
KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prenumerata metams:
Amerikoje .................................... $2.00
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur.......... .. ..... $3.00
Prenumerata pusei metų:

Amerikoje .................................... $1.25
Kanadoje ir kitur už Suvienytų

Valstijų ................................... $1.50
Apskelbimų kainų klauskit aišku. 
Kreipiantis su kokiais nors reikalais 
adresuokite:

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

KELEIVIS
LITHUANIAN V.'EEKLY

Represents over 75,000 Lithuanians in 
New Engianti, and ahout 1,000,000 

in the United States.

THE BEST ADVERTISING 
MEDI U M

Advertising Kates 
on Application.
KELEIVIS

253 Broadaay, So. Boston, Mass.

NO. 42 Keleivio Telefonas 
SOUth Boston 3071

THE TRAVELER----------------------------■~L1TH1JAN1AN WEEKLY
SO. BOSTON, OCTOBERSPALIO 20 D. 1937.

“Entered as Second Class Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879
Keleivio Telefonas 

SOUth Boston 3071 METAI XXXII

ISPANIJOS LOJALISTAI 
ATAKUOJA ZARAGOZĄ

MUŠIioo ooo°vyrJA • Pultui ^au Puola
Asturai didvyriškai gina 

paskutinį savo uostą 
Gi joną.

Aragono fronto Ispanijos 
vyriausybininkai pradėjo 
smarkiai atakuoti Zarągo- 
zos miestą, svarbiausi ir 
stipriausi fašistų centrą 
šiaurės rytų Ispanijoj. Ži

SAKO, HITLERIS Į Rhode Islando Vals Orlaivio Nelaimėj 
NORI KARO. tijoj “Sukilimo žuvo 19 Žmonių.

Šiomis dienomis Amen-; StOVIS. Lėkdamas iš rylų i vaka
kon atvyko su savo šeimyna; p ne<U|dlen j Rhode 1 u^> nedėldienį
įsiremtas >s Vokietijos iKlaus: lsiando7.alstijos gubernav,- finuose s,
Manu, garsaus vokiečių ra-įri Quinn ,į5keslbė esuki. didelis United

. - . lytojo Tarno Malino sūnūs..y stovį” Naraganset par-
Cekoslovakiją. i ka°d! ke ir |,er vka* m * a»-

arkiiį lenktynėms

bina Hitlerio diktatūrą ir įbijo jį pradėti, kad apgink- 
negah pakęsti čekoslovakų ]uotį darbininkai nepakeltu 
demokratijos ir laisvės, revoliucijos. Skelbiamas da- 
Hitleris, žinoma, juos kurs- bar Hitlerio “gerbūvis” Vo- 
to ir palaiko, todėl jie labai kietijoj esąs tikras humbu-
drąsųs, tikri akyplėšos. Pe-

nios sako, kad mūšiuose da- sąvaitę jų vadas, Kon- 
lyvauja iš abiejų pusių rfc Hęnlein, padavė čeko- 
400,000 kareivių. Fašistai slovakuos prezidentui Be 
ginasi iš paskutiniųjų, nes reikalavimą, kad vo-
jų čia pralaimėjimas reikš- kiečių apgyventiems Čeko 
tų didelį smūgį ir pavojų
likusioms jų pozicijoms 
šiaurėje. . _• , ,

Zaragozos mieste fašistai n?lnes® dalyse vietinę 
turėjo dideli ginklų ir amu- ,na“^b«. kontrohuotų
nicijos fabriką, kuris apru- k!?kl na“aL *?’ C.?k?s . ...----------- -
pindavo visą jų armiją šlau- kl-|os ,vald™ sį reikalavimą tai fašistų diktatūrai vistiek 
rėš Ispanijoj. Pereitą sąvai- »?»««•. Teplitz-Sęhoenauibus galas.
tę lojaiistu orlaiviai patai- Įn.1.e_s^e vokiečiai fašistai pa-1 ---------------
kė i tą fabriką keliatą bom- ke ? ,rlauses:. Čekoslovakų 
bų/ir visas fabrikas išlėkė į P.ol!clJ? nausimnkus apmu-j 
orą. Tai buvo skaudus smu- 'e 11 .f a,4^ J.M atestato.

‘ generolo Franco gau- t0 >>akele,. d'^auss ‘nuks-j 
mą visa Vokietijos spauda

gas, sako jaunas Mann, ku
ris gerai kalba angliškai. 
Tiesa, fabrikai dabar dir
ba, bet ką jie gamina? Vien 
tik ginklus ir kitokią karo 
medžiagą. Aišku, kad ši- 

slovakijos distnktams tuo-:toks “gerbūvis” negali ilgai 
jau butų duota pilna auto- i tęstis. Jeigu Hitleris neįsi- 
nomija, ir kad tose autono- vejs j karo avantiūrą, tai ši-

kelią 
Pašauk

ta valstijos milicija su kul- 
kasvaidžiais šį panedėlį už
ėmė parką ir neįleidžia te
nai nei arklių, nei publikos. 
Skandalas dėl tų lenktynių 
prasidėjo jau senai.
O’Hara įsitaisė tas lenktv

Utah 
sudužo 

Airlines 
kompanijos lėktuvas, kuris 
nešė 19 žmonių. Katastro
fos priežastis — lėktuvas 
atsimušė i 10,000 aukščio

ŠAUKIAMA KONFERENCIJA 
BAIGTI KINUOS KARA.

AMERIKOS DELEGACI
JA IŠVAŽIUOJA ŠIĄ 

SEREDĄ.

tas “gerbūvis” turės anks-

pinigo iš žioplių, kurie pra 
kiša milionus dolerių “be- 
čydami,” kaip kuris arklys 
išbėgs. Pasidaręs milionus, 
O’Hara susipirko laikraš
čius ir pasijuto didelis vyras. 
Jis paskelbė kovą net ir gu-

Bangore Sušaudė 
Du Banditu.

Bangor, Me. — Pereitą T . T- d - i...... t _ savaite federalinės valdžios Tnsdesuntą spalių Briuselykainą. Kai jis per 16 valan- sąvaitę lederalines valdžios susirinks devynį» valstybių 
dų nepasirodė kur jam rei- agentai čia iš kulkasvai-
kėjo, išsiųsta kiti orlaiviai dznj sušaudė du banditu, 
jo jieškoti. Ir šį panedėlį metų amžiaus Al Brady, 
vienas orlaivis nastehėin ir 20 metų Clarence Lee 

tS ant apsnigto kalno sudužt Shafferį. Juos užklupo šau- seveitas aštriai pasmerkė 
Tįįas šią mašiną. Lėktuvas nusi- tuv0 krautuvėj peckanties Japonijos užpuolimą ant 

, , .'nkty- , ,, xpjnvn ;.. arvaiko ari- automatiškus pistalietus. Kinijos, tai Belgija pasiūlė 
link sudužusį ‘ orlaivį kehs Kam jie tuos ginklus pirko- sušaukti jos sostinėj Bnuse

įgaliotiniai.
Kadangi Tautų Lyga ir 

Amerikos prezidentas Roo
seveltas aštriai pasmerkė

kartus. Abudu jo sparnai 
esą nutraukti, o visas prie- 
šakis suvalytas į vidurį, 
žmogaus nesimatė nei vie
no, todėl spėjama, kad visi 
19 bus žuvę. Kadangi jieš-

si, sunku suprasti, nes jų au- ly tarptautinę konferenciją 
tomobiliuje rasta tikras ar- ir pasitarti, ar negalima bu- 
senalas: 4 revolveriai, 6 ati- tų surasti budo šitam konf- 
tomatikai, 2 kulkasvaidžiai liktui užbaigti.
ir 2 kariški šautuvai. Patro- Konferencijon yra kvie-
nų buvo tūkstančiai. Be to,

kantis orlaivis negalėjo ant mašinoj buvo apie tuzi-
ciamos 9 valstybės, kurios 
1931-32 metais pasirašė su-

etau ar vėliau susmukti. O miškuoto kalno ‘nusileisti,'»as registracijos Mėtų suj- tertį, garantuodamos Kiru-

jeigu Hitleris įsivels i kar^!{uotas* tai organizuotas žmonių bu- vairių valstij'ų vardais. Vi- jai neliečiamybę Tą sutar- 
5 uz šmeižtą, bet teis- .. ,.„npjpi,- nrMfįein lin- sos blėtos buvo pavogtos tį pasirase: Anglija, Beigi- 

me laimėjo. Tuomet guber- r Dėl^iom : taPkaina nuo kita automobilių. Prie ja, Francuzija, Italija, Por- 
natorius uždraudė jam ati- pasiekė ^nelaimės vietą jau užmuštų banditų buvo rasta tugalija, Olandija, Jungti-

- ** -Z u (J* ~ AHA m a-v'daryti lenktynes, nes tai 
lesąs “raketas” ir žmonių 
i apgaudinėjimas. O’Hara 
nuėjo net į Vyriausi Tri- 

Pereitą nedėldienį New bunolą. šį panedėlį jis jau 
Yorke kalbėjo senatorius j ruošėsi lenktynes atidaryti

Wagneris Prieš 
LaGuardią.

sutemus, bet patamsy da ne
galėjo smulkmenų patirti.

ir $5,000 pinigų, nors vėliau nes Valstijos, Kinija ir Ja- 
policija sumažino šitą sumą ponija, 
iki $1,000. Washingtono valdžia pa-,

Nedideliame Bangoro kvietimą jau priėmė ir šią 
miestely šis įvykis sujudino seredą jau žadėjo išvykti 
visus gyventojus. Valdžios Europon jos delegacija su 
agentai spėja, kad šitie Roosevelto diplomatu Nor-

HAUPTMANNO BYLOS
„ kuri vra fašistu kontrolino-'1 orKe *aioejo senatorius, ruosesi lenktynes atiaarvti ATBALSIAI.

Vyriausybininkų ofęnsy- iama‘ ček;;1(;vakiiai sta. Wagneris, kurio vardu yra, ir gubernatoriui parodyt Advokatas Samuel Lei- __ 
va prieš Zaragozą prasidėjo v. . „rasįnama kacĮ u ^'išleistas įstatymas darbi-1špygą. Bet šis išleido pro- bovvitz apskundė Washing- }janjiuį ruošėsi plėšti Ban- manu Davisu priešaky, pereitą subatą «« J1 bu^ų ^lams ginti. Kaip klamlciją: “Kadangi O’- tone Mrs; Evalyną McLean, Konferencija žada
per visą naktį, nedeldierų ir __________ ,žima> New Yorko darbmin-i Hara importavo ginkluotų reikalaudamas iš jos $o0,- jaugiau kįp $5,000,000, daryti 30 spaliu dieną
panedelį. Jų orlamai dide- . j Fnši^tai ;kai dabar remia LaGuardl3 galvažudžių ir raketierių; 000. Jis sako, kad jizadeju- nes vįeno jų kišeniuje rasta Ar Japonija šitoj korte
liais būriais puola fašistų LOlUlOno t OblStOl ų majorus, taigi Wasrnens kadangi tos ginkluotos gau- « Jam tokią sumą uz Haupt- ^^8 banko vidaus pla- rencijoj dalyvaus, rašant

jos gali sukelti kraujo pra- P13?.1?? Landbergno nas_ gaivažudžiai buvo šią žinią da nebuvo girdėt,
liejimą, ’ ir taip toliau, ir kūdikio byloj. Hauptman- jau papįj^ę daug plėšimų ir Jos militaristams rupi tik 
taip toliau, “tai visuomenės aas buvo pripažintas kaltas nužudę 3 žmones, tų tarpe kuo greičiausia sumušti ki- 
tvarkai apsaugoti aš skelbiu n nuzuuytas elektros keaej. įr vjeną policmaną. Jie bu- niečių armiją ir užgrobti 
Naranganset parke sukili-

gis s 
joms.

žada atsi-

pozicijas ir mėto į jas bom
bas; paskui ritasi plieno 
tankai šluodami spigliuotų 
vielų užtvaras ir skindami
pėkštininkams kelią. Vie- _ . _ _
nas lojalistų oro eskadro- leidėją Lordą Camrose’ą, 
nas nulėkė pereitą nedėl- sakydamas, kad Camrose 
dieni į fašistų valdžios bu- esąs tarptautinis žydų pini- 
veinę ‘ Burgos, 10 mylių į guočius, kuris neturi ma- 
pietryčius nuo Zaragozos, žiausios pagarbos nei Ang- 
ir numetė tenai daug bom- lijos valdžiai, nei visuome-i 
bu, gi antras eskadronas nei, nei pačiai valstybei, ir 
apmetė bombomis fašistu kad todėl jo laikraščio ang- 
priešlėktuvines baterijas lai neturėtų skaityti. Dėl ši- 
Zaragozos priemiesčiuose. to šmeižto Lordas Camrose 

Tuo pačiu laiku atkaklus patraukė Anglijos fašistų 
mūšiai eina Ispanijos šiau- vadą Mosley ir jo organą 
rėš vakarų pakrašty, kur as- “Action” teisino atsakomy- 
turai narsiai gina paskutini bėn. Byla pasibaigė pereitą 
savo uostą, Gijoną (ištark: sąvaitę ir fašistų vadas su 
Hichoną). Paėmę Bilbao ir savo laikraščiu nuteisti už- 
Santanderą, fašistai sakėsi mokėti $100,000 už tą šmei- 
Gijoną paimsią už poros žtą. Teisme pasirodė, kad 
dienų? Dabar sueina jau 50 Lord Camrose nėra joks žy- 
dienų, o fašistams reikia das,

į majorus, taigi Wagneris 
Nubausti $100,000 . šitą jų nusistatymą kritika- 

. ivo. Jis ragino juos balsuoti
laikias- demokratų kandidatą 

tis Action bu\ o apsmei- yĮakoney. Sako, jus turite 
zęs Daily Telegraph o (}emokratų administraciją 

Washingtone, Albertyje, to
dėl turite pastatyti demo
kratų valdžią ir New Yorke. 

ma' Kaip žinia, LaGuardia ofi
cialiai skaitosi republiko- 

nu, tačiau remia Roosevelto 
politiką.

r
mo stovį ir įvedu tenai gink
luotą miliciją.”

Dabar O’Hara šaukiasi į 
federalinę valdžią ir skun
džia gubernatorių, kad jis

Sprogimas Kasykloj 
Užmušė 31 Įmones.

Alabamos valstijoj, Mul- 
gos anglių kasykloj, perei
tos subatos rytą įvyko spro
gimas, kuris užmušė 34 dar
bininkus po žeme. Valstijos 
kasyklų inspektorius, ištv-

vo atvykę iš Indianos valsti- kuo daugiausia Kinijos. Jie 
jos ir jau 2 sąvaitės išgyye- žino, kad ką jie paims, tų 
nę Bangore. Matyt, studija- bus jau sunku iš jų atimti, 
vo aplinkybes, kaip ir ko- Bet paskutinėmis dieno- 
kiu laiku parankiau bankas mis japonų pirmyn ėjimas 

-.tų meno komisija nustatė užpulti, į kurią pusę bėgti Kinijoj žymiai sulėtėjo. Iki 
neteisėtu keliu užgrobęs jo visiems aktoriams ir daini- ir tt. šiol jie daugiausia žemės
nuosavybę. Bet gubernato- ninkams atlyginimą pagal ---------------- užėmė eidami iš šiaurės į
rius iš to juokiasi ir sako, jų gabumą, nes buvo jau PIETINĖSE VALSTIJOSE pietus. Sakoma, kad šar-
kad O’Hara daugiau lenk- priėję prie to, kad tūli jų PASKELBTAS DOKŲ ;vuotas traukinys su japonų

Rhode reikalaudavo po 1000 rub- STREIKAS. kareiviais pervažiavo jau
lių už 10 minučių darbo. į North Carolinos ir Flori- Honano provinciją. Tai
Dabai pumos klases artis- uostuose pereitą sąvai* reikštų, kad japonai nuėjo
tui bus mokama nedaugiau buvo pasklebtas laftų Jau aP*e 250 mylių į pietus

SOVIETŲ ARTISTAMS 
NUSTATYTAS ATLY

GINIMAS.

Maskvos žiniomis, Sovie-

tynių jau neturės 
Islando valstijoj.

SOVIETŲ VALDŽIA PA
ĖMĖ BUTUS SAVO 

ŽINION.
Iki šiol gyvenamieji butai

Sovietų Rusijoj buvo paves

laužtis iki to miesto dar 25 
mylias. Ir juo arčiau jie prie 
Gijono prieina, tuo stipres
nį randa asturų pasiprieši
nimą. Šį panedėlį asturai 
puolė fašistus kontratako
mis ir išgrūdo juos iš ketu
rių miestelių.

Gali būt, kad galų gale 
fašistai Gijoną ir paims, 
nes jis yra atskirtas nuo

ręs nelaimės priežastį, pa- 
bet gryno kraujo vėl- reiškė, kad sprogimas įvy- 

šas. Taip fašistai meluoja i kęs per vieno darbininko 
visuomet. neatsargumą. Tas darbinin

kas užsižiebęs kasykloj 
degtuką, kas ir pagimdęs
dujų eksplioziją.

ISPANIJOJ UŽMUŠTAS
AMERIKOS FAŠISTAS.
Batavia, N. Y. — Pereitą 

sąvaitę čia gauta iš Ispani
jos žinia, kad tenai buvo 
užmuštas Donato Cuzzo, 
italas, kuris buvo nuvykęs 
iš čia Ispanijos fašistams

Madrido teritorijos ir res- i tarnauti. Kartu su kitais ita-
publikos vyriausybė negali 
narsiems asturams duoti jo
kios pagalbos, išskyrus tą, 
kad ji atakuoja priešą ki
tuose frontuose. Bet jeigu 
fašistai Gijoną ir paims, tai 
jis jiems labai brangiai kai
nuos.

lais fašistais jisai buvo nu
lėkęs bombarduoti lojalistų 
miestą ir buvo nušautas že
mėn su visu savo orlaiviu. 
Čia liko jo jauna žmona 
našlė.

kaip $120 už vaidinimą, o krovėjų streikas. Sustreika- nuo Peipino.
4-tos rusies vaidintojai gaus v0 g ppo darbininkų. Jie Pet Šanchajaus fronte 

reikalauja geresnio atlygi- japonai negali per kiniečių
-- ---------------- -------- -- ------- nimo, 8 valandų darbo die- “Hindenburgo liniją pra-
ti nuomotojų komitetams ir PRAŠALINO UŽSIENIO nog jr pusantros makesties šliaužti. Jau arti 10 sąvai- 
ko-operatyvams, kurie statė PREKYBOS KOMISARĄ. už viršlaikį. 1"”'
naujus namus ir užtai gau- Maskva praneša, kad už- —-

po $10 už vakarą.

BUSIĄ SUŠAUDYTI 22 
VALDININKAI.

Maskvos telegrama, da
tuota 15 spalių, sako, kad 
įvairiose Sovietų Sąjungos 
vietose bus sušaudyta (gal 
jau ir sušaudyti) 22 žemės 
ūkio valdininkai, užtai kad 
leido rudyti ir eiti niekais 
ūkio mašinoms, arba ruošė 
tokias ūkio programas, ku
rio'! nešė nuostolius.

BATA GAMINA PO 220,- 
000 PORŲ ČEVERYKŲ 

KASDIEN.
Čekoslovakijos avalinės 

fabrikantas Bata, kuris daž
nai yra vadinamas Čekoslo
vakijos “Fordu,” praneša, 
kad dabartiniu laiku jisai 
gamina po 220,000 porų če- 
verykų kasdien. Daug jo če- 
verykų yra atvežama Ame
rikon ir čia daro didelę kon
kurenciją vietos čeverykų 
pramonei.

MUSSOLINIS SUTINKA 
IŠTRAUKTI DALĮ KA

REIVIŲ.
Užsispyrus Anglijai ir 

Francuzijai, kad Italija iš
trauktų iš Ispanijos visus 
savo kareivius, Mussolinis 
galų gale sutiko dalį jų iš
traukti, bet toks pat skai
čius svetimšalių turėsiąs būt 
ištrauktas ir iš lojalistų Is
panijos. Galutinai šitą klau
simą išspręsti vėl pavesta 
tai nelaimingai “nesikiši
mo” komisijai, kuri sukišo 
Ispanijon apie 100,000 Ita
lijos fašistų.

davo leidimą išnaudoti juos sienio prebvbos komisaras, 
per metų eilę kaip savo pri- Izrael Veicer, tapo pašalin- 
vatinę nuosavybę. Tokiems i tas iš pareigų. Tai bus jau 
ko-operatyyams valdžia iš viso 9 liaudies komisarai 
duodavo ir paskolos. Bet (ministeriai) pašalinti vie- 
pasirodo, kad tai nepraktiš- nu metų laikotarpy, 
ka. Kaip nuomotojų komi----------------

cių, kaip jie čia atakuoja, 
tačiau kiniečiai atmuša vi
sas atakas. Paskutinėmis 
dienomis pas kiniečius atsi
rado jau ir orlaivių nema- 

ir geru lakūnų, kurie 
smalkiai bombarduoja ja- 

pozicijas. Spėjama,

UŽSIMUŠĖ YALE UNI
VERSITETO STUDEN

TAS.
Netoli nuo Poughkeepsie,

N. Y., anksti pereito nedėl
dienio rytą užsimušė Brooks - - ,,
Bauman, Yale universiteto kad tai ^us rus^ pagalba, 
studentas. Kitas studentastetai, taip ir ko-operatyvai NUŽUDĖ MERGAITĘ IR

namus apleisdavo, pataisy-1 ĮMETĖ KASYKLON. įr viena 'jauna mergina iš 
mų nedarydavo, o randą Greensburg, Pa. — Netoli New Yorko buvo sužeisti, 
lupdavo didelę. Dėl to dabar nuo bu’vo areštuotas Važiuojant beprotišku grei

POŠOVINYS SPROGO 
74 METŲ-

. v MUVW ____j____ r____ o-— Mississippi valstijoj far-
valdžia visus tokius komi- Harry Bates, 37 metų am- tumu, jų automobilius nu- merys White rado kaž-kokį 
tAtns ir kn-mwrflh-vix na- ^jaus* vyras ir 2 vaikų tėvas, švilpė nuo kelio ir sudužo į daiktą, kuris išrodė kaip se-tetus ir ko-operatyvus pa 
naikino, o butus paėmė sa 
vo žinion. Nuo dabar namu: 
valdys vietiniai sovietai.

NUŽUDĖ AMERIKOS 
KONSULĄ ARMĖNIJOJ.

Beiruto mieste vienas jau
nas armėnas pereitą sąvai
tę nušovė Amerikos konsu
lą Armėnijai, Theodorą 
MarrinerĮ, užtai kad šis at
sisakė duot jam vizą Ameri 
kon važiuot.

RUSIJOJ PASMERKTA 
DA 16 SABOTAŽNINKŲ.

Žinios sako, kad pereitą 
sąvaitę Sovietuose pasmer
kta mirčiai da 16 kenkėjų 
—8 Sibyre, 6 Uzbekistane 
ir 2 Maskvos gubernijoj.

kuris nedorais tikslais uz- 
! puolė savo 11 metų amžiaus 
giminaitę, o paskui smogė 
jai per galvą, pritrenkė, 
perpjovė peiliu kaklą,- apvy
niojo lavoną senais maišais 
ir imetė

uolą.

KINIEČIAI PRAŠO AME
RIKĄ BOIKOTUOT 

JAPONUS.

na stebulė. Jis parsinešė tą 
radinį namo ir įkišo į pečių. 
Įvyko sprogimas, kuris su
ardė pečių ir be mažko ne
sugriovė namo. Manoma, 
kad tai buvo užsilikęs nuo 
Amerikos civilinio karo šo-

Kinijos pramonininkų or- 
apleiston kasyk- ganizacijų komitetas krei- 

lon. Jis gyveno ant kalno, pėsi telegrafu į Amerikos vįnys, išgulėjęs žemėj dau- 
smaluota popiera apkaltoj Chamber of Commerce, £9au ka*P metus.
būdoj.

$100 PABAUDOS UŽ
GIMDYMO KONTROLĘ.

Salem, Mass. —•Keturios 
moterys, kurios čia teikda
vo patarimus apie gimdymo 
kontrolę, buvo nubaustos 
po $100.

DIDELIS GAISRAS YOR
KO MIESTELY.

York, Pa. — Pereitą ne
dėldienį čia buvo didelis

prašydamas paskelbti boi
kotą Japonijos prekėms. IŠŽUDĖ ŠEIMYNĄ IR 

IR PATS NUSIŽUDĖ.
SPROGIMAS MONTREA- 
LE SUŽEIDĖ 20 ŽMONIŲ.

Montrealo mieste, Kana-
gaisras, kurį gesinant sužei- doj, vienam restorane pe- žmoną, sūnų, o paskui ir 
sta 8 ugnagesiai. Ugnis vi- reitą sąvaitę įvyko sprogi- pats nusižudė. Manoma, 
sai sunaikino grandinių mas, kuris sužeidė 20 žmo kad jis tai padarė dėl suiru- 
Genciugų) dirbtuve. niu. - irios savo sveikatos.

Netoli nuo Walsenburgo, 
Colorados valstijoj, farme- 
rys Perino papiovė savo
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prigimtis. Jam daug geriau; 
tiktų “bezdžionizmo” var
das.

Londono Policija Gina Fašistus.

NE “DOMEIKIZMAS,” 
BET “BEZDŽIONIZMAS.”

Lietuvos tautininkų “Ai
das” aimanuoja, kad visą 
Lietuvą užvaldęs “domei
kizmas,” tai yra, razbainin- 
kų Domeikų dvasia. Tauti
ninkų laikraštis sako, kad 
tas “domeikizmas,”—

“Tai vienas liūdniausių ir 
skaudžiausių musų gyvenime 
apsireiškimų. Nesantaika, ku
ri nei krauju nenuplaunama 
daug kur ėda musų kaimą, ir 
šitoje srityje nematyti jokios 
prošvaistės. Jau prieina iki to. 
kad dėl menkniekių, dėl tuščios 
ambicijos sukyla kaimas prieš 
kaimą ir bernai, sugniaužę 
kumštis, laukia atlaidų, kad 
galėtų per juos kruvinai atsi
skaityti. Nesenai toks baisus 
dalykas Įvyko Seinų apskrity. 
Dabar vėl skaitome iš Mari
jampolės, kad dėl svetimų žą
sų. netyčia užklydusių j vieno 
iš dviejų besiginčijusių kai
mynų lauką ir jo pervarytų i 
savo neapkenčiamo kaimyne 
lauką, kilo muštynės, kurios 
turi liūdną finalą. Vienas ūki
ninkų, atvežtas Į apskrities li
goninę. taip buvo sužalotas, 
jog jau mirė. Tai tik atskiri at 
sitikimai. patenką i spaudą. O 
kiek neapykantos kitos žąsys 
kursto kaimuose, iš kur apie 
ją žinios musų nepasiekia? 
‘Brolių Domeikų’ šešėlis yra 
sunkiai užgulęs Lietuvos kai
mą.’’

Bet taip yra ne vienoj 
tik Lietuvoj. Amerikos lie
tuviai irgi nelabai atsilieka 
nuo “domeikizmo.” Bosto
no teismuose reta būna die
na, kad nebūtų lietuvių by 
los. Senesnėj! musų karta 
pasižymi daugiausia savi 
tarpėmis peštynėmis, gi čia 
priaugantis musų jaunimas 
nueina da toliau, leidžiasi 
stačiai i banditizmą.

Kas darosi Bostone, tas 
darosi ir kitose kolonijose. 
Šiomis dienomis vienas jau 
nas lietuvis Montelloje už
puolė nakties laiku besimy
luojančią porą automobiliu- 
je, pirma peršovė vaikiną, o 
paskui ir merginą, kuomet 
ii nenorėjo užpuolikui pasi
duoti.

“Naujienos” 11 spalių 
laidoje praneša, kad Cice- 
roje buvo suimta vienuoli
kos jaunų plėšikų gauja, ku
rios daugumą sudaro čia gi
mę ir augę lietuvių vaikai.

Jeigu Lietuvoje šitokius 
dalykus galima vadinti “do- 
meikizmu,” tai Amerikos 
lietuviams šitokio pavadini
mo negalima taikyti, nes a- 
pie “Brolius Domeikas” a- 
merikiečiai nieko nežino.

Pagaliau, iš kur patys 
“Broliai Domeikos” užsi
krėtė “domeikizmu?”

Aišku, kad piktų darbų 
priežasties “domeikizmu” 
neišaiškinsi, šita priežastis 
gludi daug giliau. Jos reikia 
jieškoti tolimoj žmogaus 
praeity. Žmogus gyvena že
mės paviršy jau apie 2 mi- 
lionu metų, gi dabartinė 
musų civilizacija prasidėjo 
tik apie 3 tūkstančiai metų 
atgal. Tai yra labai plonutė 
politūra. Pakrapštykit ją 
truputi — ir tuoj pasirodo 
laukinis žmogus, beveik su 
visais beždžionės požy
miais. Bet ir šita plonutė ci
vilizacijos filmą Įgijama 
tiktai per dideles pastangas, 
per ilgą lavinimąsi. Gimda
mas žmogus jos neturi. Kū
dikis yra toks, koks žmogus 
buvo praeity: jis tempia šu
nį už vuodegos, drasko mo
tinai akis, daužo indus, rė
kauja, ir tik tada jaučiasi 
patenkintas, kada gali ką 
sugadint ar ap verst aukštyn 
kojomis. .

Taigi “domeikizmas” iš 
tikrųjų nėra joks domeikiz- 
mą&j bet tikroji žmogaus

f-c'f

KELEIVIS. SO. BOSTON

Užpereitą nedėldienį Londono fašistai b.ivo Įtaisę savo demonstraciją. Kai žmonės pra
dėjo iuos mušti, tai policija puolė juos ginti, šiš paveikslėlis parodo policiją mušant žmo
nes, kurie atakavo fašistus. Nežiūrint policijos apsaugos, fašistų vadas Mosley buvo nu
vežtas ligoninėn be sąmonės ir negalėjo pasakyt fašistams prakalbos, šis riaušių at
vaizdas buvo prisiųstas Amerikon oro bangomis.

DAR APIE NAUJĄ MUSŲ JAU- 
I N UI O ŽURNALĄ.

Amerikos lietuvių jauni- gai, kol žurnalas dar nėra 
mas ruošiasi išleisti anglų pasirodęs, ir kol jis bus pa- 
kalboje žurnalą, “Voice of statytas ant tvirto pamato, 
Lithuanian Americans” reikia daug pagalbos iš čia- 
(“Amerikos Lietuvių Bal- gimusių jaunuolių, ir iš tų 
są”). šis sumanymas jau senesniųjų veikėjų, kurie 
susirado didelio pritarimo tam darbui pritaria. Reikia 
Amerikos lietuvių visuome- rinkti prenumeratą. Reikia 
nėję. Tai bus pirmas bandy- išplėsti darbas po visas A- 
mas nacionale plotme istei- merikos lietuvių kolonijas 
gti čiagimusiems jaunuo- —pasiekti kiekvieną čią gi
liantis žurnalą toj kalboj, muši lietuvi, kad jis žinotų 
kurią jie geriausiai supran- apie leidžiamą žurnalą, ir 
ta. Tas žurnalas supažin- kad jis užsiprenumeruotų 
dins čiagimusius jaunuolius, ji. Dirva plati. Mums reikia 
apart kitko, su lietuvių isto- pagelbos. Mes kreipiamės į 
rija, Amerikos ir kitų šalių visus be skirtumo pažvalgų. 
lietuvių gyvenimu ir kitais Taigi, jei jus norite tokio 
dalykais. Todėl, galima drą- žurnalo, pagelbėkite ji pla- 
siai sakyti, kad žurnalas at- tinti. Tuojaus parašykite 
liks svarbią užduoti. leidėjams laišką.

v • . u Mums tuojaus reikia a-Kaip darbas pradėtas. gentų kolonijoj>
Per daugeli metų Ameri- kur tik randasi lietuvių, 

kos lietuviai veikėjai kalba kad rinktų žurnalui prenu- 
apie palaikysią lietuvybės merata. Todėl visi, kurie 
musų jaunime. _ Bandoma galit mums šiame darbe pa
strigti jaunimui pašvęsti dėti, malonėkite tuojaus a-

KIEK LIETUVA GALI IŠ
MAITINTI ŽMONIŲ.

Kai valdžios darbų kriti
kuoti nevalia, tai opozicijos 
spauda Lietuvoje priversta 
jieškoti “nekaltų" temų. 
štai, “Lietuvos Ūkininkas” 
gvildena klausimą, kiek Lie
tuvos žemė galėtų išmaitinti 
žmonių?

Dabartiniu laiku Lietuvo
je esą apie 2,450,000 gyven
tojų ir kas metai vis priau
ga apie 25,000. Šis prieaug
lis ateity galis da padidėti, 
jei pasiseks sumažinti vai
kų mirtingumą, kuris dabar 
Lietuvoje labai aukštas: iš 
1,000 gimusių vaikų kasmet 
miršta 160, tuo tarpu kai 
kultūringoj Švedijoj iš tūks
tančio miršta tik 70, Angli- IZ™ Priki/i MKTATTPA RPANftlAl ATLIPINA skFriai musų laikraščiuose. pįe tai mums pranešti,
joj 60, gi Olandijoj vos tik MUlUS KeiKlU LŪKI Al L KA KKAMjIAI AITAUAUAA. Bet jaunimas^ tais dalykais iki žurnalas išeis, prenu-
50. Popiežiaus Agentų? , - o;a„c neįdomauja. Tiktai patiems meratos rinkėjams duoda- 

aiRiatorių veiaus jaunuoliams isteiems neku- o-fvrii atlvo-inima Ttjintr?Jeigu Lietuvos gyventoju t ietnvnn Rf>- - Dažnai i\aiiųs iškrypę jančiusaiKtatorių veiaus jaunuoliams Įsteigus neku- me gerą atlyginimą, taipgi
prieaSglis pasieks' 30,000 demo- reikia išlyginti, blizgučiais riuose iaikraėčiuose anglų ir dovanu. ' Kuris surinks

mn. nnmemns ir _i_4_ _ — apdangellOtl (mat Šiaip • kaIboje skyrius, jaunimas prenufneratu iki
mazgote niekas netiki.). pradėj0 daugiau domėtis žurnalas pasirodys, gaus 
Tai veltui nedaroma. L zsie-(1^^ organizacijomis ir veltui, apart atlyginimo, 
ny reikia turėti papirktų a- lietuvių veikimu. “Univex 8” - labai prak
ala* kadPayiena?Clka^eni=: Bet t0 neužtenka. Tie tišką movie camerą (kruta- 
iliustruotas Krokuvos gač skyriai tik dalinai galėjo majų pavei^
vės laikraštukas už. Italijos Į“jeikahs; f£0 a= . Su ^ale- 
per karą su Abisinija gyn- "F *imjniu h. visokįu 
mą gavęs is Mussolimo 2 . .1 ?u Au -L-
miliinnm lim D Tr tain vi- riais cia g^m§s lietuvių jau- Įvykių ki-utamub paveiks- 

• tt i • -i Ę’p nimas turi susipažinti Galėsite savo seimą, sa-
soje Vokietijoje pilna “Ru- o-iminp« mntvti hiUka-
dujų Namų,” o Niurnberge Šių metų pradžioj čia gi- , nutiauktuose kru-
net gi statvdinama visas musių jaunuolių būrelis . ' •> 1vartSas fašistų Partijos Brooklyne pradėjo kalbėti. ^S^SrLinuo-

Kongresui (I hale—2,000 kad butų geras dalykas, jei . JR _0 r id^ antra. 
žmonių, 11—5,000, III- patys jaunuoliai imtų leisti
60,000 asmenų du 8 auks- anglų kalba savo žurnalą ^,5^. Box 38 stalion 
tų viešbučiai “Vado sve- Ta idėja susilaukė daugiau w prnnkivn v v 
čiams,” 70,000 asmenų tri- ir daugiau pritarimo. Visa ”
)una “sekti kariuomenės pažangioji Amerikos lietu * ’

per metus, tai po 50 metu Skonės ^ano** kad^uo? ten • Plisdami 3ai ne
linmvnio o-aUc bnti iau a žmones mano, kad juos ten saiku visuomeninio turto
n e 4 500 000%on J To' imP°rtavęs pats ponas Die- valstybės lėšų suvartojimą 
g1* i0' vas, kad ganytų vargšų du- - ' '
dėl L. Lkminkas. rašo. šias. Ir yra daug tokių neiš- ___ __________

“Turint omeny ši Lietuvos manelių, kurie tiki, kad ku- lija dar galinčios šiaip taip 
galimą gyventojų skaičiaus nigas ištikrujų gali atleisti j išsiversti^ su demokratija, 
daugėjimą, daug kam gali kil- nusikaltimus. į bet kitos valsybės neturin
ti klausimas: ar Lietuvos dir- šitoks tikėjimas kaip tik čios pinigų brangiai “liau- 
vos pajėgs toki žmonių skaičių ir akstiną tamsų žmogų prie, dies reprezentacijai ” 
išmaitink? Ar visi tuomet Lie- piktų darbų. Nes jeigu ku- i T; lbi 
tuvos gyventoja! ras sau Lie- mgas gali visas nuodėmės t Pasirodo \dsai nHe- 
tuvoje pragyvenimo šaltini.” nubraukti, tai kam save ™ " T; ’ (fJLtį.

varžyti? Galima pasigerti,'binga* lotalinese <tasisti

Girdi, Jungtinės Amerikos ny reikia turėti papirktų a- lietuvių veikimu. 
Valstijos, Francuziją, Ang- >—n-_

mes našumo, vienas žemes ° ’ kita go; pvz., ciar nei vienoje
hektaras gali išmaitinti du ga J.V a ..v diktatūrų salyje nepanai-
žmones. Gi Lietuvoje esą a- aP^aua. '^as kinta ir mažiausio mokės-
pie 3,000.000 hektarų tin- nuem baz- -io; naujų sunkumų
karnų .žemės akiui. Taigi, našta užgula pffietj. Vokie-
ESuvl0^ Si te ” j“tau duos “nu^?
apie 6,000,000U gyventojų. ^V.^imą,” ir tu vėl gali
Tuomet kiekvienam ketur- e*LT. .-i • iIr tokie fanatikai labaikampiam kilometrui išpultų , . . nrotau.-3 Pat™ bu.
100 gyventojų. *eistai Pr°tauJ?-. ratys_Du.

Europoje Stoks gyvento- daml Penais,, jie ziun 
jų tirštimas vra laikomas su "epasiukejimu į kiekvie-
visai noi-mal'iu. Ištikrujų, z.n?°P*’ ,kurls neina T , 
kai kurios šalvs vra apį?- ™odennų kunigui pasakot, 
ventos daug tirščiau. Sfai, .^Pratimu, toks žmogus, 
kiek išpuola keturkampiam kuris neina ispazinties, yra 
kilometrui kitur: pavojingas sutvėrimas, nes
ia?°-n-D^e ............... oi'- kitokiu nedorybių pridarvt.

gijoj .................... 26o 0 tlIo tafpii ylį Fvdgai at_
\ okietijoj ................ 1-3-3 bulai. Kas neina išpažin-
Damjoj .................... .1 tįeg, kad pjfcteda.
Lietuvoj ................. 4-3 rigytf negalima, nes niekas
Taigi, palyginus su kito- piktus darbus jam nedo

rais šalimis, Lietuva dar nė- vanos> §}to dėlei doros 
ra perdaug apgyventa. Jai žvilgsniu laisvamaniai vi- 
reikia tik geresnės tvarkos. Sucmet stovi aukščiau už ti- 
.r kinčiuosius.

Kada mes, Chicagos lie- 
ZIUI MEDALį. tuviai, steigėme tautiškas 

Keliatas mėnesių atgal kapines, tai daug lietuvių 
/‘Keleivy” buvo rašyta, kad buvo tokios nuomonės, kad 
-Smetona prisiuntęs Lietu- kunigas nevažiuoss šventint 
- vos atstovybėn medali, ku- kapinių žemės. Tai paro- 
iris šį rudeni tautininkų ba- d°> kaip giliai lietuvio pro- 
liuje bus užkabintas p. Sti- tan_Jra kunigų įskiepytas 
niui Gegužiui, buvusiam tikėjimas Į burtus. Jie nori 
SLA. prezidentui, užtai kad laisvu kapinių, bet vis dėl 
Clevelando seime jisai bal- to mano, kad kunigas turė- 
savo prieš demokratijos re? tų jas pašventinti. O kam gi 
zoliuciją. žemę šventint? Jeigu tikėti

Šitas musų pranešimas į Dievą, tai reiškia juk tikė
jau pildosi. Ateinantį sek- ti,_ kad jis ir žemę _ yra su- 
madienį, 24 spalių, tautiniu- tvėręs. Nejaugi kunigo kra- 
kai jau ruošia tą balių ir pylas gali Dievo darbą pa
kviečia visus savo ištiki- gerinti? Ir kas šventino ka
muosi us. Išsiuntinėtuose pa- pines, pakol nebuvo Romos 
kvietimuose Mr. A. B. Strb popiežiaus agentų? Juk 
maitis sako: mokslas, pasiremdamas ran-

............. damais žemės sluogsniuose
... (vietoj: nuosir; suakmenėjusiais gyvūnų
dziai) kviečiame atsilankyti j kaulaig> yfa nugtatęs> kad 
pagerbimo bankietą. kuris dabartinis žmogus atsiskyrė

. rengiamas (vietoj: ruošia- nUQ beždžionių api'e l,800<
, mas) Įvertinimui Stasio Gegu- 000 metu at j j Romog
. zio... kurio uzsitarnavimą jver- katalikų ’ tikėjimas atsirado 
i tina ir Lietuvos Vyriausybe... VQg apie 1?90Q metų atgal

I Šitas “vyriausybės įverti- Taigi žmonės gyveno žemės 
nimas,” be abejonės, ir bus paviršy apie 1,798,000 me- 
medaliu pažymėtas. “Nau- tu be mūsiškių kunigų. Kas 
jienos” dėl to pastebi: Įg1 šventino kapines tuomet?

„tt- - v i-* I Jeigu žmonija galėjo gy-“Visgi bus keista jeigu p. vemis tai n įj %e J 
Geguže kuns yra darbininką!  ̂ s j
unijos veikėjas ir sandanecių|klaugimag R|j Ram 
oficialis vadas, bus fašistų vai-.aklior5ai reikalin^ mumg 
džios apdovanotas medaliu. j dabaf? Kaz. Karčiau$kas>

tij'oj piliečio pelnas,valdant 
fašistams mažėja. Čia nėra 
taip lengvas dalykas pasa
kyti, kiek ir kuria kryptimi, 
tačiau apybendris vaizdas 
visuomet galima susidaryti. 
Anglų “Banker” apskaitė, 
kiek atseina totalizmas Vo
kietijai, būtent:

“Totalinės Vokiečių val
stybės ypatumas, tai admi
nistracijos dualizmas. Mat, 
šalia valstybės biurokrati
jos atsirado da ir nauja 
biurokratija: nacių orga
nizacija. Anksčiau ji turėjo 
pavaduoti valstybės biuro 
kratiją, tačiau paskui išsi
vystė gretomis. Tai visai 
aišku, kad daug institucijų 
dabarties metu yra visai be
reikalingų, : pvz., Berlyno 
ir Prūsų parlamentas. Tok
sai paramentas du kartus j 
metus susirenka, išklauso 
Hitlerio kalbos ir sudainuo 
ja nacių himną. Ir už šitoki 
darbą gauna kiekvienas 
Reichstago narys 720 mar
kių, o Prūsų parlamento at
stovas — 1,000 markių...”

Ir visai pamatuotai juo
kiamasi :

“Vokietijos parlamentai 
netaria nei vieno nepriklau
somo žodžio. Jie dainuoja. 
Vokietijos parlamentai, ga 
Įima sakyti, yra geriausia 
pasauly išmokyti dainuoti 
vyrų chorai.”

Smogiamieji būriai, pa 
gal “Banker” apskaitymus, 
Vokietijai jau atsiėjo per 1 
milijardą 750 milijonų mar 
kių. Be to, yra dar slaptoji 
policija “Gestapo” (25,00( 
žmonių), “Darbo Frontas,” 
kur dirba 50—55 tūkstan
čiai valdininkų. Kiek jiems 
tenka pinigų, nežinia. Gana 
to, kad iš kiekvieno darbi
ninko atlyginimo, be jokio 
atsiklausimo, išskaitoma 5.9 
procentai. Iš viso 1,800,- 
000,000 markių per metus 
“Žiemos Pagelbai” renka
mų pinigų dalį “išgelbi 
4,000 specialių valdininkų.

O kiek pinigo suryja pro
paganda ! Juk sužvėrėju 
sius, išpumpusius, sadizmu 
ir macochizmu atsiraugė

paradą,” 90 metrų platumo vių visuomenė pritarė tam . .
autostrada į Partijos Ru- darbui. Veik visi rimtesni I OetO Janonio JiOtl- 
mus; stotys,'vandentiekiai,, Amerikos lietuvių laikraš-
kanalizacija, kurios ištektų čiai pritarė tokiam žuma- 
400,000 gyventojų mies- lui.
ui). Jei atsiminsime, kad tie Žurnalui leisti susiorga- 
hitlerininkų kongresai tesi-.nizavo jaunuolių grupė ir 
tęsia 7—10 dienų, matysi- * pasivadino “Lithuanian A- 
me, koks beprotiškas, iš'lai- merican Publishers.” Ši gru- 
dumas! Juk tukstančiai-mi-; pė kreipėsi i visą eilę lietu- 
ijonai darbininkams ir vai- viškų organizacijų dėl pa- 

stiečiams namų, ligoninių, ramos pradžiai darbo, ir 
mokyklų galima butų pa- daug jos susilaukė. Jaunuo- 
statyti. liai, kurie pradėjo darbą,

Viską sumojęs, “Banker” džiaugiasi, kad Amerikos
rašo: lietuvių visuomenė pritaria

“Keliavaldė vadystės sis- jų sumanymui. į
tema yra nepalyginamai Į tą leidėjų grupę įeina Šuneliui savo nei gebu 
brangesnė už labiausiai pi-1 musų jaunuoliai veikėjai, j Nunešt tenai aš negaliu, 
nigais besišvaistančią demo- kurie jau yra žinomi ir lie- i Ant kaP° i° liūdna ir nyku... 
kratiją. O kur gi dar įvairių tuvių organizacijose. Į tą Tebus šie žodžiai vainiku, 
įvairiausios korupcijos, ku- leidėjų komitetą dabartiniu Marė Janonienė,
rios pasiutišku tempu auga, laiku įeina jaunuoliai re-;
kada nėra parlamento kon
trolės ir spaudos laisvės!” 

Kaip matyti, ypatingai

nos Eilėraštis.
ATSIMENANT SUNŲ...
Jau dvidešimts metų praėjo,
O širdis mano vis kentėjo,
Ir kentėjus nesustos 
Tol. kol jausmo nenustos.
Kai liežuvis nekalbės.
Kai jau lupos nevirpės—
Tada galas bus bėdų,
Nebebus daugiau raudų.
Į šaltą smėlį atsigulus,
Baigsis ilgas skausmų siūlas.

daktoriai, studentai, moky- Julius Janonis, revoliuci- 
tojai ir menininkai. Jų re-! nės minties poetas, žuvo po 
mėjai, jaunuoliai, taipgi su- traukinio ratais susilaukęs

mažosios valstybės negali daro mišrią grupę po visą ;V0S 21 metų amžiaus. Tai
buvo jau 20 metų atgal. Žu
vo jis, kaip spėjama, dėl to, 

kurie remia žurnalą arba kad caro kalėjimas sugrio- 
NEBAUDĖ NELEGALIOS yra apsiėmę jam bendra- vė jo sveikatą. Nors Jano- 
LITERATUROS GAMIN- įdarbiauti, yra SLA. nariai, nio dvasia sunaikino carą, 

TOJUS PANEVĖŽY. žurnalas susilaukė paramos -tačiau išėjusiam laisvėn jau- 
Prieš kurį laiką Panevė- į ir iš SLA. kuopų. ?am Poe.tul gyvenimas buvo

žy saug. policija pas M. Mes, kurie tą darbą veda- Jau nemielas ir jis jį užbai- 
Garbą rado begaminant ne- me, norime pareikšti, kad krisdamas po traukiniu.

žaisti diktatūrų žaismo. Ameriką. Galima sakyti, 
Vilniaus Žodis.” kad bent pusė tų jaunuolių,

legalę komunistinio turnio 
literatūrą. Pas Garbą nele-

Pasirodo, kad jo motina 
dabar gyvena Amerikoje,

žurnalas nebus jokios par-
____ .JĮ., JB| ___ _____  tijos nuosavybe ir netar- .
galę literatūrą begaminant naus jokiai ypatingai politi- .asa(*enoj, Mayylando vals- 
buvo rasta ir daugiau asme- nei grupei. Įvairių pažvalgų tijoj. Iki šiol ji penumenjo- 
nų, o vėliau išaiškinta, kad jaunuoliai galės jame na- ^avo “Keleivi,’ bet dabar, 
tų nelegalių atsišaukimų grinėti, diskusuoti įvairias matytojau nebeturi iš ko už- 
tėkstą parašęs Martynas savo problemas. • simokėti, nes, prisiųsdama
Kučinskis, kuris pernai Mes taipgi norime paša- į aukščiau paduotą eilėraštį, 
slaptai sugrįžęs iš Sovietų kyti, kad žurnalas bus pa- rašo :
Rusijos ir padirbtu pasu gy-:žangus, gins demokratiją, 
venęs viename Žemaitijos taiką ir darbo žmonių rei- 
miestelyje. kalus. Vaduojantis tais pa-

Kaltinamaisiais buvo pa- _ matiniais dėsniais, mes ma- 
traukti ir rugsėjo 2 d. ape- i nome, kad bus galima iš- 
liacinių rūmų nubausti: M.įleisti puikų žurnalą, kuris 
Kučinskas aštuoneriais me- mokys ir švies čiagimusius 
tais sunkiųjų darbų kalėji jaunuolius ne tik lietuvy- 
mo, M. Garbas, J. Levinas bės reikalais, bet taip pat 
ir Abraomas Kacas po 4 me-, ragins juos dalyvauti kultu- 
tus paprasto kalėjimo, S.! riniam, sporto, meno, ir or-
Svirskaitė ir R. Keselma 
naitė po 6 metus sunkiųjų 
darbų kalėjimo, bet juod- 
viem, kaip nepilnametėm, 
po trečdalį bausmės nu
mušta.

ganizaciniam Amerikos lie 
tuvių veikime.

Darbą reikia tęsti.
Darbas jau pradėtas. JĮ 

reikia tęsti. Dabar, ypatin-

“Su skaudančia širdžia 
turiu pranešti, kad jau ne
begaliu už ‘Keleivi’ užsimo
kėti, nors labai mylėjau jį 
skaityt. Jame yra tilpusių 
nemaža ir mano sunaus Ju
liaus Janonio eilių. Ar ne
galėtų man kas nors iš drau
gu nors perskaitytą ‘Kelei
vi’ siuntinėti? Su liūstančia 
širdžia, Marė Janonienė.”

Pereitą nedėldienį Brook
lyne sudegė 16-kos butų 
apartmentas, kuriame žuvo 
du asmenys, Joseph McNa- 
mara ir Mary Camera.
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KAS SKAITO, RAŠO 
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS J“?, 0 tSSTJS
--------------- valdžią nuvertė ir ačiū tam

Spalių 31 dieną šaukiama Štai atskaita, kiek kuris galėjo atsistatyti nepriklau- 
konferencija Amerikos kandidatas praleido pinigų, soma Lietuvos valstybė. Bet 

Lietuvių Kongreso reikalu, kad laimėtų nominaciją i nepriklausomybės da neuž- 
Clevelando komitetas mlest0 majoro vietą. Dabar- tenka. Lietuvos gyventojai 

šaukia svarbią konferenci- unls maJoras Burton Plale!
ją A. L. Kongreso reikalu. do sykiu su savo rėmėjais 

$28,402.22. Jis gavo 103,

turi turėti d a ir laisvę patys 
rinktis sau valdžią ir tą val
džią keisti. Krašto šeimi-KonfprpneiiM ivvks 41 cna- msu. ivietatu aenni-i;,i vJand'a ės™ ^28 balsus. Reiškia, jam ninkas turi būt pati liaudis,lių dieną, 1« valandą ts ry- kainuuja pQ m 0 ne aujaK

kožnas balsas. Demokratų' tininkų. šito reikalauja ne-to, L. Darbininkų salėj, 920 
E. 79th st. Visi esate kvie
čiami dalyvauti, kaip drau
gijos, taip ir pavieniai as-
menys, kurie tik interesu?- j 12.6jties.
jates Amerikos Lietuvių ceMUS Jba!sas. o'Donnell, Į

buvęs trečias arčiausis kan- ; 
didatas, bet pralaimėjęs, 
praleido $950.00 ir gavo 
8,683 balsus. Jam kaštavo 
po 10.9 centus balsas. Reiš
kia.. politikieriai praleidžia 
kuone visą savo dviejų me-

kandidatąs McWilliams .tik ‘ Keleivis” su “Naujie- 
praleido su savo rėmėjais noms,” bet visi, kas tik trok- 
$8,697.32 ir gavo 72,081 šta Lietuvai šviesesnės atei

Kongresu.

4 dieną buvo L.K. 
Darželio sąjungos mėnesi
nis susirinkimas. Iš patiek
tų raportų matėsi, kad eina 
pilnu tempu. Rengiamasi

NEWARK, N. J.
Newarko lietuvių salės 31 
metų amžiaus minėjimas.

Netvarkas viena iš didžių
jų lietuvių kolonijų Ame
rikoje. Pačiam lietuvių cen
tre, Lietuvių salė susilaukė

ŽINIOS /jg BALTIMORĖS, MI).
Iš siuvėjų amalgameitų 218 musų ama? • i.č.i^us. Balti- 

skyriaus susirinkimo. moriečiai siuvėjai kviečia 
Nors siuvėjų unijos susi- visus sunkus reikalauti

rinkimą aprašyti turėtų būti Dusarr

KAS VEIKIAMA CHICAGOJE.

oficialaus korespondento

V. Gai gal iutės laidotuvės, į zikališkumu giminingi Chi- 
art. M. Rakauskaitės kon- cagos Grušams. Įdomu ir 

certas ir kiti dalykai. malonu.
z mu i Spalių 9 d. buvo laidoja- Vytautas Tai utis yra ge-
K. Mikolaitis. ma p-ij Veronika Gaigaliu- ras dainininkas, gera dikci- 
- tė, 21 metų lietuvaitė, daly- 11 nuravimas. P-le sar-

ko už viršlaiki.

priderystė, bet kadangi ko
respondento susirinkime ne
buvo, tai aš mėginsiu šį-tą 
pabrėžti, _ nes ir musų sky- Re . ;ku b
naus nariai reiske pageida- r *___* ,vimo, kad kas nors kitas o ood- U
parašytų i “Keleivį” apie Spalių 
organizacijos reikalus, nes g*JJ 
dabartiniu korespondentu 
daug kas nepatenkintas.

Įvykęs 6 spalių susirinki
mas buvo neskaitlingas, bet 
unijos reikalai buvo svars
tomi gyvai. Pirmininkas pa
kvietė delegatus, kurie lan
kėsi kitur 218-tą skyrių at
stovaudami. Raportų nebu
vo. Joint Boardo raporto

Kas Mums Rašoma Yaujant dienelei žmonių mi .įL,.,. rvioLmu lenini;

statyti scenoje spektakli tų majoro algą rinkimams, . . »w.
_4 spalių. Buvo duotas ir fi- ;r įmonės vis dar negali su- gražaus amželio—31 metų. taipgi nebuvo, nes jis netu 
nansų raportas. Maty ti, kad prasti, dėlko tie maklioriai Liek per tuos metus buvojrpjn susirinkimo. Tš Pildokėjo susirinkimo. Iš Pildo-

kCLUlUAiV VIAVLVAVI AjlAiVlAAU 1AAA « ■» «, • i •
niai ir grajinant Chicagos dar,° malonų. S'^ l’P»dl 
federacijos muzikantų be- 
nui. Nuvežus velionę į šv.
Kazimiero kapines, kun.

. v- m . Briška pasakė kalbą ir ve-
-N''.',. ST Honė liko palaidota A. a. 

u m- n-in!'loT'“ r* Veronika paliko liūdinčius
užkandžiu ir gėrimų. Be to, Juozapą, motiną Oną,

* - - - ’ ir daug artimų giminių.
A. a. Veronika buvo gabi

dės konet i mė dalis Prašo mergait«, studijavo muzi- r .N u ;ailska> bet turėjo kepenų ligą.
lietuvius atsrankvti i ši pui- Nors tėvai daug p m gų is- 
ku purensima. ' - mokėjo daktarams ir ligoni-

___ B-Vai“ gelbėt neaglėjo. Ir pati Ve- ______________
Dievas grūmoja Amerikai. lonika nesitikėjo pasveikti, per eįįę metų tarp savęs ko- 

nes sakydavo tėvams. Be- vojusios, pagaliau susivie
nijo. Susivienyti paskatino 
tai, kad kitos unijos buvo 
pradėjusios tartis su Le\viso 
vadovaujama C. I. O. Fede
racijos • muzikantų unijos 
prezidentas, nenorėdamas 

prie to prileisti, nutarė pri-

s svetai-

SLA.

bus duodamos piniginės do 
van< Nuo 8 vakaro prasi- 

dalis. Prašo

Granadieriai dainavo ge
rai, tik kloniojos į publiką 
ne sykiu — tai ne kareiviš
ka, tą pataisykit.

Publikos buvo nedau- 
giausia, nes daug žmonių 
nuvažiavo į Rakauskaitės 
koncertą.

Amerikos muzikantų uni
ja (A. M. U), Lenkų muzi
kantų unija (P. M. U.) ir 
Čekų muzikantų unija (B. 
M. U.) įstojo į Chicagos Fe- 
deration of Musicians, Lo- 
cal 10. Muzikantų unijos,

daugelis darželio dai bais y- norį majorais. Ne- J°Je lietuvių pramogų, kiek josios Tarybos irgi nebuvo Gloveisville, N. Y.—Spa- reikalo leidžiat pinigus. Iš
}a -usnuPin§ .n nori padėt jaUgj jje taip nori savo dar-;buvo svarbių nutarimų, Į svarbaus, tik buvo bu 6 vakarą, kaip pusė po 8 tos ligos niekas neišgijo, ne
dirbti, kad kaip nors atmo- miestui paaukoti? 
kėjus darželio skolas, ku-

kiek įvairiausių pasilink
sminimų, niekas negali su-

kad yra ruošia- dziegoriaus, ant žvaigždėto išgysiu nei aš. 
mas "oyster roast” 7 lapkri- dangaus čia pradėjo žai-į Velionė buvo parašius ii 

Žiluko darže. Kas nori buoti. Žaibavo rytuos, vaka- savo pageidavimą, kaip ji 
ruoš, pietuos ir žiemiuos, norėjo būti palaidota — no-
Kaip pusė po 9 sustojo. Pas- rėjo, kad butų muzika. Prie v_ w I1ULait „.1-
kui pusė po 12, vėl pradėjo krutinės prašė prisegti iš ša- įmtį į muzikantų federaci-

, žaibuoti visuose keturiuose hų raudonas, o vidury bal- ją be įstojimo mokesties vi-
stovas Luiza davė raportą ”an?au\ RamPu0>- Dangus tas rožes, kas reiškia: rau- su viršminėtu uniju narius;
iš 32 dirbtuvių, kurias jis buX° ^esus jokio debesio. dona spalva — gyvi žmo- šiaip reikia mokėti įstojantkontroliuoja. Iš raporto pa- ^Ikara 7 vėl • bT - ~ $10^00 Tai dabar visi ge'
aiškėjo, kad siuvimo dirb- La d- d< oi).o je i >, ei j^nai, kun iškeliauja. Taip n resni muzikantai priklauso
tuviu yra didelių, vidutinių .^:dan?j 1 veŽJuuF lskebavo tas ba.ltas -žiedas, vienai muzikantų unijai,
ir tokį mažyčių; kur dirba g As, Mačiulius Vac- VOs tik prazydejęs Lai bu- Chieagietis.
tik keli asmenys, ir visi ei- ma?as’ uzslllPau. ant z>:do na jai lengva žemelė, o liku-

pranesta,
ii

rios yra padarytos darželio Drąsus ir gerai apsigink- j skaityti; tuo labiau negali to
įrengimui. lavęs plėšikas dienos laiku} viso * tinkamai Įvertinti. | dalyvauti__ 55 <«entų tikė

įnėjo į Advance Loan CojRent trumpai to laikotarpio bas p^e oysterių busią dar
Vienas geras kupiškietis ofisą, surišo kasierę, pasi-j nuveiktus darbus norima 

katalikas padarė man už- ėmė $750 ir per didelę žmo- i peržvelgti ir prisiminti. Tuo-
metimą, kam aš rašinėjąs į nių minią pranyko. Nors vi- 
tokius laikraščius, kurie esą durmiesty policijos netruk- 
‘pusiau raudoni.” Bet man sta, bes jis vistiek paspruko
nelabai aišku, kas “pusiau 
raudona:” ar laikraščio po- 
piera, ar suteiktos žinios, ar 
kas kita? Bet turiu pasaky
ti, kad tas karštas katalikas 
jieško tų laikraščių pirmiau, 
negu kiti. Jis turbut tik kle
bono sarmatijasi ir nenori 
savo vardu užsirašyti; bet

Jonas Jarus.

CLEVELAND, OHIO.

Klaidingai aiškinamas 
dalykas.

Spalių 6 atsibuvo SLA. 14 
kuopos susirinkimas.

met tik galima bus kiek tin
kamiau įvertinti ką reiškia 
lietuvių kolonijoj veikimų 
centras. Dėl to salės savi
ninkai, šv. Jurgio Draugija, 
spalių 24 rengia 31 metų 
sukakčiai pamiėti, milžini
šką programą: Vakarienė 
prasidės nuo 6-tos 
vakaro, šokiai prasidės

j CIO,

alaus ir muzikos.
Po to visko pramonės at

tai buvo bertaininis susirin";9-tos vai. vakaro. Vakarie-!, o gal jau Anciknstas atva- nės kalbėjo: “Jei benas 
žiuoja su liepsnojančiu savo gros, tai kunigas neis.” Bet

HOOSICK FALLS, N. Y.

Airių kunigas išnaudoja 
lietuvius.

Čia yra lietuviųsavo vardu užsirašyti; bet 'atSnkė1 nėdalWaus visi veikliejie. žiuoja'su liepsnojančiu savo įįs, tai kunigas neis.”'Bet Čia yra lietuvių šv. Jur-is kitų pasiskolinęs viską klm^’ lTm darbl?inkai ir š| J karšti nču ir pečium durnių smožyt’ ale kan. Brička netik kad ėjo, gio draugija, kurią airių ku-
perskaito, ir tada jau kriti- . “P, ./J; lbKiauuus kartą su džiaugsmo upu,■ a*Db. uv0 Karsnl gmcų 11 nosimatp i»- fa. 1..^ 4-.
kas.” « niV irkdus raPOItus, prieita dalyvaus Dramoeoie ko-

Per visus laikraščius ir 
radio stotis žmonėms yra 
grasinama už pergreitą va-

prie laiškų, kurių vienas 
buvo nuo Lietuvos Galbėji 
mo
tas prašo atsiųsti delegatus}?

- - - - - - — į ZIHUSIHl

nes dalyvaus pramogoje ko
kių gal" nedaug kam teks

nuu mieiuvus vjcuueji- cnlanlrti nzl m ieiuzia vienoms uiruiuvemsKomiteto, šis komite-1 “ „iSirf- viršlaikį, kuomet ki- baisios liepsnos. Jeigu ta ’ grafuotos. 
ugnis butų nusileidus, tai
Gloversvillės ir Johnsono Spalių 10 d. Studebaker sus pinigus

liepė surengti pikniką 
rugpiučio piknikas įvyko. 
Pelno liko 240 dolerių, ir vi- 

pasiėmė airiųsusirinkimą kuris atsibuskviečiamas da^; uivvciavines u spalių io a. .MuaeoaKer sus pinigus pasiėmė amų
zinejimą gatvėmis automo- Lo ^^^įahlk-oi I ie vauti tose svarbiose ir labai Alsal mažai tegauna dirbti. garbarnės butų nuėjusios po Teatre įvyko artistės-daini- kunigas. O jeigu butu buvę 

Ir šiomis dienomis Slto m^ne?K>.PabalP°J’ El_e-S reikšmingose Newarko Lie- Antras J - 1 - - -- -- T. *biliais. . „ ,. . , x
buvo areštuotas ir nubaus- ^.V1P. Barkinmkl4 svetainėj, 
tas už važiavimą apie 50 kirmmmkas paklausė, ką 
mylių į valandą miesto ri- aarysim su šiuo laišku? V le- 
bose vienas radio skelbėjas, naivs atsistoja ir kalba,
kuris mokina kitus atsargu- kad mes ?alime. P381^1 de7 
mo. Tai taip kaip kunigai -e£at4 31. daugiau, nes tai 
daro: kitiems liepia, o pa- mums nieko nekainuoja.
tys to nepildo. ?et *tslstoJa Brazaus-

______  kas ir sako: Draugai, ką
Miesto mokyklų taryba mumi tas gelbės? Riiiksim, 

reikalauja apie $20,000 sa- siųsim, o tie de.egatai sugrj- 
vo išlaidoms daugiau, negu tuoj reikalaus pinigų le- 
pereitais metais. Ji sako, manau, kad tą lai-
kad daugelis mokytoju va- SM Padet! ^Lir nesibade-
saros laiku lankė kolegijas, S“0* Tuo] Pa5?ka
pasiekė aukštesnio mokslo Praskevicia, lyg ant špilkos 
ir todėl jiems algos turi būti sedeJ?s ,r rpl<'a' A"”“"'

dalykas, dėl ko velniais. Vėliau tos ugnys ninkes Marijonos Rakaus- nuostolio, tai tuomet drau- 
rd nelaiko susi- išrvko. AŠ sunratau. kad L-oitoc Lvinoortoc t-nrie cn_ criin butu turčius iš snvn ki-tuvių Salės suskaktuvėse. i Joint Board nelaiko susi- išnyko. Aš supratau, kad kaitės koncertas, kuris su- gija butų turėjus iš savo ki-

Įžanga visom iškilmėm} rinkimų ir dėl ko jis liepė tai buvo Dievo grūmojimas n-aukė tūkstantinę minią šeniaus pridėti.
$1.00; vien tik šokiams, 35 > delegatams pasitiaukti iš Amerikai, nes ši šalis tikrai žmonių. Ir kurie dalyvavo,' Bet tai da ne viskas. Šią
centai. j Organizavimo Baltimorės jau eina velniop. Jei biednas visi gėrėjosi jos stebėtinu vasarą kunigas sumanė tai-

Dr-jos raštininkas, -------- —_•—1._ .
J. Ponelis.

NORWOOD, MASS.

Industrijos po CIO vadovy- žmogus nusiperka kokią • talentu, ištverme ir išsilavi- syti davatkų mokyklą ir už- 
be? Buvo pasiūlyta išrinkti stubelką, tai politikieriai jį nimu. Tai tikrai pasaulinė kūrė lietuvius ir lenkus, 
komisiją, kad nueitų ir pa- taip apkrauna taksais, kad artistė-dainininkė. Anot Kl. kad duotų pinigų. Žmonės

ir rėkia: “Atmest 
Mes su tokiais neturim jo
kio bendro darbo!”

Pirmininkas klausia, ką
______  daryt? Įnešta atmest. Pir-

Keturi vagys pabėgo iš mipinkas: Kurie už laišką, 
apskričio kalėjimo ir lėkda- Pakolkite rankas. Nesima- 
mi per miestą pavogtu auto- [o- Kurie priešingi. Pa- 
mobilium, užmušė moterį, tkdo 2 rankos. Laiškas at-
Mrs. Berth,. l'ober. Dabar ^os^- . „
užmuštosios moteries vyras tnm Polteris prašo bal- 
apskundė vagis ant $50,000. so’ .ir sako; .‘Draugai, tas 
Bet kaip juos teisti, kad dar gynimas lietuvių laisves, tai
policija pati nežino, kur jie ™eka?. dauęįau’.. kaiP ,tlk 
randasi? Keleivio ir Naujienų skv-

______  mas. Lietuvos valdžia tų
Daugelis clevelandiečių Įąikrašči'ų neįsileidžia, tai 

rengiasi važiuoti 31 spaliu į -Pe tveria vls?kias komite- 
Pittsburghą, kur yra ruo- tus T, reikalauja demokrati- 
šiamas didelis dainų kon- ^os- Bet kur gi dabar yra ta 
certas. Iš Clevelando va- demokratija. Tu nueik ant 
žiuoja visa eilė dainininkų, |kokio susirinkimo ir norėk 
kurie pildys dalį progra- isreikstl savo nuomonę, tuoj 
mos. šį koncertą rengia p. tave sustabdo, ir kur ta tavo 
Dargis, radio valandos ve- demokratija. Mes nieko 
dejas, savo penkių metų ra- Lietuvai nepadarysime. Lie- 
dio valandai pažymėti. tuvoj yra bagotų ir biednų

_______ gyventojų, ir visi sau suti-
Spalių 5 dieną buvo SLA. kilPe g^na. Aš manau, 

136 kuopos mėnesinis susi- kaiP kuoP.a Pasalpme, 
rinkimas kur buvo apkalbę- 0 ne politinė, tai mes geriau 
ta visa eilė svarbių dalykų, nesjbadenuoknne^ su tuo. 
paliečiančiu organizacijos Taip ir užsibaigė SLA. 14

pakeltos. Ir tai sudalys apie 
dvidešimtį tūkstančių dole
rių!

kuopos susirinkimas.
14 kp. narys.

Nuo redakcijos: Tai yra
Clevelande lankėsi Chas. klaidinga pažiūra. Lygiai 

Pikiel su žmona, plačiai ži- taip galvodavo ir “caro bur- 
nomas biznierius iš Pitts-; dingieriai” prieš revoliuci- 
burgho. Lankėsi biznio rei-!ją. “Caro valdžiai mes nie- 

Tarą. * ko nepadarysime,” jie saky-

labą. Narių dalyvavo gra
žus burvs.

So. Bostono Laisvės choras i pataisymas: pašaukti į susi- 
puikiai pasižymėjo. rinkimą. Priimta pataisy- 

Spalių 10 d. vietos lietu
vių komunistų kuopa turėjo 
savo koncertą ir programai 
papildyti pasikvietė iš So.
Bostono Laisvės chorą bei 
solistus. Choras, draugei 
Izabelei Yarmolovich-Ku- 

gel vadovaujant, dainavo 
puikiai. Vyrų grupė, drau
go M. K. Bolio vadovauja
ma, pasirodė, tikrai verta 
vyrų vardo: dainavo ir ga
lingai ir zavėjančiai.

Solo dainavo: Rožė Mer- 
keliutė, Ignas Kubiliūnas,
Mary Zavis ir Albertas Au
dickas. Visi gerai prasilavi
nę ir gražiai savo užduotis 
atliko.

Mergaičių kvartetas pui
kiai dainavo revoliucines 
taip ir liaudies dainas. Drau
gės H. Žukauskaitė ir Bui
vydienė sulošė čb’alogą:
“Negirdi” — tikrai juokin
gas dalykėlis ir gražiai su
loštas. Vietos artistai-mėgė- 
jai — J. Krasauskaitė, P.
Sarapienė, K. Valma ir J.
Grybas — suvaidino “Kau
no Ponus.” Publika links
mai pasijuokė iš Kauno po
nų.

Koncerto programa tęsė
si apie dvi valandas ir pub
lika buvo pilnai pasitenki
nusi. Publikos galėjo būti 
apie 200, todėl rengėjams 
liks gerokai ir pelno. Po 
koncerto pas draugus Sara- 
pus buvo iškeltas koncerto 
dalyviams baliukas ir, porą 
valandų linksmai laiką pra
leidę, visi išsiskirstėm tęsti 
kasdieninį darbą.

Reporteris.

klaustų, dėl ko jis taip da- žmogelis turi palikti jiems 
ro. Prie pasiūlymo duota visą savo lizdą ir bėgti, kad 

keliniu nenumautų. Jeigu

Jurgelionio, “Dieviška Mer- tamsus, fanatikai, tai ką tik 
gėlė.” kunigas pasako, viską pil-

Programoj dalyvavo ir do. Buvo tokių, ką davė po 
Amerikoj nebūtų Iaisvama- jauna, gabi pianistė, Birutė $20. Bet to da neužteko.

mas. Išrinkta iš o žmonių 
komisija, kuri sustatys “ap
kaltinimo aktą.” jaa butų užleidęs kokį pata- Spalių 10 d. Lietuvių Au- sudėta po $500. Vargšai’už-

Antras nutarimas: kurie pą, žemės drebėjimą ar ki- ditorijoj buvo L. M. S. 1-rno dirba mažai, vos po $16 į
“čėrmonai” nesilanko į su- tokią koronę. apskričio koncertas, kuria- sąvaitę, tai iš tokios sumos
sirinkimus, jų vieton išrink- Čalis Mičiulis Vačmanas. me dalyvavo L. K. M. cho- pragyventi su šeimyna ir su-
ti kitus. ‘ M-i. ras P° J- Kenstavičiaus va-'dėti į mėnesį $500 kunigui

Buvo kalbama ir apie t J l-(n p<i,ondentas!dovybe’ Jaunuolių choras nelengvas daiktas. Ir štai,
viršlaikiodarbą. užkuri tu-.YY.Xų„XYTT ,,Npo A. Zabukienės vadovy-rugpiučio mėnesi jie ne
retų būt .obm pusantros ,švaiįę. kurfįpie ta pati lai-1*> Aido choras S Las-.įstengė tiek pinigų tam dy- 
mokesties, bet delegatai, ir! ciausko vedamas. Solistai: kaduomui sudėti. Uz tai tas

pamokslą

nių, socialistų ir kitų gerų Sarpaliutė. 
žmonių, tai Dievas senai

Kunigas užsakė bažnyčioj, 
kad kas mėnesį turi būt jam

nvn-c vic., uci ucicgauiL, i aj§|.įaj matoma ir k? yb \N - za j t>
kūne lankėsi pereitoj kon- T«: "s™ T. Grusiute iš Grand Ra-vencijoj, paaiškino, kad di, JzVtokksZdu'- Pids- Mich- V- Tarutis> A‘

bar per vėlu. to reikalauti, iš į ^ukienė . Ą. Kenstaviėie-
nes konvencijoj nebuvo to- ši Kas tie ‘induliai ne. Grenadierių Trio ir Šar
kio nutarimo; tenai niekas , k , k£ ,,a nė.
to nereikalavęs, isskyrus - ikrai žinoma 
Baltimorės delegatus, o vie
nų baltimoriečių reikaiavi- TIRS LEONO MOCKAUS 
mas nepraėjo. PROTĄ.

Bene bus sveikiausia tuo PR-mnutbo teismas perei- 
klausimu draugo Zablacko ų ^vai M ė ištirti' Le0.

kadL?neJVelkla- e no Mockius protą, nes jo 
anksto rengtis. Reikia rašyt advokatas į ri į.
I laikrascius ir raginti kitų žinti nckaIt> 5akvdįmHas 
kolonijų siuvėjus, kad jie k d jis esas nepilno proto, 
taip pat šitų reikalavimą Mockus vra kaltinamas 
statybų t. y., kad uz “over- už Ie? a„t„mobiliuje be
tone” buto mokama kaip uz siJ,vluįian;i vaikinJa 
pusantro laiko, taip kaip y- - -
ra mokama kitose pramo
nės šakose.

Rūbų siuvimo amatas yra 
neprastesnis už kitus ama
tus; jis yra da geresnis, nes 
čia bet kas dirbti negali— 
reikia mokėjimo ir patyri
mo. Taigi siuvėjai turėtų 
gauti daug geresnį atlygini
mą, negu dabar gauna. Ir 
jie gaus, jeigu tik geriau 
susiorganizuos.

“Keleivis” yra musų or
ganas, taigi tikimės, kad 
per jį šis musų pageidavi
mas pasieks ir Kanadoje

su
mergina ir abudu peršovęs. 
Be te da policija sako, kad 
tą pačią naktį (2 spalių) jis 
buvo užpuolęs ir dvi kitas 
moteris, kurias buvo pasi
ėmęs iš Stoughtono šokių 
parvežti namo.
Vaikas nusinuodijo žiurkių 

nuodais.
East Bostone pereitą są

vaitę mirė Joseph Bruno, 5 
metų amžiaus vaikas. Ma
noma, kad jis užvalgė duo
nos su nuodais, kuri buvo 
padėta mokykloje žiurkėms 
nuodyk

ne,
kiunaitė, šokėja.

Kanklių choras sumažė
jęs ir suprastėjęs. Aido cho
ras didesnis ir kiek geres
nis. Turbut tos šventos idė
jos pakenkė Kanklių cho
rai. Gaila! Geras choras 
buvo.

besarmatis per 
juos išbarė.

Jei vargšas neturi 10 cen
tų prie bažnyčios duių užsi
mokėti, tai ir bažnyčion jo 
neįleidžia. Nerupi kunigui, 
kad tas vargšas gal duonos 
neturi už ką nusipirkti. Jam 
duok šen pinigus, ir viskas; 
o jei neduosi, tai busi pra
keiktas ir numiręs Dievo 

i veido nepamatysi —velnias
Teofilė Grušaitė laurų .nujos tave stačiai į pragarą.

vainiką pasiėmė šiame kon
certe, kaipo solistė. Ji turi p. S.- 
gražų, stiprų balsą, ir leng-jcija, prašau mano vardo ir 
vai paima kaip žemas, taip į pavardės laikraštin nedėti, 
ir aukštas gaidas. Tą ji pa-J nes kunigo sukurstyti fana- 
rodė dainuodama “Caro;tikai galėtų ir man kaulus 
Nome” iš operos “Rigolet-' sulaužyti, taip kaip jie čia 
to.” Tai tikras “kornetas,” j sulaužė nabašninkui Jonui 
kaip chicagiečiai vadinda-iperkunui.—Ten buvęs, 
vo rusę dainininkę Maslo-' ---------------

Ten buvęs.
-Gerbiamoji redak-

vą. Tik jai reikėtų pasila- 
vint artistiško nudavimo. 
Linkėtina jai apsigyvent 
Chicagoj, nes čia yra gerų 
mokytojų, daug progų, na, 
ir nemaža kritikų.

Abelnai, p-lė T. Grušaitė 
pilna medžiagos, muzikališ- 
ka, groja pianą, na, ir jos 
tėvelis, Jonas Grušas, gro
jąs koncertiną. Matomai, 
Grand Rapidso Grušai mu-

LAIŠKAS “KELEIVIUI.”
Nekuomet nemaniau, kad 

“Keleivis” butų toks drau
giškas ir naudingas laikraš
tis. Skaitau jį tik tris mėne
siai, bet tiek esu juo paten
kinta, kad nei vienas iš ki
tų laikraščių negalėtų už
imti “Keleivio” vietos. La
bai gailiuos, kad neskai
čiau “Keleivio” per perei
tus 30 metų. Najorkietė.
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ijimas 
Maikio su Tėvu

NAUJOS KNYGOS.
Atsiusta paminėti nauji SA

KAI/) leidiniai:
A. Vaičiulaitis, VALENTI 

NA. 224 pusi. Kaina 3 litai. — 
Iliustravo T. Kulakauskas. Dvie
jų jaunuolių meilės romanas.

nas. Sakalo leidinys. 300 pusi. 
Kaina 3 litai.

Autorius aprašo vienos jau
nos mergaitės sielos ir meilės 
konfliktus. Ji jaučia pašauki
mą i vienuolyną, bet taip pat vi-

Kodėl Nacių Vokietija 
Negali Dabar Kariauti?

Ponas X:—Žinoma, jie | labai gerai žino ir todėl nu
šis romanas labai daug nulems i boja ją vieno labai rimto vyriš-

—Na, Maike, o ką tu da
bar pasakysi? Ar ne mano 
teisvbė, kad bedieviams 
bus nulaužyti ragai !

—Apie ką tu dabar kalbi, 
tėve?

—Aš kalbu, Maike, kad 
prieš jūsų parmazonišką 
mokslą šventas tėvas jau 
apšaukė vainą. Išpanijoj vi
si kunigai Įstojo Į generolo 
Prankio vaiską ir baigia jau 
mušti bedievišką žydų val-

Amerikai, kad japonam 
nepritariąs.

—Bet gazietose buvo ra
šyta, kad pritaria. Ir tos ži
nios buvo paimtos iš švento 
tėvo dvaro. Tai kas tas ži
niai gazietoms padavė, 
Maike ?

Jis

musų literatūros estetinėje 
kryptyje. Tai tikras meno še 
devras, parašytas nepaprastai 
gražiu ir subtybu stiliumi.

Petras Cvirka, MEISTERIS 
IR SŪNUS. Romanas. 248 pusi. 
Kaina 3 litai. — Autorius, 1936' 
m. Sakalo laureatas, ir šiame 
romane tikrai gyvu ir jumoris
tiniu stiliumi pavaizduoja laba; 
tipišką kaimo meisterį su sūnu
mis. spaudos draudimo gadynės 
fone.

Liudas Dovydėnas, BROLIAI 
DOMEIKOS. Romanas. 260 psl. 
Kaina 3 litai. — Rašytojas šia
me veikale Įdomiai ir meniškai 
aprašo vieną charakteringą mu
sų žmonių ydą — bylinėjimąsi. 
Dėl menko nieko du broliai be- 
j ieškodami “teisybės” beveik 
ir ukius praranda.

J. Paukštelis, PIRMIEJI ME
TAI. 360 pusi. Kaina 3.50 litų 
Romanas iš gimnazijos moky- 
tojų gyvenimo. Autorius vaiz
duoja neigiamąsias gyvenimo 
puses. Jis naudoja satyriko 
priemones. Išjuokia pataikavi
mą. rutiną, materijalizmą. mo
terų tuštumą. Tai Įdomus liudi
jimas. iš kokios medžiagos ku 
rėsi musų mokykla.

Br. Buivydaitė, AUKSINIS 
RATELIS. Apysaka jaunimui 
Iliustravo D. Tarabildaitė. švie
timo ministerijos pripažinta tin
kama visų mokyklų knygy-

kio. inžinieriaus, nekalta meilė. 
Stiprus sielos balsas ima viršų.

Įdomus pasikalbėjimas su 
vienu Vokietijos fabrikantu

Viktoras Sehiffas, politi
nis Vokietijos tremtinis, su

Romane gyvai atvaizduota ir sitiko anądien Paryžiaus 
provincijos subambėjęs parodoje vieną stambų Vo-musų 

inteligentų gyvenimas; paliesti kieti jos fabrikantą, kuri jis

nams. 200 pusi. Kaina 2.50 litų. 
Supiantama kas. pats \utorė pasirinko visų užmirš- 

dvaio ca\ įninkąs. tą. bet nepaprastai naudingą ir
—Na, tai kaip dabai bus, dėkingą temą — amatų propa

gavimą. Labai gražiu ir gyvuMaike?
—Bus taip, kaip yra.

džią Madride, . o Čainijoj —O ar svietas iš to nesi-
sventas tėvas liepė visiems! Įuoks-?

—Svietas senai jau juo
kiasi.

savo misijomeriams padėti 
japonams bolševikus gala- 
byt. Ot, kaip matai, vaike, 
tuoj musų šventa žemelė ir 
bus apčystyta nuo šliuptar- 
niškos sėklos. Kitaip pasa
kius, bedieviams bus nulau-i 
žyti ragai!

—Tai ko jis juokiasi?
—Juokiasi, kad neklai

dingas žmogus visuomet 
klysta.

—Jes, Maike, jeigu tu 
man nemeluoji, tai ir dabar

stiliumi, taip pat temos įdomu
mu patrauks prie šios knygos 
kiekvieną jaunuoli.

Liudvikas Kondratavič i u s 
(Vladislovas Syrokomla), MAR
GIS (Margiris). Išvertė ir ei
liuotą Įžangą parašė Antanas 
Valaitis. Įvadą parašė prof. My
kolas Biržiška. Sakalo leidinys. 
150 pusi. Kaina 2 litai.

žino. Ir tai patvirtino reich 
svero tvirtą nusistatymą 
prieš sąjungos sudarymų su 
Mussoliniu, o musų diplo
matai yra nusistatę nekuo
met nepasitikėti italams jau 
nuo žiauraus 1915 metų pa
tyrimo.

(Prieš Didi jį Karą Italija 
buvo padariusi su Vokieti
ja ir Austro-Vengrija karo 
sąjungą prieš Francuzi ją, 
Angliją ir Rusiją; tačiau 
kai pamatė, kad Vokietija 
gali karą pralaimėti, tai 
1915 Italija atsimetė nuo ši
tos sąjungos ir prisidėjo 
prie Santarvės, padėdama 
jai Vokietiją sumušti. Nors 
Hitleris šiandien su Musso
liniu bučiuojasi, tačiau vo
kiečiai savo širdyse italų 
nekenčia ir nepasitiki jais. 
—“Kel.” Red.)

Aš: — Išskyrus patyri
mus Ispanijoj, kokios yra 
kitos priežastys?

Ponas X:—Kitos priežas
tys, tur būt, daugiau turi le
miamos reikšmės. Vienas 
faktas, kuris žymiai suma
žino naujo karo pavojų, tai 
atsiginklavimo programa.

Tai buvo didelis smūgis 
ne tik Hitleriui, bet ir visai 
nacių kariuomenei. Vokie
čiai buvo Įsitikinę, kad Di
džiajai Britanijai Europa Į- 
kvrėjo ir, kad konflikto me
tu ji paliksianti Francuzija 
vieną sau. Bet anglų apsi
ginklavimo programos pa- 
kelbimas aiškiai mums pa

rodė, kad mes pradėję 
ginklavimosi rungtynes pra
laimėsime ir finansiškai ii 
militariškai. Mes jaučiame, 
kad laikas dirba ne musų 
naudai.

sistatę neleisti Hitleriui 
“paslysti” Į karą, kaip atsi
tiko su kaizeriu 1914 m.

Aš:—Ar rikiai manote, 
kad nacių režimas pavojuj?

Ponas X:—Visai ne, kol 
nėra karo. Jei 80 nuošimčių 
žmonių butų prieš Hitlerį, 
ir tai jis galėtų išlaikyti sa
vo režimą lengvai savo ad
ministracinės mašinos ir SS 
bei SA pagalba. (Nors pa
vojaus metu jis nelabai ga
lėtų pasitikėti SA). Orga
nizuotos opozicijos nėra ir 
ilgą laiką jos negalės būti. 
Nepasitenkinimas ir revo
liucija yra du, visiškai skir
tingi, dalykai.

Aš:—Bet jeigu padėtis 
tokia, kokią jus nupasako- 
jate, tai kaip paaiškinti da
bartinį Vokietijos nusista
tymą, ypatingai Ispanijos 
atžvilgiu? Juk vyriausybė, 
kuri žino nepajėgsianti ka
riauti, neturėtų šitaip elgtis.

Ponas X:—Ar tai nesu
prantate, kad tai tėra tik 
blofas? Naciai spekuliuoja 
kitų tautų karo baime ir vi
suomet iki šiol laimi. Atsi
menate musų atsiginklavi- 
mą, Reino krašto užėmimą, 
pirmuosius Įsikišimo Į Ispa
niją metus? Kodėl to netęs
to toliau?

Aš:—Bet jeigu blofas 
butų iššauktas realybėn, ar 
su naciais neįvyktų tai, kas 
Įvyko prieš 23 metus su kai
zeriu?

Ponaš X:—Aš nemanau, 
nes svarbiausias skirtumas 
tarp 1914 ir 1937 metų yra 
tai, kad 1914 m. generali
nis štabas norėjo karo, kurį 
manė tikrai laimėti, o da
bar, 1937 m. reichsvero ge-

Vo-pažinojo gyvendamas 
Dimis. kapit. Alph. Magniez Įį«>.i°j kaip “konservatorių 

jaunuoliui IR tėvui. H kbeialų sluogsniuose, a

ir visuomenės klausimai.

patyrė iš jo labai Įdomių 
dalykų, šitą savo susitiki
mą ir pasikalbėjimą Schi- 
ffas aprašė Londono dar- 

Labai gražiai parašyti tikrai biečiu “Daily Heralde,” kui 
rimti patarimai jaunuoliams, tą fabrikantą jis vadina 
ypač kariams, ir tėvams apie ly- “ponu X.” Taigi, pasiklau- 
tinius dalykus. sykyt.

y. \aitkus. ŽAIBAS IR jau penkeri metai, kai aš 
MERoaite. 3 veiksmų 2 pa- nebuvau matęs, rašo “Daily 
veikslu negalimybė. Sakalas, Heraldo” bendradarbis. 
139 pusi. Kaina 2 litai. Nieko nežinojau apie jo da-

St. Santvaras, PAKALNIŲ' bartinĮ politini nusistatymą 
DEBESIS. Antroji lyrikos kny- jr jausmus. Ar jis jau na
ga. 160 pusi. Kaina 3 litai. Ir sis cįs? Galimas dalykas. To- 
lyrikos rinkinys savo tematikos kiais dalykais dabar negali 
platumu tikrai imponuoja. Gy- rizikuoti'

franeuzu kalbos vertė dimis 
kapit Pr. Povilaitis. Sakalo lei
dinys. 06 pusi. Kaina 1.50 lt.

venimas ir mirtis, skausmas, 
liūdesys ir džiaugsmas, moters, 
motinos ir tėvynės meilė, vis 
tai atsispindi poeto lyrikoje.

Vacys Šiugždinis, AMŽINI
STABAI. Eilėraščiai. 64 pusi. Jairė.

Palūkėjęs vieną kitą se 
kundę, aš pirmas truputi 
linktelėjau galvą.

Ponas X taipogi linktelė 
jo. Paskiau atsargiai apsi-

Kaina 2.50 lt. Talentingo musų 
jauno poeto labai vykęs pirmas 
debiutas. Tikrai gražus, nuotai
kingi eilėraščiai.

J. Krilovas, PASAKĖČIOS.
J. Talmanto eiliuotas vertimas.
Gražiai iliustruotas leidinys. 64 
puslapiai. Kaina 1 litas.

V. Kamantauskas, JAUNAM delius Įvykius.” 
MOKSLEIVIUI. Praktiški pa- Jis atsake: 
tarimai: 1. Kaip sveikam būti.
2. Kaip mokytis ir 3. Kaip elg
tis. 112 pusi. Kaina 1.50 lt.

Pro šalį einančių žmonių 
nesimatė. Tada jis padavė 
man ranką ir mudu pasi- 
sveikinova.

Aš sakiau jam, truputi 
ironiškai:

—Džiaugiatės laisvės li
kučiais čia prieš naujus “di-

• MAŽŲJŲ KNYGYNĖLIS.

—Nesąmonė. Karo ne
bus. Gali patikėti mano žod
žiu. Naciai neįstengtų ka
riauti. Jie žino, kad prade-

Vvt. Sir Gira. TRAUKINYS. iUS kdl'?’ « Pralaimėtų ir tai
Iliustravo dali. A. šepetys. Kaf «™s'butų galas.

Jus ne pirmas, kurisna 1 litas. , . , ,, , , ... . c- ti-di n , ė man taip kalbate, bet jusvvt. Sir. Gira, JLRA. Iliust- .į . .. ’ .tikrai, daugiau žinote. Maloravo dail. B. Macutkevičius. ,
Kaina Uitas. nekilę pokyti, dėl ko JUS

P. Cvirka, NAPALIS BAI- tdlP ISIt’kinę. .....
Ponas X vėl apsidairė n

šįmet sukako 600 metų nuo
—Iš kalno nesidžiauk, tė- i buvo padarytas misteikas. to laiko, kai žuvo narsiai begin- 

ve, kad paskui nereikėtų Vieną dieną pasakė gazie- damas Pilėnus kunigaikštis 
gailėtis. Popiežiai kovoja toms, kad rems japonus, o Margis. Tai romantiškai kar- 
prieš bedievybę jau kelioli- kitą dieną jau bažijasi, kad žvgiška poema apie pilies gvnė- 
ka šimtų metų, o ji netik ne- to visai nesakė. Bet iš ga- 1Us ir jų didvyriškumą. Savo 
nyksta, bet kas sykis vis zietų jau neiškasavosi: kas forma ii vra klasiškai didinga, 
stiprėja, tuo tarpu kaip po- parašyta, tai ir pasiliks ant ši poema gali būti mums hero- 
piežius eina silpnyn ir silp- amžių. . iškos idealizuojamos musų pra
nvn. Bedieviai išvijo jo a-' —Teisingai kalbi, tėve. eities epas.
gentus iš Meksikos, išvijo iš —Olrait, Maike. jeigu tu Vaidilutė. Tėviškė. Roma 
Rusijos, baigia vyti iš Vo-, pj-jp^jgtŲ kad a§ teisybe nas. I tomas. Sakalo leidinys, 
kietijos ir išvys iš Ispanijos, sakau, tai mudu galim būt 346 pusi. Kaina 3.50 litų.

—Ale Čainijoj, Maike. f rentai.
bolševikams šiur bus galas. —Kodėl ne?

—Na, tai gal man užfun 
dytum, Maike?

—Neturiu pinigų, tėve.
Na, tai kaip bus, Mai-

pasa-—Turbut norėjai 
kyt Kinijoj?

—Jes, vaike.
—O kokia nauda butų 

tau, tėve, arba popiežiui,
jeigu japonai

LYS. Iliustravo dail. M. Kati
liūtė. Kaina 1 litas.

Maršakl VAIKAS IR KNY-r 
GOS. Sulietuvino P. Cvirka. 
Iiustravo daiL Rimtas Kalpo
kas. Kaina 1 litas.

sako:
—Ne, ne čia. Tam reikia

daugiau laiko ir čia man per
daug rizikinga. Ši paroda
pilna vokiečių turistų ir jų

.... . . „ tarpe vra Gestapo agentų.Mažųjų Knvgvnelio šerną ~ L .. f e “,. . . . , .... Susitikim si vakarą ramioiskinama prieš mokyklinio am- . . . - „A'uiu'
• t TT , j.- vietoj ir atviraiziaus ir I—II skyriaus pradžios , . J 

mokyklos vaikučiams, šios ke-

Vaidilutė. TĖVIŠKĖ. Roma
nas. II tomas. Sakalo leidinys. 
288 pusi. Kaina 3 litai.

Stipri meilės, ne tik mergai
tei. bet ir tėvynei, intriga. Tai j 
vienas žymiausių musų groži
nės literatūros veikalu. Musu

užkariautu ^e.- ilgi blok! O išgerti talentingoji rašytoja šį veikalą
Kiniją? Juk japonai ne ka- reiketų, ar ne; 
talikai ir popiežiui bažny- . ‘ ^įegei§s busi sveikes-
čiu Kinijoj nestatys. ni>’

—Tu. Maike, gali išfige- —<^inai ką, vaike. Eikim
riuot dideles licbas ir gali Pas. zakristijoną. Jis dažnai

baigė rašyti jau mirties patale 
gulėdama. Tai yra mums bran
gus palikimas.
nam Įsigytinas.

Stasius P.udavas. LORETA.
Jaunos mergaitės likimo roma-rokundas,suvesti visokias 

ale kitų 
bių tu da nesupranti. Šiur, 
kad japonai nekatalikai ir 
bažnyčių popiežiui nesta
tys, ale jie pazvalvs popie
žiaus kunigams tas bažny
čias statyti. Valuk to, Mai-

turi mišiauno.
svieto prašmatny- Gerčiau eik tu vienas, 
______ teve. As tunu mokvtis.

—Na, tai gudbai, Maik!

GYVENA “GELEŽINIAIS 
PLAUČIAIS.”

Pernai vasarą Chicagon 
ke, šventas tėvas dabar sto- buvo atvežtas iš Kinijos 
ja už japonus ir nori padėt “geležiniuose plaučiuose” 
jiems užimti visą čainių že- vaikų paralyžium suparali- 
mę, kur buvo privysę jau žiuotas Fred B. Snite ir iš- 
daug bolševikų. gyveno juose jau arti 19 mė-

—Bet tu nežinai, tėve, nėšių. “Geležiniais plau
kai! jis savo pritarimą japo- čiais” yra vadinamas apara- 
nams jau atšaukė. tas, kuris veikia siurblio

—Atšaukė? principu: siurbia orą iš vi-
—Taip, tėve. daus, o paskui slegia jį at-
—O kodėl? gal. Ligonis, kuris negali
—Todėl, kad neapsigal- savo jėgomis alsuoti, gauna 

vojęs išsišoko. tuo budu dirbtinį alsavimą;
—Kaip tai išsišoko? jo krūtinė ištempiama ir su- 
—Jis stojo už Japoniją, spaudžiama.

kuomet visa Amerika eina ----------------
prieš Japoniją. Amerikos, Harvardo universiteto 
klerikalai jam tuoj pranešė,, muziejun yra_ atgabentas
kad dėl šitokios politikos 
turės daug nukentėti jų biz
nis šioje šalyje. Dėl to po
piežius dabar ir aiškinasi

sparnuotas driežas, kuris 
gyveno apie 225,000,000 
metų atgal. Jo liekanos bu
vo iškastos Texų valstijoj.

pasikalbė-

Ir štai apie ką mes kalbė
jome mažoje Paiyžiaus ka-turios knygelės yra labai Įdo

miai parašvtos ir gražiai išleis- ... ... - • - , „, ... vineje, toli nuo užsienio tu
ristų ir politinių šnipų. 

Ponas X:—Jei aš bučiau
tos. Tai gražiausia 
musų mažiesiems skaitytojams.

Visas paminėtas čia knygas 
galima gaut SAKALO B-VĖJ. 
KAUNAS, Lithuania.

Tamstą sutikęs pereitą vasa
rą, arba net prieš šešis arba 
septynis mėnesius, mano at
sakymas Į Tamstos klausimą 
apie karą tikrai butų buvęs 
kitoks. Tada visi vokiečiai

KARO STOVIS ŠVEN
TOJ ŽEMĖJ.

Is Jeruzalės pranešama, ’0UVo Įsitikinę,kad netolimoj 
kad anglų valdžia paskel- ateity karas prasidėsiąs. Bet 
busi karo stovi visoj Pales- nuo laiko iki giaį dienai 
tinoje. Kitaip ji negalėjusi padėtis visiškai pasikeitė.

užtat kiekvie- suvaldyti arabų teroristų, Ąg-__Bet kodėl? Kas nuo
kurie pereitą savaitę užmu- to Iaįko atsitiko?' 
šė da 10 žmonių, tų tarpe Ponas X:—Daug kas atsi 
du anglų konsteibeliu. - - - - -

Čia Žara Ga&ernaforiaas Saaas.

štai kas liko iš to automobiliaus, kuriuo važiavo jaunas 
Robert Barrows, Maine’o gubernatoriaus sūnūs, ši katas
trofa Įvyko netoli nuo Pittsfieldo, Mass. Barrows buvo už
muštas. o trys kiti studentai, kurie važiavo su juo, sun
kiai sužeisti. Mašina apsivertė du kartu, o paskui atsimu
šė i medi. Kaltas pergreitas važiavinįas.

tiko. Pav., praktiškas vokie 
čių ginklų išbandymas Ispa
nijoj visai apvylė reichsvero 
viršininkus. Išskyrus prieš
lėktuvines patrankas, kurios 
pasirodė pirmos rūšies, vis
kas buvo bloga. Tankiai pa
sirodė ne tiek atsparus, kiek 
buvo tikėtasi. Mes palengvi- 
nom jų šarvus, kad butų ga
lima padidinti greitį. Rusų 
prieštankinės patr a n k o s 
Madrido fronte sutriuškino 
juos, ir net rankinės grana
tos privertė juos sustoti vie
toje.

Aš:—Bet jus turite naujus 
sąjungininkus — italus ir, 
gal būt, lenkus.

Ponas X. — Nekalbėkite 
tokių nesąmonių. Kai dėl 
lenkų, tai aš manau, jog no
rite tik pasijuokti...

Aš:—Bet dėl italų, kiek 
tai mane liečia, jūsų žmonės 
Berlyne atrodo labai geros 
nuomonės apie jū karinę 
vertę. Gal jie nežino, kas

Aš-:—Ar tuo norite pa- nerolai bijo karo, bent atei- 
akyti, kad Šachto finansi- i nantiems dviems arba trims 

niams triksams artėja ga- metams, kuri jie tikrai pra- 
las? ; laimėtų.

Ponas X:—Aišku. Jei jam , ■ 
nepavyks užtraukti stam- Į 
bios finansinės paskolos 
Londone arba New Yorke.
bus sunkiau ir sunkiau iš
vengti visiško susmukimo 
jo komplikuotosios “autar-

Lietuua—Didysis 
Paukščių Kelias.
Per Lietuvą kasmet rude- 

_ nj ir pavasari praskrenda 
kijos” sistemos, kurios pa- daugybė Įvairiausių paukš- 
galba jam iki šiol pavyko Pavasarį jie traukia į 
finansuoti Vokietijos apsi- ??aurę, o rudenį į pietus, Į 
ginklavimą grynai vidaus slke?nias kraštus. Net var- 
pagrindu. Be to, žaliava pa- P2® rudenį palekia po 400 
šaulio rinkoje žymiai pa- kilometrų i pietus, taip kad 
brango * Lietuvos varnos žiemoja

Aš: — Bet dabar pasku- Lenkijos pietuose arba Uk
rainoje, o Į Lietuvą žiemai 
atskrenda varnos iš Latvi
jos ir Estijos. Dauguma sve
timšalių paukščių traukia

tinysis jūsų įsikišimas Fran 
co naudai pradėjo apsimo
kėti. Jus jau pradėjote gau
ti Rio Tinto varį. Jus gausi-. . .
te Bilbao geležies rudą. Jus, Lietuvos pajunn 
taip pat, gaunate švedišką I Kauno universiteto gam- 
rudą, net franeuzų rudą ii į tos Pajūryje turi
rusų mangano. į paukščių stebyklą. čia ste-

PonasX:—Leiskime, kad J3!ma, kokie paukščiai ko- 
visa tai yra tiesa. Vis dėlto k.lu laiku praskrenda. Be to, 
aš galiu pasakyti tamstai,.cia paukščiai gaudomi ir
kad mano imonės nepajėgė jiems ant kojų užmaunami 

- - - - tam tikri aliuminiai žiedai 
su numeriu ir gamtos mu-pereitą mėnesį išpildyti 

svarbaus ir skubaus reich
svero užsakymo dėl žalia
vos stokos. Tas užsakymas
buvo tik taikos metu, o kas _ . . , . .
atsitiktų karo metu, kai jis, nugaišus}, tai dažnai radė- 
butų žymiai didesnis? į jai gamtos muziejui prane- 

Aš:—Kai dėl maisto, Dr. !a; kur rado žieduotą pauk- 
Šachtui sekasi ne*per blo- pranešimų ir y-
giausiai Europos pietų ry- sprendžiamą, kaip greit, 
tuose. Jis supirkinėja veng- Kaip toli ir kuriais keliais 
rų, rumunų ir jugoslavif* paukščiai ^skrenda. Lietu- 
derlius už pramonės gami-,vo® paukščių stebyklą yra 
nius. Iš patyrimo žinome, sužiedavusi jau keliasde- 
kiek vokiečiai sugeba ken- snnts tūkstančių paukščių, 
tėti ir išsižadėti. i šituo budu vra nustatyta,

Ponas X-_ Tai vra le- pavyzdžiui, kad Lietuvos
miamas' taškas. Pav, nuo ^drai pu*krenda po 10,- 
1914 iki 1918 metų mes tu- ^0 ir daugiau kilometrų 
rėjome vieningą tautą, kuri n.et Į Etiopiją ir į Pietų At
buvo pasiryžusi kovoti už rik?- įdomu pažymėti, kad 
pergalę. Dabar musų tauta Lietuvos gandrai vengia 
yra suskilusi į dvi dalis. Aš Vokietijos. Rytprūsiuose 
net nesakau į dvi puses, nes gandrai dar gyvena ir vei-. 
bijau, kad jau dabar tik ?ias1’ K]tur Vokietijoje 
mažuma norėtų matyti Vo- juos prijaukinti nepavyks- 
kietiją laimint karą. Dau- ta. v okiecių stebyklą Rasy- 
guma yra taip pasibiaurėju-, tėję, Kursmary, buvo susi- 
si naciais, kad jiems butų gaudžiusi kelis simtus jau- 
visiškai vistiek, arba dar niŲ gandrų ir bandė juos

ziejaus adresu. Kai kur sve
timuose kraštuose žieduotą 
paukšteli nušauna ar randa

atsitiko su jais prie Gvada- fferjau ka(| karas nušluotu prijaukinti kitose Vokieti-
lacharos. nacius. Reichsvero vadai tą |j°s.v^et°ser bet tas jai pada

ryti nepavyko. _ Įsfe.

............... ... j * * -f - r • -: f * f ■ • t ( f - t A ' .i m r
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Įvairios Žinios.
KELEIVIS. SO. BOSTON

TRUMPAI IŠ VISO PASAULIO. Tiktai Trys Jų Išliko Gyvi.
Portugalija, kuri palaiko 

Ispanijos fašistus, paskuti
niais laikais pradėjo pirkti

Rumunijos Socialis-labai daus gįnklu vokieti- 
, . «< „ rr , joj. Tais ginklais esą gink-
tai JlUSa Reakciją, iluojami pulkai stovį sosti-

--------- Įnėj Lisbonoj. Matyt, fašis-
Rumunija šiandien valdo‘tų valdžia pabūgo savo

šlykštus reakcininkai, kurie. žmonių sukilimo, 
vadina save tautininkais

Jugoslavijoj Gali
Kilt Revoliucija.

Žmonės subruzdo prieš val
džią, kam ji padarė kon
kordatą su popiežium.
Jugoslavija yra pravosla

vų šalis, bet žiopla valdžia 
pasidavė klastingai Romos 
propagandai ir pasirašė 
konkordatą (sutarti) su po
piežium. Dėl to baisiai pasi
piktino Jugoslavijos žmo
nės.

Kaip praneša Londono 
“Daily Heraldo” korespon
dentas iš Belgrado, dabar
tiniu laiku Jugoslavijos val
stiečiai ortodoksai (pravos
lavai) grūmoja žygiuoti į 
Belgradą ir. nuversti visą 
valdžią, jeigu valdytojas 
princas Povilas neatstatys 
vyriausybės, kuri tą kon
kordatą sudarė ir nepanai
kins pačio konkordato.

_, įadieni vi-
tsflpz toki elgėsi saingUiHĮ1 

laukan ir ten Į ji pa- 3,.
kuriuo, dėi tktsininkai dabar staugia, kad 

ams9s’. Pat^;ke nekaltam ;cm?pcialistai esą “tautos prie- 
•yay anui. Kilo muštynės. >jvojii,” ir reikalauja, kad val- 

enos Juozas. arpfžia imtųsi griežtų priemo-
ir iietras Ziziunai, is kitos inutitių “socialistų unijoms su- 
dapguma vakaruškininkų. oa ”
■Bunų pajėgos buvo men-į^ gj " ' __________
kesrės; Kad frontą atlaiky- ;a]i VOKIETIJA PIRKS
5tLŽSn-fSa1S g:1“10.3,3? ^aioAUG LIETUVOS ŽĄSŲ. 
sinese šautuvą, šio ginklo! įJųj *
paboję, vakaruškininkai iš-Huva ^ąsų išvežimas iš Lietu- 
siskirstė. Pasiliko tik Rapo- ^auį’°s prasidės tik šio mėnesio 
las Baltuška, kuriam ir teko' gų.pabaigoj. Esą, šiemet Vo- 
neleuktas smūgis, žižiunas ie^jnietija iš Lietuvos pirks du 
Baltušką pašovė, kuris kitą' guanu tiek žąsų, kaip per
lytą ligoninėje mirė. ‘ ie<irab Virbalyje Lietuvos Ek-

Teismas žižiuną pripaži- fežirf?orto b‘v^ -iau prisitaisant; 
no kaltu ir nubaudė 5 me- menįideliam žąsų išvežimui, 
tais sunkiųjų darbų kalėji- Į je4etuvos geležinkelių v-bž 
mo. Be to, iš žižiuno pi-itei- nutj/irbalyje leido įrengti ypa 
sė žuvusiojo motinai po 15 fe;p.tingas rampas žąsų įkrovi

ir
patriotais. Kaip visi kiti na
cionalistai, taip ir Rumuni
jos patriotai nekenčia kitų 
cautybių žmonių. Todėl ko
mercijos ministerija išleido 
anądien Įsakymą, kad iš 
spaustuvių butų pašalinti 
visi kitų tautybių darbinin
kai. Socialistų Partija tuo- 
jaus pakėlė protestą prieš 
šitą juodašimtišką patvar
kymą, sakydama, kad jis y- 
ra “netik neteisėtas, bet ir 
nežmoniškas.” Negana to, 
socialistų vadovauja mos 
trys spaustuvninkų unijos 
paskelbė savo pareiškimą, 
kad nei vienas spaustuvnin- 
kas neužims tos vietos, iš 
kurios pašalintas kitatautis 
darbininkas.

Gavę nuo socialistų šito- 
’ į smūgį, Rumunijos reak-

Karlas Radekas, buvęs 
Maskvos “Izviestijų” re
daktorius, esąs jau paleis
tas iš kalėjimo ir gyvenąs 
netoli Maskvos savo vasar
namy, GPU agentų priežiū
roj. Jis buvo pašalintas iš 
redaktoriaus vietos ir užda
rytas kalėjiman kaip Troc
kio šalininkas.

Etiopijoj 425,000 italų
kareivių malšina žmonių 
sukilimus. Francuzai prane
ša iš Džibuti, kad Etiopijoj 
siaučia dideli mūšiai, bet 
italai tą labai slepia ir smul
kių žinių nelengva gauti.

itų kas mėnesį iki gyvos 
,aivos kompensacijos ir lai- 
lojimo išlaidas.

KAIMIEČIAI 100 KILO 
METRU EINA PĖSTI 

I KAUNA.

>e nui į vagonus. Šalia bus 
.įaujoviškai įtaisyti dideli

’c" šąsų gardai, kur jas tuks-
TE anciais suvarvs.

Norvegijoj 80,000 žmo
nių daro pragyvenimą me
džiodami banginius. Daba 
šitam verslui kilo didelU 
pavojus, nes į tą biznį pra
dėjo veržtis vokiečiai, kurie 
vilioja iš norvegų geriau
sius banginių šaudytojus, 
siūlydami jiems geresnį at- 
yginimą.

Lenkijoj buvo didelė po- 
itinė byla, kurioje 42 ukrai
niečiai buvo kaltinami no
rėję atskirti nuo Lenkijos 
malorusų apgyventas že
mes. Iš 42 kaltinamųjų, 34 
ukrainiečiai nuteisti nuo 1 
iki 10 metų kalėjimo.

Sovietų Rusijos prekybos 
agentai New Yorke gavo iš 
Maskvos įsakymą užpirkti 
Jungtinėse Valstijose už 
-850,000,000 įvairių dalių 
karo laivams.

Anglijos visuomenė šau
kia: “Organizuokim boiko
tą Japonijos prekėms!” Bet 
Anglijos kapitalistinė val
džia tam nepritaria, nes ji 
bijosi, kad japonai nepa
skelbtų boikoto anglų pre
kėms.

BROOKLYN, N. Y.
M. Buivydaitė užbaigė 

slaugės mokslą.
Spalių 14, Union Temple 

House, buvo slaugių gra- 
duacija. Jų tarpe buvo ir 
viena lietuvaitė, Margareta 
Buivydaitė, žinomo veikėjo 
J. Buivydo duktė. Kiek mar. 
teko Margaretą pažinti, \ 
iš pat mažens mėgo slaugių 
profesiją. Ji visuomet saky
davo: “Aš busiu nursė.” h 
ji to atsiekė.

Margareta turi ambici
jos. Aš pamenu, keli metai 
tam atgal, kuomet ji lankė 
da high schoolę, ji jau tuo
met versdavo tėvui iš lietu
vių į anglų kalbą visokius 
steitmentuš. Dar vėliau, 
Brooklyne gyvavo lavini
mosi mokyklėlė, tai Marga
reta atsižymėjo joje kaip 
viena iš geriausių korespon
denčių. Ji gabiai vaitoja 
plunksną ir neturėtų šį ta
lentą apleisti. Gali būt, kad 
plunksna turi jai geresnę: 
ateitį, negu jos pasirinktoji 
profesija.

Dar toliau. Margareta, 
baigusi high shoolę, pristo
jo prie Aido choro. Ji ne- 
vien ten dainavo. Ji dalyva
vo ir vaidinimuose. Jos pa
sirodymas “Tamylos” rolė
je buvo puikus! Šie keli pa
starieji metai atitraukė ją 
nuo lietuvių veikimo, nes 
turėjo mokytis nursės mok-

... . . slo. Dabai’, mokslą užbai-
Maskvos žiniomis, Sovie- gus, gal vėl pradės plačiau 

tų valdžia nutariusi padary- dalyvauti dailėje ir raštijoj.

SEMINARIJOS NEBE
GAUNA KLIERIKŲ.

Dažnai nuo Juibarko, Ra- , šiemet i Kauno kunigu 
ūmų ir kitų vietų žmones -7.ic
. reikalais 
ės banką
iStt

R 
ŠIUO

v . - * >iu seminariia įstoję 16 kandi-
r ktT^tefua nav,datų’ bj* a?ie tie.k paA 

. *?"?“? įr- ; ,as įirdėt. ka^ da,. Reli k,įe.
nmkas \. is A įdukles, Ra- ;.pĮai-ikai į j seminarijos išstosią, 
.mų apskr. atėjo pėsčias i • « Kitais m(,tais fKauno k’
runą. į ausų kliniką, ser- 
nčios
tt
is rugsėjo 12 d. 3 vai. po 
itų, ėjęs iki vakaro ir pei 
ktį ir rugsėjo 13 d. 11 vai. 
j bravo Kaune. Pas ligonę . s 

uvęs trejetą valandų V. 
pėsčias išėjo namo. Ka- 

ėjo basas, tai ną 
ta. Dabar skieriai ryžius, 
pupeles, komus ir ryja net 
paukščius ir gyvates, kurios 
pirma padėdavo ūkinin
kams naikinti skierius.

ti iš Tolstojaus romano 
“Anna Karenina” judomų 
paveikslų filmą. Vadovau
jamas roles loš Maskvos 
Meno Teatro artistai, A.K. 
Tarasova ir N. P. Chme- 
liov. Tai busianti didžiau
sia ir svarbiausia filmą, ko
kia tik buvo iki šiol Rusijoj 
pagaminta.

Japonijos militaristai sa
ko. kad g-iaudami Kinijos

Aš linkiu Margareta! ko 
puikiausio pasisekimo jos 
profesijoj ir nepamiršti sa
vo žmonių ir veiklos.

» Frentas.

i riasnigy seminariją įstodavo miestus jie nori apsaugot 
T: sa\° s.e??ls aplan- vjržpo 40—50 kandidatų. Šie-; civilizaciją nuo komunizmo 

sdr.o>i i» namų is- met maža teatsiradę kandi- pavojaus. Popiežius turėtų 
Sįdatų ir į Telšių ir Vilkaviš- nusiųsti jiems savo palaimi

mo kunigų seminarijas. nimą.

Jauni Piktadariai.

RADO “GRINIŲ TVIR
TOVĘ.”

Salema, Mariampoiės ap
skrity, Sasnavos vai. Pra
ėjusio mėnesio pradžioj Sa- 
lemos kaime buvusio prezi
dento Kazio Griniaus tėviš
kėje, griaunant seną kluo
ną, iškirstame sienojuje ra
sta: revoliucinės literatūros 
iš 1905 m.—“Broliai, Lietu
viai!” ir kitokios apie 40 eg
zempliorių, be to, šovinių 
apie 300, senoviškas revol
veris. Apylinkės žmonės 
tvirtina, kad tai yra Jono 
Griniaus, kuris dabar gyve
na Amerikoje, šautuvas, 
kuriuo jis šaudęs į caro žan
darus, o Kazys Grinius lite
ratūra “bombardavęs”...

JAPONAI TURI “SLAP
TINGĄ” KANUOLĘ

Washingtone gauta ži
nių. kad Kinijos kare japo
nai vartoja naujo tipo ka- 
nuolę orlaiviams šaudyt. Ji 
esanti pačių japonų išrasta 
ir da niekur iki šiol nevar
tota. Taigi visos valstybės 
domisi, kiek tas “slaptin 
gas” ginklas bus sekmingas.

Šio vaizdelio apačioje parodyta gulint New Yorko gatvč- 
kary nušautą 17 metų mergaitę, Shirley Kopp. Ji buvo 
nušauta per gatvėkario langą. Iš šono parodyti du vaikė
zai po 14 metų amžiaus, Antony Falese (aukščiau) ir Jo- 
seph Hass (žemiau). Jiedu buvo suimti ir prisipažino 
šaudę Į gatvėkarį “dėl fonių,” bet kurio pudviejų suvis už
mušė mergaitę, jiedu nežino.

Penktas Puslapis

Kasant tuneli po Detroito miestu anądien įvyko baisus dujų sprogimas. Penki darbinin
kai buvo užmušti ant vietos, bet šitie trys išliko gyvi, tik laikinai buvo pritrenkti ir ap
taškyti purvais.

NEW BRITAIN, CONN.
“Keleivio” rėmėjų mėgs

tama daina.
Gaida kaip “Mudu du broliukai.”) 

Mudu su Martynu
abu pilvoti;

Šitai turim po “Keleivį,” 
jaučiamės bagoti.

Geri mes vyrukai, 
mylime skaityti,

Ir “Keleivį” jei kas nori, 
galim užrašyti.

Fašistų nemylim, 
su jais nedraugaujam;

Tik už laisvę, už teisybę 
mudu drąsiai šaujam.

Mes nieko nejieškom, 
nei fundo neprašom,

Tik sutikę gerą draugą 
“Keleivį” užrašom.

Kas “Keleivį” skaito, 
galima matyti:

To fašistai ir davatkos 
negal pabaidyti.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau tikro brolio JUOZAPO 

MARTUS, jis paeina iš Kunigiškių 
kaimo, Veprių par., seniau gyvėsiu 
Chicagoje. Jis pats, arba kas apie jį 
žino, malonėkite pranešti. Busiu dė
kingas. ADAM MARTUS,

284 E. 8-th st., So. Boston, Mass.

Sara toga Dairy Farm
35 galvos galvijų, mašinerija, der

liu.-, 185 akeriai žemės, 7 ruimų stu
ba, įrengimai, barnė; viena mailė į 
miestelį. Turiu parduot tuojau. Kai
na už viską $8.000. Pusę reik užmo
kėt tuojaus. MRS. E. KIRMAN. (5,

Saratoga Springs, N. Y.

Reikalinga mergina
ir AR JAUNA MOTERIS prie namų

darbo, vieta ant ūkės, bet visi mo-
Pajieškau brolių 8OLl.O7.OVO 

VLADO MICKEVIČIŲ, Krakių mie- ,
stelio, prieš karą juodu išvyko į Ame-'aerniški įtaisymai; duodam kamba- 
riką. Boleslovas gyveno "Sheboygan,' rį, valgį ir mokestį. Linksma vieta 
Wis. Jie patys iai atsišaukia. Kurie {linksmai merginai ar moteriai, nes 

‘ mes užlaikom aludę arba taverną.žinot kur jie randasi, prašau praneš
ti jų adresą, aš su dėkingumu atly
ginsiu. Mano adresas; Sr. Antonio 
Mickevičius, a-c. A. I.. Balsas, Ca-illa 
de Correo 303, Buenos Aires, Argen
tina. (2)

Pajieškau brolio ALEKSIO BEP.- 
ŽIO (jis save vadindavo Alex Ber- 
ges), gyveno McCleary, Wash. Jau 
kelinti metai negaunu nuo jo jokio 
atsakymo, nežinau ar jis gyvas ar 

Į miręs. Kurie žinot kas su juo atsiti- 
J ko, arba kur jis randasi, prašau pra
nešti jo adresą, busiu labai dėkin
gas. Vladas Beržys, (3)
Biržiškų gt. 5, Viekšniai, Lithuania.

Kuri mylėtų tokį darbą, prašau rašyt 
greitai ir praneškite savo amžių ir 
kiek norite mokesties, ir ar turite pa
tyrimo tokiam darbe. Vieta randasi 
25 mailios nuo Chicagos. (21

DOMICEI.LA ABLACINSKAS 
Farm Home Tavern, Batavia, 111.

PARSIDUODA RŪBŲ SIUVYKLA 
IR ŠTOKAS.

Bizni- geroj lietuvių kolonijoj. Ga
lima pirkti su namu arba be. Parda
vimo priežastis—senas savininko am 
žius. Kreiptis; Z. Budreckis, 14)

20 Ames st., Montello, Mass.

“Laisvę” ir “Keleivį,” 
“Vilnį” ir “Naujienas,’

Tur skaityti, remti
__________ visi ir kiekvienas.

IŠ ROLANDO, MjANITO- Kas visus juos skaito, 
BOS APYLINKĖS. į kas visus juos gauna, 

Kai aš dirbau ant farmų, ;T0 fašistai, tautininkai 
tai labai pradėjo sirgti ark-į daugiau neapgauna, 
liai kaž kokia nauja liga. L . .
Tą ligą, sakoma, užnešė uo- |kas juodą fašizmą 
dai, kurių čia vasarą buvo’i ^ori palaikyti,
labai daug, ir musės. Gydy
tojai da nežino, kaip tą ligą 
sustabdyti ir kaip apsaugo
ti gyvulius nuo stipimo. Pas 
musų vieną turtingą farme- 
rį vieną dieną susirgo 20 

! arklių. Iš vakaro farmeris 
to nepastebėjo, tai ryto me
tu, kada farmerys nuėjo į 

; ganyklą paimti ir parsiva
ryti arklius į tvartą rado, 
kad vieni guli, o kiti prie 
tvoros atsispyrę stovi mie
godami : o kai farmerys pra
dėjo juos varyti,

REIKALINGAS DARBININKAS 
.ANT l'KĖS. Lietuvis darbininkas, 
kuris yra patyręs apie visus ūkės 
darbus. tokiam darbas užtikrintas 
\ ašarą ir žiemą. Darbo nedaug ir at
lyginimas geras. Pageidaujama ne
vedęs ir nesenesnis kaip 45 metų 
amžiaus. Atsišaukit greitai. Galutiną 
sutartį padarysime per laiškus. (3> 

A. Yanulisi,
R. F. D. No. 1, Barton, Ohio.

175 Akrų Farma
40 akrų girios, 25 akrai ganyklos, 

kita dalis dirbama žemė, visas der
lius, 5 kambarių stuba. barnė ir kiti 
budinkai, farmos įrankiai, mulai, gal
vijai, avys. kuilys, būrys vištų. Viską 
parduodu už $2,800, įmokėt $1,600. 
Geras pirkinvs. <2»

MRS. Z. ADAMS, BERLIN, MD.

Parsiduoda Farma
157 akerių. 10 dirbamos, žemė der

linga, sveikas klimatas, vanduo ge- 
. . ... i ras; parduosiu pigiai, už 15 šimtų su

rų gyvenimą. Ąs esu vaikinąs 33 me- ! įrankiais. Aš esu našlė moteris, tu-

Pajieškau pusseserės ONOS PĄS- 
LAVIČIUTĖS, po vyru Jasunienė, ji 
paeina iš Kaunijos, Šiaulių apskri
čio, Linkuvos parapijos, Migučiomų 
kaimo; aš mylėčiau su ja susipažin- 

'< ti, prašau atsišaukti. Kurie žinot kur 
ji randas, malonėkit man pranešti jo
sios adresą, už ką busiu labai dėkin
ga. Mano antrašas: (2)

Emilija Poželiutė-žilinskienė 
2331 \Vrights Way, S. S.,

Pittsburgh, Pa.

APŠ1VEDIMAL

Pajieškau apsivediniui moters, apie 
37 m. metų amžiaus, kuri mylėtų šva
rų gyvenimą. Aš esu našlys, 40 m. 
gerai užsilaikau. Daugiau paaiškin
siu per laišką. Prisiųskit paveikslą. 

S. D-s,
290 E. 8-th st-, So. Boston, Mass.

Tas “Y-bę,” “Darbininką’ 
tur užsirašyti.

Mudu jų neremsim 
ir taip sau dainuosim:

Nei fašistam, nei klebonam 
dolerių neduosim.

Parašė
Ežerinių Žuvininkas. 

TĖMYTINA.
KACHAVS SALVE (Mostis) r.au- 

ia ir dideliai skirtinga GYDUOLĖ 
tiems žmonėms, kurie "kenčia nuo 
EGZEMA (nupuškimo), Poison

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
nuo 25 iki 30 metų, kuri mylėtų šva-

tų. aukšto.ūgio. gerai atrodantis, tu
riu darbą su geru atlyginimu. Rašy- j 
darni laiškus, prašau atsiųsti ir pa- į 
veikslą; reikalaujant grąžinsiu. (2) i 

S. M. Box 112,
Sudbury, Ont., Canada

riu parduoti greitai. 
Mrs. Sofija Riškus, Milner,

<2>
Colo.

Pajieškau apsivedimui vaikino ar- i išdirbtas 
ba našlio nuo 40 iki 50 metų, pagei- j priežasti 
daujama kad butų pasiturintis ir in
teligentiškas. Su pirmu laišku pra
šau prisiųst ir savo paveikslą. Iš to
limų šalių prašau neatsišaukti. Pa
veikslą. pareikalavus sugražinsiu.

B. Z.
253 Broadway, So. Boston, Mass.

Parsiduoda Bučerne.
Netoli nuo Bostono, geroj lietuvių 

' kolonijoj, parsiduoda bučerne. Biznis 
Į — pęj. 20 metų. Pardavimo

savininkas mirė. Platesnių 
informacijų klauskite “Keleivio’’ ofi
se. (2)

Pajieškau apsivedimui vaikino ar- 
Ivy, ba našlio be vaikų, amžiau- nuo 55 : 

Atheletes (sutrukimo ir niežulio ko- iki 57 metų, turi būt tikintis ir tei- i 
jų pėdų), nuo nepagydomų niežulių, singas, netinginys ir ne girtuoklis;’ 

tai tada ’r nuo daugelio kitų išbėrimų, toji aš esu našlė 55 metų, aukšta, turiu • 
, , -• i. j v . • MOSTIS labai pasekminga gyduolė, mažą farmukę, gyvenu su dviem vai- !pašte oejo, Kad Jie be atmin- Kaina tos MOSTIES 70c. prisiun- kais, kurie dirba ant kelio, tai netu-

Įjgg __ nežino kur eiti ir čiant Monev Orderį. C.O.D. 80 centų, riu kam prižiūrėti farmo-. Ant juo-
Tą Stebėtiną Mostį galima gaut pa- ko nerašinėkit. J. M. B- (2)griuvinėja. Pamatęs, kad rašant pas: 

čia jau blogai, farmerys nu- kachan Laboratories. 
sigando: tuojaus paėmė au
tomobilį ir nuvažiavo pas 
arklių gydytoją į miestą.
Bet gydytojas nebegalėjo 
nieko pagelbėti. Ir visi 20 
arklių pastipo. Taigi, ši liga 
yra baisi nelaimė farme
riams. J. Martinonis.

Minske pereitą sąvaitę 
buvo sušaudyta 9 Baltgudi- 
jos sovietų valdininkai.
Dainininkam ir Muzikantam

Knyga išsimokinimui notų be pa
gelbos mokytojo $1.50; atpiginau už 
$1.00. Gaunama pas pati kompozito
rių. Adresuokit; (2)

G. A. BARONAS
Box 428, R. D. 1, Wsrrren. Mich.

: PfliN 1UPI
A r r

Pefhf muskulu* grlia? 
Petys ištampytas?

Suteiks malimų palra*viium« 
kali vykrųs ištrynimai

PAIN-EXPELLER1S
o Ke. Ir 7«e.

L I N i M t Hr

128 Pine st., Dickson City, Pa.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.
. Juodgalviai, rud

galviai, gelton- 
galviai ir balt
galviai. Prisiun
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir j Kanadą.

. GEO.
BENDORAITIS 
520 Wilson St- 

VVaterbnry. Conn.

NORTHBORO, MASS.

SIENINIAI

KALENDORIAI
1938 METAMS.

Užlaikau daug visokių rūšių ir vi
sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų parda- 
vinėt pavieniais, geros išlygos. Turi
me ir Dariaus-Girėno Kalendorių su 
jų aeroplanu. Prisiunčiame į namus 
kas reikalauja. Vienas 25c.—5 už $1.

Z. GILEVIČIUS (-
73 Hartford Avė..

NEW BRITAIN, CONN.

I I I •I• s-

WORCESTER, MASS.

CHESNEY’S
CANTEEN

GERIAUSI IšSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

i Visokia Degtinė. Likeriai, Vynai • 
ir visokių išdirbysėių ALŪS. I
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

• Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS’
J pavieniais numeriais.
i90 MILLBURY STREET}
! W0RCESTER, MASS. Į

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIU IŠDIRBYSTES

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 Skyrius, 1410 Columbia Road, 
South Boston, Tel. SOUth Boston 2271.

I
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AR GAUNI KULTŪRINIAI SANTYKIAI SU 
LIETUVA PRIE DABARTINES VALDŽIOS?

Mėgiamiausios Judžių Pažibos.

Nedidelė lietuvių tauta ir ne-' Remti Draugija 
didelė šalis. Kad ir visi tebegy- užsienio spaudą, 
ventume krūvoj, Lietuva vis- •
tiek stovėtų pačių mažųjų vai • 
stybėlių tarpe.

Musų nelaimei, apie trečda
lis mus tautiečių gyvename už 
Lietuvos ribų. Didžiausias skai
čius emigrantų lietuvių yra ap- 
siggyvenę Jungtinėse Valstijo
se.

Kaipo tauta, mes, nelengvai 
pasiduodame nutautinimui. Pa
vyzdžiui, galime paimti spau
dos draudimo laikus prie carų 
valdžios. Ištisą gentkartę Rusi
jos carai stengėsi surusinti lie
tuvius, bet neatsiekė tikslo.
Pru>ų lietuviai per desėtkkus 
metų vedė kovą su kaizerio val
džia už mokintis prigimtoj kal
boj viešose mokyklose.

Amerikiečiai lietuviai jau 
keli desėtkai metų yra apleidę 
gimtąjį kraštą, bet ar pamiršo 
jį? Nieko panašaus! Palaikome 
savo lietuviškas kultūros, meno, 
apdraudos draugijas; leidžiame 
laikraščius, statome lietuviškus 
scenos veikalus ir dainuojame 
lietuviškas dainas.

Taigi nepaisant jokių sun
kumų. didelė didžiuma mus ne
pasiduodame nutautinimui. Lie
tuviais gimėme, lietuviais ir pa
siliekame.

atvdžiai seka savo tėvų kraštą netik nepri- 
visais klausi- klausomu, bet ir laisvu, žino

mais gerai informuota, tačiau .. ma. kas liečia atgavimą laisvės 
jie gi laikraščių nepardavinėja, pačioj Lietuvoj, tas, didžiumoj, 
Nuėjau į ‘Spaudą.' Nei apie priklausys nuo jos gyventojų. 
‘Naujienas.’ nei apie ‘Garsą' ar Bet savo darbu, finaisine para- 
‘Keleivį’ niekas ten nieko neži- ma galime daug prisidėti ir 
no. Taigi, buvau užsispyrusi mes. išeiviai.
nusipirkti bent vieną Amerikos Pao-rįndai tam tapo patiesti 
lietuvių laikraštį ;r negavau. \nierįį;os Lietuvių Kongrese,
Užtai pilnas Kaunas ‘Segod- 
nia,’ ‘Berliner Tageblat' ir viso
kių visokiausių magazinų bei 
mados žurnalų. Kaipgi tamsta 
manai? Ar lietuviams dėl to ne 
gėda? Kalbame apie suartėji
mą, apie dvasinius ryšius su iš
eiviais. šis tas daroma, bet vis 
r.e taip. Ar manote, neatsirastų 
Lietuvoje žmonių, kurie liepas; 
lomėtų savo brolių išeivių spau
da? Daugumas domisi, bet lai 
kraščių negauna, negali gaut; 
štai jums ir susiartinimas..."

Ši amerikietė lietuvė mokant 
lenkiškai ir lankiusis Lenkijoj 
Papasakojusi "Lietuvos žinių' 
bendradarbiui apie blogą kai
miečių būklę Lenkijoj, ji pada
ro palygimą su Lietuva ir seka
mai užbaigia pasikalbėjimą;

“Taigi. Lenkijjoj blogai. Bet 
jie geriau moka su savo išeiviais 
susitvarkyti. Išeivių laikraščiai, 
net kuygos, Lenkijoj pardavinė 
jamos. Būtinai šitą klausimą 
iškelkite spaudoj."

Matote, net Lenkijos valdžia 
tu savo išeiviais daug geriau

įvykusiame 1936 metais, birže
lio 20-21 dd., Clevelande. Gal 
pirmu kartu musų išeivijos 
istorijoj susitaikė visos pažan
giosios sriovės — socialistai, 
komunistai, bepartyviai, kad 
reikia:
"(a.) Teikti Lietuvos žmonėms 
moralinę ir medžiaginę pagalbą 
jų kovoje dėl atsteigimo demo
kratinės tvarkos Lietuvoje ir 
bei savo būklės pagerinimo; ir 
(b.) Rūpintis bendrais Ameri
kos lietuviu kultūriniais reika-
• • 4 lais.

Santykiai su Senąja Tėvyne.
Kas gali pamiršti musų en

tuziazmą. kada išgirdome, jog 
musų senoji tėvynė Lietuva pa
siskelbė nepriklausoma valsty- Bet negalima daleis-i. kak 
be? Lietuvos valdžia neįsileidžia

Tarpe nepriklausomos Lietu- amerikiečių lietuvių laikraščių 
vos ir užsienio lietuvių užsi- bijodama “užkrėsti" savo pa- 
mezge artimesni, glaudesni ry- valdinius socializmu ar komu- 
šiai. Nebeliko caro cenzūros, nizmu. Jei tik “svetimos idėjos"
Pasidarė galima apsimainyti 
mintimis, kultūros kuriniais su 
savo broliais Lietuvoj. Siuntė
me jiem laikraščių, knygų. Jie 
mum suntė savo kurinių. 
Džiaugiamės visi.

Bet neilgai taip buvo.

įVloTERms Pasiskaityt
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

DAR PILIETYBĖS 
KLAUSIMU.

STINGA NAMŲ TAR
NAIČIŲ.

Amerikos rytų didmies
čiuose pasidarė didelis na
mų tarnaičių trukumas. Lai
kraščiai pilni skelbimų, rei
kalaujančių virėjų, skalbė
jų ir vaikų prižiūrėtojų. 
Daugiausia jieškoma bend
ro namų darbo tarnaičių.
Algos visokios. Patyrusiom 
mokama nuo dešimts dole
rių net iki dvidešimts į są
vaitę, ir visą užlaikymą. Ne
patyrusis gauna nuo pen
kių iki dešimts dolerių į są
vaitę ir užlaikymą.

Šiais sunkiais nedarbo 
laikais rodos, neturėtų būti 
taip sunku su tarnais, vie
nok turčiai labai skundžia
si. Jie kaltina federalinę 
valdžią, buk ji su visokio
mis pašelpomis, darbais ir 
projektais, taip “išdykino” 
darbininkus, kad jau nei su
sikalbėti su jais negalima.
Ten, kur reikia biskį sun
kiau ir ilgesnes valandas
padirbti, niekas nenori eiti. ori le- 
Ir už tai esanti kalta val-Vienas 
džia. Šiandien Bostone yra suma- 
2,200 moterų ir merginųjų, tai 
kurios turi nuolatinį užsiė-ima. 
mimą prie valdžios šalposęmugis 
skyriaus, kuris joms mokar visai 
$13.75 už keturių dienų dar-Ųokie- 
bą. Turint toki lengvą dar-id Di- 
bą, žinoma, nei viena iš jų opa į- 
nenori eiti tarnauti, nors jos-o me- 
visos galėtų gauti namų tar-icuziją 

. nybą ir valdžiai sutaupytų^ apsi-
nai nieko bendro neturi su Lie-, knygas. Jie leistų Lietuvos pi- S28,000 kas są\ aitė. >s pa- 
tuvos nepriklausomybe. Kada liečiam laisvai susisiekti su sa- Bet namų darbas, matyt/18, Pa‘

vo broliais išeivijoj. nėra toks didelis “pyragas,'Vadėję
Aišku, jog smetoniniai valdo- J?1 nuo. visos kiatosi. Vi-I? Pra 

nai rengia tas iškilmes tik sau S1 Seiai_ Žino, jog tai no pa 
garbės jieškodami. O jeigu taip. dėtis nėia pavydėtina. To 
tai ar verta tą ju žygį remti? dėl moterys ir atsisako ver-|musų 

gauti.

Klausimas: Aš ištekėjau 
už vyro 1925 metais. Mane 
vyras gavo pilietybės po- 
pieras 1928 metais, o aš ga
vau sau 1929 metais, bet 
1930 metais mudu persisky- 
rėm. Todėl prašau paaiš
kinti, ar aš dabar pilietė, ar 
ne. Jeigu aš da tebesu pilie
tė, tai ar aš prarasčiau savo 
pilietybę ištekėdama dabai 
už nepiliečio vyro? Prašau 
man šitą klausimą paaiškin
ti. Najorkietė.

Atsakymas: Jau nuo 1922 
metų vedybos pilietybės ne
liečia. Todėl, jei draugė iš- 
siėmei pilietybės popieras 
1929, tai persiskyrimas su 
vyru draugės pilietybės ne
panaikino. Taip pat nepa
naikins jos ir ištekėjimas 
už nepiliečio.

Taigi, pradžia padaryta pui- 
■ i. Sumobilizavom po Amerikos 
I.i ’ ivių Kongreso vėliava arti 
šimto tūkstančių amerikiečių 
lietuvių. Kas gali apskaičiuoti, 
iiiek moralės ir materialės nau
dos tokis didelis būrys bendrai 
veikiančių žmonių gali suteikti 
Lietuvoj palikusiem musų bro
liam!

Lietuvos valdonai tą geriau
sias supranta. Dėlto jie suskato 
siųsti pas mus savo rinktinius 
“sportininkus,” kad parodžius 
amerikiečiams lietuviams, jog 
štai, ir mes, nors ir ne kieno ne- 
linkti Lietuvos valdonai, vistiek 
rūpinamės jaunosios kartos kū
no kultūra, sportu.

20-tos

Hežas-

Čia parodytos trys Amerikos judžių pažibos, kurios 
publikai geriausia patinka. Shirley Temple yra da vi
sai maža megaitė, bet stebėtinai gerai vaidina.

ukaktuvės ir Dainų 
šventė.

valdžia neisileistu užsieno laik- . . ... . . ..... . . . . . Ateinančiais metais minėsi-rasciu. tai nereikėtų įsileisti ir , ., .. T . . sostą.. • _ - - ,, me dvidešimtas Lietuvos nepn-aazisko Berliner Tageblatto. .. , ... . .... klausomvbes sukaktuves. Kaipnei komunistiniu Izvestiju. . , , , ,lietuviam, tos sukaktuves mums
Šių žodžių autoriui nesenai minėtinos. Ir aš esu pilnai įsiti- t- 

teko matyt grąžintas lietuviškų kinęs. kad mes, amerikiečiai,' 
knygų siuntinys iš Klaipėdos, tinkamai jas atžymėsime, 
su pažymėjimu, kad tokios lite
ratūros į nepriklausomą Lietu
vą neįsileidžia. Tuom tarpu tas 
siuntinys buvo adresuotas vie
nam visuomenės veikėjui, kuris

laime vaduodamas! Lietuvos

renka istorinę medžiagą apie 
lietuvių tautos kulturinį vysty
mąsi. Ar prie dabartinių aplin
kybių tas galima? Spręskite pa
tys.

Kaip tą padėtį pagerinti?
Nėra mažiausios abejonės,

kad netik mums. išeiviams, bet čius dalyvaujant, tai 
ir didelei Lietuvos gyventojų šventė.” •

Lietuviškas cenzorius negeres- 
nis už rusišką.

Valstybės istorijoj 20 metų 
labai trumpas laikotarpis. Musų 
senoji tėvynė neužilgo minės 
dvidešimties metų sukaktuves 
nuo pasiskelbimo nepriklauso
mybes. Bet, kas liečia mus išei
vius, ta laisva ir nepriklausoma 
Lietuva jau vienuolikti metai 
kaip neegzistuoja.

Mums, norintiems susisiekti 
su savo broliais, su idėjos drau
gais Lietuvoj, šiandien jau rei
kia vartoti tokie pat konspira-
tyviški budai, kokius vartoja- didžiumai 
me prie Rusijos caro valdžios, tinka. Mes trokštame
Šiandien mes, išeiviai, jau ne----------------------------
begalime nei aukų pasiųsti nuo 
fašizmo nukentėjusių šeimy
nom Lietuvoj.

Nei vienas doresnis ameri
kiečių laikraštis bei knyga į Lie
tuvą neįleidžiami. Lygiai taip. 
kaip ir prie caro. Gal visam pa 
šauly nerasi tokios tautos, ku
rios išeivija taip butų atskirta 

. nuo senosios tėvynės, kaip mfs. 
lietuviai. Ir taip yra ne dėl mu- 
ssų ištautėjimo, bet dėl dabar
tinės Lietuvos vyriausybės nu
sistatymo.

Kaip į tai žiuri Lietuvos pi
liečiai. paduosiu ilgoką citatą iš 
“Lietuvos žinių” (rugsėjo 23 d. 
laidoj). To dienraščio bendra
darbis J. Ripka sekamai apra
šo savo ^įsikalbėjimą su -viena 
amerikiete, kuri šią vasarą lan
kėsi Lietuvoje:

“Šiomis dienomis ateina pas 
mane nepažįstama ponia ir, su
sijaudinusi, pasipiktinusi štai 
ką papasakoja ir kokias mintis 
iškelia:

—Užėjau į Draugiją Užsie
nio Lietuviam Remti ir klausiu, 
ar negalėtų jie man duoti ar 
parduoti Amerikos lietuvių lai
kraščių. Ilgą laiką buvęs Ame
rikoje DU LR buhalteris, Pra
nas Butkus, mandagiai man iš
aiškino, kad šito jie negalį pa
daryti. Dėlko? Todėl, kad drau
gija turinti tik komplektus, o 
atskirų numerių neturinti. Pa
sirodė, kad Užsienių Lietuviam

Lietuvos liaudis kovojo už ne
priklausomybę. tai pono Smeto
nos kompanija kvietė kaizerio 
junkerį Urachą užimti Lietuvos 

Taigi ir jų minėjimas 
Lietu

vos nepriklausomybės yra nie
kas daugiau, kaip veidmainys-

. dvidešimties sukaktuvių L. Jonikas,
Am. Liet. Kongreso Centra- 
linio Komiteto sekretorius.

nūn žino nepajėgsianti 
liauti, neturėtų šitaip elg 

Ponas X:—Ar tai ne 
prantate, kad tai tėra 
blofas? Naciai spekuliuc 
kitų tautų karo baime ir t 
suomet iki šiol laimi. Ate 
menate musų atsiginklav 
mą, Reino krašto užėmim 
pirmuosius įsikišimo i Isp. 
niją metus? Kodėl to netę 
to toliau?

Aš:—Bet jeigu blofa. 
butų iššauktas realybėn, ai 
su naciais neįvyktų tai, ka 
įvyko prieš 23 metus su ka 
žėriu?

Ponaš X:—Aš nemana 
nes svarbiausias skirtum; 
tarp 1914 ir 1937 metų y? 
tai, kad 1914 m. genera 
nis štabas norėjo karo, kt 
manė tikrai laimėti, o d 

'bar, 1937 m. reichsvero g
pa- nerolai bijo karo, bent at 

ŠIAI MOTERIAI SEKASI? tansi- • nantiems dviems arba trii 
SU VYRAIS. ia ga- metams, kurį jie tikrai, p 

laimėtų.Turint visa tai galvoj, ar gal; 
bent vienas pažangus amerikie 

Bet nesnaudžia ir Lietuvos tis remti neteisėtos Lietuvos 
valdininkai. Jie išmoko panau- vyriausybės užmanymus, nors
cioti kiekvieną progą, kad su- jie ir butų apkaišomi kuopui-! ję __ \e

stiprinus sa«> režimą, kad už- klausiais obalsiais? žinoma.; į d ; n^rfpažįs- skyrusi. Pereitais metais jilkimo
tikrinus ko.lgesn, pas.la.kym, kad ne! ta privatinės nuosavybės, buvo areštuota Framingha- įX°
pne valstybes vairo. Mes tunme pastatyti klaus.- j Jle atkakfiausi me (Mass.) į,, nuteistas ka-į

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Liliana Monder, sušilau- »į jam 
kusi vos 26 metų amžiaus. ?tam- 
ištekėjo jau už septinto vy-skolos 
ro. Visi jos vyrai yra gyvi ir forįe< 

. nei su vienu ji nėra persi- au įg_

Lietuva—Didysis 
Paukščių Kelias.

Ryšium su 20 metų Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuvėm, 
ateinančiais metais Lietuvoj 
rengiama visa eilė iškilmių.
Viena jų, kurioje Smetona la
bai norėtų matyti ir amerikie- pietų liaudies labas, 

dainų butų uždarę visas
j ekonomines organizacijas;

Per Lietuvą kasmet ru 
nį ir pavasarį praskrer

.... . . „ v . T. x ........... _____________ _ ____ _______~__ __ na. daugybė įvairiausių pat
mą aiškiai: Ar C.abartme Lietu- ivatinėg gv- lėjiman už polijandriją. Jifvvko čil*‘ Pavasarį jie trauk
vos vynausybe rengias, tom ,š- -“įjai Juk turėJ0‘ liar «tik- šešis | S šiaurę, o rudenį į pietį

sisakė net pamaldas bažny- vyrus. Iš kalėjimo jai pasi- iidaus P1kesnius kraštus. Net
čiose laikyt, kruvinas riau- sekė pabėgti. Kuomet ją po- ra pa. nos rudenį palekia po

Jeigu Lietuvos valdonam ru- ges sukėlė, kuomet vyk- licija dabar susekė ir vėl su- aį pa. kilometrų į pietus, taip
tai jie ne- dant naują konstituciją iš ėmė, ji buvo ištekėjusi jau Lietuvos varnos žier.
kultūrines, jų buvo atimti dvarai ir ki- už septinto vyro. Tašku- i Lenkijos pietuose arba

negali pvan. j rainoje, o į Lietuvą žie 
atskrenda varnos iš Lp

lietuviškus laikraščius ir gindami ~savo dvarus, jie moterėlė tik pasisuka kui Tgau. jos jr Estijos. Daugunr 
---------------eina kartu su fašistais ir de- nors ir, žiūrėk, jau turi nau- rau?į. timšalių paukščių ti

kilmėm liaudies labui, ar vien 
savo prestvžo pakėlimui?

Lietuvos

tokia padėtis nepa- Prie progos reikia pasakyti, įsileistų užsieniuose spausdina- patį kunigai daro Ispanijoj: gauti nei vieno vyro, o šųsnno_
matyti kad dabartiniai Lietuvos valdo- mus

Vėliausios Rudens Mados Moterims.

Bet kuris iš šitų trijų apdarų

gina miestus, skerdžia de- ją “prisiegą.” Tik bėda, kad 
mokratijos šalininkus. ta nelaba policija visur sa- 
_______________________ vo nosį kiša; kitaip, ši mo

teris galėtų turėti “medaus 
mėnesį” per visą gyvenimą.Ar Buvo Kristus?

Išėjo iš spaudos nauja knyga,
MYTAI APIE KRISTŲ

Knygoje rasite legendas apie Kristą, 
kaip jisai buvo jdievintas, ir kaip 
tapo Dievo sunumi.

TIKIME Į KRISTŲ, todėl turime 
žinoti kaip mytai apie Kristą susida
rė. žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo pagoną pasaką apie Kristą, 
Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar 
krikščionys vadina pagonis bedie
viais. Atrasite kad net Biblija neži
no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
jisai buvo nukrvžiavotas.

MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen
tai. Galima gauti “Keleivio” afise ar
ba pas T. J. KUČINSKĄ

3501 So. Union avė.. CHICAGO, ILL

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, rudgalviai ir ge 
galviai. Prisiunčiu į visas dalis 
vienytų Valstiją ir į Kanadą.

KAZ. GARBAUSKAS, 
214 AMer St.,

i WATERBURY, CONN.

lton-Są-

pilnoj madoj šį rudenį.

ivos nai
avtenytų v

— i Lietuvos
Kaip Tapti Su

ciu? Aiškiai išguldyti
unn.
taU)< nw- 
i pilietyetė*„J? Aiškiai išguldyti pli 

įetatvmai «u reikalingai? klausimai! it 
atsakymais lietovią ir anglą kalboas 
Antra peržiūrėta it pagerinta 
laida ................................................ Me

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 
223 pusi. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra triją rąšią eilės:

TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilią knyga lietuvių kalboj*.

KAINA TIK Sl.ftfl.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtą papuošti savo knygyną minėta knyga. 
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigas geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tirriog papra
stam konverte( bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “keleivio” ad-

ir nepamiršt prilipint ni 2c. markę.

“KELEIVIS”
283 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

g

n



No. 42. — Spalio 20 d., 1037 m. Septintas Puslapis

KAS GIRDEI! UHUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

Linksmos Vakaruš

kos Pasibaigė Žmog

žudyste.

Rugsėjo 13 d. Panevėžio 
apygardos teismas nagrinė
jo bylą, kokios kaime daž
nai pasitaiko. Buvo kaltina
mas pilietis, nušovęs vaka
ruškininką.

Ramygalos valsčiuj, Miš
kinių kaime pas P. žižiuną 
buvo surengta “vakaruš- 
ka.” Prisirinko jaunimo iš 
visos apylinkės, nepažįsta
mų, nematytų ir tt.

Nakčiai Įpusėjus, muzi
kantas J. Baltuška pasiėmė 
savo armoniką ir lyg ko pik
tas pasišalino. “Vakaruš
kų” dalyvis Aleks. Samso
nas, kuris dar norėjo pa
šokti, supykęs dėl tokio mu
zikanto pasielgimo, nuardė 
šeimininko žižiuno sienos; raįp 
apmušalus. Juozas žižiu- \ trokais 
nas, už toki eleėsi Samsoną l- 
išvijo laukan

KUNIGAI REIKALAUS
NUTIESI GELEŽINKE

LI I “STEBUKLIN
GĄJĄ” VIETĄ.

Per šilinių atlaidus, kurie 
baigėsi rugsėjo 16 d., Šilu
voje kunigų tarpe iškeltas ir 
apsvarstytas sumanymas, 
kad nuo Šiaulių-Tauragės 
geležinkelio linijos nutiestų, 
geležinkelio šaką į Šiluvą. 
Mat, nuo Lyduvėnų gele- ! 
žinkelio stoties ligi Šiluvos- 
yra apie 9 kilometrai, o nuo ’ 
Tytuvėnų apie 12 kilomet
rų, tai norima pasiūlyt nuo 
Lyduvėnų.

Dalykas yra toks, kad; 
<monės net ir šventoj Lie
tuvoj pradeda po truputį 
Mestis, o apsišvietę jau ne
benori į “stebuklingas” vie
tas vaikščioti. Kunigams
dabar tenka davatkas auto
busais vežti į Šiluvą, nes ki- 

jos neina. Bet kadangi 
vežti įvairius - eks

kursantus numatoma už- 
.... . drausti, tai dvasininkams
leido pagaų, kuriuo, dėl aktualu su lankytinomis vie- 
tamsos, pataikė nekaltam įOmis turėti susisiekimą. Ši- 
Kraujaliui. Kilo muštynes. yVon atvykusiu dvasininkų 
Is vienos pu?ės stojo Juozas - :arpe buvo tvirtinama, kad 
ir Petras Ziziunai, is kitos į nutiesus nuo Lyduvėnų ar- 
dauguma vakaruškininku. :oa Tytuvėnų geležinkelį li-

ir ten i jį pa-

Žižiunų pajėgos buvo men
kesnės. Kad frontą atlaikv-

gi Šiluvos, jie per šilines 
galį atlyginti apie 200,000

tų, J. Žiziunas iš pirmos at- maldininkų, o tokiam kie- 
sinese šautuvą, šio ginklo : ’Kju; žmonių važiuojant į Ši- 
paboję, vakaruškininkai is-, UVą jg važiuojančiųjų, esą, 
siskirstė. Pasiliko tik Rapo-Įgautų daug pajamų ne tik 
las Baltuška, kuriam ir teko į §jĮuvos bažnyčia, bet ir ge- 

iežinkelių valdyba.
Šiluvon geležinkelio nu-

nelauktas smūgis, žižiunas 
Baltušką pašovė, kuris kitą 
rytą ligoninėje mirė.

Teismas žižiuną pripaži
no kaltu ir nubaudė 5 me
tais sunkiųjų darbų kalėji
mo. Be to, iš žižiuno pritei
sė žuvusiojo motinai po 15 
litų kas mėnesį iki gyvos 
galvos kompensacijos ir lai
dojimo išlaidas.

Tesimo reikalu kunigai ge
ležinkelių valdybai įteiksią 
memorandumą.

Jei tas geležinkelis butų 
nutiestas, tai jis, žinoma, 
veiktų kasmet tik nuo rug
sėjo 8 ligi 16 d., kada da
vatkos į atlaidus keliauja.

TELŠIUOSE SUGAVO 
ARKLIAVAGĮ.

Rugpjūčio 27 dieną Tel
šiuose, turguje policija su- 
’aikė Rietavo m. gyv. Mila
šių Juozą, kuris kaltinamas 
pavogęs arklį Kelmės apy
linkėje. Pažymėtina, kad 
as Milašius 1936 m. buvo 

■ sulaikytas ir teisiamas taip

KAIMIEČIAI 100 KILO
METRU EINA PĖSTI 

| KAUNĄ.
Dažnai nuo Jurbarko, Ra

seinių ir kitų vietų žmonės 
su reikalais (Į teismus, Že
mės banką ir kt.) ateina 
pėsti. Šiomis dienomis dar
bininkas V. iš Viduklės, Ra
seinių apskr. atėjo pėsčias i , • , , v , , -Kauną, Į ausų kliniką, šen "i" uz 'agystes, ku
gančios savo sesers aplan
kyti. Jis sakosi iš namų iš
ėjęs rugsėjo 12 d. 3 vai. po 
pietų, ėjęs iki vakaro ir pei 
naktį ir rugsėjo 13 d. 11 vai. 
jau buvo Kaune. Pas ligonę 
pabuvęs trejetą valandų V. 
vėl pėsčias išėjo namo. Ka
dangi ėjo basas, tai naktį 
nusidaužęs kojas.

t

nas vykdė pagarsėjusi Ve- 
viržėnų arkliavagių gauja.

DIDELIS GAISRAS 
JŪRĖJE.

Šiomis dienomis Jūres ge
ležinkelio stoty, Mariampo- 
lės apskrity, kilo didelis 
gaisras, netikėtai vidurnaktį 
užsidegė Bataičio lentpjū
vė. Gaisras buvo greitai pa
stebėtas, bet gesinimas ne
vyko, nes pritruko vandens. 
Ugnis sunaikino visą loko- 
mobiliaus skyrių, bet malu

SUŽEIDĖ SKALDYDA- 
MAS AKMENIS.

šmilkščiai, Kartenos vai. 
šmilkščių kaimo gyvento
jas Vytoldas Kupšys skal
dydamas akmenis, per ne
atsargumą, smarkiai susi
žeidė rankos pirštus. Iš žaiz
dos nutekėjo daug kraujo. 
Dėl žaizdos pavojingumo 
teko atsigulti apskrities li
goninėn. Bukime atsarges
ni! Tai skaudi pamoka vi 
sam gyvenimui.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Stato Didžiausią Orlaivių Stotį.

įMayor La Gaardia
3GOQ/(LYW 

Įcomparative locattonf-

Majoro La Guardijos pastari gimis New Yorke yra stato
ma didžiausia pasauly stotis orlaiviams. Jos Įrengimas 
kainuosiąs apie $15,000,000. Juodas keturkampis su bal
tu lėktuvu pridėtame čia žemėlapėly parodo stoties vie
tą. Ten pat bus ir pasaulio parodos vieta.

Katiliaus Pylos. Briedžių Šeimos Žudikas Auksutis Vėl

Buv. Lietuvos konsulas Nubaustas Mirties Bausme.
Charbine J. Katilius prastai 
savo metu pagarsėjęs, turi 
daug bylų su tais asmeni
mis, kuriuos jis nuskriaudė.
Ilga' jau tęsiasi jo bylos su 
Stepu Tamošausku dėl ne- 
grąžinamų jam Katiliaus 

11738 litų.
Vakar jau tretį kartą bu

vo sprendžiama antra Kati
liui iškelta byla J. Baltakio 
dėl pasisavinimo 100 aukso 
rublių. J. Katilius prisipaži
no, kad 100 ribliu p. Balta-

O Pr. Bredis išteisintas.

Rugsėjo 9 d. Apeliaci
niai rūmai svarstė K. Auk
sučio ir Pr. Briedžio bylą. 
Jiedu buvo kaltinami Brie
džių šeimos išžudymu.

Abudu buvo dėl to nu-1 
bausti mirties bausme, bet 
Vyriausis Tribunolas že
mesnio teismo sprendimą

iga!,” kodėl Briedis išteisin- 
jtas, o Briedis iškėlęs ran
kas kartoja:' “Dėkui tau 

;aukščiausias teisme, dėkui 
jau pone Dieve!”

SLAPTAS DEGTINĖS FA
BRIKAS RUDĖNU 

MIŠKE.

Žmonės„ ______ pasakoja, kad
panaikino, motyvuodamas Mapampoiės apskr. d Gu- 
tuo, kad Briedžio nusikalti- deilV valsčiuje Rudenų kai
mas neįrodytas, o dėl Auk- me du jauni ūkininkaičiai

kiui tun grąžinu, oet vi- su<ao neaptarta, kokiais tik- 
j'.^ia!' P- ‘:(.'K-''j:P-'',b>1^/'il- giais jįg Briedžių šeimą žu- 

Rugsėjo 1. o. ta byla (į^; mat, jeig-u apiplėšimo 
km ..ą, nors klausi- tikslais, tai ir jam mirties 

ma' ais.kys’ J?es J. Katinus 5ausme nepataikintina. Tai- 
pai> pimipazmo .turįs 100.^ g rugsėjo Rūmai šią bylą 
auk>o iubnų giązinti. i ir sprendė iš naujo.

Be to, p. Baltakis kelia į 1
100-to amerikonišku doleriu
klausimą, kurie p. Katilius 
buvo
paminklui statyti

Kaltinimas
t Pr. Briedis,

teigia, kad 
susitaręs su

palikti K ' Breikšos Ą'?ksuč'iu> n„užu<1«
Charbine. tul1° Padėjimo

į tikslu.
Piktadarių į Briedžių gli

čią įsibriauta pro langą ii 
„ , ... T. nužudyti: Vincas Briedis,

biržų apskričio, Eocenų me^ amžiaus, Brigyta 
kaimo meigma D. diauga- Brje(įįenė, 65 metu amž.; 
vo su vieno kaimyno vaiki-,Tadas Briedis> 35 mį,„ am.
nu K., nuo kūno tapo nes- žįaus, ir Tado sūnūs, Tadu- 
čia. Norėdama nėštumo IŠ

DARYDAMA ABORTĄ 
MIRĖ.

6 metu amžiaus. 
Tadas, Vinco sūnūs, nu

KAIMUOSE STATYS 
BAŽNYČIAS.

Dvasines vyresnybės iš- pasikankinusi
, • i -i 11 . keltas sumanymas iš miestų du, mirė.

Fb-ie& kurj laiką _ Alytaus provįncija išskirstyti kuni- Pravesta kvota, o K. jieš- 
apskntyje įstisteige sv. Ag- ^1<S Į)abar kai kuriuose komas. Pas jį liko velionies 

drabužiu ir, kaip sako, litu
gana.' --- ---------------------- ' *

PRANCIŠKONAI NESU
TARIA SU AGNIETĖ- 

MIS.

netes moterų v enuohų . provincijos mlestuose para- 
kuris valdžios .štai-'į 5_fi kut£ ? 

gose įsiregistravo Darbo se-,‘beJt daugimas žmoniJ B 
agnetes provjncįjos į bažnyčias mie-

PASIKORĖ KELNĖMIS.
Rugsėjo 6 d. Vilkaviškio 

policijos areštinėje pasikorė 
girtas stalius, Mikalauskas.
kuris virves vietoj panau- 

nas liko ugnies nepaliestas, dojo kelnes.
Turtas buvo gerai apdraus
tas.
LIEPLAUKĖJ TROKAS

ĮLŪŽO PER TILTĄ.

Telšių apskrity, ties Liep
laukės bažnytkaimiu pri
krautas miško medžiagos 
trokas užvažiavo ant re
montuojamo tilto ii' Įlūžo. 
Katastrofos metu susižeidė 
du vaikai, viena moteris ir 
šoferis.

APDEGĖ SALDUTIŠKIO 
LENTPIUVĖ.

Rugsėjo 13 d. buvo iš
šaukti Utenos ugniagesiai 
Saldutiškio lentpiuvėį kilu
sio gaisro gesinti. Nuvykę 
ugniagesiai, rado gaisrą lik
viduotą savomis jėgomis. 
Buvo užsidegusi lentų krū
va. i

miške slaptai virę naminę 
degtinę. Policija, eigulio ly
dima, aną naktį nuvykus į 
tą vietą, kur buvo varoma 
degtinė ir norėjus, degtinda
rius suimti, bet degtindariai 
atsukę šautuvą, kuris betgi 
neiššovęs. Policija pradė
jus šaudyti, o degtindariai 
bėgti. Vienam degtindariui 
sužeista ranka, o antram 
kulka pataikiusi į pakaušį 
ir išlindus pro akį, tai tas 
vietoj miręs.

ŠA-

vengti, pas K. darė abortą, A ’ 
kuris nepavyko. Ji sunkiai . , . . . . ,
susirgo. K. matydamas, kad ^uutas revolveriu, o kiti trys 
ji gali mirti, nugabeno į Ii- kirviais iškapotu 
goninę, o patsai skubiai iš , Nužudymo vietoje rasti 
ten pasišalino, išvykdamas au kruvini kirviai, 
uždarbiauti Latvijon. D., Auksutis yra kilęs nuo 

keletą valan- Panevėžio, o Joniškio vals-

seru vardu. Vėliau 
pasidavė vienuolių pranciš
konų globon, kurie jas pa
vadino Visuomenės seseri
mis ir atsikvietė į Kretingą. 
Čia joms davė darbo gim
nazijos bendrabutyje, vir
tuvėje, prie liuobos ir šiaip 
pranciškonų įstaigose. Vie
na dievota moteris Kretin
goje norėjus agnetėms pa
aukoti namus, bet pranciš
konai išaiškinę, kad joms 
uitas nereikalingas ir tie i 
namai, greičiausiai, teksią 
pranciškonams, Tokia pran- 
iškonų globa vienuolės ag- 

netės nepatenkintos ir no 
rinčios nuo jų atsiskirti.

čiuje pas ūkininkus tarnavo 
bernu.

Auksutis prisipažįsta nu
žudęs, bet jis tvirtina, kad 
ir Briedis jam padėjęs, net j 
jį įprašęs ir pasamdęs.

Briedis su ašaromis kuo 
griežčiausiai neigia jam pri-

DIDELIS GAISRAS 
KIUOSE.

Rugsėjo 7 vakare iš pil. 
Radino parduotuvės, Ša
kiuose, kilęs gaisras, kuris 
labai išsiplėtęs ir apėmęs 
šešerius namus. Gaisro me
tu sudegę treji mediniai ir 
treji mūriniai namai. Gais
ro gesinti į talką buvo atvy
kę ir Vilkaviškio ugniage
siai. Gaisro nuostoliai sie
kią iki 300,000 litų, nes su
degusiuose trobesiuose bu
vę parduotuvės ir kitokio 
turto. Daugumas sudegusio 
turto esą neapdrausta.

TELŠIUOSE ANTRĄ 
KARTĄ ŽYDI OBELYS.

stuose jau nebeina — toli, Esant šitam orui, Telšiuo- , . . . -
nepatogu. Todėl projektuo- se, ypač Maščio ežero pieti- Kaitinimą..^ _ .
jama kaimuose stityti baž- niame krante, jau antrą Dabar Rūmai iššaukė ir 
nyčias (mokyklų tipo), ii kartą pražydo obelys ir kiti
prie jų apgyvendinti kuni- medžiai 
gus—kad religingiems žmo
nėms butų patogiau ir ar
čiau. lietuviams „Lietuvos

Tų bažnyčių statybai nu- metams tik 6 doleriai, 
matoma sudaryti specialus Norėdami palaikyti r^u, ui-

sę šalių pareiškimus nu
sprendė Auksutį nubausti 

Visiems užsieny gyvenantiem! mirties bausme, 6 Briedį iš-
Žinios* teisino.

Kadangi Briedis ištei
sintas, tai išeina, kad Auk- 
sutis padarė nusikaltimąfondas ir tam reikalui tikin- rieny me, nu- anjnlėšimo tikslais Gis nu-

čiųjų tarpe rinkti aukas ištl- tarėme mūsų dienraščio prenumerati - i_____. :
SUS metus. Kunigai,, pasis- skaityti tik tiek, kiek mums apsems
kirste į kaimus, ir įtakos ga- ekspedicija. TodeL visus kviečiami 
lesią daugiau turėt į Žmo- populiarų demokratiškos
nes. Tačiau daugumas ku- ta*iP°“ MėnraštiI- 1 • v • enigu šiam sumanymui ne- _ ___

y navaspritaria, nes ne labai kuris 
Agnetės pranciškonais e- tenori iš miesto persikelti į 

sančios nepatenkintos dar kaimus ir atsižadėti miesto 
ir todėl, kad jie nuo kon- ’ gyvenimo patogumu.Jie . vadovavimo se- ’gregacijos ,
nąsias pašalinę, o jų vieton' 
paskyrę jaunesnes, apsuk-' 
,-esnes, viršininkes.

tarėme mūsų dienraščio prenumeraU žudęg ~ Romodos pap-robe
150 lt.), tai jam ir mirties 
bausmė taikintina.

Rūmams paskelbus rezo
liuciją, Auksutis pradėjo 
šaukti “neteisinga, neteisin-

pa-

VruRuay'aus Lietuvių 
Socialistinės Minties

DarDMunkų
Laikraštis

KIAULĖ SUKANDŽIOJO kuris metams tekaštuoja lik b dole- 
MOTERĮ riai’ Pusei metų 3 doleriai.

, Rugsėjo 4 šabaldausku br,nrJ ’
Paskutiniaisiais metais iš ^ukandžVoblliDuviene^k Mes nori“e’ kad ”Lietuvos 2inios‘ 

Kretingos vienuolyno, pasi- ^pub “,ų *” P“a’“° ™
traukę jau apie lo vienuo- ___ S- • r .
i

Kas atsiųs savo adresą — gaus ne-

!1U l ę v 1 1 i- ■~ - o- tą savo dukteri. Leipuvienė mokamai 1 egz. susipažinimui,broliukų, keli išstojusių- a,vežta jr pagn-ldvteHUtenos MyU. „Lieluvos 2inl„s-, Kau.
jų jau susituokę. ligoninėn. nas, Gedimino 38. Lithuania.

“Naujoji Banga"
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

džia Urug. Soc. Part. Liet. skyrius.
“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo

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

C. Paraguay No. 14S0,
MONTEVIOFO itkuguay.

VISŲ ŽINIAI.

l'ž visokios rųšies smulkius pa- 
sigarsinimus, kaip tai: pajieško- 
jimus apsivedimų. įvairius prane
šimus, pardavimus. pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpini 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio“ prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome imi 2c 
už žodį. išskiriant paieškojimus 
apsivedimų. kurie skaitomi po 3c. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškcjimas giminių ir drau
gų skaitome tik po 1c už žodį. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.

Už pajieškojimits giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį.

Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
'I 253 BROADWAf

SOUTH BOSTON. MASS.

PAVOGĖ ŠEŠIUS ARK
LIUS.

Kvetkai, Biržų ap. Pereitą 
savaitę Kvetkų klebono ir 
dviejų ūkininkų vagys pa
vogė tris arklius. Be to, tą 
pačią naktį pavogė tris ark
lius ir kaimynų, Latvijos 
gyventojų. Latvijos policija 
susekė, kad arkliai pervesti 
i Lietuvą.

Kalėdinę
EKSKURSU A

Į LIETUVĄ
LAIVAI IŠPLAUKIA 
EUROPA 
NEW YORK 
HAMBURG 
EUROPA

IS NEW YOKO: 
Lapkričio 27 
Gruodžio 2 
Gruodžio 9 
Gruodžio 16

Greit! traukiniai prie pat laivo EUROPA Bremer- 
havene užtikrina patogią kelionę į Kauną. Patogu« 
geležinkeliu susisiekimas iš Hamburgo.

Informacijų klaupkite pas vietinį agentą arba

W mAMBCRG-AMEHICAN limeSKz 
ih^!KCBTH GERMAN llotdS

252 BOYLSTON ST., BOSTON, MASS.

Pažangiejie Amerikos
Lietuviai!

LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.

Švietimo tikslui yra Įsteigtas ir jau 14-ti metai leidžia
mas Rimtas Mokslo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesi
nis Iliustruotas žurnalas KULTŪRA.
“KULTŪRĄ” REDAGUOJA GARBĖS PROFESORIUS 
P. LEONAS. Bendradarbiauja Įžymiausieji Lietuvos 
mokslininkai, rašytojai, veikėjai, todėl “Kultūros” turi
nys yra rimtas, įdomus ir naudingas.

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir 
pažįstamiems Lietuvoje 1937 m. žurnalą “KULTŪRĄ"’ 
arba IŠSIRAŠYKITE JĮ PATYS, nes “KULTŪROJ” ra
site daug raštų, kurie Įdomus perskaityti ir Amerikoje 
gyvenantiems.

Be to, “KULTŪROS” žurnalas 1937 m. duoda savo pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingą 
dovaną—dailiai iliustruotą, Įdomų Įžymiojo anglų rašy

tojo B. SHAW Romaną “Juoda Mergaitė .įieško Dievo.*’
“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi: Lietu

voje metams tik 16 litu. pusmečiui 8 litai. Amerikoje 
metams $4; pusei metų ?2.

Adresas:

ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Lietuvių Žinyčių

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

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo apd.—$1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį”. Adresuokit sekančiai;

KELEIVIS, 253 Broadivay, So. Boston, Mass.

«
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Vietinės Žinios
BROCKTON, MASS. tenkintas ir gerėjois. Paro-

Dar apie “lietuvių dien,” i d« daugiausia puošė lankų 
H f gaminiai, o ypač musu bro-

eruose. (jjo Mikolo Nausalio iš Paw-
_ Lietuvių diena Brocktono tucket, R. L, raižiniai. Tai 

fėiuose pavyko visais at- stebėtinas rankų darbas, 
žvilgiais. Publikos buvo Antra, tai visi Lietuvos na-
daug, namelis pastatytas 
gana gražus ir visi tuo pa
tenkinti. Iš Bostono atva
žiavo du busai legijonierių 
su benu. Tuomi lietuviai pa
darė gero įspūdžio į ameri
konus. Dalyvavo ir genera
linis Lietuvos konsulas, p. 
Jonas Budrys, kuri pasitiko 
Dariau Posto garbės sargy
ba iš Posto komandieriaus 
p. Vinco Rimkaus ir adv. 
F. J. Bagočiaus. Konsulą 
pasveikino maža mergaitė, 
Lina Matulytė, kuri Įteikė 
jam rūtų vainiką, kuris bu
vo iškeltas aukštyn vietoje 
vėliavos.

Brocktono miesto majo
ras Crowley, Argikulturos 
draugijos prezidentas Mc
Crillis ir valstijos guberna
toriaus atstovas Lindsay 
pripažino, kad lietuvių die
na įrengta gerai.

Programoj dalyvavo Lie
tuvių Glee Kliubas su savo 
dainininkais p. A. Krušo 
vadovybėj. Dainavo taipgi 
solistės: Adelė Mickevich 
iš Providence, R. I., Pauli
na Drevinskas iš ?4iddlebo- 
ro ir Margareta Mezgelis, 
kurioms okompanavo p. Al- 
bert Patsus ir V. Mezgelis.

Kalbėjo, apart vietinių, 
Stepono Dariaus Posto ko- 
mandierius V. Rimkus, adv. 
A. O. Shallna iš Bostono ir 
p. A. J. Miller iš Worceste- 
rio. Lietuvos konsulo kalba 
ir sveikinimai buvo priimti 
publikos karštai.

Turėjo kalbėti ir adv. Ba
gočius, bet buvo “nušmuge- 
iiuotas” į šalį, kas sukėlė 
lietuviuose vaidų ir apardė 
gražios vienybės darbą. 
Daugiausia centų sudėta į- 
steigimui to namelio iš drau
gysčių, kliubų ir pavienių 
žmonių vidurinės srovės, 
bet nei cento negauta iš de
šiniųjų; bet kuomet balan
dis buvo jau iškeptas, tai 
jie norėjo daugiausia jo su
ėsti. Jei ne “Keleivis*’ su 
savo špaltom, tai musų pa
stangos butų buvusios kur 
kas menkesnės. Atstūmi
mas adv. Bagočiaus, reiškė 
atstūmimą didžiausios lie
tuvių organizacijos prezi
dento ir kanu įžeidimą viso 
SLA. su 400 kuopų. Brock
tono Agrikultūros draugija 
nėra sektantiška nei parti
nė, taigi ir lietuviams nerei- 
kejo tenai savo politiką 
kišti.

Programą užbaigus, turė
ta bankietas; svečių susi
rinko į šešiasdešimtis asme
nų, kad pagerbus Lietuvos 
konsulą p. Budrį.

Pirmininkavo adv. A. 
Kupka; kalbėjo kun. Švagž- 
dys, Agrikultūros draugijos 
pirm. p. McCrillis ir p. Bud- 
įys. Konsulas ragino lietu
vius laikytis vienybėj. “Ne
galima norėti, kad mes vie
nodai protautume įvairiuo
se gyvenimo klausimuose,” 
jis sako, “lygiai kaip nega
lima norėti, kad mes visi 
vienokius plaukus ant gal
vos turėtume; bet lietuvys
tės klausimu, tai jau reika
laujama veikti išvien.” Tai 
buvo atsakymas kun. Švagž- 
džiui.

Kokios naudos lietuviai 
turės iš to pastatyto name-Į 
lio? daugelis stato klausi
mą. Mano manymu, name-' 
lis turi savo vertę. Pirmais 
metais nebuvo prisiruošta 
tinkamai išnaudoti mums 
suteiktą progą, vienok ant 
išlaidų pasidaryta, nes 
mums leidžiama pardavinė
ti Lietuvos gaminiai.

Kiekvienas lietuvis ir sve
timtautis, kuris tik atlankė 
tą musų parodą, buvo pa-

mų audimo ir verpimo dar
bai, nuo pat išrauto lino iki 
pat audinio. A. Kirelis, 

Spaudos kom. narys.

Bankietas p. Kubiliui 
gerbti.

Pereito nedėldienio vaka
rą lietuvių metodistų Žiny- 
čioj buvo suruoštas p. Kubi
liui siurpryzas: jam neži
nant, jo artimi draugai su
mose bankietą, sukvietė 
daug svečių ir tuomet atsi
vedė p. Kubilių. “Boston 
Sunshine Serenaders,” gru
pė dainininkių, prie kurių 
priklauso ir p. Ona Kubilie
nė, gražiai padainavo. Pas
kui kalbėjo visa eilė kalbė
tojų, įvertindami p. Kubi
liaus pastangas siekti moks
lo ir daug jau šitoj srity pa
niekusį. Ilgesnes kalbas pa
sakė "Keleivio” redakto
rius Michelsonas, adv. Ba- 
jučius, adv. šalnienė ir Suf- 
folk universiteto preziden
tas Dr. Gleason Archer. Va
karo pabaigoje p. W. Am- 
sie įteikė p. Kubiliui pinigi
nę dovaną nuo susirinkusių 
banketo dalyvių. Vakaro 
programą vedė d-ras Kapo
čius.

Iš amerikiečių tarpo gra
žiausią kalbą pasakė p. Ar
cher. Kadangi adv. Bago
čius buvo pažymėjęs savo 
kalboj, kad amerikiečiai y- 
:a nepalankiai nusistatę at- 
iviams, tai Suffolk univer

siteto prezidentas nurodė, 
jog šviesesnis amerikiečių 
siuogsnis šitokiai nuotaikai 
nepritaria. Visa dabartinė 
am rikieičių tauta yra susi
dariusi iš ateivių, jis sako. 
Ir jis pats priklausąs tiems, 
kurių tėvai atvyko ant 
"Mayfiower.” Bet kaip jis,

pa-

Bomai drasko Lietuvių 
Svetainę.

Pastaruoju laiku pradėjo 
draskyt So. Bostono lietu
vių svetainėje vandens dū
ląs. Columbus dienoje buvo 
Vytauto dr-stės balius. Va
kare nežinomi vandalai iš
plėšė viršutinės svetainės 
toilete vandens dūdas. Van
duo pasileido į apatinę sve
tainę ir pridarė daug nuos
tolių.

Pereitos subatos vakare 
Lietuvių svetainėje buvo 
Moterų Apšvietos dr-stės 
balius. Tą vakarą buvo are
štuoti trys čia ause vaikė- 
zai, Jos. Yankovvsky, Pet.
Bunack, ir Alb. Giedraitis.
Juos kaltina išlupus apati
nėje svetainėje, vyrų toile
te, vandens dūdas. Vanduo 
vėl butų paplukdęs visą 
svetainę, bet policmanas už
klupo juos laužant ir visus 
tris sulaikė.

Per keliatą metų prie Lie
tuvių svetainės daugeliui ir visi kiti tos grupės 
apdraskydavo automobi- atstovai ateivių netik nenei
gus, dabar įsidrąsinę vaike- bet. priešingai, visuo- 
zai pradėjo
tainės vidų.

V

Jau Salta!
Prisireng iš anksto. Nusipirk gerą OIL BURNERJ 
į virtuvę ir stubą.

Mes užlaikome tik geriausius ir patys įtaisom.
Taisome senus ir darbą pilnai gvarantuojame.

SKALBIAMOS MASINOS
Laba: tvirtai padalytos ir geriausios vaitojimui.
RADIOS: STEWART WAGNER IR PHILCO 

38 metų, su naujausiais pagerinimais, gali pa
siekt visą pasaulį.
LAIKRODŽIAI: Waltham, Elgin, Hamilton, v
siems žinomi geriausi.
TA1SOM Laikrodžius, Žiedus, Akinius.

Darbą Gvarantuojame.
Viską galite gauti ant lengvų išmokėjimų.

HOLAM) KETVIRTIS & CO.

Radio programa.
Spalių 24, nuo 9:30 ryto, 

ir WORL radio stoties (920 
kilociklių), bus girdima ši
tokia lietuvių programa:

1. Gros 3-jų žvaigždžių 
orkestrą iš So. Bostono;

2. Dainuos So. Bostono 
Laisvės choro vyrų grupė,

} vadovaujant M. Boliui;

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 H Alt V AKI) STREET 
kamp. Imliau st. arti Central skv. 

CAMBRIDGE. MASS.

vi-

ii i

322 BR0ADWAY,
Telefonas:

SOUTH BOSTON.
SOU-th Boston 4649.

Tarptautinis balius.

Tarptautinėj parodoj lietu- Į Kas turėjo nusipirkęs ti-' 
viai turėjo gražių darbelių, ketus su tokiais numeriais, 

Kaip jau buvo “Keleivy” tegul kreipiasi dovanų šiuo
rašyta.* pereitą sąvaitę Tarp- adresu: Chas. Armon, 438 
tautinio Instituto patalpose, §ixth st., So. Boston, 
kur andai buvo Petro Rim
šos kurinių paroda, pereitą 
sąvaitę buvo įtaisyta jau A-
merikoje pagamintų ateivių International Institute ruo- 
meno darbelių paroda, ku- šia didelį tarptautinį balių 
rioj labai gražiai buvo re- ir spektaklį, kuris įvyks 
prezentuotas ir musu lietu- Starterio Hotely 22 spalių, 
vių jaunimo talentas". Buvo Didžiulėj salėj bus įtaisytas 
labai gražių siuvinių, pieši- koridorius būdų, vaizduo-j 
nių ir kitokių meno kurinė- jančių įvairių šalių archi- 
lių. Lektūros stilius, kur bus par-

Paroda tęsėsi nuo 13 iki davinėjami ir įvainjs tų ša- 
17 spalių. Penki iš mums ži- lių liaudies gaminiai, 
nomų lietuvių jaunuolių tu- Pradžia bus kaip 8:30 
rėjo išstatę savo kūrybos vakare. Įžanga: $1, $1.50, 
pavyzdžius, būtent: Agota $2 ir $2.50.

draskyt ir sve- met jieško juose paramos Starolis. Helena Purers, Baliaus komitetas suside- 
Rep. A. sav° idėjoms ir kultūrai. Milda Anesta, Anne Armon da iš įvairių tautybių žmo

3. Jonas Krukonis ir M. 
Bolis pasakys dialogą “Du 
Kareiviu;”

4. Kalbės adv. Bagočius.

GERA VIETA
D RUI DENTISTUI Lietuvių ko

lonijoj, netoli Bostono. Klauskite lai
šku: “Keleivio” ofise. 253 Broad«ay, 
South Boston.

Permanent Wave
IK

PLAUKŲ DAŽYMAS
Užtikrintas Modemiškame
CASPERS BEAUTY 

SALON
83 I. STREET, arti 4-th Street, 

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth 4645

Namų Savininkai
Ar reikia Jums pataisyt arba įdėt:

PLCMBINGA,
APŠILDYMĄ,
OIL Bl 'KNĖRĮ.
FIKNACE PATAISYT

Duokite Jūsų lietuviui plumeriui 
patarnaut Jums.
Patarimai visokiam reikale Dvkai!

CHAS. KUČINSKAS
322 Dorchester Street,

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: SOUth Boston 2089

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalius dokumentus 

317 E STREET 
(Kampas Broadtvay) 

SOUTH BOSTON. MASS. 
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

MEDICINOS
Telefonas 21IZ4
DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
167 SUMM 

LAWRENC
ER(
iCE,

STREET,
MASS.

DR. G. L. KILL0RY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 

BOSTON. Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien. * 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

....... ........... ..... »
Tel. So. Boston 2660 

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS%
LIETUVIS DENT1STAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 9 vak. 

Subatom iki 5 p.p. 
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.
Seredomis iki 12 dienų.
Ofisas “Keleivio” name.

251 BROADVVAY, tarp iC ir D st 
SO. BOSTON, MASS.

ii OPTOMETRISTAS

Cambridge’uje atsidaro va 
karinės pamokos

Kaip faktą jis nurodo ir p. ir Joseph Urpton. Reikia nių- Iš lietuvių ineina pp. 
Kubilių, kurį jis rekomen- pasakyti, kad mūsiškiu jau- Šalnai, pp. Kapočiai, p. 
davo priimti į Suffolkuni- nuolių darbeliai buvo" jp*a- Aleksandras Chaplik ir p-lė

Cambridge’aus mokvklu vers^teta- tai vietai bu- žiai išpildyti ir publika jais Eleonora Norkunaite
valdyba prašo mus pranešti v- daug aplikantų ameriko- 
lietuviams, kad šią sąvaitę Prijmtas buvo p. Ku
tenai jau atsidaro anglų kai- aIel?7r ^Jes» se*116)1
bos ir pilietybės pamokos amerikonai, sako p. Ar- 
ateiviams. Kitais metais to-;C^er’ “Rengiamės išlaikyti

labai domėjosi.
Visų žiniai.

Dorchesterio SLA. 359
Kas laimėjo dovanas Vy
tauto Draugijos baliuje?

D. L. K. Vytauto Draugi- „“P™ į±m?

kiamos vien tik Cambridge apsigyvenu padėt u m et Ketvirtis buvo paaukavęs dauglinfcsm'um'č
High and Latin mokykloje. į m™,? Amerikos laimėjau-, rąžomąjį setą su auksine
Pamokos buna du vakaru į «<*>• Vena, dalyvi,, p^a. o South Boston gvi
sąvaitę, utaminkais ir ket-, . feupplies C o. — elektnkmj nunerti
vergais, nuo 7:30 iki 9:30.' Amerikos Legijono lietu- prosą.
Lietuviai turėtų tomis pa-p’ių 317 skyrius išrinko savo' Rašomąjį setą laimėjo 
mokomis pasinaudoti, nes; komandierium sekantiems moteriškas tikėtas Nr. 173, 
anglų kalba visiems reika- • metams d-rą C. Landžią- o prosą laimėjo tikėtas Nr. 
linga. ISeymourą. • 95, irgi moteriškas.

karą parengimų nerengti, 
bet dalyvauti musų paren
gime. Komitetas.

Hooveris kalbės.

PickiuickClit?
/

Jeigu jūsų Pardavėjas galėtų 

pagamint Elių patenkiti. 

jo paties reikaląviną

geriausią Elių—

tas produktas butų

PICKWICK!

Spalių 26 vakarą Mecha-
nies Hali patalpoj kalbės 
Herbertas Hooveris, buvęs 
Amerikos prezidentas. Pra
kalbas jam čia ruošia Mas- 
sachusetts republikonų or
ganizacija.

5 puikus kambariai ir 
maudynė.

štymu apšildomi, visi nau 
jausi įtaisymai. Parankus 
visais atžvilgiais ir šviesus. 
Matyti galima bile laiku.

“Keleivio” name, 253 
Broadway, So. Bostone.

ooooooooooeoooeooooooooooooooooosocososisoscoo

Parodyk į Tą Kraną

Gauna mas 12 ancų bonkomis ir pilnom 

kvortem (32 ancų) namų reikalams.

haefenreeeer s. co

Martin Walulis
FURR1ER

PASIUVAM KAILINIUS. KO
TUS, REIPUS, MAFFIE.

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

1854 DORCHESTER AVĖ, 
Arti Ashmont Stoties

DORCHESTER, MASS.
Tel. TALbot 5208.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADVVAY, 
SOUTH BOSTON, MASS. 
Office Tel. So. Boston 0948. 

RES. 251 CHESTNUT AVĖ, 
Jamaica Plain, Mass.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

L STREET 
LIQUOR STORE

LIETUVYS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir abblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 

447 Broad«av, So. Boston, Mass.

TeL University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISTĖ 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

i
€•

PASITARK1T SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo viso
kių kraujo, nervų, odos ir 
kroniškų ligų. Kurie kenčia 
nuo reumatizmo, žaizdų, 
uleerio, kancerio, tumors’o, 
arba r.uo bile odos ar gal
vos odos ligų, reikia pasi

tarti su juom tuojaus. žinokite, kad 
Parduodam geriausius įvairių rūšių paaiškinimas ir patarnavimas visiem 
TONIKA, DEGTINĘ, ALŲ Ir VYNĄ per šj mėcesi duodanaas dovanai.
Visokiose įtalpose: Bonkoms. Gor- DR.GRADY^2* Tr*mont 
’iais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir :
.įžsienio, pasirinkimas didžiausias ir i 
'vairiausias.
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

195
PAS STR1GUNĄ 
L Street, So. Boston.

PAMATYKIT NAUJĄ 
TYPEWRITERJ

PORTABLE UNDERWOOD

Padaryk mokyklos darbą savo vaikams interesin
gu. Gabiausi mokiniai pripažysta, kad • “Under- 
wood Portable Typewri-
ter” pagelbsti geresnį 
pasisekimą moksle.

Instrukcijos Dykai!
> -•

Lengva išmokti vartot.
Tai geriausia dovana 
visai šeimynai.

Jus galite įsigyt Underwood Typewriterį labai len
gvom išlygom pas

ROLAND KETVIRTIS & C0.
322 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4649 
~jrinn~i~rTTT~n~rTTr~r-~rr-r-rnTnnrrrnnnnTmnnnnnnnnnnrirn i n i n nu*1

BOSTON
Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8. 

Nedėliom tik nuo 10—12.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AL 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobiliu* Ir 
Troitcs visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai,

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St. 
SO. BOSTON, MASS.




