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Ispanijos Lojalistai Ėmė 
Grūsti Fašistus Atgal.

IŠMUŠĖ MAIŠTININKUS 
IŠ MAQUEDOS.

Prie Navalperalo respubli
kos gynėjai sunaikino visą 

pulką fašistų raitelių.
Pereitą sąvaitę buržuazi

nė Amerikos spauda džiau
gėsi, kad “raudonoji” Mad
rido valdžia jau ruošiasi 
“bėgti.” Iždo auksas esąs 
gabenamas iš Madrido į Va- 
lanciją ar kitą punktą, kur 
da negręsia fašistų pavojus. 
Be to, valdžia įsakiusi vi
siems Madrido gyvento
jams, kad į sąvaitę laiko su
neštų ir atiduotų iždui visus 
auksinius pinigus ir kitokius 
aukso daiktus. Ir tuo pačiu 
laiku buvo skelbiama, kad 
Madridas jau apsuptas iš 
visų pusių.

Sėt šios sąvaitės žinios 
parodo, kad da nėra taip 
blogai. Nors gręsiantis Ma
dridu! pavojus da nepraša
lintas. tačiau fašistams jau 
keliose vietoje suduota 
skaudus smūgiai ir jų žygis
Į Madridą jau sulaikytas. 
Sukoncentruotomis pajėgo
mis respublikos gynėjai 
perskėlė priešo frontą į pie
tus nuo Madrido ir nuėjo 
jau taip toli, kad užėmė Ma- 
ųuedą, kuri guli už 45 mylių 
Madrido pietuose. O kelias 
dienas atgal gyrėsi buvę jau 
tik 20 mylių nuo Madrido.

Išmušę fašistų gaujas iš 
Maquedos, lojalistai dabar 
tenai stiprina savo pozicijas 
ir tuomet eis toliau Į pietus 
mušti fašistų iš Santa Olal- 
la, kad atsidarius sau kelią Į 
Talaverą de la Reiną.

Maęuedos atsiėmimas y- 
ra didelis lojalistų laimėji
mas. nes šioje vietoje yra 
svarbus susisiekimo punk
tas.

Šį panedėlį valdžios šali
ninkai sunaikino visą pulką 
maurų raitelių, kuriuos fa
šistai buvo atgabenę iš Af
rikos. Jie atakavo valdžios 
pozicijas ties Navalperalu. 
Pirma tas pozicijas smar
kiai apšaudė fašistų artile
rija. Valdžios šalininkai sa
vo ugnį sulaikė. Tuomet 
prasidėjo raitelių puolimas. 
Lojalistai prisileido juos ar
ti, kad neeikvojus be reika
lo šovinių. Kai juodieji rai
teliai atlėkė jau visai nebe
toli, tuomet lojalistai palei
do savo kulkasvaidžius dar
ban. Kulkasvaidžių ugny 
priešas sutirpo kaip sniegas. 
Kurie maurai da išliko gyvi, 
tai spruko atgal. Laukas bu
vo užklotas maurų ir jų ark
lių lavonais.

N^r fašistų skelbiamos 
žinios parodo, kad jiems 
jau pradėjo nesisekti. Jų ra
dio šį panedėlį pranešė, kad 
jie žygiuoja “labai lėtai.” 
Be to, fašistai prisipažįsta, 
kad lojalistai turi apsupę 
jų sėbrus Oviedos mieste ir 
Sierra Mornos klioštoriuje, 
pietų Ispanijos kalnuose. 
Tas klioštorius esąs antras 
Alcazaras. Priėjimas prie jo 
per kalnus labaį.sunkus. Fa
šistai tenai esą apsupti jau 
daugiau kaip 80 dienų. Ge
nerolo Franco vokiški orlai
viai šį panedėlį numetę ap
suptiems tenai maištinin

kams maisto ir fašistišką 
vėliavą.

“New York Times” ko
respondentas praneša per 
radio, kad fašistai daugiau
sia žalos pridaro iš oro. Tu
rėdami daug vokiškų ir ita
liškų orlaivių, jie nuolatos 
daro užpuolimus ant Madri
do ir mėto bombas į miestą, 
norėdami tuo budu sukelti 
tarp gyventojų paniką. Da
bar da fašistai paskelbė įs
pėjimą svetimšalių laivams, 
kad neplauktų į valdžios 
uostus, nes tie uostai kiek
vienu laiku gali būt bom
barduojami iš oro.

Ta pati žinia priduria, 
kad apie Toledo siaučia 
smarkus mūšiai ir respubli
kos gynėjai tenai stengiasi 
atkirsti fašistams kelią iš 
užpakalio. Lojalistai taip 
pat smarkiai atakuoja fašis
tus Cordobos ir Granados 
fronte, Ispanijos pietuose. 
Taigi iš tų žinių matyt, kad 
lojalistai turi organizuotų 
savo spėkų po visą Ispaniją 
ir gali da galų gale fašistus 
nugalėti. Jeigu Madridas ir 
reikėtų apleisti, kova da ne
bus pabaigta.

MANILOJ SPROGO 
15 BOMBŲ.

Manilos mieste, Filipinų 
salose, pereitos subatos 
naktį sprogo 15 bombų. Vie
na jų sukėlė didelį gaisrą, 
padariusį 1.000,000 pesų 
nuostolių. Kiek laiko prieš 
tai miesto majoras buvo ga
vęs grasinimą laišku, kad 
miestas busiąs sudegintas. 
Kas ir kokiais sumetimais 
tuos grasinimus rašė, nepa
vyko išaiškinti. Iš pradžių 
buvo manyta, kad tos bom
bos turi ką nors bendra su 
Ispanijos vidaus karu. Bet 
dabar ši teorija atpuolė, nes 
tyrinėjimas parodė, kad nei 
vienas tu žmonių, kuriems 
bombos buvo padėtos, nėra 
Ispanijos kovomis intere
suotas.

Jurininkai Areštavo
Laivo Kapitoną.
Argentinon atėjo ispanų 

garlaivis “Cape San Anto- 
nio,” kuris priklauso Sevili
jos kapitalistams. Kadangi 
Sevilija dabar yra Ispanijos 
fašistų rankose, tai ir ta 
kompanija, matyt, fašis
tams tarnauja. Bet laivo ju
rininkai. matyt, yra respub
likos šalininkai, nes jie areš
tavo savo kapitoną, norėda
mi pervesti šį laivą Ispani
jos respublikos valdžiai. 
Bet į tai isimaišė Argenti
nos karo laivai ir šitą laivą 
apsupę saugoja Buenos Ai
res uoste. Kas iš to išeis, da 
nežinia.

DEMONSTRACIJA PRIEŠ
VOKIEČIU KONSU

LATUS.
Darbininku unijos ir ki

tos prieš fašistinės organi
zacijos Ne\v Yorke pereitą 
subatą įtaisė demonstraciją 
prieš Vokietijos ir Italijos 
konsulatus. Demonstrantai 
protestavo, kam tos dvi ša
lys remia Ispanijos fašistus.

Komunistų Kandida
tas Traukia Policiją 

Teisman.
Pereitą sąvaitę Amerikos 

komunistų kandidatas į pre
zidentus, Earl Browder, nu
važiavo į Terre Haute, Ind., 
kalbėt rinkimų reikalais. 
Bet vietos reakcininkai bu
vo padarę sąmokslą jo pra
kalbas sutrukdyti. Kaip tik 
jis išlipo iš traukinio, poli
cija jį tuojau suėmė ir užda
rė už geležinių grotų. Pa
klausius, kuo jį kaltina, at
sakyta : “už valkatavimą.” 
Mat, už prakalbas negalėjo 
areštuoti, tai turėjo sugalvo
ti kitokį kaltinimą. Bet be
gėdiškas kaltinimas, nes nu
važiuoti traukiniu į kitą 
miestą su aiškiu tikslu ne
gali būti valkatavimas. Pra
kalbų sakyti važinėjasi taip 
pat demokratų kandidatas 
Rocseveltas ir republikonų 
kandidatas Landonas, ta
čiau niekas niekur jų “už 
valkatavimą” neareštuoja.

Išlaikius Browderį 24 va
landas nelaisvėj, policija jį 
paleido. Dabar Browderis 
pasamdė advokatus ir trau
kia teisman Terre Haute 
miesto majorą ir policiją už 
neteisėtą jo suėmimą ir ka
linimą.

Nauja Vyriausybė 
Suomijoj.

Atsistatydinus Suomijos 
ministerių kabinetui, prezi
dentas Svinhufvud pavedė 
seimo pirmininkui Kailio 
sudaryti naują vyriausybę.1 
Pereitą subatą Kailio pri
statė prezidentui naujų mi
nisterių sąrašą, sudarytą iš 
partijų, kurios turi parla
mente vos 80 balsų iš 200. 
Todėl prezidentas tą sąrašą 
atmetė ir patarė sudaryti 
tokią vyriausybę, kurią 
remtų parlamento daugu
ma.

TVIRTOVES STATO 
TARP DEBESŲ.

Vėliausios žinios iš Euro
pos sako, kad kalnuotose 
šalyse, kaip Italija, Šveica
rija, Austrija, Francuzija ir 
Vokietija, paskutiniais lai
kais pradėta organizuoti ka
riuomenės skyriai specia
liai kovoms kalnuose, nes 
prieita išvados, kad aukšti 
kalnai, kurių viršūnes amži
nai dengia rūkas ir debe
siai, yra stipriausia tų šalių 
apsauga. Todėl ir Italiia, ir 
Jugoslavija, ir Austrija, ir 
kitos pradėjo jau statyti 
tarp debesų tvirtoves.

MEKSIKOJ SUGAUTAS
GARSUS RAZBAININ- 

KAS.
Iš Meksikos miesto prane

šama, kad valdžios agentai 
Meksikoje jau sugavo pa
garsėjusį razbaininkų vadą 
Faustino Garcia. Šią vasa
rą jis su savo gauja apiplė
šė turistų traukinį, kartu ir 
Amerikos senatorių Rey- 
noldsą.

9 000 AIRIJOS FAŠISTŲ
VAŽIUOS ISPANIJON?
“New York Times” gavo 

iš Airijos žinių, kad genero
las O’Duffy organizuojąs 
tenai 9,000 mėlynmarškinių 
fašistų ir važiuosiąs su jais 
Ispanijon “katalikų tikėji
mo ginti.”

Ispanijos Protestas 
Įteiktas Tautų Lygai
Jeigu ne Vokietijos ir Itali
jos ginklai, fašistų maištas 

butų jau numalšintas.
Pereitą sąvaitę Ispanijos 

valdžios delegaciia Ženevo
je įteikė Tautų Lygai savo 
protestą ir pristatė faktus, 
kuriais parodoma, kaip Vo
kietija, Italija ir Portugali
ja remia Ispanijos maisti
ninkus, laužydamos jų pa
čių pasirašytą “nesikišimo” 
sutartį.

Tokius dokumentus Mad
rido vyriausybė išsiuntinė- 
jusi visoms valstybėms, ku
rios pasirašė “nesikišimo“ 
paktą, pareikšdama, kad 
jeigu Vokietija ir Italija ne
remtų fašistiškų generolų' 
ginklais, tai maištas butų 
buvęs numalšintas iš pat 
pradžių ir Ispanijos miestai 
šiandin nebūtų naikinami, 
žmonių kraujas nebūtų lie
jamas.

Kadangi dėl šitos “nesi-j 
kišimo” sutarties demokra-1 
tinės valstybės ginklų Ispa
nijai visai neparduoda, o 
fašistiškos valstybės maišti
ninkus vistiek remia, tai Is
panijos valdžios delegacija 
Tautų Lygoj karštai reika
lauja, kad ši “nesikišimo” 
sutartis tuojau butų panai
kinta ir blokada prieš Ispa- 
niins rp.omihlika

Aukoja Turkijai 
27 Lėktuvus.

Telegramos sako, kad 
Turkijos mėsininkai, kepė
jai ir kavinių patarnautojai 
nutarė nupirkti ir dovanoti 
savo krašto apsaugai 27 ka
ro orlaivius. Vieno tik Is- 
tanbulo (Konstantinopolio) 
mėsininkai perka 4 greituo
sius lėktuvus priešui perse
kioti. Visi lėktuvai busią 
Įteikti vyriausybei 29 spa
lių, kuomet sukanka 14 me
tų kaip buvo nuversta “Die
vo pateptojo” sultono val
džia ir įkurta respublika.

VAŽIAVO 1.300 MYLIŲ
DANTĮ IŠTRAUKTI.
Pietų Pacifike yra Jarvis 

sala, kur Jungtinės Valsti
jos ketina ateity įsitaisyti 
stotį orlaiviams nusileisti. 
Matyt, toj saloj dabar d a 
nėra nei vieno dentisto, nes 
kai jos kolonistui Kamakai- 
wi’ui pradėjo gelti dantį, jis 
turėjo sėsti laivan ir plaukti 
1,300 mylių į Honolulu, kad 
tenai jam tą dantį ištrauk
tų. Apie tai rašo “New 
York Times.”

RADO 210 METŲ SENU
MO ALAUS.

Iš Vokietijos pranešama, 
kad darbininkai ardydami 
Breslau mieste senos rotu- 
žės pamatus užtiko du stik
liniu indu su kažkokiu skys
čiu, kurį chemiškai išanali
zavus pasirodė, kad tai bu
vo alus. Tas skiepas buvo 
užverstas per 210 metų.

ŠĮMET NEUŽSIDARĖ NEI
VIENAS BANKAS.

Washing tono valdžia 
skelbia, kad per pastaruo
sius 12 mėnesių Jungtinėse 
Valstijose neužsidarė nei 
vienas bankas. Tai esąs pir
mutiniai tokie metai nuo 
1881 metų. Tai esąs Roose- 
velto “naujosios tvarkos” 
nuopelnas.

ELKOPOS PINI- 
GAI KRINTA.

Anąsyk rašėm, kad Euro
poje ėmė griūti vadinamas' 
“aukso blokas.” Valstybės,' 
kurios laikėsi aukso valiutos i 
ir sudarė tą bloką, pradėjo 
viena po kitos mažinti auk
so pagrindą savo pinigams. 
Francuzija pirmutinė nukir
to apie trečdalį savo franko 
vertės. Jos pavyzdžiu pase
kė Šveicarija, Latvija ir ki
tos. šią savaitę prie to prisi
dėjo da Italija ir Čekoslova
kija. Pirmoji nukirto savo 
lira beveik per pusę. o ant
roji žada nuvertinti savo 
kroną apie 15 nuošimčių. Iš
rodo, kad turės kristi ir Lie
tuvos litas.

Paragvajaus Val
džia Aiškinasi.

Spaudoje buvo pasirodę 
žinių, kad nesenai susida
riusi laikinoji valdžia Pa
ragvajuje yra griežtai nusi
stačiusi prieš svetimšalius 
ir prieš demokratiją. Taigi 
Paragvajaus pasiuntinys 
Washingtone dabar paskel
bė savo valdžios pasiaiški
nimą, kad svetimšalius ji 
labai gerbianti, o kai dėl 
demokratijos, tai nepripa
žįstanti tikrai “fiktyvės de
mokratijos,” kokia buvo
niima Paratrvainip Tai hn- r--* ~~
vusi ne demokratija, o tik 
demokratijos vardu pri
dengtas žmonių išnaudoji
mas. Dabartinė valdžia sto
janti už tikrą žmonių lais
vę.

Marylande Užtiko
Marihuanos Ūkį.
Pereitą sąvaitę valdžios 

agentai Marylando valsti
joj, netoli nuo Baltimorės 
miesto, užtiko marihuanos 
ūkį. Marihuana, tai toks 
svaiginantis augmuo, iš ku
rio daromi ir slapta parda
vinėjami cigaretai. Įstaty
mai draudžia tą augalą ly
giai kaip opiumą ir kitus 
migdančius narkotikus. To
dėl visas derlius bus nuim
tas ir sunaikintas, o to lau
ko darbininkai ir savinin
kai bus traukiami teisman. 
Nunokęs visas derlius butų 
vertas apie $1,000,000.

PIENO STREIKAS OHIO 
VALSTIJOJ.

Ohio valstijoj. Akrono a- 
pylinkėj, sustreikavo far
meriai, kurie pristatydavo 
nieną išvežiotojų kompani
joms. Farmeriai reikalauja, 
kad kompanijos pakeltų 
iiems mokestį už pieną. Da
bar jiems moka už 100 sva
rų piimos rūšies pieno $2.30, 
o jie nori gauti $2.40. Nedi
delis tai reikalavimas, vos 
10 centų ant 100 svarų, bet 
kompanijos ir to neduoda. 
Todėl farmeriai nutarė pie
no į Akroną nevežti ir pi- 
kietuoja kelius, kad koks 
“streiklaužys” neįvežtų.

IŠSIVERŽĖ JAPONIJOS 
UGNIAKALNIS.

Iš Tokijos pranešama, 
kad pereitą sąvaitę išsiver
žė Asamos kalno ugniakal- 
nis, kuris randasi už 100 
mylių į šiaurės rytus nuo 
Tokijo. Išmetami iš ugnia- 
kalnio pelenai ir akmenys 
siekia kaimus net už 50 my
lių. ‘

Francuzijoje ir Anglijoje 
Prasidėjo Didelės Riaušės
PARYŽIUJE AREŠTUO- | Fašistų vadas Mosley vė- 

TA 1,500 ŽMONIŲ. 'liau pareiškė, kad Londono 
~-----  ,, „ .. valdžia “nusileido raudona-

Mirtis fašistams saukia jam terorui” ir tas faktas 
žmonių minios Londone. parodąs, kad Anglijoj buti- 
Pereitą nedėldienį Euro-į nai esąs reikalingas fašiz-

poje buvo nepaprastai di- mas.
dėlių sumišimų. Ypač dide-i Darbo Partijos konferen- 
lės riaušės buvo Paryžiuje, cija EdinburgbĄe pasmerkė 
kur darbininkai rinko au- fašistų akyplėšiškumą ir
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 i darbininkų buri, 
kuris maršavo su raudona 
vėliava į minėtąjį sodą. 
Darbininkai, žinoma, fašis
tams už tai nedovanojo. Iš
traukė juos iš automobiliaus 
ir gerai juos apkūlė, o jų au
tomobilį apvertė ratais auk
štyn.

Šitokių ir panašių susikir
timų buvo labai daug. Poli
cija pradėjo fašistus vaiky
ti. Vienoj vietoj jie pasiprie
šino ir policijai. Iš langų fa
šistai svaidė j policiją vazo
nais, puodais ir kitokiais 
daiktais.

Valdžia riaušių tikėjosi, 
todėl Paryžiun buvo sutrau
kta apie 10,000 ginkluotų 
sargų. Per visą dieną jie 
suareštavo 1,500 riaušinin
kų, daugiausia fašistų. Be 
to, keli šimtai žmonių buvo 
numušta. Daugiausia teko 
fašistams, nes juos, kaip 
triukšmadarius ir užpuoli
kus, lupo netik darbininkai, 
bet ir policija.

Tuo pačiu laiku panašus 
susimišimai vyko ir Londo
ne. Tenai Oswaldo Mos- 
’ey’o vadovaujamoji fašistų 
sąjunga buvo gavusi iš val- 
Ižios leidimą ruošti fašistiš
ką demonstraciją. Tam pa
sipriešino Londono darbi
ninkų organizacijos. Jie į- 
aisė milžinišką demonstra-Į 

2i ją ir iškėlę tūkstančius 
kumščių pareikalavo, kad 
luotą fašistų demonstraci
jai leidimą valdžia atšauk-' 
tų. Ir valdžia buvo priversta 
ą leidimą atšaukti. Tačiau 

be riaušių ne apsiėjo.
Antifašistinėj demonstra

cijoj Londone dalyvavo a- 
oie 500,000 žmonių. Darbi
ninkai iškėlę sugniaužtas 
kumštis šaukė: “Mirtis faši
stams!” “Užmušt Mosley!” 
Fašistai pradėjo demonst
rantus atakuot. Pasipylė ak
menys ir plytos. Daug buvo 
išdaužyta nekaltų langų, 
daug buvo pramušta galvų. 
Policija areštavo 53 riauši
ninkus. Keliolika žmonių 

1 buvo sužeista labai sunkiai.

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

Nori $0,374,073 Vž
66 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 dviejų sąvai- 
čių tenai busianti jau atida
ryta apmokama keleiviams 
oro linija per Ramųjį Van
denyną į Kiniją. Tuo budu 
jau visas žemės kamuolys 
bus apjuostas orlaivių lini
jomis. Jauniems lietuviams 
patartina mokintis orlaivių 
inžinierijos, nes ši sritis taip 
greitai plėtojasi, kad spe
cialistų jai visuomet truks.

UOSTŲ STREIKAS PACI-
FIKO PAKRAŠTY IŠ

VENGTAS.
Spalių pirmą dieną pasi

baigė uostų darbininkų uni
jos darbo sutartis su laivų 
kompanijomis Pacifiko pa
krašty, o kadangi naujas 
kontraktas dar nepadary
tas, tai darbininkai buvo 
pasirengę mesti darbą, nes 
kompanijos nesutinka su jų 
reikalavimais. Kad streiko 
išvengus, kompanijos nuta
rė pratęsti buvusią iki šiol 
sutartį da 15 dienų, many
damos, kad tuo tarpu bus 
galima prieiti prie sutarties. 
Tuo budu streikas buvo iš
vengtas laikinai.

IMS 100,000 JAUNŲ VY
RŲ I CCC STOVYKLAS.

Iš Washingtono praneša
ma, kad į CCC stovyklas šį 
mėnesį bus priimta apie 
100,000 naujų vyrų, nes a- 
pie tiek jaunuolių iš tų sto
vyklų pasitraukė. Tose sto
vyklose valdžia duoda mai
stą, drapanas ir primoka 
$30 į mėnesį. Šitaip užlai
komi jauni vyrai tvarko gi
rias, sausina pelkes ir kito
kius darbus dirba.

PALIKO $10.000,000 
TURTO.

Nesenai Los Angeles mie
ste miręs Irving Thalberg 
paliko aktorkai Normai 
Shearer $10,(M»o.ooO turto.

V
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Įdomesni Šių Dienų Įvykiai Ir Žmones.

ISPANIJA, FRANCUZIJA 
IR SOVIETAI.

“Vilniaus Žodis,’’ kairio-

Taigi išrodo, kad Ispani- į 
jos klausimu ir Sovietų Ru
sija laikosi tokios pat poli
tikos, kaip Francuzija. Ko

čios pakraipos laikraštis, 11 dėl jos tokios politikos lai- 
rugsėlo laidoje rašo:rugsėjo laidoje

“Francuzijos komunistai, 
kurie po paskutinių pariamen 
to rinkimų turi krašte didelė? 
Įtakos, jau kuris laikas vare 
smarkių akcijų už tai. kad pri
versti vyriausybę suteikti Is
panijos valdžiai pagalba prieš 
sukilėlius. Kaip žinoma. Fran
cuzijos vyriausybė deda visų 
pastangų, kad jokia valstybė 
nesikištų i Ispanijos vidaus 
kevas. Taigi ši komunistų ak
cija labai apsunkina vyriausy
bės pastangas. Paskutinėmis 
dienomis komunistai suorga
nizavo masinius sunkiosios 
pramonės darbininkų streikus, 
prieš kuriuos lygiai masiniai 
pasipriešino darbininkai so
cialistai. Tarp šių dviejų gru
pių įvyko ir susirėmimų.

“Šios fraYcuzų komunistų 
avantiūros tuomi stebina, kad 
Sovietų vyriausybė nerodo 
mažiausio noro paremti Ispa 
nijos vyriausybę ginklais ar 
orlaiviais, kų norėdama galėję 
padaryti, kaip tai padarė Vo
kietija ir Italija apgmkluoda- 
mos sukilėlius. Bet franeuzų 
komunistai Sovietų nepuola, o 
reikalauja, kad Francuzija tai 
padarytų, nors mato. kad tuo 
atveju lengvai galėtų kilti pa
saulinis karas. ’

kosi—mums nesuprantama. 
Jeigu jau viešai joms nepa
ranku Ispanijos valdžią 
remti, tai juk, rodos, galima 
butų surasti kitokį kelią, 
kaip suranda Hitleris ir 
Mussolinis fašistams remti.

KAIP BUVO RENKAMAS 
SMETONOS “SEIMAS.”

“Laisvės” koresponden
tas praneša iš Lietuvos, kaip 
žmonės buvo varomi bal
suoti už Smetonos "seimą:”

“ ‘Seimo’ ‘rinkimų’ metu 
man teko būti Šiauliuose. Dar
bininkai iš fabrikų ‘Rūta.- 
‘Lietlin.’ buvusių ‘Br. Nurukų' 
buvo paleidžiami iš darbo ir 
būriais varomi balsuoti, nes 
kieno pase nebusią pažymėta, 
kad balsavo, tas bus atleidžia
mas iš darbo. O apie pusiau 
valdiškas Įmones nėra ko ir 
kalbėti, ten dar griežčiau buvo 
varoma balsuoti. Frenkelic 
odų fabrikas elgėsi kiek švel
niau : iš darbo paleido balsuoti 
ir ragino meistrai ‘atlikti pilie
tinę’ pareiga, bet pasų netik
rino. tik kas nebalsuosiąs, tas 
nusidėsiąs ‘amžinai’ prieš val
džia.’’

KELEIVIS, SO. BOSTON.

(I) Naujas Kanados provin cijos Quebec’o premjeras Maurice Duplessis, konservatorių par
tijos lyderis. Paskutiniuose rin kimuose ši partija sumušė Quebec’o provincijos liberalus. (2) 
Amerikos naikintuvas “Moffett ” Bostono uoste. (3) Prezidentas Rooseveltas kalbasi su far- 
meriais North Dakotos valstijoje.

KĄ SAKO ROOSEVELTAS APIE 
KOMUNIZMĄ.

“Ai komunistų paramos ne- šalintas, namai ir farmos 
j ieškau ir nejieikesiu.” buvo išgelbėtos, bankai bu-
. vo atidaryti, javų kainosArtinanties prezidento paj<jjo į,. pramonė atgijo. Ii- 

rinkimą m s, republikonai .()g pavojfngos spėkos, ku-

“TĖVYNĖ” APIE SKIPI
ČIO “KONGRESĄ.”
“Tėvynės redakt orius 

anądien susikirto su SLA. 
prezidentu dėl pernai buvu
sio Kaune

Ispanijos Pamoka Kitiems Kraštams.
' ar nedoraisIspanijos liaudis ir toliau ’ ’ " 

didvyriškai kovoja su gink
lu rankoj prieš maištinin-

neriasi iš kailio norėdami 
diskredituoti Rooseveltą. 
Tik stebėtis reikia, kaip sil
pni ir žiopli jų argumentai. 
Pavyzdžiui, jie pradėjo 
skelbti, kad komunistai re
mia Roosevelto kandidatū
rą, o tai esąs aiškus Įrody
mas, jog Roosevelto politi
ka yra komunistiška ir veda 
orie Amerikos susovietini- 
mo. Ypač smarkiai šitą 
humbugą pučia geltonoji 
Hearsto spauda.

Pasiklausykim todėl, ką 
apie komunizmą sako pats 
Rooseveltas.

Kalbėdamas pereitą są
vaitę New Yorko valstijo 
demokratų suvažiavime, Sy 
racuse mieste, apie komu
nizmą jis pasakė štai ką:

“Aš nejieškojau ir nejieš 
?kau paramos nei iš vieno

Teroras buvęs vartojamas 
ir kaime. Valstiečiai taipgi 

kad buvę bauginami Įvairiais 
mums Francuzijos politika budais, kad eitų “balsuoti.” 
ilgi nepatinka. Ji pasiūlė Matyt, tas teroras buvo 
Europos valstybėms pada- vartojamas dėl to, kad Lie- 
ryti “nesikišimo” sutarti, tuvos žmonės buvo nusista- 
butent, kad nebūtų teikia- tę tuos “rinkimus” boiko-Į 
ma karo pagalba nei Ispani- tuoti. Boikotas, žinoma, bu
jos vyriausybei, nei sukilu- tų viešas antausis tautinin- 
siems prieš ją fašistų gene- kų partijos valdžiai. Todėl 
rolams. Fašistiška Italija ir ir buvo vartojamas toks 
Vokietija nedavė atsakymo spaudimas, kad pasaulis ne- 
Į tą pasiūlymą tol. kol neap- matytų to antausio, 
rūpino Ispanijos fašistų rei- ---------------

KĄ REIŠKIA FANA
TIZMAS.

Polemizuodamas su “Tė
vyne” dėl d-ro Šliupo ir ki
tų laisvamanių vaidmens 
musų visuomenėj, South 
Bostono "Darbininkas” no
rėtų išaiškinti, jog laisva- 
manybė esanti "fanatiz
mas.” Jis rašo:

Turime pasakyti,

kalinga jiems karo medžia
ga. Francuzija žiurėjo ir 
matė, kaip Hitleris su Mus- 
soliniu siunčia Ispanijon or
laivius, tankus ir amuniciją, 
bet nieko nedarė. Ji vis lau
kė. kada fašistų talkininkai 
sutiks “nesikišti.” Ji neda
vė Ispanijos vyriausybei jo
kios pagalbos, kad Įrodžius, 
jog ji ištikrujų nenori kištis. 
Ir dabar, kuomet Italija su 
Vokietija jau vra sutikusios 
neva “nesikišti,” jų orlai
viai, kulkasvaidžiai ir amu
nicija niaukia per Portuga
lija Ispanijos fašistams, 
kaip ir pirma. Todėl ir Ispa
nijos delegacija Tautų Ly
goj nusiskundė, kad tas 
“nesikišimas” Ispanijos val
džiai reiškia blokadą, o 
maištininkams — nuolatinę 
paramą.

Kuo galima išaiškinti ši
tokią Francuzijos politiką? 
Gal tuo, kad socialistas 
Blumas, kuris dabar stovi

‘ios butų sugriovusios musų 
,-aidžios formą, buvo tuo 
judu nukreiptos Į šalį.”

Šitais žodžiais Roosevel- 
as parodo, kaip jis apsau
gojo Amerikos kapitalistus 
juo komunistinės revoliuci
jos. Tuomet jie prašė jį, 
‘gelbėk mus, gelbėk,” o da- 
jar loja. kad jis einąs su ko
munistais.

Kalbėdamas apie tuos ne- 
lėkingus aukso maišus, 
Rooseveltas padarė šitokį 
oalyginimą:

“1933 metų vasarą gra
sus apysenis ponas, pasi- 
juošęs šilkiniu cilinderiu, 
jukrito nuo prieplaukos Į 
jurą. Plaukti jis nemokėjo 
r butų nuskendęs. Bet at
bėgo draugas, nėrė stačia 
zalva nuo prieplaukos, ir 
skęstanti poną išgelbėjo, 
ik šilkinė jo skrybėlė nu- 

olaukė su vandens srove. Iš
gelbėtas ponas nebežinojo 
kaip savo draugui atsidėko- 
:i, nebežinojo kaip džiaug
tis gyvas išlikęs. Jis gyrė sa
vo draugą kaip geriausi ir 
gabiausi gelbėtoją. Bet šian
dien, trims metams praslin
kus, tas ponas puola savo 
draugą ir visaip jį šmeižia, 
kad srovė tuomet nunešė jo 
•jonišką skrybėlę.”

Čia reikia suprasti, kad 
tas “išgelbėtas ponas,” tai 
Amerikos kapitalistų klasė, 
o jos “draugas ir gelbėto
jas,” tai Rooseveltas.
Kaip išvengta revoliucijos.

Kodėl tas krizis, kuris slė
gė kraštą nuo 1929 iki 1932 
metų pabaigos, praėjo be 
revoliucijos? klausia Roo
seveltas.

A to«lzi?»v\r» r* I > nv in«į gemiiiči i <XO”
ti jo politikoj. Dar 1932 me
tais rinkimų kampanijoj jis 
pareiškęs: “Statyti prieš ra
dikalizmo pavojų reakciją, 
reikštų prašytis pas save re
voliuciją. Reakcija radika
lizmo nesulaiko—ji tik erzi
na, provokuoja. Pavojui iš
vengti būtinai reikalinga 
gerai pritaikyta atstatymo 
programa, o tokią progra
mą gali patiekti tiktai parti
ja su švariomis rankomis.”

Kovoti su nepaprasta pa
dėtimi, reikalingos buvo ne 
paprastos priemonės, sako 
Rooseveltas. “Prieš mus 
stovėjo revoliucija, kurios 
priežastis buvo krizis. Taigi 
pašalinti priežastį—turėjo

me rauti krizį iš pat jo šak
nų. Vadinasi, mes kovojo
me ne prieš pačią revoliuci
ją, bet prieš tas sąlygas, ku
rios gimdo revoliucijas — 
prieš nelygybę ir neapykan
tą, kuri kįla iš nelygybės.

“Aš sakiau, kad tarp re
publikonų ir demokratų 
partijų yra didelis skirtu
mas tame, ką jos daro ko
munizmui sulaikyti. Komu
nizmą gimdančios sąlygos 
buvo auklėjamos ir globo
jamos šioje šalyje iki pat 
1933 metų 4 kovo dienos. JĮ 
gimdė badas. JĮ gimdė na
mų ir farmų atėmimas. JĮ 
gimdė bankų uždarinėji
mas. JĮ gimdė katastrofin- 
gas kainų kritimas. Baimė 
ir nerimas plito po visą kra
štą, bet buvusi republikonų 
administracija nieko neda
rė šitų sąlygų prašalini- 
mui.”

O tai buvo sąlygos, sako 
Rooseveltas, iš kurių visuo
met kįla revoliucijos. Ir jei
gu reakcininkai republiko
nai butų ilgiau valdžioje 
pabuvę, tai jie tikrai butų 
susilaukę revoliucijos ir ko
munizmo. Taigi jie yra tik
rieji komunizmo talkinin- 

ikai, sako Rooseveltas, o ne1 V A V • •

ais 
norėtųbudais

ne pirmiena, pakeisti musų amerikoniš 
buvo naikina- ka demokratiją.

— r___ ____ - , - , ........................... i “Tai tokia yra mano pozi-
Skipičio “kong- kus generolus, kurie smurto; liaudis nežinojo nei kas >Ta;cija. Tokia ji visuomet buvo 

keliu, su svetimų valstybių j socialistai, nei kas komuni
stai. Taigi, ne komunistai 
reikia kaltinti dėl dabarti-

kiojimai jai 
Vienuolynai 
mi da ir tada,

ir visuomet tokia pasiliks. 
Tarp demokratų ir repu-

reso. . ...
SLA. prezidentas padarė pagalba, nori nuversti teise- 

"Tėvvnės” redaktoriui maž-.^ vyriausybę ir paimti vals-
daug šitokią pastabą: Ko- tybės vairą savo rankosna. skirtumo tame ka io< mano
dėl tamsta esi priešingas A- Ispanų liaudžiai tėra dvi is-jsi ispanų liaudies įsnaudo- * £ur™ J°‘ mano
merikos Lietuvių Kongre- eitys, arba apginti vynausy- Į tojai, jų tarpe ir dvasiskija,
sui. o nebuvai priešingas bę, kuri siekia darbo žmo- ■ kuri savo turtų nesuskaity- 
“pasauiio lietuvių (Skipi- nėms laisvės ir teisingumo,' davo, o liaudis duonos kąs
nio) kongresui”? arba — kaip rašo Lenkijos’nio burnoj neturėdavo.

Irstai pono “Tėvynės” ’ L . T°j\ Pati Bažnytinė Enci-

nių Ispanijos Įvykių, bet vi- b>i.konV partijų nėra jokio

Bet didelis yra skirtu
mas tame, ką šitos dvi par
tijos daro komunizmui su
laikyti.

... , , , “Komunizmas juk yra vi-
klopedija paduoda, kad Is-; suomenės nerimo apsireiš-

kii itinfnn’ii irk«ai ari-žti Pan^°j kiekvienas vysku- kimas, kuris visuomet ateiki!- tingujų klasei gi jzti pi ie (pas per metus turėdavęs po na su

ska Zbrojna” — “leisti dik
tatūrai, monarchijai ir tur-

"Klausimu kengresų.
riuos gerb. Prezidentas pami- valstybės vairo, o tada ispa- Į melioną dukatų Įplaukų. Pa~- 
ni. galime štai ka pasakyti: nu liaudžiai nertis ir vėl nagjas sumas gaudavusios ir 
Pirmas Pasaulio Lietuvių Kon- tamsybės, skurdo jūron ir katedru bažnyčios ir kole- 
gresas. Įvykęs metai laiko at- laukti baisiausių persekioji- gjataj Burgoso arkidiecezi

redaktoriaus atsakvmas:

gal Kaune, yra visai skirtin
gas nuo Amerikos ir Kanados 
lietuviu kongresu Pirmasis 
buvo griežtai apolitinis viso 
pasaulio lietuvių suvažiavi
mas... Šitam kongresui pritarė 
netik visi

mų.
Tai teisingiausi

ekonominės nelygy
bės išsiplėtojimu. O smerki
mu šito pavojaus juk nepra
šalinsi. Ir mes, demokratai, 
smerkimu nepasitenkinant.

jos arkivyskupas turėjęs 150 Mes turėjom užtektinai pro 
__ ________ žodžiai., miesteHų ir^ kaimų. Turtai, t0> kacj supratus, jog čia rei

duos tun KieKvienas Įsidė- kurie buvę 1840 metais vai- Įęja kas nors daryti. Ir šian- 
mėti, o ypač tie, kurie kiek- stybės nusavinti, siekę net 2 i įįen pasaulis jau mato vai- 
vieną visuomenės sąjūdi, miliardus frankų. Į -jug ^ą mes padarėm

A . kur jis besireikštų, mėgsta štai kur patys baisieji '
• A SLA-nanai, bet ir .vadinti Maskvos agentų “komunistai!” Prieš šiuos -- h- k

visi Amerikos lietuviai. tdarbu, versti atsakomybę “komunistus” reikėjo jspa- <0J0m Pnes baisų ekono-

i_ ;__

1933 metų pavasari mes 
jom prieš baisų ekono-

Kaip storai pasakyta:, už dabartinius Ispanijos į- „y dvasiškijai kovoti. Bet ji 1 “Z “ ‘Sd pe^l2
Skipičio -kongresui” P"ta-8^™? ^ąre priešinga!. Nuolat kal-.meg «buv0 „išdaro- 
-a savo liaudj komunistų bėjo liaudžiai apie kitą pa-

šaulį,

"Tautininkų vadai prikiša 
mums fanatizmą ir pataria va
dovautis meile artimo. Taip 
pat prašo pamiršti, kad dr. 
šliupas yra laisvamanis, o tik 
atsiminti, kad jis lietuvis. Ne, 
mes fanatizmo pas save neį
žiūrime. Fanatizmas aklas ir 
siauras. Gi mes kaip tiktai ak
lumą norime pašalinti ir ati
daryti katalikams akis, kad 
jie matytų, kur veda šliupo ir 
jo draugų pastangos. Priešin
gai fanatikais yra tie. kurie 
varžo tikėjimo laisvę, vadina
si. dr. šliupas ir Ko.”

Šitų “Darbininko” nesą-

, ,ma ekonominiam ir socia-
Rnaniift< nilieti • “Ka&- užsimindav o. jiam nerimui pašalinti. Ir

__............................. ....... liesa, Ispanijos pilieti- apie sios ašarų pakalnes • hnvn ka in tik mi,
o. \itaitis teiravosi visų A- nis karas žiaurus. Gal daug marnastis tuoiau būdavo k! lzl? buvo ka?P tlk ,nau metikes lietuvi, nuomonės žiauresnis, negu kada nore SkvIzUoriy X didžiaiiu dlngas tlems’ kune non SU‘ 

tn buvęs Tiesa, kad žmonių Įniršimu metamas i degant}
minios puola bažnyčias ir laužą, 
vienuolynus ir degina, bet Dabar Ispanijoj kleras ir 
gryniausias melas, kad tai klerikalai renka vaisius to 
<omunistų darbas. Juk kiek- Įnirtimo, kuri jie per am- 
vienas nuo šimto metų Ispa- žius skiepijo ispanų liau- 
nijoj visuomeninis sąjūdis džiai. Tai klerikalams pa
buvo žiaurus ir kiekvienas moka, kad negalima ne sa
navo nukreiptas prieš dva- vo rankose esamas visuo- 
siškiją, nes ji ten valdo di- menės sąjūdis krikštyti “be- 
džiausius žemės plotus visai dievybės” vardu, jo žmones 
negalvodama apie jokią vi- be atodairos šmeižti ir juos 
suomeninę teisybę, apie fanatiška tamsia mase piu- 
skurdą skurstančią liaudį, dyti.

Bet ar vakarykštės tikin- 
liaudies da-

‘bedie- baltinis elįrėsys su savu kle- tingi tžvai ‘tuomet žiurėjo į 
mirštančius iš bado savo

Na, o kada ir kokiu budu

apie tą "kongresą?” Kada 
jis gavo iš visų Amerikos 
lietuvių atsakymą? Ar galė
tume mes tą atsakymą pa
matyti ir Įsitikinti, kad jis 
kalba teisybę?

Kiek mes žinome, iš Ski
pičio “kongreso” juokėsi 
netik Amerikos lietuviai, 
bet ir Lietuvos. Kauno 
“Kuntaplis” prilygino jo 
delegatus tiesiai prie “asi
lo,” nes jie suvažiavo ir kal
bėt negavo.

Francuzijos vyriausybės persispausdino ir Chi-

Liaudies Frontą? Gal jis ?a.?.inam Y*Į išmone, 
jau išsižada darbininkų klą-į^^15^^^^6

Ma?d?nXTateV4
ministerius pirmininkus? reiškia žodis .,lais_

vamanybė?” Nieko dau-Bet jeigu Blumas butų 
jau atsukęs darbininkų kla
sei nugarą, tai kaip tuomet

giau, kaip tik laisvą, nevar
žomą galvoseną. Anglų kai

šu Rusijos Stalinu? Kodėl boję tai reiškia “free think- 
jo vadovaujamoji Sovietų png.”,O ką reiškia “fanatiz- 
vyriausybė nedavė ir neduo- mas?”
da Ispanijos Liaudies Fron
tui jokios karo pagalbos?
Jeigu Rusijos moterys galė
jo nusiųsti Ispanijos mote
rims ir vaikams laivą ar 
daugiau maisto, tai kodėl 
Sovietų valdžia negalėjo 
nusiųsti Ispanijos darbinin
kams šovinių gintis nuo fa
šistų? Juk Iruną ir San Se
bastianą fašistai paėmė vien 
tik dėl to, kad darbininkų 
milicija nebeturėjo kuo 
Šaudyt. .j____ ____ _________

Websterio žodynas, 
pripažintas Amerikoje kaip 
geriausis kalbos autoritetas, 
sako, jog fanatizmas yra 
“religinis pakvaišimas” (re- 
ligious frenzy).

Taigi be reikalo klerika
lai kraipo fanatizmo sąvo
ką. Laisvamanių fanatikais 
jie nepadarys. Fanatikai y-
ra tie, kurie karštai gina ti- w 
kėjimą. Vadinasi, prie fa
natikų priklauso ir “Darbi
ninkas,” ir “Draugas,” ir vi

baubu.

‘KELEIVIO’’
KALENDORIUS

1937 METAMS.

“Keleivio” Kalendorius 
1937 metams jau ruošiamas 
spaudai ir ji galima jau da 
bar užsisakyti prisiunčiant 
prenumeratą už laikraštį.

Kaip ir visuomet, Kalen
doriaus kaina “Keleivio' 
skaitytojams bus 25 centai. 
(Tiems, kurie “Keleivio” 
neskaito, u ž Kalendorių 
skaitome 50c.)

1937 metų Kalendoriuje 
tilps daug įdomių straips
nių, visokių patarimų, nuro
dymų kaip kas daryt ir dau
gybė visokių formulų bei 
receptų amatninkams, me
chanikams, ūkininkams, na
mų savininkams, moterims 

tt.

si jų “brostvininkai.”

Be to, bus aprašytos “Juo
dojo Legijono” paslaptys, 
kaip tie teroristai žudo žmo
nes ir ko jie siekia.

Apie karštas ispanų dva
siškijai dienas randame ži- ciosios ispanų 
nių ne kokioj jau

betviškoj,” bet “Bažnytinėj ™ suteiks kitų kraštų kleri- 
Enciklopedijoj” (Enčvklo- kalams daugiau proto? 
pedija Koscielna), kur kun. (“Viln. Žodis.”) R.
Nowodworski apie Ispaniją 
šitokių suteikia žinių:

Per 1820 metais kilusią 
revoliuciją Ispanijoj buvo

griauti musų valdymosi 
tvarką.”

Kaip Rooseveltas gelbėjo
Amerikos kapitalizmą.
“Nejaugi aš turėčiau jums 

kartoti, kokia baimė tuomet 
buvo apėmusi visą šalį— 
kaip tuomet žmonės krovėsi 
savo skiepuose maisto at
sargą, arba kaip kiti plana
vo gabenti savo lobius Į už
sieni ir kaip visi buvo pra
dėję viską slėpti prieš besi
artinanti sumišimą?

“Nejaugi aš turėčiau jums 
kartoti, kaip ramus ir rupes-

ISPANŲ VYRIAUSYBĖ
STABDO TERORĄ.

Londono “Daily Teleg- 
atimta iš vienuolių mokyk- raph” praneša iš Gibralta- 
los, panaikinta inkvizicija, ro, kad Malagoje kilus ki- 
dešimtinė ir padaryta masi- virčų socialistų, komunistų 
niai suėmimai kunigijos ir anarchistų milicijos tar- 
tarpe. Dekreto keliu panai- pe, ir kad vadinamas liau- 
kinta Madride vienuolynai dies frontas ėmė krikti. Gu-j racijai?
ir jų turtas atiduotas valsty- bematorius Vega buvo pa- 
bės iždui. 1823 m. išvyta iš reikalavęs sustabdyti tero- 
Ispanijos 9 vyskupai, Barče- rą. Tačiau anarchistai to 
lonoj buvo šaudomi kunigai reikalavimo nepaisė, pa- 
ir vienuoliai. 1834 m. plėšta reikšdami, kad Malaga e- 
vienuolynai, per ką žuvo 18 santi dabar “laisvas mies- 
jėzuitų ir 16 kapucinų, ir iš- tas,” kuris nebepriklausąs 
vyta jėzuitai. Buvo uzdary- nuo Madrido. Anarchistai 
ta dar gi tie vienuolynai, tebesuiminėja ir šaudo savo 
kurie neturėjo ir 12 vienuo- politinius priešus. Gibralta- 
lių. 1835 m. sudeginta Bar- re gautomis žiniomis, kai 
celonoj visi vienuolynai, kurie komunistų vadai iš
1836 m. uždaryta Madride 
37 vienuolynai” ir tt 

Aišku, kad dabartiniai Is
panijoj dvasiškijos perse- celoną.

Malagos dingę. Spėjama, 
kad jie pabėgo Į Alicantę, 
iš kur mano pasprukti Į Bar-

vaikus ir nežinojo kaip jiem 
gauti duonos, kurią jie matė 
kepyklų languose?

“Nejaugi aš turėčiau jums 
kartoti apie tuos benamius 
jaunuolius, kurie tuomet 
vaikščiojo būriais po visą 
šalį jieškodami darbo ir 
maisto, bet negalėdami ras
ti nei vieno, nei kito, pasi
duodavo didžiausiai despe-

Nejaugi aš turėčiau jums 
kartoti apie farmerius, ku
rie susirinkę dideliais bū
riais ir šakėmis apsiginkla
vę gindavo savo farmas nuo 
šerifų, kad neišparduotų jų 
gyvenimo už skolas? Nejau
gi aš turėčiau jums kartoti 
apie galingus pramonės va
dus ir bankininkus, kurie 
atvažiavę pas mane Į Wash- 
ingtoną tą 1933 metų pava
sarį maldavo: gelbėk mus, 
gelbėk?

“Daugumas da nėra už- aš. Aš juos apsaugojau nuo 
miršę, kad badas buvo pra- komunizmo.

i
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYV]EN][M AŠ KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

KAS GIRDĖT CLEVELANDO MIESTE
Nešvari politika Lietuvių 

Salėje.
Labai yra nemalonu, ka

da reikia kalbėti apie vieti
nius žmones, nupeikiant jų 
darbus ir pasielgimus. Bet 
reikia pakalbėti apie neku- 
riuos Lietuvių Salės direk
torius, ir iškelti jų nešvarų 
pasielgimą. Aš visuomet re
miu salės reikalus ir bile 
kada esu gatavas pagelbėti. 
Bet kuomet tūli salės direk
torių pasiduoda kokiam po- 
litikieriukui už nosių va
džioti, tai jau laikas visiem 
į tai akį atkreipti.

metus jau antru sykiu turė- 
o ligoninėn eiti. Vitkai yra 
*eri “Naujienų” ir “Kelei
vio” rėmėjai. Taigi šiuomi 
eiškiu gilios užuojautos sa

vo močiutei ir Motiejui Vit
kui, ir linkiu greitai pasvei
kti.

A. L. Kongreso rengimo 
komitetas, pritariant dau
geliui draugijų, nusitarė 
rengti diskusijų vakarą, ir 
tuoj padarė nutarimą, kad 
rengti Lietuvių Salėj, nes 
geriau kelius dolerius ati
duoti saviems, negu kur ki
tur eiti. Ir SLA. narys Če- 
rauka tuoj nuėjo, rankpini 
gius padėjo ir dieną užsire
gistravo. Keliom dienom 
prieš diskusijas, rengimo 
komisija nusiuntė žmogų 
kad iš lauko pakabintų skel
bimą. Bet ten buvę salės di
rektoriai Chas. Žuris, A. 
Ivinskas ir dar pora kitų, 
pakėlė protestą, pareikšda- 
mi, kad negalima skelbimo 
kabinti — ir neleido iška 
bos pakabinti. Ir darė net 
grasinimus, kad reikia esą 
iš kalno už salę užsimokėti, 
nes kitaip “gal mes jum va 
karą sutrukdysime.”

Tai yra labai nekultūrin
gas pasielgimas. Juk tie po
nai gerai žino, kad niekas iš 
kalno už salę nemoka, tik 
rankpinigius duoda, ir vi
siem yra duodama vieta iš
kabai su skelbimu pasika
binti. Komisija, kuri salę 
rendavo, turi geresni vardą, 
negu tūli iš tų direktorių, ir 
jie neturi jokios teisės ją 
šmeižti. Kodėl tie direkto
riai tyli, kuomet tautininkai 
jiems neužmoka už laikytą 
savo kermošių birželio mė
nesy? Čia salės dalininkai 
turėtų gerai apsižiūrėti. Juk 
salių Clevelande yra daug ir 
galima nueiti tenai, kur nie
kas sabotažo nedarys. Mes 
norime remti savuosius, nes 
žinome, kad lietuvių salei 
yra kiekvienas doleris rei
kalingas. Bet kaip tenai eiti. 
kuomet tenai šitokia ne
švari ir stačiai begėdiška 
politika varinėjama? Vyrai, 
vartokit savo galvas, nes ki
taip susilauksite nuostolių.

Kaip Los Angeles Priima Sava Svečius.

Šis vaizdelis parodo, kaip Los Angeles viešbučių agentai pasitinka atvažiuojančius iš kitur 
žmones traukiny dar toli nuo miesto ir jau dalija jiems pakvietimus i savo viešbučius. Bet jei
gu i Los Angeles miestą nori nuvykti bedarbis, tai ji pasitinka p licija ir veja atgal.

CLEVELANDO LIETUVIAI P ASU ERKE LIETUVOS 
TAUTININKŲ DIKTATŪRĄ.

Lietuvis papuolė į bėdą.
John Wenclaw, 52 metų 

amžiaus lietuvis, važiavo 
andai gerokai išsigėręs ir 
prie 55-tos gatvės užvažia
vo ant tūlo Michelio Hart- 
mano, 62 metų amžiaus 
žmogaus, sunkiai ji sužeidė 
r nuvažiavo sužeistąjį pali
jęs ant gatvės. Vėliau poli
cija Venclovą areštavo jc 
paties namuose. Taigi šio
mis dienomii buvo teismas 
ir Venclovas gavo 6 mėne
sius kalėjimo už giltą važia- Smetonos “kavalierius” Ča- Lietuvoje. Kalbėtojas nuro
simą, o kitus 6 mėnesius už {js Karpis pabūgo stoti į vie- dė, kaip 1926 metais Smeto- 
žmogaus suvažinėjimą — is šas diskusijas. na su savo pakalikais nu
rišo metus kalėjimo. Kadangi vietinė tautinin-1 v.ertė Lietuvos žmonių iš-

Kalbant apie musų kolo- Amerikos i^avo ’rankaj”
"arninėti°a<iv9Petra Česnu* Lietuvių Kongreso rengimo Kalba Spaustinaitis, pra- 
oammeti aav. retrą cesnu kcmitet0 ir Kongresui prita-| šydamas, kad visi eitų Į vie-!į. Peter V. Chesnul studija
vo teises 1922 metais Geor
ge Washington universite
te, VVashington, D. C. 1923 
metais išvažiavo Lietuvon ir 
lankė Lietuvos universitete 
teisių fakultetą. 1924 me
tais jis grįžo Amerikon ir . , imokinti 
lankė National universitetą

riančių žmonių, tai buvo 
reikalas tuos šmeižikus pa
šaukti į viešą mitingą, kad 
pasiaiškintų. Priešai darė 
viską, kad tam vakarui pa
kenkti ir publiką sulaikyti; 
net salės direktoriai buvo 

kad neleido
Washingtone. Baigė jį 1926 » salę’. kol komitetas5 d . 1S kalno neuzmokejo ren-metais ir tais pačiais metais , __
atvažiavo Į Clevelandą kur

ofisas yra Square Buildinge.
Jis yra vedęs.

Jonas Jarus.

WORCESTERIO LIETIJVIIJ ŽINIOS.
Kaip vaikas pardavė polic- į kantrybės, atidaro paliktą 

čerykų baksą, ir žiuri, kad 
bakse yra pante munšaino. 
Tada suprato, kad vaikas 
patarnavo jam teisingai. 
Bet koks vaikas jam parda
vė, policmanas ir dabar da 
nesužino. Reiškia, vaikas 
taip gudriai pardavė mun- 
šainą policmanui.

manui munšaino.
VVorcestery pasitaiko ir 

gana keistų įvykių. Koks 
laikas atgal, vienas lietuvis 
da vis dirbo naminę, nors 
legalizuotos degtinės gali
ma gaut visur. Bet nekurie 
žmoneliai taip įpratę į stip
ini štofą, kad jiems tikra 
degtinė negana rėžia, todėl 
perka ir geria naminę, nes 
esanti geresnė.

Iš lietuvių katalikų veikimo.
Katalikai labai “progre- 

įsuoja,” mat, jie turi savo 
Policmanas, kuns priziu- ^vyrinį kalną, kurį vadina 

įėjo tą apielmkę, visgi su- Maironio parku. Kažną ne- 
dėldienį jie tenai rengia sa- 

" , pjKnikiis, o kaip įsitrau-
uodė, kad
“gardus” kvapas, bet nega
lėjo atspėti iš kurio namo 
tas gardumėlis išeina.

Vieną dieną bešnipinėda- 
mas aplinkui, pamato atei
nantį vaiką apie 12 metų 
amžiaus, nešanti po pažaste 

ir, vietoj kad bandyti mums baksą nuo čeveiykų. Polic- 
-alę uždaryti, tegul jįe ge- manas sustabdo vaiką ir 
iau su sale atsiskaito už sa- klausia, ar nežinai kur gali- 

so konferenciją, kurią čia ma gauti munšainės? Vai-

kia, tai musų vyčiai prade
da malė votis nosis raudo
nai. Jau net tris kartus buvo 
sukėlę katalikiškas “revo
liucijas.” Vieną kartą net 
turėjo surišti jauną tokį 
karžygį, o antrą kartą net 
bobelkas išvaikė iš svetai
nės. Mat, avinai visada su
ėję ragais daužosi, o dūšių

Vargas beturčių šeimynose.
Kurie dar turime ko pa

valgyti, kuom apsirengti ir 
kur atsigulti, tai gal ir neži
nome, kad laikai dar tebė
ra sunkus ir daug žmonių 
kenčia didelį skurdą. Man 
šiomis dienomis teko matyti 
šeimyną, kuri susideda iš 
devynių asmenų ir visi gy
vena viename kambary. 
Vienas šešiolikos mėnesių 
kūdikis sunkiai serga ir turi 
ant žemės gulėti be tinka 
mos priežiūros. Kiti šeimos 
nariai suvargę, nėra darbo, 
nėra nei pinigų, ir, da di
desniam vargui, laukia kito 
kūdikio užgimstant. Tai tau 
ir gyvenimas! Gerėkis pa 
šaulio turtais ir gamtos gro
žybėmis, būdamas varge 
paskendęs ir nematydamas 
šviesesnės ateities!

Gavau nemalonią žinią 
iš Chicagos nuo savo močiu
tės. Praneša, kad jos vyras, 
Motiejus Vitkus, sunkiai 
sužeistas prie darbo. Kada 
lenciūgas truko ir keltuvas 
su anglimis nukrito, jam su
laužė du šonkaulius ir šiaip 
visą labai sužalojo. Gaila, 
kad taip tankiai p. Vitkui 
nelaimė ištinka,—į vienus

turėjo SLA. seimo metu. kas nieko nelaukdamas at-: ganytojas nei burbt. Sarma- 
Aukų lėšoms padengti sako: taip, žinau, bet tu ne- ta, matomai, nabagui, kad 

surinkta $16.12. Publikos gausi, nes tie žmonės tavęs i blogai savo avinus išauklė-
nepažįsta. Gerai, sako po- jo. 
licmanas. štai tau $1 ir bėk 
man nupirkti. Vaikas pa
griebęs dolerį iš policmano 
ir sako: Štai, palaikyk ma-

buvo arti pilna svetainė.
Jonas Jaru*.

Mitingo priimta rezoliucija 
Smetonai.

Kadangi dabartinė dik- no šiušius su baksu, o aš tau nėję, ir malonu buvo pasi- 
taturiška valdžia Lietuvoj atnešiu munšaino. Policma-; žiūrėti, kaip gražiai apsiei- 
nėra legaliai darbo žmonių nas paima baksą, o vaikas i na jaunuoliai ir augusie- 
išrinkta ir neduoda visiems nubėga. Policmanas laukia ji; kur susirenka žmonės pa- 
Lietuvos piliečiams lygių pusvalandį, laukia valandą, ■ žangus, tai ir apsiėjimas 
teisių (Partijos nebuvo lei- o vaikas negrįžta. Netekęs švaresnis. . Koresp.
džia mos statyti savo kandi- -----------------------------------------------------------——-—-—

Turiu pažymėti, kad pa
žangiųjų draugijos šįmet 
laikė savo išvažiavimus Lei- 
cestery, Babrauskų svetai-

nybę ir dirbtų sutartinai 
Lietuvos gerovei.

Toliau kalba p. Nauma- 
ras, daugiausiai paliesda
mas vietinį veikimą, paneig
damas p. Karpiaus ir vaiz
bos buto darbus.

Y. Martinaitis savo kal
boje nurodo, kad Smetona 
mažai tėra pasitarnavęs lie
tuvių tautai. Iki jis pasi
griebė Lietuvą į savo ran
kas, mažai kas apie jį ir te
žinojo. Jis nėra niekuo lie
tuviams pasidarbavęs.

Užkuraitis savo kalboje 
aiškino, iš kur kilo mintis 
šaukti Amerikos Lietuvių

datus i Lietuvos seimą, ir 
išrinkti seimo nariai yra 
Smetonos kontroliuojami, o 
Lietuvos liaudis nepripažįs-,
ta diktatoriaus sušaukto ____ . ............... ..
seimo); rovė įkurta 1914 metais, bet vaĮgyti, išsigerti ir pa-

Kadangi dabartinė Lie- dėl stokos kapitalo negalė- silinksminti. Bankete daly- 
Kongresą ir kokia naudą tuvos valdžia laužo žmonių jo salės budavoti iki 1921 V3US gubernatorius Nice ir 
tas Kongresas atnešė. pagamintą konstituciją, ku- metų. Tuo laikų bile name- nuėsto meras.

Jonas Jarus padarė kelia- rią ir ji pati prisiekė pildy- lis buvo brangu pabudavot. Bendrovės pirmininkas
tą palyginimų iš visokių pa- ti; Turėjo vargo ir Kooperaty- teisėjas V. Laukaitis, vice-
kraipų spaudos, iš ko buvo Kadangi 1935 metais yra vė Bendrovė, reikėjo sko- pirmininkas K. Kučauskas, 

ir spaudoje buvo pranešta, p. K. S. Karpius ar jo atsto-'aišku, kad Lietuvoje kovoja nuteista virš keturių šimtų lintis daug pinigų, bet tuo gaspadorius K. Matuliaus-
<ad spalio 25 d. Brooklvne vas, kuris galėtų į klausi-' prieš diktatūrą visi žmonės, Lietuvos piliečių vien už tai, laiku Baltimorės lietuviai kas, visi pašvenčia daug
šaukiama konferencija A- mus atsakyti, arba palaikyti ■ nežiūrint kokio —- - ’ ’ .
merikos Lietuvių Kongreso Smetonos diktatūros pusę, 

savo laikraštyje

BROOKLYNO 
RENCIJA A.
rDrcnvjrviujv D E* IV AI II1\L«I rVZ~kLj vz

KONFE- 
L. KON-

MI I.nv
KELTA I 22 LAPKRIČIO.

Laiškuose organizacijoms paklausė,

Diskusijų vakarą atidarė 
vietos komiteto pirminin
kas Mažanskas, nušviesda 
mas reikalingumą turėti to
kias diskusijas. Toliau bu
vo pakviestas Jonas Jarus 
pasakyti įžanginę kalbą, 
kurioje jis trumpai nurodė 
vakaro tikslą. Pirmininkas 

ar randasi salėj

Iš Kooperatyves Bendrovės Veikimo.
BALTIMORE, MD. čia priprastai sakoma, vaka- 

Kooperatyvė Salės Bend- rienė. Už vieną doleiį gaus

nt kokio nusistaty- kad jie nesutinka su dikta- buvo pasiryžę būtinai salę darbo lietuvių salės naudai, 
mo jie butų. išskyrus tik vi?- toriaus žiauriais įstatymais įsigyti. Veiklesni ėjo per Teisėjas Laukaitis turi daug 
nūs tautininkus. Jarus taip- (Lietuvos liaudis kovojo už stubas, pardavinėjo šėrus, užsiėmimų su savo profesi- 
gi perskaitė rezoliuciją demokratiją ir šiandien no- kiti dirbo kitokius darbus, ja, bet ir tai apsiėmė į ko- 
orieš Smetoną. Didžiumos ri ją turėti: spaudos ir žo- Salė šiaip taip tapo pabu- misiją surengimui 15-kos 
ii buvo nutarta pasiųsti džio laisvę ir lygias teises); davota, bet skolų prisidarė metų sukaktuvių ir renka 

Kadangi per ilgą laiką ir dabar da jų yra. Ilgainiui programą. Graborius Ku- 
J. Mažeika ragino visus, lietuviai yra terorizuojami ir pas tuos darbštuolius u- čauskas pastaruoju laiku ir 

kad skaitytu pažangiąją pasibaisėtinomis žiaurybė- pas sumažėjo ir jie numojo daug dirba salės naudai. 
Gavome pranešimą nuo nes jis gerai žinojo, kad jo spaudą, kuri remia darbi- mis karo lauko teismuose, ranka: “Et, girdi, dirbi ir Mums irgi reikia remti tuos 

Amerikos Lietuvių Kongre- žodžiai eis į spaudą. Kar-' ninku reikalus ir paduoda ūkininkai šaudomi už reika- dirbi, o nuošimčio už šėrus profesionalus ir biznierius, 
tikras žinias, kaip tai, “Nau- lavimą ~---- 121---- ” x" " * ’ ’ ‘ ’ ’ ,?-A—-—----

reikalu. Runą jis
Šiuomi pranešu, jog kon- taip garbina. Bet niekas ne

ferencija nukelta į 22 dieną atsiliepė. Reiškia, meda- 
•apkričio. Bus Lietuvių A- liuotas Smetonos “kavalie- 
merikos Piliečių Kliube, rius” Karpis neturėjo drą- Smetonai. 
280 Union avė. Pradžia 10 sos stoti prieš Cievelando 
vai. ryto. visuomenę diktatūros ginti,

so Komiteto, jog to komite- piui neatsiliepus, p. Valei- 
to narys Dr. Montvidas da- ka padavė klausimą tauti- 
lyvaus lietuvių organizaci- nfnkus pajuokdamas, 
jų konferencijoj Pittsbur- Toliau kalbėjo J. Kubi-' plačiai 
ghe, 15 d. lapkričio, ir kad liūs, kuris aiškiai nurodė, padėtį, 
iis taipgi galėtų dalyvauti kad p. Karpiaus raštai apie 
Brooklyno konferencijoj. Birutę ir kitus Lietuvos da- 
Kadangi yra labai svarbu lykus nėra jokia kūryba, tik 
konferencijoj turėti Ameri- vaikiškos pasakaitės, kurios 
kos Lietuvių Kongreso Ko- rimtiem žmonėm visai ne- 
miteto narį, todėl konferen- tinka.
cija tapo nukelta. Toliau kalbėjo p. Banys,

Į šią konferenciją kvie- didelis Smetonos diktatūros 
ciamos Brooklyno, Great rėmėjas. Jis bandė primes-
Necko ir Yonkerso lietuvių ti, kad visi, kurie tik eina 
organizacijos prisiųsti at- prieš dabartinę tautininkų 
stovus. Atstovus galima rin- partijos valdžią, nesą geri 
kti: vieną nuo 25 narių, ar- lietuviai; jie, girdi, turėtų 
ba nuo didesnės to skai- važiuoti į Rusiją gyventi— 
čiaus dalies. Kiekviena or- tenai esąs jų kraštas ir tė- 
ganizacija, kuri ir neturi 25 vyne. Bet į tą kalbą gerai 
narių, gali pasiųsti konfe- atsakė pirmininkas Mažan- 
rencijon vieną atstovą. skas, pažymėdamas, kad 

Kurios organizacijos dėl Į Lietuva yra musų visų tėvy- 
kokios nors priežasties ne- n.e' lr lls ga'ls prirodyti, kad 
gautu kvietimo laišku, tai tutJls turis savo teveliu foto- 
organizacijų veikėjai pra- grafijas is Lietuvos, ant ku-
šomi iškelti‘ši klausima su-1 "V mat°s> P- Ka,'P'us sy- 

kiu nutrauktas. Su Rusija 
mes nieko bendra neturime 
ir joks burtininkas į rusus 
mus nepavers.

Toliau kalba p. J. Mažei
ka, plačiai nurodydamas, 
kad birželio mėnesy įvykęs 
Clevelande Amerikos Lie
tuvių Kongresas buvo ne 
pirmutinis, kuriame buvo 
reikalaujama Lietuvos žmo
nėms laisvės. Panašių kon
gresų jau buvę keturi pirm 
to, ir visuose buvę reikalau
jama laisvės musų broliams

sirinkime ir nurodyti, jog 
organizacija gali rinkti kon- 
ferencijon atstovus ir be 
oficialio kvietimo; visi taip 
išrinkti atstovai bus priimti 
konferencijoj.

Visų išrinktų organizaci
jų prašome įsitėmyti ir ne
pamiršti, jog konferencija 
įvyks 22 d. lapkričio.

A. Liet Kongreso K-tas
Brooklyne ir Apylinkėj.

J. Siurba, sekretorius, 
419 Lorimer st, Brooklyn.

žmoniškesnio atly- nemoka.” Šėrininkų yra a- kurie padeda lietuviams pa- 
gmimo už savo produktus, pie šeši šimtai, bet yra ir to- laikyti savo salę. Depresi- 

ir “Laisvę.” p. Staupienė o valdžia išnaudoja juos ap- kių šėrininkų, kurie salėje jos laiku sunku atsilaikyti, 
nušvietė Lietuvos dėdama dideliais mokės-'gal būt da nėra buvę. Tai bet šiaip taip išsisukome, ir 
nes ji yra buvusi čiais; , kaipgi kooperativas gali jeigu šėrininkai supras Vo-

Lietuvoje prie dabartinės Kadangi Lietuvos bied-’ mokėt nuošimtį šėrinin-
valdžios. nuomenė kenčia didžiausį kams, kuomet jie savo įs-

J. Yuška nurodė, kaip skurdą, o Smetonos valdžia taigos neremia.
Lietuvos valdininkai geria grąžina žemes ištautėju-j --------
ir palaiko broliškus santy- šiem išgamom dvarponiam; Kas bus spalio 17 dieną
kius su dvarponiais; jis lan- ir Lietuvių Salėje? ,niui ir patys šėrininkai turės
kėši Lietuvoje ir riša tai pa- Kadangi Lietuvos liaudis gaut nuošimčius. Z. G.tyrė. Taigi netiesa esanti, reikalauji, kad Lietuvos -Bus la^al , --------
ką Karpius savo “Dirvoj" respublika butų demokra- k j! u ’ tid ų.
apie Lietuvą rašo. Žebrys tiška, kad bažnyčios butų K
savo kalboje pareiškė, kad atskirtos nuo valstybės, kad T™*.

jienas,” “Keleivį,” “Vilnį’

operatyvo reikšmę ir rems 
savo įstaigą, tai nėra abejo
nės, draugystės gaus nuo
šimtį už įdėtus pinigus ir 
skolos nusimokės. O ilgai-

Atviras Laiškas.
Gerb. Redakcija!
Nuo nekuriu draugų esutik tada gausime laisvę, ka- civilinė metrikacija butų

da risi vieningai kovosime, visiems piliečiams privalo- ua?7-ų, mfnlnt 16 kos me- gavęs užklausimų, dėl ko aš 
Ant galo kalba Stas>> Č?- ma, kad politiški kaliniai t sukaktuves, susirinktų vi- neatsakau i man daromus

rauką. Jis karstai uzreze p bu u paliuosuoti, jei krimi- Baltimorės lietuviai. M i- užmetimus?
iį išvadino užtai kad vis Tai mes, 10,000 organi- nejaV’ kad bus įdomus pa-1 Tunu pasakyti, kad man

otų Cievelando lietuviu, vui hi? dak1ta,;as yra uįIravud^įr bus. Visi per 15 metų bu- tls kokio nors darbo, kuns 
vę bendrovės pirmininkai erzintų mano nervus, arba 
ir kiti veikėjai bus susodinti keitu kokio nors rūpesčio. 

_ ant estrados ir visi turės ką Dėlto dabar aš tik pasižy- 
reika- nors P^akyti. Nesenai at- mįu tuos dalykus, kurie mah 

Kro. vykęs iš Lietuvos jaunuolis primetami neteisingai. Ka- 
Lietu- P3^1’08- Vienas vietos lietu- į a mano sveikata vėl leis 

,vis pats pasidirbęs kankles jmtis darbo, tada aš daug 
tingą ir viešai prieš publika Priimta Lietuvių Salėje, P^kysiu. Tie žmonės,
pasiaiškinti, kodėl jis taip rugsėjo 25 d., 1936 m., Cle- ^ne daro S1?ndl?n netei"
rašo. Jeigu žmogus žino veland, Ohio: ” tiS^kiTi ma" UŽ?^S’nU;
k, rašo, žino apie ką per Ciev.Uriavįų Komiai ^0^"^ Be‘

J. V.up.., sekret ’ ^as msokejai gaks hnk-, visj skleidžiami

VIS
įieško nereikalingu prieka- zuotu Cievelando lietuviu, 
bių, norėdamas sukiršinti reikalaujame, kad viršmi- 
savo žmones ir sukelti ne- nėti punktai butų pakeisti 
apykantą vienas kitam. Jis be atidėliojimo. Mes, Lietu- 
per savo laikraštį visaip pa- vos sūnus ir dukterys, gy 
žangiuosius niekina, daro vendami išeivijoj, 
visokius užmetimus, pravar- laujame laisvės savo 
džiuoja visokiais vardais, liams gyvenantiems 
bet neturi drąsos ateiti į mi- voje.

žino apie 
laikraštį kalba, tai neturėtų 
bijoti stoti akis į akį ir 
už savo parašytus žodžius 
atsakyti. Butų visiems ra
miau, jeigu jie nuo dabar 
apsistotų mus šmeižę, žino
dami, kad negalėjo stoti

gandai 
pabėgimą,” ar- 

y-
žangos nebus. Taigi visi ?Ple rVan<? , , .. - , 
jauni ir seni dalyvaukite sa- ^a aP e atskaitomybę,

Oficialiai prane š a m a, i>- 15 sukaktuvėse. tas^aa 
kad Francuzijoje jau yra' Spalių 18-tą dieną ren-

ISPANŲ PABĖGĖLIAI 
FRANCUZIJOJ.

Rev. M. Valadka.
prieš mus save pasiteisinti. 14,000 ispanų pabėgėlių. .giamas banketas, arba, kaip! 1936 m., 30 rugsėjo.
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Kaip Sušaudė 16 Bol
ševizmo Kūrėjų.

Pačių Darbininkų
Vedama Kasykla.
Indianos valstijoj, ties 

Elberfeldo miesteliu, yra 
darbininkų valdoma

“Stebukladaris” Ku- 
nigas Mirė Nuo Gy

vatės.
Jonesvillės miestely, Vii-

Mask-

paeių ------------,---------- ...
anglies kasykla, kuriai daug ct a°^ gyveno

dė į vieną kapą. Nei pamin- geriau sekasi, negu kapita- . n' J*• r*, , Ąnderson, ku------- • • 1 -1C “etohnUoie”

N T ARŠIŲJŲ GARBEI MES 
1 GIESMĘ GIEDAM.”

“Daily Express” . . . _ . _ _ ___
vos korespondentas patie- klas, nei joks ženklas nepri- lįstų kontroliuojamoms ka- ls„ “stebuklais 
kia dramatiškas smulkme- mins, kad ten palaidoti So- sykioms. Ji nejautė nei de- v? . *1^s- Bet Pel^.s 
nas apie Maskvos bylą ir 16 vietų tvarkos kūrėjai ir bol ‘ ’ - 1 ' “ onni naVva,c’»"Q nc
bolševikų vadų sušaudymą, iševizmor* ideologai.
Tai yra baisus vaizdai, bet Mirties sprendimo įvyk-, štai ką apie šią darbinin- 
jie jau priklaiisn istorijai ir InrVac *40 volon/tii* ku kasvkla nvano&s As&rk_ kinti
istorija juos aprašys. Todėl,

ir mes tuiime teisę

(Pabaiga iš pereito numerio) 

“Kurdamas savo “bosiaką” Gorkis va-
Aš pašauktas atnarplioti mazgus visų 

apšilsimų ir klaidų, rišančių žmones į
Ii nejautė nei de- “K"; per savu reu- d()vavosi mintimi protestuoti prieš slėgu- įXi?eainea7riėnaslitaėda!K-iu,'’>VUnU' 

presijos, kuomet kapitalis- pni Pa^'ai.si.n;^ .ĮJ?..Peifšią iralią tikrovę. Bet tam protestui jis pa- Jti--
tų pramonė stačiai merdėjo, sąvaitę mirė didžiausiose inko aplinkinį kelią. Užuot tiesiog vaiz- Aš Minties sukurtas, kad nublokščiau, 

kančiose. Noi ėdamas P"‘davęs- visus neigiamus slegiančios aplin- sugriaučiau, sunaikinčiau, viską, kas sena,

gydyda- 
savo reli

visokias ankstumas, purius, piktybės, ir 
ant Minties nukaltų nejudomų 

ės ir žmonių naudos pagrindų

ja įstatymas. Dar nežino- prigulėjo, 1928 metais ją ;ai susigavo vanagaivę g>- masi - bėkraštę laisvę'; prieš visą kasdie- ’ Aš amžinas gėdingos žmogaus geismų 
mos tokios skubėjimo prie- uždarė ir paleido visus dar- ?moni4 a • ?a . .91? niškumą ir buities menkybę—maištingą menkystos priešas, noriu, kad kiekvienas
žastys. bininkus, paaiškindami, kad Jai savo1 užsimojimą būti nepaprastu, skirtingu, ne- žmogus—butų Žmogus!

Nuteistieji iki paskutinio kasykla neduodanti kompa- k SLeDUKių,^ pasirodė nugaijmu: prįeg suglebimą, bevališkumą, į Beprasmis, begėdiškas ir nepateisina-
mirksnio laukę, kad dar jų nijai pakankamai pelno. ranka° mt^tį nuodai dvasios ištižimą, jis pastatė gaivališką pa-; mas visas tas gyvenimas, kur vieni turi

atrodo, 
tai padaryti.

Baisioji drama įvykusi 
Lubiankos kalėjime, apie 1 
kilometrą atstu nuo Krem- 
lio. Mirties sprendimo metu 
Stalinas sėdėjęs vienas savo 
kambaryje. Vėliau jis visą 
dieną praleidęs savo sekre
torės Rachelės Kaganovič 
(Kaganovičiaus sesuo) ir 
savo vaikų: 13 m. amžiaus 
sunaus ir 15 m. amžiaus 
dukters draugystėje.

Zinovjevas atsisveikinęs 
su gyvenimu toje pat vieto
je, kur jo įsakymu savo lai
ku buvo sušaudyta daug 
žmonių. Bet pats Zinovje
vas nemokėjęs mirčiai drą
siai pažiūrėti į akis. Arti
nantis paskutinei valandai, 
jis visiškai susmukęs. Visiš
kai priešingai jautęsis leni
nizmo teoretikas Kamene- 
vas. Išblyškęs ir rimtas, bet 
drąsiu žvilgsniu jis nuėjęs į 
sušaudymo vietą, tarytum 
eitų į kokį nors politinį pa
sitarimą.

Lubiankos kalėjiman at
vykęs aukštas svečias — ge- 
neralprokuroras Vyšinskis.
Tai nieko gero nelėmę. Ka
lėjimo sargų lydimas Vyšin
skis apėjęs visus 16 nuteis
tų mirti kameras. Pirmiau
sia jis atvykęs pas zinovje
vą.

—Pasigailėjime nėra,
—taręs Vyšinskis, — pasi
ruoškite mirties sprendimo 
vykdymui.

Tą pat Vyšinskis pasakęs 
Kamenevui ir visiems ki
tiems. Po 8 minučių i kalėji
mą atvykusi GPU kareivių ne Zeitung” 
kuopa, kad nuteistus mirti 
nuvestų į kalėjimo kiemą.

Jie visi buvo aprengti ca
ro laikų katorgininkų rū
bais. Prasidėjęs jų paskuti
nis kelias.

Kai pasmerktieji mirti
atvyko į kalėjimo kiemą, r • » • -n r • norėt
ten jų jau laukė 12 kareivių. LietUVOj oU LALU, 0 metų

pasigailės.
Anglų laikraštis

Nusiminė visas miesčiukas, Danlitnpno V Sfl k ’ knni tvarumą, vieningumą, ištvermę, 
mano, nes kitokio darbo čia jau D P . P° ?4 uną, Run m

kad per.tarčių GPU pa- nebuvo Bet uždarytos ka- ™
žadėjusi kaltinamiesiems syklos darbininkai sudarė kokio kvaišimo veda žodžiuosna: 
palikn juos gyvus, jeigu tie savo bendrovę ir nupirko >anatiškas tikėjimas! • 
visiškai prisipažins. Todėl po 4 serus po $o0. Is viso jų J
paskutinėmis jų gyvenimo susidėjo 112 žmonių. Atpir-
valandomis nuteistieji buvę ko jie tą kasyklą nuo kom- 
labai pasipiktinę GPU “iš- panijos ir pradėjo patys an 
davimu ir apgaule.“

[sunkiai ir nepakeliamai dirbti, kad kiti 
M. Gorki j, atmokęs žiaurią gyvenimo Puotas keltų ir džiaugtųsi! 

mckvklą. tikėjo žmogumi. Įsijauskim jo Į Tebūnie prakeikti visi prietarai, visos 
klaidingos pažiūros ir papročiai, supan-

“Žmogus! Lyg šaulė užsidega mano 
krūtinėj...

Aš matau jo iškilnią kaktą, gilias, pras-UŽMUŠĖ SKEBĄ.
Reading, Pa.—Čia strei- mingas akis, o jose drąsios, galingos Min

eli kasti Per viia denre^iia kuoja Berkshire Knitting ties spindulius, Minties suvokiančios ste- 
g} ‘ _ -4 ep esiją MiHg darbininkai pereįtą bėtmą visatos harmoniją, tą neįveikiamą,

ketvergą vienas skebas kė- didingą jėgą...
sinosi automobilium prasi- Didingas, puikus ir laisvas jis vyriškai 

i akis ir laužydamas abejoji

Tuoj po mirties sprendi- Jie narnate bedarbės, kas
mo įvykdymo “Daily Ex-S4va1^^ pasidarydavo sau
press” redakcija telefonu atey> kasyklą visai is- . . . :k- t imi ~ •paskambino Trockiui. Troc- mokėJ° ir dabar J4 turi už tnusfa per 4,000 pikietų Imi- zlUn tiesiai
kis paaiškinęs, kad jis nu- dv •- Be to, 
šautųjų, išskyrus Zinovjevą; šiandien yra verti jau po 
ir Kamenevą, visiškai nepa- $157.50. Jie pasisamdė da

kU<? Žin° pičtoiimuiUirŽ^kcT kad'dar įamuiuves, is
jęs tik tiek, kad jie esą pro- pietojimui ir sako, kaei aar- kj Rpfldįn(y d nebuvo 
vokatorių aukos, kurie sten- bas dabar jiems uztiknntas klų Ke*d ge da nebuv0- 
gėsi įrodyti, kad tarp jų ir aštuoniasdešimčiai metų.
Trockio buvęs kažkoks ry- Džiaugiasi maineriai,. kad 
šis. Kai nelaimingieji pate- tu9 užtikrintą ateitį, . ir

-----  džiaugiasi vietos biznieriai,
kad jie taip pat turės užtik
rintą čia gyvenimą.

jų $50 Šerai «•, Jis «a.v0 akmeniu i mus įtikinančiai kalba:
galvą ir nuvežtas ligoninėn “Jus meluojate sakydami, kad aš bejė- 

. Kompanija paskelbė grįs* kad mano pažinimas ribotas. Jis—au- 
įskelsianti jam tokias is-
kilmingas laidotuves, ko

Ten pat 
nariai su 
chu.

Ulrichas iššaukė 
jevą ir Kamenevą.

stovėjo tribunolo 
pirmininku Ulri-

kę i GPU slastus, is jų iš
spaustas prisipažinimas ir 
jiems pažadėta, kad jų ne
sušaudys.

Apie tai teisybė greit pa
aiškėsianti. pareiškė Troc
kis. Jis mokėsiąs įrodyti sa
vo žodžių tikrumą.

Berlyno “Boersen Zei-

LIETUVIŲ KALBA CO-
LUMBUS UNIVERSI

TETE.
Iš Columbijos Universite

to (New Yorke) mums pra- 
Taigi pasirodo, ' kad dar- nešama, kad šitoj mokykloj 

bininkai moka geriau pra- yra įvedama lietuvių kalbos 
monę vesti, negu kapitalis- kursai vakarais. Instrukto- 
tai, kurie taip giriasi savo rium yra filozofijos dakta- 
“cabumais ” ras *Joseph J. Raymond

__________ (Rymavičius). Už elemen-
69 METŲ MOTERIS PA- tarinį kursą reikia mokėti

ga: Aš suvokiu sąmonės augimą... 
Galingas mano sąmonės augimas! Da

bar ji many panaši į kibirkštį—na kasgi? 
Kibirkštis juk—gaisro priežastis! Ir aš— 
ateity—gaisras visatos tamsumose. Aš pa
kauktas, kad nušviesčiau visą pasaulį, iš- 
sklaidyčiau jo mįslingų slaptumų tamsas, 
rasčiau savęs ir visatos suderinimą ir, nu
švietęs visą klaikų gyvenimo sugurimą to
je kenčiančioje žemėje, lyg nelaimių rau
pais, liūdesio, vargo, piktybės votimis iš
bertoje,—visą tą niekšingą purvą švies
čiau nuo jos į praeities kapą!

Kas Darosi Lietuvos Kaime.kadg bertosSabvlosMakuri5 SMAUGĖ^79 METŲ VYILĄ $30, o už du aukštesniuosius
priešakyje stovi Bykovas, Waukesha. Wis. — Perei- praS1'' Xra mus kaimuose tokių advokatų,
laukiama dar penkių bylų, tą sąvaitę čia buvo šiurpu 
kuriose mirties bausmės ga- iingas atsitikimas. Tuia Loo- 
li susilaukti 90 asmenų- mis, 69 metų amžiaus mote- 
“Koeningsberger Algemei- ris, apsuko sergančiam savo 

praneša iš Le- vyrui šniūrą apie kaklą ir

dėjo jau 28- rugsėjo. Kur verčias tuo verslu jau daugelį metų:Dnxrtrr»2-1 rimi nrniltitavj^uz-iui, jei iivii vu par'n.uiiį £auu,
Turi su tuo tipu čia susidraugauti.

cioję, lyg glitus voratinkliai, žmonų są
monę ir gyvenimą. Jie spaudžia žmones ir 
trukdo gyvenimą,—aš juos sugriausiu.

Mano ginklas—Mintis, o tvirtas Įsitiki
nimas, kad Mintis—laisva, nemirtinga ir 
amžina jos kūryba—neišsenkamas mano 
jėgų šaltinis!

Minčiai nėra nieko, kas butų nesugriau
nama ar neįveikiama nei žemėje, nei dan
guje ! Ji viską sukuria, o tatai teikia jai 
šventą teisę sugriauti viską, kas tik trukdo 
augti ir laisvėti.

Gyvenimo prasmę matau kūryboj o kū
ryba mane patenkina, ji yra be krašto, be 
galo.

Jokio kito atlyginimo man nereikia, nes 
matau: valdžia—biauri, ir nuobodi, tur
tingumas—sunkus ir kvailas, o garbė— 
prietaras, kilęs iš žmonių* nemokėjimo 
vertinti save ir vergiško jų Įpročio nusiže
minti.

Viskas Žmoguje—viskas Žmogui! (ver
timas “Kultūra,” 1929 m. 1 n-is).

Mūsiškis vargo dainius—J. Janonis yra 
pasakęs:

“Neverkim prie kapo narsiųjų draugų,
Kas kiito kovoj—tie didvyriai;
Kiekviena kova reikalauja aukų,
Laimingi už laisvę numirę...”
M. Gorkij trumpai, bet taipgi ryškiai 

išsitaria: “O, kovos laime!” “...laimėjo ne 
tie, kurie naudojasi pergalės vaisiais, bet 
tie, kurie pasilieka kovos lauke...”

Tik kova, tik kovos įtyrimas, tiktai drą
sus žingsnis liudija apie žmogaus pajėgu
mą. Jei butų žmogus pasitenkinęs šios die
nos išėdom, ai gi butų suliepsnoję audrin
gosios 1789. 1830, 1848, 1871 metų revo
liucijų barikados. Tik 1905 m. maištingą
sias dienas išvydus Rusijos varguomenė, 
kurią kadaise ėdė badas, nemoksiąs, deg
tinė, ligos ir ikonos, sulaukė 1917 m. ryto
jaus. Tik per kovą atsikels ir kitų šalių ne
tikusios visuomeninės santvarkos užgniau
žtas žmogus. Tai niekis, kad per Schutz- 
bundo didvyrių Valischų kunus ir dega
mus Reichstago rumus perėjo gyvulišku- 
mas-fašizmas; požemiuos, fabrikuos ir 
baudžiavos laikų laužuos bręsta ateisimos 
dienos.

“Visą savo gyvenimą tikrais didvyriais 
aš laikiau tik tuos žmones, kurie myli dar
bą ir moka dirbti, kurių tikslas: išlaisvinti 
visas žmogaus jėgas kūrybai, musų žemės 
papuošimui, joje gyvenimo formų suorga
nizavimui.”

M. Gorkij savo kūryba ragino:
“...pelenais paversti pyktį, neapykantą 

ir žiaurumą, kurie naikina mus, apimti vi
sas širdis ir sulieti į vieną pasaulio širdį, 
apimti visus ir sulieti į vieningą, draugiš
ką laisvų darbininkų šeimą.”

Su panieka atsiliepė Gorkij į visus se
nosios tvarkos šalininkus: “šliaužioti gi
mę—skrajot negali!” Jis matė, kad nebe
sulaikomai ateina nauja tiesa:

“Siaurose, ankštose milžiniško miesto 
gatvėse, tarp tų nebylių, šaltų sienų, vis 
auga ir bręsta galingas žmonių tikėjimo, 
broliškumo žodis: draugas!”

M. Gorkij, ir kaip visuomenininkas, ir 
kaip rašytojas, ėjo petys Į petį su varguo
mene ir. kiek galėjo, kovėsi už laisvės, ly
gybės ir visų tautų darnaus sugyvęnimo 
idealus.

Ir tikrai M. Gorkiui tinka jo paties 
“Dainos apie sakalą” žodžiai:

“Narsiųjų dvasios didingumas—buities 
išmintis! Drąsusis Sakale. Kovoj tu kri
tai... Tačiau ateis tas laikas, kad i lašai 
karščiausio tavo kraujo, lyg kibirkštėlės 
sušvis tamsoje—buities tamsoje. I * daug 
drąriu širdžių užžiebs jos didžiu šviesos ir 
laisvės troškimu! Kas kad tu kritai!... Drą
siųjų giesmėje ir narsiųjų širdvie tu visuo
met busi nemirštamu pavyzdžių, galingu 
šviesos, laisvės šauksmu!

“Narsiųjų garbei mes giedam giesmę!” 
“Vilniaus Žinios.” J. Ccėnas.

118 METŲ SENUKĖ
SKALDO MALKAS.

Nėw Mexicos valstijoj štai vienas toks tipas, iškur nesakysiu, 
ningrado/kad ten Maskvos suveržus tol jį smaugė, kol gyvena indijonė Anstacia, Tau daugelį metų man stovi akyse; 
ir Leningrado GPU valdi- ‘as sustingo. Tuomet nuėmė Camargo, kuri baigia jau Bažnytkaimy puikiai, kaip grafas, gyvena 
ninkai padarę daug kratų, tą šniūrą nuo vyro kaklo, J18 metų amžiaus bet svei- Ir tęsia jis savo finansinį meną. 
pas opozicionierius. Esą jau Dasidarė kilpą ir pati juo ka, stipri ir tiesi. Skaldyda-
suimta apie 2,000 opozicio- pasikorė ant lovos galo. Po- ma malkas ji skundęsi pro- Kaimietis j Kauną ilgai važinėjo,
nieriu. licija spėja, kad ši moteris fesonui Campai, kuns buvę Kur jis ne mėgino, ką ne darinėjo?
__________________ ____  griebėsi tokios priemonės nuvykęs jos pažiūrėti, kad Dokumentus rodė, ir verkė ir pyko,

norėdama užbaigti savo 79 šių laikų jauni žmonės išty- Bet nieks nepadarė jam šito dalyko, 
vyro kančias, kuris žę, tingi darbą dirbti, todėl

nuo 6 mėnesių gulėjo jau neturi sveikatos ir greitai Nuėjo jis kartą pas tipą tą patį, 
suparalyžiuotas, “ kentėjo miršta. Valstybinės bonką ant stalo pastatė,
Dats ir vardino ia. -------------- Išklojo ant stalo dokumentus savo

_JZ________ PASIRODĖ NAUJAS MA- Ir, velnio stebuklais, jis paskolą... gavo!
IŠRADO “MIELES” AUG

Latvijoje Veltui.
Lietuvos kaimiečiai turi 

Zinov- mokėti tautininkų valdžiai 
Kame- 50 lity už leidimą žuvauti 

nevas, žmogus su mteligen- Nemunėly. Gi Latvijoj žmo- 
tišku veidu, priminė univer- nės gauna veltui leidimą žu- 
siteto profesorių. Paskuti- vauti toj pačioj upėj. J< įgu
nėję kelionėje jis ejo pir- Lietuvos uldninkas nori pa- 
mas. Zmovjevas pats nėjęs, [cigauti sau žuvų pėtnyčiai. 
nes jis buvęs apalpęs. Jį tai jis turi užmokėti 50 litų 
prie sienos prinešę , du ka-: VajJ^iaj? tartum Lietuvos* nėsė 
reiviai ir pririšę prie stulpo. Upė butų privatinė Snleto- kams, kad jo institute buvo 
Abiems akis užrišo baltomis nos nuosavybė. Bet užmo- išrastos stebėtinos “mielės” 
skarelėmis. Kai pasigirdo kėti tokią krūvą pinigu be- '.daržovėms auginti. Tas cbe- 
šuviai, Zinovjevas atrodė veįk nej vienas Lietuvos u- nukaląs dedamas ne į žemę

PASIRODĖ NAUJAS 
GAZINAS.

MENIMS AUGINTI. Philadelphijoj pradėjo i Girdėjos, kai zirzė ant užpečkio musė, 
Clevelande anądien buvo eiti naujas magazinas, pa- Kai skaitė tas tipas jam paskolos pusę... 

daržovių augintojų suvazia- švęstas gamtos mokslams, h- taip tas tipelis nei sėjęs, nei piovęs 
vimas, kur Dr. Zimmermar Jis vadinasi “Frontiers” ir Bankeliuose turi gerai susikrovęs... 
dš Bovce Thompsono Insti- žada eiti kas du mėnesiu. Jii__  -v \__ a „t(Yonkers, N. Y.) pra- leidžia Academy of Natų- Sunku pasakyti, kas dedasi sviete, 

susirinkusiems ukinin- ral Sciences. j Bet tipai apstojo tą vargšą kaimietį,
-------------- j Fantastiškais budais jie durnius medžioja,

KRUKLIŠKIV UKININ Todėl visi gerbia ir bijosi jojo.
KAI NEMOKA LIETU- i (Juk Boks “Kuntaply.”)

VIŠKAI.
.l'au baigtas. Likusieji H są- kininkas neišgali, todėl ten- kaip trąšos, bet purkščia- Krukliškių kaimas randa-. T « Snnu<idhltn<i fndi?
mokslininkų turėję žiūrėti į ka keliese susidėjus pirkti iš mas iš viršaus ant daržovių dasi v įevio valsčiuje. Jame! 1 

tautininkų ’ ’ * ’ ” “šią ekzekuciją. 
ninkas Peters

GPU virsi-' ponu tautininkų leidimą, lapų. Apipurkštas augmuo buvo 30 ūkininkų, bet šia 
davė įsaky prie caro valdžios Lietuvos m-adeda taip greit augti, vasarą jie išsiskirstė į vien-j 

mą: “Šaut!” Pasigirdo dvy-!įmonės gagėjo žuvauti kur kad galima esą matyti, kaip sėdžius. Nors dabar ukinin- 
tik jie norėjo ir kiek norėjo us vystosi. Geriausia tie “la- kai sklypais patenkinti, bet i 
ir iokiu leidimu pirktis ne- 'a^ tinka tomeitėms. Kaip ateity kaip bus, dar nežinia 
reikėjo.

lika šūvių. Jie nužudė žmo
nes, iškurių vienas buvo at
stovu pas Italijos karalių, o 
antrasis — kažkas lygu Pet
rapilio generalgubernato
riui.

Kamenevas, kaip akmuo, 
nuvirtęs žemėn, o Zinovje
vas susmukęs palengva sa
vo virvėse. Tada prie abiejų 
nušautų priėjo Peters. Kalė
jimo gydytojas trumpai 
konstatavo: Kamenevas mi
rė, Zinovjevas mirė.

Buvęs tik dvi skarelės a- 
kims užrišti, todėl jas nuo 
nušautųjų nurišę ir užrišę 
akis tiems, kuriuos tuoj šau
dę. Ta procedūra pasikarto
jusi 8 sykius. Ši baisi trage
dija tęsusis 18 minučių. Ta
da į kalėjimo kiemą įvažia
vęs sunkusis automobilis, 
kuris visus lavonus išvežęs į 
Chodinkos nusikaltėlių ka
pines. Ten juos visus sugul-

PASAULIO ŪKININKU 
SUVAŽIAVIMAS.

Pereitą nedėldienį Romo
je atsidarė Tarptautinio 
Agrikultūros Instituto šuva 
žiavimas. Suvažiavo

Kadais dangus saulėtekiu švitėjo— 
dainavom laisvei, skurdui juokėmės. 
Rikiuokimės draugai, rikiuokimės! 
Naktis prarijo saulę atžvangėjus...

tas išradimas vadinasi ir ar nes išėjus į vienkiemius, na- pcr amžius vargas gimdė sielvartą, 
galima jo gauti krautuvėse sikeis ūkininkavimo būdas kajp žemė, didelį.

Tai mus karta ims kūjį milžinąnusipirkti, mes nežinome. ir reikalaus daugiau žinių 
Tuo tarpu Kurkliškiečiai 
neskaito jokių laikraščių. 
Neskaito daugiausia dėl to.

MIŠKO ŽVĖRIMS DARYS 
TUNELIUS.

Vokietijoj planuojama kad nemoka lietuvių kalbos
__ _______________ tenai daryt tunelius po geležinkė- (kalba gudiškai). Daugu-
ne paprasti žemės artoiaįjHais, kurie eina per miškus, mas jaunų, nebuvusių ka- 
bet daugiausia profesoriau'kuriuose yra daug stirnų ir riuomenėi ir šiaip pusam- 
mokclinio ūkininkavimo kitu stambiu žvėrių. Dabar žiai vyrai visai nemoka lie- 

ekspertai, žemės ūkio mini- tie žvėrys bėgioja skersai tuviškai kalėti.
steriai ir tt. Amerika pa- geležinkelius ir pasitaiko----- -- ---------------~
siuntė net keturiolika atsto- daug nelaimių. Manoma, NEDALIA.
vaufaOVietU RUSija daly'Buduo n«P»rtė uosius,

AUDROJ ŽUVO 70 
JAPONŲ.

Per Japoniją pereitą su
batą praūžė baisus taifūnas, 
per kurį žuvo 2 laivai ir 70 
žmonių. Be to, daug japonų 
buvo sužeista.

ŽViTyS “ Tu«prie gnėios, 
, ,ais naudotis. o ,u Ram pasjg^oai s

RUSIJO.I DIDELIS BO- Kal 1 namus sugrįši? 
VELNOS DERLIUS. Gal vėjui pamiškėje, 

Maskvos žiniomis, Sovie- O gal niūriem laukam,—
tų valstybė šįmet gausianti Tava sesutė ištekėjo, 
1,875,000 tonų bovelnos. Ogi be jos kas liko tau?... 
Derlius buvęs geras. J. Sabatavičiiu.

ir bus ji pasiryžėlė.

Sutrupins vargą kuju,
o skurdą dalgėmis...
Ko snaudėme lig šiol.
aplink baisiai ko žvalgėmės?

Tad imkime kaip vienas 
dalinti žodį nepaprastą: 
iš geležies ar plieno, 
kurs vargą paguldys, kaip šieną, 
kad guldo dalgė puikiai išgaląsta. 
Todėl draugai,
per žemę juodą ir badaujančią 
sušukim galingai*:
—Tegyvuoja spausdintas 
žodis,
kurs kelią vargstantiems
parodys! K. Malinauskas.
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Įvairios Žinios.
Plauja Savo “Griekus” Potomac’o Upėj. Toronto Lietuviai!

Vladivostoke Husai 
Turi 80 Submarinų.
Rusija pasirengus atremti 

kiekvieną užpuolimą.
Paskelbus anądien Hitle

riui, kad Vokietijai reika
lingi derlingi Ukrainos lau
kai, Sovietų kariuomenės 
vadas Vorošilovas atsakė,

20,000,000 Žmonių 
Gyvena iš Pašalpos.

Darbo Departamento se
kretorė Peiki ns praneša, 
kad rugsėjo 5 dieną federa
linė valdžia per WPA, CCC 
ir kitas savo agentūras šel
pė iš viso 3,427,129 žmones, 
kas reiškia 156,000’ dau-

jog Rusija yra gana galin- j?iau, negu pernai šiuom lai- 
ga, kad neįsileidus savo te- ku buvo šelpiama, 
ritorijon jokio užpuoliko. Be to, pačios valstijos n
Jeigu priešas mėgintų ją už- Hį? -aP1®
pulti, tai Rusija sumuštų jį 1,820,000 bedarbių. Taigi is 
jo paties žemėj. ™so tiesioginiai šelpiamųjų

Hitleris ant to atsakė: dabar esą 5,247,129. Bet 
“Jeigu bolševikai įsiveržtų į ^augelis šelpiamųjų turi 
musų faterlandą, tai mes Ju^ ir šeimynas, kurios gy- 
juos išmestume laukan, kaip ^na I® pačios pašalpos, 
išmetėm patį bolševizmą.” ^?1SS pykins sako, kad is 

... .. viso tokių žmonių, kurie gy-
Dabar \ orosilovas iš nau- vena įg pašalpos, dabartiniu 

jo prabilo apie karą. Girdi: ĮaįLU bus apįe 20,000,000.
Musų priešai nepaliauja- _________

mai ruošiasi karui. Ir jie ne- “KRUVINOJO TREČIA- 
sislepdami- pasako pnes ką DIENIO» MINĖJIMAS 
jie ruošimi. Jų akyse stovi - LENKIJOJE.
Sovietų Sąjunga.

Dabar jie atakuoja So- Lenkijos darbininkų re- 
vietus tiktai liežuviais, bet voliucinis sąjūdis turi savo 
jie gali užpulti ir ginklais, turiningą kelių dešimtų me- 
sako Vorošilovas. Rusija tų istoriją. Vienas šios isto- 
esanti pasiruošus pasitikti rijos^ lapas—-tai vadinama- 
priešą taip pat ginklais,

KELEIVIS, SO. BOSTON.

ilk

Štai, būrys žmonių, baltom drapanom apsirengę ir suėję i Potomac’o upę. netoli nuo Wa- 
shingtono, plaujasi savo nuodėmes. Tų “apsivalymo” ceremoniją vadovauja vyskupas Charlse 
M. Grace. Jie priklauso tikybinei sektai, kuri vadinasi “Maldos namai visiems.” Ir kas, rodos, 
galėtų tikėti, kad Amerikoje yra šitokių pakvaišėlių:

“ir
pasitiks jį visur, kur tik jis 
norės musų spėkas išmėgin
ti,” pridūrė karo komisaras.

Sovietų armija esanti vie
nintelė v

SIS kruvinasis trečiadienis.
Šiuo vardu vadinama pilnas 
pasiaukojimo žygis, įvykęs 
1906 m. rugsėjo 12 d., kada 
visoje eilėje miestų, o vy
riausiai Varšuvoje lenkų so'įsam pasauly• ku- į U „ partijos J(PPS) tko. 

nos tikslas .v^.^en ūkta. vos b^i;. įolį rusį carovos būriai
valdžios įstaigas, policiją.apsigynimas

mes esam pilnai pasiruošę ir'car0
žmonių jėgomis, ginklais kurie b * . pasižvmėję
iccilovimmii ir įctoLrlioic 7 savo žiaurumu kovoj su len-išsilavinimu ir ištekliais,' 
užbaigė Vorošilovas.

Tuo pačiu laiku Ameri
kos spaudos agentūra Asso
ciated Press praneša iš Vla
divostoko, kad rusai tenai

kų demokratijos darbo pa
stangomis išvaduoti kraštą 
iš carizmo jungo.

Tą dieną nuo revoliucio
nierių kulkų žuvo daug caroturį įsitaisę didelį nardoma- Tniįų ir ka7ei

j, laivyną prieš Japoniją. H

PRIMO DE RIVERA 
ESĄS VISŲ ISPANIJOS 

FAŠISTŲ VADAS.

RADIO KONCERTAS 
IŠ LIETUVOS.

Lietuvos laikraščiai pra-

Statement of the Ownership, Manage
ment, Etc.. Reųuired By The Aet of 

Broliai Samoskai, atidarė antrą Congresa of August 24, 1912, 
krautuvę, lietuvių centre, Of Keleivis. The Traveler

644 QUEEN ST.. ĮVEST, (Lithuanian U'eekly)
Kurioje gaunama visokio Tat ako ir l’ublished M’oekly at Boston. Mass., 
jo išdirbinių. Saldainių. Minkštų Gė- Suffolk Countj. tor October 1, 1336. 
rimų. Magazinų ir Laikraščių. —-------------;

čia jus rasite draugišką ir teisingą Publisher—J. G. Gegužis & Co 
patarnavimą. Lietuviam* nereikės : 253 Broadway, So. liostcn, Mass.
jieškoti “KELEIVIO ’ toli, rasit mu- Editor—Stanley Michelson,
sų Krautuvėje pas savus.

664 QUEEX STREET. M EST.

PAJIEŠKOJIMAI
253 Broaduay, So. Boston, Mass. 

Managing Editor—
Stanley Michelson,

253 Broadway, So. Boston. Mass. 
Business Manager, J. G. Gegužis,

253 Broadway, So. Boston, Mass.
OU'NERS: J. G. Gegužis & Co.

253 Broadvvay, So. Boston, Mass.
St. Michelson, 253 B'way, S. Boston

A. P. Braz, So. Boston, Alass. 
Knovvn bondholders. mortgagees, 

holding

Pajieškau brolio JUOZO ŠERIO iš 
Lietuvos paeina Lygumos parapijos,
Burniškių kaimo; prieš 10 metų jis 
gyveno Chicagoje, dabar nežinau
kur. Turiu svarbų reikalą, prašau jį. o. „,v
patj atsišaukti; kurie žinot kur jis ' <nd others security holders
randasi malonėkit pranešti man jo 1 per cent, or more of totai t.mont of 
adresą, busiu dėkinga. (3)

Rozalija Radzevičienė 
0326 Ellsvvorth, Detroit, Mich.

londs, niortgages, or other secunties 
—None

By St. Michelson, Man. Edit.
D • -U J-J- rv»i».T Sworn to and subscribed b;fore mePajieškau dėdės JUOZO DZIN- Qcte 3, 1936.

paeina iš Panevėžio apskr., ; ^ortunatus J. Bagočius, Notary 
Smilgių valsčiaus, Gilbonių kaimo. Pubiįc My comm. exp Feb. 10, 1939. 
Prieš karą jis išvažiavo iš Lietuvos į 1

■ Ameriką ir niekas nežino kur jis din-
go, ir ar jis gyvas ar miręs. Sako 
gyvenęs Chicago, 111. ir Philadelphia, 

__________________________________Pa. Kurie žinote, prašau pranešt, bu
siu didelei dėkingas Alekas Yuška, 

TROKAI LAUŽO LIETU- 413 Pleasant st., Gardner, Mass.
VOS TILTUS.

šią vasarą Biržuose
APSIVEDIMA1.

du
Šiomis dienomis Įspani-jneša, kad Kauno radiofo- medžio pirkliai įsigijo po

jos fašistų vadas Miranda’nas yra gavęs iš vienos A 
priėmė specialų Vokietijos;merikos radio stočių bend 
telegramų agentūros kores
pondentą, kuriam padarė 
pareiškimą apie Ispanijos 
fašistinį judėjimą. Atsaky
damas į klausimą, kas šiuo 
metu yra tikrasis Ispanijos

rovės pasiūlymą transliuoti 
iš Lietuvos lietuvių muzikos 
ir dainų koncertą. Tokiam 
koncertui radiofonas sten
giasi sudaryti geresnę pro
gramą, negu pirmojo iš Lie-

fašistinio judėjimo vadas,' tuvos koncerto. Šį kartą pro- 
Miranda pareiškė, kad šiuo I jektuojama duoti skudučių

vių.
Šią garbingą 30 metų su1TUIO kJVJV loveli ta įaiVVii^

bai slepia ir jų vieta . taip kaktj darbininkai
pat labai saueoiama, niekas Jminom cm motu K rnorcoįri. minėjo šių metu 6 rusrseio. pasalinių žmonių tenai ne- apsRr., kai kurie ukinin- 
įleidžiamas, vis dėl to japo-j dėl audros ir kaitrų šį- 
nų šnipams pavykę apie jet gavo toki derliu: rugių 
sužinoti. Jie net suskaitę.^-udu, avižų—1 ‘ grūdą. J?
kiek tenai povandeninių -į* "eisenų ‘akademijų 
laivų rusai turi. Jų esu 80.
Jų dalys buvusios padarę- tukstančiu darbininkų. ' 
tos Rusijos gilumoj, atvez- - *
tos į Vladivostoką

kat'

metu Burgos yra sudalytas 
tautinis komitetas, į kurį į- 
eina visi fašistinio judėjimo 
vadai. Tas komitetas yra 
centras, iš kurio išeina visi 
įsakymai ir į kurį suplaukia 
visos žinios.

Tačiau šitas fašistų komi
tetas vadovausiąs tik tol, 
kol neišeisiąs iš kalėjimo 
gen. Primo de Rivera, kurį 
lojalistai Barcelonoj dabar 
turi areštavę. Jis esąs tikra
sis visų Ispanijos fašistų va
das. Tai yra tas pats galva
žudys, kuris buvo įvedęs Is
panijoj fašistinę diktatūrą 
da prie karaliaus Alfonso. 
Nesinori todėl tikėti, kad jis 
galėtų išeiti iš kalėjimo gy
vas.

1 FAŠISTAI — CIVILIZA
CIJOS PRIEŠAI.

trauki
niais 6,000 varstų, ir čia su
statytos ir submarinai su
leisti į vandenį. Didžiųjų 
paviršiaus laivų Sovietai 
tenai neturi.

IŠVEŽĖ BRAZILIJON 
FABRIKĄ.

“New York Times” pra
neša, kad šiomis dienomis 
iš Hopewell, Va., buvo iš-

__________ vežta Brazilijon visa che-
PIRMAS GROŽIO INSTI- mikalų dirbtuvė. Išardyta ir 

TŪTAS MASKVOJE. sukrauta į traukinį, dirbtu
ve i- • - x re -• užėmusi 10 vagonų. Išva- 
Po valiai į Sovietų Rusiją žiavo kartu ir 160 išlavintų 

pradeda grįžti buržuazijos darbininkų. Brazilijoj ši 
įsmislai. Štai, žinios iš Ma- dirbtuvė samdysianti 2,500 
skvos sako, kad tenai stei-(žmonįy jį bus pastatyta ne
samas jau grožio mstitu- toli nuo Rio de Janęiro mie
tas. Jis vadinsis: Kūne ja operUos Compagna
Foimoms, Odai ir Plaukams jęjtro Chemical Brasilero.
Apsaugoti ir Šlakams Paša- _ ________
linti Institutas.” VOKIEČIAI NUTEISĖ

šitokių prašmatnybių, ro- AMERIKOS JURININKĄ, 
dos, netun nei Fifth avenue . . „ , _ . • x .
leidės New Yorke. ^Pie.. Į4 menesių atgal

__________ i Vokietijoje buvo areštuotas
Amerikos jurininkas Law- 
-ence Simpson, kuris nuve
žęs tenai komunistinės lite- 

New Yorke, Fifth avenue ; raturos prieš fašizmą. Na- 
ir 56-tos gatvės kertėj, ne- ciaį išlaikė jį kalėjime 14 
užilgo bus pastatytas pir-! mėnesiu ir dabar nuteisė jį 
mutinis namas iš stiklo. Jis sėdėti da 22 mėnesiu, kad iš

NEW YORKE STATYS 
STIKLINI NAMĄ.

turės 5 aukštus, bet neturės 
nei vieno lango, nes šviesa 
eis per stiklines sienas. Jį 
statys stiklo kompanija, 
Corning Glass Works, kuri 
nori parodyti publikai, kad 
stiklas yra geriausia me
džiaga namams statyti. Bal
kiai ir kiti sustiprinimai bus 
iš plieno. Apie ta.i praneša 
“New York Times.”

viso butų 3 metai. Jie ap
kaltino jį “sąmokslu” nuver
sti Hitlerio diktatūrą.

SIENINIAI
KALENDORIAI

1937 METAMS.
Užlaikau daug visokių rūšių ir vi

sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų pardavi-

viena troką ir pradėjo jais sįvest‘- Aš esu 39 metų, neženotas, tu_ aeroplanu. Prisiunčiame į namus kas
vežti malkas iš miško. Ka- sla&čh,r^grimų^Prašku JS »^EY!f7us’ 0
dangi į trokus malkų prį. laišką ir pr^t ^paveiksią. 
kraunama daugiau, negu į 183 Shawmut avė.’, ” Boston, Mass. 
paprastus ratus, tai primi-

73 Hartford Avė, 
KEW BRITAIN, CONN.

Pajieškau apsivedimui merginos ar-
Vyras Su Maža Šeimyna
Galėtų draugėje gyventi visą am

žių. Esu 56 metų, turiu 40 akerių ge-tyVlŠki Lietuvos tiltukai tų ba našlės nuo 30 iki 40 metų be šei 
troku neišlaiko ir lūžta vie- m>’n06- kuri mylėtų gyvent ant ūkės. rą farmą, pajieškau žmogaus, kuris 
no- nn L-itr. Riv-oti vrolcAionc 'Aš esu sinKe'is’ 40 metų gyvenu ant norėtų gyvent iš pusės, žemės yra Ilds {JO KILO. Diržų \ dlSCldUS farmos vienas. Bereikalingai prašau (daug, farma gražioj vietoj, turiu gy- 
virŠaitlS nespėja skilti lėšų nerašinėti. Kuri norėtų su manim ar- vulių. KM) vištų. -Jeigu mane užlaiky-• • “ . - ...f _ x-n„„ čiau susipažint prašau parašyt laiš- tų tinkamai, padaryčiau raštus, kadjiems taisyti. Kitas tiltas ką ir prisiųst savo paveikslą, kurį
reikia net antrą sykį per- pareikalavus sugrąžinsiu. Adresas: 
dirbti. Vietoje medinių, kur 
galima yra dedami betoni
niai vamzdžiai.

ir kanklių muzikos, solistų 
ir chorų dainas, orkestrų at
liekamus musų kompozito
rių kurinius, Amerika Lie-
tuvos koncertui transliuoti, Ir (,ė, tų dviejų pi,.klių 
skilia tisą pusvalandi. kon- p.oku gj0 valsčiaus žmonės duoie, išnaikinti karpa, 
nertas numatomas rengti ;turi įudėti jaugiau mokės-

j. j. (i)
R. D. 1, Box 297, Wap2wallopen, Pa.

po mano mirties farma liktų tam 
žmogui. Adresas: (2j

GEO. DEBE1KIS,
R. 1, Bainbridge, Ohio.

spalių 11 d. Įčių tiltams taisyti.
ISPANŲ POETAS LORKA 

SUŠAUDYTAS.
Vienas Barcelonos gy

ventojas, kuriam pavyko 
pabėgti iš Granados, pa
tvirtinęs, kad ispanų poetas 
Frederico Garcia Lorka tik
rai buvęs rųgpiučio 16 d. fa
šistų sušaudytas.

LIETUVOS ŽEMĖS PĖDA 
CLEVELANDE.

Lietuvos žemės pėda pa
imta iš Birutės kalno buvo 
atvežta New Yorkan Petro 
Pėstininko ir Lietuvos Gen.! 
Konsulato pasiųsta Cleve-

Hitleris anądien pareiš
kė, kad bolševizmas esąs 
“pirmos eilės pasaulio prie- iandan, kur ji bus supilta 
šas.” Atsakydamas į šitą Lietuvių Daržely, 
šmeižtą, Litvinovas pereitą

NEBŪK ŽILAS

VISIEMS REIKALINGOS
GYDUOLĖS

Gyduolės išnaikinti žiurkes $2. Gy- 
nuo rankų 

niežiu $2. Para
šykite kaip išrodo, šitos gyduolės iš
bandytos ir veikia gerai. (3)

WM. M. INTAS
16 Clover st., Larchmont, N. Y.

Parsiduoda Farmukė
5 akeriai. Bostono apielinkėje. Stu- 

ba 6 kambarių ir kiti budinkai. Pa- 
matykit, geras pirkinys. $3,500, j nešt 
$1,000. Prie State Road. (1>

JOHN YUDIS
51 Wellington Lane avė.,

East Lexington, Mass.

Norintiems žiemą praleist 
šiltame klimate.

Orange Beach, Ala. per visą žiemą 
būna šilta kaip ir Floridoje, bet pra
gyvenimas čia yra labai pigus. Pilnai 

į išfomišiuota stuba iš 4 kambarių, 6

PARSIDIODA GRAŽI BUČERNĖ
Geroj vietoj, biznis per 20 metų iš

dirbtas, su visais modemiškais įtai
symais. Priežastis pardavimo: likau 
našlė ir esu priversta parduot. Kreip- 

* kitės šiuo aaresu: M. Babilienė (3
■ 102 Sumner st., Norwood, Mass. įypatoms, virimui indai ir kiti pato-

----------------------------------------------------- . gumai kainuoja tik $10 j mėnesį. 8
' kambarių stuba, 12 ypatų—$15 į xnt- 
! nesį. Norint daugiau informacijų 
! klauskite laišku: (2j

STANLEY GRYNEVJCH,
: ORANGE bkACH, ALA.

Ar Ėmei VITAMINŲ 
Šiąndien?I UIIT’A _______. rw«ujtt3rs nuvn-ivnD aotzoi rrw«\o-

liškai sustiprintas su VITAMINAIS 
A ir D sustiprina susilpnėjusius or
ganus.. Tai puikus skilvio vaistas, 
pataisąs apetitą ir yra tiesioginė pa- 
gelba. Padidina skilvio ir plonųjų 
žarnų sulčių apytaką. NUGA-TONE 
veikia širdį ta prasme, kad padidina 
energiją visais atžvilgiais. Besveiks- 

4 tant po ligos jis yra ypatingas vais- 
Į tas. Mėgink dabar naujajj NUGA- • 
TONE sustiprintą su VITAMINAIS į 
A. ir D. Pertikrink save su NAUJA i 

• PAJĖGA šiuose vaistuose. Pasekmės ;
Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa- užtikrintos arba pinigai grąžinami. : 
naikina Žilimą, Plaukų slinkimą ir Parsiduoda pas visus vaistininkus. 
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų Į užkietėjimo imk UGA-SOL. :

SPROGIMAS FLINTE UŽ
MUŠĖ 2 IR SUŽEIDĖ 10.

Flint, Mich.—Pereitą pa
nedėlį čia sprogo General 
Tire Co. .dirbtuvėj tanka su 
gazolinu. Du darbininkai 
Luvo užmušti ant vietos, o 
10 sužeista.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

JuodtršKiaf. rud
galviai, geltor.- 
galviai ir balt
galviai. Prisiun- 
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą. 

GEO.
BENOORAITIS 
520 Wil«oa St, 

Waterbury,
______ _________ _ pir__ __NUSIŽUDĖ DĖL ŠEIMOS turėt kiekvienas, kuriam žyla, sien- į Tai idealus liuosuotojas. 25c ir 50c 

vrc A IMT AlIčfYę ka ar'5a pleiskanuoja plaukai. JosI atj taiso žilus plaukus koki bu-
Kauno ligoninės tarnau- yo, bet nėra dažai. Nėra nieko už

ninku ir civilizacijos prie- fojas B. Ž. susimylėjo SU supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 į 
” Viena panele. Anądien JO pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir

tikrnii žmona nžtikn ii «n sutauP>k doleri- Jei^ nebusite pilnai----------------- LIKTOJI žmona UŽLIKO JĮ patenkintas> jums pinigai bus sugrą-
7 ŽMONĖS SU AUTOMO- panele bevaikščiojant valortone herb co, De»t. 4,

BILIUM ŽUVO EŽERE. aPie žal- ir ėmė abudu
TT. ., j-ij- • ai kolioti. B. Ž. netekęs pusiau- Uzpereitą nedeldienj Ala- vietoj nusig <

bamos valstijoj įvyko siurp. - ____ ____________
nelaimė. Važiuojant aštuo-’ -g . . • ę
niems žmonėms automobi- .UL 1 •
ium į kalną, automobilius i Suvis dykai dasižinosite savo ateit)

panedėlį Tautų Lygos po
sėdy pasakė, kad “naciai ir 
fašistai yra aršiausi darbi-

Box 305. CLINTON, INDIANA.

Telefonas: Yark 3165

DAKTARAS

A. L Graičunas i

AR ROMOS

piezius yra Kristaus 
Vietininkas?

pradėjo ristis atbulas pa- *koki* tarė?i!e r .. .. . parašysite tuojaus indėdami ke-<31IlGn ir tiesiai 1 ezer<į. lias Štampas dėl persiuntimo. Adre 
Septyni žmonės prigėrė, o ’?į«įnCA1, SALES COMP1XT

1219 N. Irriw< Avė.. Denk. K. Cprtr*CO TTI,.
aštuntas išsigelbėjo.

MEKSIKOS FAŠISTAI 
TRIUKŠMAUJA.

Meksikos darbin inkų 
<onferencija gavo žinių, 
tad Sinaloa estadoj sukilo 
500 “auksamarškinių” fa
šistų. Smulkesnių informa- 
ijų trūksta.

HEARSTO RADIO TRAN
SLIUOS KOMUNISTO 

KALBAS.
Washingtono valdžia pri

vertė Hearsto radio stoti 
WCAE Pittsburghe trans
liuoti komunistų kandidato 
į prezidentus Browderio 
politines kalbas, nes 1934 
metų įstatymas reikalauja 
kad kiekvienas kandidatas 
i valdininkus turi lygią teisę 
naudotis radio stotimis. Už 
tai Hearstas ir pradėjo 
kriokti, kad Rooseveltas ei 
nąs iš vieno su komunistais.

TROCKIS PRAŠOSI J KA- 
TALONIJĄ?

Iš Lisbonos pranešama, 
kad Trockis kreipėsi į Ka- 
talonijos vyriausybę, prašy
damas jam leisti apsigyven- 
i Katalonijoje.

Katalonija yra Ispanijos 
anarshistų ir sindikalistų 
valdoma provincija. Jos so
stinė—Barcelona.

ŠVENTRAŠTIS NETINKA 
SKAITYMUI.

Anglijos kunigas H. Wil- 
-on pareiškė, kad tūlos 
švenraščio (biblijos) vietos 
yra taip nešvarios, kad jos1 
netinka jauniems žmonėms 
skaityti.

Physician and Sufgeon
Valandos: 8 iki 11 ryto, - 

6 iki 9 po piestų.
3310 SO. HALSTEP STREET, ! 

CHICAGO, ILL.

ytorcesterio Lietuvių Išdirbystės Alus

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

JAU GAUNAMAS IR BO N KŪTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine.

PARAŠĖ KUN. VALADKA
SKYRIUS.I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų viehybė. Pirmieji Kristaus žod,.ial 
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 fundamentai inę teologiją, aiškino korių 
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. 
SKYRIUŠ VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelną* Francuzijai 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, 'jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgenc jas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
lotygą. nes joje ras daog reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
auaipažiat su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM UETUVIUL kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą pkaito kaipo žaislą ir tam- 
sininoą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyta Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

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

gąs vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

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

TELEFONAS
Worce»ter—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

Per karį laiką, šios lietnvių Biavarnės galima gaut nusipirkt bėrų, 
interesuoti turi kreiptis pas prezidentą MR. PINKEVK'HUS,

81 Lafayette Street. fVorcester. Mass.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

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



įeitas Puslapi. KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 41. Spalio 7 d., 1936 m.

POLEMIKA IR KRITIKA.
Kanados “Darbininku Žo

dis” sąmoningai kiršina 
darbininkus.

"D. Ž.” savo 36 nr. mėeį- 
i a Įtikinti Kanados darbi- 
r inkus, buk “Naujienų” re- 
c aktorius drg. P. Grigaitis 
jau nebe šiandien pučia ton 
pačion dudon, kur pučia 
Hearstas. Ir, kad tai įro
džius, “D. Žodis” cituoja iš 
“Naujienų” drg. Grigaičio 
išreikštą nuomonę dėl su
šaudytų -Maskvoje 16 žmo
nių. kuriuos “D. Žodis” va
dina “revoliucijos išmato
mis.”

Bet pasiskaičius drg. Gri
gaičio argumenta ir “D. žo
džio” “kritikos,” tuoj pasi
rodo, kad “D. Žodis” neži
no praeities ir stato save 
ant paiuokos. Jis nežino 
net, kad Zinovj'evas su Ka- 
menėvu yra buvę stambus 
komunistų vadai. O tą juk 
žino kiekvienas žmogus, ku
lis tik skaito spaudą. Nėra 
abejonės, kad žino tai ir “D. 
žodžio” rašytojai, bet jie 
supranta, kad to nežino jų 
skaitytojai, kurie kitų laik
raščių neskaito. Taigi, kad 
nepradėtų žmonės abejoti 
dėl primetamų sušaudy
tiems kaltės, “D. ž.” sąmo
ningai klaidina savo skaity
tojus.

Nors “D. Ž.” mėgsta dek
lamuoti apie bendrą frontą 
prieš karą ir fašizmą, bet 
tuo pačiu laiku šlykščiai 
pravardžioja darbininkų 
laikraščius, kurie nepučia Į 
komunistų dūdą. Argi tokiu 
budu galima bendrą frontą 
Įvykinti?

Jeigu jus dergiate “N.” 
redaktorių, tai tuom pat 
dergiate ir visus darbinin-
L'iįc ja/h o 1 i cr i nirv i eit 11r ini mn 
jv. idiicviiiiv icmn iiimiv,
nes drg. Grigaitis reiškia ne 
tik savo asmenišką nusista 
tymą, bet kartu visų socia
listų nusistatymą viename 
ar kitame klausime.

Jeigu komunistai nori ko- 
lioti savo buvusius vadus 
“šunimis,” “kriminalistais” 
ir “teroristais,” tai jie gali 
. uos kolioti; bet toks elge
sys yra barbariškas, o ne 
darbininkiškas: todėl kas 
jaučiasi turėjęs žmonišku
mo jausmo, gali ir privalo 
xritikuoti toki nežmonišką 
elgėsi.

Jeigu jau daleisti, kad tie 
visi sušaudytieji komunistų 
vadai ir kartu viso komuniz
mo Įkūrėjai buvo tokie, ko
kiais šiandien komunistinė 
spauda juos piešia, tai ten
ka pasakyti, kad ir Stalinas 
su savo šalininkais nėra ge- 
įesni. Juk šie taip pat nori 
Vadovauti, kaip norėjo su
šaudytieji. Tai koks čia 
fkiitumas? Juk kova tarp jų 
ir Stalino ėjo ne dėl siste
mos pakeitimo, bet vien tik 
dėl vadovybės. Tvirtinimas, 
buk Zinovjevas, Kamene- 
vas ir kiti sušaudytieji no
rėję Įvesti Rusijoj “fašiz
mą,” yra grynas humbugas. 
Juos padarė “fašistais” ir 
“darbininkų klasės parda- 
vikais” tik dėl to, kad butų 
kuo pateisinti jų sušaudy
mą. •

Socialistai šitokios takti
kos nepripažįsta. Progresas 
yra Įmanomas tik ten, kur 
liaudis turi laisvą spaudą, 
organizacijas ir žodį, ko, 
deja, komunistai nepripa- 
žysta. Taigi Kanados “D. 
Ž.” redakcijai patartina šal
čiau protauti, kuomet ji nori 
kalbėti apie reikalą surištą 
su laisvės principu.

“Naujienų” redaktoriaus 
išvedžiojimai dėl tų 16 žmo
nių sušaudymo yra visapu
siškai logiški ir paremti 
žmoniškumo principu, o “D. 
Ž.” redakcija operuoja tik 
kaltinamųjų “prisipažini

mu.” Bet ar buvo praeityje 
girdėtas panašus dalykas, 
kad kaltinamieji, ažuot gin
tis, kaip Įmanydami save 
kaltintų? Argi toks “prisi
pažinimas” nepasako, kad 
jie kalbėjo ne tai, ką žinojo 
ar norėjo, bet tai. kas jiems 
buvo padiktuota?

Bet daleiskime, kad jau 
;štikrujų Įvyktų panašus 
'tebuklas, tai tas tik pripa- 
odytų. kad tie žmonės nuo

širdžiai prisipažįsta ir ap- 
ailėstauja savo padalytus 
ygius. Bet ar gi tokiuose 
atsitikimuose žmoniškumas 
aidžia žudyti tokius asme- 
’is. kurie dar nėra nieko 
užudę, tik planavo nudėti 

■ieną ar kitą asmenį? Ro- 
>os, “N.” redaktorius Gri
gaitis teisingai Įvertino Sta- 
ino pasielgimą, pareikšda

mas. kad čia turėjo būti ar
ba didelė Sovietų diktato- 
iaus baimė arba jo liguis- 
as kerštavimas.

Senas Marksistas

bet nepritaria ir komuniz
mui. Spalių 13 d., kaip 8 va
landą vakare, Lietuvių Vy
tauto Kliubo svetainėj Įvyks 
šitos draugijos susirinki
mas, todėl visi nariai pra
šomi susirinkti.

P. Gelbinas.

Kas Mums Rašoma.
El:swortb, Ohio.—Aš čia 

tidariau anglių kasyklą ir 
pradėjom kasti anglį. Dina- 
mituojant mums uolienas, 
55 pėdų gilumoj užtikome 
įvairių augmenų lapų atsi-' 
paudusių anglies kloduose. 

Daugiausia matyt paparčių 
išvaizdos. Aš da turiu kelia- 
’.ą anglies gabalų su tokiom 
atspaudom. Kai išdžiūsta, 
šita anglis yra kieta, bet kai 
sušlampa ir pamate sąulę, 
tai pradeda birėti. Teisybę 
“Keleivis” rašė apie žemės 
augimą. Dabar aš jau savo 
akimis Įsitikinau. Ištikro, i- 
domu buvo tas gėles ir la
pus anglyse matyt. Visi, kas 
tik juos matė, stebėjosi ir 
nešėsi namo po gabalą ang
lies. Matyt, šis sluogsnis, 
kuris dabar randasi 55 pė
dų gilumoje, buvo kada 
nors žemės paviršy ir ant jo 
augo gėlės. Kazys Gillis.

NAUJA “PARTIJA.”
Toronto lietuvių tarpe at- 

•irado ketvirta politinė gru
pė iš 6 asmenų. Naujosios 
grupės nekurie nariai yra 
pareiškę, buk prof. A. Vol- 
lemaras esąs Lietuvos “pa
žiba.” Bet toji grupė viešai 
avo nusistatymo neskel

bia: ji mėgina dangstytis 
socialistinėmis plunksno
mis. Mat, socialistų vardas 
•ra visur populiarus, o faši
stų niekas neapkenčia. Bet 
iie socialistinės minties 
žmones apšaukė esant “100 
procentų komunistais.”

T. Kiman

Chicago, III. — Šiomis 
dienomis plėšikai čia nušo
vė Martiną DamanskĮ ar 
Domaniški ir sužeidė Luisą 
Rolanecą. Policija vieną 
plėšikų jau sugavo. Jis va
dinasi Frank Tallach, 19 
metų amžiaus. Jis išdavė ir 
savo sėbrą, kurio policija 
dabar jiesko. L. L. A.

TORONTO MIESTO IŽ-
HAC TI IčTr I A 
LZZAaJ 1 VIO 1 E-aJZ-k.

Per praeitus šių metų aš- 
suonius mėnesius Toronto 
miestas išleido 27,216,346 
iolerius Įvairiems miesto 
•eikalams. 1936 metais To- 
onto miesto biudžetui skir- 
a 340,170,906 ir buvo nu

matyta, kad lengvai miestas 
bus aprūpintas. Bet iki pa
baigos šių metų dar lieka 
keturi mėnesiai, o miesto iž
de tik 312,254,560, reiškia, 
kad Toronto miesto iždas 
greit bus tuščias. Jei šiais 
netais neužteko S40,170,- 
906 išlaikymui miesto, tai 
lišku, kad ateinantiems me
lams turės būt paskirtas dar 
didesnis biudžetas. Kada 
miesto biudžetas bus didi
namas, tai sykiu bus didina- 
ni ir mokesniai už nejudi
namą turtą ir šiaip ant viso
kių prekių bus uždėta “sales

Pittsburgh, Pa. — Komi
tetas plieno pramonės dar
bininkams organizuoti čia 
šaukia konferenciją 25 spa
lių, kur yra kviečiamos ir 
fraternalės organizacijos. 
Sakoma, kad SLA. jau pa
sižadėjęs savo atstovus nu
siųsti. Konferencijoj kalbės
aukščiau mineio komlieio
vietinis pirmininkas Philip 
Murrav.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Alekui Kizikui.—Mes ne
tikimi, kad fašizmas galėtų 
apimti visą pasauli, nes tai 
reikštų regresą. Žmonijos 
kelias gi eina ne atgal, bet 
pirmyn. Fašizmas yra tik 
laikina reakcija, kuri sten
giasi sulaikyti žmonijos pro
gresą. Bet reakcija negali 
progreso ilgam sulaikyti. 
Anksčiau ar vėliau, jis nu
šluos ją nuo kelio ir eis pir- 
mvn.

Humoristika

f

i-

NAUJAS LIETUVOS HIMNAS
(Ji dainuoja Smetonos “seimo“ 

atstovai.)
Ačiū Dievui už dosnumą 
Jo gausingą.
Ir iš iždo gautą sumą 
Stebuklingą.

Užu giminę garbingą 
Mano plačią,
Ir už vietą pinigingą 
Ačiū. ačiū!

♦ * *
Ačiū Dievui už sklypeli 
Veltui gautą.
Ir dokumentų lapelį 
Sušienautą.
Užu stogą, muro sienas,
Šiltą pečių,
Už ramias senatvės dienas 
Ačiū, ačiū!* # »
Ačiū Dievui už kreditą 
Ilgą. pigų,
Ir už banke Įsigytą 
čekių knygą.
Už apkrautą valgiais stalą, 
Lovą plačią,
Ir gyvenimą be galo .
Ačiū, ačiū.

♦ * *
Ačiū Dievui už sveikatą. 
Svori gerą;
Gal nudžiausiu kitą metą 
Kaime dvarą.

Gausiu žemės, gausiu miško 
žalio, stačio...
Tat sakau bendrai už viską
Ačiū, ačiū ’* * *
Ačiū Dievui, kol kas sekas. 
Vargt ant svieto.
Nes gavau aš anais metais 
Gerą vietą.

Už tėvynę, už šeimyną. 
Gražią pačią,
Kuri širdį man ramina,
Ačiū, ačiū!

(Iš “Kuntaplio.”)

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 
KNYGYNE.

Žodynas lietuviškai angliškos ir ang- Lietuvos Respublikos Istorija ir fa
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A Į lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip

99

I.jilis. Abi dalįs vienoje knygoje. j nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
Psl. 1274 Gražus tvirti apdarai >10 00 spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 

; kaip tuo pačiu laiku kunigai 'ų val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui rėva-

T

r

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.—
Rankios reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimu ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt anglis 
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai 
Sėt čieli -akiniai, pasikaloėjimai dar 

’ bo jieškant. važiuojant kur nors. nu
ėjus krautuvėm, p-.s daktarų, pas bar- 
"taškuti. pas kriaučių ir "t Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta iaida. Sutaisė 

I St. Michelsonas Pusi. 95..............  35c

Etnologija arba istorija apie žemės 
tautas. Pagal Dr. II. Haberlandą, 

parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas ~>usų pasaulio žmonių 

I tautas, veisles arba rases Y ra didelei 
. naudinga kiekvienam perskaityti Clii-
;cago. Ilk, pusi. 667, Popieros vir- 
| sėliais ............................................. $3.00NEKANTRUS ŽMOGUS.

Meškeriotojas; Jau visa va-i ..T
landa, kaip tamsta i mane žiop
sai. Kodėl nepamėgini pats žu
vauti ?

žiopsotojas: Aš neturiu tiek 
kantrybės, sėdėt ir laukt, kol 
kas užsikabins.

KIEK PLAUKŲ ANT GAL
VOS?

Mokytojas: Jonai, pasakyk 
mums. kiek yra plaukų ant žmo
gaus galvos?

į Mokinys; Ant keno galvos— 
Trockio ar Mussolinio? Pirmas 
labai apžėlęs, o antras visai pli
kas.

SKELBIMAS:
Musų mieste ateinanti pane 

dėlį atsidaro didžiausia gyvulių 
paroda. Bus raguočių ir kitokių. 

' Atvažiuokit visi, rasite daug 
savo draugų.

Iš LAIKRAŠČIŲ.
New Yorko banditai įsiveržė 

i vieno advokato ofisą, bet turė
jo pabėgti palikdami tenai 500 
dolerių. (Gerai da kad 
bėgti. Advokatas
giau juos nuskutęs.—Z.)

goj telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revo’.iueior.ieriškos, tautiškos, bumo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, 
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So Boston, 1914 m.............. 25c

Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers
ta į visas kalbas, todėl kad yra gra

žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, III 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta ......................................... $2 50

Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 
naudinga knyga, aprašyta katalikų 

bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusi. Popieros apdaruose. .. $1.00

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

paveikslų, žavių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt ; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istoriją. Chi
cago, III. 1903, pusi 209. Gražiuo
se audimo apdaruose...................... $1.50

Materiališkas Istorijos Supratimas.
Lapeliai iš prcletariškos fi.osofijos 

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

Kaip Tapti Suvienytą Valstiją Pilie
čiu? Aiškiai išguldyti pilietyatės

.statymai su reikalingais klausimais ii 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose 
Antra peržiūrėta ir pagerinta

liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios jr 
kaip ji buvo apskelbia respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo daoartir.ės Lietuvos rubežius 
ir kalu šalis yra padalyta j apskri
čiu®. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos 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 mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus Kaina .... $l.Of 
Drūtais audeklo apdarais .... $15<

Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip
Nojus gaiėjo surinkti į kelias die

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

ralius. Knyga tik ką apleido spau
dą. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui.
Įsigykite tuoj. Didelė knyga, dru’ais 
apdarais, apie 300 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 ir.dai 
bei arijonai, 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 yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25
Žinynas Knyga žinių iš mitologijos, 

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

apie sveikatą, bu- 
us, įvairių nuro

dymų amatninkams, ūkininkams, dar- 
žinipkams, šeimininkams ir kitiems
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III 1911 m., puslapi; 392 
Popieros viršeliais ................... $2.00

pejo pa- 'V'““ IX Visokių patarimų aF
butu ir dau ....................................... ^'dyra0?b. vaist'

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

koj munšaino. Šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambas spyčiai”, eilės, 
pasikalbėjimai, humoristiški straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi....................................25c.

GERAI SUGALVOJO.
—Pasakyk man. Auguti, ko

dėl garnys ant vienos kojos 
stovi? — klausia mažas Jurgu
tis.

Jeigu abidvi kojas pakeletų. 
tai galėtų pergriuti. — paaiški-i stovi akvse; 
na Augutis. kaip grafas, gyvena
----------------------------------- ini mena.

AMERIKOS VAISTINĖJ.
—Heilo! Ar čia vaistinė?
—Taip, čia drugštoris. Ko 

tamstai reikia?
—O ką jus čia turit?
—Turim aiskrymo, kavos, 

kiaušinių ir šviežiai iškeptą 
kumpį. Be to, turime gerų ciga
rų. guminių batų su ilgais au-

N. Yurk.—Tegul toji mo- 
i tevis gauna iš artimiausio 
natūralizacijos biuro apli
kacijos blanką pirmoms po-*■ • i x Mv guiiinuu mulu o u ilgai.'' ca

.P lais> laikrodžių ką patamsy va
landas rodo, visokių puodų ir ko

:axai,
mulkieji biznieriai ir dar-Jp pažymi viską, ką ji at- 

bininkai. Kada miesto iždas simena apie savo atvažiavi- 
tuštėja, tai turčiai nenusi- m3- Paskui tegul paduoda 
Tąsta. nes jie gerai žino, tą blanką natūralizacijos 
kad jie nenukentės. biurui.

P. Belbinui. — Ačiū UŽ
TIRINĖS ORO BANGAS, korespondenciją. įdėsime

Toronto miesto observa- yėjiau. Pranešimas apie 
torijos direktorius siunčia susinnkimą telpa šiame 
savo asistentą H. H. Bindon numel'y-
i Newfoundlandą tyrinėti---------------------------------

tik reikia virtuvei.
—Aš noriu vaistų nuo šun

vočių.
—Labai gaila, bet mes vaistų 

neturim.

BUČERNĖJ.

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

jos paveikslų, 126 puslapiai, kai- 
įškur nesakysiu, • • r

_ Pr
R. \ ipper vertė iš rusų kalbos D. Su 

paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiais 
spalvuotais gražiais žemlapiais. 
Chicago Gražiuose apdaruose .. $2 50
Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei- 

"UC Žinp-ąi kimų komedija. Perstatymui reikia 
_ - 7*10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lomą. Jei blsimas užima apie 2 valandas. .. 25c. 

nos išėdo;-----------------------------------

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

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

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net i 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?

oro bangas ir nustatyti tin
kamą kelią oro laivynui tar
ne Anglijos ir Kanados.

Ateinančiais metais pa
vasarį bus pradėtas regulia- 
ris oru susiekimas tarp An
glijos, Kanados ir Suvieny
tų Valstijų Imperial Air-
WaVS aptarnaujamais Oriai- Sutana Gabris—nutarimų rašt. 
via'is. ši oro susisiekimą fi-
nansuos minimos valstybes 720 Vine Place, \Yaukegan. m. 
ir bus gabenama paštas ir k Vaitiekūnas - kasienus. 
keleiviai. 726 “ 8th st” Wauk**"’ nb

A. S. Kavoliunas. _ . pJurgis Petraitis, Z. Gabns.

Montreal, Canada.--- Čia K. Dambrauskas, J.' Gauranskas.

nesenai Įsikūrė socialistinių Maršaikoa:
minčių Lietuvių Darbininkų g. Grinius, j. skripka.
Draugija. Prie jos prisidėjo Susirinkimai būna paskutinį nedėl- 
daug pažangią žmonių, ku-
ne kovoja prieš fašizmą, Adams SU., Waukegan. I1L

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1936 METAMS.
Jos. Mačiulis — orrminirkas,

906 Prescott St. \Vaukegan, III.
J. Kužinskas — pirm. pagelbininkas, 

821 Prescott st., tV'aukegan, Iii.

—Bučeri, pasverk man tuos 
kaulus, kad loska. — prašo mo
teris atėjusi i krautuvę.

Bučeris pasvėrė:
—Lygiai trys svarai ir pusė.
—Tai dabar aš tau pasaky

siu. kad tie kaulai yra iš tos mė
sos, ką tu vakar man pardavei 
4 svarus po kvoterj-

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 nepadarvti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmą naktį ? Ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla.' O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyveninio 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?

Į 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.”

WORCESTER, MASS.

CheMiey’s Canteen
GERIAUSI IšSIGĖRIMAI 

IR VALGIAI.
Visokia Degtinė, Likeriai, Vynai 

ir visokių išdirbysčių ALUS.
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS! 

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS” 
pavieniais numeriais.

90 Millbury Street
M’ORCESTER. MASS.

253 Broadway,
KELEIVIS

South Boston. Mass.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE !
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

New Y orko Apylinkė Žiūrint iš Orlaivio.

Pavogė Kristų Nuo Du Broliai Vogė Vie-
Kryžiaus. ną Arklį.

Panevėžiškiai broliai Pet
ras ir Adolfas Žagarnauskai 
už vagystes bausti jau ne
kartą: Petras baustas šešis 

nHP?.e1.- Prane^a> kad Rad- sykius, Adolfas tris. Pernai 
viliskio apskrity, Mankiš- Kupiškio miestely Petras ra
kių kaime, nakties laiku bu- (j0 vieno ūkininko pakinky- 
yęs pavogtas nuo kryžiaus,tą arklį. Jis sėdo i vežimą ir 

nuvažiavo. Pakelėj į vogtą 
vežimą Įlipo ir Adolfas ir 
ibudu važiavo toliau. Bet 
įiems nepavyko — abu pa
kliuvo. Apygardos teismas 
Petrą Žagarinauską nubau-

Dieve sūnūs buvęs vertas 
15 litų.

“Lietuvos Ūkininkas” 38

Štai kaip išrodo New Yorko miestas ir jo apylinkė žiūrint iš < uvio 23,000 pėdų aukštumo.)

BUVO NUTEISTAS SU
ŠAUDYT, DABAR PA

LEISTAS.
Savo laiku buvo labai iš

garsintas J. Bieliauskas, ku
ris su granatomis ir bombo-

NUBAUDĖ ŠIAULIŠKIUS, 
KALTINAMUS KOMUNI

STINE VEIKLA.
į Rugsė 1 ęlieną kariuome- 
jnės teisme buvo spren
džiama šiauliškiu L. šoeho-

Kristus, kurio vertė apskai
toma į 15 litų.

Jukniškių kaime tą pačią 
naktį vienam ūkininkui bu
vo išdraskytos apvnės su vi
somis kartimis, o kitam ūki 
ninkui buvo pavogtas dra- 
pakas iš kiemo.

Visa tai atsitiko per šili
nės “atlaidus,” kuomet pa
simeldę žmonės grįžo namo.

VISAS KAIMAS J IEŠKO
JO “VUODEGŲ BAR- 

BERiO.”
Telšių apskr.

mis eidavęs per administrą- t0 jr įz Stromino byla. Kai 
cijos liniją į Lietuvą tero- tįnamį komunistine veikla, 
rištiniais tikslais. J- Bieliau-. grotas nubaustas 6 me- 
skas buvo suimtas \ ievyie. -^g sunj<įUjU darbu kalėj i 
Tada žvalgybos viršininku mo 0 ^tr
buvo Statkus, kuris apsupo „įiAametis 
Vievį, buvo susišaudymas ii kalėjimo.
Bieliauskas su kitais suimti. Antra byla buvo spren- 
Paskui Bieliausko atvaiz- ūžiama irgi šiauliškio Figu- 
das su granatomis buvo ide- 10> kaltinamo gaminus vė- 

^.al kyl iuos laikrascius. ]įava su komunistiškais šu- 
Bieliauskas buvo pasmer- kįais. Figūras nubaustas 8

Strommas, kaip ne- 
5 metais papra-

P. L. Purėnienė Su- vakaruškose apšau
dė PANELĘ.

N t d kiškių kaime, Svėda
sų valsčiuje, buvo surengta 

idelė gegužinė, į kurią jau
nimo atsilankė iš tolimų a- 
pylinkių. Vienas iš jų norė
jo nušauti panelę M. Taral-

grįžo į Kauna.
Žemaitijoj,

-iė 3 metams, Adolfą 1 met. 1 įr valsčiuje, šešaičių kaimo i *aPna 
3 mėn. sunkiųjų darbų kalė-Į ūkininkų arkliu kažkas nu- “utanmas is 
nmo. Abu moliai padavė i pjaustė uodegas. Viso kai- Y .
apeliacijos skundą: vienaslmo ūkininkai susirūpinojslo^ulįs K -------- r------ r - ----------
orašė išteisinti, antras—Į j ieškoti piktadario. Paga- \° ^^sto apsaugos mibk a- džių kaimo. Jis paleido iš 
bausmę sušvelninti. (įiau surado. Tai to paties ri.° Pai}alkintas. Drauge I u- brauningo į panelę M. še-

Kauno karo komendanto 
ištremti adv. Liu

Viso kai- ?urėnit?ę vis?n? k?;o 
susirūpino istovlul 18 Raun0 dabar bu'

ktas mirties bausme sušau- 
dvti, bet mirties bausmė pa- iispm?, 
keista kalėjimu. Dabar Bie- 
liauskui likusi bausmė do 
vanota ir rugsėjo 5 d. jis iš 
kalėjimo paleistas.

J. Bieliauskas kilęs iš A. 
Šančių.

metais sunkiųjų darbų ka-

JANULIO BYLA DĖL PA- Apeliacijos rūmai Zagar- kaimo gyventojas A. Ukri- ’ J'e.ni.ene’ anksčiau gavusi ;jus tuvius, bet nei vienas jai 
VOGTU 200,000 LITŲ- nausku skundus atmetė. noc uvinint-ai UL-ri™ Jeidimą Kaune pasigydyti, n< oataikė. Tik šalia ios sė-.

LIETUVOS AIDĄ” 
TRAUKIA TEISMAN.

“Lietuvos Aidas” ir “El-

Rugsėjo 16 d. Kauno apy
gardos teismas pradeda 
svarstyti tautininko Janulio, 
Em. Vaškevič i e n ė s, T. 
Chomskio, V. Pečenikovo, 
Abi-. Čertoko ir K. Marijo- 
šiaus bylą.

Janulis, eidamas kasinin
ko pareigas prie Kauno cen- 
ualio pašto 1933 m., pavo
gė apie 200,000 litų. Tų pa
čių metų liepos mėn. 12 d. 
Janulis, Vaškevičienės ska
tinamas ir Chomskio pade
damas, per Nidą pabėgo 
Vokietijon, o iš čia, naudo
damasis padirbtu pasu, iš
vyko Ispanijon ir apsigyve
no Barcelonoje. Begyven
damas Barcelonoje, Janulis 
su savo uošve Vaškvičiene 
susipyko dėl to, kad ji jam 
nesiuntė pinigų, ir sugrįžo į 
Lietuvą. Sugrįžęs, Janulis 
išdavė savo bendradarbius, 
kurie skatino jį savintis val
stybės pinigus, padarė ne-

rkfinn nnzlnirv no i
ir tt.

nas. Ūkininkai pas Ukriną'‘'““‘“S ““T' UV‘: nepataikė. Tik šalia jos sė-. ja apšmeižė Karutį, kuris
atradę didelę krūva arklių g0 dar. neb“v0 isvykusi k dėjusiam Juozui G., Malai- buv<l katamas kartu su ki-
uodegų. Nukentėjusieji ūki'- “> dabal............... ’ “ ' ........ -......
ninkai Ukriną suėmė, įsidė-

ŪKININKAMS NUOSTO
LINGAS RUDUO.

Pirmosios rugsėjo mėn J jo įvežimą 
dienos šiaurės Lietuvoje bu- policiją, 
vo labai lietingos ir ukinin- Dabar “vuodegų barbe- 
kams pridarė daug rūpesčių rys” gaus turbut “vakacijų” 
ir ne maža nuostolio. Daug ant skarbavos duęnos.
kam nevežtas nuo lauko va- ---------------
sarojus smarkiai apdygo. KAUNO ELGETŲ NE-

ir nugabeno į

EEVE2INDAMI MOTERĮ 
UŽPUOLĖ IR APIPLĖŠĖ.

Jurgeniškių kaimo, Gar
liavos valsčiaus gyventojas 
K. Selvenavičius ir A. Balt- 
rukonis iš Kauno važiavo 
namo. Pakelėj pasivijo Ma- 
slauskienę, kūną įsisodino 
pavėžinti. Maslauskienė nu
siskundė policijai, kad be
važiuojant Selvenavičius su 
Baltrukoniu ją sumušę ir 
atėmę 85 litus. Selvenavi
čius su Baltrukoniu sulaiky
ti ir kvočiami.

ČIGONAS JOJO NET
TRIS ARKLIUS PASI

VOGĘS.
Kruonio miestelyje poli

cija sulaikė čigoną Čivins- 
ką, kuris nuo Mariampolės 
pusės atjojo trimis vogtais 
arkliais.

Iš įvairių vietų gaunama 
pranešimų, kad labai vagia
mi arkliai. Arkliavagiai 
vogtus arklius gabena į Len
kiją, į Latviją ir kitur.

tais dėl politinių įvykių
rankos ir koja virš kelio. Šo- “Ąjdas ,su, tu°.iaus
vėjas kuo greičiausiai išva- PriĮojo.» kad Karutis buvo 
žiavo dar atsišaudydamas susidėjęs su Lietuvos pne-
šuviais. Šio atsitikimo prie- sa1®- , ,Dabar p. Karutis padavė 

Kauno apylinkės teismui 
Paberžiai, Biržų vai. P. skundą, prašydamas pa-

Punio žemėje ant' kalnelio traukti kaltinamaisiais ir

jau yra gįa kaimo, buvo peršautos
Draugė Purėnienė yra žy

mi Lietuvos socialdemokra- 
veikėja. Komendantas buvo
sauvališkai, be teismo, is- kastis pairusi meilė
trėmęs ją iš Kauno užtai, --------------
kad ji dalyvavo žuvusio
darbininko Kranausko šer
menyse, kurias tautininku vadinamo “Nasilbrasčiu” nubausti “Eltos” dir. Pr

skritai, blogesnis žiemken- Dabar giiuvoje> Raseinių met'° ‘“‘“"i*
apskr., vyksta sąvaitiniai alėjoj, 
didžiuliai atlaidai. Ta pro

Šiaurės Lietuvoje šįmet, ap- ĮLEIDO Į ATLAIDUS, 
skritai, blogesnis žiemk< 
žiu ir vasarojaus derlius.

NUBAUDĖ UŽ ŠNIPINĖ
JIMĄ.

Kariuomenės teismas rug
sėjo 10 d. svarstė Antano 
ir Vinco Tamoševičių bylą, 
kaltinamų šnipinėjus vienai 
valstybei. Abu Tamoševi- 
čiai pripažinti kaltais ir nu
bausti po 15 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Spren
džiant šią bylą pirmininka
vo pulk. Įeit. A. Lapšys.

ŠIAIJI IIJ--------- . APSKRITY

ga iš Kauno Į Šiluvą buvo 
išvykę apie 30 elgetų, bet 
vietos policija jiems nelei
dus ten elgetauti, nes ir vie
tos ubagų esą perdaug.

VAIKŠTO PO MIESTELI 
IR ŠAUDO KATES.

TAURAGNŲ EŽERAS
64 METRŲ GYLIO.
Paskutiniais matavimo 

duomenimis Tauragnų eže
re giliausia vieta rasta 64 
metrų gylio. Tai yra apie 
210 pėdų.

Tauragnų ežeras randasi
Kamajai, Rokiškio apskr. prie pat Tauragnų, ir jis tu- 

Vienas pilietis, neturėda- ri apie 10 kilometrų ilgio, 
mas ko veikti, vaikšto po .Jo plotas iš viso užima 630 
miestelį ir šaudo kates. Nu- hektarų.
šovė Mažeikio, Vanagaičio "--------------
r kaikurių arbatinių kates. ALYTUJE RUSAI STA-MENKAS DERLIUS. T . , . , -

Bazilioniu valsčiuj, šiau- <7"^* įspėja, kadnesau- 
lių apskr., kai kurie ukinin- dyt« kacl«- at8ako: Ne tlk 
kai dėl audros ir kaitrų šį-
met gavo toki derliu: rugiu i 
—grudu, avižų—1 grūdą. a ^eias 
Ūkininkai kreipsis į tarybą, 
prašydami tarpininkauti, 
kad valdžia atleistų nuo šių tikrai 
metų žemės mokesčio mo-! 
kėjimo.

TOSI CERKVĘ.
Pernai Jezno gatvėje, ru

sų kapuose buvo pradėta
dytų kačių, atsako 
kates iššaudysiu”...

Turinu tas ‘‘strielčius” y- statyti stačiatikių cerkvė>
taut ninkas. kad b t‘dėl kj medžiagi- 

bmetonos policija leidžia buk|fe d b b « 
jam su šautuvu vaikščiot. trauktas. paskutįniuoju lai- 

ku darbą ir vėl pradėjo.KRIKŠČIONIŠ
KAI.

Girvalakiai, Skapiškio v. 
Nesenai čia pasimirė netur
tingas gyventojas Riešimas.

Uruguay’aus Lietuvių Darbininku 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”

sutrūniję žmogaus griau- Jakševičių už tokios žinios 
čiai. Prieš didijį karą toje paskelbimą, nes Karutis, 
vietoje buvo miškas. Niekas sakosi, su Lietuvos priešais 
neatsimena, kad toje vieto- nebuvęs susidėjęs ir už tai 
je butu kas nors palaidotas, nekaltintas. Byla bus spren

džiama spalio mėnesio pra-

IŠVAŽIAVO AMERIKON
MOKYTIS TEATRO 

MENO.
Kaune anądien nedidelis 

draugų, jaunųjų artistų, bū
rys išlydėjo į Ameriką A. 
Jakševičių, kuris išvyko į 
New Yorką studijuoti teat
ro meno.

Amerikoje A. Jakševi- 
čius įstosiąs į New Yorko 
universiteto teatro meno fa
kultetą. Jis yra baigęs Kau
ne dramos studiją (A. Ole- 
kos-Žilinsko klasę) ir per
nai studijavęs meną Mask
voje. A. Jakševičius į Ame
riką išvyko savo lėšomis.

ADV. BULOTAI PADA
RYTA OPERACIJA. ’T***?~ N ' ov’'“-’” v------------ Išeina du kartu Per mėnesi. Lai-

Senam revoliucionieriui M laidojo Skapiškio parapi- dįja umg. Soe. Part. Liet. skyrius, 
adv. Andriui Bulotai šiomis jos kapuose Laidojimo ap-

eigoms atlikti buvo papra- Adresas: N BANGA 
sytas kunigas, kuris už šį. c. Parąguay_No. usth 

neša, kad jis jau pasveiko ir paskutinį vargšui patarna
gryžo atgal Mariampolėn vimą paėmė 20 litų. \ aikai 

turės sunkiai dirbti visą mė
nesį, kol sutaupys tiek pini- 
gų.

dienomis
operacija.

buvo padaryta 
“L. •žinios” pra

advokatauti.

NELAIMĖ KULiANT 
JAVUS.

Papilys, Biržų aps. Rug
sėjo 7 d., kuliant šio mieste
lio ūkininko M. Kuliešio ja
vus ir leidžiant juos į maši
ną, nutraukė ūkininko P. 
Aukštikalnio

IŠSTIPO ŽUVYS.
Astravas. Biržų vai. Re

montuojant Atstravo malū
no užtvanką, buvo pavarto
tas vandenyje karboliuneu-

ranką iki pe-lmas (stankolius), nuo kurio 
ties. Nuvežtas į Biržų ap- daug žuvų pastipo. Dabar 
skirties ligoninę, sąmonės j jos prie malūno pusta ir ga- 
neatgavęs ir mirė. dina orą.

J. BUDRYS paskirtas: 
GENERALINIU KONSU-! 

LU Į NEW YORKĄ.
Ligšiolinis Lietuvos gene

ralinis konsulas Karaliau
čiuje J. Budrys paskirtas 
generaliniu konsulu New 
Yorke. Ligšiolinis Lietuvos 
pasiuntinybės Rygoje pata- 
tarėjas L. Dimša paskirtas 
Lietuvos generaliniu konsu
lu Karaliaučiuje.

PETRAŠIŪNUOSE NUSI
ŽUDĖ DARBININKAS.
Būdamas pakrikusių nėr-! 

vų skustuvu nusižudė Petra
šiūnų popierio fabriko dar
bininkas Kazys Krikščiū
nas. J

Kalėdinė
EKSKURSU A

Į LIETUVĄ
LAIVAI IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO:

EUROPA ........................ Gruodžio 5
NEW YORK ................. Gruodžio 10
HAMBURG .............  Gruodžio 15
BREMEN ........................  Gruodžio 16
Greit*, traukiniais prie pat laivo BREMEN ir
EUROPA Bremerhavene užtikrina patogią kelio

nę į Kauną. Patogus geležinkelio susisiekimas iš
Hamburgo.

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

T* HAMBURG -AMERICAN LINE
it*

NORTH GERMAN LLOYD

MONTEVIDFO VRUOUAY.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius pa- 

sigarsinimus. kaip tai: pajieško- 
jimus apsivedimų. įvairius prane
šimus. pardavimus, pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No- 

; rint tą patį apgarsinimą patalpini 
j kelis sykius, už sekančius sykius
' skaitome 2c už žodį už sykį. 

“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir SŽ pirma šyStj škaitSnič po “č 

už žodį. išskiriant paješkoįimus 
apsivedimų. kurie skaitomi [x> 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 30c.

Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc už žodį.

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

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

KELEIVIS 
233 BROADWA1T

SOUTH BOSTON. MASS.

KOKIUS DiEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Lietuvių žinyčia

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

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo apd.—SI.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį”. Adreauokit sekančiai:

253 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

džioje.

MĖGINO PASIKARTI, 
BET NEPAVYKO.

Jėsės kaime, netoli Kau
no, už Napoleono kalno mė
gino pasikarti vienas pilie
tis, bet žmona sukliudė. Ta
čiau į ligoninę savižudį teko 
gabenti.

KAMBERIO LENTPIU- 
VĖJ IŠDAUŽĖ LANGUS.

Aną naktį nežinomi as
mens išdaužė Kamberio 
lentpiuvės langus.

I
L

Dabar k? tik išėjo it po sp&udoo

Nauja Lietuviška
BIBLIJA

SATYROJE
m ir ra Biblijos 5’/jx8 colius, turi 3S2 
puslapius ir 379 paveikslėliai. laibai 
įdomi ir naudinga kiekvienai ypatai. 
Žmogus skaitydamas ši# Bibliją ir te- 
mydamaa į paretkalėlius. (kurie per- 
etato kas buvo pirm sutvėrime svieto 
ir iki užgimimui Kristaus >. užmirs vi
sos savo vargus ir džiaugtis jočiai to
kią knigą lt i jo. jam bus trumpi žie
mos vakarai

KAINA TIK IBl.OO
Norinti gaut šią Bibrtją. piūsgrS 

siuskit E x preso ar Pačio M o ne y Orde
riu aiba registruotame laiške adresu:

2S5 Broadway, 
So. Boston. Mass

“KELEIVIS”

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

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

Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių 
apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuo
sius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pa
stangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNA
LAS KULTŪRA.
KULTŪRA yra populiarus Mokslo, Visuomenės ir 
Literatūros Žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruo
tas, išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS, 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. Lithuaaia.
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LIETUVIŲ SALĖN PUB
LIKA NETILPO.

Prakalbos apie Ispaniją su
traukė galybes žmonių.
Pereito nedėldienio vaka

rą South Bostono Lietuvių 
salėj buvo prakalbos apie 
Ispaniją. Žmonių prisirinko 
tiek, kad i salę netilpo. Se
nai jau tokių gausingų mi
tingu South Bostonas nema
tė. Buvo žmonių net iš \Yor- 
cesterio, atvažiavusių 40 
mylių ’

Kalbėjo R. Mizara iš 
Brooklyno, adv. F. J. Bago
čius ir “Keleivio” redakto
rius Michelsonas. Pertrau
kose dainavo Laisvės Cho
ras ir to choro vyrų grupė. 
Pastarieji dainavo ant pat 
galo. Jie buvo apsirengę Is
panijos baskų kostiumais ir 
karštai sudainavo keliata 
revoliucinių dainų. Publikai 
tas labai patiko. Patiko taip 
pat ir choras. Užtraukus 
chorui “Internacionalą” pu
blika sustojo.

Dėl vietos stokos negali
me čia kalbėtojų kalbų pa
duoti, bet publikai jos labai 
patiko, ką liudiio griaus
mingi delnų plojimai, arba 
garsus juokai, kuomet buvo 
paiuokiami fašistai bei jų 
talkininkai, “dvasiški tėve
liai.”

Pirmininkas Kubiliūnas 
perskaitė Ispanijos klausi
mu rezoliuciją, kurią mitin
gas užgyrė vienbalsiai. 
Reikšdama Ispanijos darbi
ninkams užuojautos, publi
ka sumetė da apie S70 aukų 
kovai su fašizmu.

Tvarka mitinge buvo pa
vyzdinga. Žmonės susirinko 
salėn paskirtu laiku. Nors 
sėdynių visiems neužteko, 
nors daugeliui ir stovėti sa
lėj nebuvo vietos, reikėjo 
klausytis už duru. tačiau 
per visą laiką nebuvo ma
žiausio šlamesio. Tiktai vie
na “leidė” norėjo parodyt 
savo “mandrybę” ir piktino 
kitus. Kalbant adv. Bago- 
čiui, ji iškėlė prieš save gat
vinį didlapį ir ėmė demons
truoti savo paikumą. Tai 
buvo labai negražus elgėsis 
ir aplinkui sėdėjusieji žmo
nės labai tuo piktinosi. Išti- 
kro, ko jai reikėjo čionai ei
ti ir užimti be reikalo sėdv-

niai, Brou deris nežinąs. Bet 
jis užtikrino susirinkusius, 
kad daugiau aukų Raudo
najam Kryžiui nepateks. 
Mitinge buvo apie 10.000 
žmonių.

Laisvamaniai ant mišių.
Bridge\vaterio geras lie

tuvis. J. Keraiša. iškėlė ba- 
’iuką. kad pagerbti Juoza
pą Stašaiti, vos tik baigusi 
kunigo mokslą. Italijoje. I 
ookilį buvo pakviesta daug 
svečių — didžiumoje lais
vamaniai iš Bostono. Brock- 
:ono ir kitur. Susipažinimas 
su nauju kunigėliu, žinoma, 
neapsiėjo ir be mišių. Visi 
svečiai nusibeldė Į kun. 
švagždžio bažnyčią Mon- 
telloje ir žiurėjo, ar gerai 
’aunas kunigėlis laiko mi
šias.

Kun. švagždys tuojau pa- 
tėmijo, kad jo bažnyčią už
plūdo “nekošerni” svečiai. 
Kai kurie laisvamaniai gi
rtasi, kad Švagždys gerai i 
iuos pažvairavęs. Vietiniai 
kunigai iš “'Darbininko" pa
stogės, sakoma, visai igno
ravę naują kolegą. Daugelis 
spėlioja, kad naujas “tėve
lis” esąs laisvų pažiūrų, nes 
mokinosi 12 metų ir mokąs 
12 kalbų. Taigi, kaip moky
tas žmogus, negalįs būti 
“davatka.”

Kuniginiai kivirčai dėl 
gaspadinių čia netiek ne
svarbus, bet įdomu butų ži
noti, kaip tie laisvamaniai 
dabar jaučiasi po mišių?

Korespondentas.

Puikus Vytauto Draugystės 
Balius.

Panedėly, spalių 12 d. 
bus Columbus Dienos ba
lius Vytauto pašelpinės 
draugystės. Prasidės nuo 4 
po pietų. Gros Al Stevens 
ir Vabalninku orkestros. 
Prie įžangos bus duodamos 
dovanos.

Jaunimas turės dideles 
progas, senesnieji šiame ba
liuje irgi turės daug links- 
bybių ir susitiks su savo se
novės draugais. Svečių lau
kiama iš plačios apielinkės. 
Nepamirškite daly va ut pa
nedėly, spalių 12 d.

Aš busiu.

Ispanijoj nėra jokio komu*
nizmo, sako prof. Salina*.
Pereitą sąvaitę Bostonan 

atvyko iš Ispanijos prof. Pe- 
dro Šalinas dėstyt ispanų 
kalbą Wellesley kolegijoj. 
Jį tuoj apspito laikraščių 
reporteriai ir ėmė klausinė
ti. kiek istikrujų komunistai 
išpiovė kunigų Ispanijoj. 
Ispanijos mokslininkas, ku- 
is nepriklauso jokiai parti

jai, paaiškino tiems dur
niams štai ką:

Ispanijoj nėra jokio ko
munizmo ir kunigų niekai 
nepiauna. Ir dabartinis vi- 
laus karas Ispanijoj nėra 

•‘revoliucija,” kaip Ameri
kos buržuazinė spauda ją 
vadina, bet kontr-revoliuci- 
ja. Armijos generolai sukilo 
prieš demokratinę šalies 
valdžią ir nori ją nuversti, 
kad galėtų įsteigti karinę 
diktatūrą. Kad šitą nedorą 
savo žygį pateisinus ir ga
vus viso pasaulio buržuazi- 
;os pritarimą, šitie genero- 
’ai pradėjo skelbti, kad jie 
gina Ispaniją nuo komunis
tinio pavojaus. O kad išro- 
dytų, jog tas pavojus ištik- 
rujų baisus, beveik kas die
na yra skelbiami melagingi 
oranešimai apie “kunigų 
žudymą.” Beveik kas diena 
“raudonieji nužudo po kelis 
šimtus kunigų.”

Tai yra fašistų propagan
da. ir daugiau niekas, sako 
prof. Šalinas. “Komuniz
mas Ispanijoj yra ne faktas, 
bet baimė,” sako jisai. Tai 
reiškia, komunizmo tenai 
nėra. tiktai komunizmo var
das vartojamas svietui gąs
dinti.

rai užlaikytos ir mažutės. 
Policija turi užrekorduotų 
apie 200 prapuolusių mergi
nų, kurių prapuolimas nėra 
išaiškintas. Taigi gali būt, 
kad ir šita prie jų priguli.

Kalbėjo p. Uždavinis.
Pereitą nedėldienį per ra

dio Bostone kalbėjo p. V. 
Uždavinis, Vilniui Vaduoti 
Sąjungos atstovas iš Lietu- 
tuvos. Jis papasakojo trum
pai, kaip klastingai lenkų 
tautininkai pagrobė Vilnių 
ir paskui aiškino, kaip jau 
per 16 metų Vilniaus krašte 
yra “žudomi ir kalėjimuos- 
na sodinami lietuviai veikė
jai ir paprasčiausi kaimie
čiai.” Gaila tačiau, kad p. 
Uždavinis nepadavė skait
linių, kiek lietuvių veikėjų 
ir kaimiečių Vilnijoj nužu
dė lenkai, ir kiek musų bro
lių “laisvoj” Lietuvoj su
šaudė Kauno tautininkai. 
Taip pat butų svarbu mums 
žinoti, kiek lietuvių sėdi už 
laisvę Vilniaus kalėjimuose, 
ir kiek tokių yra Kauno ka
lėjimuose. Tiktai šitokią 
statistiką turėdami mes ga
lėtume matyti, kur musų 
broliai daugiau yra žudomi 
ir kalinami, ir tik tuomet 
galėtume pasidaryti teisin
gą išvadą, kur yra reikalin
gesnė musų pagalba — Vil
nijoj, ar Kaunijoj.

Rado sumėsinėtą merginą.
Šį panedėlį ties East Bos

tonu juroj buvo rasta sumė- 
sinėtos jaunos moteries ar 
merginos liekanos. Vienam 
maiše buvo įkištos nuplau
tos kojos su šlaunimis, o į 
kitą maišą sudėti viduriai. 
Abudu maišai įmesti jūron. 
Viename maiše rasta 12 lie
pos laikraštį, todėl spėjama, 
kad apie tą laiką ji buvo nu
žudyta. Policija pradėjo 
graibyti juros dugną jieško- 
dama galvos ir kitų kūno 
dalių. Kiek galima spręsti iš 
plaukų ant kojų, mergina 
galėjo būti šviesiaplaukė 
arba raudonplaukė. Šlaunys 
pilnai subrendusios, todėl 
spėjama, kad mergina buvo 
iau suaugusi, gal tarp 20 ir 
25 metų amžiaus. Kojos ge-

Draugijų Komiteto susi
rinkimas, įvykęs šių metų 
25 rugsėjo, Lietuvių Svetai
nėje, tarėsi dėl federalinių 
taksų mokėjimo, ir nutarė, 
kad nei viena draugija tak
sų atskirai nemokėtų, bet 
gavusi bilą priduotų ją iš
rinktam komitetui, kuris su
rinkęs visas panašias bilas 
žiūrės, kas bus galima to
liau daryti.

Komiteto nariai:
A. J. Namaksy, 414 \V. 

Broadway, So. Boston.
J. Lekys, 9 SL Mark’s Rd., 

Dorchester.
_ N. Yanuška. 15 Cotton st., 
Roslindale.

W. V. Anesta, 6 Mayhew 
st., Dorchester.

Radio programa.
Ateinantį nedėldienį ra

dio programa bus sekanti:
1. Gros “South Sea 

Echoes” havajiška orkestrą 
iš Stoughtono.

2. Birutė Šergaliutė ir 
Bronė Večiutė iš Norwoodo 
dainuos duetus.

Prašome užsistatyti savo 
imtuvus ant WHDH stoties 
(830 kilociklių) kaip 9:30 
iš ryto.

Progr amai pasibaigus 
prašome parašyt laišką ar
ba atvirutę adresu: WHDH, 
Lithuanian Program, Bos
ton, Mass., ir pranešti, kaip 
patiko musų programas. Jei 
norėtumėt išgirsti per radio 
savo mėgiamą dainą ar mu
zikos numerį, prašome pra
nešt, o mes pasistengsime 
norą patenkinti.

Steponas M inkus,
APDRAUSKIT PAS MUS.

Sutaupysite 25 nuošimčius. 
Apdraudžiame namus nuo ugnies

W. E. LINDSEY. (-)
755 Boylston St., Boston, Mass

Tel. KEN-more 1645.

A. J. ALEKNA

Harvardo universitetan 
šįmet įsirašė daugiau kaip 
8,000 studentų, o į Massa
chusetts Technologijos In

stitutą—apie 2,800.
Ruimas Išsirandavoja

Ženotai porai arba senai moteriai. 
J Bostoną tik vienas fėras ant gatvė
karių, 3 minutos nueit iki karų. švie
žias oras. MRS. ZAl.DOKAS (3)

22 Stillman Rd., Roslindale, Mass.

FOKNlčlAl PARSIDUODA. 
Apynauji forniėiai ir moderniškas

vieno gazo pečius parsiduoda pigiai. 
Pamatyt galima nuo 7 vai. vakarais, 
o subatomis ir nedėldieniais per visą 
dieną. A. LUKAS,
36 Orvia Road. Arlington, Maja.

Parsiduoda Saliunas
South Bostone ant Broadway, pui

ki vieta, geras pirkinys. Klauskite,
J B. MIKALAUSKAS,

253 Broadway, So. Boston, Mass.

GERAS PIRKINYS.
85 akerių farma Foxboro, Mass. 

miesto vanduo ir gražus namai, tik 
už $7,000.

Gas Station Grocery Storas, 5 ake- 
riai žemės, garadžus, namai ir barnė, 
tik už $5,000. Kreipkitės pas (1)

R. J. VASIL,
409 Broadway, South Boston, Mass.

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.

Savininkas Flood Sq. Hardware
Perkėlė savo biznį į nuosavą 

'namą ir įrengė didžiausią ir mo-;

PIANO LEKCIJAS

derniškiausią geležies daiktų; t
•krautuvę So. Bostone.

Taipgi užlaiko visokių pentų,
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 Broadway, prie I Street,

duoda suaugusiems ir jauniems 
VALENTINA MINKIENĖ. baigusi 
New England Muzikos Konservatori
ją. Adresas toks:
73 FARRAGLT RI)., SO. BOSTON.

Tel. SOUth Boston 3371.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI.
(Insured 
Movers)

So. Bostone. Tel. S. B. 4148

Perkraustom 
čia pat ir į to-

, . _____  limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

GYDYTOJŲ ADRESAI

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPSY8)

LIETUVIS GYDYTOJ 18 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

hiedėliomis ir šventadieiiala 
nuo 10 iki 12 ryto

273 HARVARD STBLET 
kamp. Inman st. arti CentriJ ak v. 

CAMBKIDGE, MAS-..

Telefonai 21324
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki S v ikare.
107. SUMMER STREUT, 

LAM’RENCE, MAS:’.

DR. G. L. KILL0RY
60 Seollay Squar«, Roon 22 

BOSTON Telef. Lafayette 237!
arba Somerset 2044-.' 

Specialistas Kraujo, Inkttų ir 
Nervų Ligų.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. lasdion 
Nedaliom, nuo 10 ryt. iki L

TeL So. Boston 26*6.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTIS! V9

VALANDOS: Nik- » iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 vak.

NEDĖLIOJUS: 
iki 1 v. p} pietų

tik aus 'arui.

Seredomie iki 12 dietą. 
Ofisas "Keleivio” nz r m.

UI BROADVVAY, tarp C ir D at, 
SO. BOSTON, MAS-.

LIETUVYS
0PT0MET RISTAS

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH JJOSTON. MASS.

Office Tel. Šo. Boston 0948. 
Res. 251 Chestnut Avė., 
Jamaica Plain. Mass.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

L St. Liguor Store
Parduodam geriausius įvairių rūšių

TONIKĄ, DEGTINE, ALŲ Ir VYNĄ 
Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir 
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 

. ivairiansiaa
Pokiliams, Vestuvėms. Namuose Vai
šėms ir Baliams. Specialiai kainos 
sumažinamos. Pristatom greitai it 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak. 

Pašaukit SOU-th Boston 4147
IŠSIR AN DA VOJ A FOR M š 11 OT AS 
RUIMAS, ženotai porai, arba mergi
nai, studentei. Vieta graži ir arti 
prie karų. Matyt gali vakarais nuo 7. 
Subatom ir nedėliom bile laiku.

A. S., 21 Dunlap Street.
Dorchester, Mass.

MOKAM BRANGIAUSIA
Aš moku brangiausiai už seną auk

są, bile formoj. Jeigu jus turit bile 
aukso rašvkit agentui.

H'ALTER KARWOWSKY 
183 Shawmut avės, Boston, Mass.

DR. J. LANDŽIUS'1,
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. BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

PAS STRIGUNĄ
195 L STREET.

SO. BOSTON. MASS.

J. B. GAILIUS

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

DR. MARGEiUS
Gydytojas ir Chirurgą*

Valančia: 10—2; f—S 
Sekmadieniais: 1*—H.

nę, kuomet buvo šimtai 
žmonių, kurie norėjo pra
kalbų klausvtis, bet neturė
jo kur atsisėsti? Jeigu ji iš- 
tikrujų norėjo “šviestis” iš 
Hearsto geltonlapio, tai ji 
galėjo tas “fones” studijuo
ti namie. Prakalbose laik
raščių niekas neskaito. Bet 
tai buvo tik viena musė ge
ruose pietuose.

Skirstydamiesi žmonės 
džiaugėsi ir gėrėjosi, kad 
pažangios musų srovės vėl 
suėjo i krūvą. Eiliniai musų 
žmonės nemėgsta ginčų ir 
todėl jie džiaugiasi, kad vie
toj ginčų, vėl pradėta skelb
ti darbininkų vienybės obal-

42-RAS
METINIS BALIUS

COLUMBUS DAY
RENGIA D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖ,

12 SPALIO-OCTOBER, 1936,
Pirmadieny, prasidės 4 vai. po pietų, trauksis iki 12-kai.

siai.

Kalbėto komunistų kandi
datas Brovvderis.

Pereitą nedėldieni Bosto
no Arenoj kalbėjo Earl 
Brovvderis, Amerikos komu
nistų kandidatas į prezi
dentus. Jis išjuokė republi- 
konus, kurie nusigando, kad 
komunistai gali sumušti jų 
partiją ir išrinkti Roosevel- 
tą. Bet komunistai turi savo 
kandidatą ir balsuosią už jį. 
Republikonu partija bu
sianti sumušta ir be komu
nistų.

Toliau Broivderis paaiš
kino, kad $20.000, kuriuos 
Amerikos komunistai buvo 
sukėlę teisėtai Ispanijos val
džiai ginti nuo fašistų už- 
nuolimo, kažin kokiu budu 
Kuvo perduoda Ispanijos 
Raudonajam Krvžiui Ai
tai įvyko per klaidą, ar suži-

A.'- 1 "----------•

UŽPRAŠOM VISUS ATSILANKYTI Į
‘LEAP YEAR” ŠOKIUSti

Rengiamus Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Jaunuolių No. 330 
Kuopos iš Dorchester. Mass.

Šeštadienį, SPALIŲ 10 d., 1936 m.

LIETUVIŲ SALĖJE
Kampas E ir Silver Sts., South Bostone

GROS DVI DIDELĖS ORKESTROS.
Apatinėje salėje gros Vah; Įninku Orkestrą. Čia links

minsis senesnieji draugystės nariai ir svečiai, o svečių 
bus iš visų miestų Mass. valstijos.
Viršutinėje Salėj Grajins AL STEVENS ORKESTRĄ.
Jeigu norit smagiai pasilinksminti, dalyvaukite šiame 

puikiame Baliuje. Valgių ir gėrimų sulyg jūsų skonio.

Prie įžangos tikietų nuo 4 iki 9 vakare, bus duodami 
laimingi tikietai, su kuriais laimėsite sidabrinę taurę, 
kurią aukavo graborius S. Bariseviče.
Įžanga: Vyrams 35c., Moterims 25c.
Visus kviečia atsilankyti. KOMITETAS.

LIETUVIŲ SALĖJE,
Kampas E ir Silver Sts. South Boston, Mass.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Prizai laimingus tikietus turintiems. "f

Dvi Orchestros—Al Stevens viršutinėje salėje ir "Trijų žvaigž
džių,” kuri grieš lietuviškus šokiu.-—apatinėje salėjo.

BLINSTRUBŲ

*Dutcb Grill
Maloni Vieta Pavalgyt ir Pailsėt.

VALGIAI SPECIALIAI PRIRENGTI.
GERIAUSI BOSTONE: KAINA STEBĖTINAI ŽEMA

'voeoooososoccoseosccosoccooosooosocoseosooooooeoeooe^

JAU ŠALTIS ATEINA.
Kas mylite gardžiai pavalgyt, 
Užeikit pas Blinstrubą.

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 BROADVVAY, SOUTH BOSTON.

, Telefonas: SOU-th Boston 4649. _
^oooccooooeeooooooeoooeooecsccceeneaoooecoeooeoeoeoct
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Vaidovilis—Floor Shoiv
KARBARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

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

Užeikit pasisvečiuot pas BLINSTRUBUS
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ADVOKATAS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus 317 E STREET 
(Kimpis Broadway) 

SOUTH BOSTON. MASS.
Telefonas: South Bostor. 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 vertėt.
1854 DORCHESTER AVĖ., 

Arti Ashmont Stoties
DORCHESTER. MASS. 

Tel. TALbot 5208.

PASITARKIT SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo viso
kių kraujo, nervų, odos ir 
kroniškų ligų. Kurie kenčia 
nuo reumatizmo, žaizdų, 
hlcerio, kancerio, tumors’o, 

< J 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.GRADY'2^'’™'51
Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.

Kampas D STREET ir BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

«zz^xzzz#<

3325 So. Halsted 
CHICAGO, ILL

Tel. Boulevard 8'83

Tel. Univars *466

Dr. Sušok 
Glodienes-Cury

LIETUVfi DENTIS ?! 
/ALANDOS: »-6 Ir 7-».

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SK ĖRO) 

CAMBKIDGE, MA:S.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE— :

Telephoaa 

So. Bo ?ton
1053

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekas.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir 
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisvmo ir demonstravimą vista 
1 HAMLIN STR1ST 
Kamp. East Eighiii St. 
SO. BOSTON, M \SS.

. 1

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausia* Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrabus paruošia pagal reikalavimą. Laidoja ant visokių k; pinių. 

Kreipkitės jūsų nuliudimo valandoje, mes duosime geriausią aatar-
navimą. Adresas:

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

Brocktono ofisą*:
16 Intervale Street, 

^S&BSBBSBmsgESBBHBE&a
Tel. Brockton 4110

Montello, Ma

Lt** ......------




