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Ispanijos Fašistai Jau 
Baigia Savo Pinigus.

O MADRIDAS NESIDUO
DA PAIMTI. Ar Išsilaikys Blumo 

Valdžia?Sostinei ginti Respublikos 
valdžia mabilizavo 3,000 Blumas yra Francuzijos 

troku ir automobili ,. mimsterių pirmininkas. Jo 
^'vyriausybę dabar remia va

dinamas “Liaudies Fron-Ispanijos fašistai neriasi 
iš kailio, kad greičiau paė
mus Madridą, nes jau bai
gia savo pinigus. “Nevv 
York Times” koresponden
tas Kluckhohn praneša iš 
fašistinio lizdo Lizbonoj, 
kad Ispanijos maištininkų Iš
vadas Franco padaręs dide-! 
lę klaidą laukdamas, kol j 
respublikos valdžia geruoju 
fašistams pasiduos. Ilgai 
belaukdamas jisai išleidęs 
beveik visus pinigus savo 
armijai maitinti, o respubli
kos valdžia tuo tarpu netiki 
nepasidavė, bet gerai Ma
dride apsikasė ir dabar jau 
sunku ją nugalėti, nežiūrint 
kad maištininkams padeda 
trys fašistiškos šalys: Vo
kietija, Italija ir Portuga
lija.

Korespondentas priduria, 
kad Ispanijos kalnuose jau 
prasidėjo žiema ir karei-T 
viams reikia šiltų drapanų, 
o ypač Afrikos laukiniams, 
kurie nepripratę prie šalto 
oro. Beveik pusė fašistų ar
mijos susideda iš tų lauki
nių. Franco esąs labai susi
rūpinęs, kur gauti šiltų dra
bužių. Korespondentas sa
ko, kad paskutinėmis die
nomis Vokietija ir Italija 
jau pradėjo skolon jam nie
ko nebeduoti, nes nežino 
tikrai, ar jis galės ištesėti 
joms savo prižadą ir ati
duoti Ispanijos kolonijas. 
Jos sutinka pristatyti jam 
visko, bet reikalauja už vis
ką užmokėti.

Todėl paskutinėmis die
nomis fašistai pradėjo at
kakliai atakuoti Madridą, 
kad kuogreičiausia jį paim
ti. Tačiau tos atakos nelabai 
jiems sekasi. Tiesa, jiems 
pavyko kai kuriose vietose 
lojalistus nustumti arčiau 
prie Madrido ir tuo budu 
sutrumpinti savo linijas. Bet 
Madridas yra gerai apsika
sęs ir miesto gatvėse darbi
ninkai yra prisistatę cemen
tinių dėžių, kuriose kulko
svaidininkai pasislėpę gali 
gerai gintis. Todėl jeigu fa
šistai ir prieitų prie miesto 
tai čia kiekviename žingsnj 
jie susitiks mirti.

Šią sąvaitę respublikos 
gynėjai Madride mobiliza
vo 3.000 trokų ir automobi 
liu gynimosi tikslams. Tai 
labai primena tą taktiką, 
kurios per pasaulini karą 
ties Marna griebėsi f rančų 
zai, kuomet vokiečių armija 
ėjo į Paryžių. Ties Marna 
fiancuzai padarė vokiečiam 
kapus. Galimas daiktas, kad 
prie Madrido bus fašistu 
kapai.

tas.” kuris susideda iš so
cialistų - radikalų, tikrųjų 
socialistų, komunistu ir ki
tų pažangiųjų partijų. Bet 
socialistai-radikalai nėra la
bai pažangus. Tai yra smul- 

buržuazijos partija ir 
iai labai nepatinka, kad 
Blumo valdžia nesudrau- 
džia komunistų. Priėjo iau 
prie to, kad tie socialradika- 
lai viešai paskelbė savo or
gane, jog jie pasitrauksią iš 
“Liaudies Fronto” ir nebe-; 
remsią Blumo valdžios, jei
gu komunistams bus duoda
ma laisvė veikti toliau, kaip 
jie veikia dabar.

Blumas todėl Įspėjo so- 
cialradikalus, kad jie gerai 
apsigalvotų ir nepadarytų 
klaidos. Nes jeigu “Liau
dies Frontas” skiltų, jis sa- 
<o, tai dabartinis kabinetas 
turėtų rezignuoti ir paga- 
iau butu paleistas parla

mentas. Ką duotų Francuzi- 
iai nauji rinkimai, niekas 
ikrai nežino, bet demokra

tijai vargiai išeitų tas svei
katom

Baįiunai Apipylė 
Minią Ugnimi.

Klerikalų mitingas pasibai
gė didžiausia panika.

Pereitą nedeldienį San 
Francisco mieste buvo toks 
Įvykis. Panelės švenčiau
sios (St. Mary’s) universite
to stadijone buvo Įtaisytas 
futbolo “geimis,” kad su
traukus žmones. Susirinko, 
žinoma, daugiausia klerika
lų. Per vidurį lošimo buvo 
paleista orant keliolika ba- 
liunų su politiškais skelbi
mais. Baliunai buvo pripil
dyti gazu. Vienas jų kažin 
kaip užsidegė ir sprogo, o 
nuo to sprogimo ir visi kiti 
susprogo. Liepsnodami ba- 
iiunai pradėjo kristi į mi
nią. Kilo didžiausia panika. 
Žmonės ėmė bėgti per vieni 
kitų galvas ir daug kas susi
žeidė. Be to, 18 žmonių 
skaudžiai apdege.

Numušė 4 Fašistų
Orlaivius.

Iš Madrido pranešama, 
ad mūšiuose ties Valmoja- 

do, už 20 mylių Į pietus nuo 
Madrido, respublikos gynė- 
ai 17 spalių nušovė žemėn i 
fašistų bombinius orlai

vius.
Ketvirtas fašistų orlaivis 

buvo numuštas žemėn se
gančią naktį ties Castilejo 
miestų. Keli dideli priešo 
’ėktuvai, prisikrovę bombų, 
buvo nulėkę tenai bombar
duoti miestą patamsy. Bet 
’ojalistai iuos pajuto. Tuo
jau nuo žemės pakilo keli 
greitieji valdžios orlaiviai 
ir, spjaudydami kulkasvai
džių ugnimi, puolė respubli
kos priešus. Ir vienas dide
lis fašistų orlaivis nukrito 
žemėn su visomis bombo
mis ir sprogo.
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Kruvinos Skerdynės 
Dievo Garbei.

46 fanatikai papjauti ir 
440 sužeisti.

Bambayaus mieste, Indi
joj, dviejų priešingų tikėji
mų fanatikai vėl pradėjo 
Diauti vieni kitus. Indai žu
do muzulmonus, o muzul- 
mcnai indus. Riaušės perei- 
ą sąvaitę tęsėsi ištisas ketu
rias dienas ir priėjo prie to. 
kad apsvaigę tikėjimu fa
natikai pradėjo degint vieni 
kitų namus, daužyti krautu
ves ir kitokį turtą naikin
ti. Indų bažnyčia buvo su
deginta ligi pamatų. Riau
šės kilo iš to, kad indai pra
dėjo statyti savo maldos na
mą netoli muzulmonų mos- 
kos. Riaušėse buvo vartoja
mi daugiausia peiliai. Per 4 
dienas 46 žmonės buvo nu- 
žudvti ir 440 sužeisti.

Detroito Lietuviai
Puikiai Pasirodė.

Sukėlė $74.88 Amerikos 
Lietuvių Kongreso nuta

rimams vykint.
Detroito lietuvių draugijų 

bendras komitetas nusiuntė 
Amerikos Lietuvių Kongre
so Vykdomajam Komitetui 
$74.88 aukų, pridėdamas ši
tokį paaiškinimą:

“Detroito draugijų komi
tetas prieš fašizmą prisiun
čia Clevelande išrinktam 
Vykdomajam Komitetui 
$74.88. Pinigus meldžiame 
paskirstyt sekamai:

”Į Vykdomojo Komiteto 
iždą $25.

“Lietuvos pilitiniam kali
niam $24.88.

“Ispanijos respublikos gy
nėjams $25.

“Pinigus malonėkit pa
siųsti per jums žinomas ir 
pasitikėjimo vertas Įstaigas 
bei komitetui.

“Draugiškai:
“J. Overaitis, sekr.

“John Besasparis, ižd.”
Pažymėtina, kad Ameri

kos Lietuvių Kongreso pra
dėtas darbas Lietuvos de
mokratijos atsteigimui pra
deda jau įsisiūbuoti. Lap
kričio mėnesį trijose dide
lėse musų kolonijose yra 
šaukiamos tuo reikalu drau
gijų konferencijos.

Lapkričio 1 dieną tokia 
konferencija įvyks South 
Bostone.

Lapkričio 15—Pittsburge.
Lapkričio 22—Brooklyne.
Pittsburgho ir Brooklyno 

konferencijose dalyvaus ir 
Vykdomojo Komiteto atsto
vas, D-ras A. Montvidas.

WALL STREETAS FI
NANSUOJA ŠMEIŽTUS 
PRIEŠ ROOSEVELTĄ.
Kalbėdamas Ohio valsti

joj pereitą sąvaitę prezi
dentas Rooseveltas pasakė, 
kad šmeižtų vajus prieš jį 
vra apmokamas Wall Stree
to sukčių pinigais. Mat, 
Roosevelto valdžia uždavė 
=kaudų smūgį Wall Streeto 
vagims, suvaržydama spe
kuliaciją ir apgaudinėjimą 
visuomenės visokiais “šė- 
ais.” Taigi tie sukčiai, ku

rie pirma darydavo iš leng- 
vatikės publikos milionus. 
dabar griežia dantimis 
orieš Rooseveltą ir šmeižia 
jį visokiais budais, kad ši
tuose rinkimuose jis butų 
sumuštas, o jo vieton išrink
tas kapitalo bernas Lando
nas.

Pietų Europoj Dre
bėjo Žemė.

Sunaikino daug bažnyčių.
Pereitą nedeldienį Itali

joj, Jugoslavijoj ir Austri
joj drebėjo žemė. Daugiau-.--------------
?ia nukentėjo Italija, kur SOCIALISTU KALBĖTO- 
žuvo nemažiau kaip 25 žmo- JAS KALBĖS PER RADIO

SOCIALISTAI SURINKO 
$50.000.

Socialistų Partijos rinki
mų fondo vedėja Miss Mar- 
iorie Kipp praneša iš New 
Yorko, kad rinkimų agitaci
jai surinkta jau $50,000 
Tai jau pusė nustatyto 
$100.000 biudžeto. Ji mano 
kad kol rinkimai pasibaigs, 
bus pasiekta pilna kvota.

nes ir sugriuvo keli šimtai 
triobų. Bažnyčios subirėjo 
pirmutinės. Katalikų kuni
gai turėtų apsižiūrėti, ar ne 
spaniios “raudonieji” čia 

kalti. Juk išmintingasis Die
vas neturėtų savo namus 
griauti.

DANCIGE UŽDARYTA 
SOCIALDEMOKRATŲ

ORGANIZACIJA.
Nors Dancigas skaitosi 

“laisvas” miestas, tačiau įsi
vyravę tenai naciai šiomis 
dienomis uždarė socialde
mokratų organizaciją ir ki
tas su ja susirišusias grupes.

KARAS SALOTŲ 
LAIKUOSE. j

Californijos salotų lau
kuose eina žiauri klasių ko-1 
va. Salotų laukų darbinin
kai tenai sustreikavo reika
laudami žmoniškesnio atly-’ 
ginimo už savo sunkų dar-' 
bą. Kompanijos, kurios au
gina salotas, prisisamdė 
streiklaužių, pasistatė bari
kadas ir tęsia darbą su ske- 
bais. Pereitą sąvaitę 400 
streikuojančių darbininkų 
apsupo užbarikaduotą dirb
tuvę, kur salotos pakuoja
mos rinkai, ir, policijai rei
kalaujant, atsisakė išsi
skirstyt. Policija tuomet 
pradėjo svaidyt į susirinku
sius streikierius gazines 
bombas, paskui puolė muš
ti juos lazdomis ir 43 žmo
nes areštavo. Po to šerifas 
oakvietė 200 visokių juoda
šimčių, apginklavo juos ir 
prisiekdė, kad jie “spėka 
gins įstatymus ir tvarką,” 
kas reiškia kapitalistų biznį.

Sako, Meška Apsau
gojo Jį Nuo Vilkų.
Kanadoj. Britų Columbi- 

jos giriose, buvo rastas pus
gyvis aukso j ieškotojas Ar- 
tur Gammon. Atgaivintas 
jis pasakojo tokią istoriją: 
girioje jis nusilaužęs koją ir 
turėjęs šliaužte šliaužti at
gal į savo kempę. Užėjo au
dra su sniegu. Jis pasislėpęs 
į urvą po didele uola. Pasi
rodė, kad tenai butą meš
kos. Ji pauosčiusi jį. apžiū
rėjusi, bet nieko nedariusi 
Audrai praėjus, Gammon 
<akosi išlindęs iš urvo ir 
ėmęs vėl šliaužti savo kem- 
oės linkui. Jis taip šliaužę 
6 dienas ir visą laika paskui 
jį sekusi meška. Penktą die
ną jį apsupę alkani kojotai 
(mažos veislės vilkai). Jis 
mano, kad jie butų ji šudra 
skę, jeigu ne meška. Bet 
meškai paskui jį sekant, ko
jotai bijoję prieiti.

Meška Sudraskė 
Du Vyru.

Ellsvvorth, Me. — Netoli 
nuo čia gyveno George 

ngley, kuris turėjo užsi- 
uginęs mešką. Pereitą są- 
aitę jis nunešė iai ėsti ir 

žvėris jį puolė. Jis leidosi 
bėgti, bet meška ji pasivijo, 
barmušė ir sudraskė. Atbė
go jo draugas James Virtue, 
bet meška ir tą sudraskė.

ažiuodami automobiliais 
oro šalį žmonės vėliau pa
matė, kad du vyrai guli ne
gyvi ir vieną jų laiko ap
žergus meška. Buvo pašau
kta pagalba ir meška tapo
nušauta.

JAU 100,000 ŽMONIŲ KRITO 
ISPANIJOS VIDAUS KOVOSE.
Detroite Per Mušty
nes Užmuštas Lie

tuvis.
Musų koresponde n t a s 

praneša iš Detroito, kad šio
mis dienomis tenai buvo už
muštas 47 metų amžiaus lie
tuvis, Juozas -Grunau (gal 
Griunas? Red.). Nabašnin- 
kas buvęs Lietuvių Piliečių 
Kliubo naiys. Jis buvęs už
muštas per muštynes, ku
rios prasidėjo aludėje prie 
Lafayette bulvaro. Tūlas 
Hinch išsivijęs jį iš aludės 
ant šaligatvio ir čia jį par- 
mušęs. Griūdamas ant šali
gatvio lietuvis persiskėlęs 
sau galvą ir vežamas ligoni
nėn mirė. Hinch esąs žino
mas mušeika, bet turbut ge
rai pasipažįsta su policija, 
nes kaip ši aiškina, tai kal
tas buvo ne mušeika, bet 
užmuštasis lietuvis.

M i t i on ierius, Kuris 
Negali Užmigti.

Amerikos daktaras F. J. 
Multhers iš Los Angeles iš- 
ažiavo Kalkuton gydyt In

dijos milionierių. Rai Ha- 
badurą Ramijidą Bajorią, 
turis negali užmigti. Per 
trejatą metų jisai miegojo iš 

iso tik 20 minučių. Jis pa
skelbė duosiąs S50.000 atly 
ginimo tam, kas nors trum- 
oam laikui pagelbės jam 
ižmigti: o kas išgydys jį vi
siškai, tas gaus $100,000. 
Anglų daktarai vartojo vi
sokius vaistus, masažus ir 
kitokias priemones, bet už
migdyt Indijos magnatą 
tegalėjo.

Urugvajus Uždare
Duris Ateiviams.
Pereitą sąvaitę Urugva

jaus parlamentas išleido įs
tatymą, kuriuo uždaromos 
durys “nepageidaujamiems 
ateiviams” ir deportuojami 
visi “ekstremistai,” reikia 
suprasti — kairieji. Sako
ma, kad prie šito nežmoniš
ko nusistatymo prieš atei
vius daug prisidėję Lietu
vos pinigais užlaikomi pro
vokatoriai, kurie nuolatos 
skundė pažangiuosius lietu
vius Urugvajaus valdžiai 
kaip “bolševikus,” “anar
chistus” ir kitokius.

KRAUJAS LIEJASI KET
VIRTAS MĖNUO IR GA

LO NESIMATO.
Pasaulis pasidalijo į dvi 

stovyklas: fašizmas prieš 
demokratiją.

Pereitą nedėldieni jau su- 
|kavo 3 mėnesiai, kaip Ispa
nijoj užsidegė vidaus karas, 
au ketvirtas mėnuo liejasi 
rau jas, jau 100,000 žmo

nių žuvo kovose, o galo vis
da nesimato.

Europoj jau pradedama 
bijotis, kad iš Ispanijos įvy
kių nekiltų pasaulinis ka
ras, nes fašistinėms valsty
bėms rupi nuversti respubli
kos valdžią, o komunisti
nėms, kaip Sovietų Rusija, 
rupi sutriuškinti Ispanijoj 
ašistus.

Vokietija, Italija ir Por
tugalija visomis keturiomis 
stoja už fašizmą.

Maskva gi reikalauja tuo- 
aus uždėti Portugalijai blo
kadą, kad Ispanijos fašis
tai negalėtų gauti per ją jo
kios pagalbos.

Francuzija simpatizuoja 
spanijos respublikai, ta

čiau jokios pagalbos nenori

ErieBaisi Nelaimė 
Ežere.

Pereitą nedeldienį Erie 
ežere audra apvertė Kana
dos laivą smėliui semti ir 19 
žmonių prigėrė. Nelaimė į- 
vyko už 14 mylių nuo Cle- 
velando pakraščio. Buvo 
naktis ir audra siautė dide
liu įniršimu. Jeigu kuriems 
pavyko nuleisti valtis ir su
sėsti josna, tai vėliau įsiu
tęs ežeras juos prari jo. Išsi 
gelbėjo tik 8 žmonės.

iV1UV7VI, 11^70 I7IJVDI, Vožii

Amerikos Socialistų Par- 
įtija užbaigs savo rinkimų 
kampaniją trijų kalbėtojų 

Į kalbomis per radio 1 lap
kričio. Nuo 3 valandos no 
pietų (Eastern Standard Ti
me) kalbės socialistų kandi
datas į vice pirmininkus Ge- 

įorge A. N’elson ir Milvvaukee 
miesto majoras Hoan, o nuo 
4:45 valandos kalbės Nor- 
man Thomas, socialistų kan
didatas į prezidentus. Visas 
tris jų kalbas transliuos Na
tional Broadcasting kompa
nija.

Rinkimai bfis 3 lapkričio 
diena.

HUTCHESON REZIGNA
VO IŠ A. D. FEDERA

CIJOS.
Amerikos Darbo Federa

cijos prezidentas Green pe 
reitą sąvaitę pranešė, kac 
iš jo Federacijos pi mo: 
tarybos rezignavęs karpen 
terių (dailydžių) unijos 
prezidentas Hutche> n. ku
ris pereitą vasarą Amerikos 
Darbo Federacijos konven 
ei joj susimušė su ar.c aka 
siu unijos prezidentu Le 
vvisu. Iki šiol Hutches n bu 
vo skaitomas Levvisui ar
šiausias priešas, o Gn-enui 
geriausias draugas. T odė 
jo rezignacija iš Greeno 
kompanijos labai nūs: bino 
Amerikos unijistus.

BEKARDAMAS ŽMONES
BUDELIS PAVARGO.
Zaječaro mieste, Jugosla 

»djoj, pagal teismo įsakymą 
šį panedėlį turėjo būt pa
karti 6 žmonės. Budelis pa
korė keturius ir pareiškė, 
kad daugiau nebgalįs, nes 
abai nuvargęs. Kitu dviejų 
pakorimas atidėta kitai die
nai. Tai vis

FITCHBURGO MAJORAS
SKUNDŽIAMAS ANT 

$265.000.
Fitchburgo (Mass.) mies

telio majoras Greenvvooc 
sykį gryžo su savo žmona iš 
Bostono vėlai naktį ir įva 
žiavo į kitą automobilį, ku- 

Jriuo važiavo 7 mergaitės 
' Beveik visos jos buvo su
žeistos, todėl jos visos sep
tynios dabar apskundė ir

‘civilizacijos” pavyzdžiai.

įskėlė jam bylą, reikalauda 
mos kartu $265,000 atlygi 

krikščioniškos nimo. Jo žmona taipgi yra

LUZONO 
408

Apie siautusi Filipinų sa
lose taifūną “Keleivy” jau 
buvo rašyta. Dabar papil
domai pranešama, kad per 
tą audrą 408 žmonės prigė
rė, 650 prapuolė be jokios 
žinios, ir 20,000 liko be pa
stogės. Daugiausia nukentė
jo Luzono sala, didžiausia 

[visame Filipinų salyne.

SALOJE ŽUVO 
ŽMONĖS.

>kundžiama ir iš jos taip 
pat reikalaujama $265.000

DA VIENA MIRTIES 
BAUSMĖ SOVIETUOSE
Maskvos žiniomis, perei 

tą sąvaitę buvo pasmerktas 
sušaudvmui trafiko direk 
torius E. Sitnikov už įvyku 
šią traukinių nelaimę šiau 
rėš Kaukaze, šeši kiti gelž 
kelio tarnautojai nuteisti 
nuo 3 iki 10 metų kalė ji 
man.

tiltų iš to karas.
Anglijos konservatorių 

valdžia kad ir neturi daug 
meilės Ispanijos fašistams, 
bet ji nemyli ir lojalistų, 
turie susideda iš kairiųjų 
elementų.

Taigi už Ispanijos lojalis
tus aiškiai stoja tik viena 
Sovietų Rusija. Tuo tarpu gi 
brieš juos eina tiys valsty
bės aiškiai, o kitos neaiš
kiai.

Nors visos valstybės vie
šai kalba už taikos palaiky
mą, tačiau slaptai kiekvie
na ginkluojasi ir gamina 
baraką.

Kas iš to išeis, kol kas da 
niekas negali pasakyti. Is
panijos namų karas gali pa- 
ibaigti greitai, ir gali būt 
ik įžanga į tarptautinį karą. 

Kaip ištikrujų bus, tai pri
gulės daugiausia nuo Rusi
os. Pereitą sąvaitę jos dip- 
omatai pasakė Londone, 
<ad jeigu Francuzija. Ang- 
ija ir kitos valstybės tuo- 
aus nesustabdys teikiamos 
spanijos fašistams pagal

bos, tai Sovietų Rusija ei
sianti Ispanijos valdžiai į 
bagalbą. Ir Sovietų diplo
matai nurodė būdą, kaip tą 
pagalbą fašistams sustab
dyti. Jie patarė nusiųsti 
Francuzijos ir Anglijos ka
ro laivynus Portugalijos pa- 
kraštyn, kad neįleistų tenai 
jokio šmugelio. .Jeigu Rusi
ja elgsis taip, kaip jos dip
lomatai kalba, tai labai ga
limas daiktas, kad be karo 
neapsieis.

MERGINA NUMETĖ SA
VO KŪDIKĮ NUO STOGO

Elzbieta Smith, 18 metų 
amžiaus mergina, New Yor
ke numetė nuo 6 aukštų na
mo stogo savo naujagimį 
kūdikį. Prisaikintujų suo
las pripažino ją kalta antro 
laipsnio žmogžudystėj, už 
ką aukščiausia bausmė Nevv 
Yorke yra 15 melų kalė ji 
mo.
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LIETUVOS PINIGAIS DE
MORALIZUOJAMI PIE
TŲ AMERIKOS LIE

TUVIAI.

nos valdžios jau ruošiasi 
uždaryti duris Lietuvos at
eiviams.

Tai ve, prie ko veda judo- 
šiška fašistų propaganda!

“Keleivy” jau ne syki bu
vo rašyta, kad Lietuvos val
džia užlaiko Pietų Ameri
koje savo agentus, kurie 
baisiai demoralizuoja tenai 
musų išeivių gyvenimą. No 
rėdami

KAIP IŠRODO KRIKŠ
ČIONIŠKOJI “MEILĖ?”
South Bostono "Darbi

ninkas” anądien nurietė ši- 
nustelbti pažangiu- toki pamokslą:

jų lietuvių organizacijas ir 
visų jų judėjimą, šitie Kau
no pinigais penimi provoka
toriai tenai skundžia vietos 
lietuvius kaip "komunis
tus,” “anarchistus” ir kitus 
“neištikimus gaivalus.” Šito 
pasekmėje lietuviai yra at
leidžiami iš darbų, o kar
tais net areštuojami ir kvo
čiami kaip "pavojingi esa
mai tvarkai žmonės.”'

Nebegalėdami šitos iašis- 
tiškai-klerikališkos provo

kacijos ilgiau pakęsti. Bue
nos Aires lietuviai sušaukė 
anądien masini mitingą ir, 
išklausę kalbėtojus, išnešė 
šitokią rezoliuciją:

"Mes. Buenos Aireso 
nijos lietuviai, susirinkę
rugsėjo 13 d.. Jose Verdi Salo
ne 500 žmonių skaičiuje ir iš
klausę pranešimą apie musų 
kolonijos padėjimą, randame:

"1. Kad kolonijoje vyrauja 
nepakenčiami vaidai ir šmeiž
tai, pasiekusieji šiuo metu 
aukščiausio laipsnio, žeminan
tieji visų lietuvių išeivių var
dą.

“2. kad tuos vaidus kelia 
daugiausia savo neteisingais 
ir visai nepamatuotais straips
niais laikraštis "švyturys" ir 
aplink ji susispietusieji men-( 
kos doros asmenys,

“3. kad to laikraščio šmei
žiamieji straipsniai buvo iš
versti ir atspausdinti kai ku
riuose vietiniuose laikraščiuo
se, metusiuose mums niekšiš
kus kaltinimus raudonumu, 
tariamojo ‘Liaudies Fronto’ 
organizavimu ir nelojalumu 
šiai šaliai, tikslu pakenkti 
mums išeiviams darbus gauti 
ir sukelti vietos gyventojuose 
nepasitikėjimą mumis,

“4. kad šie nepaliaujami 
vaidai ir šmeižtai laikraščiuo
se kliudo mums geriau susior
ganizuoti savo buviui gerinti 
ir įneša bereikalingą ir bergž
džią kovą ir nesantaiką Į musų 
tarpą.

“Imdamas visa tai domėn, 
šis susirinkimas griežtai smer
kia tuos asmenis, ir jų spaudą,

"Įsivaizduok Staliną kalbant 
ir liepiant komunistams mylė
ti savo priešus. Ne Stalinas 
Jis savo priešus sušaudo. Taip 
daro, jei tik gali, visi komunis
tai. Komunizmas moko neap
kęsti. keršyti ir žudyti visus, 
kurie jam priešinasi. Komu
nizmas yra įsikūnijusi neapy
kanta ir kerštas... Krikščiony 
bė liepia priešus mylėti, net ir 
žiaurius komunistus, ir gerą 
daryti tiems, kurie piktai kai- '9 
ba ir daro. Komunizmas yra 
neapykanta. Krikščionybė yra 
Meilė."

Bet “Naujienos” sako, 
kad krikščionybės "meilė,” 
tai tušti žodžiai. Pavyz- 

kolo- džiui:
š. m. "Ką daro Ispanijoje tie, ku

rie krikščionybės vardu pakėlė

šiai kaip išrodo naujas anglų skraidomas laivas, pavadintas 
pastatytas Londor* nuolatiniam susisiekimui tarp Anglijos ir 
iš paveikslėlio, jis yra varomas keturiais motorais.

“Caledor.ia" vardu. Jis buvo 
Amerikos. Kaip galima matvt

BEDIEVIAI, PASISKAITYKITE 
ŠVENTŲ DALYKŲ.

“Laisvoji Mintis” paduo- virs moterimis, o moterys 
da keliatą Įdomių ištraukų vyrais, tada jau ir bus dan-
iš šventų knygų, kurios ne- 
prošalį butų kiekvienam be 
dieviui pasiskaityti.

Šventas raštas yra para
šytas dvasios šventos Įkvė
pimu, todėl jis skaitomas 
paties Dievo žodžiu ir neti
kėti jam nevalia. Vyskupas 
Skvireckas aiškiai sako, 
kad—

“Šv. Raštas parašytas yra 
per šv. Dvasią, arba per šv. 
dvasios veikimą. Todėl: jei 
kas ištisas šv. Rašto knygas 
su visomis jų dalimis, kaip

tai. "ką daro bolševikai.” APIE NAUJĄ LIETUVOS KONSU LĄ išskaitė Tridento Syncdas, 
Bet mes nematom, ką čia Vt1!!’ YORK E nelaikytų šventais, arba sa-

šita propaganda galėtų iš- i , . . . _propaganda galėtų 
galvoti nauja. Juk popie
žiaus agentai ir dabar gana 
uoliai "informuoja” parapi- 
jonus apie visokias “bedie
vių nedorybes,” o bažny
čios autoritetas vistiek 
smunka.

Kas atgyveno savo amžių, 
tą naikina pats gyvenimas.

Kas yra J. Budrys? . Sukilėlių vadas 
Šiomis dienomis Ne\\ >ax0 Paėjėjais 

Yorkan atvyko naujas Lie
tuvos generalinis konsulas,
J. Budrys. Ta proga mum 
buvo prisiųstas paaiškini 
mas, kas p. Budrys yra.

Budrys su 
nenusigan

do: jis Įsakė ginkluotiems 
avo vyrams užimti pozici

jas, pasiruošti kovai ir, iš 
savo puses, davė tik 
valandos Santarvės atsto-

kytų, kad jos nėra Dievo 
Įkvėptos, tas tebūna atskir
tas nuo Bažnyčios ir pra
keiktas (anatema jam!)”

gaus karalystė.
Jus, kaip bedieviai, žino

ma, tuoj reikalausite moks
liškų Įrodymų, kaip vyrai 
gali netekti vyriškumo, o 
moterys moteriškumo. Bet 
šventam raštui moksliški Į- 
rodymai nereikalingi. Rei
kia tikėti taip, kaip yra pa
rašyta, ir dac oi. O jei kas 
netikės, tas tegul būna pra
keiktas!

Dabar pasiklausykit dau
giau šventablyvasčių iš Die
vo Įkvėptų raštų. Štai kelia- 
tas gražių pavyzdžių:

“Dovidas užmušė Uriją; 
Isbozetas ir Mifibczetas 
taipgi užmušami. Absolo- 
nas užmuša Amcną... Salia
monas užmuša Adcniją, sa
vo broli. Baasas užmuša 
Žambri. Achabas užmuša 
Nabctą. Jehu užmuša Acha- 
bą ir Jcrama. Jeruzalėj gy
ventojai užmuša Amaziją, 
jcaso sūnų. Saturnas, Jabe- 
so sūnūs, užmuša Zachariją, 
Jeroboamo sūnų. Mcnahe- 
mas užmuša Seiumą, Jabe- 
sc- sūnų. Fasėjas, Rcmelijos 
sūnūs, užmuša Fasėją, Mo- 
nahemo sūnų. Oz e, Elo sū
nūs, užmuša Fasėją, Rorne- 
lijos sūnų...”

Tai ve, kokie “eudai” da
rėsi šventoj žemėj, kurią 
Dievas savo globoje turėjo.

Eks-k'iierikas.

Taigi pažiūrėkime, kokių 
mandrybių tose Dievo Į- 

pusę kvėptose knygose yra prira
šyta.

Štai paaiškinimas apie 
dangaus karalystę:

“Dangaus karalystė tada 
bus, kada du taps vienu, 
kada išorė bus panaši Į vi
dų, ir kada nebus nei pati
ne, nei patelės.”

Tai matote jus, netikė
liai, kaip gražiai yra nu
šviesta Abraomo

vams pagalvoti. Santarvė 
Štai keliūtas svarbesnių labai nustebo dėl tokio lie- 

.momentų iš jo praeities: tuvių atkaklumo ir, bijoda-
Jis tarnavo caro kariuo- ma kad iš to nekiltų karas 

menėj, o kai Rusijos revo- Europos Rytuose, nusileido 
liucija davė Lietuvai nepn- Budrio vadovaujamai sava- 
klausomybę, jis grvžo Lie- norių kariuomenei, nors Pe- 

...... , . tuvon ir Įstojo lietuvių ka- tisnė reikalavo, kad karo
?i senųjų bolševikų vadų ei- rįuomenėn. Nuvykęs vėliau laivai šaudvtų i miestą.

1917 metų Klaipėdos krastan organi- Toks lietuvių atkaklumas 
zavo tenai sukilimą ir jo va- daug nulėmė. Netrukus pra-

GALŲ GALE IR 
RADEKAS...

---- s---
Retesnės ir retesnės daro-

lės. Tie, kurie 
ginklą prieš teisėtąją krašte dienomis kartu su Leninu 
vyriausybę? Jie ne tik patys Į tiesė pamatus Sovietu Sa tėvynė!

.m«tus sovietų feą- dovaujami sukilėliai užėmė sidėjo dervbos ir pagaliau Pasakvta net, kada ji mums 
I jungai, povahai jau baigia- Klaipėdą. Samanė 'sutiko oficialiai prasidės.
;mi braukti is gyvųjų(tarpo. j Sukilėliam
. asku.inis nuo garbes pe- nMa ir praėji savaitei, i Lietuvai. Lietuvos vynausy-

žudo valdžios šalininkus, bet 
dar pasiėmė Į talką puslauki
nius Afrikos maurus.

“Ką padarė paties popiežiaus destalo nuverstas buvo Kar-
palaiminti Mussolinio karei
viai Etiopijoje?

"Kaip pasielgė katalikįšųų

las Radekas, 
sis “Izviestijų 
ir, turbut, gabiausis žurna

Kaip tik du taps 
vienu, ir kaip tik vyrai papaėmus Klai- perleisti Klaiuedos kraštą

pėdą
,.......... • uostą atplaukė franeuzų, bė paskyrė J. Budri pirmuo-

Uredak-rnrin« an£*4 ir italų atstovai su ka- ju Klaipėdos krašto guber- 
’ * ro laivais. Pasirodė ir lenkų natorium, kuriuo jis išbuvo

karo laivas. Buvusio Klai- kelerius metus.
1927 m

U2 KĄ REIKIA BALSUOTI?
įd.vt darbininkų ir bedarbių 
■eilės bus da didesnės. Tuo 
pačiu laiku maisto kainos 
bus aukštesnės ir tiems be
darbiams bus daug sunkiau 
pragyventi. Ar jus matėt kur 
nors tokią beprotišką siste
mą? klausia McLevy.

Taigi demokratai nieko 
nepagerino. O renublikona 
turi tik vieną pasiūlymą, tai

Nei už demokratus, nei už 
republikonus, tik už socia

listus.
fašistų lyderis Austrijoj, Doll-1 listas visoĮ Sovietų Rusijoj. -aj-. f mo- o j Ki;™,;- o Pecl°* gubernatoriaus fran- 192i m. p. Budrvs buvo

t* rk- t i b euzo Petisnė’s kurstomi, jie paskirtas vadovauti vidauspaskelbė, kad jis vra suim- Valiac • 1 i , • • , -• -r -.itas ir uždarytas kalėjiman b?1*8? die,?a’ tyr?neJ° >v>" reikalų ministerijos piliečių 
meilės’ pavyzdi mes.kaip Trockio užtarėjas.

t-oionriuc icoiti „j~oį buvo Lietuvos generali- joras Jasper McLevy.

fuss, su Vienos darbininkais ir 
jų rezidencijomis?

"Pagalios, gražų ‘krikščio
niškos
matėme 
metų gruodžio perversmo, ku
ri krikmedai rėmė visomis ke-1 
turiomis. Policija suėmė ir ka-! 
ro ‘teismas’ pasmerkė sušau- į 
dyt keturis komunistus, ku
riems nebuvo Įrodyta jokio ki
to nusidėjimo, kaip tik pri
klausymas prie komunistų 
partijos. Kai kurie lietuviški 
kunigai išreiškė apgailestavi
mą, kad buvo sušaudyta tik 
keturi, o ne keturi šimtai.’’

kelias dienas
kius ir staiga pasiuntė ulti
matumą sukilėliams per 3 
valandas išeiti, grąsindamiRadekas prapuolė Mask- ... _ ____ ________ ________

voje iš visuomenės akių da sunaikinti juos ir miestą, niu konsulu Karaliaučiuje.
rugpiučio mėnesy, kuomet---------------------------------- _-------------------------------------
jo vardas buvo Įpainiotas

Waterbury, Conn. —Aną 
apsaugos departamentui vakarą čia kalbėjo Bridge- 
(žvalgybai), o nuo 1928 ligi pono miesto socialistas ma-

. n r i v: a v. r Iv amnnnvn 
▼ vz. 73.

nevjevo ir keturiolikos kitų 
bylą dėl sąmokslo prašalinti 

į nuo vadovybės Staliną.
Koks laukia Radeką liki

mas, sunku pasakyti. Ta
čiau syki jis buvo suimtas, 

.tai jau juokais tas nepasi-
Tai šitaip išrodo 

čioniškoji meilė” 
gyvenime, o ne ant kunigo 
liežuvio.

, • oaigs.knks- «.Xew York Times” daro

AR MOKA KOMUNISTŲ 
KANDIDATAS SKAI

TYTI?

tiki ame ,enujy bolševikų vadų šito
kią apžvalgą:

Trockis: ištremtas iš So
vietų Rusijos, dabar gyvena 
Norvegijoj ir skaitomas 

. kaip aišiausis Stalino prie
das.

Didelis Kokio Nebuvo
“Šeimos Dydžio”
N O RC C
$167.50 VERTES DABAR UŽ

kurie varo musų kolonijos! Earl Browder, Amerikos
skaidymo darbą ir pareiškia: komunistų kandidatas Į pre-

“(a) kad lietuvių kolonija zidentus, kuris gyvena Yor-į - r .
yra lojali vietos Įstatymams ir kers mieste, New Yorko vai- pra?a• -.J vadovybes; 1928 metais vėl

Kamenevas:
‘ jos Stalinui.

dėl opozici- 
1926 metais

dėkinga didžiai ir svetingai stlJOJ, nuėjo pereitą savaitę 
Argentinos Respublikai už su-'rinkimu tarybon užsiregist-
teiktą jiems prieglaudą 

“(b) kad pirmiau
laikraščių ir asmenų kaltini
mai yra gryniausi prasimany 
mai ir melai.

ruoti kaip balsuotojas. Ta- 
minėtų'ryba pastatė ji prieš moky

klos mokytoją, kad išduotų
raštingumo egzaminą.

komunistų kandidata
“(c) kad niekas iš kolonijos turėjo skaityt iš knygos ir 

nėra nei patyręs nei girdėjęs,' parašyti savo vardą il‘ pa- 
kad kas nors iš sakytuose lai- vardę, kad Įrodžius, jog jis 
kraščiuose apkaltintų asmenų nėra analfabetas, 
butų skleidęs kurią nors rau-! Reiškia, rinkimų taryba 
donają propagandą, ar priešin- j “nežinojo,” kad Browderis 
gą Argentinos Respublikai nu- moka skaityt. Tai ve, kaip

partijon įstatytas, o siu me- 
1 tų rugpiučio mėnesi sušau- 
i dvtas.i •

Zincvjevas: 1926 metais 
prašalintas nuo vadovybės, 
o šių metų rugpiučio mėnesi 
sušaudytas.

Rykovas: prašalintas nuo 
valdžios, areštuotas ir da
bar sėdi kalėjime laukda
mas teismo.

sistatymą.
“(č) kad jei musų kolonijo

je kas organizuoja frontus,
tai yra tik ‘švyturio’ leidėjai, komunistai pastatytų Į Šito- 
ir redaktoriai ir jie nori Įnešti i kius pasityčiojimo kvotimus 
Į musų koloniją daugiau susi-j jų Rooseveltą ar Landoną? 
skaldvmo.” i -----------------

reakcininkai tyčiojasi 
darbininku vadu!

Bet ką jie pasakytų, jeigu ku.

Tcmskis: nusižudė šių
iš metų rugpiučio mėnesį, kuo

met ji Įtarė esant trockinin-

Leninas: miręs ir guli už- 
balzamuotas.

Minimas čia “Švyturys” 
yra kunigo Janilionio veda
mas laikraštis, kuris, argen
tiniečių tvirtinimu, esąs lei
džiamas iš Kauno gauna
mais pinigais. Tame laik
rašty yra talpinami straips
niai, kuriais visi pažangus 
Argentinos lietuviai ir jų 
organizacijos yra tepamos 
“raudonais dažais,” o pas
kui tie straipsniai verčiami 
ispanų kalbon ir paduoda
mi argentinų spaudai. To
dėl .U rugy m jaus ir Argenti-

POPIEŽIUS ORGANI
ZUOJA “KRYŽIAUS 

KARĄ.”

to.
Bucharinas: laukia areš

Jevdckimovas: sušaudy 
tas rugpiučio mėnesį kartu 

Associated Press praneša, su Kamenevu, Zinovjevu ir
kad popiežiaus juodadvarv kitais, 
esąs daromas naujas planas 
kovai su “bedievybe,” “ko
munizmu” ir kitais “pavo
jais” kunigų bizniui.

Esą planuojama kurti vi-Iro 
so pasaulio katalikų ir pro- 
testonų organizaciją, kurios 
tikslas busiąs skleisti propa
gandą prieš komunizmą ir 
“informuoti” pasaulį apie' Stalinas

Smirnovas: sušaudytas.
Bubnovas: d a geram sto

vy ir eina švietimo komisa- 
pareigas.

Krylenko: dar geram sto
vy ir eina justicijos komisa
ro pareigas.

: vieišpatauja.

Ir "nrsus Norge ROI.R- 
ATOR — tik 3 dalis jtt- 
<lanx»<. Isultejnntns vi
sam laikui. Ihtikiai šaldo. 
R> m. gar. Rolintor oom- 
preslon.

Nereikia įmokėti — S m. išsimokėti.
MOKĖKITE S1.00 I SAVAITEKa» inrnuo mok<~ti.

The Edison Shops
-r,. . Air B07151011 St. Boston •« 2 kitose parankiose

Atdara 8;3O "A^k 3300 
Pas Elektrike ’5

vietose
pp. kasdien ir šeštadieniais

Jus ar Kontraktorius Dylerius.

Jis
aiškino, kad ateinančiuose 
rinkimuose darbininkai ne
privalo balsuoti nei už de
mokratus. nei už reuubliko------------r-- _ J
nūs, tik už socialistus. Ir jis 
paaiškino, kodėl. Sako, re- 
publikonai paskandino A- 
meriką i didžiausi skurdą ir 
vargą. Demokratai dabar 
paskandino šalį Į didžiau
sias skolas. Republikonai 
demokratus kritikuoja, bet 
neparodo, kokiu budu tų 
skolų išvengti ir ką daryli 
su milionais darbininkų, 
kurių vietas užėmė mašinos. 
Vadinasi, republikonai kri
tikuoja demokratus ne dėl 
to, kad turėtų geresnį planą 
šalies ukiui sutvarkyt, bet 
vien dėl to, kad nori atsisto
ti prie valstybės lovio, nori 
riebių algų ir kyšių. Tai vis
kas, kas rupi republikonų 
politikieriams.

Visai kitaip yra su socia
listais. Socialistai kritikuo
ja abidvi kapitalistų parti
jas ir kanu siūlo geresni 
planą valstybės reikalams 
sutvarkyti. Tas planas ne
reikalauja dagi nei socializ
mą vykinti. Jis yra pritaiko
mas prie dabartinės kapita
listinės sistemos. Tai yra 
išleidimas tam tikro Įstaty
mo, kad “gerais” laikais 
darbininkai butų apdrausti 
nuo krizių, kurie kartojasi 
periodiškai. Neturint šito
kio plano, tenka organi 
zuoti tokias valdžios agen
tūras, kaip WPA., ir skirti 
iš valstybės iždo bilionus 
dolerių neproduktingiems 
darbams organizuoti.

Bet ar ilgai gi valstybė 
galės leisti bilionus dolerių 
kad apsaugojus žmones nuo 
bado? Anksčiau ar vėliau 
valstybė turės prieiti liepto 
galo, kuomet nebegalės sa
vo skolų panešti. Kas bus 
tada?

Dabartinė valdžia skoli
na pinigus ir moka farme- 
riams milionus dolerių, kad 
nesėtų laukų ir neaugintų 
gyvulių, arba užaugintus 
naikintų. Tai reiškia, kad 

- farmeriai mažiau turi sam-

gnzti atgal Į HooVėrio lai
kus, kada bankai griuvo 
vienas paskui kitą.

Vieninteli aiškų planą tu
ri socialistai. Jie siūlo visų 
jirma Įvesti darbininkų ap 
draudimą nuo nedarbo, c 
paskui eiti prie pramonės 
socializacijos. Pramonės 
tikslas turi būti ne darbinin
kų išnaudojimas ir privati
nių pelnų krovimas kapita- 
istams, kaip tai yra dabar, 
aet aprūpinimas visuomenės 
eikalingais daiktais.

Todėl kiekvienas turėtų 
valsuoti už socialistus.

TRAUKINYS SUDAUŽĖ 
AUTOMOBILI SU ŽMO

NĖMIS.
Dayton, Ohio. — Pereitą 

nedėldieni greitasis Penn- 
sylvanijos traukinys užmu
šė 6 žmones, kurie važiavo 
automobilium skersai gele
žinkeli.

a KELEIVIO 
KALENDORIUS

1937 METAMS.

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

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

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

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



No. 43. Spalio 21 d., 1936 m. KELEIVIS, SO. BOSTON. Trečias. Puslapis.

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
KAS GIRDĖT CLEVELANDO MIESTE. Prancūzijos Laukai, Kur Auga Sampanas.

KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEPEIKIA

AR DARBININKŲ PADĖTIS PAGERĖS

Prezidento ir valstijų val
dininkų rinkimai jau čia pat 
ir daugelis tuo labai susirū
pinę. Įvairus politikieriai 
varo agitaciją už savo išsta
tytus kandidatus, o kitus 
šmeižia, kartais ir perdaug 
negražiai meluodami, ta
čiau minios tam tiki. Pažiu 
rėkime, kokius šmeižtus 
verčia ant dabartinio prezi
dento Roosevelto! O ar tai 
teisinga? Tegul šmeižikai 
pasižiūri i savo praeities 
darbus, tegul atverčia p. 
Hooverio knygas. Nejaugi 
iie norėtu, kad ir toks liur- 
bis butų prezidentu? Jų 
Landonas toks yra. Roose- 
veltas išgelbėjo milionus 
darbininkų nuo bado mir
ties; Rooseveltas padėjo su
organizuoti darbininkų uni
jas; Rooseveltas padarė 
saugesnes bankas ir ap- 
draudos kompanijas. Jis 
buvo išleidęs daug darbi
ninkam naudingų įstatymų, 
bet tie “šalies gelbėtojai*’ 
su Aukščiausio Teismo pa- 
gelba pastojo jam kelią. 
Tiesą, bedarbiai prie fede- 
ralių darbų mažai uždirba; 
bet ką jie butu darę, jeigu 
Rooseveltas nebūtų prade-1 
jęs juos šelpti? Republiko
nų valdomos stambios kom
panijos visai nepaisė apie 
milionus badaujančių dar-

Mačiau viename laikraš
tyje paklausimą p. Grigai
čiui, kodėl jis nesurengia 
vienų metų paminėjimo nuo 
Vaitkaus sugryžimo? Bet 
jeigu Vaitkus sugrvžo gy
vas ir sveikas, tai kam čia 
tas paminėjimas daryti? O 
tiems, kuriems galvos dėl 
Vaitkaus skridimo skauda, 
naudos iš to vistiek nebūtų. 
Taigi geriau palikti kaip 
yra.

Republic Steel Co. iš 
Warren, Ohio, praneša, kad 
negalinti išpildyti visų už
sakymų ir daug jų perdavė 
savo skyriui Niles mieste. 
Darbininkai sako, kad daug 
plieno esą išdirbama kitom 
šalim, kurios
luojasi.

stipriai gink-

Kiek matyt iš dirbtuvių ra
portų, tai plieno darbai vėl 
kiek pakilo, jau siekia 73 
nuošimčių normalės gamy
bos. Nekurios kompanijos 
praneša, kad negali visų už
sakymų nei išpildyti.

Fisher Body kompanija 
praneša, kad jau esą pa
skirta pusė miliono dolerių 
dirbtuvių padidinimui. Jos 
dirbtuvėj dirba daug lietu
vių.

, . . , , . „ , Spaliu 4 dieną Martinkų
bininkų. Jeigu Rooseveltas farmoj buvo piknikas, bet 

kad laikas jau darosi pei 
vėlus piknikams, tai ir pub
likos buvo mažai. Dabai 
žmonės jau pradeda kreipti 

Šios kolonijos lietuviai di- dėmesį (jaugiau į miesto pa

vėl bus išrinktas, tai galima 
tikėtis, kad jis da daugiau 
pagelbės darbininkams ir 
mažiems biznieriams.

džiumoje eina už Roosevel
tą. Bet to da negana. Mes 
turime lietuvį Ohio valsti
jos seime, todėl turime pa
sirūpinti, kad lapkričio 3 d. 
jis vėl butų išrinktas. Du 
metai atgal

rengimus.

1 n 1 -k n i ,/T i zkl_tuuviv

Lietuvių Kultūrinis Dar
želis atidarytas formaliai. 
Visos ceremonijos įvyko 10 
spalių dieną, dalyvaujant 

jis buvo-išrink- daugeliui Clevelan^io ir a- 
' * ' pylinkiu lietuviu. Plačiai a-

pie tai aprašysiu vėliau.
udiou

metais
zT nu UI Lt U"

guma. šiais metais nomina
cijose gavo virš 40,000 bal
sų, kas parodo, jog John 
DeRighter yra populiarus 
kandidatas. Bet nereikia 
mums tuom pasitikėti. Rei
kia nepamiršti balsuoti, ir 
savo kaimynam ir draugam 
patart balsuot už DeRighter.

J. Maurutis atidarė alinę 
antrašu 1115 E 79th st. Ji
sai kviečia visus savo drau
gus ir pažįstamus pas jį ap
silankyti ir apžiūrėti naują 
vietą.

Nekurie žmonės vis ko 
nors jieško, bet ne laiku: 
arba per vėlai, arba per an
ksti. Vienas tokių tautinin-į 
kiškoj spaudoj pajieško ko 
kių tai
Gugio,
jų tūkstančių dolerių, ir no
ri žinoti, kur tie pinigai 
randasi. Mano supratimu, 
reikėjo jieškoti arba klaus
ti, kada buvo paskelbta, 
jog adv, Gugis duoda tokią 
dovaną Susivienijimui, bet 
nedabar reikalauti. Kas čia 
žino, kokių dovanų jis nori 
ir už kai

“dovanų” iš adv. 
SLA. iždininko, tri-

Šis vaizdelis parodo franeuzų darbininkus renkant vynuoges laukuose. Iš surinktų vuogų 
bus išspausta sunka, kuri pastovėjus pavirs i šampaną. Franeuzų šampanas yra pagarsėjęs 
tuo, kad k.tur nėra tokio oro ir neišauga tokies vynuogės, jog galėtų padaryti gerą šampaną.

Nusiskundimas Dėl SLA. Centro Kuopos

DETROIT, MiCH.
Kad į tą klausimą galėtu

me duot teisingą atsakymą, 
visųpirma turime darbinin
kams pateikt šiuos paklau
simus.

Kodėl tūkstančius dar
bininkų pagerintos mašinos 
kiekvieną dieną meta lauk iš 
dirbtuvių? Kodėl Detroito 
dirbtuvėse veikia pašėlusi 

i“speed-up” systema? Ko
dėl darbininkai negauna tei
singo atlyginimo už savo 
.darbą, o automobilių ir kitų 
didžiųjų dirbtuvių magnatai

^ganizuotės reikalu, tikrai 
užburtas miestas. Išskiriant 
mažų organizuotų grupelių, 
kurios jokios reikšmės dar
bininkams neturi, plataus 
unijinio veikimo nėra. O 
pats reikalas darbininkams 
susiorganizuot, yra labai di
delis.

Gyvenimo reikmenis pašė
lusiai kyla su kiekviena die- 

ina, randos už butus kelia- 
'mos per daug, o pasiprie
šint tam negalima, nėra or- 

: ganizuotos jėgos.
Bėgyje keliatos bedarbės

kiekvienais metais gauna ne metų, mažesnieji Jr viduti- 
i tūkstančiais, bet milionais 
dolerių pelno?

Atsakyt į tuos pasireiški
mus gali kiekvienas darbi
ninkas, jeigu jis seka savo 
paties reikalus. Fabrikantų 
ir turčių pelnai taip smar
kiai auga todėl, kad su ma

niai namų savininkai butus 
prarado negalėdami užsi- 
mokėt už juos nuošimčių; 
bankai atėmė iš žmonių su 
visu jų sutaupytu Įdėliu. Se
nuosius namus, nugriovė. 
Darbams kiek pagerėjus, 
bankai tuos namus vėl nori

nvtiniem reikalam bet na- šim? pagelba produktuoja- parduot darbininkams, nes liangSs 6 d?iuSjos «V™ y. darbas pasidaro J.ęms geresn.s pelnas ne-
kur kas didesnės, todėl ir abai P1?131’ °. uzrs:1n°i lsdl1' 
savo atstovų daugiau turi bimus dldvsis fabrikantas 
Lygoje.

Kada buvo

reikia jų prižiūrėt, todėl iš- 
randavot pigiai jų nesisku
bina. Už tad randos gyve
namųjų namų keliamos 
per daug. Paėmus viską kru- 

on tas labai skaudžiai atsi-

“Keleivio” re-| nas SLA.
, “ ,Isavn atctnvii claiicntin turi «***■*>*.

lupa didelias kainas iš vi 
stinama sucmenės. Be to fabrikantai► 1\11 ldllid vl u . . .

iįiuą uc. pavėny , y i<i Auupieus, u ijvuj jau , f •,._ t mtnvin yra gerai organizuoti. P
ių, kuri prašom, jeigu būt gali būt pavienis. Na, ir pro- ;$gatal } Amerikos Lietinių ■ Q didžiosiose in- Vl

galima be skriaudos‘‘Relei- ga šitiems keliems privilegi- įį° bužebo^ieno^^Lveos dustrijose su darbininkais? Lepia ant darbininkijos, 
viui,” patalpmt į “Keleivį” juotiems išnaudoti jį savo ’ Sa Kad ” m^ų pačiame Dėt- O tečiaus ir tokiai padė-
paviemų narių ir viso SLA. naudai. Taigi šitam išnau-(9 , , T - Konore- roite kur gaminama milio- čiai esant, darbininkai or- 
.abui. šituo reikalu jau bu- dojimui turi būt padarytas ~ -y vunfl J;1O hažnvtiniu nai automobilių į metus, ganizuotis nesiskubina. Ir

•r b-alnTvipninan»Hn °VėS SLA’ Sganizacijų ir vieną nuo darbininkai neorganizuoti ar ilgai Detroito darbininki- 
n pavienių nauų. nažangiuju Lvga paskvrė ir nepnguli jokiai tvirtai ja nesusirupins savo pade-

Su tikra pagarba, dviem delegatam ir kelio- unijai. Netik lietuviai ne- čia, gyvenimas pats paro-
W. G. Lasky „ės išlaidas ($30.00). Bet Prigu!i.Pli« uunii!J. b« abel- tlys.

Brooktondale, N. Y. kaip uk pužinojo klebonas. na!.Ylai darbininkai tokios Amerikos Lietuviu Brolijos
P. S. Nuorašą pasiunčiu ir kad Lyga paskyrė vieną at- nulzimskos pramones savo Kliubas.

_ ... r- igk)vą (moterį) iš bažnyti- stiprios unijos neturi. O kas .
niu organizacijų, tuoj buvo “«»« k?1“5/ Jy3.1'! .PatYs Spalių 25 d. jvyks minėto 
jaf pranešta, kad ji bus pra- įdirbantieji darbininkai _ kliubo susirinkimas 1 vai. 
šalinta iš draugijų Todėl Rodos jau laikas darbi- dieną, svetainėje 9219 Rus- 
sekantį Lygos susirinkimą nikams suprasti, kad jo- sėli st. Visi nariai prašomi
draugė Lipckienė atsisakė 
atstovaut bažnytines orga
nizacijas Kongrese, paaiš
kindama ir priežastį.

Tai Har syki n a rodo kad

Gerbiama “Keleivio” re- i nas SLA. narys žino, kad 
ja: 'gyvenimo bangos blaško

Čionai prisiunčiu nusiskun- mus visus. Šiandien narys 
dimą dėl pavienių SLA. na-į yra kuopietis, o rytoj

vo daroma nusiskundimų 
susirašinėjimų su dabarti
niu Centro sekretorium ir 
kai kuriom komisijom. Ir 
buvom kreipęsi į “Tėvynę*’ 
prašydami vietos apgyni
mui pavienių SLA. narių 
nuo išnaudojimo, bet nega
vom niekur balso savo nuo-

dabartiniam Centro sekre
toriui Dr. Vinikui.

monę išreikšti. Rodos, kad Nuc redakcijos.— šis nu 
mes 200 ar dauginus pavie- siskundimas turėtų tilpti 
nių 126 kuopos (Centrali- SLA. organe “Tėvynėj.” 
nės) narių esam kokie kalė- Bet kadangi jo autorius sa- 
jimo gyventojai, iš kurių at- ko, kad “Tėvynė** neduo- 
imta visokia pilietiška teisė.! danti jam vietos, o jis yra 
Ir kad taip yra, tai aiškiai1 senas “Keleivio” skaityto
aabaftinis Centro sekreto-Jas, tai manom, kad reikia 
liūs įrodė, pakeldamas pa-'duoti žmogui progos pasi- 
vieniams SLA. nariams mo-įskųsti. Dėl tos “centrinės 
kestis į jo vedamą kuopą,'kuopos” mes jau esame tu- 
visai nedavęs pavieniams į į ėję skundų pirmiau ir ma- 
nariams išsireikšti šiuo rei- neme, kad tenai ne viską

Buvau labai užimtas savo 
biznio atidarymu, dėl to ne
galėjau daugiau šiam nu
meriui parašyti.

Jonas Jarus.

SAN FRANCISCO, CAL. 
Antras šūvis į fašistų liogerį

Rugpiučio 30 d. San Fran 
cisco ir 
kuopos

Oaklando ALDLD. 
buvo surengusios

Tame piknike 
suaukavo $25.00 
liaudies kovoto- 
kraugeriais fašis-

pikniką. 
draugai 
Ispanijos 
jams su 
tais.

Rugsėjo 20 d. SLA. 106 
kp. ir ALDLD. 153 kp. buvo 
surengusios pikniką Lietu
vos Politinių Kalinių ir Is
panijos liaudies fronto nau
dai. Pelno tame piknike pa
darė $50.13 ir pinigai tuo- 
jaus buvo pasiųsti sekan
čiai: $35 Ispanijos liaudies 
frontui ir $15 Lietuvos poli
tiniams kaliniams.

Mes, San Francisco pa
minėtų kuopų lietuviai, vi
siems dalyvavusiems pikni
ke, šiuomi tariame musų 
ačiū.

Reikia pažymėti, kad
--------  'rugsėjo 20 d. piknike įvyko

Keturi jauni vyrai buvo! nemalonumų, bet tai ne ren- 
areštuoti ir pastatyti po di-! gėjų kaltė. Triukšmą kėlė 
delia kaucija užtai, kad pa-! samagonkos dylerka ir gera 
siuntė grąsinantį laišką ta-į fašiste Jel-nė. Ji rėkavo ir 
vemo savininkui Morko- j prašė nekuriuos svečius į 
vitzui, reikalaudami dviejų savo karą ir advertaizino

Teko nugirsti, kad adv. 
Bagdžiunas-Borden grįž
damas iš Lietuvos žada su
stoti Clevelande ir pasakyti 
fašistišką prakalbą. Matai, 
jis įstojo į Gedimino “kava
lierių” eiles, gavo nuo Sme
tonos medalį, todėl fašistiš
kos vuodegos Clevelande ir 
nori jam kermošių surengti. 
Nežinia, kaip viskas nusi
seks; pažangieji žmonės 
turės gana daug klausimų 
jam apie Lietuvos reikalus.

kalu.
Pavieniai nariai per dau

gelį metų mokėjo į tos kuo
pos iždą penktuką ir visus 
kaštus siuntėme su mėnesi
nėm duoklėm į Centrą. Pa
sidarydavo iškaščių pavie

Rodos 
ninkams
kios “prosperity” jų būklės šiame susirinkime dalyvau- 
nepagerins, nežiūrint kas ti, nes bus diskusuojamas 
sėdėtų centralinės valdžios svarbus reikalas, pasisam- 
viršunėje Washingtone. Jei- dymas Kliubui namo. Pia- 

svk-i narnrln kari darbininkai nori turėt šome ir naujų narių atsives- 
dvasiškija buvo 17‘yra žmo-j'Pf^P^Cv,”. jie turi būti- ti prisirašyt prie Kl'iubo, nes 

nai susiorganizuoti į indust- įstojimas ir metinė mokes- 
rines unijas. Tuomet jie ga- tis tik SI.00. Kliubas bepar- 
lės iškovoti teisingesnį atly- tyvis, gali priklausyt kiek- 

i- vienas sveikai protaujantis 
su lietuvis.

įfis kjiin iam oatinkji Bet Ja^® SKauyiis. M. L. Balčunas,ras prirašo visus pavienius J°s KaiP Jam paanKa. net 
SLA, narius. Nors jie gvve- dabar jam tas nepavyko. Ir

4 spalių susirinkime Lyga

nių laisvės priešas.
Jeigu ne pažangiųjų drau

gijų atstovai, kunigėlis butų . . „ , , . .
Lietuvių Demokratų Lygą gmimąuz savo darbą ir pr

apraT’ Prie tn«**krnnn«: CanT pasižabojęs ir jodinėjęs ant •? e.rs dldlM kapitalistą s gerai. Prie tos kuopos Cent- kainJ|am ^atinkjįę Bet jais skaitytis
Detroitas, darbininkų or-

na išsimėtę po visą šalį. su
sirinkimuose niekados ne
dalyvauja, tačiau kas mėne
sį turi mokėti po 10 centu

mams per visą mėnesį 15 i kuopos reikalams. Apie 200 
centų. Ir per tą visą laiką P° cen.ų. tai reis-
viskas buvo gerai. Bet kaip';'13 aP\e S20 kas mėnesį ar- 
dabartinis sekretorius “Dr ” oa aPie ^140 kas metai i

ir
savo samagoną.

Paskui pati prisitraukus 
Bet teisėjas pasakė: i savo bravaro štofo pradėjo

kabinėtis prie ramių žmo
nių ir pati ragožium nusiri
to pakalnėn. Žmonės, kurie 
tą matė, turėjo puikaus juo
ko. Gamtos Duktė.

šimtų dolerių. Jie aiškinasi 
buvę girti ir nieko blogo ne
manę.
Jeigu gėrimas padaro jus 
kvailiais, tai dabar per ilgą 
laiką gerti nebegausite. 
Reiškia, jie gali būti nuteis
ti po keliatą metų kalėjimo.

Vinikas užėmė vietą, pasi
darė jo vedamoj kuopoj pi
nigų trukumas ir be jokių 
prirodymų pakėlė pavie
niams kitą penktuką į jo 
kuopos iždą, kas jau padaro 
mums pavieniams iškaščių 
ant mėnesio 20 centų, nors 
mes, pavieniai, niekados ne
turėjom jokio balso tos kuo
pos reikaluose. Viskas, ką 
mes pavieniai žinom, tai tik 
mekėt ir neklaust, kodėl ir 
kam. Ir neklausia mus, ar 
mes norim ten prigulėt, ar 
ne? Tik mokėk ir viskas; o 
jei ne, tai grasina išmest 
laukan iš SLA., kada kiti 
Pildomos Tarybos nariai 
šaukia lietuvius prie SLA. 
Taigi kyla klausimas, al
mės kokie prasikaltėliai, 
kad mes
gaiš? Ir kodėl tie keli tos 
126 kuopos ant vietos gyve
nantis nariai laiko save to
kiais privilegijuotais, turin
čiais teisę didžiumą kuo
pos narių išnaudoti savo 
ypatiškai naudai? Mes, pa
vieniai, neturim jokio reika
lo su ta kuopa, visus savus 
reikalus vedam tiesiai su 
Centru, patys padengdami 

; visus kaštus ir da nikelį pri- 
i siųsdavom ekstra ant mėne- 
Jsio, ko kuopos nepadaro. 
Tai kodėl gi reikalaujama 
iš pavienių dešimtukų? Ši- 
tokis elgėsis erzina narius ir 
kenkia gavimui naujų. Kož-

4615 Junction avė.
spalių susirinkime Lyga 

nutarė prisidėt prie Ameri
kos Lietuvių Kongreso na
rių ir užsimokėti $5.00 me
tinės duoklės. Valio, vyrai 
ir kovotojai už laisvę !

IŠ WILKES BARRIŲ PADANGES.

Taipgi tą pačią dieną bu- . , .
ALDLD. 123 saukiamas1 vo surengtos

Organizacijų suvažiavimas 
A. L. Kongreso nutarimams 

vykdyti.
Spalių 25 dieną čia yra 

visu lietuviu or-
kuopos iždą, kunuo naudo- kuopos prakalbos, Politikos 'ganizacijų suvažiavimas bu- 
iasi tiktai tio. kurm sėdi - - i tz,- V x • ' • . T .jasi tiktai tie, kurie sėdi 
centre ir važiuoja į seimus 
delegatais. Taigi mums ro 
dos, kad Laskio skundas y- 
ra pamatuotas ir SLA. vir
šininkai turėtų atkreipti Į 
tai savo dėmėsi.

ir Pašelpos Kliubo svetai-[vusio Amerikos Lietuvių

Lietuviai politikoj.
Luzernės kauntėj susior

ganizavo Lietuvių Demo
kratų Lyga, kuri ateinan
čiuose rinkimuose rems vi
sus demokratų kandidatus. 
Musu vientautis d-ras J. A. 
Walibus iš Edwardsvillės 
kandidatuoja kaip demo-nėje. Kalbėjo J. Paulius. Jis Kongreso

aiškino, kaip darbininkai. kinti. Kaip žinia, tas Kon- kratas i valstijos iegislatu 
yra išnaudojami ten, kur R . . , rieve- ra
nėra unijos. Neturėdami u- ^re®as’ Rurk 1V>R t leve 
nijos, 1919 metais plieno ,iande pelitą vasarą, yra 
darbininkai pralaimėjo di- nutaręs padėti Lietuvos 
delį streiką. Amatų unijos žmonėms atsteigti demo- 
taipgi nelabai geros, nes kratinę tvarką ir vystyt kul

nutarimams vv-

Atvažiuos prezidentas 
Rooseveltas.

Spalių 29 dieną į musų 
apylinkę atvažiuos prezi-GARY, IND.

Iš musų kolonijos veikimo, kuomet vieno amato darbi-Į turinį darbą tarp Amerikos dentas Rooseveltas ir paša 
Spaliu 4 diena ivvko Lie- nblkai_ streikuoja, tai kiti lietuvių. Kongresui pada- kys čia prakalbą. Tai bus

tuviu Demokratu Lvgo- mi- Pači°j kompanijoj dirba. ’ rius pradžia ir nurodžius bene paskutinė jo prakalba 
ringas Ši lyga nėra‘ivv^o- Todėk dabar yra organi- kelia, dabar šita darba turi šitame rinkimų vajuje, nes 
vi organizacija- ii susideda zuoJarni visi darbininkai į dirbti musu kolonijos. Tuo pirmą lapkričio sąvaitę jau 
vien tik iš draugijų atrtovu- vien3 uni^’ be amatų skir- tikslu ir vra šaukiamas šis įvyks prezidento rinkimai, 
kiekviena draugiįa ‘ skiria lun}°- Tai ginasi industri- „rganizacijy suvažiavimas Tą dieną, tai yra, 29 spalių, 
«avo atstovą nuo 95 natai -linė unDa- Dabar jeigu dar- 25 spaliu. ’ Jis įvyks po nu- beveik visi Amerikos ang- 

bininkai pareikalaus pake- meriu 325 E. Market st., 2 liakasiai švenčia, minėdami 
limo mokesties, o kompani- valandą po pietų. SLA. 68 buvusį savo vadą Mitchellį, 
ja atsisakytų pakelti, Ui vi- kuopa turi išrinkus net 3 at- kuris iškovojo 8 valandų 
si darbininkai išeitų strei- stovus į tą suvažiavimą.

Taip aiškino drg. Paulius.1 SLA. 7 apskričio suva-

Lietuvių Demokratų Ly
gos tikslas yra palaikyti vi
sas draugijas vienybėj, kad 

rokuojami ver- j°s nekenktų viena kitai pa
rengimuose. Ir visos draugi
jos veikė vieningai koki lai
ką. Bet “dvasiškas tėvelis” 
pajuto, kad Lyga jau turi 
kelis desėtkus dolerių, todėl 
jis sugalvojo, kad reikia 
tuos pinigus kaip nors išvi-

Dabar čia eina L. Darbi-
ziavimas.

Musų kolonijos lietuviai
ninku Pašalpinės Draugijos jau pradeda veikti. Lapkri- į 
vajus kad gavus daugiau čio 22 dieną, aukščiau pa- jor________________ 4. :_ i

Į darbo dieną kasyklose, tai- 
gi visi šios apylinkės maine- 
riai turės progos išgirsti 

‘prezidento kalbą. Jis kalbės 
Kirby Parke.

St. Žukauskas.

narių. Nuo 16 iki 35 metų minėtoj svetainėj, įvyks į AUDĖJŲ UNIJA REIKA- 
_ . _ . amžiaus yra priimami už SLA. 7-to apskričio metinis! LAUJA DAUGIAU

lioti, žinoma, bažnyčios tik- puSę Įstojimo. Vajus prasi- suvažiavimas 1 valandą po į ALGOS,
slams, ir įsakė bažnytinių dėjo 12 balandžio ir baigsis pietų. Kadangi šįmet musų Amerikos audėjų unijos 
draugij’ų atstovams Lygoje, £5 spalių aukščiau minėtu Susivienijimas švenčia 50 prezidentas McMahon pa- 
kad jeigu jus nepergalėsit draugijos balium. Vajus ei- metų jubilėjų, tai apskričio skelbė, kad jo vadovauja- 
tų “bedievių,** tai visai atsi- na ]aBai sėkmingai, nes,valdyba nutarė visus dele- moji organizacija reikalau- 
traukit iš Lygos, per koki LDPD. yra didžiausia ir stip- gatus po suvažiavimo pa- sianti pakelti 20 procentų 
laiką. riausia draugija. Ligos pa-j vaišinti. Taigi geistina, kad algos visiems Amerikos au-

pinigai butų atiduoti baž-!Saxon Hallėj. Koresp. .bilėjinis suvažiavimas. Įstačiusi.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

NAUJI RAŠTAI.
“Keleivio” redakcijai pri

siųsta paminėti šie nauji 
leidiniai:

Pavogtoji Žvaigždė- Jo
no Skinkio parašyta 1 veik
smo komedija, su dainomis. 
Amerikiečių scenai nelabai

Uvo-tVi;;?- įtink3- Išleido M. Pustopeds- tuviu žurnalas Brazilijoj, i, • , iri.Leiažia Lietuviu Meno Mė- £°. kn?E ,S .Y‘lkav,s*ty- 
gėjų Ratelis. Adresas: ‘•Ry.lKaina: 70 lietuviškų centų, 
tas,’’ Rua Aurora 134, Sao Europa iš Automobilio — 
Paulo, Brazil. j knyga jau nebenauja, išleis-

ta 1934 metais, bet dabar 
Gamta ir Žmonės apy- mums teko ją pamatyti, 

sakos apie tai, kaip žmonės Tai yra Vinco Uždavinio įs- 
pakeičia gagatą. Parašė M

“Mokslinyčia”
(ištrauka iš Petro Cvirkos knygos “Žemė Maitintoja.’)

Įvairios Žinios.
Švedų Namukas Ant Kojų.

“Rytas” — mėnesinis lie-

Iljin, vertė Jonas Kaškaitis, 
išleido Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Dr- 
ia (jos 41-mas leidinys). 
Knyga parašyta labai įdo
miai ir labai lengvu stilium, 
tik vertime galėjo būt tru
puti geresnė lietuvių kalba. 
Pavyzdžiui, yra pasakyta: 
“Tuoj po atradimui Ameri
kos...” Turėtų būt: “Atra
dus Ameriką, tuoj...” Ar 
bent: “Tuoj po Amerikos 
atradimo.” Be to, knygos 
bešališkumą vietomis gadi
na politinė spalva. Išrodo, 
kad knyga parašyta propa
gandos tikslais. Bet skaity-

pudžiai iš jo kelionės po Eu
ropą. Parašyta labai pavir
šutiniškai ir nuobodžiai. Iš
leista “Vilniaus” spaustu
vėj, Kaune. Kaina 4U lito. 
Knyga tų pinigų nelabai 
verta.

MOKSLO
DALY KAI

bus pagarbintas, ! —Išrodo, kad gali.
—Na. o kaip tu rokuoji, 

sveikata, tėve?; Maike, ar Amerikos polici- 
žmogu už

—Tegul 
Maike'.

—O kaip
—Nieko sau, sveikata bu-:ja irgi sureštytų 

tų da nešlekčiausia, vaike, i tokį biznį?
tik truputį smutna ant du-; —Imant racionališkai.
šios. valdžia neturėtų tokį biznį

—Ar mirė kas? drausti. Juk ji nedraudžia
—Ne, Maike, man smut- • kunigams imti iš tikinčiųjų 

na valuk to, kad tu niekad Į žmonių pinigus už paliuosa-
neateini manęs aplankyti, 
kai aš į nelaimę papuolu. 
Anąsyk man opereišiną oš- 
pitolėj padarė, o pereitą su
batą į džėlą uždarė, bet tu 
nei akių neparodei.

—Tos nelaimės tau taip 
dažnai pasitaiko, tėve, kad

m n V vtieVIA.- lfii-1LA X
vi-

Dideles galvos ir didelės 
smegenys.

Kiek mokslui yra žinoma, 
didžiausias iki šiol smege 
nis yra turėjęs Ivanas Tur
genevas, devyniolik tojo 

mas. kurio yra 314 puslapių, į šimtmečio rusų rašytojas 
vistiek įdomus. Knygos kai
na nepažymėta. Gaunama 
šiuo adresu: D. M. Šoloms- 
kas. 46 Ten Evck st., Brook- 
lyn, N. Y.

vimą dūšių iš pragaro. O 
juk tai yra tokia pat apga
vystė, kaip ir lotų danguje 
pardavinėjimas. Tačiau lo
tų pardavinėt ji neleis.

—Na, o jeigu policijai tai; 
gerai užfundyt, ar tada ji 
neduotu laisnio toki rvles-

Liaudies Teatras — tai
mėgėjams režiseriams, vai
dintojams ir šiaip scenos 
veikėjams vadovėlis. Pa
rašė Vytautas Bičiūnas, iš
leido “Sakalo” Bendrovė 
Kaune. 334 puslapiai, kaina 
31 •» lito.

ko, jeigu pradėčiau tave 
sur lankyti.

—Bet ar tu nežinai, Mai- 
ke. kad Dievas yra nustatęs 
nenkias pavydnastis kaslink 
kūno? Pirma, išalkusį rei
kia papenėt, ištroškusiam 

reikia užfundyt, o į džėlą 
uždarytą reikia aplankyt.

—Bet pasakyk, tėve, už 
ką gi tave uždarė?

—Už patriotizmą.
—O kaip tas?
—Visai be reikalo, 

ke. Pareidamas namo 
fylinau ir užtraukiau 
tuva, tėvynė musų.” 
matai noliceiskis ir prikybo. 
Sako, koman į steišiną. Na, 
ir nuvedė.

—Tai vis gi nebuvo be 
reikalo, tėve.

—Na, o koks čia reika
las? Juk aš lango niekam 
neišmušiau.

—Bet tu ardei tylą nak
ties laiku. Kas gi butų, tėve, 
jeigu visi pareidami iš sa- 
liunų pradėtų savo tautiš
kus himnus giedoti? Juk 
ramus piliečiai miegoti ne
galėtų. Tas sugriautų visą 
harmoniją.

—Sakai, armoniją su
griautų?

—Taip, tėve.
—Na, tai jau turėtų būt 

labai prasta armonija, Mai- 
ke, jeigu taip greitai sugriū
tų. Ot, aš turėjau armoniją, 
kai jaunas Lietuvoje buvau, 
tai du kailu nuo pečiaus nu
krito, ir tai nieko neiškadi- 
jo.

—Aš, 
tvarkos 
pie tą, 
krinta.

—Na. 
tai aš tau 
užduosiu.

—Nagi?
—Gazietos rašo, vaike, 

kad Rumunijoj vienas zak
ristijonas pardavinėjo da
vatkoms lotus danguje ir 
kad policija jį užtai sureš- 
tmo. Ar tas gali būt teisy
bė?

i įeit

Mai
gė ra i 
“Lie- 
Kaip

užsidėt'

Važiuojam — Liunės Ja
nušytės parašyta ir “Saka
lo” B-vės išleista apsakv- 
rnėlių knygutė. Kaina: 2 li- 

skaitymo: 188 pusi.
Ezopo Pasakos — vertė 

Karolis Vairas, išleido “Sa
kalo” B-vė Kaune. Kaina: 
3 litai: skaitymo: 260 pus
lapių. Gale knygos įdėtas 
paaiškinimas apie patį Ezo
pą ir jo pasakas. Tai graži 
ir idomi knvgelė vaikams.

Augila Nebrendila — V.
Brazulevičiaus 1 veiksmo

—O kodėl tas klausimas 
tau taip rupi, tėve?

—Musų parakvijos senas 
zakristijonas nori tą žinoti 
Maike. Jis pažįsta Čikogoj 
kelias švento Kazimiero 
makademijoš tyčerkas, ką 
norėtų po vieną lotą dan
gaus karalystėj nusipirkti, komedija, kurioj labai nai-
ir jis galėtų joms parduot po 
gerą plečiu, ale bijosi, kad 
negautų užtai džėlos.

—Pasakyk jam, tėve, kad 
jis tik žiūrėtų, kad bažnyčia 
butų iššluota ir žvakės už
gesintos: o aprūpinti lotais 
davatkas, tai ne jo, bet kle
bono biznis.

—Orait, Maike, aš tuoi 
eisiu ir pasakysiu jam, kad 
tu taip sakei.

AMERIKOS FARMERIAI
TURĖSIĄ $7.800.000.000 

PAJAMŲ.

viu budu idealizuojamas 
Lietuvos kareivis. Jis gali 
patikti tiktai tamsiam kai
miečiui. Išleista “Sakalo” 
B-vės Kaune. Kaina: 1 li
tas.

Du, Vardai Granite — tai
rinkinys eilių apie Dariaus 
ir Girėno nelaimingą žygį. 
Surinko ir spaudai paruošė 
Kazys Papečkys, išleido 
“Sakalo” B-vė Kaune. Yra 
gana gražių eilių. Kaina: 
11 ■> lito.

Žemes Protestas — tai -V
ra Dano Pumpučio eilių rin- 

Washingtono Agrikultu- kinelis. Kaip rodos, eilės ra-
ros Departamento apskai
čiavimu, Amerikos farme- 
riai šįmet turėsią 7 bilionus 
ir 800 milionų dolerių paja
mų už savo produktus. Tai 
busią $800,000,000 dau
giau, negu pereitais metais.

Hooveriui prezidentau
jant 1932 metais farmerių 
pajamos buvo nukritusios 
iki' $4,300,000,000.

tėve, kalbu apie 
harmoniją, o ne a- 
ką nuo pečiaus nu-

jeigu taip. Maike, 
vieną klausimą

MIROSLAVO VALSČIUJE 
PRIVISO DAUG STIRNŲ

Balkasodžiai, Miroslavo 
valse. Prieš kelis metus šio
je apylinkėje stirna buvo re
tenybė. O dabar jų vaikš
čioja po keliolika. Pirmiau 
jas labai naikino brakonie
riai, bet prieš porą metų čia 
atvykęs eigulis p. Tuminau- 
skas pravedė su jais griežtą 
kovą. Per porą metų išny
kusių gyvulėlių vėl priviso; 
Dabar jau dažnai gali pa
matyti vaikščiojant po 10— 
15 stirnų būrelį. Reikėtų vi
siems eiguliams pasekti p. 
Tuminausko pavyzdžiu ir 
griežtai kovoti su brakonie* 
riais.

šytos kalėjime, todėl pilnos 
skausmo, protesto ir neapy
kantos viešpataujančiai po
nijai. Įdomu pasiskaityti. 
Išleido “Sakalo” B-vė Kau
ne. Kaina išrodo truputi 
brangoka, nes 2 litai, o skai
tymo yra tik 60 puslapių. 
kur?<O emaža yra visai bal
tų.

Lietuviškos Vestuvės —
V. Galinaičio-Galinio para
šytas 2 veiksmų, 4 paveiks
lų scenos vaizdas, su daino
mis. Vaidinimui reikia 6 
moterų ir 8 vyrų. Išleido 
Pustopedskio knygynas Vii 
kavišky.

Martynas Špokas — dvie
jų veiksmų komedija, ir toj 
pačioj knygutėj Kukulio 
Nervai—vieno veiksmo ko
medija. Parašė Juozas Šli- 
vinskis, išleido M. Pusto
pedskio knygynas Vilkaviš
ky. Komedijėlės abidvi ge
ros ir lengvos vaidint. Pir
majai reikia 3 moterų ir 2 
vyrų, o antrajai—2 moterų 
ir vieno vyro. Kaina: 80 lie
tuvišku centu.

Išmatavus jo galvą pasiro
dė, kad jos proto sandėly 
buvo 2,030 kubinių centi
metrų vietos.

Antras po Turgenevo 
smegenų didumu iki šiol bu
vo skaitomas amerikietis 
Daniel Webster, vienas iš 
žymiausių Amerikos kalbė
tojų, visuomenininkų ir tei
sininkų. Jis turėjo savo gal
voje 2,000 kubinių centi
metrų vietos.

Bet dabar Websteris nu
krito trečion vieton, nes 
Aleutų saloje rasta senai 
mirusio žmogaus galva, ku
rios smegeninė turi 2,005 
kubinius centimetrus, vadi
nasi, 5 centimetrus daugiau 
už Websterį.

Dėl to kai kurie Ameri
kos laikraščiai pradėjo ra
šyti, jog smegenų didumas 
nereiškia, kad tokio žmo
gaus protas irgi buvęs dide
lis. Juk Auletų salos gyven
tojas negalėjęs būti protin
gesnis už protingiausi ame
rikietį—Danielių Websterį.

Bet Smithsono Instituci
jos vedėjas Dr. Alės Hrdlic- 
ka (ištark: Herlička), kuris 
Auletų salos gyventojus se
nai jau tyrinėja, sako, kad 
tie žmonės ištikro turi gerai 
išvystytas smegenis. Tam y- 
ra ir priežastis, sako šitas 
mokslininkas. Auletų salos 
guli Alaskos pakrašty. Oras 
tenai žiaurus, žiemos ilgos 
ir kova už būvį nepaprastai 
sunki. Žmonės turi visą gy
venimą grumtis su galinga 
jura, gintis nuo išalkusių 
žvėrių, klaidžioti tirštuose 
rūkuose ir rūpintis apie mai
sto atsargą. Todėl jų protas 
nuolatos veikė, plėtojosi ir 
smegenys augo. Kitaip pa
lakius, didelė galva ir dide
lės smegenys parodo, kad 
žmogus turi gerai išvystytą 
protą.

AR ŽINOT, KAD-
Akmeninė anglis, kuiną 

tngliakasiai iškasa iš po že
mės ir kurią mes perkame 
avo butus šildyt, yra susi- 
lariusi iš samanų, kurios 
nugo balose milionai metų 
itgal. Per amžius tos sama- 
įos gulė ir puvo, o ant jų au
to vis naujos ir naujos. Taip 
usiklojo stori klodai, kurie 

vėbau virto durpėmis, o da 
vėliau buvo užnešti žemė
mis, užlieti vulkanų lava, 
kuri ataušus pavirto uolie
nomis ir prislėgė tas durpes 
’lgiems amžiams. Kai kur 
ši medžiaga randama dar 
minkštų anglių pavydale, o 
kitur jau suakmenėjusi.

Amerikos gyventojai su
vartoja dusyk daugiau ga
zolino, negu geriamo van
dens.

Upelio tėkmė nunešė paskutinius pievų; 
žiedus. Mokykloje vaikai jau vertė pus
lapi po puslapio, tik naujakuriukų vietos 
buvo tuščios. Vieni iš jų dar bandas sau
gojo, kitiems tėvai neturėjo iš ko pasiū
dinti inibo, nupirkti knygų. Taručių Ka
ziukas veik paskutinis užėmė tuščią suolo 
vietą. Ganiavos laikas baigėsi, ir jis kibo 
mokslan. Juras, matydamas vaiko stropu
mą ir visus stebinančią atmintį, žūt būt no
rėjo jį padaryti jeigu ne inžinieriumi, tai 
nors šiaip rašto žmogumi.

Kartą sūnūs grįžo liūdnas ir neramus. 
Nelipo prie knygos, nepasakojo tėvams 
apie naujus savo užkariavimus geografi
jos ir gramatikos laukuoe, dar saulei ne
nusileidus atsigulė. Rytą kėlęs visai ne
skubėjo mokyklon. Motinai įteikė moky
tojos reikalavimą, kad ateitų tėvas.

—Užsidirbai, matyt—pagrasė Kaziukui 
motina. Tėvas sunui ir tiek nepasakė. Vai
kui pakako: lyg tai butų jo širdis pažeista 
vienu kirčiu — prakiuro žliumbti, pasi
slėpė, kad niekur nebuvo galima jo rasti.

Motina įrišo į skarutę dvyliką kiaušinių, 
norėjo Įduoti tėvui — kad tai panelei mo
kytojai... Gal kas negero atsitiko. Tėvas 
kiaušinių nepriėmė, išbarė pačią dėl ky
šio.

Atvykus Jurgiui, pirmiausia mokytoja 
suteikė žinių jam apie auklėjimą, tėvų už
davinius, apie kilnumo, pasiaukojimo, 
nuolaidumo jausmus, išklostė Taručio sū
naus gyvenimą suole, kuris ištisus dviejus 
metus buvęs ramiausias ir staiga padaręs 
porą tokių išsišokimų, kad Dieve neduok!

Mokytoja prašė Tarutį atsisėsti, nes iki 
šiol jis stovėdamas išklausė panelės įžan
gos, kuri turėjo paruošti jį naujam iškal
bingumo potviniui. Po trumpo, bet jaus
mingo atsidūsėjimo, lyg tai iš tikrųjų butų 
jai nepakeliama našta, mokytoja tęsė to
liau savo paskaitą.

Kiek Tarutis suprato, sūnūs buvo kalti
namas politiškoje byloje: pašto viršininko 
sūnelį pavadinęs pilvūzu ir išliejęs jam 
rašalo bonkutę į veidą. Bet tai buvo dova
nota. nes ji vis netikėjo, kad šitaip galėjo 
pasielgti ramiausias, tvarkingiausias kla
bės mokinvs. Vėliau, draueu pranešimu.•e - 7 - ------C7T X-------------------------------T

’o sūnūs nešvankiai išsireiškęs apie kuni
gą. Visa tai užkrečia kitus vaikus ir įneša 
mokyklon nesveiką reiškinį, čia, matyt, 
irgi tėvų namų auklėjimo arba tyčių dar
bas. Sūnūs išaugsiąs kaip ėriukas. Ir dar! 
Ak, koks, koks buvo nepatogumas, kokia 
nemalonė jai pačiai! Tamsta, matyt, vai 
ką tvarte laikėte... — taip ir sakė mokyto
ja:—tvarte laikėte, tarp gyvulėlių. Stačiai 
nepatogu sakyti, bet ji, kaip auklėtoja, 
privalanti: pastebėjo ant jo vaiko ranko
vės... na. žinote, ne vieną, daugiau, bet 
vieną labai didelę... žinote,—ji pasipurtė 
’yg ką neskanaus išgėrusi,—ai, nenorinti 
ir sakyti, jai taip nepatogu, bet atleiskite... 
—vabzdį.

—Kaip, panelė? — nieko nesuprasda
mas klausė tėvas.

—Taip. Vabzdį... Supraskite,—utėlę.
Tėvas nenustebo ir neparaudo, ko mo

kytoja laukė, tik šaltai atsakė, kad galėjo 
vabzdys ir ne vaiko būti, užsikrėsti nuo 
kitų.

O mokytoja:
—Ne, ne! Mano vaikai visi švarus, visi 

gerų tėvų.
Tarutis pajuto įžeistas ir išskirtas iš vi

sų, tačiau valdėsi. Panelė mokytoja pati 
turi suprasti:— skurdas, žmona sirgusi, 
nebuvo kam apskalbti, jis irgi kiauras die
nas laukuose. Vaikas pas svetimus tarnau
ja piemeniu — kas ten prižiūrės. Eikite 
per žmones, kur to nerasite. Čia jokia gė
da. Kitas vienerius marškinius turi ir ne
šioja visus metus. Utėlė—vargo palydovė 
panele mokytoja. Nieko nepadarysi!

Papasakojusi apie švarą ir suteikusi ži
nių apie vaikų loveles, skalbinius, moky
toja užsipuolė, kad dar ne viskas. Jo Ka
ziukas, kai parodę draugai šitą vabzdį, 
vietoj padėkos, pakišęs tiesiog po nosimi 
Uiinskaitei, vaistininko dukteriai. Ji tokia 
švari, mandagi, gerai išauklėta mergaitė, 
šitokių daiktų nemačiusi, neįpratusi, žino
te... pasišlykštėjo. Jos širdelei negerai pa
sidarė. Nespėjo nei už durų išbėgti, čia 
nat, klasėje... Kiek ašarų buvo, nemalonu
mų prieš tėvus, įsivaizduokite sau!

Tarutis dėl šitų dalykų galėjo tik numo
ti ranka, bet mokytojai, valdydamasis, 
sakė:

—Žinoma, jie ponų vaikai, atsiprašau, 
panele mokytoja. Jie gali mano vaikui 
kiaurus metus tampyti už ausų, pravar
džiuoti Samanoriumi, Parakiniu. Ka.d 
biednų jis—tai galima stumdyti, panele? 
Nekartą sūnūs apsiverkęs grįžo. Ir vis ma
niškis kaltas!...

Greitai jos paskaitos galo nebuvo gali

ma laukti, nes pertrauka senai pasibaigė, 
už sienų, lyg bičių avilys, ūžė klasė, šuka
vo Kaziuko draugai ir priešai, o ji vis tęsė.

Juras apsidairė po kambarį, duodamas 
suprasti, kad tos kalbos jam neįdomios ir 
nereikalingos. Valandėlę jo akys pailsėjo 
ties keliatu fotografijų sienoje, apsistojo 
ties dviračiu, maža lova keliomis Ulelė
mis, paukščiukais išsiuvinėtais pagalvė
liais. Ant vieno net buvo žaliais siūlais iš
pintas Vilniaus pilies bokštas, o už jo—te
kanti saulė.

Panelė patarinėjo sūnų sudrausti. Muši
mas nieko negelbėtų. Geriau Dievo baime, 
tikėjimo tiesomis jį lyginti. Štai, ji atsimi
nė,—dėl tikybos pamokų vėl negražu, kai 
atsiranda tokių tėvų, kurie per vaiką pa
sako savo nusistatymą. Dėl jos, mokyto
jos gali ir nesimokyti tikybos, bet išaugs 
sūnūs kaip akmuo, kaip girios kerplėša.

Tarutis neiškentė daugiau ir pabrėžė, 
kad tikyba neprivaloma. Perdaug jaunai 
galvai tų pasakų.

Mokytoja nedavė savanoriui baigt. Jam 
kalbant kelis kartus ji pakilo, atsiduso, su
vaitojo: pamanykite, pažiūrėkite, oho! Ji 
ironizavo kiek tik galėdama kaimiečio žo
džius.

—Pasakos!—šušuko spiegdama moky
toja. atstumdama prieš save ant stalo gu
linčią knygą, lyg tuo savo judėsiu valyda
ma plotą busimam mušiui.—Kaip, tamsta, 
nepagalvojjate, suaugęs žmogus! Pasa
kos!—tam žodžiui ji norėjo suteikti visą 
savanorio balso panašumą, tuo dar labiau 
ironizuodama.—Juk tai širdies, jausmo, 
prigimties dalykas. Tiesa, kaip tamsta sa
kote. religija yra laisvo įsitikinimo reika
las, bet ji slypi, gyvena kiekviename. Su
praskite, jeigu kiekvienas pagadintas, li
gotos dvasios jaunuolis pradėtų panašiai 
kalbėti? Juk į tų mažųjų sielas įneštų dis
harmoniją.

Tą akimirksnį Juras pajuto prarają, 
skiriančią jį mažo išmokslinimo valstietį, 
nuo naujų bajorų, kuriems pasidarė priei
nama ir galima nauja kalba, gilus suprati
mai apie Dievą, kurie jau bandė slapstytis 
už lotyniško, ar kitokio žodžio. Dabar Ta
laitis tyčia norėjo pasirodyti menku ir juo
du. bet tokiu, kad ir pačiai mokytojai 
skaudėtų:

—Ant tos aimonikos mano sūnūs gali ir 
negrajinti,—neprašau.

Mokytoja Įraudo ir nuolaidžiau sakė: 
kaip sau norite, jos buvo pareiga... Tikėji
mas — ne pasaka. Mokyčiausi tiki. o tam
sta... Pagalvotumėt!

Mokytojos veido išraiška davė suprasti, 
kad Tarutis ne tik neprivalėtų kištis į to
kius klausimus, bet ir teisės neturi, kaipo 
menkas padaras.

Jurui atsirado noras tęsti ginčą su mo
kytoja.

— Kaip sakoma, panele, visiems galvos 
duotos kepurėms nešioti. Valia kiekvie
nam savo kailiu rūpintis. Tik mano supra
timu, ko neužuodi, neužčiuopi negirdi, ne
matai—to ir nebijai.

—Ak, ir vėl tamsta! Juk Amerikos ne
sate matę, taip, bet neabejojat. kad ji yra?

—Taip, panele, — pertraukė ją Tarutis, 
—Amerika, kitas dalykas: dolerių atsiun
čia... O iš tenai,—Juro pirštas rodė aukš
tyn,—jokios žinios nėra. Aną syk musų 
kaime mirė toksai Daubulis. bet labai die
vobaimingas buvo. Sakiau, kai numirsi, 
duok žinią, šiaip taip. Jeigu galėsiu tave 
susitikti Juozapato pakalnėje, tai nors ta
bako atnešiu. O pypkorius buvo. Dabar jau 
keturi metai... Nieko nesigirdi.

Mokytoja nusigręžė nuo Taručio ir pasi
suko durų linkui.

Valandėlę Juras nieko negalvojo, pas
kui atsiminė saviškį, Kaziuką. “Moksliny- 
čia!”—pirmas aiškiai ištartas žodis išėjo 
iš jo lupų.

Eidamas namo jis apgalvojo: gal per
daug smarkus buvau su mokytoja... Atsi
minė net savo balsą, ir kaip mokyto ia ke
lis kartus rukščiai susiraukė, kalbėdama 
apie vabzdį. Kaip nekentė dabar jos. Tik 
gailėjosi, kam nepasakė: ateik, panele, ir 
pagyvenk musų vietoje. Pažiūrėsim, ko
kiais krepdešinais puošiesi. Atsirado dan
gaus dobilėlis, vaistininko dukrelė.—ne
patogu, kad neturtingo vaiko skurdą pa
matė. Utėlę. O visokie poneliai ar nesiur
bia mus kraują? Ar tai ne utelės? Na!—ir 
Juras sugniaužė kumščius, lyg pasiruošęs 
ką pulti.

Lincolnas .nuolatos susirašinėdavo su 
Karoliu Marksu ir ragindavo darbininkus 
organizuotis netik namie, bet ir su kitų 
salių darbininkais. Apie tai rašo M lwau- 
kee miesto majoras Hoan savo bn šiuroj 
“Abraham Lincoln—a real American.” 
kurią galima gauti už 5 centus Socialistų 
Partijoj, 549 Randolph st., Chicago, Ilk

Shenandoah’ryje Dvi 
Viena Kitai Priešin

gos Valdžios.

Raiši Farmerio Tra
gedija.

Valdžia sunaikino jo gyvu
lius, o paskui ir jį patį 

nušovė.
West Chesterio miestely.

Pennsvlvaniioj, 5 spalių 
60

metų amžiaus farmerys, ku
rį policmanas buvo peršo
vęs parduodant jo farmą iš 
varžytinių.

Kaip konstabelis L. Urbi- 
ne sako, šios tragedijos isto
rija buvusi tokia:

Farmerys Dutton turėjo 
pieno ūkį. Atvyko valstijos 
inspektoriai jo karvių ap
žiūrėt ir pripažino, kad kar
vės yra ligotos. Kaip pavo
jingos žmonių sveikatai,

Shenan;doah, Pa.—Politi
kos reikalai čia taip susipai
niojo, kad šis 20,009 gy ven
tojų miestelis tarp kietos’os 
anglies kasyklų turi dvi vai- dieną mirę Pratt Dutton, 
džias, kurios nepripažįsta 
viena kitos. Demokratai sa
ko, kad miesto taryboj jų 
yra dauguma ir todėl visas 
valdžios aparatas priklauso 
jų partijai. Jie todėl turi pa
statę savo policiją ir pasky
rę saviškius į visus miesto 
departamentus. Republiko- 

nai tačiau tvirtina, kad mie
sto tarybos dauguma pri
klauso jiems, ir todėl jie 
taip pat turi paskyrę savo

KELEIVIS, SO. BOSTON.

čia matome švedų pasistatytą namuką atost gon 
rys iškeltas ant šešių kojų, kad apačioj butų galimi 
ti automobilis, šis paveikslėlis buvo nutrauktas šią 
toli Švedijos sostinės Stokholm.

Ka

Areštuotas Water 
būrio Lietuvis.

c- n? s cnusis

policija ir įstatę saviškius Į i°s buvo sunaikintos. Nete
kėtus departamentus.

Vienu žodžiu, kiekvie
nam politiškam “džiabui” 
Shenandoah’ryje yra po du 
žmones: vienas demokratų 
pastatytas, antras — repub- 
likonų. Prie vandentiekio 
darbų demokratai turi pa
statę savus darbininkus, o 
republikonai vėl savus. Jie 
dirba vieni kitų nepaisyda
mi.

Vienų policija nesenai iš
krėtė slot-mašinų Įmonę ir 
areštavo jos vedėjus. Tuo
met kitos partijos policija 
suėmė aną policiją “už sa- 
vinimąsi policijos vardo it 
neteisėtą žmonių areštavi
mą.”

Bet kai reikia mokėti 
miesto skolas arba sąskai
tas, tai atsakomybės nepri
siima nei vieni, nei kiti. Te
lefono kompanija jau grą- 
sina išimsianti telefonus iš 
miesto valdžios įstaigų, jei
gu greitu laiku jai nebus

kęs gyvulių ir neturėdamas 
iš ko gyventi, farmerys pa
siskolino S60 pragyvenimui. 
Bet kai atėjo laikas skolą 
grąžinti, jis neturėjo iš ko. 
Tuomet skolintojas gavo iš 
teismo vykdomąjį rašta 
parduot to faiTnerio turtą iš 
varžytinių skolai patenkin
ti. Bet kai buvo paskelbtos 
varžytinės ir susirinko mi
nia žmonių pirkti Duttono 
turtą, Duttonas tiek susijau
dino, kad neteko proto lyg
svaros ir pagriebęs savo 
šautuvą pradėjo į tą minią 
šaudyt. Vieną vyrą jis nu
šovė visai, o tris kitus su
žeidė. Tuomet buvo pašau
kta policija, kuri peršovė 
Duttoną. Jis buvo nuvežtas 
ligoninėn dar gyvas, bet po 
keliu dienu tenai mirė.

Šitą įvyki praneša Asso
ciated Press.

MASKVOJE STEIGIA
MAS INSTITUTAS NU

MIRĖLIŲ ATGAIVI
NIMUI.

Associated Press prane
ša iš Maskvos, kad pagar
sėjęs Sovietų mokslininkas, 
Dr. S. S. Briuchonenko, 
steigia tenai institutą numi- 
rėlių atgaivinimui. Institu
te busią 170 lovų. Savo eks-

DA 3,000 LIETUVIŲ AT 
VAŽIUOSIĄ BRAZILI

JON.

PARDAVINĖJO SKLYPUS DANGUJE.
Tamsų# katalikai mokėjo Įjos vyras nuėjo pas vietos 
po 15 centų už keturkampį kleboną ir paprašė to loto 

jardą. “dytų” (nuosavybei įrodyti
United Press žinių agen-1dokumentų), tai musų jega- 

i,ž mntP.'tura praneša, kad Rumuni-i mastis atsakė tam žmoge- 
i.‘ i jos sostinėj Bukarešte kata- liui, kad “dangaus dytai ant

amžiaus lietu- lkU ?akr-lstlįonas al?
Ion Glicherie užsidėjo tenai di,

kaltinamas 
Janušaitienės užmušimu.
Pereitą savaitę Waterbu- 

iv buvo 
•ies užmuš’mą
šis, 40 metų 
vis

Jonuš’s gyveno Brookly
no (taip vadinasi vienas 
Waterburio priemiesčių) po 
numeriu 36 Lafayette st. 
Gyveno jis su Mare Janu- 
šaitiene. kuri apie 5 metai 
atgal pametė savo vyrą ir 
šeimvna Naugatucko mies- 
telv ir atėjo pas jį, Joną Jo- 
nušį.

Dabar, rugpiučio pabai
doj ar rugsėio pradžioje, ji 
buvo sumušta ir pasirgusi 
ligoninėj mirė. Dėl jos su
mušimo Jonušis buvo suim
tas, bet už $1,500 kaucijos 
paleistas.

Valdžios daktaras pada
rė Janušaitienės lavono

Kaip praneša 
Aidas Brazilijoj,’ 
niu laiku Brazilijoj jaučia
mas didelis trukumas darbi
ninkų. Ypatingai lauko dar
bo darbininkų Brazilijoje 
nėra, žemės ūkis kiekvie-

tikrą “real estate” biznį ir 
pardavinėjo tikintiems tam- 
sunams “lotus” “dangaus 
karalystėj.” Už keturkam
pį jardą (jardas—36 co
liai) jis ėmė po 15 centų. 
Kadangi Rumunija yra ka
talikiška šalis ir liaudis yra 
kunigų labai aptemdinta, 
tai kvailių tenai labai daug 
ir jie tuos “lotus” godžiai 
pirkosi.

Bet sužinojo šitą apgavy
stę policija ir “dangaus lo
tų” pardavinėtoją areštavo.

(Pora metų atgal South 
Bostone lietuviškas misio
nierius B. irgi pardavė vie
nai davatkai lotą danguje. 
Jis paėmė iš jos net $100 už 
tą “prapertę.” Bet kuomet

svieto neduodami.” Gir- 
kai numirsi, tai “dytą” 

rasi danguje. Šitas žmogus į 
policiją nenuėjo, todėl 100 
dolerių taip ir dingo.-—Zc.)

PARSIDUODA ANT 
OKŠINO!

skrodimą ir nustatė, kad ji 
Lietuvių turėjo kepenų ligą ir gal bu- 
dabarti- tų mirusi nuo jos. tačiau su

mušimas jos mirtį priskubi
no.

Todėl Jonušis pereitą są-! lapkricio-nov.j d.. io v*i. ry- 
vaitę buvo suimtas iš naujo L\°’ru^ųil^wn4*a8^k^u>aad.'de!
'r išvežtas New Haveno ka- pė Barnė. 2 arkliu, 15 karvių, 100 viš- 

• " kiaulės, 6 aviliai bičių, 1 trokolejiman. Dabar jį kaltina gąradžus, Pienui ruimas ir kiti bu-
Janušaitienės užmušimu ii |dinkai. ir visokios reikalingos maši

nos apdirbimui žemės. Žemė yra ge
rai išdirbta ir gerai įtręšta, nes vie
nas savininkas valdė 18 metų ir laikė 

i X.- v. . • , • - i.-iir i daug gyvulių. Priežastis pardavimoderlingomis dirvomis. Ais-; Ši žinia paimta is Wa-Į—moteris serga ošpitoieje ilga liga 
jku, kiekvienais metais didė-1 terbury Democrato.”

LIE-• ja ir lauko darbininkų pa- . --------------.. ~ .
Į reikalavimas. O kultivuoja-1 SOVIETŲ RUSUOS Į

nais metais čia gerinamas, 
perimentus Dr. Briucho- ' vis nauji žemės plotai pa- 
nenko ilgai darė su katėmis liuosuojami nuo neįžengia- i nepaleidžia už jokią kauci- 
ir šunimis, kurių jis yrajmų miškų ir paverčiami i ją. 
daug atgaivinęs.

Toronto Lietuviai!
Broliai Samoskai, atidarė antrą 

krautuvę, lietuvių centre,
664 (JUEEN ST.. UEST, 

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

Čia jus rasite draugišką ir teisingą 
patarnavimą. Lietuviams nereikės 
jieškoti "KELEIVIO” toli, rasit mu
sų Krautuvėje pa.- savus.

664 Ql’EEN STREET, WEST.

Moderniškas Mokslas 
Gelbsti Sveikatos 

Budavotojui
NUGA-TONE turi svarbų Zinc Phos- 
phide mišinį, duodantį naudingą 
phosphorą, be ko negalima turėti sti
prių ir galingų nervų. Gydytojai daž
nai prirašo phosphorą, kad suraminti 
jauslius ir sukrėstus nervus. Tai 
svarbu nervų sujudimuose, taip nuož
miai nuolat varginančiuose.

Tas puikus vaistas moksliškai su
stiprintu su VITAMINAIS A ir I) ir 
turįs geležies be ko negalima turėti 
turtingo raudonaisiais rutulėliais 
kraujo ir skaistaus veido. Be to, 
NL'GA-TON'E turi ir kitokių vertin
gų dalykų valstijoje. Pradėk šiandien 
imti sustiprintą NUGA-TONE ir pa
stebėk kaip pagyvėsi. Parduodamas 
ir užtikrintas pas visus vaistininkus.

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

ir greitai nepasveiks. Apžiurėkit 
geras pirkinys. (4,

GEORGE KAULEN 
Shaw»heen st., Tewk»bury, Mass.

$20,090 000 RINKIMŲ . 
AGITACIJAI.

Laimėti Amerikoj rinki- 
Miesto majoras yra lietu- mi*s ’^Į^ia jjaug Pjn^.u sa‘ 

vis Sarpalius ir jis nežino

11 *» 1-' A t AOU-Crl I lrtAUtU.^ *KiuriivziT

ką šitokioj padėty daryti.
Keleivietis.

KODĖL SUIMTAS HEAR-
STO KORESPONDEN

TAS ISPANIJOJ.
Stokholmo dienraštis “Po- 

litiken” aiškina, kodėl Ispa
nijos fašistai laiko suėmę 
Amerikos Hearsto laikraš
čių reporterį Knickerbo- 
ckerį. Mat, jis nuvykęs į fa
šistų stovyklą Casares, kur 
laikomi vokiški ir itališki 
orlaiviai slaptame aeropor- 
te. Ir nieko nesiklausęs jis 
į tą aeroportą įmakleno. Te
nai jis pamatė daugybę Hit
lerio ir Mussolinio atsiųstų 
orlaivių, o taipgi daug vo
kiečių ir italų lakūnų, kurie 
bombarduoja Ispaniįos res
publikos miestus. Netrukus 
po to jis buvo suimtas. Su 
juo buvo suimtas ir kitas a- 
merikietis korespondentas. 
Fašistai dabar laiko juos 
nelaisvėj, nes bijosi, kad 
jiedu nepraneštų Amerikos 
snaudai apie vokiškus ir ita
liškus orlaivius slaptame fa
šistu aerodrome.

ko “New York Times,' n 
jis paduoda skaitlines, kiek 
kapitalistų partijoms kai
nuos šių rinkimų agitacija.

Republikonų agitacijos 
planai šiais prezidento rin
kimais numato išlaidų $8,- 
636.000. Demokratų agita
cijos biudžetas nustatytas 
apie $5,000,000. Pridėjus 
prie tų sumų tas išlaidas, 
kurias išleis vietiniai }<omi- 
tetai agituodami už savo 
kandidatus į Kongresą, Se
natą ir visokius valstijų urė 
dus, šių metų rinkimų agita 
ei jos išlaidos pasiekia $20, 
000,000.

SUDEGĖ 3.000 VIŠTŲ.
Norfolko miestely, netoli 

nuo Bostono, šį panedėlį su
degė McMullen’o vištų far- 
ma. Ugny žuvo 3,000 vištų.

IR LIETUVOS KARIUO
MENĖ DARĖ MA

NEVRUS.
Kai didžiosios valstybės 

daro manievrus ir ruošiasi 
karui, tai ir mažiukės sten
giasi jas pamėgdžioti. Taip, 
pavyzdžiui, šiomis dieno
mis Įtaisė manievrus Lietu
vos kariuomenė. Ji susiskir
stė į dvi dali—raudonuosius 
ir mėlynuosius. Raudonieji 
su mėlynaisiais susidūrė 
Paneriuose. Mėlynieji labai

VAIKAS LEIDŽIA
RAŠTĮ.

la;k-

LIETUVOS LITAS 
KA PASTOVUS.

Ryšyje su Francuzų fran- žemės plotai Brazilijai: 
ko ir kaikurių Kitų aukso yra „ pagrindiniausias paja-' 
valiutų nuvertinimo sumos mų šaltinis. Tad vyriausybe I 
teko patirti, kad Lietuvos jiesko tokių darbininkų už-;, .
vyriausybė ir Lietuvos ban- sienV-.. Ji j^ko darbininkų Į Jos 1 Kauną 
ko vadovybė, kaip anksčiau, darbščių.
taip dabar yra griežtai nusi- darbininkų, 
stačiusi kitų kraštų pavvz- Kadangi lietuviai yra pa- 
ižiu nesekti ir lito vertės tvarus ir darbštus, tai ir .

Brazilija kreipėsi i Lietuvą, 'akmenejusių daiktų. Ir štai 
H. Tarp Lietuvos ir Brazili- vleną dieną Oka išplovus

labai kenkia krašto pre- Jos valdžių jau esanti pada-. suakmenėjusią sirdj, kurią pajieškau brolio juozo šerio iš krašto, pre J Brazili- P; T™8 >>’ Pa^vęZus. Š.r-■
ion da 3,000 darbininku iš;dis taip suaKmenėjus, Kaa gyveno chieagoje, dabar nežinau

kur. Turiu svarbų reikalą, prašau jį

nemažinti.
Nors auksu

taLri.'Ko 1
auksinis pinigas geresnis, 
nes produktai tada būna pi
gesni ir valdininkai gali 
daugiau už savo algas nusi
pirkti.

paremtas
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SIENINIAI
KALENDORIAI

KAUNĄ ATSIGABENO 
SUAKMENĖJUSIĄ 

ŠIRDĮ.
Nesenai iš Sovietu Rusi-

PAJIEŠKOJIMAI
Marijona, Emilija, Elisė pajieškom atvvko viena I Stanislovo, mikolo, kastan- 

T9 BIELSKIŲ, jie gyveno Chicagojypač žemes ūkio i kuri gyvenus i am taipgi JUOZAPO ir ANTANO RE-
bovo gub. prie Okos upės kasiu ir Marijonos tulekau- 
i rAi.Y ; SKUTĖS (Petrauskienės.) PrašomkiantU. Oka dažnai isplau- jų atsišaukti arba kurie žino jų adre- 

' davus i krantą visokiu SU- sus, malonės pranešti, busime labai 
J ‘ - dėkingos. (5)

Mary Mallules
524 Jefferson st., Oregon City, Ore.

1937 METAMS.
Užlaikau daug visokių rūšių ir vi

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

73 Hartford Avė..
NEW BRITAIN, CONN.

Reikalingas Žmogus
Pavienis už dženitorių, kuris mo 

| ketų pentyt ir štymą prižiūrėt prie
15 šeimynų namo. Duodu valgį, vie
ną kambarį ir $20 į mėnesį. (3)
A. PETERS, 1001 Eastern Parkwa>,.

BrookKn, N. Y.

Lietuvos. Dabar dar eina J°Je aiškiai matyt visos patį atsišauktj; kurie žinot kur jL 
derybos tarp Lietuvos vv- arterijos ir nedidele zaizde- randasi malonėkit pranešti man jo 

■ . lė dėl kurios tas Žmogus tu- adre«4, busiu dėkinga. (3)
tarp

riausvbės ir Brazilijos atsto
vo dėl darbininkų sveika
tos, kelionės ir darbo ap
saugos įstatymo.

Esą, norinčių išvažiuoti 
Lietuvos žmonių skaičius

ARABŲ STREIKAS PA
LESTINOJ ATŠAUKTAS.

Iš Jeruzalės pranešama, be gaĮo didelis.
kad vyriausis arabų komi- ____
tetas atšaukė generalį strei- NEW YORKE BUTAI PA- 
ką pneš žydus, kuris, tęsėsi BRANGO 30 PROCENTŲ. 
175 dienas ir pasižymėjo di
deliu triukšmu ir kruvino-

rėjo mirti. Manoma, kad 
širdis yra žmogaus 15—16 
metų amžiaus ir gyvenusio 
prieš kelias dešimtis tūks
tančiu metų.

Rozalija Radzevičienė
6326 Ellsworth, Petroit, Mich.

mis kovomis.

9 metu am-Edwiu Hemingčr 
žiaus vaikas, parodytas čia su 
savo spausdinama.ia mašinėle, 

atkakliai gynėsi, tačiau rau- ant kurios jis spausdina laik- 
donieji vis dėlto priėjo prie raštuką pavadintą “Glendale 
Neries ir per ją persikėlę, Times." .Jis turi 85 prenumera- 
pradėjo mėlynuosius spaus- torius :r keliatą mažu skelbi- 
ti. Tačiau susidurti čia ne- mėlių, kurie užmoka jam už po- 
teko, nes tuo ir buvo baigtas pierą ir kitas reikmenis. Jiš gy- 
manievrų uždavinys. vena Findlay miestely, Ohio

Manievrai tačiau parodė, valstijoj, kur jo tėvas redaguo- 
kad “gynėjai” negalėjo .ia dideli gatvinį lapą — “Re 
prieš “priešą” atsilaikyti. pnblican-Courier.”

VAIKAS ŽAIDŽIA SU 
GYVATE.

No. Easton. Mass. — Mo
teris vardu A. L. Williams 
čia išgirdo savo 18 mėnesių 
vaiką rėkiant kieme. Kada 
ji pažiurėjo, jis laikė su
spaudęs gyvatę ir puikinda
mas klykė. Pasirodė, kad 
gyvatė skaudžiai įkando 
jam nykštį. Matyt, jis ją su
sigavęs norėjo žaisti.

Reikalingas Vyras
Senyvas žmogus reikalingas žiemą 

! ir vasarą prižiūrėt mažą vietą. 1 ark- 
i !ys, viena karvė ir 5 akeriai žemės.
■ Plačiau paaiškinsiu per laišką. Ad- 
Įresas: ANTHONY MITCHEL (5)
: ?>lcCormick Road, Slingerland, N. Y'.

PARSIDUODA GRAŽI Bl'CERNĖ
Geroj vietoj, biznis per 20 metų iš

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

102 Sumner st., Norwood, Mass.

PARSIDUODA STUBA
SU BUČERNE IR GROSERIU.
Electric Refrigerator, žemės 1 lo

tas. didelė barnė ir 4 mažiukės, šėpa 
mėsoms sudėt, trekas išvažiuot mė
sai su šaldytuvu. 3 svarstyklės. Biz
nis per 20 metų daroma- su angli- 
kais. lietuviais, lenkais, italais. Ma
tykite savininka.

JOSEPH PUCHALSKY, Main st..
SOUTH BARRE. MASS. Tel 58-4

i
• Telefonas:

D A
Yark 3165

K T A R A S

A. L. Graičunas
Phyoician and Surgeon

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

3310 SO. HALSTED STREET. 
CHICAGO, II.L.

FRANK PALKA BUS 
PAKARTAS.

Bridgeport, Conn.—Frank 
Paika, kuris plėšimo metu 
čia nušovė policmaną, tapo 

pirmo laipsnio

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)

WM. >1. INTAS
16 Clover st., Larchmont, N. Y.

K PAIN-EXPEtlE 
--------------

Skaudamos strėnos? Gau
kite malonų ir greitą 
palengvinimą su keliais 

išsitrynimais.
PAIN-EXPELLER

pilniausiu pasisekimu nau
dojamas nuo 1867 metų.

» o • i o >ax em 44
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Pereitą subatą Ne\v Yoi 
ko juodveidžiai Harlemo pripažintas 
apylinkėj buvo įtaisę pro- žmogžudžiu ir turės būt pa 
testo demonstraciją dėl bu- kartas. Pirmoj byloj “džiu
tų pabrangimo. Sakoma, rė” pripažino jį papildžius 
kad namų savininkai tenai antro laipsnio žmogžudystę, 
pakėlė rendas jau nuo 3 iki bet valstijos prokuroras a-
30 procentų.

Suvis dykai dasižinosite savo ateit] 
ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei 
gu parašysite tuojaus i 
lias štampas dėl persiun 
suokite:

PRACTICAL SALES COMPVNV 
1219 N. Irving Avė., Desk. K- 

CPirjeo t r i

peliavo į vyriausi teismą, 
reikalaudamas peržiūrėti 
Paikos bylą iš naujo. Ir da
bar, iš naujo ją nagrinėjant, 
jis pripažintas pirmo laips- 

"-amĄdre ni° žmogžudžiu, kas reiškia 
re mirties bausmę. Frank Pai

ka yra iš Bufallo. Kaip ro
dos, jis yra lenkas.

Worcesterio Lietuvių Išdirbystės Alus

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

Per kurį laiką, šios lietuvių Bravarnė. galima gaut nusipirkt šėrų, 
interesuoti turi kreiptis pas prezidentą MR. P1NKEVICHUS,

81 Lafavette Street. \Voreester, Mass.

AR ROMOS

opiezius yra Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį a'.cjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKY’RIUS H. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelną’ Franeuzijai 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia. įų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

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

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

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiškL
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas 1 ny- 

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

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

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

“KELEIVIO” KNYGYNE
BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.253
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

NAUJI RAŠTAI.
“Keleivio” redakcijai pri

siųsta paminėti šie nauji 
leidiniai:

Pavogtoji Žvaigždė- Jo
no Skinkio parašyta 1 veik
smo komedija, su dainomis. 
Amerikiečių scenai nelabai

Uvo-tVi;;?- įtink3- Išleido M. Pustopeds- tuviu žurnalas Brazilijoj, i, • , iri.Leiažia Lietuviu Meno Mė- £°. kn?E ,S .Y‘lkav,s*ty- 
gėjų Ratelis. Adresas: ‘•Ry.lKaina: 70 lietuviškų centų, 
tas,’’ Rua Aurora 134, Sao Europa iš Automobilio — 
Paulo, Brazil. j knyga jau nebenauja, išleis-

ta 1934 metais, bet dabar 
Gamta ir Žmonės apy- mums teko ją pamatyti, 

sakos apie tai, kaip žmonės Tai yra Vinco Uždavinio įs- 
pakeičia gagatą. Parašė M

“Mokslinyčia”
(ištrauka iš Petro Cvirkos knygos “Žemė Maitintoja.’)

Įvairios Žinios.
Švedų Namukas Ant Kojų.

“Rytas” — mėnesinis lie-

Iljin, vertė Jonas Kaškaitis, 
išleido Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Dr- 
ia (jos 41-mas leidinys). 
Knyga parašyta labai įdo
miai ir labai lengvu stilium, 
tik vertime galėjo būt tru
puti geresnė lietuvių kalba. 
Pavyzdžiui, yra pasakyta: 
“Tuoj po atradimui Ameri
kos...” Turėtų būt: “Atra
dus Ameriką, tuoj...” Ar 
bent: “Tuoj po Amerikos 
atradimo.” Be to, knygos 
bešališkumą vietomis gadi
na politinė spalva. Išrodo, 
kad knyga parašyta propa
gandos tikslais. Bet skaity-

pudžiai iš jo kelionės po Eu
ropą. Parašyta labai pavir
šutiniškai ir nuobodžiai. Iš
leista “Vilniaus” spaustu
vėj, Kaune. Kaina 4U lito. 
Knyga tų pinigų nelabai 
verta.

MOKSLO
DALY KAI

bus pagarbintas, ! —Išrodo, kad gali.
—Na. o kaip tu rokuoji, 

sveikata, tėve?; Maike, ar Amerikos polici- 
žmogu už

—Tegul 
Maike'.

—O kaip
—Nieko sau, sveikata bu-:ja irgi sureštytų 

tų da nešlekčiausia, vaike, i tokį biznį?
tik truputį smutna ant du-; —Imant racionališkai.
šios. valdžia neturėtų tokį biznį

—Ar mirė kas? drausti. Juk ji nedraudžia
—Ne, Maike, man smut- • kunigams imti iš tikinčiųjų 

na valuk to, kad tu niekad Į žmonių pinigus už paliuosa-
neateini manęs aplankyti, 
kai aš į nelaimę papuolu. 
Anąsyk man opereišiną oš- 
pitolėj padarė, o pereitą su
batą į džėlą uždarė, bet tu 
nei akių neparodei.

—Tos nelaimės tau taip 
dažnai pasitaiko, tėve, kad

m n V vtieVIA.- lfii-1LA X
vi-

Dideles galvos ir didelės 
smegenys.

Kiek mokslui yra žinoma, 
didžiausias iki šiol smege 
nis yra turėjęs Ivanas Tur
genevas, devyniolik tojo 

mas. kurio yra 314 puslapių, į šimtmečio rusų rašytojas 
vistiek įdomus. Knygos kai
na nepažymėta. Gaunama 
šiuo adresu: D. M. Šoloms- 
kas. 46 Ten Evck st., Brook- 
lyn, N. Y.

vimą dūšių iš pragaro. O 
juk tai yra tokia pat apga
vystė, kaip ir lotų danguje 
pardavinėjimas. Tačiau lo
tų pardavinėt ji neleis.

—Na, o jeigu policijai tai; 
gerai užfundyt, ar tada ji 
neduotu laisnio toki rvles-

Liaudies Teatras — tai
mėgėjams režiseriams, vai
dintojams ir šiaip scenos 
veikėjams vadovėlis. Pa
rašė Vytautas Bičiūnas, iš
leido “Sakalo” Bendrovė 
Kaune. 334 puslapiai, kaina 
31 •» lito.

ko, jeigu pradėčiau tave 
sur lankyti.

—Bet ar tu nežinai, Mai- 
ke. kad Dievas yra nustatęs 
nenkias pavydnastis kaslink 
kūno? Pirma, išalkusį rei
kia papenėt, ištroškusiam 

reikia užfundyt, o į džėlą 
uždarytą reikia aplankyt.

—Bet pasakyk, tėve, už 
ką gi tave uždarė?

—Už patriotizmą.
—O kaip tas?
—Visai be reikalo, 

ke. Pareidamas namo 
fylinau ir užtraukiau 
tuva, tėvynė musų.” 
matai noliceiskis ir prikybo. 
Sako, koman į steišiną. Na, 
ir nuvedė.

—Tai vis gi nebuvo be 
reikalo, tėve.

—Na, o koks čia reika
las? Juk aš lango niekam 
neišmušiau.

—Bet tu ardei tylą nak
ties laiku. Kas gi butų, tėve, 
jeigu visi pareidami iš sa- 
liunų pradėtų savo tautiš
kus himnus giedoti? Juk 
ramus piliečiai miegoti ne
galėtų. Tas sugriautų visą 
harmoniją.

—Sakai, armoniją su
griautų?

—Taip, tėve.
—Na, tai jau turėtų būt 

labai prasta armonija, Mai- 
ke, jeigu taip greitai sugriū
tų. Ot, aš turėjau armoniją, 
kai jaunas Lietuvoje buvau, 
tai du kailu nuo pečiaus nu
krito, ir tai nieko neiškadi- 
jo.

—Aš, 
tvarkos 
pie tą, 
krinta.

—Na. 
tai aš tau 
užduosiu.

—Nagi?
—Gazietos rašo, vaike, 

kad Rumunijoj vienas zak
ristijonas pardavinėjo da
vatkoms lotus danguje ir 
kad policija jį užtai sureš- 
tmo. Ar tas gali būt teisy
bė?

i įeit

Mai
gė ra i 
“Lie- 
Kaip

užsidėt'

Važiuojam — Liunės Ja
nušytės parašyta ir “Saka
lo” B-vės išleista apsakv- 
rnėlių knygutė. Kaina: 2 li- 

skaitymo: 188 pusi.
Ezopo Pasakos — vertė 

Karolis Vairas, išleido “Sa
kalo” B-vė Kaune. Kaina: 
3 litai: skaitymo: 260 pus
lapių. Gale knygos įdėtas 
paaiškinimas apie patį Ezo
pą ir jo pasakas. Tai graži 
ir idomi knvgelė vaikams.

Augila Nebrendila — V.
Brazulevičiaus 1 veiksmo

—O kodėl tas klausimas 
tau taip rupi, tėve?

—Musų parakvijos senas 
zakristijonas nori tą žinoti 
Maike. Jis pažįsta Čikogoj 
kelias švento Kazimiero 
makademijoš tyčerkas, ką 
norėtų po vieną lotą dan
gaus karalystėj nusipirkti, komedija, kurioj labai nai-
ir jis galėtų joms parduot po 
gerą plečiu, ale bijosi, kad 
negautų užtai džėlos.

—Pasakyk jam, tėve, kad 
jis tik žiūrėtų, kad bažnyčia 
butų iššluota ir žvakės už
gesintos: o aprūpinti lotais 
davatkas, tai ne jo, bet kle
bono biznis.

—Orait, Maike, aš tuoi 
eisiu ir pasakysiu jam, kad 
tu taip sakei.

AMERIKOS FARMERIAI
TURĖSIĄ $7.800.000.000 

PAJAMŲ.

viu budu idealizuojamas 
Lietuvos kareivis. Jis gali 
patikti tiktai tamsiam kai
miečiui. Išleista “Sakalo” 
B-vės Kaune. Kaina: 1 li
tas.

Du, Vardai Granite — tai
rinkinys eilių apie Dariaus 
ir Girėno nelaimingą žygį. 
Surinko ir spaudai paruošė 
Kazys Papečkys, išleido 
“Sakalo” B-vė Kaune. Yra 
gana gražių eilių. Kaina: 
11 ■> lito.

Žemes Protestas — tai -V
ra Dano Pumpučio eilių rin- 

Washingtono Agrikultu- kinelis. Kaip rodos, eilės ra-
ros Departamento apskai
čiavimu, Amerikos farme- 
riai šįmet turėsią 7 bilionus 
ir 800 milionų dolerių paja
mų už savo produktus. Tai 
busią $800,000,000 dau
giau, negu pereitais metais.

Hooveriui prezidentau
jant 1932 metais farmerių 
pajamos buvo nukritusios 
iki' $4,300,000,000.

tėve, kalbu apie 
harmoniją, o ne a- 
ką nuo pečiaus nu-

jeigu taip. Maike, 
vieną klausimą

MIROSLAVO VALSČIUJE 
PRIVISO DAUG STIRNŲ

Balkasodžiai, Miroslavo 
valse. Prieš kelis metus šio
je apylinkėje stirna buvo re
tenybė. O dabar jų vaikš
čioja po keliolika. Pirmiau 
jas labai naikino brakonie
riai, bet prieš porą metų čia 
atvykęs eigulis p. Tuminau- 
skas pravedė su jais griežtą 
kovą. Per porą metų išny
kusių gyvulėlių vėl priviso; 
Dabar jau dažnai gali pa
matyti vaikščiojant po 10— 
15 stirnų būrelį. Reikėtų vi
siems eiguliams pasekti p. 
Tuminausko pavyzdžiu ir 
griežtai kovoti su brakonie* 
riais.

šytos kalėjime, todėl pilnos 
skausmo, protesto ir neapy
kantos viešpataujančiai po
nijai. Įdomu pasiskaityti. 
Išleido “Sakalo” B-vė Kau
ne. Kaina išrodo truputi 
brangoka, nes 2 litai, o skai
tymo yra tik 60 puslapių. 
kur?<O emaža yra visai bal
tų.

Lietuviškos Vestuvės —
V. Galinaičio-Galinio para
šytas 2 veiksmų, 4 paveiks
lų scenos vaizdas, su daino
mis. Vaidinimui reikia 6 
moterų ir 8 vyrų. Išleido 
Pustopedskio knygynas Vii 
kavišky.

Martynas Špokas — dvie
jų veiksmų komedija, ir toj 
pačioj knygutėj Kukulio 
Nervai—vieno veiksmo ko
medija. Parašė Juozas Šli- 
vinskis, išleido M. Pusto
pedskio knygynas Vilkaviš
ky. Komedijėlės abidvi ge
ros ir lengvos vaidint. Pir
majai reikia 3 moterų ir 2 
vyrų, o antrajai—2 moterų 
ir vieno vyro. Kaina: 80 lie
tuvišku centu.

Išmatavus jo galvą pasiro
dė, kad jos proto sandėly 
buvo 2,030 kubinių centi
metrų vietos.

Antras po Turgenevo 
smegenų didumu iki šiol bu
vo skaitomas amerikietis 
Daniel Webster, vienas iš 
žymiausių Amerikos kalbė
tojų, visuomenininkų ir tei
sininkų. Jis turėjo savo gal
voje 2,000 kubinių centi
metrų vietos.

Bet dabar Websteris nu
krito trečion vieton, nes 
Aleutų saloje rasta senai 
mirusio žmogaus galva, ku
rios smegeninė turi 2,005 
kubinius centimetrus, vadi
nasi, 5 centimetrus daugiau 
už Websterį.

Dėl to kai kurie Ameri
kos laikraščiai pradėjo ra
šyti, jog smegenų didumas 
nereiškia, kad tokio žmo
gaus protas irgi buvęs dide
lis. Juk Auletų salos gyven
tojas negalėjęs būti protin
gesnis už protingiausi ame
rikietį—Danielių Websterį.

Bet Smithsono Instituci
jos vedėjas Dr. Alės Hrdlic- 
ka (ištark: Herlička), kuris 
Auletų salos gyventojus se
nai jau tyrinėja, sako, kad 
tie žmonės ištikro turi gerai 
išvystytas smegenis. Tam y- 
ra ir priežastis, sako šitas 
mokslininkas. Auletų salos 
guli Alaskos pakrašty. Oras 
tenai žiaurus, žiemos ilgos 
ir kova už būvį nepaprastai 
sunki. Žmonės turi visą gy
venimą grumtis su galinga 
jura, gintis nuo išalkusių 
žvėrių, klaidžioti tirštuose 
rūkuose ir rūpintis apie mai
sto atsargą. Todėl jų protas 
nuolatos veikė, plėtojosi ir 
smegenys augo. Kitaip pa
lakius, didelė galva ir dide
lės smegenys parodo, kad 
žmogus turi gerai išvystytą 
protą.

AR ŽINOT, KAD-
Akmeninė anglis, kuiną 

tngliakasiai iškasa iš po že
mės ir kurią mes perkame 
avo butus šildyt, yra susi- 
lariusi iš samanų, kurios 
nugo balose milionai metų 
itgal. Per amžius tos sama- 
įos gulė ir puvo, o ant jų au
to vis naujos ir naujos. Taip 
usiklojo stori klodai, kurie 

vėbau virto durpėmis, o da 
vėliau buvo užnešti žemė
mis, užlieti vulkanų lava, 
kuri ataušus pavirto uolie
nomis ir prislėgė tas durpes 
’lgiems amžiams. Kai kur 
ši medžiaga randama dar 
minkštų anglių pavydale, o 
kitur jau suakmenėjusi.

Amerikos gyventojai su
vartoja dusyk daugiau ga
zolino, negu geriamo van
dens.

Upelio tėkmė nunešė paskutinius pievų; 
žiedus. Mokykloje vaikai jau vertė pus
lapi po puslapio, tik naujakuriukų vietos 
buvo tuščios. Vieni iš jų dar bandas sau
gojo, kitiems tėvai neturėjo iš ko pasiū
dinti inibo, nupirkti knygų. Taručių Ka
ziukas veik paskutinis užėmė tuščią suolo 
vietą. Ganiavos laikas baigėsi, ir jis kibo 
mokslan. Juras, matydamas vaiko stropu
mą ir visus stebinančią atmintį, žūt būt no
rėjo jį padaryti jeigu ne inžinieriumi, tai 
nors šiaip rašto žmogumi.

Kartą sūnūs grįžo liūdnas ir neramus. 
Nelipo prie knygos, nepasakojo tėvams 
apie naujus savo užkariavimus geografi
jos ir gramatikos laukuoe, dar saulei ne
nusileidus atsigulė. Rytą kėlęs visai ne
skubėjo mokyklon. Motinai įteikė moky
tojos reikalavimą, kad ateitų tėvas.

—Užsidirbai, matyt—pagrasė Kaziukui 
motina. Tėvas sunui ir tiek nepasakė. Vai
kui pakako: lyg tai butų jo širdis pažeista 
vienu kirčiu — prakiuro žliumbti, pasi
slėpė, kad niekur nebuvo galima jo rasti.

Motina įrišo į skarutę dvyliką kiaušinių, 
norėjo Įduoti tėvui — kad tai panelei mo
kytojai... Gal kas negero atsitiko. Tėvas 
kiaušinių nepriėmė, išbarė pačią dėl ky
šio.

Atvykus Jurgiui, pirmiausia mokytoja 
suteikė žinių jam apie auklėjimą, tėvų už
davinius, apie kilnumo, pasiaukojimo, 
nuolaidumo jausmus, išklostė Taručio sū
naus gyvenimą suole, kuris ištisus dviejus 
metus buvęs ramiausias ir staiga padaręs 
porą tokių išsišokimų, kad Dieve neduok!

Mokytoja prašė Tarutį atsisėsti, nes iki 
šiol jis stovėdamas išklausė panelės įžan
gos, kuri turėjo paruošti jį naujam iškal
bingumo potviniui. Po trumpo, bet jaus
mingo atsidūsėjimo, lyg tai iš tikrųjų butų 
jai nepakeliama našta, mokytoja tęsė to
liau savo paskaitą.

Kiek Tarutis suprato, sūnūs buvo kalti
namas politiškoje byloje: pašto viršininko 
sūnelį pavadinęs pilvūzu ir išliejęs jam 
rašalo bonkutę į veidą. Bet tai buvo dova
nota. nes ji vis netikėjo, kad šitaip galėjo 
pasielgti ramiausias, tvarkingiausias kla
bės mokinvs. Vėliau, draueu pranešimu.•e - 7 - ------C7T X-------------------------------T

’o sūnūs nešvankiai išsireiškęs apie kuni
gą. Visa tai užkrečia kitus vaikus ir įneša 
mokyklon nesveiką reiškinį, čia, matyt, 
irgi tėvų namų auklėjimo arba tyčių dar
bas. Sūnūs išaugsiąs kaip ėriukas. Ir dar! 
Ak, koks, koks buvo nepatogumas, kokia 
nemalonė jai pačiai! Tamsta, matyt, vai 
ką tvarte laikėte... — taip ir sakė mokyto
ja:—tvarte laikėte, tarp gyvulėlių. Stačiai 
nepatogu sakyti, bet ji, kaip auklėtoja, 
privalanti: pastebėjo ant jo vaiko ranko
vės... na. žinote, ne vieną, daugiau, bet 
vieną labai didelę... žinote,—ji pasipurtė 
’yg ką neskanaus išgėrusi,—ai, nenorinti 
ir sakyti, jai taip nepatogu, bet atleiskite... 
—vabzdį.

—Kaip, panelė? — nieko nesuprasda
mas klausė tėvas.

—Taip. Vabzdį... Supraskite,—utėlę.
Tėvas nenustebo ir neparaudo, ko mo

kytoja laukė, tik šaltai atsakė, kad galėjo 
vabzdys ir ne vaiko būti, užsikrėsti nuo 
kitų.

O mokytoja:
—Ne, ne! Mano vaikai visi švarus, visi 

gerų tėvų.
Tarutis pajuto įžeistas ir išskirtas iš vi

sų, tačiau valdėsi. Panelė mokytoja pati 
turi suprasti:— skurdas, žmona sirgusi, 
nebuvo kam apskalbti, jis irgi kiauras die
nas laukuose. Vaikas pas svetimus tarnau
ja piemeniu — kas ten prižiūrės. Eikite 
per žmones, kur to nerasite. Čia jokia gė
da. Kitas vienerius marškinius turi ir ne
šioja visus metus. Utėlė—vargo palydovė 
panele mokytoja. Nieko nepadarysi!

Papasakojusi apie švarą ir suteikusi ži
nių apie vaikų loveles, skalbinius, moky
toja užsipuolė, kad dar ne viskas. Jo Ka
ziukas, kai parodę draugai šitą vabzdį, 
vietoj padėkos, pakišęs tiesiog po nosimi 
Uiinskaitei, vaistininko dukteriai. Ji tokia 
švari, mandagi, gerai išauklėta mergaitė, 
šitokių daiktų nemačiusi, neįpratusi, žino
te... pasišlykštėjo. Jos širdelei negerai pa
sidarė. Nespėjo nei už durų išbėgti, čia 
nat, klasėje... Kiek ašarų buvo, nemalonu
mų prieš tėvus, įsivaizduokite sau!

Tarutis dėl šitų dalykų galėjo tik numo
ti ranka, bet mokytojai, valdydamasis, 
sakė:

—Žinoma, jie ponų vaikai, atsiprašau, 
panele mokytoja. Jie gali mano vaikui 
kiaurus metus tampyti už ausų, pravar
džiuoti Samanoriumi, Parakiniu. Ka.d 
biednų jis—tai galima stumdyti, panele? 
Nekartą sūnūs apsiverkęs grįžo. Ir vis ma
niškis kaltas!...

Greitai jos paskaitos galo nebuvo gali

ma laukti, nes pertrauka senai pasibaigė, 
už sienų, lyg bičių avilys, ūžė klasė, šuka
vo Kaziuko draugai ir priešai, o ji vis tęsė.

Juras apsidairė po kambarį, duodamas 
suprasti, kad tos kalbos jam neįdomios ir 
nereikalingos. Valandėlę jo akys pailsėjo 
ties keliatu fotografijų sienoje, apsistojo 
ties dviračiu, maža lova keliomis Ulelė
mis, paukščiukais išsiuvinėtais pagalvė
liais. Ant vieno net buvo žaliais siūlais iš
pintas Vilniaus pilies bokštas, o už jo—te
kanti saulė.

Panelė patarinėjo sūnų sudrausti. Muši
mas nieko negelbėtų. Geriau Dievo baime, 
tikėjimo tiesomis jį lyginti. Štai, ji atsimi
nė,—dėl tikybos pamokų vėl negražu, kai 
atsiranda tokių tėvų, kurie per vaiką pa
sako savo nusistatymą. Dėl jos, mokyto
jos gali ir nesimokyti tikybos, bet išaugs 
sūnūs kaip akmuo, kaip girios kerplėša.

Tarutis neiškentė daugiau ir pabrėžė, 
kad tikyba neprivaloma. Perdaug jaunai 
galvai tų pasakų.

Mokytoja nedavė savanoriui baigt. Jam 
kalbant kelis kartus ji pakilo, atsiduso, su
vaitojo: pamanykite, pažiūrėkite, oho! Ji 
ironizavo kiek tik galėdama kaimiečio žo
džius.

—Pasakos!—šušuko spiegdama moky
toja. atstumdama prieš save ant stalo gu
linčią knygą, lyg tuo savo judėsiu valyda
ma plotą busimam mušiui.—Kaip, tamsta, 
nepagalvojjate, suaugęs žmogus! Pasa
kos!—tam žodžiui ji norėjo suteikti visą 
savanorio balso panašumą, tuo dar labiau 
ironizuodama.—Juk tai širdies, jausmo, 
prigimties dalykas. Tiesa, kaip tamsta sa
kote. religija yra laisvo įsitikinimo reika
las, bet ji slypi, gyvena kiekviename. Su
praskite, jeigu kiekvienas pagadintas, li
gotos dvasios jaunuolis pradėtų panašiai 
kalbėti? Juk į tų mažųjų sielas įneštų dis
harmoniją.

Tą akimirksnį Juras pajuto prarają, 
skiriančią jį mažo išmokslinimo valstietį, 
nuo naujų bajorų, kuriems pasidarė priei
nama ir galima nauja kalba, gilus suprati
mai apie Dievą, kurie jau bandė slapstytis 
už lotyniško, ar kitokio žodžio. Dabar Ta
laitis tyčia norėjo pasirodyti menku ir juo
du. bet tokiu, kad ir pačiai mokytojai 
skaudėtų:

—Ant tos aimonikos mano sūnūs gali ir 
negrajinti,—neprašau.

Mokytoja Įraudo ir nuolaidžiau sakė: 
kaip sau norite, jos buvo pareiga... Tikėji
mas — ne pasaka. Mokyčiausi tiki. o tam
sta... Pagalvotumėt!

Mokytojos veido išraiška davė suprasti, 
kad Tarutis ne tik neprivalėtų kištis į to
kius klausimus, bet ir teisės neturi, kaipo 
menkas padaras.

Jurui atsirado noras tęsti ginčą su mo
kytoja.

— Kaip sakoma, panele, visiems galvos 
duotos kepurėms nešioti. Valia kiekvie
nam savo kailiu rūpintis. Tik mano supra
timu, ko neužuodi, neužčiuopi negirdi, ne
matai—to ir nebijai.

—Ak, ir vėl tamsta! Juk Amerikos ne
sate matę, taip, bet neabejojat. kad ji yra?

—Taip, panele, — pertraukė ją Tarutis, 
—Amerika, kitas dalykas: dolerių atsiun
čia... O iš tenai,—Juro pirštas rodė aukš
tyn,—jokios žinios nėra. Aną syk musų 
kaime mirė toksai Daubulis. bet labai die
vobaimingas buvo. Sakiau, kai numirsi, 
duok žinią, šiaip taip. Jeigu galėsiu tave 
susitikti Juozapato pakalnėje, tai nors ta
bako atnešiu. O pypkorius buvo. Dabar jau 
keturi metai... Nieko nesigirdi.

Mokytoja nusigręžė nuo Taručio ir pasi
suko durų linkui.

Valandėlę Juras nieko negalvojo, pas
kui atsiminė saviškį, Kaziuką. “Moksliny- 
čia!”—pirmas aiškiai ištartas žodis išėjo 
iš jo lupų.

Eidamas namo jis apgalvojo: gal per
daug smarkus buvau su mokytoja... Atsi
minė net savo balsą, ir kaip mokyto ia ke
lis kartus rukščiai susiraukė, kalbėdama 
apie vabzdį. Kaip nekentė dabar jos. Tik 
gailėjosi, kam nepasakė: ateik, panele, ir 
pagyvenk musų vietoje. Pažiūrėsim, ko
kiais krepdešinais puošiesi. Atsirado dan
gaus dobilėlis, vaistininko dukrelė.—ne
patogu, kad neturtingo vaiko skurdą pa
matė. Utėlę. O visokie poneliai ar nesiur
bia mus kraują? Ar tai ne utelės? Na!—ir 
Juras sugniaužė kumščius, lyg pasiruošęs 
ką pulti.

Lincolnas .nuolatos susirašinėdavo su 
Karoliu Marksu ir ragindavo darbininkus 
organizuotis netik namie, bet ir su kitų 
salių darbininkais. Apie tai rašo M lwau- 
kee miesto majoras Hoan savo bn šiuroj 
“Abraham Lincoln—a real American.” 
kurią galima gauti už 5 centus Socialistų 
Partijoj, 549 Randolph st., Chicago, Ilk

Shenandoah’ryje Dvi 
Viena Kitai Priešin

gos Valdžios.

Raiši Farmerio Tra
gedija.

Valdžia sunaikino jo gyvu
lius, o paskui ir jį patį 

nušovė.
West Chesterio miestely.

Pennsvlvaniioj, 5 spalių 
60

metų amžiaus farmerys, ku
rį policmanas buvo peršo
vęs parduodant jo farmą iš 
varžytinių.

Kaip konstabelis L. Urbi- 
ne sako, šios tragedijos isto
rija buvusi tokia:

Farmerys Dutton turėjo 
pieno ūkį. Atvyko valstijos 
inspektoriai jo karvių ap
žiūrėt ir pripažino, kad kar
vės yra ligotos. Kaip pavo
jingos žmonių sveikatai,

Shenan;doah, Pa.—Politi
kos reikalai čia taip susipai
niojo, kad šis 20,009 gy ven
tojų miestelis tarp kietos’os 
anglies kasyklų turi dvi vai- dieną mirę Pratt Dutton, 
džias, kurios nepripažįsta 
viena kitos. Demokratai sa
ko, kad miesto taryboj jų 
yra dauguma ir todėl visas 
valdžios aparatas priklauso 
jų partijai. Jie todėl turi pa
statę savo policiją ir pasky
rę saviškius į visus miesto 
departamentus. Republiko- 

nai tačiau tvirtina, kad mie
sto tarybos dauguma pri
klauso jiems, ir todėl jie 
taip pat turi paskyrę savo

KELEIVIS, SO. BOSTON.

čia matome švedų pasistatytą namuką atost gon 
rys iškeltas ant šešių kojų, kad apačioj butų galimi 
ti automobilis, šis paveikslėlis buvo nutrauktas šią 
toli Švedijos sostinės Stokholm.

Ka

Areštuotas Water 
būrio Lietuvis.

c- n? s cnusis

policija ir įstatę saviškius Į i°s buvo sunaikintos. Nete
kėtus departamentus.

Vienu žodžiu, kiekvie
nam politiškam “džiabui” 
Shenandoah’ryje yra po du 
žmones: vienas demokratų 
pastatytas, antras — repub- 
likonų. Prie vandentiekio 
darbų demokratai turi pa
statę savus darbininkus, o 
republikonai vėl savus. Jie 
dirba vieni kitų nepaisyda
mi.

Vienų policija nesenai iš
krėtė slot-mašinų Įmonę ir 
areštavo jos vedėjus. Tuo
met kitos partijos policija 
suėmė aną policiją “už sa- 
vinimąsi policijos vardo it 
neteisėtą žmonių areštavi
mą.”

Bet kai reikia mokėti 
miesto skolas arba sąskai
tas, tai atsakomybės nepri
siima nei vieni, nei kiti. Te
lefono kompanija jau grą- 
sina išimsianti telefonus iš 
miesto valdžios įstaigų, jei
gu greitu laiku jai nebus

kęs gyvulių ir neturėdamas 
iš ko gyventi, farmerys pa
siskolino S60 pragyvenimui. 
Bet kai atėjo laikas skolą 
grąžinti, jis neturėjo iš ko. 
Tuomet skolintojas gavo iš 
teismo vykdomąjį rašta 
parduot to faiTnerio turtą iš 
varžytinių skolai patenkin
ti. Bet kai buvo paskelbtos 
varžytinės ir susirinko mi
nia žmonių pirkti Duttono 
turtą, Duttonas tiek susijau
dino, kad neteko proto lyg
svaros ir pagriebęs savo 
šautuvą pradėjo į tą minią 
šaudyt. Vieną vyrą jis nu
šovė visai, o tris kitus su
žeidė. Tuomet buvo pašau
kta policija, kuri peršovė 
Duttoną. Jis buvo nuvežtas 
ligoninėn dar gyvas, bet po 
keliu dienu tenai mirė.

Šitą įvyki praneša Asso
ciated Press.

MASKVOJE STEIGIA
MAS INSTITUTAS NU

MIRĖLIŲ ATGAIVI
NIMUI.

Associated Press prane
ša iš Maskvos, kad pagar
sėjęs Sovietų mokslininkas, 
Dr. S. S. Briuchonenko, 
steigia tenai institutą numi- 
rėlių atgaivinimui. Institu
te busią 170 lovų. Savo eks-

DA 3,000 LIETUVIŲ AT 
VAŽIUOSIĄ BRAZILI

JON.

PARDAVINĖJO SKLYPUS DANGUJE.
Tamsų# katalikai mokėjo Įjos vyras nuėjo pas vietos 
po 15 centų už keturkampį kleboną ir paprašė to loto 

jardą. “dytų” (nuosavybei įrodyti
United Press žinių agen-1dokumentų), tai musų jega- 

i,ž mntP.'tura praneša, kad Rumuni-i mastis atsakė tam žmoge- 
i.‘ i jos sostinėj Bukarešte kata- liui, kad “dangaus dytai ant

amžiaus lietu- lkU ?akr-lstlįonas al?
Ion Glicherie užsidėjo tenai di,

kaltinamas 
Janušaitienės užmušimu.
Pereitą savaitę Waterbu- 

iv buvo 
•ies užmuš’mą
šis, 40 metų 
vis

Jonuš’s gyveno Brookly
no (taip vadinasi vienas 
Waterburio priemiesčių) po 
numeriu 36 Lafayette st. 
Gyveno jis su Mare Janu- 
šaitiene. kuri apie 5 metai 
atgal pametė savo vyrą ir 
šeimvna Naugatucko mies- 
telv ir atėjo pas jį, Joną Jo- 
nušį.

Dabar, rugpiučio pabai
doj ar rugsėio pradžioje, ji 
buvo sumušta ir pasirgusi 
ligoninėj mirė. Dėl jos su
mušimo Jonušis buvo suim
tas, bet už $1,500 kaucijos 
paleistas.

Valdžios daktaras pada
rė Janušaitienės lavono

Kaip praneša 
Aidas Brazilijoj,’ 
niu laiku Brazilijoj jaučia
mas didelis trukumas darbi
ninkų. Ypatingai lauko dar
bo darbininkų Brazilijoje 
nėra, žemės ūkis kiekvie-

tikrą “real estate” biznį ir 
pardavinėjo tikintiems tam- 
sunams “lotus” “dangaus 
karalystėj.” Už keturkam
pį jardą (jardas—36 co
liai) jis ėmė po 15 centų. 
Kadangi Rumunija yra ka
talikiška šalis ir liaudis yra 
kunigų labai aptemdinta, 
tai kvailių tenai labai daug 
ir jie tuos “lotus” godžiai 
pirkosi.

Bet sužinojo šitą apgavy
stę policija ir “dangaus lo
tų” pardavinėtoją areštavo.

(Pora metų atgal South 
Bostone lietuviškas misio
nierius B. irgi pardavė vie
nai davatkai lotą danguje. 
Jis paėmė iš jos net $100 už 
tą “prapertę.” Bet kuomet

svieto neduodami.” Gir- 
kai numirsi, tai “dytą” 

rasi danguje. Šitas žmogus į 
policiją nenuėjo, todėl 100 
dolerių taip ir dingo.-—Zc.)

PARSIDUODA ANT 
OKŠINO!

skrodimą ir nustatė, kad ji 
Lietuvių turėjo kepenų ligą ir gal bu- 
dabarti- tų mirusi nuo jos. tačiau su

mušimas jos mirtį priskubi
no.

Todėl Jonušis pereitą są-! lapkricio-nov.j d.. io v*i. ry- 
vaitę buvo suimtas iš naujo L\°’ru^ųil^wn4*a8^k^u>aad.'de!
'r išvežtas New Haveno ka- pė Barnė. 2 arkliu, 15 karvių, 100 viš- 

• " kiaulės, 6 aviliai bičių, 1 trokolejiman. Dabar jį kaltina gąradžus, Pienui ruimas ir kiti bu-
Janušaitienės užmušimu ii |dinkai. ir visokios reikalingos maši

nos apdirbimui žemės. Žemė yra ge
rai išdirbta ir gerai įtręšta, nes vie
nas savininkas valdė 18 metų ir laikė 

i X.- v. . • , • - i.-iir i daug gyvulių. Priežastis pardavimoderlingomis dirvomis. Ais-; Ši žinia paimta is Wa-Į—moteris serga ošpitoieje ilga liga 
jku, kiekvienais metais didė-1 terbury Democrato.”

LIE-• ja ir lauko darbininkų pa- . --------------.. ~ .
Į reikalavimas. O kultivuoja-1 SOVIETŲ RUSUOS Į

nais metais čia gerinamas, 
perimentus Dr. Briucho- ' vis nauji žemės plotai pa- 
nenko ilgai darė su katėmis liuosuojami nuo neįžengia- i nepaleidžia už jokią kauci- 
ir šunimis, kurių jis yrajmų miškų ir paverčiami i ją. 
daug atgaivinęs.

Toronto Lietuviai!
Broliai Samoskai, atidarė antrą 

krautuvę, lietuvių centre,
664 (JUEEN ST.. UEST, 

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

Čia jus rasite draugišką ir teisingą 
patarnavimą. Lietuviams nereikės 
jieškoti "KELEIVIO” toli, rasit mu
sų Krautuvėje pa.- savus.

664 Ql’EEN STREET, WEST.

Moderniškas Mokslas 
Gelbsti Sveikatos 

Budavotojui
NUGA-TONE turi svarbų Zinc Phos- 
phide mišinį, duodantį naudingą 
phosphorą, be ko negalima turėti sti
prių ir galingų nervų. Gydytojai daž
nai prirašo phosphorą, kad suraminti 
jauslius ir sukrėstus nervus. Tai 
svarbu nervų sujudimuose, taip nuož
miai nuolat varginančiuose.

Tas puikus vaistas moksliškai su
stiprintu su VITAMINAIS A ir I) ir 
turįs geležies be ko negalima turėti 
turtingo raudonaisiais rutulėliais 
kraujo ir skaistaus veido. Be to, 
NL'GA-TON'E turi ir kitokių vertin
gų dalykų valstijoje. Pradėk šiandien 
imti sustiprintą NUGA-TONE ir pa
stebėk kaip pagyvėsi. Parduodamas 
ir užtikrintas pas visus vaistininkus.

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

ir greitai nepasveiks. Apžiurėkit 
geras pirkinys. (4,

GEORGE KAULEN 
Shaw»heen st., Tewk»bury, Mass.

$20,090 000 RINKIMŲ . 
AGITACIJAI.

Laimėti Amerikoj rinki- 
Miesto majoras yra lietu- mi*s ’^Į^ia jjaug Pjn^.u sa‘ 

vis Sarpalius ir jis nežino

11 *» 1-' A t AOU-Crl I lrtAUtU.^ *KiuriivziT

ką šitokioj padėty daryti.
Keleivietis.

KODĖL SUIMTAS HEAR-
STO KORESPONDEN

TAS ISPANIJOJ.
Stokholmo dienraštis “Po- 

litiken” aiškina, kodėl Ispa
nijos fašistai laiko suėmę 
Amerikos Hearsto laikraš
čių reporterį Knickerbo- 
ckerį. Mat, jis nuvykęs į fa
šistų stovyklą Casares, kur 
laikomi vokiški ir itališki 
orlaiviai slaptame aeropor- 
te. Ir nieko nesiklausęs jis 
į tą aeroportą įmakleno. Te
nai jis pamatė daugybę Hit
lerio ir Mussolinio atsiųstų 
orlaivių, o taipgi daug vo
kiečių ir italų lakūnų, kurie 
bombarduoja Ispaniįos res
publikos miestus. Netrukus 
po to jis buvo suimtas. Su 
juo buvo suimtas ir kitas a- 
merikietis korespondentas. 
Fašistai dabar laiko juos 
nelaisvėj, nes bijosi, kad 
jiedu nepraneštų Amerikos 
snaudai apie vokiškus ir ita
liškus orlaivius slaptame fa
šistu aerodrome.

ko “New York Times,' n 
jis paduoda skaitlines, kiek 
kapitalistų partijoms kai
nuos šių rinkimų agitacija.

Republikonų agitacijos 
planai šiais prezidento rin
kimais numato išlaidų $8,- 
636.000. Demokratų agita
cijos biudžetas nustatytas 
apie $5,000,000. Pridėjus 
prie tų sumų tas išlaidas, 
kurias išleis vietiniai }<omi- 
tetai agituodami už savo 
kandidatus į Kongresą, Se
natą ir visokius valstijų urė 
dus, šių metų rinkimų agita 
ei jos išlaidos pasiekia $20, 
000,000.

SUDEGĖ 3.000 VIŠTŲ.
Norfolko miestely, netoli 

nuo Bostono, šį panedėlį su
degė McMullen’o vištų far- 
ma. Ugny žuvo 3,000 vištų.

IR LIETUVOS KARIUO
MENĖ DARĖ MA

NEVRUS.
Kai didžiosios valstybės 

daro manievrus ir ruošiasi 
karui, tai ir mažiukės sten
giasi jas pamėgdžioti. Taip, 
pavyzdžiui, šiomis dieno
mis Įtaisė manievrus Lietu
vos kariuomenė. Ji susiskir
stė į dvi dali—raudonuosius 
ir mėlynuosius. Raudonieji 
su mėlynaisiais susidūrė 
Paneriuose. Mėlynieji labai

VAIKAS LEIDŽIA
RAŠTĮ.

la;k-

LIETUVOS LITAS 
KA PASTOVUS.

Ryšyje su Francuzų fran- žemės plotai Brazilijai: 
ko ir kaikurių Kitų aukso yra „ pagrindiniausias paja-' 
valiutų nuvertinimo sumos mų šaltinis. Tad vyriausybe I 
teko patirti, kad Lietuvos jiesko tokių darbininkų už-;, .
vyriausybė ir Lietuvos ban- sienV-.. Ji j^ko darbininkų Į Jos 1 Kauną 
ko vadovybė, kaip anksčiau, darbščių.
taip dabar yra griežtai nusi- darbininkų, 
stačiusi kitų kraštų pavvz- Kadangi lietuviai yra pa- 
ižiu nesekti ir lito vertės tvarus ir darbštus, tai ir .

Brazilija kreipėsi i Lietuvą, 'akmenejusių daiktų. Ir štai 
H. Tarp Lietuvos ir Brazili- vleną dieną Oka išplovus

labai kenkia krašto pre- Jos valdžių jau esanti pada-. suakmenėjusią sirdj, kurią pajieškau brolio juozo šerio iš krašto, pre J Brazili- P; T™8 >>’ Pa^vęZus. Š.r-■
ion da 3,000 darbininku iš;dis taip suaKmenėjus, Kaa gyveno chieagoje, dabar nežinau

kur. Turiu svarbų reikalą, prašau jį

nemažinti.
Nors auksu

taLri.'Ko 1
auksinis pinigas geresnis, 
nes produktai tada būna pi
gesni ir valdininkai gali 
daugiau už savo algas nusi
pirkti.

paremtas

’JC v Iri ininl/omcV M JOllUJIlI.tAlt, t?

SIENINIAI
KALENDORIAI

KAUNĄ ATSIGABENO 
SUAKMENĖJUSIĄ 

ŠIRDĮ.
Nesenai iš Sovietu Rusi-

PAJIEŠKOJIMAI
Marijona, Emilija, Elisė pajieškom atvvko viena I Stanislovo, mikolo, kastan- 

T9 BIELSKIŲ, jie gyveno Chicagojypač žemes ūkio i kuri gyvenus i am taipgi JUOZAPO ir ANTANO RE-
bovo gub. prie Okos upės kasiu ir Marijonos tulekau- 
i rAi.Y ; SKUTĖS (Petrauskienės.) PrašomkiantU. Oka dažnai isplau- jų atsišaukti arba kurie žino jų adre- 

' davus i krantą visokiu SU- sus, malonės pranešti, busime labai 
J ‘ - dėkingos. (5)

Mary Mallules
524 Jefferson st., Oregon City, Ore.

1937 METAMS.
Užlaikau daug visokių rūšių ir vi

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

73 Hartford Avė..
NEW BRITAIN, CONN.

Reikalingas Žmogus
Pavienis už dženitorių, kuris mo 

| ketų pentyt ir štymą prižiūrėt prie
15 šeimynų namo. Duodu valgį, vie
ną kambarį ir $20 į mėnesį. (3)
A. PETERS, 1001 Eastern Parkwa>,.

BrookKn, N. Y.

Lietuvos. Dabar dar eina J°Je aiškiai matyt visos patį atsišauktj; kurie žinot kur jL 
derybos tarp Lietuvos vv- arterijos ir nedidele zaizde- randasi malonėkit pranešti man jo 

■ . lė dėl kurios tas Žmogus tu- adre«4, busiu dėkinga. (3)
tarp

riausvbės ir Brazilijos atsto
vo dėl darbininkų sveika
tos, kelionės ir darbo ap
saugos įstatymo.

Esą, norinčių išvažiuoti 
Lietuvos žmonių skaičius

ARABŲ STREIKAS PA
LESTINOJ ATŠAUKTAS.

Iš Jeruzalės pranešama, be gaĮo didelis.
kad vyriausis arabų komi- ____
tetas atšaukė generalį strei- NEW YORKE BUTAI PA- 
ką pneš žydus, kuris, tęsėsi BRANGO 30 PROCENTŲ. 
175 dienas ir pasižymėjo di
deliu triukšmu ir kruvino-

rėjo mirti. Manoma, kad 
širdis yra žmogaus 15—16 
metų amžiaus ir gyvenusio 
prieš kelias dešimtis tūks
tančiu metų.

Rozalija Radzevičienė
6326 Ellsworth, Petroit, Mich.

mis kovomis.

9 metu am-Edwiu Hemingčr 
žiaus vaikas, parodytas čia su 
savo spausdinama.ia mašinėle, 

atkakliai gynėsi, tačiau rau- ant kurios jis spausdina laik- 
donieji vis dėlto priėjo prie raštuką pavadintą “Glendale 
Neries ir per ją persikėlę, Times." .Jis turi 85 prenumera- 
pradėjo mėlynuosius spaus- torius :r keliatą mažu skelbi- 
ti. Tačiau susidurti čia ne- mėlių, kurie užmoka jam už po- 
teko, nes tuo ir buvo baigtas pierą ir kitas reikmenis. Jiš gy- 
manievrų uždavinys. vena Findlay miestely, Ohio

Manievrai tačiau parodė, valstijoj, kur jo tėvas redaguo- 
kad “gynėjai” negalėjo .ia dideli gatvinį lapą — “Re 
prieš “priešą” atsilaikyti. pnblican-Courier.”

VAIKAS ŽAIDŽIA SU 
GYVATE.

No. Easton. Mass. — Mo
teris vardu A. L. Williams 
čia išgirdo savo 18 mėnesių 
vaiką rėkiant kieme. Kada 
ji pažiurėjo, jis laikė su
spaudęs gyvatę ir puikinda
mas klykė. Pasirodė, kad 
gyvatė skaudžiai įkando 
jam nykštį. Matyt, jis ją su
sigavęs norėjo žaisti.

Reikalingas Vyras
Senyvas žmogus reikalingas žiemą 

! ir vasarą prižiūrėt mažą vietą. 1 ark- 
i !ys, viena karvė ir 5 akeriai žemės.
■ Plačiau paaiškinsiu per laišką. Ad- 
Įresas: ANTHONY MITCHEL (5)
: ?>lcCormick Road, Slingerland, N. Y'.

PARSIDUODA GRAŽI Bl'CERNĖ
Geroj vietoj, biznis per 20 metų iš

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

102 Sumner st., Norwood, Mass.

PARSIDUODA STUBA
SU BUČERNE IR GROSERIU.
Electric Refrigerator, žemės 1 lo

tas. didelė barnė ir 4 mažiukės, šėpa 
mėsoms sudėt, trekas išvažiuot mė
sai su šaldytuvu. 3 svarstyklės. Biz
nis per 20 metų daroma- su angli- 
kais. lietuviais, lenkais, italais. Ma
tykite savininka.

JOSEPH PUCHALSKY, Main st..
SOUTH BARRE. MASS. Tel 58-4

i
• Telefonas:

D A
Yark 3165

K T A R A S

A. L. Graičunas
Phyoician and Surgeon

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

3310 SO. HALSTED STREET. 
CHICAGO, II.L.

FRANK PALKA BUS 
PAKARTAS.

Bridgeport, Conn.—Frank 
Paika, kuris plėšimo metu 
čia nušovė policmaną, tapo 

pirmo laipsnio

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)

WM. >1. INTAS
16 Clover st., Larchmont, N. Y.

K PAIN-EXPEtlE 
--------------

Skaudamos strėnos? Gau
kite malonų ir greitą 
palengvinimą su keliais 

išsitrynimais.
PAIN-EXPELLER

pilniausiu pasisekimu nau
dojamas nuo 1867 metų.

» o • i o >ax em 44
L I N I M E N T

Pereitą subatą Ne\v Yoi 
ko juodveidžiai Harlemo pripažintas 
apylinkėj buvo įtaisę pro- žmogžudžiu ir turės būt pa 
testo demonstraciją dėl bu- kartas. Pirmoj byloj “džiu
tų pabrangimo. Sakoma, rė” pripažino jį papildžius 
kad namų savininkai tenai antro laipsnio žmogžudystę, 
pakėlė rendas jau nuo 3 iki bet valstijos prokuroras a-
30 procentų.

Suvis dykai dasižinosite savo ateit] 
ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei 
gu parašysite tuojaus i 
lias štampas dėl persiun 
suokite:

PRACTICAL SALES COMPVNV 
1219 N. Irving Avė., Desk. K- 

CPirjeo t r i

peliavo į vyriausi teismą, 
reikalaudamas peržiūrėti 
Paikos bylą iš naujo. Ir da
bar, iš naujo ją nagrinėjant, 
jis pripažintas pirmo laips- 

"-amĄdre ni° žmogžudžiu, kas reiškia 
re mirties bausmę. Frank Pai

ka yra iš Bufallo. Kaip ro
dos, jis yra lenkas.

Worcesterio Lietuvių Išdirbystės Alus

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

Per kurį laiką, šios lietuvių Bravarnė. galima gaut nusipirkt šėrų, 
interesuoti turi kreiptis pas prezidentą MR. P1NKEVICHUS,

81 Lafavette Street. \Voreester, Mass.

AR ROMOS

opiezius yra Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį a'.cjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKY’RIUS H. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelną’ Franeuzijai 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia. įų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

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

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

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiškL
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas 1 ny- 

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

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

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

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



leStas Puslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON No. 43. Spalio 21 d., 1936 m.

Į\J A u ji e nos iš Kanados
KOLONIZACIJOS

KALU.
REl-

Lietuvių kolonizacijos 
klausimą Kanadoje buvo 
pakėlęs, rodos, dar 1931 m. 
‘ Kanados Lietuvis,” bet tas 
balsas pasiliko balsu tyruo-

MANO PASTABOS Milžiniški Turtai
Sovietų Šiaurėje.

—
Sovietų Rusijos valdžios 

organas "Izviestija” (“Ži
nios”) Įdėjo Įdomų straips
ni apie “Sovietų Arktiką,” 
t. y. apie Sovietų Šiaurę, ir 
apie milžiniškus turtus, ku
riuos tenai surado Sovietų 
mokslininkai.

“Izvieetijos” sako, kad

j Skaitant Įvairių politinių 
i pakraipų lietuvių laikraš
čius pasirodo, kad teisin
giausią poziciją turi užėmę

__________________i socialistų laikraščiai, kurie
i visuomet stojo ir stoja už 

neatmenamų laikų, demokratiją. Nes ištiesų, tik 
pačiam teko perva- prie demokratijos darbinin- 
išilgai visą Kanadą ii kai gali laisvai organizuotis 

savo akimis matyti neapma-ir kovoti už geresni gyveni- 
tomus žemės plotus, kurie mą. “Keleivis,” “Naujie- 
dirvonuoja be jokios nau- nos” ir “Naujoji Gadynė” 
dos. Nematyti nei vieno daugiausia parašo teisybės, 

i ūkininko. O dėl ko taip yra ? Taigi mes, kanadiečiai, dau- 
mkim tuos laik- 

“KeleivĮ.” 
id kiekviena- 

Jiems nera|me jo numery tilptų Kana-
keltis. plos žinių skvrius. Rašykime* * *

bet ko- visi, kas tik moka rašyt. Ne
turėtų reikia bijoti, kad nepatai

kysi. Visi mes nesame mo-

nuo
Man-
žiuoti

lonizacijos, prie savistoves 
nio gyvenimo, nors sąlygos 
tam buvo neblogos, tik rei
kėjo vienybės, solidarumo, j, 
ir tas darbas šiandien jau 
turėtų gerų vaisių Kanados 
lietuvių išeivijai.

Kada lietuviai pradėjo 
važiuoti i šią šalį, tai nei 
\ ienas nežiūrėjo žemės dar
bo : nors lietuviai yra ūki
ninkų vaikai ir iš pat ma
žens pripratę prie ūkio, 
darbų, bet visi bėgo į mies
tus ir dirbo už mažiausi at- j 
lyginimą, nors tas miestas 
uems buvo svetimas, nesu- 
prantamas ir neprieinamas 
tose dienose. Bet kada atėjo 
depresija, tada lietuviai su
siprato ir pradėjo galvoti 
apie ukius ir jų naudingu
mą. Dabar jau kaip Įmany
dami jie stengiasi miestą 
palikti ir kur nors Įsigyti že
mės sklypelį, kad iš jo pasi
darius šiokį toki pragyveni
mą.

Kiek aš žinau, tai 1931 m. 
Hamiltono lietuviai veik vi
si išbėgiojo iš miesto: vieni 
parduodami mieste savo na
mus ir pirkdami ukius, o ki
ti kitokiais budais jieško- 
< ami pragyvenimo iš že
mės.

Ir šiandien nekurie Ha
miltono lietuviai, apsigyve
nę ūkiuose, turi daug geres
nes ekonomines sąlygas, ne
gu pirmiau. Nors turi daug 
ilgesnes darbo valandas, 
bet to jie neboja ir jaučiasi 
laimingi.

Žinoma, ne visi tą galėjo 
padaryti; kitiems truko ka
pitalo Įsikabinti Į geresniu

liausiu vietų; 
reikalo toliaus 

Kaip ten nebūtų, 
lonizacijos reikalu 
susidomėti ir lietuviai ir pa
ti Lietuvos valdžia, nes Ka
nadoj daug geresnės kolo
nizacijai sąlygos ir daug gė
lesnė žemė, negu Brazilijoj 
r kur kitur Pietų Ameriko-

kyti, bet 
padeda ir pataiso 
kia. Kai kas sako: 
nau, ką rašyt.” Na, 
nai, tai ir nerašvk.

redakcija mums 
kas rei- 

’aš neži- 
jei neži- 
Bet štai,

Rusų socialdemokratų 
centralinis organas “Socia- 
lističeskij Yiestnik” rašo: 
“Francuzų Komunistų par
tijos organas ‘Humanite’ rei 
kalauja, kad iš Francuzijos 
butų deportuoti buvę Troc
kio sekretoriai, kuriuo? Nor
vegijos valdžia išvarė. Pra 
gos Komunistų organas 
‘Rothe Fane’ stovi už depor
taciją iš Čekoslovakijos vo
kiečio trockisto Pemberto.’- 
Rusų socialistų organas ste
bisi tokiu reikalavimu, nes 
Kominterno darbuotojam: 
pabėgusiems
Austrijos, Italijos, Ispani
jos ii- Jugoslavijos, tas pate 
deportacijos • pavojus gręs- 
tų. Dabar jie turi laikiną 
prieglaudą kaip pabėgėliai 
buržuazinėse šalyse.

“Laisvė” (167) talpina G.

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 
KNYGYNE.

tUOS tUrtUS Sovietai jau is- ėjus krautuvė!), pa» daktarą, pas bar
naudoja nepaprastu tempu, i paa « * Su fone
. " . r.. \t • •,,,ku ištarimu ir g-amatika. AntraApgyventoje biaures V ai- padidinta ir pagerinta laida Sutaisė

gačo* saloje, rašo “lzviesti- St Michelsonas Pus!. 95......... 35c
ja,” įsteigtas didelis pramo- Etnologija arba istorija apie žemės 

.. .. -.. , .nės centras su daugeliu fab
is Vokietijos. r}Įęų jr kasyklų. Diksonu sa- rašo "apie visas musų pasaulio 'žmonių 

la, kurią retai aplankė koks
nors žvejų laivas, dabar pa
sidariusi Šiaurės uostu. Va
saros metu šiame uoste sto
vi labai daug Sovietų ir už-

99

Žodynas lietuviškai angliškos ir ang-1 Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A I lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip

Lalis. Abi dalis vienoje knygoje. - ui' 1905 metu revoliucinės Lietuvos 
Psl. 1274 Gražų? tvirti apdarai SIC 00 'spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir
. „ . . .... , kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val-Lengvas Hudas Išmokti Angliškai.—

Rankios reikalingiausių žodžių ir 
nr.sikalbėjimu Š: knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt anglis 
kai. Joje telpa retik atskiri žodžiai 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar 
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu-

easro, Ilk, 
šeliais ...

pusi. 6*57, Popieros vir-
$3.00

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

žių ir juokingų monologų ir deklama-sienio prekvbinių laivų. Tai- cijų. Visokios temos: darbininkiškos.
mnrn nn«i*Mll<alv Soviptn revoliucionieriškos, -Būriškos. humo- 

TV . . 1 , mai O pubiau^aiv aoueių rigtiskos ir laisvamaniškos. Visot
tnmitrovo straipsni. Kur ra- geologai suradę anglių, va- skambios, visos geros. Tinka viso 
soma: “Dar nesulaužytas.rįo, kobalto, nikelio ir kitų kiems aPvaikšeiojimams, baliams.

e. Ka Lietuvos valdžia pavyzdžiui, atsitiko tavo
iuntinėja tokius šalčius Į kaimynui nelaimė: automo- ----- — v, u..™, „ konpertam8 ir tt. Anlra pa?enn:a

Bolivijos raistus jieškoti tin- i įlįs nulaužė jam koją arba oociaiistų internacionalas n metalų sluoksnių. Nordviko laida. So Boston, įeu m.............. 25c
Piofsąjungų iškišuljs, Į kuri seniau plak- , |jyma». Romanas. Ta knygą yra vers

ta į visas kalbas, todėl kad yra gra
žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviška?

. <amos vietos lietuvių kolo- mašina ji sužeidė prie dar- 
rizacijai, tai geriau atsiųstų bo. Tuomet imk plunksną ir 

įtinkamą asmenį i Kanadą, aprašyk tą nelaimę: apra- 
.<ad apžiūrėtų ir susipažin- šyk ir nusiųsk laikraščiui, 
tų su Kanados sąlygom ii Ar kas mirė, ar apsivedė, ar
pradėtų derybas su Kana
dos valdžia dėl Įkūrimo lie
tuvių kolonijos Saskache- 
•.vano provincijoj, ar kur ki
tur.

Metai po metų, žmonių į 
prieauglius didėja, o Lietu- 

! vos žemės plotas vis tas 
! pats, ir neužilgo Lietuva jau 
negalės išmaitinti savo žmo
nių. Anksčiau ar vėliau, Lie
tuvai teks jieškoti žemės 
.-avo gyventojų pertekliui.
Taigi geriau pradėti tas dar
bas dabar, kada sąlygos tam 
yra geros. Dabar da galima 
gauti Kanadoje geros žemės 
ir priprastam mums klima
te. Šiuo reikalu turėtų susi- 

. domėti visi lietuviai ir pra
dėti naują gyvenimą kol da 
ne vėlu.

Kitą syki daugiau para- 
švsiu šiuo reikalu, jei kas 
i domaus.

A K

Amsterdamo
Susivienijimo reakcinių va-|davosi tiktai ledų kalnai ir 
du dalies pasipriešinimas Į vandenvno bangos, dabar 
bendram kovos frontui.” O yra didžiausia' pramonės 
“Laisvė” (189) praneša, ,bazė. Ten Įvairiu mineralų 

Įkalėjiman pateko — viską ’Kad “Amsterdamo Interna- sluoksniai esą tokie turtingi,

vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, III 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta ......................................... $2 50

Ič a -j/y1iii«q c ia« ▼ vi«unao,

IŠ MONTREALO PA
DANGĖS.

reikėtų pranešti laikraš
čiui. Aš iš savo pusės steng
iuos tai darvt. P. Gelbinas.

ukius: o padėti nebuvo kam, 
nebuvo jokios organizaci- Kaip statistikos rodo. be
jos. j darbių skaičius Montreale

Dabar gi. kaip rodos, Ka- yra. sumažėjęs,
nados valdžia greitu laiku bininkų būklės 
pradės vykdinti kolonizaci- visai nesimato.

tačiau dar- 
pagerėjimo 
Algos dirb

tos planą. Pirmas koloniza- tuvėse žemos, moka nuo SIO 
vimas bus 1937 m., Įlei- iki $25 i sąvaitę ir nenori 
džiant 5,000 šeimų iš Ang- daugiau kelti, o pragyveni- 
li jos ir apgyvendinant jas rno kainos nuolatos kila. 
Saskachevano provincijoj. Palyginus dabartines val- 
Antra kolonistų grupė bus iš gomujų daiktų kainas su 
Čekoslovakijos, iš kur at- 1930 metų kainomis, pasi- 
vyks 50 šeimų ir bus taip rodo štai koks skirtumas: 
pat apgyvendintos Saska- 1930 metais geros kiau- 
chevvano provincijoj. Čeko- lienos svaras buvo 15 centų, 
slovakų kolonizacija rupi- o dabar 25c.
naši Adolf Schmidt, kurio Geras jautienos steikas

MONTREALIEČIAI, DĖ
KIMĖS PRIE PAŽAN
GIOS DRAUGIJOS.

Viso pasaulio susipratę 
darbininkai spiečiasi Į so
cialistines organizac i j a s, 
kad pagerinus savo vargin
gą būvi. Montrealo progre
syvus lietuviai darbininkai 
raipgi Įkūrė sau tokią orga
nizaciją. Tai Lietuvių Dar
bininkų Draugija. Jon susi
rašė socialistinių minčių 
draugai, kurie kovoja prieš 
fašizmą, bet nepritaria ir 
komunistams. Šios draugi
os tikslas yra šviestis pa

kerus ir šviesti kitus, sklei
džiant tarp jų darbininkiš
ką literatūrą, rengiant dis
kusijas ir skelbiant kovos 
įbalsį prieš fašizmą.

Taigi prie šitų laisvę mv- 
inčių žmonių, susispietusių
Lietuvių Darbininkų Drau

giją, turėtų prisidėti visi 
Montrealo pažangus lietu 
ciai. P. Gelbinas.

cionalas Įsteigė speciali fon- xaj jų nesunaudosią nei 
dą, pavadintą ‘Darbininkų !per 106 metu. Sprendžiant 

Solidarybės Fondu,’ kūriniją visko Nordvike esą ir naf- 
siunčiama pinigai, pasaulio tos. Ten, kur dar nesenai 
darbininkų aukos didvyriš- buvo tiktai taiga ir tundra, 
kiems Ispanijos kovoto- dabar išaugo pasakiškas 
jams prieš fažizmą gelbė- miestas Igarka su puikiu 
ti. Dimitrovas Amsterda- 'uostu. konservų fabrikas ir 
mo profsąjungų susivieniji- medžio apdirbimo Įmonė- 
mą puola kaip “reakcinin- mis. Ir pagaliau turtingiau- 
kus, o “Laisvė’ pripažįsta, šioje srityje — Kolimoj, Į- 
kad minėtas Internationa- kurtas aukso pramonės cen
tas atlieka naudingą darbą, tras, kur pastatyti miestai, 
gelbėdamas Ispanijos did- fabrikai, keliai ir Įvestas 
vyriškiem kovotojam prieš laukų ūkis. Sovietų Šiaurė 
fašizmą.

“Laisvė” (216) rašo:
"Maskva. — Nuteistas 10 
metų kalėjiman Al. Ker- 
dziuk, kuris peiliu nudurė 
savo buvusią pačią, kuri, 
nors teismiškai persiskyrus 
su juom, nesikraustė iš jo limas. 
kambario.” Taigi išrodo, 
kad Sovietu Saiuneoie ista-- - - ----v- Clf--ę-J - c
tymai ne visiems vienodai 
parašyti. Trockistai tik už
svajojimą Staliną nužudyti laišką, kuri jos tėvas siuntė 

jai 22 metai atgal.

padengta radio stočių, avia
cijos bazių ir mokyklų tink
lu. Sovietų geologai, inži
nieriai ir hidrografai Šiau
rėje dirba milžinišką darbą. 
1936 m. Įvykęs lemiamas ir 
generalinis Šiaurės užpuo-

LAIŠKAS ĖJO 22 METLL
Lavvrence, Mass. —Perei

tą subatą Miss Ulrich gavo
yra šaudomi, o Kerdziukai 
ir už papiovimą moters 
gauna vos 10 metų kalėji
mo. Marksistas.

inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 
naudinga knyga, aprašytu katalikų 

bažnyčios siautima? ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
Ž15 pusi. Popieros apdaruose. .. 51.00
Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė

Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu 
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt ; trumpai, aiškia; ir supran
tamai išaiškina gamtos istorijų. Chi
cago, Iii. 1903. pusi. 209. Gražiuo
se audimo apdaruose...................... $1.50

Materiališkas Istorijos Supratimas
Lapeliai iš prcietariškos fi.osofijos 

Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny- 

i ga protaujantiems darbininkams neap- 
Kainuojama. Medega imta iš Greilicho. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston,

Kaip Tapti Suvienytų Valstiją Pilie
čiu? Aiškiai išguldyti pilietyatėa 

statymai su reikalingais klausimais i? 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbos*
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
aida ■

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

koj mur.šaino. Šioje knygoje telpa net
72 “Džian Bambos 6pyčiai”, eilės, 
pasikalbėjimai, humoristiški straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi....................................25c.
Žemaitės Kaštai Karės Metu. Lietuves

Šelpimo I-'ondo leidinys. Su Itašyto- 
jos paveikslų, 126 puslapiai, kai
na ......................................................... 50c.
“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė.—

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina ____15c.

ižią rėmė ir gynė; kaip paskui revo- 
ucija paėmė viršų, kaip Lietuva li

kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rufcežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lie-uvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visų Lietuva
iš lauko ir iš vidaus Kair.a ____ $1.0<
Drūtais audeklo apdarais ____ $1 5>
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip 

Nojus galėjo surinkti j kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visų žemės kamuolį?
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitu veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškia; išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ū 
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.
Įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina ............................................... $2.50

Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės 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
Knyga stambi ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25

i
Žinynas Knyga žinių iš mitologijos, 

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatų, bu- 

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

R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su 
paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiais
Spalvuotais gražiais ŽtūnlapiaiS.

Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2 50
Švento Antane Stebuklas. Dviejų vei- 

i kimų komedija. Perstatymui reikia 
Į10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo

šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.

DETROITO SOCIALIS
TAI RENGIA PUIKU 

KONCERTĄ.
Lietuvių Socialistų Są

jungos 116 kp. rengia dideli 
koncertą ir šokiu

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Jcseph Mitch. — A. turi 
tiesą. Kaip Lietuvoje, taip ir 
kitose Europos mokyklose 

25 spalių' geografijos mokslas pripa- 
Ą -č svetainei ii zista tik o kontinentus, bu-Michigan avė kertž Europą, Aziją, Ameri-
Šiame koncerte dalyvaus Afriką ir Australiją, 

panelė Ona Skeverutė, jau- Šiaurės ir pietų ašigalių že- 
na ir labai populiari artistė tnynai iki šiol nebuvo ima- 
lainininkė iš Chicastos. domėn.

TEISINGAS PATARĖJAS

pastangom yra išrūpinta la
bai lengvos sąlygos šitiems 
busiantiems Kanados ūki
ninkams. Visas darbas yra 
vykdomas organizuotai, su
sitariant su valdžios orga
nais, ir, kaip matyt, duos ge
rų pasekmių.

Ateinančiais metais Otta- 
vvoj bus tam tikra konferen
cija, kurioje bus išdirbti 
platesni kolonizacijos pla
nai. Gal bus atidalytos emi
gracijos durys visoms tau
toms, kurios tik norės kolo
nizuoti savo žmones Kana
dos plotuose.

Palyginus Kanados že
mės plotą su kitų valstybių 
} Jotais, tai 10,000,000 gy
ventojų visai Kanadai yra reale.

tuomet buvo 15 centų sva
rui. o dabar 20c.

Rūkytų lašinių (bekono) 
svaras tuomet buvo 15 cen
tų, o dabar 28c.

Geras rūkytas kumpis bu
vo 15 centų svarui, o-dabar 
25 centai.

Geras sviestas buvo 20 
centų svarui, o dabar 30c.

Gerų kiaušinių tuzinas 
buvo 25 centai, o dabar 40 
centų.

Taigi kai kurie valgomie
ji daiktai nuo 1930 metų 
pabrango 60 nuošimčių, o 
darbininkų uždarbis pasi
lieka tas pats.

Tai tokios yra bendros 
gyvenimo sąlygos Mont-

labai mažai. Kanada užima 
3,694,863 keturkampes my
lias; iš to 3,446,793 mylios 
yra sausžemio, o 228,380 
mylių vandens.

1928 m. visoj Kanadoj 
dirbamos žemės buvo 9,- 
528,043 akrai, o 1934 m. — 
8,353.480 akrai, kas reiškia, masini 
kad žemės dirbimas Kana- Kliube,

Lietuviai čia susirūpinę 
savo likimu ir tuo pačiu lai
ku norėtų padėti kuo tik ga
li savo broliams Lietuvoje. 
Jie karštai pritarė Kanados 
Lietuvių Kongresui Lietu
vos liaudžiai ginti ir spalių 
mėnesy vėl nutarė šaukti 

mitingą Vytauto 
kad bendrai pasita-

c'oje žymiai sumažėjo ir rus, kokiu budu geriau pa- 
kad jai reikia daugiau žem- remti Lietuvos žmones po 
cirbių. O kur dar tie derlin- Smetonos diktatūra. Vy- 
gos žemės plotai, kur ūki- tauto Kliubas salę davė ne- 
rinkas nebuvo da nei kojos mokamai. Garbė užtai kliu- 
Įkėlęs? Jie riogso nejudomi įbiečiams.

Dalyvaus taipgi Detroito 
rietuvių geriausi daininin
kai: p. N. Satulaitienė, jos 
sūnūs A. Satulaitis. p-lė B. 
Astrauskiutė, p-lė O. Bag- 
doniutė ir gerai žinomi bro
liai Vasiliauskai.

Kiti artistai: J. Stanevi
čius duos smuiku solo, o 
Ecorse High School mer
gaičių trio padainuos.

Po koncerto bus šokiai, 
alaus ir užkandžių.

Kviečia visus Komitetas.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJU DRAUGIJA

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1936 METAMS.
los. Mačiulis — oirminirkas,

906 Prescott St. 'Vaukegan. Iii.
T Kužinskas — pirm. pagelbininkas,

821 Prescott st., Waukt-gan, 111. 
Suzana Gabris—nutarimų rast.

730 McAlister avė., \Vaukegan, III. 
Emilija Kernagis—turtų rast.

720 Vine Place, \Vaukegan, III. 
t Vaitiekūnas — kasierius.

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

lurgis Petraitis, Z. Gabris.
Knygiai:

K. Dambrauskas, J. Gauranskas.
Maršalkos:

3. Grinius, J. Skripka
Susirinkimai būna paskutinj ncdėl- 

iienį kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. sth ii 
Adams St*., Waukegan. 11L

Norinčiam faktų. — Ink
viziciją Įvedė Romos katali
kų bažnyčia kovai su pro
gresu ir proto laisve. Ispani
joj pirmutinis inkvizicijos 
teismas buvo Įsteigtas 1481 
metų 2 sausio dieną. Į ketu
rias dienas kunigai sudegi
no ant laužų 6 gyvus žmo
nes. Iki lapkričio mėnesio tų 
pačių metų vien tik Sevili
jos mieste buvo sudeginti ir 
kitaip nukankinti 278 žmo
nės. Nužudytų žmonių tur
tus pasiimdavo kunigai. To
dėl iie Ispanijoj susikrovė 
didžiausius lobius, pasi
glemžė dvarus, o gyvento
jus laikė didžiausioj tamsy
bėj ir skurde. Užtai dabar 
ispanų tauta baudžia savo 
kankintojus.

WORCESTER, MASS.

Chesney’s Canteen
GERIAUSI 1ŠSIGĖRIMAI 

IR VALGIAI.
Visokia Degtinė. Likeriai, Vynai 

ir visokių išdirbysčių ALŪS.
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS! 

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS” 
pavieniai* numeriais,

90 Millbury Street
\VORCESTER, MASS.

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

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

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

Ka; reikia žinoti pirmą naktį? Ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausima* 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką 
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

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

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

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

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

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

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai. kaip VVellso “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 J2. Užsisakykit “Teisingą 
Patarėją.”

253 Broadway,
KELEIVIS

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

T rys Plieno Karaliai. LAISVAMANIO PASKAI
TA KRETINGOJEš

Baisi Piktadarystė. 20 Komunistų Pyla.
Arba kaip Gradeckas nu

skriaudė savo tarnaitę ir 
nužudė draugų.

Rugsėjo 23 d. Apeliaci
niai rūmai sprendė didelę 
Antano Gradecko bylą. Ne
senai buvo išspręsta viena

Šiomis dienomis kariuo
menės teismas Kaune spren
dė 20 žmonių politinę bylą, 
kaltindamas juos komuniz
mu. Sprendimas buvo toks:

Gite Aronzonaitė nubau
sta 12 metų sunkiųjų darbų

i. v i ik kalėjimo, I. Turecas, K. Gradecko bvla, o dabar an- • ’ = ir r>,,it»-.j R«rio ičvaito Aai Glezenene, K. Bulatovas n
b. Volosenko po S metus, G.tra. Pirma byla iškelta dėl 

nepadoraus elgimosi su tar
naite. Gradeckas, ūkininkas 
iš Panemunėlio valse., Ro
kiškio apskr., dėl pasielgi
mo su tarnaite buvo j ieško
mas ir jis pradėjo slapstytis. 
Besislapstydamas atsidūrė 
prie Panevėžio pas Vainau
ską, kuris gyveno su moti
na. Vainauskienė pradėjo 
Gradeckui skųstis, kad jos 
sūnūs negaunąs darbo. Gra
deckas Vainauskienei pa
reiškė, kad jis galis jos sū
nui darbo parūpinti; jis į- 
kalbėjo Vainauską eit su 
juo i Rokiškį ar kur ten ir 
policijos nuovadoj Vainau
skas gausiąs raštininko vie
tą.

V amauskienė
kelias dešimtis litų ir įdavė 
sunui. Ir Vainauskas, Gra
decko lydimas, išvyko tar
nybos jieškoti.

Armoniškių miške, Juod
upės vals., Panevėžio apsk. 
Gradeckas iš užpakalio Vai
nauską nušovė, paėmė jo vi
daus pasą ir pinigus. Nužu
dęs Vainauską, Gradeckas 
kuri laiką sukinėjos Rokiš
kio apylinkėje ir iš čia siun
tė Vainauskienei jos sunaus 
vardu laiškus, rasė tarnybą 
gavęs, o be to, retkarčiais 
Gradeckas Vainauskienei 
pasiųsdavo ir po keliatą li
tų. Vainauskienė sena, ne
raštinga moteris, ir manius, 
kad sūnūs jai laiškus raši
nėja ir atsiunčia pinigų.

gaiš ret ingos mieste auto 
aže įvyko p. Ilgūno paskai

ta “Ar Kristus tikrai gyveno 
šiame pasaulyje.” Žmonių 
prisirinko nemaža, nes pa- 
k itos tema kiekvienam bū

vi. įdomi. Prelegentas sten-
” įrodinėti, kad Kristus 

niekad negyvenęs ir visas 
iO gyvenimo aprašymas E- 
vangelijoj yra tiktai mitas, 
'iatyti, prelegentas ne vie
nam klausytojui sužadino 
r'.vių minčių, nes kitą sek
madienį toj pačioj vietoj 
katalikai buvo surengę savo

Seserų Pyla Dėl
Prolio Nužudymo.
Prie Žagarės gyveno Jarų 

šeima. Jarų turtas buvo 
bendrai valdomas ir tarp 
šeimos narių nebuvo santai
kos. Pernai vieną vakarą, 
Jarui iš miško parvažiavus, 
Žagarėje pas Nekrošių pro 
langą jis buvo nušautas. 
Tardymu išaiškinta, kad Ja
rą nužudė tikros jo seserys 
—Zuzana ir Elena. Zuzana 
nušovus, o Elena padėjus 
prie to nužudymo prisireng
ti. Šiaulių apygardos teis
mas Zuzaną Jaraitę nubau-

Lietuvoje Kunigų 
Perteklius.

čia parodyti trys stambiausi plieno pramonės valei n. 
rie dabar tariasi, kaip sulaikyt savo darbininkus nuo ur.: Is
kairės į dešinę sėdi: Republic Steel korporacijos prezidentas 
Tom Girdler, Bethlehem Steel korporacijos vadas Eugene Gra
ce ir United Steel korporacijos karaliukas V'illiam Irvin.

Braudaitė 6, M. Ikoraitė ir 
Ch. Rikleris po 5 metus, S.
Tolkačovas ir I). Kamei ma
nas po 4 metus, R. Lanaitė 
Z’o metų, Ign. Budenovas 2 
metu 8 mėn., N. ir L. Teodo-
!0V,ai iLAb1j?ziovaf 1,0 11 - Rauti “Velnio Kiau-| metų, M. Baliukas 1 metus. v. .

N. ir St. Tolkačovai ir A. Simai.
Poznakovas išteisinti. “Liet. Aidas” praneša, i

mmujų Rad šiomis dienomis Lietu
voje viename Musninkų

Ligi teismo 11 ten 
buvo laisvi, o paskelbus 
zoliuciją suimti.

re-

DVIEM LĖKTUVAMS 
PERMAŽA LIETUVOJ 

ERDVĖS.
Ties Kėdainiais įvyko 

katastrofa.
Rugsėjo 25 dieną ties Kė

dainiais

paskaita. Vienuolių gimna- - -- , n
zi.ios mokytojas K. Bauba de ", El6
mėgino atremti Ilgūno ar
gumentus naiviškai ir ne
moksliškai atpasakodamas 

ii- Kristaus “stebuklus” ir 
katalikų rašytojų išgalvotus 
“istorijos faktus.”

Vilkaviškis. Paskutiniuo
ju metu Suvalkijoje. Vilka
viškio vyskupijoje, esąs 
jaučiamas nemažas kunigų 
perteklius. Daugelyje mažų 
bažnytkaimių prie klebonų 
jau paskiriama po 2-3 vika- 
iu^, kur seniau buvo vienai 
klebonas.

Kaišiadorių vyskupijoje 
esą per 30 vakuojančių ku
nigų vietų, bet iš Vilkaviš
kio vyskupijos kunigai ne
nori keltis į Kaišiadorių 
vyskupiją, nes Kaišiadorio

KA-

GAISRUS GESINA DA SU 
“ŠV. AGOTOS DUONA.”

Žemaičių Kalvarija, Tel-

vyskupijoj vakuojančios kū
ną 15 metu sunkiuju darbu-n^V. kaip tik tose pa
kalėjimo " ' lapijose, kur žemė nederlin-

. . . .‘,ga ir žmonės neturtingi, pa-
Rugsejo 23 Apeliaciniai demarklinijoj, smėlynuose.

Kunigų perprodukcijai
sumažinti net patys kunigai 
galvoja Vilkaviškio kunigų 
seminariją uždaryti, nes pa
kankamai naujų kunigų iš
leidžiančios Kauno ir Tel
šių kunigų seminarijos.

Bene užimsime pirmą 
vietą Europoje kunigų skai
čiumi? Tai bent šalies “kul
tūrą” keliame...

Taip rašo “L. Mintis.”

rūmai svarstė Taraičių apel. 
skundus, ir Zuzanai baus
mę sumažino į 12 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo, o Ele
na visai išteisino.SPROGO DIDELIS 

TILAS.
Rugsėjo 22 d. Klaipėdoje

, , . , . . . Lietuvos Eksporto” sker-
valsciaus kaime darbinm- dainiais beskraidydami du dvkloje sprogęs didelis Ra
kai, kasdami žemes, aptiko naikintuvai ore susidūrė. <las ir sprogdamas sunkiai
kelis keistus, didelius, moli- Į Nukentėjo abu; vienas su i sužeidęs darbininką V. Bai- --------------
mus klausinius. \ ieną jų sulaužytu propeleriu ii' su- trušaiti, kuris paguldytas Ii- LIETUVA GIRDĖJO AME- 
pramusus, iš ten išlindo maigytais sparnai

Zuzana, paskutini žodį 
tardama, atsiklaupė kalti
namajam suole ir rankas iš

prašė išteisinti.kėlu

w . 1S ten isHiiuu maigytais sparnais nutapė goninėn
šių apskr. Kai užsienyje nuo kažkoks gyvis ir žemėje pa- dirvoje. Antrasis, kuriam 
ugnies ir kitų nelaimių slėpė. susidūrus nuplėšta uodega

sugraibstė draudžiama trobesiai, gy- Darbininkai pradėjo kai- įr truko vairai, nukrito. Lėk- 
vuliai, derlius ir kiti staru- bėti, kad tai busią velnio ruve skridęs lakūnas Įeit. 
besni daiktai, musų krašte kiaušiniai, ir nutarė toje Skaržinskas sunkiai sužeis- 
ne visi ir ne visų trobesiai vietoje pajieškoti, ar neras tas ir nugabentas i Kedai- 
draudžiami. Maža to, gaiš- dar kokių keistų gyvių. Ir ti- njų ligoninę mirė.
rui ištikus, ypač nuo perku- krai, netoliese rado nedide- ' _______ L_
nijos, daugelis kalvariečių lį vabalą, kuris turėjo ant NUBAUDĖ PINIGU MEI- 
ne vandenio bei kitų gesini- krutinės ir ant galvos du ra-! STERIUS.
mo priemonių griebiasi, bet gučius. i Kauno apygardos
meta į ugnį “šv. Agotos 
duonos,” pyla rūgusio pie
no ; gaisro perspėjimui “die
votosios” plikais keliais 
šliaužia “Kalvarijos kal
nais” nuo vienos koplytėlės 
prie kitos, sukrapščius taip 
sunkiai • uždirbamus kelis 
litus užpirkinėja mišias. 
Man atrodo, kad pasiro
džius ir paplitus “Laisvajai 
Minčiai” ir jos leidiniams, 
tokios su gaisrais kovos 
priemonės pasidaro retes-

teis-
Rastuosius molinius kiau-Imas sprendė kauniečių pini- 

šinius prieš kelias dienas}gų meisterių Simanavičiaus 
atsiuntė Kauno universiteto
gamtos muziejui. Čia paaiš
kėjo, kad tai yra retai už-

FRIE RATU TURI BŪT
LENTELĖS SU ŪKININ

KO PARAŠU.
Pikeliai, Mažeikių apskr.

Šioje apylinkėje jau beveik 
kiekvienas ūkininkas prie 
ratų turi lentelę, kurioje pa
žymėta ūkininko pavardė, 
vardas, kaimas ir valsčius. 
Nes čia vietos tvarka taip 
i eikalaujanti.

tinkamo Lietuvoje vabalo 
“copris lunaris” kiaušiniai. 
Tas vabalas turi tą ypatybę,

ir St. Puidos bylą. Juodu 
prieš kurį laiką dirbo vien- 
litines ir dvilitines monetas 
ir smarkiai platino.

Apygardos teismas abu 
meisterius pripažino Raitai?

kad sugeba nulipdyti net 20 j ir nubaudė Simanavičių 6! 
—30 kartų didesnius už sa- metais, Puidą 3 metais sun- 
ve kiaušinius. Juos lipdo iš kiujų darbų kalėjimo.
Įvairių nešvarumų ir molio. --------------
Sulipdyto kiauto viduje RENKA ŽINIAS APIE 
“copris lunaris” padeda AUDRU NUOSTOLIUS, 
kiaušinėlius ir, iš jo išlindęs, žemės ūkioNužudytasis Vainauskasnes.

buvo apie 20 metų amžiaus --------------
ir įam atėjo laikas atlikti ■ KUN. J. KUPREVIČIAUS 
karinę prievolę. BAUSMĖ PATVIRTINTA.

Gradeckas, bi jodamas kad j
Vainausko nužudymas ne-į1Tirnai sprendė Biržų klebo- nius aptiko ir kiti darbinin- Tos žinios reikalingos kaip 
išeitų aikštėn, v ainausko . no kun. J. Kuprevičiaus by- kai. medžiaga projektuojant Į-

lą, kaltinamo dėl paleistu- Atsiųstieji į Kauną “vėl- vesti pasėlių draudimą.

rūmai pei
kiautą aklinai užtaiso. Vė- vietos agronomus renka ži- 
liau iš kiaušinėlių išsirita nias apie audrų padarytu? 
lerva, o iš jos ir pats vaba- ūkininkams nuostolius per 

Rugsėjo 21 d. apeliacijos las. Tokius molinius kiauši- paskutiniuosius 10 metu.

vardu stojo naujokų ėmimo 
komisijon ir buvo priimtas. 
Skirstant naujokus i dalis, 
Gradeckas atvyko į komen
dantūrą, bet čia pabūgo ir 
pabėgo. Pabėgo Į Latviją. 
Ten apsistojęs pas savo bro-

vavimo ir jaunos mergaitės nio kiaušiniai” padėti į uni- 
apkrėtimo biauria liga. Ru- versiteto gamtos muziejų, 
mai kun. Kuprevičiaus nes šio vabalo kiaušinių 
skundą atmetė ir Panevėžio muziejus iki šiol dar nebu- 
apygardos teismo sprendi- vo įsigijęs. Pats vabalas,

Vruęuay’aus Lietuvių 
Socialistinės Minties

Darbininkų
Laikraštis

“Naujoji Banga”
kuriuo kun. Kuprevi-

lį ar gerą draugą ir jo vardu Įčius nubaustas pusanti'ų me 
Įsiregistravęs. į tų sunkiųjų darbų kalėjimo,

patvirtino.

“copris lunaris,” gamtos 
muziejuje jau yra iš seniau.

Savo keliu buvo aiškina-; 
mas Vainausko “dezertyrą-; 
rimas,” kol paaiškėjo, kad 
jis visai ne dezertyras, bet 
nužudytas. Pagaliau buvo 
nustatyta Gradecko gyve
namoji vieta ir paprašyta .nusinuodijimą. Dabar Jo- šeimininkams malonumą. 
Latvij’os policija Gradecką; njškėlis turi kitą savižudy- Dabar, pasunkėjus laikams, 
suimti. Gradeckas praėjusį bę. Prie siaurojo geležinke- karveliai visai baigia išnyk- 
pavasarį išduotas Lietuvai, liuko pervažos, revolveriu ti. Mat. jų mėsa ūkininkui

Pirmučiausia Gradeckas nusišovė Kulitavičius VIa- prastas valgis — tai ne laši- 
buvo teisiamas dėl pasielgi- das. Priežastis — nelaimin- niai—o suėsti karveliai vis- 
mo su tarnaite ir nubaustas ga meilė. Savižudis tuojau gi daug suėda ir prie to da 
6 metais sunkiųjų darbų ka- buvo nugabentas ligoninėn, šiaudinius stogus gadina. 
Įėjimo. tačiau gyvybės išgelbėti ne- Todėl karveliai dabar nai-

Ajjeliaciniai rūmai šioje pavyko/ " kinami.
byloje jam bausmę sumaži-------------------------------------------------------------------------
no iki 4 metų sunkiųjų dar ‘
bu kalėjimo.

Už Vainausko nužudymą 
Gradecką Panevėžio apy
gardos teismas nubaudė ka
lėti visą amžių. Jis padavė 
apeliacijos skundą, kurį rū
mai rugsėjo 23 d. svarstė ir 
atmetė.

Taigi, Gradeckas turės 
sėdėti kalėjime visą amžių.

NYKSTA KARVELIAI.
Kėdainių apylinkėje jai 

baigia nykti karveliai. Se
niau čia veik ant kiekvienc 

buvo ūkininko stogo burkuodavo 
teikdami

Išeina du kartu per m5r.es’ toi- i 
džia Urug. Soc. Part. Liet skyriaa. i

“NAUJOJI BANGA Suv. Vabtijo-i 
se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.

Adresas: N. BANGA
C. Parasruav No. 1-i-SO.

MONTEVIDEO TTRUGUAY.

VISŲ ŽINIAI.
Vi visokios rųšies smulkius pa 

sijrarsinimus. kaip tai: pajieško
jimus apsivedimt}. įvairius prane
šimus. pardavimus. pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
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 paieškojimus 
apsivedimų. kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

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

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

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

KELEIVIS 
253 BROADWAf

SOUTH BOSTON, MASS.

R1KOS KONCERTĄ.
“Lietuvos Žinios” rašo: 
Vakar (20 rugsėjo) 9 vai.

vakarą buvo transliuojamas 
koncertas iš Amerikos Eu
ropai. Ji transliavo ir Lietu
vos radiofonas. Buvo išpil
dyta indėnų, cowboysų, ne
grų ir anglo amerikiečių 
dainų ir muzikos. Koncertas 
buvo girdimas nepaprastai 
gerai ir švariai; rodėsi, kad 
čia pat Kaune dainuojama. 
Pats koncertas buvo pradė
tas sensacinga Niagaros 
krioklio ūžimo transliacija. 
Krioklio garsai buvo trans
liuojami 10 sekundžių.

Nauįs Lietuviška 1

BIBLIJASATYRO

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.
* Juodgalviai, rud

galviai. gelton
iai via i ir balt
galviai. Prisiun- 
6:5 j viSa? dali? 
Suvienytų Valsti
jų ir j Kanadą 

GEO.
BENDORAITIS 
520 AVilson St.. 

\Vaterbury. Conn.

I
f.

MEIJONIŠKĖLY KITA 
LĖS AUKA.

Joniškėlis. Nesenai 
rašyta apie vienos merginos pulkai karvelių.

ČIGONAI KREČIA 
ŠPOSUS.

Paberžiai, Bii-žų vai. Pas 
gyventoją B. apsigyveno 
čigonai, kurie apylinkės gy
ventojams prikrečia šposų: 
kai ką pavagia, sodą iškre
čia ir tt. Šioje apylinkėje. 
čigonai yra retenybė, tik 
gaila, kad kai kurie pilie
čiai pasiduoda jų Įtakai, kol 
vėliau pasijunta apgauti.

Kalėdinė
EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
LAIVAI IŠPLAUKIA Iš NEAV YORKO:

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

nę į Kauną. Patogus geležinkelio susisiekimas iš
Hamburgo.

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

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Lietuvių žinyčia

J E
mient B'.bujos 5’4xS re G u*. teri 3S2 
puslapiu* ir 373 pa* < ;xalėL«s. 
idomt ir naudinga kurki KT.ci vpataL 
Žmogus skaitydama >14 Biblija .r Ir- 
mydamas 1 paveikslėlius, kurie per
sta to kas bure pirm iu Grime svieto 
ir iki užgimimui Kristaus), ui/ iri 
sus savo vargus ir džiaugsi* t
k 14 knįga MCijo. jee bra trumpi žie
mos vakarai

KAINA TIK »1.OO 

Norint! gant Biblij’. pinigus... i*-...aiba registruotame l.-.i i. r
255 Broadway, 

So. Boston. Mass“KELEIVIS“
<!rr.

HAMBURG-AMERICAN LINE
kr,J X
NORTH GERMAN LLOYD

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

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo apd.—SI.2.5, Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį”. Adrestnkit sekančiai:

253 BROADVVAY SO. BOSTON, MASS.

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

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

Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių 
apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuo
sius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pa
stangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNA
LAS KULTŪRA.
KULTŪRA yra populiarus Mokslo, Visuomenės ir 
Literatūros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruo
tas, išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kulturos” komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji LietUA-os moksli
ninkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS, norįs pažinti naująją lietuviu 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 KULTUROS žurnalo. Kaina Kul
tūros žurnalo labai prieinama:

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 
KULTUROS ŽURNALAS

Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.

■ «
• ( <



- \ \ \ X * * * ų>vvvNvv\\\**\>
!

Aštuntas Puslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 43. Spalio 21 d., li)36 tn.

*

v

Vietinės Žinios
MUSŲ ORGANIZACIJOS 

STOJA DARBAN.
Bus konferencija ir dideles 
prakalbos Lietuvos reikalais.

Lapkričio 1 dieną South 
Bostone bus didelis sujudi
mas. Apie 10 valandą iš ry
to įvyks Bostono apylinkės 
draugijų atstovų konferen
cija po numeriu 376 Broad- 
way, o vakare, kaip 7:30. 
Lietuvių Salėj Įvyks didelės 
prakalbos su dainomis. Kal
bės 3 žinomi musų visuome
nei kalbėtojai: adv. F. J. 
Bagočius, “Laisvės” redak
torius A. Bimba ir “Kelei
vio” redaktorius S. Michel- 
sonas.

Kaip konferencija, taip ii 
prakalbos yra ruošiamos 
Lietuvos reikalais. Jų tiks 
las yra padėti Lietuvos žmo
nėms atsteigti demokratiją 
ir sudaryti tokias sąlygas, 
kad Vilniaus kraštas pats 
grįžtų prie Lietuvos.

Kitais žodžiais sakant, 
Bostono ir apylinkės orga
nizacijos pradeda jau vy- 
kint istorinio Amerikos Lie
tuvių Kongreso nutarimui.

Kaip žinia, tasai Kongre
sas įvyko pereitą vasarą 
Clevelando mieste. Jame 
dalyvavo 364 delegatai nuo 
214 Amerikos lietuvių orga
nizacijų su 80.000 narių. Iš
klausęs referatus ir plačiai 
apkalbėjęs Lietuvos žmonių 
vargus. Kongresas pasmer
kė tautininkų diktatūrą ir 
nutarė remti Lietuvos žmo
nių kovą už atsteigimą de
mokratinės tvarkos, paves-

Nesusipratimas tarp lietuvių
Scuth Bostono iškilmėse.
Federalinės valdžios agen

tūra P\YA. buvo surengus 
South Bostone istorinį spek
taklį. vaizduojantį įvairius 
epizodus iš Amerikos revo
liucijos, Civilio karo ir tt. 
Prie šitų iškilmių buvo pa
kviesta apie 40 South Bos
tono organizacijų, tarp jų ir 
lietuvių draugijos. Lietu
viams buvo paskirta gana 
žymi rolė šitame spektakly. 
Ir jie buvo jau gerai tam 
prisiruošę. o PWA parūpi
no reikalingus kostiumus. 
Iškilmės buvo atviram ore. 
Columbus Stadijone. South 
Bostono pajūry. Susirinko 
apie 10,000 publikos. Nuo
taika šventadieniška. Rimta 
valanda. Prasideda spek
taklis. Sustoja ir lietuviai 
vaidintojai. Sustoja ir pa
reiškia, kad vaidinti jie nei
sią, nes programoj pažymė
ti nepatinkamų jiems žmo
nių vardai. Pasitraukia var
gonininkas Juška su savo 
choru ir kiti. Amerikiečiai 
žiuri ir stebisi, kas čia daro
si : lietuviai sustreikavo. Ir 
sustreikavo ne kokie bolše- j 
vikai, bet parapijonys! Pa-' 
sidarė labai neskanus įspu-j 
dis. Religinis fanatizmasĮ 
padarė visiems lietuviam 
sarmatą.

Kalbės Norman Thomas.
Ateinantį nedėldienį, spa

lio 25, 3 vai. po pietų, Ford 
salėje, 15 Ashburton place. 
Bostone, kalbės Norman 
Thomas, socialistų kandi-

Popiežiaus agentas Bostone.
Šiomis dienomis Bosto

nan atsibeldė iš Romos kar
dinolas Pačelli, popiežiaus 
valstybės sekretorius. Ma
noma, kad jis čia yra atsių-

datas į Suv. Valstijų prezi- stas politikos tikslais, para- 
dentus. Tikietus iš anksto ginti katalikus, kad ateinan- 
galima gaut po num. 86 Le- čiuose rinkimuose jie bal 
verett Street. Bostone. Tai suotų vien tiktai už klerika
bus paskutinės socialistų lūs.
kandidato prakalbos prieš --------------
rinkimus. Visi darbininkai 
ateinančiais rinkimais bal-

LINKSMAS BALIUS.

Rooseveltas kalbės Bostone.
Šią seredą, kaip 5:15 po 

pietų, ant Boston Common 
sodo kalbės prezidentas 
Rooseveltas. Jis atvažiuos 
automobilium su savo paly
dovais iš Providence’o mies
to. Įvažiavimo kelias jam 
nuskirtas toks: Blue Hill 
avenue, Seaver Street, Co
lumbus avė., Park square ir 
Charles Street, prie kurio 
stovi Boston Common so
das. Prezidento paradą ly
dės ir sode tvarkos žiūrės

IšSiKAN PAVOJA FOKN1SIUOTAS 
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 Ounlap Street,
Dorchester, Mass.

PARSIDUODA
STUBA IR GAKADŽIUS.

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

26 Arthur St., Montello, Mass.

GYDYTOJŲ ADRESAI

Valerijos asmenybė išaiš
kinta.

... Ateinančioj subatoj, spa-
j-uokite uz socialistus kandi- jjq ivvks Dorchesterie- 
datus _ čių SLA? 359 kp. linksmasis; ?00 Policmanų. Rooseveltas

- vai. po pietų, tą pačią rudeninis balius. Svečių ir kalbės iš savo automobi- 
Hicnn. .us Lyrine, (irHu°u piisiŽHdejo Luti Ruiinm Lūs pust3t\t<i
Odd Fellows salėj. visos plačios apielinkės, bus 

smagu laiką praleisti. Pasi
matyti ! Reporteris.

į tam tikra platformė.

Vanduo užliejo South Bos
tono gatves ir skiepus.
Ant Telegraph ir Mercer

gatvių kampo šį panedėlį S1OS =ąVaites radio prū
sokas susitiko su smarkiai gramas bus sekantis: 
lekiančiu automobilium ir, L Don Russell’s orkestrą 
vengdamas nelaimės, pasu- įg Montellos: 
ko i šoną: bet tuomet atsiti- 9. Marijona Milteniutė. Valgius gamins lietuvių mo
ko kita nelaimė: jis numušė dainininkė iš Montellos- terų komitetas ir vakarienė 
hydrantą, iš kurio gaisrinin- 3 Dialogas — “Pas Dak- 
kai ima vandeni gaisrams tarą” — sulos J. Grvbas ir J. 
gesinti. Iš hydranto šovė di- pakarklis iš Norvvoodo. 
džiausią vandens srovė ir Prašome užsistatvti savo 
bematant užliejo visas ap- radijus — WHDH. stoties 
linkines gatves. Jos išrodė (83o kilocikliaus) kaip 9:30 
kaip upės. Žemesnėse vieto- rvte šį sekmadieni. Po

Radio programa.
Šios savaitės radio

sj sekmadieni, ro pro 
se prisisėmę pilni skiepai ir gramui prašome parašvt lai 
sugadino daug daiktų. Nu- šką arba atvirutę f 
kentėjo ir kehatas lietuvių WHDH Lithuanian 
šeimynų. gram, Boston, Mass.,

nešdami kaip patiko

stoti
Pro-
pra-
pro-

Bus didelis balius—bilietai 
“Keleivio” ofise.

Bendras Draugijų Komi
tetas rengia didelį balių 15 
lapkričio. Tam tikslui yra 
paimtos abidvi lietuvių sa
lės — apatinė ir viršutinė.

PIANO LEKCIJAS
duoda suaugusiems ir jauniems 

VALENTINA MINK1ENĖ. baigusi 
New England Muzikos Konservatori
ją. Adresas toks:

73 FARRAGUT RP.. SO. BOSTON.
Tel. SOUth Boston 3371.

žada būti labai gera. Bus 
taipgi į valias alaus ir šauni 
muzika. Pelnas skiriamas

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS-

TYTOJAI. 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas,
priežiūra, kaina prieinama. 
326 BROADVVAY,
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

A. J. ALEKNA

Saugi

Amerikos Lietuvių Kongre- Flood Sq. Hardware-o reikalams. Bilietas į ba
lių tik 75 centai asmeniui. 
Bilietų galima gauti “Kelei
vio” ofise ir pas Komiteto 
narius.

Beje, valgomųjų daiktų 
krautuvininkai ir farmeriai

. __________ —r f____  1— prašomi aukoti savo pro-
Marė Laukaitienė pagimdė gramas. Jei norėtumėt iš- duktus baliui. Užtai bus de- 

trinukus. girst kokią dainą ar muzi- darni jų skelbimai į baliaus
Marė Laukaitienė, 24 me- ką, malonėkit paminėt ir programą. Produktus gali- 

tų amžiaus moteris, kuri mes bandysim išpildyt jūsų ma pristatyt į Barčių na- 
sveria vos tik 110 svarų, pe- prašymus. mus, 119 L st., So. Boston.
įeitą sąvaitę Norvvoodo li
goninėj pagimdė 3 mergai
tes. kurios visos kartu svė
rė 17 svarų.

Laikaitienės vyras, Juo- 
A- i zas Laukaitis, yra paprastas
ra-Pereitą sąvaitę buvo

syta šioje vietoje, kad ___________ , ____
damas toliau šitą darbą tęs-ithens streeto tarpduryje bu- darbininkas ir "dirba Bird & 
ti musų kolonijų orgamzaci- Vo rasta negyva lietuvė, ži- Son kompanijos dirbtuvėj,

noma tiktai Valerijos var- Walpolėj. Laukaičių šeimy-

Steponas Minkus. B. D. Komitetas.

PIGIAI PARDUOSIU
3 saliunai parsiduoda gerose vieto

se, vienas Brightone, 2 South Bosto
ne. Kreipkitės pas

R. J. VASIL
409 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Ruimas Išsirandavoja
Ženotai porai arba senai moteriai.

du. Dabar pasisekė išaiškin- na gyvena Stoughtone, 546 X?™ ka^S’-
ti, kad pilnas ios pavadini- Pearl st žias oras- -MRS zaldokas <3>
mas buvo Valeriia Šiaulie- _________ 22 St,llman Roslinda!e’ Ma '------------------------__

jom:
Taigi Bostono kolonija su 

apylinkės miestais ir prade
da šitą darbą dirbti. Tuo
tikslu 1 lapkričio bus minė- 'nė, 45 metų amžiaus mote- Vandalai apdraskė orlaivį. MOKAM BRANGIAUSIA

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 VV. BROADVVAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

toji konferencija ir prakal
bos.

Į konferenciją yra kvie
čiamos visos Massachusetts, 
Nevv

ris. Iš pradžių buvo manyta. Ties Cochituate mieste-__ __  _ Aš moku brangiausiai už seną auk-
kad ją kas nors užmušė, bet liu/netofi’nuo’ Boštono/aną į’k^Jšvk,? agS.** tnrit bile 

VVALTER KARWOWSKY 
183 Shawmut avė., Boston, Mass.

valdžios daktaras padarė dien buvo priverstas nusi-
u . . .. . , skrodimą ir atrado, kad ji i leisti didelis orlaivis. Matv- ____________________
Hampshire ir Maine o mrnis paprasta mirtimi. darni, kad mašina palikta Parsiduoda Saliunaskuo„oaų lSSi± PT? k°Ja.bY™ apa^ta' viena- vaikėzai tuojau ,n-. b! " P„,

kuopos Pageidaujama. kad 0 kita tik pancekoj: tačiau -;a ap5pįt0 ir pradėjo ardv- ki A,acuskite-
delegatai atsivežtų manda- ,pančekos padas buvo šva- ti- kas sėdvnę kas koki in- i-At-KAS’ -- 
tus arba įgaliojimus nuo rus, iš ko policija tuoj pada- strumenta/kas šmotą spar
ta vo orgamzaci ių. Konfe-!rė išvadą, kad ši moteris ne no _ išdraskė ir išnešiojo 
rencijoj bus įsteigta apskn- patl j tą tarpduri atėjo, nes beveik visa lėktuvą. Tai a- 
cio organizacija ir sudaryta pančekos padas nėra ant že-. merikiečių minių kulturin- 
centro organas, kuris susi- mės buvęs. Reiškia, ji turė- ^mas! ‘
dės iš draugijų atstovų. A p- j0 mini kur nors kitur ir ' ” _________
link šį centrą bus steigiami kas nors turėjo ją tenai at- Berkshire audinyčios strei- 
lokalimai komitetai, kurie nešti ar atvežti ir negyvą kas baigtas
veiks tik savo kolonijose. tarpduryje pasodinti. Poli- FaH River Berkshire au- 

cija ?ueme vieną puslenkb'^j^.-j^ streįkas, oficialiai
Leoną Scecinski, kuns gv- atšauktas ir visose šakose

■ vena antrose duryse nuo to

\DR. J. LANDŽIUSI
• Lietuvis Gydytojas.
• Valandos: Nuo 9 iki 10;

Nuo 2-4 po pietų,
Nuo 7-9 vakare.

J TAIPGI PRISKIRIA AKINTUS. 
Telefonas: SOU-Boston 2712

253 Broadway, So. Boston. Mass.

534 E. BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

LINKSMAS RUDENINIS BALIUS
Rengia Dorchesterio SLA. 359 Kuopa,

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

Prasidės 7:30 vai. vakare.
Tarptautinis Institutas ren-k»i;., i“'—-------------------- - atšauktas ir visoseg.a balių ,r paroda. (Vena antrose duryse nuo to dėu dirbti A, buv0 

larptautinis Institutas namo, kur Šiauliene buvo pakeltos 5 nuošimčius, ir 
Bostone susideda iš įvairių rasta negvva. Kaimynai sa- kaip unijos atstovai sako, 
ateivių organizacijų. Jo tik- ko,^ kad gvva būdama u <įlabar darbininkai tos 
slas yra tarpininkauti tarp dažnai pas tą puslenkj atei- dirbtuvės uždirbs $13 i sa

vaitę ir daugiau. Bet unijaateivių ir senų amerikiečių davo ir abudu gerdavę 
ir padėti vieniems kitus ge- Sakoma, kad Valerija 
riau pažinti. Tuo tikslu in- Šiaulienė palikusi keliatą 
stitutas rengia dainų ir šo- vaikų, bet ji jų nežiūrėjusi 
kių vakarus žymiose ameri- ir nežinojusi, kur jie yra. 
kiečių salėse, kur ateiviai Tas puslenkis taipgi turįs 
demonstruoja savo liaudies keliatą vaikų, bet ir jie sve- 
šokius, kostiumus, dainas ir timų globojami.
tL Tose iškilmėse dažnai ---------------

reikalauja
nuošimčių.

algas pakelt 16

IŠKILMINGA VAKA
RIENĖ.

Rengia Moterų Ratelis šį 
Sekmadienį Spalių 25 dieną 
Lietuvių M. Žinyčioje. Va-

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

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

UETUV18 GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėlioniis ir Šventadieniais 
nuo 10 ilu 12 ryta.

278 HAKVAKD STBEET 
laoip lnuian st. arti Ceottal akv, 

CAMBKIDGE, MASS.

MEDICINOS
Telef oc m 21324 
DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 pc pietų, 

nuo 7 iki 8 .akare.
107 SUMMEK STREET, 

LAVVRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 Seollay Sųuare, Ro?m 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044.J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

I
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-1 
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

Tel. So. Boston 266V. 

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS PENTIS1 AS

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

NEDĖLIOMIS; 
iki 1 v. p j pietų 

tik «U-i tania.

Seredomis iki 12 di s 3*. 
Ofisas “Keleivio” ou cna.

UI BROADVVAY, tarp C r D st, 
SO. BOSTON, MAS C

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (akloje) aky
se sugražinu šviesa linkamu 
laiku.
J. L PAŠAKARNIS, D= 
447 Broad«ay, So. Bost>>i, Mas*.

įvainaueiae
Pokiliams. Vestuvėm*, Namuose Vai
šėms ir Baliams. Specialiai kainos 
sumažinamos. Pristatom preitai ii 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

195 L STREET.
SO. BOSTON. MASS.

Į DR. MARGELIS
J Gydytoja* ir Chirurgą*

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro vious legalius dokumentus 

317 E STREET 
(Kampas Broadway) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS. KO
TUS, REIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (storage) už 

2 nuošimčiu nuo daiktų vertė*.
1854 DORCHESTER AVĖ, 

Arti Ashmont Stoties 
DORCHESTER. MASS.

Tel. TALbot 5208.

Valanda: 10—2; ('►—g 
Sekmadieniais: 1*—IS.

3325 So. Halsted SL 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8->83

i

Tel. Univenuy >466

Dr. Susar. 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTIS ?*
J ALANDUS: »-6 Ir 7-».

678 Mas*achu«ett* Avė.,
(PRIE CENTRAL SK' ERO) 

CAMBKIDGE, MA S.

BAY VIE V 
MOTOR SERVICE

dalyvauja ir lietuviai. Insti
tuto valdyboj irgi yra vie
nas lietuvis, tai adv. šalna.

šį sezoną institutas pra
deda dideliu balium ir pa
roda. kuri įvyks spalių 23 
vakarą Statlerio Hotely, 
Imperial Bali Room, 8:30 
vai., ir tęsis iki 1 valandos 
lyto. Tai bus pėtnyčios va
karas. įžanga: SI.00.

South Bostono airių kata
likų šv. Petro ir Paulo baž
nyčioj ant Broadway perei
tą nedėldienį vienai airei 
buvo pavogta su “paketbu- 
ku” $370.

Laisvės Choro vakarienė
Nedėlioję, spalio-Oct. 25, 

1936, nuo 8 vakare, St. 
Omer Hali, 376 W. Broad- 
* my, South Bostone. Bus or- 
Lč&tra. Įžanga 50c

Gaisrininkų inžino katas- karienė įvyks kaip 6:00 vai.
trofa. vakare. Vakarienė bus labai

Allstone pereitą sąvaitę skani, nes susidės iš lietu- 
smarkiai lėkdamas gaisri- viškų kopūstų, bei įvairių 
ninku inžinas ant kryžgat- skanumynų. Įžanga tik 25c. 
vio susikūlė su autom obi- y patai. Po vakarienės bus į- 
lium ir su troku. Inžinas ap- vairių žaidimų bei pasilink- 
sivertė ir keturi ugnagesiai sminimų. Kviečia M. Rate- 
buvo sunkiai sužeisti. lis visus dalyvauti.

RŪPESČIO JAU NĖRA!
Ilgai, be jokio vargo tarnaus jums geros išdirbystės ir 

musų gvarantuotas OIL BURNERIS.
Vartojimas jo. apseina pigiausiai.

Nuo pat pradžios musų pardavimo ir Įtaisymo Oil bur- 
nerių, visi musų kostumeriai pilnai yra patenkinti.
Mes Įtaisome OIL BURNERIUS j virtuves. Į kambarius 

ir skiepus. Parduodam ir ant lengvų išmokėjimų.

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Telefonam: SOI -th B«»«ton

Tas Reiškia Mažesnes jums Taksas
30,000 žmonių turi pelningus užsiėmimus Massa
chusetts valstijoj Alkoholinių Išdirbysčių Industri
joj ir gauna į sąvaitę algų $750,000 ar $39,000,000 
į metus. 1935 metais ši valstija suėmė taksais, leidi
mais ir muitais nuo šitos industrijos $4,187.061.

BALSUOK YES
| PAKLAUSIMUS 1, 2 ir 3

PASKUTINĖJE KOLUMNOJE VIRŠUJE 
ANT BALSAVIMO BALOTO

1. S’"” It-enses be granted in this city (ortown) for tbe 
sale t....e:n of all aleoholie beverages (vvhisky, rum, gin, 
malt beverages, «ines and all other aleoholie beverages)?
2. Shall licenses be granted in this city for town) for the 
sale therein of wines and malt beverages ( wines and 
beer, ale and all other malt beverages ?

3. Shall licenses be granted in this city (or town i for the 
sale therein of all aleoholie beverages in packages, so 
called, not to be drunk on the premisos ?

BSH
INOEJ

asą
IMI I

THE MASSACHUSETTS LICENSE COMMITTEE
V ai trr E. Guyette, Chairman — Hcrhert P. Ward, Secretary

V^oeoeoccėocooeeeeoeooeeoeaoeeceeeeeooeooeoetseoeoc

Teleph“ i* 

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

PASITARKIT SU

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

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

DR-GRADY*2^™?Sl
Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.

Taipgi taisome Automo! iliua ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — sa v įlinkai.

iTais\mo ir dr monstrą vi ir.
1 HAMLIN STREET 
Kamp. East Eighti St. 
SO. BOSTON, MASS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

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

Kreipkitės jūsų nuliudimo valandoje, mes duosime geriausią ;>atar-
navimą. Adresas:

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

Brocktono ofisas: Tel. Brockton 4110
16 Intervale Street, Montello, Mar*.

i i




