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Amerika Džgyre Rooseveltą; 
Gali būt Atgaivinta NRA.

Kuri. Coughlin Pa
sislėpė.

Jo “partija” jau nebegyva 
ir radic pamokslų daugiau 

nebebus.

Mirties Spinduliai 
Saugos Angliją.

Šviesa naikins priešo 
laivius.

or-

A merikos Lėkiu vai
Skandins Laivus.
Ateinančią subatą Ame

rikos karo orlaiviai bom
boms mėtyt demonstruos,

DARBININKŲ ALGOS 
JAU PRADĖJO KILTI.

(senato-

Rinkimai sudavė smarkų 
smūgi Vyriausiajam Teis

mui ir visai reakcijai.
Pereitame “Keleivio” nu

mery jau*buvo trumpai pra
nešta, kad 3 lapkričio rinki
muose Rooseveltas vėl iš
rinktas keturiems metams 
Jungtinių Valstijų prezi
dentu. Šiandien gi paduosi
me daugiau smulkmenų 
apie tuos rinkimus ir apie 
tai, kokios Įtakos jie gali tu
rėti Amerikos gyvenimui.

Visų pirma reikia pažy
mėti, kad Roosevelto laimė
jimas buvo toks milžiniš
kas, kad Amerikos istorijoj 
d a nėra tokio buvę. Jis ga
vo iš viso 25,810,049 balsus 
ir pasiėmė visas valstijas, 
išskyrus tik Maine’ą ir Ver- 
montą, kurios teko republi
konų kandidatui Landonui.

Iki šiol yra paskelbti tik
tai trijų kandidatų gauti 
balsai, būtent:

Rooseveltas 25,810,049
Landonas .... 16,000,109
Lemkė .......... 655,312
Lemkė buvo kun. Cough- 

lino kandidatas. Jis agitavo 
už jį per radio. kad atitrau
kus balsuotojus nuo Roose
velto. Sakoma, kad tai buvo 
republikonų sugal v o t a s 
“skymas” ir Coughlinas bu
vęs jų pastatytas agitato
rius. Po rinkimų Coughlinas 
paskelbė, kad jis uždarąs 
visą savo “partiją” ir dau
giau per radio nekalbėsiąs.

Nors republikonų kandi
datas Landonas gavo apie 
16.000,000 balsų, tačiau tik 
dviejose aukščiau minėtose 
valstijose jis gavo didžiu
mą. Todėl iš visų elektori- 
nių balsų, kurių iš viso yra 
531. Landonas gavo vos tik 
8 elektorinius balsus.

Šitokios katastrofos re
akcinė Amerikos plutokra- 
tų partija nekuomet nesiti
kėjo. Ji išleido milionus do
lerių agitacijai, buvo papir
kus beveik visą šalies spau
dą, iš kalno jau skelbė savo 
“laimėjimus,” ir tikrai tikė
josi laimėti. Tai parodo, 
kaip toli ta partija yra atsi
skyrus nuo žmonių, kaip 
mažai ji pažįsta liaudį.

Rinkimų rezultatai tiek 
pritrenkė republikonus. kad 
jie patys atsikvošėję prade
da kalbėti, ar tik nereikės įų 
partijai statyti kryžių. Jų 
kandidatas Landonas už
miršo net ir apie pyragą, 
kuris buvo iškeptas “perga
lės” baliui po rinkimų. Tas 
“victory cake,” papuoštas 
patriotiškomis spalvomis ir 
pastatytas ant bufeto rinki
mų dienos vakarui, buvo vi
sai užmirštas ir tik rytojaus 
dieną rastas sudžiūvęs.

Pereitą sąvaitę buvo ren
kama taipgi 35 senatoriai ir 
432 kongresmanai ir 33 val
stijų gubernatoriai, neskai
tant mažesnių valdininkų 
Beveik visi jie buvo išrinkti 
iš demokratų.

Naujo Kongreso sąstatas 
bus šitoks:

Senate: 75 demokratai, 
17 republikonų, 1 progresy 
vis, 2 farmeriai-darbiečiai,

1 nepriklausomas 
rius Norris).

Atstovų bute: 334 demo
kratai, 89 republikonai, 7 
progresyviai, 5 farmeriai- 
darbiečiai.

Šitokia milžiniška Roose
velto pergalė parodė, kad 
šalis karštai pritaria jo poli
tikai. Šita jo pergalė buvo 
stipins antausis Vyriausia
jam Teismui, kuris naikino 
Roosevelto vykinamas re
formas, ir smūgis visai re
akcijai. Didžiausis antausis 
teko geltonlapių karaliui 
Hearstui. kuris atakavo 
Rooseveltą kaip “Maskvos 
agentą.” kaip “socialistą” iri 
net “anarchistą.” Tūli šitų 
reakcininkų po rinkimų su
sirgo, kiti net nusižudė.

Nors mes nesame Roose
velto partijos žmonės ir ne 
visai jo politikai pritariam, 
tačiau turim pripažinti, kad 
iis yra padaręs darbinin
kam šiek-tiek gero. Viena iš 
svarbiausių io reformų bu
vo NRA, o kita, tai senojo 
amžiaus apsaugos įstaty
mas, kuris įneis galėn 1937 
metais. Neveltui juk darbi
ninku unijos išleido S156.- 
240 agitacijai už Roosevel
tą.

Nėra abejonės, kad dabar 
Rooseveltas stengsis dar 
daugiau naudingų darbinin
kams reformų įvesti. Jau 
kalbama, kad busianti at
gaivinta ir NRA. Jeigu Vy- 
riausis Teismas vėl mėgins 
atsistoti skersai kelią, tai 
sakoma, kad Kongresas pa
taisysiąs konstituciią taip. 
kad Vyriausiajam Teismui 
bus “nukarpyti ilgi skver
nai.”

Pamatę, kad darbininkų 
padėtis labai sustiprėjo, ka
pitalistai jau patys pradėjo 
kelti algas, kad išvengus 
streikų. Plieno kompanijos, 
kurios samdo anie 600.000 
darbininku, pakėlė 10 nuo
šimčių atlyginimo visiems. 
Mažiausia alga busianti 55 
i diena. General Motors au
tomobiliu kompanija, kuri 
samdo 200.000 darbininkų, 
pakėlė visiems po 5 centus į 
valandą. Chryslerio auto
mobilių kompanija. kuri 
«amdo 67.000 žmonių, pa
skelbė išdalvsianti prieš 
Kalėdas 54,000,000 bonuso.

Kitose pramonės šakose 
tas pats dedasi. Viena audi
mų kompaniia pakėlė net 
oo 53 į sąvaitę savo darbi
ninkams, kurie iki šiol ne
gaudavo nei po §2 į dieną.

Jeigu, rinkimus butų lai
mėjęs plutokratu kandida- 
fas Landonas. tai darbinin
ku algos, be abejonės, šian
dien butų jau kapojamos.

Už penkių metų prie An-
Pagarsėjęs savo demago- glijos pakraščių jau negalės kas &a;ėtų atsitikti priešo 

giškais radio pamokslais prieiti joks priešas. Angliją žvynui, jei toks mėgintų 
Romos katalikų kunigas Į saugos nematomi mirties kada nors pulti sios šalies
Ccughiin po rinkimų su
smuko kaip lepšė. Pereitą 
subatą jisai pareiškė, kad 
per radio jis daugiau iau ne
kalbėsiąs ir jo “socialio tei
singumo partijos” veikla 
uždaroma. Kitaip sakant, ta 
organizacija numarinama.

Anot tos pasakos, kun. 
Coughlinas “lėkė kaip saka
las, nutupė kaip vabalas.”

spinduliai, kurie sunaikins pakraščius nuo jūrių. De- 
kiekvieną užpuolikų oriai- monstracija bus ant Great 
vi, nežiūrint kaip aukštai jis'Sak Lake ežero, kur bomba-
skristų. Taip pasakė “Sun- 
day Dispatch” korespon
dentui viena?

svydziai lėktuvai mėtys 
bombas į taikinį. Devyni 

aukštas Ang-1 naujausios konstrukcijos 
lėktuvai, lėkdami 200 mvliu

Ispanijos Sostinė Liepsnose; 
Žmonės Didvyriškai Girasi.

RESPUBL1KOS VYRIAU
SYBĖ IŠSIKĖLĖ VA- 

LENCIJON.

kokį dabar varo Ispanijos 
j fašistai, kurie vadina save 
; “patriotais.” Madridas su 

.. .1,500,000 gyventojų bom- 
Francuzija duotų Ispanijai barduojamas didžiausiu pa

siutimu, nuodais ir bombo
mis žudomos moterys ir ma
ži vaikai, o puikiausi miesto 
triobėsiai verčiami griuvė
siais. Ir dėl ko? Dėl to, kad
Ispanijos žmonės išsirinko 
demokratinę valdžią, kuri

pagalbą, jeigu Anglija 
su tuc sutiktų.

Rašant šiuos žodžius, te
legramos iš Ispanijos sako, 
kad Madridas dega. Fašis
tai bombarduoja miestą iš 

ir tuo pa
čiu laiku mėto bombas iš 
oro. Kai
bombos,

lijos vyriausybės nary s. , - , ,
Mirties spinduliai Angii- 1 valandą , greitumu ir r.eš-

joj esą jau tiek ištobulinti, Į(lami bom°as po 300 svarų, armotu
kad ir dabar jie paralyžiuo- smarkiai kris žemyn, paleis aimo^
ja orlaivius kelių tūkstančių

Kaip laikraščių reporteriai pėdų aukštumoj. Žmogų jie
nuvyko į jo namus pasitei 
rauti, kodėl viskas taip grei
tai sugriuvo, tai jiems buvo 
paaiškinta, kad Coughlino 
nėra namie ir ilgai nebusią. 
Matyt, jis dabar slapstosi. 
Kiti sako, kad nusibankru
tavę republikonai neužmo
kėjo jam už Roosevelto 
šmeižimą per radio.

irgi užmuša, jeigu jis pabu. 
na juose nors 5 minutes. 
Negana to, jie išsprogdina 
ir bombas orlaiviais veža
mas. Jie esą visai nematomi 
ir apsisaugot nuo jų negali
ma.

po bombą, ir akies mirksny 
vėl iškils aukštyn, kad jų 
nepasiektų priešlėktuvinės 
priešo kanuolės.

nepatiko fašistiškiems ge- 
į miestą krinta nerolams, saujalei dvarinin- 

skleisdamos nuo-ku ir kunigams.

Prancūzijoj Įsteigia
“Oro Infanieriįa.”
Francuzijos valdžia nuta

rė pasekti Rusijos pavyz
džiu ir įsteigti “oro infante- 
riįą” arba “skraidomąją 
pėkštininkiją.” Tai reiškia, 
kad pėkštininkai bus trans
portuojami lėktuvais ir iš
metami žemėn su parašiu
tais, kaip dabar daroma So
vietų Rusijoj. Šitokia ka
riuomenė turinti labai dide 
lės reikšmės taip gynimosi 
kaip ir užpuolimo tikslams, 
nes ji gali atlėkti ir nusileis
ti kiekvienoj vietoj. Ji gali 
nutūpti už priešo pozicijų ir 
užpulti jį iš užpakalio. O 
saviškiams ji gali akies 
mirksny visur pristatyti pa
galbos. Apsuptam miestui 
ar tvirtovei tuo budu gali
ma pristatyti maisto, karo 
medžiagos ir net kareivių.

Areštavo Kongres- 
maną Hoeppelį.
Pereitą subatą Richmon- 

do mieste. Virginijoj, fede
ralės valždios agentai su
ėmė kongresmaną Hoeppe
lį ir io 24 metų amžiaus sū
nų. Hoeppelis buvo nuteis
tas "VVashingtone kalėjiman 
už kyšių ėminą. Jisai paėmė 
iš tūlo baitimoriečio iveso 
51,000, žadėdamas parū
pinti iam tarnybą M’ėst 
Point karo mokykloj. Toj 
transakcijoj tarpininkavo 
Hoeppelio sūnūs. Jiedu ape
liavo ir laikinai buvo .po 
kaucija išleisti. Kai vyriau- 
sis teismas judviejų apelia
ciją atmetė, jiedu pasislėpė. 
Bet slapti agentai vistiek 
juos sugavo.

Prancuzija ir Angli
ja Nepripažins 

Fašistų.
Paryžiaus laikraštis “L’- 

Oeuvre” pereitą subatą Įdė
jo straipsnį, kuriame aiški
nama. kad Francuzija ir 
Anglija nepripažinsiančios 
Ispanijos fašistų, jeigu jie 
paimtu valdžią į savo ran
kas. Juk negalima esą pri
pažinti tokio režimo, kuris 
ginklais paima valstybės 
vairą. Jeigu fašistai norėtų 
pripažinimo, tai jie turėtų 
sušaukti parlamentą ir kon
stituciniu keliu duoti žmo
nėms progos išrinkti val
džia.

Gardnerv Gerai Ei
na Darbai.

Gardner, Mass.—Kapita- 
'istinė spauda skelbia, kad 
šį rudenį čia labai pagerėjo 
darbai. Tas pagerėjimas 
galima esą matyt iš to, kad 
per sąvaitę dabar čia išmo
kama 5161.915 algų darbi
ninkams. Tai esąs aukščiau- 
sis algų rekordas šiam mies 
teliui. Net geriausiais 1929 
metais čia buvo mokama į 
sąvaitę tiktai 5138,575.

Gardnerv dirbami dau
giausia pintiniai rakandai. 
Darba reikia gerai mokėti.

VAIKAS NUSIŽUDĖ.
KAD PALENGVINUS 

ŠEIMYNAI.
Berkelev, Cal. — Pereita 

sąvaitę čia nusišovė Eugene 
Kaufman, 14 metų amžiaus 
mokinys. Jis rūpestingai už
tiesė lovą laikraščiais, kad 
nesukruvinus patalinių, pa
skui atsigulė ir paleido sau 
šūvį. Paliktame raštely jis 
-'ako: “Nutariau mirti, kad 
šeimynai nereikėtų rūpintis 
apie mane.”

HITLERIS NUŽUDĖ KO
MUNISTŲ VADĄ.

Pereita sąvaitę Hitlerio 
budelis Hamburge nukirto 
komunistų vadui Edgarui 
Andrei galvą. Andre buvo 
pasmerktas užtai, kad orga
nizavo komunistus kovai su 
hitlerininkais.

AFRIKOS POLICIJA
AREŠTAVO 2 BEŽ

DŽIONES.
Hearsto žinių agentūra 

praneša, kad Kairo mieste 
(Afrikoj) policija areštavo 
ir uždarė už grotų dvi bež
džiones, kurios buvo savi
ninko išmokintos plėšikauti.

Meksiko i Sočializuo- 
jama Medicina.

Meksikos parlamentan 
tuoj busiąs įneštas įstaty
mo projektas, kuriuo siūlo
ma socializuoti mediciną. 
Visuomenės sveikata yra 
valstybės reikalas ir todėl 
valstybė turi žiūrėti, kad 
medicinos pagalba butų tin
kamai ir planingai žmo
nėms teikiama. Įstatymo 
projektas siūlo paimti visas 
medicinos mokyklas valsty
bės žinion ir daktarus- skirs- 
tytl lygiai pO ViSžj Sali. \ iSi 
daktarai turės būt Meksikos

dingas dujas, tai iš visų pu- Gal kai kam neaišku, iš 
siu fašistų tankai laužiasi kur fašistai gauna kareivių, 
per darbininkų apkasus, no- jeigu žmonės jiems nriešin- 
rėdami pasiekti patį miestą, gi. Dalykas yra toks, kad 

Darbininkai ginasi nuo tikrų ispanų fašistų armijoj 
fašistiškų žmogžudžių did- visai nedaug. Jie prisigabe- 
vyriškai. Lavonai vežami iš no Afrikos laukinių maurų 
fronto vežimais, bet jų vie- savo velniškam žygiui. Mau- 
ton stoja kiti. Stoja netik tams jie sako, kad respubli-
vyrai, bet ir moretys ir mer
ginos.

Respublikos vyriausybė 
pereitą sąvaitę išsikėlė iš 
Madrido į Valenciją. Tai y- 
ra trečias iš eilės didžiausis 
Ispanijos miestas, svarbus 
pramonės centras ir juros 
uostas. Sakoma, kad Valen- 
cija yra daug stipresnis at
ramos punktas respublikos

.......... x . . . . . valdžiai, negu buvo Madri-
.\bl„eCiai 11 at>ak°ming1 Ista- dag. .Jeigu fašistai Madridą 
tymams. paims, tai respublikos val

džia vesianti prieš juos ka
rą iš pietų, taip kaip jie da- 

jbar ėjo į Madridą iš pietų 
pusės. Pietinė Ispanija yra 
turtingiausia krašto dalis, 
tirštai apgyventa ir žmonės 
yra karšti respublikos šali-

subata čia sunkiai susižeidė aV?Ka^ ,^a(? ***, ya^ 
prie darbo Mykolas Davi-

Loicelly Sunkiai Su
žeistas Lietuvis.

Mykolas Davidonis nukrito 
į elevatoriaus šulini.

Lowell, Mass. — Pereitą
džiai veikti busią daug len- 

donis, 40 metų amžiaus lie- ~x’au; Be to, užėmus pietinę 
tuvis. Jis dirbo Omaha Pa- k^paniją, fašistai butų at-
cking Co. firmoj ir nukrito | ?k,rtl P?.rtuSallJos- Per 
i šulini, kuriuo elevatorius: Kurią dabar jie gauna para- 
kelia žmones. Matyt, šulinys!111*?? ,s Vokietijos ir Italijos, 
nebuvo tinkamai ‘ apsaug'o-1 . NoJ? torptautmiu zviles- 
tas. Sužeistas Davidonis bu-' nlH .Madrido Plonumas zy- 
vo nugabentas ligoninėn, j U1131. P®**®1,1? fa>lst? Plc«‘y- 
kur pasirodė, kad jis turi,??- 11 Vokietija su Italija 
nulaužtą kairiąją koją ir Plos turbut pripažintą kaip
gali būt sužeisti viduriai. teisėtą Ispanijos valdžią.

tačiau strateginiu žvilgsniu 
valdžios pozicija busianti

TRAUKINYS ĮVAŽIAVO 
MINION.

Kairo mieste. Egipte, į 
Teležinkelio stotį buvo pri
sirinkę daug žmonių pasi- 
ikti savo premjerą Mustafą 

Nahas Paša grįžtant iš Lon- 
dono, kur jis pasirašė Ang- 
’ijos-Egipto sutartį. Bet ka
žin kas atsitiko su mašinis- 
u, kad traukinys nesustojo 

kur jam reikėjo, o įvažiavo 
tiesiai į susirinkusią minią. 
Dvylika žmonių buvo už
mušta ir daug sužeista.

BARCELONA APŠAUDĖ 
ANGLŲ LAIVĄ.

Šio panedėlio naktį Bar- 
celonos fortai apšaudė ang
lų motorinį laivą, kuris 
nlaujkė tenai pasiimti Angli- 
ios konsulo pasta. Matyt, is 
nanai manė. kad tai fašistų 
laivas. Jo viršum pralėkė 8 
šoviniai. Tuomet anglų lai
vas užsigesino žiburius ir 
apsisukęs dūmė atgal

BELGIJOS KARALIUS
PIETAVO SU ANGLIA

KASIAIS.
Pereitą sąvaitę Belgijos 

karalius Leopoldas pasi
kvietė pas save į svečius 64 
angliakasius su jų šeimyno
mis ir iškėlė jiems pietus

geresnė Valenc-ijoj. Valsty
bės auksą irgi pasiėmė val
džia.

Galimas dalykas, kad Is
panijos respublika susilauks 
pagalbos ir iš šalies. Fran 

įcuzijos premjeras Blumas
Papietavus, jis pasakė jiem pareiškė, kad jis esąs pasi
kalbą, pavadino juos tikrais 
didvyriais ir kožnam prise-

'•engęs atmesti “nesikišimo 
sutartį ir duoti Ispanijos vv-

gė po medalį. Tie angliaka- riausybei pagalbą, jeigu su 
šiai yra pasižymėję gelbėji-'tuo sutiks Anglija. Reakci
nio darbu po sprogimo Bou- ninku tarpe šis pareiškimas

kos valdžia buvo juos pa
vergus. Todėl, sako, eikit 
šen su mumis, nuverskim 
Madrido valdžią, ir jus tuoj 
busit laisvi. Ir maurai tam 
tiki. Jie nesupranta, kad 
kaip tik tie patys fašistiški 
generolai ir buvo juos pa
vergę.

Toliau, fašistai turi pasi
žaboję vadinamąjį “svetim
šalių legijoną,” kur s susi
deda iš visokių pasaulio 
valkatų ir avantiūristų. Už 
kvortą vyno tie legijonie
riai sudegins visą miestą.

Tai iš šitokių gaivalų su
sideda Ispanijos fašistų ar
mija, kuriai Romos katali
kų bažnyčia dabar po visą 
pasaulį renka pinigus.

Bet ar fašistai pairas Ma
dridą. tai dar klausimas. 
Madridas turi tarp 100,000 
ir 200,000 ginkluotų vyrų ir 
moterų, tuo tarpu kai fašis
tų generolo Franco armija 
turi nedaugiau kaip 80,000 
užpuolikų, iš kurių tik apie 
30,000 yra tikros ispanų ka
riuomenes, o visi kiti, tai 
Afrikos laukiniai ir “sve
timšaliai legijonieriai.” Jei
gu jie paims Ispanijos sosti
nę, tai tik dėl to, kad jie yra 
apginkluoti geriausiais Vo
kietijos ir Italijos ginklais, 
turi daugybę greitųjų tan
kų, kulkasvaidžių, orlaivių 
ir nuodingų bombų. Bet su 
Madrido paėmimu karas da 
nepasibaigs, nes žmonės sto
ja už demokratinę respubli
kos valdžią ir rems ją-viso
mis jėgomis. Anksčiau ar 
vėliau, fašizmas bus su
triuškintas.

vene anglių kasykloj, kur 
žuvo jų 28 draugai.
KRITO 3 MEKSIKOS

MAIŠTININKŲ VADAI.
Jalisco valstijoj, Meksi

koje, pereitą sąvaitę respu
blikos kariuomenė apsupo 
būrį maištininkų ir užmušė 
3 vadus, kurie paskui buvo 
pakarti ant medžių, kaip įs
pėjimas kitiems respublikos gyventojams, 
priešams.

STREIKAS MEKSIKOJ
NUTILDĖ TELEFONUS.
Pereitą subatą Meksikoje 

sustreikavo telefono kom
panijos darbininkai. Tele
fonu susikalbėt nebuvo ga
lima.

i <ukėlė didžiausi furorą. 
Vienas fašistas Francuzijos 
parlamente pradėjo rėkti, 
kad už šitokią kalbą Blum 

; turėtų būt atiduotas aukš
čiausiam teismui kaip “ša
lies išdavikas.”

Ar Anglija pritars Blumo 
-ugestijai, da sunku pasa
kyti. Tuo tarpu Madrido gy
dimas priklauso vieniems jo 

Amer i k o s 
spauda iki šiol aiškiai sim
patizavo fašistams. Bet kai 
pamatė dabar fašistų žvėri
škumą, ii pradėjo jais pik
tintis. Ji pabrėžia, kad net 
per didijį karą, kuomet mie
stus atakavo svetimos armi
jos, nebuvo tokio baisaus 
turtų n gyvybes naikinimo,

LENKAI REIKALAUJA 
GINKLŲ PRIES NACIUS.

Dancigas yra nepriklau
somas miestas, tačiau, naciai 
tenai įsivyravo ir pradėjo 
lenkus persekiot. Pereitą 
sąvaitę jie užpuolė porą 
lenkų namų. Tas tiek suer
zino lenkus, kad jie pradė
jo šaukti: “Duokit mums 
ginklų, o mes tuoj padarysi
me Dancige tvarką.”
DA VIENA MOTERIS PA

GIMDĖ 5 KUDIK US.
Durhamo miestelio ligo

ninėj, North Carolinos val
stijoj, viena moteris pereitą 
sąvaitę pagimdė 5 kidikius, 
bet visi penki tuojau? mirė. 
Moteries vardo ir pavardė?- 
daktarai neišdavė.

V
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voldemarininkai.

Viršuje: iš kairės, prezidentas Kooseveltas, išrinktas da 4 metus eiti savo pareigas; dešinėj,

SOCIALISTŲ IR DARBININKŲ ŽINIOS

KOKIEMS POLITINIAMS SLA. seimas Clevelande 
KALINIAMS SKIRTI SLA pasmerkė fašizmą ir dikta- 

AUKX? turą Lietuvoje. Seimo pri
imta rezoliucija Lietuvos 

Paskutinis SLA. seimas klausimu aiškiai pasisako 
Clevelande paskyrė politi- už demokratiją. Taigi aiš
kiams Lietuvos kaliniams RUt Rad jr tie $400. kuriuos 
$400 auką. Seimas tačiau seimas paskyrė politiniams 
nenurodė aiškiai, kuriems kaliniams, priklauso tiems 
politinių kalinių tie pinigai kaliniams, kurie sėdi už de- 
turi būt atiduoti. Todėl si mokratiją, o ne demokrati

jos priešams, kokiais yraklausimą dabar užsimanė 
išspręsti Maspetho SLA. 
250 kuopos fašistai. Ir jie 
nusprendė, kad tų pinigų 
negalima atiduoti niekam 
kitam, kaip tik voldemari- 
ninkams, kuriuos Smetona 
sukišo kalėjimam

D. Klinga, A. Bazaras, B. 
Waichaitis ir kiti, kurie sta
to Pildomajai Tarybai šito
kį reikalavimą, galvoja taip:

"Politiniai kaliniai yra žmo
nės nuteisti kalėti už politini 
veikimą ar įsitikinimus. Jie 
moraliu žvilgsniu dikčiai ski
riasi nuo kriminaliniu kalinių, 
kurie yra nuteisti kalėti už pa
pildytas piktadarystes. Ta
čiau ir politinių kalinių Lietu
voj yra dviejų rusių. Vieni jų 
veikė išdavikiškais tikslais, ki
ti grynai patriotiniais moty
vais. Tokiais aiškiai išdavikiš
kais kaliniais yra. ko niekas 
neginčina. vieni tai Klaipėdos 
hitlerininkai, kurie veikė Vo
kietijos naudai; kiti lygiai to
kiais išdavikiškais kaliniais y- 
ra tai komunistai ir užkietėję 
marksistai... Dėl to SLA. Pil
domoji Taryba turėtų būt at
sargi. kad nei centas netektų 
minėtiems Lietuvos išdavi
kams...

"Vieninteliai žinomi Lietu
vos politiniai kaliniai, kurie 
aiškiai Įeina i antrąjį rūšį, tai 
yra. kurie veikė patriotiniais 
motyvais, manydami Lietuvai 
pasitarnauti, tai tik apie šim
tas Lietuvos kariuomenės va
dų. įvairaus laipsnio karinin
kų, su geriausiu Lietuvos ge-

JUOKIASI IŠ “LIETUVIŠ
KOS ŽEMĖS” SIUNTI

NĖJIMO.
'‘Lietuvių Aidas Brazili- 

17 spalių laidoj rašo:
"Jungtinių Valstijų lietu

viai tautininkai kreipėsi į 
draugiją užsienio lietuviams 
remti, kad ji į Ameriką atsiųs
tų jiems ‘lietuviškos žemės.’ 
Matyt, kad ant ‘amerikoniškos 
žemės’ lietuviškų tautininkų 
patriotizmas smarkiai garuo
ja. tad šitą prašymą draugija 
užsienio lietuviams remti iš
pildė.

"Nutarta, kad žemės Ame
rikos tautininkams reikia pa
siųsti nuo Birutės kalno iš Pa
langos. Susirinko tautiškos or-

Slapta fašistų organizacija 
buvo palaidojus gyvą so

cialistą.
Amerikos fašistai steigia 

visokiais vardais savo orga
nizacijas, daugiausia slap
tas. Oklahomos valstijoj at
sirado “Krikščionių Broli
ja.” Šiomis dienomis tie 
“krikščioniški broliai” pa
grobė tenai socialistų veikė
ją Jacką Baysą ir pasmerkė 
jį mirti; paskui sukalė iš 
lentų grabą, užkalė jį tame 
grabe ir išvežę už Oklaho- 
ma City miesto gyvą palai
dojo. Jack Bays laikinai 
apalpo. Paskui jie jį atkasė 
ir grabą atlupo. Gavęs tyro 
oro, Bays atsigavo. Fašistai 
tuomet jam pasakė: “Šį sy
kį mes tau gyvybę dovano
jam; bet jeigu tu nesiliausi 
darbininkus organizavęs, 
tai mes tikrai padarysime 
tau galą.”

republikoi'.ų partijos kandidatas į prezidentus Landonas, kuris 
muštas. Apačioje: Madrido darbininkai eina ginti savo miestą

rinkimuose buvo skaudžiai su- 
nuo fašistinių galvažudžių.

VISI JUOKIASI IŠ “LI
TERARY DIGEST.”

NAUJAS LAIKRAŠTIS 
ARGENTINOJE.

Renka pinigus su bau
džiava kovot.

Arkansų valstijoj darbi-
nos Lietuvių Balsas” sako, ninkai ir farmeriai pusinin- 
kad p. šalčiaus laikraštį fi- kai dar tebevelka baudžia-

Kita sunki byla yra kelia
ma darbininkui Mike Lind- 
\vay, kuris dabar sėdi Co- 
lumbuso kalėjime. Jis yra 
kaltinamas tuo, kad streiko 
metu Clevelando mieste pas 
jį buvę rasta dinamito. Jo 
byla dabar eina jau į Vy
riausi Tribunolą Washing- 
tone. Socialistai ir unijos 
renka gynimo fondan pini
gus.

Minneapolio mieste yra 
areštuotas už veikimą strei
ko metu jaunas socialistas, 
Al. Russell. Jo byla eina į 
federalį apeliacijų teismą 
Omahoj.

Streikas salotų laukuose 
pasibaigė.

Associated Press prane
ša, kad Californijos salotu 
aukuose streikas jau pasi
baigęs. Darbininkai išstrei- 
tavo 2 mėnesiu ir galų gale 
lutarė gryžti darban nelai
mėję, nes kompanija pri 
sisamdė 1.500 streiklaužių, 
kuriuos saugojo policija. 
Streikavo 3,200 žmonių.

“Literary 
žinąs prieš 
;aip

maga-Digėst'
rinkimus rinko 

vadinamus “šiaudi- 
savo skaitytojų bal

sus, kurie turėjo jau iš kal
io parodyt, kas bus išrink-

nius’

ganizacijos su vėliavomis ir , orezidentu. 
kitomis tautiškomis brostvo-1 Pasiremdamas šiais 
mis atlikti žemės paėmimo ce- diniais” balsais, “Literary

‘siau-

no; 
kad
nansuosianti Smetonos vai- vos jungą. Jie pusnuogiai ir „agXXai^ Jsidžia- Jei taiP' tai turės nebaigt dirba stambiems 

pavadinS? Lei-:-iai ir “maut.. dvarininkams apskritus me-
džia jį M. šalčius. Tai yra i Iki šiol Kauno 
tas pats šalčius, kuris būda
mas anais metais Jungti- ir klerikalų 
nėse Valstijose pagarsėjo gentinoje, bet kai tie apsi- 
kaip “viso labo tik moky-įskandalino, tai propagan- 

(Taip jis pats save1 dos darbas,

pinigai* lus *r ne?aL tos baudžia- 
buvo maitinami tautininku vo? PasiLuosuoti, nes amži- 

laikraščiai Ar- nal -vra savo Ponams “sko-

tojas. (Taip jis pats save' aos aaroas, matyt, pavesta 
remomjas. Po visų prakalbų. 'Digest'’ tvirtino, kad Lan-! tuomet pavadino polemi-įp. šalčiui. Dėl to tarpe tau- 
žemė buvo paimta ir į ginta- donas sumušiąs Rooseveltą zuodamas laikraščiuose su tininkų ir klerikalų tenai 
rais papuoštą dėžę įdėta ir pa- į skutus. Republikonų kan- adv. A. Bulota.) dabar kilo didelė despera-
siųsta Amerikos tautininkams., Jidatas gausias 3 

"Ar tai ne juokingas žais- Drješ demokratu 1.
las ? Jeigu jau tokiais žaislais 
užsiima pasenę žmonės, tai aiš-, 
ku. kad jie savo dienas jau y- 
ra atgyvenę. Jiems jau nerupi 
geresnė lietuvių ateitis, kultū
rinis kilimas, o vaikiški žaislai, 
kurie visam svietui juoko su
daro.”

“Keleivis
pastebėjo.

kelis 
kad “

balsus Pirmas “Išvien” numeris 
išrodo neblogai, tik labai 

kalius («au& klaidų turi. “Argenti-
Literarv

cija. Netekę tautiškų “senvi
čių,” kai kurie tų laikraščių 
turbut turės užsidaryti.

iingi.” Šią vasarą jie buvo 
tenai sustreikavę. Dvarinin
kų pasamdyti mušeikos tuo
met pradėjo juos mušti ir 
areštuoti. Daug nelaimingų 
ir dabar sėdi kalėjimuose. 
Socialistai dabar renka pi
nigus kovai su Arkansų 
baudžiava.

Jurininkų streikas auga.
Dėl jurininkų streiko Bal- 

timorės uoste pereitą sąvai
tę turėjo sustoti 26 laivai. 
Philadelphijos majoras lie- 
pė streikierių pikietus areš
tuoti, nes šis streikas esąs 
"nelegalus.” Los Angeles 
uoste įvyko net riaušių. San 
Franciscoj laivai negali iš 
uosto išeiti. Triukšmo buvo 
taip pat New Orleans ir 
Ne\v Yorko uostuose.

AR ŽINOT, KAD-
Amerikos kariuomenės 

daktaras Thomas Parran 
sako, kad karo metu jam 
egzaminuojant Amerikos 
kareivius pasirodė, jog kiek
vienas dešimtas vynas yra 
užsikrėtęs syfiliu. Tai reiš
kia, kad visoj šaly buvo 12,- nnn n/m —u..wv,vw j/yiii:unų, jis sanu 
Karo metu Amerikoje nuo 
=yfilio mirę 126,000 žmo
nių, o dabar per metus mirš
ta nuo tos ligos 100,000 
žmonių.

Krzyckis eina su Normanu 
Thomasu.

Paskutinėmis dienomis 
Trečia sako: “Aš mačiau, kažin kas paleido paskalų, 

kaip iš tos raganos galvos buk Leonas Krzyckis. A-

Digest’o” renkami “šiaudi- PRIETARŲ BIZNIS DUODA MILIŪNUS
niai balsai nieko nereiškia, ■ _________
nes darbininkai to laikraš
čio neskaito ir jis jų nusi
statymo nežino, o darbinin-

įkai juk ir yra ta iėga, kuri Jeigu kas mano, xx- . , f Amerina• ’ ■ ■ menkoje į raganas šiandien Aišku, kad tai yra religi- kers oi America unijos \ice
jau niekas netiki ir burtu niu tamsuolių įsikalbėti da- prezidentas, pasitraukęs iš 
nepripažista, tas klysta. lykai. įsKiausęs jų pasakas, ia:uJW n aguuv-

• Ra rliennmic teisėjas visas tris jas nubau- J3S prieš Normaną įhoma-sta -.''om s dienomi. Teresė* činkotos per- s4- Užginčydamas tuos pa-paskelbė Amenkos spauda: ^..^fiai nu^baS- Krzyckis išleido
Šimtai ir tūkstančiai žmo- mes atleido, jeigu daugiau prieš pat rinkimus šitokį pa- 

Jungtinėse Valstijom prie tos moteriškės nešiką- reiškimą: "Žmonės, kurie..... . a 1 • 1 v • •

Ištiesų, juokai. Juk Lietu- rinkimus nusprendžia 
vos žemė tokia pat, kaip įr To;« ;r ;č^
Amerikos. Kokiems tat ga- 3 lapkričio dieną perėjo per 
lams ją čionai siuntinėti? Amerika kaip viesulas, nu-

Pnnccivrilruc
i kV/VCV ▼ v X'wUC

nerolu Kubihunu. kurie jra jeigu musų tautininkai par- sinešdamas su savim beveik 
fcatejimuose uz atrauktų lietuviškų vyžų,. vįsus balsus. Landonas isi- 

veikuną tikslu grąžinti prote- Ul gaįėtų jau bent pasigirti, kabino vos tik dvejose ma
sonų Augustiną Voldemarą va- kad tai tautiškas produktas. žiukėse valstijose. ’ kuriose
dcvautr Lietu\o& \alst>bę... žemė gi ne lietuviu tautos

"Motyvuojant tuo. kas auk- padaras. Tai yra medžiaga, felektoriu) baisos 
sčiau pasakyta. SLA. 2o0 kuo- kurį priklauso gamtai. Kaip' Dabar iš “Literj
pa. Maspeth. N. Y., vienbalsiai 
nutarė reikalauti, kad SLA.
Pildomoji Taryba, kai tą klau
simą spręs, paskirtų visą tą ___________
5400.00 suma aukščiau sumi- GAL NORIT VINIŲ I 
nėtiems Lietuvos politiniems VAVTA? V S
kaliniams, voldemarininkams ” , KAMĄ.
..... , . -i Nelabai senai vienasŠtai. kaip galvoja Domi- , , .

nikes Rlinga su savo kom-, V len-vbes bendradarbis 
panija! siūlė "karšto švino” pažan-

Bet gaila, kad gindami giems Amerikos lietuviams, 
Voldemarą tie žmonės visai o dabar to laikraščio redak- 
nepasako, kuo jis geresnis torius

____  _ ___rary Di-
negali but_ tautiško sniego, gest” visi daro juokus. Net 
tautiško vėjo, taip negali i§ Europos pradėjo jam sių-
būt ir tautiškos žemės

Vieni jucdveidžiai išleidžia 
burtams apie $1,000,000.

kad A- ėi° liePsna- malgamated Clothing Wor-

mu
dar tebetiki į prietarus ir bins.

jis gavo iš viso tik 8 rinkikų velnio galybę.' Apgavikai iš N y k ;
to pasidaro imliomis dole- skait0ma5 kulturos centru> 
nų pelno per metus. učiau netruksla ir ,3nai re.

St. Louis mieste juodvei- ilginių fanatikų, kurie tiki 
džių burtininkai turi nusi- į velnius ir visokius burtus, 
statę šitokias kainas savo šiomis dienomis tenai buvo 
“prekėms:”

sti telegrafu visokių pa
klausimų. Vieni prašo, kad 
įo redaktoriai, kaip “ne
klaidingi pranašai,” atspė- -.p 
tų. kas bus Amerikos prezi-k , a
dentas po 4 metu. Kiti pra- «-

lzo,i “T ;r

Laimė kauliukais 
—$5.

Laimė, kad kambariai 
butų visi išnomuoti—SIO.

Laiminga zuikio koja—

šo, kad “Literary Digest”j'
atspėtų jiems, koks bus oras 
kitais metais.

Bet geriausį laišką “Lite-'
siūlo *avo skaityto-! raiy Digest” P°nams para‘ 

už Smetona. Argi ne" Volde- įl" «.?inill f k_kt?», ‘ ;šė vienas farmerys. Sako,
maro isakvmu buvo ardo-? ' ų 1 kaiP jus tokie šaunus pra-į
mos Lietuvos darbininkų: O ar žinot už ką? našai, tai ar negaištumėt
profesinės sąjungos ir jų va- Gi užtai kad “Vienybės” dai grūdami i kalėjimus? įskaGįv^!’
Ar ne pne jo buvo iv eta cen- ’fašistiniu turiniu. 1
zura n; pasmaugta spaudos ( “Vienybės” 84-tame nu- 
ir žodžio laisve? Ar jis ne
šaudė darbininkų kaip ir 
Smetona?

"Yra labai keistų ir įkyrių 
žmonių, kurie vargina redak
torius savo nuobodžiais laiš-

mery p. Juozas Tysliava sa- 
,vo “Dabar’’ kolumnoj rašo:

Dabar Voldemaras su sa
vo sėbrais sėdi kalėjime, 
bet už ka? Ar už Lietuvos 
žmonių laisvę? Visai ne! 
Jie sėdi užtai, kad ginklo jė
ga norėjo atstumti nuo vals- Į 
lybės lovio kitus tokius pat į 
smurtininkus, kad jų vieto-J 
je galėtų atsistoti patys.

Ar šitokiems avantiūris
tams Amerikos Lietuviu 
Susivienijimas gali teikti 
pašalpą?

Ne! Lietuvos kalėjimuose 
yra tikrų politinių kalinių, 
kurie sėdi ne už savo, bet už 
visos Lietuvos žmonių lais
vę. Lietuvos ūkininkai, mie
stų darbininkai, kairiųjų ir 
pažangiuių partijų veikė
jai, vienu žodžiu —visi, ku
rie tik yra nuteisti už demo
kratiją ir darbininkų klasės 
reikalus, yra politiniai kali
niai. kuriuoę reikia šelpti.

a

mano

KELEIVIO 
KALENDORIUS

1937 METAMS.

skleidžia prasimanymus, 
buk aš pasitraukęs iš Socia- 

Ma listų Partijos, nori mane nu
žeminti darbininkų akyse. 
Aš viešai pranešu, kad aš 
esu Socialistų Partijos na
rys ir remiu Normaną Tho-

... , . masą, kaip ir visus kitus so-tiesmuose sprendžiamos dvi • ,,
Juodo katino kaulas— bylos dėl burtų. Viena mo- ‘a ‘ ‘ _______

teris buvo nubausta už “gy- Socialistų darbuotė eis ir 
dymą” ligų velnio pagalba po rinkimų,

i »• * ‘Tneilės lasų pardavinė- “Dabar, rinkimams pasi-
losiant jimą. o kita buvo apsKundtis baigus, demokratų ir repub- 

savo namų savininką, kai- jiRonu partijos suvynios sa- 
nbarmi tindama jį ’uzraganavus vo paiapįnes įr ligi kitų rin- 

jos motiną. kimų nieko neveiks,” sako
Pernai metais Brooklyne Socialistų Partijos sekreto- 

viena moteris buvo apskun- rius Clarence Senior. “Bet 
dusi tūlą “burtininkę” rei- socialistai nemiegos. Jų dar- 
kalaudama atgal S325. Ji buotė eis kaip ėjusi. Jie sti- 
sumokėjusi šitą sumą tai prins savo organizaciją ir 
“burtininkei’’ už patrauki- kartu su kitais darbininkais 
mą vieno vyro meilės. “Bur- kovos už didesnes algas ir 
tininkė” davusi jai kažin trumpesnes darbo valan- 
kokių “vaistų” ir sakiusi, das.”
kad juos išgėręs tas vyras

$5.
Kiaušinis, kuris apsaugoja 

nuo priešų—S5.
Sakoma, kad vien tik tri

jų valstijų juodveidžiai, bū
tent, LouPianoj, Mississipni 
ir Alabamoj, per metus iš
leidžia tokiems burtams a- 
pie $1.000,000.

Bet burtams tiki ne vien 
tik Amerikos juodveidžiai

“Keleivio” Kalendorius metinėse valstijose New 
kais. Rašydamas šiuos žodžius. 1937 metams jau ruošiamas Jersey \alstljoj trys baltvei- 
gavau laišką, kupiną įvairių spaudai ir ji galima jau da- moterys Šiomis dieno- 
‘pageidavimų.’ Girdi: ‘Mes no- bar užsisakyti prisiunčiant ^O^kaltintl^S^O
retume, kad Vienybė tarnautų prenumeratą už laikraštį.
pjautuvo ir plaktuko ženklui. Kaip ir visuomet. Kalen

kaimynką, Teresę činkotą, 
esant ragana ir dirbant su 
velniu. Dalykas atsidūrė į 
teima, ir štai kaip tos mote
rys liudijo:

Viena sako: “Teresė Čin- 
kota ne žmogus. Jos galva

Mes norėtume, kad Vienybėje doriaus kaina “Keleivio” 
butų tekių raštų, kurie sukelia skaitytojams bus 25 centai, 
širdyje revoliucijos jausmą'...’’ (Tiems, kurie “Keleivio”

~ , , , „ . neskaito, u ž KalendoriųSupykęs, kad žmones pa- ska;tcme 50c.) 
sako, kokio jie norėtų laik- metu Kalerdoriuje susitraukia kaip mano kum-
raščio, p. Tysliava atšauna: tiĮps daug Įdomių straips- štis ir iš .įos .išJenda ragai. 

“O vinių Į kaktą, ar nenorėtu- niu, visokių patarimų, nuro- Tuomet ji vaikščioja visom 
mėtė?”

Taigi, jei kas nori gauti į 
kaktą vinių, tegul užsirašo 
tautišką laikraštį.

Jei kas nenori “vinių į 
kaktą,” tai gali gauti “karš
to švino.” Pas tautininkus

dymų kaip kas daryt ir dau- keturiom, kaip gyvulys, 
gybė visokių formulų bei Antra sako: “Kuomet 
receptų amatninkams, me- bažnyčioj pradėjo skam- 
chanikams, ūkininkams, na- bint varpai ir aš paėmusi 
mų savininkams, moterims maldaknygę pradėjau mels- 
ir tt. tis, aš negalėjau ramiai pa-

Be to, bus aprašytos “Juo- būti vienoj vietoj. AŠ Žinau, 
dojo Legijono” paslaptys, kad velnias trukdė mano 

galima pasirinkti, ko tik kas kaip tie teroristai žudo žmo- maldą. Tai yra tos raganos 
nori. nes ir ko jie siekia. činkotos darbas.”

tikrai ją pamylėsiąs. Ji su
girdžiusi jam viską, bet pa
traukti jo meilės negalėjusi.

Tai yra vis bažnyčios ir 
tikėjimo pasekmės.

Didelės bylos prieš darbi
ninkus.

Stambaus kapitalo agen
tai kėsinasi sunkiai nubaus
ti keliatą veiklesnių darbi
ninkų už streikus. Idaho

80 NUOŠIMTIS VOKIETI- valstijoj dabar sėdi kalėji- 
JOS ARMIJOS FRANCU- me keturi miškų darbinin-

ZIJOS PASIENYJE. -a1’. ^axwen, vviiDur, ret 
tit ir Moudy. Pastarasis vra

Francuzijos karo ministe- jau 78 metu senukas. Juos 
ris Daladier pareiškė, kad kaltina, busią jie sumušę ir 
Vokietija visu smarkumu grasinę nušauti Winton 
rengiasi prie karo. Jau ke- Lumber Co. bosą Smithą. 
turi penktadaliai Vokieti- Niekas to nematė, tik vie- 
jos armijos sutraukta prie nas Smith taip sako. Suim- 
Francuzijos, Belgijos ir tieji ginasi, kad tai ne tiesa 
Šveicarijos parubežių. iš visko matyt, kad tas bo-

Be to, Daladier nurodė, sas meluoja. Tačiau valdžia 
kad Vokietija jau turinti .ių iš kalėjimo nepaleidžia. 
800.000 apginkluotos armi- Tuo tarpu kompanijos im 
jos ir skubotai ruošiasi ka- portuoti mušeikos, kurie at- 
rui. Vokietijos naciai skere- virai šaudo streikuojančius 
čiojasi prieš visą pasaulį, miškų darbininkus, vaikš- 
bet kur jie pirmiausiai už- čioja liuosi ir niekas jų ne- 
springs, sunku permatyti. areštuoja.

Ispanijos fašistams, kurie 
užpuolė teisėtą respublikos 
valdžia, žudo nekaltus žmo
nes ir bombarduoja miestus 
—šitiems fašistams Ameri
kos katalikų kunigai renka 
pinigus.

Amerikos Socialistų Par
tija siūlo suvienyti visas esa
mas darbininkų organizaci
jas ir įsteigti vieną didelę 
partiją, panašią Anglijos 
Darbo Partijai.

Pagarsėjusi Amerikos ju- 
džių aktorka Gildą Gray y- 
ra lenkė. Tikroji jos pavar
dė esanti Grajewska.

Columbijos Universiteto 
mokslininkai išvystė dirbti
nę saulės šviesą namams. Ją 
įsitaisius galima turėti sau
lės spindulių savo bute ka
da tik norint, nežiūrint ai 
saulė šviečia, ar ne. Ji pava
dinta “heliodonu.”

Duodant Priesaiką
Nukrito Kelinės.
Detroite pereitą penktadie

nį į teismą buvo atvesti du 
vyrai iš kalėjimo ir jiems 
liepė prisiekti, kad prieš tei
sėją sakys teisybę ir nieko 
daugiau, kaip tik teisybę. 
“Pakelkit rankas,” suko
mandavo vaitas. Kaip tik 
kaliniai pakėlė rankas auk
štyn, abiejų kelinės nusmu
ko žemėn. Mat, kalėjime vi
siems yra atimami diržai ir 
petnešos, kad nepasikartų, 
o valgyt duoda taip mažai 
ir prastai, kad žmonės labai 
suplonėja ir jų kelinės nesi
laiko. Teisėjas pareiškė, 
kad nuo šiol visi kaliniai, 
kurie bus atvedami į teis
mą, turės būt aprūpinti dir
žais ar petnešomis.

i
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TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS MEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Žinios Iš Clevelando Ir Apielinkes. New Yorke Ruošiama Pasaulinė Paroda. \BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.

Lietuvių Kulturos Darželis 
jau įrengtas.

Lietuvių Kulturos Dar
želis buvo formaliai atida
rytas jau 11 spalių. Prieš 
pradedant ceremonijas, bu
vo surengtas bankietas Ha- 
lenden viešbuty, kur daly
vavo vietos ir apylinkės biz
nieriai ir Lietuvos atstovas

vo vienminčių intrigą pa
remti. Tai labai nešvari po
litika. 136 kuopa ši dalyką 
sumanė ir ji tą sumanymą Į 
vykdys; o jei kita kuopa ar 
ie skundikai nori prie to 

prisidėti, tai labai prašom. 
Tačiau pas juos niekas dau
giau nebėgios ir nesiklaus, 
ar jie nori tai daryti, ar ne. 
Jie turėjo seimo rengimoBagdonas iš Wa*ingtono. |komisjjį rankose £ da.

Po pie ų apie trecią valan- rė kaj^jie norėjo, 0 kur jie
dą, didelė minia biednesnių 
lietuvių. kurie hoteliuose 
negali pietauti, susirinko 
prie Lietuvių salės, ir iš ten 
prasidėjo eisena į Darželi. 
Daugelis automobilių buvo 
apsikaišę lietuviškais ir a- 
nierikoniškais vėliukais.

Programą vedė adv. P. 
Cesnulis. Kalbas sakė p. 
Bagdonas, Clevelando ma
joras Burton, kun. Vilkutai- 
tis, valstijos atstovas Jonas 
Deraitis ir keli kiti. Nors 
diena buvo labai šalta, bet 
žmonių susirinko didelė mi 
nia, ne vien lietuvių, bet ir 
svetimtaučiu

'tsidurė? Pridarė nesmagu
mų visiem nariam ir Pild. 
Tarybai, o atskaitos pilnai 
ir šiandien dar neturi. Jų tik 
ilgi liežuviai, o trumpas 
protas.

Tautininkai-sandariečiai 
neužmoka Lietuvių salei

skolos.
LietuviuSpalio 14 dieną 

salėj Įvyko mažų namų sa
vininkų susirinkimas, kur 
buvo apkalbėta daugelis 
svarbių reikalų. Ši draugija 
daugiuasia darbuojasi už 
tai, kad butų sumažinti na-

Prie šio darželio lietuviai . mokesčiai.. nupigintas
pridėjo daug darbo ir daugi^duou kprie 
savo sunkiai uždirbtu centų. *]imų duota, rr e to .draugijos turėtų visi namų 

savininkai prigulėti.
Tautininkai su sandarie- 

čiais vis dar neatsilygina 
bet galų gale Lietuvių salei už laikytą 

priklauso konferenciją birželio mėne-

Gal mažai yra tokių, kurie 
nebūtų vienokiu ar kitokiu 
budu prisidėję. Darbas ėjo 
ir aukos buvo renkamos per 
šešetą metų;
didžiausis ačiū

y. Kada pažangiųjų komi
tetas norėjo pasisamdyti 
Lietuvių salę Amerikos Lie
tuvių Kongresui, tai 
neliai pasiskubino užbėgti 
už akių. Vienas nuėjo ir sa
vo vardu salę užėmė, bet 
rankpinigių nepadėjo, o sa
lės direktoriai pasitikėjo 
kaip “geriausiais lietuviais.” 
ir manė, kad pinigus gaus 
vėliau. Bet apsivylė. Tauti
ninkai su šandariečiais at
laikė savo seimuką ir išva
žinėjo, o už salę ir šiandien 
ne apmokėta.

Tuo tarpu gi i Amerikos

preziden t u i Rooseveltui 
Jeigu jis nebūtų paskyręs a- 
pie 40,000 dolerių, tai dar
bas ir šiandien nebūtų bu
vęs baigtas. Kada federalė 
valdžia atliko visą darbą, 
tai ir lietuvių Įdėta dalis pa
sidarė reikšminga.

Dabar galima sakyti, kad 
lietuvių Darželis yra Įreng
tas gražiausiai iš visų tautų 
darželių. Ir šis paminklas 
pasiliks ant visados. Malo
nu yra pranešti, kad ir SLA. 
turės čia savo vardu paso
dintą medeli, ir prie to me
delio bus padėtas akmuo su 
bronzine lentele, ant kurios 
bus Įamžintas SLA. Tas bus 
padalyta kaipo atsilygini- taip kad už salę 
mas organizacijai už suteik- butų užmokėta 
tą didelę auką laike jubilė- 
jinio seimo Clevelande.

Dabar daržely jau stovi 
Jono Basanavičiaus bius
tas,
tyti
poeto Maironio paminklai.
Darželis yra rankų darbo 
akmenimis išmūrytas ir Į- 
rengtas Birutės fontanas.
Tas fontanas nakties laiku 
stebina visus, nes yra Įvesta 
daug spalvuotų šviesų ir jas 
uždegus pasidaro labai gra-

: , -a—

1939 metų pavasari New Yorke atsidarys pasaulinė paroda, kuriai jau dabar pradedama ruo
štis. šis vaizdelis parodo statomą parodai planetariumą, kur bus Įrengta visa saulinės sistemos 
mechanika, čia bus parodyta, kaip aplink saulę sukasi planetos, kaip toje kelionėje musų že
mę lydi numirėlis mėnulis ir tt.

sukritikuoti, ale bėda, 
kad nežino vyras iš kurio 
galo pradėti ir kaip užbaig
ti. Jis prašė kito asmens, 
kad parašytų už ji “gerą 
kritiką” ir nusiųstų i kuri

Lietuvos moterų “Atjau
tos” kliubas rengia kortų 
vakarą 14 lapkričio Lietu
vių salėj. Dovanos skiria 
mos kiekvienam stalui. Vi
sus kviečia komitetas.

jos, tai plėšikas numetė jam 
tuos 8 dolerius ir liepė pasi
imti, kai jis nubėgs tolvn.

Jonas Jarus, ikitu klausimu, negu J

Juokingas įvykis siuvėjų
I susirinkime.
1 Spalių 28 d. buvo Broo- 
klyno kriaučių 54 skyriaus 
mėnesinis susirinkimas, 

j Kriaučių atsilankė nedaug.
J. Buivydas raportavo, kad 
'Amalgameitų unijos sekr. 
šliosbergis prisiutęs lokalui 
laišką, ragindamas lokalą 

ipasiųsti Į darbo unijų mo
kyklą keliatą narių pasimo
kinti unijizmo. (Mokykla 

tyra Įsteigta visų New Yorko 
j darbo unijų lavinti narius į 
veikėjus.) Ii- J. Buivydas 
pridūrė, kad musų lokalo 
sekretorius turi tuo klausi
mu laišką, taigi galėsime 

j svarstyti, ar siųsti studen
tus, ar ne. Kada susirinki 
kas nutarė tą laišką svars
tyt, lokalo sekretorius ėmė kiti kuopos draugai 
aiškinti to laiško turinį. Bet
nariai liepia laišką perskai- vavo šioje vakarienėje, visi 
tvti ištisai, kaip jis yra, o sakė, kad 19 kuopa savo 
ne jo turini pasakoti. Gerai, parengimais, primena tas 
skaitoma laiškas. Bet pasi- pramogas, kurios būdavo 
rodo, kad jis parašytas visai 116—17 metų atgal. Net ir 

Bui- Mizara uždėjo “O. K.” ant

ias siųstų porą studentų Į 
darbo unijų mokyklą. Ko
medijos, daugiau nieko!

Delegatas A. Bubnys ra
portavo, kad pas lietuvius 
kriaučius darbai dar eina. 
Tuom ir baigėsi susirinki
mas.

Buvo graži socialistų 
karienė.

va-

Spalio 31 d. buvo Lietu
vių Socialistų Sąjungos 19 
kuopos vakarienė. Kuopie- 
čiai uoliai prie jos ruošėsi, 
bet ir nenusivylė. Žmonių 
buvo virš trijų šimtų ir visi 
džiaugėsi vakariene.

Vakarienei daugiausia pa
sidarbavo: J. Glaveckas, P. 
Tiškevičius, F. Vaitukaitis

Kalvelis. Žinoma, dirbo irn

Žmonės, kurie tik daly-

ivydas ir 
DIDE- aiškino.

Ch. Naciunskas

nors laikrašti. Aš patarčiau; ---------
tam žmogeliui, kad jis per-' White Motor Co. prane- 
daug nesikarščiuotų, nes jei- ■ ša, kad Lietuvos valdžia nu- 
gu nenusiramins, tai da pirko du autobusus padary- 
daugiau apie jį parašysiu.
Aš ji

apie jį 
pažįstu gerai.

Nelabai gramotnas 
penas Verbela.

Jonas Verbela savo drau-

tus Clevelande, ir ateitv ti- 
kiši gauti daugiau užsaky
mų iš Lietuvos. Minėtoj 

; kompanijoj daug dirba lie
tuvių.

BROOKLYNE BUS 
LĖS SOCIALISTŲ PRA

KALBOS.
Kalbės D-ras Montvidas, 
adv. Bagočius. adv. Gugis 

ir S. Michelsonas.
Lietuvių Socialistų Są

jungos 19 kuopa Brooklyne' Iš to matome, kiek tūli 
rengia dideles prakalbas 20 žmonės turi drąsos. Užima

Daugelis vietos lietuviu 
tl; P°: gams pasakoja, kad jis man labai stebisi, kad vietos lie- 

nekuomet neatleisiąs užtai, tuvių spauda visai nerėmė 
kam aš palaikiau pažangiu-j įr negarsino lietuvio John 
jų kandidatus Į SLA. virsi- į DeRighterio kandidatūros 
ninkus ir kam ji pavadinau antram terminui i valstijos 
negramotnu. Aš tai atšauk- geimą. Ji tuo parodė, kiek 
siu tada, kai p. "Verbela iš- jai rupi lietuvybė.
moks geriau ir aiškiau 14 --------
kuopos susirinkimuose laiš- Aprašydamas savo kelio- 
kus skaityti, ir prisipažins. nę Į Lietuvą ir atgal, Kar- 
kad jis apšmeižė SLA. pre- pius sako, kad vienas asmuo 
zidentą Bagočių, payadin- laive priėjęs prie jo grįžtant 
damas jį “sukčium ’ ir “di- iš Lietuvos ir taręs: “Ar

lapkričio, penktadienio va
kare.

Yra pakviesti

džiausiu tamsuoliu,” žino
damas, kad p. Bagočius yraLietuvių Kongresą vien tik 

aukų suplaukė apie $600.00, baigęs aukštąjį mokslą, 
senai jau

O kai Kongreso rengimo 
komitetas buvo andai pa- Da lis
ėmęs tą pačią salę diskusijų i t t
vakarui, tai tie patys pone- K f ' 

o vėliau bus dar pasta- lįai bėgiojo uždusę ir agita-
Dr. Vinco Kudirkos ir Vo, kad salės diskusijoms

neduotų. Ir salės direktoriai 
tą padarė, neileisdami pub
likos Į salę, kol iš kalno ko
mitetas neužsimokėjo. Argi 
čia direktoriai gyvena savo 
galvom? Ne, jie klauso to
kio, atsiprašant, “vado,” 
kuris tik intrigas varinėja.

Intrigos lietuviškoj poli
tikėj.

nusiskundžia. 
Darželio sąjungoj 

Į esą asmenų, kurie tik šmei
žia ir suvadžioja kitus na
rius. Taigi gal butų geriau, 
kad metiniame susirinkime 
valdyba butų per-rinkta ir 
nužiūrimi kenkėjai praša- 

įlinti. Jeigu žinoma, kastą 
i suirutę kelia, tai kam juos ir 
laikyti?

taręs:
tamsta negalėtumei mano i- 
spudžius iš Lietuvos para
šyti Į ‘Laisvę,’ bet ne Į ‘Dir
vą’.” Iš to galite patys sau 
išvadą padaryti, kaip jam 
Lietuvoj viskas atrodė, jei
gu jis nenori nei savo įspū
džių i tautišką gazietą rašyt.

,Noriu tarti ačiū visiems, 
kurie tik atsilankė atidary- 
mė mano naujo biznio, Mid- 
way Meat Market, 8420 
Hough avė. Aš stengsiuos ir 
ateity tinkamai visiems pa
tarnauti.

žus vaizdas. Beto, darželis jei taip bus toliau, tai galės 
yra prisodintas medžių, me- labai blogai atsiliepti salei, 
celių ir visokių kvietkų. Net Jau ir dabar vra daug vaka- 
niesto majoras pasakė, kad ru, kad salė stovi tuščia. To
tai esąs gražiausis Įrengi- Hau bus da blogiau.
nas miesto parke. -------

Darželis yra gražus, bet Supyko vyrai už teisybę, 
tai dar ne viskas. Dabar rei- ... . , T .
kės da surinkti pinigus sko- karsti Lietuvių
loms apmokėti. Mat, darže sales direktoriai labai uzsi-

Apie viską trumpai.
Inž. Petras Skukas pra

dėjo studijuoti teisių moks
lą vakarinėj mokykloj. P. 
Skukas yra baigęs inžinie
riaus mokią ir turi gabumą 
toj šakoj, bet vėlesniu laiku 
sumanė ir advokatu tapti.

Didžiųjų ežerij paroda

nu- musų parengimo.
į Musų parengimas pavy- 

Tada J. Hermanas atsi- ko todėl, kad mes kolekty- 
stoja ir paaiškina, kad Pil-Įviai visi dirbome, visi rupi- 
demoj Taryboj tas laiškas Įnomės pakelti kuopos pres- 
nebuvo skaitytas, tik jo tu- ityžą i dydi ir i ploti, 
rinys “ aiškinta.” Pasirodo, į * Mat, pas mumis nėra “di- 
kad musų sekretorius nesu-Įdėlių vadų,” kurie diktuotų 
pranta laiško turinio. iką dirbti ir kaip. Mes visi

darbui atsiduodame kolek
tyviai, pirma plačiai ir rim
tai darbo planą apkalbėję. 
Todėl ir pasekmių turime. 
Vakarienė pavyko, bet tuo 
neapsistosim—varysime ir 
apšvietos darbą Brooklyne. 
Dirva plati ir apleista. Ener
gingai dirbdami mes vėl iš- 
ugdysime kuopą tokią, ko
kia ji buvo prieš 1919 me
tus. Jurgis.

organizacijoj svarbią vietą 
—lokalo sekretoriaus — ir 

net 4 kai- “aiškina” laiškų turinius,
bėtojai: iš Chic-agos—D-ras i kurių patys nesupranta. 
Montvidas ir adv. Gugis, o Į šliosbergis savo laiške 
iš Bostono—adv. Bagočius Vokalas ruoštų sau
n' “Keleivio’ redaktorius lavinimosi susirinkimus, o 
Michelsonas. generalis unijos ofisas duos

Prakalbos bus Grand Pa- prelegentų: gi musų sekre- 
rad’se svetainėje, 318—324 torius “aiškino,” kad loka- 
Grand st.

LSS. 19 kp. Komitetas.

NORWOOD, MASS.
Bendromis jėgomis rengia
mas koncertas ir vakarienė.

ŽINIOS IŠ NEW YORKO.
Labai sėkmingas socialistų 

mitingas.
_ , , , Lapkričio 1 d. šių metų
Bendras Nonvoodo drau- didžiulėje Madison Sųuare 

gD’4 komitetas rengia 6 d. galėję buvo sušauktas New 
gruodžio koncertą ir vaka- Yorko ir apielinkes Sociali- 
ioen£ Lietuvių Svetainėj, 13 Partijos masinis mitin- 
bst. George aye. gas rinkimų kampanijos

Koncertas įvyks 3 vai. po užbaigimui.
į pietų, o vakarienė prasidės Apart paties Normano 
nuoT6v?k "vakare. • Thomas’o kalbos, dar kalbė- 

“Ke eivio redaktorius S.! io Dr H. W. Laidler, kandi- 
Michelsonas pasakys pra-1 datas į gubernatorius New 

Yorko valstijoj: prof. M.kalbą. Rengimo K-tas.

Mirė Napoleonas Grižas. 
Kadangi velionis pinigų ne
turėjo ir prie draugijų ne
priklausė, tai miestas palai
dojo savo lėšomis nežino
mųjų vargšų kapinėse.

buvo kaip ir išbandymas 
Socialistu Partijos spėkų 
New Yorke. Vadinami se- 
nagvardiečiai per savo laik
raštį “New Leader” smar
kiai atakavo Socialistų Par
tiją su drg. Thomasu prie
šaky. Bet nepaisant tų ata
kų, Į šį mitingą socialistams 
pavyko sutraukti virš 15 
tūkstančių žmonių. Tas pa
rodo, kad Socialistų Parti
jai pritaria tūkstančiai dar
bininkų ir aukštojo mokslo 
inteligentija. Aukų paden- 
<rimui lėšų surinkta net 
$3,300.00.

Socialistų priešai šį susi
rinkimą vadina “nepasise
kusiu.” Pavyzdžiui, “New 
York American” parašė, 
kad “tik 7,000 socialistų ir 
simpatikų” susirinko pasi
klausyti Socialistų Partijos 
prakalbų. Tačiau kapitalis
tinis “New York Times” tei- 
sineresnis; jis pažymėjo, 
kad buvo “more than 12,000 
persons.”

“Laisvė” sako, kad nei 
vienas šitose prakalbose ne
užsiminė apie Ispaniją. Tai 
irgi netiesa. Vakaro vedėja 
netik užsiminė apie Ispani
ją, bet dagi paprašė publi
ką. kad atsistotų pagerbti 
kritusius Ispanijos darbi
ninkus kovoj su fašistais.

Šis socialistų mitingas pa
vyko visais žvilgsniais.

Mitinge buvę*.

i Baron iš Sidney Hook, N. Y. 
universiteto; prof. C. B. 
Chenev iš Skidmore Colle- 
ge; Dr. R. M. Lovett ir kiti 
Įžymus žmonės.

Visi savo kalbose pasisa
kė balsuosią už Thomas’ą Į 
prezidentus ir ragino klau
sytojus balsuoti už Socialis
tų Partijos kandidatus. Pir
mininkavo p-lė Blue.

Mitingą atidarė “Rebel 
Arts” choras, puikiai sudai
nuodamas Internacionalą ir 
dvi kitas dainas, kas žmo
nėms labai patiko.

Kaip drg. Thomas, taip ir 
kiti kalbėtojai pabrėžė, kad 
darbininkų klasė negali nie
ko geresnio tikėtis nei iš re-

TRYS LIETUVIAI IŠRIN
KTI I VALSTIJŲ LEGIS- 

LATURAS.
Du išrinkti Pennsylvanijoj, 
o vienas Ohio valstijoje.
Pereito antradienio rinki

muose trys lietuviai buvo iš
rinkti Į valstijų legislaturas 
—du Pennsylvanijoj ir vie
nas Ohio.

Dr. Albert J. Valibus, iš 
Edvardsville, Pa. išrinktas 
demokratų sąrašu Į Penn- 
sylvanijos legislaturą.

Antanas Janušaitis, iš 
Scranton, Pa., irgi kandida
tavo demokratu sąraše i

Teko nugirsti, kad musų 
mylimas dainininkas Jonas 
Urbonas rengiasi mus ap
leisti. Jo išleistuvėm rengia
mas koncertas 15 lapkričio 
Lietuvių salei. Urbonas yra 
vienas geriausių musų dai
nininku Clevelande.

lio sąjungą užsitraukė kiek karščiavo, kam aš juos api- u ardank-a 3
ckolnį nnrpdama darba bariau uz negražų pasielgi- įau užsidarė. Ją aplanke 3,- skolos, norėdama darbą Kongreso Rengimo 979,229 žmonės per tris mė-greiciau užbaigti. Ta pasko- rengimo Milete- F Komiteto surengtas diskusi-I nesiūs laiko. Miesto vy nau

jas. Vyrai, jeigu pykstate, sybė sako, kad paroda bus 
tai pykite patys ant savęs, ;vėl atidaryta kitą vasarą.
kad negražiai pasielgėte, bus padininta ir pagražinta, j rįg jau užbaigė piiuią šimtą

lą suteikė keli sąjungos na
riai, tai reikės da darbuotis, 
kad sukėlus pinigų jiems tą 
paskolą grąžinti.

Bethel miestely gyvena 
Dr. William Thompson, ku-

SLA. 136 kuopai pakėlus 
sumanymą, kad Susivieniji
mas butų Įamžintas Lietu
vių Kulturos Darželyje,

Pykite, kam 
ausų vadžioti
lesniems. Juk matote aiš
kiai, kur jumis veda. O jei 
nematote, tai laikas atsi-

duodatės uz 
už save žiop-

Kiek šįmet gauta pelno 
parodos, da nepaskelbta.

iš Įmetu ir dar tebepraktikuoja 
medicina.

Pennsvivaniios 
ir tapo išrinktas.

Clevelandietis 
raitis (John T.

legislaturą

buvo kreiptasi tuo reikalu Į merkti. Gerai žinote, kad as 
organizacijos vadovybę ir ?a^es ir kliubo reikalus esu 
viskas ėjo savo keliu. Bet gana daug rėmęs ir garsi; 
nekurie karštagalviai ir tai- n^.s’ , . jau ant ga*vos bpti 
kos ardytojai tuoj pradėjo neleisiu.
pakampiais triukšmaut, kad 
ne jie tą sumanė. (Jie pri
klauso 14-tai kuopai.) Ne
gana, kad jie nerimauja

Norėtų kritikuot, bet ne
moka rašyt.

Vienas sandarietis labai 
bet ir Į Centrą tuo reikalu supyko ant manęs už teisin- 
kreipėsi, kad tas butų su- gas žinias, kurių aš para- 
stabdyta. Vienas Pildomos šau kas sąvaitė Į “Keleivį” 
Tarybos narys mėgino taip ir “Naujienas.” Jis norėtų 
ir padaryti, norėdamas sa- mane ir mano koresponden-

Antanui Šimkūnui suka- 
5ko 50 metų amžiaus; taja 
proga buvo surengtas baliu
kas, kuriame dalyvavo ke
liatas artimesnių draugų. 
Linkėtina p. Šimkūnui su
laukti ir kitų 50 metų jubi
liejaus.

Plėšikas užpuolė alaus ve
žiką Jenkinsą ir atėmė $83 
pinigų. Bet kada .lenkins 
jam pasakė, kad 8 doleriai 
iš tų pinigų priklauso jam 
pačiam, o kiti esą kompani-

NASHUA. N. H.
Lapkričio 15. nedėlioję 

Spalio 26 d. Clevelande Į bus Šv. Kazimiero draugys- 
pasirodė pirmas šių metų tės 37 metų sukaktuvių ap- 
sniegas. Diena prieš taiĮ vaikščiojimas. Nariai, kurie 
buvo labai šilta, bet vaka- ‘ išvažiavę iš Nashuos, prašo- 
rop pradėjo šalti ir rytojaus šomi dalyvauti, bet mokes- 
dieną pasidarė žiema, nors tis už tikietą nėra priversti- 
neilgam. na. J. Arlauskas.

Jona^ De-1 Pu^ikonų, nei iš demokra- 
Derighter) itl* Parti.iy- nes Jos kaip vie- 

Ohio ’egislaturos ' narys i laiP kit? -vra darbinin- 
kandidatavo vėl į tą Įstaigą ,kų išnaudotojų partijos, 
ir buvo išrinktas. ! Tiesa, laike rinkimų jos

Dr. A. J. Valibus daly-i daug žada darbininkams, 
vauja lietuvių judėjime. Ji- bet po rinkimu savo pažadų 
sai yra SLA. ir ALRKS. na- nekuomet neišpildo.

Nors socialistų statomi 
kandidatai ir nebus išrinkti, 
tačiau visvien darbininkų

rys. Šįmet jisai kandidatavo 
Į SLA. daktarus-kvotėjus, 
bet nelaimėjo.
„ ., 4 ,. k v • , pareiga balsuoti už Socialis-Bndgewater .o Darb.nmkų tu partijof kan(1idat nes 
Kooperacijos Sennmkams. I^o Jparodomas savo rei.

Kūne rvvenat toliau nuo Bridjre- , i .. . ...- - kalų supratimas ir stiprina
savo partiją.

Laike mitingo buvo trans
liuojama kalbos drg. Nelso
no ir Milvvaukee miesto ma
joro drg. Hoan’o. Reikia 
pažymėti, kad šis mitingas

\vaterio ir Brocktono, prašau, kad 
prisiųstumėt savo vardą ir adresą 
man. Kaip jus prisiusite man savo 
vardus, tai aš iums pranešiu apie 
Kooperacijos dalykus ir apie Koope
racijos viršininkų darbuotę. Prisiųs- 
kite man savo adresus greičiausiai. 
Mano adresas vra sekantis: (7)

JUOZAS RIZGAUS 
53 Intervale st., Montello, Mass.

WORCESTER, MASS.

Chesney’s Canteen
GERIAUSI ISSIGĖRIMAI 

IR VALGIAI.
Visokia Degtinė. Likeriai, Vynai 

ir visokių išdirbysčių ALUS.
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

|Į Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS” 
j pavieniais numeriais.

90 Millbury Street
VVORCESTER. MASS.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Leve

NAUJI KARALIAUS RŪBAI.
(SULIETUVINTA LIET TAUTININKŲ.)

šaus vėl sudėti mėsą ir troškin
ti, kol daržovės bus minkštos.

Paduoti į stalą mėsą. apdėjus 
daržovėmis. Jei padažo mažai, 
tai įdėti 2—3 šaukštus smeto- 

:; nos.

Kaip Žmones Gyvena Švedijoj
mutizmą. Bet kovai su reu
matizmu valstybė skito spe
cialias sanatorijas.

Miesto valdyba.
įdomi a u s i a s pastatas 

Stokholme yra miesto savi
valdybės rotužė. Pastatas 
nepaprastai didelis, kaina
vęs apie 15—16 milionų 
kronų.

Taipgi įdomiausia tai at
stovų salė. Visos jos sienos 
padalytos iš mažyčių auk
suotų plytų, tai rusų-vokie
čių auksas, kurį švedai ga
vo karo metu.

Čia mus daktarus Stok
holmo miesto savivaldybė 
vaišino arbatėle, pyragai
čiais ir keli burmistrai so
cialdemokratai svei kino 
Stokholmo vardu. (Mat, šį 
pavyzdingą miestą valdo 
socialdemokratai.)

Arbatėlės metu šalę ma
nęs sėdėjo du vokiečių pro
fesoriai. Aš jiems, odyda- 

kėlė šalies gerbūvį ir daug i mas į auksines sienos mo- 
prisidėio prie švaros palai- zaikos plyteles, sakau: 
kymo. Elektros pagelba va-j —Tai čia jūsų auksas... 
romi motorai, varomi trau- Vienas iš jų. dirstelėjęs į 
kiniai, kūrenamos krosnys, mane ir i auksines sienas, 
žodžiu, elektra sudaro ne- atsakė:
paprastai didelį švedų gy- —Taip, tai musų ašaros.

Tada ven’me veiksnį. Pasakęs ir ašaras nusi-

Kai kone visame pasauly rė valdininkai, nors niekas Jai įdėti 2—3 šaukštus smeto-, Nelabai senai Švedijoj bu 
viešpatauja nerimastis, kar- jų nematė... Kai karalius nos. vo daktarų sušauktas kon-
šta, netikra atmosfera, pas ėjo iškilmingoje procesijoje Vžkepta aviena su kopūstais, gresas kovai su džiova. Iš 
mus. šventoje Lietuvoje ty- nuogas po baldakimu—visi: Virtą, riebią avieną su kau- Lietuvos į tą kongresą buvo 
lu. ramu. Tikrai, mes pavyz- net viens kitam — pasako- liukais reikia supiaustvti gaba- nuvykęs d-ras A. Garmus, 
dingai laikomės neutralite- jo, kaip gražus naujieji ka- liukais, sudėti į puodą, uždėti kuris dabar rašo “Lietuvos 
to link Ispanijos: nei siun- raliaus rūbai... Nieks nedry- kiek taukų, pabarstyti druska, žiniose” įdomių dalykų 

so prasitarti, kad jis rūbų pipirais, o ant viršaus visą mė- apįe tai, kaip Švedijoj žmo- 
nematąs, kad karalius eina s4 apdengti šviežiais ar raugin- nės gyvena.
nuogas... Tik staiga vienas tais, troškintais kopūstais ir pa- Važiuojam per Švediją, 
piemenukas garsiai suriko, kepinti. Paduoti į stalą tame pa- jįs sako, Lietuvos žmogui 
susikvatojo, kad karalius čiame inde, kuriame kepė. visų pirma nv/asi į akis ne
eina nuogas’... Visi sumišo, Kopūstus paruošti šitaip: su- paprasta švara.
atsikvošėjo ir didelėj gėdoj pjaustyti smulkiai kopūstų kiek §vecjų gelžkeliai ir vago- 
baigė procesiją, matydami, reikia, sudėti į puodelį, pridėti nai esą‘ labai šviesus, labai 
nuogą savo karalių ir dar truputį sviesto, druskos ir tru- patogys ir labai švarus. Tar- 
nuogesnę savo tuštybę. puų skystimo kur mėsa virė. nautoiai nusiskutę, išsiprau- 

Ta pati pasaka dabar at- Uždengus troškinti, kol kopus- švarutėliai Visur
kurta ir gyvai vaidinama tai pasidarys minkšti. *švara. stotyje - nepamaty-
šventoje Lietuvoje. Kažkas, Aviena užkepta su kiauši- c j numesto* popierio. 
ir kažkam metė tautiškumo niais. Riebią, virtą avieną su švara esą leneva šve 
idėją, lyg tie apgavikai ne- kauliukais reikia supiaustyti dams p4alaiįtti, „es visi vai’ 
matomus rubus. Kas ne gabahua, sudėt, , puodą, truput, džjos Kelžįeliai elektrifi. 
tautininkas - tam ne vieta pasūdytu pabarstyt, p.p.ra.s ir kuoti Juos varoelektra t0.
tarp musu — sako dabai aptptlt, keltais suplaktais kutu- dėl nereikaiingas joks ku.
jie. Kas kitaip galvoja V ll- snnais ,r ,stun,t, , nelabai kars- ras jr n4ra dį jo.
maus, Klaipėdos, vado, auk- tą krosnį. J*i mėsa ne riebi, tai j.ju dulkiu
Įėjimo ir kitais klausimais pridėti truputi tauku. Su šia ‘ ,

sukilėliams.čiame lėktuvų 
nei jokių aukų ar užuojau
tos kairiesiems. Tik “Lietu
vos Aidas,” oficiozas, pri
manytų—šaukšte vandene 
prigirdytų Madrido ginėjus. 
O šiaip jau—ramu, nors 
musė lėktų Laisvės Alėja— 
ir tai girdėtum.

Gal užtat taip ramu, kad 
seimas susirinko. Ką gali 
daugiau bespėti? Va, jau 
visas mėnuo posėdžiavo 
(šešis posėdžius per 30 die
nų!). Visuomenė mato. kad 
seime ramu—na, mano sau 
turbut ir mums galima eit 
prigulti. Atidarant seimą 
“prez.” Smetona gi paminė
jo Švediją, kaip pavyzdingą 
kraštą, kuris ramybės sąly
gose tokiu pavyzdingu ta-

. po. Tiesa, jis nepaminėjo, 
i kad ten jau nuo senai valdo 
į kraštą socialdemokratai. Bet 

tai. turbut, reikia mums pa
tiems suprasti, kad ir jus va, 
opozicionieriai, tik ramybė
je ir tylėjime susilauksite 
socialistiškos ar demokra-tėve. Štai, pavyzdžiui, šįryt

jauna mergina nušoko nuo tiškos tvarkos, t. y. tada, kai 
valdyti. O tai

—Sveikas gyvas,
Kaip einasi?

—Šlėktai, Maike.
—Kodėl? . —O ko ji nušoko? kada nors tikrai galės būti,
—Prabečinau 5 dolerius —Taigi, taigi, tėve, čia ir nes... Smetona jau nebejau- 

ant prezidento rinkimų. Bu- kila reikalas patyrinėti, ko nas, o jo vienintelis sūnūs 
vau sučėdijęs ant mišių ji nušoko. Ar ji galėjo nu- prezidentaut neturi gabu- 
šventų, ir viską prakišau.

—Reiškia, ėjai laižybų?
—Jessa.
—Ir manei, kad republi- 

konai laimės?
—Šiur, Maik.
—O kodėl tu pasirinkai 

republikpnus?
—Mane sufulino tas ku

nigas, ka per redijo sakyda
vo pamokslus. Jis sakė, kad 
reikia balsuoti už republi- 
konus, ba dimikratai no guL.

—Tiesa, tėve, demokra
tai irgi nėra geri; bet repu- 
blikonai daug blogesni. Tie 
atstovauja stambųjį kapita
lą: jie dideli darbininkų iš
naudotojai. Tai ne žmonių, 
bet aristokratų partija.

—Sakai, riestakratų? Na, 
tai kain aš galėjau tą žinoti.

tilto ir nusižudė. mums atsibos

dėl to, kad perdaug mų..
saldus buvo gyvenimas? Ramu visur. ‘‘Tautos at- 

—O ką gali žinot, Mai- stovai” paveldėjo šviežiai 
ke! jiems “prezidento” iškeptą

—Arba paimkim kitą rei- trumpą įstatymuką, kuriuo 
škinį. Štai, vargšų šeimynoj nustatoma jiems patiems 
atsirado naujas kūdikis. Lž atlyginimas po 900 litu mė- 
jo pakrikštymą kunigas pa- nėšiui, o prezidiumui —nuo 
ėmė $5.00, o mokytas uni- 1.500 ligi 2,500 litų mėne- 
versiteto profesorius aiški- siui, kelionpinigiai, jei “tau- 
na, kad vienų metų kūdikis tos atstovas” gyvena ne 
vertas nedaugiau kaip $2.50. Kaune, bet savo centrukv
Bet tas pats profesorius nu- (0 tokių—veik visi, daugu- 
pirko trijų mėnesių šuniu- ma). Po to, patys “tautos 
ką ir užmokėjo $100. Jeigu atstovai” vienu iš pirmųjų 
tam profesoriui pasiūlytum įstatymukų išleido tą, ku
tą kunigo pakrikštyta kudi- riuo leidžiama jiems pa- 
kį. jis gal neduotų už jį nei tiems nemokamai važinėtis 
25 centų. Kodėl taip yra, geležinkeliais... Tai mat. 
tėve? daroma patriotiniais sume-

—Palauk. Maike, as apie timais žmonės turi įsitikinti, 
tai pamislysiu. kad krizė jau baigėsi ir gali

mas ne tik seimas, bet ir al-Maike!
—Jeigu nežinojai, nerei-, KoiffilP.istai Ą’eJefo) £°^seimo nariams net aukš

j • rp . - tesnės už demokratiniu ir
Kintamų 1 eises nekrizinių laikų seimus...

NdV Yorkc. Ką čia reiškia: bi tik seimo
nariai tyli ir balsuoja už de- 

Laikrašciai praneša, kad partamentų direktorių pa- 
Komunistų Partija neteko ruoštus įstatymėlius... Užtat 
rinkimų teisės Nevv Yorko jiems galima ir mokėti. Na, 
valstijoj, nes jų kandidatas per rugsėji tegul bus ir nie- 
į tos valstijos gubernatorius ko nenuveikta, bet ką tai 

—Žinotum ir tu, tėve. jei- gavęs mažiau, negu 40,000 reiškia Smetonos seimui — 
gu studijuotum žmonių gy- balsų. New Yorko valstijoj apįe 50,000 litų. Ačiū Die- 
venimą ir suprastum jų rei- partija turi gauti nemažiau vui—turime kuo pasidžiau- 
kalus taip. kaip aš. kaip 50,000 balsų, kad turė- gti. Dabartinis seimas tauti-

—Aš, Maike, irgi nore- tų “oficialų stovi. ninku valdomai Lietuvai —
čiau pasimokyt, ale kad nė- Socialistų kandidatas lyg bėdinam naujakuriui da 

Ncrman Thomas, vienam vienas vaikas prie jau turi- 
Nevv A orko mieste gavęs mų 7 ar daugiau, 
apie 50.000 balsų, o visoj Gana apie tą “seimą.” 

„ Nevv Yorko valstijoj paduo- juk vienu žodžiu — viskas
Amerikoje yra labai geros tų už jį balsų busią gal apie “tvarkoje”! Verčiau papa-
literaturos ir ji čia labai pi- 100,000. Tai irgi daug ma- šakosiu trumpą dano An-
gi, lavintis labai lengva, tik žiau, negu praeity. Pavyz- derseno apysakėlę, kurią
nereikia tingėt. džiui. 1932 metų rinkimuo- gai daug kas primiršote, ir

vaike, netingiu, ale Norman Thomas gavo kurią dabar musų tautinin-

kėjo eit laižvbų.
—O tu, Maike,

nai?
—Pabandžiau ir aš.
—O kaiD išėjo?
—Aš laimė iau. tėve.
—Na. tai iš kur tu žino

jai. Maike. kas bus išrink

nebeči-

tas

ra kur.
—Visų pirma, tėve, įsira

šyk vakarinėn mokyklon ir 
pramok angliškai skaityt.

Įėjimo
—tas ne lietuvis” — drįsta 
jie sukauti. Nuėjo “mada” 
per šalį. kad “visi taip gal
vojame,” “visi matome” ly
giai taip, kaip musų “genia
lusis” ir “genialieji” vadai. 
Ir štai, baigiasi jau dešimti 
metai, kaip “kažkam” ne- 
mat omam, neapčiuopia
mam, benaudžiam tiki. la
bai nedrąsiai, bet karštai. 
Jie rėkia, šaukia, kad tuo 
budu apkurtinti savo dar 
blaivią sąžinę ir kad pačių 
bei kitų bendrakeleivių šioj 
gyvenimo procesijoj sąžinės 
neprabustų...

Dabar tik klausimas, ka
da ši keista, kvailoka “pro
cesija” pasibaigs: kada at
siras drąsuolis, bent toks 
nekaltas, negudravojantis 
piemenėlis, kuris į akis 
jiems sušuktų: “Baigkit su 
ta galinga, kvaila eisena — 
juk jūsų idealas — tuščia 
vieta! Juk ji jokios liau
džiai naudos—tik žalą—te
duoda !”...

Deja, drąsuolio — nors 
vaiko — dar nėra šventoje 
Lietuvoje. Ir eisena eina. Ir 
nieks nedrįsta, kaip toj pa
sakoj. pasakyti viens kitam 
kad jis jokio rūbo nemato... 
Tik labai atsargiai ir prie la
bai gero draugo, nors jis ir 
aukštas valdininkas, priėjės 
gali švelniai paklausti, ar jis 
mato. ar tiki dabar skelbia
ma idėja? Ir jis dar tyliau 
tau ant ausies pasakys, kad 
jis taipogi nieko nemato, 
nieko netiki, bet... ir su tuo 
bet... lupos daugiau nieko 
nepasakys...

Ta pasaka, ta eisena vi
siems atsibodo, visiems įgri
so. Visi laukia to drąsaus 
berniuko—didvyrio, kuris 
nutrauktų tą monų skraistę 
ir parodytų liaudžiai gryną 
nuogą teisybę, neapvilktą 
lokiais aukštais, bet tuščiais 
žodžiais, nesamais rūbais.

O ateik, teisybe!
1936 X. 2 d. Juozukas.

SEIMININKĖMS
PASISKAITYTI.

—Aš. ........ AVIENA.
kad Amerikos mokyklos 122,565 balsus viename kaį gyvenime gražiai sulie- Pravartu yra nors trumpai 
man nepatinka. Ot, kad čia Nev ^01 ko mieste. tuvino. pakalbėti apie avienos paruoši-
butų škulė, kaip prie ruskio Išrodo, kad daug unijistų Andersenas pasakojo, ma. Aviena yra skanesnė, tra-
mes turėjom Raseiniuose ii kitų daibininkų,^ kurie kad gyveno karalius, kuris pesnė. jei ji nesūdyta porą die-
narodną učiliščą, tai žmo- piima balsuodavo už sočia- mėgo gražiai puoštis, mėgo nų pakaba sausoje, vėsioje vie-
gus galėtum ką nors išmokt, listus, šiais rinkimais atida- didybę ir nepaprastumą, toje. Avieną, kaip ir kitas mė-

—Mokyklose, tėve. dide- savo balsus Roosevel-i apgavikai jam pa- sas. galima įvairiai paruošti,
lio skirtumo nėra. Jos tik '^ki^.amiesi, kad nepia- tokius njbus, kurie y- Troškinta aviena su daržovė-
supažindina mokinį su kai ^Įtų plėšiaus kapitalo n an- »-a iš nematomos medžiagos. mis. Riebesnė, geriausia nuga
kuriomis tiesomis ir faktais,: 
bet proto neįdeda. Yra daug 
žmonių, kurie ir universite
tus pabaigia, ir vistiek pro
to nedaug turi. Protą reikia 
lavinti pačiam. Reikia inte
resuotis gyvenimo

kis Landonas.

REPUBLIKONAS NUSI
ŽUDĖ. KAM DEMOKRA

TAI LAIMĖJO.
Randolph, Vt. — “Jeigu

įvykiais, demokratai laimės šiuos
tirinėti jų priežastį, daryti rinkimus, tai aš nusišausiu.
palyginimus ir išvadas. kalbėdavo čia prieš rinki-

—O kur yra tie gyvenimo mus politikieris Dadmun. Ir 
įvykiai, Maike? Gal ir aš kai pereitą sąvaitę demo
galėčiau ką nors iš jų pasi
mokyti?

—Jų pilnas gyvenimas,

kratai sumušė republikonus 
į skutus, Dadmun pasiėmė 
šautuvą ir nusišovė.

Karalius, nors ir brangiai ros mėsa. reikia supiaustyti ga- 
cumokėjo, bet panorėjo to- balais, pasūdyti, papipirinti ir 
kius rubus turėti. Apgavi- sudėti į puodą. Pridėti 1—2 gal- 
kai neva verpė, audė ir siu- vėlės pjaustytų svogūnų, ne- 
vo, bet karalius nieko ne- maltų pipirų, petruškų, lauro 
matė. Apgavikai aiškino, lapelį. Jei mėsa nelabai riebi, tai 
kad jie patvs mato, nes esą Įdėti truputį sviesto ar taukų, 
’abai dori žmonės, O tie, ku-J Puodą gerai uždengti ir įstatyti 
rie turi nešvarią sąžinę, tai krosnim Po pusvalandžio kepi- 
rubų nemato. Karaliui buvojo įpilti truputį karšto van 
gėda turėti nešvarią sąžinę dens ir toliau troškinti. Kai mė 
ir jis ėmė girti naujus savo sa jau bus beveik minkšta, tada 
“rubus.” Gyrė juos ir minis- ją iš puodo išimti, o Įdėti bul-
lerini, gyrė dvarininkai, gy viu, pjaustytų morkvij, ant vir-

mėsa reikia duoti kokių nors 
daržovių: troškintų morkvų, 
bulvių ar kitko.

Troškinta aviena. Geriausiai 
troškinimui tinka paskutinės 
šlaunys. Aviena—gana kieta
mėsa, tai prieš troškinimą rei
kia aplaistyti mėsą actu ir pa
laikyti kelias valandas, 
mėsa bus trapesnė, minkštesnė.

Elektrifikacija žymiai pa-

Elektra labai pigi ir jo?
Taip paruoštą mėsos gabalą rei- ?.^'s^aį^ma jėgai. Šv iesai. 
kia prismaigyti lašinių, pasudy- sdumaL * ūkiamai ir tt. 
ti, papipirinti. į puodo dugną į- Švedų miestai apšviesti 
dėti kelias riekutes lašinių, ant nepaprastai gausiai, įvai- 
jų padėti mėsą. pridėti dar ga-' riaspalvės reklamos, visur , 
baliuką sviesto ar taukų ir prie- žiba, visur šviečia. Pirmas . Švedijoj nėra didelės ka- 
skonių: 1—2 morkvas, l pet- įspūdis puikus: jaučiama riuomenės, daugiau šimto 
rušką. truputi svogūnu, kelis aukšta kultūra, pasiturėji- metų nebuvo karo. nebuvo 
pipirus ir. puodą uždengus, mas ir krašto turtingumas, perversmų ir revoliucijų — 
troškinti krosnyje ar ant pe- jo didelis pajėgumas. Mies- tauta sugebėjo visą savo 
čiaus. tai švarus, turi didelių gra- energiją nukreipti geron,

Kai mėsa bus jau kiek apke- žiu namų ir plačias, gražias, tvarkingon pusėn ir demo- 
pusi. tada Įpilti karšto vandens švarias gatves. Miestų sta- kratiskai susitvarkyti taip, 
arba buljono ir toliau kepti. Kai tybai, gatvių pagražinimui, kad visi gyventojai paten- 
mėsa bus jau minkšta, tada iš- takų bei trotuarų sutvarky- kinti: socialiai klaus mai iš
imti, supiaustyti šmoteliais Irimui — visur panaudota pa- 'išti, sutvarkyti; darbinin- 
paduoti. Su šita mėsa tinka į- prasta savo akmens medžią- kų padėtis patenkinama, 
vairios daržovės: bulvės, būro- ga. čia stačiai reikia pasi- Karalius puikiausia sun
keliai. morkvos. įvairus kopus- mokvti ir stebėtis, kaip jie vena su socialdemokratais 
tai ir kita. gražiai išnaudoja tą savo ir demokratais. Komunistai

--------- akmens medžiagą, žodžiu, dėl to beveik neturi dirvos;
KAIP PASIGAMINTI VAISIŲ gamtos turtas, paprasti ak- jei jų ir vra. tai galima juos 

menys išnaudoti kultūros pavadinti švediškais. Net ir 
reikalams. vokiečių profesoriai gėrėjo-

C X- - 1L , si’ kad Švedijoje daug ko
Šeštine Stokholmas. galima pasimokyti, o svar- 

Visas miestas iš granito, blausiai, kaip išvengti karo. 
iš akmens. Nuo vieno kalno • ,, £
i kita kalną kloniais bėea .
gatvės. Senas miestas, kaip. Kaip jau minėta, unifor- 

” Švedijoje be-

1 šluostes, jis pridūrė:
—Daugiau mes kariauti

: nenorime: mes norime tai- 
! kos ir ramumo.

Nėra kariuomenės.

ACTO (VINIGERIO).
Actas šeimininkėms labai rei

kalingas. Jame marinuojamos 
įvairios daržovės, vaisiai, gry
bai. be to. jis vartojamas su 
uaugeliu valgių. Actas gali būti 
pagamintas iš spirito, degtinės, 
žodžiu, alkoholio. Iš alkoholio

gamina fabrikai. Jis nela- lr senieji Europos mies- muotų -ponų
kai kam ir kenks- tai, turi siauras gatves. Nau- 'eik nėra. Studentai, stu 

brangus. Daug ias gi miestas turi nepapra- dentės nešioja, tiesa 
actas. Jis daug štai plačias gatves ir nepa- kepuraites su kažkokia 

sveikesnis ir pigus, nes galima prastą gat\ ių judėjimą.
pasigaminti kiekvienam namie. Stokholme beveik nėra 
Tam tikslui reikalingi vaisiai, uniformuotų Žmonių: kariš- 
Tie vaisiai gali būti menki, vai- kių labai mažai, policinin- 
giui nelabai tinkami. Tokių vai- ku kaip ir nėra. Policininką 
siu dabar kaip tik ir yra dau- vieną kitą pastebi tik prie 
giausia. todėl dabar tinkamiau- stoties, kur reikia judėjimą 
sias laikas vaisių actą gaminti, tvarkyti.

Vaisių liekanas ar blogesnės , . . , , . . ....
rūšies vaisius reikia nuvalyti. *nl o omjos. tais ^agitacijai. Bet pati agl-
nušluostyti, blogas vietas iš- Naujas miestas išaugo ne- tacija eina šaltai: į įaudoną 
oiauti ir vaisius susmulkinti į paprastai didelis ir išsiplėtė i s9cialnemoKi a t ų \eliavą 
'abai smulkius gabalėlius. Ge- labai plačiai. Įdomus darbi-'nie. ^kreipia baisaus dė- 
riau butų tuos vaisius sutrinti, ninku namai: vienodo tipo t1}651®. Mat, tik užgintas vai-
Sutrintus ar supiaustytus vai- bet eražus ir statomi daug S1US laoiau \yliojant >.
<ius sudėti į didesnį molinį, e- maža tokioje tvarkoie: pla- 'ur?.r. V1S1 a^>:
maliuotą ar stiklinį indą. api- Č10S gatvės, 5—6 aukštu na- ?razla! ^?xelia.’
pilti silpnu cukraus tirpiniu. (5 mai, o tarp namu medžiai?! , *okla Švedijos santvarka, 
kvortom vandens imti l svarą užsodinta aikštė, kur vai- demokiatinė santvaika, pa- 
cukraus). To cukraus tirpinio kams žaisti aikštelės, teniso ,’na. xl.>Uj •entojų
duoti tiek. kad jis apsemtų vai- ir kiti sporto prietaisai. sluoksnius n duoda galimy-
sius. Tada vaisius mediniu Darbininkas turi po 3_ 4 viąems laisvai .vėpuo-
dangteliu pridengti, prislėgti ir kambarius su visais patogu- 11 11 dlrbtl krai t0 nau‘
porai dienų palikti ramiai sto- mais (voniomis. Šiltu. Šaltu
vėti. Po poros dienų košti per vandeniu, elektros šviesa), 
drobę. Košiant. smarkiai vai- žodžiu, pilnai kultūriški bu- 
Sius spausti, kad iš jų išsispau- tai. kokiu kitur ir aukšti 
stų sultys. Tirštimą, kuris ant valdininkai neturi, 
drobės liks, pašalinti. Gautas Darbininkas socialiai ap- 
sultis supilti į atvirą puodą ir rūpintas visais

actą 
bai sveikas, o 
mingas. be to. 
creresnis vaisiu

baltas 
1

žvaigžde, tai beveik vienin
teliai uniformuoti žmonės. 
Valdininkai — be unifor
mos. Kariški tik retkarčiais 
pamatysi gatvėje.

Mums viešint Švedijoje 
ėjo rinkimai i parlamenta. 
Socialdemokratai vartojo į- 

’ vairius vežimėlius su plaka-

Vi
rt miai ir

dai. Jie visi už vien: , o vie
nas už visus.

KUNIGAS SIŪLO I ULKŲ
Skelbdamas fai istiškas 

idėjas, kjun. Coughli i andai 
gyvenimo pasakė, kad jeigu bus reika- 

laikyti sausoje, šiltoje vietoje, reikalingais atributais: nuo Jo, “tai aš nesidrovėdu atsi- 
Kada rūgimas pasibaigs, tada ligos ir senatvės draudimai? stoti ir patarti var .ot kul- 
atsargiai nuo viršaus skystimą jr tt. kas.” Ji? kalbėjo apie dar-
perpilti į kitą indą. o ant dugno Kadangi socialiniai klau- bininkų judėjimą. J?igu A- 
fsančias nuosėdas išmesti. Tą simai sutvarkyti, geri butai, merikoj įsigalėtų d irbinin- 
skystimą laikyti atvirame inde. geras darbininko uždarbis, kai, kuriuos jis vadina “ko- 
bet tokiame. į kurį kuo dau- tai ir socialinės ligos (džio- munistais,” tai tada, girdi, 
giausia prieina oro. Todėl indas Va ir kitos) nas iuos paly- iau, butų reikalingos kul- 
turi būti ne siauras, bet platus, ginti mažai išsiplėtę. Daug kos. Tai lygiai taip, Kaip Is- 
negilus. Laikyti skystimą tame vandens, drėgnas oras ir paniioj. kur kunigti su fa- 
inde reikia apie 3—4 mėnesius, šlapias ruduo išvvsto pas<šistiškais generolais šaudo 
Po to actas galima vartoti. juos daugiau kitą ligą—reu- darbininkus.
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Naujas Vandens Sportas.

Įdomi Bpla Veng
rijoje.

Vengrijoje, Kabe įvyko 
konfliktas tarp leitenanto, 
kuris važiavo dviračiu, už
važiavo ant šaligatvio ir pa
taikė į darbininką, ir to dar
bininko, kuris leitenantui 
pareiškė, kad šaligatviu va
žiuoti uždrausta. Įvyko toks 
tiumpas pokalbis:

Leitenantas — Ai- tu ne
girdėjai, kad aš skambi
nau4'

žuvęs DAR VIENAS LIE
TUVIS KOVOJ SU ISPA

NIJOS SUKILĖLIAIS.
Jau buvo rašyta, kad ko

vodamas vyriausybininkų 
eilėse žuvęs vienas lietuvis 
mariampolietis. Dabar Vili 
jampolės gyventoja A. Pet
rauskienė gavus iš savo sū
naus draugo laišką, kad jos 
sūnūs Feliksas Petrauskas 
kovoj su Liano armija žu
vęs.

Feliksas Petrauskas 1924 
metais išvykęs Į Francuziją

Darbininkas — Ponas lei- žemės (lai bų, o iš ten pate- 
tenante, jus turėtumėt žino- ^s.} Moroką, į svetimšalių 
ti, kad šaligatviu negalima IsJFrancuzų s\e-
važiuoti. timsalių legijono parėjęs į

Leitenantas (išsitraukęs Ispanų svetimšalių legijo- 
revolverį) — Ar tu nebijai, 0 1S ten Patekęs 1 Madn- 
kad aš tave nušausiu? uą.

Darbininkas — Ne.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Californijoj dykaduoniai išrado naują vandens sportą. Mer
ginos įsisėda i pripustus guminius žiedus ir spardydamos k .jo
mis vandenį eina lenktynių.

DAILININKO ANTANO
ŽMUIDZINAVIČIAUS

JUBILĖJUS.
Lietuvos dailininkui An

tanui Žmuidzinavičiui spa
lių mėn. 31 d. suėjo 60 metų 
amžiaus ir 35 metai dailės 
meno darbo. Sukaktuvių 
proga, lapkričio 1 d. buvo 
atidalyta Antano Žmuidzi
navičiaus dailės darbų pa-j 
lodą ir išleistas platesnis 
veikalas iš jo gyvenimo. An
tanas Žmuidzinavičius yra 
pažįstamas ir Amerikos lie
tuviam
metų jis lankė jų kolonijas, 
kuriose rinko aukas šaulių 
sąjungos namams statyti.

sovietuose RASTA Di- \audinab Patarimai 
DELI VARIO KLODAI. * ,

pranešama, C kllUnkum,.
Karagandos-

Iš Sovietų 
kad netoli 
Balchašo gelžkelio rasta di
deli vario klodai žemėj.

APSIVED1MA1.
Pajieškau gyvenimui draugės, lais

vos, apie 35 metų amžiaus. Viską į 
apie -save aprašykit su pirmu laišku. 

Tony Draugas
General Delivery, Detroit, Mish

Pajieškau vaikino ar našlio ant 
farmos, turiu 60 akerių žemės su bu 
dinkais ir gyvuliais, viskas įrengta 
tinkamai. Esu našlė, vyras mirę.-, tu
riu $1,300 mortgiėiaus ir tas mortgi-

neigia Valiuta čius turi būt atmokėtas iki Naujų nes pueb Renatą Melų. jeiijru iki lo laiko neatmokę.
siu, tai mano turtų išpa.-duos. Kurie 
gali iki to laiko tiek atmokėti, prašau 
atsišaukti greitai. Aš esu 44 metų 
moteris, be vaikų. Plačiau paaiškin- 

laiške. (8)
Mrs. Vincenta Urbotaitienė 

R. 1, Box 31, Fountain, Mich.
Tie namai dabar yra Kaune S1U 
jau pastatyti. • Tsb.

Leitenantas paleido šūvį į 
darbininką ir nušovė. Karo 
teismas leitenantą visose 
instancijose išteisino, kaip 
teisingai ir vietoje panau
dojusį ginklą.

Tai tokie dalykai dedasi 
fašistų valdomoj Vengrijoj.

MOTINOS KOVA SU 
KROKODILIU.

Londono “Daily Mail’ 
praneša, apie tragišką atsi
tikimą, kuris šiomis dieno
mis įvyko Bengalijos pro
vincijoj, Undijoj. Vienoje 
nedidelėje trobelėje, stovė- 
jusioj netoli upės, miegojo 
trijų metų vaikas. Jį prižiū
rėjo motina. Bet pagaliau ii 
ji nuėjusi gulti. Durys pasi
likusios neuždarytos. Vos

LENKAI KEIČIA SAVO 
DIPLOMATUS.

Iš Varšuvos pranešama 
kad Lenkijos užsienių rei 
kalų ministerijoje rengiami tik motina užmigusi, ją tuoj
dideli diplomatų pakeiti- pažadinęs nepaprastas vai- 
mai. Lenkų pasiuntinys Ja- ko kliksmas. Motina baisiai 
ponijoje, lenkų prezidente išsigandusi pamačiusi savo 
sūnūs Moscickis, busiąs at- vaiką krokodilo nasruose, 
šauktas į Varšuvą. Į lenkų kuris jį norėjęs išsinešti iš 
pasiuntinio vietą Prahoje, triobelės į paupį. Motina 
kuri jau beveik visus metus puolusi pabaisą. Bet kadan- 
išbuvo neužimta, busiąs pa- gi ii neturėjusi jokio ginklo, 
skirtas vienas žymus lenkų todėl krokodilą mušė kumš- 
politikas, nes Lenkija san- čiu. Krokodilas užpuolė ir 
tikius su Čekoslovakija no- ią. Motina kovėsi kiek galė- 
rinti sunormuoti. Busią pa- dama, bet miltinai sužeista 
skirti nauji pasiuntiniai ir į apalpo. Krokodilas niekeno 
Romą, Budapeštą ir Buenos nekliudomas su vaiku dan-

tvspA irOLve nnEpcrn impn

TEN, KUR GIMĖ KINIJOS KRISTUS.

IR FRANCUZIJĄ STEI
GIA PROPAGANDOS 

MINISTERIJĄ.
Franeuzų vyriausybės ži

niose paskelbtas dekretas, 
kuriuo steigiamas propa-

TURKIJA NORI. KAD
LAIMĖTU ISPANIJOS 

VYRIAUSYBĖ.
Turku laikraštis “Tan,” 

einąs Stambule, rašo, kad 
Turkija nori, kad laimėtų

DABAR LAIKAS <AL- 
KIUOTI DIRVAS.

Kaip pažinti dirvos rūgš
tumą.

Rudenį, nurinkus derlių 
^.“•Įnuo laukų, yra kiek laisves

nio laiko. Todėl šiuo metu 
geriausiai butų kalkiuoti 
rūgščias dirvas ir pie /as.

Kalkės per ilgą lai <ą esti 
išplaunamos iš dirvt s pa
viršiaus į podirvį, dėl to dir
va pasidaro rūgšti. Tokia 
dirva greit supuola, pasida
ro ant jos pluta, blogai vė
dinasi, todėl ir augalai joje 
blogai dera, o dobilai ir 
ankštiniai visiškai nepaken
čia tokių dirvų. Tokias dir
vos reikia kas keliatą metų 
kalkiuoti, kad pataisyti jų 
struktūrą ir kad jos pasida
rytų, kaip sakoma, veiklios 
dirvos. Tai reiškia, kad to-

GERAS PASIŪLYMAS!
Jieškau žmogaus, kuris nori įsigyt 

tikrai gerą Farmą, gali pirkti, arba 
duosiu naudotis dykai. Farma gerai 
įrengta, su gyvuliais ir padarais. Far
ma neša į mėnesį $80 gryno pelno. Vi
sur ir viskas “kėš” užmokėta ir tu
riu bankose pinigų. Bet aš esu jau 
per prastas farmerys, laikau berną.

kaladę įrakina kelių žmo
nių gaivas. Ir taip nelaimin
gieji vaikščioja po du, po 

'tris krūvoje, su įrakintomis

Tamsus katalikai mano, 
kad Kristus buvo tiktai vie
nas, būtent tas, kurį garbi
na krikščionys.

Tuo tarpu gi kiekviena į galvomis į vieną kaladę, 
tikyba turi savo Kristų. Ži
noma, jie vadinasi kitokiais

Kuris norėtu su manim kartu gyvent i • • i ,
ant mano firmos, aš sutikčiau jam i KlOje (lllVOje greit Vyktų Or- 
užrašyt pusę farmos, bet pavesčiau
valdyt visą. Gali būt singelis arba 
ženotas, tik ne per jauni ir su nedide
le šeimyna. Farma geroj vietoj, 1,400 
akerių, geros ganyklos, žemė gera ir 
viskas auga, randasi 19 mylių nuo 
Tacoma, Wash

LIETUVA BAIGIA SUSI
TARTI SU SOVIETAIS.
Prieš dviejus metus tarp 

Lietuvos ir Sovietų Rusijos 
buvo sudaryta prekybos su
tartis. Tačiau dabar tos su
tarties galiojimo laikas bai
giasi. Dėl to nesenai tarp 
abiejų kraštų buvo pradė
tos naujos derybos preky
bos sutarčiai sudalyti. De
rybos eina gana sklandžiai 
ir tikimasi jas netrukus sek-

Naktį jie gali atsisėst, bet mingai baigti. Lietuva’So- 
iokiu budu negali atsigulti, vietų Rusijai parduoda ark- 

vardais, bet jų ypatybės be-, nes kaladė juos pasmaugtų, liūs, raguočius, kiaules ir ki- 
veik tos pačios. Beveik visi Kaladėje smulkiai aprašy- tus gyvulius. Dėl to abiejų 
iie e-imė is "nekalto praside- pasmerktojo nusikalti- kraštų prekybiniam susita- i 

mas. Stambus nusikaltėliai rimui tiek Lietuvoje, tiek: 
pakabinami be maisto ir Sovietų Rusijoje duodama | 
vandens geležiniuose nar- nemažos reikšmės.

prie didelio cementi
nio kelio. Kurie norėtų įsigyt puikų 
gyvenimą, parašykite teisingai apie 
save, kiek esi vertas ir kokio turto. 
Tie, kurie visai nieko netur, nerašy
kite, tikieto atvažiuot aš nepirksiu. 

PETER MEŠKINIS (1)
R. 1, Bok 130, Eatonville, Wash.

jie gimė iš "nekalto prasidė 
jimo,” beveik visi jie moki
no žmones dorybės, beveik 
visi mirė už žmonijos išga
nymą ir kone visi "prisikėlė 
iš numirusių.“

Kiniečiai tokių mokytojų 
turėjo net keliatą, bet dau
giau iš jų žinomi yra Budda 
ir Konfucijus (Kon-Fu- 
Tse).

Nesigilindami į tų “išga
nytojų“ mokslus, čia papa- 
akosije tik apie tą vietą ir 

laiką, kur buvo gimęs Kon
fucijus.

Prieš kokius 25 šimtme
čius dabartinė šantungo 
provincija Kinijoj vadinosi 
Lu karalystė. Toje senoje 
gadynėje, kurią klosto ne
aiškios praeities miglos, mo
kvti kiniečiai dideliu užsi-

Sveikatos Apdraudimas 
Nusilpusiems Žmonėms 

Apie 3c Dienoje

vuose. Miesto gyventojai 
grūdasi aplink ir juos visaip 
kolioja. Tam tikru laiku sar
gas išiima narvo dugną ir 
nusikaltėlis už pažastų pa
kimba ore, o jo kojas įmer
kia į karštą vandenį.

Kai matome, išminčių ka-i — na v ima. ojcvu v icuiuo nei circ;ralyste negalima pavadinti jiešuti -keleivio” toli, rasit mu 
gailestingumo šalimi.

Toronto Lietuviai!
Broliai

rp . įNUGA-TONE yra jau įrodęs, kad jis
ISO. yra sveikatos užtikrinimas nusilpu-

_____  j siems, alpėjantiems vidurį amžiaus.
: Tai yra tikras vaistas, naturalė pa
galba silpniems organams. Visas ku- 

I nas atsiliepia paėmus šiuos vaistus. į

ganizuotų dalių, mėšlo pu
vimas.

Rūgščią dirvą galima pa
žinti ir be laboratorinių ty
rimų—iš augančių joje ruk- 
štynių, gysluočių, barzdžių, 
ir iš pačios žemės struktū
ros, kaip aukščiau minėta. .

Kalkes galima berti į dir
vą įvairiai. Jei kalkės yra 
degintos ir maltos, geriau
sia jas išbarstyti kaip mine
ralines trąšas lygiai po visą 
dirvą. Taip pat išbaistomos 
ir nedegintos, bet maltos 
kalkės.

Po dirvos iškalkiavimoSamoskai, atidarė antrą Jaunystės dvasia sugrįžta silpniems! • • , . ,.
krautuvę, lietuvių centre, Į ir seniems. Naujas NUGA-TONE piimaiS metais negalima SO-

664 Ol'EEN ST.. WEST, moksliškai sustiprintas su VITAMI-
t u’i, NAIS A ir D—sustiprina nervus, mu- Kur.oje gaunama visokio Tabako .r skuius ir susflpush£ organus, kurie 

jo išdirbinių.. baldam,ų Minkštų Ge- vra suti Jr & dalinaifcveikia. Ner- 
rimų. Magazinų ir I.aikraacų vuotumą išvaro tuoj, nes NUGA-

čia jus rasite draugišką ir teisingą T N£ » j vaistų VITAMINŲ A 
patarnavimą. Lietuviam* nereikės ir D, kas veikia kaip vaistas į nervų

♦ ..-i ____ iSlt mu’ sistemą. Tas tyrasis vaistas parduo-
su Krautuvėje pas_savus.--------- damas su garantuojama pinigus grą-

664 Ol'EEN STREET. M EST.

SIENINIAI
KALENDORIAI

1937 METAMS.
Užlaikau daug visokių rūšių ir vi

sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų pardavi- 
nėt pavieniais, geros išlygos. Turime 
ir Dariaus-Girėno Kalendorių su jų 

, . - i , aeroplanu. Prisiunčiame į namus kasdegimu stebėdavo dangaus pareikalauja, z. gilevičils. <-) 
73 Hartford Avė,

I
3165

gandos užsieniuose komite- Ispanijos vyriausybė. Ispa- 
tas. Tas komitetas apims vi nų sukilėlių kariuomenė, 
sus ligšiolinius propagandos kaip ir turkų chalifo kariuo- 
organus, suvienodindamas menė 1919-20 metais yra tik 
Visą propagandą užsieniuo- interventų įrankis. France 
se. Naujai steigiamo komi- ir Molo, kaip ir chalifas norį 
teto pirmininkas bus minis- atstatyt monarchiją. Ir anuo 
teris Šotanas. laiku chalifas ir dabar suki

-------------- lėliai už savo laimėjimą pa-
LATVIŲ POLICIJA RY- siiyžę sumokėti svetimoms 

GOJĘ NUŠOVĖ LIETUVI, valstybėms savo šalies teri- 
Gauta žinių, kad šiomis toriia.

dienomis prie Rygos nušau- Kaipo sūnūs šalies, kuri 
tas lietuvis darbininkas, iš- pergyveno tokią kovą. mes 
vykęs į Latviją laukų darbu, negalime būti pardavusių 
Antanas Česnickas, kilęs iš savo tėvynę generolų šali- 
Trakų apskrities. ninkais.

Kilusios muštynės, įsimai-

reiškinius. Jie turėjo nors 
paprastus astronomijos į-' 
rankius, bet tobulus ir dai- į 
liai išpuoštus. Kinija tuo
met gyveno savo kultūros 
žydėjimo pavasarį. Prieš 
2,500 m. jų visuomeninė 
santvarka buvo daug geres
nė už mūsiškę ir tos gady
nės menas paliko nemiršta
mus paminklus, kuriuos da
bar galima matyti įvairiuo
se Europos ir Amerikos mu
ziejuose

NEW BRITAIN, CONN.

• Telefonas: Vark
DAKTARAS» ------ -- —----

t
i
• t 
t 
t 
t 
t 
t • 
t <

A. L. Graičunas
Physician and Surgeon

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

3310 SO. HALSTED STREET, 
CHICAGO, ILL.

sius policija. Česnickas bė
gęs, o liepę sustoti, bet jis 
nesustojęs, tai ir nušautas.

CHARBINO LIETUVIAI 
ORGANIZUOJASI.

Kaune gauta iš Mandžu- 
ko (Mandžiiurijos) žinių, 
kad Charbine susiorganiza-

KARLISTA! JIEŠKO IS
PANIJAI KARALIAUS.
Šiomis dienomis Austri

jos sostinėn Vienon atva
žiavo 10 ispanų karlistu de
legacija. kuri nori susižinoti 
su gyvenančiais Austrijoje 
Burbonų šeimos nariais, iš 

i kurių tarno norima parinkti
vo grupė Lietuvos P^^cių, mirusio karlistu pretenden- 
kune su Lietuva nori palai- to j iSDanįjos sostą Don Kar- 

...... . Lietuvis Sin- įos Alfonso Burbono įpėdi
ni. Daugiausia šansų būti

kvti santykius 
kevičius esąs 
pinigu biržos 
mininku.

net Charbino 
komiteto pir- karlistų kandidatu į Ispani

jos sostą turis buvusio Aust
rijos imDeratorienės Zitos 
brolis princas Ksaveras Bur- 
bonas.

RUSIJA PLANUOJA 5 
LAIVYNUS.

Maskvos žiniomis. Sovie
tų valdžia yra nusistačiusi LENKIJOJ PAPLAUTA 
statyt penkis karo laivynus,: VISA ŽYDU ŠEIMYNA, 
būtent: vieną Baltijos Ju- .
roj, antrą Juodoj .Juroj, tre- Naktį j spauų -6 d. Sta\ų 
čia Kaspijos Juroj, ketvirta nnestelytie, netoli Kielcų. 
Baltoj Juroj, o penkta VIa- nežinomi piktadariai išžudė 
divostoke. ‘ V1S5* z-vdo krautuvininko sei-

_________ mvna, susidedančia iš pen-
PERSKRIDO ATLANTĄ Į kiu asmenų.

13 VALANDŲ-
Pereita sąvaitę anglų la

kūnas Mollison perskrido 
Atlanta nuo Ne\vfoundlan- 
do iki Londono

žinti pas visus vaistininkus. Jsigykit 
bonką to naujojo NUGA-TONE šian
dien. Jus. nusistebėsite tuo, ką jis 
jums suteiks.

Nuo užkietėjimo imk—UGA-SOL 
.—tai idealus liuosuotoias. 25c ir 50ę,

KAS REIKIA DARYT, NORINT GAUT 
PIRMAS P0PIERAS.

Daugelis mano. 
pirmųjų popierų

kad prašant savo fotografijas 2$ax3 col. di- 
reikalaujama džio.

atvažiavimo Į Suv. Valstijas pa- Bet kurie yra atvažiavę Į
liudijimo, ir prašo patarimų. Suv. Valstijas po birželio 29 d., 
kur tokį paliudijimą gali gaut. 1906 metais, tie turi pridėt ir 
Tikrenybėje tokių paliudijimų' pinigišką perlaidą (money or- 
pačiam jieškot nereikia. ! deri) $2.50, vardu Commissio-

_ . . . _. Norint gaut pirmas popieras.1 nėr of Immigration and Natu-
Taigl toj Lu karalystėje rejkįa padaryti taip: Reikia i ralization. Ir pagal paduotas

prnė didysis filosofas Kon- gauį jį j)įie Natūralizacijos ofi- aplikacijoj informacijas natu-
UClJUS. Jo dėka Kinija tapo blanką, vadinamą Form J ralizacijos valdininkai patys 

mokslinčių ir^ minty tojų te- a-2213. Atsakius ant visų pa-jišgaus atvažiavimo certifikatą,
vynė. Nuo 2o00 metų san- klausimų, nunešt tą blanką sa- kuris yra reikalaujamas nuo

ETIOPIJOS KARALIUS 
NUSIPIRKO VILĄ.

Iš Ženevos pranešama, 
į 13 valan- kad buvęs Etiopijos kara- 

du. Skaitant io kelionę nuo liūs Selassie nusipirko švei
Nevy Yorko iki Londono, ji carijoj, netoli Ženevos, ir 
paėmė arti 20 valandų. 1 tenai apsigyveno.

tungo provincija vra sven- Vo distrikte j iramigration and 
,O\ e VISU kiniečių, kūne pa- Naturalization ofisą. Jeigu Na- 
■'\encia sa\o gyvenimą iš- turalizacijos ofisas toli. tą blan- 
nint'.es tarnybai. Čia plau- ka gajima nusiųst paštu. Siun
dą būriais pioto maldmin- giant paštu, reikia pridėt dvi čiais.
tai, pagerbti dviejų didžiu- __________________________
ių gudragalvių, Konfucijaus
ir Mencijaus, atmintį.

Šantungo provincijos gy
ventojai laikosi labai senų 
papročių, kaip niekur kitur 
pasaulyje. Ji, žinoma, iš to 
nedaro turistinės reklamos.
Bet protingas keliauninkas 
nesigailės sustojęs Tsinane, 
senojoj Šantungo sostinėje, 
smulkių amatininkų mieste.

Geltonoji Upė teka per 
dešimtį kilometrų nuo Tsi- 
nano. Jos vandenys dažnai 
prasiveržia krantais ir pri
daro daugybę nuostolių, šią 
upę kiniečiai ne be pagrin
do vadina “didžiuoju Kini
jos rupesniu.”

Šantungo baudžiamieji 
Įstatymai labai žiaurus, ta
čiau išminčių tėvynė nema
to reikalo juos švelninti.
Nusikaltėliams bausti tenai 
vartojama šitokia priemo
nė: Paima dvi kalades, iš
kerta kiekvienoj pusmėnulį 
ir surakina jas nusikaltėliui 
ant kaklo. Kartais į tokią

prašančių pirmų popierų. Tas 
certifikatas jau bus dalis natū
ralizacijos rekordo, kurie nori 
tapti Suvienytų Valstijų pilie-

Worcesterio Lietuviu Išdirbystės Alus

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

BOSTONO U’IFJ.INKĖS ALAUS PARDAVĖJAI. KRF.II’KITĖS 
CHARLES WAISHVILLE. Brockert Ale Distrib.

Telephone: PEDham 1731.

| Tūkstančiai rado paleng
vinimą gebantiems ir

I skaudamiems muskulams 
| — su keliais išsitrynimais.

PAIN-EXPELLER
| vaisbaženklis Inkaras yra 
^naudojamas per 70 met^J

MENI

dinti bulvių, nes jos serga 
rauplėmis ir menkiau užde
ra. Geriau sėti ankštinius 
arba varpinius augalus. Iš
barstytas kalkes reik i įakė- 
ti. Akėti reikia, kai žemė y- 
ra ne per drėgna, kad geriau 
kalkės susimaišytų su žeme.

Taip pat negalima palikti 
nekalkiuotų pievų ir ganyk
lų. Nes rūgščiose pievose te
gali augti bloga žole. Todėl 
labai rūgščias pievas • gany
klas patariama kas ketvirti 
metai kalkiuoti. Išbarščius 
pievoje ar ganykloje <alkes, 
reikia jas tuojau priakėti.

175 Akerių F am a
40 akerių girios, kita dirbama, bu- 

dinkai, gyvuliai. įrankiai i- derlius; 
kaina $2,800. įmokėt $1.500. Esu naš
lė ir todėl turiu parduot. Ai:-esąs: (7

ZUZANA ADAMS, BER IN, MD.

AR ROMOS
opiezius yra Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys. Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kocių 
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' Francuzijai 189< m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaikė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių tpie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja D '’vo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgenc jas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaity tą 
knygą, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai g įlėa 
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 rai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

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

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

REV.

popieros

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu: 
M. VALADKA. K. I). 2. DALTON. PA.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

^KELEIVIO" KNYGYNE
253 BROADVVAY, SO. BOSTON, MA SS. J 
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Beitas Puslapi*. KELEIVIS, SO. BOSTON.

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS
SAKO. PARAGVAJUJE 
LABAI GEROS LIETU 

VIAMS SĄLYGOS ŽEMĖS
ŪKIAMS KURTI.

Lietuvos rusai turi Parag
vajuje įsikūrę žemės ūkio 
koloniją, kurią jie vadina 
“Baltikos” vardu. Vienas tų 
kolonistų, būtent S. Polo- 
r ievas, paduoda apie šią 
koloniją “Argentinos Lie
tuvių Balse” šitokių smulk
menų:

Klimatas čia visuomet ge
ras ir žemė derlinga, tik su- 
ponėjusieji Lietuvos koloni
stai didžiumoje išbėgiojo i 
< idmiesčius. nes tingėjo 
sunkiai dirbti.

Nors aš Lietuvos kariuo
menėje buvau vyresnysai 
1 dtenantas, bet esu maža- 
žemis ūkininkas, dėl to ne
sibijau versti medžius, raut 
1 elmus ir juos nudeginęs 
sėt pupeles, kukuruzus. o| 
t aipgi rengiuosi sėt kviečius, 
k aip ir kiti “Baltikos” gy- 
\ entojai.

Pastebėta, kad iš Lenki- 
j os Paragvajun atvažiuoja 
1 abai daug žemdirbių ukrai- 
r iečių, kurie skaitlingai ku- 
į laši ne vien savo senoje ko- 
1 anijoje. vadinamoje “No- 
\ a ja Volyn,” bet ir “Balti- 
1 oje” daug ukrainiečių ap- 
sigvvena.

bet visas tas mokyklas su
kūrė patys lietuviai tėvai. Ir

------  joms gerai klojosi. Bet kai
mynai išgirdo tris revolve- atvyko Lietuvos valdžios at- 
rio šuvius. Kvederienė išbė- siųstas konsulas Gaueys, 
go iš kambario su trimi kul- jis tuoj i tas mokyklas pra- 
komis kūne: dvi pataikė i dėjo kišti politiką. Tuoj ki- 
vidurius, viena rankon. Sku- lo nesutikimai ir kerštavi-
biai tapo nuvežta ligoninėn mai.
ir operuota, bet neatlaikė ir Konsulas Gaučys savo ne- 
persiskyrė su šiuo pasauliu, taktu ir stačiai nelietuvišku 

Nušovęs žmoną Kveda- ilgėsiu užsitraukė visu Bra-zmoną
įas pabėgo, bet už poros 
dienų atėjo pasiteirauti.

RUOŠIAMASI STEIGTI 
PAVYZDINGI ŪKIAI

KANADOJE.
Turtingiausias žmogus 

Belgijoje ir visoje Europo-

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 
KNYGYNE.

99

zilijos lietuvių neapykantą. 
Rimtesni tėvai su širdperša

kaip gyvuoja vaikučiai. Po- žiuri i litaėdžius ir dėl šven
tos ramybės savo vaikučius 
atima iš lietuviškų mokyklų 
ir leidžia i portugalų moky
klas. Daėjo iki to, kad per 
intrigas nebėra kam patai
syti nei sukliurusių suolų. 
Bom Retiro mokykloje ra
šomoji lenta vos klederuoja 
ant pusantros kojos, o rie
bias litų sumas doroja po
nai.

Konsulas, matyt sulyg sa
vęs spręsdamas, rašo, buk 
Brazilijos saulė greit sme- 

išdžiovina ir vis nau-

licija ji areštavo. Arešte 
Kvedaras atrodė kaip pa
mišęs, su nieku nekalba, 
nieko tardant nesako.

Našlaičius pasiėmė au- 
inti ir globoti tų namų šei

mininkai, pas kuriuos Kve
darai gyveno, argentinie- 
čiai.

BRAZILIJOJ PERŠOVĖ 
MOKYTOJĄ BAKŠĮ.

“A. L. Balso” korespon 
lentas praneša iš Brazilijos . enį
niesto Sao Paulo šitokią ži
lių:

“Lietuvių Sąjunga Brazi- 
ijoje” turėjo surengusi va
karėli Sa<> Paulo “lietuvių 
lamuose.” Programai pasi
baigus, daugelis svečių bu
vo jau “linksmam upe.” 
Prasidėjo stumdymasis.

Panelė Stasė Klemeikai-

ias provokacijas tarpe tėvų 
ir mokytojų varinėja.

Gaila, kad pasišventusių 
Brazilijos lietuvių triusu su
kurtas mokyklas Kauno 
proteguojamas ir paikina
mas tinginys griauna.

KLERIKALAI IR FAŠIS
TAI KELIA VELNIAVĄ.*ė panoro eiti namo, bet vie

- . . ,na dėl ko tai nėjo, o vieną Lietuviškųjų fašistų Bra-
Iš Paragk’ajaus^valdzios ir prašė, kad palydėtų, zilijoj leidžiamas “Lietu- 

Prašomiems atsisakius ly- vis” rašo, kad Argentinos ir 
lėti, pasimatė tuose namuo- Brazilijos lietuviai labai

iš kompanijos “Rerevego 
gali gaut žemės kiek kas 
r ori sekančiom sąlygom: už 
i iekvieną hektarą mokasi 
<6 argentiniški pesai. Bet 
1 inigų nereikia mokėti že
mę pasiimant, o tik išmokėt 
I er metus. Kas per 7 metus 
r esiskubina mokėt, tas gau- 
i a pratęsimą dar 2 metams.
<) jei kas pradėtą mokėt že
mę parduoda kitam koloni
stui, savo Įmokėtus pinigus 
gali gauti nuo pirkėjo, taip
gi gali prašyt už miško iš
kirtimą ir išdeginimą.

Darbštesni ūkininkai čia 
per metus nusiima tris sė
jas: kukuruzus, pupeles ir 
kviečius. Vaisių pirkti ne
reikia. nes apelsinų ir kito
kių fiaiktų pilni miškai.

Mano nuomone, ‘lietu
viams reikėtų kibti i žemės 
iki ir tapti savystoviais 
žmonėmis. Kiek sąlygas pa
kistu. patarčiau kolonizuo- 
tis tik Paragvajuje, nes mus 
krašto europiečiai jau Įro
dė, kad nesibijanti darbo 
ž monės čia puikiai prospe- 
į-uoja. Kurianties Retu
mams žemės ūkyje, ir Lietu
voje mažažemių skaičius su
mažėtų. Kartoju: čia žemės, 
derlingos žemės, gali gauti 
kas kiek tik nori, bet darbo 
tai jau nereikia bijoti, nes 
be praliejimo kruvino pra
kaito nieko nebu

liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A
Kain šis dalvkas baigsis L*1*5- Abi daHs knygoje-l\aip SIS aaiJKdS oaigsis, p8l 1274 Gražus t/irti apdarai $16 00 

jtia sunku pasakyt, "
Į toki Įstatymo
numatyti! tam tikra baus- pasikalbėjimų ši knyga sutaisyta taip 

^e’.gvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš- 

žodiiai, 
dar-

nes uz

Žodynas lietuviškai angliškos ir ang- ljetuvo* Respublikos Istorija ir Ž.em- 
lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip

ivsii<5imu v»-i Lengvas Budas Išmokti Angliškai.— 
.dUZlIIią \ I tl Raukius reikalingiausių žodžių ir

mė. Tas paliečia daugiausia
;e. baronas Louis Empain. 'uo? ki'Pėjns- kurie gyvena ui.
ruošiasi nupirkti 5,000 akru ( a‘ apg>\entose \ie- bo j;e$kant, važiuojant kur nors,
- ... i . z\ u * tose. Darbininku ekonomi- ėjus krautuvėn. nas daktaru, pasžemės plotą Quebeco pro 
vincijoj, Kanadoje, ir Įstei
gti pavyzdingą ūki, kokio 
dar Kanada savo istorijoj 
nėra turėjus. Vėliau baro
nas ketina kurti panašius 
ukius ir kitose Kanados 
provincijose, kad supažin 
linus ūkininkus su naujais 
ūkininkavimo budais ir vė
liausiais šioje srity patyri
mais.

Prie pavyzdingų ūkių stei
gimo bus Įleista iš Belgijos 
keliasdešimts prityrusių ūki
ninkų. Belgijos agrikultūros 
žinovas E. Rombaut jau tu
ri paruošęs visus tam tiks
lui planus ir veda derybas 
su Kanados agrikultūros 
vyriausybe dėl naujų ūkių 
steigimo. Kiek man teko su
sipažinti su belgų apgyven- 
tom vietom, tai turiu pasa
kyti, kad ten ūkių sutvarky
mas žymiai skiriasi nuo ka
nadiečių ūkininkų tvarkos. 
Kanados ūkininkai da netu
ri tiek patyrimo ir nėra pa
siekę to, ką turi Belgijos, 
Švedijos ir Danijos ūkinin
kai. Todėl tokių pavyzdin
gų ūkių steigimas Kanado
je bus labai naudingas kra
štui, nes galės žymiai pakel
ti Kanados ūkio kultūrą ir 
visą ekonomini ūkininkų 
gyvenimą.

Kaip matyt, tai Kanados 
derlingąją žeme susidomė
jo daugelis valstybių ir ruo- 

čia savo
tautiečiais, steigiant jiems 
kolonijas po visą Kanadą.

A. S. Kavoliunas.

tose. Darbininkų ekonomi
nė būklė yra skurdi ir jie 
negali mokėti aukštų kainų 
už plaukų nukirpimą. Tų 
kirpėjų džiaugsmas buvo 
gana trumpas.

A. S. Kavoliunas.

KANADOJ SUDEGĖ 5 
VAIKAI.

Timmins miestelv, Onta- 
rio provincijoj, pereitos su- 
batos vakarą sudegė Car- 
bonneau šeimynos 5 vaikai. 
Motina buvo išėjus miestan.

10 KALINIU IŠSILAUŽĖ 
LAISVĖN.

nu
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas Pusi. 95.............. 35<
Etnologija arba istorija apie žemės 

tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą. 
parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas -"ūsų pasaulio žmonių 
tautas, veisles atba rases Yra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi-
eago. Ilk, pusk 667, Popieros vir
šeliais ............................................ $3.00
Monologai ir Deklamacijos, šioje kny

goj telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 

i skambios, visos geros. Tinka viso- 
' kiems apvaikščiojimams, baliams,
; koncertams ir tt. Antra pagerinta 
| laida. So. Boston, 1014 m..............25c
1 Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers

ta į visas kalbas, todėl kad yra gra-
IŠ Kllbv kalėjimo Alaba- i žiai .aprašyta apie Rymą. Lietuviškas 

, J . . vertimas yra lengvas :r gražus. Chi-mos valstijoj pereitą sąvai-' ?ago, m įso?, pusi. 432. Drūtai
tę išsilaužė ir pabėgo 10 kri- apdaryta .........................  $250
minalinių kaliniu. Jie dingo Inkvizicija. Parašė N. Guaev. Puiki 
miškuose. kurie prasideda naudinga knyga, aprašyta katalikų 

tuoj už kalėjimo.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusi. Popieros apdaruose. .. $1.00 
Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė

nuo 1995 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rufcežiut 
ir kaip šalis vra p-, dalyta 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 nutarimui, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą
iš lauko ir iš vidaus Kaina ____Jl.Of
Drūtais audeklo apdarais .... $15*.

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

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį?
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 

I savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur ras vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškia: išdėstyti šitam veikale 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griova. Mokslas ii
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ................................... .. ............. 25c
Namų Daktaras, parašė Dr. A J. Ka

ralius. Knyga tik ką apleido spau
dą. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui.

Dr. A. Baceyičia. Knyga su daugeliu Įsigykite tuoj. Didelė knyga, dru’ais
Tnvin 7mnnin m :r i it nlz. ____ »‘__ • . _• ___ ,_____

e gyvenantis mokytojas Si- prastai tarp savęs sugyvena, 
nas Bakšys, nesenai iš Lie- Bet pažangus “Lietuvių 
tuvos atvykęs. Panelė pa- Aidas Brazilijoje” nušvie- 
irašė, kad jis ją palydėtų, o čia visai kitokią padėti, bu- 
is, nieko blogo nemanyda- tent, kad Argentinos ir Bra

utas. sutiko ir 12 vai. nak- zilijos lietuviai labai gražiai 
.ies abudu išėjo. Bet paėjus sugyvena, o velniavą kelia 
norą skersgatvių, jiems ko- ir lietuvių vardą kompromi- 
ią pastojo buvęs jos ilga- tuoja tik klerikalai ir fašis- 

metis “draugas.” tai, nepasidalindami berei-
Kokie ten dialogai ar tri- kalingai iš Lietuvos siunčia- gjagj apgvvendinti 

ogai buvo, nesvarbu, bei momis lėšomis.
liūdna tai, kad užpuolikas ------- -
šsitraukęs revolveri prade- URUGVAJUJ YRA TIEK 
o šaudyt Į mokytoją Bak-; LIETUVIŲ, KIEK KA- 
u. Viena kulipka perlindc t NADOJE.
?er švarko rankovę o kita -Iažvtėj Urugvajaus res-
istr.go mokytojo feksto so- b’ikbje' gyvena 10,000""" -r.i. u.a uzpuo- u ie..kz

NEILGAS DŽIAUGSMAS.

A. Liutkuvienei. — Ačiū 
už rašinėli, bet laikraštin 
nedėsime. Nereikia žmogų 
viešai plakti, jeigu jis ki
tiems blogo nedaro, tik sau.

Senam Kliubiečiui.—Jū
sų korespondencijos nedė
jome, nes ji galėtų tarp 
Montrealo lietuvų sukelti 
nereikalingų piktumų. Ne
sutikimus darbininkų tarpe 
reikia kiek galint mažinti.

Detroito žvalgui. — Apie 
nuteistus “Juodojo Legijo
no” galvažudžius jau buvo 
“Keleivy” rašyta. Ši organi
zacija plakė ir žudė nepa
tinkamus jai žmones “pat-

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

Materiališkas istorijos Supratimas.
Lapeliai iš preietariškos fLosofijos. 

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

apdarais, apie 3C0 pulsapių. 
Kaina ............................................ $2.50

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

boj iki šio! da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei anjonai. egiptėr.ai, chaldai, asy- 
rai. lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo.
Knyga stambi ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25
Žinynas Knyga žinių iš mitologijos, 

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

Idus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams. ūkininkams, dar-■ . — -t 1 — — 1 . MA A A ZV ■ MA , « M 1 —Z* « M 1 V , A MA Z*

Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie
čiu? Aiškiai išguldyti pilietyatės

.statymai su reikalingais klausimai* U 
atsakymais lietuvių ir anglų kalboa* 
Antra peržiūrėta h pagerinta 
Rida .................................................. Ste

ian. Tik laimė, kad 
iko revolveris sugedo, nes 

:eigu ne, tai butų Įvykusi da 
baisesnė tragedija. Finalas 
ra tokis: mokytojas Bak

šys marškiniais užkimšo sa 
vo šone žaizdą ir parėjęs sa- 
o butan apalpo. Pašaukus 

gydytoją, Bakšys skubiai 
apo nugabentas ligoninėn.

Buvęs meilužis panelę ap
mušė ir pabėgo.

pat, kaip ir Kanadoj. Urug
vajiečiai labai jautriai rea
guoja i Pietų Amerikos lie
tuvių visuomenini darbą, 
nes jie žino, kad Pietų A- 
merika

...................riotiniais” motivais. taiD
Ontario provincijos mini- kaip ir vį5j juodašimčiai tei

sins Harpburn nesenai iš- sjna savo juodus darbus 
patriotiniais sumetimais.”leido naują Įstatymą kirpė 

jams. Iš sykio tas Įstatymas 
išrodė geras ir kirpėjai la
bai juo džiaugėsi, nes tikė
josi pagerinti savo ekono
minę būklę. Ir kas galėjo

nės. Daugiau juokų, r.egu Ameri 
koj mur.šaino. Šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyėiai”, eilės, 
pasikalbėjimai, humoristiški straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi................................... 25c.
Žemaitėm Raštai Karės Iūetuvoa

Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto
jos paveikslų, 126 puslapiai, kai- 
nąz........................................................ 50c.

"O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė.—
Vieno akto farsas, labai juokingas 

ir geras perstatymui. Kaina ____15c.

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 žemlapiais. 
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2 50
Švento Antane Stebuklas, trviejų vei

kimų komedija. Perstatymui reikia
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.

yra žmonijos ateitis. nesidžiaugti ’ Vietoj 25—15 
centų gauti 40, tai jau reiš-

MURPI TRAGEDIJA AR 
GENTINOS LIETUVIU

ŠEIMYNOJ.
Buenos Aires priemiesty 

1 spalių Įvyko baisi tragedi
ja. Tenai gyveno Petras 
Kvedaras, biržietis, iš Salo- 
(ių valsčiaus, Puškonių kai
no, su savo jauna žmonele, 
Ona Duknyte iš Gruzdžių 
valsčiaus, Šiaulių apskričio. 
£ i jauna lietuvių šeimyna 
rūgino du Argentinoj gi
nusius savo vaikučius, 5 ir 
z metų amžiaus. Kvedaras 
c irbo kaipo duonos išnešio- 
t įjas, o jo žmonelė buvo siu
vėja ir dirba savo bute, siu- 
( ama daugiausia lietuvai
tėms. Kvedarienė buvo la- 
1 ai rimta ir darbšti moteris, 
( augiausia jos darbo dėka 
v isa šeima pasilaikė. Vyras 
tjrėjo ydą, mėgo girtauti, 
cėl to jam darbas neper- 
< aug sekėsi, jis nervinosi ir 
pradėjo pasakot pažista- 
riies. kad “nusibodę gyven- 
t .” Prieš sąvaitę sudeginęs 
visus savo ir žmonos bei 
vaikučių dokumentus, spa
lių 1 d. parėjęs namo gana 
mandagiai paprašė savo 
žmoną Į kambari. Po to kai-

BAISUS ĮVYKIAI. nemaža uždarbi. Bet da-
“Lietuvių Aidas Brazdi- bar, visai kas kita pasiro- 

jcj” rašo, kad Villoj Formo- dė. Kai tik buvo pakeltos 
soj Jonas Cinikas kuolu už- kainos už plaukų kirpimą, 
mušė savo kaimyną Kaži tuojaus pasireiškė kaž koks 
Vasari. Nežinomi piktada- '“streikas,” ir žmonės pra- 
riai skustuvu sužalojo Simą dėjo jau neiti Į kirpyklas, 
Struckų. Automobilius su- bet vienas antram kerpasi 

Visas mokyklas išlaiko žeidė Jurgi Gudliauską. įplaukus namuose. Tie, ku- 
DULR’as. Mokyklų reika- “Grūdo” pirmininkui F. če- rie priklauso prie miesto pa- 
as prasčiausia stovi Argen- markai tapo padaryta sunki, šalpos, pradėjo reikalauti, 
inoje, kadangi iš jų kai kas galvos operacija.

sau pasipelnymo šaltinius ____ —=----------
avu laiku darė. Vienok da

bar čia laikosi trys mokyk- 
’os: Dariaus Girėno, Tumo 
Vaižganto ir Antano Sme
tonos vardo. Labai gaila, 
kai dėl kunigų antilietuviš
kos politikos i tas mokyklas 
’abai mažai vaikučių tesi- 
’anko, o visi lanko vietines 
mokyklas, apie ką jau prieš 
kelis metus buvau rašęs, dėl 
ko kai kas iš tolo norėjo ge
riau matyt padėti, negu ji 
čia vietoje matoma...

Bene geriausia laikosi U- 
"ugvajaus lietuvių mokykla 
—Jono Basanavičiaus var
do.

Lietuviškas mokyklas
Brazilijoj sukurė buvęs kon
sulas Petras Mačiulis, tė
vams ir vietiniams Įtakin
giems žmonėms padedant.

Bet dabar ir ten, išvykus 
Mačiuliui, mokyklos svy
ruoja.

Apie Brazilijos lietuvių 
mokyklas P. Vidugiris “Ar
gentinos Lietuvių Balse” 
paduoda šitokių žinių:

Sao Paulo mieste ir apy-

PIETŲ AMERIKOJ VEI
KIA 8 LIETUVIŠKOS 

MOKYKLOS.

ANGLIJOS KARALIAIS 
MEILUŽĖ.

Čia yra parodyta Mrs. E. 
Simpson. i kurią Įsimylėjo Ang
lijos karalius Eduardas, šiomis 
dienomis ji persiskyrė su savo 
vyru Simpsonu ir dabar dažnai 
sueina su karalium. Ar jiedu 
tuoksis, ar gyvens be šliubo. ko’ 
kas da neaišku. Ji yra amerikie-

•inkėse vra keturios lietuvių tė- Už anglo Simpsono ji buvo 
mokyklos. Kai kas mėgina ištekėjus 1928 metais 
daryti sau nuopelną iš to, Praži juodaplaukė.

kad miestas duotų kirpimo 
Įrankius ant kelių šeimų, su 
kuriais galėtų apsikirpti 
plaukus patys, nes eiti Į kir
pykla jie neišgali.

Toks neoficialus “strei
kas” Įstūmė kirpėjus visai Į 
blogą padėti, ir tas naujas 
Įstatymas neilgai buvo Įsta
tymu. šiandiena jau dauge
lis kirpėjų išmetė iš savo 
iangų Harpbumo išleistą 
kainorašti, o Įsidėjo savo, 
su daug žemesnėm kainom.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA

WAVKEGAN, ILL.

VALDYBA 1936 METAMS.
los. Mačiulis — Dirmininkas,

906 Rrescott St. Waukegan, III.
J Kužinskas — pirm. pagelbininkas,

821 Prescott st., Waukegan, I1L 
Suzana Gabris—nutarimų rašt.

730 McAlister avė., Waukcgan, III. 
Emilija Kernagis—turtų rašt.

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

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

Jurgis Petraitis, Z. Gabris.
Knygiai:

K. Dambrauskas, J. Gauranskas.
Maršalkos:

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

Ji vra dienį kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams St*., Wankegan. flL

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

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

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

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

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

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

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
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.

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

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

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

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

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai. kaip Wellso “Pasaulio Istorija.” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche's “žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės “Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina S2. Užsisakykit “Teisingą 
Patarėją.”

253 Broadway,
KELEIVIS

South Boston. Mass.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos LaikraiČių.)

Šaudymas Iš Lankų.

UŽ NUŽUDYMO ŽMO
GAUS LEVANDAVIČIL'S

GAVO 8 METUS KA
TORGOS.

Spalių 15 d. Panevėžio 
apygardos teismo išvažiuo
jamoji sesija Utenoj spren
dė Anykščių miestelio Le-,
vandavičiaus Antano baudž. krindamas gimdžiusių pa- 
bvlą, kurioje jis buvo kalti- vainikius berniukus moti- 
namas, kad kovo 11 d. ra- nas, pas Juodelytę Oną ber

niuko nerado.

UŽ VAIKO PASKANDI
NIMĄ 4 METAI KA- 

TORGO.
Utenoje šią vasarą valant 

vieną išeinamąją vietą buvo 
rasta* nuskandintas kūdi
kis.

Nuovados viišininkas, ti-

dęs namo einanti Andriuš
kevičių, su kuruo dėl kaž 
kokio bylinėjimosi turėjęs 
“sąskaitų,” smcgė jam pei
liu galvon ir perdūrė smege
nis, o kitu peilio smugiu pe
tin padarė labai sunkų kūno 
s ižalojimą, nuo ko sužalo-

Kvočiama Juodelytė pri
sipažino, kad 1935 m. gruo
džio 29 d. Utenos ligoninėj 
pagimdžiusi vaiką, bet iš
ėjus iš ligoninės neturėda
ma kur jo dėti, Įmetus išvie
tėm

iš lanku 
moterys, 
kolegijos

Amerikos aukštesnėse mokyklose yra labai madoj 
šaudymo sportas.Ypač šį žaislą mėgsta merginos ir 
šiame vaizdely parodytos trys Bamardo (New Yorke) 
mokinės su įtemptais lankais.

ANT PEČIAUS UŽSIDEGĖ UŽBAIGTA ABORTU 
LINAI. BYLA.

Antalieptė, Zarasų apskr. • Prieš porą metų Kaune 
Padusčio kaimo gyv. J. Sai- buvo susekta grupė žmonių,

ke-

ŪKININKŲ RŪPESČIAI
SU BEKONŲ UŽAU- 

GINIMU.
Eržvilkas, Tauragės aps. 

šioje apylinkėje šįmet buvo 
blogas vasarojaus derlius. 
Sausros ir vietomis rūdys 
taip sunaikino vasarojų, 
kad avižos kai kur tik antrą 
grūdą tedavė, todėl šios a-

Kruvina Ekzekucija Plungės Valsčiuje.
1,410 rykščių 24 ūkininkam atsitikimą pasakojęs, Šaki- 

ir 2 moterim. inio tėvas, pats stovėjęs uki-
Plungės v., Vieštavėnų Į ninku eilėse ir viską savo

kaimo Vinco šakinio tėvas, Į akimis matęs, 
gimės 1835 m. ir miręs 1916 j Panašiai 1930 m. atpasa- 
metais, pasakodavo, jog'kojo ir 78 metų amžiaus 
prieš paleidžiant valstiečius •-Juozas Petrauskas, 60 metų 
iš baudžiavos, žvmesnieji | ištarnavęs Plungės dvare

pylinkės ūkininkai, iškūlę piungės valsčiaus ukinin- [kumečiu.
javus ir matydami, kad ma- nebepakeldami ponu šis atsitikimas gana smul-
žai iu atliks nuo sėklos, skriaudų, ėmė priešintis ii/kiai pagal žmonių atsimini- 
dauguma veža i turgus per ocnu nebeklausyti Plungės mus ir dokumentus aprašy- vasara augintus bekonus' ir SinSs ZubofS tas P. Rusecko spausdini
pusvelčiui juos parduoda. ;r jo komisorius Nagrodzkis moję “Baudžiavoje.” Iš ap- 
Daugeiis manė dasipirkti kreipėsi i rusų valdžia, pra- tąsymo matyli, jog tas pla- 
iavų bekonams auginti, bet šydami * numalšinti
pabrangus javams, sako, klusniuosius, 
neišsimoka bekonus auginti.

kimas įvykdytas 1862 m. 
akivaizdoje 700 ūkininkų. 

Tuojau Į Plungės miesteli Išplakti 24 vyrai ir 2 mote-

nepa-

tasai kovo 18 d Panevėžio j Panevėžio apygardos tei- 
ligoninėje ir mirė. j =me kaltinamoji prisipažino

Kaltinamasai prisipažino' kalta, paaiškindama savo 
kaltu paaiškindamas, kad • .argingą padėti. 
e>a tą padaręs gindamasis, Teisina* nubaudė ją 4 me- 
bet sužalojimo žymėms, ek- ais sunkiųjų darbų kalėji- 
sj erto ir liudininkų parody--mo, 1/3 atskaitydama kaip 
ir ais nustatyta, kad jis pats : nepilnametei.
ir užpuolęs. --------------

Teismas nubaudė jį 8 me
tais sunkiųjų darbų kalėji
mo su B. stat. pasėkomis 
priteisdamas Andriuškevi
čiaus našlei 45 litus kas mė
nuo 3 nepilnamečių vaikų 
išlaikymui iki jie taps pilna
mečiais ir 335 litus gydymo 
ir laidotuvių išlaidų.

atvyko žandarų pulkinin
kas su penkiais šimtais ka
reivių ir, sušaukęs į miestelį 
visus valsčiaus ūkininkus 
baudžiauni n k u s, sustatė 
juos eilėmis miesto laukuo-

KAIP KALAMI LIETU
VIŠKI PINIGAI.

Po keliu šimtmečių per
traukos, šįmet birželio mė
nesį Lietuvoje vėl pradėti 
kalti lietuviški pinigai. Ka
limo darbą finansų ministe
rija pavedė “Spindulio” 
bendrovei. Ligšiol lietuviš
ki pinigai buvo kalami už
sieniuose. Pinigų kalimui 
“Spindulio” bendrovė tin
kamai pasiruošė. Prieš dir
bant šį darbą, buvo susipa
žinta su kitų valstybių pini
gu kalimo ištaigomis.

Naujos 1c ir 5c ir 1 lito 
monetos iau yra apyvartoje. 
Ligi snalių mėn. 8 d. iš viso 
ių nukalta ir Lietuvos ban
kui perduota 1.923.500 litu 
sumoie. Spalių 19 d. pradė
ta kalti nauios dvieių centų 
monetos. Kiek vėliau bus 
pradėtos kalti penkių litų 
monetos. Dar vėliau mano
ma kalti dešimties litų si
dabrines monetas. Tuo bu
ri u, Lietuvos smulkiosios 
monetos bus sidabrinės ir 
ne taip greitai sudils. Tsb.

APGAVIKAS KALBŲ
PROFESORIAUS RO

LĖJE.
Jau nekartą Lietuvoj lan

kėsi kažkoks David Javar, 
Duc le Ielu, kuris sakosi 
esąs grįžtančių tėvynėn asi- 
riečių vadas ir vykstąs į Si- 

i ją. kur koncentruojąsis ir 
kituose kraštuose išsimėtę 
asiriečiai.

Aną metą Davido Javaro 
“Lietuvos Aide” buvo įdėta 
fotografija ir parašyta, kad 
tai esąs kalbų profesorius ir 
atvykęs į Lietuvą.

Lietuvos policija išaiški
no, kad David Javar yra 
tarptautinis aferistas ir pel
nei už neleistiną rinkliavą 
ir apgavystę nubaustas 1 
mėnesiu kalėjimo. Šių metų 
pradžioje Javar ištremtas iš 
Austrijos.

Dabar atvykęs Lietuvon 
Javar verčiasi irgi įvairiais 
nusikalstamais darbais.

ys. Iš viso įkirsta 1,410 
tas dėl to, jog, baudžiavos 
panaikinimo manifestą pa
skelbus, valstiečiai dar dve
jus metus turėjo atlikinėti 
baudžiavos prievoles. Dau
gelis baudžiauninkų neno
rėjo tų prievolių atlikinėti ir 
atsisakė ponų klausyti. Ūki
ninkams bausti buvo siun
čiamos baudžiamos karei
vių ekspedicijos. Vien 1861 
m. Kauno gub. tos rūšies 
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mininko spalių mėn. 6 d. a- 
pie 8 vai. ryto dėl karštai į- 
kurentos krosnies užsidegė 
buvę ant krosnies padžiauti 
linai. Šeimininkas, pamatęs, 
kad ant krosnies užsidegė 
linai, tuojau šoko jų gesin
ti, bet jau nebegalėjo. Ug
nis greit pasiekė lubas ir 
stagiai užsiliepsnojo lubos 
ir stogas. Kai atvyko iš An-

kurie vertėsi abortais ir 
liatą moterų nuvarė į kapus. 
Vyriausioji “daktarka” bu
vo Sakalauskaitė, o kiti bu
vo jos padėjėjai, verbavo 
pacientu*.

Sprendžiant tą bylą dvi 
kaltinamosios — Ona Čar- 
kauskaitė ir Ona Kirijano- 
vaitė — nuo teismo pasislė
pė ir apie porą metų slaps-

NELA1MĖ SKALDANT 
AKMENIS.

Vaiteliai, Gargždų valse.,
Spalių mėnesio pradžioje 
šio kaimo gyventojas P.
Piaulokas norėjo prieš dve- se prie Kulių gatvės, kur da
žus metus užtaisyto ir ne- bar Tamošauskienės namai, 
sprogusio akmens sprogdi- Tarp eilių pastatė suolą, at- 
nimui skylę išvalyti naujam vežė vežimą žalių beržinių 
sprogdinimui. Manydamas, rykščių ir pavertė jas prie 

į kad per tiek laiko Bertoleto suolo. Ponų ir kamisoriaus 
druska bus sugedus—ėmėsi nurodymais buvo šaukiami ..

■ darbo. Baigiant valyti, dru- vardais ir pavardėmis ūki- ekspedicijos padarė 
ska staiga nuo sutrenkimo ninkai. Pašauktasai turėjo kruvinų ekzekucijų 
užsidegė ir sprogimas gero- išeiti iš eilės, o keturi karei-

talieptės šaulių ugniagesių tesi, kol šią vasarą buvo su 
komanda, stogas jau buvo imtos.
sudegęs. Sienų išgelbėti Snalių 19 d. Kauno apy- 
jiems nepavyko,, nes dažnai gardos w teismas jų bvla 
trukdavo siurblio šliaukos ir sprendė po 6 mėn. paprasto 
išbėgdavo* vanduo. Gelbė- kalėjimo, bet nuo bausmės 
dama savo žūstantį turtą, atleido su sąlyga, jei laikė 3 
apdegė šeimininkė. Dėl štai- metų nenusikals. 
giai išsiplėtusios ugnies žu- ' _________

ŪKININKAI PRADEDA 
STATYTI CEMENTINIUS 
TILTUS, NES MEDŽIO 

NĖRA.
Tautininkams išpardavusi 

Lietuvos miškus, ūkininkai 
neturi medžio net tiltams 
pasistatyti. Todėl pradėta 
■statyti tiltus cementinius, 
nors jie labai brangiai kaš
tuoja

vo daug troboje buvusio 
turto. Nuostolių padaryta 
apie 3.000 litų. Namas buvo 
neapdraustas.

Pažymėtina, kad šiam 
kaime jau ne vieno Užside
ga ant krosnies džiovinami 
linai. Šis atsitikimas mus 
moko, kad nereikia užmirš
ti liūdnų ir skaudžių pamo
ku.

kai sužeidė kairiąją ranką.

SENIŪNAS NUBAUDĖ 
ŪKININKUS.

Verksnionių kaimo, Ka
majų vai. seniūnas P. K už 
neva kelio nepataisymą nu
baudė J. Paršonį 10 litų, P. 
Moteikį 7 lt., J. Baroną 3 lt. 
Pasiskundus prieš seniūną 
užvesta kvota.

SUBADĖ MERGAITĘ PEI
LIU, O PATS ĮŠOKO I 

ŠULINĮ.
Prie Žeimių, Kėdainių 

apskričio buvo toks atsitiki
mas: pil. M. GaJackas pei
liu subadė Zdanavičiūtę, o 
pats įšoko į šulinį, tačiau šu
liny nedaug tebuvo van
dens, tai Galackas tik prisi- 
trenkė ir sušlapo. Zdanavi-

KASDAMI AKMENIS RA- clute buv0 nugabenta į J o- 
DO SENOVIŠKŲ AUKSI- Paxą P.as gydytoją, o Galac-

NIU MONETŲ. kas suimtai5-
Prieš keliolika dienų A- 

riogalos miegelio darbinin
kai Vincas Jonaitis ir Vy- 

Šakių apskrity, Baltupių tautas Stankaitis Ariogalos 
kaimo ūkininkai susirūpino valsčiuje, Geluvos kaime 
tiltų statymu. Dėl jų kilo net Juozo Berecko žemėje, kas- 
nesusipratimų, bet pagaliau darni kažkokio senovisko 
susitarta padaryt kaimui| statinio pamatų akmenis, 
prigulinčius tiltus cementi
nius. Vieną tiltą padarė šį-,

MENKAS DERLIUS.
Raudėnai. Šiaulių apskr.

Lėl pernykščio lietingo ru- 
d ?ns mažai kas buvo įsėjęs 
ž’emkenčius. o kurie ir išėjo 
į ourvą, mažai ką tegavo.
Abelnai lyginant su 1935 
m., šįmet žiemkenčių 60 
n jošimčių gauta mažiau.
Dėl š. m. sausros vasaros ir j 
vasarinių 40 nuoš. gauta 
mažiau, negu 1935 ra.

Dėl šių metų merko der
liaus ūkininkams 
pašarais dėl to ūkininkai ža
da mažinti karvių skaičių, 
kas neigiamai atsilieps pie
no ukiui. Grudų stoka atsi-' revolveriu 
lieps ir bekonų auginimui. Į Valentiną.

--------------- ikiai sužeidė. Plėšikai Va-.mirė.
DA VIENA KARO AVIA-Tentinu* ir apiplėšė. ----

CUOS AUKA. Valentinienė ryto metą SUŠALDĖ

met, kitus padarys kitais 
metais. Kai kurie ūkininkai 
net savo reikalams tiltus da
ro cementinius.

rado 95 auksines monetas, 
i Rastosios monetos atrodo 
esančios iš 15-to ar 16-to 
amžiau*. Minėtu radiniu yra 
susidomėjusi archeologijos 

komisija.

Uruguay'aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis(i >7 • • • T* »»Naujoji Banga
Išeina du kartu per mėnesi. Lai

džia Urue. Soc. Part. Liet. ’kvrius.
“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo

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

C. Parajruav No. 1480,
MONTEVIDFO T’RVGUAY.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius pa- 

sijrarsinimus, kaip tai: pajieško- 
jimns apsivedimų. įvairius prane
šimus, pardavimus, prirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No- I 
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 50e.
Už pajieškojimus giminių arba >, 

,Į draugų skaitome po 2c už žodį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku- ji 

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

Pajieškojiir.ai su paveikslo 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 pajieškojimus greitai tilptų,

' reikia pasiųsti kartu ir mokestį. 
KELEIVIS 
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viai griebdavo jį, parvers- 
davo ant žemės, numauda- j I 
vo kelines ir paguldydavo Į 
ant suolo. Tada du tyčia pa
rinkti stipresnieji kareiviai,1 
žandarų pulkininkui ko- < 
manduojant ir jam skaitant 
kirčius, be pasigailėjimo 
tvojo rykštėmis. Vienam 
tekdavo dešimt, kitam dvi, 
kitam penkiasdešimts rykš
čių.

Plakamieji kaukdavo ne 
i savo balsais, kol pritrukda-
• vo žado, arba kol netekda- 
j vo sąmonės. Tuos, kurie nu-
• plakti nebegalėdavo atsi- 
I kelti, kareiviai, kaip kokį
maitą, nuversdavo nuo suo
lo ir palikdavo gulėti ant. 
žemės. Eilėse stovintieji gie
dojo: “Šventas Didis, Šven
tas Galingasis!” Tačiau tas 
“galingasis” jų neužtarė įr 
knjvinujų budelių nenu-! 
baudė.

Tuo kartu liko nuplakta 
penkiasdešimts ūkininkų. Ši 
i-ykščių. Plakimas jvykdy

Nauja Lietuviška
BIBLLJAj

SATYROJE
miera Biblijos 51,2x8 coli***, tari 2P'2 
puslapius ir 379 pareik* lė'iua. Laitai 
įdomi ir naariinga kžefcv ievtai yptlai. 
Žmogui skaityd&jnas šią Bib.ij* ir te- 
mydamis į paveikslėlius. (kar*< per
stoto ku buvo pirm sa:vėrine svieto 
ir iki užgimimui Kristaus*. užmTsi vi
sas savo vargus ir džiaugsis «•
kią knigą iffijo. jam bvs IrtUMoi kie
mo* vakarai

KAI5A 'liti Si J .OO

Norinti gaut sin I 1 
siuskit Kzprcco ar i'ai'to >»-
ržu ai ba regisi r uotam** LiišE-

•Ii
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PAVOGĖ 20,000 LITU 
IR MIRĖ.

Šiomis dienomis Kauno 
turėjo 
sekre-

PLĖŠIKAI NUŽUDĖ 
ŽMOGŲ.

Gauta žinių, kad spalių 
17 d. naktį miške netoli apygardos teismas 

silpna su Kretingos du ginkluoti plė- spręsti buvusio savo
šikai užpuolė pil. Valentiną i toriaus I. Mazilausko bylą. 
su žmona, kurie iš Klaipė- Maziliauskas yra pavogęs 
dos grižo į Mosėdį. Plėšikai 20,000 litų valdžios pinigų.

mirtinai nušovė Teisme paaiškėjo, kad 
o jo žmoną sun- Maziliauskas jau pernai nu-

Spalių 16 d. Lietuvos ka- , miške rasta be sąmonės ir 
ro aviacijos naikintojų gru-.'tuojau nugabenta Į Klaipė-
pe iš 2.000 metrų aukščio dos ligoninę, 
mokėsi mėtyti bombas Kau
no šaudykloje. Bevykdant 
šį uždavinį, staiga lūžo vie-' 
no lėktuvo apatinis sparnas 
ir lėktuvas akimirksniu nu-

APVOGĖ KĖDAINIŲ 
KOOPERATYVĄ.

RUNKELIUS 
IR BULVES.

Rokiškis. Spalių 12 taip
smarkiai pašalo, kad vaikai 

'sportavo ant pelkių ledu. 
i Apylinkėj sušaldė apie 50 
nuoš. daržovių ir apie 30

krito, savo liekanose palai
dodamas jauną karo aviaci
jos lakūną, leitenantą Bro
niu šabona.

Nežinomi piktadariai Kė- nuoš. nekasių bulvių. Visu 
dainiuose įsibrovė į Žemės stambiujų ūkių bulvės dar

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

ANYKŠČIUOSE ELEKT
ROS ŠVIESA.

Prie vandens malūno A- 
nvkščiuose yra gaminama 
elektra, kuri teikia mieste
liui šviesos naktimis. Bet 
elektros kaina labai brangi.

ūkio “Dirvos” kooperatyvo 
kolonijalinių prekių ir gink
lų krautuvę ir ją apvogė. 
Vagys paėmė keliolika re
volverių. šovinių, čemoda
ną portfelį, ir dviratį. Kaso
je buvo apie 50 litų, tai va
gys ir tuos paėmė. Pagrob
tos prekės esančios vertos 
apie 2,000 litų.

Vagys, išpiovė krautuvės 
duris ir pro jas įėjo į vidų.

nėra nukastos.
PARDUODU LIETUVIŠ

KUS BALANDŽIUS.
* _____Juodsralviaf. rud

galviai, srelton- 
calviai ir balt
galviai. Prisiun- 
čiu i visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir i Kanadą 

GEO.
BENDORAITIS 
520 Wil.nn <5».. 

Waterbury, Conn, |

^^9

Senovės Lietuvių žinyčia

5 patingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų 
P*rska:tyt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo buvimą.

Knyga didelio formato, tori 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
aPd-—51.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 

Ptj”. Adreauokit sekančiai:

253 BROADVVAY SO. BOSTON, MASS.

—1 00; audinio apd.—5 
arba “Monev Orderį”

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

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

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

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 
KULTŪROS ŽURNALAS 

Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.

<1
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KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 46. Lapkričio 11 d., 1936 m.Aštuntas Puslapis.

BUS DIDELIS BANKIE- 
TAS.

į Vietinių rinkimų daviniai. ' Antanas Ramanauskas su
žeistas automobiliaus ne-

irRengia Bendras Bostono
Apylinkės Draugijų Ko

mitetas.
Ateinantį nedėldienį, 15 

lapkričio, 6:30 valandą va
karo, South Bostono Lietu-

Curley supliektas rinki
muose.

Massachusetts valstijos 
gubernatorius Curley “runi- 
jo” kaip demokratas i Jung

Massachusetts valstija pe
reitą sąvaitę išrinko šiuos 
valdininkus:

Gubernatorium — demo
kratas Hurley.

Leitenant-gubernatorium 
—demokratas Kelly.

Valstijos sekretorium—re- 
publikonas Cook.

Valstijos iždininku — re- 
publikonas W. E. Hurley.

Lankėsi Steponaitis, buvęs APDRAUSKIT PAS MUS. 
“Vienybės” zeceris. Sutaupysite 25 nuošimčius.

laimėje. §į panedėlį “Keleivio”
Šį panedėlį North Lex- redakeijon buvo atsilankęs 

ingtone buvo sužeistas An- Steponaitis, senas musų 
tanas Ramanauskas. Va- spaustuvės darbininkas, ku- Pečiunis QįĮ Rumers 
žiuojant jam automobilium ris paskutiniais laikais dir- c a vaite tik cg 7k
sprogo viena guminė pa- bo prie Brooklvno “Vieny- o^VAllę. IIK >6.75
danga ir automobilis atsi- bes/’ Dabar jis su ja esąs ę,rculat,nK A,WJaus • *18-50 
mušė į telefono stulpą. Ra- persiskyręs, nes nesą pini- 
manauskui nulaužta dešinė gų. Paklaustas, kaip be pi-

Sutaupysite
Apdraudžiame namus nuo ugnies 

W. E. L1NDSEY. (-)
755 Boylaton St., Boston, Man 

Tel. KEN-more 1645.

GYDYTOJŲ ADRESAI

tiniu Valstijų senatą. Nors.- .. ... ... ,demokratai Lje AlStijojeL.V^%tUvde'1Um-de 
rinkimus laimėjo, pavyz-

. o i-- -• i- džiui, Rooseveltas gavo ,
delis 941'7#1 bal* P' ieš reP“bli’rtelis oankietas. Ji_ rengia k Landono 769,214. Cur- 
Boeto’ro ir apylinkes rt.-^u- ,ey buvo sumukas Jis gavo

vos tik 731,900 balsų, kuo- , , . . ...
met jo oponentas, republi- . nes> kai poh-

J - - - - -- tikienai ne vienos partijos,
tai negali tiek daug sukti ir

Pečiai
Oubeltavi 7 ei. Aliejau* Pečiai $29.50 

FLORENCE OIL BIKNEKS 
ŽEMOS KAINOS.

Nauji ir Vartoti Angliniai Pečiai. 
Mattress ir Linoleum Pigiai.

gijų Bendras Komitetas, ku
ris yra įkurtas Amerikos 
Lietuvių kongreso nutari
mams vykinti.

Bankietui yra paimtos 
abidvi lietuvių salės, apati-

mokratas Buckley.
Valstijos prokuroru — de- 

Dever.
Legislaturoj bus daugiau 

republikonų. negu demo
kratu. Tai neblogiausia

koja aukščiau kelio ir ap- nigų tautininkai gali kalbėt 
draskytas veidas. Jis pagul- apie dienraštį, Steponaitis SOUTH BOSTON STOVE 
dytas Symmes Arlingtono atsakė: "Tikėjosi gauti iš EXCHANGE

269 Broadway, So. Boston.ligoninėj. Jo pastovi gyve
nimo vieta vra Bedfordas.

Kauno, bet 
kad negaus

dabar išrodo,

konas Lodge, surinko 874,- 
202 balsus.

Gavęs šitokį morali smū
gį, Curley net apsirgo. Jau

vogti.

nė ir viršutinė. Apatinėj bus *laikraa. Bankai išmokės $11,000.000
vakariene, o virsutmej-va- čįai raJo jis Rai , dundentų.

Tel. Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTO. 48 
Valandas: 2-4 ir 6-:l 

Nedaliomis ir Sventadiei i sis 
nuo 10 iki 12 ryta.

278 HAKVAKD STR ET 
kamp Inman st. arti Centrui aks. 

CAMBKIDGE. MASS.

MEDICINOS
Telefoci.i 21324 
DAKTALAS

C.J.MIKOLAiTIS
Automobilių registracijos 

bosas Goodwinas praneša, 
kad dabartiniu laiku Mass. 
valstijoj yra užregistruota 
daugiau kaip 810,000 auto
mobilių ir trokų. Laisnių at
imta iki šiol arti 40,800.

Prigėrė Juozas Jakavonis.
Pereitą sąvaitę ties Go- 

vernor’s Islandu, netoli nuo 
South Bostono, juroj prigė
rė Juozas Jakavonis, 18 me 
tų amžiaus lietuvis jaunuo 
lis, kurio tėvai gyvena prie 
279 Bolton st. Sakoma, kad 
Jakavonis buvo išplaukęs 
laivu su kitais jaunuoliais

Valandos: nuo 2 iki 4 po )ietų, 
nuo 7 iki 8 m kare.

karo programa. Gros hava- 
jiečiu orkestrą, bus dainų, pasltelrautl>
Klasiškų šokiu, žaisiu n ki -jaučįasį gavęs nuo piliečiu Į kad šįmet Massachusetts sikėlė salon, paskui norėjo
tokių dalykų- kailį, Curley pasakęs: "Ką valstijos taupomieji bankai atplaukti prie laivo atgal ir

\ akarieneje nūs sakomos a- norėčiau jums apie tai išmokės savo depozitoriams nuskendo.
kalbos ir toastai pasakvk. tai to negalima iš viso 811,000,000 dividen-Patana bilie- butų s*paugdinti „ —

R1'l ‘ --------------
setts valstijoj 
ir dabartiniu

_ . ' , o iau $2,159.315,700. Tai e-
- - - . ... Piltos subatos vakarą ■> gantj aukščiausia suma šios

kalakutų. Bus taip pat ir ge- jauni plėšikai užpuolė deg- valstijos bankų istorijoj, 
rimų. tinės kiautu\ę prie Haill- Dflbjirrinii] laiku šios val-

Komitetas
tus įsigyti iš kalno, ne: 
taip gali nelikti vietų. Pub
likos tikimasi labai daug. 
Vakarienė busianti gera: 
busią keptų vištų, ančių ir

nuvyko pas jį 
kaip jis dabar mus 

jaučiasi gavęs nuo piliečiu į kad

reporteriai

Tarp suimtų plėšikų yra 
lietuviu vaikas.

Bankų associacija prašo
Radio programa.

Ateinantį nedėldienį, Bo-

107 SUMMEK STREET, 
LAHRENCE, MAS;.

pranešti lietuviams, žuvauti juroj. Iš laivo jis iš- st-onp Sėtuvių įadio koipo- 
į’mpr Mao&phllSAtts eolnn rkoclrni nnrėin 1‘HCijOS piOglHITia DUS tORlH .

1. Onos Malinauskiutės 
orkestrą iš Cambridge’aus;

2. Ona Mineikiutė, daini-
tų. Taupomųjų bankų indė- Warren gatvėj, Roxbury, nmke 1S Mont*llos;
!iai šįmet pakilę Massachu- valgomųjų daiktų krautu- 

$50,000,000 Vės vedėjas Gabbett perei- 
laiku siekia -ą sąvaite peršovė banditą.

kuris norėjo jį apiplėšti.

3. Lillian Starkiutė iš So. 
Bostono, pagrieš piano solo.

Pradžia 9:30 ryto. Klau- 
svtina ant 830 kilocikliu.

puikus kambariai 
maudynė.

ir PIGIAI PARDUOSIU
3 saliunai parsiduoda gerose vieto

se. vier.as Brightone, 2 South Bosto
ne. Kreipkitės pae

it. J. VASIL
-lity Broad»ay. So. Boston, Mas*.

Kalbėjo Juozas Stilsonas.
Pereitą nedėldieni South —o---- r—-------------

Bostono Lietuvių Salėj kal-jHum. Už pusvalandžio poli- 
bėjo Juozas Stilsonas iš ei ja visus tris sugavo. Tarp

verius, liepe pakelti aukštyn miIionam išeity po $743.35. 
rankas, iškabino iš kasos pi
nigus ir pabėgo automobi-

Brooklyno. Oras tą vakarą 
pasitaikė labai prastas, 
smarkiai lijo, todėl žmonių i

suimtųjų yra ir lietuvių vai
kas, Juozas Zaleskutis iš 
South Bostono. Jo namai

prisirinko neperdaugiausia. randasi prie 6 Flint place 
Kalbėtojas aiškino pergy
ventus savo vargus ir kodėl 
jis nesutinka su komunis
tais. Sako. pas juos nėra pa
stovumo : pirma buvo 
daug kairus, o dabar 
perdaug sudešinėjo. Iš ben
drų frontų jis taipgi nema
to dau naudos.

Traukinys užmušė Antaną 
Jonaitį.

Pereitą subatą Newtone 
traukinys užmušė Antaną 
Jonaiti, 46 metų amžiaus 
lietuvį, kuris ant gelžkeiio 
dirbo. Velionis gyveno So. 
Bostone.

Matyti galima bile laiku.
“Keleivio” name, 253 

Broadvvay, So. Bostone.
oscosooososoo

Parsiduoda Saliunas
South Bostone ant Broadvvay, pui

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

253 Broadway, So. Boston, Mass.

Lietuviu vaikai išplėšė 
ginklų sandėli.

Pereitą sąvaitę 4 ginkluo
ti vyrukai užpuolė pašto ga
ražą ir išplėšė tenai iš gink
lų sandėlio 11 pištalietų. 
Vėliau policija suėmė visus 
keturius. Tarp jų yra Jonas 
ir Mykolas Jarušiukai, Juo
zas Ragauskutis, o ketvir
tas pasivadinęs Michael 
Ztvarica (gal Žvairakis?).

Kas nauja tuneli už 
$1,715,062.

Bostono miesto
per įrįai nutarė, kad nuo Copiey 
jau skvero iki West Newton ga

tvės reikia iškasti tunelį po
žemio geležinkeliui. Tas
darbas apskaičiuotas į SI,- Hyde Parke trokas užmu-
<15,062. Federalė valdžia Tama Cibotti, 3 metu 
priėmė šį sumanymą į savo vaika. 
viešųjų darbų projektą ir 
duos pinigų. Prie darbo tu
rės būt samdomi bedarbiai.
Reikės apie 1,600 žmonių.

Lapkričio 22 d. Lietuvių
politikie- Svetainėje, So. Bostone, bus 

gražus dainininko Stankū
no koncertas. Plačiau pami
nėsime sekančią sąvaitę.

Ištirta V ertė
Jeigu nenorite mokėt du sykiu, tai įsigykite 
gerą, gvarantuotą OIL BURNERĮ.
Jus gausite daugiau vertės už savo pinigus. 
Mes turime geriausius OIL BURNERIUS į 
virtuves, seklyčias ir skiepus. Turime eksper
tą. kuris tinkamai i taiso

DUODAM IR ANT IŠMOKĖSIMO.
ROLAKD KETVIRTIS & CO.

322 BROADVVAY, SOUTH BOSTON.
Telefonas:-SOU-th Boston 4649.

>&2<eOS<SOSOS<S<SOCOS«ODS<SCOSOQOSOOSOeOOQOaOOQOOO^

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama.

326 BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

A. J. ALEKNA
Savininkas Flood Sq. Hardware

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

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

WARE,
628 Broadvvay, prie 1 Street,
So. Bostone. Tel. S. B. 4148

DR. G. L. KILI ORY
60 Seollay Sųuare. Ro<-ia 22

BOSTON Telef. LafayetG 237!
arba Sorr.erset 2044 J 

Specialivtaa Kraujo, InL.ty lr
Nervų Ligų.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
Nedėliom, nuo 10 ryt. iki l.

L St. Liquor Store
Parduodam geriausius įvairių rūšių

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

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

195 L STREET.
SO. BOSTON. .MASS.

Trokas sužeidė lietuvi.
Ant Harrison avė. trokas 

sunkiai sužeidė jauną South 
Bostono lietuvį, kurio pa
vardę policija turi užrašius 
kaip Leonas Siarkiskis. Jis 
gyvenąs prie 119 Bolton st.

Susekė nemoralų moterų 
biznį.

Back Bay distrikte polici
ja suėmė keliatą moterų ir 
vyru. kurie pristatydavo 
turtingiems vyrams mergi
nas. Sakoma, kad tos mer
ginos per nakti uždirbdavu
sios nuo $10 iki $100. Mer
ginos būdavo siunčiamos į 
viešbučius ir apartmentus.

Aną panedėlį East Cam- 
bridge’uje trokas užmušė 
lenkų Dzinkowskių 6 metų 
amžiaus dukrelę Lilianą. 
Nelaimė įvyko ant kampo 
Fourth ir Gore gatvių.

4. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BR0ADWAY. 
SOUTH BOSTON. M VSS

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

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalius dokumentus 

317 E STREET 
fKampas Broad»ay) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

SULLIVAN’S LIQUOR STORE
PROSPERITY MARKETE

295 BROADVVAY, SOUTH BOSTON.
Puikiausios Rūšies

PROSPERITY MINNER 
TIKRA DEGTINĖ $1.25
100 Proof. 1 metų senumo kv.

Gėrimai Musų Specialybė. 
SULLIVAN’S $1.49

PROSPERITY
GOLD RIBBON—90
1 metų sena. Sample

....  $1.19
Proof. kv. 
pante 65c.

PRIVATE STOCK—90 Proof kv.
18 mėn. senumo, tikra degtinė.

PROSPERITY 4-xxxx
TIKRA RUGINĖ $1.59
100 Proof. Virš metų sena. kv.

Pagamintas tik su vienu 
tikslu . . . duot mylintiem 
Elių ir duot visų-geriau

sia ELIU!

Martin Walulis
FURR1F.R

PASIUVAM KAILINIUS. KO
TUS, REIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste.
Priimam priežiūrai (storage) už 

2 nuošimčiu nuo daiktų vertės.
1854 DORCHESTER AVĖ., 

Arti Ashmont Stoties
DORCHESTER. MASS.

Tel. TALbot 5208.

TIKRA DEGTINĖ . 98c
COLONIAI. HOUSE. Pilna kv.

Sullivan’s Degtinė
Blended su 6 metų

$1.65
senumo. kv.

EXTRA—EXTR.\:
NARRAGANSETT — 90 Proof TIKRA DEGTINĖ

ktoria $1.09 Pusę Galiono $1.95 Galionas .... $3.90

ROMAS—90 proof $1.15 BRANDY—V.
Pante 75c. kvorta Pante 90c...................

O. . $1.39
Didelė bonka

• GIN’Ė pilna kvorta 99c. • VYNAS Pilna kvorta 50c.
ALAUS — visokios rūšies—žemiausios kainos.

PARODYK Į TĄ KRANĄ

Namų reikalam pamėginkit Naują Pilną 
Kvortinę Bcnką (32 ancų)

• 295 BROADVVAY,
DYKAI PRISTATYMAS.

SO. BOSTON. MASS.
Tel. SOI -th Boston 9772 Sre'vec/ HAFFENREFFER & CO., iMC.. Boston. Mass . BREWERS SlNCE 1870.

I.

TeL So. Bostoi. 2660. 

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DESTIS' AS

VALANDOS: Nuo » iki lt: diena 
Nuo 2 ik 9 vak.
NED£LIC:iIS; 
iki 1 v. f o pietą 

tik au- .am*.

Sercdcmi* Iki 12 <B>:-a- 
Ofisaa “Keleivio” n< aa.

U1 BRO.ADM'AY, tarp C Ir D at. 
SO. BOSTON. MASP.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzarr.inuoju akis, [ riskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (akloie) aky
se sugrąžinu šviesą '. inkarau 
laiku.• « į> i x * ir * D\ ic o nJ. l>. r .45.4I\.An.5 io w *z. 
447 Broad»ay, So. Bost<Mas*.

DR. MARGEUS
Gydytojas ir Chiru.gas

Valančia: 10—2; 1 
Sekmadieniais: !•-- 1A

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulev&rd 8 83

Tel. Unl»*r« y >466

Dr. Susūr 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTIS ?1 
BALANDOS: »-6 Ir 7-».

678 Massachusetts Avė.,
(FRIE CENTRAL SK -ĖRO) 

CAMBKIDGE, MA S.

BAY VIE\V
: MOTOR SERVICE:

PAS1TARK1T 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 
per šj mėnesį duodamas dov

Teleph >na 

So. Bo įton
1053

X i

is visiem •
.anai.
emont St ' Į

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pi'Jos.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Breka s.

Taipgi taisome Automo bilius ir 
Trokus visokių išdirb sčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — sa\ ininkat

DR.GRADY'2^™"'
Valandos: Utar., Ket., Sub.
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7— 

Nedėliom tik nuo 10—12.

Taisvmo ir demon»travim t vieta:
, 1 HĄMLIS STRIET

kamp. East Eigh' ii St. 
SO. BOSTON, MASS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrabus paruošia pagal reikalavimą. Laidoja ant visokių k įpinių. 

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

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

Brocktono ofisą*:
16 Intervale Street,

Tel. Brockton 4110
Montello, M« H.

t




