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Ispanijos Sostinę Atakuoja 
40 Itališkų Karo Tankų

Ispanijos Fašistai 
Turi 500 Lėktuvų.

Beveik visi orlaiviai esą pa
daryti Vokietijoj ir Italijoj.

Kai Ispanijos fašistai pa-

3 Lapkričio Bus Ren
kamas Prezidentas.
Sekantį utarninka. 3 laD- 

kričio, Jungtinių Valstijų

Mirė Senatorius 
Couzens. Kuriasi Reakcijos Frontas 

Prieš Demokratiją ir Laisvę
ORAS PILNAS VOKIŠKŲ j bes vyriausybė negalėtų nu- pėiė P™eš respubliką maiš- piliečiai rinksis prezidentą

ORLAIVIŲ. sipirkti sau
----- _. . i maištininkus,

B,et,reK.puJb lV°sl ^ne:,ai !uninkams pagalba yra tei- 
link Madridą laikosi did- kįama jg visų pusių.

vyriškai. Padarius Rusijai tokį pa
žinios iš Ispanijos nela- reiškimą, Ispanijos maišti-

bai malonios. Telegramos 
sako, kad respublikos prie
šai jau užėmę visus susieki
mo su Madridu kelius, žino
ma, fašistams daug tikėti 
negalima, nes jie daug gi
riasi ir meluoja. Du mėne-

ninkų vadas Franco 
savo laivams skandint 
vieną Rusijos laiva. 
tik plauks j Ispanijos

Jis iškėlė milioninj Fordo 
bizni.

Pereitą sąvaitę Detroite 
mirė milionierius James y Z/ f Jį
Couzens, kuris atstovavo r c zpuoie
Michigano valstiją Jungti- Komunistų Kandi
mu Valstijų senate. Sako- rtn/fi
ma, kad turtingesnio už jį (ILlh.
žmogaus senate nesą. Savo Prezidento rinkimai pa- 
turtus Couzens padarė susi- rodė, kad Amerikoje irgi 
dėjęs su Fordu į vieną kom- netrūksta fašistinio brudo. 
paniją. Šio šimtmečio pra- Komunistų kandidatas į 
■žioje jisai įdėjęs į automo- prezidentus, Earl Browder,

JAPONIJA EINA SU EU
ROPOS FAŠISTAIS.

Hitleris su Mussoliniu pasi
kėlė “ginti pasaulį nuo

komunizmo.”
Pereitą sąvaitę Berlynan 

buvo atsibeldęs Italijos už
sienio reikalų ministeris 
Galeazzo Ciano (ištark: či- 
jano). Vokiečių fašistai vai
šino jį tris dienas ir tris nak
tis. Ant galo Mussodnio a- 
gentas atsisėdo su Hitleriu 
slapton konferencijon. Šitoj 
\onferenciioj jie nutarė su
daryti fašistinių valstybių 
Moką per vidurį Europos ir 
atskirti Rusiją nuo Prancū
zijos ir Čekoslovakijos.

Į šitą bloką turi įneiti taip 
pat Austrija, Vengrija, Ju
goslavija, Rumunija ir Bul
garija. Popiežius bus visų 
“dvasios vadas.” Šitc bloko 
tikslas, tai “ginti pasaulį 
nuo bolševizmo pavojaus.”

Aiškiau pasakius, tai yra 
juodosios reakcijos frontas 
prieš žmonių laisvę ir de
mokratiją. Frontas ginkluo
tų militaristų silpnesnėms 
tautoms žudyti ir plėšti.

Hitleris jau pripažino 
luSSOiiniui užgriebta Etio

pija, o Mussolinis pr pažins 
Hitleriui Sovietų Rusijos
Ukrainą.

Šitam fašistų frontui Eu
ropoje pritarė jau ir Japo
nija. Nors ji prie sutarties 
da neprisidėjo, bet pareiškė, 
kad ji, kaip “taikos šalinin
kė,” mato iš tokio bloko 
daug naudos pasauliui. 
Mussolinis sako, kad ir jis 
esąs pašėlęs “taikos šalinin
kas.” Jis taip ir pasakė: “Aš 
nešu pasauliui alyvos šake
lę.” Tačiau jis priduiė, kad7 
šita šakelė yra išdygus iš 

8,000,000 durtuvų girios.” 
Tokią “alyvos šake’ę” jis 
iau nunešė Etiopijon. Da
bar jo tankai neša tą “aly
vos šakelę” Ispanijai. Neuž
ilgo fašistiški galvariezai 
suruoš tokią “taiką” ir prieš 
Rusiją. Kas tuomet bus su 
Lietuva, tai baugu ir kalbėt.

ginklų prieš *3 *r užpuolė teisėtą šalies 
kuomet maiš- valdžią, tai valdžios pusėj 

pasiliko beveik visas karo 
laivynas ir aviacija. Orlai
vių maištininkai beveik ne
turėjo ir dėl to valdžia juos 
greitai sumušė Madride, 
Barcelonoj, San Sebastia
ne, Irune, Toledoj ir kitose 
vietose. Bet dabar fašistai 
pradeda atsigriebti ir jau 
atakuoja šalies sostinę.

Kokiu budu jie galėjo 
dabar sustiprėti? Juos su-

įsakė
kiek-
kuris
val-

Žymesnių partijų kandida
tų yra 5. būtent:

Demokratų—Rooseveltas. 
Republikonų—Landonas. 
Socialistų—Norman Tho- 

mas.
Komunistų—E. Brcvvder. 
F ašistų—Lemke.
Yra dar prchibicininkų,

džios uostus. Ir kitos valsty
bės visai prieš tai neprotes
tuoja. Tačiau kai aną sykį

šiai jie skelbė, kad Madri- i Ispanijos vyriausybė norėjo 
dą paimsią už “dviejų die- uždėti šitokią blokadą mai-
nų. O šią sąvaitę jie tikri
na, kad imsią da 10 dienų, 
kol jie Madridą pasieks.

Nors fašistai meluoja, vis 
dėl to reikia pripažinti, kad 
po valiai jie artinasi prie 
Madrido. Respublikos gy
nėjai laikosi didvyriškai, 
bet neturi tokių gerų karo 
mašinų, kokiom dabar Ita
lija ir Vokietija aprūpino 
fašistus. Štai, Associated 
Press savo telegramoj 21 
spalių sako: “Fašistams pa
deda pilnas oras orlaivių, 
kurie neleidžia respublikos 
lėktuvams palaikyti Madri
do miliciją.'’ O tie orlaiviai, 
kurių fašistai turi pilną orą, 
yra prisiųsti iš Vokietijos ir 
operuojami vokiečių kari
ninkų.

Aršiau da negu tie orlai
viai, respublikos gynėjus 
puola fašistų tankai. Jie ar
do spygliuotas vielas, griau- 
ja visokias užtvaras ir gniu- 
ždina apkasus. Jie plaukia 
net per upes. Kaip “New 
York Times” koresponden
tas Edwin L. James 25 spa
lių rašo, “Madridą dabar 
atakuoja 40 tankų, kurie 
nesenai buvo prisiųsti iš Ita
lijos.”

Visa šita karo medžiaga 
Ispanijos fašistams yra pri
statoma per klerikališkai- 
fašistišką Portugaliją. To 
dėl Sovietų Rusija pareika
lavo, kad Portugalijos uos 
tams butų uždėta blokada.

Atsakydamos Į šitą Rusi
jos reikalavimą, Vokietija, 
Italija ir Portugalija atsakė, 
kad ne jos yra kaltos, bet 
pati Rusija. Rusija padariu
si sąmokslą susovietinti Is 
paniją, sukėlusi tenai revo
liuciją ir dabar siunčianti 
komunistams ginklų. Žino
ma, tai yra begėdiškas me
las, nes Ispanijoj sukilo ne 
komunistai, o fašistiški ge 
nerolai, susitarę su Roma ir 
Berlynu, užpuolė teisėtą Is 
Įianijos valdžią, norėdami 
ją nuversti ir įsteigti fašis- 
ką diktatūrą.

Nežiūrint to, Anglija pri
taria fašistiškoms valsty
bėms ir sako, kad Rusija iš 
tikrųjų esanti kalta. Kai 
Rusija rodo faktus prieš 
Vokietiją ir Italiją, tai Lon
donas tuojau apanka ir nie
ko “nemato.” Bet kai Vo
kietija ir Italija kaltina Ru
siją, tai jos prasikaltimas 
Londonui visiškai “aiškus.”

Rusija mato, kad teisybės 
nėra. todėl pareiškė, kad ji 
pasitrauksianti iš “neitralu- 
mo” sutarties ir duosianti 
Ispanijos valdžiai pagalbą 
Juk pasaulio istorijoj da ne
buvo tokio precedento, sako 
Maskva, kad teisėta valsty-

štininkų valdomiems uos
tams, tai prieš ją pakėlė 
protestą ir Anglija, ir Ame
rika, ir kitos.

Visa tai parodo, kad ka
pitalistinės valstvbės sim
patizuoja Ispanijos fašis
tams ir nori, kad jie nuvers
tu teisėtą respublikos val
džią.

Bet ar maištininkai Mad
ridą paims, dar sunku pasa

kyti. Tiesa, jų pusėje yra 
geriau išlavinta armija, jie 
geriau dabar apginkluoti ir 
geriau disciplinuoti, negu 
valdžios spėkos, kurios su
sideda iš_paprastų darbo 
žmonių. Tačiau tų žmonių 
valdžia turi daug daugiau. 
Jie gerai apsikasę ir pasiry
žę laikytis iki paskutinio. 
Spaudimas vienų prieš kitus 
vra toks didelis, kad ilgai 
iis tęstis negalės ir viena ar 
rita pusė turės įlužti. Šį pa
nedėlį Madride prasidėjo 
agitacija, kad respublikos 
gynėjai turi organizuoti mil
žinišką žmonių griūtį (ava- 
anche) ir slėgte nuslėgti 

priešus. Jeigu tas pavyks, 
eigų fašistų frontas bu 

pralaužtas, tai galimas dai
ktas, kad Madridas bus iš
gelbėtas.

ROOSEVELTAS ESĄS 
“SKEBAS.”

Kalbėdamas Clevelande 
šį panedėlį kun. Coughlinas 
pareiškė, kad prezidentas 
Rooseveltas esąs “skebas.” 
Anglų kalboje tai reiškia 
šašą. Amerikos darbininkai 
tuo vardu paprastai vadina 
streiklaužius. Rooseveltą ši
tas demagogas vadina “ske- 
bu” dėl to, kad jis, prezi
dentas, organizuoja bedar
biams viešuosius darbus. Tie 
bedarbiai, kurie dirba val
džios darbus, irgi esą “ske- 
bai.” Tai yra labai durna 
demagogija.

socialistų-darbiečių ir kelia- biliy biznį $2,500. Tas biz- buvo užpultas jau tris kar
tas kitų kandidatų, bet jie 
nedaug turi šalininkų.

Rinkimus laimės, be abe
jonės, Rooseveltas, nes jį 
remia beveik visos darbi-stipnno Vokietija, Italija ir

Portugalija. Laikraščių ko- ninku unijos. Angliakasių 
respondentai apskaičiavo, unija paaukavo jo rinki- 
kad dabartiniu laiku Ispa- mams net $150,000. 
nijos fašistai turi jau apie Tačiau lietuviams darb’- 
500 orlaivių ir beveik visi ninkams mes
e.-ą padalyti \ okietijoj ii suctį u£ Socialistų Partijos 
Italijoj. _ . . kandidatą—Normaną Tho-

Tą pat\lltina n angiai masa. Ners jis nebus išrink- 
lakunas John M įlson, kunsĮtas? bet mes turime ,aikytis 
11 sąvaičių tainato Ispani- principų. Juo daugiau
jos \ aidžios a\ įacijoj n da- jįs gaus balsų, tuo didesnis 
bar sugnzo Londonan. Kad bus Socialistu Partijos pres 
beveik visi Ispanijos maisti
ninkų lėktuvai, jis sako, yra 
vokiškos ir itališkos kon- 
trukcijos. “Vokietijos ka

rininkai, kurie operuoja vo
kiškus orlaivius maištinin-

yzas.

kam S, nenuSiiniH iwt S3V0 
ženklų su Hitlerio svasti
ka,” sako John Wilson. Ta
čiau jis priduria, kad jam 
teko nušauti žemėn vieną 
fašistų orlaivį, kuris buvo 
padarytas Anglijoj. Reiš
kia, Ispanijos maištininkai 
gauna ir iš Anglijos pagal
bos.

Plieno Kompanijos 
Atsisako Kelt Algas

Iš Pittsburgho praneša
ma, Carnegie-Illinois plieno 
korporacija atmetusi unijos 
“eikalavimą pakelti darbi
ninkams atlyginimą po 
SI.12 į dieną, tačiau pažy
mėjo, kad sutiks tartis su 
unija, jeigu ji patieks nauja 
'■eikalavimą. Unija daro iš 
to išvadą, kad atlyginimas 
bus pakeltas, nors ne tiek 
daug.

Anglija Perka Ame
rikoj Orlaivius.

Londone kilo didelė sen
sacija, kuomet paaiškėjo, 
kad Anglijos valdžia užsa
kė Amerikoj 300 karo orlai
vių. Patriotai pradėjo pro
testuoti, kodėl valdžia ne
duoda užsakymų saviems 
fabrikantams.. Galu gale iš
aiškinta, kad Anglijos fab
rikantai irgi gamina karo 
orlaivius, bet valdžia gink- 
’uoiasi taip greitai, kad An
glijos fabrikai nespėja visų 
užsakymų išpildyti.

ms nepaprastai augo ir kar- tus. Pirmu kartu jį užpuolė 
tu augo Couzens’o invest- Indianos valstijoj Terre 
mentas. Apie 1915 Couzens Houte miestelio policija, 
susipyko su Fordu dėl poli- kai jis nuvažiavo tenai kal- 
tikos ir nutarė nuo jo pasi- bėti. Jis buvo neteisėtai 
traukti. Fordo šeimyna at- areštuotas ir uždarytas ka- 
mokėjo jo dalies $30,000,- lėjiman. kad negalėtų pasa- 
000. Tiek jo dalis per 15 kyt prakalbos. Kai jis nuva- 
metu išaugo iš $2,500. Vie- žiavo tenai kalbėt antru 

patariant "bal- nas Fordo direktorių yra ne- kartu, tai policija užleido jį 
senai pasakęs, kad Fordo organizuotais juodašim- 
biznį išaugino ne Fordas, čiais, kurie susirinkę prie 
bet Couzens. Į senatą Cou- salės pradėjo svaidyt jį 
zens buvo išrinktas 1922 m. kiaušiniais ir neįleido salėn. 
kaip republikonas, bet pa- Pereitą nedėldienį da žiau- 
skutiniais laikais su savo resnis smurtas prieš Brow- 
partijos bosais nesutikdavo deri buvo pavartotas Tam- 
ir veikdavo kaip neprigul- pos mieste, Floridoj, kur jis 
mingas republikonas. buvo nuvažiavęs kalbėti.

Jo sveikata pasvyro me- Plakai b o m s prasidėjus, 
tai atgal, kuomet jam buvo gauja chuliganų su Ameri- 
padaryta inkstų operacija ir kos legijonierių kepurėmis 
vienas inkstas buvo visai įsiveržė minion ir daužyda- 

Likęs vienas ma žmonėms per galvas pn- 
’nkstas turėjo atlikti dviejų puolė prie tribūnos, ant ku- 
darbą ir šiomis dienomis rios stovėjo kalbėtojas su 
sunegalėjo. Daktarai patarė keliais savo draugais, ir nu- 
daiyti antrą operaciją. Bet vertė ją su visais žmonėmis, 
no to ligonis jau neatsigavo Dvylika žmonių, ių tarpe

HITLERIS NORIS AT- 
STEIGTI MONARCHIJĄ.

Paryžiaus laikraštis “L’ 
Information” šį panedėlį į- 
dėjo iš Berno gautą žinią, 
kad Vokietijos naciai (tau
tininkai) tariasi atsteigti 
monar c h i j a ir paskirti 
Pruns\vicką-Luneburga ka- 
ralium. Jie mano. kad tuo 
budu busiąs geriau apsau
gotas fašizmas Vokietijoj.

DIDELIS STIKLO DARBI
NINKŲ STREIKAS.
Pittsburghe sustreikavo 

3,000 Pfttsburgh Plate Glass 
kompanijos darbininkų. Jie 
'•eikalauja, kad darant nau
ią darbo sutartį kompanija 
pripažintų “elosed shop.” 
Senoji sutartis baigiasi 31 
spalių. Unija liepė savo na
riams mesti darbą ir kituo
se miestuose prie stiklo 
darbų, būtent, Creighton, 
Pa.; Mt. Vernon, Ohio: 
Henryetta. Okla.: Clarks-1 
burg. W. Va., ir CrystafCi-; 
.V, Mo.

INTERNACIONALAI UŽ 
ISPANIJĄ.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad komunistinių ir socia- 
ristinių unijų internaciona
lai ši panedėli tenai nutarė 
bendromis jėgomis remti 
Ispanijos respublikos gynė
jus. Abudu internacionalai 
:šleido į savo unijas visame 
pasauly atsišaukima, ragin
dami jas nevežti Ispanijos 
fašistams jokios karo me
džiagos. Uostų darbininkai 
neprivalo krauti laivų, ku
rie siunčiami maištinin 
kams. o laivų darbininkai 
privalo streikuoti savo lai
vuose. Šitai internacionalų 
konferencijai pirmininkavo 
Sir Walter Citrine, žymus 
Anglijos darbietis.

ir už pusės valandos mirė. dvį moteris, užpuolikai su-
-------------- žeidė skindami sau kelią

BUŠŲ VEŽIKAI SKLEI- per minią.
DĖ NETIKRUS PINIGUS. Keli mėnesiai atgal toj 

Paskutiniais laikais New pačioj Tampoi policijos or-
Yorke pasirodė apyvartoj ganizuoti juodašimčiai pa- 
daug netikrų kvoterių. Vai- grobė 3 socialistus, unijos 
džios agentai pradėjo sekti, organizatorius, ir išvežę už 
iš kur jie plaukia ir tuoj su- miesto taip juos sumušė, 
sekė, kad juos žmones gau- kad vienas jų tuoj mirė. 
na mainydami pinigus ant Tai yra aiškus fašistų 
busu. Reiškia, tuos kvotė- darbai. Lygiai tokiais už
dus platino busų vežikai, nuolimais prieš darbimn- 
Penki vežikai jau areštuoti, kus pasižymi ir Europos fa- 
Pasirodė, kad tuos “kvotė- šistai. Jeigu Landonas lai- 
rius” jiems parduodavo ga- mėtų rinkimus, tai fašistai 
na pigiai tūlas Charles A- tuojaus pradėtų deginti ir 
'ongie. Valdžia suėmė ir jį. unijų sales.
Paaiškėjo, kad jis buvo ne
tikrų pinigų “fabrikantas.”

Nušauta Jau 30 Me
džiotojai.

MAINE’O VALSTIJOJ
TILTAS ĮGRIUVO 

UPĖN.
Topsham, Me. — Pereita 

sąvaitę čia įgriuvo Cathan
Šiomis dienomis vakari- ce upėn tiltas. Du vyrai, kū

lėse valstijose prasidėjo rie važiavo tuo tarpu auto 
stirnų medžiojimo sezonas, mobilium per tą tiltą, vos 
Stirnų kol kas užmušta ne- tik spėjo išsigelbėt. Jų auto- 
daug. bet medžiotojų nu- mobilis pakybo ant krašto 
šauta iau 36. Be to, 4 me- nugriuvusio tilto.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
NETOLI JAPONIJOS.
Netoli Japanijos šį pane

dėlį smarkiai drebėjo žemė 
okeane. Drebėjimas buvo 
jaučiamas ir sausžemy. To
kio gyventojai nusigandę 
pradėjo bėgti iš namų.

“NUMIRES” STALINAS 
NORI RAMYBĖS.

Stalinas sumanė pasijuok- 
.i iš buržuazinio pasaulio ir 
parašė Associated Press ži
nių agentūrai šitokį raštelį: 
“Iš užsienio spaudos aš su
žinojau, kad aš senai jau

uii i i r AcniNA rvvrN apleidęs šį nuodėmių pa- HILLI GĄSDINA GYVEN-; 5auų jr persikėlęs į kitą. Ka- 
TOJUS. dangi civilizuotų šalių spau-

Haverhill. Mass. — Me- dai negalima abejoti, tai 
džiotojai čia pradėjo orga- prašau tikėti, kad aš jau mi- 
nizuotis “ablavai” ant meš
kos, kurią jau keli žmonės 
matė S\veet Hill miškuose.
Viena moteris anądien at
bėgo pas farmerį nusigan
dusi, kad didelė juoda meš
ka pastojusi jai kelią. Far
meriai bijosi, kad ji neiš-

MEŠKA APIE HAVER-

ręs ir palikti man 
bėj.”

ramv-

piautų jiems gyvulių.

Randolph, Mass. — Šio 
panedėlio vakarą čia sude
gė didelė kongregacionalis- 
tų bažnyčia. Gaisras matėsi 
per 20 mylių. Nuostolių esą 
apie S 100,000.

Jžiotojai prigėrė 
iuo širdies ligos.

ir 4 mirė

LENKAI VĖL MUŠA 
ŽYDUS.

Lenkų tautininkiški stu
dentai Lvove vėl pradėjo 
mušti žydų tautybės studen
tus. Keturi žydukai studen
tai sunkiai sumušti. Dėl ki
lusių riaušių Lvove poli
technikos universitetas už
darytas.

ŠUO IŠKASĖ ŽMOGAUS 
KOJĄ.

UŽMUŠTA 12 VAIKŲ.
Japonijos mieste Jokoha- 

moj vaikai įsiprašė motor- 
ciklisto, kad jis juos pavė- 
žvtu iš šono pritaisytame

Trinidado mieste. Colora- vežime. Jis susodino 12 Vai
dos valstijoj, šuo iškasė vie- kų. Važiuodamas jis atsi- 
nam darže žmogaus koją. Ji mušė į gatvėkarį ir visi vai- 
esanti nupjauta piuklu že- kai buvo užmušti. Vežikas 
miau kelio. Policija tuoj su taipgi užmuštas
judo tirinėti, keno ta koja ---------
salėtų būt ir kas ją tenai 
užkasė.

SOVIETAI GRASINA 
SUOMIJAI.

___ .... Maskvos laikraščiai rašo,
OKLAHOMOJ JAU PRI- kafj Suomijos fašistai UŽ

SNIGO. mušę Sovietų pasienio sar-
Pereitą sąvaitę Oklaho- gą netoli Leningrado. Už

mos valstijoj jau užšalo puolimų ant Rusijos pasie- 
vanduo ir prisnigo sniego, nio sargų buvę ir daugiau. 
Tai pirmutinis toks anksty- Maskvos spauda sako, kad 
vas sniegas tenai per 35 me- Sovietai tokių dalykų neto
lus. leruos.

TRŪKSTA 5,800.009 GY
VENAMU NAMŲ.

Dalykų žinovai apskai
čiavo, kad dabartiniu laiku 
Jungtinėse Valstijose reika
lingi 5.800,000 naujų gyve
namų namų. nes per depre
sijos metus namų statyba 
buvo sustojus, o gyventojų 
skaičius augo.

MADRIDAS DĖKOJA SO
VIETAMS UŽ PAGALBĄ.

Litvinovas paskelbė Mas
kvoje gauta nuo Ispanijos 
premjero Caballeroso laiš
ką. kuriame nuoširdžiai dė
kojamas Rusijos žmonėms 
už užuojauta ir paramą Is
panijos darbininkams, ku
rie gina respubliką n jo kru
vinojo fašizmo.
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DiDELES FOLITINĖS BY
LOS LIETUVOJE.

Šiomis dienomis Kauno 
kariuomenes teisme pasibai
gė didelė Suvalkijos ūki
ninkų byla. Buvo kaltinama 
35 ūkininkai. Kaip kaitina
mas aktas sako, jie “prasi
kalto’’ tuo, kad 1935 metų 
vasarą Įvairiose Suvalkijos 
vietose šaukė “nelegalius” 
ūkininkų susirinkimus, ku 
riuose buvo aiškinama sun-

da nebuvo Įpusėjus, o ka-» 
riuomenės teismo prokura
tūra jau surašė kaltinamąjį 
aktą antrai didelei politinei 
bylai, kurioj traukiama kal
tinamais daugiau kaip 50
žmonių iš Anvkščių ir Ute- * * *
nos apylinkių. Jie yra kalti- 
narni “komunistine veikla.”

Išrodo, kad smurtininkai, 
kurie neteisėtu budu pasi
grobė valdžią, yra užsimoję 
nuteisti visus Lietuvos gy-

ki ekonominė būklė, jos ventojus, išskyrus tik ne- 
priežastys, ir kokiu budu tą skaitlingą savo partijukę. 
sunkumą palengvinti.

Šitokie susirinkimai, dik
tatorių akimis žiūrint, yra 
“nelegalus.” Ir užtai žmo
nės traukiami net kariuo
menės teisman, lyg koki val
stybės išdavikai. Ir juos kal-

KOKIAS RINKIMŲ PA
SEKMES NUMATO RE

DAKTORIAI.
New Yorko

Įdomesni Šių Dienų įvykiai Ir Žmonės.

magazinas;
"Liberty” išsiuntinėjo 5,145 i 
laikraščių redaktoriams pa

tina kaip tik tie, kurie patys klausimą, kokie, jų many- 
savo rankomis nuvertė tei- mu, bus rinkimu rezultatai?
sėtą Lietuvos valdžią 1926 Apie 400 redaktorių ne-i____ __________________
metais. davė jokio atsakymo, o kiti dešimts metų tokiuose dis-

šitaip. i triktuose pakrinka 1,000

KELEIVIS, SO. BOSTON.

(1) Anglijos kareiviai Kinijos uoste Sanchujuje pasiruošę “tvarką daryti,” nes tarp Ųniečiu 
ir japonų pasidarė labai Įtempti sar.tikiai. (2) Prezidentas Rooseveltas deda kertinį akmenį 
Jersey City Medicinos Centrui. (3) Nusipolitikavęs politikierius Smith. kuris norėdamas savo 
politiškus Šerus pakelti, pradėjo agituoti už republikonus (jis pats yra demokratas).

KA SAKO BULLITT APIE SOVIETUS 
IK FASISTIŠKAS DIKTATŪRAS.
Bullitt buvo pirmutinis 

Amerikos ambasadorius So
vietų Rusijai. Jis išgyveno 
Maskvoje trejis metus, šią 
vasarą jis sugryžo Wash- 
ingtonan ir šiomis dienomis

koniškus metodus.” Jie mė
gsta nurodyti musų inžinie
rių ir specialistų kovą su 
gamtos jėgomis kaip vertus 
sekti pavyzdžius.

“Aš labai mvliu rusus.

Teisiamuosius gynė šie pasida 
advokatai: M. Sleževičius,
A. Tumėnas, L. Purėnienė.
L. Šmulkštys, B. širvinskas,
Br. Plokštis, Yeržbavičius ir 
Engleris.

Teisiami buvo šie Suval-

LIET U VA—LIETU VI AUS.
Už Landona^.......  1 *14 į . . . Jei Dr. Jonas Šliupas, Ku-

Jeyp1 taip eis ir toliau, tai dirRa įr daugelis kitų butu 
neužilgo kunigams teks - • • - -• *
samdyti bažnvčiu lankvto-

buvo paskirtas ambasado- Jie, taip kaip ir mes ameri- 
rium Paiyžiun. Todėl kai kiečiai, yra pionierių tauta, 
kas manė, kad Bullitt susi
pyko su Maskva. Turbut te
kios nuomonės vedamas ii 
“New York Times” magazi 
no korespondentas nuvyko 
pas Bullittą pasiteirauti, 
kaip jis žiuri i Sovietų Rusi
ją

Ir štai ką Bullittas pasa
kė:

“Rusijos reikalai yra la
bai dideli. Gyvenimo lygis 
neabejotinai kila ir tai ke
lia naujus reikalavimus.

“Sovietų Rusija yra dau
giau negu šalis — tai yra vi
sas kontinentas su 170,000,- 
000 gyventojų.

“Jungtinės Valstijos po 
Civilio Karo vystėsi labai 
greitai, bet Sovietų Sąjunga 
vystysis da greičiau, jeigu 
nesutrukdys karas.

“Dabar Sovietų Rusijoj
Už Lemkę .
Už Thomasą 
Už Brotvderi 
Taigi Amerikos

18
0
0 j jus. 

laikraš-'
k*P.'' Sakalauskas, A. Rut- čilJ '«lžjai m?n0; k?d R<I°' TrumP» Slapto Bal- 
kaukas. K. Va,ka.a, A. seve.tas.m^Ladon^

‘•Keleivis." ' „ ---------
Kongreso sąskaitą tie re- Slapto balsavimo buclas

daktoriai numato šitokį: tapo ^sugalvotas Australijo-
Atstovų bute: 266 demo- j? 1856 metais. Amerikoje 

kratai, 159 republikonai, 7 naV’3 balsavimo sistemą 
progresyviai ir 3 farmeriai- v}sų pirma pradėjo vartoti 
darbiečiai. Massachusetts valstija ir

Senate: 67 demokratai, i Louisvillės (Kv.) miestas

tas
Stravinskas, P. Stravinską 
Y. Bajoras, A. Umavičius, 
B. Juodžbaivs, Y. Bašins
kas, K. Juodis. O. Juočienė, 
M. Juočytė, P. Juodžbaivs, 
P. Balčiūnas. K. Tamošiū
nas, P. Grinkevičius, M. 
Siaurusevičius, P. Petrušau- 
skas, A. Žilinskas, A. Pyra- J1888 metais. Apie 20 metųgas, P. Bubnys. A. llaracas, 27 .republikonai. 1 ,trope Dakorvisos vaUi;
T Tntanta t v v a svvis ir 1 farmervs-darbie- ;aiKO eme pakol \ i>os \aisti-J. Jotauta, J. ._kuta~, k. ka- • ios pase|-^ la pavyzdi,
lasinskas, Iz. Bartnikas. J. . . , . /
Jankauskas. A. Veiverys, J lai -ra labai Įdomus da- Semaus čia atsibūdavo įr- 
Bartnikas. Y. Mačys, J

Tai _
iykas. Dabar, ateinant rin- gi nevisai viešas balsavi- 
kimams, beveik visa gatvi- mas. Tačiau buvo taip su- 
nė spauda agituoja už Lan-1 tvarkyta, kad Įsigalėję poii- 
doną, o tačiau didelė jos ve- Alkierių bosai ir Įtakingi biz- 

. . dejų dauguma asmeniškai uieriai galėtu matvti, kas už
Charakteringas ^-uvo mo- yra įsitikinusi, kad Roose- ką balsavo.

mentas. kuomet, bylai pra- veltas yra geresnis kandi- Balsuotojas užrašydavo 
-įdėjus, teisiamasis x etia> datas. Tai kodėl jie jį vi- kandidato vardą ant popie- 

saip šmeižia? Todėl, kadriukės ir turėdavo ranką iš- 
už tuos šmeižtus republiko- kėlęs nešti i pažymėtą vietą 
nai moka jiems pinigus. ir ten Įmesti i dėžutę. Ne- 

Money talks! šant popierą iškėlus, šalimis
--------------, stovėjo Įvairių politikierių

APIE ADV. BAGDŽIUNO bosai, kurie lengvai galėjo 
IŠSIŠOKIMĄ. matyti, už ką katras balsuo-

“Tėvynė” rašo: ’a> gaiė-',J Patikrinti, ar bal-
* suotojas pildo savo pasiza-

stebė- dėjimą, ar ne. Tai buvo ne
žmoniškas laisvų piliečių

Grincevičius. J. Karčiaus 
kas. K= Karčiauskas. A, Gli 
staitis, J. Pečiokas.

teisiamasis Petras 
Sakalauskas paprašė, kad 
jo bylą išskirtų, nes jis nie
ko bendra su kitais teisia
mais neturįs. Į šitą jo prašy
mą prokuroras atsakęs: “tu 
pasėjai tą sėklą, iš kurios 
išdygo Veiveriu, Išlaužo ir 
Šilavoto ivyki&i.” Ir prašy
mą atmetė.

Ar tai ne charakteringa? 
Nelabai senai da Lietuvos 
tautininkų valdžia oficia
liai skelbė savo spaudoje. I 
kad ūkininkų sukilimą. Su
valkijoj suruošę “svetimo? 
valstybės agentei,” o dabai , 
tos pačios valdžios šulas 
teisme tvirtina, kad to suki -: 
limo “sėklą” pasėjęs P. Sa
kalauskas.

Na, o kas gi tas Sakalaus-1 
kas per vienas? Gal jis kaip' 
tik ir yra tas “svetimos vals
tybės agentas,” kurį Hitle
ris ar Stalinas atsiuntė Lie
tuvon lojalius Suvalkijos 
ūkininkus kurstyti?

Visai ne. Teisme išaiškin
ta štai kas: P. Sakalauskas 
yra Suvalkijoj gimęs ir au
gęs; jisai tarnavo Lietuvos 
savanorių kariuomenėj, vijo

rašo:
“Tenka daugiau nei 

tis, kuomet ilgametis visuo
menės veikėjas ir dar profe- persekiojimą.-

Tas tęsėsi gana ilgai. 
Dabartinis slaptas balsa- 

Taip pasielgė A'imas yra didžiausis pilie- 
Lietuvonlaimėjimas. Tiesa, pasi 

čikagietis adv. Jonas Bag-, taiko (ia/ ii siais 
džiunas-Borden. Jis, anot ‘A-l . 1 pohtlkienai

sionalasirfteligentas nuvykęs
Lietuvon stengiasi Amerikos 
lietuvių kulturinį veikimą su- 
purvu maišyti.
šią vasarą nuvykęs laikais, kad 

ir dirbtu-
menkos,’ Lietuvos spaudos at- į' ,m?^na pa-grąsillti
stovams pareiškė, kad ‘Ameri-Į”av0 daibininkams, kad bus 
kos lietuvių laikraščiai... tai ne;Prastai’ JeigU nebalsuos UZ 
laikraščiai, bet pamazgų duo- JŲ Statomus kandidatus. Bet 
bės...’ Taip p. Bagdžiuno pa- j tokie grasinimai jau nieko 

' nereiškia ir piliečių niekas 
negali persekioti dėl baisa 
vimo.

“Tėvynė” negali atsiste- Kada pilietis Įeina Į bal- 
bėti, kad “inteligentas” taip savimo budelę, jis turi jaus- 
chamiškai išsižiojo apie lai-i tis kaip laisvas žmogus, gali 
kraščius. balsuoti kaip jo sąžinė lei-

0 mums ant visa to tik džia. Old Timeris.
nusičiaudyt. Jeigu šitaip a- ---------------

spauda atsilieptu SUGRYŽO LIETUVON IR 
GAVO 8 METUS KA-

';tų būt skaudu: bet kuomet TORGOS.
| Tūlas laikas atgal žvalgy- 

pavyzdingas Lietu-: J 1 ba buvo suėmusi iš Mazei-
kiu kilusi Juozą Gareli. Jis

reiškimą
Aidas’.“

p. Bagdžiuno pa- 
atpasakojęs ‘Liet.

is Lietuvos vokiečius ber
montininkus, paskui kovojo RJ.e mu.s^ .. A x . ..
prieš lenkus ir bolševiktk It,kras inteligentas, tai gale 
Už šitą tarnybą jis yra ga
vęs net sklypą žemės. Taigi
jis yra pavyzdingas Lietu-! .... ...
vos patriotas, ir prokuroras ;nuslmlntl nera lelkal°-
pripažįsta, kad geriausias 
Lietuvos sūnūs buvo priver
stas “sėti tą sėklą, iš kurios 
išdygo” ūkininkų neramu
mai. Taigi šitais žodžiais 
ponas prokuroras pasakė, 
kad tautininkų valdžia me
lavo ir apgaudinėjo žmo
nes, kuomet ji skelbė, kad 
ūkininkų neramumus sukur
stę “svetimu valstybių agen
tai.”

Kai skaitytojai skaitys 
šiuos žodžius, Suvalkijos u- 
kininkų byla, be abejonės, 
bus jau pasibaigusi. Bet ji

PRASTOS ŽINIOS 
NIGAMS.

Kansas Citv

KU- jokio prasikaltimo nebuvo 
padaręs, tik buvo komunis
tas. Užtai jis buvo nuteistas 

mieste aną- 6 metams katorgos. Vėliau 
dien buvo kunigų suvažia- jis buvo išvežtas Rusijon ii
vimas, kur jie išgirdo “bau- tenai iškeistas Į kunigą. Bet 
ginančių žinių” (appalling dabar Garelis vėl sugrįžo Į 
news). Jiems buvo skaičiais Lietuvą. Kauno šnipai vėl jį 
Įrodyta, kaip smunka jų biz- sugavo ir dabar teismas ji 
nis. Ypač “baisus” tas smu- nuteisė net 8 metams kator- 
kimas esąs provincijoj, far-jgos. Tuo tarpu žmogžudys, 
merių apgyventuose distrik- kuris Panevėžy nužudė a- 
tuose. Kaip parodė Butlerio merikietį lietuvį plėšimo 
Universiteto sociologijos tikslais, nuteistas vos vie-
profesoriaus 
no surinkta

E. F. Camero- 
statistika, kas

niems meteliams paprasto 
kalėjimo!

rolę netik Amerikoje, bet ir
Lietuvoje. Lietuvos lietu- prasidėjo vidaus persitvar- 
viai atsipalaidos svetimos ir kvmų procesas. Pramonė ii 
žalingos mums Įtakos. žemės ūkis pertvarkyta, gy- 

Taigi reikėtų iškelti obal- yenimas greit eina pirmyn, 
si: Lietuva—lietuviams! O Let iu>ų ekonomika dai 

jr jauna — ji vystosi savo pa- 
įg vyzdžiais.

laukę patogesnio laiko lie
tuvių tautai budinti iš letar
giško miego, tai to laiko ir 
šiandien tebelauktumėm. Ir
mes netik neturėtumėm ne-1 tada Romos, Vokietijos 
priklausomos valstybės, bet Lenkijos agentai bėgs 
vargiai ir lietuvių vardas, Lietuvos, nes nebus jiems 
gyvuotų tarp gyvųjų tautų. Į vietos tarp sąmoningų Lie- 

Nors turim jau nepriklau- jtuvos piliečių, 
somą valstybę, bet toli gra- Tad vyrai ir moterys, 
žu ji nėra toji svajota vals-; remkime Lietuvos Laisva- . 
tybė. Na, tai kas mumsUnanių Etinės Kultūros Dr- technišku Amerikos progre- 
draudžia turėti tą svajota,'JŲ, tverkime jos skyrius A- 'u 11 sužavėti musų galėji- 
’aisvą Lietuvą? ‘ menkoje. mu kovotl ir nugalėti fizis-

Šiandien mes jau aiškiai

“Jos galia bus nepapras
ta, jeigu nesutrukdys karas. 
Gaila, kad negalima būti 
įsitikinus, jog Europoje ne
bus karo. Rusai nustebinti

matom, kas mus trukdo, kas 
mus sulaiko nuo progreso, 
nuo gerbūvio.

Didžiausis musų progre
so trukdytojas, tai stoka ap
sišvietimo; mes dar daugunu * ir* b,,K AUILUI i ai

mu kovoti
Lietuva—lietuviams. Ne kus. kliuvinius. Būdamas 

dabar, bet netolimoj ateity. >°vietų Rusijoj, aš visą lai- 
Dabar dar kunigų ir ponų girdėjau entuziastiškai

neginčijama tikrenybė: nes 
jei mes butume buvę sąmo
ningi. mes niekad nebūtu
me leidę svetimai dvasiai 
užvaldvti Lietuva. Teisvbė, 
šiandien valdo Lietuvą lie
tuviškos kilmės ir lietuviško 
kraujo žmonės, bet išauklė- 
i svetimoj lietuviams dva
sioje. Lietuvos valdonai vie
ni tarnauja Romai, kiti Len
kijai, treti Vokietijai. Tyros 
’ietuviškos dvasios ir sielos, 
sąmoningų lietuviško nusi
statymo visuomenės vadų 
dar labai mažai teturim.

1. Galingiausi lietuvių 
tautos priešą ir nevidoną 
nusitvėrė silpninti Dr. Jonas 
Šliupas. Įsteigęs Laisvama
nių Etinės Kultūros Draugi
ją Lietuvoje, jis plačiai iš
plėtė veiksmą. Darbas eina 
sėkmingai, tik trūksta pini
gų statymui tvirtovių galu
tinam lietuvių išlaisvinimui. 
Atvykęs Amerikon jis gyvu 
žodžiu perstatė reikalą šelp
ti Laisvamanių Et. Kultūros 
Draugiją. Mes iškilmingai 
pasižadėjom. Taigi ir išlai
kytam duotąjį pasižadėji
mo žodį.

2. Kelti visus Amerikos 
lietuvius Į aukštesnį laipsnį 
kultūros pasiėmė ant savo 
pečių Chicagos Lietuvių 
Draugija, po vadovyste ga
baus ir patyrusio veikėjo — 
p. Juliaus Mickevičiaus, ku
ris pradėjo nuo Chicagos 
plėsti ir tverti kultūros kuo
pas po visus artimesnius lie
tuviais apgyventus mieste
lius. Ir jau pirma grupė In
diana Harbor, Ind., turėjo 
savo posėdį. Sprendžiant iš 
reporterio pranešimo “Nau
jienose,” matyt, puikiai pa
vyko, nes nemaža grupė ant 
syk susitvėrė ir, 
biausia, jos priešakyje atsi
stojo tos kolonijos Įžymesni 
veikėjai, profesionalai ir 
biznieriai. Jeigu taip bus 
veikiama ir kitose kolonijo
se, tai greitu laiku lietuviai 
atsistos ant aukštesnio kul
tūros laipto ir sulos nemažą

Lietuva atsiliepiant apie “ameriko- 
Dr. A. L. Graičunas. niškus tempus” ir “ameri

UŽ KĄ LIETUVOJE ARE-
ČTI !/"» I AMI

•Jonavos
- tTIVZI

Rusijos Sibyras yra tas pats, 
kas Amerikai Vakarai. Te
nai didžiausi turtai.”

Toliau Bullittas kalbėjo 
apie fašistiškas diktatūras 
Europoje, neminėdamas ša
lių vardų.

“Dar nekuoniet nuo musų 
respublikos laikų nebuvo 
oasauly tokios neapykantos 
žmogaus laisvei, kaip da
bar,” sako Bullittas apie fa
šistiškas šalis. “Kovodamos 
-u pasirodžiusiais ekonomi
niais sunkumais, daugelis 
valstybių bando Įgyvendin
ti dogmatines savo progra
mas, atmetančias visas ki
tas, ir ant kruvinų savo fa- 
natinio tikėjimo altorių 
krauna, kaip aukas, žmonių 
laisvę. Sudarrtos diktatū
ros, paremtos slapta polici
ja ir šaudymais. Pačios kil
niausios idėjos paniekintos, 
patys kilniausi jausmai iš
naudojami propagandos, 
slepiančios tą paprastą tie
są, kad diktatūra visų pir
miausia yra tiranija, kuri 
pavergtai tautai primeta sa
vo dogmą.

“Diktatūrų šalyse žmonės 
gyvena nuolatinėj baimėj, 
kad kieno nematoma ranka 
nutvers juos naktį ir Įmes i 
kalėjimą, išsiųs i ištrėmimą, 
atiduos sušaudyti.”

Tiktai laisvės ir demo
kratijos keliu eidama žmo
nija išeis iš to baisaus žiau
rumo, Į kuri ją traukia fa
šistiškas despotizmas, sako 
Bullitt.

KAS YRA RADEKAS.
3S gy ventojas Gla- “Keleivy” jau buvo rašy- vokiečių komunistų “Spar- 
ašė vidaus reikalų ia, kad Maskvoje yra areš- tako” organizacijos suva-zens paraše viuaus remaių ta, Kaci -viasKvoje yra arės- tako organizacijos 

ministeriui laišką prašvda tuotas Karolis Radekas, ga- žiavime, bet buvo suimtas ir 
i._j , . • - . r, - . ištremtas. Po to, jis buvo

paskirtas Kominterno sek
mas, kad paleistų iš kalėji- biausis žurnalistas Sovietų 
mo Suvalkijos ūkininkus, Rusijoj. Dabar “Lietuvos 
kurie buvo nuteisti vien tik žinios” paduoda apie ji dar 
užtai, kad nenorėjo už pus- šitokių smulkmenų: 
dyki savo produktų atiduo- Svarstant Zinovjevo, Ka
ti. Ir už šitokį prašymą Gla- menevo ir kitų “trockinin-
zeris buvo areštuotas ir nu- kų” bylą. Sovietų prokuro- nistų partijos, bet paraše 
teistas kalėjimam Tik da- ras Vyšinskis be kita ko pa- (“atgailos laišką” ir vėl buvo 

z i._j i— x- priimi partįjon. Jam buvobar apeliaciniai rūmai jį iš- reiškė, kad pradėta kvota 
teisino ir liepė iš kalėjimo dėl dalyvavimo sąmoksle 
paleisti. Bet kas gi jam at- Radeko, *Rikovo ir Buchari- 
lygins už neteisėtą areštą, no. Kuriam laikui praslin- 
įkalinimą ir už tuos nuosto- kus. Sovietų spaudoje buvo 
liūs, kuriuos reikėjo pakelti įdėtas oficialinis praneši
advokatus samdant?

AREŠTUOTAS VAIKĖ
ZAS NUSIŠOVĖ.

mas, kad Bucharino ir Ry- 
kovo byla numarinta. Apie 
Radeko bylos numarinimą 
nebuvo nieko pasakyla. Da

Keene, N. H. — Pereitą bar Jau Sauta žinia, kad Ra- 
nedėldienį policija čia su- dėkas suimtas. Vadinasi, jis 
gavo 15 metų amžiaus vagi- kaltinamas bendradarbia- 
šių iš Atholio. Vedamas po- vin™ su Trockiu. ’ 
licijos nuovadom jis išsi- Karolis Radekas (tikra 
traukė iš kišeniaus pištalie- Pavai'dė bobelson) žymus 

komunistas ir talentingas, 
didelės erudicijos žurnalis
tas. Radekas žydų tautybės, 
gimė Galicijoje ir turi 51 
metus amžiaus, lenkų kultū
ros žmogus. Dalyvavo revo
liuciniame judėjime nuo

--------  (1901 metų. Vėliau Radekas
“Keleivio” Kalendorius emigravo Šveicarijon, kur 

1937 metams jau ruošiamas susipažino su žymiais vo- 
spaudai ir ji galima jau da- kiečių, rusų ir lenkų mark- 
bar užsisakyti prisiunčiant sistais. Paskui jis grįžo Len- 
prenumerata už laikraštį. kijon ir vėl datyvavo socia-

Kaip ir visuomet, Kalen- listų judėjime, buvo suimtas 
doriaus kaina “Keleivio” ir ištremtas. Kartu su žino- 
skaitytojams bus 25 centai, maja Rože Luxemburg or- 
(Tiems, kurie “Keleivio” ganizavo' kairi ji vokiečių 
neskaito, u ž Kalendorių socialdemokratų sparną, 
skaitome 50c.) Karo metu, gyvendamas

tą ir nusišovė.

KELEIVIO 
KALENDORIUS

1937 METAMS.

1937 metų Kalendoriuje Šveicarijoje, pradėjo dirbti 
tilps daug įdomių straips- su Rusijos bolševikais, 
niu, visokių patarimų, nuro- Po 1917 metų revoliuci- 
dymų kaip kas daryt ir dau- jos Radekas atvažiavo Rū

kas svar-i gybė visokių formulų bei! sijon ir iš karto užėmė ko- 
receptų amatninkams, me- munistų partijoj žymią vie- 
chanikams, ūkininkams, na- tą. Lenino valdžiai pradė- 
mų savininkams, moterims jus su vokiečiais taikos de- 
ir tt. rybas, Radekas dalyvavo

Be to, bus aprašytos “Juo- bolševikų taikos delegaci- 
dojo Legijono” paslaptys, joje Lietuvių Brastoje, 
kaip tie teroristai žudo žmo- 1919 metais Radekas at 
nes ir ko jie siekia. ivyko Berlynan dalyvauti

t

retonum.
1924 metais Radekas pri

sidėjo prie trockininkų ir už 
tai buvo išmestas iš komu-

pavesta vesti komunistų 
partijos užs.politikos skyrių.

Radekas ilgą laiką reda
gavo “Izviestijų” užsienių 
politikos skyrių, rašydavo 
straipsnius ir apžvalgas. Bet 
trockininkų byla nutraukė 
io publicistikos karjerą. 
Nors Radekas buvo “Prav- 
doje” Įdėjęs straipsni, ku
riame reikalavo nužudyti 
savo draugus trockininkus, 
bet vis dėlto ir ji apkaltino 
“dalyvavimu sąmoksle” ii 
jis dabar yra suimtas, kaip 
rašo užsienių spauda, atsi
sės kaltinamųjų suolan nau
joje trockininkų byloje, ku
li jau ruošiama.

Londono “Daily Mail” 
korespondentas praneša iš 
Maskvos, kad Karolis Ra
dekas esąs jau pamišęs. 
Taip esą kalbama visoje 
Maskvoje. Kai anglų dien
raščio atstovas nuvykęs pa
siteirauti apie tų paskalų 
teisingumą Sovietų Rusijos 
užsienių komisariate, tai te
nai jam buvę paaiškinta, 
kad oficialiai šitie paskalai 
nesą nei užginčijami, nei 
patvirtinami. Vadinasi, no
ri—tikėk, nenori—netikėk.

“Daily Telegraph” kores
pondentas tvirtina, kad Ra
dekas buvęs rimtai Įveltas Į 
Trockio ir Zinovjevo są
mokslą. Radeko apkaltini
mai esą sunkesni, negu kas 
mano. “Daily Telegraph,” 
baigdamas savo pranešimą, 
rašo: “Ar Radekas tikrai iš
ėjo iš proto, ar ne, vis dėlto 
vienas dalykas yra aiškus, 
—Maskva Radeko daugiau 
nebepamatys.”
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
PHILADELPHIJOS LIETUVIŲ ŽINIOS.'^,_________ nūs?

Tuo

mano

KAS MEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Žymiai paaugo
Partija.

Philadelphia, Pa -Trijų
dienų registracija piliečių 
balsuotojų pas mus praėjo. 
Nuo pereitų prezidento rin
kimų 1932 m., demokratai 
musu valstijoje žymiai au 
ga. Keturi metai atgal, de
mokratų musų mieste buvo 
tik gera sauja. Gubernato
riaus rinkimuose 1934 m. jų 
paaugo su virš 200,000; o 
1935 m. miesto majoro rin
kimuose, demokratų bal
suotojų butą su virš 300,000.

Bet šiais, 1930 metais, 
bus galutina politiška kova 
tarpe dviejų vadovaujančių 
partijų ir nresidento rinki
mai lapkričio 3 d. tikrai nu
lems, kuri paitija pasiliks 
vadovauti šalies reikalais 
ilgiems metams. Kad demo
kratu partijai ir jos kandi
datui i prezidentus Roose
veltui. yra proga laimėti 
rinkimus, mažai prisieina 
abejoti. Faktas, kad ir mu
su republikonų tvirtovėj, 
Philadelphiioje, Amerikos 
Alcazare, “sukilėliai” de
mokratai iau visais balsai.' 
artimai lyginasi “lojalis 
tų” republikonu jėgomis. ŠĮ 
karta musu mieste abiejų 
partijų balsuotojų užsire
gistravo viso 935,000: de
mokratai gavo apie 420,- 
000; republikonai apie 
515.000. Skirtumas tik 95,- 
000 balsuotojų. Bet ta skait
line patys republikonai ne
pasitiki. Jie mano, kad bal
savimo dienoje ir tie kurie 
užsiregistravo republiko 

nais, didelė didžiuma pa
suks savo balsus už Roose- 
veltą ir demokratų partiją. 
O kad taip bus,nereikia abe 
joti. nes daugelis registra
vosi republikonais iš seno 
pripročio, nenorėdami isi 

pykti politikieriams ir kito
kiu priežasčių dėlei.

Republikonai savo regis
truotiems balsams nepasiti
ki ir pradeda labai neri
mauti. Matydami pralaimė
jimą iš kalno, ne kurie jau 
dabar pradėjo varyt agita
ciją. kad republikonai turi 
“skelti” rinkimu tikietą. Jie 
mano. kad jų kandidatas Į 
prezidento nenugalės de
mokratų kandidato Roose- 
velto. Todėl daugelis propo- 
nuoja balsuti už prezidentą 
Rooseveltą, bet tuom pačiu 
laiku deda visas pastangas 
kad kongresmanai ir sena 
toriai butų išrinkti republi
konai. Išrinkus daugumą 
senatorių ir atstovų Į Kon
gresą republikonų, jie galės 
daryti visokias skerspaines 
prezidentui Rooseveltui ir 
tolimesni jo planai, pravesti 
šalies gerovei, negalės būti 
vykdomi. Tokiu budu šalies 
gerbūvis negalės būti at
siektas, republikonai tuo 
met visą bėdą vers ant pre
zidento, kaipo netikusio as 
mens šalies reikalams vesti 
ir tuo nupuldys demokratų 
partiją visuomenės akyse. 
Atėjus 1940 m. rinkimams, 
republikonai mano iššluot 
visai demokratus

Demokratų nė padėtis. Reikalinga mum 
matyti ir žinoti ne tik kas 
mus valdo, bet ir patiems 
tapti valdininkais. Priaugu
sio lietuvių jaunimo yra 
daug ir vis daugėja. Rei- 
Kalinga skiepyti čia gymu- 
siam musų jaunimui supra
timą, kad jis mokytus ir ei
tų į Amerikos politiką ir lik
tų šalies ar vietų valdinin
kais kur tik gali

Lietuvių piliečių susido
mėjimas politika musų mie
ste, davė šiek tiek ir lietu
viams progų. Jau turime 
septynis lietuvius devizijų 
vadovais, juos paskyrė de
mokratų partija. Keli gavo 
darbus įvairiuose valdžios 
departamentuose; vienas 
jaunuolis dirba valstijos so
stinėje, Harrisburg, Pa. Da
bar reikalaujama darbų da 
keliems lietuviams. Ir jei 
vietos lietuviai piliečiai šu
oras ir toliau stengsis politi
koje dirbti, tai už kelių mė
lį, mes turėsime lietuvių 
magistratų, miesto atstovų 
ir kitų viršininkų.

tarpu atėjo viena 
kumutė ir pamačiusi kas da
rosi, manė, kad ši moterėlė 
jau ruošiasi mirti. Išėjusi ji 
papasakojo apie tai kitoms 
moterims ir dabar visos iš 
to juokiasi. O burdingierius 
sugryžo ir be Dievo pagal
bos. “Kel.” skaitytojas.

Gyviausiai Philadelphi- 
joj politikoje šį darbą pra
dėjo susiorganizavęs Lietu
vių Amerikonų Demokratų 
Kliubas, 1935 m. Pasėkoje 
to, sujudo ir kiti, senesni

burdingie \SOCI AUSTAI SUSPENDAVO BRIDGE-\BR00KLYN0 LIETUVIŲ NAUJIENOS. 
PORTO MAJORĄ McLEVY.

San Franciscoj T ra
lingai Žuvo Du Lie

tuviai.

CLEVELAND, OHIO. j 
Kas pinigų daug turi, tas

Siuvėjų balius.
Kažin kaip berašydamas 

į “Keleivį” užpereitą kartą
Bridgepcrt, Conn.

“Keleivio” 38 num. ant 
pirmo puslapio tilpo trum- !>1 
pas pranešimas,
necticut valstijos socialistų 
organizacija nominavo 
Bridgeporto majorą McLe- nia.'0!as .
vy kandidatu j Connecticut suspendavimą,
valstijos gubernatorius atei
nantiems riinkimams.

Dabar pasirodė, kad tai 
buvo “dešiniųjų” socialistų 
frakcijos nominacija. Kitas 
kandidatas į šios valstijos 
gubernatorius, D. Allen iš 
Wilton. Conn., nominuotas 
nuo kairiųjų socialistų frak
cijos.

Vėliaus kilo karšti ginčai 
diskusijos tarpe šių dviejų
frakcijų dėl kandidatų pir-tijoj dėl neprisilaikymo So-

posėdį. Vėliau tarv
< nubalsavo suspenduoti 'ir h į a katėjimo išeiti—, . . ....

.......... asa*m;1 Bndgeporto William McKittericK, vie- PadarlaV klaidą, pazyme-
kad Con- .'OĮą McLevy is partijos Ta- nas iš stambiausių Nela-!damas; *“d knaucnj o4 aky- 

i vbcj balsavo geras McLe- Pa,.k dirbtUvės‘kapitalistų, i“aus balius bus 18 spalių 
vyo draugas, socialistas kovo mžnesyje važiuoda idlen»- .TureJo .but. pasaky 

mas automobilium namo.
ant vietos užmušė du žmo-

į šaukus 
ba

Hoan iš ta, kad kriaučių balius bus 
14 lapkričio, Amalgameitų 
unijos svetainėje.

Atsiprašau ir redakcijos 
sigėręs, net butelis pas jį bu- ir skaitytojų, o ypatingai 

Kaip visi politikieriai, tai bo atrastas, o kada jis buvo kriaučių, kad padariau to- 
taip ir musų majorasM c-i nugabentas į policijos stotį, kią klaidą.

Kriaučiai labai uoliai

McLevy neturėtų

Milwau- 
kad 

teisės už- įneš. Aiškiai buvo prirodymui io . os vietos politikoje L Į.a(j jįg įuvo gei-okai jš-
sociaLstu vardu. 1 J -

Šžlkaitis mirė pa
na mucse, o Petrą. 

Valaitį užmušė automo
bilius.

San Francisco, Cal. — 
Spalių 4 dieną Californijos 
valstijos pamišėlių namuo
se, Sonoma State Home, mi- 
;ė lietuvis Simonas Šilkai
tis. kuris buvo apdraustas 
ant $5,000 ir, kaip žmonės 
kalba, neteisingai paduotas 
i pamišėlių namus. Be to, 
velionis buvo prirašytas į 
SLA. 106 kuopą ant gana 
stambios sumos. Spalių 7 d. 
jis buvo išlydėtas iš grabo- 
riaus patalpos ir sudegintas 
krematorijoj.

Liūdnas buvo vaizdas, kai 
Šilkaitis gulėjo pašarvotas 
pas graborių. Gėlių buvo 
sunešta nemažai, o tarp gė
lių buvo pastatytas kryžius,

Simonas 
mišėlių Levy po rinkimų pakeitė tai ir susikalbėti su juo bu- 

S“VO nusistatymą ii- pradėjo vo sunku. O kaip jis buvo už 
ais.-'.mti, kad socializmo da tai nubaustas? Iš sykio jam
negadina įvykinti. buvo priteista atsėdėti nuo

rengiasi prie savo baliaus.
Piliečiu

Buvo užklaustas, kaip jis vienų iki dvidešimties me- 
i McLevy) mano apie jo su- tų, iš ko jau buvo aišku, kad 
spendavimą Socialistų Par- jis daugiau nesėdės, kaip

menybės. Abiejų pusių šąli- cialistų Partijos principų, 
ninkai negalėjo išspręsti, Tai jis su šypsą atsakė, kad 
katras tų dviejų kandidatų tas mažai ką jam reiškia ir 
turės pirmenybę. Rodos, jo politikoj jam tai nepa- 
kad visas dalykas tapo per- kenks. Na, pamatysime, 
duotas išnagrinėti vyriau- i * Old Timers.
šiam valstijos teismui. ---------------------------------

McLevy konkurentas De-! Iš Tallino pranešama, kad 
vere Allen visa šį nuotiki gruodžio mėnnsy bus ren- 
raportavo Socialistų Parti karnas Estijos seimas. Da-
jos pildomajai tarybai, kuri 
nesenai tam tikslui buvo su-

bar esanti 
titucija.

“taisoma” kons-

Šiomis

Kliubas
laisni.

atgavo

Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliubas jau atgavo deg
tinės laisni, kurį buvo pra
radęs pereitą liepos mėnesį. 
Dabar jau Kliubas gal pra
dės geriau verstis, nes be

vienus metus. Bet 
dienomis laikraščiai prane
šė, kad McKitterick jau pa
leistas, pasėdėjęs tik 6 mė
nesius. Teisėjas Silbert pa- 7" Vfv7m,,™
siaiškino, kad daktarai pri- rodę silpną kalinio sveika- blznu buv0 Prastas 
tą, todėl jis ir pasigailėjęsįr
jo. Bet kodėl pas tuos ponus 
teisėjus nėra jokio pasigai
lėjimo kuomet koks skur
džius papuola į bėdą?

Jonas Jarus.

politiški lietuvių kliubai. prie kurio prikaltas Kristus 
Prisidėjo ir pašelpiniai kliu- tyliai žiurėjo į Šilkaitį. Abu- 
bai ir draugijos, kuriose yra du išrodė vienodai, lyg butų 
daug Amerikos piliečių. Be du broliai, lyg butų tas pa- 
,o, kliubai ir draugijos pa-1 eias kančias iškentėję.
•inko po du atstovu ir tie at- šilkaitis paliko sūnų ir 20 
stovai sudarė Lietuvių, A- metų amžiaus dukterį Biru- 
merikos Piliečių, Jungtinę Į tę. Liko ir buvusi jo moteris 
Taiybą (Lithuanian-Ameri-! su savo Stasiu Pušinu... 
ean Citizens Joint Council)., Spalių 5 dieną čia tragin- 
Į šį Joint Council parinkta gai žuvo drg. Petras Valai- 
yra 32 atstovai nuo 16 vie- tis, 62 metų amžiaus lietu- 
tos kliubų ir draugijų. Jie j vis. Jį užmušė ant gatvės 
laiko posėdžius ir aptaria automobilius. Per keliatą 
kas reikalinga veikti politi- metų jis buvo be darbo, jo 
kos reikalu. Nors taryba nė- i pinigai senai jau išsibaigė ir 
a labai tobula ir jos darbai da liko skolingas už pragy-

ELEKTRIKINIU

nera žymus, tačiau yra vil
ties kad išsitobulins ir pasi 
žymės veikla. Paskutiniame 
susirinkime rugsėjo 24 d. 
taryba pravedė rezoliuciją 
remti į šalies prezidentus 
Rooseveltą ir demokratų 
partiją ateinančiuose rinki
muose. Rezoliucija ir me
morandumas reikalaujantis 
Hetuviams daugiau politiš
kų darbų, pasiųsta Demo
kratų Pildomajam Komi
tetui musų mieste.

Z. Jankauskas, rašt.

venimą draugei M. Hoffma- 
nienei.Kadangi laidotuvėms 
pinigų nebuvo, tai velionį 
palaidojo miestas.

Lai būna abiem draugam 
amžinas atilsis.

Gamtos Duktė.

DAIKTU

Tcastmaster daugiau NEPUKŠI
Naujas Toastma-ter vra 
kepi sausainį, jis tykiai
be PCKSĖJIMO. 
matiškai.

puikus. Kada 
iššoka—

Veikia auto-

LAVVRENCE. MASS. 
Kalbės Juozas Stilsonas.

bės vairo ir po senovei už
griebti valdymą į savo ran
kas. Ar ši gudri republiko
nų politika galės piliečiams 
akis apdumti, abejoju.

* * *
Kaip kitose lietuvių kolo

nijose, taip ir pas mus, lie
tuviai piliečiai smarkiai su
sidomėjo šios šalies politi
ka. Kaip praneša lietuvių 
spauda tai veik visose dide
snėse kolonijose smarkiai 
veikiama politikoje. Tai 
sveikas ir pagirtinas apsi
reiškimas. Laikas jau mums 
interesuotis šio krašto poli
tika, jo gyvenimu ir gerove. 
Nuo šalies gerbūvio pri 
klauso ir musų pačių geres-

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos 26 kuopa čia rengia drg. 
-Juozui Stilsonui prakalbas. 
Jis kalbės ateinantį nedėl- 
dienį, 1 lapkričio, 6 valandą 
vakare, Lietuvių Svetainėj.

Drg. Stilsonas buvo nu
teistas kalėjiman už prieši
nimąsi pasauliniam karui 
18 metų atgal, bet tos baus
mės neatliko ir iki šiol slap
stėsi. Pagaliau buvo susek
tas ir suimtas. Per darbinin
kų pasidarbavimą jį palei
do ir nuo tos bausmės visai 

iš valsty-1 Pa^uosavo- Taigi ateikite
dabar pasiklausyti, ką jis 
savo prakalbose pasakys. 
Išgirsite daug įdomių daly
ku. Reporteris.

LAVVRENCE, MASS.
Burdingierius sugryžo be 

Dievo pagalbos.
Pas mus buvo toks atsiti

kimas. Viena moterėlė turė
jo burdingierį ir sykį jiedu 
truputį susipyko. Moterėlė 
nuėjo parsinešti “pantukę” 
“ant ugadų.” Pareina su 
šnapsu, ogi žiuri, burdingie- 
riaus jau nebėra. Taigi nu
ėjo į miegamąjį, atsigulė 
lovon, prisispaudė prie kru 
tinės kryžių ir kalba: “Die 
ve brangiausis, pasakyk, ar

MIRĖ KASTANTAS SKA
TIKAS.

Velionis buvo 63 metų 
amžiaus, stipraus sudėjimo 
ir stambios išvaizdos žmo
gus. Visą laiką dirbo ir nie
kad nesiskundė, kad jis ser
ga. Bet jau 3 mėnesiai prieš 
mirtį pasireiškė pas jį nuo
vargis ir būdavo be ūpo, 
nors tikrenybėje liga pas jį 
oasireiškė jau du metai. 
Spalių 3 d. velionis sunkiai 
susirgo širdies nusilpimu ir 
vidurių įdegimu, o spalių 6 
mirė. Velionis paliko dide
liam nubudime savo žmoną 
Kazimierą Lieponiutę, sese
rį Marcelę Kviederienę Lie
tuvoje, Mariampolėj ir bro
lį Antaną Skatiką South Bo
stone.

Spalių 10 d. palaidotas su 
bažnytinėm apeigom ant 
katalikų kapų Montreale.

Šiuomi dėkuoju visiems 
draugams ir giminėms už 
suteiktas velioniui dovanas, 
puikius gėlių vainikus, taip
gi ačiū visiems, kurie atsi
lankė į velionio šermenis ir 
už palydėjimą į kapus. Nors 
laidotuvių dieną pasitaikė 
blogas oras, bet skaitlingas 
būrys draugų palydėjo ve
lionį į kapus.

Lai būna jam amžina mu- 
ų atmintis.

Kazimiera Skatikienė,
2617 Bercy st.,
Montreal, Canada.

SUDEGĖ 6 LEDAUNĖS.
Groveland, Mass. — Praė
jusį ketvergą ugnis čia su
naikino 6 ledo sandėlius, 
padarydama $10,000 nuos
tolių.

Drip Coffee 
a la mode

“Ant Bedugnes Krašto” 
scenoj.

Liaudies teatras, J. Valan
čiui vadovaujant, vaidino 
tris kartus trijų veiksmų 
dramą “Ant Bedugnės Kra
što.” Veikalas parodo pra- 
sigėrusio ūkininko gyveni
mą. Veikalas nukreiptas 
prieš girtuoklvbę. Tad ne 
dyvai, kad p. Alyta nuo 
blaivybės draugijos už tą 
veikalą laimėjo pirmą pre
miją. ‘

Mačiau Brooklyne ir ki
tur vaidinant daug persta
tymų, bet taip gabiai, taip 
įupestingai kaip šį veikalą 
vaidino, dar nemačiau. 
Kiekvienas vaidyla tikrai 
gyveno tuo gyvenimu, kaip 
veikalas reikalauja. J. Va
lančiui garbė už tokį puikų 
aktorių išlavinimą. Valantis 
yra gabus teatro mokyto
jas. Dėl to per visus tris va
karus buvo apsčiai publi
kos. Kiti "sako, kad ir dar 
tris vakarus vaidintų, publi
kos netruktų. Galima pil
nai tikėti, kad taip ir butų. 
Liaudies teatro pradžia la
bai gera. Lauksime daugiau 
vaidinimų...
Reikėtų vengti nereikalin

gų ginčų.
Keistutis Michelsonas kri

tikuoja kokį ten Jurgio 
draugą, kuris užsipuolė Kei
stutį per “Naująją Gady
nę.” Bereikalingai, drauge, 
eikvoji energiją ir tikini 
tuos draugus, kurie musų 19 
kuopoj priklauso ne tam, 
kad dirbtų naudingą darbą, 
bet kad priekabiautų, kad 
neigtų vienas kitą. Aš senai 
maniau, kad rimtesnieji 
kuopos nariai turėtų tuos 

l “kibicierius” sudrausti ir 
pradėt dirbti rimtą socialis
tinį darbą. Dirva plati ir ga
lima butų daug kas nuveik
ti, bet kaip vienas veikia, 
tai kitas ardo. Tartum maži 

‘vaikai tarpe savęs žaidžia. 
Tokia tūlų musų draugų po
litika 19 kuopoj Brooklyne 
yra negera ir reiktų ją mes
ti. Jurgis.

VERTYBES

Jis turi magišką pakoją. I^bai 
prosija. turi automatišką_kontro-

lių. Jos vertė $9/77!

švelniai

aatar už*16.00

Kepa, Verda ir Šutina
Jus galite puikiai su elektra virti 
m.e ^ęstlntfhouse Tosteryje, kuris 

2 pėdas. Jis išvirs dėl 8 iki 10 
automatišką kon-

Šiame naujame Universal. vanduo pakyla 
staiga per katą į viršutinę pūslę 
ir puikiai išfilteriuoja. Lengva 
išvalyti, išverda 4 puodukai ka
vos. Geras skonis. *3.95

nauja*
užima

*23.95

10 lygių Begiu Naujas Plaktuvas
Mixmaster suplaka daug geriau, kaip kada 
vol Jo greitis yra kontroliuojamas. Nauji plak 
tuvai neįleidžia daug oro užtai geriau
suplaka kiaušinius ir Smetoną.

bu-

*22.50

Nauja I. E. S. 
Stalo Lempa
Šis I. E. S. naujas modelis 
labai gražus ir patraukian
tis. Labai tinka pastatyti 
ant stalo. Ver 
tė $10.1X1, <Uba
tik už *5.95

tik
žmonių. Turi 
trolį. Viskas uz

Ar turi sudėvėtus Cords?
Jei taip. Ui geriau įsigyk nau
jus, padarytus G. E. Du užT<£ 

nupiginimas.Didelis 2 99

lE Service t®*"' Edison Toastroas-
ums a CoHee Ma-

t
Te" -

THE EDISON SHOPS
39 Boylston St. Boston ir kitose 32-se parankiose 

HANcock 3300
Atdara nuo 8:30 ryte iki 5:15 p. p. kasdien 

Pas Electrikinius ar Kontraktuotus

vietose

ir šeštadieniais 
Dvlerius.

PEABODY. MASS.
Spalių 6 d. šteito ligoni

nėje Middleton, Mass. mirė 
Petras Pilipavičius, 41 me
tų. nevedęs. Velionis du me
tu sirgo džiova, šteito sana
torijoje. Paėjo iš Vilniaus 
gub., Trakų apskričio, Le
liūnų kaimo. Amerikoje gi
minių sako neturėjo. Prie 
jokių organizacijų neprigu
lėjo ir pats savim mažai rū
pinosi. Jokių sutaupų nepa
liko ir miestas turėjo palai
dot. Visiems senberniams 
patartina apsirūpint iš ank
sto, kad miestui nereikėtų 
palaidot jo liekanas.

Draugas M. S.
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Suvalkijos Ūkininkų Byloje 
Nuteista da 24 žmonės.

Keliatas Patarimu Farmeriam
Dėl ku pievos neželia.

Dažnas ūkininkas skundžia
si, kad pievos neželia. Ir iš tik
rųjų — dažniausiai jos plikos 
kaip būgnai. Iš ūkininkų kalbos 
susidaro Įspūdis, kad pieva kie-

Ką sako kaltinamas aktas, už nekaltą žmogų užsistojo ir ar nori kuris duot pasiaiš- 
ir liepė policininkams nuo kinimų. 
jo atsitraukti. Tada nuova- Šis užklausimas, tai nedo- 
dos viršininkas Radzevičius ras teisiamųjų įžeidimas.
Įsakė policininkam šaudyt i Nes kaipgi žmogus gali būt no nors pakerela ar m- 
minią. Ir policija pradėjo i kaltas dėl to, kad jis gina

savo teises? Ir todėl teisia- oet

Rugsėjo 29 Kaune prasi
dėjo kariuomenės teisme di
džioji Suvalkijos ūkininkų 
byla. Į kaltinamųjų suolą 
susodinta 35 ūkininkai, ku
riuos gina 10 advokatų. Liu
dininkų pašaukta apie 100. 
Byla žadėjo užsitęsti apie 
10 dienų, o gal ir ilgiau, tai
gi jos pabaiga mums da ne
žinoma. Bet galime čia pa
duoti kaltinamai} aktą, kaip 
jį atpasakojo "Lietuvos Ži
nios.” Tai yra Įdomi istori
nė medžiaga ateičiai, kuo
met reikės teisti dabartinius 
lietuvių tautos judošius, ku- 
įie žudo nekaltus Lietuvos 
žmones.

Tasai kaltinamas aktas 
sako, kad 1935 metų vasarą 
Įvairiose Suvalkijos vietose 
Įvyko nelegalus ūkininkų

i susirinkimai, kuriuose buvo 
j aiškinama sunki ūkininkų 
i ekonominė būklė, jos prie- 
| žastys ir priemonės tai buk- 
i lei pagerinti.

Rugpiučio 4 d. Veiverių 
j valsčiuje, Gustaičių kaime,

"I - pas J. Gustaiti buvo ukinin-
—Tegul bus pagarbintas! Nei socialistai, nei bendras kų susirinkimas, kuriame
—Labas vakaras, tėve! 
—Sei, Maik, ar tu turi 

šiandien čėso?
—Ne perdaugiausia.
—Aš norėjau šiandien su 

tavim gerai pasisporyt.
—Apie ką?
—išvirozyk man, vaike, 

ką reiškia tas jūsų bendras

frontas bažnyčių niekur ne- 
griauja.

—O kaip buvo Meksikoj, 
Maike? Ar nepakėlė vainos 
prieš Dievą?

—Visai ne, tėve. Meksi
koje žmonių išrinktas par
lamentas uždraudė kuni-

padaryta nutarimų: Įspėti 
ūkininkus, kad nieko nevež- 
tų Į miestus ir visiškai su
trukdyti žemės ūkio gami
nių judėjimą, o ypač pieni
nių veikimą ir kita.

Rugpiučio 23 d. policija 
areštavo P. Petrušauską, A. 
ir P. Stravinskus, P. Kruve-

kinčiujų žmonių. Ta butu Jį’ jį- Ą’.Fyragą
padaręs ir pats Kristus. Bet Bubnb Suimtieji tą pačią 

rpl<- kunigai dėl to supvko ir at- dieną autobusu buvo gabe- 
e sisakė bažnyčiose pamaldas Pam? 15 Bnen? 1 Manampo- 

laikyt. Vadinasi, ne sočia- *£• Ąutobūsą lydėjo ou mo-
listai tenai prieš Dievą suki- 1O12C1„ a1’ 5val^_^oslPa^a’ 
lo, bet patys kunigai apskel- rezervo policijos v irslnin- 
bė jam streiką. kas ir kt-

—Veidiminut, Maike. O Šaltupio slėny, netoli Iš
kas Španijoj degina bažny- laužo, apie 300 susirinkusių 
čias? Ar kunigai? žmonių minia sustabdžius

—Ne, tėve, kunigai baž- policijos mašinas ir moterys 
nvčių tenai nedegina. Bet tuojau pradėjusios šaukti: 

rit prie tokios kramolos pri- Jie Pasistatę bažnyčių bokš- ‘‘Atiduokit musų vyrus.” 
traukti katalikus tuose kulkasvaidzius šaudo Minia lazdomis ir akmem-

_ Kodėl9 i darbininkus, kurie ginasi mis puolus daužyti autobu-
_ Todėl Maike kad tarp nuo fašistų. Vadinasi, kuni- so langus, mušti policiją.

Dievo karalvstės ’ ir šėtono ?a^ ^ėjo su bažnvčiomis Į Policija pavartojus gumines 
žabangų nešąli būt jokio karą prieš Ispanijos žmo- lazdas ir ašarines dujas, bet 
bendro prunto. Jus norit

nrnntaą i katra in< kvipčiat ?ams tiktai bizni darvt iš ti- :! r; \5!,. , < r 
ęSS?’* tinfiura žmoni,i Ta b,,r„ U. A. Žilinską. A. Pyrprisidėt ir musų šventably 
vas susaides.

—Bendras frontas 
kia susibūrimą žmonių, kad 
bendrai veikiant lengviau 
butu pasiekti savo tikri n. 
Pavyzdžiui, pažangus žmo
nės dedasi Į bendrą frontą 
kovai prieš visokią reakci
ją. o ypač prieš fašizmą.

—Na, tai aš tau pasaky
siu. Maike. kad jus turit di
delį misteiką, jeigu jus no-

Velnią garbint, o mes norim 
ponui Dievui služyt.

—Gali jam “služyt,” tė
ve. Socialistai neturi su Die
vu jokio ginčo, nes jis dar
bininkų nesamdo ir strei- 
kuot prieš jį nereikia.

—Iz dat so! O kas nukrv-

nes. O karo lauke, tėve. nie- tai negelbėję. Tuo pat nie
kas priešui rankų nebučiuo- tu suimtieji puolę juos sau
ja. Todėl negalima nei ste- gojusi policininką H. Ber- 
bėtis, jeigu kuri bažnyčia taitį ir kas pro duris, kas pro 

langą iš autobuso išlakstę. 
Po to policija šovusi Į viršų

nukenčia.
—Tai tu rokuoji, Maike,

kad kunigai ir čia kalti?
—Suprantamas dalykas. 
—Na. tai kaip tu mislini.

žiavojo musų vadą, poną Maike, ką španijos kunigai

ir minia išsiskirsčius.
Per ši susirėmimą buvo 

sužeistų.
Toliau kaltinamas aktas

aryt? Ar laukti, pa- sako, _kad ta pačią dieną 
—Klysti, tėve. Socialistų kol bedievybė užponavos? t. y. 27 rugpiučio, policijž

Jėzų, jeigu ne jus' turėtų daryi

tada visai nebuvo, kaip 
Kristus buvo nukankintas.

—Na, tai kas jį nusudijo 
ant smerties?

—JĮ nuteisė tų laikų val
donai su kunigais.

—Nemeluok, biaurybe!

—Jie turėtų elgtis taip 
kaip Kristus elgėsi: pa 
smerkti fašistiškus genero 
lūs. o paduoti ranka nu 
skriaustiems vargšams ir ei 
ti kartu su jais.

—Ju rong, Maike. Ot. as

užpuolė ūkininkus ir Šilavo
to bažnvtkaimvje. kur buvo 
susirinkę apie 300 žmonių 
Šilavoto policininkas skam
binęs Į Prienų policiją apie 
žmonių susirinkimą. Tuo

ukininkus šaudyt.
J. Gustaitis ir St. Veive

rys buvo vietoje nušauti, O
J. Pečiukas, V. Mačys, K. 
Gudaitis. J. Bartnikas, J. 
Grincevičius ir J. Karčiaus
kas krito žmogžudiškais po- 
iciios šūviais sužeisti. Vei

verių rinkoje paplūdo ne
kaltų ūkininkų kraujas.

Suerzinta minia tada 
puolė žmogžudžius ir kas 
kuo pagriebęs pradėjo juos 
mušti. Žinoma, kaltinama1; 
aktas nevadina policininkų 
žmogžudžiais, bet ištikrujų 
toks vardas jiems geriausia 
tinka.

Įvairiais Įnagiais buvę su
žeisti arba užgauti 7 polici
ninkai.

Toliau kaltinamam akte 
plačiai atpasakojama, ką 
pasakė tardomas kiekvie
nas teisiamasis dėl Šaltupio 
slėnio, Šilavoto ir Veiverių 
Įvykių.

Kuc teisiamieji yra kal
tinami.

Petras Sakalauskas kalti
namas tuo, kad Sasnavos. 
Alvito ir Mariampolės vals. 
ūkininkų susirinkimuose sa
kė prakalbas.

A. Rutkauskas, K. Varka- 
1a, A. Stravinskas ir Pr. 
Stravinskas tuo, kad ben
drai veikdami, mašinėle pa
rašė ir rotatorium atspaus
dino 400 egz. atsišaukimų 
“Broliai, Lietuvos ūkinin
kai ir darbininkai.”

A. Bajoras ir Adomas Ur- 
navičius tuo, kad tų atsišau
kimų laikė 350 egz., norė
dami juos išplatinti.

B. Juodžbalys, VI. Bašin
skas. K. Juodis, O. Jocienė. 
M. Jočytė. Pr. Juodžbalvs 
Pr. Balčiūnas, K. Tamošiū
nas, Pr. Grinkevičius ir M. 
Siaurusavičius tuo, kad Šalt
upio slėny dalyvavo sambū
ryje, kuris veikdamas su
telktomis dalyvių jėgomis 
užstojo kelią ginkluotai 
žvalgybai ir policijos rezer
vo sargybai, lydėjusiai 7 ka
linius, sumušė sargybos su
dėti, ir suimtuosius iš sargy
bos atėmė.

Pr. Peti-ušauskas, A. Ži
linskas, A. Stravinskas, Pr. 
Stravinskas, A. Pyragas ir 
P. Bubnys tuo, kad gabena
mi kaip kaliniai, šaltupio 
slėny iš autobuso ir sargy
bos pabėgo.

A. Marazas, J. Jotautas ir 
J. Skučas tuo, kad dalyvavo 
ir vadovavo žmonių sambū
riui, kuris dėl ekonominių 
santykių sukeltų jausmų, 
areštavo policininką ir pri 
vertė apie valandą laiko 
neiti ji savo pareigų. (Tei
singiau pasakius, ūkininkai 
neleido policininkui šaudyt

Pasirodo, kad ji nepakerėta, 
nualinta. Juk jeigu kasmet

mieji kaltais neprisipažino, ūkininkas ją piauna, o niekada 
netręšia. tai aišku, kad per il- 

Ką pasakė liudininkai. gesni laiką pievos dirva nusiali- 
Pirmas iššaukiamas liu- na ir žolė neželia.

dyti kalinys Kutulis, kuris Taip pat kai kurie ūkininkai 
jau esąs nubaustas 10metų burnoją ant laikraščių ir agro- 
sunkiujų dai bu kalėjimo. llOmųt kac| patarė nusausinti 
Jis sako bu\ ęs ūkininkų SU- pjevas. Sako, kol dar pievos ne 
-ii inkimuose, bet šiaip nie-i nusausinę, augus nors šiokia to
ko įdomaus nepasakė. žolė, o dabar jokia neau-

Po jo atsistojo liudyt Ma- ganti.
riampolės žvalgybininkų per didelis nusausinimas, 
vadas S. Čenkus. Jis daug aišku, pievai kenkia. Bet toksai 
kalbėjo ir baisiai kaltino nusausinimas retai kur tenka 
ūkininkus, kurie be jo leidi- matyti. Svarbiausia priežastis, 
mų darė mitingus ir baudė
savo priešininkus. Jie pada
rę net apie 100 padegimų.

Adv. Tumėnas 
šito žvalgybininko, kaip jis;ten augusios žolės. Rukščiosio 
sėdėdamas Mariampolėje nyksta, o jų vietą turi užimti 
gali žinoti, iš ko kaimuose saldžiosios žolės. Bet kadangi 
užsidega triobos? musų ūkininkas dažniausiai ne-

“Aš žinau net irltas Var- ‘“7 'T*05 pievas. koi
šuvoj dedasi.” atsakė už-.na“Pal,a' ».!>•»•»«■«»
klaustasis. (Mat Lietuvos p“dedanJl uzs,xeJa ,r ko1 l,usl' 

'stovi dirvos sąlygos, praeina

dėl kurios pieva po nusausini 
mo kai kurį laiką neželia, yra 
ši: nusausinus pasikeičia dirvos

(skabą). Įvarytą pr ešingoje 
sienoje ir ant galo virvės pakar
ti kokį svorį, kad arklys, norė
damas prieiti prie ėdžių, visą 
laiką uirėtų traukti tą svorį į 
priešakį. Tada arklys, pastovė
jęs iš išalkęs, matydamas ėdžio
se pašarą, temps pavalkus į 
priekį. Tą jis atmindamas eis ir 
vežime. Kartais gerai yra susto
jusiam darbe arkliui duoti lais
vę pastovėti, kiek tik jis nori. 
Išsistovėjęs ir išalkęs arklys 
pradeda eiti žolės jieškoti ir 
taip atpranta nuo nemalonaus 
stovėjimo vietoje.

Kitą kartą, kai arklys pajun
ta. kad jis už žmogų stipresnis, 
tampa nesuvaldomas. Tada ge
rai yra išperti jį botagu, kad 
pajustų žmogaus viršenybę ant 
savęs. Jei ir tas nepac ėda, pa
guldyti prievarta ant žemės ir 
surišus palaikyti kelis kartus, 
tada jis pajus, kad žmogus, ką 
nori, tą su juo daro, ir pasida
rys paklusnesnis.

, , , • ..... i Su arkliu visuomet reikia elg-Daklause sąlygos, dėl to turi pasikeisti ir , . .. ,paiviauoc, -r ... ...... . tis kaip su mažu vaiku Uz blo
gą elgėsi tuojau nubausti, o už 
gerą paklusnumą, darbštumą 
pagirti, paglostyti, geriau pa
šerti. Tada arklys, jei neturi 
blogų įgimtų savybių, gerai iš-

i j j i - . .. .' , , . siauklės. (“Musu A*tojas.”)padedant uzsureja ir kol ----
’autininkai savo šnipais lai
ko tikro kraujo paliokus, daro 
nes lietuviai šnipai negana ° 
jiems ištikimi.)

Po jo sekė kiti liudinin-.

tam tikras laikas ir dėl to susi-

pieva
įspūdis,
neželia.

kad nusausinta

kai. Dėlko persodinami medeliai 
dažniausiai neprigyja.Liudininkas Bujanauskas 

;ako buvęs viename susirin
kime ir girdėjęs kalbant,. vaismedis ar paprasas, yra la
ka ip tautininku Šulas Lapė- bai gajus ir nepasižymi lepumu, 
nas apvogė “Maisto” bend-: Tačiau vis dėlto tenka matyti 
rovę. (Tautiškam karės lau- nemažai nudžiuvusių persodin- 
ko teismui ir tas yra valsty- tų medelių, ypač aplink nauja- 
bės išdavimas, nes Lapenas kurių sodybas, 
yra tautininkų Žmogus.) Nekalbant apie kitas priežas-

__i._ tis (laistymą, laiku persodini- 
, , . , _?* ^piuOKa saiio. ’n^^ tenka paaiškinti vieną iš
kad girdėjęs, jog vieną me- svarbiausiu: nesumažinima la
pes} nereikia mokesčių mo-!jos (vainiko Juk negall.

. _ . ma didesnio medelio iškasti su
.. O. By laite, masine- vjsomįg šaknimis. šaknvs šu

te atsisaukimus rasius. bet trumpėja. taigi reikia sutrum. 
kas suredagavo atsisaukt- pinti tiek pat (apie trečdali ir 
mų tunnj, ji nežinant} Jai daugiau) ir šakas Jeigu saku 
uz surašymą buvę pažadėta nesutrumpinsime, kaip daž- 
atlygintl, bet tas pažadas nįausįai daroma, tai vainikas 
neistesėtas.

Liud. Jz. Bukota pasako

Lapuotis medis, ar jis bus

keti... 
Liud.

ia apie atsišaukimus. JĮ 
klausia, kiek turėjęs atsi
šaukimų. Liudytojas sako 
nedaug. — Na, tai kiek: du 
ar tris egzempliorius? — 
Truputi daugiau.-Tai kiek? 
—Apie porą gorčių, — atsa
ko Bukota.

Po jo liudija Prienų rajo
no žvalgybos viršininkas

tai
numirs badu. nes likusios šak
nys neįstengs visam vainikui 
parūpinti maisto. Tas dažniau
siai ir būna medelio išdžiūvimo 
priežastimi. žemės Tyrėjas.

Ar galima išgydyt arklio 
“naravą"?

Arklys, kuris darbe sustoja ir 
nenori eiti, yra sunku nuo to at
pratinti, bet kartais pasiseka.

_  metu valsčiaus raštinėn Įnė-
—Tą patvirtina pati evan- tau galiu pasakyt, ką Nor- J^ kejiodka vyrų, kurie pri- 

gelija, tėve. Kristus užtar- vvoodo klebonas kun. Knei- ^°kę pne policininko šau
davo vargšus, taip kaip žis rašo savo gromatoj pa- kur padėjai Kruvel} ir 
šiandien socialistai daro. O rapi j o n a m s. Jis tenai 'ą.
turčius jisai smerkdavo, stačiai pasako, kad durniai Kai^ susirinkusiems buvo kitus ūkininkus ir liepė jam
Juk šventraštis aiškiai sako, yra tie katalikai, ką nori su pranešta, kad Kruyelis su sėdėti.)
kad jis paėmęs botagą išvi- meilės žodžiais bedievius Stravinsku jau paleisti, ta- K. Kalašinskas, J. Bartni-
jo juos iš bažnyčios. atversti ant doros kelio. Šė- da minia ėjo Išlaužu link. kas. J. Jankauskas, A. Vei-

Klinštas. Jis sako, kad ūki- Tokiam arkliui, kai paduodama 
ninku judėjimas labiausiai tvarte ėsti, reikia uždėti aria- 
pasireiškęs Veiverių vals- muosius pavalkus arba plėškės 
Čiuje. Rugpiučio 4 d. Įvykęs su branktu. Branktą užkabinti 
viso Suvalkijos krašto "ūki- už virvės, permestos per bomą
ninku pasitarimas, kuriame-----------------------------------
buvę nutarta tuojau strei
kuoti, bet to nutarimo vyk
dymas buvęs atidėtas ir 
streikas prasidėjęs nuo rug
piučio 20 d.

Kokio amžiaus gyvulius pa
likti žiemai.

Sumanus ūkininkas rudenį 
apskaito, kiek ir kokių jis turi 
pašarų, o jau paskui apskaito, 
kiek gyvulių tais pašarais jis 
gali. iššerti. Tai apskaitęs aiš
kiai mato. ar galės visus savo 
gyvulius iššerti. Jeigu pašarų 
permaža. tai jau dabar reikia jų 
dasipirkti arba reikia parduoti 
dalį gyvulių. Parduodant gyvu
lius, reikia palikti tuos, kurie 
naudingiausi, pelningiausi. Par
duoti reikia senus, veislei netin
kamus ir mažai pelningijš. Svar
bu vra todėl žinoti, kario am
žiaus gyvuliai veislei dar tinka, 
žemiau čia ir paduodame tas 
žinias:

Eržilai veislei tinka r.uo 4 iki 
15 metų. Kumelės veislei tinka 
irgi nuo 4 iki 15 metų.

Buliai veislei tinka nuo 1% 
iki 7 metų. o jau karvės nuo l1^ 
iki 10 metų.

Kuiliai veislei tinka tik nuo 1 
iki 5 metų ir kiaulės nuo 1 iki 8 
metų.

Avinai veislei tinka r.uo 1 iki 
6 metų, o avys nuo 1 iki 8 metų. 

žąsinai ir žąsys veis’ei tinka
nuo 1 iki 5 metų amžiaus.

Antys ir antinai, o taipgi 
gaidžiai ir vištos veislei tinka 
nuo 1 iki 4 metų.

Senesnių gyvulių ar paukš
čių veislei palikti nereikia, nes 
jau jie veislei netinka.

Patirta, kad karvių pienin
gumas po septinto apsiveršiavi
mo smarkiai mažėja.

VĖLIAUSIA ŽINIA SAKO:
24 ŪKININKAI NUTEISTI, 11 IŠTEISINTA.

—Ir tu sakai. Maike, kad tono gražiais žodžiais neat- 
už toki mokslą Kristus buvo versi prie dvasios šventos, 
nukryžiavotas? Jam reikia pirma ragus nu-

—Taip, tėve. Ir jeigu jis laužti ir išnaikinti jo kara-

Pclicija Įtaiso kraujo pra
liejimą Veiveriuose.

Rugpiučio 27 d.

verys. J. Bartnikas, V. Ma- 
čvs, J. Grincevičius, J. Kar
čiauskas, K. Gustaitis, A. 

Veive- Gustaitis ir J. Pečiokas tuo.
sugryžtų šiandien ant že- ivstę iš pat pademėnijos. riuose, anot kaltinamojo ak- kad Veiveriuose dalyvavo
mės, tai jis ir vėl paimtų Vienu žodžiu, prieš piktą to. susirinkę apie 20 vyrų. žmonių sambūryje, kuris
kunigams botagą. dvasią reikia eiti ne su mei- kurie atvažiavusius Į rinką veikdamas sutelktinėmis jė

Varkala, A. Stravinskas 
ir Rutkauskas spaudę atsi
šaukimus. Pas Bajorą buvę 
rasta 1,000 tų atsišaukimų.

Atsistoja adv. Šleževičius 
ir klausia šitą žvalgybinin
ką (Kipštą), ar ne jis pats 
kurstęs ūkininkus tuos atsi
šaukimus platinti? Ar jis 
nedavęs provokaciniais tik
slais parėdymą Varkalai da
lyvauti streike ir ar nesakęs,

Aukščiau paduotas pra
nešimas buvo jau sustaty
tas, kaip iš Kauno atėjo vė-

J.kas, Pranas Stravinskas, 
Jankauskas ir Mačys.

Veiverys gavo 8 mėne-
liausia žinia, kuri sako, kad j sius paprasto kalėjimo, 
suvalkiečių byla jau pasi- Po 1 metus “lygtinai” nu
baigė. Esą 24 ūkininkai nu- teisti: V. Ba joras, Antanas
teisti, o 11 išteisinta.

Petras Sakalauskas nu
teistas 3 metams katorgos.

Po 2 metu grasos kalėji
mo duota: Rutkauskui, Jo- 
čvtei. Pr. Balčiūnui ir K. 
Kalašinskui.

—Ale aš tau pasakysiu, le, ale su šoble. tuojaus grąžindavę namo,
Maike. kad jūsų bendram —Bet jeigu taip. tėve, tai arba grasindavę vežimą ap-
pruntui Kristus irgi nepri- tu negali kaltinti Ispanijos versti. Nuovados viršinin- 
tartų. žmonių, kurie gindamiesi kas Radzevičius pareikala-

—O iš kur tu tai žinai, šaudo Į kunigus atgal. Juk vo, kad per 3 minutes išnyk- 
tėve? ir Kristus pasakė: kas kar- tų iš rinkos visi žmonės, tar-

—Ogi pažiūrėk, Maike, du kariaus, tas ir pats nuo tum čia butų jo rinka. Uki- 
ką tas jūsų pruntas padarė kardo žus. ninkai, žinoma, nesiskubi-
Rasėjuje ir Španijoj! Visas —Well, Maike, kai išro- no. Įniršęs nuovados virši-
bažnvčias išgriovė. Šėtono do, tai aš tavęs nesukriti- ninkas liepė policininkams 
karalystę Įvedė. Tai vis ju- kuosiu. Taigi užbaikim ši- visų pirma areštuoti ūkinin
kų bedieviško prunto moks- tas diskusijas, ir eik tu sau, ką Kalašinską. Dviem poli- 
ias. kur pipirai auga. cininkams pradėjus tampyt

—Čia tu irgi klysti, tėve. —Lik sveikas, tėve! Kalašinską, kiti ūkininkai

gomis kliudė nuovados vir 
šininkui Radzevičiui eiti sa
vo pareigas, o norint juos 
išskirstyti, puolė policiją ir 
lazdomis ir peiliais sužalojo 
nuovados viršininką ir šešis 
policininkus, o polic. Balt
rušaičiui dar ir revolveriu 
peršovė koją.

Baigus skaityti kaltina
mąjį aktą, teismo pirminin
kas nuklausė teisiamuosius, 
ar jie prisipažįsta kaltais 
pagal patiektus kaltinimus

kad už tai nieko nebus? Ar 
nedavęs Varkalai 20 litų va- Po 1% metų katorgos nu- 
žiuoti Į Vilkaviški? teisti: K. Varkala, Andrius

Liudytojas atsako, kad Stravinskas, Pranas Juodž- 
ne. balys, Antanas Marazas ir

Paskui vienas gynėju pra- K. Gustaitis.
50 užprotokuluoti liudytojo Sunkiau.ia bau.mi teko 
pareiškimą, jog šaltupio Bo,iuj juodžbaliui. kuri? 
slėny buvęs toks sąmysis,. nuteistas 6 metams kator. 
jog ten nieko negalima bu-

Žilinskas. Jurgis Skučas, 
Jonas Grincevičius, Kar
čiauskas ir Jotautas, o And
rius Gustaitis—8 mėnesius.

Išteisinta 11 ūkininku: K. 
Juodis, O. Jocienė, P. Grin
kevičius, A. Urnavicius, K. 
Tamošiūnas, M. Siaurusevi- 
čius, P. Petrusauskas A. Py
ragas, P. Bubnys, J Pečio
kas ir P. Kruvelis (bet jis 
laikomas suimtas k toj by
loj).

Nuteistieji ukininl ai tuoj 
buvo pavardėmis iššaukti, 
policijos apsupti ir šstumti 
Į areštuotųjų kambarį. Mo
suodami rankomis ie atsi
sveikino su likusiais savo

.. ,gos. Mat, jis daugiausia su-
Pažint1. sipratęs ūkininkas.Tą dieną teismas įsklause 1

iš viso 12 liudininkų ir sesi- Vladui Bašinskui duota 3'draugais.
ia užsidarė. Liko da apie 90 metai katorgos, t. y. sunkiu- į Susirinkusiųjų žmonių
liudininkų neklausinėta. jų darbų kalėjimo. į veidų išraiškai sakyt? sako:

Koks buvo teismo spren- Po 1 metus paprasto kalė- Ateis diena, kuomet nuteis- 
dimas, paaiškinta žemiau, jimo gavo: Jurgis Bartni- tieji teis savo teisėjus!
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Mergaitė Be Vidurių.

KAS DEDASI LEN
KIJOJE.

Gyventojai reikalauja de
mokratinės tvarkos at- 

steigimo.
Lenkų socialistų organas 

“Robotnik” rašo, kad vie
nintelis būdas sudaryti Len
kijoje ramios evoliucijos

UŽ BURDING1ER 1 A U S
APVOGIMĄ GASPADI
NĖ GAVO 2 METU KA

LĖJIMO.
Lawrence, Mass. — And

rius Beleckis, kuris gyvena 
Maksimčukų namuose kaip 
“burdingierius,” šią vasarą 
gavo iš valdžios veteranų 
bonusą, nes tarnavo kariuo- 

tą bonu-sąlygas — yra grįžimas prie menėjišsimainę 
parlamentai įnio rėžimo. sa j,, parsinešęs namo $750 
Lenkijos tai plautine ir vi- pinjgU, Beleckis gerai savo 
daus būkle yra sunki ir ji tik šeimininkams užfundijo. 
eidama normalibku, teisėtu gel ^aj pO baiiaus visi iš- 
parlamentanniu keliu, gali simiegojo, Beleckis apsižiu- 
uzimti tinkamą vietą Euro- rgj0, ka(j j0 kišeniaus yra 
po.ie. Robotmkas rašo: dingę $600. Jis nužiūrėjo 

Lenkų socialistinis n ,sav0 šeimininkus ir apskun- 
haudies judėjimas nurodė dė juos teismui. Maksimču- 
Kelią kokiu Lenkija turi eiti. jr j0 žmona Ona buvo 
Tai teisingi rinkimai. Te- are§tuoti. Užpereitą sąvaitę 
sprendžia pats kraštas, ko- saierne jiedu buvo teisiami, 
km keliu reikia eiti. Te- pats Maksimčukas buvo 
sprendžia jis laisvai demo
kratiniu keliu. Šiandien dai 
nepervėlu. Taip buvo pada
ryta 1918 metų lapkričio 
mėnesį.

“Tass praneša, kad Len-

šio paveikslėlio kairėje matom sėdint kėdėj Theresą Kavin’- 
aitę. 7 metu amžiaus, kuri gimė neturėdama žemutinių vidu
rių. Todėl iki šiol ji negalėjo nieko valgyt ir maitinosi vien tik
tai gėrimais. Bet dabar daktarai padarė operaciją ir jos vidu
rius taip sutvarkė, kad ji jau gali valgys ir ruošiasi eit mokyk
lon. Ji išrodo tačiau nenormalė.

TRUMPAI IŠ VISO PASALU O.

LAWRENCE, MASS.
Lietuviui Jonui Vaišnorai 

čia atsitiko nelaimė. Parei
nant jam namo, jau prie pat 
durų pasivijo 3 banditai, 
parmušė jį ant šaligatvio ir 
atėmę $12.00 pinigų pabė
go. Užpuolikai da nesu
gauti. “Kel.” skaitytojas.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

LAIŠKAS IS LIETUVOS.
A. B. iš New Britain, Ct. 

“Keleiviui” prisiuntė gautą 
iš Lietuvos laišką ir prašo 
patalpinti. Laiško turinys 
toks:

Mylimas ir gerbiamas 
Antanėli! Jūsų motinėlė, 
brolis Stasys, ir marti Petru- 
įtė vėl sumanėm parašyti 
i tamstai “gromatą;” vėl 
[sveikinam, vėl linkim lai-

Franui Šukliui. — Maikio *nes» sveikatos tai viskas, 
ko galima laukti iš kra- 
jaus.” Nors nesenai rašėm 

bet matom

kijoje, Ivovo vaivadijoje į- 
vyko politinės valstiečių de
monstracijos. Seniavos mie
stelyje susirinko apie 15,- 
000 lenkų ir ukrainiečių 
valstiečių. Buvo priimta re
zoliucija. kurioje reikalau
jama, kad Lenkijoje butų 
įvesta demokratinė konsti
tucija ir reformuotas rinki
mų įstatymas. Toks pat ma
sinis susirinkimas įvyko 
Pruchinio kaime Juroslavo 
apskrity, kur buvo suvažia
vę 30,000 valstiečių.

iš
teisimas, o jo moteris pripa
žinta kalta apvogusi savo 
“burdingierių” ir nuteista 2 
metams kalėjimo. Spren
džiant iš pavardės, Maksim- 
čuk turi būt baltgudis.

ROOSEVELTAS ESĄS 
“AMERIKOS KEREN-

SKIS.”
Republikonų propagan

dos inžinieriai Cnicagoje 
“išaiškino.” kad Roosevel
tas esąs “Amerikos Keren- 
skis.” Jie nori tuo pasakyti, 
kad jis veda Ameriką prie 
“bolševizmo.”

LENKIJOJ BUS IŠPAR
CELIUOTI 109 DVARAI.

Vaišu vos dienraščių pra
nešimu, šiomis dienomis į- 
vykusiame Lenkijos vyriau
sybės posėdyje buvo nutar
ta priverstinai išparceliuoti 
109 dvarus, iš viso 27,000 
hektarų.

Dvarai bus parceliuojami 
Varšuvos, Lodzės, Kielcų, 
Liublino. Voluinės. Tarno- 
polio, Lvovo ir Krokuvos 
vaivadijose.

Kada bus pradėta šių 
dvarų parceliaciia, tuo tar
pu nieko tikro nežinia. Apie 
tai nepraneša tikslesnių ži
nių ir Varšuvos spauda.

Tuo tarpu Lietuvoje tau
tininkai grąžina lenkams ir 
vokiečiams dvarininkams 
atimtus dvarus.

KANADA. I SOVIETŲ RUSIJA.
Gimdymų lenktynės jau Teisėjas sudegino teismo 

pasibaigs. — Apie 10 metų rumus. — Sykį buvo toks 
atgal Toronto mieste mirė vaikas, kuris sudegino mo- 
bravorninkas Millar, palik- kyklą, kad nereikėtų moky
damas apie $500,000 tai tis. Gi Sovietų Rusijoj atsi 
motinai, kuri iki 1936 metų rado toks teisėjas, kuris st> 
31 spalių dienos turės Ka- degino savo teismo rumus, 
nadoj daugiausia vaikų, kad sunaikinus dokumentus 
Taigi kai kurios moterys prieš graftą. Ugny žuvo ir 
pradėjo lenktiniuoti. Trys viena gyvybė, būtent, sude- 
tokios “sportininkės” pra-'gė moteris, kuri apvalydavo 
neša, kad per tą dešimtį me- teismo salę. Šitaip pasielgė 
tų jos turėjusios jau po 10 teisėjas Demidovas. Dabar 
vaikų. Atsirado ketvirta, tu- jis yra suimtas ir laukia tei- 
a M. Kenny, kuri sako, kad smo. Apie tai pranešama iš 

per tą laikotarpį ji turėjusi Maskvos.
au 12 mažiukų, o jei gerai --------

seksis, tai gal da suspėsian- MEKSIKA,
ti ir tryliktą gauti. Bet išro- Uždrausta kelti maisto 
do, kad visas jas sumuš tu- kainas.—Meksikos valdžia 
a Mrs. J. Bagnato, kuri šį- įsakė visiems krautuvinin- 
met pagimdžiusi jau 24-tą kams laikyti savo kainaraš- 
tudikį. Šią subatą lenkty
nės jau pasibaigia.

tėvas siunčia tamstai savo 
generolišką ačiū už laišką ir 
pinigus.

F. D. Stakvelui. — Drau
go prisiųstą straipsnį “The 
T radę Agreements Pro- 
gram” gavom, bet neturė
jom laiko išversti lietuvių 
kalbon. Gal prie progos iš- 
versime.

T. Kučinskui. — Chica
gos šv. Jurgio Romos Kata
likų bažnyčios klebono ra
šytą laišką gavome, tačiau 

< “Keleivin” nedėjome. Kad 
kunigas nemoka taisyklin
gai rašyt, tai paprastas da
lykas.

reikalą

kams
čius išstatvtus viešai. Kelti

laišką,
parašyt antrą. Nieko labai 
naujo neparašysim, visos 
naujienos tos pačios. Turi
me priminti, kad gavome ir 
antrą ryšulį, Stasio vardu, 
knygų, “Vinco Kudirkos 
Raštų” penkis tomus ir 
“Moterims patarimai.” Už 
mano knygas reikėjo pri
mokėti 7 litus ir 15 centų. Iš 
kvitos matyti, kad vien tik 
cenzūra ką patikrino Klai
pėdoje siuntinį paėmė 4 li
tus. Tai ot jums bus aišku 
kaip rūpinasi tie žmonės, 
kurie save vadina “tautos 
vadais” ir “patriot a i s ” 
savo tautos apšvietos 
reikalais. Žinoma, jie ne- 
blogiaus “rūpinasi” ir lietu
vių liaudies ekonominiais 
reikalais. Ak, dalinai jus 
matote Amerikos “Keleivy
je.” Tik netikėkit “Dirvai” 
Karpiaus redaguojamai.

Turiu pasakyti, kad Lie
tuvos kaimas nors buvo la- 

Į bai atsilikęs ir tamsus, bet 
po karei pradėjo sparčiais

STAxiJs£ov?”“ffKOELOS,‘ kasotas- žingsniais žengt pirmyn. 
TO BIELSKIŲ. jie gyveno Chicagoj, Suvaržius Spaudos ir SUSI-
“i‘gvJir"umJot-os,TULEiJu: rinkimų laisvę, suprantama, 

j SKL’TES (Petrauskienės.) Prašom SUStOJO V1SK3S...
ų atsišaukti arba kurie žino ju adre- A q Qtocve rlolninnisus. malonės pranešti, busime labai AS’ S> AaD^ UeKUOJU
dėkingos. (5, tau mylimas broli Antanai

Mary Valiules | ___________________________________
524 Jefferson st., Oregon City, Ore.

SIENINIAI
KALENDORIAI

PAJIEŠKOJIMA1
Magdalena Mikalauskienė pajieš 

kau brolio ANTANO AUGUSTINA- 
VlčIAUS; angliškai rašydavosi An- 
thony Augustine. Pirmiau jis gyveno 
VVorcesler, Mass., paskui išvažiavo į 
Bostoną ir dirbo Bostone restorante. 
Dabar 9 metai kaip nieko nežinom 
apie jį. Kurie žinote kur jis randasi, 
meldžiu pranešti mums jo adresą, 
busime dideliai dėkingi. Kuris praneš 
tikrą jo adresą, $10.00 dovanų duosi 
me. Magdalena Mikalauskienė 

24 Suffield st., VVorcester, Mass.

už knygas, kurių aš k ip tro
škau, ypatingai norėjosi su
sipažinti su Lietuvai taip at- 
sidaviu ir pasišventu iu vy
ru kaip Kudirka, raštais.

Dabar jau dvasią paso
tinsiu, nors mums ir kaina
vo. O mano žmona I etrutė, 
labai džiaugiasi savo “Pata
rimais.” Nors ji prie skaity
mo nelabai linkusi, bet tą 
knygą tai jau skaito.

Beskaitydamas “Keleivį” 
užtikau žinutę, kad Ameri
kos valdžia išmoka savo ka
ro veteranams bonus. O gal 
tą teisę turi mirusio gimi- 

;? Pavyzdžiui, kaip mus 
a. a. Jonelio.

Vasara pas mus šįmet bu
vo palanki javams augti, da 
ir išdžiotinti javus leido; 
bet dabar, beveik kasdiena 
lija, neduoda kartoti aei ru
giams arimų. Kitais metais 
šiuom laiku būdavo bai
giama rugiai sėti, o šįmet 
dar nesuarta. Bulvės žemes
nėse vietose vandenio ap
semtos. Mes tokiu oru nusi
minę.

Pernai ir šįmet turėjome 
nemaža baimės, degė kai
myno Jono B. triobos; per
nai tvartas, šįmet stubos, ir 
tik 30 žingsnių nuo musų.

Su Diev! Tavo motinėlė, 
brolis ir brolienė.

PARSIDUODA ANT 
OKŠINO!

LAPKRIČIO-NOV. 3 d. 1C vai. ry
to, bus parduodama 55 akerių farma, 
6 ruimų akmeninė stuba, ni_jja dide
lė Bamė, 2 arkiiu, 15 karvių. 100 viš
tų, 4 kiaulės, 6 aviliai bičių, 1 troko 
garadžus, Pienui ruimas ir kiti bu- 
dinkai, ir visokios reikalingos maši
nos apdirbimui žemės. Žemė yra ge
rai išdirbta ir gerai įtręšta nes vie
nas savininkas valdė 18 metv ir laikė 
daug gyvulių. Priežastis pardavimo 
—moteris serga ošpitolėje Lga liga 
ir greitai nepasveiks. Aj gurėkite, 
geras pirkinvs. <4 >

GEORGE KAULES
Shaw*heen st., Te»k*bur>, Mass.

__________ ANGLIJOS KARALIUS
DUPONTAI DAVĖ RE- VES PAPRASTĄ GY-

PUBL1KONAMS $385.000. VANAŠLĘ.
Senatorius Joseph F. Guf- Anglijos karalius sukėlė

fey paskelbė visuomenės ži- didžiausią sensaciją, pa- 
niai, kad du Pontų kompa- skelbda m a s “oficialiai,’ 
nija paaukavusi republiko- kad jis vesiąs gyvanašlę, tu
nų rinkimu agitacijai jau la Simpson'ienę, kurį dabai 
$385,000. Jeigu sudėti visų skiriasi su savo vyru. Kara- 
du Pontų šeimynos narių bus įsimylėjo į ją kuomet ji 
aukas republikonams, tai gyveno da su savo vyru 
jos sieks netoli miliono do- Daugiausia apie tai rašo A- 
lerių, sako Guffey. Du Pon- merikos gatvinė spauda, 
tų kompanija gamina para- nes si moteris yra ameri- 
ką, dinamitą, nuodingus ga- kietė.
žus ir kitokius chemikalus.
Kodėl ji taip gausiai auko
ja republikonams? Todėl, 
kad prie republikonų val
džios ji galės daugiau iš
naudoti darbininkus.

VOKIETIJA.
Areštuoja mėsininkus. —

Kadangi Vokietijoj labai 
tinga mėsos, tai mėsinin

kai ėmė kelti kainas. Dėl to

; maisto Kainas 
drausta.

griežtai uz-

ISPANIJA.
Madride yra 10.000 suim

tų fašistų. — Londono ži
niomis, Ispanijos valdžia 

keliolika mėsininkų Berlyne Madride turinti 10,000 su-
buvo areštuota. Žemės ūkio imtų respublikos priešų, 
ministeris Darre paskelbė.
kad duonos, bulvių ir cuk
raus šįmet pagaminęs 100 
nuošimčių, daržovių 90

Suvis dykai dasižinosite savo ateitį 
ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei
gu parašysite tuojaus indėdami ke-

Gydytojas
Išvengti

Pasako Kaip 
Persišaldymo

roiuntimA

Užlaikau daug visokių rūšių ir vi
sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini- ' 
mais ir pigiai. Kurie norėtų pardavi- . 
nėt pavieniais, geros išlygos. Turime
ir Dariaus-Girėno Kalendorių su jų i" 
aeroplanu. Prisiunčiame į namus kas t 
pareikalauja. Z. G1LEV1C1US, (-) }

73 Hartford Avė..
NEW BRITAIN, CONN.

nors ^tainptir, vzt-j
suokite:

PRACTICAL SALES COMPANT 
1219 N. Irving Avė., Desk. K, 

CHTOCO IT,U

Toronto Lietuviai!
40,000.000 ŽMONIŲ EU- Broliai Samoskai, atidarė antrą
KOPOJ NEDAVALGĘ. sT'^est.
\ akarų Europoje dabar- Kurioje gaunama visokio Tabako ir 

Minkštų Gė-nuošimčių; kiaušinių u* pis- timu.lailoi yra apie 40,000,-
nrnriuktii 80 nnnšimein 000 Žmonių. KUI le gĄ\ena čia jus rasite draugišką ir teis piUUUKtų OU nuusiinvių, , T • ry natarnavima. Lietuviamsriebalu tik 50 P^oactziu. įaip buvo ra-!j^kot5 ..releivio” toli, 

reikia Portuota Tautų Lygai.
no
o mėsos ir 
nuošimčių to, kiek 
kraštui išsimaitinti. Reikalingas Darbininkas

ingą 
nereikės 

rasit mu
su Krautuvėje pas savus.

664 OUEEN STREET. MEST.

Telefonas: Vark 3165

DAKTARAS

A. L. Graičunas
Physician and Surgeon

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

3310 SO. HALSTED STREET, 
CHICAGO, 1LL.

Vienas žymus sveikatos specialistas 
yra pasakęs, kad 83$4 iš visų šalies 
gyventojų yra slogų paliest.. Jo pa
tarimas yra vengtt persišalcymo pa
laikant savyje atstarumą.

NUGA-TONE ■— dabar moksliškai 
sustiprintas su VITAMITAIS A ir I) 
yra jau įrodęs tą stebėtiną sveikatos 
budavotojo ir palaikytojo ž starumo. 
Jis paliečia kai tik silpnuos us orga
nus. Juos sustiprina taip, tad nuo
dus, kurie sveikatą silnina, jie patys 
nuo savęs pašalina. Dabar ;ums kai 
tik laikas budavoti atsparu ną prieš 
šalčio persišaldymą. Mėgink naująjį 
NUGA-TONE turintį VIT AMINUS 
A ir D. Parduodamas ir gu -antuoja- 
mas pas visus vaistininkus Lengvas 
imti ir palaiko jus vaizde.

Nuo užkietėjimo imk—GA-SOL 
—tai idealus liuosuotojas. 25;. ir 50c.

FRANCUZIJOS FABRI
KANTAI PRIEŠ VAL

DŽIĄ.
Francuzijos fabrikantai 

pradėjo kelti prieš valdžią 
didžiausių protestų, kam ji 
užtaria darbininkus. Patrio
tai visuomet pasidaro savo

Didžiausis Lietuvoje vai- “bi'angios tėvy nės” išdavi- 
kais, kuomet valdžia uz-

MALETAI—89 EŽERU 
VALSČIUS.

JAPONIJA.
Japonai žudosi. — Tokio 

žiniomis, Japonijoj smar- 
iai auga žmogžudysčių t’jrgty..k^h?ir 5? 

epidemija. Per 4 metus 
2.452 jauni japonai nušoko 
į verdantį ugnakalnį dėl ne
nusisekusios meilės. Iš to 
skaičiaus buvo 517 atsitiki
mų, kur į degančius žemės 
vidurius nušoko rankomis

ANT FARMOS, nelabai senas, nors 
darbas nesunku.-. Turi mokėt valdyt 
automobilių. Kuris norėtų galėtų eit 
į partnerius ir dirbt iš pusės. Biznį 
galima daryt iš karvių ir vištų. Pa
geidaujama, kad butų neženotas ir 

o jeigu ženotas— 
su maža šeimyna. Prašau at-i- 

šaukt greitai. (5)
MRS. ALICE J ASAS 

69 Beaver st.. Milford, Mass.

scius yra Malėtų. Jame yra . . .
per 20,000 gyventojų, kurių £auna JŲ kišenių. 
3,000 gyvena pačiame Ma-
lėtų miestely.

Valsčiaus gamta labai 
graži, daug mišku ir vande
nų. Visame valsčiuj yra net 
89 ežerai. Bet žemė prasta 
ir žmonės gyvena vargin
gai. Bet dvarai, kurių šiame 
valsčiuje yra net 10, verčia
si neblogai.

Malėtų valsčius randasi 
Utenos apskrity, nelabai to
li nuo Ukmergės.

Reikalingas Vyras
Senyva- žmogus reikalingas žiemą 

ir vasarą prižiūrėt mažą vietą, 1 ark
lys. viena karvė ir 5 akeriai žemės. 
Plačiau paaiškinsiu per laiška. Ad- 

, , - - resas: ANTHONY MITCHEL (5)SUSlkabinę abudu įsimylėję McCormick Rcad. Slingerland, N. Y.
—vaikinas ir mergina. Per ----------------------------------
4 metus Japonijos sostinėj
buvę 7,598 visokios rūšies 
nusižudymai.

VVORCESTER, MASS.

Chesney’s Canteen
GERIAUSI IŠSIGĖRIMAI 

IR VALGIAI.
Visokia Degtinė. Likeriai, Vynai 

ir visokių išdirbysčių ALUS.
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS! 

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS" 
pavieniais numeriais.

90 Millbury Street
VVORCESTER. MASS.

AR ROMOS

j ya Kristausopiezius 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

Worcesterio Lietuvių Išdirbystės AlusJIS PRIEŠ FAŠIZMĄ.

ITALIJA.
30,000 ginkluotų darbi

ninkų Etiopijon. — Italijos 
fašistų valdžia vėl siunčia 
30.000 darbininkų Etiopi
jon. Jiems duoda po kastu
vą ir po šautuvą ir veža Af- 
rikon. Apie 60,000 tokių 
darbininkų jau pirma buvo 
išvežta Etiopijon. Jie tenai 
tiesia kelius. Ir kiekvienas 
turi šautuvą, nes etiopai 
nuolatos juos užpuola.

ETIOPIJA.
Karas da nepasibaigęs.—

Iš Addis Ababos praneša
ma, kad italų armijos kai
rysis sparnas, besiveržda-

LENKŲ VIENUOLIAI 
MELDŽIASI UŽ FAŠISTŲ 

GENEROLĄ.
Lenkų vienuoliai “pauli- 

nai” pasiuntė Ispanijos fa
šistu kruvinajam generolui 
prankui čenstakavos Dievo
Motinos atvaizdo kopiją su čia matome Josę Huguesą. 
lotynų kalba užrašu, kuria- 73 metų amžiaus senuką, kuris mas Etiopijos gilumon, susi 
me jie prašo Dievą, kad pa- yra dalyvavęs pasauliniame ka- tiko smarkų pasipriešinimą 
dėtų generolui sumušti dar- re ir daugely Ispanijos reveliu- raistuose apie Margheritos 
bininkus. Pasirašė “pauli- cijų. Dabar jis vėl pasiėmė šau- ežerą. Italai giriasi, kad jie 
nu” ordino “generolas” tuvą ir stojo ginti respubliką užmušę “kelis šimtus etio- 
pizczdieckis. nuo fašistišku užpuolikų. pų,” 0 italų kritę “tik keli.”

KUR1E NORI TIKRAI GERO ALAUS ATSIGER
TI—PABANDYKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS.

JAU GAUNAMAS IR BONKUTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS 
Worcester—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
VVORCESTER. MASS.

p,r kuri laiką. lietuvių Bravarnėa galima gaut nusipirkt šėrų.
internuoti turi kreiptis pas prezidentą MR. I’INKEVICIIUS,

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

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
nes joj® ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai gilės 

susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su

pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir t Ma
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą pers <ai- 
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. 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.popieros

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

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir
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KELEIVIO^ KNYGYNE
BROADWAY, SO. BOSTON, MA SS.



f-eitas Puslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 44. Spalio 28 d.. 1936 m.

Iš Latvijos Gyvenimo. Humoristika r t
GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 

KNYGYNE.
Pabuvęs Latvijos Respu- darbų šalyje valstybės są- Prekyba, bent privatinė, 

klikoje tuojau pastebi, kad skaitom Medicinos pagalba prie esamos valiutos varžy- 
latviai turi gana daug gerų beturčiai, mažaturčiai, dar- mo, matyti, krinta. Kelios 
dalykų, kurių kiti galėtų bininkai ir tarnautojai y- didelės firmos nusigyveno 
pavydėti. Jau geležinkeliu ra aprūpinti pakenčiamai, arba velka sunkias dienas.
Į Rygą bevažiuodamas pa
stebi, kad traukinys Latvi
joj greičiau ritasi, mažiau 
siuvinėja stotyse ir pačios 
stočių buveinės atrodo šva
resnės. Žiūrint iš vagono 
lango matai daug daugiau 
miškų negu Lietuvoj, ir miš
kai gerai sutvarkyti. Pasa
kojo, kad dr. Ulmanis už
draudęs pušis kirsti kurui. 
Be to, pradedama statyti 
vandens varomą didelę e- 
lektros stoti, kad motorus 
galima butų elektra, ne me
džio kuru varyti. Akmens 
anglis Latvijoj gana pigi, 
apie 14 latų, o su importu 
apie 25 latai tona.

Valstiečių trobesiai Lat
vijoj daugiausiai gontais ir 
medžio skiedromis dengti, 
sukniubusių, skylėtais šiau
dų stogais trobesių beveik 
tematyti. Pageležinkeliu 

matyt gana daug raudonais 
stogais trobesių.

Keliai tiesiog geri, 
plentų ir meksfaltuotų arba 
gudronuotų: važiuoji jais 
automobiliu kelias valandas 
:aip stalu, lygu, nei nekrest. 

'"eko važinėti ir mažesniais 
keliukais, ir tie Įmanomi, vi- 
: ur automobiliu pravažiuo- 
ami, žvyruoti, neduobėti. 

’ "ilty daug ir vis betoniniai, 
s utvarkyti.

Pradinių mokyklų daug, 
' isiems privalomas šešių 
metų kursas, mokytojų daug 
ir vargu vienam mokytojui 
tenka daugiau, kaip 40 mo
linių. Mokyklų trobesiai 
; ugšti, šviesus, gražus, ir jų 
pakankamai daug. Bemoks

Ligonių kasų pagalba nau- Vienos didelės knygų par- 
dojasi apie 80 nuoš. gj ven-į duotuvės ir bibliotekos inte- 
ojų, pasiturį ūkininkai 1 la- ligentiška vedėja išsitarė, 

tą primokėdami gauna am- tad gal ir knygų pardavinė- 
oulatorinę medicinos pa- j imas bus suvalstybintas, 
galbą valsčių ir miestų am- arba bent apvalstybintas, 
bulatorijose. nes privačiam asmeniui tas

Kartais pasitaiko tarp in-i dalykas vis sunkiau ir sun- 
teligentų ir malkontentų,! kiau darosi Įmanomas, 
turie su tam tikru jumoru Nuo senovės užsilikusios 
iesiog sako—jei kas pade- vokiečių bendrovės (gildi-
ų 3,000 latų, kad bėdon pa
kliuvęs turėčiau kompensa- 
--iją. tai pasakyčiau savo at
virą nuomonę apie šalies 
eikalus.

Seimo nėra. Ulmanis yra 
'• valstybės prezidentas ir 
linisteris pirmininkas. Tai 
au tikras diktatorius.

jos) varžomos ir uždarinė
jamos. Tai vieni peikia, kiti 
giria. i "L. Ž.’i Gs.

BUENOS AIRES. AR
GENTINA.

Išeikvota 300.000 litų Lie
tuvos iždo pinigų.

Gal niekur iš Lietuvos iž- 
daust lėšų nebuvo

V

r

GERA STRATEGIJA.
Du lietuviai išėjo anądien 

medžioti ir pamatę varną tuoj 
pradėjo pyškinti Neužilgo pasi
rodė poliemanas ir pareikalavo, 
kad “strielčiai” parodytų savo 
laisnius. Vienas jų tuoj leidosi 
bėgti, o poliemanas paskui vy
tis. Kai nubėgo kelis šimtus jar
dų, tada sustojo ir išsitraukęs

Kalba daugelis, kad to- 
iau busią sušaukta šalies i }o tĮek

atstovybė arba seimas. Bet ja^ta užsieniuose gastro- laisni kiš n Hcmanui 
tikrai to niekas nežino. Ma- i-;„n^nriamc 3<rpn. ;P hcmanub—V. ell.—sako poliemanas — 

kokių plynių tu bėgai, jeigu tu 
iaisni turi?

—Aš turiu.—sako lietuvis,— 
ale mano draugas neturėjo.

... ,.iuojantiems Kauno agen-
noma, girdi, pradžioj sukur- -2ms. kaip Argentinon. Per 
’i penkias kameras, kurių paskutiniuosius 5 metus at- 
tuo tarpu tik 3 dar va, bu- ^jo trys šimtai tūkstančių 

daug: -ent žemės ūkio, prekybos, jįtlj Dalis išsiuntimu buvo
ir pramones ir tik šią vasa- 
ą atsiradę darbo rūmai.

Trūksta dar amatų ir kultū
ros rūmų. Kai Įsigyvendins 
'ie penki rūmai, tai jų prezi
diumai ir busią valstybės 
prezidento pakviesti, kaip 
:eimo nariai. Tai, busiąs tik
as seimas, susidedąs iš ge

rų žinovų. Kiti vėl abejoja, 
ar toksai seimas galės pasi
rodyti tikru gyventojų at
stovu, nes tų pačių rūmų sunus įr posūnius. Sūnus, tai 
prezidiumai bus nuo vai- - -..................- - -

minėta tūlo Daugėlos juo
doje knygoje, bet čia jokių 
atskaitų niekam nepaskel
bė, nes, rodos, nevalia skel
bti iš kitos šalies atsiunčia
mas lėšas tautiškumo palai
kymui. Tomis aplinkybėmis 
naudojosi klerikalai su šni- 
pukais. Jie pirkosi sau auto
mobilius už Lietuvos iždo 
pinigus, kėlė vaidus ir su
skaldė lietuvių koloniją i

PRASITARĖ.

—O kas gi per viena šita bai
so

*

PRAKTIŠKAS PATARIMAS.

žodynas lietuviškai angliško* ir ang
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A

Lalis. Abi dalį* \ ienoje knygoje.
Psl. 1274 Gražus tvirti apdarai $16 00
Leagvaa Būdau Išmokti Angliškai.—

Raikius reikalingiausių žodžių ir 
oasikalbėjimų ši knyga sutaisyta taip 
engvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
Sėt čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krnutuvftn, pas daktarą. pas bar- 
z ’.askutj, pas kria-či-j ir tt Šu fone- 

! išku ištarimu ir gramatika. Antra 
oadidir.ta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St Michelsonas Pusi. 95.............. 35c

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

oarašė Šernas Su paveikslėliais. Ap-
-ašo apie visas musų pasaulio žmonių 
•.autas, veisles arba rases Yra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi
cago. III., pusi. 667. Popieros vir
šeliais ............................................. $3.00
Monologai ir Deklamacijos, šioje kny

goj telpa daugybė naujų, labai gra

—Ponas daktare, musų na-
• Sc atz-itiko blaurus dalykas. 

Mažas musų Kaziukas užlipo 
ant stalo ir išgėrė visą bonką 
atramento. Taigi atbėgau klau- i 
sti patarimo: kas dabar reikia1 
daryti ?

—Nueik tamsta i dešimtšto- 
rj ir nupirk kitą bonkutę atra
mento. Juk čia nedideli pinigai, 
—atsako daktaras.

džios priklausomi ir toksai 
organas daugiau atstovaus 
valdžios ir valdininkų, ne
gu pačių gyventojų reikalus, 

lių tarp latvių, turbut, labai Svarbiausias, girdi, tikrojo 
nedaug tesurastum. Dien- seim° nano savumas, tai

keli klebonijos klapčiukai, 
o pusuniai — visa kleboni
ja, visi vargšai ir ligoniai, (dyklė?
kurie nei vieno centavo ne-į —Tai aš pati... Tai mano fo- 
gavo, tik tapo apjuodinti, tografija... 
jeigu drįsdavo pasipiktinti. —Oooo... atsiprašau!

GALŲ GALE VESTI VĖS.
Tarnas: Gal ponas nepyksi, i 

aš vėl noriu išeiti ant kokios sa
vaitės laiko...

Ponas: Ar tu pasiutai - Nese
nai buvai išėjęs savo pačią ap
lankyti ; paskui buvai išėjęs i 
uošvės šermenis; po to išsipra
šei i savo vaiko krikštynas, na, 
tai kur gali dabar eiti?

Tarnas: Dabar noriu apsiže- 
nyt.

.» t___ i__ rzc___ ?» į-r inpnritlansvmfliįasvis .jaunanas z,irias lei-;......NjV.-----’
džia apie 150,000 egzemp-! ;10r? valdžios

lenk-iiiIVCZ * V*
kadorganų,

Uorių. Tai jau parod°o, kadį^V valdžios darbus Įver- 
latviai labai mėgsta dien- lintl ir silpnybes parody- 
laščius skaityti. Na tiesa, Numatomo seimo na- 
Lietuvoj miestiečių turime pams arba daugeliui jųjų 
tik 18%, o Latvijoj jų yra kaip tik ir gali tokio savumo 
apie 35%; viena Ryga arti- • pntrukti.
naši prie 400.000 gyvento-: Naujas Ulmanio režimas, 
jų, t. y. tame mieste ‘susirin- an<* kaikunų informatorių, 
ko penkta visos šalies gy- fta?3ar .dai'. gerai dirbąs, ir 
ventojų dalis. O kur dai | ‘ ąldimnkai mažiau, kaip 
Liepojus, Daug a v p i 1 i s,: pirmiau būdavo, tmginiau-
Ventpilis, Jelgava ir kiti 
miestai. O visi žinome, kad 
dienraščius skaito daugiau
siai miestiečiai. Bet “Jauna- 
kas Žinąs” skaito ne vien 
miestelėnai: tas dienraštis 
turi ne maža
kaimiečių. Mat, paštas ne

ją, interesantus stengiasi
patenkinti, bijodami, kad 
Ulmanis nuo vietos neatsta
tytų. Pasakoja, kad jisai, 
kaip ansai arabų kalifas Ha- 
run-Al-Radiš, netyčiomis 

ėmėju n- tarp aplankąs provincijos savi- 
at, paštas ne- -aldybių ir valdžios jstai- 

blogai sutvarkytas, ir dien- isegzaminuojąs tarnau- 
raščiai greitai kaimus pa- '-°Jus, padarąs ie\iziją ir... 
Mekia j kartais vieną—kitą tamau-
k Pradėjus kalbėt apie latvių toį. tuojau pavarąs Tad 
laikraščius, reikia pasakyti, valdminka! gerai dirbą, nes 
kad jų labai nedaug dabarj nezlno dienos, nei \ a- 
tepasiliko. Ulmanio rėži-! janf nauja>i» Ha-
mui Įsiviešpatavus — OpO_ irun-Al-Radis aplankys juos. 
zicijos laikraščių nebeliko' Teko kaibeti^ n su \ienu
ir dabar tebeeina tik šie 
dienraščiai iš Rygos—“Jau- 
nakas Žinąs,” “Briva Ze
ne” (oficiozas) ir jo rytme
tinė laida “Rits.” Čia nekal
bama apie kitomis kalbomis 
1 lidžiamus dienraščius—vo- 
1-iečių, rusų, žydų. Bet savo 
t ražu visi dienraščiai toli 
resusilygina su “Jaunakas 
/ inas.” Paklausus latvio in
teligento, kur dingo opozi
cija, tikro atsakymo negau- 
r i. Vieni sako, kad paleisto 
saimo atstovai gavę neblo- 
l as pensijas nusiramino

lietuviu, kuriam teko nesa
vo noru pasišalinti iš tėvy
nės. Sako, turiu nors ir ne 
inteligentišką darbą (vai
sių prekybą), bet išsilaikau, 
ačiū ir už tai.

Latvijoj, gal Vokietijos 
arba SSSR. pavyzdžiais ei
nant, matomas koks tai vis 
platesnis valstybinimo pro
cesas. Atrodo, kad valdžia 
turi tendencijos vis daugiau 
ir daugiau asmenų ir Įstaigų 
sau pajungti. Dabar kalba 
apie vartotojų koperatyvų 
suvienodinimą, sukoncent-

J iti gi aiškina opozicijos ne- ravl",«- apie lygiagrečių ko-
s rodvma tuo. kad Ulmanis 1naikin™?- «!«>'- 
riokį proletarų ir valstie- Įi?,nes. kontrol,es!..PraPle,tl!n^ 
čių reikalus patenkinti ir i 1 uo
opoziciją nerandanti darbo.

plečiama karių 
ekonominės ben d r o v ė s 
krautuvės, griaunami seni 

Bedarbių, girdi, nėra, dar namai ir jų vietoj statomi 
r ūkią importuoti darbinin- Rygoj didžiuliai ‘ pastatai, 
Lų iš Lietuvos ir Lenkijos, tai beveik valstybinės pre- 
Javų kainos gana aukštos kybos Įstaigai plėsti. Kaikas 
(kviečių kvintalas arba 100 mano, kad ta bendrovė ga- 
kilogramų apie 17 latų), lės aprūpinti prekėmis ir pa- 
kainos valstybės nustatytos, laikyti naujai perorgani- 
tartos, ūkininką patenkiną, zuotus vartotojų koperaty- 
? tliekama nemaža viešųjų vus.

;ad jų brolių artojų lėšos
knmmaiiškai DiasKomos, o 
nepastatyta jokia pastogė. 
Keisčiausia, kad lėšų doro- 
tojai dar iš lietuvių darbi
ninkų Argentinoje sau au
kas renka, visokias Loteri
jas dirba ir iš vietinių gy-

rU.A AJ5 \ . 
NAVS V

i'iiA *.
UVAVEMS, 111,-

NE JOS TAI DARBAS.
Motina: Kada tie rupūžės vai

kai svaidė i tave akmenimis, 
kodėl tu neatbėgai man pasa
kyt. vietoj svaidyt į juos atgal?

Sunus: Tai kas iš to, jei bu
čiau atbėgęs tau pasakyti... Juk 
tu nepataikytum akmeniu į ga
ražo siena...

ADUOTOJAS.
Amerikon yra atvažiavęs iš 

Lietuvos p. V. Uždavinis, Vil
niui vaduoti sąjungos atstovas 
Musų Humoristikos departa
mentui teko patirti apie jį šito-

ventojų prašinėja, perstaty- kių gerų ypatybių: 
darni lietuvius ubagų šalies jįs yra geras katalikas, gerai 
ateiviais. vaduoja Vilnių, da daugiau ru-

Tos gėdos, kolonija pakę- pinasi apie dangaus karalystę, 
sti negalėjo ir rugsėjo 13 d. įr moterys pripažįsta, kad jis 
šių metų 500. žmonių susi- nevisai špetnas vyras, 
rinkę Jose \ erdi teatran Tačiau bėda su juo yra ta. 
pasmerkė lėšų dorotojus, kad jis nežino, kaip rašyt savo 
priimdami specialę rezoliu- vardą, todėl jam tenka mėginti 
C1J3- e ... visaip: sykį jis pasirašo Vincą,

Argentinos lietuviai pa- kitą syki—Vincas, o trečia sy- 
tys Lietuvai pagelbą siūlo, kį—Vincus.
dėl to labai piktinasi, kad Patartume pridėti da sekan- 
jų brolių lėšos švaistotomos eias formas: Vincuką, Vincu- 
užsieniuose gastroliuojan- kas. Vincukus.

Lems gaivalams, kurie arba Arba šitaip: Vincelia. Vince- 
Romai tarnauja, arba šnipų us, Vincelius. 
pareigas eina, kompromi- get geriausia butu: šventas 

Argentinos Vincentas ir amen.
Koresp. __________

GERAI ATŠOVĖ.
Mažas vaikas vedėsi asilą ant 

pavadžio. Keli išsigėrę kareiviai 
, nutarė iš jaunuolio pasijuokti ir 
.vienas jų pradėjo:

—Ei, vaike, kam tu savo bro
lį vedžiojiesi ant virvės prisiri-

tuodami gerą 
lietuviu vardą.

TURKAI SAKOSI MATĘ
SOVIETŲ GINKLUS.
Istanbulo turkai sako, 

kad dviejų paskutinių są- 
vaičių laikotarpy per Bos-I 
forą perplaukę 12 rusų pre
kinių laivų su maistu ir gin
klais ispanams. sęs

—Nes nenoriu, kad armijon 
įsirašytų I—atšovė vaikas nei 
akimis nesumirksėjęs.KARO SEKRETORIUS.

Štai kaip išrodo naujas Jung
tinių Valstijų karo sekretorius 
Harrv H. Woodring. kurį šio
mis dienomis Rcoseveltas pa
skyrė vieton mirusio Derno. 
\Voodring yra buvęs Kansas 
valstijos gubernrtorius.

LIETUVIU LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA

VVAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1936 METAMS.
los. Mačiulis — pirmininkas,

906 Prescott St. IVaukegan. III.
I Kužinskas — pirm. pagelbininkas, 

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

730 McAIister avė., YVaukegan, III. 
Emilija Kernagis—turtų rašt.

720 Vine Piace, VVaukegan, III.
K Vaitiekūnas — kasierius,

726 — 8th St., Waukegan, 111. 
Kasos Globėjai:

Jurgis Petraitis, Z. Gabris.
Knygiai:

K. Dambrauskas, J. Gauranskas.
Maršalkos:

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

dienj kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams St*., Waukegan. I1L

Lietuvos Reepubl*kuti Istorija ir Žem-
lupis.—Šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1906 meta revoliucinės Lietuvos 
■spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 

I kaip tuo pačiu laika kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios jr 
kaip ji buvo apskelbia respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
r-arodo dabartinės Lietuvos rubežius 
r kaip šalis yra padalyta j apskri
tus. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
bodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svar
esni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Vra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus Kaina . — $1.0f 
Drūtais audeklo apdarais .... $151

Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip
Nojus gaiėjo surinkti j kelias die

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

žiu ir juokingu monologų ir deklama- savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi
:ijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
-evoliucionieriškos, Tautiškos, humo- 
-istiškos ir laisvamaniškos. Visos 
■skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, 
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1914 m..............25c

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

žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, Ilk 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta ......................................... $2 50
Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 

naudinga knyga, aprašyta katalikų 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusi. Pc-pieros apdaruose. .. $1.00 

Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė

tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki gaio. 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 kokias ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin-

irt verte gausių knygų kiekvienam lietuviui. 
Dr. A Bacevičia. Knyga su daugeliu Jsigvkite tuoj. Didelė knyga, dru ais 

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

apdarais, apie 300 puisapių. 
Kaina ............................................ $2.50

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

Materiališkaa Istorijos Supratimas.! ^a nebuvo, čia aprašyta
Lapeliai iš prcletariškos fnosofijos. I kokius dievus garbino. senovės indai 

Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje ! anJ°n.a1.’ ^Ptvnai, c^a.dai, asy- 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaipti* 
šitą knygelę. Kalba labai lengvu. Kny- dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
pa protaujantiems darbininkams neap- įius Jie santikius su žmonėmis turėjo, 
kainuojama. Medega imta iš Greilicho. stambi ir labai uzimantr
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.90 

Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25 
Kaip Tapti Suvienytu Valstij* Pili* „ ... ..

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystė. /-’“?na8. Knyga žinių iš mitologijos, 
įstatymai su reikalingais klausimais b j histonjos, etnografijos, geografijos, 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbos* ! astronomijos, aritmetikos, medicinos 
Antra peržiūrėt* ir pagerinta 1 ir. sakų; rinkinys

.ą. visokių patarimų apie sveikatą, bu- 
.................................................... Į dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro-

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

koj mur.šaino. 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. Lietuve* 

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

“O. S. S.” arba šliublnė Iškilmė.— 
Vieno akto farsas, labai juokingas 

ir geras perstatymui. Kaina ____16c.

dymų amatninkams, ūkininkams, dar- 
žininkams, šeimininkams ir kitiems 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392 
Popieros viršeliais ................... $2.00

Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof.
R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su 

paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiais
spalvuotais gražiais žemlapiais. 
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2 50
Švento Antano Stebuklas. Bviejų vei

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

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

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

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

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

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

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

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

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

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 daugy bė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $2. Užsisakykit “Teisingą 
Patarėją.”

253 Broadwa^,
KELEIVIS

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

Apsaugoja Nuo “Kidnaperių.” VISOJ LIETUVOJ ĮVES 
VIENODUS VEŽIMUS.

Pabiržės Kleb. Kun. 
Andrašiunas Paliko 

Didelius Turtus.
Buvęs Pabiržės, Biržų ap

skričio, parapijos klebonas 
kun. Andrašiunas lupdavo 
skurdžius katalikus koja 
primvnes. Be užmokesčio 
nepakrikštydavo vaiko, ne
priimdavo bažnyčion numi
rėlio. Ar kas norėjo šliubo, 
ar ekzekvijų, už viską turė
jo mokėti ir mokėti.

Todėl iš vargšų žmonelių 
tas pilvūzas susikrovė dide
lius turtus, kuriuos mirda
mas išdalijo visokiems ne
naudingiems dalykams, o 
likusį auksą ir kitus lobius, 
kurie nebuvo paskirstyti, 
pasidalijo kunigai, gaspadi- 
nės ir kiti “giminės/’

60,000 litų teko Panevė
žio kunigų seminarijai, iš 
kurios Lietuvai nėra jokios 
naudos.

20,000 litų paliko “sese
riai” Onai.

10,000 litų misijoms.
3,000 litų G rūšių bažny

čiai.
2,000 litų šp’tolninkams.
3,000 Stasei Ališaitienei.
32.000 litų, kurie buvo 

gauti už parduotus gyvulius, 
pasiėmė gaspadinė.

600 aukso rublių pasida
lino tarp savęs šermenyse 
buvę kunigai.

O vargšams parapiio- 
nims, iš kurių šitie lobiai 
buvo sukrauti, jų “gerasis” 
tėvelis Andrašiunas paliko 
tiktai špygą.

BAISUS LIKIMAS BE
TURTĖS MOTERIŠKĖS.
“Lietuvos Ūkininko” ko

respondentas, J. Androvai-, 
kis, paduoda iš Čekiškės ši
tokią žinią:

Važiuodamas per Pabalių 
kaimą, radau šalia kelio gu-, 
linčią, skarmalais apklotą 
moterį. Sustojau, pasiteira-, 
vau ir sužinojau štai ką: 
Pabalių kaime gyveno seny-« 
va, bet darbui tikus nenor- J 
mali moteris, Pocevičiutė 
Antanina, kuri savo turto 
neturėdama, dirbo pas ūki 
ninkus ir taip maitinosi. Pa
skutiniu laiku dirbo pas to 
nat kaimo ūkininką L’., bet 
ten bedirbdama staiga su
sirgo. U., nenorėdamas li
gonės pas save laikyti, rug
sėjo 19 d. vakare ligonę įdė
jo į ratus ir, atvežęs į Valai- 
ūenės butą, paliko. Valai
tienė, nežinodama ką su
gone daryti, pasikvietė mo- 
erų ir, palaukusios atva

žiuojančio autobuso, norėjo 
sodinti ir nuvežti į Kauną į 
igoninę. Bet autobusui ne- 

oriėmus, ji taip ir liko gulė- 
li ant kelio. Bet kada ligonė 
atsipeikėjus prašė vežti ja 
ligoninėn ir pasisakė, kad 

nas save turinti 20 litų, tuo
met atsirado žmogus, kuris 
iž ligonės nuvežimą į gar- 
aivį už 7 kilometrų kelio 
naėmė 10 litų. Ligonę nuve- 
žus ligoninėn, teko stačiai 
oamesti, palikti, nes ji vi
daus paso, nei pinigų, nei 
kitokių dokumentų neturė
jo. Ką su ligone darė ligoni
nės, nežinia.

KURŠĖNUOSE DAUG 
BEDARBIŲ.

Kuršėnuose dabar dėme
sio centras vra Cukraus fab-
i iru uai uu ____ jagpi <2UZ.lčX. Di»A«» su
tuo mieste pilna naujų žmo
nių. kurie čion suplaukė iš 
ivairių Lietuvos kampų, su 
tikslu gauti fabrike darbo. 
Fabriko vartus kasdien ap
gulę šimtai žmonių. Tačiau 
šiais metais fabrikas naujų 
žmonių mažai paims, nes 
beveik visos darbo vietos 
bus užimtos pernai dirbusių 
darbininkų.

Laukiančių tarpe daug 
matyti ir smulkesniųjų Kur
šėnų apylinkės ūkininkų ir 
labai daug ūkių tarnautojų, 
kurie, artinantis fabrike 
darbo sezonui, meta pas 
ūkininkus tarnybas, bei ki
tus pasiimtus darbus ir sto
ja prie fabriko vartų laukti 
pakviečiant i darbą. Pažy
mėtina, kad paskutinę sa
vaitę, prasidėjus senųjų fa
briko darbininkų registraci 
jai, nebebuvo galima gauti 
darbininkų prie bū vių bei 
cukrinių runkelių nuėmimo 
darbų, nes visi darbininkai, 
tiek vyrai, tiek moterys, sto- 
jo prie fabriko vartų.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Kad apsaugojus vaikus nuo pagrobimo, kai kuriose valstijo- 
jse yra daromi jų pirštų antspaudos. Bet ką tos antspaudos gel- 
: bes, jeigu “kidnaperiai” pagrobs vaiką, sunku suprasti.

Žemės ūkio rūmai numa- 
V nustatyti visiems ūkinin
kams bendrą vežimo tipą, 
susitarti su meistrais bei 
d ’rbtuvėmis dėl masinės ve
žimų gamybos ir palaipsniui 
kęsti vartojiman tik stan
dartizuotus vežimus, o kito
kiais naudotis uždrausti. 
Standartizuotų vežimų pro- 
vėžių tarpas busiąs nustatv-

AUTOMOBILIS UŽPUO
LĖ VEŽIMĄ SU VĖŽIAIS.

Rugsjo 6 d. nakties metu 
i Panevėžio prekybininkai 
broliai Braumanai iš apy
linkės ežerų vežėsi į Pane
vėžį vėžius. Kelyje prie Ža
liosios girios juos prisivijo 
nepažįstamo asmens valdo-

UŽ AMERIKIEČIO NU
ŽUDYMĄ TIK 1 METAI 

KALĖJIMO.
Panevėžietis žmogžudy- 

Bitinas, kuris plėšimo tiks
lais nužudė amerikietį lie
tuvį Svečiui}, apygardos 
teismo buvo nubaustas 15 

.... __ .. metų katorgos, žmogžudys
mas automobilis. -apeliavo ii- dabar toji baus-
tamasis, aplenkęs vežimą, Į jam sumažinta iki 1 me- 
automobilį pastate skersai paprasto kalėjimo. O jei 
kelią ir iš jo išlipęs iš važia-|pag kojęį ūkininką randa se-brolių Braumanų pa- suplyš 
reikalavo parodyti vežamas tautininkų diktatūrą, tai to- 
prekes. į jų užkala kalėjiman prie

sunkiųjų darbų ant 12 me-

1,20 metrų, užpakalinių vaisių molių nraumanų pa-, suplyšusį lapelį prieš
ratų aukštis—1 metro ir 
priekinių ratų aukštis—0,85 
metrų. Kartu su vežimų 
standartizavimu numatoma 
standartizuoti ir pakinktus. 
Tuo manoma pasiekti racio
nalesnio ir patogesnio nau- 
Icjimosi keliais, o taip pat 
apsaugoti arklius nuo kan
kinimo netinkamais pakink-

Braumanai pastarąjį pra
šė pasisakyti, kas esąs, ki
taip pareiškė prekių nero
dysią. Nepažįstamasis apie; 
save žinių nesuteikęs pra
dėjo fiziniai darbuotis: iš
krovė vėžius žemėn, savi

tų! Tai bent teisingumas.

SAVIVALDYBĖMS REI
KIA 33 MILiONŲ PA

SKOLOS.
Lietuvos savivaldybės da

bartiniu laiku nori gauti 
33,000,000 litų paskolos 
viešiems darbams. Viena 
tik Kauno miesto savivaldy
bė norėtų pasiskolinti 28,- 
000,000 litų, bet nėra kas 
skolina. Pinigai esą reika-

,. buvo sprendžiama d\iejų valdiškuose durpynuose pa- Kaune, Zanavykų gatvė- mas įvyko su iš Seinų ap- lingi tokiems dalykams,
seserų iš Linkmenų vals- gamino 75,000 tonų durpių je, prie “Romos” restorano skričio piliečiu Dragūnu. kaip ubagynų statymas,

kurui ir pakratams. Taip Darafėjas Maksimovas ir Braumanai Dragūną pa- durpynų išnaudojimas, mo-

SESERŲ BAČIAUSKAI- 
Č1Ų BYLA.

šiomis dienomis Utenoje

DURPĖS KURUI IR PA
KRATAMS.

Šimet Lietuvos ūkininkai

čiaus byla. Jadvyga ir Mi- 
į kalina Bačiauskaitės buvo 
kaitinamos už šitokį daly
ką:

Mikalina Bačiauskaitė 
pagimdė kūdikį ir jį nužu
dė. Kad paslėpus tą gėdą,
Mikalinai atėjo į pagalbą
sesuo Jadvyga, kuri paėmė i Žemaitijos ūkininkai 
Mikalinos pasą. pridėjo 
prie jo savo fotografiją ir 
nuvykusi pas daktarą išga
vo ant to paso savo seserei 
'•nekaltybės liudijimą.”

KALTAS IŠDAVĖ KAL
TĄ.

Utenos apskrity, Užpalių 
valsčiuje, šeiminiškių kai
me vieną vakarą ūkininko 
Kaunelio vaikas pastebėjęs 
seklyčioje žibčiojant šviesą, 
pranešė namiškiams, kurie 
Įėję pastebėjo slepiantis su- 
igužusį žmogų, kuris smo

gęs per Kaunelienės šviesą 
laikiusią ranką ir paspruko 
per langą. Vagies įlista kal
to pagelba per langą, kur 
rastas ir kaltas.

Kauneliai apie įvykį pra
nešė policijai apibudinda
mi piktadario pastebėtas žy
mes, kuriomis buvo sulaiky
tas kelis kartus baustas An
takalnio kaimo Galvydis L. 
21 metų amžiaus, kurį pri
pažino ir nukentėję. Rastą 
kaltą pripažino Galvydžio 
tėvai ir dirbęs kaltą, pa
brėždamas, kad kalto žiedą 
padaręs iš rusiškų 3 kapei
kų.

Teismas pripažindamas 
jį kaltu nubaudė 2 metams 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

BIRŽUOSE BUVO SU
STREIKAVĘ 200 DAR

BININKŲ.
“Apaščios” malūno, vil- 

n tkaršės, audyklos ir kitų 
skyrių darbininkai, viso per 
200 žmonių, buvo paskelbę 
streiką. Darbininkai sustrei
kavo dėl neišmokamo atly
ginimo už darbą. Bet pradė
jus derybas, fabriko savi
ninkai sutiko užmokėti dalį 
uždirbtos algos darbinin
kams. Keliatas moterų, ku
rias fabriko admin stracija 
Įtarė daugiausia prisidėju 
sias prie streiko, visai atlei
stos. Darbininkai nusiskun
džia, kad naujai priimtiems 
į darbą labai ilgai neišduo 
damos darbo knygutės ir jie 
nesiskaitą apdraustais dar
bininkais. Dėl streiko, dar
bininkai tvirtina, kad jų rei
kalavimai tik dalinai paten
kinti dėl to, kad pačių dar
bininkų tarpe nesą tikros 
vienybės ir sutarimo.

ninku neleidžiamas pavar
ia’is *bei"vėžimais7 Nepytu- »°j° !«?«• ,ch- Brau
rintiems ūkininkams busią manas lenR''ai nukentėjęs.

Braumanai parvažiavę i 
Panevėžį, apie įvykį prane
šė policijai.

SMARKIOS MUŠTYNĖS. . Bevedant kvotą, paaiškė
jo, kad Braumanų nutiki- 

Kaune, Zanavykų gatvė- rnas įvyko su iš Seinų ap-

daroma palengvinimų stan
dartizuotiems vežimams.

pat nemažai pagamino ūki- Jonas Dementijevas peiliais traukė teismo atsakomybėn, j kyklų taisymas ir tt. 
linkai durpių ir nuosavuose taip sužalojo Joną Dubaus- Dabar prokuratūra veda = 
durpynuose. Seniausiai ir ką, kad tas nuvežtas miesto nuodugnu tardymą, 
daugiausiai durpes vartoja ligoninėn tuojau mirė. Mak- Braumanai vėžių preky- 
kurui Suvalkijos ūkininkai, simovas su Dementijevu^ a- ba verčiasi legaliai ir šioje j 
bet kas kart labiau pradeda reštuoti ir uždaryti kalėji- srityje nuo senai visiems ži- ■ 
naudoti jas ir aukštaičiai ir man. nomi.

Julinavos kaime L. Ver- --------------
liekas smarkiai sužalojo M. PERSKĖLĖ GALVĄ, KAD 
Kalvaitį, išlauždamas jam NELEIDO PERVAŽIUOTI

Žemės ūkio ministerijos 
žiniomis, visoje Lietuvoje 
esą 60,000 ha valdišku dur
nynų, kurių du trečdaliai 
jau ištirti. Valdžia durpy-

net keturis šonkaulius.
Už sunkų kūno sužaloji

mą Verlickis taip pat užda-
Nors tas niekam skriau- nūs išnuomoja ūkininkams rytas į kalėjimą.

dos nepadarė, tačiau vai- išsikasti, imdama po 50 cen--------------------------- -------
džia prie tų merginų prisi- tų už 1 keturkampį metrą
kabino ir teismas abidvi nu- durpyno, 
baudė: Mikaliną 4 mėne
siams kalėjimo, o Jadvygą 
2 mėnesiams.

MIRĖ PASPRINGUSI 
BLYNAIS.

Kampiškių kaime, Gar
liavos vai. pilietė Šiugždie- 
nė valgė bulvinius blynus ir 
be valgydama užspringo.V- •» « T W » . 1 1 1 4-WZ-k
7?Lčxi^iėx uuv'j vedama i
ninę, bet kol atvežė į ligoni
nę — Šiugždienė mirė. Jos 
ererklėje rasta bulvės gaba- 

Kai’ kas paleido uukas, kuris patekęs buvo Į

ŠIURPI DARBININKO
NELAIMĖ MARIAM- 

POLĖJ.
šiomis dienomis Mariam- 

polėje plelitus lyginantis vo
las suplojo po savimi darbi
ninką .J. Žiemį, kuris tuoj* ir 
pasimirė.
gandus, kad J. Žiemys pa
lindo po volu būdamas gir
tame stovyje, tačiau žmo
nės tvirtina, kad jis išėjęs į 
darbą blaivus ir darbe bu
vęs negirtas.

Velionis paliko žmoną ir 
aštuonius vaikus. Žuvusį 
darbininką palydėti į kapus 
susirinko daug žmonių.

DĖL BURTININKĖS MER-; ka^s
GINA ĖJO SKANDINTIS.

Šančiuose gyvena viena 
burtininkė, kuri vienai dar-

blvna.

IR ČIA DAUG VILKU.
Žagarės apylinkėj pasiro

dė daug vilkų, žmonės esą 
labai įbauginti.

l'ruguav'aus Lietuvių Darbininkų
Socialistinės Minties Laikraštis
« f f

IŠTROŠKĘ
SPAUDOS.

KAIMIEČIAI 
PAŽANGIOS

Šįmet Lietuvos 
čiuose smarkiai paplito pa-; 
žangioji spauda? Kaimie
čiai skaito ne tik “L. U.,” 
bet ir "L. Žinias,” po kelia
tą ar net visas kaimas susi
dėję. Pastaruoju laiku labai 
domisi Ispanijos Įvykiais ir 
klausinėja, ar bus Europos

kaimie-

Tautininkų ir klerikalų 
leidžiamų laikraščių žmo- 

1 nės nenori, nes jau įsitikino.
bininkei pranašavo blogą ’Ka(j tje laikraščiai teisvbės 
ateiti, kad ji turėsianti daug' npračo 
nelaimių. Mergina dėl bur
tininkės pranašavimo nusi
minė ir įpuolė į tokią despe
raciją. kad nubėgus šoko į 
Nemuną skandintis. Tačiau 
netoliese dirbę darbininkai 
ją išgelbėjo.

PAPILIEČIAI TURĖS MA
ŽIAU BULVIU.

'Naujoji Banga
, Išeina du kartu per mėnesi. Lai
džia Urug. Soc. Part. Liet. skyrius.

“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo
se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.

Adresas: N. BANGA
C. Paraguav No. 1480.

MONTEVIDF.O URUGUAY.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųš«es smulkius pa- 

sigarsinimus, kaip tai: pajieško
jimus apsivedimų, įvairius prane
šimus. pardavimus. pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą 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 pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį. 
“Keleivio“ prenumeratoriams, ku

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

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

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

KELEIVIS 
253 BROADUAf

SOUTH BOSTON, MASS.

Drusėnų kaime, Daugai
lių valsčiuje, Juozas Tarulis 
su keliais savo sėbrais per
skėlė galvą ūkininkui Juo
zui Meškauskui, kuris neno
rėjo leisti jų važiuoti per jo 
žemę. Padalytas labai sun
kus kūno sužalojimas. Meš
kauskas paguldytas Utenos 
ligoninėj.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.
• Juodgalviai, rud-

f x . rt _fZ.-C.T.C.., FVIW..-
galviai ir balt
galviai Prisiun- 
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir j Kanadą 

GEO.
BENDORAITIS 
520 Wil»on St.. 

Waterbury. Conn.

Nauja Lietuviška ■
BIBLIJAI

SATYROJE
miera Biblijos 5’/xx8 rolių*, tari 362 
puslapius ir 379 pavcikslrlias. liausi 
įdomi ir naudinga kiekvienai ypalai 
Žmogus skaitydamas Mą Bibliją ir Ir
stydamas i paveikslėlius, (kurie per
statų kas buvo pirm sutvėrime svieto 
ir iki užgimimui Kristaus), užmirš vi
sus savo vargus ir džiaugsis jogini to
kią knisą įgijo, jam brs trumpi žie
mos vakarai

iiAiS'A 'i'iVK
Norinti gaut šią Bibliją, pinigus 

siuskit Kxpreso er Hstto Moncv Orde
riu arba registruotame laiške iė.-u

255 Broadvvay,
So. Boston. Mass

“KELEIVIS”

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

DAR VIENA ŽMOGŽU
DYSTĖ MARIAMPOLĖJ.

Mariampolės ligoninėje 
mirė šiomis dienomis pil. 
įVenciuvienė iš Balaikų kai
mo, Liudvinavo valse. Ven- 
ciuvienę Į ligoninę atvežė su 
sunkiais sužalojimais: jai

Papilio apylinkėj bulvia- .a°nka“-
kasis eina p Inu tempu. Bul- PV >aa'^j<>ka<l šito kal
viu derlius šiek tiek men- :tininkas jos ukras vyras, 

girtas grįžęs iš miesto.
Vencius suimtas ir patal

pintas kalėjiman.
kesnis už pernykšti.

PAl N-EXJ> EEtE.lt...—■še,-.

Palengvinimas 
drebinančių 
neuralgijos skausmų —

gaunamas tuojaus.

PAIN-EXPELLER
fconkutė tik 35c. ir 70c. 

visose vaistinės®.

PLAUKĖ ANT BAČKOS 
IR PRIGĖRĖ.

Rugsėjo 12 d. Kutiškių 
kaimo. Radviniškio valse, 
ūkininko Karsoko piemuo 
Lapuvas 12 metų amžiaus 
mėgino kūdroj ant statinės 
paplaukyti, bet apsivertus 
statinei, su rūbais įkrito į 
kūdrą ir prigėrė.

Senovės Lietuvių žinyčia

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

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo apd.-—-$1 25, Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį’’. Adreeuokit sekančiai:‘Money
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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, ŠIAULIAI. Lithuania.
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Aštuntas Puslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON No. 41. Spalio 2S d.. 11136 m.

Vietinės Žinios
M1LIONAS ŽMONIŲ 
SVEIKINO ROOSE-

VELTĄ.
Po mitingo Boston Common 

sode liko 50 Režimų 
šiukšlių.

Pereita seredą Bostonan 
buvo atvažiavęs preziden-

Kanale rado nužudytos 
našlės galvą.

“Keleivy” buvo jau pora 
kartų rašvta. kad ties East 
Bostonu buvo rastos juroie 
nužudytos Wevmoutho naš
lės. Mrs. Grayce Asquith, 
kojos. Pereitą sąvaitę kana
le ties South Stationu buvo

tas Rooseveltas paagituoti, rasta ir jos galva. Ją rado 
kad 3 lapkričio rinkimuose visai netikėtai, keliant iš 
žmonės balsuotų už ii. Va- vandens nukritusi tenai au- 
žiuojant jam automobilium tomobili. Pradėjus vandeni 
per miestą visu keliu abiem maišyti, vandens paviršiun 
pusėm stovėjo didžiausios iškilo galva. Iškilo ir vėl nu- 
žmoniu minios. Laikraščiai skendo, bet tuomet jau ne- 
apskaito, kad jį sveikino sunku buvo ją išgriebt. Nors

DIDELĖS PRAKALBOS 
APIE LIETUVĄ.

Ateinantį nedėldienį, 1 
lapkričio, South Bostono 
Lietuvių salėje bus didelės 
prakalbos ir dainos.

Dainuos Laisvės mišrus 
choras, to choro vyrų gru
pė ir ateities žiedo vaikų 
choras.

Kalbės adv. Bagočius, A 
Bimba ir Michelsonas.

Bus aiškinami šie klausi
mai: Kaip padėti Lietuvai 
atsteigti demokratinę tvar
ką, ką reiškia dabartinis 
“seimas,'* ko streikuoja Lie
tuvos valstiečiai ir tt. Pra
džia: 7 vai. vakaro.

Ka'bėjo Norman Thomas.
Pereita nedėldieni Bosto-

nemažiau kaip 1,000,000 iš veido jau negalima buvojne kalbėjo Norman Tho-
zmomų. Vien tik Boston pažinti, kam toji galva pri- 
Common sode, kur jis kai- gulėjo, tačiau pažinta iš 
bėjo, susirinko apie 125,- auksinių dantų. Galvos kau- 
000 žmonių minia, kuri rė- las buvo pramuštas, kas iš 
kė visomis gerklėmis “Hur- dalies jau parodo, 
rah!”

Ir netik Bostone, bet vi
suose miestuose, kur tik 
Rooseveltas atvažiuodamas
čionai buvo sustojęs, jį pa
sveikinti buvo susirinkę tūk
stančiai žmonių. Kaip laik
raščiai praneša. Providen- 
ce’o mieste jo kalbos klau
sėsi 200,000 žmonių. New 
Bedforde — 150,000, Fall 

Riverv — 100,000, Taunto- 
ne 50,000, ir tt.

Bostone no prakalbu so
das buvo užverstas laikraš
čiais, popieriniais maišiu
kais ir kitokiomis šiukšlė
mis. Ju buvo tiek daug, kad 
30 darbininkų dirbo visą 
dieną, pakol soda nuvalė. 
Visokių šiukšlių buvo pri
krauta ir išvežta 50 didelių 
t rokų.

Nuvalyti soda buvo sun
ku dėl to, kad žmonės dras
kė laikraščius i mažus šmo
telius ir mėtė juos aukštyn.
reiKŠdami tuo oudu savu

Aplink Bostoną jau žiema.' PATARIMAS, KURIS KEIS 
Šį panedėlį ir utarninke K,A MAžESNIlS TAKSUS.

Bostone labai atšalo oras. Daugiau negu $4.000,000 suimta 
Iki šiol čia dar žaliavo sodai 
ir žydėjo gėlės, bet dabar 
viskas nušalo. Toliau nuo'
Bostono jau ir sniego pri-I man>'danu- kad šios aahes Pr°- 
nigo, išrodo tikra žiema, ’hibicija bus prašalinta nors iki 

tačiau Bostone sniego dar k,tal gentkartei. bet jie neper- 
matė, kad priešingi tam atšau-

taksais, leidimais ir muitais, 
žmonės atšaukė prohibiciją,

nesimatė.

Ke

ikimui taip smarkiai pradės dar
buotis kaip jie dabar jau dirba. 

Mass. valstijoje ateinančiais

1SS1RANDAVOJ A FOR N 161 LOTAS 
RUIMAS, žėruotai porai, arba mergi
nai, studentei. Vieta graži ir arti 
prie tarų. Matyt gali vakarais nuo 7. 
Subatom ir nedėliom bile laiku.

A. S., 21 Dunlap Street,
Dorchester, Mass.

PARSIDUODA
STUBA IR GARADŽ1US.

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

26 Arthur St., Montello, Mass.

PIANO LEKCIJAS
duoda suaugusiems ir jauniems 

, . . VALENTINA M1NK1ENĖ. baigusi
durno klausimai apie pardavine- Xew England Muzikos Konservatori- 
jima alkoholinių gėrimų. Bal- M- Adresas toks:

73 EARRAGl T RI).. SO. BOSTON.
Tel. SOUth Boston 3371.

bus rinkimais vėl bus trys referen-

GYDYTOJŲ ADRrSAI

Tel. Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTO. LS 
Valandai*: 2-4 ir 6 )•

Nedėliomiu ir £ventadi< t lala 
□uo 10 iki 12 ryta

278 HARVARD STR ET 
kamp. Inman at. arti Ceati.il afcv,

CAMBKIDGE. MAS:.

kokiu
budu toji moteris buvo nu
žudyta. Ji buvo užmušta 
savo vasarnamy prie Whit- 
man’s ežero, netoli nuo 
Weymoutho. Policija rado 
tenai aptaškytas krauju 
grindis ir sienas. Manoma, 
kad tai atsitiko per girtuok- 
iavimo orgijas.

Rengia prakalbas Ispanijai 
ginti.

Šios pėtnyčios vakarą. 30 
spalių, 8 valandą. Old South 
Meeting House salėje, kuri' 
randasi AVashington ir VĮilk 
gatvių kertėj, Bostone, į- 
vyks masinis mitingas ir 
prakalbos Ispanijai ginti. 
Kalbės socialistų ir unijų

mas. Socialistų Partijos 
kandidatas į prezidentus. 
Jo kalba buvo trumpa, nes 
jis turėjo skubėt į kitą mi
tingą. Jam išvažiavus, kai 
bėjo kiti socialistų kalbėto
jai. Visi jie ragino darbinin
kus balsuoti už socialistų 
kandidatus. Žinoma, socia
listų kandidatas nebus į pre
zidentus išrinktas. Tą pa
brėžė ir pats Norman Tho
mas. Bet socialistai ir kiti 
susipratę darbininkai turi 
balsuoti už savo partiją agi
tacijos tikslu. Kuo daugiau 
Socialistu Partija gaus bal
sų, tuo daugiau bus padrą
sinimo kitiems dėtis prie so 
cialistų.

Radio programa.
Ateinantį nedėldienį 

tuvių radio programa 
tokia:

1. Al Stevens orkestrą iš
So. Bostono. ' savimai miestuose valdys par-

2. “Šešios Birutės” iŠ Bos- davinėjimą arba nepardavinėji-
tono po vadovyste V. Min- mą tų gėrimų bėgyje 2 metų 
kienes, akompanuos Adelė nuo sausio 1 d. 1937 m. Todėl, 
Vaigauskaitė. šioje valstijoje diskusijos tuo

Pradžia 9:30 ryto. Kiau- reikalu labai gyvos.
Pavojus tame. kad daugelis 

tų klausimų visai nebalsuos. La
bai svarbu, kad kiekvienas bal
suotojas pavymėtų (X) sale žo
džio “ves” ant visų trijų pa
klausimų. Padėdamas kryžiuką 
prie žodžio YES kiekvienas ap- 
saugotų savo teisę pirkt ir var- 

. tot alkoholinius gėrimus.
Alkoholinių Gėrimų Prižiūrė

jimo Komisija ir Leidimų Boar- 
das miestuose deda pastangas, 
kad taisyklės butų pildomos ir

entuziazmą. Vėjas išnešiojo 
tuos šmotelius netik po visą 
sodą, bet užtiesė ir aplinki
nes gatves.

Miniai besigrudant ar
čiau prie Roosevelto. kelio
lika moterų buvo sutrempta 
ir sužeista. Šitokių gausių 
minių da niekas nebuvo 
matęs kaip Bostonas stovi.

Pereitą sąvaitę Bostone 
buvo suimtas tūlas Isidore 
Springer platinant netikras 
10-dolerines.

Telefoo , 21324 
MEDICINOS D AKTA i. AS

C.J.MIKOLACT1S
Valandos: nuo 2 iki 4 po lietų, 

nuo 7 iki 8 m kare.
107 SUMMER STRh JT, 

LAWRENCE, MAS:.

LITHU ANI AN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 
TYTOJAI. 
(Insured 
Movers)

Perkra tįstom 
čia pat ir į to-

________ _______ I limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADNVAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

A. J. ALEKNA
Savininkas Flood Sq. Hardware

Perkėlė savo biznį i nuosavą 
išnaudotojai jau nyksta, ir ne- namą ir įrengė didžiausią ir mo- 
užilgo musų systema likerių derniškiausią geležies daiktų 
prižiūrėjimo, bus pavyzdys ir krautuvę So. Bostone. 
kitom> valstijoms. Taipgi užlaiko visokių pentų,

Devynios valstijos iš 41, f i- sieninių popierų, plumbingų ir 
Ir kita orkestrą apatinėje nansavo pilnai arba dalinai Pub- visokiausių geležinių daiktų. 

Svetainėje. hc \\ elfare Departarnento rei- Pristatom tavorą į namus. Da-
Vyrams tikietas 35 centai. ka^us hkerių taksus. 7 valsti- bar galėsime patarnaut visiems 
Moterims—25 centai. j°se P^ni^a* buvo naudojami geriausiai ir prieinamiausią kai- 

užlaikymui mokyklų, o 16 vals- na. Prašome visus užeiti reika- 
tijų naudoja senatvės pašei- lui esant ir persitikrint. kad mu-

sytina ant 830 kilociklių.
VĖLINIŲ KOSTIUMINIAI

šokiai!
Rengia GABIJA

Dvi Dovanos Skiriamos 
Įdomiausius Kostiumus

Šeštadienyje,
SPALIŲ 31, 1936

8 vai. vakare 
LIETUVIŲ SALĖJE 

Kamp. E ir Silver Sts.. 
South Boston, Mass.

AL STEVENS ORKESTRĄ

PIGIAI PARDUOSIU
3 saliunai parsiduoda gerose vieto

se, vienas Brightone, 2 Šouth Busto-

Su visu automobilium 
kanalą.

Timothy Crovvley, 29 me-'™- Kreipkitį v 
. tų amžiaus South Bostono 409 Bro*d*ėy.' 

kalbėtojai. Mitingą šaukia airys, lėkdamas pramušta-
Bendras Bostono Komitetas galvišku greitumu, nuvertė 
Ispanijai nuo Fašizmo Gin- geležinę tvorą ir su visu au
tu Butų gerai, kad ir lietu- tomobilium nudardėjo sta- 
viai nueitų. čia galva tiesiai į Fort Point
o . kanalą. Nelaimė įvyko tiesSouth Bostono vagys sudau- South-Stationu ne'toli nu0 

ze pavogtą, automobilių
Šį panedėlį South Bosto

ne ivvko automobiliaus ka-

. C'' /vn c* Y T 11T / »iVVIimr?? ZNL. LlrtV. i ctcctunvife
narai tuoj buvo pasinėrę 

, _ . . .vandenin, bet rado automo-
tastrofa C ir First gatvių bili tiek įklimpusį į dumblą. 
Kertėj. Pasirodė, kad auto- kad durti negalėjo atidary- 
mobilis buvo pavogtas ir ir važiuotojas prigėrė. Jis 
juo važiavo \ incent Burns, gyveno prie 720 East Third 
17 metų amžiaus.vagilius,
kuris gyvena prie 168 Third 
st. Policija jį areštavo. Au
tomobilis visai sudaužytas.

AS1L 
So. Boston. Mas

Parsiduoda Saliunas
South Bostone ant Broadway. p.:.- 

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

253 Broadivay, So. Boston, Mass.

i DR. J. LANDŽIUS
Lietuvis Gydytojas.

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

TAIPGI PRISKIRIA AKINIUS. 
Telefonas: SOU-Boston 2712 

534 E. BROADM AY.
SO. BOSTON, MASS. 

c

DR. G. L. KILIO RY
60 Seollay Sųuare, Ro< ia 22 

BOSTON Telef. Lafayet'* 2371 
arba Somerset 2044 I 

Specialistas Kraujo, In! itų ir 
Nervų Ligų.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. ’.asdien 
Ned5iiom, nuo 10 ryt. iki 1.

2660.TeL So. Bosto: 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTIS' AB

VALANDOS: Nuo » iki 1‘.: dianų 
Nuo 2 ik 9 vak.

NEDELK. 1IS: 
iki 1 v. ji- pietų 

tik su. ;*ru>.

Seredomie iki 12 ditių- 
Ofisas “Keleivio” n» įsa 

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

poms.
Aišku, kad kiekvienoje vals

tijoje iš tų 41. šitas naujas šal
tinis taksų, pagelbėjo sutvarkyt 
nepaprastą depresiją, kuriai 
valstybės valdžiai reikėtų išlei
sti miiiardus dolerių daugiau ir 
valdžia turėtų apdėt piliečius da 
didesniais mokesčiais. (apg.)

sų tavoras geriausias visame 
Bostone. Adresas:
FLOOD SQUARE HARD- 

WARE,
628 Broadway, prie I strect, 
So. Bostone. Tel. S. B. 4148

LIETUVYS
OPTOMETRIS PAS

A 1 TU AM A VUV zi. J. n.tjiaiiui
1

• Real Estą te & Insurance
414 W. BR0ADWAT, 

SOUTH BOSTON. MASS. 
Office TeL So. Boston 0948.
Res. 251 Chestnut Avė,
Jamaica Plain. Mass.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

Hyde Parke 4 plėšikai 
užpuolė Gerberio aptieką 
prie 1469 River st. ir atėmę 
iš savininko 860 pinigais ir 
$20 čekiais pabėgo.

>osososcososocososcososososocoscccoL^oezzc

RŪPESČIO J10 NE; A Į
Ilgai, be jokio vargo tarnaus jums geros išdirbystės ir 

musų gvarantuotas OIL BURNERIS.
Vartojimas jo, apseina pigiausiai.

Nuo pat pradžios musų pardavimo ir Įtaisymo Oil bur-
nerių, visi musų kostumeriai pilnai yra patenkinti.
Mes Įtaisome OIL BU’RNERIU'S Į virtuves. Į kambarius 

ir skiepus. Parduodam ir ant lengvų išmokėjimų.

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Telefonas: SOl'-th Boston 4649.

Tas Reiškia Mažesnes jums Taksas
30,000 žmonių turi pelningus užsiėmimus Massa- 
chusetts valstijoj Alkoholinių Išdirbysčių Industri
joj ir gauna į sąvaitę algų $750,000 ar $39.000.000 
į metus. 1935 metais ši valstija suėmė taksais, leidi
mais ir muitais nuo šitos industrijos $4,187.061.

BALSUOK YES
I PAKLAUSIMUS 1, 2 ir 34. r

PASKUTINĖJE KOLUMNOJE VIRŠUJE 
ANT BALSAVIMO BALOTO

1. S’- ,:'-en«ec t>e granted in this city (or town i for the
*ale........... i o. all alcoholic beveragcs (whiskv, rum, gin.
malt bevcrages,wincs and all other alcoholic beverages 1
2. Shall liccnses be granted in this city f or town) for the 
sale thercin of vvines and malt beverages ( wines and 
bccr. ale and all other malt beverages)?

3. Shall licenses be granted in this city (or town > for the 
sale therein of all alcoholic beverages in packages, so 
calicd. not to be drunk on the premises ?

TĘS X
NG

TĘS X
NO

TĘS X
NO

TIJE MA5SACHUSETTS LICENSE COMMITTEE
ųC altcr E. Guyette, Chairman — Herbert P. Ward, Secretary

L St. Liquor Store
Parduodam geriausius įvairių rūšių 

TONIKĄ, DEGTINĘ, ALŲ Ir VYNĄ 
Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor

Išegzaminuoju akis, : riskiriu 
akinius, kreivas _akis aūtiesinu 
ir amblyopiškose (aklo:.') aky
se sugrąžinu šviesa įnkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broad»ay, So. Bostt'i, Mas*.

čiais ir BacKotuiS. Visų L. C Tii-ry-. i:
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 
įvairiausias.
Pokiliams. Ve»tuvėms. Namuose Vai
šėms ir Baliams. Specialiai kainos 
sumažinamos. Pristatom greitai ii 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak. 

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

195 L STREET.
SO. BOSTON. MASS.

Kiekvienas Stiklas
PICKWICK yra paga
mintas tokio skonio, kve
pėjimo ir gerumo, kuris 
patenkina JŪSŲ norą.

PARODYK Į TĄ KRANĄ

Namų reikalam pamėginkit Naują Pilną 
Kvortinę Bonką (32 ancų)

8rewed oy HAFFENREFFER & CO., INC, Boston. Moss.. BREWERS SINCE 1870.

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalius dokumentus 

317 E STREET 
(Kampas Broad»ay) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Bostor 2732 

Namų: Talbot 2474.

DR. MARGE US
Gydytoja* ir Chirurgas

Valandas: 10—1; <—S 
Sekmadieniais: 16--11.

3325 So. Halsted >L 
CHICAGO, ILL

Tel. Boulevard 8'83

i

I

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, REIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste.
Priimam priežiūrai (storage) už 

2 nuošimčiu nuo daiktų vertės.
1854 DORCHESTER AVR,

Arti Ashmont Stoties
DORCHESTER. MASS.

Tel. TALbot 5208.

Tel. Untvari y >466

Dr. Susan 
Glodienes-Cury

LIETL’Vt DENTIS 1 
7ALANDOS: »-6 ir 7-».

678 Massachusett* Avė.,
(PRIE CENTRAL SK? £RO) 

CAMBKIDGE, MA: 8.

BAYV1E V
MOTOR SERVICE:

PASITARKIT SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo viso- įb J kių kraujo, nervų, odos ir 

' kroniškų ligų. Kurie kenčia 
nuo reumatizmo, žaizdų, 
ulcerio, kancerio, tumor.-'o, 
arba nuo bile odos ar gal- 
vos odos ligų, reikia pasi

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

DR.GRADY~Ts'

A

Valandos: Utar., Ket., Sub 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo '

Nedėliom tik nuo 10—12.

nuo

Telepht -i*

So. Bo: on 
1058

STUDEBAKER AUTOM('BILIŲ 
IR TROKŲ AGENTl S A. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automolilius ir 
Trokus visokių išdirbisčių.

Peter Trečiokas ir
Joe hapočiunas — savi ninkai.

Taisymo ir demonstravim.- vieta: 
1 HAMLIN STREET 
Kamp. East Eight t St. 
SO. BOSTON, M tSS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

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

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

258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MA 5S.
Telefonas SOUth Boston 4486.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street,

Tel. Brockton 4110
Montello, Ma t.
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