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Sovietų Rusija Sutiko 
Neduot Ispanijai Ginklų

Rusai Veža Ispani- Rusų-Vokiečių Ka- Atidengė Paminklą 
jai Maisto, ras Esąs Neišven- “Močiutei” Jonės,

APIE MADRIDĄ EINA 
BAISIOS KOVOS.

Valdžiai trūksta amunici
jos ir išlavintų lakūnų.

Madridas Nudžiugo 
Maskvos Užtarimu,

l>e-Madrido gyventojai 
reitą sąvaitę labai nu< 

Sovietų Rusija pereitą są- go, kuomet Maskva juos už- 
vaitę buvo Įmetus didelę tarė, iškeldama oficialų 
bombą Europos valstybių protestą prieš Italiją, Vo- 
tarpan. Ji Įteikė toms ša- kietija ir Portugaliją, kurios 
lims, kurios yra pasirasiu- . remia ginklais ir amunicija

nudžiu-

giamas.
Už trijų metų Hitleris bu

siąs jau Maskvoje.
Karas tarp fašistiškos Vo-

komunistiškos

Iš Maskvos pranešama, 
kad pereitą, nedėldienį iš 
Odesos išėjo garlaivis “Ne
va” su maistu Ispanijos 
darbininkams ir jų šeimy- .. 
nom=. Laive esą 2,500 tonų kietuos . 
kviečių, lašinių, sviesto ir Sovietų Rusijos 
konservuotų daiktų. Be to,; Y.en&iamas lr neišeis nel :ie‘ 
esą siunčiama drapanų ir J1 metai, kaip Hitleris bus
batų. Tai jau ketvirtas toks Maskvoje, šitokią pranas; - " j
laivas iš Rusijos eina Ispa-ist£ skelbia \ iscount Rou.er- _

Iškilmėse dalyvavo 50,000 
angliakasių.

Mt. Olive, III. — Pereitą 
nedėldienį čia buvo ati
dengtas “močiutei” Jonės 

via neiš- paminklas. Mary Jonės, ku
rą Amerikos angliakasiai 
vadindavo “močiute,” pa
šventė visą savo gyvenimą

Represents over 75,000 Lithuanians in
New England, and about 1,000,000 

in the United States.
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Francuzijoj ir Anglijoj 
Vyksta Didelės Riaušės

DARBININKAI STEN
GIASI NUSTELBTI FA

ŠISTUS.

sios “nesikišimo” sutartį, 
griežtą pareiškimą, kad jei
gu Italija, Vokietija ir Por
tugaliia tuojaus nesulaikvs 
savo paramos Ispanijos fa
šistams, tai Sovietai eisią Į 
pagelbą Ispanijos valdžiai.

Kad Įrodžius, jog Vokie
tija, Italija ir Portugalija iš- 
tikrujų remia Ispanijos fa
šistus, Maskvos atstovas Į- 
vardijo kiekvieną jų laivą, 
kuris yra nuvežęs fašistams 
ginklų, orlaivių, tankų ar 
amunicijos. Nurodė ir da
tas. kada ir kurioj vietoj ši
ta karo medžiaga buvo pri
statyta. Visa šita kontra
banda einanti per fašistiš- 
kai-klerikališką Portugali
ją. kuri tarnauja Ispanijos 
fašistams.

Kai rusai savo apkaltini
mus perskaitė, diplomatų 
konferencijoj Londone kilo 
sumišimas. Fašistiškų vals
tybių atstovai pašoko ant 
kojų ir apsiputoję pradėjo 
atakuoti Rusiją, buk ji pati 
siunčianti kontrabandą Is
panijon, o ne Vokietija ar 
Italija. Gi Portugalijos at
stovas taip supyko, kad pa
reiškė, jog negalįs šitokiam 
susirinkime būti ir tuoj iš 
konferencijos pabėgo.

Rusų atstovas vėl prade 
jo aiškinti, kad fašistai me
luoja, buk Rusija siunčianti 
Ispanijon kontrabandą. Ru
sija siunčianti tik maisto 
Ispanijos vaikams, o fašis 
tai gabeną bombas ir nuo
dus.

Po dviejų dienų triukšmo, 
Anglija ir Francuzija pasiū
lė sumanymą, kad rusu iš
kelti kaltinimai butų ištirti, 
o tuo tarpu laikytis “nesiki
šimo” sutarties. Matydama,

. kad ii pritarimo neturi, Ru
sija irgi sutiko “nesikišti.” 
Vadinasi, Ispanijos respub
likos gynėjai pagalbos ne
gaus.

Tuo tarpu-gi apie Madri
dą siaučia baisios kovos. 
Liaudies milicija laikosi 
didvyriškai ir ši panedėlį 
atmušė fašistų gaujas ketu 
riomis kryptimis. Bet kaip 
ilgai ji laikysis, nežinia 
nes telegramos sako. kac 
jai trūksta amunicijos ir iš
lavintų lakūnų. Valdžios or
laiviai stovi žemėje, nes nė
ra pakankamai lakūnų 
Liaudies milicija jau beveik 
užėmė fašistų miestą Ovie- 
do ir dabar atakuoja Tole
dą. apie 45 mylios nuo Mad 
rido. Nors fašistai giriasi tu 
rį sutraukę aplink Madridą 
150,000 kareivių, bet per 
kelias paskutines dienas jie 
beveik niekur pirmyn nepa 
žengė, o atgal buvo atmušti 
keliose vietose.

fašistiškus Ispanijos gene
rolus prieš teisėtą respubli
kos valdžią. Iš to protesto 
išrodė, kad Sovietų Rusija 
eis Į pagalba Ispanijos res
publikai. Tas tiek pakėlė 
republikos gynėjų ūpą, kad 
jie tuoj išpėrė fašistams kai 
Ii Madrido apylinkėse. Ra
dio pranešė, kad tą pačią 
dieną, kai Maskva iškėlė sa
vo protestą, kai kuriose vie
tose fašistai buvo nugrūsti 
nuo Madrido po keliatą my
lių atgal, nors Amerikos ka
pitalistinė spauda šitos ži
nios neskelbė.

TIasistai Prašosi
Greito Pripažinimo
Portugalijos sostinėj Liz- 

ooncj leidžiami paskalai, 
<ad kaip tik Ispanijos fašis-____tai paims .uaui-uą, JI V VUVJ

reikalus.
Per 60 metų ji sakė jiems 
prakalbas ir organizavo 
juos. Užtai gi dabar maine- 
įiai pastatė jai čia pamink
lą ir 50,000 žmonių susirin- 

Jo manymu, Vokietija e- į? Pažiūrėti jį atidengiant. 
«anti stipriausia valstybė . gausaus mainenų

užsakyta i 10 "cliemu pasiūti Europoje ir galinti užpulti susirinkimo čia dar niekas
d i pa 1 kiekvienu laiku Y nebuvo matės. Paminklas

27,000 pilnus kostiumus Is- perstoto marmurini stulpą,
daręs lengvas dabar.' kai kuris pastatytas ant aukštos
Lenkija susiartino su Aust- papėdės. Is abiejų stulpo
rija ir pasidarė daug palan- PU5ia stovi įskaitos

uz jų
nijon. i mere.

Rusijos profesinių sąjun- Mail
lcndoniškio “Daily 

ir kitų didelių Angli-

tarimu, kad jie savo de
monstracijas atšauktų. Ko
munistai atšaukti nesutiko, 
bet sumažino jų skaičių iki 
10. Komunistai ir kiti dar
bininkai šitose demonstra
cijose reikalavo tuojaus už-

gų taryba praneša, kad ji 
turinti da surinkus 26,000,-, .. .
000 rublių Ispanijos darbi- Japonijoj 
ninku paramai. Maskvos ir 
Leningrado siuvykloms esą

nijos vaikams. Grįždamas 
iš Ispani i os atgal, rusų lai
vas atvešiąs į Sovietus Ispa
nijos našlaičius, kurių tėvus 
fašistai išžudė.

Dusią didžiuių Europos val
stybių pripažinti kaip teisė
ti Ispanijos valdonai. Juos 
pripažinsiančios netik fašis
tinės valstvbės, kaip Vokie- 
ija ir Italija, bet ir demo

kratinės, kaip Francuzija ir 
Anglija. Taip, esą, neoficia- 
iai kalba tų valstybių dip- 
omatai Portugalijos sosti

nėj. Demokratinės valsty
bės galvojančios taip: Jei
gu mes Ispaniios fašistų val
džios nenrinažinsim, o Vo
kietija, Italija ir Portugali
ja ją pripažins, tai, norėda 
mi už toki pripažinimą atsi
mokėti, Ispanijos fašistai 
galėsią atiduoti joms įvai
rias Ispanijos resnubliko= 
colcnijas ir salas, iš ko vėl 
galėtu kilti tarptautiniai ki
virčai. Taigi, kad Vokietija 
Italija ir Portugaliia negau
tu tokių riebių atlyginimu. 
Francuzija su Anglija nusi- 
stačiusios būti taip geros Is
panijos fašistams, kaip Hit
lerin ir Mussolinis.

Žiūrint iš šalies tačiau iš
rodo. kad tai yra pačių Is
panijos fašistu skleidžiama 
propaganda. Jos tikslas la
bai aiškus: nugąsdint Fran- 
euziją ir Angliją ir tuo bu
du gauti sau jų pripažinimą. 
Kiek ši propaganda pavyks, 
oamatvsime vėliau.

Maskva. “Tasso” žinio 
mis, Sovietų Sąjungos že 
mės ūkio vice-komisaras 
Muralovas buvo atleistas iš 
savo pareigų.

jos laikraščių leidėjas, ku
rs šiomis dienomis lankėsi

Francuzijoj Krečia
mi Fašistai,

Pereitą sąvaitę Paryžiuje 
buvo padaryta 28 kratos fa
šistų būstinėse ir paimta 
daug dokumentų, kuriais 
pasiremdama, sakoma, val
džia ruošiasi uždaryti visą 
jų “socialę partiją” Francu
zijoj.

Tūlas laikas atgal Fran
cuzijos fašistai veikė kaip 
“Ugnies Kryžiaus” organi
zacija,” kuriai vadovavo 
pulk. Francois de la Roc- 
que. Kai socialistinė vy
riausybė šitą juodašimčių 
organizaciją uždarė, tai jos 
vadas Rocąue įkūrė “Sočia 
’ę Partiją,” kaip naują or
ganizaciją. Tačiau ji tęsė tą 
patį ardomąjį darbą, kurį 
buvo pradėjęs “Ugnies Kry
žius.” Todėl darbininkai 
pradėjo reikalauti, kad “So- 
cialė Partija” butų taipgi 
uždaryta, o jos vadas kad 
butų pasodintas kalėjiman.

Šitaip dalykams stovint, 
valdžia įsakė policijai iš
krėsti visus tos fašistinės są
jungos lizdus ir paimti visus 
dokumentus, kad butų gali
ma įrodyti, jog ši “partija’ 
vra tas pats “Ugnies Kry
žius,” Kuris buvo jau už
draustas, tik dabar jis vei
kia pasislėpęs po kitu var
du.

Sukilėliai Turi 
150,000 Kareivių?

Pradėdami Madrido puo
limą. Ispanijos fašistų gene
rolai 6 spalių dieną pasigyrė 
pasauliui, kad jie turį 150,- 
000 gerai išlavintų kareivių 
ir Madridas busiąs paimtas 
per vieną sąvaitę. Bet savai
tė jau išėjo, o fašistai dar to
li nuo Madrido. Gali būt, 
kad galų gale respublikos 
gynėjai neatsilaikys, nes 
jiems trūksta ginklų ir amu
nicijos, bet tuo tarpu jie ko
voja kaip tikri karžygiai ii 
užduoda fašistų gaujoris 
skaudžių smūgių.

kesnė Vokietijai.
Bet ponas Rothermere,

tas Anglijos “Hearstas,” 
užmiršta, kad Vokietija, ta 

stipriausioji” jo valstybė, 
jau šiandien pradeda ba
dauti. Iš Berlyno ateina ži
nių. kad ilgiausios eilės mo
terų tenai stovi prie maisto 
krautuvių, bet nedaug ką 
gali gauti. Mėsos beveik nė
ra. Pereitą nedėldienį ber
lyniečiai virę jau tik "vieną

iš mar
muro angliakasių figūros. 
Ant laiptų, kurie veda prie 
stulpo, yra iškalti vardai ir 
pavardės tų kovotojų, kurie 
padėjo savo galvas už mai- 
nerių labą. O į marmurinį 
stulpą yra įmūryta plaka su 
“močiutės” Jonės atvaizdu.

Pasmerkė 11 “Juo
dųjų Legijonierių.”
Pereitą sąvaitę Detroite

puodą.” ir tą be mėsos. O buvo pasmerkta vienuolika 
kas butų, . jeigu Vokietija ‘Juodojo Legijono” teroris- 
pradėtų karą? Kuo mai- ”ų ir žmogžudžių, kurie žu

dė žmones “gindami” Ame-tintų savo aiTniją?
riką nuo “bedievių, komu
nistų. žydų, juodveidžių ir 

į kitokių ateivių.” Septyni tų 
, krikščioniškai patriotiškų 
juodašimčių už nužudymą 
tūlo Poole buvo nuteisti ka- 

Tėjiman iki gyvos galvos, o 
kiti keturi — nuo 3 U? iki 20

Šveicarija Ginasi
Nuo Fašistu Pro-

c.

pagandos.
Vokietijos ir Italijos fa 

šistai pradėjo varyti šveica 
rijoj propagandą’ prieš jos j metų kalėjimo.
nepriklausomybę. Hitlerio _____
agentai agituoja, kad Švei
carija turėtų prisidėt nrie 
Vokietijos, o Musolinio 
samdiniai vilioja ją prie Ita- 
lijos. Kad šitai begėdiškai 
nronagandai užkirtus kelia.
Šveicarijos parlamentas iš
leido įstatymą, kuris skiria 
nuo 1 iki 5 metu kalėjimo 
tiems, kurie agituos prieš 
Šveicarijos nepriklausomy
bę.

Švedų Lakūnas 
Nukrito Jūron.

Lcndone sužeista 268 žmo
nės, o Paryžiuje areštuota 

per 1,500.
Anglijoj ir Francuzijoj I daiyti visus fašistų lizdus, o 

pasidarė labai nervinga pa-; jų vadą pulkininką de la 
dėtis. Tenai atvirai pradėjo Rocoue’ą užkalti kalėjime, 
grumtis dvi priešingos spė- Po šitų demonstracijų val
kos — reakcija ir progresas, džia pradėjo krėsti fašistų 
Reakciją atstovauja fašis- lizdus ir manoma, kad jiem 
tai, o progresą — socialis- bus uždrausta Francuzijoj 
tai. komunistai ir šiaip apsi- viešai veikti.
švietę darbininkai. Kova iš- --------------
ėjo jau į gatves ir pasižymė- Audra Nušlavė Lu- 
jo kruvinais susirėmimais.

Londone buvo sužeista 
268 žmonės ir fašistai buvo 
nuslėgti. Tai įvyko šitokio
mis aplinkybėmis. Anglų 
fašistų vadas, Sir Oswald 
Mosley, kuris stengiasi eiti 
Hitlerio pėdomis, sumanė 
parodyti svietui savo juod- 
marškinių armiją. Jis pa

zono Salą.
50 žmonių užmušta, 400 

nesurandama.
Pereitą pėtnyčią ir suba

tą Filipinų salose siautė bai
si audra su lietum. Skau
džiausia buvo paliesta Lu- 
zono sala, didžiausia iš viso

skelbė demonstruosiąs savo: Filipinų salyno. Telegra- 
Londono į-tų šo- mos 15 Manllos s3*13. kad“spėkas’ suskaityta jau 50 lavonų, one, kur daugiausia gyvena „L - 

žydų ir darbininkų. Bijoda- zniomų visai 
mi, kad npivvktn kranin dama. Taigi gali būt, kad

žmonių visai nesuran- 
ir

praliejimas, tų priemiesčių !Oe bus. ŽUY*- Veikiausia 
ma torai kreipėsi i vidaus Yandu0 bus ’“os "uneses, 
reikalu ministerį Simoną, l'?:es> . "es. vl.ln?f kalP d!' 
kad jis tą demonstraciją fa-!’““"*.'” J??* J*
šistams uždraustu. Vietoj 1 Šiokios. pa" ®?US1®S
to. ministeris davė 10.000 iaudros. lsto?,Ja da

neįvyktų kraujo

policijos fašistų eisenai ap
saugoti. Fašistų žadėjo būti 
apie 5,000. Taigi išėjo po 2 
policmanu kiekvieno fašis-' 
to apsaugai. Bet kuomet at
ėjo paskirta valanda, prieš 
fašistus ir policiją išėjo de
šimts sykiu didesnė darbi

nežinojo.

Iškasė 120,000,000
Metų Žuvį.

Califomijos universiteto 
paleontologijos muziejun 
šiomis dienomis buvo pri-

ninkų minia—daugiau kain j£1^stas giliosios juros eše- 
100,000 organizuotų darbi- ’YS, kuris nesenai buvo įs-

Dideli Potviniai Bra
zilijoje,

Braziliją ištiko dideli po- 
iniai. Daugiausia kenčia

Porto Alegro apylinkė. 
Daug žmonių liko be pasto
gės ir be maisto, daug kas 
pradėjo sirgti. Valdžia įsa
kė kariuomenei pastatyti 20 
virtuvių paliestose vietose 
r maitinti nukentėjusius 

karšta sriuba. Tūkstančiai 
žmonių pasiliko be jokio 
gyvenimui šaltinio, potvi 
niai sunaikino viską, ką tik 
jie turėjo.

FRANCUZIJOJ PERŠO-
ŠOVĖ MUSSOLINIO 

AGENTĄ.
Paskutinėmis dienomis 

Francuzijoj buvo didelių 
demonstracijų, kurias ren
gė daugiausia komunistai. 
Metzo mieste nežinia kokie 
žmonės iš automobiliaus 
peršovė Italijos konsulato 
valdininką Ontonio Bertaz- 
jo. Fašistai dėlto baisiai 
miršo.

Pereitą sąvaitę iš New 
Yorko išskrido Švedijon 
švedas lakūnas Kurt Bjork- 
vall. Jo tikslas buvo per- 
ikrist be sustojimo. Bet atsi
tiko kitaip ir jis nukrito ju- 
on už 80 mylių nuo Airijos 
oakraščio. Sakoma, kad 
am pritruko gazolino. Žve- 
ių laivas jį išgelbėjo. Jo lėk
tuvą taipgi ištraukė.

ninku. Jie užėmė visas gat 
ves, kuriomis fašistai keti
no demonstruoti. Kai atvy
ko pirmieji uniformuoti

kastas suakmenėjęs Texas 
valstijoj. Jis esąs panašus į 
dabartinį ežeru ir upių eše
rį, tik senovėj jis buvęs gi-

WORCESTERY VYRAS 
UŽKAPOJO SAVO

MOTERJ.
Worcesterio pamišėlių na

muose buvo uždarytas Tho
mas Crosbie, buvęs pasauli
nio karo kareivis. Pereitą 
subatą jo žmona nuvyko į 
beprotnamį ir parsivežė jį 
namo porai dienų švenčių. 
Nakties laiku jis paėmė kir 
vi ir sukapojo ją.

PER MĖNESI ŠĖRAi PA
KILO $573.135.325.

New Yorko biržoj yra už
registruota ir pardavinėja
ma bei perkama 1.201 įvai
rių kompanijų Šerai. Spalių 
1 d. jų kaina pasiekė $55,- 
105,218,329. Tai yra $573,- 
135,325 daugiau negu buvo 
1 rugsėjo.

MUSSOLINIS REIKA
LAUJA KRAUJO.

Pereitą nedėldienį Ro 
moj buvo sušaukta apie 10, 
300 jaunuolių tarp 18 ir 21 
metų amžiaus. Mussolinis 
įasakė jiems prakalbą ir už
klausė: “Ar jus prižadat 
itiduoti savo rankas ir krau
ją tėvynei?” Kai pasigirdo 
atsakymas “taip,” Mussoli
nis pagyrė juos, kąįl jie bus 
geri fašistai.

JAPONAI AREŠTAVO 3
ANGLIJOS ŠNIPUS.
Formozos saloje japonai 

suėmė 3 anglus, kurie buvo! 
išlipę tenai iš nardomojo 
Anglijos laivo. Japonai 
kaltina juos šnipinėjimu. Jie

SALEME PERŠAUTAS 
POLICIJOS VIRŠININ

KAS.
Salem, Mass. — Pereitą 

ubatą čia buvo rastas savo 
skiepe pavojingai peršau
tas policijos viršininkas 
Harkins. Jo šonan suvary
tos 3 kulipkos ir pasveikti 
jam nėra vilties.

iuodmarškinių būriai, dar- ims’os juros žuvis. Moksli- 
bininkų eilėse pasigirdo ka- Ein ,ai. apskaičiavo, kad jis 
'•o laikų šauksmai: “They įgulėjo žemėj apie 120,- 
shall not pass!” (“Jie ne- i 000,000 metų. Kunigai turė- 
oraeis.”) Ir fašistai nepra- — prieš tai~ užprotestuoti, 
ėjo. Policija mėgino praskin l,I}.es„ta* 3umuša jų “šventraš
ti jiems kelią, bet darbinin- C1°. Pasaką, kad žemė bu
kai pasipriešino ir įvyko sutverta tik apie
muštynės, per kurias buvo .6,000 metų atgal, 
sužeista netoli trys šimtai'
žmonių. Matydama, kad ^ V^IANOS KALĖJIMO 
gali būt da blogiau, policija PABĖGO 3 PLĖŠIKAI, 
atšaukė fašistu demonstra- Greenfield. Ind.—Perei- 
cijai leidimą. Darbo Parti- tą nedėldienį iš valstijos ka- 
jos vadai paskui aštriai pa- įėjimo čia pabėgo 3 plėši- 
sme-rkė konservatorių vai- kai. Jie davė šerifui geleži- 
džią. kam davė iš pat pra- ne štanga per galvą, pagro- 
lžiu fašistams leidimą de- Kė jo revolverį ir išbėgo gat- 
monstracijas daryt. ‘ vėn. Čia pasiėmė svetimą 

Francuzijoj šitas vidaus automobilį ir nuvažiavo 
karas tarp progreso ir reak- sau.
ijos elementų da plačiau iš-

riliejo.Jis pasiekė jau ir pro
vinciją, mažesnius mieste- 
’ius. Kur tik fašistai pakelia 
savo vėliavą, tenai darbi
ninkai organizuoja priešin
gas demonstracijas. Pary-

NELAIMĖ IDAHO KA
SYKLOJ.

Idaho valstijoj, netoli nuo 
Mullen miestelio, Federal 
Mining and Smelting kom
panijos kasykloj įvyko ne-

žiuje išvengta kraujo pralie- laimė. Elevatorius su žino
jimo tik dėl to, kad kairioji nėmis nukrito 900 pėdų že- 
valdžia areštavo apie 1,500 myn ir 9 maineriai užsimu- 
fašistų, kurie ruošėsi užpul- šė.
ti komunistų suvažiavimą.

ETIOPAI UŽMUŠĖ 17 
ITALŲ.

Pats Mussolinis paskelbė 
Romoj, kad per rugsėjo mė

?o to komunistai paskelbė 
visą eilę demonstracijų Al
icijoj ir Lotaringijoj, kur

UŽRAŠĖ SAVO GALVĄ 
BUDELIUI.

Berlyno policija

nesį Etiopijoj buvo užmušta 
fotografavę japonų tvirto-; 17 italų kareivių ir karinin- 
ves toj saloj. |kų.

suėmė
fašistai yra daugiausia įsi- senai jau gaudomą gaują 
galėję. Jie nusistatė sureng- plėšikų. Gaujos vadas turė
ti čia 120 mitingų ir demon- jo aplink savo kaklą įrašy- 
straciju. Nenorėdama kru- tus. žodžius: “ši galva pri- 
vinų įvykių, vyriausybė klauso budeliui.” Ir tikrai 
kreipėsi į komunistus su pa- budelis dabar ją nuims.
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pie kurią yra susispietę kai
riųjų pažvalgų rašytojai ii 
mokslininkai.

__ -•____ - . I “Literatūra,” rodos, nori Į
g* j > ’ i " būti bešališka, nors Lietu-i 

metų, kaip l.e- vog fašisui (,aro jaj .
kaistų, kad ir ji nėra jiems j 
tikrai “košerna.” Girdi, ji 
gėrisi tokiais rašytojais, 
kaip Sinclair Lewis, Tho-, 
ma? Mann. Romain Rol- 
land. L. Feuchttvanger ii 
jiem? panašus, kuomet vi
siems esą žinoma, kad tai 
“aiškus antifašistai.”

“Literatūra” teisinasi pa
minėjusi tuos rašytojus pir
mam savo numery ne dėl to. 
kad jie antifašistai, bet vien 
dėl to, kad jie yra pripažin
ti visame pasauly kaip žo
džio meno viršūnė. Iš fašis
tiškų •‘literatų” nesą kas

- , ..... ... minėti, nes ju “kūryba,” taivusiu kryžiais ir kardais, įsi- ’soi; uteraturos punynas.
Taigi iš to galima spręsti.

KAiP POPIEŽIAUS KA
REIVIAI BUVO SUMUŠ

TI TIES ŠIAULIAIS.
šių metų 

sukako 700
tuviai tie? Šiauliais sumu
šė popiežiaus kardininkų ii 
maldininkų gaujas. Tai bu
vo pirmas tų plėšikų žygis 
prieš Lietuvą. Ji paskelbė 
prieš musų tėvų žemę po
piežius Grigalius IX, leisda
mas savo kareiviams pasi
imti visą grobi, kokį jie iš
plėš Lietuvoje, ir magary
čioms dar prižadėdamas 
jiems didelių atlaidų dan
guje.

Taigi, tikėdamiesi visko 
prisiplėšti ir da dangaus ka
ralystėj gerą užmokesti 
gauti, apie 20,000 organi
zuotų plėšikų, apsiginkla-

KELEIVIS, SO. BOSTON

(1) Vaizdelis iš Pennsylvania avenue, Washingtone. (2) Nauji Tautu Lygos rūmai Žene
voje. (3) Nauji Amerikos Legijono lyderiai. Harry Colmery iš Topeka. Kan.. ir Mrs Hahn iš 
\Vayne. Neb.

Šis-Tas Iš Mano Ke
liones į Ameriką.

veržė į ••pagonišką” šąli. 
Pasidalinę būriais, jie už
plūdo beveik visą Žemaiti
ją. Jie plėšė žemaičių turtą, 
degino triobas. žudė vyrus 
ir grobė jų moteris. Organi
zuoto lietuvių pasipriešini
mo jie niekur nesusitiko.

Prisikrovę vežimus viso
kių gerybių, paėmę nelais
vėn daug jaunų moterų ii 
merginų, popiežiaus karei
viai linksmi traukė iš Lietu
vos atgal. Jie susirinko su 
visu grobiu ties Šiauliais ii 
čia nutarė dar papuotauti.

Bet pradėjus iiems čia 
girtuokliauti ir ištvirkauti, 
visai netikėtai juos apsupo 
lietuviai. Apsupo ir 
nelaukdami

kad “Literatūra” nori būt 
švarus laikraštis.

KĄ REIŠKIA TVARKĄ 
DARYTI?

t i daro. lai musų 
dar labiau alina.“

patriotai’ jį

Argentinos lietuviai taip 
pat nuolatos kelia protestus 
dėl eikvojimo tenai Lietu
vos valstiečių pinigų tauti
ninkų propagandai remti.

Taip žmonės esą apgau
dinėjami visur, kur tik apsi
gyvena panašus dykaduo
niai. Pavyzdžiui—

AR MES PAGONĖJAM, 
AR KULTURĖJAM?

Liurdai ir vienuolynai sutvar
kys visus sveikatos reikalus...“

Tik kažin kodėl patys ku
nigai niekados tais “stebuk-

(Iš “Laisvosios Minties.”)

Amerika — turtų, šviesos 
ir laisvės šalis. Šiandien ten 
žmonės gyvena ant tekinių: 
kas 4-tas žmogus turi savą 
automobili. Kas ten bus po 
10 metų. sunku yra numaty
ti, gal visi lyg paukščiai 
skrajos oru...

Mes gi esame skurdžiai 
visais atžvilgiais. Už kelio
nę Amerikon turiu padėką 
tarti musų savanoriams ve
teranams bei švedų Ameri
kos linijai. Kelionė pavyki 
labai gerai, ir mėginau savo 
tikslą atsiekti.

O kokis buvo tikslas? Ap
lankyti lietuvius per maža: 
reikia, kad atsilankymas ii 
tikslo pasiektų. Nors jėgų 
man nedaug beliko, sten
giausi pažangiuosius tautie
čius ir jų darbą suglausti, 
suartinti, suvienodinti. Ra 
dau juos iškrikusius ir besi
riejančius, kaip jiems sa
kiau. dėl mažmožių, dėl 
smulkmenų, dėl išgraužto 
kiaušinio. Pakišau jiems

mi Lietuvos Et. Kult. Drau
gijai. Užsirašė keli šimtą 
“Laisvąją Mintį.” Susivie
nijimas Lietuvių Amerikoje 
paaukojo 400 dolerių, ir p. 
Gegužis, “Keleivio” Leidė 
jas Bostone, 100 dolerių 
Ii augi jos reikalams.

Yra Amerikoje didokas 
kaičius žmonių prieš Lie- 
uvos rėžimą labai bloga

nusiteikusių, ir jie buvo su
manę iškelti boikotą prieš 
Lietuvą, su Šukiu: Lietuva: 
nei cento neduoti, iki nepa 
keistas taps anot jų žodžių 
“dabartinis pasityčiojimas 
’š tautos.” Man teko nema
žai pasidarbuoti Įrodinėjant 
netikslumą tokio užsimoji
mo, ir galiu pasigirti, kad 
oji boikoto mintis, nuo ku- 
ios galėtų nukęsti ir Lietu

vos žmonės, nebuvo iškelta 
Cievelando “Kongrese,” 
aors jame dalyvauti mari 
neteko.

Tarp kitų dalykų as iŠKė- 
liau klausimą dėl skolos, 
<urią Lietuva turi Amerikos 
/aidžiai, ir šitąjį dalyką ža
dėjo pasvarstyti lietuviai. 
Mat, Amerikos armijoj 191(> 
1919 m. tarnavo bent 35,000 

Juk Lietuva karo
metu buvo nuniokota ir su- 
demoralizuota, o atlygini
mo iš niekur negavo. Ar tac 
nebūtų amerikiečių gražus 
nusiteikimas nubraukiant 
tą naštą nuo musų pečių? 
Amerika ir jos turtuoliai y- 
ra daug dovanų suteikę bel
gams. franeuzams ir tt., ta 
kodėl jie turėtų aplenkti 
musų vargingąjį kraštą?

Dr. J. Šliupas.
“Keleivio” redakcijos pa

staba: D-ras Šliupas rašo 
neteisybę, kad Amrikos Lie- 
.uvių Kongręsas (jis vadi
na ji Cievelando “Kongre
su”), buvo nusistatęs ap
skelbti “boikotą prieš Lie
tuvą,” ir kad tik ačiū jam, 
šliupui, tokio boikoto min
tis nebuvo Kongrese iškelta. 
Kongreso tikslas buvo ne 
boikotą Lietuvai skelbti, 
bet gelbėti Lietuvą nuo pra
gaištingos jai diktatūros 
Tas tikslas yra pažymėtas ii 
Kongreso rezoliucijose. Dr. 
Šliupas jokios intakos Ame
rikos Lietuvių Kongresu: 
neturėjo ir nieko jo progra
moj nepakeitė.

tais nesigydo? Pats jų po
piežius, kada tik suserga,
ne i Liurda važiuoja, bet idealą: lietuvybės meilę, di- 
šauk'iasi daktarų pagalbos, džiavimąsi demokratybe, ir 

Ar galima todėl stebėtis, dvasinės kultūros kėlimą.
Meksikoj ir Is- die skundėsi neturi vadovų, letuviu. 

panijoj žmonės veja tuos nors inteligentijos ten daug 
“stebukladarius” laukan? atsiradę beėsą: gydytojų.
Reikė? jiems nešdintis su dantistų, vaistininkų, advo- 

tebuklų” kromeliais katu, inžinierių, mokytojų.
mechanikų, chemikų ir kitų 
prasilavinusių šimtų šimtai!
Ne tai kad jie butų nutolę 
nuo tautybės, bet neranda 
bendros kalbos. Tėvyne— 
sako jie—duok mums dar-

------  bą, Įkinkyk mus i šviesius
Juk jie sėdėjo kalėjime nu- sumanymus, leisk laisvės

"Pažaislyje nebuvo nieko ste
buklingo. Bet apsigyveno vie 
nuolės kazimierėtės—jau garsi 
narni stebuklai. Kalvarijoje ma 
rionai skelbia apie ‘didžias Die
vo malones.’ Raseiniuose per kad Rusijoj, 
šimtmečius nebuvo stebuklų.
Dabar dominikonai pastatė 
Liurdą—ir jau kviečia žmones 
pasinaudoti stebuklais... Dar 
keliatas metų —ir Lietuvoj ne
bereikės gydytojų nei ligonių.

Visi žino, kad fašistai Ispa
nijoj nori nuversti valdžią.
Tam tikslui jie vartoja ir 
Afrikos “svetimšalių legijo- 
ną.” kuris buvo sudarytas iš
visokių svieto perėjūnų pa- Kunigų leidžiamas “XX 
vergtiems Afrikos *žmo- į -?? Amžius” Įdėjo kun. Ra- 
nėms malšinti. ; zausko straipsni apie vvks-

i Bet Lietuvos propagan- tančią “dechristinizaciją” 
dos biuras “Talka,” kuris Lietuvoje. Ragauskas mato 
informuoja Amerikos lietu- Lietuvoje “pagonėjimo žy- 
vių spaudą apie tautininkų mes.” Nors lietuvis ir se- 

nieko ‘‘nuopelnus,” sako, kad Is-1 niau krikščioniško Dievo ne-
panijos maištininkai “daro Į mylėjo, sako kun. Ragaus- 

taip kad* Ispanijoj tvarką.” kas, bet pirma jis bent bijo-puolė priešą
mušti. Ir mušė ^F, . . . . . . u » mkaio sako rusiški metras- Pametęs, kad m,ne a- Javo savo ‘sutvertojo. To- 
tiai. išauta 20.000 popie- m.? IsPamjos svetimsahų le- le! kunigams buvo leng- 
žiaus kardininku ir maldi- ?‘-'one -™ ketu!? ?!noml >»«- vlau J® suvaldyti. Girdi:
ninku, ištruko gyvais vos 
tik apie 2.000. Lietuviai už
mušė ir vyriausi jų vadą 
Volkviną.

Tai toki gavo “krikštą” 
tie plėšikai, atwkę pirmu 
kartu “krikštvt” Lietuvos ir 
gauti užtai atlaidų.

Tai buvo 1236 metų 22 
rugsėjo dieną. Vadinas, 700 
metų atgal.

BRAZILIJOJ NESUTEL
PA LIETUVIAI.

tuviai, 
duria:

“Talkos” biuras pri-
l

"Ispanijos svetimšalių legi-t 

jone esama ir daugiau lietu- . 
vių. kurie dabartinio sąmyšio 
metu iš Afrikos yra siunčiami; 
i Ispanija tvarkos darvti.”

"... kunigams seniau, norint 
sudrausti žmonių nedorybes, 
pakakdavo pagrūmoti jiems 
pragaro kančiomis bei Dievo 
rūstybe, ir žmonėms tas pada
rydavo dideli Įspūdi.“

Dabar gi, po

savo
ir iš Lietuvos, kuomet žmo
nės tenai iškovos sau laisvę.

KODĖL SOCIALISTAI JŲ NEPA
SMERKIA?

Polemika ir kritika.
Po to, kai Maskvoje buvo te.ls‘! 10 “gi ,rv iPind“llal?.''lsle.ma kveP™-

ušaudvta šešiolika vadina- n,eko n.e«?IeJ% Stah- >?ebuk lst‘zus> lr 
rauju ‘‘trockininkų” su Zi- nul> ,"?» Vorostlovui de! jų dusi, o mes tau padėsime, 
novjevu ir Kamenevu prie-! “^nukrito ir plaukas nuo Murodmejau jiems svarbą 
šakv, Brooklvno “Laisvė” l?alv,os- ° J“08^mes Kultūros, kuri darbą
orišispvrus klausia, kodėl,ifaudeį Kodėl gi krnmnalis- dirba Lietuvoje Et. Kult. 
įsa. socialistai nen^nerkia l'Pb. kuris užmuša moterį, Draugija, Visur amenkie- 
tū’'“terorktu"' 'i'r'neįa'rodSiskir,ama tik neilgas kalėji- ua. gyrė laisvųjų kapiniųX . . * moc TAAnf irti ome voil/A

pasaulinio užuojautos Sovietų val mas, o politiniams veikė- steigimą, krematorijos rei- 
jams, kurie kovoja ne už sa- kalingumą, civilinės metri- 

i vo, bet už visuomenės labą. kacijos būtinumą ir labai 
'skiriama mirties bausmė? domėjosi mintimi Įkurti 
i Čia jau nei naujų tezių laisvamanių pradinę moky- 

* ’ nei

džiai ?
Tai yra labai keistas rei

kalavimas. Visų pirma, kaip 
galima smerkti žmones, kuo-

Taigi, Kauno ponų aki- karo, viskas pasikeitė. Bai- 
mis žiūrint, daryti tvarką mės vietą užėmė savim pa
reiškia griauti valdžią. ^tikėjimas. Lietuvis jau ne- 

! Bet jeigu valdžios griovi- bijo nei Dievo. Na— 
mas reiškia vykinimą tvar-i ..0 kai nebebai?u. tai
. ^ai 11JV oldemaia> noiė- ; kuriem gi galam bepasninkau- 

ti. kam čia šventadieniais be
gerbti, kam bažnyčion eiti.—

• jo padaryti tvarką, kuomet 
jis nakties laiku išvedė iBrazilijos plotas užima 

apie 3,2 < 5.500 keturkampių Kauno gatves kariuomenę 
mylių, o Lietuvos tik anie su tankais ir mėgino nuver
gi,700 keturkampių mylių. ’=ti Smetoną su Tubeliu. Ko- 
Reiskia, Brazilija yra apie dėl gi Smetona užkalė ji už 
103 kartus_ didesnė už Lie- tai kalėjiman ant 12 metų? 
tuvą, o tačiau nuvažiavę te- Nejaugi jis nenori Lietuvo- 
r.ai lietuviai “nesutelpa.” ,je tvarkos?
Taip sako “Lietuvos Aidas • _________
Brazilijoj,” kuris 12 rugsė- LIETUVOJ PARDUODA 
jo laidoje rašo: UKIUS, O BRAZILIJOJ

“Stebėtis tik reikia, kad mu
sų. palyginti, tiek maža ir ne
galime sutilpti tokioje plačio
je Brazilijoje neužkabinę vie
ni kitų. Pastaruoju laiku tokia 
aštri asmeninė kova isivvravo.

REM1A KARČEMAS.

skelbėjas Dimitrovas, klą ir gimnaziją. Tam tiks-
met jie jau pasmerkti ast- mus„ jrg Bimba neįtikins ’ui, beje kultūrinio darbo 
nausiu budu —- pasmerkti socialistų, kad šitokia justi- /ėmimui buvo sukurtas Et. 
mirt ir sušaudyti? Iš kitos eija yra pateisinama ir dagi Kultūros Draugijos Centras 

eikalinga užuojautos. Chicagoje, o kitur veiks 
Lukšiu Juozas, skyriai ar kuopos; visur bus

vėl pusės, kokia gali būt
geriau juk visą pieną i pieninę užuojauta valdžiai, kuri vie-

Tūlas A. Vanibutas “Lie- ženklai, 
tuvių Aido Brazilijoj” 37- 
tame numery aštriai kriti-i LIETUVA, TU 

į kuoja Lietuvos tautininkų' 
kad net gėda apie tai ir kalbė- į^aldžią, kuri parduoda Lie
ti. O dar špetniau atrodo, kad ll?\OS valstiečių uklUS, o pi

nigus siunčia Pietų Ameri
kon “tautiškom?” karčia- 
moms užlaikvti. Girdi:

te ji kova eina ne tarp musų ei
linių emigrantų, bet tarp iš 
viršaus primestų mums vadų.“ į

Tie “iš viršaus primetami 
vadai,” tai esą visokie Lie
tuvos valdžios atsiųsti ir jos 
pinigais užlaikomi agentai, 
kurie susisuko Brazilijoj 
“kazionus lizdus,” skun
džia pažangiuosius lietu
vius Brazilijos vyriausybei 
kaip “anarchistus” ir demo
ralizuoja visą išeiviją.

GAVOME 2-RĄ “LITERA
TŪROS” NUMERĮ.

“Literatūra,” tai toks 
žurnalas, kuri pradėjo leisti 
Lietuvos universiteto huma
nitarinių mokslų draugijos 
literatūros skyrius. Jis yra 
pašvęstas literatūros, meno 
ir kultūros reikalams. Me? 
gavome jau antrą jo nume
rį-

Kaip rodos, “Literatūra” 
konkuruot “Kultūra.” a-

išvežant sočiai bei riebiai val
gyti kasdieną, pamojant ran
ka i bažnyčios pasninko Įsaky
mą; c šventės dieną geriau pa
miegoti ar neprispėjamų dar
bų padirbėti ir tt.”

Pagal ši klerikalą, šito
kie reiškiniai, tai “pagonė- 
įo žymės.” O musų akimi? _ t. 
žiūrint, tai yra kultuvėjimo toniška

nu plunksnos patraukimu 
išbraukia iš gyvenimo savo 
oponentus? Užuojauta pa
prastai yra reiškiama tikrai 
skriaudžiamiems ir žudo
miems, o ne tiems, kurie 
žudoz

Nežiūrint kokiais moti- 
vais mirties bausmė yra var- 
ojama, ji yra žiauri, ne- 

priemonė kovai

'enkami pinigai ir siunčia

“STEBUK- 
ŽEMĖ!...LŲ

Lietuvos kapucinų lei
džiamas laikraštukas “Liur-

oponentais. Jau 
galima pateisinti 

teroristą, ‘kuris užmuša val
dininką, neturėdamas gali
mybės ji kitaip nubausti, 
negu valdžią, kuri šaudo

su savo
greičiau

das” -skelbia naujus “ste- savo oponentus, kuomet ji 
buklus.“ Jie darosi Plungėj, gali pasodinti juos kalėji-

“Ten iš varžytinių parduo
dami ūkiai, valstiečiai ubagais 
paversti, bet valdžia i tai nei 
kiek neatsižvelgdama, siunčia 
didžiausias pinigų sumas, gau
tas iš išlicituoto ūkininkų tur
to, užsienin — Pietų Ameri
kon. užlaiko čia karčiamas. ‘lie
tuviškais namais’ vadinamas, j 
meta pinigus ‘tautiškai’ propa
gandai (laikraščiams), moka 
dideles algas karčiamų vedė
jams ir kitiems nieko nevei
kiantiems dykaduoniams. Mu
sų tėvai, broliai ir giminės iš
varomi iš savų ūkių už nesu
mokei imą laiku valdžios mo
kesčių. o čia tais pinigais nau
dojasi Įvairus svieto perėjūnai 
ir tinginiai, čia tais pinigais 
leidžiami laikraščiai “tautiš
kai“ Lietuvos vyriausybei gar
binti !

“Vietoj, kad padėti skurs
tančiam savo kraštui, kaip ki-

Esą:
“Babrungo upelio pakran

tėje. išmūrytoje uoloje, bal
tuoja Dievo Motinos stovyla. 
Tai Plungės Liurdo grota, šie
met sueina jau 30 metų nuo 
jos Įkūrimo. Gerasis Dievas 
težino.-kiek ir kaip didžių ma
lonių čia per taji laikotarpi lai
mėjo tosios apylinkės žmonės’. 
Daug žmonių pareiškia kapu
cinams: sirgau, gydytojas jau 

pasakė—nebėra vilties. Atė
jau. čia meldžiausi, padariau 
ižadus ir štai—sveikas!“

man.
Bet socialistai nepripažįs

ta nei atskirų valdininkų 
žudymo. Todėl jie nepripa
žįsta nei valdžioms teisės 
žudyti žmones.

“Laisvė” smerkia sušau
dytus žmones, net “šunimis” 
juos išvadina. Man rodos, 
kad taip daryti labai negra
žu. Man rodos, kad dėl to 
šaudymo ir pačiai “Laisvei 
darosi koktu, tik ji nori pa
laikyti Stalino autoritetą. 
Bet tuo juk negalima Įtikin
ti socialistus, kad žmonių

sa- šaudymas yra pateisinamasBet “Laisvoji Mintis 
ko, kad plungiškiai žemai- daiktas, 
čiai apie tuos “stebuklus” Tūlas laikas atgal pati 
išgirdo tik dabar, kai tenai “Laisvė” Įdėjo iš Sovietų 
atsibaladojo kapucinai, ku- Rusijos žinią, kad vienas pi 
riems reikalingi pinigai. Pir- lietis tenai nušovė savo 
ma tenai nei ožka nėra pa- žmoną ir gavo užtai 10 me- 
sveikus, o dabar jau žmo- tų kalėjimo. Na, o ką gi nu- 
nėms priauga naujos kojos, šovė Zinovjevas, Kamene 
nosys ir tokie dalykai. vas arba kiti sušaudytieji?

ANT RAČIUKŲ PER VI- „ .
są ameriką. BAŽNYČIA IR LIAL DIES FRONTAS

Du jauni vyrukai, John ---------------
Shefuga ir Norman Skelly, <IŠ “Laisvosios Minties.") “nauja akcija” bažnyčioje; 
leidosi anądien iš Bostono Pokariniais laikais pašau- kalbama apie tariamąjį ti- 
ant račiukų (roller skates) dėčių sąjūdis beveik visuo- kybininkų atgimimą; bet to
ls Bostono per visą Ameri- se kraštuose smarkiai nu- ji akcija lieka negyva for- 
ką, iki Pacifiko pakraščio, j silpnino krikščionių tikybą, mulė, bejėgių bandymas.
Į tris dienas jie padarė 192 Netik bolševizmas Sovietų Kaip anksčiau, taip ir 
mylias. Jie pasirinko auto-: Rusijoj sudavė jai mirtina Šiandien bažnvčia vra di- mobilių įkelia Xo. 20, kuris ;nluU. xet vadinamuose reakcijos falkinln-

per, krikščioniškuose kraštuose kuri nori eiti senu išnau- 
; bažnyčia nusmuko. Teisybė, į jojimo keliu. Ji netik nepa- 
kai kur įsigalėjęs fašizmas sisako prieš karus ir smurtą, 

.■mėgina įkvėpti jėgos krikš- bet uoliai remia diktatūras, 
čionių bažnyčiai ir stengia- fašizmą ir monarchija, 

j si vėl pakelti jos autoritetą Nauias “nut}kvb ė i e s” 
ir svori, kad liaudis butu da . ‘ •' V ••

1 labiau «uDančiota Bet vėl- zmogus krat0S1 įsnaudoji- ! labiau supančiota, tset v ei mo ir neteisybės ir nori vi-
į’mnniu masės šiandien suomen§ kitaiP sutvarkyti.

1937 metams jau ruošiamas i vis Jaugiau nu^grįžU nuo Dabai’ .“^itikvbėjusieji” ei-
spaudai ir jį galima jau.da- krikščioniškos bažnyčios. [*a.nauJ° gyvenimo pnesa-
bar užsisakyti prisiunčiant Liaudis aiškiai mato, kad k?Je-’ Jie ko'°Pa uz teism-
prenumeratą už laikraštį. bažnvčia nėr tiek amžių ?.e?n- 11 gere>n? venimą.

Kaip ir visuomet, Kalen- j nieko nepadarė žmonių ee- ' ra mok^°. tiesų, taikos
doriaus kaina “Keleivio” i ir n o ‘„‘„io; ir žmonijos meilės skelbėjai,aonaus Kaina keleivio rovei pakelti. Dvasininkai . J • , .< „

eina is Bostono tiesiai 
Clevelandą i vakarus.

KELEIVIO 
KALENDORIUS

1937 METAMS.

“Keleivio” Kalendorius

skaitytojams bus 25 centai. 
(Tiems, kurie “Keleivio” 
neskaito, u ž Kalendorių 
skaitome 50c.)

1937 metu

visais praeitais amžiais bu- 2“0"ija 
vo įtakingiausia ir galin- 
riausia visuomenės dalis,

iš smulkaus susi
skaldymo į sroveles, grupe-

bet ne nirštu nenaiudiAo leS’ Pereina I frontP kov3- 
Kalendorių ie - - - •' - I - • Tam pavvzdvs vra ir Ispa-.. , . . IS-ą,enaor,uJ« pnes žmonių išnaudojimą ir -• N • - 1

tilps daug Įdomių «traips-1 skurdą. Jie niekad nesiryžo nij®s J ’ , . . .
mų, visokių patarimų, nuro-1 j gilesnes reformas, kurios Dabar kovoja naujasis— 
dymų.kaip kas daryt ir dau- I žmonijai butu naudingos. Proto teisingumo pasaulis 
gyfcė visokių formulų bei Jie niekad nenorėjo atsisa- su anuoju pasauliu PU®‘

kyti nuosavo privilegijų, spaudos, praeities ir tradm!- 
turto ir patogumu ir darėsi pasauliu. Kova eina vie- 
baisųs, jeigu kas kėsinosi ju nur švelnesne, kultunnges- 
iždą pajudinti. Vergovė, kitur—ziau-i ir negaile-
baudžiava ir liaudies išnau- stmga. Senas pasaulis me- 
dojimas — štai kokia buvo k™“ genioju nepasiduoda ir 
dvasiški jos politika. Teisv- ukl?1 tlk smurtu laimėsiąs.

receptų amatninkams, me
chanikams, ūkininkams, na
mų savininkams, moterims 
ir tt.

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



No. 42. Spalio 14 d.. 19.16 m. KELEIVIS, SO BOSTON. Trečias Puslapis.
KAS SKAITO, RAŠO 
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS

KAS GIRDĖT CLEVELANDO MIESTE. Fisi Jie Meldėsi, Bet “Stebuklas" Nepasirodė.

nesu- Šeimyniškas pckilis.
Onai ir Pranui Bagužaus-

Yra žmonių, kurie 
pranta kovos už laisvę.
Tūli tautininkiško plauko kam suėjo dvidešimts penki 

veikėjai išmetinėja man, metai nuo jų sutuoktuvių.
kam aš dalyvavau diskusijų 1 
vakare, j kurias buvo šau
kiamas p. Karpius, kad pa
siaiškintų, kodėl jis priešin
gas Lietuvos žmonių laisvei 
ir šmeižia pažangius lietu
vius. Tų veikėjų supratimu, 
aš pasitraukęs nuo lietuvy- j kad ir vardų 
bės ir pradėjęs remti “kitų minėti. P-nai 
partijų.’’ Taigi čia nors yra Ta verno

rugsėjo 25

KAS MEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.

čia nors 
trumpai duosiu jiems pa
aiškinimų. Man niekas ne
gali primesti jokios parti
jos, ir niekas negali Įrodyti, 
kad aš esu partijų žmogus. 
Aš myliu lietuvius ir visuo
met remiu tuos darbus, ku
rie, mano supratimu, atneš 
musų tautai šviesesnę ateiti. 
Man nedaro skirtumo, kas 
ir kur kų veikia; jeigu tik 
matau, kad jų darbas gali 
atnešti visuomenei naudos, 
aš visuomet noriu pagelbėti. 
Bet kuomet Lietuvos dikta
toriai veda Lietuvų Į pra
gaišti, uždarinėja žmonių 
organizacijas, draudžia su
sirinkimus, neleidžia žmo
nėms savo reikalų apsvars
tyti, palaiko sali tamsybėj 
atimdami žodžio ir spaudos 
laisvę, tai čia ne lietuvybės 
kėlimas, bet jos žlugdymas, 
ir aš tam priešingas. Ir ko
kių teisę tautininkai turi tai 
daryti? Ar jie geresni Lie
tuvos sūnus ir dukterys? Te
gul jie paskaito Kudirkos 
raštus, ten suras, kas reikia 
daryti, kad būti geru

Taigi laja proga 
dienų Lietuvių salėj buvo 
jiem surengtas sidabro ju- 
bilėjus. Dalyvavo daugelis 
draugų, giminių ir didelis 
skaičius draugų iš Akrono. 
Jų buvo toks didelis būrys, 

ir vardu negalima su- 
Bagužauskai 
savininkai ir 

daro gerų bizni, o tai pri
klauso nuo to, kad jie yra 
malonaus buvo ir draugingi 
žmonės. Už šį surengimų 
daug kredito priklauso po
niai O. Ramanauskienei ir 
p-niai O. Sarulienei, kurios 
sukvietė visus draugus.

Nelaikąs apsidrausti, ka
da jau nelaimė aplanko. 
Reikia iš anksto apie tai pa
sirūpinti. Dabar eina SLA. 
auksinis vajus naujų narių 
prirašymui, tai ir tamstos 
neatsilikite, stokite visi Į 
Susivienijimo eiles. Cleve- 
landiečiai yra kviečiami at
silankyti pirmų utarninka 
bet kuri mėnesi i Lietuvių 
salę, kur 136 kuopos susirin
kimai atsibuna, ir ten galė
site prisirašyti. S. Čerauka 
yra kuopos pirmininkas ir 
organizatorius: jis viską

viu. Turi pažinti biednus ir 
turtuolius, mokytus ir tam
suolius, sveikus ir ligotus. 
Turi suprasti, kas šalies tur
tus pagimdo, o kam jie pri
klauso.

Ar šiandien Lietuvoje 
taip daroma? Ne, visai ki
taip. Kudirka yra pasakęs, 
kad jis bijosi to, kad jeigu 
Lietuva taptų nepriklauso
ma šalis, tai biednuomenė 
gali būt atstumta nuo vals
tybės ir kas nors gali šalį ii 
jos turtus pasigriebti Į vie
nas rankas. Taip ir atsitiko. 
Nes kųgi liaudis šiandien 
gauna iš nepriklausomy
bės? Tik karo teismo prisa
kymus pildyti, švino para
gauti... Ar tai šitokį žmonių 
skriaudimų jus vadinate 
.“lietuvybe?”

Jus, kurie gavę dviejų 
centų vertės medalį ginate 
diktatūrų, nesuprantat, kad 
jus padedate netik lietuvy
bę smaugti, bet ir Lietuvos 
nepriklausomybę žudyti. Jus 
aklai žiūrite, jeigu šito ne
matote. Mes prirodome fak
tais, kad Lietuvoje yra prie
spauda. Tų matome ir iš lai
škų, gaunamų nuo gerų že
mės artojų, kurie nieko apie 
politika ir nesuprantąs, bet 
jaučia ta našta, kuri ant jų 
uždėta.

Jeigu norite darbuotis 
tautybei, tai ir pasielgkite 
kaip tikri Lietuvos sunai: 
padėkite skriaudžiamam 
lietuviui, o ne jo skriaudi
kams. Mes, pažangieji, dau
giau už Lietuvų užtariame 
ir geros ateities velijame

štai, kiek sužeistų pasaulinio karo veteranų. Be kojų be rankų jie buvo suvežti ant ratu
kų anądien Į “stebuklingą” Liurdą Prancūzijoj. Matyt. (ia ntapsišvietę žmonės, nes tiki i 
“stebuklus.” Jie čia meldėsi kel‘as dienas, kad panelė sveiAaa-ia jiems pagelbėtų, bet nesusi
laukė jokio “stebuklo.” Niekam neišaugo nei viena ranka, nei viena koja.

Socialistų vakariene. Aido choras leido 
Lietuviu Socialistų Sų- tokį šlamšta

jungos 19 kuopa rengia va
karienę 31 spalių vakarą. 
Grand Paradise svetainėje. 
Tikietai — $1.25 asmeniui. 
Kuopiečiai smarkiai dar
buojasi, kad vakarienė pa
vyktų kuo puikiausiai. Ti

są v o gru- 
vaidinti ’ 

Be jokios idėjos, be jokio 
«enso. Prasideda su kava ir 
baigiasi su kava. Nei šis, 
nei tas. Lyg kavos kompani 
jos biznio reklama. Bėda su 
musų ekstrimistais. Kaip 
jie pasvirs Į kairę, tai be ri-

kietų galima gauti pas kiek- saiko; o kaip atsisuks Į 
Patarti- dešinę, tai ir vėl nėra saiko.vienų kuopos narį 

na Įsigyti jų iš kalno, nes 
paskui gali nelikti vietų.

Trys maskuoti banditai Į- IŠ NORWOODO LIETUVIŲ PADANGES 
nėjo Į Juliaus Aderer ofisų
Hanna bildinge ir, iadę vie
ną merginų, surišo ją, užda
rė Į kitų kambarį, pasiėmė 
penkiolikų tūkstančių dole
rių iš seifo ir pabėgo.

Pieno išvežiotojų unija 
reikalauja algų pakėlimo. 
Viso prie unijos priklauso 
1,700 išvežiotojų, kurie dir
ba prie 140 skirtingų kom
panijų. Unijos vadai sako, 
jeigu sutartis nebus pada
ryta, tai bus iššauktas strei
kas.smulkmeniškai įsaisRm:

Mrs. Sieila Spero buvo 
areštuota už pardavinėjimų 
visokiu nuodų, sykiu ir jos 

•eiKia atidariau mėsos krautuvę pagelbininkas Max Poick. 
lietu- ■ vardu Midwav Meat Mar- A pantai saki

Šiuomi pranešu savo drau
gams ir pažįstamiems, kad

Agentai sako, kad arešto 
ket, 8320 Hough avė. Krau- metu pas ja rasta už apie 
tuvė įrengta sulyg naujau- §3,000 įvairių nuodų. Ji bu

vo nuteista dviem ir puseisios mados, su elektrine šal
doma mašina. Produktai 
švieži ir kainos nupigintos. 
Taigi prašau visus pas mus 
apsilankyti, kuriems toliau, 
tai nors retkarčiais. Aš šia-
wiz\ Lnrim-in tm>tn ilzvii rvintn IIIC V1Z.II V JC IUI1U 11^.
patyrimą, tai manau, kad 
galėsiu tamstoms tinkamai 
patarnauti.

Kurie tik turit kokių pra
nešimų, apie mirimą, vestu
ves ar kitką, žodžiu sakant, 
ką tik norite paskelbti, 
kreipkitės pas mane, o aš 
mielai patarnausiu. Mano 
adresas: 8813 Empire avė. 
Taipgi ir su spaudos dar
bais, norint padaryti plaka
tus ar paskelbti kokį paren
gimų laikrašty, kreipkitės į 
mane. Aš atstovauju “Ke
leivį” ir “Naujienas.” “Nau
jienos” ir “Keleivis” pada
ro viską pigiai, greitai ir 
gražiai.

metų kalėjimo, o jos- padė
jėjas pastatytas po kaucija 
ir uoliai policijos saugoja
mas.

A teinant

kimams, politikieriai pradė
jo miesto darbininkuš iš
naudoti. Pradėjo reikalauti, 
kad duotų paskirtų sumų pi
nigų nuo savo algų agitaci
jos tikslams. Be to da paaiš
kėjo, kad nekurie miesto 
darbų bosai rotužėj liepė 
savo sekretorėm visą laikų 
praleisti siuntinėjant poli
tiškus skelbimus, o joms al
gos apmokamos iš miesto iž
do. Bet kuomet piliečiai nu
eina balsuoti, tai ir pamirš
ta, kad reikia balsuoti už 
darbininkų kandidatus, bet 
balsuoja už apgavikus.

Jonas Jarus.

Lietuviai balsuotojai, ne
pamirškite, kad turime sa
vo žmogų, kuris kandida
tuoja antram terminui į vals
tijos seimą, tai yra John De- 
Righter. Atsiminkim, kad 
žydeliai ar kitokie mums 
nieko gero nepadaro. Galim 
tikėtis, kad lietuvis lietuviui 
daugiau pasitarnaus reika
lui esant. Taigi, kai nueisite 
balsuoti, padėkite kryželį 
(x) prie John DeRighter 
vardo.

Nuo spalių pirmos die
nos pas mus įnėjo galion 
naujas įstatymas, kuris rei-

negu jus. Mums nėra skirtu- kalauja, kad visi automobi
mo, kas šalį valdo, kad tik 
duotu laisvę visiem, kad vi
si butų lygus ir laisvi, kaip 
yra visuose demokratiniuo
se kraštuose. Tada nereikė
tų karo lauko teismų ir ne
reikėtų broliui brolį šaudyt. 
Pakol laisvės Lietuvoje ne
bus, tai tokie kongresai, to
kie diskusijų parengimai 
negalės užsibaigti, bet da 
dažniau kels protestus prieš 
sauvalę ir smurtų. Dėl to ir 
aš matau reikalo juose da
lyvauti ir gelbėti jų veiki
me.

lių vairuotojai turėtų naujai 
išleistus valstijos leidimus; 
priešingai, bus areštuojami. 
Taigi, kurie tokių leidimų 
dar neturite, tuoj išsiimkite.

va Iri inink'ii

“Laisvės” korespondentas 
užkliuvo už socialistų 

pikniko.
Į buvusį čia socialistų pik

nikų atsilankė miesto tary
bos pirmininkas, demokra
tas Butters, ir paprašė, kad 
leistų jam pasakyti keliatą 
žodžių į susirinkusius lietu
vius. Socialistai jo prašymą 
patenkino. Butters savo kal
boje apeliavo į piliečius, 
kad pastarieji balsuotų už 
jį. “Laisvės” reporteris ban
do socialistus pašiept už su
teikimų vietos demokratui 
baiso. Gaila, kad vietos ko
munistų vadas trumpos at
minties žmogus. Pora metų 
atgal, jis pats už tą patį 
demokratą Buttersą per 
“Laisvės” špaltas agitavo 
kiek drūtas. “Laisvės” žval
gui turėtų būt aišku, kad šį
met komunistų partija ne
tiesioginiai, bet vogtinai į 
šalies prezidentus remia de
mokratų partijos kandidatą 
Rooseveltų. Dėl Roosevelto 
kandidatūros rėmimo vie
nas “Daily Workerio” re
dakcijos štabo narys. Casey, 
pabėgo net ir iš partijos. 
Pora metų atgal “Laisvė” 
Rooseveltų su jo NRA va
dindavo fašizmo vykintoju, 
o dabar fašizmo jau nėra.

Patarčiau “Laisvės” ko
respondentams geriau sekti 
“Laisvę,” tuomet nereikės 
tokių niekų prikaišiot so
cialistams.

LIETUVIU KLIUBŲ KON
FERENCIJA.

Spalių 4 d. So. Bostone į- 
vyko Mass. valstijos lietu
vių kliubų pasitarimas. Pri
imta atskaita iš Suvienytų 
kliubų pikniko, kuris buvo 
rugsėjo 20, Maynarde. Pel
no nuo pikniko liko $202.46.

Visiem pikniko darbinin
kam mokestis perduota jų 
kliubų atstovam, ir visi gaus 
mokestį iš savo kliubo.

Nuoširdžiai dėkuoju vi
siems darbininkams, kurie 
gana sunkiai dirbo piknike. 
Taipgi dėkuoju visai publi
kai, kuri buvo į piknikų at 
silankiusi. Ačiū ir laikraš
čiams, kurie patalpino ma
no pranešimus.

Pikniko gaspadorius,
K. P. Šimkonis.

Smuikininkas Vincas Grei
čius išvažiavo su B. Krylo 
symfonijos orkestrą koncer
tuoti. Pirmiausia lankėsi 
Chicagoj, o paskui išvažia
vo į vakarines valstijas. 
Kontraktų turi padaręs ant 
dešimties sųvaičių. Greičius 
yra talentingas smuikinin
kas.

MIRĖ JUOZAPAS MI
LERIS.

Lock 3, Pa. Spalių ld. ap
skrities ligoninėje mirė pa
žangus vyras J. Mileris, 66 
metų amžiaus. Velionis pa
ėjo nuo Mariampolės, buvo 
nevedęs, bet turto nepaliko. 
Buvo gero budo žmogus ir 
per ilgus metus skaitė “Ke
leivį.”

Antanas Murauskas.

užmušė ant gatvės elektra. 
Prietaringi žmonės dabar 
kalba, kad tai turbut jau ta 
"auza” tokia. Žinoma, “au
za” su mirtimi neturi nieko 
bendra.

Velionis tapo palaidotas 
Stoughtono kapinėse, kur 
ilsisi ir jo tėvelis, J. Šilans
kas, apie 3 metai ten palai
dotas. Smagu pažymėti, kad 
į paprasto darbininko lai
dotuves suvažiavo gal 50 
automobilių. Garbė nor- 
uocdiečiams. Kuomet nu
miršta senas žmogus, tai ne- 
taip jau graudu, bet kuomet 
taip nelaimingai žūsta jau
nuolis, ateities žiedas, tai 
tikrai yra liūdna, o juo la- 
biaus širdį skauda velionio 
motinai, U. Šilanskienei, 
kuri būdama našlystėj jau 
buvo susilaukusi paramos. 
Dabar ji paliko didžiausia
me nubudime su apie 14 
metų šuneliu. Bet nieko ne- 

— miisu arvvpnimn,---------------J — ~

kelias vien tiktai dygliais
nuklotas. Lukšių Juozas.

Rugsėjo 30 buvo kriaučių 
54 skyriaus mėnesinis susi
rinkimas. Oras pasitaikė la
bai prastas, tai žmonių atė
jo nedaug.

Direktorių taryba ir Joint 
Boardo atstovai pranešė, 
kad visa Amalgameitų uni
jos vyriausybė susirupinusi 
nacionaliais šalies rinki
mais. Kituose lokaluose 
smarkiai eina Darbo Parti
jos organizavimas. Apart 
politinių veiksmų, atstovai 
pažymėjo, kad overkotų se
zonas šįmet bus ilgesnis, ne
gu buvo manyta 
šventes.

Delegatas A. Bubnys pra
nešė, kad jis jau pradėjęs 
susitvarkyti perėmęs dele- 
gatystę iš Jankaičio. Pas 
Kalvelę darbininkai gavo 
ant vienų žiponų pakelti 
penkta nuošimtį, o ant kitų 
—dvidešimtų. Visos dirbtu
vės dirba ir kaip kur trūks
ta darbininkų, pridūrė dele
gatas.

Kriaučiai rengia balių, 
rodos, 18 spalio dienų. Su
sirinkime išrinkta komisija 
ir darbininkai tam baliui.

Veikalas prastas ir darbi
ninkams jį vaidinti visai ne
apsimoka. Publikos buvo 
nelabai daug ir vargiai ren
gėjai padengs padalytas iš
laidas.

Aido choras gyvuoja ga
na senai ir siyo parengi
mais iš praeities gana gar
sus. Jo vardas Brooklyne 
buvo populiarus. Bet pasta
raisiais keliais metais jo pa
rengimai skysti, statomi 
scenos veikalai, jeigu ne
skaityti “Tamylos,” labai 
silpni. Kas yra su Aidu, tai 
patys aidiečiai galėtų ge
riausiai nujausti. Kad Aido 

. , choras jau nebetoks, kaip
prieš žydų Į)UVO> tai Brooklyno publi

ka jau pastebėjo. Aido cho- 
įas turi daryti viską, kad at
gautų tų energiją, tų gyvu
mų, ką jis turėjo penki—de
šimts metų atgal.

Spalio 4 buvo Aido Cho
ro dainininkų grupės suvai
dintas Labor Lyceum “Ka
vos kontestas.” Vaidylos 
buvo silpni ir pats veikalas 
nekoks. Stebėtis reikia, kad

“Naujoji Gadynė” po Ch. 
Jankaičio skandalo kriau
čių lokale, ėmė iieškoti Jan
kaičio “nekaltybės.” Mėgi
nama nuduoti, kad kaltinin
kai yra komunistai ir ypa
tingai Centro biuras. Aš 
niekad nenoriu teisinti ta 
biurų, bet šiuo atveju nega
liu “Naujai Gadynei” pri
tarti. Juk visi kriaučiai pa
smerkė Jankaitį, atėmė jam 
visas teises lokale už “pas
kolų” ėmimų iš kontrakto- 
rių, tai kaltinti užtai Centro 
biurą, komunistus — neiš
mintinga. Jurgis.

LIETUVIŲ GYVENIMAS IR DARBAI.

“Darbininko” redakto
rius Kneižys išsigando be
dieviškų pinigų. SLA. 131 
kuopa rengė pikniką 27 d. 
rugsėjo prie New Por.d. 
Rengėjai buvo padavę 
Kneižiui tris dolerius, kad 
pagarsintų rengiamą pikni
kų per radio subatoje. Pini
gus priėmė ir su mielu noru 
sutiko garsinti. Bet prieš 
nat radio pusvalandį Knei
žys iš So. Bostono per tele
foną pranešė rengėjams, 
kad negarsins ir pinigus su
grąžins. “Darbininko" ra
dio pusvalandis garsina vi
sokius saliunus. bet SLA. 
kuopos pikniko pabūgo. 
Keistas žmogus.

Socialistas.

GARY, IND.
Kas veikiama musų mieste.

Spalių 4 d. LDS. 81 kuo
pa turėjo susirinkimą. Nors 
narių dalyvavo neperdau- 
giausia, bet, buvo didelio 
pasiryžimo veikti.

Buvo pakeltas klausimas 
apie Amerikos Lietuvių 
Kongresų—ar dėtis prie jo, 
ar ne? Visi, kaip vienas, nu
tarė prisidėt, ir paskyrė $3 
iš kuopos iždo kaipo metinę 
mokestį. Taigi nuo 4 spalių 
LDS. 81 kp. jau skaitosi A- 
merikos Lietuvių Kongreso 
narys. Kaip žinia, Kongreso 
tikslas yra pagelbėt Lietu
vos liaudžiai atgauti laisvę 
ir demokratines teises.

Iš Gaiy miesto jau 7 drau
gijos pritarė kongresui.

BRISTOL. CONN
Dirbtuvės dirba 

smarkumu, taip kaip
visu

karės

toliečiams, vieton bažny
čios jie pasistatė vasarna
mį ir daug smagaus laiko

metu. Kolei veikė NRA, tai ten P,a e.‘.dzla- Is kitų kolo- 
dirbo 40 valandų ir kada , at?’lank? ,?<* stebis,, 
reikėdavo dirbt ilgiau kaip kad tokia maža lietuvių ko-
40 valandų, tai mokėdavo ,on‘Ja. turlme ^azl«
už viršvalandžius laika ir getą ir jau senai išmokėtų, 
pusę. Panaikinus NRA da- TV'.' but- Bristolio hetuvia,
bar kitose dirbtuvėse jau lok,le /jeningi dėlto nes 

veik visi skaito Keleivy 
Rugsėjo 19 Marcinkevi-

turi dirbt 12 valandų į die
na ir 6 dienas sųvaitėje, 
negauna jokio 
už viršlaikį.

Darbams pagerėjus jauni
mas pradėjo ženytis. Dvi 
lietuvaitės ištekėjo už lenkų 
ir viena už airišiuko, o kiti 
trys lietuviai vaikinai apsi
vedė su lietuvaitėmis.

Namų savininkai nusi
skundžia, kad negauna ran-

įr
užmokesčio č

Viena kuopos narė prisi 
minė apie Ispanijos darbi- dų, tai pradėjo kelt už bu 
ninku kovų su fašistais, ku- tus randas, o kuomet mokė

ciai savo namuose buvo su
rengę dideles išleistuvių 
vaišes savo sunui Juozui. 
Mat jaunasis Marcinkevi
čius rugsėjo 20 išvažiavo į 
Bostonų į Wentworth Insti
tutų mokintis mechaniko 
inžinieriaus mokslų. Svečių 
buvo apie 60 ypatų. Buvo 
daug jaunimo ir senių, ir vi
si linkėjo jam daug laimės. 
Mes visi bristoliečiai tiki
mės, kad užbaigus jums

rie žudo nekaltus Ispanijos stis už darbų nekyla, tai dar- mok’s]a iškelsime tau nema-. 1   L _ — _ * _ — 1 — — — . _ T — —. —a. 1 Ta a I X x 1 . l x . 1 . I . */. ♦. . Irs _

MASS.NORWOOD.
Netikėtos šermenys.

Iš 17 į 18 rugsėjo 
čia užsimušė 
metų vaikina 
tis. Sakoma, velionis buvo1 
nuvažiavęs į Brocktono fė-i 
rus ir grįžtant namo auto
mobilis apvirto ir jaunuolį 
užmušė ant vietos. Apie ma
šinos apvirtimo priežastį 
kalbama visaip, bet tikrai 
niekas nežino, nes nelai
mingasis važiavęs vienui
vienas. Pažvmėtina. kad •>
tame pačiame name gyve
nęs anais metais jaunuolis 
J. Vianskutis taipgi žuvo. Jį

darbininkus. Kas pagelbė- bininkų būklė ir tų, kurie 
jus darbininkų valdžiai lai- dirba, pasidarė gana sunki 
mėti kovų prieš fašistus,
vietoje buvo surinkta aukų 
$5.00 ir pasiųsta 81 kp. var
du. Nutarta surengti vaka
rienę trumpoj ateitv ir iš-
rinkta is S narių komisija Semestras Zigmantas ir Juo- 
tam nutarimui įvykinti. Da
bar lauksime vakarienės.

Gary miesto Lietuviu De- 
naktį mokratų Lyga, kuri suside-

Iš draugijų stipriausiai 
laikosi Liet. Nepr. Kliubas. 
Jis jau gyvuoja 33 metai, ir 
tame Kliube yra da du na
riai, kurie jį organizavo, t.v.

žesnes vaišes, kokias išva
žiuodamas mums iškėlei.

Senas Bristolieti*.

zas Seliokas. Abudu eina 
aštunta dešimti metu ir vrafc- S *■ v
daug nuveikę Kliubo gero-

jaunas, vos 19; da jį pažangių draugijų, 25 Įkait^^ai '" Ju dvKjų"pa- 
s, E. Šilansku-|SDaiiu rengia didelį, balnį ^"jtkhubiSpo su- 

, įbžo w. lotn tvertas ant iaiSVų pažiūrų,
„ , kas tuose laikuose buvo re-Korespondentas.

palių
Saxon
Street.

Užmušė žmogų ir pabėgo.
Dedhame pereitų nedėl- 

dienį automobilius užmušė 
einant gatve Johnstonų ir 
sunkiai sužeidė jo žmonų. 
Ji guli ligoninėj ir nežino, 
kad jos vyras jau nebegy
vas. Užmušėjas pabėgo ne
sustojęs.

DUQUESNE, PA.
Vasaros metu musų lietu

viai lenktyniavo piknikais, 
dabar atvėsus orui, pradėjo 
rengti balius. Spalių 17 į- 
vyks Lietuvių Kliubo balius 
ir bus labai iškilmingas, 
grieš gera orkestrą ir už
kviesti visos apielinkes lie
tuviai.

Nors lietuvių čionai gyve
na nedaug, bet yra net sep
tynios draugystės skirtingų 
pažiūrų, tačiaus visos drau
gystės sugyvena draugiškai 
ir viešuose reikaluose veikia 
iš vieno.

tenybė. Kliubas ir šiandien 
gerai stovi, turi kelis tūk
stančius dolerių pinigų ir 
turi labai gražų parka su 
svetaine. Vasaros metu 
Kliubas laiko ten parengi
mus ir išrandavoja kitiems. Darbai musų apielinkėje 

Šių vasarų tame parke bu- biskį pagerėjo, tai ir darbi- 
vo 20 parengimų. Už tai ninkai linksmesni, 
daug garbės priklauso bris-i Pelėda.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Na, kur gi tu buvai din- pabudau, tai muterkos jau 
pereitą sąvaitę, tėve? gulėjo ant stalo. Valuk to, 

žmonės jau pradėjo kalbė- Maike, aš ir negalėjau pas
gęs

ti. kad tu išvažiavai Ispani
jon kunigu dvarų ginti.

—Mėrkavau važiuot,
Maike, ale nelabasis koją 
pakišo.

—Kaip tai “pakišo”?
—Buvo taip, vaike. Nu

ėjau pas daktarą, kad ap
žiūrėtų mano sveikatą. Jis 
visą mane išbadė, iščiupi
nėjo, ir atrado, kad man ge
ležies trūksta. Sako, kai 
žmogus geležies neturi, tai 
jis negali būt sveikas. Ir da
vė man receptą, kad nuei
čiau i dimgštori ir nusipirk
čiau geležinių lašų. Ale ei
damas i drugštorį aš žiuriu, 
kad prie saidvoko stovi pa
statytas armobilas ir jo ra-

nedėlia ateiti.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.

tave pereitą
—Išrodo, tėve, kad aš ta

vęs jau neišmokysiu. Kas 
sykis tu vis didesnių kvaily
sčių pridarai.

—Nesibark, Maike, ba 
ir taip jau daug iškentėjau. 
Geriau eikim i saliuną ir už- 
fundyk man iš to džiaugs
mo, kad aš da gyvas.

—Gėrimas, tėve, yra ki
tas blogas paprotys, kurio 
tu turėtum nusikratyt.

—Išsigert nieko neiška- 
dija, Maike. tik gert reikia 
su razumu.

—Šita pasaka jau per
daug pasenus, tėve. Dabar 
jau yra kitokia.

—O kokia?

Apie tautininkų sauvalia
vimą.

Gerbiamas prieteliau! 
Rašai man, kad Amerikon 
ne užsimoka važiuot, nes ii 
tenai toks pat skurdas, kaip 
Lietuvoj.

Brangusis! Jus gal neži
ndė. kas čia darosi, kaip čia 
žmonės skursta ir vargsta. 
Jei jus žinotute, jus taip ne- 
nianytute.

Aš nors trumpai noriu 
ivms nušviesti padėti. Pas 
mus netik kaimas, bet ii 
miestas skursta. O vpač A- 
h-tus I. kur visi prekybinin
kai. amatininkai ir darbi
ninkai neturi jokio pragy
venimui šabinio. Šis mies
tas rusu laikais gerai gyva 
vo: čiabuvo turgai, žmonės 
nejuto jokio vargo, visi link
smi ir turtingi buvo. Dabai 
gi, kada pradėto šeiminin
kauti “saviškiai.” kurie ne
siskaito su liaudimi, tai Aly
tus I liko be turgaus ir be jo
kio judėjimo. Visi namų sa
vininkai skursta, nes jų su
krauti į namus kapitalai ne
atneša jokios naudos — sto
vi tušti, neišnuomuoti. 0 
kad ir išnuomuoti, tai neap
simoka nei amostizaciia. 
bet valstybės ir savivaldy
bės mokestvs vistiek lupa
mos tos pačios, kaip ir ge
resniais laikais iki 1926 m.

Aš pats turėjau ten na
mus. bet turėjau nuo jų atsi-

provokatorių, kurie buvo 
teismuose prieš mane liudi
ninkais ir jų paklausė, ma- 
tautininkams ištikimi, stojo 
ne nubaudė. Negana to. dai 
mėgino mane padaryti “len
kų šnipu.” Man beeinnant 
prie demark-linijos su rei
kalais, jie mane sulaikė ii 
policijai bevarinėjant mane 
po kalėjimus, kaž kas pavo
gė mano pinigus. 1,100 litų. 
Nežiūrint visokių skundu 
valžiai ir ministerijai, ir pa
aiškinimų kaip buvau ap
vogtas. vistiek valdžia ne
nubaudė tų valdininkų už 
apsileidimą tarnystėj ir ne
gražino mano 1,100 litų.

pasirodo, kad 
kam. Kitaip 

ne tautininkas 
nes tavęs nie-

PARAKO KVAPAS.
Nekuomet, nekuomet ne- tybių liogeryje yra Italija, 

dvokė taip parako kvapas. Vokietija, Japonija ir ke- 
kaip dabar; nekuomet, ne
kuomet žmonės nevaikščio
jo su deglais taip neatsar
giai, kaip dabar; nekuomet 
patrankų vamzdžiai ir avio 
bombos netroško taip žmo
gienos, kaip dabar; nekuo
met nebuvo taip apjakinti j

lios kitos smulkesnės, kurių 
viena nepatenkinta Triano- 
no sutarties sąlygomis, kita 
turi nesuvestas sąskaitas su 
visais savo kaimynais, tre
čia jieško saugaus kelio i 
jurą ir tt.

Vienai valstybei trūksta

tai prisukti dailiomis mutar- —Dabar yra sakoma: 
komis. Man tuoj dinkt i gal-.“Negerk, nes protą prager- 
vą mislis: kam čia eit i d imk- si.”
storį ir spendyt pinigus, kad; —o aš tau pasakvsiu,
ir šitos muterkos padarytos Maike, kad ir tavo pasaka 
iš geležies. Taigi atšriuba- nogut.
vau aš jas ir susidėjęs Į ki-. .—Kodėl?
šenių parsinešiau namo, o —Ogi todėl,
vakare arbatą gerdamas iš- proto žmogus 
sirinkau penkias, kur ge
riau nušlipavotos, ir prari
jau.

—Tas muterkas?
—Jes, vaike.
—Ar tau galvoj buvo ne-

Maike, kad 
negali pra- 

gert. Kas yra nuo pono Die
vo žmogui duota, tai to ne- 
pragersi.

—Gal pragerti ir negali
ma, bet galima jr taip ap
svaiginti, kad iis nustos 
veikęs.

—Maike, ne aš čia kaltas. —q su manim yra kaip 
Tas durnas daktaras man tik atbulai, Maike. Kai aš 
pasakė, kad mano kraujui išgeriu gerą porciją, tai tuo- 
reikia geležies. i jaus daugiau žinau. Ir taip

gerai ?

—Bet jis tau nesakė mu
terkas lyti.

—Tai koks čia difrensas, 
Maike? Juk geležis visa 
vienoda. Aš buvau kitąsyk 
kalvis, tai žinau.

nimo vadžias savo rankose 
turi anglų, fi-ancuzų ameri
kiečių mijijardieria , rytoj, 
po karo, juos pakeis vokie
čių, italų, japonų ar dar ku
rių kitų, tai kas čia pasikeis, 
kas pagerės: visi jie aršus, 
negailestingi, godus, rajus 
ir plėšrus, visi jie nori ir sie
kia tik vieno: pelno, pelno 
ir pelno!

Ką gal pasauliui padary
ti gero tie, kurie uždarė sa
vo fabrikus ir išmetė gatvėn 
darbininkus be darbo, duo
nos, pastogės, rūbų ir avali
nės tik todėl kad jiems ga
minti tapo nebepelninga, 
kurie gaminių perteklių, 
milionų rankų ir galvos dar
bo vaisių, sunaikino tik to
dėl, kad palaikytų tinkamas 
prekių kainas rinkoje.

Jie negirdi dejavimo al
kanųjų motinų, nes įpranta 
žalos, kylančios iš tokios 
konjunktūros, vaikų, ku
riems trūksta maisto, pasto
gės, žmoniškos priežiūros. 
Jie nesirūpina tų žmonių li
kimu, kurie dirbdami jų fa
brikuose neteko sveikatos, 
o su sveikata — darbo ir at
lyginimo. Jiems nerupi jau
nuomenė, kuri ne dė’ nuo jų 
pareinamųjų priežasčių ne
gauna mokslo, auklėjimo, 
išsilavinimo, net maisto ir 
pastogės.

Tačiau karas bus. nes Eu
ropos oras kvepia earaku, 
nes patrankų vamzdžiai ir 
aviobombos trokšta žmo
gaus mėsos ir kraujo, nes iš
mestieji milijardai karo pa
būklams neturi žūti be pel
no, nes neturi rudyti pa
trankų ir šautuvų vamz- 

ir atidrėkti sardėliuo- 
dinamitas ir bombos, nes

parako durnuose, fosgeno 
rūkuose, iperito dulkėse tu
ri būt raižomas naujai Eu
ropos ir pasaulio žemėla
pis.

Karas bus, bet viso pa
saulio darbo žmonės, kurie 
visų daugiausia kentėjo ir 
tebekenčia dėl karo, viso 
pasaulio darbininkai turi 
būti pasiruošę prieš karą 
pavartoti sankcijas, pavar
toti tuomet, kuomet jokie 
paktai, jokios sutartys, jo
kios Tautų Sąjungos pasau
lio nuo karo išgelbėti nebe
pajėgs. Tos sankci. os turi 
būti taiklios, tikros, švarios 
ir paremtos šimtų milionų 
organizuoto pasaulio darbi
ninku. trokštančių taikos ir 
teisybės generaliniu strei
ku. Ccbra de! Capella.

žmonės, smulkiųjų miesčio- nikelio, vario, kaučuko, naf- 
nių masės, kaip dabar; ne- tos, geležies rudos, akmens 
kuomet nebuvo tokios blan- anglio; kitai—kavos plan- 
kios, bespalvės, dviprasmis-) tacijų, medvilnės, šilkme- 
kos diplomatų kalbos, kaip džio, arbatos; trečiai—gal- 
dabar: nekuomet neuždir-j vijų, javų, smulkiųjų ūkio 
bo tiek daug ginklų fabri-Įsakų produktų. Bet kur ra- 
kantai ir akcininkai, kaip si šiandien tokią valstybe, 
dabar: nekuomet taip drą- kuri turėtų viską, ko jai rei- 
siai, atvirai ir akiplėšiškai j kia? Tokios valstybės nėra.

Tokiu budu 
’kųstis nėra 
pasakius, jei 
—nesiskųsk, 
kas neužtars.

O gal užtai man pensijos 
neduoda, kad aš savo laiške 
švietimo ministerijai para 
šiau, kad dvarininkė F. Ma
linauskaitė nėra niekuo pa
sižymėjus lietuvių sąmonės 
kėlime, nes ji nemoka lietu
viškai. tačiau jai paskyrė 
100 litų pensiją i mėnesi iki 

T ’vo«. o aš, knygne
šys, gavau tik po 50 litų, bet 
ir tų man neišmoka?

Vienu žodžiu, kas netau- 
tas persekiojamas, 
“priešvalstybiniu.” 
to pasekmė? Ogi 
liko sukiršinti vi

sam krašte ir da aršiau sto- 
;o opozicijon. Dabar jau. 
kad ir kaip tautininkai ne
kalbėtų. neaiškintų, vistiek 
liaudis nuo jų nusigrįžo ii 
niekuo nenori prisidėti prie 
jų sumanymų, nes žmonės 
mato. kad vistiek iš to visko 
tik tautininkai turi naudą, o 
visi kiti tik skursta.

Taigi, brolau, gali supra
sti mano padėtį ir vargingą 
gyvenimą.

Senas kovotojas.

tininkas, 
daromas 
O kokia 
žmonės

sakyti, nes jokiu budu nega 
Įėjau išmokėti valdžiai mo
kesčių. Taigi, kad mano a- 
kvs nematvtu ir širdies ne
skaudėtu kaip antstolis na
mą parduos, aš prasišalinau 
ir dabar gvvenu Klaipėdoi 
Čia aš pradedu vėl iš naujo 
gyventi.

Gal šiaip taip ir Alvtu; 
bučiau prasimaitinęs, bet su 
mano notura aš jokiu būdu 
ten ilgiau gyventi negalė-
ian ir nnrin nasLakvti i-lnllcnXX XXWX X V* » VX X « Vz < * »
Aš esu pripratęs prie demo
kratijos: aš 16 metų gyve
nau Amerikoj ir nuo 1920 
iki 1926 m. Lietuvoj, ko) 
dar buvo žmonių rinkta val
džia. aš dar galėjau gyventi 
ir dirbti ir džiaugtis ta Lie
tuvos nepriklausomybe, už 
kuria aš taip sunkiai kentė
jau kaipo knygnešys. Lukiš
kių kalėjime puvau. kol ne
pasprukau i Ameriką 1904 
metais. Bet dabar jau mes 
visi tie. kurie kovojome už 
demokratinę

mą Lietuvą, e 
ir paniekinti.
pasakome koki teisybės žo
di. tai tuojau mus baudžia 
Vienu žodžiu, dabar teisy- į

nepriklauso- 
?ame atstumt’ 
O jeigu mes

Aušros” Dalykų 
Reikalu.

Gerbiamas Redaktoriau 1 
Kaip žinote, “30 Metų 

Spaudos Atgavimo” antro
jo tomo knygose tilpo kelia
mas “aušrininkų pareiški
mų.” Daugiau panašios me
džiagos musų tautos atbudi
mo periodui nušviesti tilps 
rečiame tome, kuris turėtų 

•šeiti ateinančiais metais.
Bet kaip visur pas mus, 

'.aip ir šitame atsitikime, kas 
nors turi kokius dokumen
tus, reikia raginti, kad juos 
eistų paskelbti.

Pirm trisdešimties

vra netik su manim vienu. 
Maike, ale ir su kitais. Tu 
turėtum kada nors ateiti į 
musų Pilnos Blaivybės Su- 
saidės mitingą, tai ir pats

bės nejieškok. Aš 
pavyzdi. Kretingos vieno’ 
mokvkloj apsivogė vienc 
stambaus tautininko sunūs 
tai nei byla nebuvo jam iš 
kelta: potam vėl tas pats va
gis susinešė su kitais ir iš 
kabino raudoną vėliavą. Už 
tai jis buvo sulaikytas ir lai 
komas Bajorų kalėjime, ko1 
jo tėvas nepasitarė su tauti

vargu tokia ar kuomet bus.nekalbėjo
teoi etiškai apie Karo nau- kakj yra gimtai mi-
dingumą ir reikalingumą, j Iio valstiedių, darbinin- 
kaip dabar; nekuomet ne- 'k jei nėra antrame a! 
buvo metama tiek daug pi-; bent kelintame kįiOmetre 
mgų ginklavimuisi, kaip da- akmens anglių, geležies ru 
bar. Nekuomet taikos su- dos, kaučuko, naftos, vario, 
kiai, paktai, koalicijos, pa- medvilnės, kavos plantaci- 
stangos pasaulio taikai is- jų? Ar kalti šie milionai 
aikyti nebuvo tokie silpni, įmonių, nenorinčių nieko ii 

neveiklus, kaip dabar: ne- gįrf}ėti apie karą, kad vie- 
kuomet kai o ir pasaulinio nas ar milionierius,
karo pavojus nekabojo taip kokjos nors pramonės šakos 
ant galvos, kaip dabar: ne karalius, įsigeidė paglemžti 
tuomet karas nebuvo tokis kko savo varžovo gabalą 
pragaištingas kultūrai, uz- rįnkos ar trūkstamos žalia- 

?

tvirtojo režimo 
apie karo nau-

frontės gyventojams, krizio 
ir skurdo slegiamoms žmo
nių masėms, kaip dabar.

Šių dienų Europos valsty
bių plotai, ne tik Europos, 
bet Azijos, Afrikos ir Ame
rikos žemynai yra panašus į 
minų prileistą jurą. kurioje 
saugiai gali vaikščioti tik 
žvalus, akylus ir įgudę piro
technikai, o šiaip neatsar
gus drąsuolis gali užminti

vos
Šie milionai ramių, kuk

lių, darbščių, taikingų žmo
nių bus verčiami kažkieno 
valios ginklu pulti žemę. 
jiems nežinomą ir jų neno
rimą; žudyti žmones nepa
žįstamus, nieko jiems blogo 
nepadarius, taip pat karo 
nenorinčius, kaip ir jie. Jie 
bus verčiami ginklu ranko
je vykti nukariauti geležies 
kasyklas, kurios jiems ne- 

akmens anglio 
nebus

ant opios žemes voties ir vo 
tis gali trukti, o tokios vo- reikalingos; 
ties trūkimo pasekmės vi- atsargas, kurios jiem
siems mums gerai žinomos, 'naudingos: metalų ar mine

ralų žemėje klodų, kurių jie 
niekad ir nevartos: medvil
nės ir šilko plantacijų, kurių 
jie nenešios, kolonijų rin-

Šių dienų pasaulis yra pa
našus į sprogstamos me
džiagos prikrautą laivą, ku-
■ io kapitonas, svaigdamas ikų? kuriose jie neprekiaus, 
.aivo didumu, greitumu n naujų žemės plotu, kuriuose 
tiorumu. liepia važiuoti tie- į npm-vpns

šiai į plūduriuojantį lede;' " . ‘ • • •
kalną, manydamas, jog lai-; ,.tie mi^1(>nai >amiU '•> 
vas be pavojaus jį perskros į -1^ taikos trokštančių gy- 
ir tuo įrodys šių dienų tech- Y.entc!JU karo nenori, neken- 
nikos tobulumą, tačiau tas Į fia’ jam nesiniosia, jo ne- 
laivo kapitonas neapskai-i taukja, nieko is jo, be blogo 
eiuoja, kad ledo kalnas gali. :r. P1*10, nesitlkų tai, kyla 
būti didesnis, kad laivas ga- ■ klausimas, kam ir kuriem 
Ii būti ledo kalno įlaužtas ir: 'a^aiP tas karas reikalinga 
dėl smarkaus sutrenkime Į naudmgas ir pelningas, 
gali sprogti laivo sprogsta- Tiems ir tokiems tik,kurie 
moji įkrova. pralobo ir buvusiam kare:

Gal net dar daugiau: pa- .ien?s ir. tokiems kurie savo 
saulis yra ne vienas, bet du strigusius, uzsąlusius kapi-

?e

talus pakaitins tankų n 
bombų ugnim, kurie žmo
nių, tiesioginių ir netiesio
ginių mokesčių pavidale, 
sudėtus kruvinus skatikus 
-ugriebs savo kišenėn, im
dami už karo pabūklus, 
•eikmenes po 300'< gryno 
pelno; tiems, kurie galės 
pasakyti: “Karas mums rei
kalingas todėl, kad jis 
mums pelningas!”

Karas, toji aršioji žmo
nių, ypač darbo žmonių, ne
laimė, taps kaikurtems di
lelio, neregėto pelno šalti
nis.

Ar karas išspręs kolonijų 
rinkos klausimus, ar atku
tins pramonę, ar pašalins 
tedarbą, ar suteiks darbi- 
įinkams teisingą už jų dar
bą atlyginimą, ar grąžins 
•>enuosius prosperity laikus, 
ir suteiks visiems norin
tiems darbo, duonos, pasto
gės, pragyvenimui reikme
nų. ar pašalins aršią ir vis 
aštrėjančią luomų ir klasių 
tovą? Ne, vienas tėra šiems 
klausimams atsakymas: ne
r dar sykį ne!

Karas yra varžytinės ne 
autų, ne masių, ne darbo 
žmonių. ne valstiečių, bet 
kelių didelio masto turtuo- 
’ių, norinčių pašalinti iš ke
lio savo konkurentus ir visą 
’asaulį Įsidėti savo kišenėn, 
šiandien ekonominio gyve

dideli šarvuoti laivai, kurie 
plaukioja jūrėse savo galin
gumui bei atsparumui išmė
ginti, tačiau tų laivų kapito
nai yra nenumaldomi ožiai 
pilni visokių prietarų ir ka
prizų, kurie liepia tuos lai
vus vairuoti taip. idant ke- 
’yje iie susidurtų ir abu žū
tų. Tokie du šarvuoti laivai 

dvi valstybių sąjungos.

metu 
A. J.

Višteliauskas paskelbė A- 
nerikos laikraščiuose eilę 
aštų apie “Aušros Gady- 
įę.” Dr. Basanavičius per 
aikraščius skundėsi dėl 
‘Aušros” archyvo sunyki- 
p.o.

Taigi vardan musų kultu
os istorijos reikalų prašy
čiau paskelbti jūsų laikraš
čio skiltyse, kad atsišauktų, 
kas turi kokius senus laik- 
aščius, kur tilpo “Aušros” 
kūrėjo Dr. Jono Basanavi
čiaus straipsniai:

(1) Iš lietuvių atsigaivi- 
įimo proceso.

(2) Kur yra Aušros ar
chyvai ?

(3) Šliupo Misija Varšu
voje.

(4) “Miksas ir Jankus 
)rie Aušros.”

(5) “Dar apie Mikšą ii 
Tankų.”

Taipgi Mačio (Kėkšto) 
kokie laiškai ir A. J. Vištė- 
iaus “apie barnis Dr. J. Ba- rioms nūdien trūksta -rinkos 
<anavičiaus su Martynu Jan- ar žaliavos, kitoms gal ir 
kum” įdomus straipsnis. žemės savo žmonių prieaug-

Pakartojus juos 3-čiame liui apgyvendinti, tos vals- 
•iršminėtų knygų tome daug tybės sakosi turinčios “tei- 
oasitarnausime musų raštų sę” reikalauti sau iš tų. ku

rie turi, ko jiems trūksta: 
rinkos, žaliavos arba erd
vės.

Tokių “nepatenkintųjų,” 
arba “nuskriaustujų” vals-

duosiu Dr. Basanavičius ir
1 TT

HINDENBGRGAS” VIRŠ 
BOSTONO.

pamatytum, kad aš neme-
—Ne, tėve, tu nežinai, iuoju. Kada musų preziden- njnky valdžia ir be jokios 

Ta geležis, kuri reikalinga tas būna trezvas, tai jis tyli, bausmės išleido. Ir jam tac 
žmogaus sveikatai, yra visai R ?lt_1 kalba; ale kai būna neoakenkė: jis iau sėdi 
kitokiam pavidale, ir jos išsigėręs, tai tada niekas mjgkų departamente ir ima 
reikia labai mažai žmogui, balso negauna, jis vienas už gera ajgą kajp direktorius. 
Apskaitoma, kad vidutinis- visus kalba. Na, tai kaip tu nežiūrint kad ir lietuviška’ 
ko žmogaus kūne iš viso vra ’okuoji, Maike. ar tas

parodo, kad snapsastik apie ketvirta uncijos da
ne-
pri-

lis.
kaip—Ar tai bus mažiau, 

penkios muterkos?
—Daug mažiau.
—Tai kaip tu rokuoji, 

Maike, ar tas daktaras ne
kaltas?

—Ne, tėve, čia tavo pa
ties kaltė, kad tu jo patari
mo neklausei. Aš tik ste
biuos, kaip išlikai gyvas 
tiek geležies pririjęs!

—Bet jau mislinau, kad 
tavęs daugiau nepamatysiu, 
Maike. Nuvežė mane ošpi- 
tolėn ir kai uždėjo ant fei- 
so tokį gupturą su kažin ko
kiom liekarstvom, tai ir ne
jutau, kaip užmigau. O kai

aiškiai nekalba.
Dabar aš duosiu palygini

mą apie save. Aš nuo 1926 
metu jokios privilegijos kai 
po knygnešys, neturiu. Man 
neduoda jokios tarnvbos: 
pensuos kurią skvrė švieti
mo ministeris po 50 litų ik: 
gyvos galvos, neduoda ir

duoda žmogui daugiau ra- 
zumo?

—Pirma tu sakei, tėve, 
ikad protą žmogui duoda 
Dievas, o dabar vėl tvirtini, 
kad iis atsiranda iš degti
nės. Taigi išrodo, kad apie
protą tu nelabai daug žinai, nepasako dėlko neduoda

—Jeigu taip, tai uskiuz- (gal dėlto, kad aš iškėliau 
mi, Maike. Gali būt, kad per kelių tautininkų blogus dar- 
apmilką aš padariau mis- bus viešumon). Man atrodo, 
teiką. kad aš, kaipo kovotojas už

—Gali būt, tėve, kad ir demokratinę Lietuvą, tą da
tos muterkos tau atsiliepia, riau, kad apginti Lietuvos iž- 
Taigi eik namo ir gerai išsi- dą ir kad valdininkai butų 
miegok, o plačiau pasikal- teisingi, ne skriaustų žmo- 
bėsime kitą sykį. nių. Už tą visą gerą tauti-

—Olrait, vaike, aš šitą ninkai dar mane nubaudė 
sumanymą paremiu. Gud- kalėjimu ir piniginėmis pa- 
bai. baudomis. Susidarė gauja

storijai. Susižinoti galima 
su knygų išleistuve mano 
adresu: Rev. A. M. Milukas, 
St Francis Home, Roslvn, 
L. I., N. Y.

vra
kurių interesai nesuderina
mai susikerta. Vienos vals
tybės, kurios savo laiku ap
sirūpino ir per pasaulinį ką
rą išsaugojo savo kolonijų 
rinkas, kolonijų žaliavų 
centrus, kas patikrino jų 
pramonei savarankiškai tar
pti ir nepriklausyti kitų val
stybių malonės, tos valsty
bės nori turėti tą, ką įgijo, 
nenori gera valia niekam 
savo valdomųjų žemių už
leisti.

Kitos gi valstybės, kurios- 
ai- tai prieš karą, ar po karo 
jautėsi kolonijų politikoje 
apeitos, nuskriaustos, ku-

Percdė amerikonams vokie
čiu technikos stebuklą.
Pereitą penktadieni Bos

tono ir apylinkės gyventojai 
vė! turėjo progos pamatyti 
vokiečiui skraidomai laivą 
“Hindenburgą.” Milžiniška 
=idabro spalvos pūslė plau
kė povaliai virš miesto, o 
tūkstančiai žmonių galvas 
užkėlę žiurėjo .nuo gatvių, 
-togų ir per langus. Ypač 
iis aiškiai matėsi iš South 
Bostono, nes čia buvo nusi
leidęs visai žemai ir blizgė
jo saulės spinduliuose kaip 
nušveistas metalas. Vardas 
“ H i nd enburg,” užrašytas 
gotiškomis raidėmis buvo 
aiškiai įskaitomas; taip pat 
aiškiai matėsi ir faUstiškas 
kabliakryžis (svastika), 
nors cepelinas nėra :ašizmo 
padaras.

Ta dieną “Hindenbur- 
gas” aplankė ir kitus Nau
josios Anglijos miestus, kad 
narodvt. ką gali >adaryt 
vokiečiai. Ir reikia pripa
žinti, kad tai labai gera pro
pagandos priemonė — ne
tik propagandos, be’ ir šni
pinėjimo. Nes kas gi gali 
geriau Amerikos pakraščius 
nufotografuoti, kaip šitoks 
oro pabūklas?

t
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Įvairios Žinios.
Miršta Tyruose Dėl Štoko \ undens.
S

“MIRTIES SPINDULIAIS“ 
UŽMUŠA AUKŠTAI 

SKRENDANČIUS 
KARVELIUS.

Clevelande gyvena Dr.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

3. y ■■
Nelabai senai Arabijoj buvo priverstas nusileisti anglu or

laivis su 8 keleiviais. Kai juos rado, jie buvo iau mažai gyvi 
Nuo troškulio visi jie buvo apalpę ir gulėjo orlaivio spar.. pa
vėsyje.

NUSIŽUDĖ STALINO 
PUSBROLIS.

“Matin“ praneša, kad

SKYLA KOMUNISTŲ 
PARTIJOS.

Ryšy su Maskvos byla į-

KRUV1NOS MUŠTYNĖS 
SAO PAULO LIETUVIŲ 

BAŽNYČIOJ.
Jau nuo kurio laiko po 

Sao Paulo (Brazilijoj) lie
tuvių koloniją ėjo paskalai, Antonio Longoria, kuris ne- 
kad kai kurie katalikai la- senai išrado naują būdą 
bai nepatenkinti esamu ku metalams suvirinti. Nedide- 
nigu ir rengia prašymą Lie- lė mašina, su elektros pa- 
tuvos arkivyskupui, kad tas galba suvirina lygiai varį, 
atsiųstų antrą kunigą. Ne- kaip ir geležį ai- kitokį me- 
pasitenkinimas kilo dar ir iš talą. Ir jai reikia tik dviejų 
to, kad naujai pastatytoj kilowattų elektros, taip kad 
bažnyčioj retai telaikomos darbininkui nereikia nei 
pamaldos, o kunigas laikąs tamsaus stiklo akinių užsi- 
pamaldas lenkams, iš kurių dėti, net didelių storų piršti- 
daugiau uždirbąs. nių užsimauti, nes ir karščio

Tai nugirdęs, kunigas su- beveik nėra. Už šitą savo iš
sišaukė naujai pastatytoj įadimą. sakoma, jis gavęs 
bažnyčioj mitingą neva su $6,000,000.
parapijonais apsvarstyti an- Dabar jis tobulina antrą
tro kunigo reikalingumą, savo išradimą — “mirties ---- :----------------------------
Tuo tarpu, kai tik mitinge spindulį.“ Jis yra Ispanijoj K ĄIĮ> CYVFNA 
kažin kas prasižiojo, kad gimęs ir šiomis dienomis va-.; r? ; ™
kunigas be reikalo švaistąs žinėjosi Europon, todėl kai ST ALį\ AS.
parapijos pinigus tokiems kas spėja, kad jis galėjo ši-, ------- o .
reikalams, kaip “šviesos“ tą baisų savo išradimą pa-į Londono “Sunday Ex- ffh|P,arįU ''"X
leidimui ir kitiems niekams, vesti kuriai nors kariaujam ;press” įdėjo įdomių žinių a- £„o nesirūpinąs bažnyčia, tuoj ciai pusei. Laikraščių korės-Stalino genimą. ‘ '3™
kunigo “vaiskas,“ apsigink- pondentai klausinėjo, kaip. Stalinas esąs labiausia -JV 
lavęs lietsargiais, plytga- tas jo "mirties spindulis Saugojamas valdonas visa- f- ’ darhininVum U
liais ir kitu kuo, puolė kai- veikia ir kokiam tikslui jis me pasauly- Dieną ir nakti 1 ............
bėtoją i r kitus “nekenčia- mano jį vartoti, bet išradę- .jį saugo ištikimiausieji, iš
muš žmones.“ Prasidėjo jas nenori daug apie tai bandytieji GPU kareivių 
kruvinos muštynės “Dievo kalbėti. Jis paaiškino tik būriai. Komplikuota signa- 
namuose." Daugiausia nu- tiek: “Aš prie liudininkų lįzacijos aparatūra įspėjan- 
kentėjo 75 metų senutė Bei- tuo spinduliu užmušiau kar- tį Staliną apie kiekvieno

Maskvoje siaučianti nusižu- vairių salių komunistų tai 
dymų epidemija. Nusižudęs Pe prasidėjo aštrus ginčai ir 
Kominterno prezidiumo na- nesusipratimai. Visur ko- 
įvs Lomitadze, Stalino pus-( munistai pasidalino į du lio 
brolis lonrine* vciz»V5«inlz,l” 11

Statement of the Owner&hip, Manage
ment. Etc., Keųuired By Thi Act of 

t'ongress of August 24, 1912,
Of Keleivis. The Traifler 

(Lithuanian M'eekly.' 
I’ublished M'eekly at Bostos. Masa.. 

Suffolk Countv, lor October 1, 1936.

vidienė. 70 metų senis Naš- veli, kuris skrido taip auks- ^žmogaus prisiartinimą, 
lėnas ir kitas prie jo buvęs tai, kad be žiūrono sunku Į Arvlink- in hutą Kro
senukas, Šliumba. buvo jį ir matyti. Aš esu už i Aplink jo butą Kremlių-
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KONFERENCIJA PLIENO 
DARBININKAMS ORGA

NIZUOTI.

plieno darbininkams orga 
nizuoti. Konferencijoj daly
vaus amerikonų, lietuvių, 
slovakų, kroatų, serbų ir ki
tų tautybių organizacijos, 
kurios turi apie 500,000 ita
lių. Konferencija įvyks Slo
vėnų Salėj, kuri randasi 57 
tos ir Butlerio gatvių kertėj.

šis įvykis ne tik labai su- mušęs juo daug žiurkk, ka-
jaudino Sao Paulo lietuvius cių ir sūnų—bet kalbėkim ]įuį, kuris rvžtųsi prasi- ’ ’ _________
katalikus, bet pasiekė ir vy- apie ką nois naudingesnio, ioįęverbti per įuos, gręsia
skupą, bei civilinę valdžią. ~ i ~~
Kuo byla baigsis, tuo tarpu 
dar sunku pasakyti. Bet tas 
nirštu prikišamai parodo,
kad iš Lietuvos tvarkoma 
užsienio lietuviams “dvasi
nis patarnavimas skandališ- 
kai kompromituojąs Lietu
vos ir lietuvių
Amerikoje.

MIESTAS BAIGIA SKĘ
STI PO SMILTIMIS.
Centralinėj Australijoj 

pasikartoja savotiškas gam
tos reiškinys. Tiršti smėlio 
debesys baigia užpilti Bro- 
ckenhill miestą. Daugybė 
priemiesčių gyventojų jau 
apleido savo namus ir trau
kiasi į centrą, nes miesto 
centras yra aptvertas aukš
tomis geležies sienomis, ku
rios apsaugo miestą nuo
smėlio pustymo. Aplink j nem’ bkitaTn, ' conn. 
miestą yra jau susidarę auk
šti smėlio kalnai. Iš žydin
čių miesto apylinkių neliko 
nei žymės.

GRIŽO IŠ LIETUVOS 
AMERIKIEČIAI.

švedų Amerikos Linijos mo
torlaiviu Kungsholm, kuris at
plaukė i New Yorką spalių 5 d. 

i atvyko nemažas skaitlius ir Ke
ltuvių keleivių. Iš Klaipėdos jie 
(išplaukė rugsėjo 24 d., o iš Go- 
; thenburgo, Švedijos, rugsėjo 26. 
j Taipgi iš Lietuvos grizo tuom 
pačiu laivu P. Žadeikis, Lietu- 

jvos pasiuntinys j VVashingtoną 
generalinis konsulas New

Yorke. p. J. Budrys su šeima. Iš 
Lietuvos grižo sekantys ameri
kiečiai:

P. B. Kapustienė, Athol.
E. Mažeikienė, Bruce. Mass.
V. Valkauskienė, Malden.
A. Rimkus, Boston, Mass.
S. Skriskus su žmona, Chica.
M. Šeštokienė, VVaukegan, III.
P. Pronekunas, Gerardville.
J. Baniulis sn žmona, Clevl. 
P. Gražis, Pottsville, Pa.
P. Masiulis su dukrele, B’lyn. 
A. Naujokaitienė. VYaterbury. 
A. Bobinienė su dukr., B’lyn.
R. Kalantaitė. Paterson, N. J.
S. Zizienė, Chicago, Ilk
P. Žitkevičius, Falls River.
A. Morozaitė, Brooklyn, N.Y.
B. Ulskienė, Garden, Mass.
J. Samiskis, Chicago, III.
A. Litvinas, Paterson, N J.
A. Barkauskas, Philadelphia. 
O. Mockienė, Gardner. Mass. 
J. Rapčinskas, Montello.
D. Margrey, New York, N.Y.

V. P. Mučinskas.

Toronto Lietuviai!
Broliai Samoskai, atidarė antrų 

krautuvę, lietuvių centre,
664 O U EEN ST.. MEST, 

Kurioje gaunama visokio Tabako ir 
jo išdirbinių. Saldainių. Minkštų Gė
rimų, Magazinų ir Laikraščių.

Čia jus rasite draugiškų ir teisingų 
patarnavimų. Lietuviams nereikės 
jieškoti “KELEIVIO” toli, rasit mu
sų Krautuvėje pas savus.

664 QL'EEN STREET, MEST.

SIENINIAI
KALENDORIAI

1937 METAMS.
Užlaikau daug visokių rūšių ir vi

sokia kaina Sieninių Kalend?rių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų pardavi- 
nėt pavieniais, geros išlygos. Turime 
ir Dariaus-Girėuo Kalendorių su jų 
aeroplanu. Prisiuntųsune i namus kas 
pareikalauja. Z. (ULEVIČIUS, (-) 

73 Hartford Avė..

Reikalingas Žmogus
Pavienis už dženitorių, kuris mo- 

kėtįj j>entyi ir štvnių priziujėt prie 
-lū .šennynų namo. Duodu v’t.Igį, vie
nų "kambarį ir $20 į rhėnesį. (3)
A. PETERS, 1001 Eastern Parkuay, 

Brooklyn. N. Y.

Vyras Su Maža Šeimyna
Galėtų draugėje gyventi visų am

žių. Esu 56 metų, turiu 40 aterių ge
rų farmų, pajieškau žmogaus, kuris 
norėtų gyvent iš pusės. Z mes yra 
daug, farma gražioj vietoj, i uriu gy
vulių, 100 vištų. Jeigu mane užlaiky
tų tinkamai, padaryčiau ra-tus, kad 
po mano mirties farma liktų tam 
žmogui. Adresas: (2)

GEO. DEBEIKIS,
K. 1, Bainbridge. Ohio.

Norintiems žiemą praleist 
šiltame klimate.

Orange Beach, Ala. per visų žien.ų 
būna šilta kaip ir Floridoje bet pra
gyvenimas čia yra labai pigi s. Pilnai 
išfornišiuota stuba iš 4 kanbarių, 6 
ypatoms, virimui indai ir siti pato
gumai kainuoja tik $10 į mėnesį. 8 
kambarių stuba, 12 ypatų—: 15 į mė
nesį. Norint daugiau informacijų 
klauskite laišku: (2)

STANLEY GRYNEVJGH,
ORANGE BEA( I, ALA.

PAJIEŠKOJIMAIPO-KIEK LENKIJOJE 
LICIJOS.

Oficialinėmis žiniomis, 
Lenkijoje yra 247 apskričio 
ir miestų policijos koman
dų, 184 policijos komisaria
tai (nuovados) ir 2.869 pos-

. terunkų (punktui. Viso 
Stalinas važinėja puikiu Lenkija turi policiios 31.

i npdnrv ,-R°lls R°-VSU‘ - Bet 15 Kre™‘ 362, jų skaičiuje 845 polici- 
į nedoiy- ho vartų išvažiuoją ne vie- 1QS karininkai ir 27 715 Pili- 

nas, o devyni vienodi “Rolls Jnių policininku. Be to,

Mirties spinduly, kaip as mirtjs_ Kambarių durys ne- 
dabar ziuriu, galėtų būt ;turj rankenų. Jos atsidaro ii 
naudmgas tiktai kai o tiks- užsidaro automatiškai su 
lams, o as kai’o nekenčiu. pagalba elektros kontaktų,
APKALTINO 35 MOTE

RŲ PIRKLIUS.
New Havene apkaitinta

kurie yra ant Stalino rašo
mojo stalo. Stalinas gyvena 
bute iš šešių kambarių.

vardą Pietų 35 raketieriai, kurie vilioda
vo jaunas moteri 
bės namus. Iš viso prieš juo
sustatyta 259 apkaltinimo ROvsai_“ Niekas negalįs af- PAŠOVĖ 15 ŽMONIŲ. punktai. New Havene buvo fpėti kuriam? sėdi ^5® polleųa turl 2-802

Amerikiečių laikraščiai centras, kur jie savo aukas Stalinas. Šoferiu taip pat
suviliodavo, o iš čia jau iš- negalima matyti,

APSUPTAS JUODVEIDIS

šnipų.

NEBŪK ŽILAS

rašo. kad North Carolinos suviliodavo, o iš čia jau iš- negalima matyti, ir niekas 
valstijoj policija apsupo siuntinėdavo į kitus miestus, negalėtų pasakyti, kuris ve-
vienoj “santėj 30 metų am- -------------- .žioja Staliną. Visi žino tik
žiaus judveidį Throwerį, ČEKOSLOVAKIJOJ BUS
kuris buvo ginkluotas ir pra
dėjo atsišaudyt, sužeisda
mas 15 policmanų ir šiaip 
žmonių. Policija svaidė di
namitą ir ašarines bombas, 
bet juodveidis vis gynėsi.

GAMINAMOS DIRBTI
NĖS VILNOS.

Batės dirbtuvės Čekoslo
vakijoj organizuoja dirbti
nių vilnų gamybą. Vilnos 
bus gaminamos iš celulozos

žioja Staliną, 
vieną, būtent: jei gatve va
žiuoja viens po kito devyni 
vienodi automobiliai, tai 
viename iš jų važiuoja Sta
linas. Priešaky automobilių 
vilkstinės važiuoja šarvuo
tas automobilis. Antras šar-

Kova tęsėsi 6 valandas ir
jos žiūrėti susirinko 2,000 tinęs vilnos geriau apsaugo užpakaly, 
žmonių. GaltĮ gale vienas kūną nuo šalčio, kaip tikros.: Stalinas labai retai įsva-
vaikėzas iš kitos pusės pri- ‘--------- ----- žiuodavo iš Kremliaus, o po

UŽSIDEGĖ LAIVAS SU trockininku bylos jo visai 
DEGTUKAIS. jau nematyti Maskvoje.

Į Stalinas darąs įspūdį su
vargusio žmogaus. Laisvu

Bandymai parodė, kad dirb- vuotas automobilis važiuoja 
i ansauero.tiž . _

Stalinas labai

šliaužė pilvu prie tos “šan- 
tės” ir įmetė ant gonkų ke 
rosinu sulietu ir uždegtu 
skuduru. Nuo to užsidegė 
juodveidžio namukas, pra
dėjo liepsnoti jo drapanos 
ir jis klykdamas išbėgo lau
kan. čia policija jį nušovė. 
Ką jis buvo padaręs, už ką

Pajieškau brolio JUOZO ŠERIO iš 
Lietuvos paeina Lygumos parapijos, 
Burniškių kaimo; prieš 10 metų jis 
gyveno Chicagoje, dabar nežinau 
kur. Turiu svarbų reikalų, prašau jį 
patį atsišaukti; kurie žinot kur jis 
randasi malonėkit pranešti man jo 
adresų, busiu dėkinga. (3)

Rozalija Radzevičienė 
G326 Ellsvvorth, Detroit, Mich._______________________

VISIEMS REIKALINGOS
GYDUOLĖS

Gyduolės išnaikinti žiurkes $2. Gy
duolės išnaikinti karpas nuo rankų 
$1.00. Gyduolės nuo niežiu $2. Para- 

' šykite kaip išrodo. Šitos gyduolės iš
bandytos ir veikia gerai. (3)

MM. M. INTAS
16 Clover st., I>archmont, N. Y.

PARSIDUODA GRAŽI BUČERNĖ
Geroj vietoj, biznis per 20 metų iš

dirbtas, su visais moderniškais įtai
symais. Priežastis pardavimo: likau 
našlė ir esu priversta parduot. Kreip
kitės šiuo adresu: M. Babilienė (3 

102 Sumner st., Norwood, Mass.

Stebuklingos Gyduolės. Kurios Pa
naikina žilimų, Plaukų slinkimų ir 
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla. slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
ati taiso žilus plaukus koki bu
vo. bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 
pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrų- 
VALORTONE HERB CO., Dept. 4. 
Box 305. CLINTON, INDIANA.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgah iaf. rud
galviai, gelto n- 
galviai ir balt
galviai. Prisiun- 
čiu į visas dalis 
Su vieny’ų Valsti
jų ir į Kanadą

Daugiau Gajumo Susil
pusių Vyrų ir Moterų 

Nervams
NUGA-TONE turi svari ų Zinc Phos- 
phide mišinį. duodantį r.audingų 
phosphorų, be ko negalima turėti sti
prių ir galingų nervų. Gydytojai daž
nai prirašo phosphora. kad suraminti 
jauslias ir sukrėstus n rvus. lai 
svarbu nervų sujudimuose, taip nuož
miai nuolat varginančiuose.

Tas puikus vaistas moksliškai su
stiprintas su VITAMINAIS A ir D ir 
turįs geležies be ko negalina turėti 
turtingo raudonaisiais rutulėliais 
kraujo ir skaistaus veidu. Be o, 
NUGA-TONE turi ir kitoks vertin
gų dalykų valstijoje. Pradėk šiandien 
imti sustiprintų NUGA-TONE ir pa
stebėk kaip pagyvėsi. Pamodamas 
ir užtikrintas pas visus vaistininkus.

Nuo užkietėjimo imk UdA-SOL. 
Tai idealus liuosuotoja.-. 25c ir 50c.

GEO.
BENE ĮKAITIS 
320 W:lson St-

M'aterbi:-y, Conn.

AR ROMOS

opiezius yra Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

t
t Telefonas: > ark 3165

DAKTARASPereitą sąvaitę Vidurže
mio juroj užs;degė olandų 
laivas “St.
degtukais. Kadangi laive 
buvo 400 keleivių, tai laivas 
išsiuntė per radio pavojaus

,, , i ., * laiku jis lošia šachmatais su
Alecdonde su gavo draugu Lozorių Kaga- 

novičiu.
Stalinas niekada neliekas

policija buvo jį apsupus, a- signalą SOS, 
merikiečių laikraščiai ne- pranešė, kad 
pasako. sikos uostą Ajaccio 

gal bos.
LENKŲ VALDININKAS 
PARDAVĖ SAVO ŽMO

NĄ.
Lenkijos laikraščiai pra

neša, kad vienas lenkų val
dininkas, Stanislovas V., 
pardavė savo žmoną kole
gai už 200 zlotų grynais pi
nigais ir 300 zlotų vekse
liais.

Bet nuomotojas sumokė
jęs 200 zlotų nesirūpino su
mokėti vekselius. Kilo gin
čai ir byla pateko policijai. 
Dabar valstybės prokuroras 
valdininkui, pardavusiam 
žmoną, iškėlė bylą.

FARMOS PABRANGO.
Washingtono žiniomis, 

paskutiniais laikais žmonės 
pradėjo daugiau pirkti far- 
mas ir dėl to jų kainos pusė
tinai pakilo. Daugiausia

GA • i A. L. Graičunas
Suvis dykai da<ižinosite sa'o atc’t) 

ir kokių la mę turėsite gyven me. jei
gu parašysite tuojaus indėiami ke- 

... . . lias štampas dėl persiuntimo Adrevienas. Kai jis miega, prie suokite:
PRACTICAL SALES COMPANY 

1219 N. Irvine Avė. Pe“k. K, 
CFirinn n t.

iet \eliau jis jQ miegarnojo budinti gink
luota sargyba iš 12 žmonių. 
Stalinas neimąs į burną jo
kio valgio, kol jam pačiam 
žiūrint padaroma analizė. 
Stalino virtuvę prižiūri jo 
senas draugas.

Taip gyvena “Kremliaus

pasieksiąs Kor-
be pa-

ČILI MIESTO BVRMISTRĖ.

atsiskyrėlis.

KROKUVOS DARBININ
KAI IŠVEŽĖ INŽINIERIŲ 

IŠ FABRIKO.
“IllustroMany Kurjer Co- 

dzienny“ praneša, kad Kro
kuvoje, geležies išdirbinių 
fabriko darbininkai išvežė 
iš fabriko ratukais vyriausį 
inžinierių Samsoną. Darbi
ninkai jau senai buvo pasi
piktinę nuolatiniu Samsono 
koliojimusi ir žiauriu elgi- 
musi. Vieną dieną, kai Sam
sonas išėjo iš kontoros, dar
bininkai griebė jį, užmovė 
jam ant galvos maišą, paso
dino į ratukus ir išvežė iš

Čia matome senjorą Alicią de fabriko į gatvę. Fabriko 
Errazuris. čili respublikos mie- kiemą darbininkai uždarė,farmų perkama Pennsylva

•■>ijoi. DeleMarėj. Marylan- šio Providencijos burmistre. Ji kad inžinierius negalėtų sū
dė, Virginijoj ir West Virgi- šiomis dienomis lankėsi .Jungti- grįžti. Praeiviai padėjo 
ui joj. nėse Valstijose. Samsonui išlįsti iš maišo.

Physician and Surgeon 
Valandos: 8 iki 11 ryto,

6 iki 9 po pietų. 
3310 SO. HALSTED STREET,

CHICAGO, ILL.

Woreestcrio Lietuvių Išdirbystės Alus

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS 81 LAFAYETTE ST.,
Worccster—5-4334 WORCESTER. MASS.

Per kurį laika, šias Ii avių Bravarnės galima gaut nusipirkt šėrų. 
interesuoti turi kreipti* pas prezidentų MR. PINKEVK HUS,

81 I.afajette Streųt. M'nrrester. Mass.

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKY'RIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologijų, 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.
SKY'RIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelną’ Fran-uzijai 189C m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų 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 D evo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgenc jas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaity: tų 
knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai gilės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir t im- 
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų pers šal
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

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

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

Galima gaut pas 
M. VALADKA,

autorių, sekančiu adresu:
R. D. 2. DALTON. PA.REV.

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

“KELEIVIO” KNYGYNE
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MA 5S.



leštas Puslapi*. KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 42. Spalio 14 d.. 1936 m.

Keliatas Patarimu Farmeriam
Dabar laikas gaminti 

kompostą.

Dabar pradeda kristi nuo 
medžių lapai. Tai puiki me
džiaga kompostui. Be to. va 
lant daržus pasidaro daug 
visokių virkščių, sudžiuvu- 
sių augalų ir kitokių atma
tų. Tai irgi labai gera me
džiaga kompostui. Todėl 
geriausia laikas pasidalyti 
komposto.

Kas yra kompostas?
Kompostu vadiname to

kią trąšą, kuri pasidaro iš 
supuvusių žolių, sąšlavų, 
maisto atmatų ir kitokių pū
vančių daiktų.

Kompostas daromas to
kiu budu: už tvarto, kokia
me užkampyje iš šiaurės pu
sės i pailgą krūvą krauna
mos Įvairiausios žolės: pikt
žolės, iš baiu nendrės, velė-

Igaii turėti apie 12 ar 13 pro
centų alkoholio. Jis nieka
dos negali turėti daugiau

------’ per 14 procentų, nes pasie-
gerai uždaryt. Parafinas y- kus 14 procentų, alkoholis 
ra pigus: už 10 centų gali- užmuša fermentą. Norint, 
m.a nupirkti jo visą svarą, kad vynas butų stipresnis, 
tai užteks ilgam laikui. Jei prie jo pridedama brandės. j). _
kas turi vaško, galima ii Pirktiniai vynai Amerikoje
vašku užpilti. Užpilta obuo- beveik visi turi apie 20 pro- 
line koše nesupelys ir nepa-, centų stiprumo, bet tas stip- 

i urnas vra pridėta?-.gęs.
Toks marmeladas labai 

jardus su duona. Jis galima 
:šlaikyti iki pavasario. La 
bai ji mėgsta vaikai. Tai y- 
ia labai sveikas valgis.

Kaip pasidaryti gero vyno.

Polemika ir Kritika.
Ncpraiau tų pamokinimų, tarta. Vėliaus, kuomet ga-' 

“Naujosios Gadynės” 30- vau pakvietimą duoti rapor-Į
tame numerv tūlas Jurgio 1S ,tur®Jal’

rašo apie SLA. ™p°rt4-ir ^lbfnl
Jaunuoliu kuopa. Kalbėda- Laisves piknike, pildyda-,‘ . nvic no!oinm^\c Iz/irfci įtntn 'mas tame rašiny apie jau

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 
KNYGYNE.

Žodynas lietuviška! angliško* ir ang- Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A. lspis.—Šitas veikalas parodo, kaip

kalis. Abi dalis vienoje knygoje. Į nuo 11/05 metų revoliucinės Lietuvo*
Psl. 127-4 Gražus tvirti apdarai #lf. 00 spėkos vedė ko\ų su caro valdžia, ir 

kaip tuo pačiu laike kunigai t* val

Vynas gerėja su amžium. 
Kuo ilgiau jis stovi, tuo jis 
malonesnis darosi. Tačiau 
'tiprumo tas nepadidina.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Lengvas Budas Umokti Angliška į.— 
Raukius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų š: knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt anglis 
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet ėieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jiešltant. važiuojant kur nors, nu
ėjus krautu vėli. pas daktarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir 't S’J fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas Pusi. 95...............25c

Etnologija arba istorija apie žemės 
tautas Pagal Dr. II. Haberlandų. 

parašė Šernas Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas —ūsų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba rases Yra d'delei
naudinp-a kiekvieram perskaityti Chi 
cago. III., pu*!. 6457, Popieros vir-

džia rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li- 
«os paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas žcmlapis 
nurodo dabartinės Lietuvos rutežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri
tus. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa

rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar
esni dokumentai: Steigiamojo Sei

mo nutarimai, taikos sutartis »u bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Vra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visų Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.0f 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.51

Ar Buvo Vituotinas Tvanas?—Kaip 
, - - eenn Noj<“ surink“ i kel‘»s die-
sl-na‘5 ............................................. »o.ov [jas vįsų veislių gyvūnus, kurie gyve-
Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny- •';» išsimėtę po visų žemės kamuolį?

goj telpa daugybė naujų, labai gra- Kaip jis gi.iejo tuos gy vunus prastoj 
žiu ir juokingu monologų ir deklama- >av0 >rkoj suta.pinti. Is kur ėmėsi

mas didžiumos komiteto 
nutarimą ir pageidavimą. 
Tai kam toks priekaištas 
man daryti?

Pereitą žiemą, kada buvo 
rengiamos prakalbos išlais
vinimui J. V. Stilsono, aš 
kalbėjau ir tose prakalbose 
Brooklyne, ir net važiavau i 
porą kitų miestų. Ar tai ir 
tuo LSS. 19 kuopai praši

nu. žengiau? Kiek žinau. Stil
sono Gelbėjimo Komitetas 
buvo patenkintas mano pra
kalbomis, o dabar man 
“Naujosios Gadynės” re
daktorius atsimoka už tai 
talpindamas tokius šmeiž
tus prieš mane, ir prie jų da 
savo magaryčias pridėda
mas. (žiur. “N. G.” nr. 35.)

Jurgio Draugas man pa-

nuolių kuopos reikalus, jis 
viską apverčia augštyn ko
jomis. dalykus iškraipo ir 
mane gana nešvariai šmei
žia.

Tą neteisingą ir nešvarų 
aprašymą jaunuolių kuopa 
užginčijo ir pasmerkė. Be 
to, kas liečia SLA. Jaunuo
lių 345 kuopą, aš pats para 
šiau Į “Tėvynės” nr. 40Dabar vynuogių laikas, i

odei laikas ir vvna darvti.! ------  --------------- -- -i..,!, u,;.,.. . , , »..*.• : ioiiciac np. sviesdamas tą reikalą kaip.orint, kaa vynas išeitų ge- .-įaustas būt as Kiaules pe- iątik,.lliu h‘uvo T(.ja, *
as, reikia žinoti štai kas: pietį, ta: rinkti iš restoranų J1? ištiki uju buvo. lodei, a

• it- ii- ;i- bnr-ornJn Jimatac ii- inmis’Pie tai čia ir neminėsiu,ynu: labai kenkia oras. ia buveinių išmatas n jomis e
vieša, perdidelė šilima ar- šerti kiaules. Bet tam tikslui šiame straipsnely noriu
a šaltis. Todėl vieta, kur reikia turėti Uoką, reikia tarti žodi dėl to, kas lie-
ynas stovės, turi būt tamsi, padalyti su restoranais ir čia mano veikimą LSS. 19 
vari ir su vienoda tempera-, 'učernėmis sutarti, ir kas kuopoj. Jurgio Draugas 
ura — tarp 53 ir 55 laips-pieną jų išmatas paimti. Ši- tarų kitko rašo: “...socialis- 

i os, durpės žirnių virkščios, - lių pagal Fahrenheito.

Jcnui

į uo kiemo sąšlavos ir tt., 
žodžiu, visoki pūvantys dai
ktai. Dažnai ta krūva palai
koma gyvulių srutomis, Įbe
riama kalkių, galima Įmai
šyti kiek ir mėšlo, apipilti iš 
v irtuvės pamazgomis. Po 
l iek laiko krūvą perkasti, 
i Lai viskas supus, pavirs i 
smulkią, juodą žemę, tada 
1 ompostas bus paruoštas ir 

alima ji vartoti. Sodinant 
,-kiepus duoti komposto ant 
šaknių: aplink augančius 
a aismedžius išbarstyti kom
postą ant supurtintos že
mės: ant nušienautos pie- 
a os kompostą išbarstyti ant 
velėnos. Visuose minėtuose 
i tvėjuose kompostas yra 
į.iekuo nepakeičiama trąša. 
Vaismedžiai kompostu trę
šiami labai gražiai auga, 
i.epramečiuoja. kasmet duo
da vaisius; pievos želia, 
daržovės irgi gražiai užde- 
įa.

Dabar kaip tik yra laiko 
ir medžiagos kompostui ruo
šti. Todėl kiekvienam rei
kia kūO daugiausia ju prisi
gaminti.

Kaip sunaudoti nukritusius 
obuolius.

Pas ūkininkus šiuo metu 
būna labai daug nukritusių 
obuolių, kurie nueina nie
kais,nes valgyt jų dabar nie
kas nenori, o padėti jie ilgai 
nestovės, supus, nes apsi
daužę.

Iš šitokių obuolių galima 
padalyti labai gerą ir gar
dų marmeladą, kuris gali 
išstovėt iki pavasario. Mar
meladas daroma šitaip: nu
kritusius vaisius surinkti, 
svariai nuplauti, nulupti, su- 
piaustyti nedideliais gaba
lėliais. Supuvusias, sukiitni- 
jusias vietas gražiai išplau
ti, išmesti. Obuolio kauliu
ką su sėklomis irgi išplauti 
ir išmesti. Supiaustytus vai
sius sudėti Į katilą ir užpil
ti cukrumi ir vandeniu. 
Dviem kilogramam supiaus- 
tytų vaisių duoti vieną kilo
gramą cukraus. Vandens
< uoti Į katilą tiek, kad jis
< buolius tik sušlapintų, bet 
jų neapsemtų. Obuolius su 
cukrumi pastatyti ant nedi
delės, bet pastovios ugnies 
ir virinti tol. kol obuoliai vi
sai pasileis ir iš jų pasidarys 
skysta košė. Po to ant ma
gesnės ugnies tą košę dai 
pavirinti, kol vaisiai labai 
į erai pasileis, ištirps. Nukė- 
lis nuo ugnies, košė tuo- 
jaus sudėti i stiklinius indus 
trba “džarus,” kuriuos pir
ma reikia verdančiam van- 
( eny pavirint, kad neliktų 
Jokių bakterijų.

Indus reikia pridėti pil
nus, paliekant nedaugiau 
kaip pusę colio nuo vir
šaus. Kuo mažiaus liks tuš
čios vietos, tuo geriau.

Kai stiklai su obuoline 
koše atvės, už kokios valan
dos, ant viršaus reikia už
pilt sutirpinto parafino ir

Bačkutė turi būt labai 
tvari, be jokios rakšties. A- 
.aus bačkos vynui visai ne- 
inka, bet nuo degtinės bal
tutes galima vartoti. Jeigu 
bačkutėj pirma buvo obuo- 
inė gira ar actas, tai vyno 
geriau tenai nepilti.

Į seną bačkutę nuo vyno 
eikia pripilti vandens, Įdė- 
i porą svarų sodės ir pamir

kyti kokias 3 dienas: pas
kui tą vandeni išpilti apie 
.aisinius medžius. Bačkutę 
išplauti tyru vandeniu ir ap
versti skyle žemyn, kad ge- 
ai nuvarvėtų.

Dabar reikia sumalti ar
ba sugrusti vynuoges ii- įs
pausti iš ių sunką. Jeigu 

uogos buvo labai rugščic 
ai galima Įpilti vandens, 
ik nedaugiau, kaip vieną 

trečdali. Paskui ant kožno 
galiono šito mišinio Įdėti 
apie 3 svarus cukraus, i 
maišyti, kad ištirptų, ir su
niki i bačkutę. Bačkutė turi 
būt apipilnė, kad kuo ma
žiausia liktų tuščios \ietos 
u oru. Tuomet užkalti. Bet 
)irma reikia špunkoj išgrę
žti skylutę, kad butų gali
ma Įstatyti guminę paiputę 
Vienas paiputės galas Įsta- 
omas Į špunką,tik ne pergi- 
'iai, kad nesiektų vyno, o 
antras galas Įleidžiamas 
toki nors indą su švariu 
vandeniu. Reikia žiūrėti 
kad per sulinkimus paiputė 
nebūtų suklupus. Kai vyną 
oradės fermentuotis, bač 
tutėj atsiras daug gazų, ku 
ie turės išeiti ta paipute į 
•andeni. Tuomet matysite 
š paiputės burbuliukus bur 

buliuojant. Į vandeni paipu 
ė Įleidžiama dėl to. kad per 
itdarą jos galą neįsigautų 
iras Į bačkutę. Kaip sa 
kėm, oras vyną pagadina.

Rūgimas eina paprasta: 
:pie 2 sąvaites ar daugiau. 
Kai burbuliukų nesimatys, 
"ai bus jau ženklas, kad fer
mentacija pasibaigė. Tuo
met paiputę ištraukt, o tą 
skylutę užkalt. Bačkutę pa
statyt i skiepą ir tegul neju- 
doma stovi iki Naujų Metų. 
Pastatyt ją reikia aukščiau, 
kad paskui nereikėtų kilno
ti, kai reikės vynas nutrauk
ti.

Apie Naujus Metus vyną 
reikia nutraukti, o padug
nes išplauti iš bačkutės ir 
išpilti laukan. Paskui supil-j 
ti vyną atgal ir užkalus bač-, 
kūtę vėl pastatyti ramion 
vieton. Apie kovo ar balan
džio mėnesi vynas bus jau 
geras. Bet jeigu palaikysite 
jį bačkutėj iki kito rudens, 
tai jis bus da geresnis.

Kai bačkutę atmušite vy
no pasiimt, tai daugiau jos 
jau jieužkalkit, bet išleiskit 
visą vyną i bonkas ar “džio
vus.” Nes jei paliksite pra
imtą bačkutę, tai Įsigavęs 
tenai oras pavers jūsų vyną 
i actą.

Šitaip padalytas vynas

toks biznis, suprantama, ga- tų kuopa jam davė geriau-
’.mas tik netoli didelių mie- cįų progų išeiti i visuomeni

ni judėjimą, nežiūrint, kadtų. Daugiausia Amerikos nj judėjimą, nežiūrint, kad 'i !p^inimą duoda: nepavy- 
riaulių užauginama taip Pati LSS. 19 kuopa ir nariai ;<lek Kitiem jaunuoliam vi- 
adinamoj “kornų juostoj, turėjo, kartais, materialių ir |SUOn?.eJ;.mian} judėjime P!°- 

kornai. moralių nuoskaudų. Na, ir ^ePiasau pamo-Kur geriausia auga 
Tai tiek apie kiaules. O kaip dėka tam, 
aukštas galima užauginti studentas 
tomeičių virkštis, tai pri
klauso nuo to. kokioj žemėj 
os auga ir kaip jos prižiu- 
imos. Jeigu žemė bus puri, 

juodžemis prie smėlio, dir
va ne per šlapia ir gerai pa- 
ręšta, tai sąlygos tomei-

i kinimu iš tokiu šmeižikų, 
taip toli nuėjo, įaiP Jurgio Draugas. Aš ir 

kad jau ‘Laisvės’ piknikuo-!be pamokinimų nekuo- 
‘spyčius’ rėžia.” ^pavydėjau ir nepavy-

i e>U Pa>1( al ne aš vienas Brooklyne jau-1* kuopai poia kaitų nuojjg yra įu įr daugiau, ir 
vaidinimuose; keliatą kar- taį teėjusiu tas pa
tų kalbėjau įvairiuose pa- Ear daf Jres£u 
rengimuose. V ieną kaitą 19 npOT1 a- Te^j tik

musų ‘garsusis

cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, hu-r.o- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso 
kiems apvaikščiojin?.2ms. baliams,
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1014 m...............25c
Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers

ta j visas kalbas, todėl kad yra gra
žiai aprašyta apie Rymų. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi-
cago, 111 1909, pusi. 422. Drūtai 
apdaryta ......................................... $250

Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puik:
naudinga knyga, aprašyta katalikų 

bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusi. Popieros apdaruose. .. $1.0ų 

Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė

tiek vandens, kad visų žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškia: iidėstyti 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 kų apleido spau
dų. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitų knygų įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui.Pagaliau iuk ^r.‘ A Baceyičia. Knyga su daugeliu Įsigykite tucj. Didelė knyga, dru’ais

. , X- • . , —o---------Vieną kaitą 19ems bus geros. Norint auk- kuopa specialiai man buvo 
tų virkščių, reikia diegą n- surengus prakalbas. Taipgi T • 

šti prie stiebo ir neduoti sa- lurėjau debatųoi’irrti įč iv ie OT'kSJ- t t zn______________
su jaunuo-

progų,
jomis

Tai tiek turėjau pasakyti 
tuom reikalu. Toliau i jo-

paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt ; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos .storijų. Chi- 
cago. Iii. 1903. pus! 209. Gražiuo
se audimo apdaruose.......................$1.50

Materiališkas Istorijos Supratimas.
Lapeliai iš prcletariškos fi.csofijos. 

Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius. tai perskaityk 

; šitų knygelę. Kalba labai lengva. Kny

apdarais, 
Kaina

apie 300 pulsapių.
$2.50

Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno- 
I vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šie! da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
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.ga protaujantiems darbininkams neap- į!™?*' „siL,* i;koms augti iš šonų ir įs apa- ]ju j OiTnanu Reiškia ma- y“'-'1“ ivmaiu. i jy Kajnuojajnil. Medega imta is Grejiidbo.iT f^ ' „‘-i-r-inc nno-nvbTi Anlin U ' • lnaHU- ina j^g j)Olemikas SU Jurgiu Parašė Z. Aleksa. So. Boston. ‘ Tai yra tikra tikejmų istorija. $1.00C1O.S — nUgnA Ot! jaS._Apiin n0> kaipo jaunuolio, pusetl- £)raUga^ neį su p “\aujo- Drūtuose audimo apdaruose .... $1.2o

reikia žemę dažnai su- naj pašvęsta darbo ir laiko .
zulinti, augalas apkaupti, LgS. 19 kuopai, ir, kiek zi- nemanau eit; kadanei ra 
vpac tas svarbu po lietaus, nau 19 kuooa nuo visu tu ?eVian.au. Kadangi įakiinmPT nasidaro kipra nlu- 3U’ - Kuopa nu Akųjų sydami tle zmOnes nesiskaiKuomet pasiaaro Kieta piu- parengimų netik neturėjo 
ta. Šitaip prižiūrint, virkšti materialių nuostolių, bet vi- 
galima užauginti iki 10 pė- SUoniet yra atlikę pelno. O 
dų. Bet biznio žvilgsniu tai kokios tos moralės nuo- 
neužsimokės, nes tam reikia skaudos? Nei nuo vieno 
padėti daug darbo, o tomei- LSS. 19 kuopos draugo ne- 
tės vasaros laiku Amerikoj su girdėjęs nieko panašaus.

” pigios. Norint anksty- \ebent pats Jurgio Draugas 
is nesuv'aldomo pavydo jau
čia moralių nuoskaudų.

K UI

to su jokiais faktais,
K. Michelsonas.

Brooklyn, N. Y.

Kaip Tapą Suvienytų A, abtų, PlBą- R žiR_ įš mitoiogijo6>
c.u? Aiškiai išguldyti pilietyMa., ^istorijos, etnografijos, geografijos, 

išvarymai su reikalmgms klausimai. 1, astron<>mJijo^, arUmetikos medicinos
atsakymais lietuvių ir anglų kalbos* . k • -aiĮ rinkį
Antra perziureU ir pagennU Į patar?mų a£e sveika;ą, bJu.

................................................... j dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro-

labai pigios. Norint
iu derliaus, reikia varto- 
“Penn State Earliana”11

rūšies sėklas. Šita atmaina 
au sodinama i dirvą turi 

žiedus ir mažas tomeičių 
užmazgas. Liepos 
;au turėtumėt gauti nuno 
kusių tomeičių. Kanapės A- 
meiikoje nesėjamos. nes čia 
per brangus darbas joms 
apdirbti. Watermelonai il
gai auga ir noksta, todėl jie 
auginami pietinėse valstijo
se, kur vasara daug ilgesnė. 
Jie išauga iki 20 SA'arų. o 
kartais ir daugiau. Pumpki- 
nai auga ir šiaurinėse vals
tijose. Jei norite labai dide
lių pumpkinų, Įdėkite pora 
špatų komposto arba gerai 
perpuvusio mėšlo Į kiekvie
ną duobelę, kurioj sodinsite 
pumpkinus.

Pagaliau, juk aš nekuo- 
met nesikreipiau Į LSS. 19

menesv kuoP^’ nei j Pienius jos 
draugus dėl kokių nors pro
gų gavimo. Priešingai, vi
suomet buvau kviečiamas 
19 kuopos dalyvauti jos pa
rengimuose. Gal tūli LSS. 
19 kuopos draugai sakys, 
kad paaukavo man 15 dole
rių pereitą gruodžio mėne
si. Ta auka nebuvo man. 
kaipo asmeniui, bet buvo 
studentų socialistų organi
zacijai (Student League for 
Industrial Democracy), ku
ri siuntė saA'o atstovus i Co- 
■umbus, Ohio. Ir šitas daly
kas buvo aiškiai 19 kuopos 
susirinkime perstatytas. Tad 
aš nesijaučiu nei kiek pada
ręs materialių nuostoliųL. L. Apo’.iui,—Ačiū už 

iškarpas iš Chicagos dien- 19 kuopai.
rascių. 
nierių“ 
i aŠA*ta.

Apie lietuvi “milio 
jau buvo “Keleivy”

D-rui A. L. Graičiunui.—
Tamstos straipsni “Lietuva 
—lietuviams” gavome šią 
savaitę, bet da nespėjome 
peržiūrėt i.

W. G. Laskiui.
A'aitę negalėjome 
naudosim vėliau.

— Šią są- 
idėti. Su-

TilpsMarksistui. —
me numery.

A. S. Kavcliunui. — Su
naudosime sekančiam nu
mery.

Old Timeriui. — Turime 
keliatą draugo rašinių ir Į- 
dėsime juos prie pinnos 
progos.

P. Petrcniui. — Dėl vie
tos stokos draugo straipsnis 
buA-o atidėtas kitam nume
riui.

A. Bukolienei. — Negalė
jome Įdėti Į ši numerį dėl 
stokos laikrašty vietos. Tilps 
prie pirmos progos.

RŪPESTINGA PATI.
—Jonai!
—Ką sakysi?
—Štai aš pastebėjau, kad nuc 

tos penkinės, ką tu man vakar 
da\ei, vienas kampas yra nu
plėštas. Kur tu j j išleidai?

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

koj mur.šaino. Šioje Lnygoje velpa net 
! 72 “Džian Bambos spyčiai”, ei'.ės, 
| pasikalbėjimai, humorigtiški straips-
, niukai ir juokai Antra pagerinta 
! laida. 12S pusi....................................25c.
, žemaitės Kaštai Karės Metu. Lietuvos

Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto
ms nuveiksiu. Į26 Dus.aniai. kai-

50c. Į,

dynr.u amatninkams. ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems 
Iš įvairių šaltinių surinku J. Laukis. 
Chicago. III. 1911 m., puslapi; 392 
Popieros viršeliais .................. $2.00
Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof 

R. A'ipper vertė iš rusų kalbos D. Su 
paveikslais senoviškų liekanų iro-kiais
spalvuotais gražiais žemlapiais.

Į Chicago Gražiuose apdaruose .. $2 50

i švento Antano Stebuklas, bviejų vei- 
“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė.— i kimų komedija. Perstatymui reikia 

Vieno akto farsas, labai juokingąjį j 10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo- 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c. Šimas užirtia apie 2 valandas. .. 25c.

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

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

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

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

Primeta man. kad aš 
“Laisvės” piknike kalbė
jau; bet tai reikėjo tuomet 
ir pasakyti, kodėl aš ten kal
bėjau. Prieš Įvyksiant Ame
rikos Lietuvių Kongresui, 
Brooklyno Kongreso Ren
gimo Komitetas laikė posė
dį, ir kilo klausimas kur bu
tų geriausia duoti raportą 
sugryžus delegatam iš Kon
greso. Na, ir socialistas d. 
Tiškevičius davė Įnešimą, 

kita- kad butų geriausia “Lais
vės” piknike, nes ten busią 
daug svieto^ Ir komiteto na
rių didžiumos taip buvo nu-

Kų reiškia meilė ir iš kur ji pa
reina?

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmų naktį? ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet kų 
visi slepia, ta 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 vaiku, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitų 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.

WORCESTER, MASS.

Chesney’s Canteen
GERIAUSI IsSIGĖRIMAI 

IR VALGIAI.
A'isokia Degtinė. Likeriai, A'ynai 

ir visokių išdirbysčių ALUS.
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS! 

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS” 
pavieniais numeriais.

90 Millbury Street
WORCESTER. MASS.

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.”

253 Broadway,
KELEIVIS

South Boston. Mas*.

mmmomsa
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SKAS GIRDEI! LIETUVOJ^
(Kuo musų koresfx>ndcntų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

/>i/ Winchesterio Majorui.

KIEK ŠĮMET AUDROS 
PADARĖ ŪKININKAMS 

NUOSTOLIŲ.
Šiais metais nuo ledų ir 

audrų Lietuvos ūkininkai 
žymiai daugiau nukentėjo, 
negu kitais metais. Audros 
ir ledai palietė beveik visus 
rajonus, o daugiausia Šiau
rės Lietuvos rajonų.

MARIAMFOLIET1S LIE
TUVIS ŽUVO ISPANIJOJ

Mariampolėje gyvenanti 
E. Valaitienė gavo laišką iš 
Pietų Francuzijos, rašytą 
Petronio. Tame laiške rašo 
ma, kad laiško autorius bu
vęs draugas Kosto Valaičio, 
kuris kaudamasis vyriausy
bės kariuomenės eilėse nuo

T, . .. sukilėlių kulkos žuvęs. Mat,
I ndaptiems .nuostoliams uetrOnis irgi kovojo vvriau- 
skaiciuoti v etose buvo ‘o;u,Qap

sudalytos komisijos. Komi- sybės kariuomenės eilėse 
1 rauge su Valaičiu, o pas-

-ijo.^ apziuiejo audių n l?-j <uj pabėgęS j Francuziją, iš
( 'J/ n.u?t?'Ge i <ur ir laišką savo draugo

motinai parašęs, Petronis 
u Valaičiu kariavę Barce-

nuostolių dydi 
tinkamus aktu

ir surašė ati- i

Iš surašytų aktų matyti, 'onoje, Kartagenoje, Valen-

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Amerikos miesto \Vinchester’o (Va.) majoras Amo.r.- (
šinėj), nuvažiavęs Angiijon, kur yra kitas tuo vardu 
įteikia jo majorui Edmondsui savo amerikoniško miestu v -Ta
vą. Anglijos \Vinchesterio majoras matyt šio vaizdelio •.'■•ury.

KAIP KAUNĄ IR APY
LINKES NORIMA AP
SAUGOT NUO POTVI

NIŲ.
Rugsėjo 3 d. apeliaciniai

; -auejus < <> Pavasai io1 rurnaį Sprendė eilę politinių
Nemuno P()tx'- bylų. Tos dienos posėdis už

švis padare daug nuo- sftesė iR. yėlaug vakaro Vi- 
ų Kaunui ir prie Nemu-

b . Nėries esantiems kai- 
.abuvo pradėti darbai 

Kauno miestui
nių apsaugoti.

POLITINES RYLOS LIETUVOS ARE 
LIACINIUOSE RIMUOSE.

ir Juknevičių nubaudė 2 
metams sunkiųjų darbų ka
lėjimo. Už užstatą, iki įsi

kad daugiausia audrų ir le-J rijoje, ir Malagoje, kol pa
dų yra padaryta nuostolių | kliuvę į šiaurės frontą ir čia 
Šiaulių apskrities ukinin
kams. Ten audros ir ledai 
vien Joniškio, Skaisgirio, 
K riukių, Radvil'škio ir Šiau
lėnų valsčiuose palietė di
džiulius pasėlių plotus, iš vi

gyta komisija nustatė 
. '.vynio priežastis. Buvo 

eita išvados, kad Kaunui 
potvynių apsaugoti rei- 

• muilo var.de- 
. i kebą per Veišvų-Lam- 

ėdžių laukus, išvedant ati- 
t .ikamo aukščio pylimus. 
Nemuno krantų stiprinimo 
darbai buvo pradėti prieš 

; mėnesiu. Ligi šiol jau su- 
,/iia maž daug trečdalis

teisės sprendimas, Juknevi- 
si teisiamieji apkaltinti ko-lčius paliktas laisvas, 
munistine veikla. . Į Rugsėjo 4 d. kariuomenės

nuo notw kaitinamųjų suolą atsi- (teismas sprendė J. Gvildžio 
Tam rikslui sėdo kalmietls vaikinas nuo bylą kaltinamo komunisti- 

Biržų, Klaučių kaimo, J. nių atsišaukimų laikymu ir 
Gintautas. platinimu, nes pas ji polici-

Kaitinamajam akte sako- įa radus rotatorių ir 7,000 
ma, kad šįmet balandžio m. atsišaukimu.
Biržų-Vabalninku plente Gvildys ir Videlevskaitei
buvę išplatinti komumsti- davęs tu atsišaukimu—pil
nio turimo atsišaukimai. Įkimšęs pilną portfeli. 

Ekspertais pašaukiami,
kriminalinės policijos iden
tifikacijos skyriaus viršinin
kai p. Klemas ir p. Radvilas. 

vį_ Ekspertai pareiškia vienin-

Gvildys nubaustas 10 me
tų sunkiųjų darbų kalėjimo, 
o Videlevskaitę 4 metais.

pvlimo. Pvlimo statybą Z‘4 nuomonę, kad atsišauki- 
--------- ------- ne Gintauto ran-

DVIEJU ŽMONIŲ TRA
GEDIJA.SO

manoma vykdyti ligi lap- ,mai i'astli 
kričio mėnesio. Šiuo metu Ka- 
prie pvlimo statybos dirba
apie 570 Kauno miesto be- čius atsisako teisiamąjį kai . ...
darbių. Pylimas bus maž tinti. Rūmai Gintautą ištei- vicius Edvardas, Įbridęs Pa 
daug 2 kilometrų ilgumo ir sina.

Jau buvo minėta, kad Jo- 
neliškio vienkiemio Uteno- 
apylinkės gyventojas Blaže-

Prokuroras p. Monstavi-Valaitis žuvęs.
Valaitis Isoanijon atva

žiavęs bene 1924 m. ir dir
bęs viename uoste prie lai
vų krovimo. Jis susituokė su 
:spane ir susilaukė trejato 

gabu: 
ties

žmonių grupei
Daugelis mariampaliečių 

Valaitį pažįsta ir atsimena, 
kai jis dar vaidino spektak- 
’iuose.

Velionies motina gyvena 
-kurdžiai, o dabar prispaus- 
a sielvarto verkia, kad jos 

sūnūs žuvo nuo Ispanų suki- 
ėliu kulkos.

raudės ežeran

so nuostolių yra padaryta -aikų. Velionis buvęs ga 
už 647.435 litus. K;tose ap- karys ir vadovavęs 40-
skrityse nuostoliai taip pat 
dideli. Pav., Mariampolės 
apskrityje audros padarė 
228,655 litų nuostolių. Ma
žeikių apskrityje —185,425 
lt. Zarasų apskrityje—147,- 
365 lt. Utenos apskrityje — 
104,935 lt. Kauno, Alytaus 
ii Biržų apskrityse nuosto
lių padaryta mažiau, kaip 
po 100,000 litų. o Ukmer-1 
ges, Kretingos, Seinų, Ro- Į 
kiškio, Šakių. Panevėžio, i 
Kėdainių, Raseinių. Trakų;

PRADĖJO VEIKTI VETE
RINARIJOS MOKYKLA.

Rugsėjo 19 d. Kauno prie
miestyje Vilijampolėje bu
vo iškilmingai atidaryta

VIENAS NUŠOVĖ UOŠVI, 
ANTRAS NUDURĖ DAR

BININKĄ.
Rugsėjo 8 d. Jonučių kai

mo, Garliavos vals. gyv-n

KRUVINA TRAGEDIJA 
KURŠĖNUOSE.

Kuršėnuose pil. A. Zikas 
ir Vilkaviškio apskrityse, dviem revolverio šūviais iš 
mažiau, kaip po 50.000 litų. užpakalio peršovė savo 
Viso 18 apskričių nuostoliai žmoną, ėjusią į autobusų 
siekia per 2 milionu litų. -teti. ir pats čia pat nusišo- 

Be to, audros sugriovė v.e-'tragedijos priežas- 
daug trobesiu, kuriu vertė šeimyniniuose san
pagal ikainavimo aktus šie- -yk"“**- Žmona jau kuri 
kia 139,480 litų, o Šiaulių ’aiką gyveno atsiskyrusi 
apskričiui tų nuostolių ten- lu0 x •' ’0 šauliuose, n tą 
ka 135,790 litų.

ISPANIJOJE ‘ĮŠALO” 
PUSĖ MILIONO LIETU

VOS LITU.
Nors su Ispanija Lietuva

didesnių prekybinių santy-' ?lmu-

dieną kažko buvo atvykusi į 
Kuršėnus, kur vyras ją pa- 
ykojo. Peršauta Zikienė at
gabenta į Šiaulių miesto li
goninę. Jos gyvybė pavoju- 
ie. Zikai turi dvi mažas du
kreles; vertėsi riestainių ke-

kių ir neturėjo, tačiau kas
met lietuviškos firmos ten 
parduodavo celulozės maž
daug 5 milionu litų sumai. 
Dabar Ispanijoje kilus vi
daus karui, vietinės firmos, 
kurios pirkdavo celulczę, li
ko skolingos Lietuvos fir
moms pusę miliono litų. Už 
tas firmas yra

MARIAMPOLĖS APSKRI
TY VILKAI PUOLA 

KAIMUS.
Jau antras mėnuo Ma- 

•iampolės apskr. kaimuose 
rodosi vilkai. Pirmiau vilkai 
ateidavo i tuos kaimus, ku-
*ie yra arčiau palių, kaip 

garantavusi: Padovinį, Putriškės ir kitų. 
Ispani jos vyriausybė. Da- Tačiau dabar jau ateina į 
bar Lietuvos pirkliai daro ’ Nendriskius, Steponiškius, 
žygių atgauti iš ten
sius” savo pinigus. ___

______ * kus, avis ir kitus gyvulius.
KAUNE YRA 135,090 Vasaros metu ūkininkai lai- 

GYVENTOJU >ko gyvulius dažnai laukuo
se ir naktį, tačiau vilkai jau 

Kauno miestas auga. Tuo-j “suvijo” į tvartus. Bet ir
jau po karo Kaune buvo tik į tvartuose nesaugu: žolyno 
anie 70,000 gyventojų. Gi tvarte vilkai, įsikasę per pa- 
dabar Kaunas jau turi 135,- matus, išpiovė 6 avis, o Stat- 
0)0 gyventojų. Taigi, per 17 kevičiaus—9.
metų gyventojų skaičius be- Ukinin k a i skundžiasi, 
veik padvigubėjo. kad neturi ginklų apsiginti

Taubybės žvilgsniu, dau-'
giau kaip pusę Kaupo gy
ventojų sudaro lietuviai, ar
ba tie, kurie kalba lietuviš
kai. Iš kiekvieno 100 gyven
tojų, lietuviškai kalbančių 
yra 60 žmonių. Likusius 40 
sudaro žydai, lenk? i. rusai, 
vokiečiai ir kiti. Po lietuvių, 
daugiausia yra žydų. Jie su
daro 26 procentus v sų Kau
no gyventojų.

“išalu- Adomiškius, Geležinius ir 
Tsb.! kitur, kur puola kumeliu-

nuo vilkų, o Medžiotojų dr- 
ja juos nuo vilkų neapgina.

KEPURES SUVERTĖ IŠ-
EINAMOJON VIETON.
Rugsėjo 5 d. vakare Kai

šiadoryse buvo surengtos 
vieno vietos piliečio išleis-1 
tuvės, kuris persikelia i Uk-; 
mergę. Svečiai garderobu. 
pasirinko moterų kambarį.' 
Iš lyto, svečiai skyrstyda- 
miesi pasigedo kepurių. Pa
aiškėjo, kad visos ponų ke
purės suverstos į išeinamąją 
vietą.

nusišovė, c 
Nemeikš- 

nuo- 
Utenos li-

6 7 metrų aukštumo. Aplin- Kitoje byloje kaltinamai-, P© to jo mylimoji Nen 
kinių kaimu ūkininkai pvli- siais patraukti keturi žmo- ęių Grikepelyte Adele _ _ -- - - duosi ir

naujoji mokslo įstaiga—ve- tojas K. Tumpa keršu su- 
čerinarijos akademija. metimais nužudė savo uošvi

Veterinarijos akademijos a. Žukauską.
tarybos pirmininkas Jan- Nušovęs uošvį, Tumpa ^arbų fondo 
kauskas nušvietė šios aka- pats atėjo i policija ir pasi 
demijos steigimo istoriją, davė.
Jis pažymėjo, kad aukštoji Antra žmogžudystė • uvo Biržai. Prieš kelias sąvai- 
veterinarijos mokykla Lie- Michaiiinavoj. Kepėjas Br. tęs Biržų rinkoje sviesto 
tuvoje steigiama jau ne Judzevičius, būdamas ne vi- svaras kainavo tik 70—80
pirmą kartą. Pirmoji veteri
narijos akademija buvo į- 
steigta 1775 metais Horod- 
nice, netoli Gardino, tai bu
vo anksčiau, negu buvo į- 
steigtos tos rūšies mokyklos 
Rusijoje ar Lenkijoje. Vė
liau toji akademija buvo 
perkelta į Vilnių, bet užda
rius rusams Vilniaus univer- DIDELI GAISRAI BALAI- 
sitetą, ji buvo rtisų perkelta KU KAIME,
i Petrapilį. Lietuvai atgavus ‘
nepriklausomybę, 1922 m. „ Mariampolės apskrity, 
orie Lietuvos universiteto Palaikų saime, apie 
Kaune buvo įsteigtas veteri- ?'1? Radzevičiaus
nariios skyrius, kuris dėl Į- -'-obesiai. Ugnis nesumoki- 
vairių priežasčių po šešerių i 1° ^2 ttai tų. ią pačią nak- 
metu turėjo užsidaryti, su-H sut.ege n \ asuiausno, to 
spėjęs paruošti vos 15 nau- j9i,; kalm". gyventojo, kloji- 
iu veterinarijos gvdvtoju. mas ūkio padaigais u šių 

Dabar atgaivinamoji ve- m®tų. derlium. L pus abiem 
akademija ku- i ūkininkam padare per 12,-

py
mui veža žemę iš savo lau- nės; K. Zelbovičiutė. S. Ša
kų. Tuo budu jie nuvalo sa- pįraitė, F. Bieliauskas ir A. 
vo laukus nuo Nemuno pot- Čiupkevičius.
vvnio metu užnešto smėlio. Bieliauskas pripažintas 
Reikalingi pvlimo statybai kaltu ir nubaustas 8 metams 
pinigai skiriami iš viešųjų sunkiųjų darbų kalėjimo 

Tsb. ~—•«-

PABRANGO SVIESTAS.

sai blaivus, suomišku peiliu centų, o dabar staiga pakilo 
mirtinai nudurė degtukų fa- į 1 litą. Lašiniai taip pat pa- 
briko darbininką B. Mont- brango iki 1.50 lt. 
vilą. Montvila su Jadzevi-
čium net nepažįstami buvo, 
nei muštynių neturėjo, o 
taip sau tautininkiška ranka 
nudurė žmogų.

VISŲ ŽINIAI.
T ž visokios rūšies smulkius pa- 

sigarsinimes, kaip tai: pajieško- 
jirans apsivedimij. įvairius prane
šimus, pardavimus, pirkimus, 
skaitome po 3e už žodi už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpini 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paješkojimus 
“ koTSv nfe S i t črrii ; p?, oc.

atvezta 
goninen mirė.

BIR-BiDŽANE AREŠTUO
JAMI IŠ LIETUVOS IŠ

VYKI ŽYDAI.
Kaune gauta laiškų iš Bir-

Bidžano. kuriuose rašo savo 
giminėms išvykę ten kau
niečiai ir praneša, kad da
bar ten areštuojami kai ku
rie iš Lietuvos atvykę žydai, 
nes įtariami esą trockistais.

u
iH Patikėtinas linimentao. 
U palengvina gėlimus ir

RT

skausmus nuo ištampy- 
mų ir išsinarinimų.
PAIN-EXPELLER
vaisbaženklis Inkras 
žinomas vaistinėse.

tennanjos
riama naujais pagrindais. 
Leituvai, kaip žemės ūkio 
kraštui, kur gyvulininkystė 
sudaro valstybės ūkio pa
grindą, be abejo, yra labai 
svarbu turėti tinkamai su
tvarkytą veterinarinę pa
galbą.

Taupumo sumetimais ve
terinarijos akademijai bus 
pavesta atlikti ir tą darbą, 
kurį ligi šiol atlikdavo vete- 
rinarijos-bakteriologijos in
stitutas. Prie akademijosj 
bus gyvulių klinikos, kurios 
aptarnaus Kauną ir plačią
sias jo apylinkes. Tačiau e- 
sant svarbiam reikalui, į 
šias klinikas galės būti at
gabenami sergantieji gyvu
liai ir iš toliau. Tsb.

000 litų nuostolių. Gaisro 
priežastys aiškinamos

Cruguay'aus Lietuvių Darbininką
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Ranga”
Išeina du kartu per menes Lai- 

Ižia Urug. Soc. Part. Liet. - :ns.
“NAUJOJI BANGA Suv. YVstiio- 

?e ir Kanadoje kainuoja 1 doleris. 
Adresas: N. BANGA

C. Parapuav Ne. 14S0,
MONTEVIDFO VRUGUAY.

c pr»« ■» rui mt
Mažiausio 
kaina 50c.

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

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

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

KELEIVIS 
233 BR()ADWAf

SOUTH BOSTON, MASS.

apgarsinimo, minim u m

Riva Zelbovičiutė nubau
sta 6 metams sunkiųjų dar
bų kalėjimo, bet jai kaip 
nepilnametei 1/3 bausmės 
sumažino.

Šapiraitė nubausta 4 me
tams sunkiųjų darbų kalėji
mo.

A. čiupkevičius išteisin
tas.

Kai Lietuvoje veikė dar
bininkų profesinės sąjun
gos, tai ilgus metus profesi
nėse sąjungose veikė p. Alf. 
Juknevičius. Jis simpatizuo
davęs socialdemokratams, 
bet partijos nariu nebuvęs.

Teisme Juknevičius pa
reiškė, kad jis atsišaukimų 
nerašęs ir neplatinęs, o ko
munistų partijai nekuomet 
nepriklausęs, 1_

Rūmai dėl išplatintų atsi-jfj 
šaukimų kaltinamąjį ištei
sino, bet pripažino kaltu pri
klausius komunistų partijai

Nauja Lietuviška Įį-
BIBLI '

SATYROJE
■siera Biblijos coiiar. tori 382
puslapius ir 379 paveikstėEaz. ta
><1ORK ir raudinta 
Žmogus skaitydan
mydamas i paveikelėlius. (kurie per- p 
stato kaa buvo pirm sutvėrime svieto F 
ir iki užrimimui Kristau*), užn.i.š vi- 
sus savo vargas ir džiaugsis to- |U
kis knisa izijo. jam bes. trumpi žie- iU 
mos vakarai |s,

KAINA rTI5< KI.OO
Norinti gaot M* Bibliją, pinigas 

siuskit Expreso ar I’sėto Mo»ey Ord*- ’y

379 pavciksIrLaz. Labai 
£in<a kiek\Ln>i ypatai. V 

damas ižą BibLja ir tė- v. 
aveikaleliaa. (kurie per- p

t
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255 IIroadway, 
So. Boston. Mass

‘KELEIVIS”

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

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

ii

ŠILUVOS VALSČIUJE IŠ
NYKO VILKAI.

Prieš keliatą metų Šilu- 
ivos valsčiuje buvo daug vil
kų pasirodę, daug išplauda

vo avių, kumeliukų, arklių, 
į net šunis išgaudydavo. Kur 
tik, būdavo, sueinama, vis 
būdavo kalbama apie vilkų 
užpuolimus. Šiais metais ii 
praėjusiais jau netenka gir
dėti apie vilkų padarytas' 
žalas. Daug ūkininkų šiais 
metais net pamiškiais laiko 
gyvulius nakties metu lau
kuose. Džiaugiasi ūkinin
kai, kad dabar gali ramiai 
gyventi.

BLOGI KELIAI.
Navasodai, Merkynės vai. 

šioje apylinkėje keliai yra 
beveik visur blogi: nors ir 
taisyti, tačiau nežvyruoti, 
todėl užėjus lietui, pasidaro 
beveik neišvažiuojami. Blo
giausias kelias yra važiuo
jant nuo Ilgininkų kaimo Į 
Navasodus.

Senovės Lietuvių Žinyčia

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

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo apd.—$1.23 Pinigus ga.ima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį”. AdrecooUt sekančiai:

2S3 BROADtVAY SO. BOSTON, MASS.

i
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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 toki tobulą informatorių 
apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuo
sius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pa
stangas ir užkariavimus, tai LIETI'VIŲ ŽURNA
LAS KULTŪRA.
KULTŪRA yra populiarus Mokslo. Visuomenės ir 
Literatūros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruo
tas, išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS, noris pažinti naująją lietuvių li
teratūrą. neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, 
kaip KULTŪRA.
KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia 
laisvą mintį ir kovoja su reakcija.
KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos gyveni
mą. todėl tikrai kultūringas Amerikos lietuvis, ne
gali apseiti be KULTŪROS žurnalo. Kaina Kul
tūros žurnalo labai prieinama:

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 
KULTŪROS ŽURNALAS

Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.
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Vietines Žinios
Curley vėl išsišoko.

Pereitą sąvaitę guberna
torius Curlev vėl Įšoko i kar
štą vandenį. Ir tai vis per 
savo nesuvaldomą norą 
švaistyti piliečių pinigus. Iš
girdęs, kad Bostonan žada

Suėmė “Viešpaties striel- 
čių.”

Tremont gatvėj, tirščiau
siame ir gyviausiame Bosto 
no distrikte, aną vakarą pa
sigirdo suvis. Žmonės manė 
kad “back fire” iš automo-

atvažiuoti agitacijos tiks- biliaus. Bet neužilgo paukš
tais prezidentas Roosevel- terėjo antrą sykį, ir dabai 
tas, ponas Curley tuoj krei-ijau suskambėjo vieno lango 
pėsi Į savo Executive Coun- stiklai. Trečias suvis patai- 
cil, kad paskirtų jam iš iždo kė i kitą langą, o ketvirtas 
810,000 iškelti * prezidentui nunešė skrybėlę vienam pi- 
balių. O tas Executive Coun- liečiui nuo galvos. Pasiro- 
cil labai jam paklusnus: dė, kad šaudė jaunas vaikė- 
tuoj ėmė ir nubalsavo duoti zas. Piliečiai ji tuoj sulaikė
10 tūkstančių dolerių pilie- 
riame, suprantama, daly 
vautų ir patys Executive 
Council politikieriai.

Bet kai Rooseveltas suži
nojo, kad politikierių 
liui pinigai imami iš valsti
jos iždo, jis atsisakė tame 
baliuje dalyvauti. Sako. ma- miau 
no misija Bostone negali jo
kiu budu būt surišta su ofi
cialiais reikalais, važiuoju 
tik asmeniškos rinkimų agi
tacijos tikslais, todėl valsti
jos pinigai negali būt tam. 
naudojami.

Curley atsidūrė labai ne
patogioj pozicijoj. Nežino
damas kaip iš jos išsisukti, 
jis pradėjo sakyt, buk jis 
norėjęs čia tik "džioką” pa
daryt, kad “paerzinus“ sa
vo politinius priešus repub
likonus.

Aukos Ispanijos kovoto
jams prieš fašistus.

Spalių 4 d. prakalbose So. 
Bostone, aukavo sekančios
patos:
Adv. E. J. Bagočius $5.00, 

S. M inkus $2.50, Dr. J. Rep
šys $2.00: po $1.00 aukavo: 
V. Yanušas, J. Gavenavi- 
iius, A. Kvietkus, J. Zeimis, 
V. Rimkus, A. Žvingilas, J. 
Baranauskis, Ig. Ratilis, K. 
Kazlauskienė, J. Zaruba, 
Federavičienė, Gedvilienė, 
P. Brazaitis. R. Barčienė, 
Kubiliūnas. A. Smeiža, M. 
M. Krasauskienė, Klebono 
Sūnūs. J. Jenkauskas. Po. 50 
centų aukavo: R. Krasaus
kas, Likas. J. Piešinis, M. 
Masteikienė, J. Lukas, J. 
Liepoms, Vaškys, Butkus. J. 
Gaubis. J. Butkus. G. Rviet- 
kauskas. Andriuliunienė, A.ir padavė policijai. Išaiš

kinta, kad jis vra 15 metu n .. o .
amžiaus ir vadinasi James ?arflus- Sukackiene,
Hill. Klausiamas, kodėl iis 
tarp žmonių šaudo, jis atsa- 

ba- kė: “Viešpaties balsas pa
sakė man: užmušk, užmušk, 
užmušk! Todėl aš pasiė- 

karabiną ir pradėjau

A.
V.
J.
J.

Jankauskas. J. Venis, 
Gidžiūnas, A. Pranašus. 
Gritsius. V. Svitauskas, 
Vilkauskas, Matulevičienė, 
Baginskas, J. Krasauskas, 
Sabulienė, J. P. Smitas.

Dorchestery nušautas Nevv 
Yorko banditas.

Pereitos pėtnyčios vakarą 
Dorchesteryje keturi gink
luoti banditai užpuolė Mei- 
selio dirbtuvės ofisą. Jie no
rėjo atimti pinigus, kurie 
buvo atvežti iš banko darbi
ninkų algoms. Bet Meiselis 
pagriebė savo revolverį ir 
nradėjo į banditus šaudyt, 
nors jie buvo jam pramušę 
galvą. J vieną užpuoliką jis 
suliuobė 5 šuvius ir tas tuoj 
susmuko. Kiti nusigandę 
pabėgo automobilium. Pa- 
aukta policija nuvežė su

žeistą banditą miesto ligo
ninėn. kur pereitą nedėldie- 
nį jis mirė. Policijai pavyko 
nustatyti, kad jis buvo New 
Yorko banditas ir vadinosi 
Joseph Friedman ir Lou 
Kirsch, 35 metų amžiaus 
žydelis. Bet kas buvo io 
brai, jis nepasakė.

šaudyt.“ Manoma, kad iis I Viso aukų surinkta $63.88. 
bus kokios religinės mokyk- Prieš prakalbas buvo su
los auklėtinis. Policija nu- Į rinkta per Brazaitienę ir 
vežė ji i pamišėlių namus. Barčienę sekančiai: Dr. Pa- 

Kaip liūdna, kad yra da šakarnis $1.00, A. Alekna, 
tamsuolių, kurie siunčia sa- Lincoln Market. K. Jingo- 
vo vaikus i tokias mokyklas, zion ir P. Jakubėnas po 50c.
kur jiems protą sumaišo.

Radio programa.
Ateinantį nedeldienį, ra

dio programa bus tokia:
1. Longino Buinio jau

nuolio orkestrą iš Cam
bridge’aus.

2. Jieva Sidariutė, daini
ninkė iš Hudsono.

3. “Dzūkų Dainos.”
Prašome užsistatyti savo

imtuvus ant \VHDH stoties 
(830 kilociklių) kaip 9:30 
ryto.

IŠSIRANDAVOJA FORNlšI LOTAS 
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.

PARSIDUODA
STIBA IK GAKADŽIIS.

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

26 Arthur St., Montello, Mass.

GYDYTOJŲ ADR.’iSAl

PIGIAI PARDUOSIU
3 saliunai parsiduoda gerose vieto- 

•v. vienas Brightone, 2 Šouth Bosto
ne. Kreipkitės pa-

K. J. VAS11.
509 Broad»ay, So. Boston. Mase.

PIANO LEKCIJAS
duoda suaugusiems ir jauniems 

VALEXT1N A M1NKIENĖ. baigusi 
New England Muzikos Konservatori
jų. Adresas toks:

7.3 EAKKAGl T RD.. SO. BOSTON.
Tel. SOUth Boston 3371.

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repishis
(REP6YS)

LIETUVIS GYDYTO. 18 
Valandos: 2-4 ir 6-1 

Nedėliomis ir Sventadie: iaia 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STR ET 
kamp. lantan st. arti Cent: J akv. 

CAMBRIDGE, MAS .

Ruimas Išsirandavoja
Ženotai porai arba senai moteriai. 

! Bostonų tik vienas fėras ant gatvė- 
:arių. 3 minutos nueit iki karų. Švie- 
:as oras. MRS ZALDOKAS (3) 
22 Stiilman Rd.. Rosiindale, Mass.

Ncrėio nulinčiuoti mažos 
mergaites užpuoliką.
Ant Humboldt avė.. Rox- 

buryje, pereitą nedėldieni 
minia be mažko nenulinčia- 
vo Harry V. George'ą, 51 
metų amžiaus vyrą, kuris, 
sakoma, kėsinosi išniekint 
8 metų amžiaus mergaitę. 
Jis Įsiviliojęs ją i skiepą, ža
dėdamas jai duoti saldai
nių. Neužilgo kaimynai iš
girdo skiepe mergaitę rė
kiant. Jie subėgo Į skiepą ir 
sučiupo minėtąjį vyrą. Tuoj 
buvo pašaukta policija. Bet 
kol policija atvažiavo, tai 
susirinkusi minia jau ruošė
si tą žmogų linčiuoti.

Sumėsinėtcs moteriškės as
menybė jau išaiškinta.
Pereitą sąvaitę šioje vie

toje rašėme, kad ties East 
Bostonu buvo rastos i mai
šus užsiūtos dvi moteriškos 
kojos. Nors kitų kūno dalių 
da nesurasta, tačiau polici-

George Stukas 25c. \ įso su
rinkta $3.25.

Viso sykiu tapo surinkta 
$67.13.

Varde Ispanijos kovotojų 
tariame aukautojams nuo
širdų ačiū. Rengėjai.

Vakariene su programa.
Ateinančioje nedėlioję, 

ja jau susekė, kas toji mote- Spalio 18, nuo 6 vakare, 
ris buvo ir dabar jieško tri- Lietuvių Darbininkų Drau-
jų vyrų, kurie su ja drauga
vo. Nustatyta, kad nužudy
toji vadinosi Grayce As- 
auith, 40 metų amžiaus naš
lė. Ji turėjo vasarnamį ir te
nai buvo nužudyta. Ant sie
nų ir grindų policija rado,

gija rengia vakarienę su 
programa Lietuvių Svetai
nėje.

Vakarienė bus skani, prie 
gardžių užkandžių bus duo
dama ir išsigert.

Po vakarienės muzika vi-

Svarbus Pranešimas.
Lietuvių Ūkininkų Sąjunga 

Rengia puikia 
VAKARIENĘ ir ŠOKIUS
Tokios vakarienės da nėra 

buvę. Bus 2 orkestros. Įvyks
Subatoj, SPALIO-OCT. 17.
Lietuvių Tautiško Namo

Svetainėse, viršutinėj ir apa
tinėj, kampas Vine ir Main 
St., Montello, Mass.

Viršutinėj svetainėj gros 
Don Russell orkestrą. Apa
tinėje svetainėj gros farme- 
rių orkestrą iš South Ame
rikos. Draugai ir draugės, 
nepraleiskite progos, pasi- 
naudokit, nes dar nėra to
kios vakarienės buvę. Įžan
ga 25c. Pradžia šošių 7:30. 
Vakarienė nuo 8:00 vakare. 
Vakarienė nuo 8:00.

Kviečia L. U. S. Komisiia.

MOKAM BRANGIAUSIA
Aš moku brangiausiai už senų auk- 

a. bile formoj. Jeigu jus turit bile 
»ukso rašykit agentui.

WALTER KAR\VOWSKY
1S3 Shavmut avė., Boston, Mass.

Parsiduoda Saliunas
South Bostone ant Broadvvay, pui- 
v.t’.a. geras pirkinvs. Klauskite,

.1 B. MIKALAUSKAS, 
Broadway, So. Boston, Mass.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance {

414 W. BROADM AY, 
SOUTH BOSTON. MASS

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

Res. Tel. Jamaica iO28-M.

I)R. J. LANDŽIUS'
Lietuvis Gydytojas.

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

TAIPGI PRISKIRIA AKINIUS. 
Telefonas: SOU-Boston 2712

534 E. BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.
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JAU ŠALTIS ATEINA.

“Keleivio” redaktorius au- 
tomobiliaus kolizijoj.

Važiuojant į redakciją 
pereitos subatos rytą į “Ke
leivio” redaktoriaus auto
mobilių atsimušė kita maši
na. kurią valdė neprityręs 
važiuotojas. Su “Keleivio” 
redaktorium važiavo ir adv.

daug kraujo ir rado likusių sus linksmins. Visi, kurie 
dalių to audeklo. į kurį bu- norite linksmai laiką pra 
vo užsiūtos jos kojos. Atsi- leisti, tai dalyvaukite šioje 
rado jau ir liudininkas, ku- vakarienėje. J-ška.
ris tą naktį nuvežė savo au-1 ---------------
tomobilium tą našlę su vie- Bostono priemie s t y j e 
nu jos meilužiu į tą vasar- Brookline pereitos subatos 
narni. Policija dabar jieško naktį iš pypkės užsidegė lo
jo ir da dviejų vyrų. Mano va ir sudegė Catherine Sto-

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

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

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Telefonas: SOU-th Boston 4649.
Lzsooc-zo&sosccscooosooosososcoscosooeoosoosoeoeeiseeet?

ma. kad moteris buvo už
mušta per giltą rautą.

rey,
kė.

83 metu amžiaus senu-

Valerija rasta nebegyva.
Anksti pereitos subatos 

lytą viename tarpduryje 
prie Athens streeto, netoli 
nuo South Bostono polici
jos steišino No. 6, buvo ras-

Bagočius, kuris buvo smar- ta negyva lietuvė moteris, 
kiai sukrėstas. Jų automobi- Viena jos koja buvo apauta, 
liui buvo numuštas paskuti-i antra basa ir apdraskyta.
nis rata« ir sulenktas 
nas, o kitai mašinai, 
juos atsimušė, sutyžo 
priešakis.

spar- 
kuri į 
visas

Pavcgė vandens departa
mento rekordus.

Cambridge’aus vandens 
departamento viršininkas 
Good pranešė policijai, kad 
nežinomi piktadariai išmu
šė jo automobiliaus stiklus 
ir pavogė portfelį, kuris bu
vo padėtas ant užpakalinės 
sėdynės. Portfely buvę re
kordai, kurie niekam negali 
būt naudingi, bet miesto 
vandens departamentui la
bai svarbus.

Policija nuvežė lavoną į la
voninę. Alicija Taruškienė 
kuri gyvena po numeriu 224 
Athens st.. sakosi tą moterį 
pažinojusi, bet jos pavardės 
nežinanti. Vardas buvęs 
Valerija. Ji turinti ir sūnų 
South Bostone, bet nežinia 
kur jis gyvena.

South Hinghame pereitą 
subatą sudegė didelis ledo 
sandėlis. Nuostoliai apskai
tomi į $40.000.

Hyde Parke nusišovė 
Frank Haigh, 53 metų ty
ras, gyvenęs prie 12 Perkins 
avenue.

LINKSMAS RUDENINIS RALIUS
Rengia Dorchesterio SLA. 359 Kuopa.

Subatoje, SPALIO-OCT. 24,1936
LIETUVIŲ SALĖJ. E ir Silver Sts., So. Bostone.

Prasidės 7:30 vai. vakare.
Užimtos dvi svetainės, Grieš dvi Orkestros. Al 

Stevens viršutinėje svetainėj, ir Meno apatinėje. 
Dorchesteriečiai vaišins svečius gardžiais Lietuviš
kais užkandžiais, Alučiu, Tonikų. Aiskrymu. Gra
žios dovanos prie įžangos tikieto laimingo nume
rio. Smagu ir linksma bus suaugusiems ir jaunuo
liams šiame Baliuje. Maloniai kviečiam visus atsi
lankyti ir smagiai laiką praleisti.
Įžanga asmeniu tik 25c. SLA. 359 KUOPA

Telefoc:. I 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. J1IKOLA TIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po rietu, 

nuc 7 iki 8 v: kare.
107 SUMMER STRE IT, 

LAHRENCE, MAS .

DIi. G. L. KILI ORY
60 Scollay Sųuare. Ro« a 22 

BOSTON Telef. Lafavef 237!
arba Somerset 2044 I 

Specialistas Kraujo, In* itų Ir 
Nervų Ligų.

Vai nuo 9 ryt. iki 7 vak. :asdicu 
Nedėliom, nuo 10 ryt. iki 1.

i

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI. 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir j to- 

I limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADMAY,
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

A. J. ALEKNA
Savininkas Flood Sq. Harduare

Perkėlė savo biznį į nuosavą 
namą ir įrengė didžiausią ir mo
derniškiausią geležies daiktų 
krautuvę So. Bostone.

Taipgi užlaiko visokių pentų, 
sieninių popierų, plumbingų ir 
visokiausių geležinių daiktų. 
Pristatom tavorą į namus. Da
bar galėsime 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.
So. Bostone. Tel. S. B. 4148

L St. Liquor Store
Parduodam geriausius įvairių rūšių 

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

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

195 L STREET.
SO. BOSTON. MASS.

Tel. So. Bostoi 2660. 
DAKTARAS

A. L. KAPOC.'US
LIETUVIS DENTIS' AS

VALANDOS: Nuc 9 iki 1.: dienų 
Nuo 2 ik » vak.

NEDĖLIC IIS: 
iki 1 v jf pietų 

tik »us; .auna.

Sercdcmis iki 12 <ficų. 
Ofisas “Keleivio” n: • bu.

261 BROADV.’AY, tarp C Ir D «. 
SO. BOSTON, MAS .

LIETUVYS
OPTOMET RIS TAS

Išegzaminuoju akis, : riskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklos aky
se sugrųžinu šviesų ' inkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadvvay, So. Bost< , Masu.

! t

Kartą Paragautas 
Visada

Atsimenamas!
PARODYK Į TĄ KRANĄ

Namų reikalam pamėginkit Naują Pilną 
Kvortinę Bcnką (32 ancų)

Brewed by HAFFENREfFįR & CO. z.Boston Moss . BREWERS SlNCE 1870.

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalius dokumentus 

317 E STREET 
(Kampas Broad»ay)

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

DR. MARGE (IS
Gydytoja* ir Chiru ga*

Valanti ,J: 10-2; (—8 
Sekmadieniai*: lt- IX.

3325 So. Halsted 
CHICAGO, ILL

Tel. Boulevard 8 ’83

i

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste.
Priimam priežiūrai (storage) už 

2 nuošimčiu nuo daiktų vertės.
1854 DORCHESTER AVĖ., 

Arti Ashmont Stoties 
DORCHESTER. MASS.

Tel. TALbot 5208.

Tel. Uaivara y *466

Dr. Susar, 
Glodienes-Cu ry

LIETUVĖ DENTIS 1 
ZALANDOS: »-6 ir ?-».

678 Massachusett* Avė.,
(TRIE CENTRAL SK' SRO) 

CAMBRIDGE. MA! s.

BAY VIE'V 
' MOTOR SERVICE

PASITARKIT SU

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

) vos odos ligų, reikia pasi
tarti su juom tuojaus. Žinokite, kad 
paaiškinimas ir patarnavimas visiem 
per šį mėnesį duodamas dovanai.
DRjGRADY™^™st

Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
10—12 ryfe» tuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėiiom tik nuo 10—12.

(5S

i
Telepht te

So. Bo: :on 
1053

STUDEBAKER automobili v 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigias.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automotilius ir
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — sav ninkai.

Taisvmo ir demonvtravim-■ vieta:
1 HAMLIN STRE T
Kamp. East Eight i St.
SO. BOSTON, M kSS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrabus paruošia pagal reikalavimų. Laidoja ant visokių k: pinių. 

Kreipkitės jūsų nubudimo valandoje, mes duosime geriausių >atar-
navimų. Adresas:

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

Brocktono ofisas: Tel.
16 Intervale Street,

o■I

Brockton 4110 
Montello, Ma r..

«




