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152fi00 Sukčių Sėdi 
Amerikos Kalėji

muose.
'Šių metų pradžioje Jung- 

įtinių Valstijų kalėjimuose

MIRŠTA RUSIJOS Švedijoj Socialistai 
STALINAS? Laimėjo Rinkimus.

Jo vietą užimsiąs karo ko- Pereitą nedėldienį Švedi-| 
misaras Vorošilovas. joj buvo renkamas parla-
Pereitą subatą “Berliner.centas ir šio panedėlio va

kare radio paskelbė, kad

Portugalijos Valdžia Pa- 
dedalspanijos Išdavikams

Pereitą są\aitę Ispanijos tenaj Hk0 dar gyvų.
fašistai pradėjo jau bendią rpuomet valdžios kareiviai
puolimą pnes valdžios sos--uieido ant griuvėsių 6,000
tinę Madridą. Is visos Ispa- gaiįony gazolino ir uždegė, 
rujos į Madridą sueina sep- 6^*4^ perėjo kiaurai, 
tyni dideli keliai, nelygi- geį kaj burnai išsisklaidė, iš 
nant kaip rato stipinai į ste- griuvėsių ir vėl pasigirdo
bulę. Ketunus.tų kelių a_ į šaudymas. Valdžios karei- 
sistų gaujos tun jau uzemu- vjaj pasikejsdami atakavo 
sios ir dabar eina atkakli (gus (bntą tvirtovę per 
kova uz penktąjį. Ta kova tri/difnas J naktis bĮ pFer. 
siaučia ties Makvedos mies- traukos tikėdamiesi fašis-
tU’ a?ie?-amyl^S- l tus nuvarginti, bet tie vis-
nuo Madi ido. žinios įs fa- gaudg įg sįaptu uitu. 
sistmių šaltinių skelbia, kadį šj panedėH valdžios arti- 
maistimnkai tą miestą jau jerjja galutinai sudaužė vir

šutinius tvirtovės mui-us ir 
ruošėsi jau paskutinei ata
kai. Kaip ji nusiseks, rašant 
šią žinią dar sunku pasakyt. 
Matyt, fašistai yra pasiryžę 
žūti iki paskutinio, bet gy
vais nepasiduoti.

Tuo pačiu laiku praneša
ma, kad Barcelonoj Liau
dies Fronto Tribunolas pa
smerkė mirčiai 33 fašistiš
kus karininkus ir visus su
šaudė. Buvęs vidaus reika
lų ministeris Alonso, kuris 
1934 metų spalių mėnesy 
paskandino kraujuose astu- 
riečių sukilimą, taipgi nu
teistas sušaudyt.

Apie Madridą nuolatos 
skraido valdžios orlaiviai ir 
neprileidžia priešo lėktuvų 
su bombomis.

Kitos valdžios spėkos tū
li apsupusios maištininkus 
Oviedo mieste. Valdžios or
laiviai tenai sunaikino visą 
maištininkų artilerijos bate
riją. Netoli Cordobos, res
publikos gynėjai sučiupo 
maištininkų transportą su 
amunicija, visus fašistus 
užmušė ir amuniciją pasi
ėmė.

dai krito užmušti, o apie sSdijo fedemliuose
buvo sužeista. Jie išsvai-1UJV ^lej— loj.OOO <£, socialdemokratų ir komuni-

vo* 6,000 daugiau negu me- !įga - kraujo gyslų sukietė- Suiai 1^’
rai atp-al Pasmerktum skai- limas- kur tą zin:ą Berlv kapitalistų didlapiai šitą Zitai atgal, r atmerktųjų sKai . dienraštis nuėmė' ii< ne nia užtylėjo. Tik vienas jų cius nuolatos Amerikoj au- no ąienrastis paėmė, Jis ne-
ga. Pasmerktieji čia beveik paaiškina,^ tik sako, kad ji 
visi yra kriminalistai — va- esai?ti „is tikrų tikriausio
gys, sukčiai, banditai, geng- šakmio.
steriai, raketieriai ir kitokie Į Stalino liga esanti tokia 
piktadariai. Valdžios statis- sunki, kad pasveikti jam 
tika parodo, kad per metus Jau..n?s^ vilties ir dėl to vi 
šitie parazitai padaro šios dujinėse .Kremliau- 
šalies gyventojams apie
$15,000,000,000 skriaudų.

Taigi šiomis dienomis I**awxaiaa3, nualmu ucvun - - 1 ’i’- • - v“ & J ’ Jkomisaras Vo- numuštos, kad jų vienmin- vardu “Pourąuoi Pas.” To-
Taigi Sovietu c?ai. Amqnkqje nenori nei iįau pasirodė išmestos laivo 

zimu ame tai skelbti. Ir ne-

dėjo.
Įspraudė nematomoj

jy 
vietoj

Šiurpi Tragedija 
Ant Jūrių.

Mokslinės ekspedicijos lai
vas žuvo su 39 žmonėmis.
Pereitą sąvaitę Amerikos

PER LIZBONĄ EINA VI
SA KARO MEDŽIAGA.

kelis žodžius, kad dėl Įvy- pakraščiu praūžė žiauri au 
kusių rinkimų turėsiąs re- dra Pridariusi čia pakraš- 
zignuoti dabartinis Švedi- čiais daug nuostolių, ji nu
jos ministenų kabinetas. ėjo j Atlantą. Seredos rvtą 
Rezignuoti žinoma, jis tu- Grenlandijos salos gyvento
ms dėl to. kad dabar Svedi- jaj nuėj0 Į pakraštį pažiurė-

užėmę, bet Ispanijos val
džia praneša, kad fašistų 
gaujos tenai buvo atremtos 
ir 6 jų orlaiviai numušti že
mėn. jų tarpe vienas buvo 
vokiškas.

Taip Makvedos ir Madri
do yra Toledo miestas su 
pagarsėjusia Alcazaro tvir
tove. Apie du mėnesiai at
gal respublikos gynėjai To
ledo mieste fašistus sumu
šė ir miestą užėmė, bet tvir
tovės negalėjo paimti. Apie 
1,800 kunigų, fašistiškų ka
rininkų ir karo mokyklos 
kadetų užsidarė toj tvirto
vėj su savo moterimis ir vai
kais ir pradėjo atkakliai 
gintis. Valdžios šalininkai 
apsupo Alcazarą ir per du 
mėnesiu vis ją bombarda
vo, bet prieiti vis negalėjo, 
nes užsidarę fašistai su ku
nigais smarkiai šaudė per 
siaurus langučius muro sie
nose.

Dabar, kai didelės fašis
tų gaujos pradėjo artintis 
prie Madrido ir Toledo, 
valdžia nutarė greičiau su 
Alcazaru apsidirbti. Po tvir
tove buvo padėta keli tonai 
smarkiai sprogstamos me
džiagos ir pranešta užsida
riusiems fašistams, kad jie 
padėtų ginklus ir išeitų lau
kan. Jų moterims ir vai
kams buvo užtikrinta pilna 
apsauga, bet vyrams—bau
smė kaip šalies išdavikams. 
Fašistai nieko neatsakė. 
Tuomet valdžia davė jiems 
da vieną Įspėjimą, kad išei
tų, nes kitaip bus susprog
dinta tvirtovė. Fašistai ir 
vėl nieko neatsakė. Valdžia 
davė jiems dar kiek laiko 
pagalvoti, sakydama, kad 
fortas tikrai bus išmestas Į 
orą, jeigu jie neišeis.. Val
džia labai nenorėjo sprog
dinti tą tvirtovę dėl to, kad 
tenai buvo moterų ir vaikų.

k-ada visi Įspėjimai bu
vo ignoruojami, tai galų ga
le dvi minos buvo išsprog
dintos. Prieš tai visoj apy
linkėj buvo iškraustyti visi 
gyventojai. Sprogimas buvo 
baisus. Žemė sudrebėjo per 
20 mylių aplinkui. Baisus 
durnų ir dulkių debesiai su 
didžiausiomis uolomis išlė
kė Į padanges ir paskui pra
dėjo kristi aplinkui. Kai du
rnai ir dulkės nusėdo, val
džios kareiviai su rankinė
mis bombomis puolė Į griu
vėsius. Bet iš griuvėsių pra
dėjo tarškėti kulkasvai- 
dziai Septyni valdžios ka-

Italai Užėmė Ispa
nijos Salą?

Ispanijos Darbininkų Fe
deracijos organas “La Soli- 
daridad Obrera” Barcelo
noj iškėlė kaltinimą, kad 
Italija užėmė Ispanijos salą 
Malorką. priklausančią prie 
Balearų salų grupės, ir Įstei
gė “tenai savo diktatūrą. 
Diktatorium esąs pastatytas 
italas karininkas Rossi. Po 
visą salą plevėsuoja Italijos 
fašistų vėliavos ir skraido 
italų orlaiviai. Spėjama, 
kad Ispanijos fašistai atida
vė tą salą Mussoliniui už tei
kiamą jiems pagalbą. Bet 
tai reikštų tarptautini skan
dalą, nes Ispanijos fašistai 
vra skaitomi šalies išdavi
kais ir neturi jokios teisės 
Ispanijos teritorijų parda
vinėti. Užimdama tą salą, 
Italija prasižengtų tarptau- 
tiniems istatvmams.

BELGIJOJ DIDELĖS 
KRATOS.

Liežo (Liege) apygardo
je. Belgijoj, policija padarė 
apie 150 kratų jieškodama 
ginklų ir sakosi radusi “do
kumentų,” kad “revoliuci
nių socialistų partija ren
giasi prie revoliucijos.” A- 
pie areštus nieko nesakoma.

jau prasidėjusi kova už tai, J°s' aidžią paims j savo ran- kokių tenai laužų per tą 
kas turės užimti jo vietą. . darbininkų partijos audrą jura išmetė. Tarp vi- 
“Berliner Tageblatto” ži- Z!?iOnes- buržuazines sokių šiukšlių buvo pastebė-

lni°mis, Stalino vieton atsi- PartU°s Švedijoj buvo labai ta gyvybės juosta su laivo Chicagoje buvo sušauktas . ’ , kntni<5flra<. vo sumuštos, kad jų vienmm-
Amerikos penologų šuva- stos karo Tk0.m.lsaįdb \0'rcsilovas, Taigi Sovietu.......................... , ---- r—-------- ------------
,-a ,* t- ”zv-’ - 'valdžios politikoje busią zimy aPie tai skelbti. Ir ne- kabinos durys, prie kurių
lvit Hkt/fi^vbtn 1 Knnvpn* radikaliy permainų, nes Vo- nuostabu. Juk darbininkų buvo prįsįrišęS nebegyvas

Hano-ian-ia rošilovas su Stalino politika Ja!rpejima> skelbia jiems žmogus. Jie ištraukė tas du- ciia atrado, kad aaugiausia a.-, j 1 liūdna trala ; i-,„„„a™njUkriomc nesutikdavęs. ,nuan3 ns i krantą, nunese tą zmo-
i Paskalų apie Stalino ligą
buvo ir pirmiau kai kuriuo-: 
se Europos laikraščiuose,: 
bet Maskva juos vis užgin-į 
čydavo. Da nelabai senai!

Konven- 
lugiausia 

piktadariams padeda politi
kieriai ir advokatai, kurie 
dalinasi su jais grobiu.

Tie Daugiau Mišių 
Jau Nelaikys.”

.. . ~ . gų pas netolimą ūkininką,
Ruošiasi btreikierių apklojo šiltai ir atgaivino.

Jis pasisakė esąs Eugene 
Gouidec, franeuzų laivoSkerdynei.

Salotų laukuose Califor- “Pourąuoi Pas” viršinin-

Vienas korespondentų 
praneša iš Ispanijos, kaipį kas, tik išvažiavęs i Kauka- 
liaudies milicija atakavo iš- zą atostogauti.
sprogdintą su fašistais Al- Į Maskvoje Stalinas buvo 
cazaro fortą Toledo mieste.į matytas paskutini syki apie 
Socialistų milicija puolė Į tą mėnuo laiko atgal, kuomet 
fortą, kad išgelbėjus fašistų jis žiurėjo raudonąją armi- 
moteris ir vaikus. Milicijai ją žygiuojant Į manievras. 
pasisekė iš pirmo puolimo į Nora oficialiai Stalino li- 
išgelbėt tik 20 moterų ir ga užginčijama, tačiau ne- 
vaikų. Sugrįžus jiems su tais oficialiai ir Maskvoje esą 
vaikais ir moterimis, vienas kalbama, kad jis sergąs. Jis 
milicininkų papasakojo štai ypatingai pasvyręs po 25 
ką: įrugpiučio, kuomet buvo su-

“Kaip tik mes perlipom šaudyta 16 senų komunistų 
per forto griuvėsius, aš pa-. vadų, kurių tūli buvo jo seni 
mačiau, kad keturi barzdo- j draugai.
ti kunigai skubiai stato kul- i ——;--------
kasvaidį ir taiko tiesiai Į “Trockininkų” I uly- 
mane. Aš paleidau Į juos
vieną savo rankinių grana
tų ir—na, tie daugiau mišių 
jau nelaikys!”

Maskvoje buvo paskelbta, • nijoj sustreikavo darbinin- kas. Tas laivas plaukęs su 
kad tie paskalai yra nesą-:kai. Gubernatorius Merriam mokslininkų ekspedicija, 
monės. Stalinas esąs svei ------

mas Rusijoj Sulai
kytas.

“The New York Times” 
r . . n korespondentas Dennv tele-

5 Karo Laivai Pereję grafuoja iš Maskvos, kad
Maištininkų Pusėn?
Lizbonos dienraščio “Dia- 

rio Noticias” koresponden
tas rašo, kad Ispanijos val
džios skraiduolis “Jaime I,” 
trys naikintuvai ir vienas 
submarinas, kurie stovėjo

valdžia Įsakiusi sulaikyti 
“trockininkų” valymą, nes 
jis jau pertoli nuėjęs. Vajus 
prieš “trockininkus” prasi
dėjo Rusijoj kartu su Zinov- 
jevo-Kamenevo byla. Ma
žesni Sovietų valdininkai 
pasidarė tokie uolus, kad

tuoj Įspėjo darbininkus, kad kuri gryžo iš šiaurės namo. 
jis Įsakęs milicijai būti pasi- Jame buvę iš viso 40 žmo- 
ruošusiai, nes sužinojęs, nių. Pakilus baisiai audrai, 
kad streiką veda “komunis- laivas buvo užvarytas ant
t ui ’ Rp Iii HllV’n ni’Crfini^ZllO- įmlnc c įirl aii'ziri oc ii* miclrPTi_

» v va UV1VC, O VTV < CK ▼ VCAC7 *X Iiuonvil-

ta ir apginkluota 1,000 vi- do. Iš 40 žmonių, išsigelbė- 
sokių juodašimčių, kurie jo tik vienas Gouidec. Visi 
skaito savo “patriotiška pa- kiti žuvo. Jie bandė nuleisti 
reiga” mušti streikierius. valtis ir jose gelbėtis, bet Į- 
Sutraukta 150 policmanų šėlusi jura prarijo viską.
ir parvežta vežimas gazinių --------------
bombų. Todėl unijos vadas FAŠISTAI METĖ BOMBĄ 
patarė streikienams nesi- j DARBININKŲ BALIŲ, 
rinkti dideliais būriais, kad
išvengus skerdynės. Streiką . Lyono, Francuzi-
veda Amerikos Darbo Fe- pereitą nedėldienį so

cialistų ir komunistų jauni
mas turėjo balių. Kai darbi1 
ninku jaunimas šoko ir link
sminosi, fašistiški judošiai 
metė jų tarpan uždegtą 
bombą. Vienas jaunuolių 
greitai pagriebė ją savo ran
komis ir išmetė už sienos, 
kur ji sprogo su didžiausiu 
trenksmu. Jeigu nebūtų spė
ta ją išmesti, daug jaunuo
lių butų buvę užmušta ir su- 

Jaunuoliai leidosi

deracija.

VOKIEČIU ORLAIVIAI 
SUGRIOVĖ 3 MIESTE

LIUS.
Washingtone gauta ži

nių, kad vokiečių orlaiviai, 
kurie padeda Ispanijos fa
šistams, pereitos sąvaitės 
pabaigoje bombardavo To
ledo priemiesčių^, pridary
dami respublikos gynėjams . . 
daug nuostolių. Jie išsprog-! ^ei^a

Įmetę Įkarus ties Tanžeru, įėmė “valyti” iš komunistų 
įskėlė baltas vėliavas ir nu- partijos visus, kurie tik jiem 
plaukė pas maištininkus, nepatiko. Tuo budu buvę 

svalyta” tūkstančiai na
rių. Tas pradėjo demorali
zuojančiai atsiliepti Į parti
ją, todėl Kremliaus vadovy
bė Įsakiusi “kvailiems karš
tagalviams” susilaikyti.

pas
Kitas submarinas iškėlė 
raudoną vėliavą, kaip ženk
lą. kad jis pasilieka respub
likai ištikimas, ir pasinėrė 
oo vandeniu. Koresponden
tas sakosi matęs šitą Įvykį 
savo akimis, žiūrėdamas 
nuo kalno ant kranto. Iš vi
so judėjimo jis sprendžia, 
kad pirm iškelsiant baltas 
vėliavas, visų laivų vadai 
turėjo pasitarimą ant “Jai
me I.”

Jei visa tai butų tiesa, tai 
Ispanijos darbininkams bu
tų didelis nuostolis. Bet gali 
būti, kad tai fašistų blofas 
saviškių upui kelti.

77 DIENAS PLAUKĖ PER 
ATLANTĄ.

Pereitą sąvaitę Į Halifaxo 
uostą (Kanadoje) atėjo vė
ju varomas norvegų buori- 
nis laivas “Gad,” kuris iš
plaukė iš Anglijos 77 die
nos atgal. Buvo manoma, 
kad jis jau senai žuvo.

dę tenai gazolino tankus ir 
sunaikinę traukini su mais
tu. Be to, sugriovę savo 
bombomis 3 miestelius: 
Toni jos, Maųueda ir Santą 
Ollala.

fašistus vytis, bet tie bėgda
mi pradėjo šaudyt ir vieną 
besivejančių nušovė.

ITALIJOS FAŠIZMAS NE
BEGALI UŽSIMOKĖT 

SKOLŲ.
Amerikos laikraščiai ra

šo, kad Mussolinio pasiunti
nys Wa?hingtone prašysiąs 
nubraukti apie pusę $1,014,- 
056,000 sumos, kurią Italija

LENKIJOS VALDŽIOJE
BUSIĄ PERMAINŲ.
Paryžiuje kalbama, kad 

greitu laiku busiąs perkra
tytas Lenkijos ministerių 
kabinetas. Užsienių reikalų 
ministeris pulk. Bėk busiąs 
išstumtas, nes jis franeuzų 
priešas ir Hitlerio pataikū
nas. Nauja vyriausybė bu
sianti sudaryta iš Francu
zijos šalininkų.

SUTREIKAVO 1,000 AN
GLIAKASIŲ.

Nova Scotijoj, Kanadoje, 
New Waterfordo apylinkėj 
sustreikavo 1,000 angliaka
sių. Reikalauja geresnio at
lyginimo už sunkų savo 
darbą.

RUSIJOS MOTERYS 
SIUNČIA MAISTO IS
PANIJOS VAIKAMS.
Rusijos moterys jau nu

siuntė vieną laivą maisto 
Ispanijos darbininkų mote-1 nuTpa“
rims ir vaikams, o dabar ;Saulinio karo, ir tuomet p^. 
\el pinigus duonai. Ragin--ygj^s ka(j Amerika pasko- 
dama aukoti kiekvieną ka-, Italijai daugiau, nes

, ^a* fašistiškas militarizmas jau 
sistai siunčia kuhpkas, bom- nrivedęS tą šak p, ie bank- 
bas jr nuodingus gazus Is- bedagnė;. visa to
panijos daibininkams zu- akyVaizdcje Mussolinis dar 
d\t. o musų moterys siunčia bjofuoja< kad jįs galįs pa
perus duonos ir maisto. statyti 12,000,000 vyrų ar-
FAŠISTAI TURI SUĖMĘ
4 AMERIKOS KORĖS- saulU 

PONDENTUS.
Šiomis dienomis paaiškė- 

io. kad Ispanijos fašistai 
turi areštavę ir laiko užda
rę 4 Amerikos spaudos at-

Klerikalų vadas Robles per
ka fašistų gaujoms maistą

ir ginklus.
“The New York Times” 

korespondentas Kluckhohn 
praneša iš Portugalijos sos
tinės Lizbonos šitokių Įdo
mybių :

Badas jau pradeda gnai- 
byt Ispanijos ūkininkus, 
kurie pietuose kovoja prieš 
gen. Franco maištininkų ar
miją. Žiemai ateinant, bado 
šmėkla Ispanijos žmonėms 
darosi da baisesnė, nes dėl 
vidaus karo per du mėnesiu 
vietomis visai negalima bu
vo nuimti derliaus. Bet mai
štininkų armija gauna mai
sto ir kitų daiktų kiek tik jai 
reikia per Portugaliją. Te
gul čia kas paima taxi ir pa
sako: “28 Rua Castilso.” JĮ 
nuveš i “oficialę” Ispanijos 
maištininkų atstovybę, kuri 
superka gaziliną, maistą, 
trokus, kuriuos galima pa
versti į tankus, ir kitokius 
dalykus. Pinigus šitiems 
pirkiniams aukoja Ispani
jos didžiūnai. Čekius išrašo 
Jose Maria Gil Robles, bu
vęs Ispanijos parlamente 
katalikų lyderis. Šių žodžių 
rašytojas buvo tenai nuvy
kęs. Jis rado tenai Vokieti- 
ios agentus, kurie rodė nau
jų trokų paveikslus. Tie tro- 
kai yra padaryti taip, kad 
juos atvežus tuoj galima pa
versti Į karo tankus. Kadan
gi katalikiškai-fašistiška 
Portugalija aiškiai pasisa
kė, kad ji palaikys Ispani
jos maištininkų pusę, tai 
prekyba karo reikmenimis 
per Portugaliją dabar pasi
darė labai didelė. Į Portu
galijos uostus nuolatos atei
na italų ir vokiečių laivai. 
Nors atvirai ginklų gabe
nant nematyt, tačiau ką jie 
atveža, nĮ^kas nežino. At
vežti jų daiktai sukraunami

didžiausius trokus, rūpes
tingai apdengiami audek- 
ais ir darda Ispanijos pa

sienin.
Maištininkų “oficialėj” 

atstovybėj nuolatos pilna 
fašistiškų generolų ir kito
kių viršininkų, kurie atva
žiuoja čionai iš Sevilijos, 
pasirašo kontraktus su sve
timų valstybių agentais, ir 
vėl grįžta atgal Ispanijon.

Portugalijos policija dir
ba ranka rankon su Ispani
jos maištininkais. Ji pralei
džia per sieną tik tuos, ku
rie turi Ispanijos maištinin
kų liudymus.

ir sumušti “visą pa-

10 METŲ KATORGOS UŽ 
PASAKYMĄ “ŠALIN 

FAŠIZMAS.”
Žydų telegrafo agentūra 

stovus ir neleidžia jiems su- praneša iš Rumunijos, kad 
sinešti nei su Amerikos kon- kariuomenės teismas Buka- 
sulu. Du suimtųjų yra Hear- rešte pasmerkęs 10 metų ka 
sto korespondentai: Floyd torgos 5 žydus, dvi iš jų mo- 
Gibbons ir H. R. Knicker-įteris, užtai kad jie sušuko: 
bocker. “šalin fašizmas!”

Hitleris Paleido
500,000 Politinių 

Kalinių.
Iš Berlyno pranešama, 

kad savo gimtadienio proga 
Hitleris paskelbė amnesti
ją, paleisdamas daugiau 
kaip 500,000 politinių kali
nių, kurie buvo nuteisti ar
ba laukė teismo už nedide
lius nusikaltimus, tokius, 
kaip valdžios pakritikavi- 
mas, valdininkų Įžeidimas, 
perdidelis užsikarščiavi- 
mas ir tt. Sunkiau nusikaltę 
nepaleidžiami.
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Naujas Aeroportas San Franciscv Mieste.

SKLOKININKAI SU KO
MUNISTAIS NESUSI

TAIKO.
Patersoniečiai sklokinin- 

kai rašo “Naujoje Gady
nėj,” kaip jų LDD. 1 kuopa 
vedė su komunistais dery
bas vienybės klausimu ir 
kaip tos pastangos nuėjo 
niekais.

Girdi:
“Vienybės klausimas pas 

mus jau užbaigtas. Keli mėne
siai atgal j LDD 1-mos kuo
pos susirinkimą atsilankė AL- 
DLD. 84 kp. atstovai. Jie kvie
tė ‘prie galutinos vienybės’ ir 
siūlė mums taikintis pruseiki- 
nės ‘vienybės’ sąlygomis.

“Musų kuopos susirinkimas 
atsakė, kad pruseikinio kont
rakto mes nepripažystam. nes 
ir LDD. pereitasis suvažiavi
mas ji yra atmetęs. Bet tuo 
pačiu kartu didžiuma kuopie- 
čių išreiškė pageidavimą, kad 
abiejų organizacijų centrai už
vestų derybas dėl pra ved imt- 
vienybės. Kuopa išrinko spe- 
cialę komisiją vesti pasitari
mus.”

pusmeti Lietuvon buvę i-. 
vežta 7 tonai užsienio laik
raščių. o šįmet per tokį pat 
laikotarpį Įvežta net 511 2 į 
;ono.

PERDAUG RŪPINASI
SOCIALISTŲ FARTI-
JOS “NELAIMĖMIS.”
“Laisvė” labai mėgsta ra

šyti apie Socialistų Partijos 
“nelaimes” ir “smūgius.” 
Jos rašytojas A. B. jau ne- 
sykį buvo paskelbęs, kad 
partija “sudaužyta,” bet 16

San Franciscos miestas nutarė įsitaisyti gerą aeropcrtą, kuris išrūdys kaip šitas inžinierių
paruoštas piešinys. Jis užims 430 akrų žemės plotą ir kaštuos 

stato PWA šelpiami bedarbiai.
daugiau kaip $1,600,000. Jis

vėl bus užbaigtas 1940 metais. Jį

Kaip pagrindą deryboms,
sklokininkai (komunistai
opozicininkai) pasiūlė a-
biem pusėm priimti šitokią Na. kam
rezoliuciją: į komuni

.... , . ... . i sociali:1) vienybe būtinai reika-

rugsėjo laidoje jis ir 
praneša:

“Da vienas didelis smūgis 
teko Socialistų Partijai. Iš jos 
pasitraukė ir Connecticut vai 
stijos socialistų organizacija.
Buvusioj konvencijoj laimėjo 
dešinieji su McLevy priešaky.
Kairysis elementas atlaikė sa
vo konvenciją ir nutarėatgai- 
vinti valstijos organizaciją.
Bet tai ims nemažai laiko.

“Taigi, ‘senoji gvardija' pil
do savo negarbingą pasižadė- i -ho apygardos lietuvių 
jimą nenurimti tol. kol nebus draugijų konferencija išrin 
visai sudaužyta
tija. Bet Sociali 
nelaimės nepasibaigia 
nosios gvardijom

Pittsburgho Apylin
kės Lietuvių Žiniai.
Kvietimas į suvažiavimą 

perorganizavimui Lietuvių 
Draugijų Sąryšio.

Gerbiamieji broliai ir se
sers:

Gegužės 17 d. Pittsbur-

FAŠIZMO “NAUDINGUMAS.”
Įžymus francuzu 

jas Jean Cassou

Iš Amerikos Socialistų Fronto.
Meke bombą į susirinkimą, tai šįmet negalėjo tenai 

Toledo, Ohio. — į Darbi- ga#i vietos nei valstijos ba- 
ninkų Susivienijimo susi- nei prezidento įinki-
rinkimą čia juodašimčiai į- balote. Jiems pavyko
metė ašarinę bombą, kurios pastatyti savo kandidatus 
dujomis du darbininkai bu- tiktai kuriose apskrityse: 
vo taip užnuodyti, kad juos kitose vietose jie eina kartu 
reikėjo vežt ligoninėn. Dar- -armeieų-darbiecių par-
bininkų Susivieni j i m a s
(Workers’ Alliance) vra Prezidento ir valstijos 
nepolitinė organizacija; valdininkų rinkimams Ohio 
prie jos priklauso daugiau- socialistai nutarė atspaus- 
šia bedarbiai, kurie dirba bnti vadinamus stikerius 
prie WPA viešųjų darbų. su savo kandidatų vardais.

Socialistų kova Floridoj.
Floridos socialistų orga

nizacijos sekretorius Grav 
kreipėsi į vyriausį valstijos 
teismą reikalaudamas pa
rodyt priežastį, kodėl rinki
mu balotan šimet neturėtu

Toks balsavimo būdas A- 
merikoj vartojamas dažnai. 
“Stikeris” yra tam tikra 
korčiukė, kuri vienoj pusėj 
turi klijų, o kitoj pusėj kan
didato vardą. Balsuotojas 
nusineša “stikerį” su savim 
j balsavimo vietą ir gavęs

Liberte,” tarptautinės Asso- žinoma, kokio likimo susi- ma patekti renkamųjų kan- 
ciacijos taikai ir kultūrai, laukė Vokietijoje ir Italijo- didatų sąrašan, turi būt ga- 
ginti organe, paskelbė že- je visi įžymesni jų tautinių vusi nemažiau kaip 30 nuo- 
miau dedamą įsidėmėtinų kultūrų atstovai. Taip pat y- šimčių visų balsų per dveji? 
minčių straipsnį, išreiškian-' ra žinoma, kad Francuzijos pereitus rinkimus. Bet tas į-

KĄ PADEREVSKIS SA
KO APIE ATEITIES

MUZIKĄ.
Dabar lenkų pianisto Pa

čia taip uoliai bylą ijfilmoje ir paskambinti vie- 
už ką jam 

sumokėta. Ta 
spaudos at- 
žilą meni-

;mau- ma. kuris galutinai apsvars-! ' ČhVmine’renkena “i1-““11“ nink? ir nu.°‘ro va- TnrUrnc ieto “sau.iaa cnenunę reakciją. Fašizmas veržiasi deginti tyli &a\o kandidatus. Jeigu mones muzikos klausimais, 
tys, patalas ir priims jsta- fašizmui, būklė, knygas. Floridoj įsikurtų farmeriu Tiems spaudos atstovams

Socialistų Partijoj skili- ^ld®r<l ryški?i. matoma-Tie klausimai, kuriuos fa- ir darbiečių partija, ji irgi įjfc štai ką pareiškė: ‘-Man
mas nėra jokia naujiena dar- artaf «arvčin kiekvienas sav°kia P°- šizmas pastatė francuzu in- negalėtų savo kandidatų prasidėjo naujas gyveni-

į bininkų judėjime. Skilimai ?uranda atsak>’m^ i teligentijai, iškėlė jos parei- statyti. mas: aš vėl jaunas, vėl turiu
Štai, A- ar^ltalP‘ ! pačius elementariausius gą_gilįai apSvarstyti ir įsi- . .---- ----- .

' _ - - - savo misiją. Geriausi studentai yra so-
kultura visada cialistai.

Galima sakyti, kad fasiz- ^ų įr didžiųjų enciklopedis- cialistai žada kelti

sav

met pas 
kas 
Jiems
sius ir rimčiausius 
dus!

linga. nes musų pasidalinima 
neša blėdį mums patiems ir vi
sai darbininkų klasei.

“2) savitarpinės peštynės 
eikvoja energiją ir retina mu
sų eiles kovoje prieš bendrą 
klasinį priešą.

“Todėl mes trokštam ir ra-1 vra neišvengiami.ginam abiejų

gindamas
ar kitaip. " į^ius^eTemenUriau^s i‘u s gą^gmai

Darbo Federacija . Mes J todėl-ir kviečiame klausinius. Ypač ryški pasi- sąmOninti 
jūsų draugiją atsiųsti at- daro kultūros būklė. Inteli-, Francuzu

organizacijų .,* i- . i j • menkoscentralines įstaigas, kad jos .... _ ...
riZ™RL”lkra* de!? ba' j vistiek skilo. suvažiavimą, gentai, mokslininkai, meni- j buvo universali ir humaniš- šiomis dienomis Hanove-

! Jeigu pažiūrų skirtumas ne(^ep0J’ lapkričio, 1 tai. ninkai, rašytojai staiga su- ha. Galima net pasakvti— rio mieste, New Hampshire 
Komunistai atsisakė po neleidžia žmonėms bendrai P° Piet^’. Liet- D? ........... ................... .

jos svetainei, 142 On- st.,šita rezoliucija pasirašyti ir dirbti, tai geriausia tuomet iJS8 
patys jokios rezoliucijos ne- išeitis—persiskirti. Nors tai ,rittsburgh, ra. 
siūlė. Todėl diskusijos buvo apgailėtina, bet visgi persi- Rinkime po vieną atsto- 
nutrauktos ir “vienybės skirti vra tūkstantis kartu
klausimas užbaigtas.”

“N. Gadymė” sako, kad
komunistų vadovybė neno
rinti jokių derybų su opozi- 
cininkais; ji tik norinti, kad 
opozicininkai gryžtų atgal į 
partiją bs jokių išlygų ir

kartų vą nuo draugijos (kuopos,
žmoniškiau, negu ruošti sa- kliubo) ir po vieną nuo
vo oponentams masines žu
dynes.

KATALIKŲ “GARSAS” 
SUMAŽINTAS.

yaiują ucf jvmų u.ygų u ( Tūlas laikas atgal mes ra- 
prisipažintų, kad jie klydę, goje viet® je> kaip

smunka katalikų Susivienitaip kaip prisipažino Pru- 
seika. Šitokio nusižemini
mo sklokininkai sakosi ne
darysią. Vienytis jie sutiktų 
tiktai kaip lygus su lygiu, be 
jokio “spaviedojimosi” ir 
savęs kaltinimo.

kiekvienos dvidešimties na
trių arba didesnės šito skai
čiaus dalies.

Įsakykite atstovams, kad 
jie dalyvautų suvažiavime, 
ir jų mandatų kopiją siųs
kite iš anksto šiuo adresu: 
J. Baltrušaitis, 205 Seneca 
st., Pittsburgh, Pa.

Jeigu jūsų draugija jau 
dabar skiria aukų pradžiai 
šito didelio darbo, tai įduo-

tikslą ir į ateitį žiuriu su di
dele viltimi. Pastaraisiais 
metais aš buvau paskendęs 
atsiminimuose. Mano atsi
minimai apima beveik 73 
metus. Tris metus turėda
mas jau labai domėjausi 
muzika. Tiesiog mane api
puolė muzikos velnias, ku
riuo nebegalėjau nusikraty
ti. Bet pastaraisiais metais 
patyriau, kad muziką gali-

prato, kodėl jie veikė bu- revoliuciška. Būdama išti- valstijoj, buvo Amerikos
tent taip, o ne kitaip. Nes kima savo tradicijom, ji Psichologų Draugijos kon-
jie pajuto pavojų. Jie pajų- ruošia revoliucinį rytdienos vencija, ~kur viena sesija
to, kad kultūrai gięsia žiu- humanizmą. Ji privalo pasi- buvo pašvęsta politinės psi-
gimo pavojus. Ir jie supra- priešinti naikinimo darbui, chologijos studijoms. Prof.
to, kastai yra kultūra, ko- ;r visom jėgom padėti žmo- Vernon Jonės iš Clark uni-
kia jos kilmė ir paskirtis, nijos atgimimui, žmonijos versiteto savo raporte pa-
•Jie suprato, kad reikia per- gyvenimo sąlygų pakeiti- brėžė,' kad Amerikos uni- ma pakeisti. Ištisus mėne-
vertmti tuo klausimu savo mui. žiaurioje kovoje su fa- versitetuose ir kolegijose įsius neprieidavau prie for-
paziuras. šizmu, francuzu inteligenti- kas metai vis daugiau įsiga- tepijono, kol užeidavo tokia

valanda, kai aš nejučiomis 
atsisėsdavau prie pianino ir

Kulturos darbininkai gy*- ja eina keliu, kurį nurodė Jį socialistinė dvasia. Ir jis 
veno savo laboratorijose, "kilniausieji ir žmoniškiau- taip pat pabrėžė, kad socia- 
atelje, bibliotekose, kabinę- šieji francuzu minties geni- listai studentai vra daug ga- 
rnnsp Ir štai iipms tpkn sn- i___ z z- intcligentiške^ni

jimas. Tas smukimas dabai 
jau priėjo prie to, kad teko 
sumažinti ii- tos organizaci
jos leidžiamą organą “Gar
są.” Katalikuose tas padarė kitę atstovams atvesti Į su
slegiančio įspūdžio. Pavyz- važiavimą, 

v aip i c-ačic džiui. South Bostono “Dar- Amerikos Lietuvių Kon-
TAi MAnDiAA bininkas” rašo: greso delegatas duos rapor-^TAI IMA MADRIDĄ. ; „Ta * siam€

Lietuv o? .autininkų Ai-į netikėta. Platesnei visuomenei Bus svarstomi budai, kaip 
paskutiniais laikai? atrodė, kad jei kas, tai musų .galima visiems kartu gedąs

buto pradėjęs piktai pulti; susivieinymo organas turėtų riau ir plačiau darbuotis vi-
Laetuvos Žinias, kam jos, geriauPįaį aprūpintas. Bet'su draugijų gerovei, kad jos 

rašo apie Ispanijos t aidžios- mot i-ozi ei,cinr+;nti, vianųapie Ispanijos 
laimėjimus. Jis reikalavo, 
kad butų skelbiami tiktai 
fašistų laimėjimai.

Dabar “Laisvės” kores
pondentas praneša iš Kau
no, kad opozicijos laikraš
čiams jau neleidžiama kito
kių žinių apie Ispaniją skel
bti, kaip tik tas, kurias fab
rikuoja “Elta.”

Todėl, esą, iš Kauno laik-, 
raščių dabar beveik nieko 
apie Ispanijos įvykius ne-

čia. mat. paaiškėjo, kad ‘Gar- broliškai susiartintų, 
sas’ leidžiama? lėšų Fondo pi- • kitai talkon eitų; kaip pa- 
nigais, o tasai fondas dabar kelti draugijų garbę ir reik- 
neša nuostolius.” šmę visuomenėj, ir kaip ge
Pereitos sąvaitės “Gar- 1 iau bendrai daibuotis Lie

sas” išėjo da 8 puslapių, 11 Amerikos liaudies
kaip visuomet. Bet
ninkas” sako, 
sumažintas.

Darbi- labuh
kad jis bus

TYSLLAVA NESPĖJO 
KELINES NUSIMAUT...
Nesijuokit iš šitokio ant- 

galima sužinoti. Tautinin-'galvio. Tai paties Tysliavos 
kų “Lietuvos Aidas” skel- žodžiai. “Vienybės” 72-rame 
bia tiktai fašistų “laimėji- numery jis rašo: 
mus.” Jisai vis tvirtina, kad
Madridas busiąs paimtas 
“už dviejų dienų.”

Kauniečiai pradėję net 
juokus iš to daryt. Prieina 
pilietis prie kiosko, kur par
duodami laikraščiai, ir klau
sia: “Na, o ką, ar ‘Aidas’ 
jau paėmė Madridą?”

Tačiau tautininkų “Ai
do” žmonės nenori pirkti.
Kas žino svetimas kalbas, 
tas perka iš užsienio atvež
tas laikraščius. Dėl to užsie
nio spaudos įvežimas pas
kutiniais laikais labai padi-,
(įėjęs. Pernai per pirmytinį padarė

“Jau antri metai, kai aš gy 
venų be tariamųjų atostogų, 
šiemet nutariau išvažiuoti. Iš
važiavau į Chicago. Maniau 
pailsėsiu. Bet kur tau! Ma
čiausi su dešimtimis žmonių. 
Kalbėjausi, tariausi. Ne tik 
neturėjau laiko ilsėtis, bet kar
tais. eidamas gulti, nesuspė- 
davau nusimauti kelnių.”

Tai da pusė bėdos. Butų 
daug blogiau, jeigu p. Tys- 
liava, nespėjęs iš ryto kel
nes užsimauti, išeitų į mies
tą. V ienas poetas sykį taip

i. ‘ ’’ J U : 
r ►. * MfM'i

imdavau griežti. Muzika y- 
ra visagalė. Aš nesu radio iiuose. Ir štai jiems teko su- jaį; nuo Rable, Monbenio ir besni

brusti ir paklausti ^sav^ęs: Dekardo ligi musų dienų. negu tie, kurie yra palinkę igramafono draugas, nes jie 
Ką mes čia veikiam. Ko- Kultūra—tai nuolatinis prie republikonų ar demo- perduoda bekraujiškai. Bet

ir

mes darome kaip tik veržimasis į priekį. Mes ne- kratų. Tą patį patvirtinodėl
tai? Kas yra toji kultūra, norim, kad iš musų atimtų George Washingtono uni
kumą mes didžiuojamės ir kultūros palikimą. Mes ne- versiteto prof. Thelma Hunt 
kūnai su pasididžiavimu norime, kad mus trukdytų jį ir Akrono universiteto prof. 
mes aukojame savo darbą? ’ papildyti. Mes nenorime, Ross Stagner. Gi Columbi- 
įr sa\aime kyla atsakymas: kad degintų franeuziškas jos universiteto prof. Geor- 
Kultūra tai žmogaus isrei- knygas! “Kultūra.*’ ge Hartman pranešė, kari
skunas. Gyvojo žmogaus. --------------- tjjs studijavęs ivairių parti
jai nėra formų, idėjų, zo- BARBARIŠKI FAŠISTŲ jų politinius aliišaukimus j 
dzių arba faktų krovinys, o DARBAI. balsuotojus ir atradęs, kad
žmogaus įsreiskimas, zmo- £aį fašistai Vokietijoj iš visų inteligentiškiausia 
gaus, kuns laukia geresnes paėmę valdžią į savo ran- buvo parašytas Pennsylva- 

nijos socialistų atsišauki-
... . „ . .. mas.neje formoje. Jai pazimys-sj pasaulio mast0 moksiį 

visada galimų žmogaus gy- njnįų ir rašytojų veikalai

Viena ateities, siekia išreikšti pats kas neužilgo prasidėjo bar- 
save vis geresneje ir gražės- bariškiausi darbai. Geriau-

Darba? labai didelis, to
dėl visi stokime į talką.

Su pagarba,
Pittsburgho ir Apylinkių 

Lietuvių Draugijų Sąryšio 
Komitetas:

Pirm. P. Norkus, sekr. J. 
Baltrušaitis, ižd. K. Šimkū
nas. Komiteto nariai: J. K 
Mažukna, J. Miliauskas, A. 
Bačėnas, F. Rodgers, E 
Sliekienė ir D. Lekavičius.

Lietuvos Demokratijos 
Gynėjų Gi'upės Atstovai 
S. Bakanas ir P. Dargis.

Aukščiausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikos Centro 
Atstovas J. Gasiunas.

STREIKAS LAIVŲ DIRB
TUVĖJE.

Pereitą sąvaitę New Yor- 
ko laivų dirbtuvėj sustrei
kavo 1,500 darbininkų. Dėl 
to negalėta nuleisti vande-

Mirė du veiklus socialistai.
Amerikos socialistų judė-venune ir žmonijos raidoje buvo suversti į krūvas ir su- ---- -------  --------- , j—

pakaitų. Tat progreso pazi- kurtuose laužuose sudegin- jimas neteko dviejų ener 
mys. Revoliucijų pazimys. Bibliotekose ir knygy- gingų veikėjų. Clevelande 

Ir štai atsirado fašizmas, nuošė buvo paliktos tik tos šiomis dienomis mirė drg. 
kuris nenori, kad žmogus knygos, kurios priimtinos John G. Willert, kuris karo 
keistųsi. Nenori, kad žmo- fašistiniam rėžimui. Neužil-,metu griežtai kovojo prieš 
gus siektų keisti savo gyve- go ir Klaipėdoj nacizmo Amerikos dalyvavimą žmo- 
nimo sąlygas. Nenori, kad adeptai pasekė savo moky- nių skerdynėj ir užtai buvo 
butų žmogus universalus, tojų fašistų pavyzdžiu ir iš, prašalintas iš Clevelando 
jieškantis geresnės ateities, viešosios bibliotekos pašali-: miesto tarybos. Ačiū jam ir
Atvirkščiai, fašizmas nori, no visas naciškajam fašiz- 
kad žmogus liktų toks, koks mui nepageidaujamas kny- 
jis yra, ir dėl to stengiasi jį gas.

kitiems socialistams, Cleve
lando miesto taryba buvo 
išleidus daug progresyvių

apriboti. Jis nori, kad kul- Prieš tokį fašistų elgesį patvarkymų, 
turinė veikla apsiribotų tik protestavo visas kulturin- Kitas veiklus socialistas 
rasių ir nacijų, tai yra tik gas pasaulis. Tačiau barba- mirė Star City mieste, West 
tam tikrų kastų, skaldančių rams tokie protestai, maty- į Virginijos valstijoj, kur jis 
žmoniją, tyrinėjimu. ti, mažai tereiškia. į per ilgus metus buvo sočia

Fašizmas visų pirma nori štai, 1936 metų gegužės listų organizacijos sekreto- 
išsaugoti žmonėse skirtu- 21 d. naktį, matyti tomis pat rium.

Imą: suskirstyti juos nacijo- intencijomis vedini, įsibro- 
mis, rasėmis, o taip pat ir vė piktadariai į Pedagogi- 
klasėmis, tai yra suskirstyti nio Instituto bibliotekos pa- 
į išnaudotojus ir išnaudo- talpas ir jas padegė. Tuo

many- budu padarė niekšišką dar-

Ohio valstijoj socialistai 
vartos “stikerius.”

Ohio valstijos reakcini- 
niai politikieriai turi išleidę

nin ir baigto karo laivo. [lygyje.

jamus. Fašizmo
mu, žmogui nėra reikalo, bą: sunaikino apie 1,500 to- tokį rinkimų įstatymą, kad 
siekti tobulumo. Jis turi vi- mų knygų 15,000 litų vertės darbininkams sunku butų 
są laiką išlikti vidutiniame ir prieš egzaminus paliko pastatyti savo kandidatus

studentus be knygų. į rinkimams. Todėl socialis

radio ir gramafonas turi ne
paprastas galimybes popų- 
liarizuoti muziką. Milionai 
žmonių, kurie neturėjo jo
kio supratimo apie muziką, 
dabar girdi muzikos meiste
rių kurinius. Kas anksčiau 
tebuvo tik vienos klasės pri- 
velegija, dabar pasidarė vi
sų nuosavybe. Muzika pasi
darė neturtingųjų laime.

Ir todėl aš tikiu, kad tie, 
kurie nuolat iš radio ir gra
mafono girdės muziką, pa
norės aplankyti ir koncertų 
sales, kur griežia gyvi muzi
kantai ir kur girdisi gyva 
muzika. Žinoma, atsitiks ne 
tuoj, palengva, po metų, kai 
užaugs jaunoji karta, kuri 
dabar nuolatiniuose muzi
kos garsuose išauginta.

Bet technika irgi nepasi
liks bestovinti vietoje. Kaip 
dabar yra mechaniškos mu
zikos perdavimas, taip atei
tyje bus mechaniškai paga
minta muzika. Vietoj in
strumentų, “muzikantai” 
naudos elektrines bangas. 
2000 metais žymus kompo
zitorius parašys pii-mą “Ma
šinų muzikos simfoniją.” 
Jis rašys ne gaidų lapuose, 
o plieniniu brėžiuku vaški
nėse plokštelėse, arba kaip 
nors kitaip, kad tokiu budu 
apsuktų aukštyn kojom 
plokštelių gamybos procesą. 
Bet vis dėlto šioji moderniš
koji muzika, kuri tikrai bus, 
nepakeis gyvos, žmogaus— 
menininko kuriamos, muzi
kos, kuri alsuoja aistra, 
krauju ir žmogaus siela.

I
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

KELEIVIS, SO. BOSTON. Trečias Puslapi*.

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
KAS GIRDĖT CLEVELANDO MIESTE Farmeriai Gesina Degančias Girias.

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Varžytinės dėl radio pus
valandžių.

Teko nugirsti, kad tarpe 
vietinių lietuvių kilo nesu
sipratimų dėl radio valan
dos ateinančiai žiemai. Pe
reitą žiemą Lietuvių vaiz
bos butas duodavo radio 
pusvalandį kas sekmadienį 
per trejatą mėnesių; tą patį 
žada padaryti ir ateinančią 
žiemą. Bet “Dirva” irgi no
rėtų savo pusvalandį suda
ryti. Tuomet, žinoma, rėmė
jai pasidalintų į dvi dalis ir 
iš to gal nieko gero neišeitų. 
Mes žinom, kad dviejų lie
tuviškų radio pusvalandžių 
negalima išlaikyti šioj kolo
nijoj. Viena, už pusvalandį 
reikia užmokėti apie 90 do
lerių radio kompanijai, o 
antra, tai stoka artistų išpil
dyti du pusvalandžiu kas 
sekmadienį. Mano many
mu, jeigu vaizbos butas jau 
pernai pradėjo, tai tegul ir 
šįmet linksmina lietuvius 
lietuviškom dainelėm. Aš 
žinau, kad pereitą žiemą 
nekuriems biznieriams atsi
ėjo gana brangiai už tuos 
programus, o jiems nauda iš 
to nedidelė, tačiau jie nori 
pasitarnauti lietuvių visuo
menei, tai kodėl jiem truk
dyti?

Kas būna, kai gaspadorius 
nuskuta burdingierių?
Teko nugirsti, kad vienoj 

lietuvių šeimynoj įvyko 
daug piktumų, kada gaspa
dorius norėjo miegančiam 
burdingieriui usus biskį ap
skusti už pagyrimą jo pa
čios. Matai, tarpe gaspadi- 
nės ir burdingieriaus palai
komi draugiški santikiai, 
gaspadorius tai patyręs ir 
gerokai įsigėręs rado bur
dingierių lovoj miegant ir 
sumanė apskusti. Bet bur- 
dingieris pajuto ir jam pa
šokus jiedu gerokai apsipe
šė, kol policija įsimaišė. 
Moteris policijai pasakius: 
“Aš nežinau, katrą geriau 
areštuoti; man abudu geri 
ir gražus; aš abudu myliu.”

sezonui.Ruošiamės žiemos
Vasaros sezonas jau bai

giasi ir išvažiavimai į tyrus 
laukus greitu laiku užsida
rys. Daugelis draugijų jau 
užsiregistravo salėj dienas 
visokiem parengimam žie
mos laiku. Bet ar tos drau
gijos planuoja kaip išveng
ti praeities nesusipratimų, 
kad

Kaip eina darbai.
Fisher Body Co. dirbtuvė 

buvo užsidariusi apie mėne
sį laiko, bet dabar vėl pra
dėjo dirbti. Ši dirbtuvė turi 
labai didelę reikšmę šiame

Šis vaizdelis parodo Minnesotos valstijos farmerius kovojant miškų ugnį. šią vasara gaisrai 
tenai netiktai girias išnaikino, bet ir 50 farmų sudegė tarp giriu.

Brooklyne Šaukiama Flali Konferencija 
Amerikos Lietuvių Kongreso Reikalu.

Besiruošiant prie Ameri
kos Lietuvių Kongreso, 
Brooklyne buvo sušaukta 
šios apylinkės lietuvių orga
nizacijų atstovų konferen
cija, kuri išrinko platų vei
kimo komitetą.

Po kongreso šis komite
tas savo susirinkime priėjo 
prie išvados, kad reikia su
šaukti vieną konferenciją 
Brooklyne, o kitą bet kurioj 
artimoj New Jersey koloni
joj kongreso nutarimams 
vykinti.

Brooklyne konferencija 
šaukiama 25 dieną spalių,
sekmadienį, Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliube, 280 
Union avė. Pradžia—10 vai. 
ryto.

| Konferencija turės iš-
. dirbti planus ir išrinkti vei-

tvarkyti tokį puikų progra- kimo komitetą tolimesniam

klausimai, svarstomi šioj 
konferencijoj.

Į šią konferenciją kvie
čiamos Brooklyno, Great 
Necko ir Yonkerso lietuvių 
organizacijos prisiųsti at
stovus. Atstovus galima 
rinkti: vieną nuo 25 narių, 
arba nuo didesnės to skai
čiaus dalies. Kiekviena or
ganizacija gali pasiųsti 
konferencijon vieną atsto
vą, kad ir neturi 25 narių.

Kvietimo laiškai siuntinė
jami visoms organizaci
joms, kurių tik antrasai tu
rimi. Jeigu kuri organizaci
ja negautų kvietimo laiško, 
tai ir be oficialio kvietimo 
gali rinkti atstovus, ir tie at
stovai bus priimti konferen
cijon.

Prašome organizacijų vei-WORCESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS. ... ... _ ...............„............................... ..
------------- ii’ prisidėt prie sukvieti- vykinimui tų nutarimų, ku- k^jų įsitėmyti šį pranešimą,

giau- mo tokios gražios publikos. riuos padarė Amerikos Lie-artimiausiam savo oi'ga- 
Kongresas Demokra-i nizaci-)°s susirinkime įskel-

Lietuvos Sūnų ir Dukterų veikiančią. Ji rastų
Draugijos J ūbi Įėjus.

Lietuvių Apšvietos Drau
gija 10 metų atgal susivie
nijo su Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų draugija ir ta pro
ga šįmet buvo apvaikščioja-

daue pritarimo pas vietos Pad k iietuviai jaunuoliai. iŠ'Iit^imi_YarOTiraniia-
lietuvius. Be to turėtų geru \VnZocto.-v koHotoe tinei Tvarkai Atsteigti Lie-, ” Klausimą, Kaa organiza 
pasekmių ir kolonijose su- iaunuojiu atvažiavusiu iš tuvoje’ ivykes pereitą vasa- Klja atstovus kon-
rengdami savo muzikalius sa- r« Clevelande, . i ferencjon.

Kieiuvos Ir turi susiaarę sa- Teikimas Lietuvos žmo- Amerikos Lietuvių Kong- 
'otiską buri. V įsi jie vaiks- nėmg paramos JU kovoje už ’reso Komitetas Brooklynevakarėlius

J. Latviutė smuiku ir Aliu- čioįa buriu, užkabinėja rim- J*£ uz.
__  nepakenkti viena ki- ma 10 metų sukakties jubi- koniutė piano akordinu su- tus žmones, ir gana tankiai demokratines tvarkos įstei-
tai? Butų daug gražiau ir Įėjus. Apvaikščiojimas tę- grojo duetą, publikai irgi užkabina ir čia augusi jau- g™ą’ 7e ras veikimas ant 
naudingiau, jeigu viena sėsi net 3 dienas, rugsėjo 5, patiko. ninia jg t0 tarpe jų tankiai V1?to® kultūros ir apsvietos
draugija paremtų kitos dr- 6 ir 7 d. ir Olympia parke Kumščių miklumus paro- iškyla muštinės. Tas labai sntyj€’ Ul bus pamatiniai 
jos parengimus, ažuot bėgti vyko visokie parengimai, dė P. Karalius (Carolli ii negražu ir blogai atsiliepia
ir rengti ką nors tuo pačiu Per visas tris dienas žmonių J. Dudley. Jiems referavo anl švarios publikos. Drau- 
vakaru, kad ir su nuosto- lankėsi labai daug, ir nstikas Pranas Juška. Apie ?ijos komitetas greičiausia 
liais. Aš manau, kad jau kiekvieną dieną buvo duo- 9 valandą buvo laimėjimai. į'urėtu padam tam galą. } 
laikas butų broliškai gyven- damas skirtingas progra- Pirmą dovaną $o0 gavo J. Kliubo vasarnamį tų išdy- 
ti ir vieni kitiems padėti, mas. Labor dienoje suplau- McDonald iš M orcesterio.

ir Apylinkėje.
Sekretorius J. Siurba,

419 Lorimer st., Brooklyn, 
N. Y.

IS SOCIALISTŲ KUOPOS VEIKIMO.
NORWOOD. MASS.

_ Rugsėjo 13 d. prie New
* - - . Tr. kėliu jhu neįsileidžia, M.ai“ Pond ivvko antras Liet. Soc.

Turėtumėm nepamiršti, kad kė apie 2,000 žmonių, tokio Kitas 10 dovanų po $5 gavo ronjo parke jiems vietos ir- Saiuntros 133 kuoDos ūikni-
mieste, nes joje dirba apie Prae*yJ^°roe gi nėra’ ir vis.už Jų nelvar' kas. Da nesenas laikas kaip

kurną. Labai papeiktina soeialistai čia susiorganiza- 
iums jaunuoliai.

8,000 darbininkų; taigi ka 
da ji užsidaro, tai bedarbių 
skaičius žymiai padidėja. 
Ten dirba nemažas skaičius 
ir lietuvių.

BrassIne Chase crass ana 
Copper Co. praneša, kad ji 
pakėlė 5 nuoš. algas savo 
darbininkams. Šioj kompa
nijoj dirba apie 1,200 dar
bininkų po 40 valandų į są
vaitę. Kuriem tenka dirbti 
daugiau, kaip 40 valandų, 
tai už tą laiką gauna augš- 
tesnį atlyginimą.

Žymiai pagerėjo darbai 
Youngstovme. Fabrikai ei
na pilnu greitumu, beveik 
taip, kaip eidavo tais lai
kais, kuomet sakydavom, 
kad Amerikoj geri laikai. 
Taigi ir musų lietuviams te
nai geriau. Tik reikėtų mu
sų draugams nesnausti: da
bar geras laikas užrašinėti 
pažangius musų laikraščius, 
kaip “Naujienas,” “Kelei
vį,” ir šiaip plėsti kulturinį 
darbą.

Akrone irgi dalykai pasi
taisė. Ir lietuviai mažiau 
jau nusiskundžia. Tik blo
ga. kad musų pažangieji 
veikėjai truputį apsileidę. 
Reikėtų Youngstovvno, Ak
rono ir Clevelando pažan
giems susitarti ir suruošti 
ką nors bendromis spėko
mis, kad sustiprinti savo 
spaudą. Tai svarbus daly
kas.

mų su nuostoliais. Taigi dr- senai nėra buvę. Programas Gellery, Anna Emkus, Cha.- 
jos turėtu viena su kita pa- »gi buvo geras ir įvairus. Kulak. Jos. Boris, K. Matu- 
sitarti, kad jų pramogos ne- Prie šio apvaikščiojimo sis, J. Davidonis, E. J. Lab- 
supultų tą pačia dieną. Tam buvo kviestos visos lietuviš- lum, M. Keblinskas. visi iš 
tikslui reikėtų sudaryti ben- kos draugijos ir penkios piį- Worcesterio ir P. Kibirstis 
drą komitetą ar tarybą, kuri dėjo, dalyvavo jų pirmi- iš Milfordo.

HUn'jc’Tnmnpt ninkai ir Dareiškė geriau- Nuo šio iubiiėiaus L. S.

pat valdė didelius žemės 
plotus. Visi jie sykiu sudarė 
bendrą frontą ir pakėlė gin
klą prieš darbo žmones, 
idant vėl praščiokams užsi
rioglinus ant sprando ir 
čiulpt jų darbo vaisių. Jie 
nori išnaujo uždėti žmo-vo, apie 12 draugų atgaivi-

vpiklnmn šiamp niknike rl aaDarune Ispanijos vai- veiKiumo. Siame piknike nuėmus. Nejaugi
?m™'O"v0 Jntdau.?laT.a’ kun. Kneižis stoia už'taj 
Dėt jaunimo dalyvavo aau- - -

Apsivedė.
Al. Zenevičius su Frances 

Dausunaite apsivedė rugsė-
______  _____ _______ ~ _ jo 6 d. Abudu čia augę Ue-

nebutų nuostolių ir nereikė- sius linkėjimus. D-jai liks gražaus pelno. Lž tuviukai. Linkėtina jauna- cnaumisiu* Po^ke- džiavą?
tu pyktis nei kerštauti. Lietuvių Piliečių Kliubą tai reikia duot daug kreditų j vedžiams pasekmingo gy- s i - s , Beje, tas pats kun Kneižis

""------ komisijai, kuri sugebėjo su- ivenimo. Vėjo hjlmlftnifa. nnvnir iž Sonth !aV?,baŽ'2tinia2e biU‘eti-

DETROITO DRAUGIJŲ VEIKIMAS.
Detroito 18 lietuvių (Irau- zacijos, kurios dar nėra pn- P?s‘Xk ’ todėT klodai mi blaškė galingus prie- 

gijų U- organizacijų solida- sidejusios ir neturi išrinktų j}is eio gerai, toaei Kuopai sunaikino jų laivynus.” 
riai ir pasekmingai darbuo- savo atstovų, prašome pa-,llRs ir pelno. Na? jeįgU senovėje mal-
jasi, kad pagelbėjus atsteig- rinkti vieną ar 2 atstovus ir' Kaip pasirodo, socialistai dom buvo galima sunaikinti 
ti Lietuvoje demokratiją ii palaikymui konferencijų ir i yra neskupųs žmonės: antsaVo priešus ir net jų laivy- 
sušelpti Lietuvos politinius susirinkimų išlaidom paskirt rytojaus, Lietuvių svetainėj,1 nus> tai kokiems galams da- 
kalinius. nors S1.00 ar daugiau. Kon- (kur dar buvo likę alaus nuo bar dvasiškija kursto liaudį

Nuo pirmutinio parengi- ferencijos laikomos kiek- pikniko, užfundino visiems j griebtis ginklų? Nejaugi

nocLrii-ctvtn*'-7VaT

Gudriai apiplėšė ligoninę.
atstovavo piimininkas ir 
vice-pirmininkas; SLA. 59

Vienas jaunas vaikinas kuopą atstovavo pirminin- 
prieš kelias dienas atvežė kąs; Birutės Draugiją—pir- 
jauną merginą į Glenvillės pininkas; LDS. 57 kuopą— 
ligoninę, sakydamas, kad ji pirmininkas; Aido chorą— 
apsirgo ir jis norįs ją ten pirmininkas.
palikti. Taip ir padarė. Po Be to, čia prigarmėjo ii 
kelių dienu jis sugryžo sa- visa eilė visokių politikie- 
kydamas, kad jis vešiąs ją rių, kuriems buvo leista pa- 
namo ir norįs užmokėti už sakyt savo “spyčius.” Su
laiką, ką ji ten išbuvo. Jis prantama, tas publiką labai 
buvo pasiustas į ofisą užsi- privargino ir apvaikščioji- 
mokėti savo sąskaitą. Bet mo programą labai nustel- 
kada klerkas atidarė seifą bė. Bet lietuvių publika 
jam pinigų išmainyti, tada mandagi ir klausėsi tų pigių 
jis išsitraukė revolverį ir plepalų tik todėl, kad su- 
pareikalavo visų pinigų, laukti tikrojo programo, kū

mo pikniko, kuris įvyko 3(J vieną mėnesį ketvirtą subat- už dyką, nežiūrint ar kas 
rugpiučio Maiy Grove Dar- vakarį, Lietuvių svetainė je,: daly vavo piknike, ar ne. 
že, pasekmės neblogos, ant 25 st. ir Vernor H’way.
Nors iš ryto oras buvo šaltas Lapkričio 29, sekmadiė- 

įr komisija ne- nj0 vakare kus Lietuvių sa
Dievo namuose fašistiška 

politika.
Klebonas S. Kneižis rug-

ir lietingas,
-- -------- daryt ar važiuot i u~e|

kiek ten buvo. Pagrobė rj draugija buvo paskelbti-, ^rką ar ren^i svetainėje. ,onjai pl.aš))me kitų draugi-'sėjo 13 d. iš sakyklos nieki
$500 ir abudu su mergina si Ir publika tuomi nesua- jų ant tos dienos nieko ne-'no kiek drūtai Ispanijos

.. .................................. dre“ .S komisija ir darbi- L T ai pgi prašOme, kad ‘ respublikos teisėta valdžiabu.-ninkai išvažiavo pradėt pik- vjsf k- kos temetą.valužių

maldos šių dienų jau ne to
kios “pamačlyvos,” kaip 
seniau? ;

Ką veikia Amerikos Lietu
vių Kongreso Vykdomas 

Komitetas?
Kaip matyt, Vykdomas

Komitetas Lietuvos Demo-
^galėjo’-^i jokiSs’lb vo geras.. “Aišrelė^ehoras ’ nikų darae. Piknikas prasi- ™™
gos. Ji buvo tnsai sveika. L.- vadovaujamas J. Dirvelių d^tise^ipUpavaka?e bet 'ŽUda*‘' Cag0)? Nor“ Kai9tučio 

nuoširdžiai užuojautai ti demokratiją ir paliuosuot ti kunigus. draugija prisidėjo su pen-
prisirinko labai daug3 taip is^ej’m^n^ismgai kan- Mums labai gaila, kad ja- kiais doleriais, Piliečių Ben- 
kSsulytus gana ank^ 1S,nan^s Lietuvos kaimie-, gamasčius Kneižis Dievo drovė su penkiais doleriais, 
pritrukogėrimų h maisto S!u?: RomlslPa slTu°v1 ^na ^uose taip neluoja. Pe- L. D. Susirienijimas su $3 ir 
B-t ir taig publika maloniai f,rdingą -aSlu . J’ Krupms- reituose Ispanijos rinkimuo- ALDLD. su $3. Kitos gru- 
ir draugiškai šnekSori k??s’ uz?arzą P*™k™-'se dabartinė valdžia gavo pėS taipgi yra nutarusios
kiti susftelkę būreliais dai- KphwTnė° n o°q dabartiniai prisidėti tačiaus Vykdomo-
navo ir nenoriais skirstėsi. F A Pptrniti<» ®ukdebai Lk 23 atstovus. Ir j0 Komiteto 7 nariams su-
Nors išlaidos buvo didelės, ^rie^u^inkėiu ^du1 -J1 mazuiP.a’t ku7 sirgus širdies liga, kolonijų
bet pelno liko apie $130.00, komitetai irgi neturi ką vei-

-UZ W "-r V*
pabėgo. Vėliau daktarai su- vylė.
prato, kodėl toj merginoj Muzikalis programas

goninej išbuvo 
nas tik dėl to, 
apžiūrėti, kur kas yra.

kelias die- atidarė programą sudainuo- 
kad galėtų damas žavėtinai tris dainas. ■aciu 

Sudainavus vieną komišką, 
publika sukėlė nesulaiko
mas ovacijas. Mat, J. Em-

Clevelandiečiai svetur.
Per šventes keliatas cle- 

velandiečių buvo išvažiavę 
į tolimesnes kolonijas. A. 
Praškevičius važinėjosi po 
Pennsylvanijos valstiją. J. 
Verbyla buvo nuvažiavęs į 
Wilkes-Barre. J. V. Michel 
su St. Vilchinsku aplankė 
Baltimorę ir Washingtoną. 
Albina Paulienė lankėsi 
Wisconsino valstijoj.

Clevelande gi lankosi du 
Lietuvos studentai, Vladas 
Verbavičius ir Stepas Juod
valkis. Kiek teko patirti, jie 
mano čia apsigyventi ilges
niam laikui. Kaip kas jau 
ruošiasi panaudoti juos sa
vo bizniui.

Nusigando diskusijų.
Keista pastaba tilpo vie- kus yra gabus komikas ir jis 

name tautininkų laikrašty gabiai atvaizdavo ir publi- 
apie busiančias diskusijas koje sukėlė nesulaikomą 
25 rugsėjo Lietuvių salėj, juoką. “Aido” choras vado- 
Ten pasakyta, kad “raudo- vaujamas jauno chorvedžio 
nukai, kuriem galvos į ke- V. Sukocko, dainavo pui- 
pures nesutelpa nori disku- kiai, bet publikoj buvo išsi- 
suoti su fašistais.” Bet tai reiškimų, kad nuo jo buvo 
netiesa. Šias diskusijas ren- tikėtasi ko tai nepaprasto, 
gia ne “raudonukai,” bet Josefina Karsokienė bu-

dovanokite,
Epiniai buvo npt trv« Dr P s- k’ Paskelbsime- Aukavo:‘ninku, dabar užpuolė di-
Grigaitis, Fred Akėkas ii' a'!“kaFs’ j"1™'“ , “Keleivio” numery telpaAbekas. Dr-gas J. Stilsonas V ,a'^„kaC1 n? £ m-l-?ldZ,,-.NeJa.U^ ku,-Jplatus Vykdomojo Komite- 
Di-avažiuod a m a s sustojo dul^ J' Sl.'?!'us’ . P®, ,z's norėtų, kad didžiuma to pranešimas apie Ameri-

ka' kos Lietuvių Kongreso nu
tarimų vykinimą. ir------------------------------- -—

Aukų surinkta $24.88. Kai- £enero1^ . ij kk«kjy reakci- Rti. " SocialUta*.

musų
jegamastis Kneižis eina iš- 
vieno su Hitleriu, kuris per
sekioja net ir katalikus? i

Tai kam čia visus “raudo- : oktetu. Sudainavus tris dai-' Vl.eH”iai_drauglJų deleSa- .Jakaitis, A. Gotautas, R. 
ninti” ir su Maskvos reika- neles, ji nusinešė su savim išdavė trumpus raportus Buknis p Uzanauskas, S. 
lais maišyti? Jeigu bijote į visą publiką ir nenutildo- 1S atsibuvusio Lietuvių Kon- Darmaitįenė, M. Yuška, D.
klausimus atsakyti ir jau- mos ovacijos skambėjo v? , j ^k -k Greina, J. Bruknis, po 50c. j Jeigu taip, tai tegul jis nui-
ciates, kad negalėsit fasiz- šame Olympia parite. Pasi- , kalbėti P o rano'rtu^ iš v*801™8 smulkiomis, viso ma nuo bažnyčios krvžių, o
mo apgintų tai taip ir šaky- rodo, kad drauge Karsokie- Kalbėti, o raportus iš- surjnkta $24.88. ----

nė turi su savim talentingų duot da sunkiau, tai visi de-
dainininkų ir moka iš jų iš- legatai išduos savo raportus Jeigu kūnų pavardes ne
prašyti tuos žavėjančius bai- draugijų susirinkimuose, ra užrašytos šiame praneši-
sus, kurių publika negali at- Prie progos delegatai mai o- me atleisite, klaidą pataisy-
sigėrėti. Man norėtųsi, kad riekite paaiškinti ir pavie- sime kitą sykį.
draugė Karosienė su tais ni^ms lietuviams, kad jie Komisijos narys,
daiųininkais pasitartų ir pa- dėtųsi prie Lietuvos gelbe- M. L. Balčium**,
laikytų tą puikią grupelę Jimo. Draugijos ir organi- 4615 Junction avė., Detroit.

kitę.
Sam Schwarts, 86 metų 

amžiaus senukas, perpiovė 
pats sau gerklę, palikdamas 
raštelį, kad sunku gyventi 
tokioj senatvėj be pinigų.

Jonas Janis.

jo vieton pastato Hitlerio 
ženklą — svastiką.

Kaip sakiau, Ispanijoj 
prieš teisėtą liaudies val
džią sukilo armijos genero
lai, monarchistai, kapitalis
tai, didelių dvarų savinin
kai, ir dvasiškija, kuri taip

Nuo Redakcijos—Šiame

WORCESTER, MASS.

Chesney's Canteei
GERIAUSI ISSIGfiRIMAI 

IR VALGIAI.
Visokia Degtinė. Likeriai, Vynai 

ir visokių išdirbysčių ALUS.
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS! 

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS” 
pavieniais numeriais.

90 Millbury Street
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike’...

—O kur taip bėgi uždu
sęs, tėve?

—Bėgu, Maike, pas slie-
sorių, kad šoblę išgaląstų.

—Ar jau eisi kopūstų kir
sti?

—Ne, vaike, reikia rik
iuotis ant vainos. Reikia 
Dievą ratavot.

—Ką tai reiškia?
—Tai tu, Maike, gal ne

skaitei. ką rašo musu kata
likiškos gazietos. jeigu ne
žinai. ką tai reiškia. Juk at
eina jau svietui galas. Anci- 
kristas jau pradėjo griauti 
Dievo karalystę. Visų pirma 
pradėjo bažnyčias deginti 
Maskolijoi, paskui Meksi
koj. o dabar iau ir katali
kiškoj Španijoj kunigus 
šaudo. Valuk to, Maike, 
šventas tėvas atsišaukė per 
radijušą i visą svietą ir pa
sakė, kad visi stotų Į bendrą 
katalikišką pruntą ir eitų 
faituotis už pono Dievo ka 
ralvstę.

—Su kuo “faituotis?”
—Ogi su bedieviais, ką 

nori kunigus išvyti iš kata
likiškos Španijos.

—Tu. tėve, už tuos kuni
gus perdaug neužsistok, nes 
Ispanijos žmonės ne be rei
kalo juos veja iš savo kraš
to. Kunigai juos kankino ir 
degino ant laužų, atėmė iš 
jų ir žemę, ir kitus turtus. 
Kryžių iškėlę jie plėšė kraš
tą ir lėbavo, o žmonės gyve
no didžiausiame skurde. Už 
tai Ispanijos liaudis dabai 
ir pradėjo savo skriaudikus 
vyti laukan.

—Maike, tu bedieviškai 
nekalbėk, ba dabar visiems 
bedieviams bus kaput. Jau 
mes riktuojamės pradėt reg 
Ii vainą.
—Ar tai jus i Dievo galybę 
jau nebetikit daugiau?

—Šiur, Maike, kad tikim 
Be Dievo valios nei plaukas 
negali nukristi nuo žmogaus 
pakaušio.

—Jeigu taip, tėve, tai 
reiškia, kad be Dievo valios 
niekas ir bažnyčios negali 
sudeginti. Kitaip sakant, 
kuomet Rusijos, Meksikos 
ar Ispanijos žmonės naiki
na kunigų tvirtoves, tai jie 
pildo Dievo valią, ar ne 
taip?

—Maike, tu čia man ap
sukai galvą. Aš nežinau, ką 
ant to atsakyti.

—Na, gerai, tėve, pasa
kyk man, kokia tau nauda 
iš bažnyčios? Tu jau pase
nai jon bevaikščiodamas, 
bet ar nors sykį kunigas nu
pirko tau naujus batus?

—O kodėl jis turėtų man 
batus pirkti. Maike?

Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis.
Jo mirties 20 metų sukak- Įtytas ir South Bostone, kuo- 

tuvėms. Į met čia veikė socialistų sce-
topiučįo28 d. suėjo 20 ““

metų, kai \ įlniuje mirė Ga
brielius Landsbergis-Žem-
kalnis, rašytojas ir pirmasis 
lietuviškojo teatro organi
zatorius. Jis gimė 1852 m. 
sausio 21 d. Biržų apskr., 
Kompanščiznos dvare, ne
toli Linkuvos miestelio. Mo
kėsi Linkuvos ir Šiaulių 
gimnazijose, vėliau Rygoje 
telegrafo mokslo. Tarnau
damas Maskvoje studijavo 
teisių mokslus tenykščiame 
universitete. Išlaikęs egza
minus, Landsbergis sugrąžo 
i Lietuvą ir buvo privatiniu 
advokatu. Čia jis iki 1895 
m. gyveno Joniškėlyje ir 
Linkaičiuose, daug kuo pa
dėdamas neturtingiems lie
tuviams kaimiečiams. Iš to 
kilo nesutikimai tarp jo ir 
bajorų, ir Gabrielius Lands
bergis buvo priverstas išva
žiuoti į Maskvą, kur gyveno 
tik 5 metus. Paskui, 1900 
metais, jis buvo Įpainiotas į 
gydytojo L. Vaineikio bylą 
dėl lietuviškų spausdinių; 
buvo suimtas, 4 mėnesius iš 
kalintas Liepojos kalėjime 
ir po to trejiems metams 
ištremtas Į Smolenską. Atli
kęs savo bausmę. Landsber
gis sugrįžo Į Vilnių. Čia 
jisai dirbo prie lietuviškų

—Red.) Lietuvių scenos 
mėgėjų vaidinimai yra nu-' 
veikę didelį kultūros darbą, 
o tame darbe viena pirmų
jų ir garbingųjų vietų ten
ka gabiajam lietuvių scenos 
vaidilai, kūrėjui, organiza
toriui ir dramaturgui Gab
rieliui Landsbergiui-Žem- 
kalniui.

Dievo Apveizda Valdo
v
Žmogaus Likimą?

VIDIJUS.

(Pabaiga iš pereito numerio.) Į užkariautų žemių bei provincijų valdovai.
Reikia žinoti, kad kun. Valadkos “Die-! Pavergtųjų tautų, provincijų bei kadaise 

viškos apveizdos” dar tuomet visiškai ne

—O kodėl tu neši jam sa
vo penkines, tėve?

—Tai ant Dievo garbės.
—Nebūk juokdarys, tėve. laikraščių ir buvo “Vilniaus 

Juk tu gerai žinai, kad Die- žinių” administratorium, 
vui nereikia nei tavo pini- Gyvendamas Vilniuje, 
gų, nei tavo garbės. Jis net Landsbergis daug dirbo ir 
nežino, kad tu pasauly gy- lietuvių scenos menui. Jis 
veni. Viską, ką tu nuneši organizavo chorus, ruošė 
bažnyčion, tėve, tai ne Die- spektaklius, pats juos reži- 
vas pasiima, bet kunigas, savo, pats juose vaidindavo 
Vadinasi, bažnvčia vra nie

buvo. Ji gimė tik tada, kada Romos krikš
čionybės didikams pritruko aukso ir kitų 
žemiškų gerybių.

Senovės persai žlugo ne dėl Dievo ap
veizdos užmačių, o tik dėl dirbtinės aro
gancijos, kurią įgijo Babilioniją užkaria
vę ir ją pavergę. Romos galinga imperija 
taip žlugo ne dėl to, kad užgimė Betlė
jaus tvarte vargingos žydų šeimos kūdi
kis, l>et dėl to, kad ji tapo perdaug išpus
ta, lyg ta pūslė, ir turėjo sprogti.

Pavergus didesnę trijų kontinentų dalį 
ir išplėšus ne tik materialius, bet ir dvasi
nius turtus didesnės dalies Europos, Azi- lopius n_ uuug,. jos ir Afrikos Roma lėbavo miižįnįškame 

kitokių scenos veikalėlių. į pertekliuje, taip kaip lėbavo viduramžių 
1907 metų pabaigoje mi- popiežiai ir visi kiti Romos katalikų tiky- 

rė Landsbergio žmona ir jis bos princai, jų bažnyčiai įsigalėjus, 
persikėlė į Kauną, o vėliau į Roma buvo arogantiška, išdidi ir tirio- 
Šiaulius, kur buvo paskirtas niška. Po jos koja pamintas vos alsavo pa- 
draudimo draugijos inspek- ?aulis. Juk ne veltui didis filozofas Sene- 
torium. Šiauliuose jis dirbo j ca, jaunam Neronui imperatoriaus sostą 
scenos darbą arpo ’ drau- užimant, šaipydamasis rašė:
gijoje, Kaune Dainos i “Kas, jeigu ne aš, tapo dievų išrinktas 
draupPJ** Prasidėjus di- vakjyti šios žemės žmogaus gimines? Kas, 
dzia.iam karui, Landsbergis ne a^ yra Sprendėjas tautų gyvybės
sugrjzo vėl j V įlnių, kui tik af mįrtjes? Ar ne aš valdau viso pasau- 
!,SeriUS me—.iio likimą? Ar ne nuo mano įsigeidimo 

-”1-" priklauso laisvė ar amžina vergija visų 
re. Palaidotas Rasų kapine- kR^ karalių bei karaliukų? Miestai ir išti-
Se’r- u i- t j v • 'Os provincijos į pelenus pavirsta man pir- Gabnehus Landsbeigis-Ltu pamojus> arba tampa atsteigta man
Žemkalnis bu\o nepapias- ak- pamerkus’ Kas, jeigu ne aš, gali sutei- 
tai tynos sielos n patiau- ktį tautoms laisvę ar jas nuo žemės veido 
kiancios širdies žmogus. Jis nutrinti, arba perkelti į kitus pasaulio už
visados buvo gyvas, atviras, kampius?... Aš esu dievų-dievas. Aš Impe 

užkrečiančia šypsena, j Neronag *

Be kitų savo veikalų, jis 
yra parašęs plačiai Lietuvo
je pagarsėjusią dramą 
“Blindą,” kuri yra išversta 
ir į latvių kalbą ir dar dabar 
Latvijoje tebevaidinama. 
Taip pat yra parašęs melo
dramą “Birutę,” misteriją 

Betlėjaus lopšelis” ir daug *-

su
Minint jo mirties 20 metų 
sukaktuves. Lietuvos uni
versitetas žada išleisti di-

Aišku, kad butų buvęs dar didesnis 
žmogaus istorijos stebuklas, jei šitoks Ro-

. . . ir pats jiems veikalus para- [džiūk jo monografiją. Taip
to toto.“’ daro Mto ??r ^'-(Vienasjo toW-'pa<t bus įšleitos ir antras ne“iy apčiuopiamu to-
priemTiaba.?ned^!b^ Kaun?™^ M J° bukl« žmonijos korijo! nebuvo ir nieką-
ni. ___________ _________ _______________________ dos nebus.

Romos imperatorius, su visais savo dva-—Kodėl nedora?
—Todėl, Kad ima iš žmo

nių pinigus ir nieko už juos 
neduoda. Niekui- pasauly 
kito tokio nedoro biznio nė
ra. tėve. Jeigu tu nueisi ke

Keisti Reiškini/ii rininkais bei augštos kilmės patricijais, 
sirgdami išdidumo liga, su laiku virto di- 

V/ashingtono apskaičia- supuvimo šašai, po kurių pluta rinko- 
vimu, šįmet Jungtinių Vals- v's daugiau ir daugiau dvokiančių pu-

NUMATO 17^50000-000
pajamųfarmeriams

Amerika maistą naikina ir 
importuoja iš užsienio.
"The Chicago Journal of tijų farmeriai turėsią netoli ^0- Pūliuojančios opos dažnai užnuodija 

nul iu krautuvėn ir užmokė- Commerce” paduoda įdo- 8 bilionų pajamų. Aukš- visą kūno organizmą. Pūvanti Roma mn- 
z Jis sako, kad čiausios farmeriu pajamos tinai užsinuodino ir noroms nenoroms tu-

ingtinių Vals- buvo 1929 metais. Nuo to vėjo eiti į užmaršos kapus. Ne tik vieni 
kui tai iis tau duos kumni tijų valdžia, kovodama su laiko jos pradėjo kristi ir didikai su imperijos galva lėbavo
Bet jeigu nuneši nėr kokius maisto perteklium, supirko krito iki 1933 metų, kuomet ir ištvirkavo; lėbavo ir ištvirkavo visi jos 

------ iš farmeriu ir paskerdė: Roosevelto administracija ------------------------------------------- -
6,410,886 kiaules, užėmė savo vietą.

Štai kaip išrodo farmeriu 
pajamos kiekvienais metais,

atdaidus dolerį bažnyčion, 
tai netik nieko negausi, bet 
nei ačiū kunigas nepasakys. 
Priešingai, jis da pažiūrės į 
tave kreivai, kad per mažai 
davei. Taigi pagalvok, tėve, 
ar galima sakyt, kad toks 
biznis yra doras?

—Tai ką, Maike, ar tu

1,307,612 galvijų, 
3,791,069 avis,
284,347 ožkas.
Be to. buvo išimta iš žem

dirbystės 36,767,000 akrų 
žemės, kad sumažinus javų 
perteklių.

. , . „ , . Bet tuo pačiu laiku buvonori ir mane Jfries kunigus importuota' iš užsįenio:
subunuvot? Jautienos 86,882,038 sv.

—Ne, tėve, tu daryk taip.
kaip tau išrodo geriau. Bet 
kartu ir protauk. Netikėk, 
ką popiežius per radio apie‘ 
Ispaniją kalba, arba ką ra
šo kunigų laikraščiai. Jie 
nušviečia dalykus tik iš sa
vo pusės. Bet tu stengkis pa
žiūrėti į tuos dalykus ir iš 
priešingos pusės. Tuomet, ir

Gyvų galvijų 364,623. 
Kiaulienos 13.908,176 sv. 
Sviesto 22,674,624 svarai. 
Kornų 43,242,296 buš. 
Kviečių 27.438,870 buš. 
Rugių 9,642,523 bušeliai. 
Sėmenų 17,559,000 buš. 
Maleso 235,161.684 gal. 
Taukų 245,850,922 sv. 
Padavęs šitas skaitlines,

pradedant su 1929:
1929 .... $10,497,000.000
1930 .... 8,451,000,000
1931 .. 5,899,000,000
1932 .... 4,328,000.000
1933 .... 5,117,000,000
1934 .... 6,348,000,000
1935 .._ 7,090,000,000
1936 .... 7,850,000,000
(numatoma)

MIRĖ BUVĘS GRAIKI
JOS PREZIDENTAS.

Pereitą sąvaitę Vienoje 
mirė Aleksandras Zaimis, 
buvęs Graikijos preziden
tas. kuris buvo priverstas 

vien tiktai tuomet tu galėsi žurnalas baltina Roosevelto rezignuoti, kad užleidus. 
suprasti tikrą padėti. ~ Tuo- a^ministraciją, kad ji laiko- Vlet^ fasistiskai monarchi- 
met tu suprasi ir bažnyčių sj “žvairiaakės” politikos ir iš
deginimo priezast). Nerei- nemato savo klaidų. Jeigu 
kės tuomet ir kardą galąsti maisto yra perdaug, tai kam 
pnes bedievius. q pįrkti užsieny, o savo nai-

—Tai pagal tavo rokun- kinti?
da išeina. Maike. kad ponas 
Dievas gali ppats apsiginti,

TRAUKINIO NELAIMĖ 
KANADOJ.

Novaro stoty, Ontario

ar ne taip? FRANCUZIJO3 FAŠIS-
—Žinoma, kad taip. TAI NERIMSTA.
—Na, tai denkiu, Maike. Pereitą sąvaitę francuzų 

ką mane nuspakaiinai. Aš fašistai Paryžiuje išėjo į 
jau mislinau, kad šiur rei- gatvę su plakatais, kuriais 
kės eiti bedievių kasavot. buvo atakuojamas socialis

tas premjeras Blumas. Dar-j

Ištikro, čia keisti dalykai, provincijoj, susikūlė trauki-
-------------- nys su darbininkais. Trys

žmonės buvo užmušti, 6 su
žeisti.

DAINA.
Tyliai skęsta pasvirusi saulė 
Paskutiniuos šešėliuos dienos.
Gal būt daug ką užmirški pasauly,— 
Tik tavęs neužmiršiu vienos.
Nusiubavo, nuvyto jau gėlės,
Ūžia rudenis juodasr lange:
Bet kaip tolimas laimės šešėlis 
Tu man viena, tu man brangi.
Aš žinau, gal po metų, po dviejų 
Ateis dienos netokios, kaip ši;
Praeis laimė, kaip džiaugsmas praėjo, 
Kai dar lakstėm po pievas maži.
Mes klausysim žuvėdrų prie marių, 
Mes klausysim lietaus prie klevų,
Ir atminsim, kad sniege vasario 
Buvo kartą smagu ir žavu.
Bet ar bus vėl ta laimė auksinė,
Bet ar bus tie sidabro juokai?
Gal būt, sielvarto tulpėm krūtinėj 
Mums žydės musų krašto laukai.
Gal būt staugiantis nulaistys 
Mums takus juodo skausmo naktim, 
Pražaliuos. gal būt, tavosios aistros,
Ir man liūdna gal bus su tavim.
Tyliai leidžias paraudusi saulė 
Paskutiniuos šešėliuos dienos,
Gal būt, viską užmiršiu pasauly,
Tik tavęs neužmiršiu vienos.

Juozas Krum nai
UŽNUODYTAS BUVĘS 

RUMUNIJOS MINIS- 
TERIS.

Buvęs Rumunijos užsie-
ISPANUOS PREZIDEN- bininkai puolė fašistus ir į- nio reikalų ministeris Titu-------.. i. -x • iegcu, kurįs dabar ištremtas

gyvena Šveicarijoj, sunkiai 
susirgo. Sakoma, kad jis už
nuodytas.

TAS ESĄS NELAISVĖJ, vyko muštynės. Bet fašistai 
Ispanijos fašistai paleido ^uvo ^taškyti

paskalą, buk Ispanijoj val
džios jau nebesą. Preziden
tas Azana esąs jau “raudo
nųjų” suimtas ir valdžios 
vietoje atsistoję anarchis
tai. Šitas melas skelbiamas 
tam, kad pateisinus fašistų 
sukilimą prieš respublikos 
valdžią.

SUGAVO KLERIKALŲ 
LAIVĄ SU GINKLAIS.
New Jersey valstijos pa

krašty buvo sugautas laivas 
su ginklais. Manoma, kad 
Amerikos klerikalai siuntė 
šitą šmugelį Ispanijos fašis
tams.

APIPLĖŠĖ BANKĄ
Manchester, Vt.—Pereitą 

sąvaitę plėšikai čia išplėšė 
iš Factory Point National 
Banko $5,000 ir pabėgo au- 
tomohiliuje.

MANO LIETUVA!
O, mano Lietuva!
Nelaimės Tau griūva—
Ramutį artoją marina!...
žaliuose laukuose 
vien kapinės ošia...
Pakrypus bakūžė kraujuose!..
Nemuno krante,
plieno šarvuose
artojuj, štai, duobę paruošia...
O, mano tėvyne, 
man spaudžia krutinę!...
Bet žinau, kas Tavo laisvę sumynė.

Balanda.

neprigulmingai besitvarkančių miestų, 
gyvenimas buvo galutinai sutriuškintas, 
jų gyventojų moralė ir fizinė jėga virto 
lavonu.

Taip Romoje, taip ir provincijose siau
tė apgavystės, žmogžudžiavimai, paleistu
vystė, kriminališka spekuliacija, jieškoji- 
mas favorizmo ir kitų niekšiškų priemo
nių savo idijotiškai egzistencijai palaikyt. 
Gobšumas nežinojo rubežių. Vieni siekė, 
žut-but pralobti, įsigalėti, o kiti, siekė vo
liotis tinginiavime bei žėruojančiame per
tekliuje. Mažiau apsukrus, vilko vergijos 
jungą, arba urmu mirė nuo bado ir amži
no skurdo.

Miestų administratoriai buvo niekas 
kitas, tik sąžinę pardavę pigus mekleriai, 
perkupčiai ir spekuliantai, kurie be pasi
gailėjimo melžė ir alino provincijas, vers
dami visas tautų gerybes į Romą, kuri var
tėsi aukse, nelyginant kiaulė šiltame mėš
lyne. Imperatoriai su visais savo patrici
jais ūžė, o varguomenė mirė iš bado.

Sykį Petronius, stovėdamas su irąpera- 
torium Neronu ant balkono, pasakė; “Tu 
turi prieš savo akis didelį miestą, kuris yra 
panašus į lauką marui siaučiant—nieko 
daugiau, kaip tik lavonai ir plėšrus, alka
ni varnai, kurie juos godžiai ryja !”

Romoje buvo inėjusi mada teikti savo
gyventojams nemokamai maistą ir pini
gais apdovanoti, nežiūrint ar tam buvo 
reikalo, ar ne. Buvo steigiami cirkai, teat
rai ir amfiteatrai, į kuriuos rinkdavosi tūk
stančiai Romos piliečių. Ten buvo kelia
mos milžiniškos puotos, kurios trukdavo 
nuo kelių dienų iki kelių mėnesių.

Trojanas, užkariavęs Dacią, lėbavo sa
vo karališkame amfiteatre per ištisus ke
turis mėnesius. Puota prasidėdavo dienai 
auštant ir baigdavosi tik saulei nusileidus. 
Šimtai tūkstančių Romos privilegiriuotų 
didikų pačiam imperatoriui dalyvaujant, 
valgė, gęrė, linksmai krikštavo ir net vie
šai kekšavo, o įvairus pasmerktieji, vergai 
ir karo belaisviai, suvaryti iš svetimų že
mių, turėjo linksminti juos grumdamiesi 
arenoje su tam tyčia iš Afrikos prigaudy- 
tais ir gerai išalkusiais liūtais, tigrais, 
drambliai ir kitais laukiniais žvėrimis. 
Kraujas visų tautų maišėsi su plėšriųjų 
žvėrių krauju ir tiško ant Romos impera
toriaus didiku girtų veidų. Pragėrę savo 
sielą, romėnai maudėsi žmogaus ir žvėries 
kraujo mišinyje, nieko nemąstydami apie 
save ar kas bus rytojaus dieną!

Bet iš žmogaus gyvenimo istorijos mes 
žinom, kad nežiūrint kuriame amžiuje jis 
butų gyvenęs ir nežiūrint kaip skaudžiai 
jis butų kentėjęs, ar gardžiai smaguriavęs, 
jis niekados nebuvo dvasioje patenkintas. 
Ar jis vilko sunkų vergijos jungą, ar nar
dė pertekliuje, kaip Romos imperijos pa
tricijai ir visi kiti plutokratai, jam kartas 
nuo karto švistelėdavo mintis, kad ne vi
sur ir ne viskas yra tobula ir gera. Vergas, 
plebėjus, pusiau badaudamas pradėjo a- 
bejoti, kad imperijos dievai jam mažai 
tegelbsti. Nors jis jiems ir nuoširdžiai mel
dėsi, nors jiems aukas ant aukurų krovė, 
nors ištiesęs rankas susimvlėjimo prašė, 
vistiek nieko iš jų nesusilaukė. Romos visi 
dievų-diievai, lyg kokio neišaiškinamo 
keršto apsėsti, jį vis giliau ir giliau į var
go bedugnę gramzdino.

Panaši abejonė retkarčiais gimdavo ir 
išsipagiriojusio patricijaus galvoje. Jam 
taip pat atgriso orgijos šalia savo impera
toriaus besėdint ir į perskrosto žmogaus 
ar gyvulio kraują bežiūrint. Nors jis ir 
garbino valstybės dievus, jam vistiek bu
vo aiškus tų dievų niekingumas. Jis žinojo 
praeitį Egipto, Asvrijos ir senovinės Babi- 
Uonijos; iam taip buvo maž-daug žinoma, 
kaip maža žydų tautelė, per tūkstančius 
metų ujama gyveno ir tvarkėsi pagal Mai- 
žės dešimtį prisakymų: jis matė, kaip kai
myninė Graiki:a savo augštoj kultūroj žy
dėjo: užtai ir jis kai kada pradėjo supras
ti, kad jo vedamas gyvenimas vra tušč’as 
ir niekingas—nevertas sąmomngo žmo
gaus gyvcn'mo. Jo mintys varžėsi ųž pen
kių kūno pajautimų ribų. Ir tat visa' natū
ralu. Žmogus per amžius buvo ir šiandien 
*ebėra reikalingas daugiau negu tikybinių 
burtų, kad pateisinus savo misterišką ek- 
zistancija. Didelė Romos dievų kompani
ja nustojo savo misteriškos intake s taip 
vergo, taip patricijaus gyvenimui. Kada 
šitokia mintis pradeda bręsti žmogaus sie
loje. mes visuomet turime laukti didelių 
politinių bei tikybinių revoliucijų. Ir revo
liucija įvyko! Bet tai nėra “šv. Dievo an- 
veizdos” įsikūnijimas, o žmogaus troški
mų išsiveržimas.

I



-, rrr ,,f * * ♦ * r<»»r»»rrr

No. 39. Rugsėjo 23 d., 1936 m. KELEIVIS, SO. BOSTON. Penktas Puslapis.

VALDŽIOS ŠNIPĖ.

Brazilija Ruošias Po-Kova Eina Tarp
litinėms Byloms. Dviejų Sistemų.—
Brazilijos prezidentas Ge-1 Kalbėdamas anądien far- 

tulio Vargas padavė parla- merių susirinkime, senato- 
mentui reikalavimą, kad rius Borah pareiškė, kad 
karo stovis butų pratęstas Europoje dabar verda žut- 
da trims mėnesiams. Dabar- butinė kova tarp dviejų po- 
tinis karo stovis baigiasi 21 litinių filozofijų, tarp dvie- 
rugsėjo. Justicijos ministe- jų valdžios sistemų, ir Ame- 
ris Rao priduria, jog karo rika negali pasilikti šiuo 
stovio pratęsimas esąs būti- klausimu bešališka. Klausi- 
nai “reikalingas,” kad da- mas eina apie tai, ar žino
vus prezidentui “tinkamą j- nės turi turėti valdžioje bal- 
rankį politinių bylų užbaigi- są, ar turi klausyti despotiš- 
mui ir komunizmo išnaiki- kų įsakymų. Kitaip sakant, 
nimui.” ar pilietis turi valdyti, ar

Dabartiniu laiku Brazdi- būti valdomas? Šita kova 
jos kalėjimuose sėdi daug eina kiekvienoj šaly ir ši- 
valdžios priešininkų, ku- tais klausimais negali būt 
riuos ji vadina “komunis- nusileidimo, sako Borah. 
tais.” Šiomis dienomis pra- Tai yra kova tarp diktatu- 
sidės jų bylos. Kiek iš viso ros ir demokratijos.
iu vra suimta ir kiek bus --------------
teisiama, valdžia neskelbia. MOTINA NUTEISTA UŽ 
Nuteisti busią tremiami Į KŪDIKIO NUŽUDYMĄ, 
tam tikras kalinių koloni- Tulas laika3 atgal New
J38- Yorko valstijoj buvo nuteis-

.. 7 ta mirti elektros kėdėj Do-J uodo JI Žmonių Rasė rothy Shenyood, 28 metų 
amžiaus motina, nuskandi
nusi savo kūdiki, kad nerei
kėtų jam badauti. Ji buvo 
uždaryta Į Sing Sing kalėji
mą ir elektros kėdė jau bu
vo jai paruošta, bet apelia
cijų teismas mirties bausmę 
panaikino ir grąžino jos bv

Nyksta.
Australijos valdžios an

tropologas Dr. Donald 
Thompson tyrinėjo tolimų
jų šiaurės vakarų čiabuvių

I

RIMSOS KURINIŲ PARODA PIT'I'S- 
BURGUE NEPAVYKO.

Justicijos Departamentas pa
skelbė, kad šiomis dienomis šita 
leidė buvo paskirta j valdžios 
šnipų štabų. Ji yra Margaret 
Eleanor Connors iš Bridgeporto, 
Conn.

gyvenimą ir praneša, kad
juodoji rase tenai jau bai- f at , j irmajį teism’ą 
ma „virt, .Ja na,k,na halt. „ ^0CerisJ buvo tei.gia nykti. Ją naikina balt 
veidžių atnešta civilizacija. 
Kol laukiniai gyveno susi
spietę i dideles gimines, tol 
jie galėjo kovoti už būvį. 
Bet kuomet jų giminės buvo 
pa krikdytos, pas juos neli
ko jėgų grumtis su gamta ir 
jie miršta. Amerikoje tas 
pats yra su indijonais. Eu-

siama iš naujo ir tas pats 
teisėjas nuteisė ją kalėji
man nuo 6 iki 16 metų.

APSIVEDĖ IR PASIKORĖ
Šiomis dienomis apsivedė 

John Leighton, žinomojo 
Bostono fabrikanto ir tur- 

ropiečių civilizacija baigia tuolio Leightono sūnūs. Ap
juos naikinti. sivedęs išvažiavo į New

_________ Yorką honey moon pra
leisti. Po trijų sąvaičių jo 
jauna pati rado jį viešbučio 
kambary pasikorusį.

MAINE’O RINKIMUOSE
LAIMĖJO REPUBLI- 

KONAI.
Pereitą panedėlį Maine’o 

valstijoje buvo rinkimai. 
Juos laimėjo republiko- 
nai. Jų kandidatai į senato
rius, gubernatorius ir kon- 
gresmanus gavo 
balsų, negu demokratų kan
didatai. Maine’o valstija 
visuomet balsavo už re

AMERIKA PERKA KA
NADOJ DAUGIAU GY

VULIŲ.
Šįmet per 6 mėnesius 

daužau ^"8*^ Valstijos nupirko
Kanadoje 125,912 galviju 
mėsai. Pernai per tą patį 
laikotarpį buvo nupirkta

publikonų kandidatus, to- ’ *
dėl čia nėra joks jų laimėji
mas, tik išlaikymas senų po
zicijų.

VOKIEČIAI ATSTATO 
PAREINĖS TVIRTOVES.

Iš Bazelio pranešama,

laikas (buvo skelbiama, 
kad paroda tęsis iki 14 rug
sėjo, bet uždaryta 11).

_...., . . • o t i Pats dailininkas Rimša> renge tautininkai su ku- zultatų negu pirmasis? Jau!skundėsi kad su sav0 0. 
mgais. Dabar nęra kas ludens laikas, gali pašilai- da jam nepavykę užintere-

. apmokėtų lesąs. Ryti ir oras nepalankus. suotJį pįtts&ngho didžiulių
Garbės trokštančių žmo- Dabar kunigai kaltina laikraščių. Ir bendrai, jis 

nių yra daug, bet kai reikia biznierius, kam jie žadėjo nerandąs tokių spaudos at- 
paimti atsakomybę dėl gar- padaryt pelno tame sąvo
bes, tai mažai kas nori. garsiajame piknike, o nepa-

Išeina taip, kaip toj paša- jr kunįgaį įr biznieriai 
raitei yra sakoma: Einam. norgjo garbės būti Rimšos 
Katre, putros srėbt. ^xUr . parodos komitete, bet kaip 

reikia dabar apmokėti tos 
, ,tT,. TZ parodos lėšas, tai įšeina taip
koma. Einam, kati e. nu- Į-ajp irtai Katrei: “Pupt, 
pų kulti, tai Katre atsako: pup^ negaliu ir sveikatos

manasis, manasis, tas didy
sis šaukštas?” Bet kada sa-i 6

LAKŪNO ŠALTENIO AT
SILIEPIMAS.

Keleivio” šį m. rugpiu
čio 5 d., laidoje tilpo ten
dencingas jūsų korespon
dento K. K. pranešimas, 
“Kaip aš sučėdijau penkinę 
‘Vienybės’ piknike Balti- 
morėj.” Tame pranešime 
rašoma apie “V-bės” pikni
ką ir minimas tautininkų la
kūnas iš Brooklyno. Kad 
nesuklaidinus, ar nesukėlus 
kokių nors nepamatuotų 
minčių “Keleivio” skaityto
juos—aš noriu pareikšti: 
kad Dariaus-Girėno aero 
kliubas Brooklyne buvo 
kviestas į tą pikniką su kliu- 
bo lėktuvu “Sparnuotas Vy
tis.” Ir tą skridimą iš Brook
lyno į Baltimorę sutikau į- 
vykdyti aš su kitais kliubo 
nariais. Ir liepos 26 d. mes 
tikrai buvom Baltimorėj su 
ėktuvu ir dalyvavom “V- 

bės” piknike.
Ta pačia proga noriu pri

minti, kad liepos 4 dieną su 
ėktuvu dalyvavau rengia

moj katalikų lietuvių dienoj 
UasČiaus parke. Tai kodėl 
ūsų korespondentas vadi

na mane tautininkų lakū
nu? Atskiros partijos na- 

? Aš suprantu — “Kelei- 
turi savo tikslus, o 

‘Vienybė” — savo; “Kelei 
vis” turi savo 
šaltinį, o “

nu. 
vis’

MILWAUKEE MIESTE 
SUSTREIKAVO GAŽO 

DARBININKAI.
Mihvaukee miesto gyven 

tojai susirūpino, kad nerei 
ketų pasilikti be gazo, nes 
sustreikavo gazo kompani

kad netoli Šveicarijos šie- jos darbininkai reikalauda- 
nos vokiečiai pradėjo staty- mi dOTgiau ajgos
ti fortus Reino paupiu. Švei- ________
carija kels dėl to protestą KANADOJ RADO DU UŽ- 
Tautu Lygoj ir reikalaus, SIMUŠUSIU LAKUNU. 
kad fortifikacijų darbai bu- , __ j •
tu nutraukti, nes jie laužo Menuo atgal Kanadojenes jie 
Versalio taikos sutartį. žuvo du valdžios lakūnai

_________  Ccleman ir Forty. Dabar ra
TRANSATLANTINIAI LA- d? JR lavonus Albertos pro-

KUNAI NUSILEIDO vincijoj, netoli Edmontono
NEWFOUNDLANDE.
Du transatlantiniai lakū

nai. Richman ir Merrill, ku- 
riedu norėjo perskristi At
lanta ir sugrįžti atgal, grįž
dami buvo priversti nusilei
sti Nevvfoundlande, Kana
dos nakraštv, nes pritruko 
gazolino. Nusileisdami nu
laužė propelerą.

PER LANGĄ NUŠOVĖ 
MOTERĮ.

Poughkeepsie, N. Y.—Pe
reitą savaitę per virtuvės 
langą čia buvo nušauta savo 
namuose Mrs. Catherine 
Hali. 67 metų amžiaus naš
lė. Virtuvės langas buvo at
daras ir žmogžudys šovė iš 
arti. Policija spėja, kad jis 
pabėgo automobilium.

“GIMUSI ARTISTĖ?

čia parodyta Hollywoodo fil
mų aktorė Gaire Trevor su 9 
mėnesių mergaite, kuri jau da
lyvauja judomuose paveiksluo- 

kur reikia mažu kūdikiu.

10

Pupt, pupt, negaliu ir svei
katos neturiu.”

Panaši istorija atsitiko 
pas mus Pittsburghe ir su 
dailininko Rimšos paroda.

Atvykus Rimšai Į Jungti
nes Valstijas, pasireiškė li
pas mus noro surengti Rim

neturiu. Dailės Mėgėjas.

Kaip išrodė parodos užda
rymas.

Rugsėjo 11 d. buvo pas
kutinė dailininko Petro 

»»«x Rimšos parodos diena. Pa
šos darbų parodą. Kiek ’^da buvo įstatyta Pittsbur-* * . . . o-h/k I 1 mvneeitntn notolnm irman žinoma, tai pirmiausia

stovų, kurie įdomautų jo 
kuriniais. Mat, jo kūrinėliai 
siauro tautinio pobūdžio, 
svetimtaučiams neįdomus.

Rimša sako: “Pittsbur
gho laikraštininkai klausi
nėjo mapęs, ar Lietuva turi 
pasaulio maštabo dailinin
kų?” Jis atsakęs, kad Čiur
lionio kuriniai galima skai
tyti pasaulinio maštabo.

Reporteris.

SIENINIAI
KALENDORIAI

1937 METAMS.
Užlaikau daug visokių rusių- ir vi

sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini
mais; ir pigiai. Kurie norėtų pardavi- 
nėt pavieniais, geros išlygos. Turime 
ir Dariaus-Girėno Kalendorių ' su jų 
aeroplanu. Prisiunčiame i namus kas 
pareikalauja. Z. G1LEV1Č1US, (-)

73 Hartford Avs„
NEW BRITAIN, CONN.

PAJIEŠKOJIMAI
Jenny Petraitytė pajieškaa savo 

tėvelio ADOLFO PETRAIČIO. Jei
gu esi gyvas, prašom atsiliepti grei
tai. Mes visi dirbame ir mes jūsų vai
kai Stanukas, Janytė ir Edvardultas 
norime tave pamatyti. Kurie žinote 
kur iis randasi, malonėkite pranešti 
jo adresą. Jenny Petraitis (0)

2212 Larkins Way, Pittsburgh, Pa.

JĖZUITAI NUPIRKO 
DVARĄ.

North Andovery, netoli 
nuo Bostono, jėzuitai nupir
ko brangų Kunhardto dva
rą prie Great Pond ežero ir 
vartos jį savo dyklaikiui 
leisti.
S n.,, '

BRAZILIJOJ AREŠTUO
TAS FAŠISTŲ LYDERIS.

Brazilijos valdžia užda
rė Santa Catarmos-valstijoj 
integralistų organizaciją ir 
suėmė jų vadą Decą. Inte
gralistų vardu vadinasi Bra
zilijos fašistai, kurie dėvi 
žalius marškinius.

Norintiems žiemą praleist
šiltame klimate.

Orange Beach, Ala. per visą žiemą 
būna šilta kaip ir Floridoje, bet pra-

___ ___  _____ gyvenimas čia yra labai pigus. Pilnai
jiems palinkėta tik gero pa- to sekretorius C. J. Wosh-

gho Universiteto patalpoj ir
SLA. 3-čioapskričio Komi- »?*• nuo 2 iki H rugsėjo, 
teto susirinkime tas klausi- Uždarymo ceremonijose da
mas buvo pakeltas ir buvo .'?■« buvo nedaug Nesitei- 
išrinkta komisija iš J. Balt- ke atvykti net didele dau- 
rušaičio ir S. Bakano, kad komiteto nanų, kuntj
susižinotų su kitomis drau- xaidai buvo atspausdinti 
gijomis ir paragintų jas ruo- tam tlkr0Je knygelėje, 
štiš prie Rimšos parodos. Nors tame garbingame

Bet vėliaus teko sužinoti, ?5raše ,b?X° surašyta apie 
kad parodos rengimą pasi vardai figūravo daug 
ėmė į savo rankas Lietuvių Pittsburgho garse-
Vaizbos Butas, p. P. Pivaru- "VM, kurių tarpe buvo ir 
nui vadovaujant. Tuo budu 3 kunigai, tačiau parodos 
pasirodė, kad SLA. 3-čio uždaryme nedalyvavo nei 
apskričio komiteto nipestis kunigas. Turbut bi-
dėl Rimšos parodos buvo ^ad nereikėtų pinigų
bereikalingas, jei musų biz- Pndėt.
nieriai įmasi to darbo. Buvo Parodą uždarant, komite-
jiviuo cur. g, v i v . 1 ypatoms, virimui indai ir kiti pato-
sisekimo ir mes, paprasti ner perSKaite tam tlKSlUl trumai kainuoja tik $10 į mėnesį. 8 
žmoneliai, laukėm tik žinių parašytą aktą, po kuriuo Į kambarių stuba, 12 yp.tų-415 į mė- 
apie parodos atidarymą, pasirašė visi dalyviai. Vie-j
kad galėtumėm ir mes pa- nas iš dalyvių pastebėjo, Į 
matyti garsiuosius Rimšos kad to akto sakiniai turėtų 
kurinius. būt pataisyti, nes dabar sun-

Musų biznieriai, nežinia, ku suprasti, kas ten norima; 
kokiais sumetimais, pasi- pasakyti. i
kvietė į talka kunigų Vieny-;. Uždarymo ceremonijose 
be ir Rymo kataliku fe

kalbėjo uKrainie-

Pajieškau KAZIMIERO INDRI- 
ŠIL’NO, paeina iš Šiaulių apskr., Li- 
gumų parap., Vilunaičių kaimo. Pra
šau atsiliepti. Kurie žinot kur jis 
randasi, malonėkite pranešti jo ad
resą. Mrs. P. Sanders,

Box 5, Myer, N. Y.

VVALTER RIMOČIKAS, jo pajieš- 
ko jo krikšto duktė. Ji jau nematė jo 
penki metai ar daugiau ir nežino kur 
jis gyvena. Prašo atsiliepti sekančiu 
adresų: Miss Esther Daugas (9

113 Pine Hollow Rd.,
Oyster Bay, L. I., N. Y.

Pajieškau brolio Juozo Banųškevi- 
čiaus, kilusio iš Trakų aps., Onuškio 
vals., Samnikų kaimo. Gyvena, ro
dos, apie, Čhieagą. Norėčiau susita

isyti su juo, nes turiu svarbu reikalą 
i iš Lietuvos. Kas apie jį žir.o, malo. 
nės man pranešti šiuo adresu , (9)

Alinei a Banuškevičiutė, ’
856 VVeetern avė., W. Lynn, Mass.. __________

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui’ draugės 

nuo 30 iki 45 metų amžiaus, kuri my- 
ilėtų gyvent ant farmos. Aš esu far- 
Įmeris, turiu savo farmą 127 akerius 
i žemės, čionais viskas auga gerai, 
(sveikas oras gyventi. Esu 48 metų 
i atrodau jaunas, našlys be vaikų, vie
nas gyvenu, norėčiau susirasti sau 
rimtą ir neblogai atrodančią draugę. 
Prašau atsišaukti greitai ir prisiųs- 
kite su pirmu laišku savo paveikslą^ 

John Riškus (0)
Box 181, Milner, Golo.

r»esj. Norint daugiau informacijų 
klauskite laišku: (2)

STANLEY GRYNEVICH,
ORANGE BEACH, ALA.

irVITAMINAI A 
Dedami į 

Patikimus Vaistus
---- o. . , - , , , .Kam būti nervuotu ar jausliam?talikų fedei a- buvo pasakyta keliatas pra- Naujasis nuga-tone moksliškai

ei ją, visai aplenkdami SLA. kalbėlių: kalbėjo ukrainie- S^uĄ fe^iTJ.MT7iAIuestoginS 
3-čią apskriti Lietuviu Mo- tis akvokatas Onishkow ir: vaistas nervuotiems audiniams ir vei
kslo Draugiją ir kitas vadi- pats dailininkas Rimša. Tuo
namas laisvas organizaci- viskas ir pasibaigė. nes jausliais ir prikliais- Sustiprink
. c Tz. , , i ; savo nervus su nauju NUGA-TONEjas. Kiek teko patirti iš paro- įr tuoj visi nesmagumai liks užmirš-

Kunigai priėmė biznie- dos rengėjų ir paties daili- tu ^uga-tone neturi bio-
LVO, rveiei- nų pakvietimu bet Vistiek mnko Rimsos, tai Į parodą lengvas vartoti. Jei nebusi patenkin- 

... ^formacijų norėjo sužinoti, kas pa- nepedaugiausia lietuvių bu-;
Vienybe savo. dengs parodos lėšas. Biz- vo atsilankę. Buv^ užsukę vaistininkus. PNeatidėiiok,F įsigyk

Pajieškau gyvenimui draugės, nnu 
45 iki 55 metų; aš esu 55 metų, iš a- 
mato esu siuvėjas (kriaučius), turiu 
savus namus ir namie dirbu. Su laia- 

. ku prašau ir paveikslą prisiųsti. Ma
no antrašas: Joseph Lucky <9)

2238 Caniff avė., Hamtramck, Mich.'-'j

Parsiduoda Farmukė
5 akeriai, Bostono apielinkėje. Stu- 

■ ba 6 kambarių ir kiti budinkai. P>š 
! matykit. geras pirkinys. $3,500, į nešt 
$1,000. Prie State Road. (1),

JOHN YUD1S r'J
51 Wellington Lane avė.,

East Lexington, Mass.

| PARDUODU LIETUVIS- 
KUS BALANDŽIUS.

eitais kliubo nariais. Ir už nįeriai užtikrino prabasčius, keli svetimtaučiai. T1
jį as buvau atsakingas, nes lėšų padengimas esąs ParodOs komiteto nariai i ^fn2? a ir^
as lėktuvą vairavau. Uz ki- išrištas- kunitrėliams; he- i r j- • , KY“llieto. nanai Nuo užkietSjimo imk uga-sol. 
tus -“V-tes” piknike ivy- i^k^ "k ne'r ?kunde^.kad lenkai uzpro- T.i id»i«, ir soc.
kius kain korpsnondentas • k ’ K" .L’?.au1g1ą testavę Pittsburgho Umver- -----------------------------------kius, Kaip Koresponaentas ir bažnyčiose gerai išrėkia- ą;rprn voifivhjii HpI Rimšns 
Tad reikia žiūrėti kiekvie- :mUoti biznierių niknika ku Jtet® Kimsos,nam i Drieki o nesižvalovti n?U(71 Olznien^ Pikniką, ku parodos ir pareikalavę, kad nam į pneių, o nesizvatgyti ns buvo rengiamas 26 rug- hllfn nflrndfts nražalinti 

salis ir atkakliai nesistum-
dvti alkūnėmis, kad 
taikius nekaltiems, tvartu dos lėšas, 
noriu pranešti, kad mano Kaip visiems jau žinoma, 
tikslas — aviacija. Mano tas biznierių piknikas buvo 
partija^—lietuvių tauta. Ir rengiamas konkurencijai su 
pasiryžęs dalyvauti su vi- lietuvių radio valandos pik- 
sais lietuviais, nes aviacijos niku? ir peino jie nepadarė, 
sportas nėra atskiros parti-, Susidarė naujų rūpesčių 
jos uždavinys. dėl parodos lėšų padengi-

Ši pranešimą rašau, nes mo. Tenka rengtf kitas pik- ’ ’• 
jaučiuosi užgautas jūsų ko- nikas, kad sukėlus lėšų. Bet j 
respondento K. K. Nors ko- kas gali užtikrinti, kad kitas • 
respondentas mano pavar- piknikas duos geresnių re-' •.
dės ir nemini, bet kiti laku- --------------------------------------
nai tenai nedalyvavo. Tą 
skridimą liepos 26 dieną į 
Baltimorę iš Brooklyno te
ko vykdyti man pačiam su 
rašo, ne mano reikalas kal
bėti. Todėl baigiu,

Lak. P. Šaltenis.
Redakcijos pastaba: Mu

sų korespondentas nedarė 
priekaištų jokiam lakūnui, 
jis tik kritikavo pikniko 
rengėjus, todėl mes nesu
prantam, ko lak. Šaltenis 

. 'šoka prieš jį. Negana to, jis 
da nori mums aiškinti laik
raščių tikslus ir kur mes tu
rim žiūrėti—“į priekį” ar 
“į šalis.” Ar nebūtų geriau, 
kad jis žiūrėtų tik savų tiks
lų ir nekištų nosies kur ne
reikia?

... x .. butų iš parodos prašalinti
nono P1UC1°. tas piknikas pa- tje kuriniai, kuriais lenkai 

dengsiąs visas Rimsos paro- yra pajuokiami. Dėl to bu- 
vęs sutrumpintas ir parodos
i
♦ Telefonas: Yark 3163

DAKTARAS

A L. Graičunas
Physician and Surgemt

Valandos: 8 iki 11 ryto,
6 iki 9 po pietų.

• 3310 SO. HALSTED STREET, 
CHICAGO, ILL.

Worcesterio Lietuvių Išdirbystės Alus

MEKSIKOJ ŽUVO 
ŽMONIŲ.

Pereitą sąvaitę Meksiko
Husas nuvirto į gilų tarp- se, 

kelį. Katastrofoj 10 žmonių Tai^i galima sakyti, kad ji yra
užmušta ir 15 sužeista. jau “gimusi artistė.

KUBOJ NAUJAS SĄ
MOKSLAS PRIEŠ VAL

DŽIĄ.
Iš Havanos pranešama, 

kad tenai areštuota 6 žmo
nės, kurie organizavę “plien 
kepurius” valdžiai nuversti.

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

JAU GAUNAMAS IR B0NKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREW1NG C0., Ine.
TELEFONAS 
Worcester—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

Juodtralviaf, rud
galviai, gelton 
galviai ir balt
galviai. Prigimt- 
čiu į visas dalia 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą. 

GEO.
BENDORAIT18 
520 WiUon S«>.

Waterbury,

t*

AR ROMOS
piezius yra Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKAU • / ♦ • ’ . t • e.

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?

Kau’ie Kunigų Se- 
aiškino kokių

esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
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 VL Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelną’ Francuzijai. 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dieve 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgenc.jas.

KIEKVIENAM ROMOS KATA&&I7I reikėtų perskaityt tą 
knygą, nee joje raa daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bdŠnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam- 
sinimą plačios visuomenės, ypatinMii reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kutį/ M. Valadka.

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

gos vardas, KAINA $2.00. \
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.23.

SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaun< 
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu: 
REV. M. VALADKA, R. D. 2. DALTON. PA.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

“KELEIVIO” KNYGYNE
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

f

Per kurį laiką, šios lietuvių Bravarnė* galima gaut nusipirkt Šerų, 
interesuoti turi kreiptis pas prezidentą MR. PINKEVICHl’S,

81 Lafayette Street. Wnreester, Mass.

1



KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 39. Rugsėjo 23 d., 1936 m.

Kas Daroma Lietuvos Liaudžiai Paremti, 
Siekiant Demokratijos Atsteigimo?

KAS MUMS RAŠOMA.
Ke-

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO VYKDOMO 
JO KOMITETO SEKRETORIAUS PRANEŠIMAS.

LDS. Centras* prisidėjo prie metines duokles. Sekamos drau- simokai.cių 
Kongreso ir ragina kuopas dėtis gijos buvo atstovaujamos:

, . . rk u- • i c : ; , 1 “Didžiojo Lietuvos Kuni- Lietuvių Darbininkų Susivie- •’
lūjimo centro sekretorė pri-

Ko-

yaikščio Gedimino Kliubas. 
“švento Kazimiero D-ja. 
“Laisvės Choras. 
“ALDLD 85 kuopa. 
"SLA. kuopa.
“Panelės švenčiausios Ne-

Pagelbos Moterų

siuntė ALK Vykdomajam 
mitetui $5 ir rašo:

“...siunčiam jums čekį ant $3. 
kaipo metinę duoklę už musų 
narystę prie Amerikos Lietuvių
Kongreso. I perstojančios

“LDS. Pildomoji Taryba, iš- Draugija, 
klausiusi raporto savo atstovų Į “Gedimino Kliubas darinko 
iš Amerikos Lietuvių Kongreso dar 4 delegatus į vietini komite-
Atsteigimui Demokr a t i n ė s

Tvarkos Lietuvoj. Įvykusio 20 
ir 21 dienom birželio, 1936. Cle- 1 
velana, Ohio. vienbalsiai užgi
ris Kongreso rezoliucijas ir ta
rimus ir nutaria prisidėti prie j 
Amerikos Lietuvių Kongreso su ' 
85 metine duokle.

“Toliau. LDS. Centro valdv- i

tą. Pirmiau turėjo 3, dabar bus 
. eptyni.

“Su pagarba.
"Bendro Veikimo Komitete 

raštininkas, S. Kenkus.’'

Aukos Lietuvos anti-fašisti- niams politiniams kaliniams.

“Tėvyne* išgarsino 
leivj.**

W. G. Lasky iš Brookton- 
tlale, N. Y., rašo:

Gerbiamieji “Keleivio“ 
leidėjai! Čionai rasite 2 do-

..... metm5 mokestJ’ ’erįu įr kvoterį—tai uz “Ke-
nuo 1 ik. o dolerių , metus. Kalendorių. Ka

Tie pinigai bus sunaudoti plė- dangį musu “brolis“ Vitai- 
tunui Kongreso užsibrėžtų dar- tįs per “Tėvynę” labai “Ke- 

ir gelbėjimui Lietuvos liau- jeįvĮ” išgarino kaip labai 
ožiai nusikratyti ’asizmo jungo galingą laikraštį, kuris vie- 

atsteigti demokratinę san- nu rankos pamojimu ištrau- 
dienomis i:ęg įg Susivienijimo 5,000 

Kongreso prisidėjo seka- nariu (o kas butų, jei jis du
rnos organizacijos ir užsimokė- 'pamotų!), tai aš tuos 
o metines duokles: "brolio” Vitaičio žodžius

ALDLD. 79 kuopa. Roseland. gera*! įsidėjau galvon ir nu-
tariau būtinai “Keleivi” už- 

Tarptautinio Darbininkų Ap- sirašyti. Sakau, jeigu jau 
sigynimo Karolio Požėlos kuo- pats “Tėvynės” redaktorius 
pa. Kenosha. Uis.. $1. skelbia, kad SLA. nariai

ALDLD 94 kuopa. Kenosha, daugiau klauso “Keleivio,“ 
wis- negu “Tėvynės,” tai jis turi

AI.DLD 218 kuopa. Custer, but labai geras laikraštis. 
Mich.. $1.

tvarka, 
prie

Iš Spring Valley. III., prisiun- 
ba ragina visas LDS. kuopas ir §5 Lietuvos anti-fašistiniam
apskričius užmegsti pastovius 
ryšius su Amerikos Lietuvių 
Kongresu ir visa energija dar
buotis pravedimui gyveniman 
Kongreso nutarimų.“E. N. Jeskeviėiutė.”
18 organizacijų Detroite reikalauja siųst delegacijų Lietuvon.

Detroito Lietuvių Draugijų 
Komiteto pirmininkas F. Jočio
nis prisiuntė sekamo turinio 
rezoliuciją:

“Amerikos Lietuvių Kongre
so Vykdomajam Komitetui.

“Gerbiamieji:—
“Detroito draugijų bei kuopų atstovų konferencijoj, lai- 

kytoj rugpiučio 22 d., 1936 m., 
atstovaujant 18 vietos draugi 
jų nutarta:

“Kad Vykdomasis Komitetas 
dėtų pastangas kaip galima 
greičiausia pasiųsti Į Lietuvą nuo Amerikos lietuvių delegaci
ją ištyrimui politinių kalinių 
umues.

“Žinome, kad čia nelengvas 
darbas, bet, visuomenei prita
riant, galima bus Įvykinti.

“Detroito Lietuvių Draugijų 
Komitetas:

“Pr. Jočionis, pirmininkas.
“J. Overaitis. sekretorius.”

politiniam kaliniam Sūnų Lie
tuvos Didvyrių Draugystė. Tos 
draugystės sekretorius A. Kra 
jauskas rašo, kad jie pilnai su
tinka su Amerikos Lietuvių 
Kongreso tarimais ir ateity pa 
sižada ji remt visais galimais 
budais.

Drg. V. T. Neverauskas. Ak
rono Lietuvių Bendro Fronte 
Komiteto sekretorius, prisiuntė 
nuo to Komiteto 82.

Drg. E. Zurbaitė. iš Norvvoo- 
do. Mass.. prisiųsdamas $6.36 
rašo:

“Gerb. Draugai:—
“Siunčiu jums ‘money orde 

ri’ $6.36 sumai, šie pinigai buvo 
surinkti laike parės. laikytos 
rugpiučio 4 dieną, ir buvo pa 
skirti Lietuvos politinių kalinių 
pagalbai. E. Zurbiutė

Lietuvos Didžioja Kunigaik
ščio Vytauto Draugija No. 2, 
iioseland. 111.. $5.

LDS. 139 kp.. Roseland. III., 
$1.00.

Kitas prisidėjusias draugijas 
bei kuopas paskelbsime trum
poj ateityj.

Prisidėjimo prie Amerikos 
Lietuvių Kongreso ir kitokiais 
reikalais kreipkitės i Vykdomo
jo Komiteto sekretorių sekamu 
antrašu: L. Jonikas.

3150 So. Halsted St., 
Chicago. III.

Laiškai Maikio 
Tėvui.

apskelbė streiką, tai kom
panija pasišaukė policiją, 
pradėjo streikuojančias 
merginas areštuoti ir nori 
tuo budu streiką sulaužyt. 
Dėl to demonstrantai ir bau
bė tai kompanijai. Be to, 
m.aliorių unija turėjo numa-

Lengva* Būdau Išmokti Angliškai.— 
Rankiu* reikalingiausių žodžių ir 

oasikalbėjimu Si knyga sutaisyta taip 
lengvai ir sunrantamui. kad kiekvie-

. _ . Į vai gali greitai išmokt kalbėt angliš-ievojus dideli Koosevelto : kai. Joje telpa netik arsi iri žodžiai 
atvaizdu ir nešė jį demun- i ** n.wika»bėjim»i dar... . . no jieškant. vazij.,.iant kur nors. r.u-Strač'ijoj aukstąi iškėlę, O I ėjus krantnvfn, nas daktarą. pas bar
tai ėjo pro Hearsto laikraš- i a?į“ku.t.’- *<•«•««> "• ’» s*. fene.
tio nailią. tai labai saukė, padidinta ir pagerinta laida Sutaisė
kad parodžius Hearstui, jog Pu»i. 95..............3&
darbininkai neklauso jo lo- Etnologija arba teorint apie žemės 
ji,nu ir remia Rooeeveltą.

Gamtos Duktė, rašo apie rita* musų pasaulin žmonių 
_________ . tautas. vewle« arba rases Yra didelei

_ „ . , . I n»t)dio«ra kiekvienom perskaityti ChiTurėtų užsidaryti... <-aeo. ni., pusi. M7. Popieros vir- 
\ ienas “v įenybes skai- M v• - v- v Monologai ir Deklamacijom Šioje kny-

’j'-Ojų 1S .\. I. S3KO: . gOj telpa daugybė naujų, labai gra-
Yargšas tas musu Tvslia žiu ir juokingų monologų ir deklama-

----  - — - —Visokios temos: darbininkiškos,
temo-

“Brolių” Vitaičio, St. Ge
gužio, Birietos ir kitų galy
bė Susivienijime, kaip žino
me, labai menka. Nors jie 
išsijuosę griovė Susivieniji
mą iš vidaus, skirstydami 
narius į “komunistus,” “ma- 
skvinius,” “cicilikus” ir ki
tokius, ir nuolatos kurstė 
vienus prieš kitus, norėda
mi sukelti vidaus karą, bet 
niekas iš to neišėjo. Vietoj 
varyt iš Susivienijimo tuos 
nalabuosius “cicilikus” ii 
“bolševikus,” nariai išmetė 
iš prezidento kėdės patį St. 
Gegužį ir tik per plauką ne
buvo iššluotas Vitaitis. O 
“Keleivis,” nebūdamas nei 
SLA. vadas, tik pamojo sy
kį savo magiška ranka — ii 
5,000 narių Susivienijime 
jau nebėra! Taigi aš noriu 
eit su “Keleiviu,” o ne su

Maspeth, N. Y. Prisiun- 
čiu $2.25 čekį. už Kalendo
rių ir Maikio tėvui ant de
batų ir prašau kad senis su tais, kurie nieko negali.

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

Žodynas lietuviškai angliško* ir ang- Lietuvos Respublikos Istorija ir Žern- 
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A lapių.—šitas veikalas parodo, kaip 

l^lis. Abi dalis vienoje knygoje. Į nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
Psl. 1274 Gražų? tvirti apdarai JtC 00 spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 

kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val-

va, o d a didesni
vargšai tie musu tautininku ristiškos ir laisvamaniškos. Visos
iv candaripeiii lvHprini Pn *kambio?. ‘^'ro® Tink» ^ao11 . andai 1CC1Ų ljClOIldl. *^kiems apvaikščiojimams, baliams,
kvarabų, jau nors nesirody- koncertams ir tt. Antra pagerini*

piotiski revoliucionieriškos, tautiškos,

tų svietui.
Vienas iš tų vargšų.

laida. So. Boston, 1014 m. .. 25c
Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers

ta j visas kalbas, todėl kad yra gra
žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas 
vertimas yra lengva? ir gražus. Chi
cago, III 1909, pusi. 482. Drūtai 
apdaryta ....................................... $2 50

AUKA PRIEŠFAŠISTI- 
NIAMS LIETUVOS LIAU

DIES KOVOTOJAMS. ....... p .. K P p ,lakvizicija. Paraše N. Gusev. Puik; 
Kanados Lietuvių Komitetas Į naudinga knyga, aprašyta katalikų 

T. ... - z*-.- | bažnyčios siautimas ir pradžia refor-Lietu\os Liaudžiai Ginti, g,a\c . rtt0S §u daugeliu puikių paveikslu, 
auka $3.00, paramai Lietuvos 1 215 puaL Popieros apdaruose. .. $l.0tiparamai 
kalinių, iš Kameltono nuo 2-ros 
kuopos K.L.S.D.S.P. Dr-jos. Ko
miteto vardu reiškiu širdingą 
padėką draugams hameltonie- 
čiams. J.Lesevičius,

KLKLLG. sekretorius. 
P. O. Station D. Box 44. 

Montreal, Que^ Canada

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

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

paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt.; trumpa;, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istoriją. Chi
cago, Ilk 1993. pusi 209. Gražiuo
se audimo apdaruose...................... 41.50

Kadangi Lietuvoj dabar siau 
čia baisus teroras ir tiesiogini 
susinėsimas su demokratijos 
šalininkais yra labai sunkus 
pavojingas ir reikalauja didelio 
atsargumo, tai Amerikos Lietu 
vių Kongreso Vykdomasis Ko
mitetas deda pastangas susi 
siekti su jais aplinkiniais ke 
iiais ir trumpoj ateity manome, 

i tas bus atsiekta. Aukos, kurios

šoble atvažiuotų į Maspethą 
ne juokais, bet kad pamo
kytų musų davatkas kaip 
užsilaikyti, nes jos labai ne
gražiai elgiasi. Žmogus eini
coli ramini ia Įvarot iri u ir šiaiUCttt tumtcti evtij v iv» xx *
susitinki kelias davatkas ir

K. Karčiauskui. — Raši
nio “Keleivin” nedėjome, 
nes jame neišlaikyta tema: 
pradėta apie dusią, o už
baigta apie caro kariuome- 

B Torringtono. Conn.,'£’;Tiedu dalykąi nesiriša.
mums raportuoja: Butunw lamsta‘ <Jckln81-

.. ,-■-==, ■ ’ įeisru parasvtumėt ka norsČia tikrai užmirštas kras- .. .r - .|S iš Chicagos lietuvių gyveni
mo.

W. G. Lasky.

Užmiršta lietuvių kolonija.

Materiališkas Istorijos Sapratii
Lopeliai iš prcletariškos fnosofijos. 

Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotakius, tai perskaityk 
šitą knygelą Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imta iš Greilicho. 
Parašė Z Aleksa. So. Boston,
Kaip Tapti Suvienytą Vabtlją PBie-

žia? Aiškiai išguldyti pilietystės 
įstatymai su reikalingais klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida ................................ ................. Me
Džian Bambos Spyčiai.— Ir kitos fo- 

nės. Daugiau juokų, r.egu Ameri
koj munšaino. Šioje knygoje ielpa net
72 “Džian Bamlx>s spyčiai”, eilės, 
pasikalbėjimai, humoristiški straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
lMi/ia. 12R nngL 25c.

tižią rėmė ir gynė; kaip paskui revo- 
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos patiuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbia respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas iemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta j apskri
čius. Tai yra vienatinė knyga, kari pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar- 
iesni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu- 
raa, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus Kaina . — $1 OT 
Drūtais audeklo apdarais .— 5l 5t
Ar Buvo Yiruotinaa Tvanas?—Kaip 

Nojus gaiėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį ?
Kaip jis galėjo tuos gyvuDus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuo* negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškia: išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ........... ......................... .................. 25c
Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka

ralius. Knyga tik ką apleido spau
dą. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios liges naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui.
Įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 204) pulsapių. 
Kaina .............................................. $2.50

Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, ckaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
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 .... $1.25
žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems
Iš jvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392 
Popieros viršeliais ............. .. $2.00

Easton. Fa., organizacijos už- gyrė Kongreso tarimus.
Easton. Pa., lietuvių bendro 

komiteto sekretorė S. Tarvydai
tė prisiuntė tų draugijų bend
ram susirinkime priimtą tokią 
rezoliuciją:

“Rugpiučio 12 dieną įvyku
siam bendram susirinkime, ku
riame buvo duotas raportas iš 
Amerikos Lietuvių Kongreso, 
Eastono lietuvių organizacijų 
nariai vienbalsiai užgvrė Kon- 
,greso tarimus ir rezoliucijas.
; “Mes pasižadame dirbti vi
sais galimais budais, taipgi ra
giname visas Amerikos lietuvių 
organizacijas visose kolonijose 
įdirbti Įvykinimui Amerikos Lie
tuvių Kongreso tarimų. Suvie- 

’nvtom spėkom dirbdami sura
sim budus kaip padėti Lietuvos 
liaudžiai kovoti prieš fašizmą ir 
atsteigti demokratinę tvarką 
Lietuvoj.

“Lietuvos liaudies kova už 
atsteigimą demokratinės tvar
kos yra musų kova ir musų pa
reiga jiems pagelbėti. Todėl 
darban’

“Laikinas Eastono Lietuvių 
Draugijų Komitetas:“S. Meison. pirmininkas.“S. Tarvydaitė, seretorė.

“J. Šlapikas, iždininkas.”

IOS ramiai tave nepraleis, tas. Nei Dr Šliupas pas mus ; 
tuoiaus nrikibo ir sako- neužsuko. Niekas čia nieko,

rdrk i- mum tikUto neveikia ir niekas nieko ne- Mrs. H. Rodwell. — Lais- 
ant baliaus, arba ant piknb parašo., ^esa, buvo sykj at- ką n- pinigus gavome. Labai 
ko.” Jeigu atsisakai pirkt, Bimba o kitą syki Mi- aciu
tuojaus paleidžia savo lie- "1<;ko !le Cla -nePe; -----
žuvius ir išvadina visokiais » dalles lr <?«•*■-><’

jau prisiųstos ir kūnas gausime1 nemaloniais žodžiais. misijomenų čia neatvaziuo- (
ateity, bus perduotos Lietuvoj j Aš esu važinėjęs per dau- t?1 niekas neiskrausto 
susitvėrusiam komitetui, kuris )gelj Įįetuviškų kolonijų A- zmonems kišenių, 
rūpinsis šelpimu anti-fašistiriių menkoje, bet tokių nešva Lietuvos sūnūsriifriKiiie. ueL lokiu n«sva-
kalinių ir atstovaus visas už de
mokratiją stojančias 
Lietuvoje.

Pageidautina, kad visų Ame
rikos lietuvių kolonijų organi
zacijos pareikštų savo nuomo
nę kaip padarė LDS. Centras ir
Detroito lietuvių organizacijos. • Tuojaus 2 doleriu ir siunčiu demonstracijos da nebuvau 
Tai yra klausime pasiuntimo įr bučiau linksmas, kad mačius, kaip dabar buvo 
tarptautinės delegacijos į Lie- į Maikio tėvas mano stubą San Franciscoj per Labor 

lankvtų kol busiu gyvas. Day. Net toks fašistas ir 
Mikolas Mažeika, streiklaužys, kaip Hearstas.

savo “Examiner’y” parašė.

riu fanatikių kaip Maspethc 
snoves nebuvau matęs.

Keliauninkas V.
Milžiniška demonstracija.
Iš San Francisco mums

--------  pranešama:
Raymond, Wash. Gavau . Nors aš gyvenu Amerikoj 

paviestka nuo Maikio tėvo, jau nuo 1914 metų, bet to- 
kad jam‘ reikia ant batų. kios milžiniškos darbininkų

Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof.
R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su 

paveikslais senoviškų liekanų ira-kiais
spalvuotais gražiais žemlapiais. 
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2 50

Žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuves 
Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto

jos paveikslų, 126 puslapiai, kai-
na....................................... 1..............°^c- švento Antano Stebuklas. Irviejų veš
“O. S- S.” arba šliublnė Iškilmė.— | kimų komedija. Perstatymui reikia 

Vieno akto farsas, labai juokingas 110 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo- 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c. Šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.

Ir katalikiškos organizacijos dedasi prie Kongreso Lietuvos Liaudžiai Gelbėt.
Iš Haverhill, Mass., Bendro 

Veikimo Komiteto sekretorius 
S. Benkus praneša Vykdomojo 
Komiteto sekretoriui:

“Turiu už garbę pranešt, kad 
Haverhill’io Bendro Veikimo 
komitetas turėjo susirinkimą, 
ir vienbalsiai užgyrė Amerikos 
Lietuvių Kongreso tarimus ir 
prisidėjo prie įvykinimo tų tari
mų gyveniman, užsimokėdami

tuvą ištirti padėti anti-fašisti- 
?.ių kalinių. Kaip žinome. Ame- 
•ikos Lietuvių Kongresas Cle
velande nutarė tokią delegaciją 
nudaryti sekamai: Bent du nuc 
Amerikos lietuvių ir po vieną 
nuo Anglijos Darbo Partijos, ir 
Francuzijos Socialistų Partijos.

Šis tarimas galės būti Įvy
kintas tik tada. kai didžiuma A- 
merikos organizacijų, kurios 
sudaro kongresą, pasisakys už 
tai.

(Mes manom, kad siųsti to
kią delegaciją Lietuvon butų di
delė klaida. Ji daug lėšuotų. o 
ištirti nieko negalėtų, nes nega
lima juk ir norėti, kad Smetona 
atidarytų jai visas duris ir pa
rodytų. kaip jo žvalgybininkai 
elgiasi su politiniais kaliniais. 
Ypač tokie dalykai butų slepia
mi, jei tyrinėjimo komisijoje 
butų Anglijos ir Francuzijos 
darbininkų atstovai. Vietiniai 
žmonės gali kur kas daugiau 
apie kalimų gyvenimą patirti, 
negu iš užsienio atvykusi komi
sija. O tokių žinių galima gauti 
ir per paštą.—Red.)

IŠVYTAS Iš MEKSIKOS 
FAŠISTAS.

kad marša vo 60,000 unijis- 
tų. Ištikrujų demonstracijoj 
dalyvavo apie 100,000 dar
bininkų. Eidami pro Hears- 
to ir Woolwortho bildingus 
demonstrantai baubė: “U- 
uuuu!...” Mat, Woolwortho 
kompanija labai išnaudoja 
savo 5-10-15 centų krautu
vėse jaunas mergaites, mo
kėdama joms tik po S2 ar 
po $3 Į sąvaitę. Mergaitės

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei

kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako 
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jurus net į tokius klausimus, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”

V
čia parodytas gen. Nicolas 

Rodriguez, kuris šiomis dieno
mis buvo išgrūstas iš Meksikos, 
kur jis organizavo “auksamarš- 
kinius” fašistų burius. Sakoma, 
kad jis ruošęs Meksikoj tokį 
pat kruviną maištą, kaip Ispa
nijoj. Dabar jo “auksamarški- 
nių” organizacijos Meksikoj iš-

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA

WAL’KEGAN, ILL.

VALDYBA 19M METAMS, 
los. Mačiulis — Dirmmtnkas,

906 Prescott St. Waokejjan. III.
I Kužinskas — pirm. pagelbininkas, 

821 Prescott st., W*ukeg*n, III. 
Suzana Gabris—nutarimų rast.

730 McAIister avė., Waukegan, III. 
Emilija Kernagis—turtų rast.

720 Vine Place, Waukegan, III.
K Vaitieknnas — kasierius,

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

Jurgis Petraitis, Z. Gabris.
Karčiai:

K. Dambrauskas, J. Gauranskas.

G. Grinius, J. Skripka.
Susirinkimai būna paskutinį nedėl-

reiškia meilė ir iš kur ji pa
reina?

Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis ?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
iaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? Ši
to nepakako jauniems aei tėvais aei 
bažnyčia, nei mokyki*. O klaasin»s 
labai svarbu*, nes nae ja priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką 
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia 
patiekia įdomių informacijų.

Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas” 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

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

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
singas Patarėjas” pasakys jums vis- 
kų-

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au-
CauCi'Jcadikį ?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

j visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

Knyga graži, Su paveikslais, 223 
puslapių, stipriais audimo apdarais.

Narystės duoklės į Amerikos Lietuvių Kongresą.
Cievelando Kongresas nutarė ardytos. Šitokios griežtos takti- 

pasilikti kaip pastovi organiza- ko« prieš fašistus daugiausia 
eija, susidedanti iš laisvai prisi- reikalavo organizuoti Meksikos dieni kožn* mčnerio, i:00 v. po pietą 
dėjusiu draugijų bei kuopu, uz- darbininkai. Adam* Sta. Vaukagan, BL

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemės ?—lr daug-daug kitų įdomių dalykų.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės “Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $2. Užsisakykit “Teisingą 
Patarėją.”

KELEIVIS
253 >B. Ma»».
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

Ir Amerikoj Nevisur Progresas.

Kaip Smetona Giriasi Savo “Seimu.”
Lietuvos tautininkų pro Šitaip kalbėdamas apie 

pagandos biuras “Talka" “seimą,” Smetonos propa- 
išsiuntinėjo Amerikos lietu- gandos biuras dumia žino
vių laikraščiams straipsni: nėms akis. Nes jis meluoja, 
‘ Ko Lietuva laukia iš naujo kad tas “seimas” yra “Lie- 
seimo.” Tik pasiklausykit, tuvos gyventojų išrinkta at- 
kaip tenai smetonininkai stovybė.” Prieš to ‘'seimo” 
kalba apie tą savo, atsipra-1 “rinkimus” smetonininkai 

uždarė Lietuvoje visas par
tijas, kad jos negalėtų sta
tyti savo atstovų j seimą.

“seimą:”sant,
“Lietuvos visuomenės su

sidomėjimas naujai išrink
tuoju seimu, kuris savo pir
majam posėdžiui yra šau
kiamas rugsėjo mėn. 1 d., 
yra labai didelis. Daug kal
bama apie busimojo seimo 
darbus, spėliojama, koki 
pasikeitimai Įvyks Lietuvos 
vidaus gyvenime, seimui 
susirinkus, ko kraštas iš sei
mo gali laukti, ar seimo su
sirinkimo proga bus pa
skelbta amnestija ir tt. Tai
gi, susirūpinimas visais šiais 
klausimais rodo, kad Lietu
vos visuomenė, susirenkan
čiu naujuoju seimu yra ga
na susidomėjusi.

“Ir tas susidomėjimas y- 
ra visai pagristas, nes seimą 
išrinkus yra pradėtas nau
jas Lietuvos vidaus gyveni
mo laikotarpis. Ligi šiol Lie
tuvoje Įstatymus leido Res
publikos Prezidentas, gi da
bar Įstatymų leidžiamoji 
galia priklausys seimui. Tai
gi, dabar Lietuvos santvar
ka Įgauna tą formą, kuri jai 
yra numatyta pagrindiniuo
se krašto Įstatymuose—kon
stitucijoje.

“Ligi šiol Lietuvoje vy
riausybė arba ministerių 
kabinetas drauge su Res
publikos Prezidentu, viena 
nešė atsakomybę už krašto 
valdymą. Dabar ta atsako
mybė bus padalinta tarp 
seimo ir vyriausybės. Mat, 
seimui priklauso vyriausy
bės darbų priežiūros teisė. 
Seimas gali duoti vyriausy
bei paklausimų bei interpe
liacijų. Trims penktadaliais 
visų seimo narių dauguma 
pareiškus vyriausybei nepa
sitikėjimą, visas ministerių 
kabinetas arba kiekvienas 
ministeris skyrium turi at
sistatydinti. Taigi, turint 
seimui tokią didelę galią, 
jam, drauge su vyriausybe, 
turės tekti ir didelė atsako
mybės dalis už krašto vai 
dymą. O nuo tokio atsako
mybės pasidalinimo ir vy
riausybės padėtis turės pa
lengvėti

Seimas, kaip yra nurody
ta Lietuvos konstitucijoje, 
bus Įstatymų leidžiamoji 
valdžia. Jo vaidmuo Lietu-

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Į šitą gaisrinę mašiną reikia nešti ir pilti vietlrais vandeni. 
Atstovus Statė tautininkų o paskui pumpuoti, ir tik tada jis švirškia. Virš jos matyt ir 
'udarytoji mašinerija. Taigi skuriniai viedrai pakabinti, ši mašina gaisrams gesinti da te
tas “seimas” ir yra tiktai bevartojama VViscasset miestely. Maine’o valstijoj. Taigi ir 
.autininkų atstovybė. O tau- Amerikoj nevisur progresas.
tininkai juk nesudaro Lie-----------------------------------------------------------------------

LIETUVA KARALIAU
ČIAUS MUGĖJE.

Rugpiučio 22 d. Karaliau
čiuje buvo atidaryta Vokie- 

Evtų mugė, kurioje

ČEKI SKĘS APYLINKIŲ NELAIMES 
IR BĖDOS.

Su samagonu atėjo baisi liūs šerti, bet ir pats gerti. 
. . rykštė. — Paskutiniu laiku Arčiau Dubysos ir kitų d i-

Fetiia cnn. Čekiskes valsčiaus Liuciu-.dėsnių upelių gyvenantieji
Britu Indija, Lenkija. nų- Le***1^, ir Karalgirio: žmonės, prisitaisė prie ratų

bačkas ir jomis 
iš upių van-

kaimuose daug
kaip vyrų taip ir moterų, kasdieną veža 
apsirgo venerinėmis ligo-.denĮ. 
mis. Keliatas jau guli ligo
ninėse, kiti gydosi vietos 
ambulatorijoj. Kadangi šio-

žmonių, tam tikras v.ija, Turkija, Mandžu- 
laisvas Dancigo mie- 

. Mugėje savo gaminių
;r yz Zius PUVO ninėee, kiti gydosi vietos GAISRAS DAUGA1-
Cin' ,'ll-<laUSiOS Xokiet ambulatorijoj. Kadangi šio-; L1UOSE.
K Lietuva ’ Karaliaučiaus aP/J! Rugpiučio 27 dl staiga su- 

mugėj* dalvvavo virina kar- lkl ^f.1 liepsnojo Ad. Kimsos gyve-
lą. Rytprūsių spauda Lietu nama tnoba. Nelaime grėsė
vos dalyvavimą
čiaus mugėje

Karaliau- atsbadi.m3 aiškina taip, kad ir visai arti esančįai pašt0 
palankiai i- slose vietose labai paplito įstaigai. Tačiau gaisras lai- 

ir reiškia vilties ^mag°no vartojimas, kurio mįngaį buvo likviduotas, 
kad ilgesni laiką buvę nu- atvyksta net ir is to- Gaisro priežastis buvo blo-
trukę Lietuvos ir Vokieti- lmesni^ vietų žmones. Ka- ga krosnis. Namas buvo ap- 

- , , . dangi gerokai samagonojos prekybiniai santykiai, ištrauku| joks paleistuvia- idraustas‘
štai vėl pradeda prekiauti, i "IV^ineb?lsus>tod«l r.f,OE SUDARYS DARBININKU 
kaip ir anksčiau. ’Įslyksc.os l.gos prasiplat.no. PRIEMIESTĮ.

Lietuvos pavilijoną Kara-
tuvos gyventojų. Lietuvos 
gyventojus sudaro socialde
mokratai, liaudininkai, krik
ščionys demokratai ir kiti.

NUOSTABUS REIŠKI
NYS.

Užusienis, Krinčino vals.;

BYLA DĖL “APRIL 
FOOL” ATVIRUKŲ.
Ant , .. . . x, --------- i------- ------------- Kauno savivaldybei pra-

desiniojo Nemuno liaučiaus mugėje suorgani- i Vagilis apvogė bažnyčią. šant, žemės ūkio ministeri

neidomauja.

LIŪDNI SAUSRŲ PA
DARINIAI.

Kairio viena antrametė te- pavasarį Skirsnemunės kle 
lyčia paliko netikėtai mel- bonijos kunigai ir pašto vir- 
žiama. Įdomu tai, kad ji ne-įninkąs gavo “Pirmo Apri 

(April Fool) komiš-turėjusi ir nebuvo leista 
Gudžiūnai, Kėdainių ap. prie buliaus. Dabar toji te- 

Nepaprastos šiųmetinės sau- lyčia per dieną duoda 6—8 
sros čia ūkininkams daug litrus gražaus pieno. Neži- 
nuostolių padarė. Tiek nia koks riebalų nuošimtis, 
žiemkenčiai, tiek vasarojus. Bet davatkos ima manyti, 
atrodę kur kas geresni nei ar čia nėra koks “stebuk- 
pernai, kuliant duoda daug las.”
mažesnį derlių. (Mat, ne
spėjus sunokti, sausros glu
dus nudžiovino). Daržovės 
irgi blogai atrodo. Dabai 
daržovių pats augimas, o

SKAUDI NELAIMĖ.

vežti į \ okiet’.ią. iauKų dėžulę, bet vagies su- su sklypais. Darbinin-
Karaliaučiaus mugėj Lie- g3111’.1 nePav> ko. šiomis die- eSą galėsią. tuos name-

tuva atstovavo “Maistas,” ;9.omis '^gis, > am' liūs išsipirkti nuosavybėn.
. . , , . , . -Pienocentras,” -Lietūkis,” zlau?. vaikas .Petras Sirtau------------------------- ---------
kas atvirukus. Atviruką. K!aipė(ios faneros fabrikas':a» is Purvaičių kaimo, pa-
vaizdavę ‘tikrą klebonijos • »Tnhvnfl«” imnnp= lles klebono buvo užkluptas
gyvenimą." Įsižeidė kuni- išaal5 'pa„;zdžiuį bažnyčioje betuštinant tą
gai ir apsiskunde policijai. p,įkiu kurios geriausiai i Pa9« dėžutę. Nors is baz-
Pohcija isa.sk.no, kad tuos eiti į Vokietiją. Tai iš-! ny«os ir spėjo pabėgti, bet 
atvirukus lasęs vietos žak- imtinai „kin wrial]si ‘ lauke buvo pagautas ir, pri-

statytas policijon, prisipa
žino, kad visus tris kartus

liaus”

VISŲ ŽINIAI.

.... v. , x imtinai žemės ūkio geriausi ristijonas. Darant kratą pas • • •
zakristijoną buvo rasta ir _________
skundas vyskupui apie

Untilgė, Utenos apskr.I Skirsnemunės kunigus. Po- 
eija sudarė bylą ir prisiun-

BLOGAS RIEŠUTU DER- dėžutę išvogęs jis.

Nakti iš rugpiučio 22 Į 23
- -. , -. užsidegė pil. Jackūno dar- x - rasimtuo tarpu jų lapai suvytę, žinė Tuo tarpu daržinėje raturai, kuri ta bylą nuirau- f. 

lyg šalnų pakąsti. Be to, jas gulėjo du jo sūnūs — vienas k®-
labai naikina spragės. Nors 21 metų amž, antras_ 12 
ūkininkai pelenais, suodė- metų. Pirmasis, pajutęs gai- 
mis ir kitomis priemonėmis ?ra, §oĮę0 nUo šieno ir smar 
kovojf -- ------- — ----
tačiau

LIŪS.
tė Kannn anvo-aidnc'n.-nt-n Daugailiai. Utenos apsk. Pavogė arklius.—Šių mete Kauno apy gaidos pioku- Pasirodė< kad š| injdenį apy. tų rugpiučio 28 d. Liučiunų

miškuose visiškai nė- kaimo gyventojas Petrušas 
ra riešutu. Jei kur koks ir nuvažiavo Į Padubysio dva- 
pasitaiko* tai visiškai suge- n> Butkaus malūną susimal- 
des. Paprastai, Daugailių ti javų. Arklius pašėręs, kol

, .. . ------------------------------ - - * lanvlinkėi miškai labai rie- ateis eilė malti, nuėjo pra-
S,a kiai susitrenkė’ bet išsiSel- Kitose apielinkėse, nors ši- šu{ingL §įu m3tu nederliu- migti, bet jam bemiegant

be;>°’ dabarjjuli Utenos h- met ir sausa vasara, nors mi žmonės stebisi ir visaip vagys pavogė abu arklius, 
kurjy dar iki šiol surasti ne
pavyko.

NĖRA LIETAUS.
Gelvoniai, Ukmergės ap.

sunaikinti kopūstai ir kruc- geminėje ir, sako, galės dar retkarčiais pereina lieetus. • - «Dėlioia
kai, jog stačiau gyvuliais nu- pagyti. Antras gi visiškai Gelvonių apylinkėj visą va- ■ " 1_________
ganoma. Bulvės, nors iš la- 5Udegė. ?arą nebuvo lietaus. Dėl to VAGYS NEDUODA ALY-

Spėjama, kad padegimas išdži^’o šuliniai, mažesni jįjį r am YRĖS 
labai sukirmi- jg keršto. upeliai, kad uMirinkai turi

pų ir atrodo geros, bet dau
gelyje vietų 
jusios. Prie Alytaus miesto gy-viindpni už S_ 1 flNUŽUDĖ 60 METŲ AM- UloSrų^.“Lukai Uip i- ukininkai nus“

ŽIAUS SENUTĘ. džiuvę, kad ir šiuo metu pu- . ..., v v- iv ,
dvmai nearti. Ūkininkai tuo !U daika. ^anLma smu kųi Mauampole. Rugsėjo 2o vagys. Jie vagią daigius, ka-dieną laDai susu upinę. ...

PABRANGO MĖSA.
Pasirašius Lietuvos-Vo

kietijos prekybinį susitari- dieną Trakiškių kaime
mą, Kaune pakilo mėsos (Kalvarijos valse?) Rutelio- ADvnr£. WAirvoi 
kaina. Anksčiau rūkytų la- nio ūkyje kilo gaisras. Su- 
šinių 1 kilogramas buvo 1; bėgę gesinti degančio kluo-
litas ir 30 centų, o dabar 2 no, kaimynai kieme rado Šiomis o ienomis saugu- 
litai; švieži lašiniai buvo 1 negyvą 60 metų amžiaus se- m° dapartamento (zvalgy- 
iitas ir 10 cnt., dabar 1 litas nutę Rutelionienę (sūnūs su bos? Kauno apygardos vir- 
ir 80 centų. Dešra ir kiti mė- žmona buvo išvykęs). Iš la- sinmko padėjėjas

Visai nėra vandens. —
Paskutiniu laiku Čekiškės
apylinkėse karščiai taip iš- 

‘I skundžia, kad paskutiniuo- garino iš visų šulinių, ma
žesnių upelių, pelkių ir visų 
balų vandeni, kad gyvento-

retėžius ir kitus jai ne tik neturi kuo gyvu-: manas,
; smulkesnius ūkio daiktus. 
.Tas sudaro daug rūpesčių ir 
bėdų.

J. Dai-
sos gaminiai irgi pabrangę. vono apžiūrėjimo" nustaty- ?auskas traukiniu važiavo 
Tuo mėsos pabrangimu nu- ta, kad Rutelionienė pa- - Pajangą. \ aziuodamas uz- 
siskundžia darbininkai ir smaugta. Taip pat jai smar- *nudo ,ir atsikėlęs Kretmgo- 
kiti neturtingieji sluoksniai, kiai sužalota galva. Sudegė pasigedo pinigines, ku- 
nes pabrangus maisto pro- kluonas, javai, pašarai, ūkio no->? buvę 800 11 - lr siaip 
duktams, jų uždarbis nusto- mašinos ir kitkas. Nuosto- P°PlenŲ-
jęs savo galios.

APIE ALYTŲ BLOGAS 
DERLIUS.

lių padaryta 2,700 lt. Turtas 
apdraustas. Gaisras kilo iš 
padegimo.

vos gyvenime pareis nuo to,
kaip jis sugebės dirbti ir ko- ... . • _ ta. ... o ..
kius leis Įstatymus. Seimo į i metais Stakliškių apy- Deltuvos valsčiaus,~ Salie- 
atstovai, išrinkti iš Įvairiau-* inkėJe nuo didelių sausrų cių kaime,

Stakliškės, Alytaus apskr. VILKŲ “MARŠRUTAS.’

. 15 I*UgpiUC10

šių vietų ir iš Įvairių gyven-iiaba^ nukentėjo derlius, y- naktį ūkininko T-ko sody- 
toju sluoksniu, gali arčiau i patingai vasarojaus. Is pa- boję vil.šai sudraskė 3 avis. 
pažinti Įstatymais tvarkyti- ' asario jis atrodė labai ge- Paz\ mėtina, kad panašias 
nūs dalykus. Jie visados ga-
Ii vietoje patirti, kas ir kaip
reikia daryti, kad iš to kraš
tui butų kuo didžiausia 
nauda. Taigi, seimas, stovė
damas arčiau tų reikalų, ku
riuos jam reikia spręsti, gali 
būti kraštui labai naudin
gas.

“Naujam Lietuvos seimui 
teks apsvarstyti eilę klau
simų, kaip palengvinti kri
zės vienam ar kitam gyven
tojų sluoksniui sukeltus u- 
kiškus sunkumus. Žinoma, 
seimas čia turės vadovautis 
teisingumo, turės siekti ben
dros viso krašto gerovės. 
Tuo budu, prieš susiren
kant seimui reikia suprasti, 
kad seimas yra Lietuvos gy
ventojų išrinkta atstovybė. 
Tik visos lietuvių tautos rei
kalais besivadovaudamas, 

seimas gali žiūrėti Į atskirų 
gyventojų sluogsnių reika
lus ir derinti juos su bend
rais viso pasaulio reikalais. 
—Tsb.”

rai, bet paskiau, prasidėjus “ekspedicijas” vilkai čia 
didelėm kaitrom, viskas iš- padaro gana dažnai, gyven- 
džiuvo taip, kad nespėjo tojams palikdami stambių 
nei grudai užsimegsti. nuostolių.

Uruguay’aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

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

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

C. Paraguav No. 1480,
MONTEVJDEO. HRUGUAY.

Kalėdinė
Ekskursija

I LIETUVĄ
LAIVAI IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO?*"

EUROPA .......................  Gruodžio S
NEW YORK ................  Gruodžio 10
HAMBURG .................. Gruodžio 15
BREMEN ...................  Gruodžio 16
Greiti traukiniais prie pat laivo BREMEN ir
EUROPA Bremerhavene užtikrina patogią kelio

nę į Kauną. Pa topus geležinkelio susisiekimas iš 
Hamburgo.

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba 
252 BOYLSTON ST. BOSTON, MASS.

’ HAMBURG - AMERICAN LINE 

NORTH GERMAN LLOYD

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Lietuvių žinyčia

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

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

253 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

Už visokios rųšies smulkius pa- 
si^arsinimus. kaip tai: pajieško- 
jiraus apsivedimų. įvairius prane
šimus. pardavimus. pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tų patį apgarsinimų pataipint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykj. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimų. kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc už žodį.

Pajieškojimai su paveiksiu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.

jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
253 BROADWAf

SOUTH BOSTON. MASS.

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir 
MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir 
Kultūrinės minties pastangomis bei laimėjimais, 
pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.
Sekti šių dienų MOKSLINĮ bei KULTURINĮ 
PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinka
mą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus 
informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progre
su, už jį kovotų ir jį ugdytų.

Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių 
apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuo
sius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pa
stangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNA
LAS KULTŪRA.
KULTŪRA yra populiarus Mokslo. Visuomenės ir 
Literatūros 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.
AMERIKIETIS, noris pažinti naująją lietuvių li
teratūrą. 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 tikrai kultūringas Amerikos lietuvis, ne
gali apseiti be KULTŪROS žurnalo. Kaina Kul
tūros žurnalo labai prieinama:

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 
KULTŪROS ŽURNALAS 

Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.

siplat.no
isa.sk.no


KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 39. Rugsėjo 23 d., 1936 m.

KIEK PAKILO KAPITALISTŲ BIZNIS
PRIE PREZIDENTO ROOSEVELTO.

Roosevelto rinkimų vaji-į mašinų kompanijos serai 
ninkai paskelbė, kiek nuo Į pakilo nuo $35 iki $145.25. 
1933 metų iki šiol pakilo Į Visos šalies pajamos 1932 

biznis, j metais, kuomet prezidentą-J 
republikonų H oo ve ris,

stambaus kapitalo 
Štai statistika:

Plieno gamvba 
3337.

: VO
pakilo buvo $39,545.000,000,

prie Roosevelto “New Deal” 
Automobilių gamyba pa- 1935 metais jos pakilo jau 

i,A 1 iki $52.595,000.000.
Ir nežiūrint šitų faktų, fa

brikantai su bankieriais 
staugia prieš Rooseveltą ir 
jo “naują tvarką.” Staugia

kilo 337
Departamentinių krautu

vių apyvarta pakilo 70'7. 
Eksportas pakilo 42' <. 
Statyba — 111'<

Prakalbos įvyks 4 spalių, • Pranešimas.
South Bostone Lietuvių Sa-! So. Bostono draugijos ir 
ėJ» 7:30 valandą vakare. kuopos, kurios yra rengusio^

\ įsus kviečia Komitetas, kokius nors uarengimus ir

BOSTONO IR APYLIN
KĖS DRAUGIJŲ ŽINIAI.
4 spalių šaukiama bendra 

konferencija Lietuvai 
gelbėti.

Bostono ir apylinkės drau- 
o'gijų Bendras Komitetas, ku«

Farmerių pajamos pakilo dėl to, kad padėdamas stam- 
141' i . biam kapitalui, jis nori ap-

Akcijų vertė pakilo 146' <. rūpinti ir tuos darbininkus,
Bonų vertė—25'<. kurių stambioji pramonė
Telefonų kompanijos šė- nereikalauja, 

rai pakilo nuo $114 iki šituo staugi 
$175.50. koniški

International Harvester u- pasako, kad jeigu laimėtų 
kio mašinų kompanijos šėrai rinkimus ir paimtų valdžią 
pakilo nuo $31 iki $84. Į savo rankas, tai visokia

Chrysler automo b i 1 i ų ‘pašalpa bedarbiams tuojaus 
kompanijos šėrai pakilo nuo butų nutraukta ir milionai 
$14 iki $119. darbininkų su šeimynomis

Westinghouse elektrinių butų palikti mirti badu.

staugimu republi- 
plutokratai aiškiai

Vietines Žinios
LIETUVIAI PASIŽYMĖJO 
BROCKTONO PARODOJ.

viams teko daugiausia gar
bės, nes paskutinė parodos 
diena buvo oficialiai pava
dinta “Lietuvių Diena” 
(Lithuanian Day). Adolfui

Už lietuvišką rateli gavo 
pirmą dovaną.

Pereitą sąvaitę Brockto- Krosui vadovaujant, po pie
ne, netoli nuo Bostono, bu- tu tą dieną griežė lietuvių 
vo Massachusetts valstijos “Franklino Vyrų Glee Club, 
rytų metinę žemės ūkio pa- o lietuvaitės, savo liaudies 
rodą, kurioje turėjo savo kostiumais pasipuošusios, 
skyrių lietuviai, lenkai, ita-, dainavo ir šoko. Dalyvavo 
lai, švedai ir anglai. ‘taip pat ir Usevičiaus orkes-

Lietuviams už verpiamąjį j tras. Aprašė, 
ratelį buvo pripažinta pir
ma dovana, italai gavo ant
rą, o lenkai trečią.

Lietuviai turėjo du kam
bariu. Vienas jų vaizdavo 
tikrų lietuvišką bakūžę. Ja
me buvo pastatytos lietuviš
kos staklės, prie kurių p.
Marijona Petrauskienė sė
dėjo ir audė. Ji malonaus 
budo moteris, išrodė kaip 
gyvas lietuviškos močiutės 
paveikslas. Gi p. Ona Ras- 
tukienė tam pačiam kam
bary vaizdavo Lietuvos ver
pėją su rateliu. Žmonės sto
vėjo prie jų valandomis ir 
gėrėjosi. Vaikai iš mokyklų, 
mokytojai, paprasti darbo 
žmonės, profesionalai ir biz
nieriai — visi žiurėjo ir do
mėjosi musų lietuviška ba
kūžėle ir senovine lietuvių 
“industrija.”

Antrame lietuvių kamba
ry buvo išstatyta visokių 
ranku darbo dalykėlių ir 
dailės kūrinėlių. Paminėti
nas iš jų yra Jono Stoškaus 
nupieštas lietuviško kaimo 
vaizdelis (artistas Stoškus 
taip pat išpiešė ir pirmo

Valentina Minkienė.
Redakcijos prierašas:

Montelliečiai lietuviai mums 
praneša, kad vietos lietuvių 
kunigas labai norėjęs pa
kenkti šitam lietuvių pasi
rodymui Brocktono parodo
je. Jisai net prašęs parodos 
vedėjų, kad neduotų lietu
viams vietos, nes tai esą ne- 
katalikai, bet bedieviai ir 
bolševikai. Bet parodos ren
gėjai atsakė, kad čia ruošia
mas ne parapijos kermo
šius, bet ivairių tautvbiu 
darbų paroda, todėl gali da
lyvauti visi, nežiūrint nei 
religinių, nei politinių įsiti
kinimų. Vadinas, kunigėlis 
gavo per nosį.

ris atstovauja apie 15 įvai
rių organizacijų, nutarė su
šaukti bendrą konferenciją 
4 spalių. Ji įvyks South Bos
tone, 376 Broadway, 10 va
landą iš ryto. Vakare po 
konferencijos bus didelės 
prakalbos Lietuvių Salėj. 
Kalbės adv. Bagočius, “Ke
leivio” redaktorius Michel
sonas ir R. Mizara iš Brook
lyno. Be to, dainuos du cho
rai.

Konferencija šaukiama 
tam, kad sudarius platesnį 
bendrą komitetą ar tarybą 
Amerikos Lietuvių Kongre
so nutarimams vykinti, bū
tent. teikti Lietuvos žmo
nėms pagalbą ir vystyt kul
tūrinį darbą Amerikoje.

Konferencijon kviečia
mos visos draugijos, kliubai 
ir kuopos iš Massachusetts, 
Xew Hampshire, Maine ir 
Rhode Island valstijų. Or
ganizacijoms, kurių adresai 
mums yra žinomi, pakvieti
mai bus nusiųsti laiškais; 
bet konferencijon yra kvie
čiamos visos organizacijos 
lygiai, nežiūrint ar kurios 
gaus laišką, ar ne.

Kiekvieną kuopą, kliubą 
ir draugiją, kuri pritaria 
musų brolių Lietuvoje kovai 
už demokratiją, prašome iš
rinkti savo atstovus ir pri
siųsti juos į konferenciją 4 
spalių, 10 valandą ryto, po 
numeriu 376 Broadway, So. 
Bostone.

Kviečia
Bendras Dr-jų Komitetas.

kokius nors parengimus 
buvo ėmusios leidimą (li- 
cense), bet nemokėjo Fede- 
ralei valdžiai taksų, prade
dant nuo 1934 iki 1936, tu
rės mokėti.

Rugsėjo 25 d. nuo 8 vaka- 
-e tuo reikalu įvyks susirinki
mas Lietuvių svetainėj. Nuo 
kiekvienos draugijos ar 
kuopos ateikite i tą susirin
kimą po du valdybos nariu. 
Sekančių draugijų ir kuopų 
vardai yra valdžios sąraše:

SLA. 359 kp., Dorcheste
rio, SLA. 188 kp. Bostono, 
SLA. 43 kp. So. Bostono, L. 
Sūnų ir Dukterų D-stė, L. 
Dukterų D-stė. L. Moterų 
Pašalpos D-stė. Sandaros 7 
kuopa, ALDLD kuopa. Lith. 
Monthly, Liet. Keistučio 
D-stė, Lith. Sočiai Club. L. 
D. K. Gedemino D-stė. Mo
terų Apšvietos D-stė, Lith. 
Farmes Ass’n., Lith. Sing-, 
ing Soc., D. L. K. Vytauto 
D-stė. Viršminėtų draugijų 
valdybų nariai, turėtumėt 
šiuo reikalu susirūpinti, nes 
draugijoms gali brangiai 
tas reikalas kainuoti jei nie
ko nedalysime.

Šį susirinkimą šaukia 
SLA. 359 kp. sekretorius,

W. V. Anesta.

Vienas pavogė $8, kitas 
$20,000, bet bausmė ta pati.

East Cambridge’aus tei
sėjas Dowd nuteisė tūlą 
Harry Na ves nuo 3 iki 5 me
tų kalėjimo užtai, kad šis 
pavogė krautuvėj $8. Tą pa
čią dieną Dedhamo teisme 
buvo teisiamas bankininkas 
Tirrell, kuris pavogė iš 
Weymoutho Savings Banko 
$20,000. Ir jis buvo nubaus
tas lygiai tokia pat bausme 
—nuo 3 iki 5 metų kalėji- 

į mo. Bankininkams teismai 
yra labai mielaširdingi.

1 Far meną i žada sktfeti
X/O4UIUIK11UĮ.

Mums teko
Atsuki t ja «tf r<wljr«aię

Ateinantį nedeldienį bai- Mums teko girdėti, kad 
giasi “saulės šviesos taupy- Lietuvių Ūkininkų Sąjunga 
mo” laikas, todėl Bostone žada traukti teisman “Dai- 
ir visoj Massachusetts vals- bininką” ir tuos jo parapi- 
tijoj laikrodžiai turės būt jonus, kurie reklamuodami 
atsukti viena valanda atgal, savo pikniką naudojo Uki- 
Juos reikia atsukti subatoje ninku Sąjungos vardą, kad 
einant gult. Nedėlioję, 27 patraukus daugiau žmonių
rugsėjo, bus jau atsukti visi 
laikrodžiai.

į savo kermošių.

Prie Andrevv pi. Bostone, 
šį panedėlį sudegė 3 aukštų 
namas. Keli žmonės iššoko 
iš ugnies per langus, o viena 
sena moteris sudegė.

BUS
BOS

DIDELĖS PRAKAL 
ISPANIJOS KLAU

SIMU.
Kalbės adv. Bagočius, Mi
chelsonas ir Mizara, dai

nuos chorai.
Bendrai Draugijų Komi

tetas ir ALDLD. organiza
cija bendromis jėgomis nu- 

kambario sienas). Taip jau tarė suruošti dideles prakal- 
įdomus buvo p. Kereišienės į.a?,, JsPaniJ0s . klausimu, 
iš Bridgewaterio išsiuvinė- pakviesti n apsi-
tas “Birutės ir Keistučio Su- erPe žinomi^ kalbėtojai:
ritikimas.” Monteliškės p. 1 Y; 7* Bagočius, kaip ne- 

visuomenes 
Michelsonas 

R. Mizara
Vaičiūnienės siuvinys taip-; Paklausomas
gi buvo gražus! Nemažiaul xeikeJas, p- 
įdomus buvo p. Juzės i nuo socialistų 11

Dorchesteriečių smagus 
pasilinksminimas.

SLA. 359 Dorchesterio 
kuopa, rengia smagų pasi
linksminimą spalio 24 d.,
Lietuvių Svetainėje, South 
Bostone. Prašome kitų 
draugijų ir kuopų panašaus už'st/mkl 
parengimo tą vakarą ne- VrS
rengti. Kp. Rep. tik už $5.000. Kreipkite- pas (1)

R. J. VASIL.
409 Broadway, South Bo.-ton. Mass.

GERAS PIRKINYS.
85 akerių farma Foxboro, Mass. 

miesto vanduo ir gražus namai, tik

Ruggles st. ir Huntingtonį
avė. kryžgatvy šį panedėlį PIANO LEKCIJAS
automobilius suvažinėjo ir duoda suaugusiems ir jauniems 
sunkiai sužeidė Andrių Valentina minkienė. baigusi 
Vrubliauską iš Chelsea. įe\£^ndto£zikos Konservatori- 

73 FARRAGUT RD.. SO. BOSTON.
Cambridge’uje, Standish 

gatvės apylinkėj, nežino
mas piktadarys šaudo iš ne
didelio šautuvo į žmonių 
langus. Vienas vyras buvo 
jau sužeistas.

Tel. SOUth Boston 3371.

peikienes iš Bridgewaterio115 Brooklyno nuo komun.s-j Tuščiame lote pne Mass. 
iškeptas tortas (pyragas),|l^'D , , v - - avė. ir Southampton sL bu-
kuris vaizdavo išverstą ir Be to’ rodos- bus lr ™nas
grybais apaugusį medį, ša
lia kurio guli lietuviškas e-
žys. Buvo išstatytas ir musų1 
spaudos pavyzdys, tai Vy
tauto Albumas, kurį buvo 
paskolinęs adv. Bagočius.

Buvo ir daugiau gražių 
dalykų, kuriuos išpasakot 
užimtų perdaug laiko.

Už įrengimą šioje paro
doje lietuvių skyriaus daug 
kredito tenka p-lei Onai 
Kašėtaitei, nes ji daugiau
sia prie to dirbo ir vadova
vo. Nemaža jai padėjo D-ras 
Vaitkus ir adv. Antanas 
Kupka. Finansinę paramą 
davė Montellos lietuvių biz
nierių sąjunga.

Iš visų tautybių, lietu-

ave. ir
vo rastas nežinomo vyro la- 

ispanas kalbėtojas. vonas. -Jis galėjo būt apie
Tarp prakalbų • dainuos 40 metų amžiaus, vidutinio 

Laisvės Choras ii- to choro ūgio, su pilka kepure ir dar-
vyrų grupe. bo drapanom.

JAU ŠALTIS ATEINA.
Dabar jau laikas įsitaisyti gvarantuotą Oil Burnerį, 
nes tai yra parankiausia, kada šalta—atsuki, o ka
da šilta—užsuki. Nėr pelenų, nei dulkių, nei darbo.
Ir šilta, ir švaru.

Mes parduodam tik gvarantuotus ir įtaisom už 
dyką: į virtuves, seklyčias ir skiepus. Duodam ir 
ant išmokėjimo.

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Telefonas: SOU-th Bnuton 4649.
i^oooooooeeoooeoeoeeeoeooeooeoocsoooeoeooeoooooeooeoS
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Jauni vandalai išniekino 
mokyklą.

Dorchestery, prie Colum- 
bia Road, šio panedėlio 
naktį 14 vaikų įlindo į mo
kyklą, sudraskė žemėlapius, 
išvartė stalus, apteršė to- 
meitėmis sienas ir paliko 
mokyklą didžiausioj betvar
kėj. Pašaukta policija pra
dėjo švilpti švilptukais, lyg 
tyčia, kad jauni piktadariai 
išbėgiotų, ir jie išbėgiojo. 
Ji suėmė tik du, kurie neno
rėjo nei bėgti.

Žilinskiui ar Vilanskiui 
ranką nutraukė.

Pereitą nedeldienį žydų 
duonos kepykloj ant Blue 
Hill avė. mašina tešlai min
kyt sumalė darbininkui ran
ką, kurią miesto ligoninėj 
visai nupiovė. Nukentėjusio 
pavardę angliški laikraščiai 
paduoda nevienodai; vieni 
rašo F. Žilinski, kiti—Vi- 
lanski ir Vilinski. Jis gyve
na South Bostone.

GYDYTOJŲ ADRESAI

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REP4YS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 4-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais 
nno 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET
kamp. Inman st. arti Oatral okv, 

CAMBRIDGE. MASS.

Radio programa.
Šios sąvaitės radio pro

grama bus sekanti:
1. Al Stevens orkestrą iš 

So. Bostono;
2. Paulina Kaskevičiutė, 

dainininkė iš Lawrence’o.
3. Seserys Kaskevičiutės 

iš Lawrence’o padainuos 
duetų. Akompanistė Ona 
Vaitkuvienė.

Prašome užsistatyti savo 
radios ant 830 kilociklių, 
kaip 9:30 ryte šį sekmadie
nį. Po programui, prašome 
parašvti laišką arba atviru
tę į stotį WHDH, Lithua
nian Program, Boston, 
Mass., pranešdami, kaip pa
tiko programas/ Jei norėtu
mėt išgirsti kokią dainą ar 
muziką, malonėkite parašyt, 
mes bandysim išpildyt jūsų 
prašymus.

Steponas Minkus.
PARSIDUODA

STUBA IR GARADŽIUS.
6 kambarių stuba ir garadžus, arti 

prie miesto, bažnyčių ir gatvėkarių. 
Gera.- pirkinys. Klauskit plačiau: (1 

26 Arthur St., Montello, Mass.

A. J. ALEKNA
Savininkas Flood Sq. Hardware

I’erkė-’ė savo biznį į nuosavą 
namą ir įrengė didžiausią ir mo
derniškiausią geležies daiktų 
krautuvę So. Bostone.

Taipgi užlaiko visokių pentų, 
sieninių popierų, plumbingų ir 
visokiausių geležinių daiktų. 
Pristatom tavorą į namus. Da
bar galėsime pstarnaut vištoms 
geriausiai ir prieinamiausią kai
na. Prašome visus užeiti reika
lui esant ir persitikrint. kad mu
sų tavoras geriausias visame 
Bostone. Adresas:
FLOOD SQUARE HARD- 

WARE,
628 Broadway, prie I Street,
So. Bostone. Tel. S. B. 4148

Telefonas 21224 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nac 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAWRENCE. MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 Scollay Sųuare, Rooo 22 

BOSTON Telef. Lafayette 237!
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir
Nervų Ligų. ,

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdioa 
Nedėliom, nuo 10 ryt. iki L

TeL So. Boston 

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 0 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 0 vak.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office TeL So. Boston 0948.
Res. 251 Chestnut Avė, 
Jamaica Plain. Mnsa.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

\DR. J. LANDŽIUS
1 Lietuvis Gydytojas.
• Valandos: Nuo 9 iki 10;
, Nuo 2-4 po pietų,
l Nuo 7-9 vakare.
{ TAIPGI PRISKIRIA AKINTUS.
• Telefonas: SOU-Booton 2712

534 E. BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

BLINSTRUBŲ

^Dutch G rili
c

Maloni Vieta Pavalgyt ir Pailsėt.
VALGIAI SPECIALIAI PRIRENGTI.
GERIAUSI BOSTONE: KAINA STEBĖTINAI ŽEMA 

Kas mylite gardžiai pavalgyt,
Užeikit pas Blinstrubą.

Vaidovūis—Floor Show
KARBARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNIS
Garsi Muzika. Draugiškos Vakaruškos Visiems Daug Smagumo. 
Kurie nori turėt tikrų “GOOD TIME”

Užeikit pasisvečiuot pas BLINSTRUBUS

Kampas D STREET ir BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Valgomų ir Geriamų Daiktų 
Krautuvė PARSIDUODA.

Viena arba su Namu 3-jų 
kambarių ir 1 Garadžius 
sykiu. Jeigu kurie norėtų, 
krautuvę su 3-mis kamba
riais, galėtų paimt ant ran- 
dos. Priežastis pardavimo: 
Moterei gydytojai įsakė kad 
ji nieko negali dirbti—turi 
apleisti krautuvės darbą ir 
atilsėti. Klauskite:

_ JUOZAPAS SINUC 
15 Ames st., Montello, Mass

LITH U AfTi A N 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir i to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADMAY,
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

L St. Liquor Store
Parduodam geriausius įvairių rūšių 

TONIKĄ, DEGTINĘ, ALŲ Ir VYNĄ
Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir 
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 
įvairiausias.
Pokiliams, Vestuvėms. Namuose Vai
šėms ir Baliams. Specialiai kainos 
sumažinamos. Pristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak. 

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

195 L STREET,
SO. BOSTON, MASS.

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visos legalius dokumentus 317 E STREET 
(Kampas Broadvvay)

SOUTH BOSTON. MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

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

1854 DORCHESTER AVEL, 
Arti Ashmont Stoties 

DORCHESTER. MASS.
Tel. TALbot 5208.

DR. MARGERIS
Gydytoja* ir Chirurgą*

Valandas: 16—2;
K 11 -U.

3325 So. Halsted Si. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

PASITARKIT SU

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

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

DR.GRADY2^"'s*
Valandos: Utar., *Ket., Sub. nuo 

.į "16—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.
Nedėliom tik nuo 10—12.

;-----------------------------------

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų

tik aus.tarua.

Seredomia iki 12 die'<- 
Ofisas “Keleivio” narso.

SS1 BROADWAY, tarp C ir D st. 
SO. BOSTON. MAS;.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nno 10 iki 12 dienų, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro
202 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
TeL Commonweslth 4570.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

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

Tri. U ai verti t y 6466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUV* DENTIS!'* 
ZALANDOS: S-S ir T-».

678 Massachusetts Ave^
(PRIE CENTRAL SKV£RO) 

CAMBRIDGE, MASS.

BAY VIEW i
MOTOR SERVICE|— -------- J

TelephcM 
So. Boston 

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIU « 

IR TROKŲ AGENTŪRA. *■ 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydranlic Brekais.

Taipgi taisome Automobiline ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

PeteT Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisvmo ir demonstravime vieta:1 HAMLIN STREET ’ Kamp. East Eighta SL SO. BOSTON, MASS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrėbus paruošia pagal reikalavimų. Laidoja ant visokių kapinių. 

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

258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth Boaton 4486.

Brocktono ofisas: TeL Brockton 4110
16 Intervale Street, Montello, Mats.
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