sodai.

ness in the aforesaid three 
countries be ordered to liquida- 
te their interests and to leave 
the respective countries; and 
further that all the diplomatic- 
and consular representatives of

Daržovės augs be žemes ir 
be saulės šviesos.

Bus įtaisytas chemiškas 
žemės ūkis, kurio tikslas 
bus parodyti, jog daržoves 
galima auginti be saulės

Vietos paruošimas kainuos 
$50,000,000.

Vietos paruošimas ir pa
talpų šitai parodai pastaty
tas kainuos §50,000,000. 
Kas norės parodoje daly
vauti, turi iš kalno užsisa
kyti sau vietą ir užmokėti 
už ją. Iki šiol jau 15 šalių 
yra užsisakiusios sau vietas. 
Daugiausia iki šiol užsire-

RESOLUTION
At 

rican
extraction. 
of October.
Hali in So. loštom Mass., after Ce that these

. sviesos j1', be saujos žemes gįstraVo Pietų Amerikos 
tr.e aforesaid three countries be —cheminiu budu. Tai ve- Jespubliku. g kitu konti- 
requested to leave the Lm.ed 1,aus,s agrikultūros mokslo nentu Eįjptas, .Japonija, 

-.orman Daržas gali būt KubaStates and that all American stebuklas.
a mass-meeting of Ame- diplomatic and consular repre- įtaisytas skiepe ar kitokioj Califomiios valstiia nžsi-

citiz< ns of Lithuanian sentatives be immediately re- patalpoj. Milton Silverman, c-oba oon navilinn? iiž
old nn thp 14th dav oollod ek---- ______________ _ _ J SaKe SaU PaVlllOną UZ ->O,-

jis tebėra da šaltas ir nespė- tų lietaus, ale vistiek nieko tas visai suprantama. Ispa 
ja kartu su vidujinėm šie- nemačijo. nų darbininkija jau buvo
nom plėstis. Rezultatas bu- —O kunigas meitėlį su- organizuota i socialistines 
na toks, kad išlaukinė pusė valgė?
trūksta ir perskila visas stik- —šiur, Maike. nes CNT profsąjungas. Ko
las. —Taigi tas ir parodo, tė- munistams teko verbuoti

—Na, gerai, Maike, jeigu Ve, kodėl kunigas liepia pra- narius iš smulkiosios bur- 
tu viską žinai, tai pasakyk gyti pagalbos pas Dievą.' Jis žuazijos tarpo ir todėl jie į; 
man da vieną daiktą. Ar y- nori, kad tokie neišmanė- savo programą įrašė “nuo-j 
ra kur nors ant svieto toks ljaį atvežtų jam po meitėli, savybės gerbimą,” su kuo'pariment under the
pleisas, kur visai nebūtų lie- __Na, tai denkiu, Maike, revoliucijos įsiūbuotos ma- of the Secretarv of
taus? _ _ kad tu man tas tajjemnyčias

—Taip> tėve, yra. Sau- įšklumočijai. Dabar jau ir 
šiaušia vieta žemės paviršy ag nebusiu toks durnas.
vra Sacharos tyrai Afriko- ____ ___ ________________
je. Yra ir Amerikoje sausų
vietų, pavyzdžiui, Mohave 
tyrai Californijoj.

—Sakai, sausiausia vie
ta. Ar tai rokuojasi, kad te-

dd on the lfthday called from the said tlree kuris rūpinasi šituo parodos 000,000. Missouri už S112,- 
at St. Om-r eonntnes. In ™m and sutoBn- skyrium sako. jog vietoj 500> Illinois už S100.000, 

3 nations, which saules bus vartojama dirb- orpo-nn nž §60 000 ir tt T« 
due discusy >n of eurrent events are endangering the world with tinė šviesa, o vietoj žemės ržriramrtravn
and prese International af- another conflagration and —vanduo. Į vandenį sudės valstijos "
fairs and implications, upor. blood-ched and the actual de- visas reikalingas chemines — ' *

Kor-

jau 23

UGT ir anarchosindikalisti- motion- du; seconded. ir was ’struction of the attainments of trasas ir sudės sėklas.
Unanimonsly voted to ap- our civilization be proclaimed 

prove the attitude and stand as parish nations which saidna- 
taken ’ov the President of the tions no civilized nation or hu- 
United States, Franklin D. man being can have anything

, Roosevelt, and our State De- 
leadership

m common.
It was further voted that

Oficialiai ši paroda va-
.............. , ... dinsis: Golden Gate Inter-

nai, žirniai, arbūzai, spina- national Exposition ir dau- 
kas, salotos ir kitos daržo- gebu žvilgsniu bus panaši i 
ve užaugs ir nunoks nuo 3 buVusią Chicagoje Centu™ 
iki 6 sąiaicių. Ir derlius čia of Progress paroda, čia 
visoumet bus 100 procentų taip pat bus Moks!o Rumai 
užtikrintas, nežiūrint ar Iau- Tarptautiniai Rumai, Meno

Jungtinių Valstijų val
džia iieško budu orlaiviu , _nelaimėms suraginti. Pei- <>?ug PnUnmo ir ęme orga- 
du metu ji išleido tam tiks- ii!2““1.1
lui $7,OOO,000.

sės nenori sutikti
Komunistai dabar siūlo

socialistams susivienyti į 
vieną partiją. Socialistų' gated by irresponsible mogalo- 
partijos vykdomoji komisi- į maniacs of the Mussolini and 
ja parodė šiam reikalui Hitler type and the savages 

\vho direct the militaristic jin-

Pradžioj visa ėjo labai ge-

State Cor- copies of this Resolution befor- Re snigs, ar lis, ar saulė de- p>un-,ai jr kitokiems tiks-
dell Hull, not only to prevent, warded to the President of the gin?, sako Ml\ Silverman. iaTn<=. rme^tai
the incipieir ne\v world confla- į United States and to the Secre- 
gration \vhich is being promul- itarv of State. Mr. Hull and to

goism in Japan. 
for all time<i.

būt to end it

Elektrifikoutas ūkis žudys 
vabzdžius.

AUDROS IR POTVIN1AI 
ANGLIJOJE.

Elektros Rūmuose bus Pereitos sąvaitės pabai- 
įtaisytas elektrifikuotas že- goję Anglijoje siautė bai- 

Chairman of the Meeting, mes ūkis, kur viskas bus at- sios audros ir potviniai. Pie- 
A. Pilvinis, liekama elektros pagalba, tų pakrašty juros bangos 

Secretary of the Meeting. Elektra akstins javų augi- siekė 40 pėdų aukščio.

the American and Lithuanian 
Press.

Jonas Krukonis.

t
f
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TRUMPAI IŠ VISO PASAULIO.

Įvairios Žinios.
Teroro Byla Fran- 

cuzijoje.
Paryžiaus spauda, rašy

dama apie atentatų bylą, 
pažymi, kad esąs nustaty
tas ryšis “Kaguliari” orga
nizacijos su nesenai įvyku
siu bandymu pagrobti iš 
Bresto uosto povandeninį 
ispanų vyriausybininkų lai
vą.

Kaip jau rašyta, Tulu- 
zos apylinkėje buvo suimta 
italė Ferračini, italo Pazoti 
mylimoji, kuri dabar jau 
apklausta. Kaip praneša 
spauda, ji davusi parody
mų, kurie apkaltina Pazoti.

NEMUNE PAGAUTA PO 
70 SVARŲ SALMONŲ.

Rugsėjo pabaigoje Ne
muno žvejai Viikijos-Rau-

Suparalyžiuoias Atvežtas Teisman.
I Sovietų lakūnai, kurie Ncrvedijos Nobelio Insti 
įlėkdami iš Maskvos į Cali- lutas numatė paskirti Nobe
forniją prapuolė rugpiučio lio dovaną prezidentui d< ndv- rio rajone turėjo ne- 

Dėl Kvailų LaŽllbu ; mėnesy, iki šiol da nesuras- Rooseveltui už jo nuopel- paprastą žūklės pasisekimą. į 
>t , , % ~ ti, bet jų jieškojimas da ne- nūs pasaulio taikai palaiky- Per kelias dienas sugavo
beteko Gyvybes. nutrauktas. Lakūnai Wil- ti, bet P.ooseveltas savo var- apie 5,000 kilogramų laši-

---------  kins ir Hollick-Kenyon, ku- dą ištraukė ir pasiūlė duoti šų (sa’monų). šiuo nepa-
Pasauly pasitaiko visokių rie yra peiskridę šiaurės tokią dovaną Norvegij< s prastu žvejų laimikiu susi- 

visokiausių lažybų. Kai ku- žcmga’į jau 6 kartu-, šiomis rašytojui, Fredrikui N' r domėjo profesorius T. Iva
nuose kraštuose lažybos y- dienomis ruošiasi vėl tenai menui. Nobelio dovano- pa- nata-kas ir kiti gamtininkai, 
ra tiek paplitusios, kad ten lėkti, gal pamatys kur ant prastai siekia apie $40,000. Mat, visuose Lietuvos van- 
lažinamasi dėl kiekvieno ledų nelaimingąjį lusų lėk- ... .. . denyse per metus sugauna-
niekniekio. O jei jau yra tuvą su jo žmonėmis. į„ Jeruza‘ej arabai pašovė ma tik 5,000 kilogramų la-
kur kokios lenktynės ar žydų mokyklų inspektorių šišu. o čia per kelias dienas
varžybos, tai be lažybų nie-i D2.nc.g0 miestas yra neva Avinoamą Yelliną, kuris mažam plote jų tiek daugį 
kas neapsieina. Pas mus laisva respublika, bet tenai yra baigęs Anglijoj C am- gauta! Be to, šį kartą su
kartais taip pat mėgstama vyrauja naciai. Dancigo bridge universitetą. Jo gy- gauta lašišų po 60—70 sva- 
dėl vieno ar kito dalyko su- parlamente yra 66 naciai ir pavojuje. jų. Tokio dydžio žuvų Ne-
silažinti. tik 6 katalikų “Centram” j Austrijos sostinei, Vieno i ”?un8 ret?* pasitaiko, todėl

Bet dažnai pasitaiko ir Paftij°s nariai... PereĮtą są- tuja prau prna kreinėsi i žvejai joms gaudy-

Dienos sensacija Pary- buvo Oslo mieste, Norvegi partija Pi aisty ejams ivai
žiuje buvo Pazoti parody
mai. Nors tardymas jo ir ne
baigtas, bet jau esą nusta

JVJ. Čia vienas darbininkas į?- Todel kataliku partija. Francui:,a nusiuntė 80 
pasigyrė, kad jis galis be Panage tapo uždaryta, o Ikaro orlaituų Siaurės A fu- paprakaituoti 
baimės išgerti pusę literio -1OS nanal Pimente prnm- knn nes Italuos snina, te- T ? 7,,™ v,

oaimes privertė gerai

tvti jo ryšiai su pragaro ma- benzino ir jokio blogumo ”. -.,?aC!^ taiP3 RaiP. . sve- 
čin» atenta- nejausiąs. Tuojau, žinoma, cial 11 kaitų su naciais tu-sinų sprogamimo 
tais Paryžiuje. 

Daug nuomonių
į atsirado prieštarautojų. Ir 

sukėlė k3 gi—tuojau susilažinama.
rėš balsuoti.

kcn, nes Italijos šnipai te- Ūž žuvis Vilkijos ir Bru-

Francuzijoj Generaline Popolo d’Italia

nai pradėjo kurstyti muzul- žės žvejai gavo apie 17,000 
manus prieš francuzus. litų. Toks gausus žūklės der-

.. .. t-------  ,.T1 liūs tuojau atsiliepė į žuvų
M ūse alinio ciganas. II kainas. Kainos žuvims Kau- 

rašo, kai. ne staiga smarkiai krito, bet,
fcpanij miesto Irano .karo Tokmm^vykimjaminėti^vi- Darbo Konfederacija nutarė i Amerika siunčianti ginklų nel'akį vėl atsitaisž. Gam \Villiam McKibbon (dešinėj) buvo suparalyžiuotas vaikų 

paralyžiaus ir dabar nevaldo kojų, Važiuoja ant ratukų, 
rankomis pasivarydamas. Policija sako. kad tūlas laikas 
atgal jis sužeidęs savo motiną Hollyvvoode ir nuo to ji mi
rusi. Taigi dabar jis yra patrauktas teisman ir kaltinamas 
žmogžudyste, čia jis parodytas ant savo ratukų teismo sa
lėj. Teismo valdininkai ji saikina. kad prieš teismą jis ne
meluotu.

gubernatoriaus suėmimas.
Pirma Francuzijoj buvo su
imtas gubernatoriaus šofe
ris. Gubernatorius Troncho- 
sa atvyko Į Francuzijos mie- 
stą Andrei protestuoti ir po!Ju°J?u 
to vėl grįžo į Iraną. Tačiau benzinas, ir

, , . . , Įsigėrę, uaoar, boikotuoti parduodamas! lojalistų Ispanijai per So- aiškina
darbininkas turėjo parodyti į Francuzijoj japonų prekes, vietų Rusiją
savo galią — išgerti pusę -----------J J - -------—---------------- ------ — . . , . . , .
literio benzino, o antraip | TAURAGĖS SUKILIMĄ MININT. atS,,ad° “ek daUg U
lažybas bus pralaimėjęs, i ________ ~ -

buvo

iš kur ir
kodėl Nemuno vienoje vie-

Beveikdarbininkas Pri“ '’ienuoliką
„ ----- .------ metų smurtu buvo nuversta

kazkooel gubernatorius vei A,.k;n;riVac hL-n n-orJ Lietuvos teisėtoji vyriausy-
atvvko į Francuziją ir čia Bet daibinmkas buvo gana bė Tai buv0 1926 metais
policijai davė parodymų, J?’-Ja.™ pa^e' gruodžio mėnesio iš 16 į 17
po kūnų Tronchosa buvoir u?’.kad visi, jau buvo nakti Tą smurtą įvykdė
sulaikytas. iSonnr^dnvo^ot mikitai sn° Lietuvos tautininkai su Vol-

Išsiaiškina, kad bandy- • švarko rankovėn demaru Priešak-V’ kurie su' 
mas pagrobti ispanų vyriau- rvttca Lietuvos konstituciją
sybininkų povandeninį lai- Gi eitai pu. e htei įo benzino.} duota priesaiką ir su <nn-
‘ ii Rrpjtf turi ka* koki buvo ištuštinta. Darbinm- , p . u g .vą is Bresto, tun kaz b-Oki, - b laimėio Atro-iklu rankoJe atsistojo prie rysi su franeuzų Še, kurio Ū-į iaz>Da> mimejo auo jvaldžios> kad išgelbėti Lie-

asmenybė yra labai įtarti- fc,npRtainP?£ tuvos dvarininkų luomą, 
na. še yra de la Roko parti- Kiaušiai. Tačiau ne taip is- * e
jos narys ir “Kaguliari” or- ®JO:. darbininkas įssieme
ganizacijos narys. Išaiški- papirosą ir norėjo jį uzsi- 
nama, kad Še taipgi turėjęs degti. .Bey neatsargumą ug- 
ryšių su pragaro mašinų sta- m£ Prisihete prie benzino,

Kitų metų rugsėjo mėne
sio pradžioje įvyko naujas 
Lietuvoje sukilimas. Lietu
vos valstiečiai, pamatę ko
kius reikalusrvmu Re tfTTšaiik^nm  ̂ka"d supilto rankovėn, ir berną- kius reikalus tautininkų j- 

tulas italas ’ O’andni tain tant dubininko rūbai užsi-Įvesta diktatūra pasiryžusi pat tuSjS S su pra'- Kol spėjo užgesinti,įginti, pradėjo —

garo mašinų statymu.
MnBu.. turėjo su Pazoti taį mįrg. Taigi, nors benzi 

pasika.bejimą. x ązoti pa- no b. neįšgėrė, bet gyvybę

ruoštis nau-
darbininkas tiek apdegė' į jam sukilimui už atsteigimą 
kad nuvežtas ligoninėn grei- Lietuvos demokratijos ir 

grąžinimą Lietuvos darbi-

Tauragės sukilimas baigėsi Maine’o valstijoj farme- 
valstiečių pralaimėjimu, riai užaugina labai daug 
Karo teismui vėl buvo dar- bulvių, kurias nevisuomet 
bo: teisti ir šaudyti tuos pa- gali parduoti, todėl federa- 
siryžėlius, kurie iškovojo linės valdžios agentūra, ku-
Lietuvai nepriklausomybę ii rūpinasi farmerių reika- Rugsėjo 11 dieną Ėgly-i ^'ieškau Martino palšio, 
ir kurie drįso pasipriešinti iais, pasisiūlė pastatysianti nės km. Girkalnio valse.'dd ?k«„p£un%,h',S‘ir“plsSi^uiku 
naujam smurtui. jiems krakmolo fabriką, nežinomų priežasčių sudegė yyv\no chuąjroje. aš atvažiavau tik

Rugsėjo 13 dieną Taura- kur prastesnės rūšies bulvės į uk. klojimas ir jame buvę minėkit
gės apylinkėj tratėjo karei- bus galima sunaudoti krak-‘javai. Kiek anksčiau prieš į p:“1:e'::;(>^7uiSr'^”ki1na^kinga:i’ 
vių šautuvai: tai buvo šau- molui. Jeigu ūkininkai tam šį gaisrą sudegė kito uk. į 137 Arthūr st., Montello, Mass. 
domi Tauragės sukilėliai, pritars ir sutiks prastesnes .....................
Vieni jų buvo karo teismo savo bulves parduoti šitam 
nuteisti, kiti be jokio teismo tikslui, tai fabrikas bus pa- 
sušaudyti. Be galo žiauriai statytas.
buvo numalšintas Tauragės 
sukilimas. Savo žiaurumu 
tautininkai norėjo išgąsdin
ti Lietuvos valstiečius ir 
darbininkus, kad jie dau
giau nemėgintų kelti gink
lo ir priešintis tautininkų 
diktatūrai.

DU GAISRAI RASEiNIU 
APSKRITY. PAJ IEŠKOJIMAI

ninkams
įeiškęs, kad Ispanijos fašis- vjstiek prarado. O tai vis dėl laisvių, 
tai turi sumanymą apkrėsti kvailu lažvbų .
Francuziją tifo baktenjo- ‘ _____
mis. Be ko kita, Pazoti kal
tina suimtąjį Tamburini.
Kaip žinoma, Pazoti suim
tas toje pačioje byloje, kaip 
ir Tamburini. Spėjama, kad 
abu jie yra pavojingi pro
vokatoriai.

Išaiškinta, kad italas 
Kampeli suimtas ryšium su 
tunelio, jungiančio Francu
ziją su Ispanija, sprogdini
mu, esąs ne Kampeli, bet 
Gardeli. Kvočiamas Garde
li nurodęs savo bendrinin
kus. Be ko kita. Gardeli pa
reiškęs, kad jam buvę pa
vesta susprogdinti Ispani
jos konsulatą Tuluzoje. Ne
susprogdinęs jis tik todėl, 
kad paskutiniu momentu 
konsulato lange pamatęs 
kelis vaikus.

NUŠOVĘS TĖVĄ.

ir valstiečiams 
kurias garantavo 

Steigiamojo Seimo priimto
ji Lietuvos konstitucija. Tai 
buvo 1927 metais Tauragės 
sukilimas.

Tauragės sukilimas buvojmės jis ir naujoje kovoje, 
organizuotas gerai ir jis bu-į “Liet. Aidas Brazilijoj.”
tų pavykęs. Tačiau vadai tą __________
sukilimą išdavė, pasmerk- JAPONAI APŠAUDĖ EU- 
dami šimtus Lietuvos yals- ROPIEČIŲ KVARTALĄ, 
tiecių mirčiai. Vadai, istus- _ . . .
tinę bankus, paliko sukilę- Pereitą nedeldieni japo-
liu armiją, o patvs pabėgo ^a^P.ai aPsaude iš kni
su pinigais užsienin. Ir taip ką3yaidzių tarptautinį euro
-------- •----- - — piečių kvartalą Šanchajuje.

Vienas anglų kareivis buvo 
užmuštas ir daug amerikie
čių išgąsdinta. Amerikos 
konsulas pareiškė japonų

Nors daug krito pasiryžė
lių, bet kulkomis laisvės 
troškimo niekas nepajėgė ir 
nepajėgs nuslopinti. Lietu
vis kovojo ilgai su rasų pri
spaudėjais ir laimėjo; lai-

CIVILIZUOTAS BARBARAS.

Joseph Consugar. 17 metų 
amžiaus vaikėzas iš Minersvil- 

Kaip praneša laikraščiai, lės. Pa., prisipažino policijai nu-
Pazoni esąs fašistas.

ŽMOGŽUDŽIO AUKA.

šovęs savo tėvą miegant. Jis sa
kosi negalėjęs pakęsti, kad tė
vas mušdavęs motiną. Dabar 
šis jaunuolis sėdi Pottsviilės ka
lėdine.

BAŽNYČIOS ŠULAS GA
VO 6 METUS KALĖJIMO.

Gardiner, Me. — Hany j 
M. Vinal, 54 metų amžiaus 
šio miesto valdybos narys 
ir stambus bažnyčios šulas, 
pereitą savaitę buvo nuteis
tas 6 metams kalėjimo už 
nemoralų elgėsi su mažais 
vaikais.

TURKIŠKOJ PIRTY UŽ
TROŠKO DU ŽYDAI.
Columbus, Ohio. — Pe

reitos subatos vakarą du 
žydai, Goldbergas ir Gold- 
farbas, nuėjo čia į turkišką

Mae Pollock. 24 metų am- pirtį įr abudu buvo rasti už- 
ziaus mergina, buvo rasta savo troškę. Valdžios daktaras 
kambary New Yorke žiauriai pripažino, kad jiedu mirė 
lovoj sumušta ir lova uždegta, nuo didelio karščio ir van- 
Ji laukė kūdikio. dens garo.

Čia parodytas japonų laivyno 
vice-admirolas Kijoši Hasega- 
va. Jis žiuri per žiūroną nuo sa
vo laivo “Idzuma.” kaip jo lai
vynas griauja Šanchajaus mies
tą. Kiniečiai kelis kartus kėsi
nosi “Idzuma” paskandinti Šan
chajaus uoste, bet nepavyko.

SAKO. JI SUMUŠĖ FORDO 
SAMDINIAI.

Milėiaus klojimas. Nuosto-i p>jieikau PoIik> Yactlus_
lių abu gaisrai padare Virs pirm dviejų metu gyveno Summer- c OOA litu iee, W. Va. ir dirbo anglių kasyklo-
U,UVV litų. !se. dabar kur ;is ran<jasį. nežinau.

. _ • Kurie žinote apie ji, prašau pranešt
Saratoga. Dairy rarm jo adresą, bu.-ių dėkingas. (4)

35 galvos galvijų, mašinerija, der- j Motiejus 1 atkus
llius, 185 akeriai žemės, 7 ruimų stu- ' S69 N. 26-th st., Fhiladelphia, Pa.
' ba, įrengimai, barnė; viena mailė j1 —-—y—-------------------------------------
miestelį. Turiu parduot tuojau. Kai- Paji l.au brolio ALEKSIO BER- 
na už viską $C,00O. Pu ę reik užmo- ŽIO (jis ,-ave vadindavo Alex Ber- 
kėt tuojaus. MRS. E. KIRMAN. (5) ges), gyveno McCleary,' Wash. Jau 

Saratoga Springs, N. Y. kelinti metai negaunu nuo jo jokio
—-------------------------------------------------- atsakymo, nežinau ar jis gyvas ar

miręs. Kurie žinot kas su juo atsiti
ko. arta kur jis randasi, prašau pra- 

■’Jtin-
DETROIT, MICH.

PUIKUS RUIMAI 2 ar 3 pavie
niais vyrams ar merginoms arba ž - „„s 
notai porai be vaikų. Vieta smagi, j'.**, . ,,
Westside, netoli gatvėkarių. Mano ‘ _____________ __ __________
vyras ligoninėj, sunku pragyvent, ls5jo i; . ,,7udos r.auja vaistų knyga 
priversta įsrandavot. (.,) , i

mrs. p. marten SVEIKATA LIGONIAMS
3074 M illiams St., Oetroit, Mich. Gydymą visokių ligų Šaknimis, 

Augm t cnls. Žievėmis. Žiedais, Sek
liom ir Lapai . Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir p va -kinimai kokias 
liga gydo ir kalu r ikia vartoti. Kai- 
la s • pri ienti u ; L'iv. Pinigus ge
riat ai siųst L ', v Orderį, arl>a po
pierini dolerį lanke. Adre-as:

PAi L MIK AL VI SK AS 
218 V,’. i'ourth St., So. Boston, Mass.

TĖMYTINA.
KACHAVS SALVE (Mostis) nau- 

ia ir dideliai skirtinga GYDUOLĖ 
tiems žmonėms, kurie kenčia nuo 
ECZEMA (nupvškimo), P.iion Ivy, 
Atheletes (sutrukirr. • ir niežulio ko
jų pėdų), nuo nepagydomų niežuliu, 
ir nuo daugelio kitų išbėrimų, toji 
MOSTIS labai r.as, km: įga • ytiuo’. 
Kaina tos MOSTIES 7<»c. prisiun- 
ėiant Money Orderį, (kO.D. 80 ce-itų. 
Tą Stebėtiną Mostį galima gaut pa
rašant pas:

KACHAN LABORATORIES, 
NORTHBORO, MASS.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Čia matome Memphis miesto
atstovybei protestą. Kaip ligoninėj gulint} CIO organiza- 
paprastai, japonai atsakė, torių Normaną Smithą, kuris 
kad tai įvykę “per neapsi- dvie-iv savaičių laikotarpy buvo 
Žiūrėjimą.” sumuštas antru kartu. Jis tenai1

___________  organizavo Fordo darbininkus
ir sako, kad ji sumušę Fordo 
pasamdyti mušeikos.

REPUBLIKONŲ VADAI 
SUSIPEŠĖ.

Hooveris susipešė su Lan- 
donu už vadovybę republi- 
konų partijoj. Matyt, abu
du nori būti kandidatais at
einančiais prezidento rinki-

SIENINIAI

KALENDORIAI

jo adros-ą, busiu labai dėti
Vladas Bcržy.-, (3)

\ ickšniai, Lithuania.

APSIVEDIMAL

520 \Vilson St..

; PARSIDUODA RŪBŲ SIUVYKLA 
IR ŠTOKAS.

! Biziu geroj lietuvių kolonijoj. Ga
lima pirkti su namu arba be. Parda-

.vir.io pri za-tis s -n.a< savininko am- 
;žii: . Kreipti : Z. lSudreckis, (4) 
į 2d Am?s .-t . Montello, Mass.

Juodgalviai, rud------- —-----------------------------------------
galviai, gelton-! REIKALINGAS DARBININKAS 
galviai ir” balt- ANT ŪKĖS. Lietuvis darbininkas, 

i Prisiua į’r 1 r'' >'ra patyręs apie visus ūkės 
čiu į visas d '.'darbus, tokiam darbas užtikrintas 
Suvienytu Vaišti i ’• ašara, ir žiemą. Darbo nedaug ir at- 
jų ir į Kanadą 'Laimas gera-. Pageidaujama ne

vedęs ir nesene-nis kaip 45 metų 
GEO. ! amžiaus. Atsišaukit greitai. Galutiną 

BENDORAIT1S sutartį padarysime per laiškus. (3)

VVaterbury. Conn 1
A. Yanulis, 

R. F. D. No. 1. Barton, Ohio.

1938 METAMS.
Užlaikau daug visokių rusių ir vi- 

y -j i. - šokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz-mais. Gano.onas SaKO: at nieriams padarome su jų apgarsini- 
esu republikonu vadas, nes n:a-s ir Kurie Parda-1 V . . • i • i vmet pavieniais, geros išlygos. Tun-paSKUtiniaiS rinkimais DU- me ir Dariaus-Girėno Kalendorių su 

O HoO- J’J aeroplanu. Prisiunčiame į namus 
kas reikalauja. Viena’ 25c.—5 už $1.

Z. GILEVIČIUS (-
73 Hartford Avė.,

NEW BRITAIN. CONN.

vau jų kandidatas, 
veris atsako: tu buvai kan
didatas, bet rinkimuose bu
vai sumuštas aš gi esu bu
vęs netik kandidatas, bet ii 
prezidentas, taigi aš vož- 
nesnė asaba, negu tu.

Tai senų piemenų ginčas.
WORCESTER, MASS. ♦

CHESNEY’S 
CANTEEN

GERIAUSI IŠSIGĖRIMAI J 
IR VALGIAI.

i Visokia Degtinė, Likeriai, Vynai (
• ir visokių išdirbysčių ALŪS. Į
* VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS » 

RŪŠIES.
((•
• Taipgi gaunama? ir “KELEIVIS” | 
} pavieniais numeriais.

PATARNAVIMAS GERAS!

Į 90 MILLBURY STREET J
M'ORCESTER. MASS.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 

TAI LIETUVIŲ ISDIRBYSTES

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

JAU GAUNAMAS IR RONKUTESE

PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

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

i t



Šeštas Puslapis KELEIVIS. SO. BOSTON No. 43. — Spalio 27 d., 1937 m.Keliatas Patarimu Farmeriam
ARTIMIAUSI DARBAI nauja duobe, kad iškeltas 

SODE IR DARŽE. iš žemės medelis galima bu- 
Dabartiniu laiku soduose l.’4 tuojaus issodinii, ^ol vė

jau baigianti surinkti vai- 4as,a,r saV neapdziovmo 
šiai. Kai jau vaisiai nuo J° sa^nų. Jei persodinamas 
daugumos medžių surinkti, medis jau nebemažas ir turi
vaismedžiu liemenis reikia VMV‘ lelas

bespar- 
mažojo

šaknų, kuria; 
iškasti, tai

turi būti visiškai sveika. Be, 
to, kreipiama dėmesio i ga
lvos formą ir išvaizdą. Iš
vaizda turi būti graži, vilio
janti. o forma atitikti ren
kamąją atmainą. Sėkloms 
auginti parinktos kopūstų 
gaivos turi būti sveikos, la
bai kietos, nesusprogusios. 
Svarbu taip pat žinoti, ar 

negai’ma kotas yra giliai Įaugęs i gal
ias reikia vą. Mat. juo kotas mažiau

Jie Laukia Fašistų Laimėjimo.

aptepti klijų juostomis. Tai 4! . ... - . . T i- - , ,’ ‘ ’ aštriu peiliu sutrumpinti. Ir Į įaugęs, tuo galva tinkames-
Parinktas kopūstų gal-daroma sugaudyti 

nes žiemsprindžio 
pateles, iš kurių kiaušinėlių 
pavasari išsiritę vikšrai ne
paprastai gadina vaisme
džiu lapus ir mažina derliu.

Bet klijus tepti ant vais- <nVs negalė 
medžių žievės negalima, .maitinti, 
nes jie gadina žievę. Dėl to 
pirma medis aprišamas tam 
tyčia padarytomis juosto
mis ir tos juostos aptepamos 
klijais. Juostas galima su
karpyti iš senų maišų ar ki
tokiu skudurų. Galima tam 
tikslui pavartoti ir vaškuotą 
popierą arba seną klijonkę.
Juostos kerpamos kokių 3 
ar 4 colių pločio ir apriša
luos apie medžio lemeni 
apie 3—4 pėdas nuo žemės.

kiekvieną nulužusią šaknį nė. 
reikia milyginti aštriu pei- vas darže reikia paženklin- 
liu. Tada ji gidėtai užgis ir ti, o kirtimo metu jos išrau- 
medžiui daug nepakenks, narnos su kotais ir padeda- 
Šakas taipgi reikia sutrum- mos žiemai.
ointi, nes sutrumpintos ša-

visų šakų iš-
Parenkant šakniavaisių 

oascdas, taip pat žiūrima, 
kad šaknis butų sveika, ne- 
•uplyšusi. gražios išvaizdos 
ir dailios formos. Reikia 

kurie turi 
palyginus

Sodinant ar persodinant 
nedžius, reikia netingėti iš
kasti pakankamai dideles ir atrinkti 
gilias duobes, kad butų ga mažiausiai lapų, 
ima ištiesti visas šaknis ne- su šaknimi, 
ulenkiant jų. Duobės apa- 
ion patartina Įmesti juod

žemio. Labai gerai tam rik
iui tinka kompostas, supu

vęs skiedrynas arba gerai 
perpuvęs mėšlas. Geras 
aipgi daiktas įmaišyti i

tokius,

Be to, valgomųjų šakni
nių daižovių kaklelis turi 
būti kiek galima plonesnis 
ir be jokių ataugų.

Reikia taip pat rūpintis
komposto gaminimu.

t1 ' - .e * . ... žeme sudegintu lanu arba i Daržoves auginant, vpačJes pririšamos prie medžio w .. -• Ko v,™- K P-tutina malkų pelenų. tačiau nega-j blogesnėj dirvoj, be kom-
ima i duobę dėti sausu la-i posto

Čia parodyti Anglijos politikos maklioriai. premjeras Ne- 
ville Chamberlain (kairėj) ir užsienių reikalų ministeris 
Anthony Eden. kurie laukia Ispanijos fašistų laimėjimo 
ir todėl visą laiką lošia jų naudai.

kas remia naują Jaunimo
ŽURNALĄ.

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS.
JONAS IR POVILAS ŽI- terys Paulina ir Uršulė. 
LIA! UŽTROŠKO LAIKE Suvienytose Valstijose gy- 

DARBO. vena sūnūs Antanas, kuris
Rugpiučio 10 d. šių metų keliatą mėnesių buvo

Argentinos valstybiniuose atvykęs Argentinon aplan-

storais siūlais, 
rišti dvejose vietose — vir
šutini ir apatini kraštą.

Klijų toms juostoms ap
tepti galima gauti gatavai 
pagamintų kur parsiduoda 
daržams visokie Įrankiai, 
trąšos ir kiti dalykai. Bet 
jei kur negalima jų gauti, 
tai galima ir namie jų pasi
gaminti. Juos daro iš ricinos 
ir rozino. I 1 paintę ricinos

oų arba šviežio mėšlo.
Jeigu yra dirbamas ir trę

šiamas visas sodo plotas, tai 
visų pirma pereikime visą 
sodą, surinkime ramsčius, 
visus pagalius, nuo medžių 
surinkime supuvusius ir jau 
apdžiuvusius vaisiu 
apsaugosimi naują 
nuo vaisiapudžio.

Daržuose dabar jau bai

sunku teisūs. Kadan
gi komposto gamintis gali 
kiekvienas ūkininkas be 
vpatingų Įrengimų, tad rei
kia tik gero noro. Dabarti
niu laiku daržuose yra viso
kių daržovių liekanų, šaknų 
ir virkščių, ir yra daugybė

naftos šaltiniuose prie Co- 
modoro Rivadavijos, tanke 
A-115, dėl vamzdžių suge
dimo žuvo tame tanke dir
busieji trys darbininkai: 
darbo vedėjas Jonas Žilys, 
43 metų amžiaus, jo brolio 
sūnūs Povilas Žilys, 26 me
tų amžiaus ir vietinis Petras 
Torrecillas. Iš ten dirbusių 
pavyko išgelbėti tik darbi
ninko Karolio Penkiko, ku
ris vra čekoslovaku tauty- 
bės, gyvybę.

Dienraštis “EI Rivada- 
via,” kurio iškarpa gauta, 
plačiai rašo apie šią nelai
mę, pažymėdamas, kad tra- 
gingas žuvimas trijų minė
tų darbininkų yra skaudus 
smūgis lietuviams ir argen- 
tiniečiams.

Virš tukstanties žmonių 
pėsti tris kilometrus lydėjo 
Į kapus tragingai žuvusius 
musų brolius darbininkus, 
nešė šimtus vainikų, o užpa
kalyje važiavo 57 automo
biliai.

Joną

kyti savo tėvus, broli ir se
nutes.

MIRĖ ELZBIETA GAU
SAITĖ-ALELI U NIENĖ.

Argentinos laikraščių ži
niomis. Buenos Aires ligo
ninėj mirė Elzbieta Aleliu- 
nienė, po tėvais Gaušaitė. 
Ji ėjo vos 27 metus. Argen
tinoje velionė išgyveno 7 
metus, čia didžiausiame nu
liūdime paliko mylimą vyrą 
Kasparą Aleliuną, o Lietu
voje, Mažėnių kaime, Pane
vėžio valsčiuje, paliko tris 
brolius ir 3 sesutes.

PASIMIRĖ PRANAS 
JUKNEVIČIUS.

Šalę Buenos Aires, Re- 
medio de Esealada mieste
lyje, šiomis dienomis pasi
mirė Pranas Juknevičius, 
susilaukęs 73 metų amžiaus.

Velionis Argentinon at
vyko dar prieš didijį karą. 
Ilgai dirbo geležinkelių

_ ____________ ___- i kompanijoje ir turėjo išsi-
ir Povilas Žiliai pa- [tarnavęs pensiją.

dedama apie l13 svaro ro
žino ir kaitinama ant lėtos giamas nuimti derlius, 
ugnelės, pakol rozinas iš- kia stengtis daržoves imti ji supus, 
tirps. Iš rozino gaunasi labai sausesnių oru ir sausas su- postas

Jaunimo žurnalas “Voi- 
.. medžių lapų. Tai geriausia ce” išeis, veikiausia, apie 

medžiaga kompostui. Reikia Naujus Metus, jei visi jau
ją derlių parinkti koki nors nenau- nuolių draugai subrus rink- 

dojamą žemės sklypelį ir ti pr
krūva aukš- laiku

vusi jūsų laišką žurnalo 
“Voice” reikalu ir matyda
ma, kad tokis žurnalas čia

ėjo iš Tauškų sodžiaus, Duo- į 
kiškio pašto. Jau šeši metai, 
kaip Jono žmona čia negy
veno, o Povilas rengėsi už 
poros mėnesių važiuot apsi

ARGENTINOJE NUSIŠO
VĖ JUOZAS LEBEDYS.

Sarandi, F. C. S. Šių metų
. . , - . . gyventi Lietuvon. Pažymė- J liepos pabaigoj tragingai

ulių draugai .-ūbius imk- aUgančįam jaunimui reika- tina, kad Įvykus šiai tragin- ;žuvo Juozas Lebedys. Ve- 
prenumeratą. Dabartiniu ų nutarė užsinrenume- gai musų brolių mirčiai, i lionis buvo šiaulietis. Lietu- ku žurnalui dar trūksta “.n^: Comodoro Rivadžvia lietu-ivoje liko 3 vaikai nuo pir-

į> P-j-i v viai, kaip vienas, nepai- mosios žmonos, kuri ten jau 
r. roiiiaitis. sydami partiniu Įsitikinimų, yra miirnsi. Argentinoje li- 

reiškė susijaudinimo. Ka- ko dvi dukterys nuo antro
kuose pasakė atitinkama sios žmonos. Velionis persi-

uversti tenai io,------------------ — -------- ,. .. , , ,
minėta medžiagą. Kai reikalingo skaičiaus prenu- iUOtl jį ant metų laiko., 

bus puikus kom- meratorių. Tas, ir vien tik P. Poli’
"as neleido mums iki šiol _ ---------

limpama medžiaga, o ricina nesti i skiepą. Jeigu kas ne- Surinkus iš daržo visas žurnalą pradėti. Bet dabar Pittsburgh. Pa. puošė pasakė atitinkama sios žmonos. Velionis per:
neduoda išdžiūti ir nelei- turi parankaus skiepo, gali- liekanas, reikia išrauti iš mes jau pasii\žom išleisti Gerbiamieji: Mes, SLA. prakalbą inž. Hospital. šovė i vidurius betaisyda-
džia ištirpti nuo lietaus. ma sudėti jas i kaupus lau- pakraščių visas piktžoles, M apie Naujus Metus ir kyie 40-tos kuopos nariai, šian-  ------- [mas revolverį. Sakoma, kad

Angliškai ricina vadinasi ke, taip kaip Lietuvoj ūki- sudėt i krūvą ir sudegint, čiame visus pažangiuosius dien savo susirinkime svars- SUŽEISTAS MIRĖ MO- iišėmęs šovinius, vieno liku-
castor cil, o rozinas—rosin. pinkai daro. Bulvės, būro- Tuomet daržą suarti arba betuvius~ Pa&eibeti jūsų atsišaukimą žur- TIEJUS ANDRIULIS. įsio nepastebėjo ir bevarty-

_ - ... _ 'damas tą ginklą netyčia nu
sišovė savo nameliuose.

Rei- čiau

* kai, morkos, gručkai ir net ?ukasti kastuvai, jeigu dar-• renkant prenumeratas. Mes j “Voice” reikalu. Ka-, “ Argentinos Lietuviu Ral- 
i Vnnnct,, ooK-,^ cr-A IShnti - J tiinme or»nt.i nOft skaitvtoiu , • •_____  ____  -___ Argentinos metuvių nai-Tokios klijų juostos turi kopūstų galvos gali išbūti za 

būt uždėtos kuogreičiausia, kaupuose per žiemą švieži. . iki pirmo numerio pasiro
nes dabartinių laiku kirmi- .. . Geliu darželiuose dabar dymo. Todėl reikia visiems
nai jau lipa i medžius. Juos- ŠeimimnKėm^ ieikia^ ne- aikas sodinti gražiąsias lietuviu spaudos rėmėjams 
tos turi pasilikti ant medžių pamiršti per šitą daržovių tulpes ir narcizus. Tik jų įįk po truputį padirbėti, 
iki gruodžio mėnesio. Visi sudorojimo. laiką atsirinkti svogūnėlius nepasodinti per kad išpildžius tą kvotą.

sau daržovių pasodų, iš ku- piliai. Kai pradės šalti, vir- _ ....
rių kitais metais galima bus un naudinga užkloti med-: . Geras pavyzdys, kurt vi- 
namie pačioms išsiauginti
daržovių sėklų.

kenkėjai, kurie tik mėgins Į 
medį Įlipti, bus sugauti 
juostose, taip kaip musės 
ant limpamos popieros. 

Dabar taip pat geras lai-

nedidelis. turime gauti 500 skaitytojų dangi jau mes esame žuma-. cas;” Draneša kad Alsino® 
Ja pirmo numeną pasiro- ,ui jukJavę ui šį kart? kuo. mfrė Motie'-

pa išrinko du prenumeratų jus Andriulis, kuris buvo Rain Tapti Suvienytų Vaiatlin Plli*-

rinkėjus, vieną merginą ir sužeistas prie statybos dar-
vieną jauną vy’rą, ir nuta- jjų Būdamas jaunas And- i atsakymais betariu ir aneiu kalbos* 
rėm iš savo ižęlo duoti jiems rjuĮjs gyveno Jungtinėse
gražų atlyginimą už pienu- Valstijose, o po karo parva-

’aida

zių lapų. Daugmetėms kru-i^ 9?r^ume se.^a’^ra A ! mera^ rinkimą. Malonėki- žiavo Lietuvon ir Įsigijo 
minėms gėlėms reikia duoti dušis. Amerikos Lietuvių1 te prisiųsti žurnalo prenu- gražų ūki netoli Žagarės. 

Kepusiu gaivas atrenkant perpuvusio mėšlo ir būtinai Piliečių JKliubas (Bayonne, i meratai nnkti blankų... Tai- get aplinkybės taip susidė- 
kas vaGmedziii” treSf^Trp teikia žiūrėti, ar galva nėra žemę aplink krumus supu- išrin.-to jį, Kad pa- gi ir vėl . LA 40-ta kuopa j0? kad jis, kaip ir daugelis

apkrėsta kuria nors liga: ji rinti. Jei darželv vra koks ^ų prenumeratų. Jis jau prisidės prie kilnaus tikslo kitų amerikiečių, neapsi- 
nors vasarą žvdintis kru- D^unte. ia skaitytojų ir; —įleidimo Amerikos betų- džiaugė sugrįžimu. Su šei- 
mas, tad nepamirškite ir jo. žada greitu^ laiKU (i augiau v iams jaunuoliam^ žurnalp. atvyko Argentinon (

Šimui tinka papuvęs mėšlas, al 
kompostas, išeinamų vietų 
medžiaga ir pirktinės trą
šos. Vyšnioms, slyvoms ir 
čeresnėms būtinas patrę
šimas kalkėmis. Jei sode 
vieta drėgnesnė, naudinga 
kalkių duoti visiems vais
medžiams. Vaismedžių trę
šimo darbą reikia suderinti 
su sodo žemės dirbimu. Ži
noma juk, kad trąšos did
žiausią naudą atneša, kai 
sodo dirva puri. Jei negali
ma visą sodo dirvą suarti, 
tai reikia nors apie medžius 
apkasti. Sukasti žemę ap
link vaismedžius dabar ge
riausias laikas. Vaismed
žius apkasant, dirbti atsar
giai, kad nepažeisti šaknų. 
Ypač tai svarbu purinant 
žemę aplink jaunus mede
lius.

Jaunam sode reikia pati
krinti kuolus. Senus, jau ne
betvirtus, reikėtų pakeisti 
naujais. Visus kuolus reikia 
iš naujo pakalti gilyn ir me
delius naujai pririšti. Tai 
yra svarbus darbas, ypač 
ten, kur sodas menkai ap
saugotas nuo smarkių ru
dens vėjų. Jei medeliai ne
bus pririšti, tai vėjas juos 
taip išjudins, kad pakenks 
jų augimui. Be to, jie gali 
užaugti pasvyrę Į vieną pu
sę.

Kas ketino sodinti naują 
sodą, arba prie esamojo

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1937 METAMS.
Jos. Mačiulis — Dirmininkas,

906 Prescott St. VVaukefran. III.
J Kužinskas — pirm. pagelbininkas,

821 Prescott st., VVaukegan. IILBOSTONO GRAŽUOLĖ.

pne jų.

Perpuvęs mėšlas* jam nepa- Plūsti. Tokių pavyzdžių , V. J. Količienė. pneš 7
prastai naudingas. Žemę reikla daugiau. Ypatingai gražiai skamba gražius namus. ,
reikėtų taip pat supurinti. Jaunimo draugas J. A.,šis paskutinis laiškas. Kuo- Y° didelis susivienijimieeių

metus. Alsinoje Įsi-|Suzana GabOs—nutarimų rast.
jjg i 730 McAlister avė., VVaukegan, III. 

' Emilija Kernagis—turtų rast.
20 Vine Place, VVaukegan, III.

gėlių daržely turime daug, gerą skaitytojų pluoštą ir kėjus, ir jiems pati kuopa amžiaus, tat jis bent savo 
tad neatidėliodami eikime žada toliau darbuotis. Žur- duos atlyginimą už pasi- mylimą dukrelę Pauliną lei-

B. M.

GAVO MILIONIERIŲ.

nalų leidėjai labai įvertina darbavimą. Smagu tai gir- V0 darbuotis su SLA. sky
siu musų prietelių darbą, dėti! Kad daugiau butų riumi 
Mes pageidaujame ir dau- taip dalykus suprantančių 
giau tokių. kuopų!

Organizacijos irgi neatsi- Jaunuoliai rengiasi pa
lieka nuo musų sumanyto skelbti greitu laiku “Voice” 
žygio. Gauname aukų ' ir _ prenumeratų rinkimui są- 
prenumeratų iš plačios A-'vaitę. Visi prašomi ypatin- [ 
merikos lietuvių visuome-'gai tą sąvaitę uoliai darbuo- 
nės. Štai keliatas laiškų, ku- tis, kad pasiektume reika- 
rtuos aplaikėme: , lingą skaitytojų kvotą. Rei-

--------- kia gauti dar porą šimtų
Iš Winnipeg, Kanados,: skaitytojų, 

rašo: Gerbiamieji, žurnalo išė-
Gerbiamieji: Pastebė- įimas priklauso nuo jūsų.

tvnyciai:
K. Dambrauskas, A. Marcinkus.

Maršalkos:
J. Sereikis, P. Vaitekūnas.

Susirinkimai būna paskutinį nedėl
dieni kožno mėnesio. 1:00 v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th irArgentinoje liko žmona___  ___ __

Uršulė, sūnūs Jonas ir dūk-j Adams sta.7 pį.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

iau laikraščiuose tamstų at-'Tuojaus imkitės darbo ir « 
šišaukimą kas link išleidi- užrašinėkit jį jaunuoliams! S

Parodyta čia Mrs. Alice Hut- 
pridėt naujų medelių, tai chinson, 22 metu amžiaus bos- 
dabar irgi geriausis laikas nietė. laimėjo nacionali grožio 
tą darbą atlikti. kontestą ir filmų kompanijos

" Jei kas per neapsižiurėji- Hollyvoode siūlė jai gerai ap- 
mą turi pasisodinęs kokių mokamą kontraktą, jeigu ji su- Graži Kanados juodaplaukė, 
medžių ar krūmų netinka- tiktų rodytis judomuose paveik- Loreena McDonald, nukonkura- 
moj vietoj, tai dabar ge- Šiuose, bet ji tą pasiūlymą at- vo visas geltonplaukes ir gavo 
riausis laikas juos persodin- metė.

mo jaunimui žurnalo anglų 
kalboje.

Todėl mes AVinnipego L. 
Sūnų ir Dukterų Pašelpinės 
Draugijos vardu sveikinam 

j jus ir linkim kuogeriausio. 
pasisekimo siekiant užsi-1 
brėžto tikslo.

Minėtos draugijos vardu 
mes prisiunčiam tris dole-

Lithuanian American 
Publishers,

Box 38, Station W,
Brooklyn, N. Y.

SIELOS
BALSAI

•Ji nori būti
ti. Visų pirma reikia iškasti savo vyro ir kūdikio.

Ar Buvo Kristus? į
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legendas apie Kristų,

. -. , , .. . kaip jisai buvo įdievintas, ir kaipnūs jūsų darbui paremti ir tapo Dievo sunumi.
užsakom vieniems metams a™?“? į.^'Į'JĮį-K^' ,'Š 
jaunimo žurnalą. rė. Žinosite kaip krikščionys pasisa- .

1 Kibina * T’no nu0 P*?onų pasalu apie Kristų,
t • Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar
LSDPD-JOS pirm. krikščionys vadina pagonis bedie

viais. Atrasite kad net Biblija neži- 
.. no kada Kristus gimė, mirė ir kada

IS NCW Kensington, Pa. jisai buvo nukrvžiavotas.
~ .................................. MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu-Gerbiamieji jaunimo zur-!ri m - -- - --„ v________ __ puslapių. Kaina tiktai 35 cen-

namie prie jauną milionierių Danny Dodge, nalo “Voice” leidėjai: Ga,ima Kauti “Keleivio” afisc ar-
ba pas T. J. KUČINSKĄžinomą automobilių fabrikantą.,

leidėjai: t
APLA. 9-toji kuopa, ga- 35o7 s©. Union "avė? CHICAGO. ILL

Papuošta daugeliu spalvuotą puikię paveiksiu,
223 pusi. didžio, apie 150 įvairiu eiiią, tinkam? 

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųšhj eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga Keturių kalboj*.
KAINA TIK $1-0©.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti eav* knygynų minėta knyga. 

Kiekvienas nusipirkęs tų knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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t ii LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

FU

VYRAS GULĖDAVO 
DARŽINĖJ, O JO ŽMO

NA SU MEILUŽIU 
GRIČIOJE.

Stigrėnų kaime, Kvėdarnos 
valsčiuje, Tauragės apskri 
ty, gyveno ūkininkai Mam- 
kaičiai. Jie blogai sugyveno 
—žmona turėjusi meilužį, o 
vyro nekęsdavus. Policija, 
darydama kvotą, nustačius, 
kad Mamkaitienė turėjus 
meilužį ir su juo grįčioje 
miegodavus, o vyras ligi pat 
Kalėdų šaldavęs daržinėje, 
be to, Mamkaitienė vyrui 
duodavus blogesnį valgį ir 
drabužį, negu meilužiui.

Praėjusią žiemą Mam- 
kaitis išvežė į Ž. Naumiestį 
vežimą malkų parduoti, o 
žmoną prašė nueit pas savo 
seserį Romienę drabužių 
siūti. Grįždamas iš Nau 
miesčio, Mamkaitis 
pas Romus žmonos pasiim
ti. Pavakarieniavę, Mam- 
kaičiai iš Romų išvažiavo 
namo.

Tą naktį Mamkaitis kru
vinas užėjo pas kaimyną 
Kungę ir jau nepakalbėjo. 
Atvežtas namo ir klausinė
jamas, kas jį sužalojo, 
Mamkaitis judesiais rodė į 
žmoną. Kiti mate, kaip 
žmona prašius vyrą dova
noti.

Mamkaitienė namo parė
jo pėkščia, nes važiuoti jai 
buvę šalta, o be to, vyras 
davęs nešti skardinę kon
trabandinės anodijos. Ark
liai buvo rasti netoli namų 
susipančioję.

Mamkaičio sužalojimo 
vietoje policija rado kruvi
nas Mamkaitienės pirštines, 
kirvuką ir Mamkaičio per
kirstą kepurę. Visos aplin
kybės rodė, kad Mamkaitį 
sužalojo žmona, Barbora 
Mamkaitienė. Mamkaitis no

DIEVUKŲ DIRBTUVĖJE 
UŽMUŠĖ DARBININKĄ.

Kauno priemiesty Alek
sote yra “Maldos” bendro
vės dirbtuvė, kur daromi 
dievukai ir kitokie “šventi” 
daiktai. Taigi tveriant dar
bininkams tuos dievus, spa
lių 1 dieną toje dirbtuvėje 
Įvyko nelaimė: darbininkas 
Č. Žukauskas prisilietė elek
tros laidų ir vietoje užmuš
tas. Žukauskas gyveno Kle
boniškių kaime ir ateidavo 
: “Maldos” dirbtuvę dirbti.

ZARASUOSE LAIDOJA 
ANTRU KARTU NUMI

RĖLIUS.

Zarasuose, Birutės gat- 
■ vėj, yra stačiatikių kapai, 
kuriuose numirėliai nebe- 
iaidojami jau apie 55 me
tus. Zarasų miesto valdv-

už*suk*o ka’ tvarkydama gatves, ima 
‘ u iš tų kapų žvyrą ir tuo budu

daug jau supuvusių 
su žmonių kaulais ir 
likučiais. Viename 

grabe rasta moteriškės su
pinta kasa, atrodo, lyg visai 
nesenai butų supinta. Sta

čiatikių dvasiškis tuos su
driktus kaulus ir rūbų liku
čius sudėjo į dėžę ir palai
dojo kituose kapuose. Da
bar renkama nauja numirė
lių kaulų partija.

tsKasa
grabų
rubu

PERŠOVĖ MOTERĮ.

Į Šiaulių miesto policiją 
atvyko pik Grinius ir pa
reiškė, kad vaikščiodamas

KELEIVIS, SO. BOSTON

Kaip Mokslas Seka Piktadarius.

Nesenai N’ew Yorke buvo rasti nužudyti mergina su vaiki
nu, Frances Hajek ir Louis Weiss. Ant abiejų kaktų buvo už- 
briežtas raudonu dažu žiedas, čia parodyta, kaip policijos che
mikas per mikroskopą studijuoja to dažo medžiagą. Vaizdelio 
apačioje parodytos dvi dėžutės: vienoj jų surinktas dažas nuo 
merginos kaktos, antroj — nuo vyro. Policija tikisi šituo budu 
susekti, iš kur tie dažai gauti ir taip prieiti prie piktadario.

NUŠOVĖ SVAINĮ. GIRTAS PAVOGĖ ARKLĮ
Krakių vals., šmotiškių Ana sekmadieni, Mažei- 

kaimo gyventojas Romual- kių kaime, Obeliu vai. vie- 
das Pabarėms nuvažiavo į nas ūkininkas pasigedo ark-

JONIŠKY BUVO LAISVA
MANIŲ SUSIRINKIMAS.

Rugsėio 12 d. Įvyko Jo
niškio laisvamanių visuoti
nis susirinkimas. Buvo per
rinkta skyriaus valdyba, į 
kurią išrinkta šie asmenys: i 
pirm. Pr. šmotavieius vice- i 
pirm. A. Sėlukas, sekret. J. 
l.iumas, iždin. J. Norvaiša ir 
Įmygius J. Mickevičius.

Susirinkimas nutarė civi
linės metrikacijos reikalu 
prausti Seimui atatinkamą 
peticiją. Be to, skyriaus il
galaikį p-ką V. Preikštą, 
kaip daug pasidarbavusį 
skyriaus veikime, susirinki
mas visais balsais išrinko 
garbės pirmininku.

ŽMONA SAVO VYRĄ
MIEGANTI KIRVIU 

PRIMUŠĖ.
Raseinių apskrity, Šim

kaičių vals., Trakiškių kai
mo gyventojai Drukteiniai 
blogai sugyvendavo, žmo- 

skundžiasi, kad

ŪKININKAMS PASKIR
TA 150 VEISLINIU

GAIDŽIŲ.

Šiomis dienomis žemės 
Ūkio Rūmai Utenos apskri
ties ūkininkams paskyrė 150 
veislinių, aukštos kilmės

na_ sRunnziasi, Kau vyras gaidžių, kilusių iš vištų, per 
mėgstąs daug gerti, o įsigė- metus sudėjusių ne mažiau

TAURAGĖS APSKRITY 
ATRAST! LABA! SENI

KAPAI.
imant iš naujai atidaly

tos žvyrduobės žvyrą, Rin
gių dvaro kalne, buvo už
tikti nežinomi senkapiai. 
Piasta daug senų laikų pa
puošalų: apyrankių, auska
rų, pentinų, kirvukų ir kitų 
namų apyvokos daiktų. Ten 
pat rasta ir kaulų likučių. 
Daug šių iškasenų dabar y- 
ra pas ūkininkus, kurie ėmė 
žvyrą, dalis per vietos inte
ligentus surinkta ir atiduota

ręs ją musąs, skriaudžias 
ir viską eikvojąs.

Pernai birželio mėnesį 
Drukteinis parėjęs namo 
irgi įsigėręs ir nuėjęs į dar
žinę užmigo. Pabudo su 
skaudama kruvina galva.
Atėjo į vidų. Žmona galvą 
aprišo ir nuvežė į Raseinių 
ligoninę.

Darant kvotą, žmona pri
sipažino, kad miegančiam 
daržinėje vyrui ji stuktelė
jus kirviu į galvą.

Medicinos ekspert y z a V1gtų i 
konstatavo, kad Druktei-

lauragej
ziejuL

steigiamam

LINKUVOJE IŠDEGUTA
VO ŽYDU LANGUS.
Vieną naktį kažin kokie 

patriotai ištepė žydų gyve
namų namų langus ir duris 
degutu ir kai kur ant sienų 
padarė kiršinančius užra
šus, Policija tų chuliganų 
nesuranda.

niui padarvtas sunkus kūno 
sužalojimas su pavojumi gy
vybei.

Kauno apygardos teis
mas Drukteinienę nubaudė 
septyneriais metais sunkių
jų darbų kalėjimo. Druktei- 
nienė apygardos teismo 
sprendimą apskundė Ape
liaciniams rūmams. Rūmuo
se Drukteinis žmonai dova
nojo ir prašė teismą sušvel- 

mu2 ninti bausmę arba visai iš- 
i teisinti. Rūmai Drukteinie
nę nubaudė vieneriais me
tais paprasto kalėjimo, bet 
nuo bausmės atlikimo ją 
lygtinai atleido.

kaip 250 kiaušinių. Gaidžiai 
yra Leghornų veislės. Juos 
gauną ūkininkai privalo tu
rėti ne daugiau kaip 40 ha 
žemės, gyventi vienkiemyje, 
laikyt nemažiau kaip 10 viš
tų, gautą gaidį savo ūkyje 
išlaikyti nemažiau kaip 
dvejus metus ir kol ūkyje 
bus laikomas duotas gaidys, 
nelaikyti kitu gaidžių. Pas
kirstant gaidžius pirmenybė 
bus duodama tiems ūkinin
kams, kurie geriau tvarko 

ūkį. Apskrities agro- 
kandidatus gaidžiam

zauti 
30 d.

parinks ligi rugsėjo

KURŠĖNŲ VALSČIUJE 
GIRTUOKLIS NUDURĖ 

ŽMOGŲ.
Kuršėnų valsčiuje, Drą- 

-ueiu kaime pas ūkininką J. 
Dimšą atvyko iš Akmenės 
valsčiaus, Pavadakščių kai
mo Vincas Gediminskas ir 
čia pasigėręs nudurė peiliu 
Kazį Daukšą iš Pakuršėnų 
kaimo, žmogžudys pabėgo.

KELIONEI Į LIETUVĄ

RADO ŠULINY LaVONĄ.
Rugsėjo 9 d. vienas žmo

gus, besemdamas vandeni i 
iš Vilkaviškio notaro Žemai
čio šulinio, pastebėjo šuli
nyje plūduriuojantį žmo
gaus lavoną. Ištraukus, pa
sirodė, kad tai yra Mykolas

su šautuvu po savo mišką svečius pas kaimyną, kur ra- iį0. Buvo manyta,' kad tai 
Noreikių kaime ir, lįsdamas do savo svainį Rybelį. Pasi- vagio darbas, bet vėliau pa- 
pro krumus, užkabinęs ne- vaišinę, pradėjo ginčytis, o aiškėjo šitokis nuotyki 
tyčia gaidelį, šautuvas iššo- paskui muštis. Pabarčius
vęs ir sužeidęs kiek toliau Rybelį išstūmė pro duris, 
buvusią Urbonytę-Ancevi- Kai Pabarčius išėjęs su 
čienę iš Lieporių kaimo, sunum į kiemą arklio pažiu- 
Šiaulių vai. Netrukus su rėti, tai Rybelis, atkišęs pei-
pranešimu atvyko ir nuken-Jį, puolė Pabarčių. Pabar- je arklius, kurių vieną* užsė- Visiems užsieny gyvenantiems linio rentinys ‘labai žemas, 
tėjusioji, kuriai vienas šra-įčius dusyk šovęs aukštyn, į- dęs nujojo i vakaruškas. Pa- lietuviams „Lietuvos Žinios 

poros dienu mirė, nes buvo telis buvo pataikęs į kaklą., spėjęs Rybelį atsitraukti,;siekęs Žabatonius, arkli pa-
žiauriai kirviu sukapota Ji pareiškė apie įvykį, bet j bet Rybelis vistiek neatsi-'leido.
galva, o Mamkaitienė uždą- kodėl ir kaip Grinius į ją šo-įtraukęs. Tada Pabarčius šo- j ----------------

vė, ji nežinanti. Tuo reikalu j vė į Rybelį. Rybelis trečią' APIE RIETAVĄ GERAI 
vedama kvota. Atsitikimas Į dieną mirė. Kauno apygar- UŽDERĖJO LINAI.

KAUNO GATVĖJ MIRĖ 
NĖŠČIA MOTERIS.

Kaune, Giedraičiu ir Auš- Jaseliunas, Vilkaviškio vals 
Pleita, Žuklys ir Samėnas ros gatvių kampe staiga m i- čiaus gyventojas, kuris nuo 
ėjo į Žabatorių kaimą va- rė viena nėščia moteris. Ji rugsėjo 1 d. kaž kur buvo 
karuškuosna. Visi buvo gir- nešėsi maišą obuolių ir be- dingęs.
ti, Samėnas net nebegaiejo eidama ant šaligatvio krito. Manoma, kad J. nakties 
paeiti, todėl pamatęs pievo- ----- —- metu į šulinį įvirto, nes šu-

metams tik 6 doleriai.

ryta kalėjiman
' Šiaulių apygardos teis

mas ją nubaudė 10 metų 
sunkiųjų darbų kalėiimo. 
Nubaustoji padavė apelia
cijos skundą.

išrodo labai Įtartinas.

DĖL KILOGRAMO CUK
RAUS MOTERIS UŽMU

ŠĖ VYRĄ.

Kėdainių apskr., Surviliš
kio vals., Miegėnų kaimo 
gyventojas Longinas Za- 
korka nesenai buvo vedęs ir 
neblogai su žmona sugyve
no. Bet žmona buvo pikta ir 
kerštinga. Pernai vasario 3 
Zakorkienė sumanė cuk
raus nupirkti ir prašė vyrą 
pinigų, vyras pasipriešino ir 
dėl to kilo vaidai. Pasibarus 
vyras atsigulė į lovą ir nusi
suko i sienos pusę. Žmona

PANEVĖŽY SIAUČIA 
VAGYS.

Dar netaip ilges naktys ir 
ne pats ruduo, bet Panevė
žys jau nepaprastai daug 
kenčia nuo vagių. Veik kas 
antrą naktį išplėšiamos 
krautuvės, privatiški butai 
ir kt. Paskutiniu laiku tokia 
epidemija užpuolė, kioskus. 
Kelis kartus buvo apiplėš
tas “Spaudos” kioskas, esąs 
prieš pat valsčiaus policiją. 
Vėliau apiplėštas kioskas 
Respublikos gatvėje. Cent- 
iinėse gatvėse išdaužant 
vitrinas apvogta ne viena 
krautuvė. Kadangi tai vyks
ta gana dažnai, vagys mies
to gyventojams, ypač pre- 

įvąrė daug

Norėdami palaikyti ryžius su vi
lt er. y gyvenančiais llrtuviais, mes nu
tarėme mūsų dienraščio prenumerata

. . skaityti tik tiek, kiek mums apsems
uos eismas Pabarčių nu- Rietavo apylinkėje visuo- ekspedicija. Todėl, visus kviečiam* 

j baudė kert eriais metais sun- sėjama daug linu Per- -įrašyti popuiianj demokratiško® pa-
kiujų darbų kalėjimo. Nu- naį kilus linų kainoms, ūki- “^p08 d-enraštį
baustasis padavė skundą n}njęaį gimėt buvo orisėję li- 
Apeliacimams rūmams. Ru- nu rekordiniai. Vidutiniai 
mai Pabarčių isteisino. ūkiai turėjo pasėję po 7—8 

centnerius sėmenų. Dė! sto
kos darbininkų čia dar ir 
dabar nevisi linai nuo lauko 
nurauti, nors rovėjoms, e-

GAISRAS IMBRADU 
VALSČIUJE.

Zarasų apskrity, Imbra
du valsčiuje, Nedažinių stokai darbininku, bu- 
kaime, 8 rugsėjo sudege vo mokama po 4—5 litus 
ūkininko Rimšos klojimas njenai ir duodamas valais.

Aleksandra, 21 metu am- , , . . ,__ „
žiaus, paėmė kirvi ir trissyk )in?n *
juo vyrui kilio i galva. Za- %- ' . - - Panevezvs plotu vra labaineatgavęs sąmones .A \ J , ;•- ai/izsbc p nakties metukorka sąmones r
trečia diena ligoninėj mirė. dlGen?» - . ,.

Kauno apygardos teis-sfWa- ‘*g*. JšLjnt
mas Zakorkiene nubaudė c,n'n mWU,;3’'
šešeriais metais sunkiųjų Paminką yra d ne
darbu kalėjimo. Ji padavė ,e 1€-en' -e-
apeliacijos skundą. Rūmai 
apygardos teismo sprendi
mą patvirtino ir įskaitė ligi 
teismo iškalėtus 1 metus ir
/ menesius.

“LITERATŪROS” KNY
GYNAS IŠ VOLDEMARO 

REIKALAUJA VIRŠ 
1.000 LITŲ.

Rugsėjo 13 d. Utenos 
apylinkės teisme buvo svar
stomas “Literatūros” kny
gyno Kaune iškeltas Volde
marui apie 1,000 litų jieški- 
nys už jam siųsta? knygas.

Teisman atvežtas Volde
maras pasiaiškinęs, kad jis 
knygų siųsti neprašęs ir jos 
esančios kartu su kitomis jo 
knygomis Lietuvos banke.

Byla atidėta pristatyti 
knygų užsakymą.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

BALTASIS ŠVEDŲ W
LAIVYNAS

Nuolatinis susi.-lėkimas
NEW YORK—KLAIPĖDA

(Per Gothenburgą, Švediją) 
Laivų išplaukimai iš New Yorko
DROTTNINGHOLM lapkr. 18 
GRIPSHOLM gruodžio 8
DROTTNINGHOLM sausio 22 
OROTTNINHOLM vasario 19

Sutaupysi pinigą pirkdamas
laivakortę ten ir atgal.

! Reikalaukite mu-ų bendros apie 
| kelionę brošiūrėlė* ir kair.araščio. 
Gaunama nemokamai pa-f visus 
musų autorizuotus agentus, arba

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

' p '-?* ;•1

L’ruguay'aus Lietuvių 
Socialistinės Minties

Darbininkų
Laikraštis

Juodgalviai, rudgalviai ir gelton- 
galviai. Prisiunčiu į visas dalis Su- 

brar.gu — vienytų Valstijų ir į Kanadą.
KAZ. GARBAl'SKAS,

214 Alder St.. 
WATERBURY, CONN.

kuris metams tekaštuoja lik b dole
riai, pusei metų 3 doleriai.

Jei vienai šeimai per 
susidėkit dviese ar trise.

Mes norime, kad „Lietuves Žinios'
skaitomos viso pasaulio lietuvių 

Kas atsiųs savo adresą — gaus ne-
JUOS tikisi gauti geresnes mokamai 1 egz. susipažinimui, 

duonos ir pašaro. Is Zarasų kainas, kaip pereitais me- Rašyti: „Lietuvos žinios“ Kau- 
buvo nuvykę Ugniagesiai, tajs * nas, Gedimino 38. Lithuania.
bet sunku buvo šiaudus ge- ----------------------------------------------------------------------

Laimė, vėjas putė nuo

“Naujoji Banga""
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

džia Urug. Soc. Part. Liet. -kyrius.
"NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo

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

C. Paraguav No. 14S9,
MONTEVIDEO. T’RUGUAY.

sinti.
kitų trobesių, o tai butų visi 
trobesiai sudegę. Manoma, 
kad kas is keršto padegė.

NUKRITO NUO STOGO 
IR UŽSIMUŠĖ.

Spitrėnų bažnytkaimy 
stogo dengė jas 16 metų vai- 

į kinas nukrito nuo stogo ir 
užsimušė.

Kalėdinę
Į LIETUVĄ

LAIVA! IŠPLAUKIA
EUROPA
NEW YORK
HAMBURG
EUROPA

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

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

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

WS3MBI!R(M1MEBIC&X LINE
ĮŠPgiNeRTH GESMAH LLOYD

252 BOYLSTON ST., BOSTON, MASS.

h

Pažangiejie Amerikos
Lietuviai!

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

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

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

' gyvenantiems.
Be to, “KULTŪROS"’ žurnalas 1937 m. duoda savo pil

nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingą 
dovaną—dailiai iliustruotą, Įdomų Įžymiojo anglų rašy

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

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

Adresas:

ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

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

- -bi

Senovės Lietuvių žinyčia

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

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

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.
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Vietinės Žinios
Kaip kilo Bostono taksos.

Dar 1934 metais Bostono 
namų savininkai mokėjo nuo 
$1,000 vertės po 
taksų per metus. Paskui 
taksos pradėjo kilti ir kilo 
šitaip:

Kaip Vazeckis norėjo pa
šventinti velnią.

Didelis vanagas užpuolė 
žmogų.

Lester W. Stone, kuris

20,000 žmonių gauna pie
no už dyką.

Rn<tnnp at.idarvta 37 stn-

o , karnai pienas. .\lat, pieno
vanagas. Stone buvo kam- kompanijos norėjo numušti

P351?11'* farmeriams pieno kainas, 
!do kaz koks triukšmas, tar- sakydamos, kad pieno yra

Persišovė valstijos iždiniu- VISŲ REIKALŲ BIURAS 
ko pusbrolis.g

Spalių 21 lytą į Massa
chusetts General ligoninę 
atėjo kruvinas Walter Hur

Cambridge, Mass. Čia tupi kas atakuotų šunį. Pa- pev(jaUg ir jos negali visą ji 
Z,u- gyvena burtininkas Vazec- siemęs gerą lazdą, Stone iš- suvartoti. Todėl federalė 

pažiūrėt, kas vai^žia nutarė pieno per- 
....... . lenai tuoj ji Leįjį pirkti ir dalinti už dy-
i pac jis viską gerai atspėja puolė vanagas. Stone pra- -
tiems, kurių gyvenimą ge- dėjo gintis rankomis ir lai- 
ai pažįsta. Tokiems jis da kinai vanagą atmušė. Bet 
iries kazyrių išmetimą gali užpuolikas nenorėjo pasi- 

v’iską atspėti. Sako, čia jam traukti ir puolė šitą žmogų 
padeda velnias. Vienok kas iš naujo. Stone vėl ji atmu- 
atsitiks ateityje, tai Vazec- šė. šį kartą vanagas pakilo 
kio velnias nelabai atspėja, ir pradėjo suktis viršum kie- 

daugiau miestą' Anądien pas mus atvyko mo. Išrodė, kad jis vėl tai- 
ir pradėjo kosi pulti, todėl Stone jau 

šventinti visokius daiktus: gerai pasiruošė su lazda. Ir 
abrozėlius ir kitką, tikrai, vanagas suglaudęs 

už tai tam tikrą sparnus ir šovė žemyn visu 
Taigi, Vazeckis smarkumu. Bet šį kaną jam 

nunešė pas jį ir savo kazy- nepavyko. Stone stovėjo su 
res pakrapinti. Sako, pa- lazda gatavai užsimojęs ir 
šventintas velnias geriau at- davė tokį smūgį, kad vana- 
spės žmonių ateitį. Nuėjo ir gas krito žemėn apsvaigin- 
sako: tas. Tada Stone jį pribaigė

—Tegul bus pagarbiu- mušti. Paukščio nagai turė
tas... jo po 3 colius ilgio ir Stone

buvo jais apdraskytas, kad 
reikalinga buvo daktaro 
pagalba.

kis, kuris kai kam iš kazyrų ėjo kieman 
išburia laimę ir nelaimę, ten darosi.

1925 metais ....... $26.70
1926 ..... 31.80
1932 ....  35.50
1934 .... 37.10
1936 .... 38.00
1937 ......  38.70
Ir tuo pačiu laiku politi

kieriai vis
skandino į skolas. Štai. kaip; misijonierius 
išrodo skolų augimas:
1932 pabaigoj $ 8,000,000
1933
1934
1935
1936
Šitos skaitlinė

Boston Municipal Research 
Bureau “Bulletin’io” Nr. 61.

Tai tik laikinos skolos, 
neskaitant išleistų ilgame
čių paskolos bonų, už ku
liuos kas metai reikia mo
kėti palūkanas.

Šiais metais laikinoji

knygas.
13,500,000 imdamas 
19,000,000 mokesti. 
21,500,000 
20.500,000 
paimtos iš

ką tiems pavargėliams, ku
rie gyvena iš pašalpos. 
Jiems buvo išsiuntinėtos 
aortos ir su tomis kortomis 
ie gauna po kvortą pieno 
tas dieną. Pirmą dieną at
ėjo pieno pasiimti 20,000 
asmenų. Pieną dalins per 4 
mėnesius.

‘Surpaipėj” užtroško du 
darbininkai.

Pereitą subatą Chelsea 
srutų kanale užtroško du 
darbininkai. Jiedu nukrito į 
miesto srutas ir srovė nune
šė juodu gilyn į “surpaipę.” 
Vienas jų vadinosi Walter 
Statz, o antras — Arthur 
Peterson.

Atidarytas šiose valandose:
U’tarninkais, nuo 7 iki 8 vak. 
Seredomis, nuo 7 iki 8 vak. 
Subatomis, nuo 4 iki 7 vak. 
Jei kurie turėsite kokios nors 

liamo Hurley pusbrolis, ir pagelbos reikalų arba patarimų, 
pareiškė, kad banditas jį prašau ateiti, aš jums mielai 
peršovęs. Jo krūtinėj buvo patarnausiu.
žaizda. Bet policija ištyrus Ministeris 
aplinkybes priėjo prie išvą- 2 Atlantic 
dos, kad jis persišovė pats, Mass.
nes drapanos parako apde-| __________
gintos. Jo gyvybė esanti pa-! prįe 423 Columbus avė. 
vojuje. i policija areštavo 15 žmonių,

--------------- : kurie spekuliavo arklių

I

ley, valstijos iždininko Wil-

11. F. Kubilius,
St., So. Boston, 
Tel. ŠOU 2158.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

MEDICINOS
Telef onu 21224 
DAKTARAS

miesto skola 
da daugiau.

—Ant amžių... O ko nori? 
—Noriu kazyres pašven

tinti...
Ir išsitraukė taukuotą ka-

turės pašokti ia(ję įg kišeniaus. Misijonie- Norwoode statomas 
lis be Moterų.” 

Ncnvoodo Lietuvių Drau
gijų Komitetas Lietuvos De
mokratinei Tvarkai atsteigti 
ruošia koncertą ateinantį se- 

greieiau iš Dievo kmadieni, 31 spalių, 3 valan- 
namu, nes čerauninkų čia dą po pietų. Lietuvių Svetai- 
nereikia! nėj. Bus sulošta komedija

—Bet aš ne eerauninkas, “Pasaulis be Moterų.” Dai- 
torius ų -pradėjo aiškintis kozir- nininkai iš Worcesterio dai-

d r‘i- • ninkas. — Aš kas rytas atei- nuos. Bus idomus vakaras.
Bostono apylinkes ?ocia- nu j ^^nyčią mišių šventų Visus kviečia komiteto 

hstai gavo zmių, kad _ J lap- i-ki^usj-ti.’ Aš tik išmetu pirmininkas P. Kručas.
žmonėms kortas, paviraži- ----- —--------
nu ir užsidirbu sau kelis Ignas Kubiliūnas duoda 
centus ant pragyvenimo, koncertą,
kaip ir tamsta, dvasiškas Spalių 7 dieną, 3 valandą 
tėveli... Pabagaslovyk, gal po pietų, South Bostono lie- 
geriau seksis... tuvių publika turės progos

Bet misijonierius šito pra- pamatyti ir išgirsti Igno 
certą. Drau

kozvrėse ne- pas Kubiliūnas vra artistas

nes politikie rius pažiurėjo nustebintas,
‘Pasau

liai iššvaistė jau $5,000,000 oaskui pakėlė akis aukštyn, 
daugiau, negu miestas ture- jyg jr Su ponu Dievu norė
jo pajamų. damas pasitarti, ir. ištiesęs

Jeigu piliečiai neatsikvo- ! anką link duru? tarė; 
sės ir neapvalys miesto nuo
grafterių, tai miestas galės 
prieiti prie bankroto.

redak-

Radio programa.

Ateinantį nedėldienį Bo
stono lietuvių radio progra 
ma per stotį W0RL (920 
kil.), kaip 9:30 ryto, bus 
sekanti: (lt gros "Keturių 
Karalių” orkestrą iš So. Bo
stono; (2) dainuos Agnės 
Bynauskiutė ir Zosė Vait- 
kiutė iš Montellos; (3) dai
nuos Ignas Kubiliūnas iš So. 
Bostono: (4) kalbės adv. 
Zuzana šalnienė iš Bostono.

Padėkos žodis.

Aš nuo savęs širdingai! 
dėkoju visiems, kurie atsi
lankė į p. Kubiliaus banke
tą. Dėkoju visoms ratelie- 
tėms už pagaminimą ska
nios vakarienės. Dėkoju vi
sam vakarienės rengimo ko
mitetui, kaip tai: p. Sank, 
p. Čižauskienei, p. Mika
lauskienei, p. Simanavičie- 
nei, p. Ložeckienei, p. Ja- 
nauskienei, p. Ruplienėnei 
už gėles, p. Balčui, p. Mika
lauskui ir kitiems. Dėkoju 
jaunam p. Sank už drapanų 
prižiūrėjimą, o Eugenijai 
Siman už pasidarbavimą 
prie stalų. Ačiū dar kartą.

Ona Kubilienė.

lenktynėmis.

5 puikus kambariai ir 
maudynė.

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

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

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 
vakarais. <4)

1984 Mass. Avė., Cambridge. Mass.

Namų Savininkai
Ar reikia Jums pataisvt arba įdėt:

PLIMBINGA,
APšlLDYMA.
OIL Bl RNĖRJ.
FL'RNACE PATAISYT

Duokite Jūsų lietuviui plumeriui 
patarnaut Jums.
Patarimai visokiam reikale Dvkai!

CHAS. KUČINSKAS
322 Dorchester Street,

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: SOUth Boston 2089

C. J. MIK0LAITIS
Valandos- nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
147 SUMMER STREET, 

LAMRENUE, MASS.

Tel. SOUth 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.
S".i. S iki 12 dienų 

(■ sas •'keleivio” name.
L51 Brcadvvay, 

t: rp C ir D Street
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQL'ARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ

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

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

kričio čia sustos kelioms 
dienoms drg. P. Grigaitis,
"Naujienų” redaktorius.
Pasinaudojant ta proga, so
cialistų kuopos nutarė su
rengti jam keliatą prakal
bų. Cambrigde’aus kuopa
i engia prakalbas 21 lapkri- neišpildė, ir Vazeckis Kubiliuno koncertą, 
cio po pietų (tai bus šventa- - .
dienis), o South Bostono ParslT}e^e sa'°. - . nriHmtip- Kormervatorikuopa turės prakalbas va- šventintą velnią. is prigimtiem Ronsenatori-
kare. Kadangi ateif

Su Nonvoodo kuopa da nelabai sekasi, tai musų 
nesusižinota, bet manoma, burtininkas dabar pradėjo 
kad ji pasirinks subatvaka- žmonėms barzdas skusti,

20 lapkričio. mat, čia sustreikavo barbe-
Lieka da 22 ir 23 lapkri- riai. Siniub Nigncl.

čio. Jei kas norėtu šitomis

Kadangi ateities būrimas J?mis p’ operomis jis nesigi
ria: itališkomis ir francu-

dienomis
kreipiasi
dakciją.

pasinaudoti, 
i “Keleivio”

lai
re-

Bus socialistu mitingas.

s
ziškomis arijomis jis “pasi 
rodyt” nemėgsta, bet dai
nuoja tik tokias dainas, ku 
rios geriausia musų liau
džiai suprantamos. Ir kai 
jis sudainuoja, tai žmonės 
nenori ji nuo pagrindų pa

Halioween Maskaradų 
Balius.

Šią subatą, spalio 30, L. 
M. Žinyčioje įvyks puikus 
balius. Kurie bus apsirengę 
su keistesnais kostiumais 
gaus gražią dovaną. Taipgi 
bus vaikams dovana ir 
Booby” dovana už juokin

giausią kostiumą. Bus šo
kiai ir užkandžių. Įžanga 
25c. ypatai. Pradžia 7:30
vai. vakare.

Rengia M. Ratelis.

WHIST PARTY!

Šį penktadienį, 29 spalių, leist. Taigi, jei kas jo da ne- 
“Keleivio” name bus LSS. girdėjo, tai verta jį dabar 
60 kuopos susirinkimas išgirsti. -To koncertas bus 
kaip 7:30 vakare. Visi drau- Lietuvių Salėj.
gai prašomi pribūti paskir

Per audrą žuvo 3 žmonės.

Pereito- sąvaitės pabai
goje per Bostoną perėjo di
delė audra su lietum. Liūtis 
buvo tokia smarki, kad pa- į 
tvino skiepai ir automobi- ,
liu keliai pasidarė nebeis- Deko)u uz 5200 kančią, 
važiuojami. Arlingtone van- Gerbiamieji draugai ir 
duo paplovė gelžkelio bė- draugės, aš pranešu, kad aš 
gius ir dėl to apvirto trau- jau gavau tą puikią skrandą 
kinys. Įvairiose nelaimėse (fur-eoatą), kuri buvo do- 
žuvo 3 asmenys. vanota Bostono Apskričio

------- —— Komiteto piknike, kuris į-
Nepavyko plėšimas. vyko Maynarde per Labor

Pereito nedėldienio nak- Dav. 
t Į į Quiricy auksiniu daiktų Aš dėkuoju visiems Bos- 
krautuvę įsilaužė plėšikas ir tono Apskričio Komiteto 
prisidėjęs krepšį visokių draugams ir draugėms, o 
brangmenų jau ruošėsi bėg- taip pat ir p. Kuraičiui, ku- 
ti, kaip jį pastebėjo polic- ris padėjo man tą brangią 
manas ir pradėjo šaudyt, drapaną išsirinkti ir pritai- 
Plėšikas numetė savo grobį kyt. Kailiniai labai vertin- 
ir, atsišaudydamas, leidosi gi ir gražus. Patariu ir atei- 
bėgti. Numestame krepšy nančiais metais visiems va- 
buvo už $4.000 laikrodėlių, žiuoti į laisvų draugų.pikni- 
žiedų ir kitokių auksinių kus, nes jie"labai teisingi: 
daiktu. Policmano many- ką garsino, tai viską išpil
iau. plėšikas buvo sužeistas, dė. E. Žiurinskienė,
tačiau pabėgo. So. Boston, Mass.

tu laiku, 
las.

Yra skubus reika-
Komitetas.

Alaskos karvė įkrito 
šulinin.

Abingtone šį utarninka 
Alaskos karvė buvo įkritusi 
šulinin, bet ugnagesiai ją iš
traukė.

Komunistų tardymas Sta
te Housėj buvo laikinai nu
trauktas, bet šią seredą vėl 
atnaujintas.

šį utarninka Roslindalėj 
banditas užpuolė Metropo
litan Life Insurance Co. ofi
są ir pagrobęs $58 pabėgo.

ŠURUM-BURUM BALIUS!
Rengia Lietuvos Dukterų ir Sūnų Draugystė,

Subatoj, 30 Oct.-Spalio, nuo 7:30 vakare
LIETUVIŲ SVETAINĖJE 

E ir Silver Sts., South Boston, Mass.

Gi os Al Stevens ir Trijų žvaigždžių, dvi or- 
kestros. Šokiai abejose svetainėse. Bus skaniausių 
pasistiprinimų. Įžanga vyrams 35c., moterims 25c. 
Kviečia visus skaitlingai atsilankyti. RENGĖJAI.

Puikiausį Šio Sezono

KONCERTĄ
Rengia dainininkas 
Ignas Kubiliūnas.

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.

Išegzamir.uoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir abblyopiškose (aklose) aky
se sugrųžinu šviesų tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Boston, Mass.

Koncerto Programa:

Dainuos: Ignas Kubiliū
nas, Adelė Mickevičiūtė, 
Andrius Grigunas ir Lais
vės Choras po Izabelės Ku- 
gelienės vadovyste. (Lais
vės Choras šįmet yra laimė
jęs Mass. Chorų Konteste
pirmutinę dovaną.)

£9, Dorchesterio j ge to, gok.s garsi Sašos 
Piliečių Kliubas rengia va- Kiuglovo rusų šokikiu gm- 
karuskas įvairiais losimais. Pė
Bus taipgi užkandžių. Visi Koncertas įvyks South 
Dorchesteno ir apielinkes Bostono Lietuvių Salėję,
?re,-Uvlai l’ras.omi dalyvauti. £ įr Silver sts., 3 valandą 
Khubo svetaine randasi po po pietų 7 NoVemberio.
num. 1436 Dorchester avė., __________
Emery Hali,__ . D<»rchestery. per gjos vasaros sezoną
Vakaiuskos prasidės nuo < Massachusetts valstijoj ne- 
akare. _ išmintingi žmonės prakišo

K\iecia Rengėjai. an| £unų jr arklių lenktynių

East Bostone tūlas Geor
ge Harlow užspringo mėsos 
gabalu ir, kol pribuvo dak
taras, užduso.

Permanent \Vave
IR

PLAUKU DAŽYMAS
Užtikrinta Moderniškame
CASPERS BEAUTY 

SALON
83 L STREET, arti 4-th Street, 

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth ; >45

L-STREET LIQUOR STORE
195 L STREET SOUTH BOSTON.

Old Quaker Apple Brandų SI.25 Pt.
20 METŲ SENUMO — BOTTLED IN BOND

SHAWMUT GIN CPPfTATę SHIPAHOY RUM 
Kvorta 95c. tVlHLO Kvorta $1.19

GOLD PENNANT Arielka—90 Prcof—kv. $1.09
BAY STATE ALUS — 3 kenai už 25c.

DYKAI PRISTATYMAS J NAMUS.
Tel. ŠOU 4147 — J. STRIGUNAS.

Farmeriai ir GYVULIŲ AUGINTOJAI 
gerkite gyvulius su GRYNAIS KORNŲ GRŪDAIS 
iš Distilerių. nes pigiau kainuoja. Dabar, kuomet 
gaminimas smarkiai pagreitintas, distilerių grū
dus galima pirkti labai pigiai originalės jų kainos. 
Kad gaut užtikrintą nuolatinį pristatymą gerų gru
dų arba norint platesnių informacijų, kreipkitės:

arti $50,000,000.

Kas bus

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS. KO
TUS, REIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (storage) už 

2 nuošimčiu nuo daiktų vertė*.
1854 DORCHESTER AVĖ,

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.

PAS1TARKIT SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo viso
kių kraujo, nervų, odos ir 
kroniškų ligų. Kurie kenčia 

• -a- nuo reumatizmo, žaizdų,
žM&Ssl ulcerio, kancerio, tumors’o, 

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

„ ,, ! tarti su juom tuojaus. Žinokite, kad
Kės. Tel. Jamaica 1028-M. t paaiškinimas ir patarnavimas visiem 

----------- per įj mėnesį duodamas dovanaL

DR.GRADY^^1 s*
Valandos: Utar., Ket, Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8. 

Nedėliom tik nuo 10—12.

: A. J. NAMAKSY
j Real Estate & Insurance 
| 414 W. BROADYVAY. 

SOUTH BOSTON. MASS. 
Office Tel. So. Boston 0948. 

RES. 251 CHESTNUT AVĖ., 
Jamaica Plain. Mass.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

HALLOWEEN VAKARIENĖ

Ii
•:
itI•it

^-4-s,
-

apsirengę įdomiausiai Kostiumais, tas laimės dovana.
Rengia Moterų Apšv. Pašalpinė Draugija Ateinančios 

Nedėlios vakare, Prasidės nuo 6 vakare,
31 SPALIŲ-OCTOBER, 1937

LIETUVIŲ SALĖJE, E ir Silver Sts., So. Bostone.
Bus graži inuzikalė programa, dainuos p-lė Rudokiutė, p-lė Merke- 
liutė. d-k-a Ig. Kubiliūnas; pianu skambins p-lė Žukauskaitė. Kal

bės adv. F. J. Bagocius. Tikietas §1 ypatai.
Valgių ir gėrimų rengėjos pagamino gardžiausių ir vi i bus pil- 

pavaišinti. Prašome visus atsilankyti laiku. KOMITETAS.na:

V

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

Mes užlaikome tik geriausius ir patys įtaisom.

SKALBIAMOS MAŠINOS
Labai tvirtai padarytos ir geriausios vartojimui.
RADIOS: STEWART WARNER IR PHILCO

38 metų, su naujausiais pagerinimais, gali pa
siekt visą pasaulį.
LAIKRODŽIAI: Waltham, Elgin, Hamilton, vi
siems žinomi geriausi.
TAISOM: LAIKRODŽIUS, AKINIUS, ŽIEDUS. 

Darbą Gvarantuojame.
Viską galite gauti ant lengvų išmokėjimų.

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AI. 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Teltphono 
So. Boston

1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA.

* Kainou Stebėtinai Pigios. 
Dideli pagerinimai ir

Hydraulic Brekais.

FRANK ROZENAS, Universal Distillery, < i 32Z BKUADYVAI, 2KJU1H BU31UN.
EAST TAUNTON, M ASS. ar RAYNHAM, MASS j__________________ Telefono; SOU-th Boston 4649.

Taipgi taikome Automobilina ir 
Trokcs visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkaL

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

»




