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Francuzijos Valdžia Ima 
Nagan Fabrikantus.

I 24 VALANDAS JIE TU-1 mas vykinti, bet neišgali, 
RI IŠPILDYT DARBININ- valdžia sutinka duoti pa-; 
KŲ REIKALAVIMUS, [skolų, imdama po 3 nuošim

čius palūkanų.
Streikieriai šaukia, “Lai gy
vuoja Blumas,” socialistas 

premjeras!
Francuzi joje prasidėjo 

sprendžiamoji kova tarp 
darbo ir kapitalo. Mat, so
cialistams vadov a u j a n t, 
Francuzijos parlamentas šį
met išleido darbininkų nau
dai svarbų įstatymą, kuris 
nustato 4 reformas, būtent:

1. Algų pakėlimą.
2. Apmokamas atostogas.
3. 40 valandų darbo są

vaitę. * M
4. Kolektvves sutartis 

tarp darbininkų ir darbda
vių.

Kapitalistai sako, kad dvi 
pirmutines reformas jie jau 
įvykinę; bet kitų dviejų ne
galį įvesti, nes tuomet jie 
neturėsią pelno iš savo fab
rikų.

Pagal įstatymą, visos ši
tos reformos turi būt įvy
kintos šiais metais, pirma 
negu susirinks antra parla
mento sesija.

Kadangi fabrikantai at
sisako geruoju šiuos Įstaty
mus pildyt ir valdžia iki šiol 
jų da neprispaudė, tai dar
bininkai ėmė kelti streikus. 
Kai kuriose vietose nueita 
da ir toliau. Pavyzdžiui, Pa
ryžiaus priemiesty Billan- 
court’e šiomis dienomis dar
bininkai užėmė Renault’o 
fabriką, kur dirba 34,000 
žmonių, gamindami armi
jos reikmenis ir visokios rū
šies automobilius bei tro
pus. Paėmę šitą fabriką, 
darbininkai pranešė, kad 
jie darysią “socializuotos 
pramonės eksperimentą/’

Tuo pačiu laiku Lille'o 
mieste sustreikavo 45,000 
audėjų, reikalaudami ko
lektyvių derybų ir 40 valan
dų darbo sąvaitės. Apskel
bę streiką, jie iš dirbtuvių 
tačiau neišėjo, bet susėdo 
ant mašinų ir laiko dirbtu
ves užėmę. Panašus streikai 
pradėjo vykti ir kituose 
pramonės centruose.

Pereitą sąvaitę į Lille’o 
miestą nuvyko pats premje
ras Blum pasitarti su strei- 
kieriais ir fabrikų savinin
kais. Streikieriai įtaisė so
cialistui premjerui didžiau
sias ovacijas ir šaukė: “Lai 
gyvuoja Blumas!” Bet ka
pitalistai pasirodė jam la
bai priešingi. Jie pareiškė, 
kad valdžia neturinti teisės 
kištis tarp jų ir darbininkų. 
Įsakymus pramonėj galį 
duoti tiktai tas, kas už tą 
pramonę yra atsakomingas. 
Taigi, esą, jei valdžia nori 
davinėti įsakymus, tai tegul 
ii pirma įveda Francuzijoj 
sovietų tvarką.

Gavęs šitokį arogantišką 
atsakymą, Blumas parva
žiavo Paryžiun ir tuojaus 
išleido fabrikantams ulti
matumą: į 24 valandas pri
imti valdžios atstovo tarpi- 
ninkystę, o į kitas 24 valan
das įvykinti darbininkų rei
kalavimus.

Mažesniems pramoninin
kams, kurie geruoju sutin
ka aukščiau minėtas refor-

Bet stambus fabrikantai 
paskolų nenori; jie tik rė
kia, kad valdžia “neturi tei
sės” kištis į jų biznį. O ištik
rujų parlamentas yra davęs 
jai netik teisę, bet stačiai 
uždėjo jai pareigą tuos re
formų įstatymus vykinti.

Jei kapitalistai geruoju 
valdžios įsakymo nepildys, 
ji turės imtis prievartos. 
Taigi greitu laiku Francuzi
joj gali būti labai reikšmin
gu įvykių.

Surinkta Jau $35,000 
Ispanijos Darbinin

kams.
Tarptautinė Unijų Sąjun

ga yra atsišaukusi į viso pa
saulio darbininkų organi
zacijas ragindama rinkti 
Ispanijos darbininkams pi
nigus. Aukos renkamos vi
sose šalyse ir siunčiamos į 
unijinį Internacionalo cen
trą Paryžiuje. Amerikos au
koms rinkti buvo įkurtas 
“Darbininkų Raudonas 
Kryžius Ispanijai” (Labor’s 
Red Cross for Spain). Jo 
priešaky stovi International 
Ladies Garment Workers 
Unijos- prezidentas David 
Dubinsky (3 West 16th st.. 
New York). “Labor Chest” 
praneša, kad į šitą fondą 
New Yorke yra įplaukę jau 
$35,000 aukų. Amerikos 
darbininkams nustatyta 
kvota yra $100,000. Mano
ma, kad ši suma greitai bus 
surinkta.

Sako, Amerikos Dar- Įdomi Politinė Byla JIEKSIKA REMIA 
bininkai Nedavalgę. Anglijoj.
Am. Darbo Federacija kai- ■ Už sąmokslą užmušti kara- 

tina kapitalistus ir Vy- lių McMahon gavo 1 metus
riausį Teismą. kalėjimo. 20,000 šautuvų ir 20,000,-

Amerikos Darbo Federa- panedėlį Londone bu- 000 šerinių. Dabai senato- 
išleido Washingtone vo teisiamas airys George rius Rodriguez įnešė Sena-

savo mėnesinę biznio ap- McMahon, kuris parodos tan pasiūlymą, kad Meksi-
žvaigą, kurioje gyvais f ak- metu 16 liepos išsitraukė re- prezidentui butų (luotą
tais parodo, kad dabartiniu veiverį prieš Anglijos kara-
metu, kai korporacijų pel- lių Edwardą VIII. Teisme 
nai auga milionais, darbi- McMahon nesigynė ir pasi
ninkai turi dirbti nedavalgę gailėjimo neprašė: priešin- 
ir jų šeimynos daugely vie- gai, jis prašė, kad jį uždary
tų pusbadžiauja. Švedijoj, tų kalėjiman kaip galima 
kur prie valdžios stovi so- ilgesniam laikui; kitaip, jį 
cialistai, darbininkai esą nužudysią kiti sąmokslinin- 
daug geriau maitinami, ne- kai, kad jis juos dabar išda
gų Jungtinėse Valstijose. vęs. Tie sąmokslininkai esą 

Amerikos kapitalistai ga- “svetimos valstybės agen- 
iėtų ir turėtų mokėti savo tai.” Vienas jų esąs kažin 
darbininkams geresnį atly- koks baronas svetimoj at- 
ginimą už darbą, bet niekas stovybėj Londone. Už kaia- 
jų prie to neverčia. Šitam liaus užmušimą jam buvę 
tikslui buvo įkurta NRA, prižadėta 150 svarų (750 
kad kįlant kapitalistų pel- dolerių). Karalius turėjęs 
nams, butų keliamas atlygi- būti nušautas šių metų 23 
nimas darbininkams. Bet birželio, kuomet buvo jo 
Vyriausis Teismas šitą nau- gimtadienio iškilmės. Tas 
dingą darbininkams organą nepavyko, todėl jis, Mc-

ispanu. Hitlerio Orlaiviai Bombar-
pardavė Ispanijos valdžiai duoja Ispanijos Sostinę

VJENU UŽPUOLIMU UŽ-i akiu, kad vokiečių lakūnai 
MUŠĖ 400 ŽMONIŲ. jau nenešioja nei ispaniškų

-------- .. . I uniformų. Jie sulipa Į savoNacių aeroportaa Ispanijoj , lėktuvus įr lekia Tie
ucliai saugojamas nuo sve- . patys orlaiviai andai patro-
timšalių korespondentų. ; liavo ir Cadizo apylinkę, 
Pereitam “Keleivy7” ra- kur 6 bombos buvo numes- 

šėm, kad po 7 sąvaicių at-'tos į Amerikos laivą ‘Kane.’

gale remti Ispanijos kovą 
prieš kruvinąjį fašizmą vi
somis galimomis priemonė
mis. Be to, senatorius Rod
riguez padarė įnešimą, kad 
Meksikos parlamentas nu
siųstų Ispanijos valdžiai pa
sveikinimą ir pritarimą tai 
kilniai idėjai, kurią ji taip 
narsiai gina.

Meksikos ginklai ir amu
nicija jau pasiekė Ispaniją.

Mahon, nutaręs karalių įs
pėti, kad jo gyvybei gręsia 

krinta kartu ir ant Vyriau- pavojus, ir metęs po jo ark- 
siojo Teismo galvų. ‘ ' lio kojomis revolverį. Liu-

-------------- dininkai teisme patvirtino,
Komunistų Kandida- ^ McMahon į karalių vi-
tui beleido Kalbėti, revolveri ir metęs jį į kara-

Pereitą nedėldienį komu- ^ai ^as Par°doj jojo rai-
nistų kandidatas i preziden- . x— ; -- j - -- IeL-Ian<p« visns teismastus. bari J5rowder, turėjo; 7 ” ~—~~
kalbėti juodašimčių valdo- McMahoną metams
mam Floridos mieste Tam- liejimo. Sako, nors tu ir 
pa. Salė buvo paimta ir iš non b“t didvyris, vistiek 
kalno užmokėta, bet atėjo mes tokios garbes nenorim 
būrys juodašimčių, turbut ,^u .pripažinti; vietoj to, 
policijos pamokytų, užraki- 'duosim tau 12 menesių ne- 
no salės duris ir apvedė salę laiJ,v®s* . . „ , . . ,
virvėmis, kad niekas nepri-Į Tai ,^aiP sve^iai Į>au- 
eitų artyn. Brovvderis mušė ^zia..P°.ltlI}1Vs ^fteJ1U5“ 
Rooseveltui tele gramą, Anglija. Jeigu MacMahon 
reikšdamas savo protestą. paleidęs revohenu
Bet Rooseveltas čia nekal- ?5a Smetoną, Hitlen ai 
tas ir jis neturi galios šito-Į Mussolmb J1S butli ^šaudy
ki patriotų chulizanizmą su- tas-
tabdyti. Prakalbų rengėjai

sugriovė. Taigi atsakomybė 
už darbininkų skurdą dabar

Baisi Katastrofa 
Norvegijoj.

Pereitą nedėldienį Nor
vegijoj įvyko šiurpulinga 
nelaimė. Apie 6,000 pėdų 
aukščio Rognės kalnas nu
griuvo į Leono ežerą ir išva
rė į visas puses vandenį, ku
ris sunaikino Leono mieste
lio apylinkę, nepalikdamas 
nei vieno sveiko namo ir be
veik nei vieno sveiko žmo
gaus. Ištikro, idi nedaug 
gyvų teliko. Jau suskaityta 
73 lavonai, o kitų da nesu
randama. Išlikę keli gyvi y- 
ra sužeisti. Rognės kalnas 
buvo labai -status, jo viršūnė 
buvo išsikišus į ežerą dau
giau, negu jo papėdė, ir sve
timšaliai turistai visuomet 
stebėdavosi, kad žmonės 
nebijo tenai gyventi. Ne 
vienas sakė, kad tas kalnas 
kada nors nugrius, ir ištik
rujų jis nugriuvo.

Plieno Pramonėj Dir
ba 451,000 Žmonių.
“The New York Sun” 

praneša, kad dabartiniu 
laiku Amerikos plieno in
dustrijoj dirba iš viso 451,- 
000 žmonių. Tai esą 32,000 
žmonių daugiau, negu buvo 
1929 metais, kuomet plieno 
pramonė buvo pasiekusi 
aukščiausio gamybos laips
nio visoj savo istorijoj. Per 
pirmutinį šių metų pusmetį 
plieno pramonė išmokėjusi 
$344,000,000 algų. Ši suma 
esanti 28 nuošimčiais dides
nė, negu 1929 metais per 
pirmąjį pusmetį buvusi.

BROOKLYNO GENGSTE-
RIAI UŽMUŠĖ KRAU- 

TUVNINKĄ.
Pereitą nedėldienį Broo

klyno gengsteriai sušaudė 
46 metų amžiaus krautuv- 
ninką Rozeną. Jo kunan su
varyta 15 šūvių. Jį rado sa
vo krautuvėlėj negyvą gu
lint ant grindų. - Policija 
spėja, kad gengsteriai nu
žudė jį dėl to, kad jis rengė
si užsidėti trokų biznį, iš 
kurio seniau jie buvo pri
vertę jį pasitraukti.

6 žuvo po traukiniu.
Inkster, Mich. — Netoli 

nuo čia traukinys sudaužė 
automobilių ir užmušė 6 
žmones, kurie važiavo sker
sai gelžkelį. Visi užmuštieji 
buvo iš Ecorse. Mich.

Fašistai Išmušti iš 
Huescos.

Jau 3 rugsėjo Ispanijos 
valdžia vra paskelbusi, kad 
fašistai buvo išmušti iš Hu- 
esca miesto, kurį jie laikė 
nuo pat sukilimo, tačiau iki 
šiol nei vienas Amerikos 
kapitalistų laikraštis nepa
minėjo tos žinios antgal- 
viuose. Bet kai fašistai pa-

šita žinia pasiekė Parvžių, ’m.a matelį, tai ta> 
tuojaus Francuzijos fašistai >■? skelbiamas
oradėjo Bullittą koliot. ju stambiomis raidėmis ir kar-
' nas “Action Francai- “J?™8 Per kebas ^!en,as- 
se - išvadino ji “bolševikų ?alsu? no.ras .^mugtis ta
ngentu” ir priduria, kad slst1 liejimais.

dabar nutarė traukti miestą; 
teisman už padarytus jiems 
nuostolius.

Iškoliojo Amerikos
Ambasadorių.

Amerika yra paskyrus sa
vo ambasadorių Paryžiun 
Williamą Bullittą, kuris iki 
šiol atstovavo Washingtono 
reikalus Maskvoje. Kaip tik

Moteris Kėsinosi Su
daužyt Traukinį.

Ohio valstijoj policija su
ėmė 30 metų amžiaus Edi- 
thą West su trimi jaunais 
vyrais dėl kėsinimosi sudau
žyt traukinį ties Coshocto- 
no miesteliu. Suimtoji mo
teris prisipažino, kad ji iš- 
tiesų kėsinosi su tais vyrais 
keleivinį traukinį sudau
žyt, o paskui visus keleivius 
apiplėšti, nes jai reikėjo pi
nigų gauti divorsą nuo vyro. 
Ji turinti kitą meilužį ir no
rinti už jo ištekėti.

kaklios kovos, fašistų gene
rolas Molą paėmė Iruno 
miestą šiaurės Ispanijoj. 
Dabar tenka pranešti, kad 
paimtas jau ir San Sebas
tianas. Paimtas be mūšio, 
nes respublikos gynėjai jau 
nebeturėjo amunicijos. Jie 
pasiėmė savo ginklus ir ki
tokią karo medžiagą ir pa
sitraukė į Bilbao, kitą pajū
rio miestą, kuris tebėra dar 
valdžios rankose.

Paėmęs Iruną ir San Se
bastianą, dabar gen. Molą 
ruošiasi didžiajam žygiui į 
Madridą. Paimti Madridą, 
tai vyriausis Ispanijos fa
šistų tikslas. Hitleris ir Mus- 
solini prižadėjo pripažinti 
juos “tikrąją Ispanijos val
džia,” jeigu jie tą miestą 
paims. Ir pasirodo, kad Hit
leris net padeda jiems Mad 
ridą bombarduoti.

Štai, ką šią sąvaitę prane
ša iš Ispanijos vienas “New 
York Times” koresponden
tas:

“Rinktiniai pietinės fa
šistų armijos kareiviai vėl 
eina nuo Talaveros link Ma- 
ąuedos, iš kur vienas gele- 
geležinkelis veda į Madri 
dą, o kitas į Toledo. Ir išro 
d o, kad sostinės apsauga 
iradeda irti. Bet maištinin- 
<ų laimėjimai priklauso 
vien tik vokiečių oro laivy
nui, kuris tarnauja genero 
ui Franco. Madrido pilie 

čių gvardija ir milicija nar 
šiai mušėsi ir sulaikė ge
riausius fašistų pulkus ne
pasiekus jiems Talaveros 
Tačiau kai dvi dienos atgal 
atskrido vokiečių orlaiviai, 
miesto gynėjai neatsilaikė.

“Man pavyko sužinoti 
Caceres paslaptį. Tai pa
slaptis, už kurios sužinoji
mą kiekvienas svetimšalis 
korespondentas čia buvo į- 
mestas kalėjiman, arba bu

Bullittas norįs išprovokuoti POPIEŽIAUS IR 
Francuzijos-Vokieti jos ka- rjo “BENDRAS 
rą, “kurio Maskvos Leninas1
trokšta.”

HITLE- 
FRON-

TAS.”
šiomis dienomis 
mirtiną karą ko

munizmui. Tuojaus tą patį 
stas, ką jis turi į tas fašistų padarė ir popiežius. Jis per 
koliones atsakyti, atsakė: radio prakeikė komunizmą 
Per kvailas dalykas, kad kaip aršiausi žmonijos prie- 

apie jį kalbėti.” šą ir liepė visiems katali-

Hitleris
Bullittas tuo tarpu da te- paskelbė 

ėra Washingtone. Palrlau. '-----:-----

RUSŲ MANEVRAI LEN
KIJOS PASIENY.

Pereitą sąvaitę Lenkijos 
pasieny, pusiaukelėj tarp 
Berlyno ir Maskvos, prasi
dėjo Sovietų armijos ma- 
nievrai. Maskvos spauda 
tuo tarpu rašo, kad karas 
neišvengiamas ir Rusija tu
ri būt jam pasiruošusi.

Jei kas norėtų šitą ofi
cialiai užginčyti, tai aš siū
lau sudaryti tarptautinę ko
misiją ir nusiųsti ją į Cace
res ištirti dalyką. Vokiečių 
komendantas čia turi namą 
šalia gen. Franco buveinės. 
Vokiečių lakūnai apsirengę 
baltai, išskyrus tik du, ku
rių vienas dėvi mėlyną švar
ką, o kitas rudą. Visi jie gy
vena Alvaraz viešbuty, kur 
jie valgo prie milžiniško 
stalo.

Rizikuodamas savo gy
vybe, aš įsigavau į tą vieš
butį ir paprašiau, kad man 
parodytų pavardžių knygą, 
kur registruojasi viešbučio 
gyventojai, bet man buvo 
paaiškinta, kad vokiečiai 
toj knygoj visai nesiregist- 
ruoja.”

Tai ve, ko vertas Vokieti
jos pasižadėjimas “nesikiš
ti” į Ispanijos vidaus karą! 
Ar galima tuomet stebėtis, 
kad Francuzijos ir Angli
jos darbininkai reikalauja 
tą “neitralitetą” atmesti ir 
duoti pagalbą Ispanijos val
džiai? Jeigu Madridui nie
kas nepadės, kuomet su fa
šistais eina Vokietija, Por
tugalija ir Italija, tai demo
kratinė valdžia neatsilai
kys.

Ispanija Parduosian- 
ti Fašistus Francu- 

zijai.
Paryžiuje pasklido gan

dų, kad Ispanijos vyriausy
bė esanti pasiryžusi pavesti 
savo Morokos koloniją 
Francuzijai. Kadangi toji 
kolonija dabar yra svar
biausia Ispanijos fašistų at
rama, tai paėmus ją Fran
cuzijai į savo rankas, ispa
niški fašistai tenai turėtų 
būt nuginkluoti ir visa jų 
veikla prieš Ispaniją likvi- 

ar

bėra

SOCIALISTAI NOMINA
VO BRIDGEPORTO MA
JORĄ I GUBERNATO

RIUS.
Connecticut valstijos šo

kams naikinti komunistus 
visais galimais budais.
ŽUVAUDAMA PRIGĖRĖ 

MOTERIS. ____
Merrimack upėj, Ne\v 

cialistų organizacija pasta- Hampshire valstijoj, perei- 
tė pilną kandidatų sąrašą tą sąvaitę prigėrė Maude8 
ateinantiems rinkimams. Į Drowne, 50 metų amžiau: 
valstijos gubernatorius no- mergina. Jai žuvaujant su 
minuotas dabartinis Bridge- stojo širdis ir ji išvirto iš 
porto miesto majoras Jas- valties Į upę. Keista, kad 
per McLevy, o į kongresma- pernai jos tėvas irgi mirė 
nūs — Martin F. Plunket iš ant vandens dėl širdies su- 
Wallingfordo. stojimo.

MOTERIS NUŠOKO I
NIAGAROS KROKLĮ.
Niagara Falls, N. Y.—Pe

reitą sąvaitę čia jauna švie
siaplaukė moteris užsilipo 
ant tilto atramos ir nušoko 
stačia galva apie 200 pėdų 
žemyn į kriokiantį vandenį 
Jos niekas daugiau nematė

CALIFORNIJOS LAKŪ
NAI JAU MASKVOJE
Du rusai lakūnai, Leva- 

nevskis ir Levčenko, kurie 
andai išskrido iš Califomi- 
jos, pereitą nedėldienį jau 
pasiekė Maskvą, padarę 6,- 
000 mylių kelionės. Jie skri
do nusileisdami ir pasilsė
dami.

vo taip dabojamas kad ga- duota - Tik kiausimas>
Įėjo issiųst. vien tik cenzu-; Francuzijos valdžia Ispani. 
uotas žinias. Paslaptis yra, j MoroJka isiims F ar

u“rt.i?n™ iai butų galima sulaikyt su 
Francuzijos “nesikišimo” 
politika. Paryžiaus dien-

teijte !alekl? .bombar- tina, kad tai butų pilnai pa
duoti Madridą ir jo ąpsau- isin nes e*,įnt A1£e. 
gas, o taip pat vaikyti vai- cir0 ir MadHdo sulartim% 
dzios lėktuvus, kūne ata- Francuzįja gali globoti'vi- 
ltuoja maistininkus is oro. I rff į,ltcfno f Mo_ 

Tai yra stebėtinas daly- roko;
kas, kad svetimos valstybės _________
lakūnai gelbėtų Ispanijos RUSIJOJ BUS TEISIAMA 
maištininkams teisėtą šalies 36 VAGYS,
valdžią griauti. Aš mačiaar Maskvos žiniomis, perei- 
10 milžiniškų žaliai nuda- sąvaitę prasidėjo 36 šal- 
žytų vokiškų bombanešių dytuvų sindikato tarnauto- 
’ėktuvų ir 17 persekiojamų byla už vagystes. Vogda- 
lėktuvų. Mačiau, kaip visi mj jr eikvodami jie padarę 
jie pakilo iš milžiniško aero kraštui 1,700,000 rublių 
oorto, kuriam įtaisyti ant nuostoliu.
greitųjų buvo suvaryta tuk-, *-------------
stančiai darbininkų. Maišti- KONFISKAVO $14,000,000 
ninkai čia giriasi, kad vienu FAŠISTŲ TURTO, 
tik užpuolimu iš oro jie už-j Madrido vyriausybė pa
muše Madride 400 žmonių.Įdarė fašistų lizduose eilę 
Tai buvo Hitlerio orlaivių kratų ir rado paslėpta $14,- 
darbas. ! 000,000 pinigų ir kitokių

“Caceres yra taip uoliai Į vertybių. Viskas konfiskuo- 
saugojamas nuo svetimų ita.

si gen. Dranco būklė, yra 
paversta į milžinišką lauką 
vokiečių orlaiviams, kurie

I



Antras Puslapis.

rį buvo užtraukęs laikinas, 
krikščionybės kunigų įsiga
lėjimas.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

įdomesni Šių Dienų Įvykiai Ir Žmonės.
No. 38. Rugsėjo 16 d., 1936 m.

KĄ DUODA ŽMONĖMS 
KRIKŠČIONYBĖ.

“Draugas” polemizuoja 
su “Naujienomis” dėl krikš
čionybės vaidmens. Krikš
čionybė esanti kur kas kil
nesnis mokslas, negu komu
nizmas. Anot “Draugo ’—

“Krikščionybė siekia to, 
kad išnyktų skriaudos. Netu
ri būti nei skriaudėjų, nei 
skriaudžiamųjų...

“Kas kita yra su Rusijos

BRAZILIJOJ PRADĖJO 
EITI ŽURNALAS 

“RYTAS.”
Sao Paulo mieste, Brazi

lijoj, Lietuvių Meno Mėgė
jų Ratelis "Rytas” pradėjo 
lesti mėnesinį žurnalą, ku
ris taip pat “Ryto” vardu 
pavadintas. Mes gavome jo

komunizmu... Rusijos, kaip ir antrą numerį ir, reikia pri- 
kitų kraštų, komunistų tikslas pažinti, jis daro neblogo Iš
yra: užgrobti kitų žmonių tur
tų, kelti revoliucijas, žudyti, 
kovoti su religija, deginti baž
nyčias, žudyti dvasiškiją ir ti
kinčiuosius. Pavyzdžius turi
me iš Rusijos ir dabar Ispani
jos gyvenimo.’’

Gi “Naujienos” atkerta:
“Bet pavyzdžiais iš Rusijos 

ir Ispanijos gyvenimo galima 
parodyti, kad krikščionybė v- 
ra dar daugiau nusidėjusi, ne
gu bolševikai. Rusija buvo

pudžio. Tiesa, spaudos dar
bas prastokas, bet žurnalo 
turinys gana įdomus. Tvar
ka taipgi gera. Straipsniai 
neilgi, parašyti gyvai ir gy
vomis temomis. Pavyzdžiui, 
svarstomas ištau t ė j i m o 
klausimas: kodėl Brazilijos 
lietuviuose nėra vienybės ir 
kodėl jie nepaiso apie lietu
vybę? Atsakymas randa
mas trumpas ir teisingas, 
būtent: “Kada lietuviai ma

čią parodyti 3 atskiri dalykai: Viršuje japonų jurininkai IVashingtone pasilenkę atiduo
da pagarbą “Nežinomojo Kareivio’’ paminklui. Apačioje iš kairės Anglijos karalius Edvardas 
VIII atostogaudamas važinėjasi motoriniu botu Jugoslavijoj su viena moteriške. Apačioje iš 
dešinės parodyti du Ispanijos fašistų generolai prieš karo teismą Madride. Jiedu buvo pa
smerkti ir sušaudyti kaip respublikos išdavikai ir liaudies priešai. Jiedu čia sėdi tarp šautu
vais ginkluotų kareivių. i

ys naudą būti lietuviais, ta krikščioniška šalis per tuks- da jie jais bus.tanti metų. o ar tenai nebuvo Kitas aktualus klausimas:----------------------------------
•skriaudėjų ir skriaudžiamu- kodėl Brazilijos lietuviai, 1935 METAIS TAUTININ- ' 
jų ? Ar tenai viešpatavo tei- neskaito sa\o spaudos. K?\I NUŽU^^Ė 7 ŽM^^NF-S i
singumas ir lygybė’? Anaip- Kažkoks “patriotas” aiš- T. *!
tol. Rusijoje nelygybė buvo Kina, kad čia esąs kaltas /‘Lietuvos Žinių 24 rug- 

žmonių skriaudi- girtuokliavimas negerbi- piučio laidoje yra paduota
mas savo tautos, atsidavi- trumpa statistika, kuri pa- Grigorijus Zinovjevas (ti- 
mas internacionalizmui, iš- ! . . kiek Lietutos tauti- kra pavarde Apfelbaumas),
virtimas išgamomis ir tt. ninkai per 1935 metus nu- vienas žymiausių Sovietų

Žinoma, tai yra žioplas baudė žmonių. Pasirodo, Rusijos komunistų partijos 
dalyko aiškinimas. Ir užtai kad 1 asmenys buvo nužu- šulų. Zinovjevas buvo Leni- 
kitas "Ryto” bendradarbis dyti, 8 buvo pasmerkti ka- no artimiausias bendradar- ov< - 
jį sumuša. Jis teisingai pa- amžiui, o

Apie Sušaudytus Bolševikų Vadus.

didžiausia 
mas aršiausias; liaudis buvo 
paskendusi skurde ir tamsy
bėje. O tuo tarpu tie elemen
tai, kurie krikščionybės vardu 
Rusiją valdė — caras, bajorai 
ir krikščioniškos bažnyčios 
dvasiški j a — buvo apsikrovę 
lobiais.

“ ‘Draugas’ gal sakys, kad 
krikščionybė Rusijoje nebuvo 
‘tikra’, buvo stačiakiška, o ne 
katalikiška
me į Ispaniją 
dar ilgiau ir stipriau buvo Įsi
galėjusi, negu ’pravoslavija 
Rusijoje. Ką gi šita, katalikiš
koji krikščionybė atnešė Ispa
nijai ir jos žmonėms? Beveik 
tokį pat skurdą, tamsybę, ne
lygybę ir skriaudas, kokias 
kentėjo ir Rusijos liaudis!

“Kurioje Europos šalyje yra 
didžiausias beraščių nuošim
tis? Ispanijoje. Kur yra dau
giausia suvargę valstiečiai ? 
Ispanijoje?

“O kurios šalies bajorija tu
ri didžiausius dvarus? Ispani
jos. Kurioje šalyje yra di
džiausia vienuolijų ir bažny
tinių ordinų, valdančių milži
niškus žemės plotus ir kito
kius lobius? Ispanijoje.

“Taigi, sprendžiant pagal 
tą, ką krikščionybė davė žmonėms tose dviejose šalyse, ten- 
Jta pasakyti, kad ji pasirodė 
neturinti nieko bendra su tais

Zinovjevo ir Kamenevo 
biografijos.

ISPANIJOS FAŠISTŲ IR LIAUDIES 
ą FRONTO VALDŽIOS KARINĖS SPĖKOS

Ispanijos fašizmas turi miestus bombarduoti. Bet 
daug generolų, karininkų, daugelio pakraščių miestų 
kunigų, dvarininkų ir kito- artilerija yra galingesnė, 
kių “aukšto luomo” dyka- negu laivų, todėl laivai nie- 
duonių, bet neturi masinės ko ypatingesnio ir negali 

'padaryti sukilėlių tvirto
vėms. Ispanų karo laivynas, 
kuris susidaro iš 2 linijinių 
'aivų, 7 kreiserių ir 43 ma
žesnių laivų, vis dėlto butų 
oersilpnas, jei tektų susi
durti su italų ar vokiečių 
karo laivais.

Vokietija į isnanų vande
nis yra pasiuntusi 8 karo 
’aivus (kitomis žiniomis, 15 
laivų’), jų tarpe geriausius 
karo laivus (“Ad mirai 
Scheer” ir “Deutschland”). 
Italija turi mažiausia 5 lai
vus, o Anglija tuo tarpu a- 
prie 40 karo laivų (jų tarpe 
galingiausius karo laivus 
pasaulyje).

Neskaitant užsienių fa
šistų įsikišimo, jėgų santy
kis Ispanijos abejose kovo
jančiose pusėse yra toks: 
ispanų fašistai turi didžią
ją dalį pėstininkų, visą ka
valeriją, dedelę dalį artile
rijos, iš viso maždaug 70,- 
000—100,000 kariuomenės. 
Ši kariuomenė turi daug re
guliarių karininkų ir fašisti
nių organizacijų vadų. Ten, 
kur yra sukilėlių kariuome
nė, jon mobilizuoti ir visi 
rezervai. Be abejo, fašistai 
yra gerai organizuoti. Jie 

labai atkakliai ir be 
musių, aišku, nepa

siduos. Liaudies fronto pu
sėje yra 25.000 civilinės 
gvardijos, paskiau smogikų 
ir liaudies milicijos, kurios 
skaičius nežinomas (Barce
lona pranešė, kad apie 40,- 
000 yra sumobilizuotai. Jei
gu uoliai butų imtasi orga
nizuoti revoliucinę kariuo
menę, per trumpą laiką ga
lėtų sudalyti ją gana ne
menką, kuri skaičiumi butų 
žymiai gausesnė už sukilė
lių kariuomenę.

Dalis karininkų yra prisi
dėję prie liaudies fronto.

Nepaprastas Madrido vy
riausybės pliusas yra oro 
laivynas, kuris yra labai ak
tyvus. Madrido vyriausybe 
aviaciją ir dabai’ dar gero
kai sustiprino. Ir laivyno iš
tikimybė yra didelė parama 
Madrido vyriausybei.

Padėtis liaudies fronto jė
goms yra labai sunki, bet iš 
dalies ir dėkinga. Fašistų y-

papėdės, t. y. neturi minių, 
kuriomis galėtų drąsiai at
siremti. Liaudis, darbinin
kų masės, fašistų nekenčia.

Liaudies Fronto valdžia 
turi savo pusėje tautos pasi
tikėjimą ir paramą, bet ši
tos spėkos nėra organizuo 
tos ir nėra kariškai išlavin
tos. Ir jeigu iš šalies fašistų 
niekas neremtų, tai atsilai- 
kyt ilgai jie negalėtų. Bet 
juos remia kunigų ir gene
rolų valdoma fašistiška Por
tugalija ir kitos reakcinės 
šalys, kurios nenori, kad de
mokratija laimėtų.

Kokie yra maištininkų at
ramos punktai? Vidurže
mio juroj ir Atlanto vande
nyno salose, o taipgi ispanų 
Moroke, divizijų vadai yra 
visiški viėšpačiai, nes jie ten 
yra gubernatoriais. Todėl 
nenuostabu, kad ten sukili
mas geriau buvo suplanuotas 
ir geriau pavyko.

Pirienų pusiausalyje mai
štininkai laimėjo daugiau
sia ten. kur buvo kariuome
nės štabai ir didesni kariuo
menės vienetai. Ispanija tu
ri aštuonias tokias sritis: 
Seviliją, kur yra stipriausias

pripažino savo “klaidas” ir 
vėl grįžo į partijos eiles.
Bet varydami opozicinį dar- sukilėlių pietų kariuomenė: 
bą vėl suklupo. 1935 metais, Saragosa — kur yra vyriau-i j]”.1 
Kirovo nužudymo byloje sias štabas, didelis skaičius 
Zinovjevas buvo nuteistas kariuomenės ir visos svar- 
10 metų kalėti. Dabar gi Zi- blausios karinės akademi- 

Tokios akademiiosbuvo už tą patį ios.
i , . ,............... p, .. prasižengimą teisiamas ant^ kiekvienoje revoliucijoje

-—- —----- 7-0— r- , sugrusti i sunkiu J1S piieS ^‘US1^OS re' ru kartu ir sušaudytas. vaidina svarbų vaidmenį.
rodo, kad tamsumui ne gir- . ,bu?° ‘P^urti į sunkiu- vohuciją gyveno užsieny. . * .. Toliau Burgos kur vra isi-
tuokliavimas ir “intemacio- « darb^ kalėjimus nuo 5 Zinovjevą vadindavo “Le- Zinovjevas buvo puikus ^įgos xur yra į
nalizmas” vra kalti bet kai- ,kl 20 metu. nino ginklanešiu ” kalbėtojas., talentingas žur- u5- . md ^įninKų vyi iauS vra ta« skurdaskmfa- minėtos statistikos pa- ™ g^ane^- J > °nebloga ^be’r P?Sahau Valadoli-

. Gerai, pažvelgiu- “e m^žmonės IJetuvofe «rodo, kad 1935 metais Lie- Zmovjevas kartu su savo y ' • das. Šios keturios vietos yra
Ii,a kur katalikvbė ™ ų įmones Lietuv oje mokytoju ir draugu Leninu fašistų rankose, o galbūt irUją, kur katalikybe turėjo augtl. Girdi: luv.?Je.DU'°, ne.L Keli šimtai 1917 metu kovo mėnesio ----------- -

politinių bylų, kutent:
“šaly, kur dirbdama dieną ■ 

ir naktį liaudis negali pasida
ryti sau imartomesnį duonos . „ .
kąsni, jokiu budu negali klės- (^Ja. lelkia pažymėti, kad 
tėti kultūra, negali būti pro- dl(?Ziausi valstybės isdavi- 
greso_ 'kai yra patys tautininkai,

“Jeigu užklaustume musų.P_es nakties laiku užpuo- 
koloniją. kodėl apleido savo tė- ? 'aisty bę 11 smurtu nuvei- 
viškę ir čia atvyko?—tai apie teisėtą jos valdžią. Ta- 
90 nuošimčių atsakymų gau- P1?11 J1.6 t0 P1'?"
tume tokių: ‘negalima arba/}ze.n^irP.U‘ Nusikaltėliais Jie 
sunku buvo gyventi, maniau įkaito tik tUOS, kurie pne- 
čia užsidirbti pinigų ir page- 5,inįp JŲ smurtui ir Stoja UZ 

Steigiamojo Seimo priimtą 
konstituciją.—Red.)

23 žmonės buvo nubausti

rinti gyvenimą.’
“Reiškia, dauguma buvo

priversta bėgti iš Lietuvos ir 
keliauti svetur duonos jieš
kant. Brazilijos fabrike, gat
vėje. saliunuose musų jauni
mas susiliejo su visų tautų 
jaunimu Į krūvą ir sudaro tą 
linksmąjį Brazilijos jauni
mą...’’

Taigi išeina, 
siekimais, kuriuos ‘Draugas’ vįaj “nemato 
randa krikščionybėje. Ir rei- lietuviais.”Ir rei
kia turėti galvoje, kad Rusijo
je ir Ispanijoje krikščionybė 
viešpatavo per tūkstanti metu—taigi ji turėjo pakanka
mai laiko tenai vykinti savo 
idealus gyvenime.

“Tuo tarpu rusiškas komu- 
nižmas tegyvuoja mažiau kaip 
du dešimtmečiu. Pas rusus 
dar gali būti vilties, kad ateityje dalykai pasitaisys... O ko
kį pasiteisinimą gali turėti krikščionybė, kurios evangeli
ja jau beveik per du tukstan-'

185 žmonės buvo nubau-
uYiAc i erl o v-i m o 

▼ c«*ovjr xouai iiucj.

pagal “tautai ir valstybei 
saugoti įstatymą.” (Tai yra 
“įstatymas,” kuris ištikrujų 
ne valstybę saugoja, bet 
draudžia kritikuoti tauti
ninkų klaidas.—Red.)

204 žmonės buvo nubaus-
kad lietu- ** uz “pasipriešinimą val- 

naudos būti džios organams,” kitaip pa
sakius — už pasipriešinimą

Taip pat ir su lietuviška- tautininkų sauvalei.
ja spauda. Daugumas ne- Tai tiek žmonių už politi- 
mato iš jos naudos, nes— ką buvo nubausta 1935 me-

•■Daugumas musu kolonijos ku0“e1t Lietuvoje, pa-
literaturos yra visai priešinga lyginamai, buvo da ' ramu. 
skaitytojų dvasiai. Lietuvos Na. O kiek gi bus nužudy- 
‘didvyrių’ garbinimas visai tų šiais metais, kuomet uki- 
nerimtas, neapgalvotas... Do- ninkai pradėjo aktingiau 
ros mokytojai puola lietuvius kovoti už geresnį būvį ir 
už girtuokliavimą ir pasileidi- j kuomet žmonių šaudymas 
mą. o patys girti ir pasileidę nuaidėjo po visą pasaulį? 
nedorybei kelią rodo. žodžiu. -----------------

čid metu yra pasaulyje skelbiama ir kuri per ilgus šimtmečius visoje eilėje šalių laikė savo rankose visą valdžią— j kuomet šiandien matome, kad kaip tik tose šalyse, kur krikš
čionybė buvo daugiausia įsigalėjusi. tai žmonių gyveni
mas labiausia nusitolino nuo 
idealų, kuriuos ji skelbia?”

skaitytojas ikšiolinėj musų 
spaudoj neranda savo dvasiai 
peno. Ir, todėl, vieną numeri 
nusipirkęs, nusispiauna ir dau
giau jau neperka.”

Musų patriotai čaižo mus 
botagais už girtuokliavimą, 
sako “Ryto” rašytojas, bet 
tuo pačiu laiku brukte mum 
bruka pirkti savo išdirbys
tės “tautišką krupniką,” ku-

Bet tai da toli ne viskas rį jie skelbia net ir tam pa-
apie krikščionybę pasakyta. 
Krikščionybės užkurti lau
žai laisviau protaujantiems 
žmonėms deginti, jos be
protiška kova prieš mokslą 
n* jos kruvini kryžiaus karai 
padaro ją da didesne žmo
nijos nelaime, negu tas eko-* • • • • J 1

ciam "Ryte.”
Išeina, vadinasi, kad gir

tuokliavimas yra blogas 
daiktas tik tada, kai lietu
vis pasigeria pas svetimus; 
bet jei jis girtuokliaus pas 
savo patriotus, tai tada jau 
bus viskas tvarkoj, nes pel-

pomini^ minis skurdas, ku- nas eis į jų kišenių.

KUN. VALADKA ŽADA
TRAUKTI “LAISVĘ” 

TEISMAN.
“Laisvė” įdėjo savo ko

respondentų iš Lawrence’o 
keliatą ilgų rašinių, kuriais 
labai tendencingai buvo že
minamas tautinės parapi
jos buvusio klebono kun. 
Valadkos vardas, o Romos 
katalikų parapijos klebo
nas kun. Juras taip išgirtas, 
kad išrodė, jog tai paties 
kun. Juro rašytos korespon
dencijos.

Šitais rašiniais kun. Va
ladka pasijuto užgautas ir 
dabar parašė “Laisvei” lai
šką, kad jeigu ji tų šmeižtų 
iki 18 rugsėjo neatšauks, tai 
jis trauksiąs ją teisman.

Levas Kamenevas (tikra Korona. Likusios trys įgu- 
revoliucijos laimėjimo at- pavardė — Rozenfeldas). įos; Madrido, Valencijos ir 
vyko į Rusiia. Abudu važia- Senas bolševikas. Ilgametis Barcelonos vra liaudies
w pvi v vn.icvij<j uz,pivni- Lrii_lz,nmnn ictuWJOV ▼ XXVVt-IV’/llIUU10VU norTl_ prc»x vx— rankose.
buotame vagone, Liuden- jos centro komiteto narys. Ispanija turi gana silpną 
dcrfui leidus. Zinovjevas Kamenevas priklausė prie kariuomenę, susidedančią iš 
padėjo Leninui Rusijos so- vadinamųjų "ramiųjų” bol- 200,000 vvru, kai tuo tarpu 
cialdemokratų bolševikų ševikų grupės (Lunačarskis, gyventojų yra 25 milionai. 
partiją “perkrikštyti” į “ko- Riazanovas, Tomskis ir ki- Ispanijos kariuomenė nėra 
munistų partiją.” Zinovje- ti). Kamenevas buvo talen- modemiškai apginkluota, 
vas kartu su Leninu išsijuo- tingas žurnalistas, nuolat Re to, didelė kariuomenės 
sęs griovė demokratinę san- bendradarbiavo legalėje <jaHs, apįe 58,000, daugiau 
tvarką Rusijoje. Bet Troc- marksminkų spaudoje (žur- kaip ketvirtadalis visos ka
klui ir Leninui 1917 m. lap- naias "Sovremennij Mir” ir riuomenės, yra už Ispanijos 
kričio mėnesį pradėjus gin- kiti). 1915 metais kartu su sienų.
kluotajį sukilimą, Zinovje- IV Durnos atstovais bolševi- Morokoj yra 15,000 afri-
vas išsigando, atsirubežia- kais Kamenevas buvo nutei- kiečių, kurie apie liaudies , , . .....
vo nuo jų darbo ir išėjo iš stas katorgon. Jisai nepasi- fronto politiką neturi jokio ra .bai. £eia nmhtannė or" 
centro komiteto. Vėliau vėl žymėdavo bolševikišku "ka- supratimo. Kariuomenė, e- .?an^ncija, kaipgi jie turi 
pasidarė “spalių revoliuci- ringumu’’ ir šiaip buvo vie- santį Morokoj Balearų lr amuniclJos
jos” apaštalas. nas iš labiausiai kultūringų Kanarėlių salose, yra per-./fabrikus. Bet jiems trūksta

Zinovievas buvo nuolat komun?st^- Jis buvo griez- daug nutolusi nuo‘savo tė- masines bazes, iš kur jie ga- 
renkamas i komunistų par- Pa?lsak§s pnes Lenino ir -vynės, kad geriau suprastų, Ietų sa'° kanuomenę par 
Kine PontrA įfnmiMa ‘iqi« Trockio planus ginklo jėga kas ten darosi. Todėl nenuo-

nuversti Kerenskio vynau- stabu, kad ji klauso savo 
sybę ir drauge su Zinovjevu vadovų, fašistinių generolu, 
išėjo iš centro komiteto, kai r»- • i • • on nnnprisidėjo bolševikų gink- Pėstininkai, apie 80,000 
uotas Gaištas. vyrų, didžiumoj klauso fa-

sistmių karininkų koman- 
Po spalių perversmo Ka- dos. Šioji kariuomenė turi 

paskirtas “Petrogrado ko- menevas buvo Maskvos So- 5,000 kulkosvaidžių, bet te- 
munos” pirmininku. Zinov-,yieto pirmininku, o vėliau turi tik 100 tankų. 10,000 
ievo diktatoriavimas pažv- buvo skiriamas į įvairias raitelių veik vieningai stovi 
mėtas nepaprastais jo “če- aukštas vietas. sukilėlių pusėje. Bet ir arti-
kos” žiaurumais. Jo drau- Kamenevas padėjo Stali- lerija (30,000 vyrų su 750 
gas, čekistas Bakajevas, nu- nui nuversti Trockį. Paskui patrankų) didžiumoje pri
kankino ir sušaudė šimtus stojo opozicijon, bet už tai klauso sukilusiems fašis- 
žmonių. kelis kartus buvo “baustas” tams.

Petrograde Zinovjevą va- įvairiomis partijos “baus- Ispanija turi 600 lėktuvų, 
dindavo “Griška Rasputi- mėmis ’ ir pagaliau išmes- Lakūnai ir monteriai di
nų” dėl jo nepaprastai “lai- tas iš partijos. Atlikęs “at- džiumoje pasilko ištikimi 
svo gyvenimo.” Visiems bu- gailą vėl buvo priimtas į teisėtajai vyriausybei, todėl 
vo žinoma, kad diktatorius partiją, bet ėmė organizuo- vyriausybė ir turi daug lėk- 
pasižymi dar dideliu bailu- ti naują “opoziciją” kartu tuvų. Saragosoje, Burgose 
mu. j su Zinovjevu. įr kitur, lakūnai bandė ten

Leninui mirus, jo vietą 1935 metais buvo apkal- esančius lėktuvus sugadinti, 
užėmė “penkomas,” į kurį tintas Kirovo “morališku” bet nevisur jiems pavyko.
Įėjo Trockis, Stalinas, Ka- nužudymu ir nuteistas 5 me- Bet ir fašistai turi nemaža 
menevas, Rykovas ir Zinov- tams kalėti. lakūnų ir monterių, kilusių
jevas. i Šių metų rugpiučio 19 d. iš aristokratiškų sluoksnių,

Stalinas, Zinovjevo ir Kamenevas buvo atgaben- kurie arba atsargoje, arba 
Kamenevo padedamas, pra- {tas iš kalėjimo į teismą, ap- buvo sportiniais lakūnais, 
dėjo kovą prieš Trockį, kaltintas terorizmu prieš Taigi dabar ir fašistai turi 
Trockis buvo “nuverstas dabartinius Sovietų vadus, nemažą skaičių lėktuvų, y- 

“prisipažino” kaltas, buvo pač kada jiems italai, vo- 
nuteistas mirti ir sušaudy- kiečiai ir anglai nemaža 
tas. naujų lėktuvų pristatė.

Kamenevas, kaip tikras Ispanijos valdžios karo 
marksininkas, visada buvo laivynas yra pakankamai 
individualinio teroro prieši- stiprus, kad trukdytų ka- 
ninkas. Kamenevas buvo riuomenės gabenimą iš Mo-

tijos centro komitetą. 1918 
m., kai kilo pavojus, kad 
vokiečių kariuomenė užims 
Petrogradą, Lenino • vyriau
sybė persikėlė į Maskvą, pa
vedus Zinovjevui diktato- 
liauti Petrograde. Jis buvo

nuo sosto.” Tada Stalinas 
pradėjo kovą su Zinovjevu 
ir Kamenevu, kurie ėmė or
ganizuoti opoziciją jam. Zi
novjevas ir Kamenevas bu
vo nugalėti ir pagaliau iš
mesti iš partij’os. Vėliau jie
parašė “atgailos laiškus,” vedęs Trockio seserį. “L. Ž.” rokos į Ispaniją. Jis gali ir

pildyti ir kuri ją politiškai 
palaikytų. Liaudies frontas 
turi viską, kas reikalinga, 
kad butų sudalyta pirmarū
šė revoliucinė kariuomenė: 
lėktuvus, patrankas, kari
ninkų kadrą, liaudies ma
ses, pramonės sritis ir amu
nicijos fabrikus.

LIE-POLITINĖS BYLOS 
TUVOJE.

“Laisvei” praneša iš Lie
tuvos :

“Kaip skelbia spauda, Lie
tuvoje bus teisiama kariuome
nės teismo rudens sezoną šios 
politinės bylos: teis 37 suvak 
kiečius, apie 10 Utenos gim
nazijos gimnazistų, apie 60 
Utenos apylinkės darbininkų 
ir valstiečių, apie 20 Jonavos 
apylinkės darbininkų, apie 18 
Ukmergės apylinkės darbinin
kų ir valstiečių, apie 20 Ve
liuonos apylinkės valstiečių, 
apie 20 Šiaulių darbininkų, a- 
pie 30 Kauno darbininkų, apie 
40 Klaipėdos darbininkų, apie 
14 Juknaičių apylinkės darbi
ninkų ir valstiečių. Be to, bus 
dar daug politinių bylų pavie
nių asmenų ir mažesnėmis 
grupėmis.”
Išrodo, kad tautininkams 

butų daug praktiškiau iš
kelti vieną bendrą bylą vi- 
vai lietuvių tautai, kad ji 
nepripažįsta jų diktatūros.
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU
KAIP PITTSBURGHO DARBIN INKAI 

ŠVENTE DARBO DIENĄ.
Fašistai Varo Šaudyt Ispanijos Darbininkus.

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

IK1A
[KIA

— 1

Šįmet Pittsburgho ir apy
linkės organizuoti darbinin
kai šventė Darbo Dieną 
South pai kuose. Ir tai tur
but pirmas atsitikimas, kad 
darbininkai galėjo sutrauk
ti į savo parengimą daugiau 
kaip 200,000 žmonių.

Darbo Dienos programa 
buvo pradėta angliakasių 
unijos parodu, kuriam va
dovavo pats Penn. valstijos 
gubernatorius George H. 
Earle. Tūkstančiai anglia
kasių maršavo su vėliavo
mis ir visokiais užrašais, 
daugumoj už prezidentą 
Rocseveltą ir už 6 valandų 
darbo dieną. Paskui anglia
kasių sekė flotai su užra
šais tų kompanijų, katros 
yra pripažinusios uniją.

Paradui pasibaigus, pra
sidėjo prakalbos, kurias ati
darė Pittsburgho Unijų 
Centralinės Tarybos ir ang
liakasių unijos Pittsburgho 
distrikto prezidentas P. T. 
Fagan. Pirmuoju kalbėto
jum buvo Plieno Organiza
vimo Komiteto pirmininkas 
ir Angliakasių unijos vice
prezidentas Philip Murray. 
Jis plačiai aiškino plieno 
darbininkų organizavimą. 

Sako, plieno darbininkų or

KAS GIRDĖT CLEVELANDO MIESTE.
Nesutikimai SLA. 14 kuo

poje.
Rugpiučio 27 diena Lie-

Clevelande. Dabartiniu lai
ku ofisas randasi ant kam
po Superior avė. ir E. 65th

sos ginkluotos spėkos, ne
bus streikų laužymo įran- i 
kis, kaip kad praeity būda
vo.” Tuos žodžius guberna
toriui ištarus, minia sukėlė 
didžiausias ovacijas, ku
rios tęsėsi keliatą minučių.

Gubernatoriui keliatą 
kartų suminėjus savo kal
boj Hearstą, minioje buvo 
girdimas “Bu-bu-bu.” Tai 
pasipiktinimas Hearstui ii 
jo geltonlapiamb.

Kalba senatorius Guffey.
Senatorius Guffey buvo 

perstatytas kaipo auto
rius to garsaus Guffey bi
liaus, kuriuo buvo siekiama 
minkštųjų anglių produkci
ją kontroliuoti. Guffey Ak- štai. I^ip elgiasi Ispanijos fašistai: paėmę kurį nors miestą, jie tucj suima darbininkus, 
tas buvo Senato ll" Kongre- kurie yra ištikimi respublikai, ir suvarę juos i krūvą sušaudo. Sis vaizdelis buvo nutrauktas 
SO priimtas ll' gyyemman Pueblo de Utrera miestely, čia matome iškeltomis rankomis varomus darbininkus. Fašistai 
vykinamas, iki aukščiausias visus juos sušaudė.
teismas nepanaikino. _______________________________________________________________ ______

Senatorius savo kalboj 
pareiškė, kad nežiūrint jog 
istatvmas buvo aukščiausio

WORCESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS. L. S. S. REIKALAI.
teismo panaikintas, jisai at- Kaip “dūšių ganytojas” no-(aštriai priešinasi jos dvasiš AMERIKOS LIETUVIŲ 
einančioje Kongreso sesijoj rėjo apdorot bolševiką, 'kam “tėveliui.” pradeda SOCIALISTŲ POZICIJA,
įneša kitą panašų bilių, su Worcester, Mass. — »paj-veikti ir abudu išeina is kle- pjįj. Komiteto nutarimas,
tūlais pataisymais, kad auk- buvo šios vasaros pačiuose Hldomasai Komitetas,
sciaustas teismas negalėtų karščiuose. Pagyvenęs L a apsvarstęs dabartinę Sočia-
panaikmti. ras, stiprus bolševikas susi-’ listu Partijoje padėti, priėjo

Tolesnėj savo kalboj se- mylėjo su nekuria Patinga i£ prie šitokio tarimo: 
natonus Guffey agitavo uz našle ir susjtarė apsivesti. v0 įstotuosius, kad tie Socialistu Parti
Rooseveltą ir padarė gar- Moteris buvo tikinti, tankiai į™?1381. P^rtonų

gamzavimas yra vienas iš daus juoko iš gubernato- lankydavo bažnvčią ir rei- imt s 7^' komiteto dauguma be rim-ie- riaus Landono kalbos. kalJo kad šl!ubą duotų J™* klebonas< ~
Kiek kartų kalbėtojai sa- kunigas ir bažnyčioje. SjLkSko Partijos organizaciją New

vo kalbose suminėdavo Vyras iš karto išsisukinę- Yorke ir tuo iššaukė Parti-
Rooseveltą. tiek kartu kil- jo, bandė savo mylimąją L.t. , 1 v , • joje aštrius vaidus, kurių re- 
davo triukšmingiausios ova- perkalbėti, bet turėjo nusi- zultate pasitraukė iš Sočia-cijo, _ .leisti moteriškei ir sutiko “^t Kj'^.^ijos du ar Oys tuk-

11. • ..... . . . stanciai geru socialistu Newnui greitai žinią, o jeigu ze- .. , .„jauksi-,; Yorke ir atsimetė nuo Parti
nis dvi stambiausios svetim-

sunkiausių darbų, nes plie 
no trustas vartoja terorą ir 
smurtą, kad neleisti plieno 
darbininkams susiorgani
zuoti į neprigulmingą nuo 
kompanijos uniją.

Nurodė kaipo faktą, kad 
ir šiandien, kada visoj šaly 
yra švenčiama legalė Dar
bo Diena, Camegie-Illinois 
plieno korporacijos prezi
dentas yra išleidęs patvar-
lzvmo L ori vicnc HirHtllviifi▼ Xk7VU Vili

Senatoriaus Guffey kai- šliubavotis bažnyčioje, 
ba buvo baigta prakalbų štai vieną gražią dieną abu- 
programa. S. Bakanas. du nueina pas kleboną ir

--------------- paaiškina reikalą.
Klebonas tuojaus klau

sia: “O ką, ar jaunavedžiai

dirbtų ir kad nei vienas dar
bininkas nebūtų paliuosuo- 
tas iš darbo. Mat, bijoma, 
kad plieno darbininkai ne
dalyvautų darbininkų pra
kalbose.

Baigdamas savo kalbą, 
kalbėtojas prašė visų visais 
galimais budais gelbėti plie
no darbininkams susiorga
nizuoti Į neprigulmingą uni
ją. Taip pat pareiškė, kad 
visi organizuoti darbinin
kai stoja už prezidentą Roo
seveltą.

Suminėjus Rooseve 11 o 
vardą, visa 200,000 minia 
karštai plojo ir kėlė di
džiausias ovacijas.

Antruoju kalbėtojum bu
vo gubernatorius Earle, sa
vo kalboj skaudžiai vanojo 
taip vadinamus kapitalo 
“rojalistus,” kurie priešina
si visokioms reformoms ir 
visokiems įstatymams, ku
rie tik yra naudingi darbi
ninkams. Kaipo pavyzdį, 
jis nurodė Pennsylvanijos 
legislaturą, kurios senate 
didžiumą turi republikonai

. ... . , i .♦ • • Street. Be to, jis turi sutarti
Hospitaliu.

engimo komisijos. Nors ii 
nemandagiai, bet darbas, ..
au tapo užbaigtas. Laik-l Dideles diskusijos 25 

raščiai dar prieš seimą buvo I rugsėjo,
pilni apie visokius čia nesu- ■ Paskutinis pranešimas a- 
sipratimus, apie 14 kuopos pįe įvykstančias viešas dis- 
(esinimąsi pasiimti vadovy- kusijas Lietuvos klausimu, 
bę ir su kitom kuopom visai Diskusijos ivyks 25 rugsėjo, 
nesiskaityti; todėl su bar-.kaip 7:30 vai. vakare. Kū
mais viskas turėjo ir užsi- ; riem tik rupi Lietuvos rei- 
^aigti. Per visą laiką dauge- kalai ir kurie norite išgirsti, 
lis narių buvo ignoruojama kodėl tautininkai puola pa- 
ir bandyta su jais apsilenk- žangiuosius žmones už gel
ti, nekviečiant į susirinki- bėjimą Lietuvos liaudžiai, 
mus. Sykį susirinkime p. tai visi ateikite į šias viešas 
Praškevičius buvo stačiai diskusijas, o čia viską išgir- 
pareiškęs, kad jeigu kas iš- site. Įžanga veltui.
neš ką nors prieš kurį musų ‘ --------
kuopos narį, tai mes visi iš Vestuvės,
komisijos išeisime. Taip
vienpusiškai 14 kuopa elgė- Rugsėjo 5 dieną šv. Jur- 
si visą laiką. Į paskutinį su- bažnyčioj susižiedavo 
sirinkimą buvo pakviesta Leonas Cherauka su Connie 
tik 13 narių, o iš viso komi- Saike. Vestuvių puota atsi- 
rijoj buvo 22 nariai. Kitų buvo Lietuvių salėj, daly- 
nešaukė, bijodami kritikos vaujant daugeliui gimimų, 
susilaukti. Raportai parodo, draugų ir pažįstamų. Linke- 
kad pajamų laike seimo už tina geros ateities jaunai po- 
viską buvo arti trilykos šim- Kita vestuvių puota at- 
tų dolerių, bet kaip visas sibuvo tą pačią dieną ant 
išlaidas suskaitė, tai pelno Union avė., svetimtaučių 
liko tik apie 10 dolerių, ku- salėj. Tai buvo Frano Gai
liuos nutarė paaukauti L.K. b,un° su Irel}a L^tkiutę. 
Darželio reikalams. Aiškiai Trečios vestuvių iškilmės į- 
matėsi, kad buvo bereika- XVk® .^. rugsėjo, tai Edvar- 
lingų išlaidų pridaryta, bet d° Sknpkaus su Eleonora 
kai laike atskaitų S. čerau- Yf?gner;. Visiems- jaunave- 
ka tai pastebėjo, tai pirmi- džiams bnkim laimingos at- 
ninkas jau buvo nusivilkęs rities.
švarką ir norėio eiti “akiu
užtaisyti.” Reiškia, jei nesi Girdėjau, kad didžiųjų

Vedęs.

nysis nekatalikiškai, tai nei
vienas katalikas, nei gimi- , - c ,, -- . A •
nės negali eit j tokias vesto-

paSkelbS tai baŽ’ šimeli “
- " •> .’ , valctiinc nrcranifZimiia taiBet jaunavedžiui pasise- T*”

kė perkalbėt savo mylima-

BRIDGEPORT, CONN.
Politikierių cirkas.

Artinanties rinkimams, iš- ji tuojaus pasiaiškina, kad
lenda iš visų pakampių įvai- ji parapijonka visą laiką *»?*«»«- „ajėtu butj greitai atsteig-
raus plauko politikieriai, kaip tik Worcestery gyvena. V’ta vienybė Amerikos socia-

rcotc rmraniinnni .Tnnnn-kjzij-v----   ----------- —

Tarpe jų randasi nemažai ‘O kaip tamsta jaunasis. testonų kunigą, o musų kle- j- eilėse. 
a H - ubonelis rūstauja, kad simtb

to paties plauko žmogus, tai ežerų parodoj lietuviai kiek 
gali gaut ir mušti — taip susipyko dėl biznio. Sako, 
kaip pas Hitlerį. Ateinan- kad vienas bandęs nuo kito 
čiam seimui kuopos turėtų biznį patraukti. Bet jų biz- 
mandagesnius žmones į ko- niai skirtingi. Manau, kad 
misiją rinkti. neturėtų geri draugai piktis.

--------  Biznio reikalais turėtų gra-
SLA. 14 kuopoj yra daug žiuoju pasitarti, 

nešvarios politikos ir rim-

nėra buvęs parapijonas ir £°s- Reiškia, šį kartą bolse- kejTj gjn^ug savo tarpe. Tai- persikelti į 136 kuopą ir sy- buvo gražus būrelis. Tą pa- 
ir “Wall- su bažnyčia reikalų neturė- vlR3 išmautų* t klebonui ne- musų judėjimui butų kiu darbuotis su rimtais na- čią dieną buvo ir “Dirvos” 

pavyko. Korespondentas, riais. piknikas Stanionio farmoj.
tyti.

Štai, peršiasi
stryčio” plutokratų (repub- jo. Klebonui iš džiaugsmo 
likonų) partijos kandidatas net akys nušvito, mislina, 
Landonas. tas kapitalistų čia tai puiki žuvytė. Patri- 
pastumdėlis prižada viso- na rankas ir sako: “Matot, 
kių negalimų daiktų, kad tamsta, dalykas toks; ši pa
tiktai užbėgti už akių savo rapija jau Worcestery yra

HAVERHILL, MASS.
Iš kongresinio komiteto 

veikimo.

sveikiausia, kad LSS. stove- nais.
tų nuo tų frakcinių kovų --------
nuošaliai, gyvuodama ne-Į Apie profesionalus, 
priklausomai nuo Socialistų .
Partijos, kaip kad buvo se-'. Rašant apie musų koloni-

Ten tolokai nuvažiuoti, vie
ta netaip žinoma, tai ir pu
blikos buvo mažiau.

__ _______________ _____ . Rugpiučio pabaigoje mi- niaus, ir kol kas nesideda- Jos profesionalus, šiame nu- Dviejų švenčių proga pa-
oponentui prez. Roosevel- 11 metų, tamsta turėsi užsi- neto komiteto įvyko susirin- ma prie jokios kitos parti- apsistosiu ties D-ru sinaudodami, pp. J. Vil-
tui. mokėti už 11 metų po 7 do- Rimas, kuriame dalyvavo jos. Vitkų. chinskai aplankė savo sena-

Pastaruoju laiku man te- lėrius į parapiją, tai bus 77 12 atstovų nuo įvairių Tečiau dabartinis mo- D-ras John T. V itkus yra ją koloniją Scrantone, kur
ko prisižiūrėti į jo figūrą ir doleriai, o šliubą tai kokį gijų. (Viso išrinktų atstovų mentas, kuomet vis smat- Lietuvoje ir baigęs ponios Vilchinskienės mo-
girdėti jam gatavai paruoš- nprėsi, už tą reikės mokėt yra 23.) kiau eina Amerikoje rinK- “Saulės” kursus Kaune. Pa- čiutė gyvena. Sako, turėjo
tą “blofą.” Landonas turi atskirai. • Jeigu su šv. mišio- Kadangi centras mažai mų kampanija, nėra pato- skiau atvažiavo į Ameriką gerus laikus kelionėj ir gry-
organizuotų sėbrų-pagelbi- mis ir visas žvakes uždegti, ką nuveikė, informacijų ma- gus diskusuoti atsiskrrimo 1920 metais baigė medi- žo laimingai.
ninku, kad šie stovėtų arti tai S25. Tai viso turėsi už- žai teikė, todėl ir svarbių nuo Socialistų Partijos finos mokslą Chicagoj. Vė
jo, kur tik jis pasirodo prieš mokėti $102.” tarimų pas mus irgi nebuvo, klausimą arba daryti kokių *iau persikėlė į Clevelandą _______ ■■
publiką. Rimtai žiūrint, jis Jaunavedys, išgirdęs to- (1) Dalyvavę atstovai nors stambesnių pakeitimų ir praktikav0 St. John s li-
daro labai prastą įspūdi, kį kunigo pasakymą, iš kar- nutarė kreiptis Į prisidėju- musų Sąjungoje. Todėl mes goninėj iki 1921 metų pa- “KELEIVIO” DRAUGAI!
Nabagas mikčioja, stena ii to jautėsi lyg karšto vande- sias draugijas Lietuvos liau- pasisakome už tai, kad LSS. baigos. Tada atsidarė nuo- Pasiūlykite “Keleivį” kiek-
jokios minties negali išreik- nio perpiltas, bet kiek atsi- džiai remti, kad kiekviena kol kas pasiliktų taip, kaip sąva ofisą. Dr. Vitkus yra vienam savo draugui. Tik $2
šti. Kelių žodžių nesugebia peikėjęs, sako: “Klebonai, iš jų prisidėtų su įstojimu dabar kad yra—Socialistų pirmutinis lietuvis daktaras metams.
pasakyti, vis žiuri i popier- aš tiek nemokėsiu, nes aš po kiek kuri galės, bet ne- Partijos dalim.
galį, kurį jam, matyt, kiti neturiu tiek pinigų.” mažiau, kaip vieną dolerį Kai praeis rudens baisa- ............annnnnronooBiaocooooBoooooocaooo.BJBOB^

atžagareiviai ; jie trukdė ar-į paragė get jis maišosi, nes Klebonas, matomai, su- iki sekančio susirinkimo, vimai ir geriau paaiškės, S LABAI SVARBUS
ba atmetė visus darbinin- ne iš to galo pradeda sakyti, pyksta ir smarkiai subara: kuris įvyks rugsėjo 25 d. kuria kryptim vystosi Ame- 8 «* w- T V T JT A

Bet jo sėbrai ateina jam į “Ką, jeigu nori ženvtis, tai Gedimino Kliubo rūmuose, rikoje darbininku judėji- 8 Į J I Į ■
pagalbą. Kai pamato, kad turi ir pinigų turėt, kur tad (2) Nutarta išnešt protes- mas ir kaip fonnuluojasi so- ! ■ I I B B^k
Landonas susipainiojo, jie pinigus padėjai, tiek metų tas nuo 7 Haverhillio orga- cialistinės jo pajėgos, tai < »
pradeda ploti, urmu prade- dirbdamas. Prageri turėjai, nizacijų, prie kurių priguli bus pavesta patiems LSS. ; ; Rengia Suvienyti Amerikcs Lietuvi? Kliubai Massachu-
da rėkti, švilpti, trepsėti, o bažnyčiai nemokėjai nei virš 500 lietuviu, pasmer- nariams ir kuopoms nusprę-
sukelia baisų lermą, neva cento, ir da šiandien drįsti kiant Lietuvos fašizmą su sti, kaip musų organizacija
užgirdami, kad “gerai Lan- atsikalbėti. Tai griekas ir Smetona priešakyje ir mi- privalo toliaus tvarkytis,
donas pasakė.” Panašiai de- sarmata, bet jeigu pasižadi nėtą protestą pasiųst Sme- Tuomet bus paskelbtos ir
dasi ir su demokratais. Iš- būt geru parapijonu, tai už tonai ir Lietuvos atstovybei naujų LSS. viršininkų no-
skiriant nabašninką Tadą viską paskaitysiu tik 95 do- Washingtone ir spaudai. minacijos.

Jonas Jarus.

kams naudingus įstatymus.
Gubernatorius kalbėda

mas apie darbininkų orga- 
nizavimąsi pareiškė, kad 
darbininkai galės atsiekti 
savo būvio pagerinimo tik 
per savo organizacijas. Gir
di, kada industrijoj įvyksta 
permainos, naujas persi
tvarkymas, tai daugiausia 
nukenčia darbininkai.

Socialės apsaugos įstaty
mai, kuriems taip baisiai 
priešinasi visokie atžaga
reiviai, nėra galutinas dar
bininkų išganymas, tik lai
kinai darbininkus apsaugo
ja nuo baisaus išnaudojimo 
ir suteikia daugiau teisių 
organizuotis kovai už ge
resnę ateitį, pareiškė guber
natorius Earle.

Toliau jis užtikrino dar
bininkus, kad kol jis busiąs 
gubernatorium, tai “valsti
jos milicija, policija ir vi-

setts Valstijoj: Worcesterio, So. Bostono. Haverhillio. Lynno. Brocktono. Ix>we!lio, Gardnerio. Stoughtono, Pea- body, ir kitu miest?, Piknikas įvyks Nedėlioję.

Rooseveltą ir Wilsoną, kiti lerius.” (3) Pikniko komisija pra-
visi prezidentai negalėjo Jaunavedžiui vis vien pa- nešė, kad piknikas, sukėli- 
nieko svarbesnio prieš pub- sirodė toks tavoras per mui paramos Lietuvos liau- 
liką žodžiu pasakyti: jiems daug brangus ir pasidrąsi- dies kovai, įvyks spalių 4 d., 
turėjo parašyti kalbas. Žino- nęs vėl atsako: “Klebonai, Gedimino Kliubo parke, 
nės darbininkai jau pavar- man nesvarbu, kur aš šliubą Bradford, Mass.

Maria Jurgelionis,
Sekr.-Vertė ja.

PASIŽYMĖJO LIETUVIS 
JAUNUOLIS.

Edvardas Valukonis, gi
go besiklausydami tų bur- gausiu, bet aš tiek daug ne- (4) Kongreso komiteto męs Scrantone, Pa., ir bu- 
žuazinių gramofonų ir jų mokėsiu. Jeigu neduosite organizacijų atstovai reika- vęs kokį laiką mokytoju, 
tuščių prižadų. Nežiūrint ką šliubo klebonas, tai eisiu ki- lauja, kad butų sušauktas šiomis dienomis gavo Tus- 
jie kalba ir nežiūrint kuri jų tur.” Bostono apielinkės koloni- caloosa, Ala., “Master of
partija laimi, darbininkams Klebonas už tokį pareis- jų suvažiavimas spalių mė- Arts” laipsnį, o “Bachelor 
tas pats vargas. Tiktai so- kimą supyko ir smarkiu bai- nesy So. Bostone ir kad tuo of Arts” laipsnį jis turėjo iš 
cializmas galės paliuosuoti su atrėžė: “Pas mane dery- darbu turi rūpintis So. Bos- East Strasburgo Mokytojų 
varguolius iš kapialistų sun- bų nėra, aš ne žydas.” tono organizacijų atstovai. Kolegijos. “Keleivis” linki 
kaus jungo. į Jaunoji, matydama, kad Organizacijų atstovų re- jaunam Edvardui geriau-

Old Timer. josios busiamas vyras taip porteris, P. Pečiukonis. sios kloties.

RUGSE.IO-SEPTEMBER 20. 1926 
Vose’s Pavilioti, Maynard, Mass.

Garsi Dirvelio Orkestrą, Puiki Muzikos Programa. 
Kalbės žymus kalbėtojai. Bus skanių gėrimų ir užkandžių.šis piknikas yra nepaprastai svarbus kiekvienam lietuviui gyvenančiam Mass. valstijoj, nes tai bus lyg ir parodymas musų pilietinių spėkų ateinantiems valdžios rinkimams. Todėl, visi, kuriems tik aplinkybės leidžia, dalyvaukite šiame piknike. Lai pamato amerikonai kaip mes esame skaitlingi ir galingi. Tik sujungtomis piliečių spėkomis galėsime ką nors laimėti lietuviams.Klausykite musų garsinimus per Radio.Kokiu laiku išeis Bušai, pasiteiraukite savo vietos Kliube. Atvažiuokit patys ir paraginkite savo draugus, kad jie dalyvautų. Kviečia Kliubų KOMITETAS.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Mokslo Dalykai. Dievo Apveizda Valdo 
Žmogaus Likimą? VIDIJUS.

Maistas iš medžio piuvėnų 
ir skiedrų.

Šiomis dienomis Harvar
do universitetas šventė savo 
300 metų sukaktį ir ta pro
ga čia suvažiavo keli šimtai 
pasaulio mokslininkų, kurie 
skaitė paskaitas ir aiškino 
vėliausius mokslo užkaria
vimus. Bene įdomiausių da
lykų papasakojo vokiečių 
industrinės chemijos eks
pertas, Dr. Friedrich Ber- 
gius. Jis pranešė išradęs bū
dą labai pigiai gaminti mai
stą iš medžio piuvėnų, skie
drų ir kitokių atmatų, ku
rios dabar išsimėto be jo
kios naudos.

Kaip žinia, musų maisto 
pagrindą sudaro trįs daly
kai : karbohidratai, protei
nai ir riebalai. Visus tuos 
tris sudėtinius galima esą 
gauti iš medžio. Kad me
džio celulozoj yra cukraus, 
tai mokslininkams jau ne 
naujiena: žinomas buvo ir 

•būdas, kaip tą cukrų iš me
džio ištraukti, tik tas būdas 
perbrangiai atsieidavo. Da
bai’ gi šis vokietys sakosi iš
radęs nepaprastai pigų bū
dą. Taip jau iš medžio gali-

atlaidų. Aš, kaip senas žmo- ma esą gauti baltymų ir įde
gus ir daug svieto matęs, su- balų.
daviau sau net penkis kar- Tas išradimas turįs neap- 
tus. Sakau, jeigu jau atlai- sakomos svarbos tokiems 
dai. tai tegul būna zupelni. kraštams kaip Vokietija. 
Ale ar tu žinai, Maike, kaip Anglija ar Francuzija, ku- 
zakristijonas man vėliau rioms karo metu gali būt at- 
aasakė, tai jis tą akmenį kirstas maisto pristatymas, 
parvežęs nuo Dzidoriaus žinant kaip iš medžio pasi- 
Marcinkaus farmos. gaminti maisto, priešo blo-

—Reiškia, apsigavai! kada nieko nereikš—šalis 
—Šiur, Maike! Ir penkis galės maitinti savo armiją ir 

dolerius prakišau, ir penkis gyventojus miškais, 
guzus kaktoj be reikalo ga
vau. Taigi dabar aš su to
riais bizniais jau atstraž- 
nas. Ant bile kokios meške-

Akmens gadynėj Skandina
vijoj buvo šilta.

Švedų archeologas Kurt 
Tinneberg, atkasė šiaurės 
Švedijoj daugiau kaip 30 
gyventų vietų iš Akmens 
Gadynės, kuri buvo apie 
3,000 metų prieš Kristaus 
gimimą. Akmens Gadyne 
mes vadiname tuos laikus, 
kuomet žmonės da nežinojo 
metalų ir visus savo įran
kius darėsi iš akmens. At
kastose vietose Tinneberg 
rado daug įrankių iš titna
go- Tų daiktų tenai buvi
mas parodo, kad seniau tu
rėjo turėti daug šiltesnį kli
matą, nes dabar tenai jau 
peršalta žmonėms gyventi.

1935 metais, rudeniop, “Keleivio” spau- nei dejuoti, neįveikti, nei tylėti, nei šauk- 
stuvė išleido kun. M. Valadkos parašytą ti. —Dievo apveizda butų turėjusi vilkti 
knygą po antrašte “Ar Romos Popiežius ' viską ant savo nuvargusių pečių... V argšė, 
Yra Kristaus Vietininkas.” 1 ta Dievo apveizda! Kristus buvo kur kas

Paviršutiniai žiūrint, tokia veikalo ant
raštė mažai tesukelia smalsumo eiliniam

humaniškesnis. Jis sakė: “Gelbėk patsai 
save, ir aš tau pagelbėsiu.” Matomai, Kri-

zmogui, nes kas jau yra Romos katalikų Į?tus daugiau atjautė Dievo apveizc.ą, ne- 
bažnyčios dogmų šalininkas, tas jau yra patį žmogų, nors to žmogaus išvaizdą 
tos bažnyčios “tėvų” pilnai užgrūdintas; hs Pats buvo priėmęs.
atsakyti: “Taip;” o kas dar nėra perėjęs į Be “Dievo apveizdos,” kun. Valadka 
per tokių “tėvų” ugnį ir šaltą vandenį, ar- patiekia mums dar vieną priežastį šio ste- 
ba nemato reikalo būti taip užgrudvtas, buklingo reiškinio. Jis sako: “Kada Kris- 
atsakys: “Naplevat! —Žmogaus gyveni- tus užgimė — Romos Imperija, politiniu 
me vra kur kas svarbesnių problemų rišti, iir. valstybiniu žvilgsniu, buvo priėjusi prie 
negu rūpintis apie Romos popiežiaus kil-1 didžiausios galybės, tačiau dvasinių ir mo-
mę ar jo ryšius su Kristumi.”

Jeigu kun. Valadka butų savo knygoj
gvildenęs vien tik antraštės klausimus, tą- 

Kaip toli saulė nuo žemės? -yk įštikrujų mes butume galėję pasiten- 
Šitas tolumas nevisuomet kinti, tardami “Taip” ar “Naplevat.” Bet 

būna vienodas, nes musų jis to nepadarė.

ralinių jėgų nykimas rodė visur aiškias žy
mes... Atrodė, kad kaip tik žmonių visuo
menė liks be tos pagoniškos dvasios, tai ji 
taps negyvu lavonu.” Kaip atrodė, taip ir 
įvyko: bet kodėl taip įvyko? Kodėl niekas 
nevaliojo tą. taip didžiai galingą milžiną, 
išgelbėti nuo mirties ir galutinio sutriu- 
nėjimo?

Senovės istorija mums teikia žinių, kad
žemė keliauja aplink saulę! Jis pirmuose savo knygos skyriuose vi- 
nevisai apskritu keliu, bet siškai nesirūpina apie popiežiaus vietinin- 
truputį pailgu, todėl ji kar- kvstę. Jis kalba apie žmogaus gyveninio "o““ “’^i ""tais atsitolina nuo saulės j Gorilos didžiausį Stebuklą kuris įvyko k,tf- gallLng°? v-?lst^es- P“’
daugiau, kartais mažiau. | taip netikėtai ir įsigalėjo taip trumpi, ‘lai- i

sustojimo dieną ir naktį, da 
rydamas po 200 mylių į va—Koman, Maike, pasa

kysiu naujiena!
—O kas atsitiko?
—Gazietos rašo, kad iš 

musų krajaus atveža Biru
tės kalną j Ameriką. Sako, 
kad jj statysią Čikagos stok- 
jarduose. Taigi aš atėjau 
pas tave pasiklausti, kas ir 
kaip j j galės čionai atvežti? 
Juk musų tautiška načalst- 
va tokio didelio šipo neturi, 
o jeisTJ veš ant to mažiuko, 
ką Yčas pas žydus nupirko, 
tai ir laivas, ir visas Birutės 
kaltas galės ant marių nu
skęsti.

—Tu, tėve. daugiau kal
bi, negu žinai.

—Kaip tai, Maike? Argi 
neteisybė, kad tą kalną mu- 
fuoja i Ameriką?

—Ne, tėve, kalno niekas 
Amerikon negabena, tik 
truputis žemės bus iš to kal
no atvežta Amerikon.

—Ve, ve. Maike, tu gė
liau apie tai žinai. O ant ko
kios intencijos tą žemę čio
nai atveža? Ar teisybė, kad 
kožnas veikėjas, ką turi nuo 
Smetonos kavalerską me
dalį, turės važiuot kas me
tai į Chicagą ir ant kelių ap
link tą žemę apeiti?

—To aš negirdėjau, tėve.
—Jes, Maike, taip žmo

nės kalba. Kaip zakristijo
nas man išklumočijo, tai 
reikės netiktai keliais ap si
ti aplinkui, ale reikės da pa 
silenkus ir pauostyt tą že 
mę.

—O kam ją uostyt?
—Nagi, sako, Birutė ant 

jos sėdėjo. Taigi pauostęs 
žmogus gaus daugiau tau
tiško Įkvėpimo, bus geres
nis tautininkas. Sako, “Dir
vos” redaktoriui, kaip star- 
šam tautininkų lyderiui, rei
kės tas ceremonijas atlikti 
kas mėnesį, kitaip Smetona 
atims iš jo medalį ir visą jo 
unarą margis nuneš ant 
vuodegos. Mano f rentas za 
kristijonas mislina, jog Bi
rutės žemė dėl to tik ir yra 
Amerikon siunčiama, k re 
matytųsi, kas yra viernas 
Smetonos načalstvai, o kas 
ne.

—Jeigu taip, tai gal ir tu, 
tėve, važiuosi to įkvėpimo 
pasisemti?

—Nausa.
—O kodėl?
—Aš jau sykį apsigavau. 

Musų klebonas sugryžo iš 
Jeruzolimo ir apjovijo, kad 
parsivežęs iš šventos žemės 
tą akmenį, kurį Kristaus 
asilas buvo paspyręs. Sako, 
kas nori atlaidų, tegul su
duoda tuo akmeniu sau į 
kaktą ir apieravoja dolerį 
ant Dievo garbės. Už kožną 
sudavimą busią 100 dienų

Iš ko saulė susideda?
Jeigu užtiesite savo langą

„z. taip, kad pro užtiesalą ar
‘/j®, a® ,-.iivuAeinĄvinsiu... uždangą neįneitų kambarin
O ką gali žinot, Maike? Juk Rnind„lvR n
ir su tuo Birutės kalnu gali
taip būt. kaip su tuo cudau-
nu akmeniu. Sako. kad že- [j į

joks šviesos spindulys, o 
paskui toj uždangoj per
pjausite siaurutį plyšį, įleis-

per jį siaurą saulėsmę atveža iš to pleiso. kur 
Birutė sėdėjo, o tuo tarpu 
gal ji buvo paimta čia pat 
Amerikoj, iš keno nors jar
do.

—Kaip aš žiuriu, tai tu, 
teve, pradedi į stebuklus 
įau nebetikėti.

—O. jes, Maike, be ste-
buklu negalima Alę aš no- Pavvzdžiūi žalia lva rej. 
riu tokiu stebuklu, is katra šk; • d j varj 'šituo bu. 
galima biznio padaryt. du mosksliįinkai sus€kėj

Stebuklą! visi yra pra- k d ,ė susideda Ivgiai g 
simanyti pinigams gaudyt. ačiu medžiagų. lSip ir
v,^A!n,n? V1SI, ę?ln:ng1’ mūsiškė žemė. Bet saulele 
Maike Ot, jeigu tu žinotum. medžiagos tebėra da 
kur galima gauti seną asilą,
tai padalytume biznio.

—Kaip?
—Ogi pasakytume, kad 

tai tas pats asilas, ant kurio 
Kristus raitas jojo.

Bet visi juk žino, kad 
to asilo senai jau nėra.

O kas čia, Maike, da-

spindulį, ir tą spindulį pra 
leisite per stiklinį trikampį 
kuris geometrijoj vadinasi 
prizme, tai iš to spindulic 
pasidarys orarykštė. Jame 
bus visos orarykštės spal
vos. Tos spalvos yra niekas 
daugiau, kaip degančių sau
lėj medžiagų spinduliai.

uernies ar net dujų stovy. Ir 
dėl to saulė taip skaisčiai 
šviečia ir šildo, kad ji bai
siai ikaitus.

Kcdėl pušys būna žalios 
per žiemą.

Medžių lapus žaliai nu
rys slectvą, ar tas asilas yra, dažo chlorofilis. Šitas dažas 
ar ne. Ant galo, Maike, atsiranda augaluose, išsky- 
koks čia difrensas. ar tas, ar rus tik grybus. Kuo daugiau 
ne—juk asilai visi vienodi, būna saulės ir drėgmės, tuo 

—Na, gerai, tėve, bet žalesnė būna cblorofilio 
koks iš to gali būt biznis? spalva. Rudeniop, kai sau- 

—Ogi toks pat, Maike, lės spindulių pasidaro ma- 
kaip iš ano akmens. Apgar- žiau, chlorofilis iš lapų iš- 
sinsim. kad tai šventas gv- nyksta. Bet pušų skujose jis 
vulvs, ir kas pakels jam vuo- pasilieka per žiemą, nėr 
degą. tas gaus 100 dienu at- skujų žievė yra daug kietes- 
laidų. Už vieną pakėlimą p_ė ir stipresnė, negu lapų 
nustatysim praisa $1. už du žievė, ^ra ir daugiau aug- 
nakėlimu—$2, už tris pake- nienų. kurie per žiemą išlai 
limus—$3. O kas duos pen- ko žalią spalvą. Tai vis dėl 
kinę, tas galės sykį ir į kun- to, kad jų lapų žievė yra la-
rą jam pabučiuoti. Vat ju 
sei, Maike?

—Niekai tavo sumany
mas, tėve. Jeigu tu pradė
tum tokį biznį daryt, tai at
eitų policija ir pasodintu ta
ve už grotų už tamsių žmo
nių apgaudinėjimą.

bai tvirta 
chlorofilį.

ir gali apsaugot

. .. . , , —----------- ,--------- - ----- -------- - .. kles-» neapkenčiamų žydų tėti
tautelės vargingoje šeimoje užgimtų Žmo- j Imkime ka(, ir či tautos .

landa tai nakiles šiandien I ku™ nauJ^ ™^las / Por* sim.^ , nimo istoriją. Buvo laikai, kada musų pro- 
lanaą, tai pakilęs šiandien metų pajėgs suvienyti daugybes pagonis- tėviu žem lė bu H Rakinta ♦turė- nuo žemes jis pasiektų sau- kų tarnų j vieną dį<jelę Romos Imperijos U e e ou\ ) ^.annga, naKinga, ture
lę tik už 52 metų. Federaciją, po viena galinga tikybos vė- 

’iava — šiandien vadinama ‘Krikščiony
be’?”

Taip. Kaip tai galėjo atsitikti?
Ne tik kun. Valadka, bet ir didesnė da- 

I iis mastančios žmonijos beveik jau per

jo savo skaisčią etiką, turėjo savo dievus, 
kuriais ji buvo pilnai patenkinta; turėjo 
savo kaimynus, kurie ją gerbė ir kartu 
drebėjo prieš jos fizinę galę. Kas atsitiko? 
Amžiams bėgant, musų tauta atsidūrė ką 
tik ne pelenų krūvoj, ir tai tik pasidėkavo- 
jant krikščioniškai Dievo apveizdai! Da-

Kcdėl po lietaus sliekai 
išlenda iš žemės?

Turbut kiekvienas žino,
kad po lietaus visuomet pa-' . , * - . ..........—----------
sir^o daug sliekų šliaužio- ^lu tukstanciu metų norėtų žinoti, kaip tai bar atgįniėme ir vėl jau pradėjome 
jant žemės paviršium, bet‘ ?.a el° atsitikti. Kas galėjo pnversti sena- atgauti savo protėvių sąmoningumą, gal 
ne visi žino, kodėl po lietaus atsisakyti nuo savosios tikybos, tjk d^j t0, kad tįe musų protėviai, musų
įie išlenda viršun. Jie išlen- 'avoJ° mokslo, savosios iilozotįjos, dai- buvusios gentkartės nebuvo pralėbavusios 
da viršun dėl to, kad pavir- *®s’ Poezijos, aukštos kultūros, bendios <ųjV0 kilmės dvasią!
šium jiems daug lengviau dorovės dėsnių—etikos ir,_ galop, savųjų Dabar eikime dari žilesnę tautų praei- 
šliaužiot ir maisto jieškot. dievų garbinimo. Kas vertė romėną ai se- imkime ka(] ir senovės persus. Ši tauta 
negu knystis po žeme. Sau- noyės graiką išmainyti viską, kas tik jam daug-daug amžių prieš Kristaus gimimą 
sam ore jie neišlenda dėl to Pf1® Širdies buvo, ant to, Kas jį smeiKė, arba net jr Romos Imperijos galybės 
kad jų oda tuomet apdžiu- nieyino taip drūčiai jį neapkentė. iškilimą, buvo doringiausia iš visų Azijos
tų, o tas jiems nesveika.

Kaip padaromas stiklas?
Paimkim smilčių, kalkių 

ir sodės. Sumaišykim viską

Kun. \ aladka į šiuos visus klausimus tautų. Jos augšta moralybė, jos tikybinis 
trumpai ir aiškiai atšakoj “Dievo apveiz- samprotavimas, jo? moralė ir politiniai- 
da valdo žmogaus likimą ■! įsocialė santvarka viršijo net šių dienų mu-

Gal ir taip; tačiau toks trumpas atsaky- ,sų krikščioniškos etikos dėsnius, o taip pat 
nas yra toli gražu ne visiems priimtinas, ir politinės santvarkos filozofiją. Tačiau 
Suvertus visas žmonijos bėdas ant Dievo kas atsitiko? Jau per daug šimtmečių se-

ir gerai įkaitintom. Kaip si- apVeizdos kupros, žmogui nebūtų reikėję nevės Persi ja guli grabe ir vargu ji kada 
tas mišinys sutirps, turėsime nej valgyti, nei gerti, nei gulti, nei kelti, nors atsikels.
stiklą. Darant stiklą preky- nej varfirų kentėti, nei rūpintis rytojum, (Pabaiga sekančiam numery.)
bos tikslams, prie jo pnde- _____ _____________________ ___________________________________________
dama da ir kitokių dalykų,
tai kad butų skaistesnis, 
šviesesnis, stipresnis ir tt.
Bet pagrindas visuomet yra 
tas pats: sode, smiltys ir 
kalkės.

Gamtoje Yra Daug Keistų Dalykų.
Vyras pagimdė kūdikį. vo 28 d., 1935 m. ir nuo to Daugumas gandrų, kurie 
Maždana nripš dveius laiko Per metus su viršum keliauja į Mažają Aziją, su- 

metus vienas garaus chirur- negalėjo pabusti. sirenka vakarų Anatolijoj
gas padarė tūlam jaunam O štai Kalkutoj, žymiau- ir, taiytum pagal komandą, 
vyrui opią operaciją. Šis vy- sias Indijos milionierius Rai puola erelius, kurie paskuti- 
rakas, aštuoniolikmetis Pra- Habadur Ramijilas Bajoria niu metu taip pat yna gavę 

kad sapnai parodo, kas bus nas Tennebaum, turėjo vi- per paskutinius pustrečių paramos. Kova dažnai tę- 
ateitv, via grynas prietaras siškai moterišką kūną, nore metų yra miegojęs tik 20 ^iasi ilga.- \alanctas. rasku- 
Sapnai yra pasikartojimas oficialiai buvo laikomas vy- minučių. Jis paskelbė S50,- tinį kartą abiejose pusese 
pergyventų ir užmirštų įs- ru. Padarius tam tikrą ope- PPP dovanų už laikiną pa- buvo užmuštų ir sužeistų, 
pudžių. jie neturi jokios raciją, iš vaikino virto jau- Sa^ą ir $100,000 dovanų Betgi gandi ų pajėgos- buvo

Ar sapnai numato musų 
ateitį?

Ne. Žmonių įsitikinimas.

reikšmės ateičiai.

Vėžys suėda per metus 
150,000 Amerikos gy

ventojų.
Ar žinote, kad Jungtir.ė- 

e Valstijose per metus nuo 
vėžio ligos numiršta 150,000 
žmonių? Daktarai tą žino, 
bet vaistų nuo vėžio da nie
kas nežino. Užpereitą są
vaitę nuo tos ligos Ameri
koj mirė 2,880 žmonių, jų 
tarpe ir Minnesotos guber-

žymiai didesnės. Apie tuks 
tantis ilgasnapių stojo maž
daug prieš šimtą erelių, ku-

na mergaitė, ir “Valdžios už pilną išgydymą. Jo pa
žinios” tą faktą patvirtino. įsiūlymas daugiausia taiko-

O po metų ponas... atsi-imas Amerikos daktarams. . .
prašom, panelė Tennebaum i Bet jis jau nebesitiki su- ne buvo nugalėti ir galiau-
ištekėjo, ir dangus palaimi
no santuoką. Ji nesenai pa
gimdė berniuką. Varšuvos 
gydytoju sluoksniuose šis į- 
vykis sukėlė tam tikrą sen
saciją.

Vienas neužmiega, o kitas 
negali pabusti.

Visiems yra girdėtas va-

siai turėjo 
iiją.

apleisti Anato-

Kcdėl rudenį medžių lapai 
pasidaro raudoni?

Rudeniop dienos pasida
ro trumpesnės ir medžių la
pai gauna mažiau saulės

—Ot, Maike, tu ir vėl su- šviesos. Lapai tada sustoja 
gadinai man biznį!... Tfu!... gaminę cukrų savo sultyse. 
------------------------------------ Kada pasidaro cukraus tru

Bulgarijoj išleista įstaty- kūmas, žalia chlorofilio 
mas, kad visi teisėjai ir teis- spalva pavirsta į rudą arba 
mų tarnautojai turi dėvėti rausvą. Todėl ir lapai pasi- 
uniformą. daro raudoni arba geltoni.

latcrius Fioyd B. Olson, dinamas letargo miegas, 
farmerių-darbiečių partijos Užmigusį letargo miegu net 
žmogus. Įdomus dalykas, sunku nuo mirusio atskirti, 
kad vėžys ne visur vienodai Kartais kapuose randama 
veikia. Pavyzdžiui, Cicero apsivertusių lavonų kaulus, 
mieste, Illinojaus valstijoj, Taigi pasitaiko palaidoti le- 
iš 100,000 žmonių numiršta targo miegu užmigusius. 
49, tuo tarpu kai Madisono Pabudę karste jie apsiver- 
mieste, Wisconsino valsti. čia, bet. žinoma, tuojau am- 
joj, iš 100,000 žmonių vėžys žinai uždusta.
paima 287 aukas. Mažiau- Pasitaiko ir kitokių keis- 
sia žmonių ta liga serga Ar- tų miego atsitikimų. Štai a- 
kansų, Louisianos, Oklaho- merikietis J. Lengan, ce- 
mos ir Texų valstijose (98 mento darbininkas, 30 me
lš 100,000), o daugiausia— tų amžiaus nesenai miegojo 
Minnesotoj, Iowoj, Missou- be pertraukos 440 dienų, 
i. North ir South Dakotoj, Jis ir pirmiau kartais už 
Nebraskoj ir Kansuose (145 migdavo ilgesniam laikui 
iš 100,000). tbet galutinai jis užmigo ko-

laukti pagalbos, nes neužil
go užmigsiąs “amžinu mie
gu.”

U2M7 Žmones Dir- 
Muilo medų. Pončekos.

Floridos valstijoj auga y- Amerikos pančeku fabri- 
patingas medis, kurio vai- kanty trusto direktorius 
šiai turi muilo ypatybes, ir j?arj Constantine rašo “New 
ir vietos gyventojai šiuo? York Sun'e,” kad dabarti- 
yaisius naudoja kaipo mui- n;u ]ajku pančeku (kojinių) 
lą ir tuo pačiu daro rimtą Įpramonėi Jungtinėse Vals- 
konkurenciją muilo fabri- jjose djrba 142,347 žtno- 
kams. Šie vaisiai, juos tn-inės Taį eSą 22,000 daugiau 
nant, putoja kaip geriausios,n dirb() 1928 metais ir 
rnsips mn,ln« 1 daugiau negu buvo 1929

metais.Kruvinas paukščių karas. Štai samdos lente’ė, kuri
Turkijos nrovincijoi Ana- i parodo, kiek kuriais metais 

toli jo j prisilaiko labai daugi darbininkų šitoj pramonėj 
gandrų, kuriuos labai daž-'dirbo:
nai užpuola ereliai. Plėšrie- • 1928 metais dirbo 120,000
ii paukščiai užpuola gandrų 
lizdus ir bando pagrobti jų; 
vaikus. Tačiau seniai gand 
rai parodo didelį pasiprieši- Į 
nimą ir savo ilgais snapais 
arelius atremia. Ir toks kru
vinas tu paukščių karas pa
sikartoja kožną vasarą.

1929 metais ......  129,000
1930 metais ......  130,000
1931 metais ....... 125,000
1932 metais ..........120,000;
1933 metais ...... 133,993
1934 metais ....... 137,022
1935 metais ....... 148,160
1936 metais ....... 142,347
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Įvairios Žinios.
Vokietijos Armija Susirinko Tarptauti-

Didžiausia. nė Taikos Konferen-
Francuzijos statistikai CIJU.

apskaičiavo, kad dabarti- .--------
niu laiku Europoje yra 6,- Kadangi karo pavojus 
000,000 ginkluotų kareivių, kas diena darosi vis dides- 
kurie lytoj rytų jau galėtų nis, tai visi taikos šalininkai 
stoti karo laukan, jeigu bu- jieško būdų karui išvengti, 
tų reikalas. Didžiausia ar- Geriausią priemonę jie ran- 
mija esanti Vokietijos; ji da visų taikos jėgų suburi- 
pralenkianti net ir Sovietų me vieno taikos fronto. Šiuo 
Rusiją, būtent: ‘ tikslu šių metų rugsėjo 3—7

Vokiietijos .... 1,365,000 dienomis Belgijos sostinėje
Italijos ........... 1,250,000 Briuselyje tapo sušauktas
Rusijos ........... 1,200,000 viso pasaulio taikos kongre-
Francuzijos 
Lenkijos

654,000 sas. Jame norima pareikšti 
266,000 viso pasaulio tautų nepa-

Anglijos ....... 213,000 laužiamą norą karo vengti.

Šliubas Ežere. K.A1P AMAZONĖS INDI-' 
JONAI NUKIRTO ŠVEDŲ 

DAILININKUI GALVĄ. •

AR ŽINOTE, IŠ KO GA
MINAMAS SACHARI- 

, NAS?
Akmens anglies pramo- 

1933 metais iš Švedijos j J nėję yra žinomas koksas. 
Ekvadorą atvyko talentin- Tai aklai uždarvtose kros-

PAJIEŠKOJIMAI

141,500 Kongrese dalyvauja visų 
109,000 tautų, tikėjimų ir politinių 
107,000 įsitikinimų žmonės, kurie

Belgijos ......... 63*500 tačiau pripažįsta šiuos prin-
Taigi matome, kad fašis- cipus:

1. Taikos sutarčių ir iš jų 
išplaukiančių pri e v o 1 i ų 
šventumą.

2. Ginklavimosi sumaži
nimą ir panaikinimą pelno,

iš ginklų gamy-

Rumunijos 
Čekoslovakijos 
Jugoslavijos

Penki metai atgal Louisianoj gyvybės sargas Andrew išgel
bėjo Pontchartrain’o ežere skęstančią Elsię Hagner'ytę. Nuo to 
jiedu susipažino ir šiomis dienomis apsivedė. Bet kadangi jų 
“romansas” prasidėjo ežere, tai tame ežere jiedu ir šliubą ėmė. 
Čia jiedu parodyti vandeny su visais vestuvininkais. Anot to 
rusų pasakymo, kiekvienas savaip iš proto kraustosi.

tinės šalys — Vokietija ir 
Italija — turi didžiausias 
armijas. Paduoti čia skai
čiai parodo tik reguliarę ka
riuomenę. Rezervai čia ne
įskaityti. Mussolinis aną- gaunamo 
dien pasigyrė, kad jei butų bos. 
reikalas, tai į trumpą laiką 3. Tautų Lygos

kvadorą atvyko 
gas švedų dailininkas Ral
fas Levinas. Jis norėjo pra
turtinti savo menininko vai
zduotę naujais įspūdžiais. 
Iš Ekvadoro Levinas nuke
liavo į Galapagoso salas, o 
iš ten į Grajaklį. Neturėda
mas pinigų tolesnei kelio
nei, Levinas bandė dirbti 

I aukso kasyklose, paskui dir- 
bo miškuose ir pagaliau nu
tarė pasidaryti aukso jieš- 
kotoiu. Aukso jieškoti jis 
iškeliavo kartu su vokiečiu 
Alfredu Mozeriu. Levinas ir 
Mozeris pėsti nuėjo prie A- 
mazonės upės, kur, pasak 
indėnų, galima buvo rasti 
aukso.

Po 25 dienų kelionės per 
džungle?,. kur jie turėjo ko
voti su laukinėmis beždžio
nėmis ir nuodingais šliu 
žais, keliautojus pradėjo 
kankinti troškulys, o pelkių

/S SKOTUOS LIETUVIŲ GYVENIMO.
r- sakydamas, kad greit pa-

.sus įvykis, tai Is. Draugas sieksią kokias nors apgy- 
rektų, kad tai “bedievis,” Q
“paleistuvis.” S.

Kaip dėl mcteriško kūno 
katalikas išsižadėjo savo 

pareigų.
Glasgovv lietuvių šv. Ka

vernas vietas, kur rasią ge-: 
riamo vandens. Bet Levinas 
nekantravo ir nutarė pasi- 
iieškoti kokio nors šaltinio. 
Nespėjo jis atsitolinti per 

kai Mozeris iš-

sustipri- . uiasgovt lietuvių sv. rva- KAUNE JAU PRADĖJO
jis galėtų pastatyti 8,000,- nimą ir sudarymą su jos pa- zimiero draugijos centro | PARDAVINĖTI DUJO-
000 vyrų armiją. gelba kolektyvinio saugu- pirmininkas Jonas Širmulis į KAUKES.

Francuzija tuo labai susi- mo, kad butų galima pasi- dėl moteriško kūno atsisakė į \uo 21 rugpiučio Kaune -OOmetrų,
rūpinus. Ji daugiausia bijo- priešinti kiekvienam puoli- nuo pirmimnkystes. pradėta jau pardavinėti ei- ?ir(į° baisų riksmą,
si Vokietijos. Ji žino, kad kui, ir Dalykas yra toks: dai-Įv£iįams žmonėms dujokau-' d.0S1 bėgti ta kryp
turėdama tik 40,000,000 gy- 4. Sudaiymą Tautų Ly- 1934 m. per visuotiną sv. ■ kes, galėtų apsisaugoti * }a nu^J° draugas 11 
ventojų, ji negalėtų atšilai- gos rėmuose tokio organiz- Kazimiero^ parapijos dele- nuo nuociįngų dujų karui ki- sitypų reginį: 
kyti prieš Vokietiją, Vn»-i mo. kuris naiėfrtu imtis kuo gatų suvažiavimą buvo is-;i,lt5 ‘ " Levino kūnaskuri mo. kuris pajėgtų imtis kuo gatų ■lūs.

Tai aklai uždarytose kros
nyse sudeginta ir į stambius 
gabalus sulipusi anglis, ki
taip sakant, anglies anglis.

Kaitinant anglį už dalyto
se krosnyse yra gaunamas 
gazas arba dujos, kurios 
paskui yra varomos yamzctj- 
mis į gyvenamus žmonių 
namus ir vartojamos namų 
apšvietimui ir apšildymo 
bei virimo tikslams.

Bet pirmiausia tos dujos 
eina per vamzdžius su van
deniu. Tame vandenyje lie
ka derva (smala). Ja tepa 
stogus, mirkina joje sto
gams dengti popierių, te*pa 
rąstus, kad neputų ir tt.

Per vandenį išėjusios du
jos eina į tam tikrus fabri
kus, kuriuose iš jų ištraukia 
visokiausių druskų, aliejų 
ir kitų medžiagų. Tų drus
kų tarpe turi vieną ir sacha
rinas, kurio yra anglies 
vandenilio ir sieros chemi
škas junginys. Nors pats sa
charinas nėra nuodingas, 
bet tie daiktai, iš kurių jie 
padarytas yra nuodingi ir 
gali žmogų greit numarinti. 
Sacharinas yra 405 kartus 
saldesnis už cukrų. Sacha
rinas blogai veikia į širdį, 
užtat sergantiems širdies li
ga, patartina jo vengti.

Jenny Petraitytė pajieškau savo 
tėvelio ADOLFO PETRAIČIO. Jei- 

igu esi gyvas, prašom atsiliepti grei- 
Įtai. Mes visi dirbame ir mes jūsų vai
kai Stanukas. Janytė ir Edvardukas 
norime tave pamatyti. Kurie žinote 
kur iis randasi, malonėkite pranešti 
jo adresų. Jenny Petraitis (0) 
2212 Larkins Way, Pittsburgh, Pa.

WALTER RIMOČIKAS, jo pajieš 
ko jo krikšto duktė. Ji jau nematė jo 
penki metai ar daugiau ir nežino kur 
jis gyvena. Prašo atsiliepti sekančiu 
adresų: Miss Esther Dzugas (9

113 Pine Hollow Rd.,
Oyster Bay, L. I., K. Y.

Pajieškau sesers MARIJONOS 
KARPAVIČIŪTĖS po vyru Jukaus- 
kienė, girdėjau kad pirmasis jos vy
ras miręs, o po antruoju p-avardės 
nežinau. Pirmiau gyveno So. Bosto
ne, o dabar nežinau kur gyvena. Taip 
gi pajieškau ir kitų giminių. Prašau 
atsišaukti. Kurie žino jų adresų, ma
lonėkit pranešti. (8)
Kotryna Karpaviėiukė-Meškauskienč

9961 Dyar st., Hamtramck, Mich.

Pajieškau brolio Juozo Banuškevi- 
čiaus, kilusio iš Trakų aps., Onuškio 
vals., Samnikų kaimo. Gyvena, ro
dos, apie Chicagų. Norėčiau susira
šyti su juo, nes turiu svarbų reikalų 
iš Lietuvos. Kas apie jį žino, malo
nės man pranešti šiuo adresu (9) 

Alimcia Banuškevičiutė,
856 \Vestern avė., W. Lynn, Mass.

APSIVEDIMAI.
------------------ "—------- ------

InteligShtiika našlė moteris, apie 
37 metų, kuri butų Majva, nerūkytų, 
iš netoli Bostono ir norėtų apj įvesti, 
prašau atsišaukti. Aš esu blaivas, 
nerūkau, gero budo, apie 40 on. am
žiaus. Prisiuntus paveikslų .duosiu 
kiekvienai ^Įsakymų. S-tas L., 

253 W. Broądvvay, So. Boston, Mass.

ir pamatė 

be galvos
turi 60,000,000 gyventojų, greičiausiai tikrų priemonių rinktas centro pirmininku | Kiekvienas pilietis, pir. buvo pririštas prie medžio. 
Todėl franeuzai daro sąjun- bekylančiam karo pavojjui J- Širmulis ir tais pačiais . jęęS dujokaukę, galės ią iš- ? in-^T-L so^°. l.aukjn*al 
--------i; metais mirė jo žmona, su:ban(jytj priešlėktuvinės ap- mdenai Jibaro gimines. Jiegas su kitomis valstybėmis užkirsti.
ir patys ginkluojasi kiek ga- Viso šio taikos judėjimo kuria buvo išgyvenęs virs 
lėdami. Nutarta pastatyti priešaky'stovi anglų lordas, 30 metų ir užsiauginęs du

saugos rinktinės duju ka- mosa\ o kirviais, o vienas jų 
meroje. Dujokaukių bandy- aike rankoje kraujais ap-

ŽUVO 6 FRANCUZŲ 
LAKŪNAI.

Pereitą sąvaitę Francuzi
joj nukrito ir sudužo armi
jos karinis lėktuvas su 6 ka
riškiais. Visi užsimušė.

Pajieškau gyvenimui draugės, nuo 
45 iki 55 metų; aš esu 65 metų, iš a- 
mato esu siuvėjas (kriaučiusl, turiu 
savus namus ir namie dirbu. Su laiš
ku prašau ir paveikslų prisiųsti. Ma
no antrašas: Joseph Lucky (9)
2238 Caniff avė., Hamtramck, Mich.

Pajieškau moteriškės apsivedimui, 
kuri turi farmų ir mylėtų apsivesti. 
Aš einu 50 metus, mylėčiau apie to
kio pat amžiaus. Norint platesnių ži
nių klauskite, atsakysiu laišku. (S)

Joe Jonek
R. F. D. 1, Newton Falls, Ohio.

REIKALINGA ANT FARMOS
Senyvas žmogus apie 45 metų, tei

singas, nekeikunas ir nehuzeris. Dar
bas stedi, mokančiam karves melžti, 
mokestis $25 mėnesiui ligi 15 lapkri-

budą fotografuoti ! AtsišaukVt Žuo" adresu* "^z***1
JOS. DANISEVICH.

Hubbard.-ville, N. Y.

Berlyno policija išradusi
2,000 karo lėktuvų. Tvirto- didelis pacifistas, beveik sūnūs. Vienas jų mirė pirma mai bus daromi kiekvieną lieUf Tada Mozeris „ _ .
vės jau išmūrytos po žeme nuolatinis Anglijos atstovas motinos, susilaukęs virs 20 i šeštadieni. Piliečiai, kurie aPab)(?’ Atsikvosejęs jis at-■ antspaudas net ir per piršti- 
visu Vokietijos pasienin Vi- Tautu Lvcos visuotiniuose metų amžiaus, o antras yrainrirįc ičHandvti Huinlraukpc įsargiai nuėjo į priekį. Indė- nes.
sa tai reikalauja
sumų. Gyventojai apkrau
nami beveik nepakelia
mais mokesčiais, ir vistiek 
valdžia da nesuduria galo 
su galu. Bet kitokios išeities 
nėra, sako franeuzai. Jeigu 
nesiginkluosim, tai Vokieti-

tos po žeme nuolatinis Anglijos atstovas motinos, susnauKęs virs zu į šeštadieni. Piliečiai, kurie AisiKvusejęs jis av-
pasieniu. Vi- Tautų Lygos visuotiniuose metų amžiaus, o antras yra;norės išbandyti dujokaukes. ?ar?iai nueJ° i PnekL !?de- 
ja milžinišku susirinkimuose, Robert Ce- apsivedęs ii gyvena visi kru-;^urės atvykti i priešlėktuvi- nebuvo smurto vieto-

-_i---- ~;i Francuzi- voj. Reiškia, uošvis turi gas-'---_______  .--i?-..- r.- ie. čia fnilėio namestas Le-cil, ir dabartinis 
jos premjeras 
Blum.

rinktinės šta- Je- čia P^ėjo pamestas Le-

ŽUVINTOS EŽERAS IŠ
SENKA.

Šįmet Žuvintos ežeras da 
jos fašizmas mus pavergs ir labiau nuseko, negu buvo 
apkraus da didesniais mo- kada nusekęs. Šiaurinė eže- 
kesčiais. ro dalis jau taip gausiai pa-

-------------- dengta meldais ir švendrė-
IR FAŠISTAI TURI SAVO mjs kad iš toliau ar arčiau 

INTERNACIONALĄ.

Parsiduoda Farma.
40 akerių žemės, 21 dirbamos, kit

kas ganyklos; maža stuba, tvartai ir 
2 karų garadžius. Prie gero kelio, į 
miestų tik 5 mailės. Kaina $1,800.

TONY GALMAN (g)
R. 2, Exeland, Wis.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.
• _______ Juodgalviai, rud

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

GEO.
BENDORAIT1S 
520 Wil«on St™ 

W»terbury, Conn.

Nervuotas—3 auslus ? 
Štai Greita Pagelba

nervuotu

---------- . , nes apsaugos o<.«- ~ i i
socialistas padinę, sunaus žmoną, ta-1 ba A Panemunėje ir kartu vino kunas be Salvoe- Galvą

““ ---------------- atejne.t. išbandynlui nusi-!“^rai^e!^&>i-|Sj2i,i jroG^foNĖr £EiS&
pirktąją dujokauke. ( O ko- n.ni7- pastiprintas su ViTAMiNAiS ą .f b ;
dėl negalėtų pardavinėt jau ?™iaus! . raml»W
išbandytas tas dujokaukes? ir jų padedamas at- k,a kaipo pastiprintojas visai nervų

<7 J gabeno 1 kaimą Levino ku- sutemai Nervingumas padaro zmo--- ZjCC. f e . nes jauskis ir prikhais. Sustiprink
ną. , savo nervus su nauju NUGA-TONE

ciau uz poros menesių po 
žmonos mirties Širmulis 
pradeda kalbėti apie vedy
bas. Pasirodė, kad pas senį 
meilės karštis da nėra atša
lęs. Ir susirado jis sau našlę, 
bet dar jauną sulyg jo am
žiaus, kuri sutiko už jo tekė
ti. Reikia tik nueiti pas ai
rių kleboną ir paduoti užša-

Rektorius prof. M. Reme- pabengto vandens. Gal kiek 
ris atostogaudamas savo mažiau salelių yra pietinėje 
dvare, Bagdoniškėj, iš na- ežero dalyje, kur tik vieno- 
cionalistų vykdomojo ko- je vietoje ties Žuvintu kai- 
miteto gavo kvietimą daly- mu galima laisviau prieiti 
vauti tarptautiniame nacio- prie ežero. Pačiame ežere 
nalistų (fašistų) kongrese vanduo taip nusekęs, kad 
Osloje, Norvegijos sostinėj, veik visur matyti dugno 
Iš kvietimo programos ma- dumblai. Dėl didelio ran
tyt, kad tame intemaciona- dens nusekimo ežeras šal- 
liniame fašistų kongrese tesnėmis žiemomis iki dug- 
dalyvauja Vokietijos, Itali- no užšąla.
joe, Austrijos ir kt. valsty- Žuvinto ežeras kadaise 
bių nacionalistai. galėjo turėti iki 18 kilomet-

.- - , - --i -__ , __kus. Bet klebonas pareika-ziurint visiškai nematvti ne- , -- - ~
__j____ A______j__  lavo is jaunosios dokumen

tų, ar tikrai yra jos vyras

KOMUNISTINIO JAUNI
MO “KONTR-REVOLIU- 

CINIS” VEIKIMAS.
“Komsomolskaja Prav- 

da” praneša, kad susektas 
didelis kontr-revoliucinis 
lizdas Baltgudijos komso- 
molo (kom. jaunimo) orga
nizacijoje
do, kad jaunieji kontrrevo
liucionieriai veikę viešai, 
darydavę diskusijas, plati

ni ilgumo ir iki 15 kilomet
rų platumo. Dabar jis uži
ma 7 klm. ilgio ir 6 pločio.

UŽDARYTAS SENIAU 
SIAS PASAULY LAIK

RAŠTIS.

miręs. Įrodymų ji neturėjo 
ir klebonas atsisakė priimti 
užsakus.

Sumanė tuoktis civiliu 
budu. Bet ir tenai pareika
lavo prirodymų, kad jos vy
ras miręs. Toliau nebėra kur 
eiti, belieka tik “atsisakyti 
nuo senoio svieto” ir gyven
ti be šliubo. Taip ir padarė^ ♦ 
1935 m. rugsėjo pradžioj 
suėjo su savo mylimąją į 
krūvą. Nors ir niekam to ne
skelbė. bet daug yra akiu. 
Pamatė, kad paukštytė čiul
ba J. Širmulio lizdely ir tuoj 
prasidėjo Įvairios kalbos 
prieš šv. Kazimiero Centro 
pirmininką. Matydamas,
kad viskas išėjo aikštėn,

___  _ Pekine vietos valdžia už- Širmulis pasiskelbė “Išeiviu
Laikraštis nuro- dai‘ė seniausią pasaulio lai- Draugo” 32 numery, kad 

• •• ’ " v—s+i “Peiping Bao.” “Pei- nuo 9 rugsėjo paliauja ėję-

AUDRŲ NUOSTOLIAI Mozerio laiškas, kuriame »r <?<?' ,visi užm^š
APIE MARIAMPOLĘ. jis aprašo Levino mirt}, pa- - .......
Šią vasarą Mariampolės darė didžiausį šiurpą Švedi-

apskrity audros palietė joje.
daug ūkininkų ir pridirbo ---------------
nemaža nuostolių. Kalvari- NUSIŽUDĖ ICKES’O 
jos valsčiuje išmušta pašė- SŪNŪS,
lių už 45,0^0 litų, Liubavo šiomis dienomis Chica- 
—uz 81,000 litų, Igliškėlių goję nusišovė vidaus reika- 
—15,000 litų, Sasnavos — sekretoriaus Ickes’o su- 
9,000 litų. \ eiverių 3,500 nūs Wilmarth. Sakoma, kad 
litų. Is viso audros Mariam- <^1 suirusios sveikatos jis { 
polės apskrity šią vasarą “laikinai” sumišęs ir dėl to1 
padarė nuostolių maždaug nusižudė. Ickes buvo priė- 
už 156,000 litų. męg j j augintinį ir vėliau,

legalizavo kaip tikrąjį savo;

blo
go skonio. Surūdytas tablečiukėse ir 
lengvas vartoti. Jei nebusi patenkin
tas pasekmėmis, pinigai bus grąžinti. 
Parsiduoda ir garantuotas pas visus 
vaistininkus. Neatidėliok, įsigyk 
bonkų šiandien. Dabokis padirbimų. 
Reikalauk tikrojo NlJGA-TONE da
bar sustiprintų su Vitaminais A ir D.

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

t Telefonas: Yark 3165

♦
♦• i i *««
• t t.

DAKTARAS

A L. Graičunas:
Physician and Surgeon 

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

3310 SO. HALSTED STREET, 
CHICAGO. ILL.

{ sunu.
• i 
t NAUJAUSI IŠRADIMAI.

Prie parduodamųjų auto
matų Anglijoj išrasta prie-, 
taisas, kuris falšyvus pini
gus išmeta laukan ir rėkia: 

j “Prašome mokėti gerais pi- 
• nigais!”

AR ROMOS
piezius y™ Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

kraštį “Peiping Bao.” “Pei
ping Bao” buvo opozicijos centro vaidybos pirmininko 
laikraštis. “Peiping Bao” pareigas.

nę trockininkų literatūrą ir pradėjo eiti 402 metais, va- Vadinasi, moteriškas ku , 
taip toliau. ' dinasi ėjo 1,500 metų. Jį nas pasirodė svarbesnis už

Jie skaitė rusų emigrantų pradėjo leisti rinkimo meno Širmulio katalikystę.
išradėjas Kinijoje Su Kun- Bet viena dieną anglų lai- 
gas. .... . krašty “Daily Record” pasi-,

“Peiping Bao’ ėjo ir kai- rodė žinia, kad Kingston 
po dienraštis ir kaipo są- gatvėj po nakties policija 
vaitraštis. Bet nuo 1810 me- rado vyrą begulintį be sa- 

prane- tų jis tapo tvirtu dienraščiu monės. Nuvežus i miesto Ii-

Worcesterio Lietuvių Išdirbystės Alus

leidinius ir platinę juos.
SOCIALDEMOKRATAS
MARKELIS JAU PA

LEISTAS.
“Lietuvos Žinios

ša, kad buvęs seimo narys, ir turėjo didelę įtaką ne tik- goninę jis atgavo sąmonę ir 
socialdemokratas Markelis, tai Kinijoje, bet ir šiaip A- pasirodė, kad tai Jonas Šir- 
iš kalėjimo jau paleistas; zijoje. Dažnai jį cituodavo mulis. Pasirodė, kad jį pri-V. 4- z., « T-, 1 T***’ ™ L _ _Kauno komendantas be tei 
smo buvo jį uždaręs dviem 
mėnesiams užtai, kad daly
vavo žuvusio darbininko 
laidotuvėse.

ir Europos laikraščiai.

SIENINIAI
KALENDORIAI

1937 METAMS.
Užlaikau daug visokių rūšių ir vi

sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz- 
nieriams padarome su jų apgarsini- Iš Romos pranešama, kad mais ir pigiai. Kurie norėtų pardavi- 

užkariautoj Etiopijoj už-
mušta jau 216 italų karei- aeroplanu. Prisiunčiame i namus kas 
vių, kurie ėjo tenai policijos par<’,ka‘a7?'„įr,f«įE\l«!,l'S’ G) 
pareigas. new britain, conn.

ETIOPOJOJ UŽMUŠTA 
JAU 216 ITALŲ.

muse kaimynai, kam be 
šliubo gyvena. Išpėrė gerai 

! kailį, pasiuntė trepais že- 
'myn ir be sąmonės padėjo 
ant gatvės. Ligoninėj reikė
jo pagulėti 2 sąvaitės, kolei 
pasveiko nuo smūgių. Vis 
tai gerų katalikų darbai ir 
“Išeivių Draugas” nepraši 
tarė apie J. Širmulio nelai 
mę nei žodžio. Na, o jeigu 
butų kitam pasitaikęs pana-

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine.

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

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, nes joje ras daug reikalingą dalykų ir geriausiai galės 
susipažint au visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjirną skaito kaipo žaislų ir tim- 
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų persSai- 
tyti. Taip aiškina savo knygoje kup. M. Valadka.

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

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

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:

TELEFONAS
W orcester—5-4334

81 LAFAYETTE ST„ 
WORCESTER, MASS.

M. VALADKA,

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

REV

<<

R. D. 2, DALTON. PA.

Per kurį laiką, šios lietuvių ltravarnė* galim* gaut nusipirkt kėrą. 
interesuoti turi kreiptis pas prezidentų MR. PIN’KEVICHl S.

81 Lafayette Street, \Vorce«ter, Mass. • L
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KELEIVIO" KNYGYNE
BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.



Beitas Poslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 38. Rugsėjo 16 d., 1936 m.

Naujienos iš Kanados Ii II
Lietuvis Kirviu Skutasi Barzdą.

KANADOS LIETUVIŲ
KONGRESO LIETU
VOS LIAUDŽIAI 
GINTI APYSKAITA. 

Pajamos:
Kongreso priruoš i m u i 

gauta nuo:
1. M. L. Sūnų ir Dukterų

Pas. Draugijos...... $20.00
2. ALDLD. 137 kp. $5.00
3. ALDLD. 47 kp. $5.00
4. Paskola supirkimui 

maisto delegatams.... $51.85
5. Su pasveikinimo laiš

kais aukų gauta .. $56.85
6. Laike kongreso su pa

sveikinimais auku gauta 
  $130.01

7. Už parduotus tikietus 1 
rugpiučio vakarienei $11.04

8. Už tikietus 2 rugpiučio
pietums .................. $24.30

9. Už dvejis pietus be ti
kietų ............................... 60

10. Už parduotus likusius 
maisto produktus .... $4.56

11. Laike kongreso pa
rengimo suaukota $154.15

Viso ................... $463.36
Išlaidos:

1. Delegatų ženklai $4.55
2. Atspausdinimas pa

kvietimų .................. $1.53
3. Obalsių piešimas $3.00
4. Obalsiam popiera $4.34
5. Komiteto atsišaukimų

atspausdinimas ....... $5.00
6. Pasiuntimas A. L. Kon

gresui i Clevelandą pasvei
kinimo ...................... $1.00

7. P. O. Box’o išnuomavi
mas .......................... $2.45

8. Laiškų atspausdini
mas   $1.28

9. Pašto ženklai .... $2.50
10. Dėžutė Som-Soks .10
11. Kelionės išlaidos .50
12. Mimiografas .........50
13. Kvitų knygutės .10
14. Grąžinta paskola, ku

ri "buvo paimta maisto už
pirkimui ............... $51.85

15. Maisto produktai, pa
vaišinimui delegatų $58.59

Viso išlaidų.......$137.29
Palyginus pajamas $463.- 

36 su išlaidoms $137.29, lie
ka $326.07.

Likusi $326.07 suma per
duota Kanados Lietuvių 
Komitetui Lietuvos Liau
džiai Ginti, kuri bus sunau
dota Lietuvos liaudies prieš- 
fašistinėms kovoms vesti ir 
priešfašistiniams kaliniams 

šelpti.
P. S. Ši apyskaita Kon

gresui šaukti komiteto ir 
Kanados Lietuvių Komiteto 
Lietuvos Liaudžiai Ginti. 
Pajamos ir išlaidos atatinka 
sulyg kvitų. Nutarta paskel
bti spaudoj ir įgaliota pasi
rašyti abiejų komitetų iždi
ninkams ir sekretoriui.

Kongreso Šaukimo Komi
teto iždininkas, V. Šipelis.

Kanados Lietuvių Komi
teto iždininkas,

M. M. Mašnickas.
LLGKLK sekretorius,

'J. Lesovičžus.
P. O. Station D. Box 44, 
Montreal, Que., Canada.

TORONTO LIETUVIŲ 
EILĖS RETĖJA.

Rugpiuėio 30 d. tarpe To
ronto lietuvių pasklydo liūd
na žinia: mirė Uršulė Vai- 
kienė-Inčiur aite. Mirties 
priežastis tokia: rugpiučio 
27 dieną Uršulei Vaitkienei 
einant skersai gatvę, neti
kėtai ant jos užvažiavo dvi
ratis ir parbloškė taip smar
kiai, kad ji neteko sąmonės. 
Nors nugabenta Į ligoninę 
jautėsi geriau, bet vis skun 
dėsi, kad skauda galvą ir to 
skaudėjimo neiškentėsian- 
ti, mirsianti. Ir mirė. Kaip 
matyt, buvo smarkiai su
trenktos smegenys.

Uršulė Vaitkienė buvo ki
lusi iš Vidugirių vienkie
mio, Kupiškio valsčiaus, Pa

nevėžio apskr. Dėl jos mir
ties reiškiu gilios užuojau
tos drg. Vaitkui ir gimi
nėms.

A. S. Kavoliunas.

MAKEDONŲ KONFE
RENCIJA TORONTE.
Roya! York Hotely šau

kiama makedonų konferen
cija apkalbėjimui ir išdirbi- 
mui planų Makedonijos ne
priklausomybės atsteigimui. 
Į šią konferenciją manoma 
utraukti daugybę makedo- 

iiiečių iš Įvairių valstybių ii Jackus Valiulis, jaunas lietuvis, kuris dirba Oregono valsti-

uo barzdą 
jata tnetu.

Laikraščiai sako, kad jis skutasi tuo budu jau tre-
’UO ivairių organizacijų, ku- giriose, moka savo kirvi taip išgaląsti, kad gali nusiskusti• * . * 1 * M g $ * * * - r \ • i V*-r /-• •-> T . a 1 f » w « z. ai 1 r 1 * ♦ a • ♦ * • L. • « « ♦ v—iioms tik rupi Makedonijos 

r.epriklausomybė. Yra dele
gatų atvykusių iš Europos 
valstybių ir net iš Austraii- 
os. Toronto mokedonai su 
’idžiausiu atsidėjimu ruo

šiasi prie šios konferencijos, 
kad kuo iškilmingiau priė
mus atvykstančius delegatus 
ir svečius.

A. S. Kavoliunas.

1,365 DOLERIŲ ISPANI
JOS “LIAUDĖS FRON

TUI.”
Toronto je 1 rugsėjo La

________________

IŠ PIETŲ AMERIKOS.
Kaip gyvena lietuviai Bra
zilijos sostinėj Rio de Ja-

kas jūsų policijai neskųs.” 
Taigi išeina, kad p. Šaltis

puikiai žino dėl ko lietuviai
Iš laikraščių ir šiaip žino- skundžiami Tai dėl to, 

me, kad Rio de Janeiro vra **<Uie ■savo.. 'a.krasciuose 
keliatas šimtu lietuviu, bet knttkuoja c a užlaikomus
lietuvio vardas čia mažai te- Ka.u«° agentu ir jų pra- 
pažįstamas. ga.stmgą politikų. Girdi,

Ištikrujų, randame nema
žai lietuvių gyvenančių net 
nuosavuose namukuose,

neiro.

tai niekasnieko nerašykit, 
jus neskųs.

Klausimas tuomet kįla, ar 
skundi-bor Lvceum svetainėj ivvko . - nepriklauso prie tų sikomumstu anarchistu ir‘so- Priemiesčiuose, kur jau turi , KKomunistų, anarcnistų ir so prisiauklė,e apeisįnu įr M 11 Pats P- Šalčius.

cialistų susirinkimas aptari- 1 _ J- -L.- Rr«7icialistų susirinkimas aptari , _
mui klausimu, kurie liečia Yena nepaprasc.aus.ai, nors 
bendrai visus ir visiems yra * važinėdami į mie-
svarbus kaiu navvzdžmi dirbtK Taip pat yra ke" 

‘ L-ov-n /'Ratas lietuvių ir gerai pasi-
- J & ' laikančiu: turinčių restora-Auksciau minėtų organiza- “

Brazilietis.

Argentinoje ruošiamasi lei
sti pažangus laikraštis.
Urugvajaus lietuvių so

cijų vadai pareiškė, kad jauinus’ ir tL Kiti cialistų “Naujoji Banga’
bendroj kasoj randasi 1,-j.Paduo_da is Argentinos sito- 
365 dol., bet to negana; jie ’
nori greitu laiku sukelti da 
du tūkstančiu dolerių ir tuo
met pasiųsti Ispanijos teisė
tai valdžiai, kuri veda kovą' 
prieš fašizmą.

A. S. Kavoliunas.

SOVIETŲ ŽINOVAS MO
KINASI KANADOJ

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Įprastuose bairuose, susi- kįą žinią: 
kimšę su didelėmis šeimy
nomis mažuose kambarė
liuose skursta.

Jau bus metai kaip Bue
nos Aires pažangieji lietu- 

_ . „ . viai rengiasi išleisti pažan-
Pnes keliatą metų susi- gįos minties laikraštį. Pas- 

kutiniu laiku sis darbas jau 
daug pastūmėtas į priekį. 
Jau prieita prie konkretaus 
susitarimo. Pats pamatas 
išleidimui laikraščio iau v-

tvėrusi draugija “Vilnis 
I šiandien neblogiausia lai
kosi. didėja. Kas mėnesis 
rengia šeimyninius vakarus, 
i kuriuos atsilanko virš šim-

“Puzzled.”—Matyt, tam
stų bulvės yra užsikrėtusios 
kokia liga. Jei tas pačias so-; 
dinsite kitą pavasarį, bus ta: 
pati bėda. Todėl patartume | 
įsigyti visai naujų, sveikų 
sėklinių bulvių ir pasodintii 
jas visai kitoj vietoj. Ge-; 
riausios bulvių rūšys Ame-; 
rikoje skaitomos šios: “Irish 
Cobbler” (ankstyvos). į
“Dibble’s Russet,” “Rural 
New Yorker” ir “Heath’s 
Late Beauty” (vėlyvos). • 
Bulvės geriausia auga po 
dobilų. Jeigu bulvėms duo
dama mėšlo, tai j j reikia ap
arti iš rudens. Dabar apie 
muitus. Grįžtant iš užsienio 
Amerikon kiekvienas gali 
įsivežti už $100 pirkinių be 
muito. Kas aukščiau $100, 
už tą reikia muitas mokėti. 
Už drapanas, kuriom žmo
gus apsivilkęs, muito mokė
ti nereikia; tačiau jei kaili
niai bus labai brangus ir 
nauji, tai mutininkai gali jų 
nepraleisti. Taip pat ir su 
deimantais bei auksiniais 
daiktais.

Antanui Yenchiui.—Lie
tuvių kalboje panašaus žo
džio, kaip rusų “udarnik,” 
nėra. Rusai padarė jį iš žo
džio “udar,” kas reiškia 
smūgį. Taigi “udamikas” 
reiškia” tokį žmogų, kuris 
smogia, smarkiai dirba. Gal 
butų galima jį išversti į 
smogiką, bet Lietuvos laik
raščiai “smogikais” vadina 
Hitlerio šturmininkus, kurie 

t smal kiai šturmuoja savo 
j priešą, gi rusiško smarkuo
lio jie visai neverčia, tik ra
šo jį svetimženkliuose — 
“udarnikas.”

A. Žilinskui. — Už laiš
ką ačiū, bet “Keleivin” ne
dėsime.

Merkynės Dzukui. — Ka-
zl o cfotutac cnnocic A_MUTV CTVCAVJT VCU3 CVIItUOIC ---

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

Žodynas lietuviškai angliškos ir ang
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A

Lalis. Abi dalis vienoje knygoje.
PsL 1274 Gražus tvirti apdarai $16 00

i.e«gvaa Budas Išmokti Angliškais—
Rankios reikalingiausiu žodžių ir 

oasikalbėjimu Si knyga sutaisyta taip 
engvai ir sumautam?!, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt anglis 
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai 
Sėt čieli --akiniai, pasikalbėjimai dar 
bo jieškant. važiuojant kur nors. nu
ėjus krautuvė.., pas daktaru, pas bar
zdaskutį. pas kriaučių ir ’t Su fone- 
tiškn ištarimu ir gramatika. Antre 
padid'nta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Mirhelsonas Pusi. 95.............. 25c

Etnologija arba istoriia apie žemės 
tautas Pagal Dr. H. Haberlandą 

parašė Šernas Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba rases Yra d'dele’ 
naudi"<ra kiekvienom perskaityti Chi
caeo. III., pusi. 667, Popieros vir
šeliais ............................................ $3.00
Monologai ir Dekl-'msrijes Šioje kny

goj telpa daugybė naujų, labai gra
žiu ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos. tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams,
koncertams ir tt. Anų* pagerinta 
laida. So. Boston, 1914 m..............25c

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

žiai aprašyta apie Rymų. Lietuviška* 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi-
cago, III 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta ........................................ $2.50

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

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

Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu 
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istoriją. Chi- 
cago, III. 1903. pusi 209. Gražiuo
se audimo apdaruose......................$1.50
Materiališkas Istorijos Supratimas

Lapeliai iš prcletariškos fi.osofijos. 
Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius. tai perskaityk 
šitą knygelę. Kalba labai lengvu. Kny-

Lietuvoe Respublikos Isterija ir £em- 
lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su taro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosucta iš po caro valdžios įr
kaip ji buvo apskelbia respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
oarodo dabartinėj Uetuvos rubežius 
ir kaip šalis vra padalyta j apsk.-i- 
•ius. Tai vra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar
am dokumentai: Steigiamojo Sei

mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, rotartia su latviais, upra 
šymas visų mūšių su lenkais ir ti 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus Kaina .... $1 
Drūtais audeklo apdarais .... $1 5<

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

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

ralius. Knyga tik ką apleido spau
dą. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, dru'.ais
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina ............................................. $2.50

Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo.

ga protaujantiems darbininkams neap- Knyga swmbi ir labai užimanti, 
kainuojama. Medega imta iš Greilichc.1 Tai yra ^1-3 tikėjimų istorija. $1.00 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, Drutuoee audimo apdaruose .... $1.25
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie 

ėiu? Aiškiai išguldyti pilietyntėe 
įstatymai su reikalingais klausimais ii 
atsakymais lietuvių ir anglų kalboee

Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 
historijoe. etnografijos, geografijos, 

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų: rinkinys

Antra peržiūrėta ir pagerinta visokių patarimų apie sveikatą, bu- 
irvdvmAsi vaifitua. ivairin nurn-

Sovietų Sąjungos žemės 
ūkio žinovas Osipov lanko
si Manitobos provincijoj ir 
tyrinėja Kanados žemės ūkį zin 
ir kviečių auginimo budus, 
kad paskiau sugryžęs į So

to lietuvių. Scenoje vaidina haifriama< Yra o’rp-ani-šiokius tokius veikalėlius. tVUUS t,ltas' mes “turimezuojama akcinė bendrovė 
“Talka,” kuri rūpinsis laik
raščio finansine pradžia. 
Manoma, kad ir laikraštis

Minėta organizacija, ka- 
dėl kokių priežasčių, 

veikia “Centro Russo” var-
du- Rengia vakai-us, kaip išeis tokiu pat pavadinimu, 

vietus galėtu paaiškint iuos!sa^au’ bet vietinių paklau- Šio laikraščio \ ardas taiko- 
SnviPtn ūkininkams Ošino-i^ęs, kas rengia tuos vaka- mas plačiajai Argentinos 

rus, gausi atsakymą: russos. lietuvių darbininkijai visuo-

zinių.
Petrui Pudzukinui.—Tai

labai privatiniai dalykai; į 
laikrašų negalima jų dėti.

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

koj munšaino. Šioje knygoje telpa net
72 ‘‘Džian Bambos spyčiai”, eilės, 
pasikalbėjimai, humoristiški straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta
laida. 128 pusi...................................25c.
Žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuves

į dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams. ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, m. 1911 na., puslapi; 392 
Popieros viršeliais .................... $2.00
Trumna I**t Aya i«*

R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su 
paveikslais senoviškų liekanų iro-kiais

Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto-J ^pąlvuotais gražiais žemlapiais. 
jos paveikslų, 126 puslapiai, kai- Į Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2.50
na.........................................................Wc-1 švento Antano Stebuklas. Bviej’ų ve-
“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė— I kimų komedija. Perstatymui reikia 

Vieno akto farsas, labai juokingas į 10 aictorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo- 
ir geras perstatymui. Kaina ___ 16c. Šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.

Sovietų ūkininkams. Osipo- 
vas nusistebėjo, kada pa
matė tokius derlingus kvie
čių laukus Kanadoje.

207,300 SMALSUOLIŲ
PER VIENĄ MĖNESf
Per vieną rugpiučio mė

nesį Kanadon buvo atvykę 
207,300 smalsuolių pamaty
ti pagarsėjusios Dionnų 
penkinukes, laimingiausias 

pasauly mergaites.

FARMERYS PRANAŠAU
JA ŠALTĄ ŽIEMĄ.

1 Fort Erie.—William Hen
ry Wintemute, senas vietos 
farmerys, pranašauja, kad 
ateinantį žiema bus labai 
šalta, gal dar šaltesnė kaip 
pereita. Jis remiasi paukš
čiais, kurie da nei sykio jo 
neapvylė.

Pagyvensim, pamatysim!
A. S. Kavoliunas.

SMULKIOS ŽINUTĖS IŠ 
KANADOS.

Šiomis dienomis dingo 
Toronto lietuvių klebonas 
kun. Baronas. Mat, parapi
ja mažutė, žmonės suvargę, 
neturi iš ko riebių mišių 
pirkti, tai dūšių ganytojui 
nekoks čia gyvenimas.

Kanados lietuvių komu
nistams labai nepatiko Mon- 
treale įsikurusi nauja lietu
vių darbininkų organizaci
ja, kuri pasirinko savo or
ganais “Keleivi” ir “Naują
ją Gadynę.” Bet visi juk 
negali prigulėti prie komu
nistų ir skaityti vien tik jų 
laikraščius. Yra ir kitokio 
nusistatymo darbininkų, tai 
ką gi komunistai norėtų su 
jais daryti—uždrausti jiems 
organizuotis?

Kanadietis.

Fabrikuose ar šiaip kur lie- menei, 
tuviai pasivadina alemao, Kadangi Argentinoje pa-
polaco ir tt. •Rytas.”

Keno pinigais ir kokiais 
tikslais M. Šalčius “gas

troliuoja”?

žangioji lietuvių darbinin- 
kij'a neturi savo laikraščio, 
kuris gintų darbininkų rei
kalus, tai toks laikraštis yra 
labai lietuvių laukiamas. 
Jeigu paruošiamieji darbai

Jau ilgokas laikas, kaip eis sklandžiai, tai tikimasi, 
Pietų Amerikoj po lietuvių kad jau šių metųA rugsėjo 
kolonijas trankosi M. Šal- mėnesy laikraštis pr 
čius, kaip rodos, tas pats Kiek teko sužinoti,
Šalčius, kuris anais metais cialistai lietuviai žada prisi- 
bastėsi Jungtinėse Valsti jo- dėti prie kalbamos bendro
se ir pagarsėjo tenai kaip 
“viso labo mokytojas.”

Pietų Amerikoj jis jokio 
darbo nedirba ir jokių pa
jamų neturi; jis tik sako lie
tuviams prakalbas, “palai
ko lietuvybę,” bet užtai juk 
niekas jam čia nemoka. Tai

vės ir laikraščio išleidimo 
ir žada jį visaip remti.

Brazilijoj areštuota* Brook
lyno “Laisvės” korespon

dentas.
“Lietuvių Aidas Brazili-

iš ko gi jis gvvena ir kas , Prai}esa> £ad Sao Ber- 
iam kelionės lėšas apmoka? nar'>° ml?st?I >>»?<> a™?tuo- 
Išrodo, kad jis yra atsiųstas 15 Malvinas Kinas,
iš Kauno kaip valdžios a-
gentas šnipinėti išeivių po
litiką ir veiklą.

Ypač šitokio įspūdžio jis 
padarė išvažiuodamas iš . . , . , .
Sao Paulo miesto. Jo išleis- J? kambaryje rado daug at- 
tuvėms čia buvo surengtas aaukimy, knygų ir kito- 
vakarėlis ir mokytojas Bak- k1OSj ^omunistiiies■ propa- 
švs, sakydamas prakalbą, n?5"
pasmerkė tuos iudošius, ku ""
rie prisidengę Kristaus var-

29 metų amžiaus kaip ko
munistų agitatorius, bend
radarbis Brooklyno “Lais
vės,” “Darbininkų žodžio,” 
ir “Musų Žodžio.” Policija

tais buvo suimtas su ki
tais komunistais, bet vėliau

du ar “tautos meile,“ skun- Paleistos.. Dabar jis bus tei- 
džia savo lietuvius vietos siamas ir 1S Brazilijos įs- 
policijai kaip “anarchis- .
tus.” “komunistus” ir kito- . , aiP rodo.s’ dabar jj bus 
kiais. Dėl šitokių skundų t5 ?avi tautinin^ai ar
jau nevienas nekaltas lietu- klerikalai._______________ i
vis čia yra skaudžiai nuken
tėjęs. Urnruay'aos Uetorią Darbininką 

Socialistinės Minties Laifcraėtis
Atsakydamas į šitą mok.

Bakšio kalbą, ponas Šaltis 
pasakė taip: “Jeigu nenori-
te, kad jus butumete jdavi- “naujoji banga Sov. v*istijo- 
nėjami policijai, tai nerašy- * ir K*nadoie kainuoja 1 doleris, 
kitę savo laikraščiuose prieš r
kitus nieko blogo, tada me- montevideo, uruguay.

‘Naujoji Banga"

------- -

I

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

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

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

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

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai

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

• 1

ir dvarponiai ?
Ką reiškia šliubinis žiedas ? Balta 

jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant gai
vų? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ? ' . ;. .

Kas reikia žinoti pirmą naktį? Ši
to nepasako jauniems nei _tėyai, nei

Ubą?
gyvenimo laimė ar
visi slepia, tą alvTrai pasako 
gas Patarėjas.”

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

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

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

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

Ir fiziologija.
. turėtą būt už- 

et tfpiė šeimyniškus l-ei-‘ dfaiista ’ 
kalus?

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

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

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

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai. kaip Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės “Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $2. Užsisakykit “Teisinga 
Patarėją.”

KELEIVIS
253 Bro*dway, South Boston. Mass.

—
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

Kas Būna Kai Da
vatka Užsimano 

Vyro...
I

NE DIEVO PAGALBA, 
BET KRUVINU PRAKAI

TU ŽMONĖS KURIA 
SAU GYVENIMĄ.

Šiomis dienomis Mariam- 
ERŽVILKO VALSČIAUS ipoiėie pasklido žinia, kad 
IŠTVIRKĖLIŲ ŠPOSAI, vienas konduktorius nu- 

, .r - -u skriaudęs 26 metų merginą
Pavidaujys II, Eržvilko . tretininke. Jis atėmęs jai 

valse., Tauragės apskričio, davatki š k ą ‘'nekaltybę.”

Kadangi ui buvo įsinos pradėjo po tajpįntas Mariamoolės ka- 
ykusias .stukas lėjime. Bet tada, ‘ kai toji

j* |/Aiv masinos
pačiam pietų nevvkusias sumas

sunkmečio įkarštyje, be to, krtsti. Kaip tai prie paka- ^na "jį' •£
triobos sugriuvusios, žemes 3įm„ mašinos stalo penkie- 3n/mwt£ i itaidytojui 
mažai, pinigo nėra, Ui ne .mi/itr, e,,c;v;u^ 5ni/n'veur.. nuSUi>’ J1. uuuywjui
vienas pašalietis tvirtino,
jog tiems Ui jau bus kaput...
Bet apsirikta. Daugumas 
valstiečių, turėdami nuo 1 
iki 6 ha žemės, paėmė skly
pus raistynuose. kur tada 
dar skendo gyvuliai, taškėsi 
laukinės žąsys, ir gavo vie
toj 1 ha 4—6 ha žemės.

Valstietis Įpratęs visą am
žių laistyti kruviną prakai
tą, atsiraitojo rankoves ir 
stojo grumtynių dėl švieses
nės ateities. Bet kaip Įsikur
ti, jeigu nėra pinigo? Į tai 
atsakė valstiečių vienybė, 
susiklausymas, broliškumas.
Pradėjo dalintis amatais.
Vienam iš karto pasistatyti 
visus trobesius stačiai neį
manoma, tai vienas jų šuto 
gyvenamą namą, antras 
tvartą, trečias — kluoną ir 
visi gyvena kartu. Gi kiti 
įsikūrė tik vienam trobesy
je. Čia sulas, čia lova, čia 
gyvuliai su pašaru. Tai ga 
neįtikėtina,tačiau taip buvo.

iš aukšto susikibę šoko jog ii maniusi,
ant jo. Rezultate numušė kad 1& už jo ;štekėti. Va- 
->artis ir numetė duris ant,djnagj nustatyta. kad jokios 
apačioj stovinčių žmonių, j skriaudos jai nebuvo, o tik 
Negana to, iškultus kvie-|norėjo <
nūs, supiltus į maisus, pa- Dabar marįampolieciai ir 
-epe šiauduose ir sudarę kajba< kad ištikrujų ui da- 
chorą, dainavo, 'kad mai- valkėlei jokiog £krįaudos

:ai nrazuvo... ir tt. negalėję būti.
Negana to, pasibaigus _________

•našinavimui, eidami vaka
rienės valgyti dar labiau 
oaleido nešvarias burnas, 
eikalaudami daugiau i ka-

TIRI SMARKIĄ RANKĄ

Šita vokietė Berlyno climpi- 
jadoj numetė jėtį 148 pėdas i> 
3 colius. Ji vadinasi Tillt Elei- 
scher. Jokia kila moteris da ;.č-

išėjo Skandintis ir 
Nuogas Turėjo Grįžt 

Namo.
Vienas Kauno gyvento

jas anądien susipyko su sa
vo žmona ir pasakė, kad ei-

BIRUTES KALNO ŽEME IŠPLAUKIA 
Į AMERIKĄ.

Arba kaip vaikiškai žaidžia nes taip vaikiškai žaidžia, 
Ui aišku, kad jie jau atgy
veno savo dienas ir žmonių 
kova už būvį jiems visai

pasenę senovės garbintojai.
Amerikos lietuvių legio

nierių vadovybė nesenai
siąs nusiskandinti. Užsimo- kreipėsi Į draugiją užsienio nel u^>1
ve Kepurę ir -seio 

Žmona kad ir supykusi,
lietuviams remti, kad ji i A-1 

_ . . . meriką atsiųstų vieną pėdą
Pet ne amžinai. Jai visgi “lietuviškos žemės,” tartum, 
pradėjo rūpėti. O gal ir pa- jį butų kitokia, negu Ameri-i Paskutiniu laiku Suklis- 
sidarys galą... Juk visaip pa- kos žemė. Nutarta paimti kių valsčiaus apylinkėje pa
sitaiko. tos žemės iš Palangos Biru--sirodė kažin iš kur atklydęs

Kuo daugiau ji galvojo, -es kaino. beprotis. Vietos gyvento
jo baisiau jai darėsi. Ro- RUgpįučįo 20 d. įvyko tos iai’ ypatingai moterys ir 

- paėmimo iškilmės, vaikai, taip yra juo isibau-
Susirinko su savo vėliavomis kad ir dienos metu bi-
Palangos organizacijos, at- J° vienos pasilikti namuose, 
ėjo nemažas būrys vasaro- n?s apie ji yra paskleista ži- 
tojų ir palangiškių. Iškil- P1?6’, jis keliose vietose 
mes pradėjo Palangos bur- ;a*?ai. žiaunai pasielgė su 

r . . . mistras Kraujelis. Ameri- vaikais ir moterimis Reikė-
guli ant kranto, o jo _paties Rog lietuvių atstovas (kuris pasirūpinti jo globa.

nieko neatstovauja) adv. RR.„.S N„nn„.
Bagdžiunas amerikiečių FABRIKAS NUODIJA

brolius ir ŪKININKŲ GYVULIUS.

:dcs. ji taio ir mato, kaip jis žemes 
leidžiasi N'emuno dugnan.

Pašoko ji ir greitai išbė
go jo jieškoti, '‘kad nepada- 
pytų kvailystės.”

Nubėgo uždusus prie Ne
muno, žiuri—vyro drapanos

BEPROTIS BAUGINA 
MOTERIS IR VAIKUS.

SULAIKYTAS IŠ RUSI
JOS GRYŽĘS KOMU

NISTAS.
Šių metų rugpiuėio 16 d. Į ra taip toli jėties numetus.

Telšių apskrityje, Nevarėnųvą sacharino; paskiau su-
aužė šakutes, “^.miestelyje, buvo sulaikytas 

* 1 asmuo, turįs vidaus pasą Pe
tro Kontvainio vardu. Pa

laužė puodus
aip pavalgę, triukšmauda

mi išėjo.
Sustoję pakiemy, daina

vo iki gerai pritemė, tačiau i 
atsiminė, kad kviečiai su 1 
maišais jų pačių paslėpti., - -
Atradę atnešė ir sumetė iI ^amzat?.n^.

darius kvotą, išaiškinta, kad 
tariamas Petras Kontvainis

DAR VIENA NAUJA 
BAŽNYČIA.

Ne taip jau senai, be esa- 
|mų 2 katalikų bažnyčių,

sulaikytas kauliuose jėzuitai pasistatėŠiauliuose b£ip komumstu I ^9? .ba,ž?^ią’i. 2 dal?ar 
, organizatorius. Tuomet jis 11’U?S1^S1 Jtoiyti GubeinijOi 

• ! buvo pasivadinęs Martynu pnemiestyje n- ketvirtąją.
Kučinsku. Kokia io tikrai Jeigu tautininkai su kum

vvras tikrai nusiskandino, 
todėl pašaukė policiją,-su-.vaf-du gyeikino
•eie an ojų aimynu , pa-, iįetuvį „ d-a j Radviliškio apylinkės uki-

zistamus. Buvo pasamdytos ’’ h
valtys ir

I

O ką šiandien čia matome? 
Matome taip pat neįtikėti
nus dalykus. Kur prieš pen 
kerius metus uškėsi žąsys, 
valstietis savo jėga pelkes 
pavertė derlinga dirbama 
žeme; vietoj turėtos 1 ha 
žemės, dabar, turėdamas 
—6 ha, išlaiko keliatą kar 
vių, pieną pieninėn sUto; 
augina cukrinius runkelius 
ir ne tik nebereikia duonos 
pirkti, bet ir valdžiai uideS- 
nius mokesčius gali šiaip 
taip užsimokėti. Ar Ui ne

ninkai žada bylinėtis su odų
, , r t k. 1 ~ tur būt kad visos piliečių or- fabrikantu Glezeriu dėlskendulio lavono, bet lavo-, - •• r • 1 . . , . , -’ gamzacijos pasmaugtos, ir. griovio, per kuri leidžiama

sę į,,1",s .atS? -! -sa I“ “«

Betoaiea kažin kas pasi žionieriai “pasakys visam ibeklV duris 2mon^mPanč, Pasauliui;-, kad.jie visados.
za.i y a kovog “uz amžiną žmonių]og atėjo pranešti jai, kad . . . ---- • *

jau
gi buvo jos nusistebėjimas, 
kai prieš save pamatė... vy

ži Adomo kostiume.

pradėta jieškoti didele Lietuvos "l>a*>nga,

iR „ t j k į ir Hitleris, 
lavonas iau rastas. Bet koks ta,. 1’ iu=L tatVt t>

šulinį ir ne tik kviečius ir v c, v 1 -
maišus sumirkė, bet ir šulinį pavardė tuomet išaiškinti I ?ajs da ilgiau paviešpataus

nepavvko ir Kučinsko pa- tai Lietuvoje nieko daugiau v
varde* jis buvo teisiamas ir nebus, kaip tik bažnyčios-ir nęs žmoną, o skandintis vi- 
nubaustas. 1933 m. pasikei- J kalėjimai 
čiant kaliniais su Sovietais,
Kučinskas buvo iškeistas į Į ARKLIAI BRANGUS 
lietuvius kunigus, jų tarpe | KARVĖS PIGIOS, 
ir vysk. Matulevičių, ir, pri-1 Dusetose labai sunku nu

užteršė.
Iš klojimo išnešė arpą Į

netoli bėgantį upelį ir ją su
daužė, akselinę mašiną, kie
man išritę, taip pat gerokai 
apdaužė. Ir taip jausdamie
si didvyriais, išsiskirdami 
akmenimis ir plytotomis da 
ir gyvenamos triobos langus 
išdaužė.

Dar kalbėjo DU LR. reikalų 
vedėjas J. Vilkaitis ir prof.; 
Elisonas, kurie priminė di
delius Amerikos lietuvių 
nuopelnus atstatant nepri
klausomą Lietuvą. (Už tuos 
nuopelnus dabar Amerikos 
lietuvių laikraščiai Lietu- 

• dmbužiy^u 6n^ Į™ neįleidžiami.)

Paaiškėjo, kad jis baugi-

KUNIGŲ MOKINYS SU
IMTAS UŽ PROVOKA

CIJĄ.
Prieš kuri laiką Jui*barkG 

apylinkės vienas gyventojas 
nuėjęs policijon padavė

ėmęs Sovietų pilietybę, iš-Uipirkti arklį, nes jauni ku- 
vyko į Sovietų Rusi ją be tei-1 aliukai parduodami odai 
sės sugrįžti į Lietuvą. r už juos moka gana geras

Tai jau antras atsitiki- kainas. Todėl arklių nebe
inąs, kad iškeisti į kunigus Į priauga ir jų kainos labai 
komunistai vėl sugrįžta į pakilo. Už seną, 18 metu 
sietuvą.

rekordiška, kad tie 70 ma- skundą, nurodydamas, kad
zazemių, visi net perkūn
sargius pasistatė ir turi ra
dio?

Taip, čia daug nuveikta. 
Bet nuveikta ne su Dievo 
pagalba, o per sunkų darbą 
ir kruviną prakaitą. Kurie 
poteriauja ir prašo Dievo 
pagalbos, tie nieko neturi.

NEMOKA AUTOBUSAIS 
VAŽINĖTI.

Rugpiučio 23 d. autobu
sas iš Alytaus važiavo.) Kau
ną pilnas keleivių. Beva
žiuojant netikėtai autobu
sas Įlėkė Į griovį ir apvirto. 
Penki keleiviai sužeisti, o 
viena moteris esanti sužeis
ta gana sunkiai ir atvežta Į 
Kauno miesto ligoninę.

Iš Ukmergės pranešama, 
kad ten aną dieną autobu
sas Širvintų-Ukmergės ruo
že, važiuojant per Vaitkuš- 
kio kalną, staiga sugedę 
motoras. Šoferis išlipęs su
gedusio motoro pažiūrėti ir 
tuo metu autobusas pradė
jęs riedėti pakalnėn, kol Į- 
virto Į griovį. Tačiau katast
rofa menka — tik vienas ki
tas keleivis susižeidė.

NUŠOVĖ DU ŠERNU.
Trakų apskrities miškuo

se, pastaruoju laiku privisę 
šernų. Rugpiučio 22 d. at
važiavęs iš Kauno medžio
tojas p. St. Sinkevičius, O- 
nušiškio valsčiaus miškuose 
nušovė du šernus. Pažymė
tina, kad p. Sinkevičius šer 
nūs nušovė dubletu.

pas tą ir tą pilietį esą pa- 
lėpta komunistinės litera- 
uros. Policija padarė kratą 

pas nurodytą pilietį ir ištik
rujų rado paslėpta komuni- 
tinės literatūros. Pilietį su- 
aikė, pradėjo kvotą. Bet vi

sos aplinkybės rodė, kad čia 
cas nors netaip yra; kad 
skaudžiamas pilietis komu
nistų literatūros negalėjo 
nei laikyti nei platinti, nes 
duvo tikras tautininkas, 
’askui policija nutarė skun
dėją iškvosti ir pašaukė 
skunde nurodytu adresu. 
Atėjo šaukiamas pilietis, 
<uris nieko bendra su skun
du neturi. Paaiškėjo, kad 
skundėjas įdavė kito žmo
gaus adresą. O skundėjo vis 
negalima buvo surasti. Ne
trukus įvyko pavasarininkų 
gegužinė. Nuėjo ir polici 
ninkas, kuris buvo priėmęs 
skundą. Policininkas paste
bėjo skundo autorių ir su- 
aikė. Paaiškėjo, kad tai yra 

vietos pavasarininkas Juo
zas Ašmanaitis.

Prieš komunistų literatū
ros laikytoją byla nutrauk
ta, o kaltinamuoju patrau
ktas skundėjas J. Ašmanai
tis. Kauno apygardos teis
mo prokuratūra kaltinamą
jį aktą jau surašė.

Reikia pažymėti, kad pa
vasarininkai yra kunigų 
globojama jaunu brostvi- 
ninkų organizacija, taigi ir 
provokatorius Ašmanaitis 
yra kunigų mokinys.

NIDOJE UŽDARĖ NUDI
STŲ KOLONIJĄ.

Šią vasarą Nidoje buvo į- 
sikurusi nudistų kolonija, 
<ur suvažiavę iš Kauno

VIENAKOJIS DVIRATI
NINKAS.

Utenos miestely 11 rug 
piučio žmonės stebėjosi žiū
rėdami, kaip vienas vyras, 
turėdamas tik vieną koj^ 
puikiai važiuoja dviračiu ir 
prie to da vežasi pažasty sa 
vo kriukį, kuriuo pasiremda
mas jis vaikščioja.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkins pa- 

sigarsinintus. kaip tai: pajieško- 
jimus apsivedimų. įvairius prane
šimus, pardavimus, pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Už pajieškoįimus giminią arba 
draugų skaitome po 2c už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už paieškoj i mus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc už žodį.

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

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

KELEIVIS 
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sai nemanęs, šildvdamasis 
-aulėj. jis gulėjęs tarp krū
mų. Kai norėjęs grįžti na
mo. drabužių jau neradęs. _ , . . ..
Tekę laukti sutemos, kai buvo perskaity-
tuščiomis tamsiomis gatvė- ta,m rikras žemes paemi- 
mis galima butu pasiekti mo }r sugrotas him-
namus * nas- Dėžę žemei į Ameriką

padarė žinomas dailininkas 
Adomas Varnas. Dėžė pa
puošta gintaru, iš kurio pa- j 
darytas Klaipėdos herbas,

| Gedimino pilies bokštas ir 
(Palangos kalno koplytėlė. 
Žemę dėžėn supylė visų Pa
langos tautininkų organiza
cijų ir valdžios atstovai. Ją 
supylus, dėžė buvo užant-

BEDARB1S NUSIŽUDĖ 
PO TRAUKINIU.

Gudžiūnai, Kėdainių aps. 
Šiomis dienomis, čia buvokuiną, reikia mokėti 200 li

tų. Tuo tarpir gi karvės la- ? 
bar pigios. žydSi jas perka 3^,,^
aktai mėsai. įmašas. Nelaimingasis pasta-

vjjch! nrDi 11-c uoju metu netekęs darbo VAISIŲ DERLIUS. iatvįko čia Mažinėti.

1 rastas traukinio per pus per- 
M. Da-

Joniškai, šįmet.apylin-ipriėš šia baisi, mirtį, D.

riausybė šitą nuogalių “ro- P1 ,n^ miestelis, neis kainos raičius vaikus, 
jų” uždarė. Kaip rodos, tcdir ^a^ai zem0:?- I —
reikalavo kunigai, nes jie,, iaauz- wjict»aiicbūdami be ūsų, netiko nei S*MET DAUG MEDAUS- 
prie moterų ir nudistai jų į Gelvoniai, Ukmergės ap. 
savo tarpą neįsileisdavo, Į Apylinkės bitininkai giria
sakydami, kad nežinia, ko- si, kad šįmet gavę daug nie
kiai veislei kunigai priguli, j daus. Esą šilta, be vėjų, lie

taus vasara buvusi labai ge-
ŠERNAS APDRASKĖ |ra medonešiui 

KIAULES.
Paparčius, Šimkaičių vai.,

Raseinių apskr. šių metų 
rugpiučio 14 d. vakare iš 
miško išlindęs šernas su sa
vo vaikais apdraskė ūkinin
ko K. Stankaičio kiaules.
Vienai paršingai kiaulei net 
žarnas paleido. Norėjusią 
apginti savo kiaules šeimi
ninkę, šernas taip pat puo
lė ; ji vos pabėgo nuo pikto 
svečio.

Šernas pamiškių gyven
tojams bulves apknisa, o y- 
patingai nuo jo nukenčia 
miško eigulis p. Pr. Gricius.

NELAIMINGA MEILĖS 
AUKA.

Joniškėlis, Biržų apskr. 
Rugpiučio 21 naktį nusi
nuodijo Felė Zamalytė. Nu- 
sinuodijimo priežastis —ne
laiminga meilė. Nusinuodi
jusi tuoj buvo nugabenta į 
ligoninę, kur pasikankinusi 
mirė. Pastebėtina, kad jau 
ji trečią sykį nuodijosi.

UKMERGĖJ PRIGĖRĖ
JAUNA MERGINA.

Rugpiučio 21 d. beplau- 
kiodama Šventosios upėj už 
Deveikio tilto prie stadiono 
tramplyno nuskendo 20 me
tų panelė Vanda Markevi
čiūtė. Velionė kilusi iš Uk 
mergės, praeitais mokslo 
metais baigusi Ukmergės 
gimnazijos aštuntąją klasę.

PERKŪNAS SUDEGINO 
KLUONĄ.

Raudonikių kaime, Aly
taus apskrity, 20 rugpiučio 
dieną perkūnas uždegė A. 
Makštučio kluoną su javais 
ir įvairiomis ūkio mašino
mis. Kluonas buvo neap
draustas. Nuostolių padary
ta apie 6—7000 litų.

ŠULINIAI IŠDŽIUVO.
Musninkų apylinkėj, Uk

mergės apskrity, dėl saus
ros jau trūksta šuliniuose 
vandens. Gyventojams ten
ka vežtis jį iš įvairių kūdrų. 
Tokių didelių sausrų čia jau 
senai nebuvo.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Lietuvių žinyčia

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

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo a^d.—$1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį
arba “Money Orderį”. Adreeuokit sekančiai:
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KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

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

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

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu;
KULTŪROS ŽURNALAS

Tilžės gatvė 153, SIAULIAL Lithuauia.
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South Bostono politikierių 

muštynės.Landonas ‘Sumuša’ Rooseveltą
_______ * Baigdami savo laukini

. , rinkimų vajų. šį panedėlį 
'a " South Bostono politikieriai 

pradėjo tarp savęs muštis.

Stasį

Socialistas “šiaudiniuose 
balsavimuose” pralenkia 

komunistą.
“The Literary Digest” 

magazinas vis renka tarp 
savo skaitytojų informaci
jas, kaip jie balsuos atei
nančiais prezidento rinki
muose. Jam, žinoma, rupi 
tik Rooseveltas ir Lando
nas, bet tarp jo skaitytojų 
yra ir tokių, kurie žada bal-

farmerių, beveik visi 
džios tarnautojai, keli mi- 
licnai bedarbių ir beveik vi
si pažangus Amerikos žmo
nės, išėmus tik tuos jų, ku
rie baisuos už socialistus.

Muštynės prasidėjo jau po 
12 valandos nakties, kada 
visas alus ir degtinė buvo 
išgerta ir visų gerklės užki
mo nuo riksmo. South Bos
tono kandidato i senatorius 
Gallagherio sūnūs buvo ant 
Broad\vay subadytas peiliu 
ir magaryčioms da gerai 
primuštas. Kitas Gallaghe 
rio sėbras. 20 metų amžiaus 
O’Donnell iš Dorchesterio,

ISPANAI IŠKRĖTĖ POR
TUGALIJOS AMBA

SADĄ.
Pereitą savaitę Ispanijos 

liaudies milicija nuėjo krė- 
suoti už darbininkiškų par- sti Portugalijos ambasadą
tijų kandidatus. Devyniose Madride. Ispanas tarnauta- ____ _ __________ ,
valstijose už socialistų kan- \as nenorėjo milicijos įleis- • taipgi buvo peiFiu subady- 
didatą Normaną Thomasą ti, tai buvo suimtas ir bus :tas j,. prįe to da jam perskel- 
pasisakė 499 “Literary’ Di- užtai sušaudytas. Po kratos. ta galva Keliatas kįtų buvo 

Portugalijos^ valdžia savo. lengviau sužeista. Vienas 
ambasadą iš Madrido įskė- Į politikieris buvo pagrobtas, 
lė į Alicante. i įverstas i automobilį ir nu-
TVPiNeiA ua^vyi ne lvežtas kažin kur- Kas su Juo TYRINĖJA KASYKLOS !atsitiko, tuo tarpu nežinia.

Muštynės Įvyko kuomet 
Gallagherio kliką užpuolė

Automobilis užmušė 
Batakį.

Rugsėjo 12 d. Bostono 
priemiesty Lexingtone buvo 
automobiliaus užmuštas 
Stasys Batakis, 46 metų am
žiaus lietuvis iš Bedfordo. 
Išlipant jam iš buso, pusgal
vio operuojamas automobi
lis parmušė jį žemėn, sulau
žydamas jam abidvi kojas 
ir suskaldydamas galvą. Ba- 
takys buvo nuvežtas Ar 
lingtono ligoninėn dar gy
vas, bet subatos rytą mirė 
sąmonės neatgavęs

Dorchesterio lietuvis nu
baustas.

GERAS PIRKINYS.

gest” skaitytojai, o už ko- 
komunistų kandidatą Brow- 
derį—224.

Jei tai butų tiksli tikrųjų 
rinkimų proporcija, tai rei
kštų, kad socialistų kandi
datas gaus beveik 3 kartus

NELAIMĘ.
Logan, W. Va.—Anądien 

daugiau balsų už komunis- čia įvyko “Macbeth’o kasy
tų kandidatą. kloj sprogimas, per kuri žu-

Iš tų pačių devynių valsti- vo 10 mainerių. Dabar vai 
jų už republikoną Landoną džia tą kasyklą uždarė ir įv
yra pasisakę 61,190 balsai, rinėja sprogimo priežastį, 
už demokratą Rooseveltą—
33,423, o už fašistą Lemkę 
—4,169.

Bet “Literary Digest” 
skelbiami “šiaudiniai balsa-

priešinga šaika.

Netoli Bostono nuskendo 
laivas.

Pereitą sąvaitę, nakties 
laiku, kuomet buvo tirštas 
rūkas, netoli Bostono susi
kūlė du laivai. Garlaivi: 
“New York” smogė į eks
kursinį laivą “Romance,” 
kuris plaukė iš Province 
tovvno į Bostoną, ir pramušė 
jo šone didelę skylę. Pra
muštas laivas su 266 žmo
nėmis pradėjo skęsti, bet 
žmones pasisekė visus iš
gelbėti. Už 18 minučių pra- 

I muštas laivas nuėjo juros
Laimėjo dovanas.

• Bostono Lietuviu laivas nuėjo juros
| Piliečių 5'augijos piknike d Nelaimėj būvi su-
I rugsėjo i d. E. Dedhame, -NUSIŽUDĖ SVElKATiN-lfUgteJ° V* žeista 23 asmenys.i sportuose buvo šie laimeto-

85 akerių farma Forboro, Mass. 
miesto vanduo ir gražus namai, tik

Providence, R. I.—Rapo- “M7*®®?-,.i T-i . •• <jas Station Grocery Štoras, 5 ake-las JUSKa, 31 metų amžiaus riai žemės, garadžus, namai ir barnė, 
lietuvis, pereitą sąvaitę čia tik už j pas (1>
buvo nubaustas $10 užtai, 409 Broadway, South Boston, Mass.
kar per kryžgatvį važiavo-----------------------------------
automobilium greičiau kaip PIANO LEKCIJAS
50 mylių į valandą. \uška duoda suaugusiems ir jauniems 
gyvena Dorchestery, Mass. Valentina minkienė. baigusi

_______________ New England Muzikos Konservatori-
... , _ ... )»• Adresas toks:
Aciu adv. BagociuL 73 farragut rd.. so. Boston.

šiuo noriu viešai pareikš- Tel- SOVth Boston 3371.______
ti adv. Bagočiui savo širdin- Valgomų ir Geriamų Daiktų
gą padėką už jo pagalbą. 10^^ PARSIDUODA. 
Būdama kitoj valstijoj as
buvau patekusi į didelį var- Viena arba su Namu 3-jų
gą ir iš vietinių advokatų kambarių ir 1 Garadžius

GYDYTOJŲ ADRESAI
TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repšius
(REP9YS)

UErUVIS GYDYTOJAU 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Medelio mis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 H AK V ARI) STREET 
ka*p. Inman st. arti Central ak v, 

CAMBRIDGE. MAS?.

GUMO VIRŠININKAS. aj.
Stratford, Conn.—Perei- aį00 yardų bėgime

.„ , >ubatą čia nusinuodijo rams jonas Adukonis;
vimai nedaug reiškia, nes Dr. Howland. kuris per lo j 
darbininkų minios to laik- metų buvo šio miesto svei- 
raščio neskaito, o rinkimus katingumo komisijos virsi- .
juk darbininkai tik ir nu- ninkas ir mokino kitus, kas . 100 yardų bėgime mote-: brangios dovanos
svers. Todėl mes esam įsiti- reikia daryt, kad ilgai gy- nms> Ona Nevieraitė; ,bug duotos tįems, kurįe 
kinę, kad republikonų Lan- venti. Pypkės bėgimas vyrams, nant į parką
donas, kuris šituose “šiaudi- -------------- Jonas Firavičius;
niuose balsavimuose” taip MOTINA NUSIŽUDĖ SU Kiaušiniu bėgime, Jonas 
smarkiai “muša” Roosevel-į VAIKAIS. Romanas; ‘
tą, tikruose rinkimuose bus Worcesteryje pereitą są- 50 yardų bėgime mergai- 
daugiau sumuštas,negu Hoo- vaitę buvo rasta gazu už- įįu. Stella Merkelioniutė; 
veris 4 metai atgal. Mes įsi- troškusi Mrs. Tetreault, 27

RUDENINIS PIKNIKAS
Įvyks Nedėlioję, Rugsėjo 

, mylios bėgime vyrams, (Sept.) 20, 1936, ant 
Fiank Šhinskv; e.unlene. Farmos, o33

, AA , u- • . Cary st., Montello, Masvovnn rkorrirYYZN mato_ '  r 7 _ 7

vy-
Bal-
No.

mergi-4-1 - 1 j r> - n r ■ x -• • o 50 vardu bėgime mcittikinę, kad Rooseveltas len- metų amžiaus moteris, ir 2 s;ella Vristaponiutė; 
gvai rinkimus laimes, nes uz jos mergaites. Gazas buvo \ .
jį balsuos apie 5,000,000 atsuktas ir kambarys buvo ° * vardų begime bemiu 
unijistų, apie 10,090,000 pilnas nuodingų dujų. Kų, Victoras Zardeskąs; 

Antrą vietą laimėjo Char
les Merkelionis.

Virvės traukime: So. Bo
stono Piliečių Draugija 
prieš Dorchesterio Sąjungą. 
Piliečių Draugija laimėjo: 
Vladas Adamavičius, Stani- 

Harvardo Universiteto 300 Harvaido profesoriai, pre- slovas Sinkevičius, Adomas 
metų sukaktuvės. zidentas Rooseveltas svei- Lenkevičius, Alfonsas Ša-

- „„77----- • • kins universitetą Jungtinių biialis, Kazimieras Zatke-
Siais 1936 metais sueina Valstijų vardu, ir daugelis vičius, Mikas Grilevieius. 

lygiai 300 metų nuo Hai-var- moks|jainkų dalyvaus nuo Virvės traukimas: South 
do moky klos įsisteigimo. Ta įvaj|-įy universitetu iš be- Bostono drutuoliai prieš 
proga Harvardo universite- veįk vjSy šalių. Harvardo Dorchesterio drut uolius, 
tas _ iškilmingai mini savo unįVersiteto prezidento Dorchesterio drutuoliai lai- 
jubilėjų. Per ištisą vasarą ęonnanto kalba busianti mėtojai: Bušmanas, Petri- 
visos unn ersiteto į>taigo> viena iš svarbiausių, nes jis kas. \ iiTneskas, Romanas, 

kalbės temoje: “Universite- Veržinskas, Glineckas.
to kryptis Amerikoje—Pra------------------------------------
eitv ir ateity.” Jo kalba jau

domisi veik visas

l/iz-.Į-inAf' Virvin
V 1CU1 ICS £.11 !IU

Dvi brangios 
i bus duotos tiems, Kurie ei

ga us laimėj i- na‘
mo bilietus:

1. Laikraštį vieniems me
tams—bile vieną laikrašti.

(2) Modernišką tylų laik
rodį.

Prašome visus atvažiuoti 
į musų pikniką, kuriame vi
si turėsite gerą laiką, nes 
farma yra pilna gražių gė
lių ir uobelių. ir netruks ža
lių laukų pasivaikščioti. At
minkite, kad Balčiūnienės 
farma yra daug geresnė, ne
gu kitos pikniko vietos. Tik 
atvažiuokite, nesigailėsite.

Pastaba: Bušai išeis nuo 
Lietuvių M. Žinyčios nedė
lios lyte 11:30 valandą. Bu
kite laiku!

Rengia South Bostono ir
Cambridge Mot. Ratelis.

negalėjau gauti jokios pa- sykiu- Jeigu kurie norėtų, 
galbos. Bet per adv. Bago- krautuvę su 3-mis kamba- 
čiaus pastangas man išėjo riais, galėtų paimt ant ran- 
viskas gerai. Todėl ačiū jam dos- Priežastis pardavimo :! 
dar sykį. Moterei gydytojai įsakė kad 1

Viktnriia šenčukienė ji nieko negali dirbti—turi 64 Cherrv stj Chelsea, Mass apleisti krautuvės darbą ir
__________ atilsėti. Klauskite:

Newtone per Labor Day JUOZAPAS SINUC 
šventę plėšikai išplėšė trejis 15 Ames st., Montello, Mass
namus LITHU AnTaN

FURNITURE CO.
APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI. 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

L St. Liųuor Store
Parduodam geriausius įvairiu rūšių

TONIKA, DEGTINI, alų Ir VYNĄ 
SŲ tat oras geriausias \ įsame Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor- 
Bostone. Adresas: čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų it

. užsienio, pasirinkimą? didžiausias ir FLOOD SQUARE HARD- įvairiausias.
VUĄRF Pokiliams. Vestuvėm*. Namuose Vai-

,.00 „ , . _ . šėms ir Baliams. Specialiai kainos628 »roadwav, pne 1 Street, sumažinamos. Pristatom greitai iiSo. Bostone. Tel. S. B. 4148 veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak.

A. J. ALEKNA
Savininkas Flood Sq. Hardware

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

Taipgi užlaiko visokių pentų, 
sieninių popierų, plumbingų ir 
visokiausių geležinių daiktų. 
Pristatom tavorą į namus. Da
bar galėsime patarnaut visiems 
geriausiai ir prieinamiausią kai- 

Prašome visus užeiti reika
lui esant ir persitikrint, kad mu-

PARSIDUODA PIGIAI

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office TeL So. Boston 0948.
Res. 251 Cheatnut Ava,
Jsmaica Plain, Mana.

Res. Tel. Jamaica 1028-9.

\DR. J. LANDŽIUS
i Lietuvis Gydytojas.

Siuvamos Mašinos
Per Septemberio mėnesį Specialė- * 

Kainos ant naujų SINGĖR mašinų.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

195 L STREET,
SO. BOSTON, MASS.

J. B. GAILIUS
advokatas

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visas legalias dokamentus 317 E STREET 

(Kampas Broadway)
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

TelefoBss 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuc 7 iki 8 ve karo.
107 SUMMER STRELT, 

LAHKENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 Scollay Sųuare, Roorc 22 

BOSTON Telef. Lafayette 237!
arba Somerset 2044 J 

Specialu tas Kraujo, Inkilų Ir 
Nervų Ligų.

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

---------------------------------------- ------------------------------------ ---------- — į

TeL So. Boston 2660. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo • iki 12 dionų 
Nuo 2 iki 9 vak.

NEDALIOMIS: 
iki 1 ▼. po pietų 

tik sus
Serėdomus iki 12 dietų. 
Ofisas “Keleivio” naras 

UI BROADWAY. tarp C ir D st. 
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro
202 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
TeL Commonwea)th 4570.

LIETUVYS
OPTOM ET RISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiria 
akinius, kreivas akis atitiesinn 
ir amblyopiškošė (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkama 
laiku.J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadaay, So. Boston, M:

Per
universiteto

buvo atdaros publikai. At
silankiusieji mokslininkai, 
interesantai ir svečiai turė
jo progos pamatyti labora- d*abar 
torijose Įvairiausių ekspe akademiškas fakultetas, 
nmentų, dauge.Į jau pritai- neg manoma įęacj jįs palies 
kyjų gyvenime, o kitus dar:aukštesniujy mokslų klau 
tebesant tirimo^ stadidoj. gjmą jr universitetų kriptį. 
Tiesa, paprastas zmogu> ne- Lauksime ir mes, ką aukš- 
daug tesuprato žiūrėdamas tesnįojo mokslo vadas pa- 
kaip vyksta visokie ekspe- sakVs 
rimentaliai procesai, pavyz- Laike ceremonijų bus- 
dziuj, kaip gyvybe rituliuo- įnikta 75 garbės laipsniai 
jasi, kaip atomai skirstomi atsižvmėjusiems mokslinin- 
įr sudedami,, kaip elektra kams iš visų šalių, 
banguoja, kaip medis pa- sąvaitę yra rengiami
verčiamas į maistą, ir tt. septyni koncertai Harvardo 

Kiekviena laboratorija, universiteto pagerbimo tik- 
kiekvienas departamentas slu. Koncertai bus duodami 
per vasarą buvo maloniai bendromis spėkomis is Bo- 
rodomas ir aiškinama jo stono Svmpony orkestro ir 
reikšmė atsilankiusiems sve- Harvardo ir Radcliffe kole- 
čiams. į gijos chorų, kuriems vado-

Rugsėjo 16, 17 ir 18 die- vau ja Dr. Serge Koussevits- 
nomis įvyksta 300 metų uni- kv. į tris koncertus bus lei- 
versiteto minėjimo didžio- džiama ir publika, 
sios iškilmės specialiai į- Svarbesnieji įvykiai bus

vartotų ir už pataisymą. Pasinaudo- • 
kitę. (8) i J
SINGER SEWING MACH1NE CO 

.391 BROADWAY.
SOUTH BOSTON. MASS.

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

J TAIPGI PRISKIRIA AKINTUS.
Telefonas: SOU-Boston 2712 534 E. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

PickicickOle
rengtame “Tercentenary” 

teatre, Harvardo kieme.
Pėtnyčioj, uždarant iškil

mes, sakys oracijas žymus

transliuojami per XBC,CBS 
ir World Wide Broadcast- 
ing Foundation radio tink
lus. D. P.

Diena iš dienos jus raudat PICKWICKE
TĄ PATĮ

skirtingą SKONĮ 
gardų KVAPĄ 
aukštą KOKYBĘ

Sooooooooooooooooooooooooooeoooeoooeoooosoooeo&soooe^

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

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

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Telefonas: SOU-th Boston 4649.
^^socccooooeccvsocooooeeoececoocooooeocooecoooooooco^

PARODYK Į PICKVVICK KRANĄ
Taipgi Bonkomis pas vietos pardavėjus 
2 už 25c. (tik alus) Didžiajam Bostone.

Martin Walulis
FURR1ER

PASIUVAM KAILINIUS. KO
TUS, KEIPUS, 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.

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valančio: 10—2; 6—S 
!•—IX

3325 So. Halsted S*. 
CHICAGO, 1LL.

Tel. Boulevard 8483

PASITARKIT SU

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

. ..‘arba nuo bile odos ar gal- 
vos odos ligų, reikia pasi

tarti su juom tuojaus. Žinokite, kad 
paaiškinimas ir patarnavimas visiem 
per šį mėnesį duodamas dovanai.

DR.GRADY32^^ s‘
Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.

TeL Uolveraity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTISIt 
7ALANDOS: 9-6 Ir 7-9.

678 Massachusetts Ave^
(TRIE CENTRAL SKYŠRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

BAY VIEW i 
MOTOR SERVICE

Telephono

So. Boston 
1053

STUDEBAKER AUTOMOBILIU •
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydranlic Brekais.

Taipgi taisome Antomobilins ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravime vieta: 1 HAMLIN STREET Kamp. East Eightk St. SO. BOSTON, MASS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrabus paruošia pagal reikalavimų. Laidoja ant visokių kaoinių. 

Kreipkitės jūsų nuliudimo valandoje, mes duosime geriausių jatar- 
navimų. Adresas:

2S8 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth Boston 4486.

Brocktono ofisas: TeL Brockton 4110
16 Intervale Street, Montello, Maus.

t




