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Žemes Drebėjimas Sukrėtė 
Visus Amerikos Rytus.
BOSTONE SUTRUKO 

PAŠTO SIENOS.

“Musų sienos braškėjo, lan
gai skambėjo ir lova po 
kambarį vaikščiojo,” ra

šo viena lietuvė.
Žemės drebėjimas, kuris 

pereitos pėtnyčios naktį su
krėtė visas rytines valstijas, 
palietė ir Bostoną. Vietomis 
drebėjimas buvo jaučiamas 
taip stipriai, kad langų stik
lai barškėjo, puodai nuo 
lentynų nukrito, o kai kur ir 
paveikslai nutruko nuo sie
nų. Ypač smarkiai buvo su
krėsta Bostono miesto ligo
ninė. Naujas Bostono paš
tas, kuris kaštavo $6,000,- 
000, susiubavo taip smar
kiai, kad vietomis sutruko 
marmuro sienos.

Drebėjimo smūgiai, kaip 
visuomet, buvo staigus ir 
aštrus. Jausmas gaunasi 
toks, kaip kad į namą atsi
muštų didelis trokas. Ro
dos, kad net ir trenksmas 
girdis: trrinkt! — ir sudre
ba visas namas.

Bet kadangi tai atsitiko 
po 12 valandos nakties, 
kuomet didžiuma žmonių 
buvo jau sumigusi, tai dau
gelis šito teroro nejuto.

“Keleivio” redakcija yra 
gavusi apie žemės drebėji
mą daug laiškų iš įvairių 
•vietų. Petronėlė Juškevi
čienė iš Garden, Mich., Ta
šo: “Buvo pusė po 12 kaip 
žemė sustojo siūbavus pas 
mus. Siūbavo 15 minutų ir 
labai smarkiai. Mes visi 
miegojome, Ule pabudom. 
Lova bėgiojo arba šliaužio
jo po kambarį, sienos braš
kėjo, langai skambėjo. Mes 
labai nusigandom. Žemė 
drebėjo du kartu: ketvergo 
naktį ir pėtnyčios naktį. Po 
to gyvuliai išrodė nesveiki, 
plaukai pasišiaušę, kaip 
ežio. Dabar mes nenorim 
nei dirbt nieko — taip nusi
gandę. Gyvenam ant salos, 
vidury Michigano ežero...”

O ’drg. J. Žigaitis iš Mon
trealo, Kanados, šitaip pa
sakoja savo įspūdžius: “Pe
reitą pėtnyčią gavau savo 
mylimą ‘Keleivį’ ir pasidė
jęs ant stalo pradėjau skai
tyk Tik pamačiau, kad jau 
1 valanda. Nusirengiau ir 
jau einu gulti: staiga prade
da namas drebėk Išpradžių 
maniau, kad tai sunkus tro
kas važiuoja pro šalį. Bet 
pasirodė, kad ne trokas, nes 
mane pradėjo lyg ir kas 
stumdyt po kambarį. Pasi
ėmiau stiklą vandens ir pa
stačiau ant stalo, kad pa
žiūrėt, ar tiesiai namas sto
vi. Namas taip svyravo, kad 
pusė colio vanduo iš stiklo 
nusiliejo. žemės drebėji
mas tęsėsi 6 minutes. Kas 
per tą laiką Montreale atsi
tiko, nerašysiu, nes prisiun- 
čių iškarpą iš vietos dien
raščio.”

Pridėta iškarpa iš “Mont- 
real Daily Star” aprašo per- 
gyventą žemės drebėjimą 
.•af visomis smulkmenomis, 
tačiau pažymi, kad nuosto
lių Montrealo mieste nebu

vo, tik sustojo visi laikro- 
dziai.

Canadian Pacific gelžke
lio valdyba praneša, kad jos 
gelžkelio stotyse taip pat 
sustojo 75 laikrodžiai.

Bomba Sudraskė 
Rutkovskį.

Be to, 11 žmonių boro

Milwaukee mieste perei
tą nedėldienį sprogo didelė 
dinamito bomba, kurią tū
las Rutkovskis ruošė. Spro
gimas buvo toks smarkus, 
kad sudraskė patį Rutkovs
kį, užmušė jo kaimynų Ply- 
narekų 9 metų mergaitę ir 
11 žmonių sužeidė. Gara
žas, kuriame įvyko tas spro
gimas, irgi buvo suardytas 
ir buvęs jame vienas auto
mobilius sudaužytas. Polici
ja spėja, kad Rutkovskis 
buvo teroristas, ir kad jo 
buvo padarytos kitos 5 
bombos, kurios paskutinė
mis dienomis sprogo įvai
riose Milwaukee vietose. 
Sprendžiant iš pavardžių, 
Rutkovskis ir kiti nukentė
ję žmonės buvo lenkai.

Mussolims Gavo Per
Nosį Amerikoje.
Tautų Lygai paskelbus 

ekonominį ir finansinį boi
kotą fašistiškai Italijai, 
Mussolinis kreipėsi į Wash- 
ingtoną siūlydamas padary
ti naują prekybos sutartį. 
Jeigu Amerika sutiktų to
kią sutartį su juo padaryti, 
tuomet jis galėtų Tautų Ly
gai parodyt špygą. Bet A- 
merikos valdžia pareiškė, 
kad pakol Italija ves karą 
su kita valstybe, apie jokias 
Drekybos sutartis negali bū
ti kalbos. Vadinasi, Musso
linis gavo iš Washingtono 
per nosį.

MASSACHUSETTS VAL
STIJOJ YRA TIK 10 PRO- 

CENTŲ ŪKININKŲ.
Iš kiekvieno 100 gyven

tojų Massachusetts valstijoj 
vos tik 10 žmonių verčiasi 
žemės ukiu, o 42 dirba fab
rikuose. Likusieji gyvena iš 
biznio ir tarnybos. Taip sa
ko Massachusetts State Ko 
legijos agrikultūros skyriaus 
vedėjas Dr. Adrian Lind- 
sey.

ILGAS KARAS SUNAI
KINSIĄS MUSSOLINĮ.
Prancūzų finansistai Pa

ryžiuje sako, kad Mussolinis 
negalįs ilgiau karą finan 
suoti, kaip 8 mėnesius. Jei
gu konfliktas užsitęstų ii 
giau, Italijos fašizmas turė
siąs paskelbti bankrutą

SPROGO SOVIETŲ 
LAIVAS.

Maskvoje gauta- iš Aša- 
bado žinių, kad tenai spro
go Sovietų valdžios garlai 
vis “Sovnarkom.” Sprogi
mas laivą visai sudraskęs ir 
jis tuoj nuskendęs su visais 
žmonėmis.

Slonarcluja Graibi-! Europos Fašistai
joje Užgirta.

Mes jau rašėm “Kelei
vy,” kad Graikijoj buvo pa
naikinta respublika, o jos 
vieton paskelbta monarchi
ja; bet “dėl svieto akių” šis 
perversmas buvo leistas da 
ir gyventojams užgirti. Pe
reitą nedėldienį žmonės 
balsavo ir 90 nuošimčių pa
sisakė už monarchiją. Rei
kia tačiau pasakyti, kad o- 
pozicija, kuri priešinga mo
narchijai, šį balsavimą boi
kotavo ir jame visai nedaly
vavo, nes monarchistams 
stovint prie valdžios, teisin
go balsavimo vistiek nega
lėtų būti. Taigi demokrati
nė Graikijos visuomenė pa
silieka sau teisę skelbti, kad 
respublika buvo panaikinta 
smurtu, o ne žmonių balsa
vimu.

Ar Išgelbės Kralikai
Italijos Fasistus?
Dabar, kai Tautų Lyga 

nutarė paskelbti Italijai 
boikotą, prieš Mussolinio 
fašistus atsistojo bado šmė
kla. Kur reikės gauti mėsos, 
kai importuoti jos nebus ga
lima? Fašistai sugalvojo 
gintis kralikais. Juodmarš- 
kinių vadai jau pradėjo agi
tuoti, kad po visą Italiją bu
tų auginami kralikai. šie 
žvėriukai, esą, greitai vei
siasi ir galį duoti geros mė
sos. Bet jeigu karas ilgai 
užsitęs, tai vargiai kralikų 
užteks. Reikės ir kates į ma
karonus sudėti.

POPIEŽIAUS AGENTAI 
NEPRIPAŽĮSTA NACIŲ 

VĖLIAVOS.
Vokietijoj tarp valdžios 

ir Romos katalikų dvasiški- 
jos kilo ginčas dėl klausi
mo, kokia vėliava turi ple
vėsuoti ant katalikų bažny
čių. Dabar išleistas nacių į- 
statymas sako, kad Vokieti 
Joj negali būt kitos vėliavos, 
kaip tik skaisčiai raudona 
su nacių svastika (kabtia- 
kryžis). Popiežiaus agentai 
gi spiriasi, kad ant jų baž
nyčių plevėsuotų gelton- 
spalvė popiežiaus dvaro vė
liava, tačiau bijodami baus
mės, kol kas nekabina jo
kios vėliavos ant bažnyčių.

MEKSIKOS ORLAIVIAI
MEDŽIOJA MAIŠTI

NINKUS.
Pereitą sąvaitę Meksikos 

valdžios orlaiviai užklupo 
maištininkų būrį netoli Smi
tą Maria dėl Vai, Jalisco 
valstijoj, ir numetė jų tar- 
pan kelias bombas, paskui 
apšaudė juos iš kulkasvai 
džių. Po to maištininkus ap
supo valdžios raiteliai. Sa
koma, kad 25 maištininkai 
buvo užmušti bei sužeisti. Iš 
valdžios pusės krito vienas 
kareivis.
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CHICAGO J ŽMOGUS IŠ

VIRĖ MAUDYNĖJ.
Tūlas Roy Moulton Chi- 

cagoje besiprausdamas pe
reitą nedėldienį vonioje 
apalpo ir virsdamas atsuko 
kraną su karštu vandeniu. 
Vanduo buvo taip karštas, 
kad kuomet jo žmona parė
jo namo, jis buvo jau išvi
ręs.

Nusigandę.
Mussolinis žlugs, tu

rės žlugti visas fašizmas. ■
Fašistų arba jų šalininkų 

yra jau visame pasauly, iš
skyrus gal tik Sovietų Rusi
ją. Prancūzijoj jie turi jau 
lemažą saviškių gaują. Yra' 
jų ir Anglijoj, nors daug 
mažiau. Visi jie yra įsitiki-' 
nę, kad fašistiška diktatūra,! 
ai geriausia valdžia. Ir iki i 
šiol jie tikėjosi, kad Musso-I 
linio ir Hitlerio pėdomis 
greit nueisianti Francuzija j 
ir Anglija, kurios tuomet su
sijungs su Vokietija ir Itali
ją ir apskelbs karą Sovietų 
Rusijai. Sumušę bolševiz
mą, fašistai užims visą Eu
ropą. Tokios buvo viltys. 
Bet dabar jas išblaškė Tau
tų Lygos paskelbtas boiko
tas Italijai. Prieš fašistų a- 
kis dabar atsistojo kitas 
vaizdas: jeigu Tautų Lygos 
prislėgtas fašizmas Italijoj 
žlugs, jeigu Mussolinį pa
ims velnias, tai tuomet ga
lės ateiti galas visai fašistiš
kai cholerai. Todėl visos 
Europos fašistai dabar la
bai susirūpinę, kad gyveni
mas neiššluotų juos šiukš- 
lynan.

Gauna Dau
giau Šautuvų.

Svetimšaliai inžinieriai, 
kurių Etiopijos valdžia pa
sisamdė susisiekimui su 
frontu tvarkyti, praneša, 
kad italai pradėjo supti 
etiopų armiją iš užpakalio, 
norėdami perkirsti komuni
kacijos liniją ir paimti “ka
ralių karaliaus” kareivius 
nelaisvėn. Etiopų kariuo
menės vadas esąs labai tuo 
susirūpinęs ir reikalauja 
daugiau ginklų. Šiomis die 
nomis jam buvę pasiųsta 3,- 
000 naujų šautuvų ir 100,- 
000 šovinių. Tai visgi labai 
menka pagalba.

LAWRENCE’O AUDEK
LINĖSE DAUG DARBO. 
Atvažiavę iš Lawrence’o 

“Keleivio” skaitytojai sako, 
kad paskutiniais laikais au 
ieklinės tenai labai daug 
darbo turi. Daugelis dirbtu
vių dirba trim permainom 
dieną ir naktį. Daug lietu
vių dirbą naktimis. Esą to
kių šeimynų, kurių dirba tė
vas, motina ir vaikai. Kas 
moka audimo ar verpimo 
darbą, dabar nesunku esą 
gauti vieta.

STREIKAS ŠILKO PRA
MONEJ PATERSONE.
Paterson, N. J.—Praėjusį 

ketvergą čia sustreikavo a- 
pie 8,000 darbininkų šilko 
pramonėj. Jie reikalauja 
grąžinti 1933 metų mokestį, 
taip kad jiems išeitų tarp 
$18 ir $19 į sąvaitę. Streiką 
remia United Textile Wor- 
kers Unija ir Amerikos Dar
bo Federacija.

NORVEGŲ LAIVAS NU 
SĖDO SEKLUMOJ.

Ties Britų Vakarinėmis 
Indijomis pereitos sąvaitės 
pabaigoje nusėdo seklumoj 
norvegų garlaivis “Porsan 
ger,” kuris plaukė iš Euro
pos į New Yorką. Jam iš
siųsta pagalba.

Skiria $10,000 Už 
Žmogžudžio Sura

dimą.
Metai atgal Northfieldo 

miestely buvo per langą nu
šautas savo raštinėj Mount 
Hermon mokyklos perdėti- 
nis Ellior Speer. Tuomet bu
vo paskirta $5,000 dovanų 
tam, kas išduos žmogžudį 
ar žmogžudžius. Bet iki šiol 
da piktadarys neišaiškintas. 
Todėl šiomis dienomis prie 
tos sumos pridėta dar $5,- 
000. Kadangi tokia didelė 
dovana skiriama, tai pradė
ta uoliau jieškoti žmogžu
dystės pėdsakų. Narai jau 
nardo į Connecticut upę a- 
pie tiltą ir jieško tenai įme
sto šautuvo. Yra, mat, ma
noma, kad Speerą nušovęs 
žmogžudys ar žmogžudžiai 
bėgo per tiltą kiton pusėn 
upės ir šautuvą įmetė upėn. 
Šią sąvaitę ketinama varto
ti elektriškas magnetas upei 
graibyt. Jeigu šautuvas yra 
upėn įmestas, tai elektriš
kas magnetas turėtų jį pri
traukti.

$15,489,276,690 AUKSO 
IR SIDABRO ATSARGA

Washingtono žiniomis, 
dabartiniu laiku aukso ir 
sidabro atsarga šios šalies 
ižde yra pasiekus $15,489,- 
276,690 vertės. Per vieną 
tik rugsėjo mėnesį piniginė 
medžiaga pakilo $239,000,- 
000. Nusigandę Europos 
kapitalistai gabena savo 
auksą Amerikon ir čia jį 
keičia į popierinius dole
rius, nes privatiniems žmo
nėms auksą laikyti čia už
drausta. Taigi visas atvež
tas čionai atiksas pereiną į 
valstybės iždą.

Dievas Jį “Patepė
Ir Visai Užmiršo.
Etiopijos karalius Haile 

Sellasie, kas reiškia “Šven 
toji Traicės Galybė,” šiomis 
dienomis minėjo 5 metų su
kaktuves nuo to laiko, kaip 
jis nuvertė nuo sosto pirma 
buvusį valdoną ir pats apsi
skelbė “Dievo pateptuoju 
karalių karalium.” Bet tas 
Dievas, “patepęs” jį į tokius 
aukštus laipsnius, visai ne
padeda jam kariauti.

IŠRADO BUDĄ PIGIAI 
GYVENTI.

Kapitalistų spauda skel
bia, kad tūla maitinimosi 
žinovė New Yorke suradu 
si, jog už $2.25 į sąvaitę ga
lima esą gerai pragyventi. 
Tai yra, žinoma, labai geras 
“išradimas” kapitalistams, 

nes jis parodo, kad darbi 
ninkama galima numušti al
gas. Bet mes tiems {Kinams 
patartume pirma patiems 
pagyventi sąvaitę su šeimy
na ant $2.25.

ANGLIJA PAKORĖ KA 
NADOS KUMŠTININKĄ.

Wandswortho kalėjime, 
Anglijoj, pereitą sąvaitę bu
vo pakartas Kanados kum
štininkas Raymond _ Bous- 
quet, kuris Winnipege buvo 
žinomas kaip Del Fontain. 
Jis buvo pasmerktas mirti 
už nužudymą savo mylimos 
merginos, kuri vadinosi 
Hilda Meeks.

VĖLIAUSI SOCIALISTU 
LAIMĖJIMAI EUROPOJE
JAU IR ŠVEICARUOS 
PARLAMENTAS JŲ 

RANKOSE.

Švedijoj, Danijoj ir Francu- 
zijoj taipgi užduota lemia

ma* smūgi* fašistinei 
reakcijai.

Šią sąvaitę galime prane
šti “Keleivio” skaitytojams 
daugiau linksmų žinių iš 
tarptautinio klasių kovos 
fronto. Šį kartą darbininkai 
pasiekė stambių laimėjimų 
Šveicarijoj. Renkant res
publikos parlamentą, į že
mesniuosius jo rumus pate
ko 59 socialistų kandidatai, 
kas reiškia absoliučią di
džiumą. Aukštesniuose rū
muose arba senate socialis
tai irgi laimėjo tris naujas 
vietas, tačiau didžiuma čia 
pasilieka . da buržuazijos 
rankose.

Tai buvo naujas ir neti
kėtas smūgis fašizmo slibi
nui.

Kelios dienos prieš tai 
fašistai buvo sumalti Dani
jos parlamento rinkimuose, 
kurie socialistams taip pat 
davė absoliučią didžiumą 
parlamente.

Sąvaitė prieš Danijos rin
kimus, musų draugai turėjo 
reikšmingų laimėjimų Fran- 
cuzijoj, o tnipiitį anksčiau 
—Švedijoj ir Olandijoj.

Vienu žodžiu sakant, so
cializmas ir demokratija ei
na pirmyn visais frontais.

Šiomis dienomis ateina 
parlamento rinkimai Angli
joj, kur socialistinė Darbo 
Partija tikisi pravesti nema
žiau kaip 200 savo atstovų.

Ūpas visur kįla ir naujos 
viltys švinta iš naujo.

Išnyko! darbininkų nusi
minimas dėl laikinai pra
laimėtų pozicijų Vokietijoj• a • • « * v • j tuomet galėtų pridaryti Imu-ir Austrijoj. Abejose Šitose gių nU0stolia
šalyse proletariato judėji
mas stiprėja ir, anksčiau ar 
vėliau, fašizmo jungas bus 
sudaužytas.

žmogžudiška klerikališ- 
kojo fašizmo diktatūra Au
strijoj jau pradeda braškėk 
Italijos Mussoliniui irgi grę- 
sia žlugimas.

Pusiau-fašistinė Leroux 
valdžia Ispanijoj, išeikvo
jusi valstybės iždą, pati tu
rėjo rezignuoti. Socialistų 
partija su darbininkų unijo
mis Ispanijoj vėl išėjo prie- 
šakin ir ruošiasi iš naujo 
paimti vadovaujamą rolę 
šalies politikoj.

Socializmas ir demokra
tija visur žygiuoja pirmyn.

Išnyko miniose tas klai
dingas įsivaizdinimas, kad 
fašizmas ir diktatūra gali 
išvesti pasaulį iš depresijos. 
Minios pamatė priešingų 
rezultatų. Kur tik fašizmas 
įsigalėjo, tenai depresija 
pasidarė daug aršesnė. Vo
kietijai fašizmas užtraukė 
badą, o Italijai—ir karą ir 
badą.

Pirmu kartu žmonijos is
torijoj 50 valstybių, susi
vienijusių Tautų Lygon, 
pasmerkė ir nutarė boiko
tuoti šalį, kuri leido įsivy
rauti fašistinei diktatūrai!

Ar gali būt didesnis kraštui 
smūgis ir didesnė gėda, 
kaip šitoks civilizuoto pa
saulio sprendimas?

Ir todėl fašistinės dikta
tūros garbintojai visur pra
dėjo smukti, o demokrati
jos šalininkai su socialistais 
priešaky visuose frontuose 
daro didelių laimėjimų!

Tai yra labai džiuginan
tis reiškinys, labai linksmos 
žinios.

Žemės Drebėjimas 
Amerikoje Išaiš

kintas.
Rytinėse valstijose 

jasi nauji
Pereitą sąvaitę Jungtiniu 

Valstijų rytuose ir Kanadoj 
drebėjo žemė. Drebėjimas 
buvo jaučiamas nuo Chica- 
gos iki Bostono ir beveik vi
su Atlanto pakraščiu. Prasi
dėjo jis keliatą sąvaičių at
gal Montanos valstijoj, kur 
daugiausia nukentėjo Hele
nos miestas, ir vis kartojasi 
iki šiol. Geologijos profeso
rius ir žemės drebėjimų Ži
novas Bailey Willis iš Stan- 
fordo Universiteto salto, 
jog šitokie žemės plutos siū
bavimai Atlanto pakrašty 
gali kartotis da labai ilgai, 
nes jie reiškia naujų kalnų 
formavimąsi čionai. Jo ma
nymu, tas gali tęstis da 10,- 
000,000 metų. Šitoks laiko
tarpis dažnai pasižymi bai
siomis katastrofomis. Bėt 
šiuo atveju didelio pavo
jaus nesą, nes žemė dreba 
labai dideliame plote. Tai 
reiškia, jog žemės sluogą- 
niai čia yra taip susiforma
vę, kad drebėjimo jėga pla
čiai išsisklaido. Jeigu išsi
veržtų siauroj vietoj, tai

DULKIŲ AUDROS GIM
DO LIGAS.

Washingtono Public 
Health Service praneša, kad 
siautusios Jungtinėse Vals
tijose dulkių audros 1934 
metų vasarą labai žalingai 
atsiliepė į tūkstančių žmo
nių sveikatą. Smulkios ak
mens ir silikos dulkės esan
čios žalingiausios. Jų pa
sekmę esą da sunku tikra’ 
apskaičiuoti, nes jos veikia 
sveikatą lėtai ir ilgai. Tik 
dabar tose vietose, kur ton 
audros siautė, žmonės pra
deda sirgti.

PER MIŠKŲ ARMIJĄ 
PEREJO 1,500,000 

ŽMONIŲ.
Iš Washingtono prane 

šama, kad nuo to laiko, kac 
valdžia organizavo iš jauni 
bedarbių CCC armiją miš 
kų darbams, iki šiol per b. 
organizaciją perėjo jai 
1,500,000 vyrų. Dabar CC( 
kempėse miškuose esą da* 
500,000 vyrų, kuriuos pri 
žiuri ir lavina armijos kari
ninkai. Jie pasodinę jat 
400,000,000 medžių ir tas 
darbas valdžiai kaštavę 
jau arti $1,000,000,000.
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KAS KALTAS DEL INTE*
UGENTV PERTEK
LIAUS LIETUVOJ?

Tautininkų “Lietuvos Ai
das” rašo apie inteligenti
jos perteklių Lietuvoje ir 
prieina išvados, kad čia ne
kalta nei valdžia, nei tvar
ka, bet kalti patys inteli
gentai ir jų tėvai.,

Pasiklausykim, kaip jis

prie jų prisidėti 
atsakomybės.”

-ir nevengtų

Na, daleiskime, kad tai 
Pabaigę mokslą, Lie

tuvos inteligentai niekur 
netinka. Bet ar gi ne moky
kla čia kalta, kad ji gamina

upynam sosto*

• U3*,«

Kh 41. UtMB» * 4, HM.

mos įsigalėjo naomo 
kad studijozas, pabaigęs 

lės akio aka
demija v kokią kitą aukšte 
mokyklą, turi būti aprūpintas 

darbu. Kitaip sa, 
inteligentija 

valdininkauti. Ūki
ninkas, leisdamas vaikus į 
mokslą, tikisi, kad jie, pabaigę 
rimą ar lotą aukštąją mokyk
lą, gaus vietą, o jei vietos ne
gauna, kyla didžiausiu nepa
sitenkinimas, murmėjimai, vi
sa kaltė suverčiama — kam 
gi? — valdžiai, žodžiu, nesu- 
Idysime pasakę, kad priau
gančioje inteligentijoje įsivy
ravo valdininkavimo psicho-

tokį netikusį produktą?
Juk ūkininkas, kuris lei

džia savo sūnų aukštesnėn 
mokyklon, apie tos mokyk
los teikiamą mokslą nieko 
nenusimano. Vaikas irgi 
nedaug težino. Jis ima tai, 
ką mokykla jam duoda.

Taigi mokykla kalta, jei
gu ji kaimietį sugadina, o 
pono nepadaro.

O kas gi tokią mokyklą 
šiandien Lietuvoje Įsuko,
jeigu ne valdžia?

“Kodėl taip? Todėl, kad 
šiandien tebegahrojama taip 
pat, kaip buvo galvojama pir
maisiais nepriklausomybės 

metais, kada, besikuriant vals- 
, inteligentų 

reikėjo labai daug, o 
jų buvo labai maža. Tuomet, 
tikrai priauganti inteligentija 
galėjo tikėtis lengvai susirasti 
darbo valstybinėse įstaigose.

paeikritė iš

įjos perteklių, 
tą žodį vartoti su 

tam tikrais rezervais. Jei mes 
galvoje prieauglį in- 

pajėgų, galinčių 
dirbti tik valstybinėse įstaigo
se t y. tokį darbą, kuris ne
reikalauja jokios ypatingos 
apecialisacijos, tikrai, mums 
toks pripatinti, kad perteklius

“KOMSOLCAI.”
“Sandaros” 42-rame nu

mery randame naują žodį 
—“komsolcai.” Jis mini
mas net keliose vietose. Gir
di, “komsolcai” padarę Su
sivienijime “bendrą fron
tą” ir nori išstumti iš SLA. 
tokius vyrus, kaip “Vim- 
kas, Mockus ir Vitaitis.” •

“Toda ateinanti SLA. rin
kimai turės nulemiančios reik
šmės. Nemanykim, jog čia boa 
rišamas tik asmenų klausi
mas. Tie rinkimai nulems žy
mioj daly Amerikos lietuvių 
ateitį. Jeigu juos laimės ksut- 
sslcat, netik judėji
mui, bet ir pačiam Susivieniji
mui bus suduotas smarkus 
smūgis.”
Antrame “Sandaros” pus

lapy, jos editorialų skyriuj, 
ištisą redakcijos 

straipsnį aatgahriu: “Kom- 
solcų bendras frontas Susi
vienijime.”

Iš pradžių mes manėm, 
kad “komsolcais” sandarie
čių organas vadina tuos są
mokslininkus, kurie da lie
pos mėnesy turėjo Brookly- 
ne slaptą konferenciją ir

It LIETUVIŠKOS POLITIKOS 
- AMERIKOJE.

Kunigo Gaspadinės litui Httd 
Parapijoj Tęsiasi Streikas.

Ind., lietimai sakėsi bauskas čia pat bažnyčioj 
savo bažnyčion kol klupo.

“Antanas Galinauskas y-
Musų korespondentai jauira^lilJs->*. vi «« v 
- iš Gary miešto (India-! J0J? zodsių kĮapšndsas

valstijoj), kaip tenai z™k«-
suruošė Daraniios nauskas čia pat klūpojo, sumose parapijos Galinausko

___ dus, kad jos tėtis miręs,
dėl to parapijoj “J**5-.

Tuomet kunigas pasakė: 
“Mažonis yra miręs.” 
Klapčiukas užgesino tre

čią žvakę. Mažonio mergai
tė irgi pradėjo klykti.

Taip kunigas “numari
no” ir kitus komitetus: Juo
zą Mockaitį, Joną Kumžą ir

| Komiteto “šermenis,” atgie
dojo už jo dusias ekzekvi- 
jas, ir kad

apie šitas šventa- 
blyvas komedijas rašo ir 
“Naujienų” reporterių Jis 
paduoda šitokių smulkme
nų:

I Metai atgal Gary lietu
viai katalikai atsikratė savo
seno kunigo Martišiuno, su i . • . i * i._>
kuriuo turėjo nesusiprati 
mų dėl jo gaspadinės. Ne 

įtiek kunigas, kiek jo gaspa- 
’dinė, įkyrėjo parapi jonams, 
i Bet kunigas nenorėjo skir
tis su gaspadine, tai buvo 
priverstas persiskirti su pa
rapija.

Bet vietoj seno kunigo, 
Gary lietuviai katalikai ga
vo oar aršesnį. To naujo ku-

taip via komitetai buvo 
“numarinti/’ bažnyčioj bu
vo didelis klyksmas ir vai
tojimas.

nięo vardas esąs Vincis. betarė streikui.

Vienok komitetai buvo 
gyvi ir tuojau turėjo labai 
gyvą susirinkimą. Jie nuta
rė, kad prieš tokį kunigo 
darbą reikia streikuotu Vi
sa parapija vienbalsiai pri-

yra. Atšutinkime tuos šimtus tenai nustatė savo kandida 
psašymų, kuriais užverstos į- 

ir kurių nieku bodu 
patenkinti. Bet jei 

paklansime. ar mums už- 
ir ar yra pakankamai 

norinčių cbrbti kokį specialų 
darbą, kuris dažniausiai yra 
susijęs sn fizišku darbu ir už 
kurį reikia pasiimti
atsakomybę, tai čia tenka kal
bėti ne apie perteklių, bet apie 
nedateklių. Juk kas nežino, 
kad įvairiose įmonėse pas mus 
dar dirba nemažas nuošimtis 
iš užsienių įgabentų specialis
tų? Aišku, tas darbas ne “po
niškas,’ čia dažniausiai neuž
tenka šešių valandų sėdėjimo, 
čia reikia ne tik gerai mokėti 
savo darbą, bet už jį ir atsaky
ti, bet užtat jis geriau ir at
lyginamas. Deja, musų priau
ganti inteligentija jo šalinasi.

“Kodėl? Musų nuomone, čia

tų “šleitą” ateinantiems 
SLA. rinkimams.

Bet pasirodo, kad apie 
tuos konspiratorius “San
dara” visai nenori kalbėti. 
Jie yra all-right, nes prie jų 
ir pati priklauso. Pasirodo, 
kad ji nervinasi tik dėl to 
kandidatų sąrašo, kurį, be 
jokių slaptų konferencijų,

bės” numery p.
kimba net SLA. Švietimo 
Komisijai į akis, kam ji ko- 
rektuoja “Tėvynės” redak
toriaus klaidas.

Nejaugi “Vienybės” re
daktorius nežino, jog Švie
timo Komisija tam tik ir y 
ra renkama, kad 
“Tėvynės” turinį?

“Vienybės” 82-rame na
mely jos redaktorius kabi
nasi taip pat prie “Naujie
nų” ir “Keleivio,” kad ~ 
du kariai*
bi p. Vitaičio 
“Tėvynėje.”

Žinoma, laikraštis turi 
teisę ir gali kitą laikraštį 
arba jo redaktorių užtarti. 
Netik teisė, bet kartais ir 
pareiga gali reikalauti savo

štai ką jis padare. i
Pirmiausia jis pasakė,

kad pašalina parapijos ko
mitetus. O kaip-gi parapija 
gali būti be komitetų?

Kunigas Vincis uždraudė 
komitetams rinkti bažny
čioj pinigus. Kuomet komi
tetų pirmininkas Jonas Liu
bauskas surinko pinigus ir 
norėjo juos suskaityti,, tai 
kunigo pasamdytas detek-

Tysliava Pagaliau, kągi apie so-ant stalo “Amerikos Lieta-atstatė jam revolverį 
cialistus “Vienybė” galėtųj vio” jįgiduotą mums šitokią J1S P1’

SW3^000 plakatų no.oo1 Visi komitetai užprotes- 

Ittpmnim, __ TO.78 t?V0 P"“ tok» kumK° el8«-

Viso labo' ° tuomet štai ką kunigas
“padare: jis visus komitetus 

Pinigai buvo užmokėti, “numarino”!
“Amerikos Lietuviui” da vi-’ Komitetų “laidoji 
są sąsklitų nesuvedus, taip! vieną dieną bažnyčioj 
ji* skubinosi tuos pinigus kunigas Vincis pastatė di-

pasakyti, kad jie nieko apie 
save neslepia ir jų visuome
ninė darbuotė visiems yra 
žinoma. Slaptų konferenci
jų ir sąmokslų Susivieniji
mo iždui užgrobti socialia- 

dabotų tai nedaro. Tokia politika, 
tai tautininkų-fašistų ama
tas.

Taigi, jeigu “Vienybė”
gali apie socialistus “kitaip 
pakalbėti,*’ tai labai prašo
me. Mes tuomet pakalbėsi
me apie “Vienybės” ponus. 

Prašome pradėt!

Meluoja Ir Nori Da 
Šimto Dolerių.
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nustatė būrelis pažangiųjų idėjos arba profesijos drau- 
SLA. veikėjų Chicagoje. ga užtarti. Ir jei

Juos sandariečių laikraš
tis dabar ir vadina “kom
solcais.”

Na, o ką tas žodis reiš
kia?

Mes “bečyrira” iš čielo 
kvoterio, kad ir patys “San
daros” galvočiai to nežino.
Nežino, nes tokio žodžio 
nėra jokioj kalboj. Yra da
bar panašus žodis pas ru
sus. Bet tik panašus — ne

Worcestery yra leidžia- 
gą užtarti, fr jeigu “Vieny-Imas toks lapelis, ką vadina- 
bėje” butų tik džentelmo-isi “Amerikos Lietuviu.” 
niškas savo kaimyno užtari* Turbut norėdamas pasirek- 
mas, tai kas gi galėtų ką lamuoti, spalių 12 d. laidoje

*deli juoda katafalka, o apie 
ir uzmo- katafalką pastatė šešias di- 

kėtos bilos da tebėra musų dėlės žvakes ir visas užde- 
nan tiesiai gė.
aip “Ąmt- j Paskui su juoda kapa ku- 
gali viešai nigas įlipo į amboną, ir di- 

kad jis negavęs iš dėlių balsu pasakė:
Hirinktų aukų “Jonas Liubauskas yra mi- 

$80,, kaip “Keleivy” buvo ręs.”
paskelbto# i Kaip kunigas tarė tuos

Buvęs Komiteto narys,, -žodžius, taip klapčiukas už- 
X-Momiraitia, -gerino vieną žvakę. O Liu-

Kunigas nepasiduot, o 
parapijonys dar labiau 
streikuoto Prie kunigo pasi
liko tik keliatas davatkų — 
tretininkių. O prieš kunigą 
—visa parapija: 200 katali
kiškų dusių.

Intikinimui, kad viri ko
mitetai tikrai yra “mirę,” 
kunigas ; paliepė tretinin
kėms melstis už jų dusias. 
Negana to, jis paliepė My- 
kolinei draugijai, kad ji iš
mokėtų komitetams pomir
tines, nes komitetai yra 
“mirę.” Mykolinėje draugi
joj kilo ginčų, kuriuose da
lyvavo ir patys “nabasnin- 
kat” Mykolinė draugija 
“nabašninkų” akyyaizdoje 
nutarė jiems pomirtinių ne
mokei.

Parapi jonai tvirtai laikė
si savo nutarimo streikuoti 
prieš tokį kunigą, gyvų 
žmonių “marintoją.” Para
pija tuo tarpu nuėjo nie
kais. Bažnyčia apleista, vai
kai nebeina į mokyklą.

Jau kunigas pradėjo nu
sileisti • jau “atgaivino” ke
lis komitetus, jau sutiko ir 
visus “atgaivinti,” bet para* 
pijonys streikuoja kaip 
streikavę, nes jie nenori to
kio kunigo.

nors prieš tai sąlyti!
Bet “Vienybė” elgiasi ki

taip. JI ne tiek gina p. Vi- 
taitį, Įdek ji puola socialis
tus. J! puola juos dėl to, kad 
atėjus SLA. rinkimams  ̂timo 
žmonės balsuotų už kleri-

jisai išspausdino šitokia gu
drybę:

“‘Keleivio’ rašte bandoj 
ma šmeižt Amerikos Lietu-, 
vis, kuris esą už transatlari- 

skridimo skelbimus 
paėmęs $80., o ‘Keleivis’

FA&ffTAL NESĄ ŽMONI
JAI DBMBBMLSAB NE-

“Nua

KG DABAR REIKALAUJAMA 
IS ŠNIPIŲ.

Sąryšy su gresiančiu iškil- keliauja po pasaulį ir, žino
ti karu Afrikoje ir apskritai ma, “labai nekaltai” foto-

jn ketau. pratakų ,v^; “komsolcai,” bet "kemso- 
prma dar .S pneškanną, laikų buy0
m,., tame m dalytas S inicialų KOMSO-
“L.™ ; 2re kas reiškia komunis-
mokytia, padaryti pomus. Tie- g^etų jaunimą.

Bet ką gi Sovietų jauni
mas gali turėti bendrą su 
Amerikos Lietuvių Susivie
nijimu?

Bėda, kuomet batsiuvys

sa, anais laikais, kada lietuviš
kos inteligentijos kaip ir ne
buvo, nesvarbu kokiais sume
timais ūkininkas leisdavo savo 
vaikus į mokslus, svarbu, kad 
leisdavo, bet šiandien tokia 
nuomonė darosi labai žalinga. 
Tokia dvasia išauklėtas inteli
gentas klaidingai supranta sa
vo pašaukimą, yra nutolęs nuo 
tikrovės. Iš to seka nepraktiš
kąsias, stoka iniciatyvos sava
rankiškam darbui, baimė at
sakomybės. šiandien nuima 
reikia ne ‘ponų,’ ne vien tik 
vaidininką, kurie, daugumoj# 
atsidėję šešias valandas, ki
tokio darbo neturi ir nejiečko, 
bet ir tokių, kurie 
žiūrėtų į gyvenimą, 
įq reitelAYįmus, ptengtųai

kališkai-fašistinį “šleitą.” 
Tai jau nelabai švari politi
ka.

Vienas jos redakcijos 
straipsnis- (29 spalių “Vie
nybės” laidoj) baigiasi net 
grasinimu socialistams. Gff- 
di:

"-.jeigu socialistai nepaliaus 
atakavę Tėvynės redaktoriaus, 
tai mes busime priversti apie

unKoje
išgek,'įtempta padėtimi Europoje, grafuoja taipogi “gamtos 

J Vakarų Europos visuomenė vaizdus” uoste, fortų ir kitų
____ ras y- ir spauda vėl susidomėjo sustiprinimų rajonuose. Vos

didžiausios žmonijos ne-1 daugiau šnipais. Žinoma, tik šios “turistės” pajunta, 
<rrvnM laimės ir todėl žmonės dau-kad visos didžiosios valsty- kad ją ima pastebėti kiti,grynas ‘Keleivio 
Jei ‘Keleivis’ gali 

Liet

melas.M—BĮBĮI įrodyt,
^Ž.lme"kllfet^jgil»kne« tadp tik ir neša. Vo->ba apie 100,000 žmonių, 
pamala uz jame tilpusmeiy^^ įsvyravo tau-dažniausia moterys. Iš praė- 

tištoris fašizmas, žmonės, jusiu spręstų šnipių bylų 
jau badauja* Nėra nei svies-‘matyti, kad dabar iš šnipių 
to, nei mėsos. Gi Italijai fa-;reikalaujama kitko, negu 
šizmas užtraukė toarą ir pasaulinio karo metu. Da- 
karta su juo ligas, marą* J bar roraantikos laikotarpis

skelbimus $80, tai jis (kas 
tas “jis?”—M.) skiria ‘Ke
leiviui’ $100. dovaną, o jei 
neįrodys, tai turės užmokėt 
‘Amerikos Lietuviui’ $100.”

Čia paduodu ištrauką iš 
“Amerikos Lietuvio” žodis

jbės turi gerai suorgumzuo- 
šitas ne-.tus šnipų tinklus, kuriuose

tuos ponus kitaip pakalbėti.’

imasi kepti pyragus. Bet '<!«!. *5 *»»
didesnis vargas, -kuomet i Vienybė galėtų apie so- mis klaidomis. kad mannegramotni vyrukai prade- fjS?1?usv P®^*l . B** į ginčus su Worcesto-
da rodyt savo “išminti” ne- w Jauino gailėtos gal

is 1 i e ra s žo- kalba toto tik moka. Ji net nenoriu leistis. Pasakysiu 
? • įiš klerikalų stotina# “amu- tik tiek: jei “Amerikos Lie-

____  inidją” prieš socialistus* tuvis” tari $100, tai jis tarė-
LABAI PRAŠOME!... j* .^<>1 te? tų juos “Keleiviui” tuojau

“Vienybe” redaktorius perspausdinta žiopla liu paliudyt, kad “Relei 
stojo advokatauto ‘Tėvy- apie socialistus pasaka iš rašė tiesą apie “Amerikos 
nės redaktoriuL Kas tik p. marijonų “Draugo.” Jeigu Lietuvio” paimtus $80, iš

taipogi nekaltos išvaizdos 
“turistai,” reikia suprasti, 
kad pavojinga ir paristengti 
patylomis dingti. Kad šni
pės geriau galėtų orientuo
tis ten, kur jos dirba plates
nėse organizacijose, įsako 
specializuotis: vienoms įsa
ko domėtis tik lėktuvais ir 
zetitine artilerija, kitoms— 
sekti kulkasvaidžių ir pa-

pradės šnipinėjime pasibaigė. Iš 
diktatūrą, šnipės nebereikalaujama, 

t policiją, kad, svarbiausia, butų graži, trankų technikos išsivysty- 
jį ligomnėn ir elegantiška ir mokėtų vilio-1— * “

suprantamai
džžais.

PANEVRŽIO MOKYTO 
JA BKR1IRIOVB GEiU

mą, chemijos fabrikus ir tto 
jti vyrus, kaip tai savo laiku Suprantama, kad gerai įgu- 
Idarė Mata Hari. Grožį da- dusi šnipė moks nufotogra-
bar labai dažnai laiko kliū
timi, kuri gali patraukti

fuoti, pažymėti kaip tiktai, 
kas svarbiausia, kas paga-

pedagogė Ve- 
degienė savo bute skustuvumą.

priešingu valstybių agentų liau paprastam žmogui 
akis irtok pasunkinti veiki- turi jokios reikšmės. Šitoks* * '♦-S/ į v _ • • •« R - -

Vitai# pakritikuoja, 
nurodo jo netaktą^
bė” tuoj šoka jį ginti. _____

Štai, 88-čiame “Vieny- kai tuščias. .nos

, e JI Hi - vo pa*
i-'lauiama daug techniškojo stebimas ir nesenai įvyku* 
sumokėjimo, kalbų mokėjimo, šioje Lidijos štai šnipų by

loje. Lėktuvų kontrukcijų 
pariaptis ištirti buvo pavea* 
ta tūlai švic. Lidija štai yra

TĮibar iš šnipių reika- darbo padalinimas buvo

tuvas nepaaiakė didžiosios laikymosi, veiklumo ir mo- 
aviadjos dienosįkraujp atakas ir savižudė kėjimo visur veikti nepsste- 

iittto gyiuu- Patalpinta ap* bimai. Tikroji šnipė dabarų Worcesteiy 
ą buvęs Aviacijos Die- 
Komitetas, turėjome gresia pavojus.

; gyvybei taip pat turi laikytis kaip tu- inegraži, bet protinga ir 
rito, kuri stadijų tikslais įka 12 kalbų. ‘TL.

f > 'j? r *
• s»4

mo-
Ž.”
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BROOKLYNO SOČI AUSTŲ SUSIRIN
KIMAI DARO GERO ĮSPŪDŽIO.
BROOKLYN, N. Y.

Netikėtai man teko susto
ti šiame kriaučių mieste. 
Bet kriaučiai šiuomi kartu 
tegul sau siuva, nes jeigu jie 
nesiutų, tai kas mumis ap
rengtų? Sustojus čia man 
pas gerą draugą Petrą, jis 
mane pakalbino nueiti j 
LSS. 19 kp. mėnesinį susi
rinkimą, kuris įvyko penk
tadienio vakare, 25 spalių, 
Lietuvių Atletų name. Čia 
teko susitikti kelis gerus pa
žįstamus ir senus socialis
tus. LSS. 19 kuopos susirin
kimas man gana patiko, nes 
buvo gana gyvas ir įdomus. 
Komunistiški kunigužiai vi
suomet sakydavo, kad so
cialistai jau išnyko ir jų nė
ra. Bet šiame socialistų su
sirinkime man teko nugirs
ti, jog komunistai jau prisi
pažįsta, kad jie melavo apie 
socialistų “išnykimą.” Da
bar jau komunistai prašo 
socialistus bendrai veiktu

Vietos “broliai” tautinin
kai sakydavo, kad Brook 
lyne socialistų esą tik šeši; 
bet jeigu tautininkai butų 
atėję į šį susirinkimą, jų še 
riai ant galvų butų pasi 
šiaušę nuo išgąsčio. Susi
rinkimas buvo gausus ir ga 
na gyvas. Čia buvo daug 
kalbėta apie proponuoja 
mus “bendrus frontus,” ga 
lop palikta viskas ateičiai. 
Buvo pareikšta ta mintis, 
kad komunistai dar neįro
dė, kad jie surimtėjo ir kad 
su jais galima bendrai dirb
ti. Nes juk da nesenai buvo 
tas laikas, kuomet komuni
stai darydavo visokias ob
strukcijas ir keldavo kačių 
koncertus ne jų rengiamose 
prakalbose. Todėl bendras 
veikimas dar nėra iš ko
munistų pusės protiškai pri
nokęs.

Čia buvo pakeltas ir Lie
tuvių Socialistų Sąjungos 
oficialio organo klausimas. 
Yra pageidaujama, kad 
LSS. turėtų nuosavą laik
raštį. Bet jį reikia daugiau 
padiskusuoti.

Susirinkimas padarė į ma
ne gerą įspūdį. LSS. 19 kuo
pos »susirinkimai visuomet 
būna kiekvieno mėnesio pa
skutinį penktadienio vakarą, 
Lietuvių Atletų kliube, Mar- 
cy avė. Norintieji įstoti į 
LSS. 19 kp., gali tai padaryti 
mėnesiniame kuopos susirin
kime.

"Naujosios Gadynės” 
koncerte.

Sekmadienį popiet, 27 
spalių, man teko būti skloki- 
ninkų surengtame koncerte. 
Svetainė pusėtinai didelė. 
Susirinkę žmonės įvairių pa
žiūrų; netruko čia ir tauti
ninkų. Moterįs ir gražios 
merginos gana puikiai pasi
puošusios — visai neatrodo, 
kad gyvename depresijos 
laikais. Dolerinių sėdynių čia 
netruko, bet visos buvo už
imtos.

Prasideda koncertas. Iš
eina programos vedėjas ir 
pradeda: “Gerbiami ir ger
biamos, prašau visų nusira
minti! Kurie turite sėdynes 
ir kurie neturite sėdynių — 
visų prašau nurimti. Mes ir 
sėdynių neturime.”

Na, manau sau, skloki- 
ninkai visi be sėdynių, tad 
ir atsisėsti jie negalį; todėl 
kurie tik stovi, visi turi but 
sklokininkai. Gi čia jų ma
tosi visuose pasieniuose.

Programa buvo ilga ir 
kone visa susidėjo iš dainų 
išskyrus mandaBnų orkest
rą. Vienas jaunas dainorius 
man gana patiko. Bet gaila, 
kad paprasti žmonės nesu-

geba to jauno lietuvio pa
stangų įvertinti ir bent va
landėlei nusiraminti. Zur- 
zukų čia netruko. Štai, jau
na panelė, ir kaip ji patogi! 
Sėdi lyg rožių krūmas. Iš
vaizda tikrai maloni. Bet 
kartus cigarete durnas iš po 
jos nosies teršia svetainės ir 
šiaip jau nepertyriausį orą. 
Visai nemaniau, kad gra
žuolė lietuvaitė galėtų to
kioje skaitlingoje ir gražio
je publikoje rūkyti.

“Lietuvos Dainos” choras 
tikrai žavėjo publiką. Tai 
žvaigždžių sėtynas. Nerei
kia nei stebėtis, kad “Lietu
vos Daina” laimėjo pirmą 
dovaną New Yorko chorų 
konteste. Pats choras nėra 
skaitlingas žmonėmis, gana 
turtingas balsais.

Programą užbaigus, išei
na vėl vakaro vedėjas ir 
praneša: “Gerbiami sve
čiai, koncertas jau užsibai
gė. Kurie norite išsigerti ar 
užkąsti, visko rasite užpa 
kalyje.” Gana prastas išsi
reiškimas. Žmonėms suki
lus tuoj pasigirdo balsai 
“einame pažiūrėti į užpa
kalį.”

Trumpoje koncerto per
traukoje kalbėjo L. Prusei- 
ka. Jis»čia prisipažino, kad 
praeityje jis darė klaidų. 
Kažin kodėl komunistai ir 
sklokininkai pastaraisiais 
laikais prisipažįsta prie sa
vo klaidų? At Filantropas.

SCRANTON, PA.

Trumpo* žinutes iš musų 
anglinės padangės.

Nekurios kasyklos pas 
mus dirba gerai, net ant ke
lių permainų, bet bedarbių 
vistiek pilnos gatvės. Į dar
bą įsigauti dabar nelengva; 
bosai priima tik savo gimi
nes arba jų rekomenduoja
mus draugus.

Spalių 16 dieną pas mus 
buvo gražios vestuvės, susi
tuokė Stasė Čepukaitė su 
Motiejum Balčium. Balčius 
yra gražus vyras, bet jo jau
na žmona da ir už jį gra
žesnė, taigi susidarė labai 
daili pora. Jungtuvės įvyko 
tautinėj lietuvių bažnyčioj.

Jaunosios motina iškėlė 
puikią vakarienę, kurią net

Hindenburgas Važiuoja Į Amžiną Atilsį.

Šis vaizdelis parodo vokiečių pastatytą didžiajam karui paminklą Tannenberge. Viduri
niame to muro bokšte, kuris paženklintas kryžium, yra Įtaisytas mauzolėjus žymių žmonių 
palaikams. Tame mauzdėjnje nesenai buvo patalpintas ir Hindenburgo kūnas, čia kaip tik 
parodomos tų laidotuvių ceremonijos.

Iš Clevelando Padangės.
. Spalių 20 dieną Stonio tuos centus imti? Taipgi 
name buvo susirinkęs dai- kalbama, kad ir duona ba
lus būrelis lietuvių biznie- kį pabrangs. Vis tam bied- 
rių ir profesijonalų, kad nam darbininkui deda dau- 
pasitarti apie biznį ir kaip giau vargo ant jo nugaros.
vienas kitam reikale pa- -----------
gelbėti. Malonu matyti, kad Amerikos spauda musų 
lietuviai pradeda tuo rupin- mieste pradėjo plačiai ra- 
tis. Buvo kalbėta ir apie tai, gyti ir įrodinėti, kaip darbai 
kad reikėtų lietuviams ture- pradėjo eiti daug geriau; 
ti savo radio valandą. Gal nekuriose plieno išdirbys- 
tas daugiau išjudintų visą tėse net trūkstą darbinin-
lietuvių veikimą.

KEWANNE STREIKAS PASIBAIGĖ, kia pažymėti, kad Bass Ma- 
nufacturing Company yra 
viena iš didžiausių darbinių“Keleivy” buvo rašyta a- 

pie pirštinių išdirbystės 
streiką, Kewanne, III.

The Boss Manuf. Co. dar
bininkai išėjo į streiką lie
pos mėnesy ir streikavo 11

Šiomis dienomis Cleve
landan pribuvo vyskupas 
Teofilius Matulionis, kuris 
yra nesenai iš Lietuvos at
vykęs. Katalikai padarė di
deles iškilmes ir suruošė 
bankietą. Matulionis aplan
kė L K. Darželį, padėjo 
gėlių vainiką prie Dr. Jono 
Basanavičiaus biusto.

kų. Bet darbininkai, pasi
skaitę tų skelbimų ir aplan
kę tas dirbtuves, kalba ki
taip. Sako, kad daugely tų 
neva gerai dirbančių dirb
tuvių palaiko vos po kelias 
dešimtis žmonių. Jeigu kur 
vieną ar kelis darbininkus 
priima, tai tuoj spaudoje 
rašoma, kad jau visas pa
saulis grįžta prie darbo. Tai 
tau ir teisybė ant svieto!

_____________ _____ _ Clevelando mieste truks-
pirštinių išdi’rbystė, turi 13 ta pinigų mokyklų užlaiky-

stolių ir turėjo nusileisti, siuvyklų po visą šalį, bet 
Streikas užsibaigė, bet ims Kewanne buvo tiktai vienas ciai 
porą sąvaičių pakol kompa

dirbtuvę. Kompanija pasi- 
darė dėl to apie S2.000 nuo-

nija aptaisys dirbtuvę. Rei-

sąvaičių. Streikieriai elgėsi Kas Girdėt Tarp Chicagos Lietuvių. 
labai rimtai, darbininkai! ---------------
skebaut nėjo, bet bosai ir Automobilių nelaimės, už- nugabentas į šv. Povylo li- 
ofiso darbininkai dirbo ir puolimai, areštai ir kitokie goninę. Ar pasveiks, neži- 
streikieriai nebandė jų su- įvykiai. nia.
laikyti. Bet kada darbinin- Musai “laikino?’ «tokiar. Antanas Paliukas, nebe-

*. -» ’ ... . . dų sostinėj' lietuviu g^Si'' lietuYjsJ. buv°
ja pradėjo neumjistus pn- * visuomet mira J mai- stumtas nuo balkono Rau- 
imt i ££

r°J- Tai atsitiko šokių me-būna pranešam, spaudoje. J vabndosųnak.

Aš čia '‘

Jei 5 lapkričio pilie- 
nenubalsuos mokyk- 

skurų kirtimo skyrius. Joms pinigų, tai gali prisiei-
“Keleivio” .kaitytojo^“ laįko

ryti. Taip sako miesto vy
riausybė. Bet sukelti pini
gų kitaip negalima, kaip tik
taksus pakelti.

dirbtuvę ir tenai pradėti 
daarbą, tuomet , streikuo
janti darbininkai subruzdo 

pradėjo sulaikyt ofiso

Gubernatorius Davey pa
reiškė iš Columbus miesto, 
kad ateinančiais metais au
tomobilių laisniai busią pi
gesni, negu šiais metais 
Ohio valstijoj. Beto, 1935 
metų laisniais busią galima 
važinėti iki balandžio mė
nesio pirmos dienos. Iki šiol 
nauji laisniai reikėdavo tu
rėti nuo metų pradžios, sau
sio mėnesy.Simplex Products Corpo

ration firma čia nupirko di
delį plotą žemės su triobe- 
siu prie Kelly avė., užmokė
dama arti $300,000, ir pra
nešė, kad neužilgo pradė
sianti gerai dirbti; darbo 
busią keliem šimtam darbi 
ninku, ši kompanija išdir
ba automobilių dalis.

Daugelis važiuoja į Au
rorą, Ohio, žuvauti. Ten 
randasi gražus ežeras ir y- 
ra daug žuvies. Ežeras ap
augęs mišku, todėl rudeniui 
atėjus atskrenda daug lau
kinių ančių. Ežero prižiūrė
tojas Bob Crampton sako, 
jeigu kas nori tenai važiuo
ti ančių šaudyti, tai reikia 
su juo pirmiau pasikalbėtu

Musų kolonijos gyvento
jas ir geras lietuvis S. M. 
šiomis dienomis sugryžo iŠ 
Kanados, kur praleido apie 
porą sąvaičių laiko žuvau
damas. Patyriau, kad turėjo 
gerą “giliukį,” nes parsive
žė keliatą žuvų, kurios svė
rė apie po 25 svarus. Tokią 
žuvį ištraukti, tai ne baikos. 
S. M. tankiai eina žvejoti ir 
Clevelando ežeran, bet čia 
tokių žuvų nepagauna.

pasistengsiu nors ties. Kas jį nustūmė, tikrai 
trumpai suminėti kelis atsi-1 da nepaaiškėjo. Paliukas 
tikimus, kuriuos man teko krisdamas taip susidaužė, 
patirti. kad reikėjo vežti ligoninėn.

Nelabai senai čia užsimu- .. .__
automobilium važiuoda- „ Jonehunas, kuris veda

ominiais laru Kunu duvo it mas Vincas T. Kruša, jau- National Tea Co.^ krautuvę, 
DimnKus, tarp Kūnų duvo ir buvo pjesikų užpultas ir
patjs kompanijos galvos, tu apiplėštas. Iš jo atimta 30

leistinu greitumu. Kaip ro-j Įjūrių gyvena
dos, jis prigulėjo katalikų Lituanicos gatvėj.

į Petras Keipis, 24 metų 
Juozas Sabaliauskas, 49 amžiaus lietuvis, yra areš- 

metų amžiaus lietuvis, buvo tvotas už A & P kompani- 
kito automobiliaus suvaži- jos krautuvių plėšimą. Pėdi
nėtas ir paguldytas Cabrini cija sako, kad jis kaltu jau 
ligoninėj. ‘ i prisipažinęs.

Petras Grigas, 55 metų Tai tiek šiuom kartu, 
lietuvis, taipgi buvo auto-! Stokjardų Pypkoriua.
mobiliaus parmuštas ir su- ----------------
žeistas. Jis guli šv. Povilo REDAKCIJOS

Mačiu,jlė ir E.e-1 ATSAKYMAI.
na Butėnaite. abidvi po 17. Rytiečiui. — Draugo ko 
metų amžiaus lietuvaitės, respondencija apie Bridge- 
važiuodamos nakties laiku porto pOHcijos nelaime tili 
automobilium

ir
darbininkus ir bosus nuo 
darbo. Darbininkai pasi
prašė kitas unijas talkon ir 
sustabdė didžiojo ofiso dar
bininkus, tarp kurių buvo ir

se

noma, * ponams tas nepati
ko, jie pašaukė policiją.
Miesto majoras ir policija 

žinojo, kad kompanija nori 8ro^es_ 
žiaurumu streiką nuslopin-' 
ti, ir nenorėdamas pagadint 
sau biznio politikoje, strei
kuojančius darbininkus jie 
nepuolė. Tai buvo ryte, tą 
pačią dieną po pietų pasiro
dė šerifai su keliatu dešim
čių depučiu, su kurių pagel
ba kompanija norėjo įleist 
darban ofiso darbininkus.

___  ___ Iš to bemaž nekilo riaušės.
ir Scrantono majoras išgy- Majoras vengdamas be

tvarkės, įsakė kompanijaire. Sako, lietuviai moka 
gardžiai valgius pagaminti 
ir gražiai tokiuose baliuose 
apsieina.

Buvo gražių dainų ir Bn- 
ksmų pasikalbėjimų. Ypač 
moka svečius palinksminti 
jaunojo motina, p. Balčiu- 
vienė.

Malonu pažymėti, kad 
abidvi jaunavedžių šeimy
nos skaito “Keleivį” ir yra 
susipratę, inteligent iški 
žmonės.

Jaunieji apsigyveno pas 
p. Balčiuvienę, jaunojo mo
tiną. Linkėtina jiems lai
mingos ateities.

Pereitą sąvaitę Hurono 
ežere, Michigano valstijos 
pakrašty, norvegų garlaivis

darbininkų ofisan nesiųsti 
ir sušaukė konferenciją pa
daryt taiką. Kompanija ir 
šiuo kartu mažai nusileido. 
14 spalių pasiuntė kelis 
dirbtuvės bosus darban. 
Streikieriai bosams pasakė: 
“kad norit galit eiti į dirb
tuvę, bet išeit nebus taip 
lengva.” Ant greitųjų strei
kieriai pasitelkė kitas uni
jas ir pašalinius, bosų iš 
dirbtuvės neišleido. Atsi
skubino policija, šerifai ir 
depučiai. Minia irgi pradė
jo didėti ir neprileidžia po
licijos prie dirbtuvės ofiso 
durų. šerifas metė ašarinę 
bombą, viena mergina apal
po. Tas suerzino minią, ku
ri susidėjo iš apie 2,000 y- 
patų. Minia puolėsi daužyti

porto policijos nelaimę 
vėliau.

ps

“Viator” susidūrė su kitų langus, laužyti duris, vienas
laivu ir prakiuręs nuskendo. 
Jo darbininkai išgelbėti.

policmanas buvo 'parmuš* 
tas su plyta; prasidėjo baisi

atsimušė i £
gatvėkarį ir abidvi buvo su
žeistos, Butėnaite gana sun
kiai, o Mačiulytė lengviau.

Tadas Dundulis važiuo
damas automobilium atsi
mušė į lempos stulpą ir len
gvai susižeidė.

Vincas Galinantis Įvažia
vo savo automobilium i ki
tą automobilių ir davė taipjsime į 
smarkiai, kad kita mašina numerį, 
apvirto aukštyn kojom. Bet 
Galinaitis išliko sveikas.

Antano Urnežio automo
bilių apdaužė svetima ma
šina, kuri pabėgo nesusto
jus.

Liudvikas Ausekaitis, 50 
.metų amžiaus lietuvis be
darbis, buvo rastas negy
vas savo bute prie 1460 So.
Union avė. Valdžios dakta
ras pripažino, kad jis miręs

Senam Antanui. — Apie 
Roselando laisvamanių pra
kalbas nespėjome į šį nu
meri draugo pranešimo įdė
ti. Patalpinsime vėliau.

Chicagos Lietuvių Lais
vamanių kuopos valdybai.
—Draugų atsišaukimą įdė- 

sekantį “Keleivio”

“Keleivio” draugui. — Į« 
dėsime vėliau. Ačiū. '

A. Laužimui. — Apie ve
teranų apdraudą pasitei-

revalija/per du tukstanftiu miegodamas ir išgulėjęs ne
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langų likos išdaužyta, daug 
pirštinių išmėtyta, sunai
kinta. Kompanija šaukės 
milicijos, bet gubernato
rius milicijos nesiuntė. Ant
rą rytą gubernatorius pa
šaukė pas save kompanijos 
atstovus, unijos komitetus 
ir liudininkus iš abiejų 
šių, ir liepė taikintis, o * 
nesitaikys, tai gubernato
rius pagrąsino uždaryt

gyvas apie 10 dienų kol bu
vo atrastas.

Juozas Gaidauskutis, 20 
metų amžiaus lietuviukas, 
buvo policijos areštuotas už 
plėšikavimą. Jo byla bus 12 
lapkričio.

Ignas Kvederas, 75 metų 
amžiaus lietuvis, išvirto iš 
važiuojančio gatvėkario ir
krisdamas gatvėn persiskė- 
lė galvą į akmenis. Jis buvo

Ohio Bell Phone Co. pa
reiškė statysianti kitą dide
lį triobesį telefono centrali 
nei, nors ji turi vieną labai 
didelį exchange namą mie
sto vidury. Bet miestui pa
augus gyventojais, pasidarė 
ir telefono didesnis parei
kalavimas, taip kad senoji 
centralinė jau neapsidirba. 
Žinoma, šitokia statyba irgi 
duos keliem šimtam darbi
ninkų darbo, nors laikinai.

Žydelis Goetz turi pada
ręs su miestu kontraktą par 
davinėti gėrimus ir aiskry- 
mą visuose parkuose. Da
bar jis ėmė prašyti majorą, 
kad jam nuleistų nuomą— 
kad nereikėtų mokėti pagal 
sutartį. Kitaip jisai negalė 
siąs rendos užmokėti, nes 
jam trūkstą virš $400,000. 
Sako, miestas nedavęs už
tektinai policijos daboti 
parkus ir daugelis kitų biz
nierių pardavinėję po visą 
parką, iš ko jam pasidarę 
labai dideli nuostoliai. Tik 
žydas gali šitaip išsisukinėt.

Pienas vėl pabranngs. Vi
sos didžiosios pieninės tu
rėjo suvažiavimą, ir po to 
jau matosi, kad pienas grei
tu laiku vėl pakils vienu 
centu ant kvortos. Tas butų 
netaip jau blogai, jeigu vi- 

rausim ir Tamstai pranešim.’si žmonės dirbtų; bet iš kur

Betty Jane Lewis, devy
nių metų amžiaus mergaitė, 
gyvenanti po 14211 Jennie 
avė., 27 spalių dieną ėjo na
mo iš teatro. Nepažįstamas 
iai žmogus pagriebęs ją, ka
žin kur nusivežęs išniekino 
ir ten paliko. Vėliau kiti 
žmonės rado mergaitę ir 
nuvežė ligoninėn. Mergai
tė yra kritiškoj padėty. Vė
liau policija suėmė vidur
amžį vyrą ir mano, kad jis 
bus kaltininkas. Mergaitei 
jis dar nerodomas, kol ji 
pasveiks. Nors pasaulis ir 
vadinas civilizuotas, bet 
daugelis vis dar žvėriškai 
apsieina.

Ar nebūtų geriau,* jeigu 
visi lietuviai veiktų iš vie
no? Rudens sezonui prasi
dėjus, jau įvyko kelios pra
mogos, kaip lietuvių salėj, 
taip ir bažnytinėse, bet pa
sekmės visur nekokios. Gal 
butų geriau, jei nebandytų 
vieni kitiems kenkti. Dabar 
gi, jei vieni ką parengia, tai 
kiti tuoj stengiasi užbėgti 
už akių. Pasidaro daug dar
bo, daug bėgiojimo, o nau
dos nėra. O juk žinome, kad 
kiekviena organizacija, jei
gu ji ką nors rengia, tai no
ri kelis centus uždirbti, nes 
tie centai šiandien yra labai 
brangus ir sunku juos pa
gauti. Taigi reikėtų susi
prasti ir liautis vieni ki
tiems kenkti.



—Labas rytas, tėve! Kas geri gaspadoriai? 
girdėt? 1 —Tu, tėve, čia ir vėl kal-

—Nieko nauja, Maike. tini socialistus be jokio pa- 
Ponas Dievas vis dar sėdi grindo. Kuo gi jie kalti, kad

jĮMĮgapjiiu JĮli|tĮĮiĮBmW*1

KELEIVIS. SO. BOSTON No. 45. Lapkričio S <U 1S35.

-r

•1M11
itl»
lt»ąMHIi
li»«
į

41UHn(>M
hIIh
<1
o 
II 
II 
M 
tt 
•S 
Ii 
u 
M 
it 
|» 

1:•UM
• t
0tt
• t
u

M
rl
•t
H

ai d I •f J I I I I . t ♦ I

•I >1 
M tt • I «| H II 11 H . I II •I U lt

ltfltĮlhHI
!•lt

čiausis. Kad tik cicilistai! reikia kaltinti jj, o ne socia- 
nebuntavotų darbininkų J listus, kurie prie parapijos 
prieš ponus, tai viskas butų!visai nepriklauso.
olrait

—Prieš socialistus nekal
bėk, tėve, nes jie geri žmo
nės.

—Jus geri žmonės? O 
pasakyk, kodėl dabar žemė 
pradėjo drebėt?

—Socialistai nieko su že
mės drebėjimu neturi, tėve.

—Izdaco! 0 ar tu misti
ni, kad Dievas tokią rūsty
bę katalikams rodo?

—Ir Dievą tu be reikalo 
kaltini, tėve. Žemės drebė
jimas ne jo darbas.

—Tai keno?
—Mokslas sako, tėve, 

kad žemės kamuolys po va
liai eina mažyn. Jis susi
traukia, nelyginant, kaip 
obuolys džiudamas. Todėl 
žemės pluta yra priversta 
lankstytis ir raukšlėtis. Taip 
yra pasidarę ir kalnai, tėve. 
Ir nuo to pareina žemės 
drebėjimai.

—Maike, tu čia taip nu
šnekėjai, lyg kad cicilistai 
butų visai nekaltu

—Žinoma, kad nekalti?
—Na, gerai, Maike, jeigu 

jus tokie geri, tai kodėl visi 
ant jūsų rėkia?

—O ar to nežinai, tėve, 
kad gera obelis visuomet 
būna daugiausia pagaliais 
svaidoma?

—Jes, Maike, aš tą žinau. 
Ale aš tau pasakysiu, kad 
jus nesat obuoliai, ale regli 
pipirai.

—Tegul bus ir taip, tėve; 
bet paklausk kurios tik nori 
šeimininkės, ar galima gerą 
sriubą išvirti be pipirų?

—Tai kas iš to?
—Iš to yra tokia išvada, 

tėve: kaip geram valgiui 
pagaminti būtinai yra rei
kalingi pipirai, taip gerai 
visuomenės tvarkai įvesti 
būtinai yra reikalingi socia
listai.

—Nesikvolyk perdaug, 
Maike, ba manęs vistiek ne
apgausi. Ve, iš kanadeiskos 
stalyčios Montrijolo gavau 
paviestką, kad lietuvių pa
rapijoj tenai pasidarė regli 
zaveruka. 0 ar žinai, kas 
tenai parėtką sugadino? Ci
cilistai. Subuntavojo gerus 
katalikus prieš kleboną 
Bubną ir dabar nei miravas 
sūdąs negali padaryt jokio 
tolke. Tai kur gi čia tavo 
teisybė, Maike, kad iš jus

—Vistiek, Maike, jūsų 
partija man nepatinka, ba 
nori atimti iš žmonių visas 
prapertes ir pasidalinti.

—Čia, tėve, kaip tik pra
šovei pro šalį.

—Kodėl pro šalį?
—Todėl, tėve, kad turtus 

iš žmonių atima ne socialis
tai, bet kapitalistai. Juk 
man rodos, kad ir jūsų girtų 
blaivininkų kliubo pinigai 
žuvo | kapitalistų banką pa
dėti, ar ne tiesa?

—Jes, Maike, nunešė 
penkis šimtus dolerių.

—O ar žinai, kiek žmo
nėms namų tie patys bankai 
atėmė? Tūkstančius! Žmo
nės, kurie sunkiai dirbdami 
taupė visą amžių, pasiliko 
be nieko. Ar kas turėjo pa
sidėjęs savo skatikus į ban
ką, ar nusipirkęs namą— 
nušlavė viską. Ir tai padarė 
įe socialistai, bet republi- 
konai ir demokratai. Sočia 
listai nori šitokią tvarką pa
naikinti, tėve. Jie nori su
tvarkyti visuomenės gyve 
nimą taip, kad niekas nega
lėtų žmogaus nuskriausti. O 
tu sakai, kad jie nori viską 
atimti. Matai, tėve, kaip 
nedaug tu žinai.

—Na, tai uskiuzmi, Mai
ke? Gal aš ir padariau mis- 
teiką.

KASYKLOS V1RŠININ
KAI AREŠTUOTI UŽ 

ŽMOGŽUDYSTĘ.
Alabamos valstijoj buvo 

areštuoti 3 kasyklos virši
ninkai ir 6 jų pašamdyti 
galvažudžiai, kurie apšau
dė unijžstų mainerių troką, 
šešis unijistus sužeisdami ir 
vieną užmušdami. Suimtie
ji yra kaltinami pirmo laip 
snio žmogžudyste.

BAISUS NUOSTOLIAI 
HONDŪRO POTVINY.
Telegramos sako, kad 

per potvinį ir žemės drebė
jimą Hondūro respublikoj 
žuvo 130 žmonių ir padary 
ta $12,000,000 nuostolių.

Grįžtant iš baliaus namo 
pereitą nedėldienį Chicago
je buvo užpulta ir išgėdinta 
tūla Josephine Seidel, 18 
metų amžiaus mergina. Už 
puolikas buvo apsiginklavęs 
revolveriu ir peiliu.

Pranašauja Hitlerio Puolimą.
Vokietijoje busianti korpo- ta. 
ratini demokratija, Euro* na 
poje —7 federacija, o pa*

■ šauly—taika.:
Paryžiaus “Exceteor” at

stovas Charles Reber ture 
jo fdomų pasikalbėjimą su 
buvusiu “Juodojo fronto” 
vado dr. Otto Šraseriu, ku
ris dabar gyvena Prahoje. 
Tas pasikalbėjimas vertas 
dėmesio.

Štraseris pareiškė:
—Hitleris karo nenori, 

bet karą jis iššauks! Hitle
ris, kurį pažįstu labai gerai, 
yra genialus mediumas. Jis 
moka gerai nujausti atmos
ferą. Tačiau jo nujautimas 
eina į lupas, nepereidamas 
per galvą. Tai yra tipiškas 
ir racionališko judėjimo iš- 
reįškėjas Vokietijoj. Nieko 
jis neturi duoti intelektua- 
listams. Jis įgauna reikš
mės tiktai paremtas iš vie
nos pusės Gebelso, kuris y- 
ra inteligentiškesnis, iš ki
tos pusės Geringo, kuris y- 
ra daugiau ištaigus, dau
giau brutalus.

—Hitleris situaciją nu
jaučia, Gebelsas ją išbai
gia, o Geringas įveda į gy
venimą. Tai taip atrodo 
Hitlerio nuoširdumas, ku
ris tiek ginčų kelia Francu- 
zijoj. Taip, Hitleris nuošir
dus, kuomet kalba, tačiau 
jį veikia momento sąlygos, 
kuriose jis pamiršta anks
tyvesnius savo pareiškimus.

Svarbiausis šiandien Tre
čiajam reichui klausimas y- 
ra : kas bus galingesnis — 
Šachtas ar nacionalsocia
listų revoliucija? Tame glu
di paslapties branduolys 
Dr. Šachtas yra paskutinė 
kliūtis, kuri sulaiko revoliu
cinę bangą. Žydų, katalikų 
ir plienšalmių persekioji
mas rodo, kad rūgimo kati
las yra dar eigoje. Šachtas 
tą katilą norėtų uždaryti 
hermetriškai Fizika mus 
moko, kad verdantis kati
las, jei jis uždaromas her
metriškai, pagaliau sprogs-

Komunistai Pradeda
Remti Socialistus.
Komunistai pradėjo grie

žtai keisti savo taktiką. Iki 
šiol jie ėjo prieš socialistus. 
Dabar jau jie siūlosi sociali
stams į talką. Pavyzdžiui, 
Bridgeporto komunistų or
ganizacija parašė tenai so
cialistų komitetui laišką, 
pranešdama, kad šįmet ji 
savo kandidatų į miesto vir
šininkus nestatysianti, bet 
remsianti socialistų kandi
datus. Bet socialistuose kilo 
abejonių, at šitokia talka 
nepakenks socialistų kandi
datams? Socialistai dabar 
turi Bridgeporte savo ma
jorą ir žmonės juos tenai 
myli. Bet reakcininkai pra
dėjo gąsdinti balsuotojus, 
kad socialistai jau “susivie
nijo” su komunistais. Taigi 
bijomasi, kad tas nepaken
ktų socialistų kandidatams. 
Žinoma, komunistus galima 
pagirti, kad jie savo kandi
datų tenai nestato ir ne
skaldo darbininkų balsų. 
Principo požvilgiu, tas ge
rai. Bet praktikoje gali išei 
ti kitaip. Gi komunistai 
daug balsų neturi, kad galė
tų daug nusverti. Pora metų 
atgal jų kandidatas į majo
rus Bridgeporte tesurinko 
204 balsus, o kiti jų kandi
datai nei tiek negavo, tuo 
tarpu kaip socialistas Mc- 
Levy sumušė visus savo 
oponentus ir buvo išrinktas 
majoru. Kaip pavyko šios 
sąvaitės rinkimai, kuomet 
komunistai pasiūlė pagal
bą, leisdami “Keleivį” spau- 
don da neturėjome žinių.

Sprogimo metas parei- pabaigta, ir pusantro mili- 
tiktaf nuo katilo me- jono darbininkų bus išmes-

džiagoe stiprumo.
Iš anksto galima numa

tyti, kaip tai pasibaigs.
Šachto katilas išlėks į orą. 

paskutinė kliūtis bus iš
griauta. jau šiandien ją se
ka revoliucinis frontas. Įror 
iymai yra labai aiškus. Ne
senai ruduosiuose Miunche
no namuose įvyko slaptas 
aukštų nacionalsocialistų 
partijos vadų susirinkimas, 
kuris nutarė pratęsti Hitle
riui pastatytą ultimatumą, 
kad Šachtas butų pašalin
tas ir kad butų pradėta an- 
tikapitalistinė politika. Bu
vo pasiųsta pas fiurerį de
legacija, kuriai Hitleris pa
žadėjo sakydamas: “Rei
kalavau Šachto naujam 
ginklavimuisi Šį' rudenį, 
kai ginklavimasis bus už
baigtas ir kai užsienių at
žvilgiu tapsime stiprus, 
Šachtas pasitrauks.”

—Ar Šachtui pasitraukus 
prasidės Hitlerio nupuoli
mas? — buvo paklaustas 
Štraseris.

—Tai yrax labai kompli
kuotas klausimas. Šie du 
žmonės, kurie vienas kito 
neapkenčia, yra surišti gy
venimui ir mirčiai. Vienas 
jų nieko negali padaryti be 
kito.

Tikrumoje dabar Trečia
jame reiche veikia trys par
tijos. Pirma yra žmonių, 
kurie patenkinti, kurie val
džioj ir tie, kuriuos nacių 
rėžimas /pastatė ant kojų. 
Pirmos partijos žmonės su
daro 10 nuoš. visų gyven-

Sveikatos Skyrius
tiskyria

liks ^edar-5 ambbikos lietuvi v daetaiv draugija.
acaca

$ . . .
Ką padarė Hitleris T Ka
ras ar ^aętonalistinė < revo
liucija?

—-ĮCaip jau sakiau, :—tę
sė Štraseris; — Hitleris yra 
genialus mediumas1, tačiau*

t „KUOMET PRADĖTI VAR
TOTI ftBPETUKĄ.

su šuneliu ve ką darysim—Jo
nuko vardo dienoj, birželio 24, 
padarysim atsiminimus, tai yra,

________ reikės nueiti pas dantų gydyto-
feudens gražiam povakary, J4 tą sąvaitę. O antrą kartą 

Jonas Negailus, sėdėdamas prie j gruodžio mėnesy, jojo gimimo 
atviro lango, leisdamas iš pyp- dienoje. Ir tai* lengva bus atsi

Rašo Dr. G. L Bioiis, Chicago.

niekas daugiau! Neturi SU- kės kamuoliais durnus per lan
pratimo apie pasaulį, neturi 
kūrėjo gabumų. Turi tik 
nujautimą, kad kažkas da
ryti reikia, bet kas — nie
kuomet nežino. Tai impul- 
syviškų žmonių karalius.
Hitlerio eiga nuo 1934 m. 
birželio 30 dienos rodo. 
kad turėdamas pasirinkti 
revoliuciją- ar karą, pasi
rinks karą. Tas žmogus tu
ri karo “habitus” (Svaiz
dą). Karą jis Žino ir jį ruo- mas1, girdi labai mane išgąsdiv• 1 ' r — « « . • • • « •

tojų. Antra partija — tai Hitlerį.

šia; revoliucijos nežino ir 
ios bijosi. Iš žinojimo ir ne
žinojimo išsirinks , žinoji
mą! ’ ••• :

—Nežiūrint visokių Hit
lerio grasinimų, — tvirtai 
sako Štraseris, — “Juoda
sis frontas” aiškiai skelbia, 
kad visokiais budais sabo
tuos mobilizaciją ir hitle
riškosios sistemos apgyni- 
nimą.

Taip pat pasielgs ir so
cialistai bei komunistai. Ge
ringo lakunija, kokia bebū
tų stiori, įstengs sunaikinti 
miestus, bet Trečias reichas 
liks nukamuotas. Esu Vo
kietijos karininkas, dalyva
vau kare, bet tam, kad kar 
ras jau nepasikartotų! Ko
voju už Vokietiją, bet prieš

go sytelį ir tėmydamas kol juos 
vėjas išsklaido oro erdvėj, štai, 
kur buvus, kur nebuvus ir Ony
tė atsirado sale jo, ir staiga su
šuko:—Jonai, ar žinai, kad mu-

minti—kuomet lauksime var
dadienio ir gimtadienio. Jonas 
pridūrė: “teisybė, tai ir bus 
kaip gydytojai reikalauja, kad 
reikia dantistą matyti du kar
tu į metus. Kibą ir man reikės

sų Jonukui jau 18 mėnesių ? j tokį įsižadėjimą padaryti... 
Onytė tik pajuto, kad ji ap- j Onytė-Aš visai nejuokauju, 
spjauta ant veido. Ji pagriebus į Bet žiūrėkit, kad nors retkar- 
žiurkštą pradėjo šluostytis ir eiais nueitum pas gydytoją ir
benorėjo pradėti bartis ant Jo
no, kaip šis pagriebęs ją į glėbį 
ėmė ją bučiuoti, atsiprašyda-

bar, 1 kuomet staigiai prakalbi-

išvalytum savo dantis, nes ta
vo parūdijusių dantų aš nebu
čiuosiu, paslėpdama savo šyp
seną, nužingsniavo į virtuvę.

Jonas, beveik, rimtai pagal-

malkontentai, kurie norėtų 
grįžti į buvusią padėtį: na
cionalistai junkeriai, di
džioji prajnonė ir jos paly
dovai; tai sudaro 15 nuoš.

Trečioji partija, kuri su
daro 75 nuoš. gyventojų 
Vokietijos, suburia tuos, 
kurie nori. eiti pirmyn. Ta
čiau ši partija nėra vienin
ga. Ji apima 30 nuoš. mė
sės, kuri dar tiki, kad Hit
leris užsivilks rudus marš
kinius ir padarys antrą re
voliuciją. Ši grupė pamažu 
tirpsta ir nyksta. Antra gru
pė, kurią sudaro 25 nuoš.. 
jau aiškiai Hitleriui netiki 
bei jieško naujų kelių ir 
trečia, masė, kurią sudaro 
socialistai, komunistai ir 
kiti. Šis vaizdas gali atrody
ti schemataišku, bet bend
ruose bruožuose yra tikras.

Šiandien Trečiame reiche 
sprendžiamos trys svar
biausios problemos, kurios 
pasisakys už taika ar karą

Hitleris, kuris žino, kad 
masių nepasitenkinimas au
ga, bijo netekti populiariš- 
kumo ir stengiasi atstatyt1’ 
pirmykštę padėtį ir grąžinti 
palankią atmosferą. Kad 
atnaujintų ryšį su masėmis 
reikia imtis antikapitalisti- 
nių priemonių, o tai nu- 
klampins Šachtą, o drauge 
ir Hitlerį. Jeigu gi Hitleris 
to nepadarys, tai jis neteks 
oamato kaip fiureris. Tokiu 
budu, Hitleris atsiduria už
burtame rate.

Antra svarbi problema: 
kas daryti su tais žmonė
mis, kurie nuo 18 ligi 25 
matų amžiaus sudaro apie 
3 milionų masę ir kurie nie
ko neišmoko dirbti, bet no
ri gyventi ir gauti vieta®' 
Atitarnavę SS, ar SA daly
se, nori būti mažiausia 
reichsvero karininkais. Rei
kia žinoti, kad apie 80 nuo
šimčių šių metų abiturientų 
negalėdami gauti darbo, įs
tojo kariuomenėn, bet tai 
kasmet negali kartotis.

Trečia: Vokietijos dasi

ba ir ginklų gamyba jau

Ak! Tas baisus karas!
Šią žiemą dar išaugs 

smarkus judėjimas. Busime 
liudininkais įvykių Vokieti
joje.

Charles Reber paklausė 
Štraserį, ką jis darytų, jei 
paimtų valdžią Vokietijos į 
savo rankas.

—Pirmas musų uždą vi- f dantys? 
nys bus atstatyti žmonijos 
palankumą Vokietijai. Vo
kiečiai turi branginti savo 
parašą. Turi pasibaigti Vo
kietijos baimė Europoje.
Užsienių politikoj visoms 
valstybėms duosime taikos 
garantiją. Pasiūlysime vi
sišką nusiginklavimą ir to 
nusiginklavimo valstybių 

priešaky bus Vokietija. 
Grįždami prie Briano idė
jos, pasiūlysime Europos

nai, nes aš buvau taip užsimąs- vojo ir ant rytojaus abu su Jo- 
tęs betėmydamas nykstančius nuku nuėjo pas dantistą. Dan- 
dumus ore. tistas išvalė Jonui dantis ir jis

Onytė—Na, tai nieko, bet buvo besirengiąs eiti namo, bet 
kam tau reikėjo spiauti man sūnūs, pamatęs, kad tėvas sėdė- 
ant veido? jo gražioje kėdėje, pradėjo tei-

Jonas—Oi, širduk, tai vis iš rautis kodėl jis negali ten atsi- 
papratimo... sėts. Tėvas aiškino, kad jis dar

Onytė—Kaip tai iš paprati- perjaunas. Bet gydytojas pra- 
mo? dėjo aiškinti, kad visai ne, ir

Jonas—Taigi, matai, kuomet tuojau mažą Jonuką pasisodino 
aš mažas buvau, tai mane ma- į kėdę ir vaiką paprašius paro- 
ma mokino, girdi, kuomet išsi- dyti dantukus, jis su pasitenki- 
gąsti, tai tuojau reikia spiauti. nimu klausė. Gydytojas gerėjo- 
Tą aš dabar ir kartoju, kartais si, kad vaikas turi gražius dan- 
nejučiomis. tis. Tėvas pradėjo pasakoti, kad

Onytė—Taigi, Jonai, tau jau motina atydžiai ir atsargiai kas 
laikas butų tuos senus papro- dien po porą kartų, su skurliu 
čius-prietarus pamesti, ar ne?... pasimirkius į boroksą (borox) 

Jonas nieko j tai neatsakęs, skiedinį išvalo dantis. Gydyto- 
uzvedė kitą kalbą. Į musų sūnų jas pastebėjo, kad jin laikas 
pažiurėjus, atrodo, kad jis yra pradėti vartoti šepetuką, bet 
daugiau negu dviejų metų, ar tik turi būti minkštas, kad ne- 
ne? Vienok nuo jo gimimo dar sužeistų smegenų. Jonas už- 
nėra nd dviejų metų. Kuomet, .klausė, kokį turėtų vartoti 
sveiki laikas greit bėga. ,“toth pašte” dėl sunaus. Gydy-

Onytė—Eik jau eik, Jonukas tojas atsakė, kad dar jam ne
jau metų ir pusės. Aš vakar reikia “tooth pašte.” 
žiurėjau kad akiniai dantukai Tėvas su sunum dūlino namo 
jau dygsta. linksmi, kad patenkinsią moti-

Jonas—Tai jau bus bene visi ną, taipgi patenkintas sunaus 
sveikata ir gavęs iš gydytojo 

Onytė—O ne, dar krūminių gerų patarimų kaslink sunaus 
trūksta, žinai ką, Jonai, mudu dantukų.

Etiopų Armija Ryja Jėzuitai Grobia 
Turtus Lietuvoje.

Liepdami žmonėms ne
krauti “žemiškų mamas-

Žalią Mėsą.
Associated Press kores

pondentas praneša iš Addis
Ababos, kad pereitą nedėl- ’ čių,” o siekti tiktai “dan- 
dienį karalius Selassie tenai 'gaus karalystės,” Lietuvos 
iškėlė savo kareiviams puo- jėzuitai patys apie tą “ka
tą. Buvo paplauta 312 kar- ralystę” nesirūpina. Jie 

o a • ■ 1 • vių ir jų mėsa išdalinta tarp'stengiasi kuodaugiausia pri-^eraciJJ.’ 50,000 kareivių. Kareiviai i sigrobti “žemiškų marhas-
je visos tautos dideles irftuoj ėme ryti žalią, kruviną!čių.” Kaip praneša “Lietu- 

karvieną. Bet pats “Dievo vos Aidas,” vien tik mari-
je
mažos — bus lygiateisės. 
Paskelbsime Francuzijai 
taiką ir bendradarbiavimą 
laisvų vokiečių su laisvais

pateptinis” žalios mėsos 
neiyjo. Jis suvalgė tik lėks-

jonų vienuolyno turtai Ma- 
riampolėj siekia 10,000,-

Prancūzais tai bus taikos ir fc^ iš?ėrė Pwdu*į000 litų, neminint jų prisi-
TU H arbatos’ •kad. P?™?™8 grobtų lobių Ukmergėje ir

Europos vienybės darbas 
Mums reikia taikos, kuri 
nebūtų pavojus nei Sovietų 
Rusijai, nei Čekoslovakijai, 
nei Italijai. Laimingos vals
tybės be kolonijų. Jos butų 
Europos federacijos žinioje. 
Vokietiją pertvarkytume 
’ocializipo pagrindais. Vi
sokį trastai butų tautos mo
nopolis. Įmones valdyą ta- 
ybos, kurias sudarys vie
nas trečiadalis valstybės 
administracijos atstovų, vie-' 
nas trečiadalis įmonininkų

kareiviams, jog ir jis kartu Kaune.
?u jais pietauja.

POTVINIS SUVARĖ 
HONDŪRO GYVENTO

JUS Į MEDŽIUS.
Hondūro respublikoje, 

Retų Amerikoj, kilo di* 
džiausis potvinis, koks tik 
įfrst kada buvęs tos šalies 
istorijoj. Taip praneša pati 
valdžia. Tūkstančiai gyven
tojų esą sulipę į medžius ir 
tupi jų viršūnėse laukdamijų virsunese

r vienas trečiadalis darbi-Įpagalbos. Išvargę be pailsio
t ■ B JT.M? ■ ■ • • A •! _  • • _ninku. • Prūsijos junkerių 

dvarus nusavinsime if išda 
liBsinie vahtiečiapUB, kurie 
naudosis žemėm®; tik ne
bus savininkais. Norime su
kurti tikrą Vokietijos res-

t maisto, silpnesni jau pra
deda kristi nuo medžių ii 
žūva vandeny. Corocito a- 
pylinkėj 29 spalių buvę iš
griebta iš vandens 70 lavo
nų. Tnuullo bananų planta-

publiką, paremtą demokra* ejjose žuvę beveik viri dar-

Tai tik vieni marijonai.
Gi jėzuitai, pranciškonai 

ir kazimierietės da daugiau 
“žemiškų marnasčių” turi 
prisilupę.

Kauno jėzuitai Senamie
sty turi ištisą distriktą, kur 
jiems priklauso visi namai. 
Jų namai siekia net iki da
bartinės Kauno ligoninės.

Palviršium apskaičiuoja
ma, kad jėzuitai ir kitokie 
popiežiaus agentų ordenai 
Lietuvoje šiandien turi su
grobę į savo nagus nema
žiau kaip už 100,000,000 li
tų visokių lobių.

Jie grobia namus ir že
mę, o kvailiems savo sekė
jams oataria siekt tik “dan
gaus karalystės.”

tišku korporativizmu, ta
čiau nieko bendra su Itali
jos korporativizmu netu
rinčiu. Galime užtikrinti 
pasaulį, kad Vokietijai at
eina tokia era, o ne komu
nizmas, kuriuo Hitleris vel- 
,ui baugina, -S-' pabaigė 
štraseris. “L. ž.”

bininkai, kurių skaičius da 
nesąs žinomas. Aguano u- 
pė tenai patvinusi ir išsilie
jusi iš krantų taip staigiai, 
kad žmonėms nebuvę pro
gos išsigelbėti. Vairių kom
panijos apskaito, kad vien 
tik jų nuostoliai rieksią 
$6,000,000.

RUSAI ATKASĖ SENO
VĖS MIESTĄ.

Iš Krasnodaro praneša
ma, kad Kaukazo šiaurėje 
Sovietų mokslininkų ekspe
dicija atkasusi didelį seno
vės miestą, užgriuvus! apie 
400 metų prieš Kristų.
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lis kartus buvo ją sužeidus.

NUVAŽIAVO PASIIMTI 
SUNAUS LAVONĄ, O 

JIS GYVAS.

Elmira, N. Y.— Šiomis 
dienomis čionai atvyko tu* 
las John Snops, 21 metų 
vyrukas, darbo jieškoti. Pa
buvęs keliatą dienų ir dar* 
bo neradęs, jis mušė sa
vo namiškiams telegramą į 
Weirtoną, W. Va., kad pri
siųstų jam $50. Bet namiš
kiai nieko neatsakė. Nusi
minęs jaunas Snopos nuėjo 
ir taip pasigėrė, kad polici
ja suėmė jį už girtybę. Išė
jęs iš policijos ir išsipagirio
jęs, jisai mušė tėvui antrą 
telegramą, kurios turinys 
buvo maždaug šitokio turi
nio: “Pranešam liūdną ži 
nią: Tamstos sūnūs buvo 
valdžios agentų nušautas 
nedorybės namuose. Jo la
vonas dabar policijos ran
kose. Prašom prisiųsti ’pini
gų jį palaidoti.” Po telegra
ma pasirašė 'kaž-koks gra 
borius. Bet tėvas pinigų ir 
dabar nesiuntė. Vietoj to, 
jisai pasisamdė graborių 
savo mieste ir atvažiavo su 
juo Elmiron parsivežti su 
naus lavoną namo. Atvykęs 
Elmiron senis eina tiesiai 
policijon ir prašo, kad ati
duotų jam jo sūnų, kuris 
buvęs nušautas. O policija 
atsako, kad jo sūnūs tik ką 
buvo išleistas iš belangės 
girtas. Senis Snopos susira
do melagį, pasisodino jį 
graboriaus vežiman ir nusi
vežė namo.

BEDARBIŲ SKAIČIUS
NUKRITĘS ŽEMIAU 

9,500.000.
Amerikos fabrikantų or-Į. 

ganizacija, * žinoma kaip 
National Industrial Confe- 

rence Board,” praneša, kad 
rugsėjo mėnesy bedarbių 
skaičius Jungtinėse Valsti
jose nukritęs iki 9,466,000, 
kas esą 927,000 mažiau ne
gu pernai tuo pačiu laiko
tarpiu buvę.

Šįmet nuo rugpiučio iki Tai ne paukšta ir ne beedžio-

VERMONTE MEŠKA NU
VERTĖ MEDŽIOTOJUS 

NUO KELIO.

ŽIAURI PAMOTĖ NUTEI- 2STA KALĖJIMAN IKI °
GYVOS GALVOS.

Bridgeporte pereitą suba
tą buvo nuteista kalėti visą

IIIJITJ.

bų.
Dar

Prezidentas Rooseveltas 
«nži"ų Ada Šėh'ueler išŠtain^ tvirtina, kad iki 1 gruodžio 
fordo. Ji buvo kaltinama, P^ru?ln? bedarbiams
kgd pereitą navasari iižmii- 2,000,000 darbu. Kūne da 
šė savo
dukrą Mariliną. Mergaitė ;-menesiy. jla.u

rugsejo bedarbių sumažėję nė, bet labai išdidų* Etiopijos 
sekančiai: (generolas Ras Izmali. Jis labai

Mechaniškoj pramonėj—(žiaurus ir baisus savo karei- 
182,000. Iviams, bet nuo italų bombų ir

Prekyboj — 172,000. (jis pats bėga*
Kasyklose — 28,000.
Transportacijoj —11,000. į KRIZIS LIETUVOS UNI-

KAUNE PER NEMUNĄ 
NORI STATYTI PAN-

TONINJ TILTĄ.

Nors Kaune yra try s til-

VIESULAS ALASKOS 
PAKRAŠTY NUSKAM» 

DINO 3 LAIVUS.

Alaskos pakrašty
tai per Nemuną, tačiau jų sąvaitę siautė smarkūs Vie
vis tiek per maža ir žmo- sulas. Trys žvejų laivai bd-— _ i <• » • Ii onnėms tenka didelį vingį da- vo nuskandinti, otpie 12 

da nėra žinios.

VANDUO NUNEŠĖ 40 
ŽMONIŲ.

Make
donijoj kilo dideli potvi- 
niai. Vienoj vietoj vanduo 
nunešęs 40 darbininkų, ku
rie dirbę ant geležinkelio.

buvo permušta virtuvėj ant darbo ir uždirbsią MUum*xku Uttl.
gnnd-j ir taip suspardyta, dau^u, negu gauna iž pa- p]eBt, šį ŽImomK(
sme buvo 'paro"^' kad' Darbo Deoartamento se- -kalą. apsvarstė ir ndtarė donijoj dideIi

Ada Schueler mušdavo tą kretorė Mis^Perkins sako.
mergaitę" labai dažnai ir ke- ?amda ,šįa?die.n ^nti

AREŠTUOTI STRE1K1E-
KIERIAI PRADĖJO 

BADAUTI.
Washington, N. J.—De

vyni streikieriai, kurie čia 
buvo suimti už “neteisėtą 
susirinkimą,’’ paskelbė ka
lėjime bado streiką.

pasiekusi aukščiausio laips
nio, koks yra buvęs per pa
skutinius penkerius metus. 
Per rugpiučio mėnesį šįmet 
350.000 bedarbių gryžę prie 
kūrybinio darbo ir jau kas 
subatą parsineša algą. Ben
dra darbininkų algų suma 
per tą mėnesį pakilusi dau
giau kaip $12,000,000.

tarp Karo ligoninės gatvės 
ir Elevatoriaus per Nemuną 
pastatyti pantoninį tiltą. 
Tiltas atseitų apie 200,000 
lt Pinigų klausimas dar ne
išspręstas, bet manoma, 
kad 100,000 litų skirtų savi
valdybė, 100,000 litų plen
tų ir vandens kelių valdyba.

SKILVIO NESVEIKUMAI 
GALIMA PALENGVINTI 

BE PEILIO.

Namų tarnyboj — 9,000. VERSITETO VALDYBOJ.
o I Kauno laikraščiai prane-
Bet Amerikos Darbo jęa(j £jeĮuVOS universite-

to .vaHyboj jvyk^ krizisz

sena, Federacijos . ofisas f“®“’*®
Washingtone buvo paskel- °"us’ f “krt
heT^kad hZiarbiu dabarti tonus- (Universiteto “rek-
„S’iSn, u non Itorium” Lietuvoje yra vadi-
mu laiku esą apie ,11,000,-Į univorcifofn nrAvi-000, ir tas skaičius nemažė-l™“^ universiteto prezi- 
jąs, nors industrija jau pu-P j^ krjzio

nebusianti prašalinta, tai 
gal rezignuosianti ir

PAJIEŠKOJIMAI
Pajie^kau Enriko Yzokaičio, 1913 

metais, lairu Lapiand atvažiavome 
karta Amerikon. 1914 m. jis pyveno 
Chicagoje. Jie yra 3 broliai Ameri
koje. Prašau jį patį atsišaukti, arba 
kone žinot kur jis randasi, malonė
kite pranešti jo adresą, turiu labai 
svarbų reikalą. (7)
Vincentas Mažeika, 520 Tripod Way, 

E. E. Pittsburgh, Pa.

sėtinai atsigavo.
Kuris apskaičiavimas

KAZIMIERAS GREASKUS (gal 
Griškus ’ >, 46 metų, paėjo iš Kauno 

Lgub. Jis buvo kareivis S. V. armijoje 
Vissl’r-^avo Prancūzijoj. Jo du broliai

SPRINGFIELDE NUSIŽU
DĖ KRAUTUVININKAS.. * • » j ’ ■ . 4 7^

Springfięld, Mass. — Pe
reitą sąvaitę čia nusišovė iš 
šautuvo William A. Gould, 
26 metų amžiaus departa- 
mentinės krautuvės Vedė
jas, palikdamas jauną žmo
ną ir du vaikučiu našlai
čiais.

ŽMONĖS DOMISI PO
LITIKA.

Per Klaipėdos seimelio 
rinkimus bei prasidėjus A- 
bisinijos karui — laikraščių 
skaitymas padidėjo. Ka
dangi krizis jaučiamas — 
vienas laikraštis eina per 
keliatą rankų. Deja, laikra
ščiai žmonių savo informa
cijomis nepatenkina, tad 
plinta įvairiausi gandai. Y- 
pač žmonės domisi lenkų 
lietuvių santykiais.

rūgštis ir

X ; I

Bereikalingai nesi- 
kankinkite prarugusiu, 
išputusiu skilviu, po 
valgiui sunkumu ir ki
tais skilvio nesveika-1 
mais, paeinančiais nuo1 
perrugimo viduriuose.
KARBOMINT (Puš

keliai) Tablets. sunaikina 
gazų sudaromus skausmus ir 
taliai apdengia ir apsaugoja 
mas vietas nuo erzinimo skilvyje nu
sirinkusiais prarugiaais. Kartu ii- 
plauja lauk tuos nuodus, kurie yra 
priežastimi skausmų. Išpildykite še
iniau esant) kuponų ir šiandien pa
siųskite į Karbomint Co., Dept. K.
529 Hudsoa St., Netr York, N. Y.

Malonėkite išsiųsti 
Karbomint Tablets, sutinku 
ti pastoriui $1.00, kuomet 
man siuntini. *
Vardas .................................
Adresas ........... -.. ........................
Miestas ............................. VaL

ra tikslesnis, mes negalime ir *- spč>™ kad gyvena cambridge,
pasakyti & ,universiteto valdyba. (Lie-|MąM. t

PANEVĖŽY STATYS 
MUZIEJŲ.

Taipgi turi ir seseris Ameri
koje. Jis mirė ir paliko bankoje kiek 

. . , pinigų. Jo giminės lai atsišaukia
Tos priežasties Lietuvos I greitai. Aš suteiksiu jiems platesnes 

laikraščiai nepasako, betKsg^fcest Dcriį D <5) 
kaip “Keleivy” buvo rašy-l Los Angeles, Calif.

tuvoj sakoma: “senatas.”)

Panevėžio muziejui vietą U apie 80 „uojįng, „ė.
Liet. Konsulatas Jieško šių Ypatų:

gyvenęs Port

Teisingas patarėjas
parinkta miesto sode, prieĮversiteto profesorių yra nu-1 Radžiūnas viadas, 
sunkiųjų darbų kalėjimo. sistatę prieš dabartinę Lie-|c,S8teri NįY‘Jeigu bus tuoj gautas įr Lvoū valdžią. Galtiufiry- ,.Stasys’
patvirtintas 1131111} IT Ikirlzio TH*icŽ<lStis ■ _ ^Sirfccyičius Alcks&iidr.HS,
ilgiau užsitęs ruduo, numa
toma statybą pradėti dar 
šįmet Namai bus dviejų au-Į j taverną. «**»

rusiu | Pageidautina pavienis. Pinigų įnešti 
x_._ |S800. Aš viena šioj vietoj jau 3 metai,

GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.
CarmeI,

gjtvenęs:evicius 
Mass.

Stumbris Leonas, kilęs iš Vaitku
nų kaimo, Panevėžio apskričio.

Svelnys Petras, gyvenęs Waterbu- 
ry, Conn. ir Maine valstijose.

Sabaitis Juozas, kilęs iš Šakių ap
gyvenęs Brooklyn, N. Y.

greideris Jorfas, Kazio sūnūs, gy-
Somerviljg, Mass. 

uskas Julijonas, Jono ir Juo- 
zapatos Petraškevičiutės sūnūs, gy
venęs Bostono apylinkėje.

Šumkauskas Juozas, kilęs iš Kaili- 
kaimo. Seinų apskričio, gyvenęs 

Pa.
Knis Edvardas, neva miręs 

Naugatuck ar Waterbury, Conn. 
Volkavičiai Jonas ir Juozas, Leo- 

" Y.

“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos reikalus. Bet 
jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako beveik viską, kas 
žmogui reikia žinoti.

’kštų su gyvenamu
Keturi jauni bostoniečiai Statant bus taikoma taip, Ibet vienai biznį prižiūrėti yra per- 

buvo išvažiavę pereitą są- kad muziejui prasiplėtus ir lsunku- gSnSAtepo^u«, 
vaitę į Vermonto valstiją susidarius didesniam lesų | «44 n. statė Street, ciučato, iil
medžioti. Medžiojo ketu- kiekiui, galima butų juos. cifmimiai
rias dienas ir nenušovė nei didinti. Namams planą pa-Į SIENINIAI
varnos. Gryžo namo nakties ruošti pavesta architektui I KALENDORIAI 
laiku ir spiaudė, kad Ver- Rudokui. J me metams.
monte nėra Žvėrių. Tik Žiu-' ---------------- I Užlaikau daug visokių rūšių ir vi-__

• aI.Sxi.xa VčCICD A VICHA IA VD MII I šokia kaina Sieninių Kalendom}. Biz.|naroo sūnus, gytenę Brooklyn, N.n, pnGS JUOS K3Z1I1 ISSISi IK jpadarome su jų apgarsini-Į Jieškomieji arba apie juos kų
koks juodas sutvėrimas. Tai ĖJO VOGTI. n- pigiai ^ ■
buvo didelė meška. Auto- Ulytėlės kaimo gyvento-rr^Dp^enns*.GirtTOrtKaie^riųT^inS 
mobilius parmušė mešką, ja Bražonienė nuėjo Rokiš-|aero??a?n-.Pris’un5į®I5^J 
bet ir pats nuvirto nuo ke- kin į 40 valandų atlaidus, j p®” ^Hartford Av.^ ’

lio. Pakol medžiotojai išli- kaip ir kitos moterėlės, die-
po iš savo mašinos, meška , vobaimingai pasimeldė, pri- 
atsigavo ir, nusikračius dul- ėjo išpažinties. Po pamaldų 

Brazionienė pavogė iš vie 
nų ratų maršką. Pas ją buvo

kės, numakleno tankumy- 
nan. Automobilius buvo pu
sėtinai apdaužytas ir vie-padalyta krata ir marška
nam medžiotojui tapo per
skelta galva.

TYRINĖS ANGLIAKASIŲ 
ŠAUDYMĄ.

“Keleivy” buvo jau rašy
ta, kad Alabamos valstijoj 
buvo apšaudytas trokas, ku
riuo važiavo keliolika uni- 
jistų mainerių į St. Clair 
kauntę organizuoti uniją 
Margaret kasykloj. Septyni 
unijistai vežime buvo sužei
sti ir vienas iš jų jau mirė. 
Unija tuoj pareiškė, kad 
tas šaudymas buvo kompa
nijos pasamdytų galvažu
džių darbas. Toji kasykla 
priklauso Alabamos Fuel 
& Iron kompanijai, kuri la
bai priešinga unijai. Ala
bamos gubernatorius Gre- 
ves dabar įsakė šerifams 
apsupti tos kompanijos ka
syklas ir jieškos to šaudy
mo kaltininkų.

I Luzeme.

___ ____ ___ _ _ Zl-
Kurie norėtų ^iardavi-|n*ntieji. teiksis atsiliepti adresu:

Ceasulate General of Lithuania, 
4* Fifth Avė., New York, N. Y.

APSIVEDIMAI.
NEW BRITAIN, CONN:

atrasta. Bražionienei už va- Luokite: 
gystę sustatytas protokolas. I pbactical

Suvtr dykai dasifinosfte žavu ateitį 
ir kokių mimę toršsite gyvenime,'jei
gu parašysite tuojaus imfedami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Adro- 

..... (6) 
SALES COMPANV

1219 N. Irvfam Avė. Ik 
crncAGO

Pajieškaj gyvenimui draugo nuo 
|46 iki 50 metų amžiaus, turi būt pa- 

, geros išvaizdos ir ne gir- 
Aš esu pasiturinti našlė, be

I vaikų. Turiu čia biznį ir farmą už 
miesto, taipgi ir pinigų. Esu gera 
gaspadine. linksmo budo ir laisvų 

I pažiūrų. Norėdami susipažinti, mel- 
|džiu rašyti šiuo antrašu: (5)

Mrs. Stella Stelmak,
General Delivery

East St. Louis, Illinois.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakoji
mais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys 
jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimes 
naudotis gyvenimu smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” 
atsakys jums net į tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gy
dytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jąme nušviestas, beveik 
kiekvienas “sekretas” išaiškintas.

Štai tik keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:.n

Kų reiškia meilė ir ii kar ji parei-

IR JIS NORI BŪT GU
BERNATORIUM. Frank Ricickio 

MOSTIS
Kurie kenčiate nuo negyjančių žai- 

Izdų ir vočių, ulcerio, užsisenėjusių ir 
naujų, kurios pasirodo ant kojų 
ir kitų kūno dalių, kurios kartais už- 

I gydomos bet ir vėl atsinaujina, žaiz
dų išveizda, prakiura oda, parausta, 
pamėlynuoja, teka vanduo ir niežti 
Kuriems tas pasireiškia, vartokit F. 
Ricieko Mostj ir jo patarimus, su ku
rios pagalba išsigydysit. Mosties kai
na $1.00 ir $2 00.

F. Ricieko gyduolė nuo Vėžio ligos.
didelę pagalbų iš vidaus it

Pajieškau apsivedimui merginos 
Įar našlės be vaikų, bet kuri mylėtų 
|ant ūkės gyventi. Aš esu vaikinas 36 

etų amžiaus. Plačiau paaiškinsiu 
Įper laišką. Prašau rašyti tik tas, ku-
Įrios rimtai mano reiksią. (5)

Anton Y.,
Emsdale, Ont., Canada.

PARSIDUODA FARMA
LABAI PIGIAI. 50 akerių žemės, 

12 arkliai. 14 melžiamų karvių, 7 tely
čios, 2 jaučiai. 2 kiaulės, 45 vištos, ir 
visos mašinos reikalingos dėl far- 
mos. Stuba 7 kambarių, 2 barnės, 
vištininka'. sodas ir gražaus miško. 
Parsiduoda su gyvuliais arba be gy
vulių. Daugiau informacijų klauskite 

Įlaišku. I. BARONAS. (7) 
No. Brookfield, N. Y.

I Ji suteikia
1 iš viršaus, sulaiko kraujo bėgimų, 
sustabdo skausmus, išliuosuoja vida-
rius, atleidžia sutinimų į 24 valandas, # « «. .
ir ligonis gauna didžiausį palengvi-ĮParaiducda Biznis ir Namas 

Inimų. Kaina mosties 14 oz.—48.(W ir Į Saliuna prie pat steišino ir prie 
114 oz. j vidų gerti $3.00 su prisiun- Į dirbtuvių. 14-ko? kambarių namas 
amu- Taipgi, atstatom^ ftrfkm j Mėtymu šildoma'. Likus našlė viena 

I _ J*"*8* ne J8 nebuvo lipiau- Į biznio varyt nepajėgia ir greitai no-
1 *y, K>?na. . ' . ” ** Iri parduot. Platesniu žinių klauskite
pnngsB siųskit registruotam miške.

Kreipkitės šiuo antrašu: _ (-)
298 Hilbide Avė., Hartford,

FRANK RICICKAS

per laišką ir įdėkite štampą atsaky- 
■nd. (6)

MR?. CASSE RUDITIS 
16 Lymar st., Hoo.'ick Falls, N. Y.

REPUBLIKONAI DA NE
TURI KANDIDATO.
Už 8 mėnesių įvyks Ame

rikos republikonų konven
cija; kurioj bus nominuotas 
kandidatas į prezidentus. 
Kas juo bus, tuo tarpu da 
sunku numanyt Hooveris 
nebus. Bet jis reikalauja, 
kad ir senatoriaus Borah re- 
nublikonai nenominuotų. 
Kol kas beveik kožna vals
tija turi savo kandidatą. Iš 
jų visų konvencijoj bus iš
rinktas tik vienas.

Milionierius Lestie Bdmond, 
kurio atvaizdų čia matome, iš
statė savo kandidatūrų į Kan- 
sas valstijos gubernatorius. Ir| 
jis mano, kad bus tokių, kurie 
už jį balsuos.

ITALIONISKI AK(HP>IONAI
įvairių raŠĮų. Ran
kom padirbti, ge
riausios medegos. 
Pirkite tiesiog iš 
musų dirbtuvės ir 

1 sutaupykite pusę. 
v Užganėdinimas už

tikrintas. Vartotus 
muzikos instrumen
tus imam įkaiton. 

DYKAI Akordiono Lekcijos. 
Reikalaukit musų kataliogo. 
ITALIAN ACCORD1ON CO, 
323 W. Peik Street, Dept- 16. 

CHICAGO, Ui. .

BALTIMORE, MD.
ARTISTMKAI ĮRENGTA 

UETUVMKA UŽEIGA. *

BENNEY’SCAFE
GAUNAMA STIPRUS IR MINKĄ- 

TI GĖRIMAI IR VISOKIE 
UŽKANDŽIAI.

Graži vieta smagiai praleist laikų 
sa Hrielankiais šamaėaria. 

Muzika kiekvienų dienų ir vakarais 
šokiai Pėtnyčias, Sabatoa ir

'Nedėlios vakarais. 
Baltimorės lietuvius prašome už

eit pasižiūrėti mus gražiai įrengtų 
vietų. Iš toliau atkaiavę gaB gaat

TONYBENNEY 
721 W. Lexin«toi

BALTIMORE, MD.

KALENDORIŲ IR 
PAVEIKSLŲ

KATALOGAS 1936 M. 
SIUNČIAMAS DYKAI 

Prašykite paprašydami pas— 
JONAS KERDIEJUS 

652 Broadway, So. Boston, Mass.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviaf, rud
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun
čiu j visas dalis 
Suvienytų Valsti 
jų ir į Kanadų

GEO.
BEN POKAITIS

Waterhery. Caaa. 
520 Wikra SL,

Kaip atsirado ir kų reiškia bučkis?
Kų reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” karia seniaa naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Kų reiškia ittobinfe žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištekėjimų kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

Kas reikia žinoti pirmų naktį? šito 
nepasako jauniems nei tėvai, nei baž
nyčia, nei mokykla. O klausimas la
bai svarbus, nes nuo jo priklauso gy
venimo laimė ar nelaimė. Bet kų visi 
slepia, tų atvirai pasako “Teisingas 
Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai o- 
piausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia pa
tiekia įdomių informacijų.

Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
lytis iš kabio? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas”

paduoda jo nurodymas, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaikų, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitų klausimų atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba 
moterys neini valo tekėti?
Patarėjas” pasakys jums viską.

Eugenika arba mokslas apie stere- 
lizacijų ir žmonių veislės pagerinimų.

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilaikyti 
nėščia moteris? Kaip reikia auginti 
kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

Ar tiesa, kad kiekvienas jaunas vy
ras užsiima tuo papročiu? Ar tiesa, 
kad merginos ir moterys užsiima tau 
daugiau negu vyrai? Ar tiesa, kad 
kiekvienų onanistą galima pažinti pa
žiurėjus jam į veidų? Ar kenkia tas 
paprotys sveikatai?

| visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko ne
slėpdamas.

Knyga graži, 223 puslapių, stip
riais audimo apdarais, aukso raidė
mis papuoštais.

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip pra
sidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant 
žemės?—Kaip senai žmogus ant žemės gyvena?—Kaip atsirado draugija?— 
Kaip buvo išrasta ugnis?—Kaip žmogus pradėjo valgyt kitus gyvūnus?— 
Kaip atsirado naminiai gyvuliai?—Kaip prasidėjo civilizacija?—Kaip žmo
gus išmoko kalbėt?—Kaip atsirodo raštas?—Kokie buvo lytiški santykiai se
novėj?—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų. Su paveikslais.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veilikalai, kaip
Wcllso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o “C*-
vilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evoliucija,” L. H. Morgano “Se
novės Draugija,” Cloddo “Pirmykščio Žmogaus Istorija,” Prof. Augusto Fo- 
relio “Lytiškas Klausimas,” Lilianos Eichner “Žmonijos Papročiai,” D-ro Gatės 
“Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Supirkti visas šitas knygas ir perskaityti 
reikėtų daug pinigo ir laiko. Bet “Teisingas Patarėjas” paduoda jas sutraukoj 
ir kaštuoja tik $2. Knyga gražiai apdaryta, viršeliai papuošti aukso raidėmia. 
Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose.

Užsisokykit ‘Teisingą

253 Broodvra j,

$2.

KELEIVIS
Soatk Boston, Man.
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1$ PIETŲ AMERIKOS.
Brazilijos negras pavogė 

jauną lietuvaitę.

“Lietuvių Aido Brazilijo
je” korespondentas prane
ša, kad* Agua Branca fazen
doj, Crevinhos municipali- 
joj, juodveidis Sabasteano 
Castercio pavogė lietuvio 
A. Juškos dukterį Zofiją, 
14 metų amžiaus mergaitę, 
ir nuo to laiko tėvai neturi 
jokios žinios, ar ji dar gyva, 
ar jau ne.

Nusišovė

Brazilijos mieste Sao 
Paulo nusišovė Petras šer
mukšnis, 29 metų amžiaus 
lietuvis. Paliktame raštely 
sako, kad daugiau gyventi 
nenorėjęs ir nutaręs savo 
dienas užbaigti. Velionis 
buvo kilęs iš Kauno prie
miesčio Šančių, kur yra li
kusi jo sena motina.

pažadėjo žmonai dovanoti 
visas jos kaltes (ji jau ant
ru sykiu nuo vyro pabėgo), 
jei tik ji grįžtų ir gyventų su 
juo. Bet žmona atsisakė 
grįžti. Tuomet Matutis tiek 
susijaudino, kad puolė prie 
žmonos akyvaizdoje advo
kato apkabino ją ir nukan
do žmonai galą nosies. 
Žmona apsipylė kraujais. 
Advokatas pašaukė polici
ją, kuri Matutį areštavo, o 
jo žmoną paguldė ligoni
nėn. Bet vistiek nosis nebe- 
ataugs.

Jau beveik mėnuo laiko, 
kaip lietuvaitė Emilija Ki 
dėoutė plaukioja laive Pie

Po Kenkėjų Kon
certo.

No. 45. Lapkritfe < i, 1935.

PETRAS PŪKELIS 
Žiniose” rašo:

‘Lietuvos

BATŲ MISIJ*™F “K™”KNYGYNE

Argentinos miesto Bue
nos Aires tarp lietuviškų fa 
šistų ir klerikalų eina dide
lės peštynės dėl vadinamo
jo “Lietuvių Namo,” ku
riam užlaikyti Lietuvos val
džia prisiunčia nemaža li
tų. Už tuos litus jie ir rieja
si tarp savęs. Bet to negana. 
Nesenai iš to namo buvo iš
vogti paveikslai, baldai ir 
kiti vertingesni daiktai. Fa
šistai pradėjo skųsti dęl tos 
vagystės klerikalus, o kleri
kalai — fašistus. Nežino
ma, kas kaltas, policija are
štavo visus įskųstuosius. 
Kalėjime atsidūrė Mačiulis, 
Antanas Repečka, Patvilo-

šų Amerikos pakraščiais ir 
.legali išlipti tos šalies uos
le, kur ji važiavo,— tai Bra
zilijon. Kisieliūtė važiuoja 
jas brolį, kuris gyvena S. 
Paulo mieste. Brazilijos 
valdžia jos neįleidžia dėl 
to, kad jos dokumentai ne
tvarkoj. Ir gali būti, kad jai 
priseis atgal grįžti į Lietu
vą, nes jau šiomis dienomis 
laivas išplaukia.

J.KEARNEY, N

Lietuviai čia užima žymią 
vietą.

Viena šio miesto dalis y- 
ra apgyventa veik išimtinai 
lietuviais, veik visi gyvena
mi namai priklauso lietu
viams, todėl, kad butų leng
viau ginti savo reikalus, lie
tuviai namų savininkai su
organizavo tam tikrą drau 
giją, “Lithuanians Tax 
Payers Association,” ir lai
ko susirinkimus po numeriu 
6 Davės avė.

Skundų komisija išrinkta

nis ir kiti. Šito skandalo pa
sekmės tokios, kad argenti- 
nų spaudoje mirgėte mirga 
antgalviai: “Lietuviai ap
vogė savo namus,” “Lietu- .. .
viai už vagystę pasoflintii13 “kaumų asmenų^V Ra 
kalėjiman,”ir tt įgulas, VTaubtis, J. Spra

Fašistai su klerikalais pa. » ,A- Ju-
darė gėdą visiems lietu-!™1 relkal1- Patartina krei- 

viams Argentinoje. 'ptis į juos. Draugija yra į- 
korporuota ir turi savo ad-

Argentinoj prasideda 
pavasaris.

Dabartiniu laiku, kai šiau-

vokatą; draugijos nariams 
patarnavimas teikiamas ne
mokamai.

Artinanties rinkimams,rudame žemės P«skąmuoly vietinė politika jau verda,
ateina žiema, tai pietinia
me prasideda jau pavasaris 
ir žmonės ruošiasi vasarai. 
Argentinos mieste Buenos 
Aires žmonės jau pradeda 
dėvėti šiaudines skrybėlės, 
jau žaliuoja laukai, žydi gė
lės

Sunkiai sužeidė Praną

Buenos Aires mieste, Ar
gentinoj, automobilius su
važinėjo Praną Noreiką, 25 
metų amžiaus lietuvį, kuris 
buvo tik ką atvykęs iš Urug
vajaus darbo jieškoti. Jam 
nulaužta koja, sužeista gal
va ir akys pagadintos. Jis 
yra kilęs iš Liepinės vien
kiemio, Kruonio valsčiaus.

kunkuliuoja. Šio miesto sa
vivaldybė buvo republiko- 
nų rankose per 36 metus, 
bet pereitų metų rinkimuo
se demokratai gavo didžiu
mą vieną balsą daugiau, 
negu republikonai. Taigi 
dabar republikonai deda 
visas pastangas, kad atgau
ti pralaimėtą kontrolę.

Lietuviai čia politikoj 
vaidina žymų vaidmenį ir 
šiuose rinkimuose jie links
ta į demokratų pusę.

J. V. Baltrukonis.

Imsim Vaitkų ir Altassą, 
o prie jų—Grigaitį, 
kiek ščy rieji patriotai 
jiems griekų priskaitė.

Vos sumanymas tik kilo 
padaryti skridimą, 
tuojau keli “patriotai” 
tiesiog bliuznyt ima.

Girdi Vaitkus—piemeniokas, 
Grigaitis—sukčiukas.
Visi pinigai ir aukos 
tarp jų pirštų sukas.

Karpius “Dirvoj’” įsiręžęs 
piovė kas sąvaitę.
Tik, matyti, visa bėda, 
kad nedaug kas skaitė.

Jisai šaukė: “Mieli broliai!
Kas jums galvoj liko, 
kad jus pinigus aukojat 
tikram cicilikui?”

“Jo lėktuvas ir lakūnas 
lįs į ožio ragą, 
nes jisai nuskrist tegali 
tiktai lig Čikagai.”

“Visi pinigai, kur renka, 
visi dolerėliai
vien “Naujienų” ir Grigaičio 
biznelį pakėlę.”•• t
Prie šio karpiško koncerto 
dėjos Vanagaitis 
ir Altassą per “Margutį” 
koliojo sukaitęs.

Girgi, “Brangus patrijotai, 
ar jums nesimato, 
kaip visokie cicilikai 
čia jumis apstato?”

“Cicilikai juk melagiai, 
sukčiai pirmo rango.
Kam jus duodat jų skridimui 
dolėriuką brangų?”

Katalikai prisiklausę 
šitokio koncerto, 
ėmė mislyt ar skridimą 
remti jiems beverta.

Labai daug nepagalvoję, 
“Draugo” katalikai 
ir Altasą ir Grigaitį 
koliųti įniko.

O už jų ir komunistai 
ėmė pusti dūdą, 
kad Grigaičio pariebėta, 
nors ir butą kudo.

Girdi, “O Iš kur jis riebus?— 
Iš antro skridimo!
Draugai Jam nebeaukokit!
Lai jį bala ima!”

Šio kenkėjų koncertėlio 
gana aiški gaida 
ir pas mumis po truputį 
susirado aidą.

Bet dabar, kai jau Atlantą 
Vaitkus nugalėjo, 
ėmėsi suktinį šokti 
ir buvę kenkėjai.

NEŽIŪRĖK IR NEBIJOSI.
Sena leidė į savo šoferį: At

sargiau, nevažiuok aplink taip 
greitai! Aš bijau!

šoferis: Tai niekis, ponia 
Tik užmerk akis, taip kaip aš 
tai ir nebijosi.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

Matutis nukando savo

“1Lietuvių Aidas Brazili
joj” praneša šitokią žinią iš 
Sao Paulo miesto:

Povilas Matutis dar Lie
tuvoj būdamas vedė. Atvy-t 
ko su žmona Brazilijon ir 
čia vertėsi kaip galėjo, kad 
daugiau uždirbti, kad tik 
kokį turtą įsigyti. Bet juo 
jis daugiau rūpinosi savo 
šeimyniniu gyvenimu, tuo 
labiau jo žmona Julė pradė
jo jo neapkęsti. Ir po 10 me
tų bendro gyvenimo, Julė 
pametė vyrą ir išėjo, išsi- 
nesdama 3 metų dukterį. 
Matutis pasiryžo atsiimti iš 
žmonos mergaitę ir užvedė 
teisme bylą. Bylai vesti pa
siėmė advokatą. Šiomis die- 

' nomis advokatas juodu abu 
pasikvietė savo raštinėn ir 
mėgino sutaikinti. Matutis

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugetiu spalvuotų paikių paveikslų, 
223 imsi. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS 
DARBO VALANDAS.

NUO

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

Tai gražMBMia ir turtingiausia eilių knyga Betariu kaHmje. 
KAINA TIK 51.00.

$1.28. ’
Kiekvienas turėtų papuošti esve knygynų minėta knyga. 

Kiefcvieaan aesipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
•iųot "Mansy Orderiu”. Popierinius gabu siųsti tiesiog papra
stam konvente, bet reikia attidai užrašyt savo ir "Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipiat už 2c markų.

“KELEIVIS”
BR0*DWAY, SO. BOSTON, MASS.

(Fe-ale-tonas.)
Įsivaizduokite, kad, va, stovi 

du dideli ilgais aulais čebatai. 
tokie puikus ir brangus, kad tik 
geram medžiotojui tinka avėt.

Kairysis čebatas turi cegeli- 
su parašu: “Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sandara.”

Dešinysis čebatas pažymėtas 
cegeliu: “Amerikos Lietuvių 
Tautos Sąjunga.”

Ateina didelis vyras (nesa
kau: didvyris, nes nenoriu žmo
gų įžeist; gyvas nei vienas ne
nori didvyrio vardo). Didelis, 
gražus, basas vyras, tik truputį 
perliesas ir negana jaunas me
džiotojo čebatams. Jisai kiša 
dešinę koją į kairi j į čebatą. O- 
ras, išeidamas iš čebato, sako: 
“Tyyypt •” (Tur būt ore yra 
kiek amerikinio dzūkiškumo, 
kad vietoj “cypt” sako “typt”).

Paskui, paėmęs savo kairiąją 
koją, kiša į dešinįjį čebatą. Oras. 
išsiverždamas iš šito čebato. 
smarkiai sušuko: “Buut!” (Ro
dos, jisai su tuo čebatu nori vi
su kuo būt.).

Musų didelis ir gražus vyras 
vaikščioja, špacierauja, apsia
vęs taip puikiais ilgaauliais če- 
batais, įsismagina, paskui eina 
medžiot.

Nematom jo gerą valandą.
Pagaliau, žiūrim, pareina, 

šautuvas ant pečių, gal tuščias. 
Krepšys prie šono, tikrai tuš
čias, nes subliuškęs. Ir kokia na- 
vatna eisena! Musų didelis, gra
žus vyras jau ne toks gražus; 
jis susiraukęs ir eidamas kry
puoja.

—Kodėl?
—Negaliu sutakvt tų čebatu, 

—atsako didelis žmogus. Vienas 
kitą spardo, vienas ant kito mi
na, žeidžia...

Tai pasakius, dideliam vyrui 
išsirito didelė ašara iš dešinėsės 
akies, paskui maža ašarėlė iš 
kairėsės ir abidvi slenka vei
dais žemyn. (Mat, jis labai 
minkštos širdies žmogus.)

Patylėjęs minutėlę, jisai nu
sišypso ir sako:

—Ypač dešinysis čebatas, tai 
mina ir mina ant kairiojo. Tur
but jis mistiną, kad kairiajame 
yra daug komų. O tik po du- 
tris kernus man užtrynė kiek
vienas čebatas.

Garsiai nusijuokė didelis vy
ras ir abidvi ašaros nukrito ant 
šalygatvio ir ištiško, kad nei 
ženklo nepaliko.

Nusijuokė jis dėlto, kad jo 
galvoj gimė nauja idėja. Bet ne
žinome dar, kokia.

Didelis vyras nesako nieko, 
tik juda čebatuose. Paskui jis 
ilsisi ir tyli. Taip praleidžia va
landą, kitą.

Ant galo garsiai pasako savo 
idėją:

—Reikia‘tam tikrą koją kišt 
į tam titrą čebatą. Ne kaitalioti. 
Gal bus naturališkiau ir dėl to 
geriau juodu sutaikyt. Bus, gal, 
taktas... Taktikos, taktikos reik! 
O tada su jais, šitais puikiais 
čebatai, tikrai pradėsiu misiją 
kuri šiur pasiseks!

Tai taręs, musų didelis vyras 
paėmė kairįjį čebatą dešiniąją 
ranka, o kairiąją koją kairiaja 
ranka ir taiko koją į tą liberališ
ką čebatą. Paskui paliauja vei
kęs, žiuri ir sako:

—Na, kaip čia dabar gali 
būt? Jeigu aš kairi jį čebatą pa
ėmiau dešine ranka, tai kairiąją 
koją reikia paimti taip pat deši
niąja ranka... A, va: kitos deši
nės rankos nėra! O aš maniau, 
kad su gerais norais viskas gali
ma padaryti.

Vėl paėmė kairijį čebatą ir 
bando apsiaut. Bet staiga apsi
dairė:

—O je. tu mano! Kad tik ne
pamatytų tauta! Su Sandara... 
jai kad ir per noaį, tai vis dar 
gali susikalbėti, bet su Sąjunga, 
tai nei per knatelį jos garbės 
neužgauk! Ir kaip čia man tas 
kairysis pirma pasitaikė? Juk 
aš Sąjungą labiau myliu, sma
giau romansuojtr.Jai pirmeny
bė, jai kerčia priklauso...

Dribtelėjo kairijį čebatą, o 
paėmė dešinijį. Paėmė jį tikrai 
dešiniąją ranka, bet kad butų 
“šiur,” tai suguldė abi rankas 
ant kelių, kad gerai, įsitikinus, 
kuri kokia.yra. Pamatęs, kad 
klaidos nepadarė, mauna čebatą 
ant kojos. Bet netyčia tą koją 
paėmė kairiaja ranka. Ranką 
lyg nuo ugnies atitraukė į kai
riąją pusę.

Mums gaila, kad jis neturėjo 
dviejų dešiniųjų rankų. Į tokį 
ilgą, da beveik visai naują aulą 
Įkišt koją, neprilaikant ranka, 
tiesiog vargas. Jis vargo, vargo, 
ir vargui galo nėra. Dirstelėjo į 
dešinę pusę, nieko ten nematė,
tada staiga kairiaja ranka įgru- 
do dešinę koją į dešinį čebatą.

Atsikvėpė ir sako sau:

—Kaip žiuriu, tai misija pa
siseks... Kairiąją koją apsiavė 
visai paprastai, net savo roman
tizmo nejuto. Ir nieko nepasisa
kė.

• e •

Didelis vyras eina.
Bet matyt, kad jo nebūta nie

kados kareiviu. Pradėdamas

. L^_-.

lietuviškai angHikos ir _
_ « . kalbų. Sutaisė A.
LoĮI’. Abi dalis vienoje knygoje.
P»l. 1874. Gražus tvirti apdarai >16.00

_ _____ __ _____i Angį iširi1
Rankiua reikalingiausių žodžių ir 
aikalbėjimų. Si knyga sutaisyta taippašilu

lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai; Joja telpa netik atskiri žodžiai, 

ieli B ■ ’ ‘ ---------- ‘

Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka
ralius. Knyga tik ką apleido spau

dų. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokiu 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitų knygų įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena ii reikalin
giausių khygų kiekvienam lietuviui 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais
apdarais, apie 300 ptūtapių. 
Kaina >2.50bet čielf sakiniai, pasikalbėjimai dar

bo jieškant, važiuojant kur nors, nu- 
Šjus kraatuvėn, pas daktarų, pas bar-
^miki^, pas Imančiu ir tt Su fone- įstatymai su reikalingais klausimais b 
tižto ištarimu tr gramatika. Antra atsakymais lietuvių ir anglų kalbose 

?5d*'S”U^e

Kaip Tapti Suvienytu Valstija Pike- 
čia? Aiškiai išguldyti pjjtetjatia

arba istorija apie žemės Dievas tautais Garbias
PagaL D** H-t ; vėj. Panašios knygos lietuvių ltal-

. ■“ Sa paveikslėliam. Ap- aol nebuV,. čia apraiyta
rašo apie visas musų pasaulio žmonių koįiu> dievus garbino senovės indai

tautas.

tautas, veisles arba rases. Yra 
naudinga kiekvienam

i, 111., pusi. 667, Gražiuose au
dimo apdaruose......................  ..... >4.00

»*e8- * ™ , bei ari jonai, egiptėnai, chaldai, asy-
perskaityti Chi- rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie

_____ __ ir Deklamacijos. Šioje kny
goj telpa daugybė naujų, labai gra

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temps: darbininkiškos, 
revoHucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso- 

apvaiksčiojimams, baliams,
ims ir tt Antra pagerinta 

laida. So. Rnston, 1014 m.............25c.
Ta knyga yra vers

ta į visas kalbas, todėl kad yra gra
žiai aprašyta apie Rymų. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi-
eago, III. 1900, pusi. 432. Drūtai 
-apdaryta. ..........................................>2.50

maršuot, pirma žengė dešiniąją, 
ne kairiaja koja.
Atsisukęs - pažiurėjo į savo

pėdas, nors jų nebuvo matyt. 

Nusišypsojo:

—Gerai! Netyčia gerai pada
riau. Dešinėji viską pradeda. 
Po misijos mus politika pra
šneks ir visi musų priešai pra

lakvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 
naudinga knyga, apraiyta katalikų 

bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.- 
215 pusL Popieros apdaruose. .. >1.00

Gamtos Istoriją. Pagal P. Bert vertė 
Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu 

paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt; trumpai, aiškiai ir supran
tamai gamtos istorijų. Chi
cago, IU. 1903, pusi 209. Gražiuo
se audimo apdaruose.....................$1.50

smegs!
Didelis vyras eina pas senus 

pažystamus ir sako:

—Ką, nenori mirt? Tai duok 
savo paltretą, pikčierį, arda 
fotografiją, žinai, mes numir- 
sim ir musų darbai karto nu
mirs. Nieko neliks, busim už
miršti. Taigi reikia sau bendrą 
paminklą pasistatyt iš popieros, 
ne iš akmens. Bet už tai, drau- 
guti, ššš... turi būt vienybėje, 
kaip senas ąžuolas su baubliais! 
žinai, musų tautiškos atsparos 
organizacija taip paseno, kad 

jei jau penkiasdešimts metų 
minėsime. Ir tai minėsime taip, 
kad jos visą seimą į savo nagus 
paimsime. Tai bus minėtinas į- 
vykis. Tai bus tikras paminklas, 
kad ir iš popieros. Tokia mano
misija.

Musų didelis vyras nueina, 
nugirgždina pas vieną seną 
draugę, paaiškina apie fotogra
fijas. Draugė mėgsta tvarką, 
dviejų darbų iš karto nedirba, 
tai ir nelaukia litanijos, bet bė
ga trepais į trečią aukštą, paima 
{Juostą fotografijų ir atneša.

A
—štai, pasirink kokių nori. 

Tik sugrąžink, ba mano žmogus 
pyks, kai sužinos, kad savo pik- 
čerius tau atidaviau.

Eina kalba, vis su paskuba. 
Didelis vyras mato, kad savo 
misijos paaiškinti nėra progos, 
tai pasako tik tiek:

—Tamistėlė visai senti nema
nai. Kada seime matėmės, išro- 
dei tik dešimts metų jaunesnė, 
o dabar išrodai jaunesnė dvi
dešimčia metų! Buk kitam sei
me. Tai mano misija. A, matai, 
kokie ilgi čebatai? Tai musų 
vienybė juose! Sakau: vienybė, 
nes jau kornų neužtrina. Gud- 
bai! P. Kevalas.

KOKIOS NUMATOMOS
ŠĮMET LINŲ KAINOS.

Iš įvairių duomenų nu* 
matoma, kad šįmet ūkinin
kams mokamoji kaina už 
pirmos rūšies šiauria lietu* 
vos mirkytų linų Mlogramtų 
bus 1.50 iki 1.60 litų. ^Že
maitijos mirkytų linų Kron 
rūšies kilogramui pradžioje 
kaina tur būt apie 1-20— 
1.30 kilogramui. Pagal šias 
kainas rikiuosis ir kainos 
klotimems linams, Suvalki
jos pakuloms ir nebruk
tiems linams. Prekybos se
zono pradžios tenka laukti 
apie spalių mėn. antrą pusę.

Moj knygutėj tel- 
4 geriausių Jovaro dainų. Jos 

tinka deklamacijoms ’r dainavimui, 
kaip namie, tap ir susirinkimuose.
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32 lėe.
uncji) vci-

Irimų komedija. Perstatymai reikia 
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.

— Ir kitos links 
Apart juokingų “Da

vatkų Gadzinkų” telpa 80 * *
langų dainų, eilių,
Daugelis ii dainų 
deklamacijoms.
laida 48 pusL.....................................Ife

ir tt

Religija Labai įdomi 
svarbia klausimu. Jų

ir
įmygu šituo 

turėtų perskaityti kiekvienas katali
kas ir socialistas. Parašė E. Vander- 
velde, vertė Vardunas. So. Boston, 
Mass., 1915 m., pusi. 24................10c

arba kaip buvo nukirsta 
iv. Jonui galva. Drama vienose 

akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per- 
BKAltyu. ••••••••••••••••••••••

Teorija, tai veikalas, kuris 
ir aiškiais faktais parodo,

. ari šiol keitėsi draugijos termos, 
taližmas. Kaina ............................. 25c

dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo. 
Knyga stambi ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. >1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... |L25

angliškai-lietuviškos 
II). Sutaisė Antanas Labs. 

Čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m. 
Puslapių 885. ............................... >8.00

(

Lytiškos ligos ir kam nuo jų spsisau- 
• ~ ~ s F. Matulaitisgoti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant

ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina ..............................................25e
Piršlys Savadžiotoįas, Vieno veiksmo 

Komedija Parašė Ben. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlia Dalyvauja 2
moterys ir 5 vyrai.
Karigo Meilė. Vieno vriksmo Koma- 

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėils. Dalyvauja 2 vyrai ir
2 moterya Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina...........................25c
Tikėjimų Istorija Parašė P. D. 

ie de latepie de la Sausaye, Teologijos pro
fesorius. Vertė lietuvių kaibon J. Lau
kia Kpyga didelio formato, 1086 pusL 
su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chicago, 1914, pust 1086. 
Kaina.............................. .................>7.M
žinyaas. Knyga žinių iš 

historijcs, etnografijos, _ _
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatų, hu- 
dua gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar- 
žininkams, šeimininkams ir kitiems 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta ..................................... |3.00
Deflto Reikia Žmogoi Gert ir Valgyt?

—Delio, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet driko gi norisi? Delio 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iž Bm
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina.................................................16c
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas, šią knygų tu
rėtų perskaityti kįkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moteris, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokių kunigų globų. Parašė
kun. Geo. Tovvsend Fo*, D. D~, su
lietuvino Fenrinand de Samogiti* 25c

“O. 8. S.” arba ttiaMuė Iškilmė.— 
Vieno akto farsas, labai juokingas 

ir gene perstatymui. Kaina .... ĮSe.
kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith pa
plovė merginų Onų Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusL .................... 10c.
lemaitės Raštai Karės Meta. Lietuvos

Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto
jos paveikslų, 126 puslapiai, kai
na ...........................................................60c

Lapeliai iš prcletariškos filosofijos. 
Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šRų knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 

mta iš Greilicho.
So. Boston,

kėlias
į sveikatų Pamatinės žinios iš ana- 
mijos, fiziologijos ir hygienos. Su-

Dr. A. L. Grričianas, Chicago, 
III. 1911, .puri. 389. Drūtuose audi
mo audaruose.................................... >2.50

Pagal
lų, paraše d-ras Paul Elzbacher, 

vertė Briedžių Karaliukas. South 
--------------  "29. ................10c

Įstaeija. Pagal ^rof.
R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su 

paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiais 
spalvuotais gražiais žemlapiais. 
Chicago. Gražiuose apdaruose .. >2.50

jvokų, jr tt. 
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UETU

eilės,
Šioj knygoj tei

WAUKEGAN, ILL.
LAISVES MYLATOJŲ 

BA, 1935 METAMS.

Jos. MičttBs — pirmininkas,
906 Prescott S’t. Waukegan, m.

J. Knžinskas — pina. pagalbininkas, 
821 Prescott st, Wankegan, I1L

B. J. Masiliūnas — užraių ratt.
818 — lOth Place, Waukegan, I1L

B. DekMenė — tortų ražt 
630 —8th St., Waukegan, IR

K. Vaitiekūnas — kasierius,
720—8th St, Waukegan, m.

__ Kaaee Globėjai:
Emilija Kernagis, Jurgis Petraitis.

n—____

J. Stoškus, Jurgis Jokūbaitis

kožno___ __
Liušeybės Svetainėje, 
Adams *

paskatini ket-
7:80 vakare, 
»mp. gth ir
m.

Istorija ir tem- 
lapėa.—šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuves 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paiiuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublikč 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlspis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežras 
ir kaip šalis yra padalyto į apikri- 
čįps. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa viri svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis sa bol- 
ievikais, sutartis sa latviais, apra
šymas visų musių sa lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, koris apšviečia visų Lietuvų 
iš lanko ir iš vidaus. Kaina*.... $1.0f 
Drūtais audeklo apdarais .... |1.5t
Byla Detroitą Katalftų se 

tais. — Pirmų kartų katalikai uf- 
socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
kartų jie užpuolė socialistus 81 
" 1913 m. šioj knygutėj išti

sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusL..................... 1
Ar Būva Visuotinas Tvanas?—Krip 

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnas, kurie gyve
na išsimėtę po visų žemės kamuolį?
Kaip jis galėjo tuos gyvūnas prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur taiso 
tiek vandens, kad visų žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir Rm*

Knyga be garo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griova. Moitrias ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Ksi-

Stabmeldiika Lietuva ii Artis 
Knygutės įtalpa 
dalių: (1) Giria ir 

} (2) Lietuvos moterų ir vy
ra šventės; (8) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Alekse So. Booton, 
1912 m., pusi. 32...........................19c
Paparčio ir keturios kitos apy- 

(1) Neužaitikintia Vyras; 
(2) lydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rėkta. Jote nurodoma kaip žmonėe 

visokius prietarus, 
................................15c

raikai tiki i 
burtus tr tt.

KELEIVIS”

Domnię muių



No. 45. Lapkričio « i. 1931.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nna

Skandalas Teisių 
Mieste.

Lietuviai įtaisė žydų 
mą, kam žydai 

lietuvaitę.

Šiomis dienomis Telšiuo
se lietuviai buvo įtaisė žydų 
pogromą. Valdžios žinių a- 
gentura “Elta” aiškina šį į- 
vykį taip:

Telšių valsčiaus gyvento
jas Butą spalių 4 d. pranešė 
Telšių policijos nuovadai,

=====__—52fi2į=Apie/«mo kipm**® ““gKČS

Laidotuves.

SO. BOSTON

Janonis Atsisėdo Ka
lėjiman Visam Am-

v* •zuu.
Torto besiekdama*, jisai 

žiauriai nužudė savo tėvus.
Šių metų pradžioje buvo 

laikraščiuose plačiai rašyta 
apie baisią žmogžudystę N.
Radviliškio vai., Latvelių 
kaime, Biržų apskr.

Minimoj vietoj gyveno 
pasiturįs 50 ha žemės savi* 
ninkas ūkininkas Jonas Ja
nonis. Turėjo žmoną, du;i , . . T. ~sūnūs ir dvi dukteris Jano-^d J<>/eserj, Jievą Butaitę, 
nis apylinkės ūkininkų tai - amžiaus, tarnau-
pe buvo labai populiarus įaiįC1^ ^as- ®.an^ 
kaip sąžiningas, doras ir‘^dai. Poh^??
kitiems padedą^ šeimoje, Rausiama, Butaite parode, 
išskiriant jaunesnijį sūnų ^?d . ^P32!^^111 pilie-
Joną, visi gražiai sugyveno. ?la* z^dai Pf1^!3^3 paemę

1935 m. sausio mėn. 6 d. vez^?rir Neka
sią šeimą ištiko baisi trage- . ®i®stefi0 ^^Kelyje
dųa. Jaunesnysis 20 metų 1?zagmo-
amžiaus sūnūs Jonas, kad Pakviestas gydytojas, ap-
užgrobti tėvų turtą, nužudė k?118?3*3’

hrnU ir s^ris vo,j£ad ji tikrai išžaginta.
Ryšium su tuo, Teisių mies-tėvus, brolį ir dvi seseris. 

Nakties metu, kada visi bu
vo užmigę, pasiėmęs kulia- te

Sekmadienį rugsėjo 29 d. 
Bardiškių kaimo kapinėse 
palaidotas buvusis Seimo 
narys, prieškarinis už Lie
tuvos laisvę ir darbo žmo
nių,. valstiečių teises kovo
tojas, knygnešis Ignas La
pinskas.

Kaip savo paskutiniame 
laiške buvo pareiškęs — 
“laidoti jį be bažnytinių 
apeigų ir iškilmių, kaipo 
laisvų pažiūrų žmogų” — 
taip ir buvo palaidotas.

Skirtumas toks, kad pa
laidotas ne už kapų kalne
lyje, bet kapuose, kur ilsis 
jo tėvas ir giminės ir nori 
greta jo ilsėtis dar gyva pa
likusi jo senoji motinėlė.

Kalnelis tas pat prie Ber- 
štelio upelio, kurį velionis 
minėjo, ir taip buvo pamy
lėjęs.

Fanatizmo, kurio velio
nis vengė, nebuvo. Laidotu
vės, nors ir be bažnytinių 
apeigų ir giesmių, buvo la
bai kilnios, įspūdingos ir 
tikrai kultūringos. Didelė, 
kelių šimtų žmonnių minia, 
susirinkusi velionies na-

IUKO KA
SIU

LIUOSE
Spalių 11 dieną siaurojo

geležinkelio traukinys ėjęs:

TAUTININKAS ŠILEIKIS 
APVOGĖ VALSTYBĘ, 
BET GAVO TIK 6 MĖ
NESIUS BELANGĖS.

Spalių 9 d. Kauno apy-
iš Biržų į Šiaulius su bando- gardos teisme buvo spren- 
muoju garvežiu Gubemi- džiama buvusio valstybės 
jos stotyje nuvirto nuo bė- kontrolės buhalterio Šilei- 
?ių- Garvežys apvilto, nu-! kio byla.
versdamas nuo pabėgių de- į§ bylos aplinkybių pa- 
simjį, nepakankamai stip- < aiškėjo, kad kaltinamasis 
nai P™S1U^-ėgi Aukų nė-, §įieįkis, eidamas valstybės 
f3- Garvežys trauuė 24; kontlorės buhalterio parei- 
krautus ir vieną ke.eivmr gas, pavOgė apie.10,000, li- 
vagoną. Garvežiu važiavo,^ valstybės iždo pinigų, 
susisiekimo ministerijos ko- i Kilus įtarimui, valstybės 
misija, tikrinusi garvežios kontrolierius paskyrė komi- 
siąibą ir jėgą. Komisija lai- sįj^ j^m-į gįleikio padarytus
nungai iš 
Katastrofa

garvežio iššoko, 
įvykusi dėl ne-

ti-ukumus konstatavo. Vals
tybės. kontrolės kanceliari-

pakankamai stipriai prisiu- jos viršininkas Čiburas iš- 
tų bėgių, praplatintame ge-įšauktas liudytoju teisme pa- 
lezinkelyje. . , reįškė, kad trukumą 9,982

. Šiandien susisiekimo mi- j jjtų jis su buv. valst. kontro- 
mstens p. Stanisauskas su Henum Matulaičiu už Šilei-
dir. Račkausku, dir. Grin
kevičium ir inž. Čiurliu šį 
rytą atvyko į Šiaulius ir iš- 
važiavo motoriniu vagonu leildui nepateikė 
žiūrėti Šiaulių—Bužų ruo-' 
žo praplatinto geležinkelio.
Jie buvo ir katastrofos vie
toje.

ki padengę. Taigi, nuosto
lių dėl to niekam nėra ir ci
vilinio jieškinio niekas Ši-

Ir “Lietūkį” Ap
vogė.

Lietuvos tautininkai šie
nauja. Beveik nėra tos įstai
gos, kurios jų “vadukai” ne
būtų apvogę. Nesenai tauti
ninkų sąjungos pirminin
kas Lapenas buvo .areštuo-

Įdomi Byla DK 
Įžeidžiančio 

Laiško.
Sugryžęs iš Pietų Amerikos 
Juozas Bilius buvo nuteis
tas už tai 4 met. katorgos.
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___________ _____________ Pernai rudenį kariuome-
tas už “Maisto” apvogimą, teisman ir į Vyr. tribu-
o dabar kitas tautininkas, pateko viena charakte- 
buvęs Kauno kalėjimo vir- nnSa byla, kilusi dėl aukš- 
šininko padėjėjas Bankaus-'^J asmenų” įžeidimo priva- 
kas, apvogė “Lietulti,” ku- cl0Je korespondencijoje.

Trumpai, bylos turinys 
toks: buvęs puskarininkis

rio knygvedžiu jis buvo pa
skirtas.

Sakoma, kad ponas Bau- J“ozas, BiBus išvyko į Pietų

'U V » K* J o
mos mašinos ašj eidamas i gąndab 
per visus kambarius mirti- (lm^usl- 
nais smūgiais visus sužalo
jo. Grįžęs į savo kambarį ir 
išgirdęs nuo skausmų vaito- 
jančiujų garsus, pasiėmęs 
peilį grįžo “užbaigimui.”

Įvykdęs šią baisią žmog
žudystę ir inscenizavęs plė
šikų įsiveržimą nuėjo pas 
Vaičekonį pranešti, kad jo 
tėvus, brolį ir seseris nužu
dę plėšikai.

Vaičekonis pamatęs Ja
nonių šeimą paplūdusią 
kraujuose apie įvykį prane
šė N. Radviliškio policijai.

Policijai atvykus, visi šei
mos nariai, išskiriant vy-

ir apylinkėje pasklido j muose, tyliai susikaupus 
kad Butaitė yra budėjo. Čia buvo susirinkę 
Kai kurie Telšių i

miesto gyventojai šio įvy
kio sujaudinti. Kai kuriems 
Telšių miesto gyventojams 
žydams spalių mėn. 8 d. pa
vakarėje išmušė keliolika 
langų. Keli žydų tautybės 
asmenys buvo apstumdyti 
ir keli triukšmadariai yra 
sulaikyti. Saugumo orga
nai šį reikalą stropiai tiria 
ir daro kvotą. Butaitė šiuo 
metu yra ligoninėje.

Bet žydai kitaip dalykus 
aiškina. Jie sako, kad toji 
pasaka apie jaunos lietu
vaitės pagrobimą ir išžagi
nimą yra grynas melas.

resni jį sūnų Julių, buvo jau• Kauno žydų laikraščio “Idi- 
mirę. Julius vežant į Biržų , še Štime” redaktorius Ru- 
ligoninę taip pat mirė. čiajbinšteinas jau lankėsi pas 
pat įvykį betiriant, krito J vidaus reikalų vice-ministe- 
įtarimas šeimos palikuoniui-rį Giedraitį ir policijos di- 
Jonui, kuris vietoje areštuo- rektorių Svilą prašydamas
tas.

Iš prie bylos pridėtų fo
tografijų matyti, kad tokią

ginti Telšių žydus nuo šmei
žimo ir užpuolimų. 

Pogromas Telšiuose bu-

velionio giminės, draugai ir 
daugiausia kaimynai, kurie 
jį geriausiai pažino iš jo gy
venimo ir darbų ir dabar at
ėjo pareikšti jam paskutinę 
pagarbą ir atsisveikinti.

Apie 12 vaL dieną prasi
dėjo laidotuvių eisena* Vie
tos šaulių dūdų orkestrui 
grojant, išsirikiavo paskui 
krstą daugybė lydėtojų.

Nuo velionies ūkio iki ka
pinių apie 2 klm. kelio nusi
tęsė eisena pėsčia ir važiuo
ta. Kapinės apgultos minios 
žmonių. Visi tyli. Vyrai nu
siėmę kepures. Prie kapo 
kalbėjo daug kalbėtojų, 
kurie atsisveikindami su 
velioniu, kėlė jo, kaipo gar
bingo žmogaus — ūkinin
ko, darbus ir nuopelnus, 
statydami jį sau pavyzdžiu. 
Liaudininkų Centro, Komi
teto vardu

P. DRANGELIENĖ DAI
NUOS “TOSKOJE.”

Teko sužinoti, kad p. 
Drangelienė dainuos Tos- 
ką. Be to, ji su p. Briedyte 
ir p. Greičium turės visą ei
lę koncertų: spalių 12 d. 
Kauno mergaičių gimnazi
joje, spalių 13 d. Alytuje, 
spalių 17 d. Kauno moterų 
seklyčioje, spalių 20 d. Uni
versitete. “Toskos” spek
taklio laikas dar nenustaty
tas.

Šileikis kaltu prisipažino. 
Sako, tuos pinigus kortomis 
pralošęs. . ,

Teismas Šileikį pripažino 
kaltu ir nubaudė 6 mėn. pa
prasto kalėjimo.

kauskas pardavinėjęs “Lie
tūkio” cukrų ir pinigus dė
jęs į savo tautišką kišenių. 
Tuo budu jis pavogęs dau
giau kaip 22,000 litų.

Kad paslėpus šitą vagys
tę, jisai klastavęs bendro
vės knygas.

Dabar jis esąs jau areš
tuotas ir kaltinamas pagal 
Baudžiamojo Statuto 578 
straipsnį, taip pat kaip ir 
“Maistą” apvogęs Lapenas.

žodį pasakė K. Ralys.

KALBU EBKuiuA

| LIETUVĄ

IŠPLAUKIA IŠ NEW YORKO 
SEKANČIAIS LAIVAIS:

APSIVOGĖ VALDŽIOS 
RADIO VEDĖJAI.

Kaune apsivogė trys val
stybės radio . (tenai sako
ma: “radiofono”) vedėjai. 
Jie imdavo atlyginimą už 
programų atlikimą ir pini
gus dėdavo į savo bankų 
sąskaitas. Jie pavogę apie 
35,000 litų. Dabar jie trau
kiami teisman, bet iš jų 
reikalaujama tiktai pavog
tų pinigų grąžinimo. Jų esą 
iš viso 3 asmenys—du vyrai 
ir viena “panelė,” tai yra, 
mergina.

KIEK GAUTA PASIŽA
DĖJIMŲ STATYTI BE- _ . . , . .
KOMNES KIAULES. Drottmngholm, Upkr. 16 

Griosbolm ......... Gruodžio 7
“Maistas” gavo iš ukinin- žemos ekskursijoms 

kų pasižadėjimų spalių mė- laivakorčių kainos. 
£% P**“*" foninių
kiaulių 30,557. Atskiromis “MARIEHOLM”. Platesnes informa- 
skerdyklomis pasižadėjimai jS’&SS
taip skirstomi: Kauno sker- taipgi visi autorizuoti laivakorčių
dykla gavo pasižadėjimų , > ; , _.
pristatyt 6,405 bekonus,1 Swedi»h American Line 

____ ________ Klaipėdos 9,146 bekonus, “
atsisveikinimo Paneve?K> ?>143 bekonus ir

Tauragės 5,863 bekonus.

SPĖJA TAURAGIEČIŲ 
ATEITI.

Tauragėj apsigyveno tū
las “chiromantas.” Tvoras 
ir telefono stulpus nulipino 
skelbimais. Galįs atspėti vi
są praeitį ir ateitį iš rankų, 
rašysenos, kortų ir “van
dens planetos.” Iš klijentų 
už vizitą ima nuo 2 iki 10< 
litų.

ziauną skerdynę negalėjo Vęg jabaį didelis ir žydų ra- 
padaryti eilinis Pj^k^jbinų sinagoga (bažnyčia) 
kad padarė sūnūs. Bendras (buvusi beveik visai sunai- 
vaizdas rodo, kad šeimoje .kinta.
tarp ramių žmonių buvo Įsi-1 j atvyko ir Tel§ių
maisęs suzverejęs iškrypę- žydų rabinų delegaeija pra-
lls- i . . . . 'syti valdžios apsaugos žy-

Bylą svarstant, teismo t ^ms nuo įdukusių fanati-
klausiamas, Jonas Janonis j~ 
pripažino, kad savo tikrus * 
tėvus Joną Janonį, Oną Ja
nonienę, brolį Julių Janonį 
ir seseris Matildą ir Aldoną 
(abi mažametės) nužudęs 
dėl nesugyvenimo.

Panevėžio apygardos tei
smas išvažiuojamo j sesijoj 
Biržuose bylą peržiūrėjęs 
Joną Janonį nubaudė mi- 
riop, bet pagal Baudž. Stati 
57 sti*. šią bausmę pakeitė 
sunkiųjų darbų kalėjimu iki 
gyvos galvos.

LAUKIA CIVILINĖS ME
TRIKACIJOS.

Vilkaviškio mieste ir a- 
pylinkėje gana daug susi- 
kurusių šeimų be rabinų ir 
kunigų palaiminimo. Pasi
rodžius “Lieti Žiniose” ži
nutei, jog civilinė metrika
cija kaip ir pripažinta Lie
tuvoje, tik laukiama Vy
riausiojo tribunolo pasisa
kymo, kur ji turi būti atlik
ta, nuskriaustuosiuose suži
ba vilties ugnelė, bet... ir 
vėl aptilsta. Visi laukia ir 
nesulaukia išganingo Tri
bunolo nurodymo.

ŠIAULIUOSE SVETIMAS 
LĖKTUVAS.

Spalių 3 naktį virs Šiau
lių miesto pasirodė sveti
mos valstybės -orlaivis. Jis 
apsuko apie miestą kelis 
kartus ir nulėkė Vokietijos 
link,

• i

NUBAUSTAS FASUO
TAS UŽ ŠMEIŽIMĄ.
Tautiškojo laikraštuko 

“10 CENTŲ” redaktorius 
Narkevičius tapo nubaus
tas keturiais mėnesiais ka
lėjimo už Jaunimo Sąjun
gos sekretoriaus P. Keži- 
naičio pašmeižimą.

R 1

■ KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir 
MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinis ir 
Unitarinės minties pastangomis bei laimėjimais, 
pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.

Urugua/aus Lietuviu Darbhunku
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina da karta per mėnesį. Lai

džia Urog. Soc. Part. Liet. skyrias.
“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo

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

C. Paragoay No. 1480,
MONTEVIPEO. 1TRUGUĄY.

į Ameriką, iš kur parašė sa
vo pažįstamam mokytojui 
Šibailai laišką, kuriame aš
triai išsireiškė prieš vieną 
aukštos padėties asmenį. 
(Turbut Smetoną—Red.) 

Po kurio laiko Bilius grįžo 
Lietuvon. Praėjo dar pora 
metų. Pagaliau Šibaila gau
tą iš Biliaus laišką perdavė 
žvalgybai. Biliui buvo iškel
ta byla ir kariuomenės teis
mas jį nubaudė 4 metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

.Biliaus gynėjas adv. Ru- 
tenbergas padavė kasacijos 
skundą, kurį Vyr. tribuno
las pripažino pagrįstu ir 
pats motyvavo, kad Biliaus 
laiškuose nėra nusikalsta
mo darbo žymių, todėl ka
riuomenės teismo sprendi
mas turi būti panaikintas, o 
byla nutraukta.

Gale sprendimo Vyr. tri
bunolas sako, kad Biliaus 
laiške pavartoti išsireiški
mai yra labai įžūlus, bet pa
gal Tagancevo komentarus 
ir senato sprendimą, viso
keriopi įžeidimai (išskyrus 
šmeižtą) išreikšti privati
niame laiške, yra baudžia
mi tik tada, kai laiško siun
tėjas nori tą laišką išplatin
ti, -jo turinį padaryti viešu 
arba bent sąmoningai pri
leidžia tokio išplatinimo ga
limumą.

Teismo organai nerado, 
kad Bilius savo laiško ti 
norėjo padaryti viešu, 
ir nusprendė: kariuomenės 
teismo 1934 m. rugpiučio 
14 d. sprendimą, kiek jis 
liečia J. Bilių, panaikinti ir 
bylą dėl J. Biliaus kaltini
mo nutraukti.

Vadinasi, tas “labai auk
štas asmuo” gavo da ir nuo 

i Vyr. Tribunolo antausį.

“KELEIVIO”
SPAUSTUVE

Vita* ii didliaarių lietuviškų 
Amerikoj n aujsasioian

ir geriausiais jtaisyniaa 

SPAUZMNA:

KNYGAS,
KONSTITUCIJAS, 
PROGRAMAS,
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

ilria, spausdiname ris« 
ano didžiausios knygos iki 

Darbų
GRAŽIAI, PIGIAI Ir GRBTAL

patamaebnų. ■'n

ir iMp

fc
gausit teisingu ir gurų

KELEIVIS

t

3

šių dienų MOKSLINĮ bei KULTURINĮ 
PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinka
mą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus 

»ia, bet ir pats kartu eitų su tuo progre- 
kovotų ir jį ugdytų.

teturi tik vieną tolų tobulą informatorių 
visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujoo* 

laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pa- 
. ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNA

LAS MULTURA.

KULTUR A yra populiarus Mokslą Visuomenių ir 
Lltmažaios žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruo
tas, išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai.

AMERIK IETIS, noris pažinti naująją lietuvių li- 
teratarą, neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, 
kaip KULTŪRA.

KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia 
laisvą mintį ir kovoja su reakcija.

KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos gyveni
mą, todėl ikrai kultūringas Amerikos lietuvis, ne
gali apeeiti be KULTŪROS žurnalo. Kaina Kul
tams žurnalo labai prieinama:

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 
KULTŪROM ŽURNALAS 

gatvė 153, MAULIAI.

M-
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AR ROMOS

piezius yra Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS L Aiškinama laikai ir 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė, 
nuskriaustoms minioms.

bes kada į Pasaulį atėjo 
lieji Kristaus žodžiai

SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antfjdchijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fandamentalinę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas Šar
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VIL Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIIL šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
knygą, nes joja ras daug reikalingu dalyku ir geriausiai galės 
sasipuHat su visu kaSaltkiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM UETUVIUL kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimu apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam- 
sinhną plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai- 
tyti. Taip aiškina savo knygoje lran. M. Valadka.

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

gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1J5.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, 156 Garden SU, Lamrence, Mass.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

“KELEIVIO” KNYGYNE
2S3 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.



Šarlris mėtai vėl kumi-

inės Žinios i Lėkdami 
ra greitumu, penki

East
reito

pramuštagalviš- 
jauni

Bostono vaikėzai pe- 
nedėldienio naktį nu-

jam so.

Buvęa kitąsyk kumščiavi- 
mosi čempijonas Jack Shar- 
key, kuris dabar Bostone 
laiko karčemą, praneša,

Na. 45., Lapkričio $ 4, IMS.

BAKSŲ DIRB-1 Niekam
J^VEJE. I Bostono apylinkėj kelio-

Lapkričio 4 rytą, H. Con j vietose buvo policijos pa
tingo baksų dirbtuvėj Med- l imta ir iSklavainėjus vėl pa- 

forde užmušė Steponą Sa*įleista mergina, kuri kožną 
dauską. (Angliškai jis vadi- hykį paduoda kitokį vardą 
nosi Stephen Sadof.) Minė-Į ir pavardę ir kitokį adresą, 
toje diAtuvėje .Sadauskas Vienoj vietoj ji sakėsi esan- 
operavo elevatorį ir tarpe I j Misa Frances Robinson iš 
skiepo ir pirmų lubų atrado I New Yorko ir jau dvi sąvai- 
jį elevatoriaus prislėgtą. Jį bes kaip iš namų. Kitoj vie- 
nuvežė į Lawrence’o Me-boj pasivadino Elizabeth 
morial Ligoninę, bet jis jau Barton iš Portsmouth, N. H. 
buvo miręs. I Išleista iš policijos, ji stovi

Velionis apie 40 metų am-1 gatvėj po kelias valandas 
žiaus, našlys ir turi apie 12 kienoj vietoj ir bailiai dai- 
metų amžiaus vaiką, kuris I ydamosi aplinkui. Ant pir- 
kartu su juom gyveno po htų ji turi brangius deiman- 
num. 252 E. 8-th st., South I iniiis žiedus, o paketbuke 
Bostone. Sako, kad jis turi—$60 pinigų Bet jos dra- 
Amerikoje brolį. Butų ge-l panos apiplyšusios. Kai po
rai, kad atsišauktų. Ilicija paklausė jos, ar ji ne-
„ , . . bijo, kad kas ją apiplėštų,
Harvardo universitete yra Iii atsakėm *Kas gali pamis- 

o fašistų tik 3.|iyt, kad tokiom drapanom 
Šiomis dienomis Harvar-1 apsirėdžiusi aš galiu ką nors 

do studentams buvo išda-1 turėti?” Iš to policija pada 
linti lakžtąi su įvairiais I rė išvadą, kad šita mergina 
klausimais. Tarp kita ko tyčia apsirengusi prastai, 
studentai buvo prašomi pa- kad jos niekas nepažintų. Ji 
sakyti, kuris vietinių laik-Įgali būt apie 24 metų ant
raščių jiems geriausia pa- žiaus, nedidelio ūgio, tam- 
tinka ir kuriai politinei par-1 saus veido ir tamsių akių. 
tijai jie daugiau pritaria.
Atsakymai buvo tokie: J Orlaivis susikūlė su auto-

548 už republikonus.
289 už demokratus.
403 partijom nesirūpina.
80 už socialistus.
50 už komunistus.
3 už fašistus.

šovė nuo Lynn Marsh kelio, kad jis vėl mėginsiąs kumš-
nunešė tilto turėki) ir nu
dardėjo su visu automobi- 
mium į Saugus upę. Auto
mobilius tuoj, pąsįnėrė ir 
nuėjo 20 pėdų po vandeniu. 
Tačiau po vandeniu- jie at
sidarė automobiliaus duris 
ir visi penki išplaukė. Vie
nas jų pasakoja: “Tas atsi
tiko taip greitai, kad aš at
simenu tik vieną dalyką: 
mes davėm į tvorą, automo
bilius apsisuko ore kulia- 
virsčias ir mes pasijutom 
vandeny, kur buvo baisiai 
tamsu. Kai aš išlindęs per 
langą išplaukiau viršun, ki
ti keturi jau plaukė prie 
kranto?’

čiuotis. Pinigų jis nenorįs, 
savo amžiui užtek-turįs a 

ii, bet
nes
tinai, bet norįs sumušti da
bar pagarsėjusį jauną kum
štininką Joe Louisą.

Sharkey arba Šarkis yra 
kilęs iš lietuvių ir da kelia
tą žodžių atsimena lietuviš
kai Tikroji jo pavardė bu
vo Žukauskas. Bet iš lietu
vių tarpo jis yra pasitraukęs 
ir nieko bendra su jais da
bar neturi. Apsivedęs su ai
re.

i

programa.
Lietuvių Radio Korpora

cijos programa sekantį ne
dėldienį bus tokia:

1. Gros Al. Stevens orkes
trą iš South Bostono.

2. Dainuos p-lė Sidariutė 
iš Hudsono.

3. Dainuos Ignas Kubi-
Įhm {liūnas iš South Bostono.

4. Arraonistas Jonas Pat- 
kauskas pagros ant armoni-

karą buvo 
Clarence J. Co1 
buvo sugautas tenai su kitu 
vyru nemoraliai elgianties. 
Abudu buvo pastatyti prieš 
teismą ir nubausti po $50 
už paleistuvybę. Kunigas 
apeliavo, o jo sėbras užsi
mokėjo pabaudą.

Norwoodo-Cantono air- 
porte, kur anais metais bu 
vo lietuvių aviacijos diena, 
pereitą nedėldienį įvyko 

Vienas orlaivis nu-R— —

tog Transcr.pt.” būtent 970&”’^LXŠlŽkėI’

vintus topus. Jo “Boston A- to ' Uuz* . Orlaivy buvo 3 
“ oavo 122 balsu. du vyrai ir viena
"Record” vos tik 65M-me^ .JieNbr°

paskraidyt. Nelaimei įsti- 
rkus, visi trys buvo sužeisti, 
vyrai lengviau, o merginai 

T , .. . Pakelta galva J°s gyvy
Jau keliatas sąvaicių at-lkpį

gal “Keleivy” buvo rašyta,
kad kiauliena mėsa bus pi-, Girios va atidaryto* me-

gresia pavojus.

gesnė. Ir ta “pranašystė” iš
sipildė. šiandien kiauliena. _ . „
jau keliais centais ant švaroj Pereitą sąvaitę Massa 
pigesnė. Pork-chopsų svarą fchusettsi valstijos girios bu- 
dabar galima gauti už 30|vo uždarytos medžioklei, 
centų, o buvo jau apie 4o|nes dėl sauso oro buvo pra- 
centui Bet ir 30 centų darbi- dėj? degti miškai. Dabar gi, 
ninko kišenini gana aukšta Į palijus, jie vėl atida-
kaina. Kiek pigesnė yra a-l1^1-
viena. Gera priešakinė avies 
mentė kaštuoja apie 16—18 
centų svarui. Taigi patarti
na pirkti daugiau avienos.

Jautienos steikai bran
gus, svaras vadinamo “fil 
let” siekia iki $1. Bet pa 
prastos jautienos kepsniui 
galima gauti už 25 ir 30 
centų svarą.

Švieži kiaušiniai irgi 
brangus,, tarp 45 ir 50 centų 
tuzinas.

Sviesto svaras 29 centai, 
bet tuo j bus jau brangesnis.

Kvietiniai miltai, nuo 89 
iki $1.10 už 24^/2 svarų mai
šiuką.

Bulvės, apie $1 už 100 
svarų maišą. Geri obuoliai,

džioklei.

kos.
5. Pianu skambins

Minkienė.
Pradžia 9:30 valandą ry

to. Klausytina ant 830 kilo- 
ciklių.

p. v.

Užsimušė Antanas Petram-

Carney ligoninėj mirė 
sužeistas Antanas Petraus- 
kutis, 16 metų amžiaus vai
kinas, gyvenęs adresu 138 
Athens st Jis norėjo įsika
binti į važiuojantį troką, 
bet nukrito ir mirtinai susi
žeidė. ,

su visu seifu. 
Pereitą' subatos vakarą 

vagys nuėjo į Brock’o mė
sos parduotuvę Roxbury ir, 
niekam nepastebint, sulipo 
į antrą aukštą ir tenai pasi
slėpė. Kai visi išėjo namo, 
vagys išrito per užpakalines 
duris seifą . su $3,300, įkėlė
jį trokan ir nusivežė sau. 
oeoeeeeeeeeoeeo

r

R«ngia SLA.

UETUVIV PILIEČIŲ KLIUBO SVETAINĖJ,
B ir SUver St*., S*. Batone. Pradžia 7£8 vaL vakare.

LINKSMAS
RUDENINIS

Užimtos trjsSvetainės. Viršutinėje Svetainėje GRIEŠ AL. STE
VENS ORKESTRĄ iš So. Boctono.

Apatinėje Svetainėje Grieš geri lietuvi iki mazikaataL 
Skiriamos 4 paikios doviam prie jžaagos tikietų.

Bos gardžių gėrimų ir užkandžių. Smagumo bos visiems! 
Nuoširdžiai kviečiame visas atsilankyti j šj smagų vakarą.
įžanga tik 25c. ypatai. SLA. 359 KUOPA.

PICKWICK 
ALE

New
Engiand

COKE

L

I

3 centai svarui; kopūstai, 
po 2 centu svaras.

Cukrus po 5 centus sva
rui, perkant 10 svarų mai
šiukais.

Pigiausia yra žuvis, todėl 
darbininkams patartina kuo 
daugiausia jos valgyt.

Roxburyje iškrito per 
langą nuo trečio aukšto Ka- 
reskų 3 metų vaikas ir nu
vežtas ligoninėn mirė.

ToL TrsktUgs

Dr. John Rephu
(IBrtTS)

LIETUVIS GYDYTOMS 
Valasdoa: 2-4 Ir M

Nsdėlisab ir tvsaš 
sasld fti 12

>78 HARVARD STUBT 
Ibms st. arti Ceatnl afcv, 
CAMBUDGB.--------

ADVOKATAS
J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROTAS 

Darė visos legalios dokumentus 
317 E STREET 

(Kampos Broadmy)
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefoną*: South Boston 2732 
Namų: Talhot 2474.

Timgk oficialų PICKWICK kraną 
—tai goarantija teisingo padavimo

PICKW1CK BONKOMIS

paa vietos pardavėjus.

Jus pardavėjas moka|mums 

daugiau už PICKV/ICK 

nes brangesnis darbininkas 

ir medžiaga daugiau kai

nuoja jin pagamM • . .
i’ • ’••• r ' G. '

bet jus brangiau nemokat!

NEPAPRASTOS NAUJIENOS 
APIE KOKSUS!

SUTAUPYKIT 50c. ANT KOŽNO * TONO.

Kas pirks 2 tonu NEW ENGLAND KOKSŲ
Novemberio mėnesy/ sutaupys po 50c. ant tono 
per visą žiemą. x

Kad gaut greitą pristatymą ir gerą patarnavimą 
NEW ENGLAND KOKSUS pirkit paa

Batchelder Whittemore
BOSTON.834 ĮIASSACHUSETT5 AVE^

HIG-hlaada 1929 '
Sa. Bostono Skyriau 443 Broudvay, TeL SOU-th 

Talbot Avės GEN-ova 1358.
skyrių adresai Telefooo Kaygojel

Lankėsi drg. Pruseika.
Šį panedėlį “Keleivio” 

ofisan buvo užėjęs pasikal
bėti drg. L. Pruseika, “Nau
josios Gadynės” redakto
rius iš Brooklyno. Jis buvo 
atvykęs čia į sklokininkų 
vakarėlį, kuris buvo suruoš
tas “N. Gadynės” naudai. 
Svečias papasakojo ir apie 
“bendrąjį frontą” Brooldy- 
ne. Sako, buvo sueita bend
ram protestui prieš Hitlerio 
kėsinimąsi į Klaipėdą ir
tuo tarpu tuo viskas pasi
baigė. Pastovios organiza
cijos frontui palaikyti nesu
daryta. Kai bus koks bend
ras reikalas, nutarta vėl su
sirinkti.

Quincy akmenų Skaldyk
loj nukrito į gilią duobę 9 
metų vaikas ir užsimušė.

APDRAUSKIT PAS MUS.
Sutaupysite 25 aasiia^as. 

Apdraudžiamo namus nuo ugnies 
ir krautuvių langus nuo išdaužymo. 

W. E. UNDSEY,
755 Bsylstoa SU, Boston,

TsL KEN-msre 1845.

(-)

PARSIDUODA STORAS 
SU NAMU.

Groseris, Mėsų ir Alaus ir Vyno. 
Užpakaly storo yra 3 ruimai gyveni
mui. Taipgi yra garadžus ir didelis to
tas žemės. Parsiduoda pigiai. Klaus
kite sekančiu adresu: (6)

. J. S. K^ 253 Vnodnr,
SO. BOSTON, MASŠ.

A. J. NAHAKST
Reel Estete A

414 W. BROADWAT, 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel Se. Boston 0948. 
. Bos. 261 Clutosl Ava,

Jaaaiea Pisiu, Mass.
Res. TeL Jamaica 1028-M.

F. IA1TKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS

148 Cohuubia Street, 
CAMBRIDGE, MASS.

Tekfaaas Ofiso: TRObrMgs 7888 
. Gyvėsiam: TBObrMge 8434

Joftn J. Grigalių
(GRIGALIŪNAS)

ADVOKATAS

A

183d.

L St. Liąuor Store
įvairių

TONIKA. DEGTINĘ, ALŲ Ir VYNĄ 
Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir 

didžiausias ir

Vertavėrn*. Namosse Vai- 
ir Uitis m~ Specialiai kainos 

sumažinamos. Pristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vale.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

1P9 L STREET,
, SO. BOSTON, MASS.

GYVENKIME VISUOSE 
KAMBARIUOSE.

Bukit moderniški, gyvenkite 
kosnam kambaryje ir džiaugki- 
tes savo namais žiemą dar la
biau kaip vasarą.

Kodėl nesidžiaugti švaria ir 
sveika šiluma visuos kamba-

Mes turime Oil Bumerius 
dėl virtuvių ir seklyčių, kurie 
atatiks jūsų namams ir kišenei. 
Kuriems įtaisėm, visi džiaugias. 
Pataisymas ir naujas knatas 
$1.50; naują įdedam už $2.00.

TeL SOU-th Boston 4449.
Roland Ketvirtis A Če.

So. Boston, Mass.

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Vaiatų Ir 
Gyduetių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių žolių, Lapelių 
» Dietių iš Lietuvos. Musų aptie- 
fcoje geriausias patarnavimas ir 

patarimas. Vaistus nu- 
ir per paštų. Atainkito

D. CABIT, (Beg. Aptieksrius) 
188 DORCHESTER STREET

TsL
BOSTON, MASS. 

2828, 2172 ir 2798

BAY VIEW 
POTOR SERVICE

į* i

IAKER AUTOMOBILIU 
TEOKŲ AGENTUEA.

■r  ma. -- e I^staa
Tk&A*l2 ----- •• * 2*uraefi puKenniMiBi ir

Pcter TruSokas ir
— saviniiiksL

MEDICINOe DAKTARAS

C.J.MIKOLA1TIS
mo S IU 4 po Mokų* 

anc 7 fld 8 vakaro!
M7 8UMMBR STRIKT, 

LAHRENCB.

DR. J. LAND21US[
SEYMOUR

OfMO TI
Nuo 2-4 po pietų,
Nuo 7-9 vakare.

TAIPGI PRISKIRIA AKINIUS. 
Tefefoaai: SOU-Bsstoa 2712 

534 BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

DR.G.L.K1LLORY
BOSTON Telef. Lafaystts STI 

arba Somenet 2844-1
Bpsrislbtis Kraujo, lakštų k 

Narvų Ligų.
Vai nuo 9 ryt. Sd 7 vak. kasdtoe \ 
NedHioa,auo 18 ryt. iki L

—- ■ - - i . ■ r

TsL Se.
DAKTARAS

A. L KAPOČIUS
U1TUVIS DENTOTA*

VALANDOS: Nuo 8 iki 12 
Nuo 2 U8

fld 1 ▼. pe

fld IR 
Ofisai "KelaMo" HM.

11 BB0ADWAY, taa» C Ir D i 
Sa BOSTON,

Dr. Leo J. PoAder
U

Specialistas Vyriškų ir 
Ugų, taipgi Kraujo ir Odos.

VatasdM: am 18 iki 12 
aae 2 Oi 4, am 7 Ai 8
292 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
TsL

UBTUVYS

optometrisfAs

Išegzaminuoju skis, 
sklidus, kreivas akis 
ir amblyopiškose (1 * 
se sugrąžinu 
laiku.
J. L PA8AKARN1S, a B 
447 Brsaduray, Sau

VĖŽIO LIGAS
(CANCER)

Visokiuose pasireiškimuose 
Darau Intravenous (plačių gysfe 
čirškimus reikalui esant. Jeigu 
krūtyje sukietėjimų, bile kraujo tekė
jimų, spuogus, karpų arba sparnų; 
bile žaizdų ant veido, rankų, ar aaiį 
kūno, kurią negalite išgydyt. Jeigu 
bandėt Radiumų, X-Ray, turėjot ope
raciją ir vis da esat sergančiu, atsuh 

te pas mane tuojaus. 
Patarimas visiems DYKA&

odos: Utar,l 
aso 18—12 ryto; 
dienų, am 7—8 tok. Nsdto 
liesi am 18—12 ryta.

DR.J.W.GRADY'
SPECIALISTAS

327 Tremont SL,

)

_

3, 598
BOSTON.___ , s t

TeL S. B. 1943.

l.HAMUN STREET 
, JEmR Kighth St. 
BOSTON, MASS.

DzJ.
GRABORIUS- UHDfln*.

Dr. Suaan 
GMieneoCvrrg

UBTUVft DKHTOT8
VALANDOS: Ir Y<

878 NissadmMtts Avi
(TRIK CENTRAL SKVERO) 

CAHBEIDGK KASK

’AKSR
Laidotuvėse.

Plgrabus paruošia pagal reikalavimų. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų auliudimo valandoje, mes guooime geriausių potar-

navimų. Adresas:
2SSW.BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 

TMm> 8OUM- M. MM.
TM. totkt. <11.

DR.MARGEMS
Gydytojas ir

Yslaades: 18—2;

3328So.HaIstodSt 
CHICAGO, ILL,

Tel. Boolevard Š483
k




