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Dėl Madrido Ispanijoje 
Siaučia Baisus Mūšiai

Madrido Laivynas 
Bombarduoja Fa

šistus.

ALCAZARO FORTAS 
JAU PALIUOSUOTAS.
Apsupti 1,700 fašistų išsi

laikė tenai 10 sąvaičių.

kad vanduo sunaikino ir 11 
vokiškų lėktuvų, kuriuos 
Hitleris buvo prisiuntęs 
Madridas praneša, kad ta 
klonis ir dabar tebėra da po

Jau trečias mėnuo, kaip vandeniu. Žinoma, tas visų
Ispanijos fašistai bombai- fašistų nesunaikino, nes ne- 
duoja miestus ir žudo gy-Įvisi jie buvo tenai sutrauk- 
ventojus, stengdamiesi nu- ti; kiti ėjo kitais keliais ir 
versti demokratinę respub- tie išliko gyvi.
likos valdžią. Iš pradžių Fašistai dabar planuoja 

nesisekė ir jie pUjtj Madridą iš dviejų pu- 
s^: generolo Franco armi- 

"”,ja,

iiems labai 
buvo išmušti iš

Amerikos Bombos “Aukso Blokas' Pra
žudo Ispanijos dėjo Griūti. 

Darbininkus. Pereitos sąvaitės pabai-
Melavo portugalai, kad ka-i Bridgeporto “Sunday He- goję finansų pasauly kilo 
re laivai perėjo maištinin- rald” išspausdino Federa- ^imsimas, nes eme byaske- 

kų pusėn. ted Press agentūros žinią iš lk\ \aip ?UkSf)
Tč Riihm knd Washingtono, kad Ameri- b °kas. Pne to bloko pn-
Is B.ibao pranešama, kad , konitalktai siunčia k klauso Francuzija, Olandi- tenai atplaukė trys Ispani- kos kap talistai siunčia 1. . gveįcar^a ir da kai ku-

• „„us™ v.™ ukroi čor panijos fašistams netik mai- J. ’ . 11los \ aidžios kai o laivai, sar- į . orlaiviu rinkli, ;»• rios salvs, kurios iki šiol lai- vuotis “Jaimel” ir skrai- st<>>.^...orlaTS>.5lnkT11 kėši auksinės valiutos. Ka-

Japonija Nori Pasikinkyt 
Kiniją Prieš Sovietas.

amunicijos. “Nors tikru , . ~ ,
hprtad ” knrip iki Snl vpikė skaitliniu negalima gauti.’’ kangi Eui opoje dabai nera-bertad, kūne iki šiol velke , - .. ... , mųs laikai, tai turčiai pra-
Malagos apylinkėj (pietuo- ?ako šita žinia bet \\ a>h- dėjo keisti savo lobius i aukse), ir pereitą nedėldieni bpvplk ™kaR "p* ' ° L ‘

duobai “Cervantes” ir “Li-

ikiTutemo; bom- ^ejoja, ted Amerikoje na- džhtnuo ausros autuvo ,
bardavo Zumavą, kur fašis- ^al -1.?8 bombos*■ *■' 1-V-t /Ar< 1 'i AVI i vra meto-.. -k-- ti. Todėl valdžia sušaukė šitai turi sutraukę savo gau- m.s. Amerikoje pa lai . „ų |janedgj: nepaprastą parla- 
- Riikon i orlaivių i Ispanijos lojalis- - Y- f V 4 -Sįas atakuoti Bilbao. Amerikos dirbtuvėse ment0 Posedi- kad uzdraus-jas atakuoti Bilbao. 

Valdžios laivyno
dymas Ispanijos

svarbių miestų. Bet dabar įa, kurj paėmė Toledą, puls 
jie pradėjo atsigauti,^ nes įg pietų, o generolas Molą . . ,
juos pradėjo remti fasistis- su gavo gaujomis eis iš šiau- do, kad valdžia pasiryžo
ka Vokietija, Italija ir Por- rės. Bet Madridas praneša, {sudaužyti fašistų blokadą, ^?kasvaidžiai dinamita< 
tugahja. Sukilimo pradzio- kad generoio Molos pulkai įkuria Jie buvo uždėję prieš RblKa-va-aziai •* <ni

Bullittas Maskvon 
Nebegrįs.

Maskvoje keliamas klau
simas, kaip bus su Bullittu? 
Jis buvo paskirtas Ameri
kos ambasadorium Mask
vai, bet nesenai sugryžo at
gal Į Washingtoną ir čia bu
vo paskirtas ambasadorium 
Parvžiui, bet Maskva vis 
dar jį tebeskaito Amerikos 
atstovu Sovietams, nes ji 
da negirdėjusi, kad jis butų

JAPONAI
KINŲ

VADOVAUS
ARMIJAI.

\e J1.® buv° lsmusti_is Madri- Quadarramos kaĮnuose Sj 
do, iš Barceionos. iš San Se- panedgjj buvo .atremti ir 
bastiano. iš Toledas ir is_ki- <]aUg fašistų buvo paimta . 
tui. Dabai jie jau atsiėmė nelaisvėn. Kitą smūgi loja-į taip pat parodo, kad mela- 

Sebastianą, o pereitą lįgtai uždavę fašistams Ara- A’o andai Portugalijos fašis
tai, kurie buvo paskelbę sa
vo spaudoj, kad šitie laivai

valdžios kontroliuojamus 
uostus šiaurėje.

Šitų laivų čia atvykimas

nedeldienį atkovojo ir Tole- gOnu fronte, 
dos miestą su pagarsėjusiu 8 .. .. . , * . , ,, , .
Alcazaro fortu, kur per 10 J Neziunnt visa to, Madn- 
savaičiu išsilaikė užsidarę du! ?rfsla ,Y1S£} rimtas pa- 
1.700 fašistų. Dabar tas for* ^a?l,stal. Paskelbė,
tas jau paliuosuotas. Sako-:kad, Madrido l aidžia iau 
ma. kad per visa apgulimo pabėgusi Tokius PTk.a' 
laiką tik 80 fašistų ‘ tame us,J'e £kleldzia tuo tikslu, 
forte buvo užmušta ir 500 h3? CTatati respublikos sa- 
sužeista. Sveiku dabar išėjo bankus ir drąsinti fasistus
1 -į Lro vi odvidn vol.—.j

Alcazarui paliuosuoti fa
šistų generolai darė didžiau-

perėję fašistų pusėn. “Ke
leivis” tuomet taip ir pasa
kė, jog tai bus greičiausia 
fašistų melas, kuriuo jie no
ri pakelti saviškių ūpą.

Madrido Protestas 
Tautu Luaai.Šį uta minką Madrido val

džia šitą melą tačiau sumu-i
šė, pareikšdama, kad nei! Ispanijos valdžios_ atsto- 
vienas valdininkas nėra išįvas Tautų Lygoj iškėlė pro-

prilygtų nuvertintam dole
riui ir Anglijos svarui. Tuo 
budu iš “aukso bloko” išvir
to stambiausis šulas—Fran
cuzija.

Europoje tas padarė tokį 
sukrėtimą, kad per kelias 
dienas buvo uždarytos bir- 

„ . „ , w žos. nes bijotasi didelio ver-
semus, Federated Press pa- kritimo. Berlyne kal- 
duoda žinią iš Philadelphi- bama kad Vokietijos mar- 
jos, kur Lnited Fruit k°m- įrgį turės būt nuvertinta 
manijos laivas San Jose pr0porcionaliai su franku. 
)uvo prikrautas dinamito ir £aj vĮgy dįdžįujų valstybių 
T. N. T. (tnmtroioliulio) pįnjaai bus nupiginti, tai 
Ispanijos fašistams. Pat\ rę, veikiausia ir Lietuva bus 
kur šita karo medžiaga yra priversta savo litą nuvertin 
siunčiama, Philadelphijos tį? kad už x dolerį vėl eitų

sprogdina Hitlerio bernui 
generolui Frankui kelią per 
darbininkų lavonus i val
džią.”

Kaip pavyzdį, kad Ame
rikos plutokratai kemša 
kruvinais pinigais savo ki-

kino, kad Bullittas Mask
von jau nebegiyšiąs ir apie 
tai buvę jau oficialiai pra
nešta Sovietų valdžiai. Ar 
Amerika skirs kitą ambasa
dorių Rusijai, Washingto 
nas nepasako.

vilas“ TO^ėgaf’6 vi^sfo6- sostinės pabėgęs, tik kai ku-'testą. kad neturint pasira-
kiškus ir itališkus orlaivius 
ir tankus, ir pradėjo puoli
mą. Lojalistai buvo srerai 
apsikasę ir kulkasvaidžiais 
skynė fašistų bandas kaip 
žolę. Net labai palankus fa
šistams amerikoniški ko
respondentai, kurie stebėjo 
tas kovas, sako, kad fašis
tiški generolai varė savo 
pulkus pirmyn vieną paskui 
kitą, bet prieš lojalistų ugnį 
iie krito kaip musės. Kovos 
laukas buvo užverstas fašis
tų lavonais. Bet lojalistų 
skaičius buvo daug mažes
nis. Jų buvę apie 10,000. tuo 
tarpu kai fašistai pradėda
mi šitą antpuolį gyrėsi turį 
170,000 kareivių. Nors šita 
skaitlinė perdėta, bet vis
tiek fašistų gaujos buvo di
desnės, negu lojalistų. To
dėl pastarieji negalėjo la
bai ilgai laikytis ir pasitrau 
kė iš Toledos miesto, užleis 
darni jį fašistams. Tada fa
šistai paliuosavo iš Alcaza
ro forto ir savo sėbrus.

Paėmę Toledos miestą, 
fašistai sakosi pasilsėsią ir 
tada eisią imti Madridą, ku
ris randasi už 40 mylių 
šiaurę nuo Toledos.

Madrido valdžia tuo tar
pu praneša, kad respublikos 
gynėjai, pasitraukę į Tole 
dos miesto pakraščius, 
sm«’ i fašistus bombar- 
duoja ir eina kontratako
mis. Fašistai irgi prisipažįs
ta, kad Toledos apylinkė; 
lojalistai turi da stiprių ap
kasų, ir kol tie apkasai ne 
busią “išvalyti,” i Madridą 
nebusią galima dar eiti.

Beje, artinanties fašis 
tams prie Toledos, lojalistai 
pereitą sąvaitę atidarė Al- 
berchės upės užtvankas ir 
paleido tvaną Į tą klonį, kur 
buvo sukoncentruotos prie
šo spėkos. Fašistų stovykla 
užgriuvo 10 pėdų aukščio 
vandens siena, daugybę jų 
paskandindama. Sakoma

rie ministeriai išvyko į fron- į šytos “nesikišimo77 sutar 
tus apžiūrėti padėtį ir pasi-;ties, trys fašistiškos valsty 
tarti su savo kariuomenės į bes, būtent Italija, Vokieti- 
vadais. Visi jie šią sąvaitę ja n* Portugalija, remia Is 
ugrįšią į Madridą. ‘ ‘ , panijos maištininkus kaip

Madride šį panedėlį visos !rėmu?ios- Kad ištikrujų taip 
civilės valdžios funkcijos yra, Ispanijos deiegądją at-

si vežė Tautu Lvgon neuz 
miestą paėmė į savo rinkas J?,e.spuvo jau suspenduotos ir
karo vadovybė. Visiems mi- ^lavera de Įa Rema lojali- 
iciįantams įsakyta tuojaus ?ai P“0™. 

susirinkti į kareivines. Po kT?,rl?ir1 lr„J.1.s,tur?^_te,nal 
visą miestą vaikščioja uni

vi

uosto darbininkai buvo su
streikavę, bet kompanija 
parsivežė darbininkų iš 

Yorko, kurie nieko 
apie tai nežinojo, ir su jų 
pagalba laiv^ išsiuntę.

Žinia pabrėžia faktą, kad 
nors Washingtono valdžia 
yra patarusi ginklų fabri-

apie 10 litų.

Iš 10 Šeimynų, 9 Tu 
ri Radio.

Bet automobili turi tik 1 
darbininkas iš 10.

Statistikų biuras Wash-
kantams, kad jie karo me- ‘"S“"? ,sk?.'bia’ kad Jun?t>- 
džiagos Ispanijon nesiųstų, nese Valstijose ts 10 setmy- 
bet tuo pačiu kartu ji rūpes
tingai pažymėjo jiems, kad

nusileisti. Pasirodė, kad ir 
orlaivis su bombomis yra 
Italijos padalytas ir lakū
nas, kuris mėtė bombas, yra 
italas. Jis dabar esąs laiko
mas kaip gyvas įrodymas 
kad Italija remia Ispanijos

_________ maištininkus. Keli kiti or-
. .. n laiviai nušauti žemėn taipEtiopųa Ltar ųyva. pat buvo arba itališki, arba 

Atsidarius anądien Tau- vokiški, ir užsimušę lakūnai 
tų Lygos posėdžiui, atvyko buvo taip pat italai arba vo- 
tenai ir Etiopijos buvęs ka- kiečiai.
ralius Haile Selassie. Kilo Už šitą paramą fašistų 
klausimas, ar ji priimti, ar generolas Fi-anco esąs pn- 
ne? Anglija ir Francuzi- žadėjęs atlyginti Italijai ir 
ja buvo priešingos. Jų ma- Vokietijai Ispanijos koloni- 
nvmu, Etiopijos jau nebėra, jomis, o Portugalijai duo
tai ir jos atstovo negalima siąs sklypą Ispanijos žemės, 
pripažinti. Bet Sovietu Ru- Taigi prieš Ispanijos vai
šiją ir mažųjų valstybių at- džią dabar karą veda ištik- 
stovai stojo už Etiopiją ir rujų ne ispanai, bet Vokie- 
jie paėmė viršų. Etiopijos tija, Italija ir Portugalija, 
atstovas buvo pripažintas. Jos nori įsteigti tenai fašiz- 
Reiškia, pripažinta ir Etio- mą ir pasidalinti Ispanijos 
pijos valstybė. Tai buvo teritorijomis.
skaudus antausis Mussoli- -y—

ormuoti milicijantai ir ra
gina visus vyrus: “Draugai, 

frontą!”
Iš visko išrodo, kad prie

Madrido bus lemiamas mu
šis.

niui. Tačiau Italijos laikraš
čiams uždrausta apie tai ra
šyti.

nu 9 turi namuose radio im
tuvą. Bet automobilį turi

ji neturinti teisės ginklų tik vienas darbininkas iš 10 J & v Bendrai imant, iš kiek-prekybos sulaikyti, nes of i 
karas nesąs j 

Ir ta prekyba dabar
cialiai karas nesąs paskelb- ™™. uždi.r.b^ dolerį°’ dar- 

t„ binmkas išleidžia: 36 centas.
ūžia. tus maistui, 20 centų butui, 

naminiams reikalams 13c., 
drapanoms 10 centų, trans-Ispanija Suramino portacijai 6c. Kitiems daly 

Amerikos Kapita- kams lieka aPie 15 eent|i-~
listus.

Amerikos kapitalistai bu
vo labai susirūpinę, kad Is
panijos valdžia konfiskavo 
daug ju fabrikų, pavyfe

Dėl Politikos Darbi
ninkas Nušovė Bosą

Eurekos miestely, Cali- 
fornijoj, garažo mechani
kas susiginčijo su savo bosu 
dėl politikos. Darbininkas 
stojo už Rooseveltą, o bosas 
—už Landoną. Darbininkas 
išėjo ir sugryžo su revolve
riu: “Ar tu vis už Lando

NEW YORKO SOCIALIS
TAI PASTATĖ PILNĄ 

SĄRAŠĄ
Nevv Yorko valstijos so

cialistų suvažiavimas pa

ną?” paklausė jis savo bo- kariuomenė.

Ir visuose Kinijos valdžios 
skyriuose bus japonai

patarėjai.
Šiomis dienomis paaiškė

jo milžiniškas Japonijos są
mokslas prieš Sovietų Rusi
ją. Kaip rašo “Nevv York 
Times” korespondentas iš 
Šanchajaus,japonai esą pasi 
įyžę paimti savo kontrolėn 
Kiniją ir panaudoti ją ko
vai prieš komunizmą. Kaip 
žinia, japonai jau turi už
ėmę Mandžiuriją ir kitas 
šiaurės Kinijos dalis Sovie
tų pasieny, kad įsitaisius 
stiprias pozicijas Rusijos 
pašonėje. Bet to da negana. 
Dabar jie padavę Kinijos 
valdžiai slaptą planą, kurio 
trys pagrindiniai nuostatai 
esą tokie:

1. Visuose atsitikimuose, 
kur tik Kinijos valdžios ar
mija susidurs su Kinijos ko
munistų armijomis vienodo 
skaičiaus, su Kinijos val
džios spėkomis turi būt su
jungti japonų kareiviai. To
kia pat tvarka turi būti ir 
Mongolijoj ir visu Sovietų 
nasieniu. kur tik bus sukon-OĮK--------- r--
centruota Kinijos valdžios

so. “Taip, už Landoną,” at
sakė šis. Darbininkas šovė 
ir savo bosą užmušė. Sako, 
balsuok dabar už Landoną. 
Nušautasis vadinosi Perske, 
o užmušėjas—Miller. Poli
cija Millerį suėmė. Išrodo, 
kad ir jis nebalsuos.

Bykovas Pašalintas 
Iš Vietos.

Šį panedėlį iš Maskvos 
pranešė, kad Aleksiejus Ry- 
kovas, kuris per 6 metus y- 
ra išbuvęs Sovietų valdžios 
premjeru, dabar tapo paša
lintas iš susisiekimo komi
saro vietos. Spėjama, kad 
jis buvo išstumtas iš tos vie
tos dėl to, kad “trockinin- 
kų” kaltinamieji pasakė, 
jog ir jis dirbęs prieš Sta
liną.

džiui, Fordo automobiliu 5tatė pilną savo kandidatų 
fabriką. General Motors au- sąrašą ateinantiems valsti- 
tomobiliu fabriką ir daug -i°s valdininkų rinkimams, 
kitų. Bet šią savaitę Ispani- Dr. Harry Laidler paskirtas 
ios ambasadorius Washing- kandidatu į gubernatorius, 
tone paskelbė paaiškinimą, Herman J. Hahn į lt. guber- 
kad tie fabrikai buvo paim- natorius, Edvvard Marks į 
ti tik laikinai, karo reika- prokurorus, Coleman B. 
lams. Po karo jie vėl busią Cheney i kontrolierius, Ed- 
gražinti seniems savinin- na Mitchell Blue ir Frank
kams.

PAŠTAS NEBESIUNČIA
PINIGŲ ISPANIJON.
Amerikos paštas paskel

bė, kad dėl vidaus karo Is
panijoj, money orderiai te
nai nebesiunčiami. Kurie

R. Crosswaith į reprezen
tantus, o Darwin Meserole Į 
apeliacijų teismo teisėjus.

MASKVOJE ATVAIZ
DUOTAS “ISPANŲ 

MUŠIS.”
Pereitą sąvaitę Maskvoje 

Yoh?* buvo vaizduojama kova
TYBIŲ SĄJUNGĄ PRIEŠ Ispanijos lojalistų ir fa- 

UŽPUOLIKUS. šistų. Tame vaidinime daly-
Anglų valstybės vyras vavo 5,000 žmonių. Jo pasi- 

Churchill ragina didžiąsias žiūrėti susirinko apie 100,- 
Europos valstybes sudaryti 000 publikos. Paskui buvo 
galingą sąjungą, kuri kiek- renkamos aukos Ispanijos 
vieną užpuoliką užpultų ir darbininkams.
taip sumuštų, kad niekas --------------
nedrįstų karo pradėti. Bet Iš Kairo pranešama, kad 
panašiam tikslui buvo su- Nilo upėj, Egipte, susidūrė 
tverta ir Tautų Lyga, o ar ji du laivai ir vienas jų nu- 
sulaikė nors vieną karą? skendo su 45 žmonėmis.

SKANDINAVIJOS LAI
VAI ATVEŽĖ LOJALIS- 

TAMS PAGALBOS.
Ispanijos valdžios karo

, ... , . . laivu lvdimi, šį panedėli įbuvo priimti paskutinėmis Bilbao ‘ miestą atėjo du 
dienomis, bus sugrąžinti Skandinavijos laivai su a- 
siuntėjams atgal. municija ir maistu lojalis-
uuruTODiiur' pacitiotac tams’ Pako1 šioj aPylinkėJ 

valdžios laivyno nebuvo,
KARO SEKRETORIUM. Cistai neprileisdavo prie 
Pereitą sąvaitę Roosevel- lojalistų uostų jokių laivų.

tas paskyrė Karo Departa- --------------
mento sekretorium buvusį Texas valstijoj Brazos u- 
Kansas valstijos gubernato- pė išvertė užtvankas ir už- 
rių Harry Woodringą. Se- liejo Waco miestelį. Apie 
nasis sekretorius Dern nese- 2,000 gyventojų liko be pa
nai mirė. stogės.

ŽUVO 600 KUNIGŲ.
Vienas korespondentas iš 

Ispanijos fašistų liogerio 
telegrafuoja Amerikon, kad 
įuolant fašistams Toledos 
miestą, “įniršę socialistai iš- 
žudę 600 Romos katalikų 
kunigų.” Jei tas butų tiesa, 
tai tikrai reikštų, kad kuni
gai buvo įsirašę į kruvinųjų 
fašistų armiją ir kartu su 
jais ėjo atakuoti Toledos 
miestą. Taigi jie krito tenai 
kartu su kitais Ispanijos 
liaudies priešais.

SUĖDĖ 97 ARKLIUS IR 
27 MULUS.

Iš Toledos dabar prane
šama, kad lojalistų apgulti 
Alcazaro forte fašistai su 
kunigais per 10 sąvaičių su
ėdė 97 arklius ir 27 mulus. 
Dabar .pas juos buvo belikę 
jau tik 1 arklys ir 5 mulai.

Pacifiko pakraščio uos
tuose laivų krovėjai vėl ruo
šiasi streikuoti. Rooseveltas 
pats šią sąvaitę mėgina dar
bininkus su laivų kompani
jomis sutaikyt.

2. Kinija da turi sutikti, 
kad visuose jos valdžios 
skyriuose butų pastatyti ja
ponai patarėjai. Tokia tvar
ka turi būt įvesta lygiai ci
vilinėj administracijoj kaip 
ir armijos vadovybėj.

3. Šiaurėje tuojau turi 
būt sudaryta autonominė 
Kinijos sritis, visai atskirta 
nuo Nankino valdžios. Į tą 
sritį turi įneiti Sop'ei, Cha- 
har, Suyiuan, šansi ir šan- 
tuno provincijos.

Šį savo planą japonų dip
lomatai, esą, taip slepia nuo 
pasaulio, kad ir Kinijos val
dininkai nedrįsta jį viešai 
paskelbti, nors “New York 
Times” korespondentui vis
gi pavyko jo turinį sužinotu

Pirmutinė to plano sąly
ga tuojaus leistų Japonijos 
armijai prasisunkti į svar
biausias Kinijos provinci
jas, kuriose operuoja gana 
galingos kiniečių komunis
tų armijos. Japonams rupi 
tas armijas sunaikinti, o jas 
sunaikinę, jie jau pasiliktų 
tų Kinijos provincijų vieš
pačiais. Toliau, japonams 
rupi įsiveržti savo ginkluo- 
omis jęgomis tarp Sovietų 

Rusijos ir Mongolijos, kuri 
dabar yra Maskvos įtakoj.

Antra sąlyga da reikš
mingesnė. Jeigu Kinija ją 
priimtų, tai visa jos armija 
ir civilinė valdžia atsidurtų 
japonų rankose. Tuojau bu
tų peržiūrėti ir pertaisyti 
pagal japonų kurpalį mo
kyklų vadovėliai ir visa 
švietimo sistema butų pa
statyta pagal japonų planą. 
Butų įvesta spaudos cenzū
ra ir uždarytos visos kinie
čių organizacijos, kurios 
japonams nepatinka. Galų 
gale iš 300.000,000 Kinijos 
gyventotų japonai pastaty
tų tokią armiją, kad galėtų 
netiktai Rusijai, bet ir visai 
Europai diktuoti. Praeity 
Azijos mongolai nesykį bu
vo Europą užplūdę.

i I I
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Lojalistai Gina Madridą Nuo Fašistų.

“TROCK1NINKŲ” BYLOS 
ATBALSIAI.

Nors jau ištisos sąvaites 
praslinko, kaip Maskvoje 
buvo sušaudyta 16 “troeki- 
ninkų,” tačiau diskusijos 
dėl jų bylos vis nesiliauja. 
Išrodo, kad tolyn jos darosi 
da platesnės ir gilesnes. Ko
munistų spauda, žinoma, 
smerkia sušaudytus ir teisi
na šaudytojus. Bet socialis
tai politinių nusikaltėlių 
šaudymui nepritaria ir todėl 
negali pateisinti Stalino 
valdžios, kuri vienu ypu nu
šlavė šešiolika žmonių.

Šito dėlei taip ‘“Naujie
nų” ir komunistinių laikraš
čių eina įtemptos diskusijo 
Pavyzdžiui, kom u n i s t u 
“Vilnis” rašo:

“Naujieną ofise sėdintiems 
žmonėms nieko nereiškia bal
sas Sovietu Sąjungos milionu 
darbininku, farmeriu ir inteli
gentų, kurie vieningai užgyrė 
trockiniu-zinovjeviniu pasmer
kimą. Ka sako milionai—tai 1

pakabo kaip prisipažinę išda
vikai ; kuomet Tomskis bailiš
kai nusižudęs; kuomet Ryko
vas ir Bucharinas tardomi; 
kuomet Trockis yra apskelb
tas kaip fašistinio teroro kur
stytojas ir aršiausis Sovietų 
neprietelis, tai iš pirmojo Po- 
litbiuro, kuris 1919 metais pa
keitė darbininkų ir kareivių 
sovietus, lieka tiktai vienas 
žVmus vyras. Ir pirma negu 
jie mirė, pirma negu juos iš j 
užpakalio sušaudė, atgailau
jantys sąmokslininkai pasi
naudojo iškilminga proga, kad 
pripažinus, jog tas vienas at
liekamas vyras visuomet buvo 
teisus, neklaidingas, kilnus ir 
toli matantis. Jie išgarbino jj 
kaip tikrąjį Rusijos ir viso 
pasaulio socializmo vadą. Jie

KELEIVIS, SO. BOSTON.

šis vaizdelis parodo, kaip Ispanijos respublikos gynėjai apsikasę kalnuose 
Šaudo i fašistus, kurie veržiasi prie Madrido.

ties Somosiera

NĖRA LAIKRAŠČIO— 
VAIKAI NEMOKA LIE 

TUVIŠKAI.

joms nesvarbu...
“Naujienos, kurios

Vidaus Karas Ispanijoj
LOJALISTAI PASKAN- 'pasitraukė iš Iruno į San 
DINO DAUG FAŠISTŲ. Sebastianą, čia jie jau nebe-
Pereitą sąvaitę buržuazi

nė Amerikos spauda gar
siai šukavo, kad “didvyriš
kas” fašistų žygis prieš Ma
dridą jau prasidėjo ir eina 
pirmyn nesulaikomas, “triu
škindamas socialistų kariuo
menę ant kiekvieno žings
nio.”

Tuo pačiu laiku buvo skel
biama, kad Madride ““raudo
nieji” pešasi tarp savęs, kad 
anarchistai ir sindikalistai 
areštavę prezidentą Azaną 

w,ir tt. Vienu žodžiu, gatvi
niai kapitalistų didlapiai

į reikia kovoti ir prieš klerika- įu “Draugas” buvo jau įsi- , -
. i lizma. ir prieš fašizmą, ir prieš varęs i keliasdešimts tuks-; Py e ant- s.PaniJ°s

■ -tančių dolerių “ ;.-l respublikos gynėjų ir zala-

“Naujienų” koresponden
tas Taurinsimas buvo nuva-

prisipažino, kad jie priešinosi i žiavęs iš Kanados į Detroitą
jam iš pavydo, iš troškimo va
dovauti. nors jie tam visai ne
tinka.’’

Tas vienintelis ir neklai
dingas vadas, tai Stalinas. 

‘ Pripažinę, kad didesnio, 
! mokytesnio, išmintingesnio

ir štai ką jis tenai pastebė
jo:

‘Seniau beveik pas kiekvie
ną savo pažįstamą užtikdavau 
Keleivi’ arba ‘Naujienas.’ O 
dabar pasitaikė užeiti į kelias 
vietas, bet jau jokių laikraš-

nacizmą ’ įtančių dolerių skolos ir j}
Labai gera fanatikams Į turėjo gelbėt pašaliniai, 

pastaba. ■ Kaip gi tada nesijuokti iš
--------------- tautininku, kuomet jie kal-

JIE LEISIĄ DIENRAŠTĮ. I ba apie dienraštį?

publikos gynėjų 
tijo fašistinius kriminalis
tus. Išrodė, kad darbininkų 
ginama respublika jau žlu
gus.

. j ir kilnesnio žmogaus už Sta- C1Ų ten nesimatė.
... dedasiiliną nėra, paskui išniekinę i

demokratijos gynėju, nepnsi-' 
laiko net paprasčiausio demo
kratiškumo ir bešališkumo.”

save ir visus 
jam priešingi,

Žmonės negali teisintis, 
kitus, kurie; kad neturi pinigų, sako ko

Bet staiga atėjo netikėtų 
Jeigu jie ištikrujų pavers i . Telegrafas pranešė,

savo merdintį lapą dienraš- ,"‘a( lojalistai įssporgdė Al- 
čiu, tai jis bus leidžiamas ne i upės tvenkinius n
jų pinigais. Jį galės leisti ir Palei^° 10,000,000 kubinių 
finansuoti tiktai Smetonosi O.ėdU vandens į klonį, ku- 

.... [valdžia, kuriai rupi įsigyti 1U0 žygiavo fašistų gaujos 
jie kalba apie dienraštį. Te-,čia organą fašistinei propa-!5U ?avo anuotomis ir vezi- 
gul Brooklvnas ir bus dide- o‘andai olatinti mais. Baisi vandens gilutislė lietuvių kolonija, bet kas" ‘ 1 daug jų paskandino,
gi iš to? Juk toj pačioj ko-i MIRĖ DRG. V. BIELSKIS. Dabar žinios sako, kad

Brooklyno tautininkai gi
riasi, kad 1937 metų pra
džioje jie imsią leisti savo 
laikraštį kas diena.

Žinant tautininkų “jė
gas,” ima juokai, kuomet!

. .. . V.1S* kalena- respondentas, nes dabar už- lonijoj nesenai subankruta- T ' i ofensyvą veda jau ne fašis-
mieji žuvo. Pagal Sovietų J- Įdirba geriau, negu seniau, ir Vo ju savaitraštis. Subank- Laikraščiai praneša, kad tai prieš Madridą, bet res- 
statymą, pasmerktiem mir- laikraštį galėtų lengvai už- rutavo net po to, kai suėdė važiuodamas per Varšuvą Ji publikos spėkos prieš fašis-

$25,000 Susivienijimo pini- Zakopane gydytis, kelionėj tus. Lojalistai arba respub- 
-aįp gį jįe gaiėą iej. mirė inžinierius Vaclovas i i;Uzw ™,^i;
ašti dabar, kai Su

sivienijimas jau ne jų ran- ciaiueiuuniaių vemejas n aas praneša, kad spren- 
••Kai kuriose lietuvių seimo- koše ir daugiau paskolų iš buvęs visų Lietuvos seimų; džiamas mušis tuoj įvyksiąs 

se su vaikais jau visai nebega- tenai jau nebegaus. atsto\as. Jis bu\ o jau 66; ijž Talaveros, kur valdžios
....................... Klerikalai turi daug žmo- metU amžiaus.

O “Naujienos” atsako:
“...tai kas iš to. kad jie (So

vietų darbininkija) tą kruvi
na diktatūros darbą ‘užgiria’ ?
Sakysime, kad jų yra milionai.
Bet kiek yra Rusijoje darbo 
žmonių, kurie neužgiria ? Ar 
‘vilniečiai“ žino? Ne.

“Jie ir mes žinome labai ge
rai tiktai tą. kad sovietų Rusi
joje nei vienas žmogus neturi 
teisės viešai smerkti valdžios 
teismo sprendimus arba žval
gybos darbus. Jeigu bent ku
ris darbininkas, ‘farmerys’ ar
ba inteligentas Rusijoje butų 
drįsęs viešai
prieš Zinovjevo ir iNamejievu t - . .

nuteisimą mirčiai, tai toks: „_^?’Tllsar3a?a3 (buvusi įleidus. Pirma buvo susnu- 
drąsuolis butų atsidūręs ten , ? uztiknnęs Jaos> dės ir Clevelandas, bet drg.
pat, kur dabar yra Zinovjevas ka^ jeigu Jie piipazins Sta-

t ti duodama dar 72 valandas i sirašyti.
Įgyventi, kad jie turėtų pro- O'kai pas lietuvius nėra gų.’fai kaip gi jie galės lei- m.irė .inžinierius Vaclovas jįkos gynėjai pradėjo puoli- 
1 sos prašyti pasigailėjimo. savo laikraščio, tai pasek- sti dienraštį daba»‘ kai Su- Bielskis, senas Lietuvos so- mą trimis kryptimis. Madri- 
Bet šitie buvo sunaikinti į mės būna tokios, kad— sivieniiimas iau ne iu ran- eialdemokratų veikėjas irjdas praneša, kad 
24 valandas!

Kodėl taip skubinosi juos 
sušaudyt? Ir kodėl jie taip 
garbino Staliną, iš kurio 
mokytumo visuomet daly
davo juokus? Kodėl jie taip 
nežmoniškai kaltino patys

Įima susikalbėti. Jei prakalbi į 
juos lietuviškai, tai jie klau- nių ir organizacijų, kurios į Velionio kūnas laikinai 
šia. ką visa tai reiškia. Tai la- gali jų spaudą lengvai pa- buvo palaidotas Varšuvoje,

save

bai nemalonus reiškinys. Iš ki
tos pusės, nieko kito ir negali
ma tikėtis: jei tėvai jokių lie
tuviškų laikraščių ir knygų ne
skaito. tai kokios lietuvybės 
begalima tikėtis iš vaiku?”

Straipsnio autorius, kaip 
ir daugelis kitų, yra tos nuo
monės, kad jiems buvo liep-

užprotestuoti ita taip daryti. Stalino kon-- tiesų, Detroito kolonija 
ir Kamenevo t troliuojamas \ idaus Reika- šjtuo žvilgsniu yra labai ap

remti, o vis dėl to dienraštį kur jis mirė, o vėliau bus 
leisti jiems labai sunku, parvežtas į Šiaulius, kur jis 
Kaip jie patys prisipažįsta,'gyveno ir darbavosi.

ILLINOJAVS SOCIALISTAI EINA Į
UI\l/!UIC
luniumvij
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jėgos stengiasi suduoti fa
šistams lemiamą smūgį ir 
nugrūsti juos atgal į Bada- 
jozą ir Seviliją.

Eidami trimis kryptimis 
j nuo Madrido į pietus, lojali- 
l štai dabar išvystė šitokį vei
kimo planą:

Viena jų kolumna mar-
ail/NTO •v’izičLr oliuV lVCTkVilU turn Taiti.Vttl J-T X VI XX-

Jie surinko 27,000 parašų 
už savo kandidatus.

’go Darbo Federacijos ir Mo
kytojų unijos 346 lokalo

n- . . ... J. Jarus dabar tą didmiestį “Naujienos” praneša, kad naJ7s“ .. , , .
ir Kamenevas. Įkn3 vieninteliu neklaidingu išjudino. Atgytų ir Detroi- 14 rugsėjo dieną Illinois So- „ ' a.5tJJol se?rei°-1?UT T

•Remtis ‘milionais“ prita-tas’ jeigru tenai butų kam cialistų Partija užregistravo' ^arr.\, A“ Crawford ^.a^k— ^u, pasniernuai
riančių balsų, žinant, kad ne- opoziciją, kuri
pritariantiems yra užimtos pnestarauja, tai 
burnos, tai—ne demokratija. Jiems bus dovanotos. Bet 1S- , 
bet humbugas’ -ėjo kltaiP- Kai tlk teismas

“Pirmutinė demokratišku- ĮauteĮsė j?os Sušaudyt, tUO- 
mo sąlyga yra žodžio, spaudos .l9u_juos ir sušaudė, kad ne- 
ir organizacijų laisvė. Kur tos ®tų laiko nei pasigailėjl- 
laisvės nėra, tenai nėra laisvos mo paprašyt, 
visuomenės opinijos. ‘Pritarė- t Ir taip, iŠ visų senųjų bol-

Ja™ pasidarbuoti, bausmes
ŠVEDIJOS SOCIALISTŲ 

LAIMĖJIMAS.

jos ir Makvedos, kad atkir
tus ir sučiupus spąstuose tą 
fašistų buri, kuris ėjo į To- 
edo apgultiemAlcazaro for
te savo sėbrams į pagalbą.

Kitai valdžios kolumnai 
isakvta eiti i vakarus nuo

turėjo kuo šaudyt ir atida
vė tą miestą lie mūšio, pa
tys pasitraukdami į Bilbao.

Madrido laikraštis “EI 
Socialistą” dabar rašo: “Iki 
šiol šiaurės fronte, Navarres 
provincijoj, priešas rengė 
tiktai militarinius paradus, 
nes mums truko karo me
džiagos. Dabar scenerija vi
sai pasikeitė.”

Pereitą sąvaitę gavę prie 
Bilbao į kailį ir nuvaryti 31 
mylią atgal, fašistai griebė
si šlykščių priemonių. Jie 
nulėkė aštuoniais tri moto
riniais lėktuvais į Bilbao ir 
per ištisas 2 valandas mėtė 
į miestą bombas po 500 sva- 
•ų, žudydami vaikus ir mo
teris. Daug namų buvo su
griauta. Iš po griuvėsių ug- 
nagesiai su policija išėmė 
126 negyvus žmones. Viena 
bomba nukrito ties Anglijos 
konsulatu ir išdaužė visus 
angus. Tai taip elgiasi tie 
gaivalai, kuriuos gina po
piežius ir visi jo kunigai.

Po biauraus fašistų už
puolimo. Bilbao žmonės 
taip prieš juos įniršo, kad 
susirinko prie valdžios rū
mų ir pradėjo reikalauti, 
kad tuojau butų sušaudyti 
visi 4,000 fašistų, kuriuos 
valdžia turi uždarius kalė
jimuose. Minios skaičiui ii 
jos pagiežai smarkiai kįlant, 
valdžia turėjo žmonių rei
kalavimą iš dalies paten
kinti ir išvedus iš kalėjimo 
30 aršiausių fašistų sušau
dė.

Amerikos plut o k r a t ų 
spauda tada dideliais ant- 
galviais suriko: “Bilbao 
raudonieji išskerdė 60 žmo
nių!” Bet kad fašistų orlai
viai Bilbao mieste sugriovė 
keliolika namų ir užmušė 
126 moteris ir vaikus, tai to 
< antgalvius visai nededa
ma.

KOKIAS ALGAS MOKĖS 
SMETONOS “SEIMO” 

ATSTOVAMS.
ciansių raruja užregistravo, socialistai isakyta eitl i vakarus nuovalstijos sekretoriaus ofise ?on senas -ociansta^ Qujsrnon(j0 jr tiesiai i Ma-
o-7 nnh_____ X..___-Ja...__ • 11“ mallOriU UP-lJOS narvs. ncoiai Į27,000 parašų, pridėtų prie 
Socialistų Partijos kandida
tų sąrašo einančio rudens 
rinkimams. Mat

maliorių unijos 
Viešųjų Sąskaitų audito

rius — Anton Udovic iš La 
metalo dar-

quedą.
Trečia valdžios kolumna,

generolui Mangadai vado-Matvt Chieafros buržua rinkimams. Mat praėjusį! Si n kuK b-laineriu vaujant, stengiasi užeiti fa-
- x L cagos buržua jjjinois legislaturos sesija is- bimnkų 11 mainerių unijo<. užpakalio ties Te-zine spauda neslepe sočia- , jd kurs rįika. narvs- dahartmm laiku .Tu- -istams is uzpaKauo ues te

lįstų laimėjimo Švedijoj, nes , ■ 1 ka‘d ^rtija norintj
Naujienos paduoda a.s- įį Lnd datus vai-

Bet kodėl Zinovjevas, pažintas kaip didžiausi? ir atstovų, o komunistai ir ko- g Avienos kauntės nera- 
Kamęnevas ir keturiolika gabiausis vadas. munistiniai opozicminkai žį kaip 200 parašų. So-
kity kaltinamųjų pnsipazi- ,-10, taip kad is viso darbi- ; n rtij ,
no kaltais, atsisakė nuo ad-L. 711!“ ne nmklskOs partijos turės 122 ... • ’r, J narQxnprašvte 21n0™- relk.'a PnP?-vietas Švedijos parlamente, tl.1“J„,S,U"nk° paras,J net su

- zinti, kad atokia išvada is-,palikdamos tik 108 vietas rPU' „iVia ,-„j
rodo visai logiška ir labai buržuazinėms partijoms. ' > Be re,kla atmint1’ kad 
atitinka aplinkybėms. Vadinasi, vieni socialistai

! turės parlamente daugiau 
KAS ATSITIKO VIENA- • balsų (112), negu visos bur- 

ME KONSULATE. žuazinės partijos sudėtos
Tūlas laikas atgal buvo knįv0? <108,\ t „

pasklydę paskalų 8 kad Lie- da^XiS vS£ neskelbė' 
tuvos konsulate Chicagoje p t žinių visai nesKeiOe. 
įvykusi kažin kokia ‘afera’. Bet Jelgu realistams kur

narys, dabartiniu laiku Ju 
goslavų Federacijos Socia
listų Partijos darbuotojas.

Valstijos iždininkas — 
Ben Williger, elektros dirb
tuvės superintendentas ir 
aktyvus socialistas darbuo- j3

lavera de la Reiną ir atkirs
ti jiems kelią, kad negalėtų 
pabėgti iš taisomų jiems 
spąstų.

Tuo budu respublikos, 
pėkos dabar bando nu-

toji Elmhurste- ir Du Page pn-v.bti Y?®*. faaist« k-vl!‘

vokatų ir stačiai 
teismo prašė, kad pasmerk
tų juos sušaudyt?

Šitam klausimui išaiškin
ti “International Revievv” 
magazinas rugsėjo-spalio 
laidoje išspausdino ilgą ir 
labai įdomu straipsnį, kurio 
autorius, Jonathan Ayres, 
tarp kitko sako:

“Tarp sušaudytujų teroris
tų yra skaisčiausi senojo revo- Dingusi konsulato raštinin-
liucinio bolševizmo vardai. !kė ir kartu su ja dingę kiek 
Juos pasmerkus ir sušaudžius, Pinlgy.

nepasiseka, tai ji triubija 
per kelias dienas.

valdžia tuoj iškėlė kaltinimų 
prieš TomskĮ. Rykovą, Rade
ką, Sokolnikovą ir kitus didės-

Tai buvo tik pašnabždom 
skleidžiami paskalai, spau
doje beveik nepasirodę. Ir, į

mus ar mažesnius veikėjus,, rodos, jau viskas buvo UŽ- 
didvyriškame bolševizmo lai- miršta. Bet štai, “Lietuvos 
kotarpy figūravusius. Tuo pa- Žinios” dabar rašo: 
čiu laiku buvo pradėtas gene
rališkas. nors mažai publikuo
tas, valymas, kuris suvertė j į 
dulkes šimtus kitų bolševikų. 
Viršininkai, rašytojai, meni
ninkai ir unijų vadai buvo pra
šalinti iš vietų ir uždaryti į ka
lėjimus arba išstumti iš viešo 
gyvenimo... Valdžia veikė 
griežtai ir plačiai, kad išnaiki
nus vidujinius savo priešinin
kus.

“Kuomet Leninas guli už- 
balzamuotas išdidžiame mau- 
zolėjume; kuomet Kamenevas 
ir Zinovjevas sušaudyti iš už-

“Viename konsulate maši
ninke tarnavusi panelė, kuri, 
kaip vėliau paaiškėjo, Įvairius 
palikimus, perduotirtus į Lie
tuvą, savindavosi. klastoda
vusi čekius. Po kurio laiko ma
šininkė dingusi. Konstatuota, 
kad ji pasisavinus apie 117,000 
litų. Dėl šio užvesta byla ir 
prokuratūros perduota apy
gardos tardytojui p. Cigle- 
riui.”
Apie 117,000 litų! Tai ne

blogas dvaras šventoj Lie
tuvoj... o gal ir Brazilijoj!

APIE “SVETIMĄ PROPA
GANDĄ.”

“Naujienos” rašo:
“ ‘Garsas’ pritardamas san- 

dariečių laikraščiui, ragina lie
tuvius kovoti su ‘svetimos pro
pagandos skleidėjais.’ Bet ko
dėl jisai mano. kad ta svetima 
propaganda yra vedama tik 
‘po raudona vėliava’?

“Svetima propaganda eina 
iš juodosios fašistiškos Itali
jos. iš rudosios hitleriškos Vo
kietijos ir iš kitokių vietų. 
Aną dieną, pavyzdžiui, popie
žius Pius sakė propagandos 
kalbą per radio iš savo vasari 
nio palociaus. Tą kalbą su di 
dėlių pasigerėjimu citavo lie
tuvių klerikalų laikraščiai.

tas pats įstatymas reikalau
ja parašų tokių piliečių, ku
rie nebalsavo nei su viena iš 
senųjų partijų nominacijų 
balsavimuose ir nėra pasi
rašę kitokios partijos peti
cijos.

Socialistų partijos kandi
datas Illinois valstijos gu
bernatoriui yra John Fisher, 
amatu angliakasis. Jam yra 
nužiūrėta 36 dienų prakal
bų maršrutas. Ir vienas pra
kalbas jis laikys miestely 
Danville, kur reakcija, A- 
merikos Legiono vadovy
bėje, viešpatavo per eilę 
metų.

Kandidatai, kurių vardus 
užregistravo Illinois Socia
listų partija, yra:

Gubernatorius — John 
Fisher, unijistas angliaka 
sis iš Gillespie.

kuriuo jie buvo įsiveržę gi 
lyn į valdžios teritoriją, ir 

Į kuriuo Amerikos kapitalis- 
(tų spauda taip džiūgavo, 

taipgi advokatas San, k?^,jaMadŠ

kauntėj.
Valstijos prokuroras —

Mever J. Meyer, advokatas 
darbininkų gynimo sąjun

Bennet ir kitose bylose. 
Illinois Universiteto trus-

tisai — Roy Burt, mokyto
jas ir prelegentas; Edward

raudonajam' 
galas.

Ispanijos šiaurėj, 
fašistai nesenai paėmė

kur
Iru-

L. Adams, mokytojas, bai- ir Sebastianą, tolimesnės
gęs Illinois universitetą, tu 
rįs politinių mokslų magist-' 
ro laipsnį. Socialistų Parti
jos organizatorius: Georgia 
Albright, mokytoja ir ko- 
operatyvio judėjimo žinovė.

Genenraliai kongresma- 
nai — Nate Egnor iš Deca- 
tur, Retail Clerks unijos na
rys, Amerikos Darbo Fede
racijos ir International La- 
dies Garment Workers uni
jos generalis organizato
rius; Ina Wh>te, mokytoja, 
pionierė organizatorė Ame
rican Federation of Govern
ment Employees, Illinois 
valstijos Socialistų Partijos

Leitenantas gubemato- Pildomojo komiteto narė.
rius — Joseph Goldman iš 
Chicagos, biznio agentas ir 
unijistas, narys Amalga- 
mated Clothing Workers of 
America lokalo 152.

Jungtinių Valstijų sena
torius — Arthur G. Mc-

Taigi, jei ‘svetima propa- j Dowell, Socialistų Partijos
ganda’ yra blogas dalykas, tai; valstijos sekretorius, Chica- areštuoti.

KLAIPĖDOJ VAGYSTĖS.
Klaipėdoje, viename au

dimą fabrike susekta dide
lė vagystė. Vagystė siekia 
250 tūkstančių litų.

Vienas tos vagystės daly
vis pabėgęs užsienin,

jų operacijos taipgi jau su
stabdytos. Po San Sebas
tiano jie tuoj buvo užsimo
ję paimti svarbų uostą Bil
bao. Ir buvo jau beeiną te
nai. Bet dabar žinios sako, 
kad lojalistai nugrūdo faši
stus nuo Bilbao 31 mylią ir 
stengiasi perkirsti jų susi
siekimo liniją ties Victori- 
jos miestu, kuris yra svar
bus strateginis punktas. 
Ties ta vieta ir Napoleonas 
buvo sumuštas 1813 metais. 
Jeigu lojalistams pavyktų 
paimti Victoriją, tai jie tu
rėtų atvirą kelią atgal į San 
Sebastianą ir į Burgos mies
tų, kur randasi fašistų gene
rolo Molos sėdyba.

Beje, dabar pasirodo, jog 
Iruną ir San Sebastianą fa
šistai galėjo paimti tik dėl 
to, kad lojalistams pritruko 
tenai amunicijos. Kol karo 
medžiagos jie turėjo, fašis
tai negalėjo prieiti prie Iru 

o du' no per 7 sąvaites. Bet kai 
; amunicijos netekę lojalistai

Išvaikę demokratinį Sei
mą, smurtininkai teisinosi, 
kad Seimas perbrangiai 
kraštui kaštavęs. Visiems 
atstovams reikėdavę mokėti 
algas.

Žinoma, algos buvo mo
kamos, bet tos algos buvo 
labai menkos palyginus su 
tomis algomis, kokias da
bar Smetona nustatė savo 
“seimo” atstovams. Štai ką 
apie tai praneša “Vyriausy
bės Žinios” (Nr. 547):

Seimo pirmininkui bus 
mokama po 2,500 litų algos 
kas mėnesį, be to 400 litų 
reprezentacijai (baliams) 
tas mėn. ir nemokamas bu
tas; pirm. pavaduotojui 
1,800 litų kas mėn., sekreto
riui 1,500 litų ir Seimo at
stovams po 900 litų kas mė- 
nesis. Be to, Seimo atstovai 
gauna po 15 litų už posė
džius. Atstovai, kurių nuo
latinė gyvenamoji vieta yra 
ne Kaune, Seimo sesijos 
metu gauna dienpinigius ir 
kelionės išlaidas, nors jie 
niekur nevažinėja.

Na, o ką gi
atstovai veiks? Ogi nieko. 
Jie tik susirinko, ir vėl išsi
skirstė. Dabar galės sau im
ti riebias algas, baliavoti ir 
miegoti.

šito “seimo”

MILŽINIŠKA KOMUNIS
TŲ BYLA.

Suimta ii viso 86 žmonės.
Utenos Raikomo (komu

nistų organizacijos) byloje 
kaltinamasis aktas jau su
rašytas. Jis susideda iš 7 to
mų. Šioje byloje prokuratu- 
tura kaitinamaisiais patrau
kė 53 žmones, o 33 žmonėm 
pasiūlyta kaltinimą nutrau
kti. Utenos Raikomas ap
ėmęs Uteną, Anykščius ir 
Kovarską.

»••••. .f f »v.. . ■ ■ s u .-H
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAftO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
KAS GIRDĖT CLEVELANDO MIESTE
Rinkimams besiartinant.

Lapkričio 3 dieną bus į- 
vairių valdininkų rinkimai, 
tai laikas ir lietuviams susi
domėti ir pasidarbuoti sa
vųjų naudai. Nežiūrint kaip 
ten mes vienas ant kito kal
bėtume, bet svarbiam rei
kalui ištikus lietuvis būda
mas valdiškoj vietoj vis 
greičiau padės lietuviui, ne
gu svetimtautis.

Musų kolonijoj lietuvis 
Jonas DeRighter užima la
bai svarbią vietą; jis atsto- 
jauja valstijos seime Co- 
lumbus miestą. Tai gal bus 
tik jis vienas lietuvis uži
mantis tokią vietą visoj A- 
merikoj. Jonas jau baigia 
savo piimą dviejų metų ter
miną ir dabar vėl yra nomi
nuotas rinkimams, kurie 
įvyks 3 lapkričio. Pirmą 
terminą jis laimėjo didele 
balsų didžiuma, taipgi ir 
šiose nominacijose gavo 
apie 40,000 balsų. Taigi vra 
vilties ir vėl rinkimus lai
mėti.

Jonas DeRighter yra pa
skirtas i keliatą komisijų. 
Jis balsavo už šiuos pageri
nimus: už nuėmimą taksu 
nuo valgomų produktų, už 
kuriuos dabar mokame tre
čią nuošimti, už bedarbių 
apd raudą ir už senų žmonių 
pensijos pakėlimą. Buvo į- 
statymas, kad visi seni žmo
nės norėdami gauti pensiją, 
o turėdami iki trijų tūkstan
čių dolerių nuosavybės, tu
rėjo savo turtą valdžiai ati
duoti. Bet Jonas padavė į- 
nešimą, kad tą atmesti, ir 
vėliau tą jo Įstatymą legisla- 
tura priėmė. Dabar seniem 
žmonėm reikalaujant pen
sijos, niekas jų turto nebe- 
kontroliuos. Taigi vien jau 
dėlto jis turėtų būti vėl iš
rinktas. Jis yra daug lietu
viams pasitarnavęs viso
kiuose reikaluose.

Jonas DeRighter (Dirai- 
tis) yra gimęs Anglijoj ir 
mažučiu būdamas čia at
vežtas. Čia lankė mokyklą 
ir jau daugelis metų kaip 
dirba lietuvių banke už sek
retorių. Taigi, kurie balsuo
jate, nepamirškite savo tau
tiečio, nuėję balsuoti 3 lap
kričio. padėkite kryželį (x) 
už John T. DeRighter var
dą.'

Minės 20 metų sukaktuves.
SLA. 136 kuopa rengiasi 

prie labai didelio apvaikš- 
čiojimo, nes minės savo 20 
metų jubilėjų. Bus pasaky
tos per radio kalbos, bus 
prie L. K. Darželio iškilmės, 
o Lietuvių salėj bus graži 
programa. Kuopos pirmi
ninkas Čerauka sako, kad 
yra dedamos didelės pa
stangos šįtom sukaktuvėm 
atžymėti.

Clevelande lankėsi pas 
savo močiutę Grigienę po
nia Klimienė iš Philadel- 
phijos, Dr. Klimo žmona, 
kuri yra čia gimusi ir augu- 
i. Iš profesijos ji yra slaugė 
r dirbo prie miesto kaipo 
District Nurse. Ji čia turi 
daugelį draugų ir pažįsta
mų, tai jai linksma čionai 
laiką praleisti. Ji taipgi ap
silankė pp. Jarų namuose, 
kur jai buvo surengtas va
karėlis ir pakviesta keliatas 
draugų.

Randa nužudytų žmonių.
Clevelande pastaruoju 

laiku policija pradėjo sura
sti nužudytų žmonių. Tie 
žmones randami daugiau
siai be galvų ir be kitų kūno

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Įdomesni Šių Dienų Įvykiai Ir Žmones.

(1) Anglų aviatorė, Mrs. Beryl Markham. kuri perskrido Atlantą iš rytų i vakarus. Nusileis
dama Nova Scotijoj ji aplaužė savo lėktuvą ir kaklą susižeidė. (2) Toledos miesto (Ispanijoj) 
vaizdas. Namai buvo sugriauti bombarduojant lojalistams Aleazaro fortą, kuriame fašistai iš
buvo užsidarę apie 10 savaičių laiko ir, kaip praneša telegramos, pereitą nedėldieni buvo 
saviškių išgelbėti. (3) Prezidentas Rooseveltas (vidury) atlieka ceremonijas atidarant tiltą per 
Mississippi upę Hanibalo miestely, Missouri valstijoj.

GAR Y, IND. j Jie dabar mėgina įvesti Su-! tai Lietuvos žemės produk-
Vieša, laiškas “Keleiviui.” sivienijime geresnę tvarką (tas, kuris yra išplaunamas

. .ir, kiek galima, atitaisyti iš Baltijos juros tik Lietuvo-
__ _______________ _____ įkaitau sktrtmgų pakrai- tautininkų padarytą žalą je. Teisėjai vienbalsiai pri-
dalių; taipgi yra rasta dėžė PįįJaikrascius, ‘Keleivį ir organizacijai. Taigi mes pažino lietuviams pirmą do-
su žmogaus kaulais. Vienoj ‘‘Vienybę,” kaip kada ir ki- manom, kad nuo šiol Susi 
žinomoj vietoj, Kingsbury tokius. Žiūrint į ginčus po vienijimas augs ir progre 
Run, rasta jau keturi su- SLA. seimo, kurie laimėjo, suos
pjaustyti lavonai. Iš visko pažangieji ar fašistai, turiu --------------
matosi, kad tai yra vienų gardaus juoko. Man prisi- 
rankų darbas, nes visi be- mena mano laikai Susivie- 
veik vienodai sunaikinti, nijime. Aš dirbau su pasi- 
Policija mano, kad tai turi šventimu SLA. ir sutvėriau 
būti vienas piktadarys, kurį 4 kuopas, bet ką aš užtai ga-

BROCKTON, MASS.
Lietuviai laimėjo dvi dova

nas amerikonų fėruose.

Biznierių piknikas.
Rugsėjo 13 dieną įvyko 

lietuvių biznierių piknikas; 
įžanga buvo nemokama ir 
dar buvo duodamos geros 
dovanos, todėl žmonių pri
važiavo gana daug. šokiam 
griežė gera orkestrą, o lau
ke buvo pastatytas garsia
kalbis, kuris leido muzikos 
ir kalbų balsus į publiką. 
Kada dovanos buvo skiria
mos, tai vedėjas p. Muliolis 
paskyrė Joną Jarų, A. Praš
kevičių, Skirbontą ir p-nią 
Bukauskienę į teisėjus, kad 
dovanos teisingai butų iš
dalytos. Po to J. Jarus buvo 
pakviestas pasakyti kelis 
žodžius. Jarus savo kalboje 
ragino lietuvius, kad reika
lui esant visuomet kreiptųsi 
pas saviškius, vietoj pas ki
tataučius. Visi linksminosi 
šokdami ir dainuodami lie
tuviškas daineles. Piknikas 
užsibaigė apie pusiaunaktį. 
Lietuvių vaizbos butui pri
klauso nemažas padėkos žo
dis už surengimą tokio gra
žaus pasilinksminimo už 
dyką.

Clevelando Darbo Fede
racijos name sprogo bom
ba, bet nariai buvo jau išsi
skirstę, kurie tą vakarą bu
vo suėję mitinguoti. Spėja
ma, kad tai bus kokios kom- 

anijos darbas, kuri neap- 
enčia unijų.fk

W0RCESTERI0 LIETUVIŲ ŽINIOS.
Worcesterio Liet. Labda- gamta juos tikrai buvo ap- 

rybės Draugija rugsėjo 19 rūpinus su gražia diena, 
dieną turėjo rinkliavą (Tag Diena prieš ir po pikniko 
Day), sakoma, kad koope- lijo, bet jiems buvo puiki 
ravo net 28 draugijos tam diena. Visgi reikia pasaky- 
darbe. Su surinktais pini- ti, kad publikos buvo daug, 
gaiš manoma ateinantį pa- bet jeigu rengtų anksčiau, 
vasarį atidaryti seneliams ir be abejo suvažiuotų kur kas 
našlaičiams prieglaudos na- daugiau.
mą. Į prieglaudą sakoma į --------
panaudos seną 12 kambarių Naujas skymas.
namą prie Quinsigamond VVorcesterio lietuviai ko- 
ežero kranto, dabar žino- munistai sušaukė susirinki 
mas kaipo “Maironio par- mėlį ir susikvietė visus pro- 
kas,” Shewsbury, Mass. Yra gresyvius veiklesnius žmo- 
geras užsibrėžimas, jei tik nes. Kiek teko sužinoti, tik- 
įvykdins. Tuomet butų gali- slas to susirinkimo buvo 
ma tikėtis daugiau paramos toks, kad visus veiklesnius 
nuo vietos lietuvių ir jų or- kitų organizacijų narius su- 
ganizacijų. rašvti į Komunistų partiją.

--------- Reiškia, tuomi manoma me-
Rugsėjo 20 d. ant Olvm- chaniškai užvaldvti draugi- 

pia parko įvyko piknikas jas, o svarbiausiai tai Lietu- 
Lietuvių Veikimo Komite- vos Sūnų ir Dukterų Drau- 
to. Diena buvo graži, bet giją. Mat, būdamas parti- 
žmonių atsilankė mažai, at- joj turėsi klausyt diktatūros, 
rodo, kad minėtam komi- o jei pasipriešinsi, tai men- 
tetui publika mažai šimpa- kas draugas—laukan. Ar 
tizuoja. tik ne tas pats kaip 5 metai

--------- pirmiau kad buvo daroma?
Rugsėjo 20 d. įvyko pik- Ar tas išdegs, ar ne, bet su- 

nikas Massachusetts vai- galvota gerai ir padaryta 
stijos lietuvių kliubų, May- prieš draugijų metinius su- 
narde. Buvo taipgi kiek sky- sirinkimus. 
stesnis negu praeityje. Nors Vėjo Vergą*.

vaną—25 dolerius.
Italams teko antra dova

na, 15 dolerių, o lenkams 
trečia, 10 dolerių, švedams, 
anglams ir Amerikos kolo
nistams teko po $5.

Paskutinę fėrų dieną bu
vo tautiška muzika ir šokiai, 
kur lietuviai taipgi dau
giausia publikai patiko; 
mat, lietuviai yra gražus 
žmonės, kuomet pasipuošę 
ir blaivi. (Kitas smulkme
nas išleidžiam, nes apie tai

---- ------ --  r-- . o - t- -j- t-. • - Brocktono Agrikultūros
kiti yrą pasamdę jiems prie- §au- Įžeidimą. Pasitaikė Draugija kas metai rengia
šingus asmenis žudyti. Į man nelaimė, susirgau, ir fėrus, į kuriuos sutraukia Į
trumpą laiką jau rasta šeši turėjau prašyt pašalpos. Ir 200,000 žmonių. Fėrai tę-
supiaustyti žmonės. pakol gavau^kelis dolerius, 5;asj per vjSą savaitę.

--------- tai buvo uiažiausio vargo. šiais metais buvo užkvie-
Clevelande įvyko Ameri- Nenori pašalpos mokėt, ir ?tj jr lietuviai, kad pasiro- • bu7o ^“Keleivv’^rašvta • ** kuomet Susivieji- dvtu su įšdįrfįniais. -a“ b"'° Kele,vy ra3-vukos legijonierių konvencija, gana. rsei Kuomet susivieji- dytų ______ ________

į kurią buvo suvažiavę šim- mo politikieriai išmėto šim- Užkvietimą gavo Profesio 
tas tūkstančių pasaulio ka- tus tūkstančių, tai eiliniai na}„ draUgija. Kadangi dar- ro veteranų. Miestas buvo nariai tyli sau ausis suglau- U * J g
puikiai papuoštas ir gražiai de
juos priėmė, bet podraug ir Štai kitas atsitikimas, 
įspėjo, kad gražiai užsilai- Broniui Goštautui, 46 kuo- 
kytų, nes legijonieriai mėg- pos SLA. nariui, Terre Hou- 
sta skandalų pridaryti. te, Ind., nulaužė koją mai-

--------- nose. Kada tas žmogus pa-
Darbininkų išvažiavimas, reikalavo savo pašalpos, tai
Rugsėjo 20 dieną Machu- Centro ponai iš jo tik pasi- 

tos darže įvyko darbininkų tyčiojo. Tuomet buvo A. B. 
draugijų sąryšio piknikas. Strimaitis Centro sekreto- 
Diena labai graži ir žmonių rium. Jis atvažiavo net is 
privažiavo daug; gal ir tas New Yorko į Terre Houte, 
pagelbėjo, kad įžanga buvo
dykai. Matėsi žmonių ir iš 
kitų kolonijų, kaip Akrono,

bas didelis, tai ji pakvietė 
prie jo ir stambesnes vieti
nes draugijas. Susiorgani
zavo Brocktono Lietuvių 
Fėrų Komitetas, kuriuo var
du ir pradėta darba

—Red.)
Lietuviai geriausiai pasi

rodė su savo programų ir už 
tai teisėjai vėl pripažino 
lietuviams pirmą dovaną.

Lietuviai tuo labai paten
kinti, džiaugiasi ir dėkoja

Ipd., kur kelionė į vieną pu 
sę kainavo apie 30 dolerių, 
ir pasakė tam žmogui vpa-

Youngstowno. Galima pa- įtiškai: “Mes verčiau atiduo- • prokuroras> adv. Antana 
sakyti, kad išvažiavimas duosime lojanams, negu,R k vietos Republikonu 
pavyko. tau mokėsime. 1 H h ..

______ Tai matot, kokia ta musų
Akrono, Ohio darbininkų “tautiškoji meilė!” Tad ar

unijos atstovas Widick pa- apsimoka Pagulėt į tokias 
reiškė, kad darbininkų ai- tautiškas organizacijas, 
gos esančios labai mažos, Tlk politikierių te-
palyginus su gumų išdirbvs- nai Sera1’ ^et ne teisingiems 
tės pelnais. Sako, kad 1936 nariams. Kiek as per 10 
metais kompanijos padarys metų sucedyjau, tai as ir tu- 
dvigubai daugiau pelno, ne- :™: * nereikia su tais poli- 
gu padare 1935 metais. Bet tikienai> daugiau bartis, 
kada darbininkai paprašo Su pagarba,
pakelti atlyginimą, tai kapi- John bkmdens.
talistai kelia didžiausį riks- Nuo Redakcijos. — Jeigu 
mą. į Susivienijimą žiūrėti kaip

--------- į gryną biznį, tai tuomet gal
Tūla Mrs. Hobrook ap- ir butų galima abejoti, ar 

skundė šerifą Sulzmaną ant jis apsimoka. Bet SLA. turi 
penkiolikos tūkstančių do- da ir kultūrinės reikšmės 
lerių dėlto, kad sykį teisme musų gyvenimui. Jis riša į 
vienas jo kalinių pakėlė krūvą tūkstančius lietuvių, 
triukšmą ir ji labai persi-i Jie laiko susirinkimus, kon- 
gandusi. (ferencijas ir seimus. Jie

ruošia prakalbas, koncertus 
ir piknikus. O šitie dalykaiElyria mieste sustreikavo 

50,000 mokinių dėlto, kad 
jiems buvo duodama tik 45 
minutės laiko pietums. Jie 
reikalauja čielos valandos 
ir streiką laimėjo.

Tony Molika, kuiį žmona 
jau buvo pametusi, pasiti
kęs ją nušovė ir bandė pats 
nusižudyti, bet nepasisekė. 
Dabar jis bus teisiamas už 
žmogžudystę. Jonas Jarus.

dirbti, visiems, kurie skolino įrai-
, . , ,. rius daiktus, ir tiems kurieDirektore buvo paskirta k j į ,aik Aa

panele Ona Kašėtaitė, uoli ; į jr Minkams
veikėja lietuvių tarpe per •- Lč £
daugelį metų. P-lė O. Kasė- į “r°adio 
taitė turėjo ir gerus pagel- ' K komitetas pridarė 
binmkus. \ ienas juo buvo Wski -g, į, kul?oms pa. 
Dr. Algirdas tvankus, kuris , £ bankieU}75

uz garsinimus

turi du mokslo laipsnius. 
Antras pagelbininkas, tai 
buvęs Brocktono miesto

rengia
lapkričio, 3 vai., L. J. N. 
svetainėje. A. Kireilis.

WATERBURIO LIETU
VIU BAŽNYČIOJE AP
VOGĖ VESTUVNINKUS.

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
Lietuvių Amerikos Pilie- icms reikalingas. Bet tegul 

čių Kliube įvyko permainos, jis būna džentelmonas ir ne
vietoj S. Masiulio, mene- keikia tų, ką jį paliuosavo 
džerium tapo pastatytas nuo menedžerystės. Juk rei- 
George Karpus. Masiulis bi- kia suprasti, kad negalima 
skį pyksta ant savo f rentų, visą amžių tarnauti—lai pa- 
kad jie, turėdami direkto- būna ir kitas; pamatysime, 
riuose didžiumą, nepalaikė kaip kitas dirbs.
jį ant toliau menedžerium, --------
bet pastatė G. Karpų. Rugsėjo 10 d. kriaučiai

S. Masiulis buvo neblo- turėjo dirbtuvių čermonų 
gas L. A. P. Kliubo mene- susirinkimą ir nutarė steigti 
džeris.. Jis per keturius me- lietuviu Darbo Partijos sky- 
tus savo tarnavimo Kliubui rįų. Geras darbas. Jeigu tei- 
padarė virš 10 tūkstančių singai visi dirbs, tai galės 
pelno. Bet per tą laiką, kaip būti stiprus Brooklyno lie- 
paprastai, įsipyko visiems. vįu Darbo Partijos brenčius.
Tai kaip dabar buvo atimtas " _____
aisnis ir paskydo begalės Liaudies teatras po J. Va 

visokių pletkų apie S. Ma- lančiaus vadovybe mokina- 
siulį, tai direktoriai jį ir pa- sį veikalą “Ant Bedugnės 
liuosavo nuo menedženaus Krašto.” Teatro srity Broo- 
vietos. ‘klynas, kaipo tokia didelė

Karpus yra dešiniojo nu- kolonija, labai atsilikęs, 
sistatymo žmogus, bet žino- jeigu pavyktų J. Valančiui 
mas Brooklyno lietuviams pakelti brooklyniškius iš 
kaipo vienas iš teisingiausių miegO, tai jam butų didelis 
žmonių. Jo rekordas Brook- nuopelnas. Jurgis.
lyno publikoj yra švarus. _________
Tad ir sutiko socialistai ir
komunistai pastatyti Karpų 
atsakomingoj vietoj, kaipo 
biznio vedėją Lietuvių A- 
merikos Piliečių Kliube.

Kliubo pirmininkas ir Įtek 
mingas miesto politikoje 
žmogus. Trečias pagelbinin- Waterbury, Conn. — Pe 
kas, tai Dr. Alfonsas Bud- reitą sąvaitę Waterburyje 
reckis, buvęs Brocktono buvo iškilmingos vestuvės, 
miesto gydytojas per tris P-lė Elena Garbukaitė tekė 
terminus, o šiuom tarpu yra jo už Thomaso Doolady. 
Mass. valstijos distrikto me- šliubas buvo šv. Juozapo 
dikaliu egzaminatorium. parapijos bažnyčioj. Degė 

Lietuviai turėjo du kam- daug žvakių, šlakštyta šven 
barius. Viename jų buvo iš- tintu vandeniu, smilkyta 
statyti įvairus dirbiniai at- smilkalai ir gausta vargo- 
vežti iš Lietuvos. Ir stebėtis nais. 
reikia, kaip daug lietuviai Bet kai po tų šventablyvų 
turi rankų dirbinių iš Lietu- ceremonijų svečiai apsižiu- 
vos! rėjo, tai Dievo namuose bu-

Antras kambarys buvo vo iškraustyti jiems kišeniai. 
užimtas lietuviškojo verpi- Antanui Klesgiui ištraukta 
mo ir audimo įrankiais, iš kelinių kišeniaus $45, An- 
Ona Raslukauskienė turėjo driui Žitkui $7, o jaunosios 
parsitraukus linų iš Lietu- tėvui, Petrui Garbukui, net 
vos ir juos verpė į siulus, o $105. Iš viso buvo apvogti 
Marijona Petrauskienė už- penki žmonės, kuriems iš
sitaisius lietuviškas stakles traukta iš viso $212 pinigais 
audė aštuonnytį audimą, ir daug pavogta kitokių

PRIVALGĖ ŠUNGRYBIŲ 
IR MIRĖ.

Pereitą sąvaitę Chicagoje 
mirė šungrybių privalgęs siu- 

S. Masiulio niekas nenei- vėjų unijos reikalų vedėjas 
gia ir neneigs. Jis yra stam- Michael di Novi. Jis pats 
bi figūra Kliube ir kitose tuos grybus rinko, bet pri- 
lietuvių organizacijose. Jis rinko negerų.

taip jau svarbus, jei da ne- ■ Žiūrėtojai labai domėjosi, daiktų.
kaip. ji tą audimą margina. Buvo pranešta policijai, 

Artisto Jono Stočkaus bu- kuri atsiuntė detektivą Pol 
jimo musų gyvenimas išei- vo nupieštas Lietuvos kai- lardą. Tas ištyręs aplinky- 
vijoj butų jau sustingęs ir mo vaizdas; buvo ir kitokie bes priėjo išvados, kad ves- 
apmiręs. Tiesa, buvę prie jo piešiniai išstatyti parodo- tuvninkai buvo apvogti tuoj 
SLA. vairo tautininkai pra- je. po šliubo, kuomet jie susi-
žudė labai dau£ turto ir Lenkai norėjo pasisavinti spietė sveikinti jaunave- 
daug narių nuskriaudė; bet gintarą, bet musų sumani ir džius. Pasinaudodami tuo 
nariai susiprato ir pastatė budri panelė Ona Kašėtaitė entuziazmu, vagys iškraus- 
prie SLA. vadovybės teisin- įrodė teisėjams, kurie spren- tė jiems kišenius. 
gus ir patyrusius veikėjus, dė dovanas, kad gintaras, Vietinis.

svarbesni, kaip pašalpa ar 
pomirtinė, nes be šito judė-

jjcooooooeosoooooos^ooooooooooooosooooooooooooooooooeį

Puikus PIKNIKAS
Rengia Vytauto Prieglaudos Namo Bendrovė,

Nedėlioję, 4 SPALIO-OUTOBER, 193S 
PRIEGLAUDOS UKE.IE,

Argilla Road, Andover, Mass.
Prasidės nuo II ryte.

Tai bus. puikiausias piknikas, nes apielinkė la
bai graži, žaliuojančios pievos ir derlingi laukai.

Vytauto Prieglaudos Namas, tai vienintelė tokia 
lietuvių įstaiga visoje valstijoje, kitos tokios nėra, 
todėl visos apielinkės turėtų susidomėti ir atsilan
kyti į musų pikniką. Įžanga 10c. ypatai.

Taipgi galės išlaimėti gražų paršą.
Bus daug visokių žaislų. Bus labai gera Orkestrą, 
jaunimas turės smagiausius laikus.

Bus geri kalbėtojai, kurie išaiškins Vytauto Prie
glaudos Namo apystovas. Turime pažymėti, kad 
prie Prieglaudos Namo gali prigulėti visi lietuviai, 
todėl kiekvienas turėtų ta įstaiga susidomėti.

Kviečiame visus lietuvius šiame piknike daly
vauti ir apžiūrėti tą lietuvių įstaigą. KOMITETAS
IŠ LAWRENCE’O Bušai išeis nuo Lietuvių Tautiš
kos bažnyčios 12:30 dieną. Maionėkit_pribut laiku.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

AR GAU MUSŲ PASAULIS PASI
BAIGTI?

Žmonės dažnai kalba a- dėlės žalos, o tuo labiau — 
pie “svieto pabaigą.” Tos išmušti ją iš vėžių. Dažniau- 
kalbos, žinoma, niekuo ne- šiai meteorai sudega ir pa- 
paremtos ir nieko nereiš- virsta dujomis, tik pasiekę 
kia. Bet yra ir mokslininkų, musų žemės atmosferą. La
kūne kalba apie pasaulio bai retas jų nukrinta ant 
pabaigą. Jie, suprantama, žemės paviršiaus kietam?

pavidale. Ir tik labai išimti-

“ \ T ARŠIŲJŲ GARBEI MES 
GIESMĘ GIEDAM.”

—Tegul bus pagarbintas, šutys. Ir sako, reikia jį su- 
Maike! įmušti. Na, jeigu reikia, tai

—O ką daugiau pasakysi,' reikia. Pasidėjom ant flioro 
tėve? j ir davai lupt prosu. Bet ko-

—Maike, aš noriu, kad tu kie dyvai! Kai jis truko, tai 
man ką nors gero pasaky- kokia kvorta pieno išsipylė.
tum, ba tu eini į mokslus, o 
aš tik po saliunus istorijų 
klausausi. Ale kaip tenai

Taigi dabar tu, Maike, iš- 
virozyk moksliškai, kas ir 
kokiu spasabu buvo .to pie-

pradedi žmogus klausytis, no tenai pripylęs? 
tai negali tolko surasti. Vie-! —Tenai niekas jo nepri- 
nas už kitą tenai vis mand- pylė, tėve. Tam riešutui au- 
resnis, ale nei vienas nieko gant, pienas jame renkasi iš 
nežino. Aną vakarą susėdę medžio sakų.
prie baro pradėjom spora a-j —Na, jeigu jau pradėjom 
pie tai, koks yra žemės šei- apie mokslą, Maike, tai irryz* _ : O lz 1 TY"1 TŽili 011 O Cp<3?*. x iviiiyik? oeirvv, i\zxvi i twxx<*v«. ▼ <xo vuiv-
mė yra plokščia kaip didelis jau pasisodinęs jarde kraja- 
pajus. o Džiovas virozija, ;vo tabako. Atsikėliau aną 
kad ji daugiau Dadabna Į ’ytą, ogi žiuriu, visa mano 
krajavą arbūzą. Na, ir kaip makorka nušalus. Na, tai iš- 
ištikro žemė išrodo, negalė- ekspleinyk man, kodėl tas 
iom sužinoti jokiu spasabu. augalas nuo šalčio sudribo? 
Taigi aš pastanavijau, Mai-! —Taip būna su visais sul- 
ke, kad tu turi mane pamo- tingais augalais, tėve. 
kinti, ba durnam bloga ant —Aš, Maike, žinau, kad
svieto gyventi. ,taip būna, ale tu pasakyk

—Labai gerai, tėve, kad man. kodėl taip būna? 
pas tave tokia mintis kilo.* —Todėl, tėve, kad sul- 
Aš galiu tau paaiškint daug ringuose augaluose yra 
dalvkų, kurie tau neaiškus, daug vandens. O kai van- 

—Na, Ui galim tuoj ir pra-Juo pavirsta į ledą, jis išsi-

nurodo ir priežastį, kodėl ir 
kokiu budu pasaulis gali 
žlutrti, nors ir mokslininkų 
aiškinimai ne visuomet bū
na tikslus.

Pavyzdžiui, keliolika me
tų atgal vienas Amerikos 
astronomas buvo smarkiai 
nugązdinęs žmoniją prane
šimu. kad saulės link smar
kiai artinasi planeta Vene
ra, kuri. atėjusi į tam tikrą 
padėtį, busianti priežastimi 
milžiniško saulės liepsnos 
išsiveržimo, kuris paliesiąs 
taip pat ir žemę ir ją visiš
kai sunaikinsiąs.

Mokslininkas tą skelbė, 
pasiremdamas savo astro
nomiškais tyrimais bei ap
skaičiavimais. Bet pasiro
dė, kad jis klydo. Kiti mok
slininkai jo teoriją sugrio
vė ir žmoniją nuramino. Ta 
proga, buvo dar kartą mok
sliškai ištirta ir nustatyta, 
kad iš planetų, turinčių 
visatoje tiksliai nustatytą 
kelią, joką pavojus žemei 
negręsia.

Tiesa, erdvėje yra kūnų, 
kurie tokio tiksliai gamtos 
dėsniais apibrėžto kelio ne
turi. Tai kometos ir meteo
rai. meteoritai. Kas yra vie
ni ir kiti, skaitytojai, tur būt, 
jau žino, nes apie juos jau 
ne sykį buvo rašyta. Ar gali 
musų žemei gręsti “pasaulio 
galo” pavojus iš jų, t. y. ko
metų ir meteorų?

Iš kometų—ne. Taip pat 
nepavojingi yra ir meteorai. 
Nors jie ii- iš kietos medžia
gos susideda, bet nėra ir ne
būna tokie dideli, kad galė
tų padaryti musų žemei di-

Kanadoje Gyvenąs
Lietuvis Milionie- 

rius?

nais ir retais atsitikimais 
nukrinta jie tiek dideli, kad 
padarytų bent kiek dides
nės žalos ir tai ne visai mu
sų žemei, o tik tai vietai, ku
rioj jie nukrito. Pavyzdžiui, 
^enai prieš karą Rusijos Si
bire kartą nukrito labai di
delis meteoras ir išlaužė ne
mažą plotą miško, bet šiaip 
didesnės žalos niekam ne
padarė ir pasaulio galo dėl 
to neįvyko.

Na, tai kas gi pasaulio ga
lą gali padalyti? Pasaulio 
galo pavojus musų žemei 
gręsia iš mėnulio.

Mėnulis, kaip žinoma, y- 
ra musų žemės palydovas, 
kurį musų žemės jėga dar 
prieš daugelį milionų metų 
išmetė iš savęs į erdvę. Nuo 
to laiko mėnulis sukasi ap
link žemę, bet jis sukasi ap
link ją ne ratu, o spyruok
lės pavyzdžiu, arba — aiš
kiau—kaip adata ant pate
fono plokštelės. Šiuo metu 
mėnulis sukasi ne žemės 
link, o priešinga kryptimi, 
nuo jos toldamas. Tačiau, 
pasiekęs tam tikros padė
ties, jis grįš atgal ir ims ar- 
artėti prie žemės. Astrono
mijos mokslo duomenimis 
jau yra išaiškinta ir nusta
tyta, kad visi dangaus kū
nai grįžta į savo centrą. Tai
gi, galimas daiktas, kad at
eis laikas, jog ir mėnulis j 
grįš į savo centrą, t. y. į že-; 
mę, susidurs su ja ir tada į- 
vyks pasaulio galas.

Kada tas bus? Galima 
nenuogąstauti, tas bus ne 
greit, ne ryt, ne poryt, ne už 
šimto ir ne už tūkstančio 
metų. Tas truks dar milio- 
nus metų, todėl mes, musų 
vaikai ir musų vaikų vaikai 
dar gali gyventi ramus ir be 
baimės.

Maksim Gorkij mirė. Mirė didis žmo
gus, mirė tvirtų laisvės kovos grandinių 
pats pirmasai kareivis.

Nežinau, kažkodėl skverbiasi mintysna 
Butkų Juzės žodžiai, rašyti kalėjimo ce
lėje:

“Neliuski tu. Motina mano,—
Aš jaunas nenoriu pražūti.
Jau pusė pasaulio išmano,
Kaip baigti šią kruviną piutį... 
...Nusilenkiau trobai daug kartų—
Ir bėgau—kur saulėtos kekės...
...Ir garbinu Šventąją Žemę, 
Nukeldamas savo kepurę,
Nora kartais ir mirtį man lemia,
Nora kartais į širdį man duria...
...Einu taip į žemės šios piutį”...

Maksim Gorkij gimė 1868 m. Žemajam 
Naugarde. Tėvai greit mirė. Jis pasijuto 
vienas. Gal ir nevienas, bet gatvėj. Gatvės 
juk raizgo miestus, gatvės susipina, atšipi
na, jungias ir nutysta į laukus, į kaimus, 
papievius, tarpugirius, ir vėliai miestas, 
vėliai gatvės.

Sausa chronologija čia neturi žodžio. 
Apimkim visumą.

Maksim Gorkij—
pradinės mokyklos mokinys, siuntinių 

išnešiotojas, kurpius, sodininkas, virėjo 
padėjėjas, giros, ledų, cukrainių ir ikonų 
(kartais pats jas paišydavo) pardavinėto
jas gatvėj,matininko brėžininkas, kepėjas, 
raštininkas advokato kantoroj, naktinis 
gelžkelių sargas, žvejas ir—rašytojas.

M. Gorkij—nerami dvasia,—
Nižnyj Novgorod, Kaukazas, Besarabi

ja, Kazanius, Tiflisas, Capri, Paryžius, 
New Yorkas, Londonas ir Sovietų Sąjun
gos beribiai plotai.

Ne čia—ten, ne šiandien—rytdiena, al
kanas tolis, alkana siela.

Iš valkatų landynių į Mokslų Akademi
ją kelias ilgas. Bado, areštų, nagaikų, 
kratų, kalėjimo, ištrėmimo įvairinamas 
kelias. Ir keliavo tąjį kelią griežtu žings
niu. Pastovus žmogus, visur įstengė išlai
kyti vidujinį dvasios vieningumą. Jis iš lė
to, bet nuolat kilo iš požemių į orumas.

Maksim Gorkij—kovotojas, visuomeni
ninkas, artistas, publicistas.

M. Gorkio palaikus palydėjo milionas 
Sovietų Sąjungos darbininkų, Francuzų, 
Čekoslovakijos ii- kitų šalių rašytojų vai

nikai nudengė poilsio vietą, gi amžinąj’į jo 
darbų atsiminimą patikrina gausus raštai.

Pirmas M. Gorkio kuriniuRas pasirodė 
1892 m. Tifliso laikrašty “Kavkaz.” Štai 

jtclimesnioji jo kūryba: Jemeljam Piliaj, 
Dėdė Archipas ir Lenką, Čelkaša, Senutė 
Izergil, Konovalovas, Atstumti žmonės, 
Malva, Stepuose, Iš nuobodulio, Maldi
ninkas, Raudonas Jonis, Foma Gordejev, 
Trejetas, Miesčionys, Ant dugno, Saulės 
sūnūs, Sausio 9 d., Motina (kai autorius 
nuvyko į Suvienytas Valstijas, da/binin- 
kai už šį veikalą nešiojo jį ant rankų), Iš
pažintis, -Mano vaikystė, Mano universite
tai, Artamatovų darbai, Jegor Bulyčev 
ir taip toliau.

Nenuleido rankų ligi pačios mirties. So
vietų Sąjungoj vairavo ypač šiems leidi
niams: “Musų laimėjimai,” “Fabrikų ir 
dirbtuvių istorija,” “Naminių karų istori
ja,” “Literatūros mokslas,” “Poeto biblio
teka” ir kt. Maksim Gorkio mirtis užver
tė paskutinį prieškarinės rusų literatūros 
lapą. Užvertė rimtai ir dorai. M. Gorkij 
nesutiko prieš tai dar mirti pilietine mirti
mi, kaip kad mirė įvairus Buninai, Merež- 
kovskiai ir daug kitų, nesupratę naujo gy
venimo, nuėję baigtis Paryžiaus bulva- 
ruesna ar Berlyno skersgatvių tžkam- 
piuosna. Jis žengė pirmyn su atgimstančiu 
darbo pasauliu.

M. Gorkio raštai—nuskriaustujų, at
stumtųjų, benamių, valkatų gyvenimo 
epopėja.

M. Gorkij, pats vargdamas, pats slan
kiodamas uostuose, valkatų landynėse, po
žemiuose, be buto, be rūbų, be duonos, 
nakvodamas mėšlynuose, patiltėse, sirgu
liuodamas,—geriausia užjautė tiems, ku
riuos iš mažens likimas skriaudžia, laužo, 
niekina.

Socialė skriauda geriausia pavaizduota 
M. Gorkio raštuose. Jis suryškino, galima 
sakyti, sukurė vad. “bosiako” tipą. 19 am
žiaus pabaiga Rusijoj, kaip žinome, pačio 
miesčioniškumo įsivyravimo metas. Mies
čioniškumas Įstūmė tųmetę inteligentiją į 
labai siaurą skersgatvį: šiltas butas, geras 
valgis, moteris ir išparduota sąžinė. Ir tuo 
pačiu metu. kai evvenima šlvkštino mies- 
čioniškumas. jau stipria srove ėmė veržtis 
naujos visuomeninės jėgos. R. Grigorjev 
šitaip apibudino Gorkio “bosiaką” (cit. 
“T. Frontas,” N r. 3 ):

(Pabaiga sekančiam numery.)

dėt, Maike. Visų pirma išvi-
rozyk tu man, ar šnapsas ardo augalo organizmą. Su- 
sveika žmogui gert, ar ne? .dūksta visi mezginiai, visi 

—Daug gerti nesveika, narveliai, ir augalas miršta
—Suprantu, vaike. Tai iš-

v ■ . , . eina akurat taip, kaip su
1- “l t 1 ™ -U J1’ - “m maslionkom Sykį aš 
ke kas butų, jeigu as ant nusj irkau kvorta mį, on.

tėve, bet po truputį galima.

syk išmaučiau 
kvortos?

—Aš manau, tėve, kad 
tuomet reikėtų šauktis dak
taro, o gal ir graboriaus.

—Bet ar tu žinai, Maike,

Kai mėnulis bus nuo že
mės dviem penktadaliais 
savo dabartinio atstumo, 
žemėj prasidės dideli ir bai- 

i; sus potvyniai, ugniakal- 
tyt. nei rašyt, nuvažiavo iš j nių išsiveržimai, žemės dre-

Kodėl Žmogui Reikalingas Pasilsis ir Miegas?
Tūlas S. Pieža “Chicagos 

American’e” parašė pasaką 
apie tai, kaip tamsus lietu
vis. nemokėdamas nei skal

skečia ir besiskėsdamas su- Chicagos į Kanadą ir besi-j bėjimai, nes visų šių stichi- 
bastydamas tenai alkanas nių nelaimių priežastim bus 
tyruose rado aukso. Tą že- artumas mėnulio traukia
me jis pasisavino ir išvystė! mosios jėgos, kuri smarkiau
aukso kasyklą, kuri duoda į 
metus daugiau kaip $1,000,- 
000 vertės aukso. Kaip ga-

pusa r s jr pasistačiau ant lango.
O buvo jau žiema. Mano 
maslionkos per naktį sušalo 
ir gaspadinės bonka suspro
go. Reiškia, vadinasi, jeigu 
tai butų žalias tabakas, taikad mokyti vyrai kitaip kai- } am b k 

ba. Zakristijonas skaitė iš rara ta
gazietų, kad vienas moks

veiks žemę ir jos sąlygas. 
Galutinė katastrofa, t. y. 
pasaulio galas įvyks, kai 

Įėjo alkanas svetimšalis Ka- mėnulis prisiartins prie že- 
nadoj pasisavinti žemę su mės per 25,000 ar 30,000 ki- 
auksu. Pieža to nepaaiški- Jometrų. Tada taip įkais že
ntu. Be to, ir jo aprašomo i mės atmosfera, jog to nega- 
milionieriaus pavardė ka-Jės pergyventi joks gyvis ir 
žin kokia miglota. Sako, da- gyvasis pasaulis žus, o mu- 
bar jis vadinasi Tonv Ok-!sų žemė vėl pavirs į tai, kuo 
lend. bet Lietuvoje gal bu- ii buvo prieš milionus metu,

—Tikrai taip. tėve.
linčius išrado iop- šnansas “Na’ tai denkiu’ Maike, lincius išrado, jog snapsas kfld - gražiai man viską 
nieko žmogui neiskadija. išfi Kita svki mg
Sako, galima išgert, per d • kvsi kįdėl katin0 
sutką pusantros kvortos, tik akv‘ ■ ’ žiba. 0 , ,
reikia gerai privalgyt,
viskas bus olrait.

—Taigi čia yra nelengva

akys patamsy žiba. O dabar 
11 gudbai.

—Iki pasimatymo, tėve.

vęs Oklėnas. Kaip Oklend 
negali būt amerikoniška 
pavardė, taip Oklėnas ne
gali būt lietuviška pavardė, 
nes lietuvių kalboj ji neturi 
jokios prasmės ir lietuvių su 
tokiomis pavardėmis nėra.

sąlyga, tėve: reikia gerai 
privalgyt.

—Kodėl tu sakai, Maike, 
kad valgyt yra nelengva? 

-Todėl, kad daug degti-

PER RUGpIUTl AUTO
MOBILIAI UŽMUŠĖ

3,450 ŽMONIŲ.
National Safety Council

nės prigėręs žmogus negali Chicagoje renka žinias apie 
valgyt. Ir tas pats moksli- automobilių nelaimes. Pasi
ninkas sako, jog gėrimas remiant tomis žiniomis, per 
daugiausia dėl to žmonėms rugpiučio mėnesį automobi- 
ir kenkia, kad gerdami jie Hai Amerikoj užmušė 3,450 
negali valgyt. žmonių—300 daugiau kaip

—O aš, vaike, porciją iš- liepos mėnesį.
gėręs daug daugiau suval---------------
gau. Bet apie tai užteks jau. j UGNIS SUNAIKINO VI- 
Dabar tu man išklumočyk SĄ MIESTELĮ, 
kitą posmą iš mokslo. Man Oregono valtijoj girių 
rupi ve kas. Toj auzoj, kur gaisras pereitą nedėldienį 
aš bunu ant burdo, gyvena sunaikino visą Bandono 
kitas burdingierius. Jį va- miestelį. Apie 1,500 žmonių 
dina Styvu. Taigi aną vaka- liko be pastogės. Be to, 
rą tas Štyvas parsinešė di- liepsnose žuvo 7 gyventojai, 
delį rudą gūžį ir sako, kad, Nuostoliai apskaitomi į 
tai esąs Roknatas, toks rie- $1,500,000.

GIRIASI PASKANDiNĘ
ISPANIJOS VALDŽIOS 

LAIVĄ.
Ši uterninka gatviniai 

kapitalistų didlapiai Bosto
ne didžiausiais antgalviais 
pirmuose puslapiuose pa
skelbė neva žinią, kad Ispa

nijos fašistai paskandinę 
Madrido valdžios karo lai
vą “Gravina.” Francuzų 
laivas 20 jurininkų išgelbė
jęs, o 155 žuvę. Bet fašistų 
žinioms negalima tikėti. Jie 
gvrėsi jau kelis kartus “pa
skandinę” valdžios šarvuo
tį “Jaimeil;” paskui jie gy
rėsi, kad šitas laivas su ke
liais mažesniais jiems 
sidavęs.” O tuo tarpu
me I” ir šiandien sprogdina 
fašistų lizdus Ispanijos pa
kraščiuose.

“pa-
“Jai-

t. y. karšta skystos medžia
gos mase.

Ar tai bus pirmas pasau
lio galas? Vargu. Remian
tis duomenimis mokslo, ku
ris tiria žemės kilmę ir jos 
evoliuciją, reikia manyti, 
kad musų žemė jau ne vie
ną tokį “pasaulio galą” yra 
turėjusi, tik, žinoma, aiš
kiai to nustatyti negalima, 
nes žmogaus žinios netoli 
tesiekia, bet daugelis moks
lo tyrimo ir stebėjimo rezul
tatų leidžia beveik tvirtinti, 
kad taip iš tikrųjų buvo. 
Legendos apie išnykusius 
pasaulius, apie nugrimzdu
sią po vandenynu Atlanty- 
dą, vargu bėra visiškai tuš
čios. Jos, gali būt, kaip tik 
ir yra vieninteliais ir pasku
tiniais liudininkais kadaise 
pasaulį ištikusios baisios 
katastrofos, kuri, gal būt, ir 
nesunaikino musų žemę vi
siškai, bet už tatai smar
kiai ir iš pagrindų pakeitė 
jos veidą. Bet žinoma, apie 
tai tik spėlioti galima.

P. K.

Žmogaus gyvenimas yra 
tvarkomas tam tikrais gam
tos įstatymais. Žmogus gy
vendamas turi dirbti, valgy
ti, ilsėtis ir miegoti. Jei tuos 
gamtos reikalavimus žmo
gus atlieka tiksliai ir gerai 
—yra sveikas. Jei žmogus 
gyvenime nepaiso gamtos 
nustatytų dėsnių, apmoka 
savo brangiausiu turtu — 
sveikata, nes gamtos įstaty
mai neapeinami, neatmai
nomi ir nepaperkami. Gam
ta visus lygiai baudžia ligo
mis ir mirtimi, jos sprendi
mų nepermaldauja jokios 
maldos, nepaperka didžiau
si turtai. Medicinos ir kiti 
mokslai menkai teįstengia 
su gamta kovoti.

Gamta yra griežtas teisė
jas, kurs nepraleidžia nenu- 
baudęs ir mažiausio jo įsta
tymams prasikaltimo. Per
sivalgymas ir nedavalgy- 
mas, nedamiegojimas ir 
persi miego jimas, peršali
mas ir peršilimas, persidir- 
bimas ir be darbo dykinėji
mas, tingėjimas, girtavimas, 
rūkymas — tai vis prasižen
gimai gamtos įstatymams. 
Už nusikaltimus civiliš
kiems įstatymams teismas 
baudžia kalėjimu arba pini
gais, o gamta atima sveika
tą.

Tiesa, kartais ir labai 
normaliai gyveną ir besi- 
saugą žmonės suserga įvai
riom ligom, čia priežasčių 
reikia jieškoti gyvenimo są
lygose: tam tikroj visuome
nės santvarkoj, medžiagi
nių turtų padalijime ir ki
tur. Mat, musų gyvenimas 
yra labai sudėtingas ir kiek
vienas žmogus yra labai į- 
vairiai prie visuomenės pri
rištas.

Darbas visiems reikalin
gas. Viena dėl to, kad žmo
gus turėtų iš ko gyventi, o 
kita, kad palaikytų kūno jė
gas. Nedirbąs kūno organas 
nyksta; taip pat jis nuken
čia, jei varginamas per di
delio darbo.

Vienokį ar kitokį darbą 
bedirbant musų kūne prisi
renka kenksmingų medžia
gų, kurios turi išeiti, kad 
musų nesusargdintų. Tos 
medžiagos pasišalina pasil- 
sio ir miego metu.

Kas yra pabuvęs kurį lai
ką be miego, tas labai gerai 
žino, koks jis nedarbingas ir 
suvargęs bupa. O pailsusius 
ir išvargusius visokie nega
lavimai ir ligos greičiau pri
stoja, nes kūno atsparumas 
būna sumažėjęs.

Kad miegas yra labai rei
kalingas, patirta bandymais 
su gyvuliais. Vienas profe 
sorius, paėmęs du šunis, vie
nam davė pakankamai ėsti, 
bet neleido miegoti, o kitam 
ėsti visai nedavė, bet leido 
miegoti. Pirmasis, kurs tu
rėjo gerą maistą, bet buvo 
nemigęs nudvėsė penkio
mis dienomis anksčiau už 
tą, kurs badavo, bet gerai iš
miegodavo. Su žmonėmis 
tokių bandymų niekas ne
darė, bet neabejojama, kad 
ir žmogus be miego tokio 
liūdno galo susilauktų.

Žmogus turi stengtis taip 
tvarkyti savo gyvenimą, 
kad visada turėtų pakanka
mai laiko pailsiui ir miegui, 
turi vengti viso to, kas truk
do pilną ir ramų išsimiegoji- 
mą.

Yra žinoma, kad moterys 
yra daugiau nervuotos už

vyrus, nes motei-ų miegą 
dažnai gadina maži ir dide
li vaikai.

Mažus vaikus moterys 
turi naktimis supti ir prižiū
rėti. O dėl didelių "aikų ir 
net savo vyrų moterys nega
li miegoti, kai šie trankosi 
per naktis ir jos turi jais rū
pintis. Kitos kad ir užmie
ga, bet naktį grįžusių šeimos 
narių prižadintos, nebegali 
užmigti ir pailsėti. Tą turi 
įsidėti į galvą vyrai ir jauni
mas, kad nevargintų ir ne
gadintų sveikatos savo žmo
noms ir motinoms.

Neišsimiegojusiam ir ne- 
! pasilsėjusiam darbas nesi
seka, yra piktas, surūgęs ir 
J iš tokio darbininko visai 
menka nauda.I

Miegant perdaug neužsi
kloti. Neišvėdintame, per- 
šiltame arba peršaltame 
kambary būna prastas mie
gas ir pasilsys.

Pilnas ir ramus miegas 
suteikia kunui ir protui gy
vumo, akys pasidaro švie
sesnės ir veidai sk istesni, 
žmogus būna linksmas ir 
darbingas. Suaugusi* ms rei
kia miegoti astuonias va
landas. Geriau eiti anksčiau 
miegoti ir anksčiau keltis. 
Stengtis nueiti miegoti bent 
porą valandų prieš vidur
naktį, tada esąs sveikesnis 
ir naudingesnis miegas. Gi
liausias ir stipriausias mie
gas yra valandai-dviem pra
ėjus nuo užmigimo, tuo me
tu reikia stengtis miegančių 
nekelti, kad nesuti ukdytu- 
me reikalingo pasils o.

Vaikai ir proto d irbinin- 
kai turi miegoti ilgiau. •

J. Šibanas.
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įvairios Žinios.
Kaip Amerikoj Valomi Jarai Nuo Laukų.

KODĖL ARABAI MUŠA ŽYDUS 
PALESTINOJE?

Jau kelintas mėnuo, kai Turkija, kurios gyventojai 
Palestinoje vyksta smarkios yra taip pat Mahometo ti- 
kovos tarp arabų ir žydų. kybos.
Arabai užpuldinėja žydus, Taigi ir dabartinės kovos 
žudo juos, degina trobesius Palestinoje yra greičiausia 
ir tt. Žydai besigindami nu
galabija vieną kitą arabą.
Neramumams didėjant, tu
rėjo įsikišti anglai, kurie 
valdo Palestiną Tautų Są
jungos vardu. Anglai buvo 
priversti atsigabenti net ir 
daugiau savo kariuomenės.

Arabai skelbia, kad jie 
bruzdą prieš žydus. Anglai, 
norėdami nuraminti nera
mius arabus, buvo pradėję 
įsileisti Palestinon daugybę

išraiška bendro tautinio 
arabų judėjimo, siekiančio 
nepriklausomo gyvenimo.

Šmėkla.

Kaip Gali Sugrįžti iš 
Lietuvos Amerikoje 

Gimę.
■ ■

< *»

4J
Ši nuotrauka buvo padaryta valant farmeriams javus netoli nuo Walla Walla. Washingto- 

no valstijoj, Pacifiko pakrašty. Žmonės ranku prie javų neprideda, tik valdo mašiną. Masina 
nukerta, iškulia, išvėto ir į maišus supila.Jungtinių Valstijų konsu

latas Kaune, prie prašymo 
gauti Amerikos Jungtinių 

žydų iš viso'pasaulio kraštų. Valstijų pasą, reikalauja, 
Atvažiavę Palestinon, žy-1 asmeniškai atvykti su tėvu 

dai retai verčiasi prekyba, ar su motina (neturint tėvų, 
bet imasi dažniausiai žemės j gali kreiptis pats vienas) ir 
darbo. Kas gali, perkasi • turėt sekančius dokumen- 
pats žemės, kitiems supirki- tus

/£ PIETŲ AMERIKOS.

nėja žemę iš arabų esąs Pa
lestinoje Tautinis Žydų 
Fondas.

Šitoks žydų veikimas la
bai nepatiko arabams, kurie 
suprato, kad žydai, supirki- 
nėdami žemę, vis labiau te
nai ekonomiškai įsitvirtina.

1. Gimimo metrikus;
2. Tėvų vedybų metrikus;
3. Asmens liudymą iš val

sčiaus valdybos su fotogra
fija, arba vidaus pasą arba 
net svetimšalio liudymą;

4. Liudymą Iš Naujokų 
ėmimo komisijos, kad esat 
laisvas nuo karinės prievo-Todėl, arabai jau ne kar 

tą yra surengę žydų skerdy- 
nes ir iš anglų valdžios rei- i„ Pavardes ir adresus
kalavo, kad ji apribotų žy- žmonių, kurie dabar gyvena 
dų įvažiavimą Palestinon. Amerikoje ir kūne žino, 

Iš visų tų kovų matosi, i esat gimę Amerikoje;
6.kad arabai turi dar kitokių 

siekimų, nes kitaip nepultų' "H5 didumo 
ir nekovotų su anglų kariuo-
mene. Sakoma, kad Italija 
kurstanti arabus prieš ang

6 fotografijas 3x3 co- 
ant balto po

7. SI Amerikos valiutoje:
8. Pasą su kuriuo tėvai

jus už tai, kad Anglija daug Amerikos į Lietuvą
kenkusi italams kare su abi- 
sinais. Bet reikia manyti,

9. Visus kitus dokumen
tus, kuriais galima butų įro-

kad ir patys arabai pradeda £yti savo Amerikos piliety
jau pabusti, ryžtasi numesti 
europiečių jungą. Jei atsitikime prašytojas

Aštuntame ir devintame ne&aJi . savo
amžiuje arabai turėjo galin- metrikų iš miesto valdybos.
gą savo valstybę, nors ji ir 
nebuvo visiškai' vieninga. 
Tais laikais arabai turėjo 
nukariavę visą vakarų Azi
ją, buvo pasiekę net Indiją, 
buvo nukariavę Šiaurinę 
Afriką, o iš čia buvo pasie-

JAU IR GRAIKIJOJE 
DEGINAMOS KNYGOS.

Ne taip dar senai visą Eu
ropą nuKrėtė pasibiaurėįi- 
mas, kuris kilo iš naujų Vo
kietijos valdovų-nacių po
elgio su knygomis. Laužuo
se sudegė daugelio Vokieti
jos ir užsienių rašytojų kny
gų. Dabar tuo pačiu keliu 
pasekė Graikija, kurioje ne
senai įvesta diktatūra.

Dyka i!
Suvis dykai dasižinosite nvo ateitį 

ir kokią la'mę turėsite gyve r ime, jei
gu parašysite tuojaus indė« ami ke
lias š' am pas dėl persiuntime . Adre
suokite:

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Avė., Deec K-, fFlciCfl UJL

PAJIEŠKOJIMAI
. • : Jenny > c.i.i.j
Štai tėvelio ADOLFO

Petraitytė pajieškau
PETRAIč O. Jei-

FABRIKANTI PROVO
KUOJA STREIKUS.

KAIP GYVENA LIETU- rios kompanijos juos atsive- Kai Francuzijoj susidarė
VIAI BRAZILIJOJ IR 

ARGENTINOJ.
Da iš laivo žiūrėdamas į 

ietų Amerikos krantus 
vaizdavausi šį kraštą amži
nai besišypsantį, žydintį ir 
aimingą.

žė “veltui”... Šie žmonės kairiųjų vyriausybė su so-

savoĄIČ O.
šiomis dienomis Salonikuo- *>'vas’ prašom atsiliepti grei-

. x D“- -^tes visi dirbame ir mes jūsų vai-Se ir PirejUje susirinkę stu- kai Stanukas, Janytė ir Ea.-ardukas
Hpntai-faŠi^tai sukrovė lau- nor*me tave pamatyti. Kur.e žinote aentai rasistai suKiove įau kur -is randasi ma|onįkite pranešti 
ŽUS 1S tų knygų, kurias UZ- jo adresą. Jenny Petraitis (0) 
draudė į Graikiją įgabenti 2212 l*1*1"* Wa>’- Ptttsbmgh, pa.
arba Graikijoje spausdinti tncnirniimnaujasis diktatorius Metak- APSIVED1MAL
sas ir sudegino. Paskiau stu- Noriu susipažint su lietuve motere
dpntai atlikp toki didpli apie 35 metų amžiaus- kuri norėtų ap- aentai, atiiKę totų _ aiaeų sivesti Aš esu 39 metų neįeriOtas> tu. 
‘ kulturos darbą, nuėjo pa- riu gerą darbą, nerūkau ir negeriu 
halia virti 'svaiginančių gėrimų. Prašau parašyt
uaii vli. _ ... laišką ir prisiųst savo paveikslą. (1)

Jeigu tai daro smogikai, w. d. k.,
kurie, gal būt, universiteto 183 Shawmut avė., Boston, Mass.
nematę, tai gal šiek tiek Pajieškau apsivedimui merginos ar-
daugiau suprantama, bet ba našlęs nuo 30 iki io metų be šei- 
, j®. ., r , , . • . • .rnynos, kuri mylėtų gyvent ant ukes.kad tai daro Studentai, tai Aš esu singelis, 40 metų gy-,'emi ant 
aiškiai rodo, koks likimas farmos.vie"?s . Ber<rikal,n»-'ai prasau
laukia tokio krašto, kur to- čiau susipažint prašau parašyt laiš

ką ir prisiųst savo paveikslą, kurį

daug pergyveno ir turi teisę 
nepasitikėti žmonėmis, kad 
ir dovanas jiems nešan
čiais...

Buenos Aires, Santos ir 
.kitų pajūrio miestų dauge-

Bet pagyvenęs Naujame j lis lietuvių dirba uostuose 
prie laivų krovimo, kiti fri- 
gurif ikose (šaldytuvuose >, 
skerdyklose, metalurgijos 
fabrikuose, tarnauja resto
ranuose, susisiekimo Įmonė-

pasauly, kur saulė šviečia 
iš šiaurės, o ne iš pietų; kur 
amžinai žaliuoja miškai ir 
žydi sodai — apsi vyliau. 

Nors vasara Brazilijoj am-

kur jo gimimas turėjo būti 
užregistruotas, tai vieton to 
galima pristatyti krikšto 
metrikus. Bet tada, reikia 
dar gauti affidavitus (pa
reiškimus) iš dviejų Ameri 
kos piliečių, kurie gyvena

žiną, bet čia nėra taip kve- se, parduotuvėse, o vienas- 
jiančio šieno, kaip Lietuvo- j kitas net miesto policijoj, 
ie, nėra tokios švelnios žo- ’ Sao Paulo lietuviai daugiau- 
ės, minkštų dobiliukų me-• šia susispietę didžiojo Bra- 

dum dvelkiančių pievų, kur'zilijos milionieriaus Mata- 
3utų malonu atsisėsti, pasi-Į ražo fabrikuose, kurie api- 
volioti... Čia žolė šiurkšti, ma įvairias ūkio ir pramo

cialistu Blumu priešaky, tai 
po visą šalį pradėjo kilti 
streikai. Vienu kartu strei
kuojančių skaičius siekė 
11 o miliono darbininkų. 
Tuomet išrodė, kad darbi
ninkai, turėdami sau palan
kią valdžią, naudojasi iš 
progos ir nori pagerinti sa
vo būvį. Ir jie daug laimėjo. 
Jiems buvo pakeltos algos ir 
duotos apmokamos atosto
gos. Be to, valdžiai reko
menduojant, parlamentas 
išleido įstatymą, kuriuo vi
soj šaly įvedama 40 valan-į 
dų darbo sąvaitę ir kolekty- į 
vės derybos.

Streikai

kie studentai klesti. Adreshspareikalavus sugrąžinsiu.
J. J. (1)

R. D. 1, Box 297, Wapewallooen, Pa.

Pajieškau apsivedimui draugės
daktaru drau ' nuo 30 iki 45 metų amžiaus, kuri my- 
UdhldlŲ UlctU- jįtų gyvent ant farmos. Aš esu far- 

pranaŠauja, mer*s> turiu savo farmą 127 akerius
, , _____; x - žemės, čionais viskas auga gerai,kad ateity musų žemes gy- sveikas oras gyventi. Esu 48 metų 
ventojai busią milžinai, nes atrodau jaunas, našlys be vaikų, vie-
esą aiškių ženklų, kad zmo- rimtą ir neblogai atrodančią draugę, 
nės nuolatos eina didyn, ši-Įrašau atsišaukti greitai ir prisiųs
tą parodą Amerikos kolegi
jų rekordai. Kas 12 metų 
studentai būna apie 4 dešim
tadalius colio didesni.

MUSŲ ŽEMĘ APGYVEN
SIĄ MILŽINAI.

Amerikos 
gijos organas

kę Ispaniją ir net Francuzi- Amerikoj ir kurm žino as- 
jon buvo įsiveržę. Tuometi- meniskai ap‘e prasytojo gi
nė arabų valstybė su sostine m^ą. Tame pareiškime 
Babilonu buvo labiausiai ei- į reikes išpildyt po prie- 
vilizuota visame pasaulyje. pareiskejas turės pa

kitę su pirmu laišku savo paveikslą. 
John Riskus (0)
Box 181, Milner, Colo.

Parsiduoda Farmukė
5 akeriai, Bostono apielinkėje. Stu- 

ba 6 kambarių ir kiti budingai. Pa- 
matykit, geras pirkinys. $3,500, jnešt 
$1,000. Prie State Road. <1>

JOHN YUDIS
51 Wellington Lane avė.,

East Lexington, Mass.

Nauja Pajėga S usil priė
jusiems Organams.

I Naujasis NUGA-TONE dabar moks
liškai sustiprintas su VITAMINAIS buVO pasibaigę A ir b sustiprina susilpnėjusius or 

- | ganus.. Tai puikus skilvio vaistas,
tiesioginė pa
lo ir plonųjų 

žarnų sulčių apytaką. NUGA-TONE 
veikia širdį ta prasme, kad padidina 

•n v • i • j v • energiją visais atžvilgiais. Besveiks-Uai Dininkai dabar nenori tant po ligos jis yra ypatingas vais- 
nieko ir naujų reikalavimų

A. ir D. Pertikrink save su NAUJA 
PAJĖGA šiuose vaistuose. Pasekmės 
užtikrintos arba pinigai grąžinami.

voiiou... V/ia. z-uie ma ;vaiii<i> ūmu ii mumu-i, , , •• . -i • • • u ganus.. lai puikus si
žiedai lyg sustingę, jų spal- nės šakas Yra fabriku kur TaUrom iRSST
vos nejautrios, negyvos. Ir veik išimtinai dirba tik lie- K r rančų---------- --------- —
miškai per dienas čia snau
džia, negirdėti paukščių 
čiulbėjimo, nematyti bežai
džiančių voveraičių ir nei 
kvapo miško karalių—di
džiųjų žvėrių.

Miškas čia atbunda tik 
saulei nusileidus... Kaip kei
sta! Kada Lietuvoje kiek
vienas stengiasi pasimaudy-

tuviai.
Musų moterys daugiausia

dirba audimo fabrikuose, 
siuvyklose, tarnauja resto
ranuose virėjomis, padavė
jomis.

Savystoviai gyvenančių, 
turinčių savo įmones, krau

gi
zijos darbininkai nori?

visai nestato. Tuos streikus 
provokuoja patys fabrikan- „ „
tai. Taip praneša krašto ap- Pasiduoda pas visus vaistininkus, 
saugos ministeris. Tais strei
kais fabrikantai nori kelti

*1

Nuo užkietėjimo imk UGA-SOL. 
Tai idealus liuosuotojas. 25c ir 50c.

reikšti sekančias žinias:
(a) Adresą, užsiėmimą 

kiek laiko gyvena Ameriko
je, kur ir kada įgijo Ameri 
kos pilietybę ir tt.;

(b) Tiksliai nurodyti iš 
kur žino, kad prašytojas pa 
so yra gimęs Amerikoje;

(c) Nurodyti tikrą savo 
gimimo vietą ir laiką; 
priežasčių negalima gauti

(d) Nurodyti dėl kurių 
gimimo metrikų iš miesto 
valdybos;

(e) Visas žinias apie pra-
pasidarė ” Tafiai ^3? gj'venimą Amerikoje 

ir apie jo išvažiavimą iš A-

Dabartiniai mokslai: geo
metrija, medicina, filosofi
ja, logika ir astronomija y- 
ra daug pasiskolinę iš ara
bų mokslo. Ilgainiui betgi 
arabų galybė ėmė smukti. 
Valstybė subyrėjo į daugelį' 
smulkių valstybėlių, kurios 
pradėjo tarpusavio kovas 
dėl pirmenybės.

Pagaliau 16-tojo amžiaus 
pradžioje kaimyninė Turki
ja paėmė savo valdžios di
delę dalį Arabijos pusiasa
lio. Nuo to laiko arabų gy 
venimas
menkas.

Po karo buvo atimtos iš menkos.
Turkijos arabiškos žemės. 
Atimtosios žemės pavesta į 
valdyti Anglijai ir Francu-i 
zijai. Ir taip: Anglija valdo 
Palestiną, o ligi 1932 metų 
valdė ir Iraką arba Mesopo
tamiją. Francuzija valdo Si
riją ir Libaną.

Tiesą sakant, ne visa Ara
bija yra europiečių paverg
ta.

Swec>ish American Line,
Lithuaman Dept.

Norintiems žiemą praleist 
šiltame klimate.

Orange Beach, Ala. per visų žiemų 
būna šilta kaip ir Floridoje, bet pra
gyvenimas čia yra labai pigus. Pilnai 
išfornišiuota stuba iš 4 kanbarių, b 
ypatoms, virimui indai ir 1 iti pato
gumai kainuoja tik $10- į mėnesį. 8 
kambarių stuba, 12 ypatų—$15 į mė
nesį. Norint daugiau informacijų 
klauskite laišku: (2)

STANLEY GRYNEVTCH,
ORANGE BEAC.4, ALA.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.
• _____  Juodgahiaf. rud

galviai, gelton- 
galviai ir balt
galviai Prisiun- 
čiu į visas dalia 
Suvienylų Valsti
jų ir į Kanadą 

GEO.
BENDORAITIS 
520 Wilson S<— 

Waterbury, Conn.

S1ENINIAI
KALENDORIAI

1937 METAMS.
. , Užlaikau daug visokių rusių ir vi-ku kalta esanti valdžia, šokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz-

tam duoda darbininkams ; nieriams P*darome sn ri apgarsini- ham auoaa aarDimnKams mais ir pif?iai Kurie norėtų ^3^.
: net pavieniais, geros išlygos. Turime 
1 ir Dariaus-Girėno Kalendorių su jų 
aeroplanu. Prisiunčiame į namus kas ' 
pareikalauja. Z. GILEVIČIUS, <-) Į 

73 Hartford Avė,
NEW BRITA1N, CONN. I

tuves. daržus ‘ ir kitką, dar krašte nerimą ir kiršinti vi
suomenę prieš valdžią. Jie 
nori sudaryti visuomenėj to
kią opiniją, kad dėl tų strei-

tik dešimtimis teskaitoma.
ti saulės spinduliuose, čia Jų tarpe daugiausia siuvė- 
visi jos vengia. Ir miestuose jai, kirpėjai, batsiuviai, 
per dienų dienas langai už- Nėra lietuvių gydytojų, vai- 
sklęsti langinėmis, uždengti stininkų, advokatų, stam-

KUBOJE SPROGSTA 
BOMBOS.

Šiomis dienomis Kubo« 
sotinėj Havanoj buvo iš
sprogdinta fašistinio laik 
raščio spaustuvė ir viena 

bažnvčiaRomos katabkų
Europiečių rankose yra : Sprogimas užmušė 4 žmo 

tik šiaurinė Arabijos pusią- nes ir pridarė daug nuosto-
lių. Prie kito juodašimtiško 
laikraščio spaustuvės taipgi 
padėta 1,000 gabalų dina
mito ir privestos elektros 
vielos jo išsprogdinimui, 
bet policija laiku vielas nu
kirpo. Dėl šitų įvykių buvo 
suimta 135 žmonės. Fašistai 
rėkia, kad tos bombos, tai 
Ispanijos “raudonųjų” dar
bas.

salio dalis, o pietinėj, ryti
nėj, vakarinėj ir vidurio 
Arabijoje yra keliatas dau
giau ar mažiau nepriklauso
mų valstybėlių.

Pažvmėtina tačiau, kad 
bemaž visa Arabija yra An
glijos įtakoje, kuri jau prieš 
karą pradėjo tenai skverb
tis. Todėl ir visų arabiškų 
valstybėlių nepriklausomy

bė atrodo labai menkas. Juo 
blogiau, kad tų valstybėlių Kanadoje, Ontario pro
valdovai duodasi europie
čiu paperkami.

Arabų judėjimą remia da

vincijos šiaurėj, pereitą są 
vaitę jau pasirodė sniegas 
ir pusėtinai pašalo.

užlaidomis. Daug kambarių besnių rangovų... 
(miegamieji) visai be lan
gų, kad tik butų vėsesni, 
kad tik mažiau saulės! Sau
lės atokaitoje dirbti čia kan
kinė...

Sausrų metu saulė išdegi
na laukus, šiurkšti prerijų 
žolė virsta rudais gaurais.
Ir ateis laikas, kada dalis 
Brazilijos laukų pavirs dy
kumomis. Tai bus tada, kai t°s, pajėgumo, taupumo ii 
kolonistų kirviai išskins di- mokėjimo naudoti savo dar- » 
džiuosius miškus, kurie yra bo jėgas. Silpniems ir išsi- 
vieninteliai drėgmės rezer- blaškiusiems čia gyvenimo 
vai sausrų metu. O šis lai- nėra.
<as iau nebetoli, nes miškų Daug Argentinos ir Bra- 
naikinimas sparčiai eina. zilijos lietuvių dirba fazen- 
3razilijos ūkininkai dirvų dose, kiti turi savo ukius, 
ręšti nemėgsta, jie palieka verkdami keikia savo

nugyventus laukus ir vėl dalią, o kiti giriasi. Bet apie 
enda toliau į mišką, nes ge- Juos parašysiu vėliau.
resnėš žemės po miško nu- ----------------------------------
ėmimo bent keliolika metų 
nereikalauja jokių trąšų.
Tat trąšos pirkti ir berti į 
žemę mažai kur teapsimo- 
ka.

Didžiausias musų išeivių 
skaičius Pietų Amerikoje 
^usiburė dviejuos? didmies
čiuose : Argentinos sostinė- 
e Buenos Aires ir Brazili- 

įos pramonės centre Sao 
Paulo. Tiesa, nemažas lietu
vių skaičius gyvena ir Urug
vajaus sostinėje Montevi- 
deo, bet šiuo tarpu jų gyve
nimo patsai dar nemačiau ir 
tiesioginiai nepažįstu.

Buenos Aires ir Sao Pau
lo miestuose musų tautiečių 
kasdieninis gyvenimas labai 
Današus. Tiek vieni, tiek ki
ti daugiausia fabrikų darbi
ninkai, tik Buenos Aires 
daugiausia atvykę pavie
niai dažnai pasiturinčių u- 
kininkų vaikai, o Sao Paulo 
ir kiti Brazilijos lietuviai at
vyko daugumoje su šeimy
nomis. Šalies valdžia ir jvai-

per daug valios.
Apskritai, musų tautiečių 

gyvenimas Pietų Ameriko- j 
je nėra toks malonus, kaip' 
atrodo iš Lietuvos žiūrint

ŠARVUOČIAI KAUNO 
POLICIJAI.

Pastaruoju laiku Kauno i 
Daug tūkstančiu grįžtų i! policijai Smetonos valdžia 
Lietuvą, jei jie galėtų ir‘tu- nupirko du šarvuotu tanku, 
retų lėšų kelionei.

Kiekvieno musu likimas 
daug priklauso nuo sveika., revoliucijos.

1 apginkluotu kulkasvaidžiais 
ir kitokiomis techniškomis 
priemonėmis. Turbut bijosi

• Telefonas: Yark 3165

DAKTARAS

A. L. Graičunas
Phytician and Surgeon

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

3310 SO. HALSTED STREET, 
CHICAGO. ILL.

Worcesterio Lietuvių Išdirbystes Alus

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

Per kurį laiką, šios lietuvių Bravarnės galima gaut nusipirkt šėrų, 
interesuoti turi kreiptis pas prezidentą MR. PINKEVICHUS,

81 Ijifayettc Street. IVoreester, Mm.

AR ROMOS
piezius yra Kristaus 
Vietininkas?

f

PARAŠĖ KUN. VALADKA
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?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, 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 VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelną' Fran^uzijai 189b m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššajkė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių jpie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgenc jas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaity tą 
knygą, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam- 
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą pert kai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

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

gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1^5.

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

Taipgi galima gabt tą knygą nuordyta kaina ir

KELEIVIO” KNYGYNE
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MA-S.
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Harvardo Universiteto Jubilėjus. Naujienos iš Kanados
Šiomis dienomis suėjo! Paskutines tris dienas vi- laisvės, tolerancijos, nevar

iau 300 metų, kaip buvo į-įsos jubilėjaus iškilmės 
kurtas Harvardo un i versi te-' Harvardo
tas. Šitam jubilėjui atžvmė-{Tai buvo vienas iš gražiau- Profesorius Angell nepasi- 
ti universitetas surengė d i- šių ir didžiausių mokslo gailėjo primint, kad Massa- 
celę šventę. Į jubilėjaus iš- spektaklių. Keturkampis chusetts valstijoje, kur ran- 
kilmes susirinko apie 15,- Harvardo kiemas tarpe Me

morial Chapel, University

us iškilmės vyko žymo, kad teisybės spindu-,iR GRAŽIOJ ORGANIZA- ju įstatymu, turės būti už-į 
kolegijos kieme, lys eitų savo keliu pirmyn. Į GIJOJ PASITAIKO NE- darytos visos kirpyklos tre-

SUSIPRATIMŲ.
MONTREAL, CANADA. 
DLK. Vytauto Kliubas tu-

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 
KNYGYNE.

000 Harvardo alumnų iš vi
sų pasaulio kraštų. Be to, 
dalyvavo 554 prezidentai ir 
akredituoti atstovai nuo 
502 universitetų ir kolegijų 
iš Įvairių šalių, 62 garbės 
mokslininkai, Jung. Valtijų 
Kongreso paskirta atstovy
bė, Massachusetts valstijos 
delegacija ir daugybė Įga
liotų pasiuntinių nuo Įvairių 
mokslo organizacijų Ameri
koje, Europoje. Azijoje ir ki
tur. žodžiu sakant, tai buvo 
milžiniškas mokslo žmonių 
susibūrimas ir padaryta di
džiausia mokslo apžvalga, 
kokia tik galėjo kada istori
joje būti.

Hass, Cheever Hali ir kny
gyno, pavadintas ‘‘Trijų 
šimtų metų sukakties teat- 
įu” (Tercentenaiy Theater) 
sutalpino apie 25,000 sėdy
nių. Ties Memorial Chapel 
buvo specialiai Įrengtas ros- 
’rum arba platformė prezi
diumui, garbės svečiams, 
valdininkams ir šiaip žy
mesniems žmonėms. Visas 
teatras buvo gausiai išpuoš- 
as vėliavomis su Harvardo 
"mblema. Svetimšaliai pro- 
esoriai ypač pamargino 
ostrumą savo Įvairių spal- 
ų togomis. Prieš rostrumą 
u didele ceremonijų pom-

Harvardo universitetas; >a buvo iškelta Jono Har-
buvo pirmutinė mokykla Į- 
eteigta Amerikoje. Šiandien 
Harvardas yra skaitomas 
lygus su pirmaeiliais Euro
pos universitetais, ir, nėra 
abejonės, kad jis greitu lai
ku pralenks visus kitus uni
versitetus pasaulyje, nes 
tam yra priežasčių.

Babilionijos civilizacija 
sugriuvo, jos vietoj iškilo 
Graikijos ir Romos civiliza- 
t i ja; paskui Romos civiliza- 
(i ja sugriuvo, o jos vietoj iš
augo Europos civilizacija.
1 )abar Europos civilizacija 
yra pavojuj, taigi Amerikai 
i ai teks užimti jos vietą. Pa- 
laulio mokslininkai žiuri Į 
tai dideliu susidomėjimu ir 
mano, kad tai neišvengia
mai ateina. Amerikos uni
versitetams su Harvardu 
priekyje reikės gelbėti balt- 
veidžių rasės civilizaciją 
nuo galutino žlugimo.* v *

Harvardo universitetas 
minėjo savo trisšimtmetines 
sukaktuves per visą vasarą. 
Pirmiausiai prasidėjo rody
mu ir aiškinimu publikai į- 
' airių universiteto Įstaigų.

vardo vėliava. Nedaug kas 
šitą vėliavą buvo pirmiau 
matęs. Ji išgulėjo 100 metų 
bakse nuo paskutinio pasi 
odymo, tuojaus, ir vėl eis Į 

tą pačią skrynią ant 100 me
tų. Prezidiumo ir kalbėtojų 
katedra buvo apstatyta ra- 
dio mikrofonais, kurie nešė 
mokslininkų kalbas Į platų 
nasauli.

Paskutinės dienos iškil
mės sujaudino netik Har 
vardo dalyvius, bet sukėlė 
didžiausi entuziazmą visuo
se Cambridge’aus, Bostono 
ir apylinkės gyventojuose 
Iš vakaro studentai Įrengė 
paradą prie Charles upės, 
kur sutraukė, kaip radio 
skelbė, apie pusę miliono 
žmonių. Prezidento Roose 
/eito atvažiavimas Į Har 
•.ardą sutraukė dar daugiau 
publikos Į Harvardo aikštę 
Atvykus prezidentui Į aikš 
.ę, publika jam sukėlė ne 
aprašomai dideles ovacijas. 
(Mat, Rooseveltas irgi Har
vardo universitete moki 
nosi.) Nei 500 policijantų 
nebegalėjo publikos suval 
dvti, nes kiekvienas norėjo

asi tokis garsus universite-’ 
tas, kaip Harvardas, moky- ri namą apie $30,000 vertės, 
tojų laisvė paminta po ko- prie to restoraną su alum ir 
omis. Rodydamas Į Con- vynu, ir šokių šalę, Į kurią 

necticut valstijos guberna- Montrealo lietuviai susiren- 
orių Cross’ą, kuris netoli ka kiekvieną šeštadienį pa- 
ėdėjo, kalbėtojas pareiškė, ^ilinksminti. Be to, Kliubas 

kad'jų gubernatorius (Ya- turi pašalpos skyrių ir prie 
universitetas vra Cross’o 1° priklauso didelis skai- 

valstijoj) yra demokratas, čius narių, nes tai tvirčiau- 
kuris ir tiki Į demokratiją. ,sia organizacija lietuvių vi- 
Musų vietinis gubernatorius Įsoje Kanadoje.
Curlev, klausvdamas tokių Prie Kliubo priklauso vi- 

omplimentu,’ turbut nesi-1 šokių pakraipų žmonių, nes 
aute esąs savo vietoje—sė- tai laisviausia draugija ir 

dėt tarpe laisvų mokslinin- valdyba susidaro didžiumo-
kų. Išrodo, kad “Harper” je iš pažangiųjų, 
magazinas labai vietoj cha- Prie viso savo turto Kliu- 
akterizuoja Curley’o savo- bas turi visgi ir skolos, to- 
iška fašizmą. Curlev prie- dėl užėjus rudens sezonui 

šingas mokytojų laisvei. Bet į susidaro ir daugiau svarbių 
kova už mokytojų laisvės reikalų susirinkimuose ap- 
atgavimą eina ir eis toliau, svarstyti.
Šios valstijos balsuotojai tu-į Rugsėjo 11 Įvyko Kliubo 
retų pagelbėt mokytojams baro direktorių susirinki- 
atgauti jiems atimtą laisvę. mas ir buvo gana svarbių
... . , .reikalų apsvarstymui. Smul-Šimtas metų atgal, ap- - - - —

vaikščiojant Harvardo 200
metų sukaktuves, buvo Įdė-

kiau visų reikalų neaiškiu 
siu, bet noriu nurodyt tik 
tuos netikslumus, kurie su-ti slapti dokumentai į tam įį-įį-““kad 

tikrą skrynelę ir uzantspau.|jie ateityje nepasikartotų.
duoti su užrašu, kad ji nebū
tų atidaryta iki 1936 metų 
18 rūgs., kuomet bus šven- 
iamos 300 metų sukaktu

vės. Visi domėjosi, kas toj 
skrynelėj galėjo būti? Da
bar ją atidarius pasirodė, 
kad ten buvo apie 400 laiš
kų, rašytų anų laikų profe
sorių Į dabartinius Harvar
do profesorius. Rasti doku
mentai, matyt, nelabai Įdo
mus. Ką dabartinis fakulte
tas idėjo Į tą skrynelę ir už- 
pečėtijo, kuri nebus atida
lyta iki 2036 metų. Šita mis
terija gal paaiškės už šimto 
metų, kai Harvardas minės 
400 metu sukaktuves.

D. P.

Vizitatorių atsilankė labai pamatyt, kaip išrodo prez
daug. Atsilankiusieji pama 
t ė, žinoma, daug Įdomybių. 
Ne vienas žmogus pasotino 
savo protą moksliškais pro
cesais. Daugeliui tai buvo 
stačiai stebuklai. Daugelis 
tik pirmu kartu pamatė šitą 
mokslo Įstaigą, kurios už
laikymas kainuoja 12,000,- 

• 000 dolerių Į metus.
Per rugpiučio ir rugsėjo 

mėnesius garbės mokslinin
kai skaitė paskaitas Įvairio
mis temomis. Į jas lankėsi, 
žinoma, daugiausia tie, ku- 

. rie buvo interesuoti' aiški
namais klausimais — pro
fesoriai, mokytojai, tyrinė
tojai, Įvairių sričių specia
listai.

Daugelis šitų paskaitų jau 
buvo atpasakota kasdieni
nėj spaudoje — vienos per
spausdintos ištisai, kitos tik 
ištraukomis. Įdomu buvo 
pasiklausyti, kaip moksli
ninkai aiškina socialės re
formos klausimus. Apie tai 
kalbėjo profesoriai Glison, 
Kamap, Rappard, Copland 
ir kiti. Kiekvienas jų patie
kė sveikų teorijų ir nurody
mų, kaip išvesti žmoniją iš 
dabartinio chaoso.

Prie garbės mokslininkų 
paskaitų daug prisidėjo vie
tinių pasižymėjusių profe
sorių, kurie aiškino naujau
sius dalykus iš biologijos, 
chemijos, fizikos ir kitų sri
čių. Harvardo medicinos 
mokykla, pavyzdžiui, turėjo 
keturias simpozijas. Kiek
viena simpozija susidėjo iš 
tpie 15—20 specialistų dak
tarų, kurie tyrinėja giliau 
medicinos mokslą. Panašių 
apžvalgų buvo ir kitose mo
kslo šakose: vieni erdvę 
matovo, kiti elektronus skai
tė, dar kiti aiškino, ką jie 
mato daugiau negu mikros
kopas parodo.

dentas. Ir, pagaliau, Roose 
veltą vežąs automobilis pa 
maželi Įsirito Į Harvardo 
kiemą per didžiuosius var 
tus.

Su prezidentu Rooseveltu 
man teko susidurti bent 
ketvertą kartų. Nors savo 
kalboje jis nusiskundė, kad 
jis šįmet esąs “bėdoje,” bet 
susitinkant akis Į aki neatro
do, kad ji bėdos spaustų. 
Priešingai, jis atrodo links
mas, pilnas energijos, pasi- 
”yžimo ir dar daugiau noro 
vėl būti išrinktas preziden
tu.

Harvardo kieme prezi-

žodyaas lietuviškai angliškos ir ang-, FJetuvos Respublikos Istorija ir Žea- 
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A lapių.—Šitas veikalas parodo, kaip

- Į Lalis. Abi dalis vienoje knygoje. Į nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos
Psl. 1274 Gražus tvirti apdarai ėlC 00 . spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 

..... ,-xi. • 1-aip tuo pačiu laiku kunigai tą val-
l.engvas Budas Ismoati Angliškai.— j^įą rėmė ir gynė; kaip paskui revo- 

Raikius reikabogiausių žodžių ir |įucįja paėmė viršų, kaip Lietuva li- 
sutaisyta taip lęog pt|įUosuota iš po caro valdžios įr 

kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežiun 
ir kait, šalis yra padalyta j apskri- 
ėius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo. kaip gimė Lie uvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mušiu su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą
iš lauko ir iš vidaus Kaina ____$1 (M
Drūtais audeklo apdarais .... $15*
Ar Buvo Visuotina* Tvanas?—Kaip 

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visu veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį?

čiadier.iais po pietų ir vie 
tCj 25 Hr 15 centu turės būti oasikalbėjimų Ši knyga 
imama 40 centų'už plaukų her<vai,.ir k5ek2Č'\ nas gali greitai išmokt katbet artelis-nukil'pimą, O vietoj 15 ar 10 kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai.
centų turės imt 20 centu UŽ ;•*** .**?’’ paaikalbėjimai dar-

i/ • ™ jieskart. vazucjar.t kur nors. nu-nuskutimą. ! ąjus krautnvėn, nas daktarą oaa bar-
Kirpėjams toks Įstatymas, kriaučių ir »t su fone

ii - •:* A* tiško įPtannm ir gramatika. Antrayi 3 neblogas ii jie dž.au- , nedidinta ir pagerinta laida Sutaisė 
giasi, bet Toronto visuome
nė, ypač darbo klasė, nepa
tenkinta ir ruošiasi kelti

St. Michelsonas Pusi. 95. 35c
Etnologija arba istorva apie žemės 

tautas Pagal Dr. H. Haberiandą 
.. . , TT , - parašė šernas. Su paveikslėliais. Ap-streiką prieš Hep burną uz j rašo apie visas musų pasaulio žmonių

tokį Įstatymo išleidimą.
A. S. Ka ve liūnas.

: autas, veisle? arba rases Yra d'delei 
n.tvdintra kiekvienam perskaityti Clii- 
casro. III., pusi. W7, Popieros vir
šeliais ............. ................................ 33.0C
Monologai ir Tiekia mari šioje kny- .

goj teina daugybė naujų, labai gra- ka!P J1® PrastoJ
žiu ir juokingu monologų ir deklama- arkoJ sutalpinti? Iš kur ėmėsi
ei jų. Visokios temos: darbininkiškos.

Kliubo pirmininku yra 
pažangus žmogus, bet nei iš 
šio, nei iš to jis pradėjo pult 
nekuriuos narius visai be
reikalingai ir maišyti jų po
litiškus nusistatymus su 
Klubo reikalais. Toks nelo
giškas pirmininko elgęsis 
labai suerzina Kliubo na
rius, sukelia bereikalingus 
susikirtimus ir nustelbia su
sirinkimo našumą.

Patartina ateityje pirmi
ninkui tų paklaidų vengti,

Naujas Radio Laik
raštis.

Nuo 5 Spalių-Oct., Mar
gutis pradės leisti naują ra
dio laikrašti iš didžiulės ra
dio stoties WIND (560 kilo- 
ciklių), kas vakarą, lygiai 7 
vai., Chicagos laiku. WIND 
stotis girdima Indiana, Illi
nois, Wisconsin ir Michigan 
valstijose. Visi lietuviai pa- Inkviziciii. Pirašž N. Gusev Puik) 
siklausykite šių programų, 
kurios suteiks jums daug ži
nių ne tik iš lietuvių, bet ir 
iš viso pasaulio.

Indiana, Illinois ir Wis- 
consin valst. girdėsit 6 vai. 
vakarais.

Spalio 4 d. (sekmadieny), 
klausykitės 5:15 po piet.

revnlincionieriškos. ’autiškos. immo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
•skambios, visos geros. Tirka viso 
tiems apvaikščiojimams, baliams,
koncertams ir tt. Antra pagerin;a 
laida. Sc. Boston, 1914 m............... 25c
Itymas. Romanas. Ta knyga yra vers

ta i visas kalbas, todėl kad yra gra
žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, 111. 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta .......................................... $2 50

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Čaliui Mičiuliui. — Ačiū 
už rašinį, bet “Keleivin” ne
dėsime. Žaibas visuomet ei
na zigzaguodamas. Tai nė
ra kryžiaus ženklas ir žeg
notis dėl to nėra reikalo. O

naudinga Knyga, aprašyta katalikų 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusi. Popietes apdaruose. .. $1.00

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

paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt.; tntmpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istoriją. Chi- 
cago, III. 1903, pusL 209. Gražiuo
se audimo apdaruose....................... $1.50 į

Materiališkas Istorijos Supratimas.
Lapeliai iš prcletariškos filosofijos 

Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
Įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imta iš Greilichc 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston,

arkoj sutalpinti! 
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 kuriuos negali 
atsakyti jo kis kunigas, yra nuosakia: 
ir aiškia: išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas: kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas it 
mokslas nuo pradžiom 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 ligos 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 3U0 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 ari jonai, egiptėnai, chaldai, 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 yr2 tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose ____$1.25

Kaip Tapti Suvienytą Valstiją Pilto 
čiu? Aiškiai išguldyti pihetyste* 

įstatymai su reikalingais klausimais i? 
atsakymais lietuvių ir anglą kalbose
Antra peržiūrėta iz pagerinta

žisynas. Knyga žinių iš mitologijos, 
historijos, etnografijos, geografijos, 

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys

Ajitra pe mūre ta ii pagerinta visokių patarimų apie sveikatą, bu-••• •••••»• • /inc vaidila ivaiviti
j kad žaibuojant nesigirdi 

tuomet nariai daugiau iver- griaustinio, tai irgi nėra
tinc. nimninink'fi riarniia iruitu **a**«**a*-av «-r

daugiau pagerbs.
Dalyvavęs susirinkime.

MASIN1S MITINGAS.
j Kanados Lietuvių Komi- 

_ _ tetas Lietuvos Liaudžiai
PRIEGLAUDOS NAMAS. I Ginti, šaukia masini mitin

gą, Lietuvos klausimu, sek- 
Balandžio mėnesy 1934 madieni, SDalių 4, nuo 6:30 

Lawrence’o lietuviai, di- Val. vakare, D. L. K. Vytau-

LAWRENCE’O LIETU
VIAI IR “VYTAUTO”

džiumoje Tautiškos bažny 
čios rėmėjai, nupirko sene
liams prieglaudos namus. 
Tai didelė ūkė su visais Į-

ioks stebuklas. Jo nesigirdi 
dėl to, kad jis būna pertoli.

J. K.—Negalima daryti 
juokų iš žmonių šaudymo. 
Nedėsime.

A. Czapuliui. — Ačiū už 
pinigus ir laišką.

to Neprigulmingo Kliubo, 
salėje, 2161 St. Catherine' 
st., East.

Bus apkalbama esamoji
rengimais, puošniais budin- j padėtis Lietuvoje ir musų 
kais, kurios kaina siekia, ro- uždaviniai vykdymui Kana-. 
dos apie $50,000. Tai dide- dos Lietuvių Kongreso nu- 
1 ė lietuvių Įstaiga, pavadin-;tarimų; po to diskusijos.' 
ta “Vytauto” Prieglaudos Taip pat bus ir koncertinė 
Namas, ir tinkamai viską programa.
sutvarkius tenai galima pa-: Visus Montrealo ir apy- 
talpinti keliatą desėtkų, o j linkės lietuvius, moteris ir
gal ir keliatą šimtų paliegu
sių lietuvių senelių.

Prie “Vytauto” Prieglau-

vyrus, kviečiame dalyvauti.
Komitetas.

dentas Rooseveltas tuojaus ’ (^PS. pr^Lėti visi lietu- SLA. 236 KP. DVIEJŲ ME-( 
- -- - - - viai. Per 193o metus Pne-1 T,T «nvšmive«TŲ SUKAKTUVĖS.orisidėjo prie savo klasės;

(1904 metų) ir kartu nu.į.^auda turėjo apie $lo,000- metų spalio mėn. su-
maršavo Į rostrumą. Čia ji; ___ eina lygiai du metai, kaip
vėl pasitiko gausingiausios 
ovacijos, kaip šalies virši-

Prieglaudą tvarko išrink
ta valdyba, ji veda ir visus Toronto mieste susitvėrė 

Susivienijimo Lietuvių A-ninįJ ir kaip Harvardo bėgančius rei-de-
kalus.

Spalio 4 d.
g mSinkC^iai^ ^gl-<ia savo uk^je ren- ^^'kad
smais. Lygiai 3-cią valandą P viai prijaučia SLA. organi-po pietų buvo išklausytas da • Vytauto Prieglaudos J
per radio sveikinimas iš An- ^ąMyba, prašo \ įsus hetu- Dvieju metų sukaktu- 
glijos su varpų gaudimu iš ?1US tame piknike dalyvauti v-mg ‘ ruošiama gana Į-
Southvvarko katedros, kur V pr domU£ vakaras, kuris įvyksJonas Harvardas buvo Įme- Laurenceo lietuviai non o vakare 
trikuotas. Potam pirm. Lo- sVPazindint plačią lietuvių
well padėkojo už sveikini- vakaro stropiai ruošiamasi
mus Oxford’o, Cambridge’o :Xu Unol n K gV ir žadama dau* ko šero pa‘
ir Parvžiaus universitetams. lielm0 -enenų. r. v.,.. , ,

alumną. Toliau sekė kalbos, 
programa, apdovanojimas

šimts narių, šiandien jau tu
ri 40 narių ir dar vis didėja.

mus

Harvardas saukia laisvės.
Daug metų atgal Patrick 

Henry šaukė prieš Anglijos 
tiraniją: “duokit man lais
vę arba duokit man mirtį!” 
Šiandien trys prezidentai 
kartoja tą patį. Jungtinių 
Valstijų prezidentas Roose
veltas, Harvardo universi
teto prezidentas Conant ir 
Yale universiteto preziden
tas Angell — visi trys Har
vardo alumnai, kartu šaukia

WORCESTER, MASS.

Chesney’s Cinteen
GERIAUSI IšSIGfiRIMAI 

IR VALGIAI.
Visokia Degtine, Likeriai, Vynai 

ir visokių išdirbysčių ALUS.
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS! 

Taipgi gaunamas ir "KELEIVIS” 
pavieniais numeriais.

90 Millbury Street
WORCESTER, MASS.

tiekti ir palinksminti atsi
lankiusius svečius.

Ir aš nuo savęs kviečių vi
sus Toronto lietuvius atsi
lankyti Į minėtą vakarą ir 
linksmai laiką praleisti.

NAUJAS ĮSTATYMAS 
KIRPĖJAMS.

Rugsėjo 21 d. Ontario 
provincijos ministeris Hep- 
bum išleido naują Įstatymą 
kirpėjams, kurie turės jo 
laikytis, o už nesilaikymą,’ 
bus baudžiami. Einant nau-

Džian Bambos Spyčiai. — Ir kitos fo.
nės. Daugiaa juokų, negu Ameri

koj mur.šaino. Šioje knygoje telpa net
72 “Džian Bambos spyčiai”, eilės, 
pasikalbėjimai, humoru: iški straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi.....................................25c.

dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392 
Popieros viršeliais ................... $2.00

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

Žemaitės Raštai Karė. Metu. Lietuvos S paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiaiS 
Šelpimo Fondo leidinys. Sa Rašyto- spa*'uotais gražiais zemlapiais. 

jos paveikslų, 126 puslapiai, kai- j Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2 50
na........................................................ ! švento Antano Stebuklas. Dviejų vei-
“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė.— ; kimų komedija. Perstatymui reikia 

Vieno akto farsas, labai juokingas ; 10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo- 
ir geras perstatymui. Kaina ____16c. Šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.

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 nekeikia, kad butų galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums 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:”
Ką 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 
jaunosios 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 nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokyki*. O ktortsnaas 
labai svarbus, nes nuo jo 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
ką.

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
ginti kūdikį?

"Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus ?

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

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

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemės?—Ir 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 Broadway, South Boston. Mas*.
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KAS GIRDE Ii LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikralčių.)

PA5KANDINO GRĮŽUS} 
IŠ AMERIKOS LIETUVĮ 

BIRŽŲ EŽERE.
Šią 

buvo

SUIMTA KELIATAS KO 
MUNISTŲ.

Šių metų rugpiučio 26 d. nyčia.

i “PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA.'’
Arba kaip eikvojami krūvi- su įmurijimu k štuoja 
nu prakaitų uždirbti Lietu

ves vargšų pinigai.
Šių metų birželio mėnesy 

Kaune pradėta statyti Ro

centų.
Pati “Prisikėlimo 

čia” dominuos vi; 
nui ir jo apylinkėm 

Žaliajam? k;mos popiežiui garbinti baž- turga^tės. 'bu" 70 m,t-
................... nycia. kuri bus vadinama į v^- • 3. , ?

vasarą laikraščiuose Kaune pas kai kuriuos ko-“Prisikėlimo Bažnyčia,” nes j v?---
trumpa žinutė, kad munistus buvo padaryta ji skiriama kaip paminklas į

lietuviu tautos prisikėlimui.■ ™ metrų aulut o.
Bažnyčioje bus

prie Biržų ežere rastas sken- kratų, per kurias keliatas
duolis, kurio asmenybė ne- žmonių buvo suimta. Kratos XT .. . , - -.ui • -
nustatyta. Skenduolio as- metu pas kontoristą Evsieju . Nors tai yrajstori-, patys didžiausieji
menybė labai aiškinta: jo Rozauską, dirbusi Lan0 isjuok!mas’ nes hetuviy‘sriausieJ1 vai^onaL
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atvaizdas išstatytas Biržuo
se viešose vietose, bet nie
kas biržiečių to skendulio 
nepažįsta. Dabar apie tą 
skenduolį Biržuose plačiai 
kursuoja tokia versija:

Šį pavasarį vienas Ameri
kos lietuvis atvažiavęs pas 
savo motiną, gyvenančią 
Biržų apskrityje. Važiuoda
mas pas motiną, sūnūs jai 
apie savo kelionę nieko ne
pranešęs, norėdamas pada
lyti didesnį siurprizą. Pake
lėj tas amerikonas užsukęs 
pas vienus savo senus pa
žįstamus. Ten vaišinęsis, o 
paskui valtele išplaukę į e- 
žerą pasiirstyti. Ilgokai irs
tęsis. Paskui namiškiai grį
žę vieni, be svečio. Tarnai
tei paaiškinę, kad svečias 
pasisamdęs vežimą ir nuva 
ž avęs...

Netrukus to amerikiečio 
motina gavus paštu perlai
dą, adresuotą jos sunaus. 
Matyt, sūnūs išvykdamas iš 
Amerikos pinigus pasiuntęs 
paštu savo vardu į motinos 
gyvenamąją vietą. Kadangi 
adresato nebuvo, tai perlai
dą (money orderis), grą
žinta Amerikon. Bet iš ten 
atsakyta, kad siuntėjas iš
vykęs Lietuvon. Taigi, da
bar ir iškilęs didelis įtari
mas, kad tas skenduolis ar 
tik nebus anas amerikietis, 
važiavęs pas savo motiną ir 
pakelėj apsistojęs pas pa
žįstamus...

Kriminalinė policija dė 
to pradėjus kvotą. Laukia 
ma paaiškėsiant įdomių da 
lykų. O Biržų apylinkėje a- 
pie tai tik ir tekalbama.

spaustuvėle rasta- tautą prikėlė ne bažnyčia, o į čios pagrindyje bus irenv’: >., 1936 M.
(f) įvairaus turinio ko- revoliucŪ? (bažnyčia buvo laidojimo vieta '.nder the Act oi March 3, 1879.

nunistinės literatūros’- at- mus Palaidojus), bet dabar- • 
tintu laiku šventoj Lietuvojsišaukimų, instrukcijų, bro- . , . . . , .

iurų, revoliucinių dainų bei viskas darosi atbulai. Lietu
laikraštuku; pažymėtina, ™s n?.«a'
kar tarp rastosios literatu: ll užmokėt, užkrautų jiem 
os rasta ir įvairios korės- mokesčių, neturi is ko mal-
ocndencijos vokiečių, rusų ,k« nuslPlr-kt,>Ka,u"e 
r lietuviu kalbomis ir įvai- ornos bažnyčioj kurių ir 
■ių foto plokštelių; “'P Jau e,a P^aug.

(2) rašomoji mašinėlė ir Vietoj pataisyti supuvu
siu foto aparatai; sius tiltus, pravesti ukinin-

(3) septyni kilogramai kams geresnius kelius arba 
aidžių spaustuvei su įvai- sumažinti jiems mokesčius, 

.iais įrankiais ir įvairių che- statoma “Prisikėlimo Baž- 
mikalų bei dažų. reikalingų nyčia” — klerikalizmo ir 
spausdinimo darbams ir vergijos tvirtovė.

(4) septyni lapai matricų | Pamatus tam viduramžių

siems tautos vyrams,” baž--- ■ ==
nyčios fundatoriams b ki- E U ROPOS PINU 
tiems. Bažnyčios šventinus .
bus iskiotas plytelėmis - (j AI K.RIN I A, 
puoštas gėlėmis. Anąsyk rašėm, kad Euro-

Kai bažnyčia bus baigta ėmė griūti vadinamas 
statyti, dabartinė Žaliaka!- ‘aukso blokas.” Valstybės, 
nio turgavietė bus :<kvl- gurios laikėsi aukso valiutos 
ta, o jos vieton bus Įrengtas y sudarė tą bloką, pradėjo 
sodelis. Bažnyčia galės su-^ena P° kitos mažinti auk- 
talpinti apie 5,000' žmonių. 0 pagrindą savo pinigams. 
Bokšto viršūnėje bus Įreng- '1-ancuzija pirmutinė nukir
ta koplytėlė su altoriumi ir 0 anie trečdalį savo franko 
vargonėliais. Bažnyčios pa-'ertės. Jos pavyzdžiu pase- 
matai ties durimis ir iaip-;ė Šveicarija, Latvija ir ki
tais bus iš granito. cs. Šią savaitę prie to prisi

ėjo da Italija ir Čekoslova-
su komunistinio turinio tek-1 paminklui padėjo buvęs Pirmoji nukirto savo
stu Kaune 1934 merais rarptau-! ptaki!a b*wik >*r 0 ant'

Is rastų pas Rozauską do- tinis klerikalų suvaziavi- - -
kumentų matyti, kad jis pri- mas, “eucharistiniu kongre- 
klauso tam komunistų par- su” vadinamas, o dabar jau
rijos vadovaujamam orga- statomos sienos. Kas diena 
nui, iš kurio išplaukia direk- į bažnyčios sienas sumuri- 
tyvos visam partijos veiki- jama apie 18,000 plytų, kū
mui.

Rozauskas suimtas ir da
roma kvota.

Įdomu, kad ir rašomoji 
mašinėlė skaitoma “nelega- 
!e medžiaga.”

ias pristato tiys plytinės.
Šįmet numatomos baigti 

I bažnyčios sienos, o kitų me
rų pavasari bus dedamas 
Irinkas ir baigiami kiti sta
tybos darbai. Viena plyta

AMERIKOS ŽYDAS NU
STEBINO ROKIŠKĮ SA

VO TURTINGUMU.
Šiomis dienomis Rokiš- 

kin buvo atsilankęs iš Ame-I

LIETUVOS TOTORIAI — 
PAVYZDINGI ŪKININ

KAI.
Lietuvoje dar nuo senų 

laikų yra užsilikusių totorių.

per pusę
- , e oįi žada nuvertinti savoninku yra Smetona. :roną a|)ie 15 nuošjmčių. Iš.
Kuomet kitose šalyse odo, kad turės kristi ir Lie- 

žmonės bažnyčias gi’iauja ii uvos litas.
degina, kaip vergijos paiai- --------------
kus, tai šventoj Lietuvoj jo? pnrnnrf1in1l(t \7nl 
dar statomos ir, lyg pasity- 2 M'agvajOUS r 01- 
čioiimui iš gyvenimo tikro- džia Aiškinasi. 
vės, vadinamos “tautos pri- c , . , - ,
sikėlimo paminklais." .Spaudoje buvo pasirodę

1_______ imu, kad nesenai susida-
I BIRŽUS SIUNČIA INTE-lusi I.ai.kin°j1 valdžia Pa-
LIGENTUS BEDARBIUS. ;gXaj^e >!.'a £rieztaiįaciusi prieš svetimsalius 

Iš Kauno į Biržų apskri- prieš demokratiją. Taigi
ties savivaldybę dirbti at- ’aragvajaus pasiuntinys 
vyksta inteligentų bedar- 'ashingtone dabar paskel
biu : panelė baigusi gimna- Ii savo valdžios pasiaiški- 
ziją ir vyras. Pažymėtina, imą, kad svetimšalius ji 
kad jau nuo senai yra inte-:bai gerbianti, o kai dėltikos žydas Šapira, kuris vi- Vyrauto Mkafa totoriai bu- ■■ JaUJ”i° ?nal- y'S- 'bal, "e™al siems pažįstamiems ir etai- E n™ S" u8e.ntU. bedarbių ir Birzuo- ęmokratijos. tai nepnpa-
se, kurie stebisi ir nesupran- jstanti tikrai “fiktyvės de- 

kokia buvo
pažįstamiems ir gimi-ivo iakaj galingi ir buvo nu- ”

nems buvęs nepaprastai didelę dalį Rusijos. L. kodėl iTp npo-an’in darbo -nkratiio<?
duosnus. I stot} Šapirą paly- d t Ai;an p-aivbė ta, kodėl jie negauna darbo. tokratijos,-Lf.. Į,LKet veIiau JR g?iyDe sus>mu----------------,rma paragvajuje. Tai bu

UŽDERĖJO isi ne demokratija, o tik 
mokratijos vardu pri-

Keleivio Telefonas 
So. Boston 3071 METAI XXXI

Francuzijoje ir Anglijoje 
Prasidėjo Didelės Riaušės

Fašistų vadas Mosley vė
liau pareiškė, kad Londono 
valdžia “nusileido raudona
jam terorui” ir tas faktas 
parodąs, kad Anglijoj būti
nai esąs reikalingas fašiz
mas.

dėlių sumišimų. Ypač dide-i Darbo Partijos konferen- 
lės riaušės buvo Paryžiuje, ei Ją Edinbuighte pasmerkė 
kur darbininkai rinko au- fašistų akyplėšiškumą ir

PARYŽIUJE AREŠTUO
TA 1,500 ŽMONIŲ.

“Mirtis fašistams,” šaukia 
žmonių minios Londone.
Pereitą nedėldienį Euro

poje buvo nepaprastai di-

KETURIEMS HITLERI
NINKAMS DOVANOJO 

BAUSMES.
Neumano ir Zaso bylos 

dalyviams M. Kurmiui, bau
stam 6 metais, G. Lietzui,
Ev. Tomašiui ir H. Petrai
čiui baustiems po 4 metus 
sunkiųjų darbų kalėjimo, li
kusioji bausmė dovanota ir 
iš kalėjimo jie jau paleisti.

Iš viso toje byloje buvo 
nubausta 87 žmonės, kurie 
buvo bausti mažesnėmis 
bausmėmis, tie bausmes at
liko, vienas mirė, o dabai
kalėjime esą laikoma da 62 eiti. 
žmonės.

aejusi unicic minia z.vuu. n j įr daugelis JU pasidavė 
stoty, pro vagono langą, kol Vytauto valdžiai. Vytautas
traukinys pradėjęs eiti Ša- juos apgyvendino daugiau- “neras žmonių išnaudoii
pirą vis bėręs } palydetojusLia Vilniaus kur, Daugailiai, Utenos aps. ^DabaXė valdž^
pinigus. I jiems davė po gabalą že- Esant sausai vasarai, is pra- : ž žmonių lais-

mės. Tačiau totorių yra ir džių linai pasirodė bus la-i
ir kitose vietose. Žymiausia bai blogi, bet netikėtai jie ' _________
jų gyvenamoji vieta yra A- taip pasitaisė, kad apylin 

Vilniaus visuomenės laik- Į lytaus apskrity, Butrimonių kės gyventojai tik džiau 
rastis “Vilniaus Žodis” be- valsčiuje, Raižių kaime. Čia giasi.

KONFISKUOJA LAIK
RAŠČIUS.

DAVATKYNUOSE MU
ŠAMI BETURČIŲ VAI

KAI.
Zarasų apskričio Apylin

kės teisme šiomis dienomis 
buvo nagrinėjama Anta
lieptės vienuolyno vienos 
davatkos byla, kuri buvo 
kaltinama sumušus Vever- 
.sių kaimo neturtingą, vie- 
nuolynan atiduotą auginti, 
vaiką ligi mėlynių. Byla ati
dėta. Taip pasakoja apylin
kės žmonės, visaip aiškin
dami įvykį, ypač, kad ir gy
dytojas konstatavęs davat
kiško “auklėjimo” žymes.

NEBLOG AI
LINAI.

veik iš eilės jau antru kartu yra tikras Lietuvos totorių 
konfiskuotas. Šį kartą kon- centras, kuriame yra meče- 
fiskuotas nr. 31. Po konfis- tė (bažnyčia) ir gyvena jų 
kavimo išleistas antrą kartą dvasininkai, žodžiu, tai tik- 
‘Vilniaus žodžio” nr. 32, a totorių respublika, kurioj 

kurio pirmame puslapy yra viešpatauja savotiški pa- 
tuščia vieta. , pročiai.

Vilniaus Žodis” yra re- Raižių kaimas daug ski- 
voliucinės dvasios laikraš- riasi nuo kitų Lietuvos kai
lis. Kaune jis visai negalėtų | mų. Totoriai yra mahame- 

tonys ir labai prisirišę prie 
savo tikėjimo. Beveik kiek- 

UTENOJ ELGETAUJA, | vienas paaugęs totorius ži-

Marylande Užtiko 
Marihuanos Ūkį.
Pereitą sąvaitę valdžios 
tentai Marylando valsti- 
j, netoli nuo Baltimorės 
esto, užtiko marihuanos

kas Ispanijos lojalistams. Į 
vadinamąjį “Kunigaikščių 
Sodą” tenai susirinko 100,- 
000 darbininkų. Prie vartų 
buvo ištemptos Ispanijos 
respublikos vėliavos, į ku
rias buvo metami pinigai 
kovai prieš fašizmo šmėklą. 
Sodo viduje buvo pastaty
tos tribūnos, iš kurių kalbė
tojai šaukė publika remti 
Ispaniją ir kartu budėti, kad 
Francuzijoj fašistai nesu
keltų tokios pat skerdynės, 
kaip Ispanijoj.

Kuomet šitame sode ėjo 
tokios prakalbos, Paryžiaus 
fašistai nutarė suruošti prie
šingą demonstraciją. Ir su
sirinkusi apie 20,000 juoda
šimčių gauja pradėjo de
monstruoti. Tuoj prasidėjo 
ir susikirtimai su darbinin
kais. Vienoj vietoj fašistai 
įvažiavo į darbininkų buri, 
kuris marša vo su raudona 
vėliava į minėtąjį sodą. 
Darbininkai, žinoma, fašis
tams už tai nedovanojo. Iš
traukė juos iš automobiliaus 
ir gerai juos apkūlė, o in au
tom

priėmė rezoliuciją, kurioj 
reikalaujama, kad valdžia 
tuojaus ištirtų Mosley’o fa
šistiškos sąjungos veiklą 
Anglijoje.

Nori $6,374fi73 Už
S€ Karo Lėktuvus.
Jungtinių Valstijų laivy

no departamentas paskelbė 
orlaivių kompanijoms var
žytines dėl pastatymo 66 
toli skraidomų bombinių 
orlaivių. Dauglas Air kor
poracija iš Californijos pa
reikalavo $8,540,077 už 66 
tokių lėktuvų. Tai buvo 
aukščiausia kaina. Gi Con
solidated Aircraft korpora
cija, irgi iš Californijos, su
tinka pastatyti tuos orlai
vius už $6,374,073. Tai yra 
pigiausia kaina.

Oru Susisiekimas
Aplink Visą Žemę.

Iš San Franciscos prane
šama, kad už dvieju savai-

Urnguay’aas Lietuvių Darbininkų
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga’
Išeina du kartu per menes!. Lai ,

džia Uru)?. Soc. Part. Liet. 'kyrius Į. Marihuana, tai toks
“naujoj1 eanga Suv Vaistijo aiginantis augmuo, iš ku-

Adresas: n. banga f daromi ir slapta parda-
c. Parasruav No. 1480. sėjami cigaretai. Istaty-MONTEVTDFO HRUGUAY. ^^3* ų au^ jJ.

--i kaip opiumą ir kitus

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 rašytojau
AMERIKIETIS, norįs 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. Lithaanla.

Utenoje per kaikuri laiką no savo praeit} ir mielai ją 
elgetų jau nesimatė. Dabar visiems pasakoja. Raižių 
vėl žmonės pradėjo ubą- kaime yra net septynenos 
gauti. Jie varsto gyventojų kapinės, kuriose ant zymes- 
duris ir prašo “almužnos.” totorių kapų yra pasta

tyti ir granito paminklai. 
Mat, pagal mahometonų pa
pročius vienam žemės skly
pe galima laidoti tik vieną' 
kartą, tad nenuostabu, kad 
per penkis šimtmečius tame 
kaime atsirado net septyne- 
rios kapinės.

Totoriai yra dideli arklių 
mylėtojai. Ir dabar jie sten
giasi turėti gražius ir grei
tus arklius. Bene 1934 me
tais Alytaus žemės ūkio pa
rodoje totoriai pasirodė or
ganizuotai. Iš Raižių kaimo 
išjojo totorių būriai su savo 
tautine vėliava, kurios vi
dury yra pusės mėnulio skri
tulys. Savo gimtąją kalbą 
totoriai dabar jau beveik už
miršę. Dabar senesnieji to
toriai kalba lenkiškai ir gu
diškai, o jauni kalba jau ir 
lietuviškai. Totoriai mel
džiasi arabų kalba, nors jos 
paprasti žmonės nesupran
ta.

Totorių gyvenamųjų na
mų kambariai yra gana šva
rus ir šviesus. Seklyčios iš
puoštos paveikslais. Tsb.

RAZOVSKIS PERDUO
DAMAS TEISMUI.

Aną dieną jau buvo rašy-į 
ta, kad suimta keliatas žmo-' 
nių įtariamų komunistine 
veikla. Teko sužinoti, kad 
Razovskis perduodamas tei
smui, o kiti atiduodami ko
mendantui nubausti.

LA-NEMUNAS IŠPLOVĖ 
VONĄ.

Rugsėjo 1 d. prie Lampė
džių kurorto Nemuno van
duo išplovė vyro lavoną. 
Skenduolio asmenybė dar 
nenustatyta; jis buvęs per 
40 metų amžiaus.

Dabar k« tik iKJa U

Nauja Lietuviška
BIBLIJA

SATYROJE
mitra Bibdjot eohn». tari 392
puslapio, ir 379 partik-ltliar. Lakai 
iCaaii ir naadinca Utkaitnai ypalai. 
Žmogus akaitydama, ii» Bibiijn ir ti- 
mrdamaa i pattikslčliu,. fkarir ntr- 
atata kai baro pirm oatrrrimc šrifto 
ir iki ažffimimoi Kristaus). aimiri ri
ša, garu rargaa ir diiaagsia Jociai to
ki, knira ifijo. jam bra trumai

KAINA TIK 81.00
Norinti gaut ii, BibKj,. pinigus 

aipokit Erpiroo ar Porto Monty Orde
riu arka registruotame laiakt adresu:

“KELEIVIS”
255 Broadway, 

m $o. ftosttMi. Mass

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Lietuvių Žinyria

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienai! turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Picvo buvimų.

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.
X L
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lefttas Puslapi*. KELEIVIS, SO. BOSTON. ou u., ijou m.

Harvardo Universiteto Jubilejns. i

ĮVYKO klaida
Dėl šaukiamos draugijų 

konferencijos.

Šiomis dienomis suėjo j Paskutines tris dienas vi- laisvės, tolerancijos, nevar-. 
įau 300 metų, kaip buvo į- sos jubilėjaus iškilmės vyko žynio, kad teisybės spindu- 
kurtas Harvardo universite- Harvardo kolegijos kieme, lys eitu savo keliu pirmyn, 
tas. šitam jubilėjui atžvmė- Tai buvo vienas iš gražiau- Profesorius Angell nepasi-: 
ti universitetas surengė di- šių ir didžiausių mokslo gailėjo primint, kad Massa- 
celę šventę. { jubilėjaus iš- spektaklių. Keturkampis chusetts valstijoje, kur ran- 
kilmes susirinko apie 15,- Harvardo kiemas tarpe Me-

morial Chapel, UniversityC00 Harvardo alumnų iš vi
sų pasaulio kraštų. Be to, 
dalyvavo 554 prezidentai ir 
akredituoti atstovai nuo 
502 universitetų ir kolegijų 
iš įvairių šalių, 62 garbės 
mokslininkai, Jung. Valtijų 
Kongreso paskirta atstovy
bė, Massachusetts valstijos 
delegacija ir daugybė įga
liotų pasiuntinių nuo įvairių 
mokslo organizacijų Ameri
koje, Europoje. Azijoje ir ki
tur. žodžiu sakant, tai buvo 
milžiniškas mokslo žmonių 
susibūrimas ir padaryta di
džiausia mokslo apžvalga, 
kokia tik galėjo kada istori
joje būti.

Harvardo universitetas 
buvo pirmutinė mokykla į- 
steigta Amerikoje, šiandien 
Harvardas yra skaitomas 
lygus su pirmaeiliais Euro
pos universitetais, ir, nėra 
abejonės, kad jis greitu lai
ku pralenks visus kitus uni
versitetus pasaulyje, nes 
tam yra priežasčių.

Babilionijos civilizacija 
sugriuvo, jos vietoj iškilo 
Graikijos ir Romos civiliza- 
< ija; paskui Romos civiliza- 
t ija sugriuvo, o jos vietoj iš
augo Europos civilizacija. 
Dabar Europos civilizacija 
yra pavojuj, taigi Amerikai 
ral teks užimti jos vietą. Pa
saulio mokslininkai žiuri į 
tai dideliu susidomėjimu ir 
mano, kad tai neišvengia
mai ateina. Amerikos uni
versitetams su Harvardu 
jiriekyje reikės gelbėti balt- 
veidžių rasės civilizaciją 
nuo galutino žlugimo.

Harvardo universitetas 
minėjo savo trisšimtmetines 
sukaktuves per visą vasarą 
Pirmiausiai prasidėjo rody
mu ir aiškinimu publikai į- 
-airių universiteto įstaigų, 
kąs aukas Ispanijos “komu
nistams.” Bet -šitą chamiška 
reakcininkų išsišokimą tuoj 
sumušė pats Dubinskis ir 
rūbų fabrikantų draugijos 
viršininkas Kleinas. Dubin
skis pareiškė: “Aš kovojau 
prieš komunistus visą savo 
gyvenimą.”

Hass, Cheever Hali ir kny
gyno, pavadintas “Trijų 
šimtų metų sukakties tear
iu” (Tercentenary Theater) 
sutalpino apie 25,000 sėdy
nių. Ties Memorial Chapel 
buvo specialiai įrengtas ros- 
’rum arba platformė prezi
diumui, garbės svečiams, 
valdininkams ir šiaip žy
mesniems žmonėms. Visas 
teatras buvo gausiai išpuoš
tas vėliavomis su Harvardo 
~mblema. Svetimšaliai pro 
esoriai ypač pamargino 
ostrumą savo įvairių spal- 
.ų togomis. Prieš rostrumą 
;u didele ceremonijų pom
pa buvo iškelta Jono Har
vardo vėliava. Nedaug kas 
"ritą vėliavą buvo pirmiau 
matęs. Ji išgulėjo 100 metų 
bakse nuo paskutinio pasi 
odymo, tuojaus, ir vėl eis į 

tą pačią skrynią ant 100 me
tų. Prezidiumo ir kalbėtojų 
katedra buvo apstatyta ra 
dio mikrofonais, kurie nešė 
mokslininkų kalbas Į platų 
pasaulį.

Paskutinės dienos iškil
mės sujaudino netik Har
vardo dalyvius, bet sukėlė 
didžiausi entuziazmą visuo
se Cambridge’aus, Bostono 
ir apylinkės gyventojuose 
Iš vakaro studentai įrengė 
paradą prie Charles upės. 
kur sutraukė, kaip radio 
skelbė, apie pusę miliono 
žmonių. Prezidento Roose 
/eito atvažiavimas į Har 
•/ardą sutraukė dar daugiau 
publikos į Harvardo aikštę 
Atvykus prezidentui į aikš 
.ę, publika jam sukėlė ne 
aprašomai dideles ovacijas. 
(Mat, Rooseveltas irgi Har
vardo universitete moki 
nosi.) Nei 500 policijantų 
nebegalėjo publikos suval 
dvti, nes kiekvienas norėjo

asi tokis gaisus univennte-' 
‘as. kaip Harvardas, moky
tojų laisvė paminta po ko-’ 
omis. Rodydamas į Coe-1 

necticut valstijos gubema-" 
orių Cross’ą, kuris netoli' 
ėdėjo, kalbėtojas pareiškė,'
ad jų gubernatorius (¥•-'
? universitetas yra Cross’o' 

valstijoj) yra demokratas, • 
kuris ir tiki Į demokratiją.-1 
Musų vietinis gubernatorius 
Curley. klausydamas tokiųe 
komplimentų, turbut nesi-' 
aute esąs savo vietoje—sė-'’ 
iėt tarpe laisvų mokslinki-' 
•:ų. Išrodo, kad “Harper” 
nagazinas labai vietoj cha- 
akterizuoja Curley’o savot
išką fašizmą. Curley prie

šingas mokytojų laisvei. Bet. 
:ova už mokytojų laisvės, 
atgavimą eina ir eis toliau.. 
Šios valstijos balsuotojai tu- , 
-ėtų pagelbėt mokytojams. 
itgauti jiems atimtą laisvę.;

Šimtas 
vaikščiojant

Bedarbių artistų teatras
Federalė valdžia

netik bedarbius darbinin- kalima nuo 7 vai. vakarais, o suba- 
b ■. ■ .. kus, bet ir artistus, kurie ne- ““ "
_rel^m.e Keleivio nu- aaĮį gauti užsiėmimo. M o-“ Ari>n,ton. m*.,.

tnpo į.aj pašalpa nebūtų; į -j j
duodama už dyką, valdžios Parsiduoda Saliunas

FORNIČIAI PARSIDUODA.
šulniu Apynauji forničiai ir moderniškas 
bcipid pečius parsiduoda pigiai. Pamatyt

MOKYKLŲ STREIKAS 
ALABAMOJ.

Alabamos valstijoj, Wal- 
kerio apskritv, vyksta įdo
mus mokyklų streikas. Iš 
15,000 mokinių, apie 10,000 
streikuoja. Streikuoja dėl 
to. kad reakcinė mokyklų 
valdyba nepripažįsta moky
tojų unijos. Farmeriai, ang-

mery, šioje vietoje, 
pranešimas, kad 4 spalių y 
ra šaukiama bendra draugi
jų konferencija So. Bosto
ne.

Tame pranešime įvyko 
klaida. Konferencija bus ne 
t spaliu, bet 1 d. lapkričio.

Taigi visos pažangios 
draugijos, kliubai ir kuopos 
prašomos savo atstovus skir
ti 1-mai lapkričio dienai. 
Konferencija bus salėj po 
numeriu 376 Broadway, So. 
Bostone. Pradžia 10 vai. 
ryto.

agentūra WPA. reikalauja 
iš jų, kad už gaunamą para
mą jie atsilygintų tuo, ką 
gali. Dainininkai turi dai
nuoti WPA rengiamuose

vieta, gera.- pirkinys. Klauskite,
J B. MIKALAUSKAS,

253 Broadway, So. Boston, Mass.

~GERAS PIRKINYS.
85 akerių farma Foxboro, Mass. 

koncertuose, muzikantai tu-™žie^(X^“duo lr ^raž*s nama‘, tlk 
ri groti, O aktoriai turi vai- Gas Station Grocery Storas, 5 ake-
Hinti Rn«tnna WPA dabar rlai iemės- garadžus, namai ir barnė, (linu. bostone vvta aaoar tik už $5,000. Kreipkite, pas o> 
stato Repertory Teatre dra- R- J- vasil,
ma “CIaSS Of ’29.” Ypatin- 409 Broadwav- Soutli Boston, Mass.

gai ji yra įdomi studentams. 
Vaidinimas eis iki 10 spalių 
kas vakaras, išskyrus pane- 
dėlius.Bendras Bostono ir 

Apylinkės Komitetas. South Bostone sudegė skal- 
--------------- bykla.

Pereitą sąvaitę South Bo
stone sudegė didelė skalby-

PARSIDUODA
STUBA IR GARADŽIL'S.

6 kambarių stuba ir garadžus, arti
prie miesto, bažnyčių ir gatvėkarių. 
Geras pirkinys. Klauskit plačiau: (1

26 Arthur St., Montello, Mass.

Lietuvių rungtynės.

GYDYTOJŲ ADRESAI

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJUS 
Valandos: 2-4 ir 6-3

Nedėliomis ir dventadiec lala 
no© 10 iki 12 ryta.

278 UARVARD STREET 
kamp. inman st. arti Centi.J afcv.

CAMBRIDGE. MAS:.

MEDICINOS
Telefonai. 21324 
DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vi kare.
107 SUMMEK STREI TT. 

LAWBENCE, MAS:.

PIANO LEKCIJAS \ DR. G. L. KILL.ORY

metų atgal, ap-s 
Harvardo 200). 

metų sukaktuves, buvo įdė-t 
ti slapti dokumentai į tanų 
ikrą skrynelę ir užantspau-s 

duoti su užrašu, kad ji nebu-j 
ų atidaryta iki 1936 metų r 

18 rūgs., kuomet bus šven-< 
iamos 300 metų sukaktu-- 

vės. Visi domėjosi, kas toj 
skrynelėj galėjo būti? Da
bar ją atidarius pasirodė, 
kad ten buvo apie 400 laiš
kų, rašytų anų laikų profe-G 
šorių Į dabartinius Harvar-T 
do profesorius. Rasti doku--1 
mentai, matyt, nelabai įdo-1 
mus. Ką dabartinis fakulte
tas idėjo į tą skrynelę ir už- 
pečėtijo, kuri nebus atida-3 
lyta iki 2036 metų. Šita mis-; 
terija gal paaiškės už šiijtol 
metų. kai Harvardas minės 
400 metu sukaktuves.

D. P.

Kaip jau buvo rašyta, 
einantį nedėldienį. 4 spa>a 
South Bostono Lietuvių ^0 
lėj bus didelės prakalbos^, 
panijos klausimu. Kai 
adv. Bagočius, “Keleiųtu 
redaktorius Michelsonas.ir 
R. Mizara iš Brooklyr- 
Kaip rodos, kalbės ir vie 
ispanas. Be to, dainuos 
svės Choras ir to choro v 
grupė. Pradžia kaip 7: 
vakare.

Visus kviečia Bostono u 
apylinkės Bendras Draugi
jų komitetas.

Pereitą nedėldienį lietu- ^]a prje Columbia Rd. Ug- 
V1ai golfinmkai turėjo rung- nis sunaįkino 3,000 maišų 
tynęs Thornv Lea Golio
lauke, Brocktone. Debiuta
vo Worcesteris su Bostonu.
Bostono pusėje buvo d-ras 
A. L. Kapočius, Amsev, adv. 
šalna ir fateris Kubilius.

Worcesterio pusėje debiu- ~ _ _____ .
tavo d-ras Zikus, Jos. Dirsa, A. J. AEEl\.hA.
Jos Neviackas ir d-ras A. Savininkas Flood Sq. Hardware 
Karpavičius. Bostoniečiai Perkėlė savo bizni j nuosavą 
nugalėjo 11 gavo pirmą lai- namą įr jrengė didžiausią ir mo- 
mėjimą, Worcesteiis ga\o demiškiausią geležies daiktų

su skalbiniais.
PAJIEŠKAU DARBO

Grocernėje prie mėses ir abelno 
darbo, galiu būt ir vedėjas. 20 metų 
išdirbęs prie to darbo. Klauskite 

Tel. TKObridge 9259

duoda suaugusiems ir jauniems 
VALENTINA MINKIENĖ. baigusi 
New England Muzikos Konservatori
ją. Adresas toks:

73 FARRAGUT RD., SO. BOSTON.
Tel. SOUth Boston 3371.

ĮLITHUANIAN 
FURNITURE CO. Į

APDRAUSTI į
PERKRAUS- .

TYTOJAI. J 

(Insured 
Movers)

Perkraustom i 
čia pat ir j to- j 

limas vietas. ,
Saugi priežiūra, kaina prieinama.

326 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

60 Seollay Sųuare, Rocii 22 
BOSTON Telef. Lafayett* 2371 

arba Somerset 2044 j 
Specialistas Kraujo, Ink t.tų ir 

Nervų Ligų.
Vai šuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
Nedėliosi, nuo 10 ryt. iki 1.

Worcesteri
krautuvę “soT Bostone.'

Taipgi užlaiko visokių pentų,ninkai nepasitenkino ir už
prašė bostoniškius atgal 
rungtis spalių 11 d. ir sako 
kad jiems duos gerai garo.

Rep.

LAVVRENCE’O LIETU- - 
VIAI IR “VYTAUTO” 

PRIEGLAUDOS NAMAS-s
Balandžio mėnesy 1934 

Lavvrence’o lietuviai, di-? 
džiumoje Tautiškos bažny-e 
čios rėmėjai, nupirko sene
liams prieglaudos namus.' 
Tai didelė ūkė su visais į- 
rengimais, puošniais budin-' 
kais, kurios kaina siekia, ro
dos apie 850,000. Tai dide-5’ 
iė lietuvių įstaiga, pavadin
ta “Vytauto” Prieglaudoms 
Namas, ir tinkamai viską

758 ŽMONĖS UŽMUŠTI 
ANT KRYŽKELIŲ.
Amerikos geležinkelių 

liakasiai ir kiti unijistai kar- i assosiacija praneša, kad šį-
tu su savo vaikais pikietuo- 
ja mokyklas. Jeigu nori te
nai ineiti kuris mokytojas 
ar mokinvs, streikieriai šau
kia: “Scab, seab!” Streikie
riai stato 3 reikalavimus: 
(1) prašalinti mokyklų ta
rybos superintendentą, (2) 
uniionizuoti visas mokvk- 
las ir (3) užtikrinti mokv- 
tojus, kad nei vienas jų ne
bus prašalintas iš vietos dė- 
unijos organizavimo. Unija 
turi prigulėti prie Amerikos 
Darbo Federacijos.

met per 6 mėnesius ant 
kryžkelių buvo 758 žmonės 
užmušti ir 2,270 sužeista. 
Daugiausia nelaimių įvyks
ta automobiliams važiuo
jant per gelžkelius.

Ccloredoj 18 celių sniego.
Pereito nedėMienio naktį 

Colorados vaisioj prisnigo 
18 colių. Keliai buvo užver
sti, telefono vielos nutrau
kytos, Danvero miestas per 
kelias valandas negalėjo iš
sikasti.

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.

Telefoną'.: SOU-th Boston 4619.
^boooosoeocoscooooooeoeooeotseooosoooooeooooeeooeeeooJ

Mirė Petras Čižiunas.
Kiek laiko atgal “Kelei

vyje” buvo rašyta apie Pet
rą Čižiuną, kad policija jį 
rado be sąmonės Dorches- 
teiy ir apžiurėjus .jo drapa
nose rado apie SI,500 įsiūtų 
Dinigų. Policija jį padavė Į 
State ligoninę ir pereitą są
vaitę ligoninėje jis mirė ir 
rugsėjo 26 d. tapo palaido
tas. Jis ilgus metus gyveno 
So. Bostone, paliko moterį 
ir tris vaikus. Kad likusiai 
šeimynai sumažinus palai
dojimo iškaščius, jo gimi
naitis Petras Valiulis iš Dor- 
chesterio paaukavo kapuo
se lotą žemės. Graborius 
Petras Akunevičia manda
giai patarnavo. A. C.

sieninių popierų, plumbingų ir 
visokiausių geležinių daiktų. 
Pristatom tavorą Į namus. Da
bar galėsime patarnaut visiems 
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 Broaduay, prie I street, 
So. Bostone. Tel. S. B. 4148

Arlingtone valdžios agen
tai iškrėtė 5 aptiekas ir kon
fiskavo §2,000 vertės nele
galių gėrimų. Tos aptiekos 
pardavinėjo degtinę netu
rėdamos laisnių.

m., PAŽYSTA
ELIŲ REIKALAUJA

TeL So. Boston 2666. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISV AS

VALANDOS: Nuo » iki 12 dienų 
Nuo 2 ik: S vak.
NED£LIO!IIS:
Drf 1 ». p pietų 

tik sus arua.

Seredomis iki 12 die: ų. 
Ofisas “Keleivio” nsae 

261 BROADWAY, tarp C Ir D st, 
SO. BOSTON. MAS:.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston 0948.
Res. 251 Chestnut Ave^
Jamaica Plain, Mass.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

DR. J. LANDŽIUS
Lietuvis Gydytojas.

Valandos: Nuo 9 iki 10;
Nuo 2-4 po pietų.
Nuo 7-9 vakare.

TAIPGI PRISKIRIA AKINIUS. 
Telefonas: SOU-Boston 2712 

534 E. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Reikalauk, kad jums 
Elių Įleistų, iš oficialio 
I>ICKWICK krano.

PILNA VERTE 
UŽ JŪSŲ PINIGUS

Namų reikalams pamėginkit Naują Pilną Kvo 
rtinę Bonką (32 ancų)

8rew«</ t>y HAFFENREFFER * CO., Ik., Boston, Mms., BKWCKS SINa 1870

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.
Pokiliame, Vestuvėm*, 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.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado

Specialistas Vyriškų ir Mcteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odes.

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

BOSTON, MASS.
Tel. Commonnrealth 4f7O.

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalius dokumentus 

317 E STREET 
(Kampas Broadway)

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, REIPUS, MAFFIE.

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

1854 DORCHESTER AVE^ 
Arti Ashmont Stoties

DORCHESTER. MASS.
Tel. TALbot 5208.

DR MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valantis: 10—2;
Sekmadieniais: II -13.

3325 So. Halsted S*. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

I

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

PASITARKIT SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo viso
kių kraujo, nervų, odos ir 
kroniškų ligų. Kurie kenčia 
r.uo peumatizmo, žaizdų, 
ulcerio, kancerio, tumors’o, 

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

tarti su juom tuojaus. Žinokite, kad 
paaiškinimas ir patarnavimas visiem 
per šį mėnesį duodamas dovanai.

DR.GRADY12' stBOSTON 
Valandos: Utar., Ket., Sub. 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7— 

Nedėliom tik nuo 10—12.

nuo

Išegzaminuoju akis, : riskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklos« ) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Bos te i. M;

TeL Universiiy 1466

Dr. Susan 
Glodienes-Cu •ry

LiBrruve dentisi* 
/ALANDOS: »-6 Ir f-®.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SK5 SRO) 

CAMBRIDGE, M Ai L

BAY VIE\V 
: MOTOR SERVICE:

Telepht ie 

So. Bos ton 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIU • 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome /\utomol :lius ir 
Trokus visokių išdirb; sčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — sav ninkaL

Taisymo ir demonstravim » vista:1 HAMLIN STRirT Kamp. East Eightii St. SO. BOSTON, M USS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvė
Pagrabus paruošia pagal reikalavimą. Laidoja ant visokių k pinių. 

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

258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MA SS.
Telefonas SOUth Boston 4486.

Brocktono ofisas: Tel. Brockton 4110
__ 16 Intervale Street, Montello, Ma ts.

J




