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Areštuotas Vermon- 
to Gubernatorius.
Jį kaltina dėl banko ap-

Susmuksianti visa jo “val
džia,” jei Mussolinis su Hit
leriu nepribus greit į talką.

Kaip tik Italija ir Vokie
tija pripažino Ispanijos j Bažnyčios Krosny 
maistininkų “valdžią, jai ~ . ... **
tuojaus pradėjo nesisekti.] Iskepe ZakristljOMlS 
Pats vyriausis jos vadas, Bridgeport, Conn. — Pe- 
gen. Franco, pereitą są\ aitę I rejtą sąvaitę nepriklausomų 
pasiuntė Romon ir Berly- ]enky katalikų šv. Juozapo 
nan desperatišką atsisauki-[bažnyčioj čia buvo šiurpu
mą, kad jam jau prieina ne-1 iįngas įvykis. Visu pirma 
štai. Girdi, jeigu tuoj ne- prapuolė tos bažnyčios zak- 
duosite man skubios; para- I rjstjjonas Green. Kai nebu- 
mos, tai mano valdžia, vo kam krosnies pakurti, 
kurią jųs pripazinot, tuojaus kun Tolcz pats nuėjo baž- 
nueis velniop. nvčios sklepan imesti anglių

Respublikos gynėjai jau Į krosnį. Priėjęs artyn kuni 
geriau susitvarkė ir pradėjo orag pamatė, kad krosny yra 
vyti užpuolikus tolyn nuo žmogus sudegęs. Paaiškėjo, 
Madrido. Fašistai daugiau kad tai zakristijonas. Buvo 
kareivių nebegali gauti, nes likę jau tik suanglėję kau- 
iš Afrikos jau beveik visus hai. Manoma, kad per didelį 
maurus suvežė ir suguldė po tikėjimą jis išėjo iš proto ir 
Madridu, o Ispanijos gyven- pats į tą krosnį įlindo, kad 
tojai fašistų armijon neina, savo dūšią per “čyščių” per- 
ResDublikos gynėjai jau įvaryti. Kad jis galėjo but 
pradėjo atakuoti fašistų už- beprotis, tai sprendžiama iš 
imtus miestus kitose Ispani- to, kad Lenkijoje jis yra 
joe vietose. Fašistams dabar Įgyvenęs klioštoriuje ir buvo 
ir prie Madrido prastai ei- labai karštas fanatikas. Be 
naisi, ir kitur pavojus gręsia. to, jis paliko ant didžiojo

Asturijų provincijoj vai- altoriaus keliatą laiškų apie 
džios spėkos pradėjo stiprų J savo nusižudymą, kurių tu- 
žvgį prieš Oviedo miestą, rinys irgi labai supainiotas. 
Angliakasiai tenai dinamitu Prieš nusižudydamas jisai 
išsprogdė fašistų pozicijas išbarstė bažnyčią asbesto 
ir durtuvais juos išgrūdo iš miltais, kai kuriuos dalykus 
trijų miestelių Oviedo apy-[apvertė aukštyn kojomis, o 
linkėj. Fašistų nuostoliai te
nai buvo labai dideli.

Oficialus respublikos val-|!sai.?JH.a! 
ozios pranešimas, išleistas1 
pereitą subatą, sako:

“Musų spėkos šiaurėj pra 
dėjo stiprų ofensyvą. Tur- 
bijos apylinkėj mes paė
mėme Valdupą ir Monte de 
la Pairą. O Grolos apylin
kėj mes užėmėm Monte Ci- 
nero. Colloto apylinkėj mes 
nuėjom pirmyn iki Venta 
nielles. Priešas čia 
didelių nuostolių.”

Fašistų pulkininkas Mi
guel Aranda, kuriam paves
ta laikyti Oviedo miestą,

francuzų

Vokietys Vadovauja Mirė Ginklų Šmugel- 
Madrido Gynimą, ninkas Zacharovas.
Amerikos laikraščių ko- Pereitą sąvaitę Francuzi- 

vogimo. respondentai praneša iš Ma- joje mirė Vasilius Zacharo-
Šį panedėlį buvo areštuo- įrido, kad tam miestui ginti vas, pagarsėjęs karų kursty

tas Vermonto valstijos gu- iš šiaurės pusės esąs paskir tojas, ginklų fabrikantas ir 
bernatorius, Charles M. tas gen. Emilio Kebler. ku- šmugelninkas. Tai buvo la- 
Smith, kaltinamas tuo, kad ris esąs vokiečiu kilmės,bai įdomi figūra. Jis buvo 
oaslėpęs Marble Savings žmogus ir gabus karvedy s. į žinomas visam pasauly ir 
Banko apvogimą. Tas ban- Jis atvykęs Madridan sun
kas randasi Rutlando mies- kiaušiu laiku, kuomet išro- 
te, Vermonto valstijos sosti- dė, kad sužvėrėjusios fašis- 
nėj. Susitaręs su gubernato- tu gaujos tuoj paims ir iš- 
rium Smithu, to banko kny- skers visą miestą. Su gen. 
gų vedėjas Cocklin pavogęs Kebleriu atvykę ir daugiau 
iš banko kasos 8121,000. svetimšalių — francuzų, ru- 
Gubematorius Smith užtik- sų ir kitokių karo specialis- 
rinęs jį, kad ši vagystė ne- tų. Generolui Kebleriui va- 
kuomet neišeisianti aikštėn, dovaujant, iš tų žmonių bu- 
ir per savo politinę intaką ves suorganizuotas tarptau- 
jis jau buvęs ją užglostęs, tinis legijonas, kuris tuoj 
bet sužinojo apie tai jo poli-! sulaikęs fašistų puolimą ir 
tiniai priešai, demokratai, ir uždavęs jiems keliatą le- 
’škėlė viską aikštėn. Guber- į miamų smūgių. Tiems eks- 
natorius Smith yra republi- [oertams dėka^ pirmą dieną 
konas ir per paskutinius rin- j buvo nušauta 7 fašistų orlai- 
kimus labai atakavo Roose- ‘ viai virš Madrido, 
veltą dėl pinigų eikvojimo' Karo metu Kebleris tar- 
bedarbių šelpimui. na vęs Kanados armijoj. Po

Užstačius republikonams karo jis kažin kaip pateko Į 
86,000 kaucijos, gubernato- rusų baltagvardiečių eiles 
rius Smith iki teismo iš ka- Sibire. Kai bolševikai balt- 

gvardiečius sumušė. Keble
ris perėjo bolševikų pusėn 
ir tarnavo raudonoj armijoj 
kaip karininkas. Da vėliau 
jis nuvyko Vokietijon ir or
ganizavo vokiečius komuni
stus, o dabar muša fašistus 
prie Madrido.

Įėjimo paleistas.

Ispanija Skundžia Italiją 
ir Vokietiją Tautų Lygai
FRANCUZIJA IR ANGLI

JA NENORI SKUNDO 
PRIIMTI.

tuo pačiu laiku niekas neži 
nojo ir nežino, kas jis buvo1 
per vienas. Žinoma buvo,; 
kad jis turėjo ryšių beveik 
su visais ginklų fabrikais 
jasaulv,

Tik viena Sovietų Rusija 
[šiuo laiku tvirtai stoja už Is- 
• panijos liaudį. Kalbėdamas 
šituo klausimu, Litvinovas 
Maskvoje pasakė:

“Tūli žmonės sako, kad 
mes norime įsteigti Ispani
joj sovietinę valstybę ir pri
jungti ją prie Sovietų Rusi
jos. Yra net tokių neišma
nėlių, kurie tiki, buk mes 
buvom atidėję ir naujos So
vietų konstitucijos priėmi- 

; mą vien tuo tikslu, kad ga

Tik viena Sovietų Rusija 
tvirtai stoja Ispanijos 

pusėj.
_ Šiomis dienomis Ispani- 

kontroliavoniilio- i°s respublikos vyriausybė, 
nūs dolerių įvairiuose pa- būdama Tautų Lygos narė, 
šaulio bankuose, sukursty- apskundė Lygai Vokietiją ir 
davo karas ir šmugeliuoda- Italiją, kad siosdvi valsty- 
vo ginklus kariaujančioms bės daro “ginkluotą mter-
valstybėms. Nors jo vardas unciją Ispanijoj. . __________ _____ ,_____
ir pavardė skamba grynai Šitas skundas labai nepa-! lėtume jon inkorporuoti Is- 
usiškai, tačiau sakoma, tiko Anglijai ir Francuzijai. . panijos sovietus. Kiti sako, 
tad tai esąs netikras jo pa- Jos .sako? ka(Į Jai pastato kad mums esanti reikalinga 
vadinimas. Kur jis gimęs, Jas„į poziciją, kur jos tik Ispanijos Katalonija 
tur augęs, kur mokyklon nežinančios ką daryti. kaip papėdė musų vajui
ėjęs, niekas nežino. Vieni Anglijos pozicija čia su-, prieš Europą. Tai yra pasa- 
mano, kad jis žydas, kiti prantama. Londono diplo- ' kos, kurioms gali tikėti tik- 
sako, kad turkas, kiti vėl rnatija visuomet turi du vei- tai maži vaikai ir suaugę 
kad graikas, o da kiti kad du ir visuomet veidmainiau- ”
rasas. Kurios šalies jis buvo ja. Kai Italijos fašizmas už- 
pilietis, irgi dalykas neaiš- puolė Etiopiją, tai Londo
ilis. Todėl spauda jį vadina nas kėlė 
“misterišku žmogumi.

kvailiai.”
Sovietai ėmė priešintis fa

šizmui tik po to, sako Litvi-
didelį protestą ir novas, kai fašizmas ėmė

altorius aprengė žėlabom. 
Bažnyčios skiepo sienas ji
sai aprašė raudona kreida 

ir lenkiškais žo
džiais, tarp kurių pridarė 
daug aukštų kryžių. Prie 
krosnies buvo palikta jo 
skrybėlė ir švarkas.

Italai Paėmė Antrą
Etiopų Sostinę.

Iš Romos pranešama, kad 
italų armija Etiopijoj tik pe
reitą sąvaitę paėmė Goros
miestą, antrąją etiopų sosti- >T ,7 „ , . -
nę. Pasirodo, mat, kad Etio- Norėjo Nužudyt Jū
pijos dienotajam karaliui ponijos Premjera. 
pabėgus ir italams užėmus . .
Addis Ababą, Etiopijos vai- Žinios iš Tokio sako, kad 
džia pasitraukė į Goros mie- M utaminką, 1 gruodžio, te
stą ir iš tenai veda karą [nai buvo padarytas pasike- 
prieš italus toliau. Mūšiai' sinimas užmušti ministerį 

* • • 1 - ’ • Hirotą.

.

sinimas užmušti 
ėjo visą laiką, bet italai šitą Į Pmnininką Kokį

net savo laivynu Italijai gra- į kištis į kitų šalių vidaus rei- 
mojo. Bet kai orlaiviai ir:kalus. Rusija iki šiol į kitas 
bombos beginklius etiopus' valstybes nesikišo. Ne musų 
sumušė, tai Anglija jau ga- dalykas, sako Litvinovas, 
tava atsiprašyti prieš Mus

Kinija Priešinsis
Japonams.

Kinijos nacionalistų vai 
turėjo J džios vadas gen. Čian Kai- 

šekas pereitą sąvaitę pareiš
kė, kad jau atėjo laikas už
kirsti japonams kelią. Jie 
per toli jau Kinijon įsibrio-

pasiuntė savo generaliniam |'®. dabar dar pradėjo 
kubui žinią, kad kuo grei- brautis 1 Kmųos viduri no
riausia prisiųstų jam sustip- užimt vidujinę Mon-
rinimų. O tų sustiprinimų |sokJ4-. Gen. čian Kai-sekas 
nėra iš kur gauti, iei bent Pr?deJ° mobilizuoti 8 dm- 
atitraukti nuo Madrido. Bet Pėstininkų, vokiečių
jeigu faišistai atims iš čialisav,n^ artilenją n kelis 
savo kareivius, tai jiems čia
pasidarys didelis pavojus.
Taigi galima suprasti, kodėl 
Franco šaukiasi į Berlyną ir 
Romą pagalbos. Nors žinios 
sako, kad Hitleris jau pa
siuntęs 8,000 “turistų” Ispa
nijos fašistams į pagalbą,, .. ...A . , . .
bet tai yra menka pagalba. ĮniJ°s militaristųi neleis į sa- 

; , , . , vo kraštą bnautisrasistų frontas prie Mad-| ________
rido jau demoralizuotas, sa-|RUSijA DOVANOJO VO- 
ko oficialus valdžios prane
šimas. Madrido pietuose 
priešas
buvo nugrūstas toli atgal, o 
kitose vietose jo pozicijas 
valdžios artilerija smarkiai 
bombarduoja.

Žinios iš Francuzijos mie

eskadronus lėktuvų, kurie 
Įyra gauti iš Amerikos.

Japonai norėjo įsitvirtin
ki Kinijoj daugiausia dėl to, 
kad paskui jiems lengviau 
butų vesti karas prieš So
vietų Rusiją. Bet išrodo, 

|kad kiniečiai toliaus Japo

faktą slėpė. Jie melavo pa
sauliui, kad Etiopija jau vi- 
-a jiems pasidavusi. Tik ret
karčiais prasprūsdavo ne
aiškių žinių apie kruvinus 
mušius. Dabar gi pati Roma 
pripažįsta, kad iki šiol Mus
solinio armija negalėjo pa
imti antrosios etiopų sosti
nės.

POLICIJA SUŽEIDĖ 12 
STREIKIERIŲ.

Cumberland, Md. — Čia 
streikuoja Calanese Corpo
ration of America darbinin
kai. Pereitą sąvaitę kompa
nija atgabeno traukinį ske
bų. Streikieriai susirinko 
prie dirbtuvės ir nenorėjo 
traukinio praleisti. Juos 
puolė policija ir pradėjo 
mušti lazdomis. Pasekmės 
buvo tokios, kad 12 streikie
rių reikėjo vežti ligoninėn.

Policija sučiupusi tūlą Ko 
Vatanabę, kuris per 3 die 
nas mėginęs prieiti prie Hi 
otos. Jį suėmus, prie jo ras- 
a bomba ir aštriai išgaląs- 
as durklas. Jis sakosi norė- 
ięs atkeršyt ministeriui pir 
mininkui už ignoravimą jo 
skundo. Jis parašęs jam 
kundą, nurodydamas, kaip 
Fukišimos prefektūroj val
dininkai suvogė daug pini
gų, bet premjeras tą skundą 
numetęs į gurbą ir nei atsa 
kymo nedavęs. Taigi užtai 
Vatanabe ir norėjęs jį nu
dėti.

200,000,000 Kiniečių 
Nemoka Skaityt.

KT , - .... , . solinį, kad ji pirma užtarė
z • Etiopiją. Dabar anglai ne

etatiniu, is 400,000,000 pjtų jau Etiopijos atstovą iš 
tujos gyventojų, nemažiau Ta’į L /įmesti ’jo 
kaip^use, tot yra, apie 200 j ’ paKkvicsti Italijos aJt.
milionų. nemoka nei skai- Kitaip sakant, Angli-
tjt nei rašyt- Todėl valdžia-a „fj nori Itali^ su/bj. 
gadejo tupintis, kad šito- £iuliuoti. Taigi Ispa.
luą padėti , pasalinus. Vi- nįjos skundą prieš Italiją 
tems kiniečiams įvestas pn-aagjamg neplra!;ku Dė, £ 
lalomas mokymas. Vaikai jje patal.ja Įspanijai tą skun- 
privalo lankyti mokyklas į ištraukti
dienomis, o suaugę žmonės ’Bet keista a j id. 
-vakarais. J 6 metus vai- mainiškai Anglijos politi
ka tikisi visus išmokyti kai pritaria įr fįancdzijog 
skaityt. valdžia, kuri atstovauja

, Liaudies Frontą, kaip ir Is- 
DEMONSTRACIJA PRIEŠ panijos valdžia. Francuci- 

NACIV AMBASADĄ jos premjeras Blum ir uz- 
WASHINGTONE. sienio reikalų ministeris 

Pereitą nedėldienį Wash- Delbos baisiai susirūpino, 
ingtone buvo įtaisyta didelė kad Ispanijos vyriausybė į

kaip kuri valstybė tvarko 
savo vidujinius reikalus. Bet 
visų pirma Italija pradėjo 
pulti kitas valstybes, o pas
kui ir Vokietija. Italija už
puolė ir pavergė Etiopiją, o 
dabar abidvi išvien stengia
si nuversti demokratinę Is
panijos valdžią, kad galėtų 
įkurti tenai fašistinę dikta
tūrą. Ir tuo pačiu laiku tos 

!dvi fašistinės valstybės da
ro su Japonija sutartį kovo
ti prieš komunistų Interna
cionalą. Tai yra tik dūmi
mas svietui akių. Prieš Ko- 
mintemą kovoti tokių mili
taristinių sutarčių nereikia, 
nes Kominternas neturi nei 
armijos, nei laivyno. Komin
ternas yra niekas daugiau, 
kaip komunistų organizaci
jos įvairiose šalyse. Su jo-

KIEČIUI GYVYBĘ.
pereitą sąvaitę jaul.£.,^„77 -I kad siomis dienomis Rusi

joj buvo pasmerkta sušau
dyt keliatas kasyklų inži
nierių už sabotažą, ir kad 
tarp pasmerktųjų vienas bu- 

_ . x i ivo Vokietijos pilietis, inži-
sto Saint-Jean de-Luz, ku-|nįerjus gtikling. Dabar iš 
ris randasi Ispanijos pasie- Maskvos pranešama, kad 
ny, taipgi patvirtina, kadĮrygaj sušaudyti, bet vokie 
Ispanijos lojalistai išvystė kjų štiklingui mirties baus- 
platų zygj prieš fasistus Is-|mė pakeista 10 metu kator- 
panijos šiaurėje. Fašistų ĮgOf

MAINE’O VALSTIJOJ 
NUŠAUTA JAU 14 ME

DŽIOTOJŲ.
Atsidarius stirnų medžio

klei Maine’o valstijoj, iki 
nerei tos subatos buvo nu
šauta 14 medžiotojų. Per
nai per visą medžioklės se
zoną žuvo 21 medžiotojas. 
Gali but, kad ir šįmet bus 
tos skaitlinės pasiekta, nes 
medžioklės sezonas tęsis da 
iki 15 gruodžio.

IŠ VOKIEČIŲ SUBMARl- 
NO IŠKELTI 8 LAVONAL

SHENANDOAH’RIO RE
PUBLIKONŲ VALDŽIA 

SUGRIUVO.
Shenandoah'rio mieste, 

kur gyvena apie 20,000 mai
nerių, iki šiol buvo dvi val
džios, viena republikonų, 
kita demokratų. Galų gale 
republikonų vadas Radza- 
įus perėjo demokratų pu
sėn, taip kad miesto valdy
boj demokratų pasidarė 8. 
n republikonų liko tik 6. Iki 
šiol buvo po 7 kiekvienoj 
pusėj ir todėl vieni kitiems 
nenorėjo apsileisti — demo
kratai sakė, kad valdžia pri 
klauso jiems, o republiko- 
nai—kad jiems. Dabar re- 
publikonai turėjo nusileisti.

STREIKIERIAI PRALEIS 
MAISTO ALASKAI.

Dėl laivų darbininkų strei-
Liubeko įlankoj, Baltijos ko Alaskoj pritiuko maisto.

juroj, anądien nuskendo vo
kiečių submarinas, kuris be
simokindamas skandinti lai
vus susidūrė su kitu karo 
laivu. Dabar pranešama, 
kad iš nuskendusio subma- 
rino iškelta jau 8 lavonai.

Alaskos gyentojai atsišaukė 
į Washingtoną, prašydami 
pagalbos. Valdžia susižino
jo su jurininkų unijomis ir 
šios sutiko maisto pristaty
mą Alaskos žmonėms ne
trukdyti

protesto demonstr a ci ja nešė Tautų Lygon skundą mis gali kovoti vietinė poli- 
prieš Vokietijos ambasadą, prieš Berlyno ir Romos fa- cija, jeigu to nori.
Policija suėmė 50 demon- šistų ginkluotų kišimasį į vi- j Ne fašistinės valstybės 
įrantų, kaltindama juos, dujinius Ispanijos reikalus.: ne įeš komunistus oigani- 
kad be leidimo paisė de-Kode! Francumjos valdžia: zu0'jasi Litvin’vas>
mcnstraciją ir sutrukdė tra- bijosi viešai pasmerkti fasi- bet ieš gpvjet, Rusiįa.
tįM;______________ stų smurtą, sunku suprasti. !ruož'iasi tarptautiniam ka-

i « j •• . rai. Ir todėl Sovietai turi
Darbo r cdcracijo Roikalaiis loštis apsigynimui. Dei to

0/1 V 1 J •a—* Sovietai protestuoja dėl
O V Valandl) bavaiteje. fašistų kėsinimosi ir prieš

ninkai neteko 132 bilionų kiįs valst-vbes- . .. .
dolerių algų, sako konven- Karo pavojų nujaučia ir

Per 6 depresijos metus A 
merikos darbininkai nete

ko 132 bilionų dolerių algų. cijai patiektas raportas.
Amerikos Darbo Federa-! Taigi, kai po Kalėdų susi- nJa jau praoejo suuyu mai- Ameiihos i aroo reaera 1 • k s t • sto sandelius karai. Francu-

eijos konvencija Tampoje • naujas Kongresas, tai nremieras ramina
pereita savaite pareiškė I Amerikos Darbo lederaci- Z1J()S g1i.P!'e”‘Jeras Fa.IP1“a 
kad vienintelis bute suma- “į,

laibo sąvaitės įstatymą. s.ia L1SOA lsskyi}ls
Be to/ bus reikalaujama ?k RuslJjb Kiekvienas pne- 

jraplėsti Socialės Apsaugos ®° užpuolimą.-, busiąs atrem-
Aktą, taip kad ir faraių dar- *as- }a(^in^b u* franeuzai 
bininkai galėtų gauti pašai- ’F anglai jaučia pavojų įsfa-
>os, susilaukę 65 metų am- slstU Puses’. tacJau. -leldzla 

tam pavojui augti ir stipre-
' Federacijos prezidentu V.’ v’Tt0,j !mt,i ir J“nai.kinti 
konvencija vėl išrinko tą 11 pakol jis da nedidelis, 
oatį Wiliiamą Greeną. Se
kantį konvencija nutarta 
’aikyl Denvero mieste, Co- 
’oradoj.

Baigdama savo posė-

žinti Amerikoj bedarbių 
skaičių, tai sutrumpinti dar
bo laiką. Padariusi šitokią 
išvadą, konvencija įsakė 
pildomai tarybai kreiptis j 
sekantį Kongresą ir reika
lauti. kad butų išleistas įsta
tymas, įvedantis visoje pra
monėje 30 darbo valandų 
sąvaitę.

Darbo laikas turi buti 
trumpinamas dėl to. kad pa
kilus technikai gamyba eina 
labai sparčiai ir į trumpą 
laiką pasidaro produktų 
perteklius. Tuomet fabrikai 
užsidaro ir vėl prasideda 
krizė. 0 kas nuo to dau
giausia nukenčia? Darbi 
ninkai. Per pastaiuosius še 
šerius depresijos metus 
Jungtinių Valstijų darbi

HITLERIS JAU SIUNČIA
ARMIJĄ ISPANIJON.
Iš fašistiškos Lizbonos ži

nios sako, kad šiomis dieno- 
džius, konvencija įgaliojo mis Ispanijon atvyko 8,000 
dildomąją tarybą tartis su vokiečių Ispanijos fašistams 
suspenduota Lewiso frakci- į pagalbą. Jie atvykę kaip 
ja, kurion įneina 10 unijų su “turistai,” bet išlipę iš laivų 
įpie 1,500,000 narių. Mano- tuoj apsirengę kareivių uni- 
ma, kad bus prieita prie tai- formom ir išvažia' c Madri- 
tos ir skilimo bus išvengta, do atakuoti
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Įdomesni SitĮ Dienų Įvykiai Ir Žmonės. APIE GYVULIŲ ELGSENĄ.

KAS DAROSI SLA. UŽ
KULISIUOSE.

“Vilnies” koresponden
tas, V. Vilniškis, 24 lapkri
čio to dienraščio laidoje pa 
duoda keliatą Įdomių daly
kų iš buvusio anądien Ne v, 
Yorke SLA. valdybos posė
džio. Jis sako:

“Tarp kitko, daug laiko už
ėmė svarstymas klausimo apie 
SLA. narių amžių. Paaiškėjo, 
kad labai didelis SLA narių 
skaičius, rašantis j Susivieni
jimą. padavė netikrą amžių. 
Yra ir tokių narių, kurie 'pa- 
sijaunino’ ant 10—15 ir net 
29 metų. Metų nusukimas 
praktikuota labai plačia skale.

“Apie tai buvo daug kalbė
ta ir padaryta gan diplomatiš
kas nutarimas. Tiesiai pasta
tyti klausimas nepastatyta, nes 
Pild. Tarybos nariai supranta, 
kad daugelis narių atsisakys 
iš naujo aiškinti apie savo am
žių. Daugelis sakys.—kad ‘as 
jau išpildžiau aplikaciją, kada 
Įsirašiau Į SLA.’

“Tai nutarta ‘dapildyti tru
kumas’ senos aplikacijos ‘in
formacijos’ tikslams. Nutarta 
pagaminti tam tikras blankas 
ir išsiuntinėti visoms kuopoms, 
kad pasiektų kiekvieną narį.

“Išanksto numatoma, kad 
dėlei tų blankų ir jų išpildymo 
daugelyje kuopų kils suirutė. 
Ypač buntavosis tie nariai, ku
rie Įstodami Į SLA. pasijaum- 
no ant 5—10—20 metų. Sekre
torius Vinikas pranešė, kad 
Centre jau žinoma vardai de
šimties narių, kurie nusuko 
po 20 metų.

“Antra puse vertus, progre
syviai, privatiškuose pasikal
bėjimuose išsireiškė, kad Vi
nikas gali

kaip. tai Į Albumą gali įsikrau- 
styti patsai Smetena.

“Kam reikėjo numesti tas 
dešimtis tūkstančių dolerių, 
kuomet ta stambi pinigų suma 
buvo galima išleisti tikslesnei 
propagandai už SLA?

“Kaip patyrė Vilnies kores
pondentas. p. Strimaičiui mo
kama Į sąvaitę už jo ‘triūsą’ 
po 35 dolerius.“

Mums nesinori tikėti, kad 
tai butų tiesa- Nes jeigu taip 
butų, tai butų tikras skan
dalas.

DEL PRAKALBŲ BROO 
KLYNE

“Laisvės” 277-tame nu
mery A. B. rašo:

‘ Kaip žinote. Brooklyno so
cialistų kuopa ir Skloka No. 2 
sugriovė musų pastangas su
rengti vieną didelę lietuvių de
monstraciją už Ispanijos kovo- 
tojus...

“Prisidengę Ispanijos kovo
tojų vardu, jie (sklokininkai) 
šaukė savo locną mitingą lap- lazdos galas,” kuriuo kuni- 
kričio 20 d. Tai buvo grynai gų laikraštis norėjo atsikir- 
sklokininkų darbas. Tiesa, gar- sti prieš socialistus, 
sino, kad prakalbas rengia Bet pasirodė, kad tai la- 
‘LDD Centralinė Kuopa. LSS. bai prastas ginklas. Vietoj 
19 Kuopa ir ‘Naujoji Gady- suduoti juo socialistams, 
nė.’ Bet ta vargšė LSS. 19 “Darbininkas” užkabino juo 
kuopa buvo Įsprausta Į vidurį pats už savo kupros, 
tik šiaip sau. Visas biznis bu
vo Sklokos No. 2.

“Apgailėtina, kad Dr. Mont
vidas. Michelsonas, Bagočius 
ir Gugis taipgi užkibo ant 
Sklokos No. 2 meškerės. Jie 
žinojo, kaip dalykai stovi, ta-»

(1) Streikuotam, » juriniokai Saa Franeiscoa nofit« pildei u; ja vandens frontą. (2) Vokietijos fašistų užsie
nio reikalu miaieteris von Šeurath (kairėj) tariasi su Musolinio agentu Čijanu apie "bendrą frontą prieš ko
munizmą.“ (3) Belgijos resistg (fašistą) vadas Leon Dešrele. vadinamas “Belgijos Hitleriu.“ šiomis dienomis 
jis mėgino padaryti Belgijoj pervers asą ir buvo pasodintas už tai kalėjiman.

Rašo prof. P. Manteifel.
Išauginti 

sakomis,
iš mažų dienų pripratome 
galvoti, kad liūtai ir tigrai 

kiškiai—bailus, asi

susliko. Paukšteliai šie peri

di ir eserai, ir esdekai. ir šiaip 
bet kokio plauko socialistai.’’ 

Tai toks yra tas “antras

Visų pirma, “Darbinin
kas” susipainiojo chronolo
gijoj. Jis kalba apie bolše
vizmą, kuris įsigalėjo po 
1917 metų revoliucijos, o 
“Naujienos” kaltino kuni
gus uz parsidavimą caro 

ciau jie nematė reikale subar- - valdžiai per 1905 metų re
ti savo žmones LSS. kuopoje, voliueiją-
k?d.tailL_.negrsuu Tais metais apie bolševil-

____ _ _______.. pneė,n*ai’ aP®imdami Lietuvoje da ne
panaudoti iškeltas skloka‘ patarnauti, jie dar. ne- girdėjo, todėl kunigai nega-

reveliacijas diskreditavimui tiesioginiai,„padrąsino juos ta- jį teisintis, kad gindami tuo- 
progresyvių, o savuosius, ku- me darbe- • met caro valdžią, jie gynę
rie pamelavo apie savo amžių, Tas ne tiesa. Michelsonas Lietuvą nuo bolševizmo, 
gali nuslopinti. Tada susidarys buvo kviečiamas ne “sklo- “Naujienos” teisybę sako, 
Įspūdis, kad progresyviai yra kai patarnauti,” bet paša- kad tai, kas dėjosi Lietuvo- 
dideli melagiai, nors tikreny- kyli socialistų mitinge pra- je 1905 metais, lietė tiktai 
bėję gali būti atbulai. kalbą apie Ispaniją. Mes pačią Lietuvą. Pavyzdžiui:

“Lietuvos žmonės tais

elgesio kitaip negalima pa-Į 
vadinti, kaip politinis sabo
tažas.

Bet ateity to jau nebusią. 
Nors “Tėvynės” redakto
rius sušilęs aikšino, kad p. 
Vinikas turįs pilną teisę ne
patinkamų jam žmonių į 
SLA. neįsileisti, ir niekas 
tos teisės negalįs iš jo atim
ti, tačiau Pildomoji Taryba 
paskutinėj savo konferenci
joj atėmė. Ji nutarė, kad ap- 
likanto tinkamumą turi 
spręsti ne centro sekreto
rius, bet kuopa, kurion jisai 
Įsirašo. O jeigu jau kartais 
kuopos liudymo neužtektų, 
tai tuomet turi spręsti visa 
Pildomoji Taryba, bet ne 
/ienas sekretorius.

Mums gaila p. Vitaičio. 
Rudis nunešė ant vuodegos 
jo visą sekretoriaus teisių
‘interpretaciją.”

“Paaiškėjo, kad tūli žmo- manome, kad taip pat buvo 
nės, kurie norėjo Įstoti Susi- ir SU kitais kalbėtojais, iš- 
vienijiman ir kuriuos priėmė skyrus Bago^ių, kuris tose 
atatinkamos kuopos, neisilei- prakalbose visai nedalyva- 
džiami Susivienijimam Tie vo,
kandidatai, kaip paaiškėjo, yra “Keleivio” redakcija vi-1 
tinkami ir daktaras pripažino suomet buvo ir yra tos nuo- 
juos tinkamais, bet Vinikas, monės, kad skaldyti pažan- 
Centro sekretorius, jiems pa- giujų Žmonių spėkas yra ne
stojo kelią Įžengti į Susivieniji- pateisinamas darbas, ir to
mą. Pasirodė, kad Vinikas yra dėl mes pilnai sutinkam su 
sukūręs savotišką ‘informacijų tuo, kad prakalbos bend- 
biurą.’ Jam ištikimi žvalgai rais klausimais turėtų būt 
pranešinėja apie tą ar kitą rengiamos bendrai. Jeigu 
kandidatą informacijų, iš ku- Brooklyne Įvyko kitaip, tai, 
rių sudaromas kaltinimas (ne mums rodos, kaltinti reikė-Į 
viešas) ir kandidatas nepri- tų brooklyniečius, o ne kal- 
imamas. Vieno paties Centro bėtojus iŠ kitų miestų, 
sekretoriaus nuožiūra.“ Į ---------------

NE ABUDU LAZDOS GA
LAI VIENODI.Matyt, čia kalbama apie 

tas “informacijas,” kurių 
tikslas yra šnipinėti, kuriai: South Bostono “Darbi- 
sfovei aplikantas priklauso, ninkas” norėjo nusitverti už 
Jeigu tas “informacijų biu- to lazdos galo, kuriuo “Nau- 
ras” praneša slapta » SLA. jienos” vanojo kunigams 
centrą, kad naujas aplikan- kaili dėl caro valdžios rėmi- 
tas priklauso pažangiųjų mo. Nusitvėręs už to galo, 
lietuvių pusei, tai tokio ne- jis norėjo antruoju galu už- 
Įsileidžiama, kad ateinan- traukti “Naujienoms” ir 
čiuose viršininkų rinkimuo- bendrai visiems socialis
te pažangieji nesumuštų fa- [tams. 
šistuojančių tautininkų. I Tas antrasis lazdos galas

Bet “Vilnies” korespon- yra tas neva faktas, kad mi- 
derntas sako, kad šitokiai šias caro garbei giedojo ne- 
politikai užkirsta kelias, tik kunigai, bet—

žmones tais me
tais kilo prieš caro valdžią, 
reikalavo lietuviškų mokyklą, 
lietuviškų teismų. — reikalavo 
seimo Lietuvai. O kunigai sa
vo vadų lupomis skelbė kerštą 
ir pagiežą tam judėjimui ir ne
sidrovėjo net riešai girtis, kad 
jie padeda caro valdžiai jį slo
pinti !

“Tai kam čia ‘Darb.’ edito- 
rialų autorius bando pusti du
rnus į akis savo skaitytojams 
ir maišyti tą žmonių kovą su 
bolševizmu ? Istorijos rekordų 
šiandien jau mes nepakeisi
me.” -* .

Tai ve, koks yra tas “laz
dos galas,” kuriuo socialis
tai šukuoja kunigams nuga
ras. Atsilaikyti prieš jį nė
ra kaip.

SABOTAŽAS SUSIVIE
NIJIME.

nes- ■
“Nutarta, kad ateityje, to

kiuose atsitikimuose, galutiną 
sprendimą darys visa Pild. Ta
ryba. Vadinasi. Vinikas nega
lės vartot diskriminacijų prieš 
radikalus.’’
Bet prasčiausia dalykai 

išrodo su SLA. albumu. Gir
di:

“Apskaičiuota, kad SLA. 
Jubiliejinis Albumas atsieis 
apie $10,000, o Albumas, kaip 
išrodo, bus atspindis tautinin
kų paaauliožiuros, nes jĮ tvar
ko m kas kitas, kaip mažaraš
tis Strimaitis. Lietuvos atsto
vybes pdpuliarizavimui bu pa
švęsta pat 1Ž puslapių. Kad

“ir daug pasauliečių pareik
šdavo uolios ištikimybės cariz
mui, pav. Gilius ir Botyrius 
net pravoslaviją priėmė ir uo
liai platino lietuvių knygas, 
rusiškomis raidėmis spausdirt- 
tas. Net Basanavičius rašyda
vo carui palankiems rusų laik
raščiams.”

Pagaliau “Darbininkas” 
teisina kunigus, kad 1906 
metais jie ėjo su caro val- 
džia prieš revoliuciją, nes 
toji revoliucija net ir socia
listams nebuvusi naudinga. 
Sako:

“Nes ką gi rusų revoliucija 
davė socializmui? Ne ką kitą, 
tik bolševizmą, nuo kurio čisu-

H1TLERIO PINIGAI 
SMUNKA.

Nors fašistinė Vokietijos 
valdžia atsisakė nuvertinti 
savo markę kartu su Fran
cuzijos ir kitų šalių pinigais, 
vis dėl to jos valiuta pradė
jo smarkiai smukti. “Nau
jienų” korespondentas pra
neša iš Lietuvos, kad ir te
nai Hitlerio pinigams žmo
nės jau nebeturi pasitikėji
mo. Sako:

“Seniau už vieną vokiečių 
Reichsmarkę reikėjo mokėti 
du litu keturiasdešimts centų, 
o šiandien, tai yra spalio 19 d., 
jau mokama tik vienas litas 
trisdešimts centų! Bet tai dar 
butų pusė bėdos, dalykas tas. 
kad visi vokiečių pinigus ven
gia imti. Net Lietuvos bankai 
vokiečių markes atsisako imti. 
Aišku, kad prie tokių apystovų 
Lietuvos prekybiniame pasau
lyje susidarė neramus laikas ir 
gana nervingas ūpas. Seniau 
prasidėjusi gyva prekyba da
bar staiga pradeda vėl apmir
ti. Juk niekas nėra tikras, ko
kia markės vertė bus rytoj. 
Todėl, prasideda tik spekulia
cija, bet rimta prekyba suran
da daug kliūčių. Kitose valsty
bėse irgi panašus reiškiniai 
prasideda, ir tenais daug kur 
susilaikoma vokiečių markė 
imti, arba daryti kurias nors 
ilgesniam laikui su vokiečiais 
prekybines sutartis.”

solcų fronte ne viskas ramu. 
Šen ben ten pasireiškė bruzdė
jimai ir riaušės. Prieita iki to. 
jog uodegos nebeklauso galvų.. 
Maskvinių diktatūra, jei ji pil
nai įsiviešpatautų, skaudžiai 
atsilieptų ir ant socialistiško 
kailio.

“Bet SLA. Pildomos Tary
bos didžiuma gerai supranta, 
jog be komunistų pagalbos jie 
neteks pelningų vietų. Užtai 
šiomis dienomis tapo pasiųsta 
į kolonijas Dr. A. Montvidas, 
kurio pareiga bus sulipdyti pa
krikusį raudonąjį frontą. Jis, 
kaip karinis ‘feldmaršalas,’ 
turės neapribuotą galią teisti 
gyvus ir numirusius.’’

Taigi išeina, kad “pakri
kusiam frontui lipdyti” D-rą 
Montvidą yra pasiuntusi 
SLA. Pildomoji Taryba. Iš- 
tikrujų gi jo kelionė neturi 
su SLA. Pildomąją Taryba 
nieko bendra. Jį siuntė A- 
merikos Lietuvių Kongreso 
Vykdomasai Komitetas de
mokratinės tvarkos Lietu
voje atsteigimo reikalais.

Ar nebūtų “Sandarai” 
sveikiau, jei ji nekalbėtų 
apie tokius dalykus, kurių 
ji nesupranta?

tosi i kitu; Mažas paukšte-
narsus, Kiškiai—Dailus, asi- H? dr*siaki jr na,rs!ai k<),™Ja
iai kvaili, kiaulės nešvarios “ sa™tik prisiartina, paukštelis įsi-

Tačiau faktai įrodo, kad k™ba “a«ai? > »
mes dažnai klystame, spręs- '??,k tam,. ffkaUa,> kad 
darni apie gyvuliu elgsena ,7. susuk.?
ir palinkimus. ’ ’ ' n£hando hstl 1

Faktai.
Zoo sodan netikėtai pate

ko jaunutis ožiukas — tarp 
tigrų. Trys didžiuliai žvėrys 
atsistojo gynimosi pozosna.
Ožiukas, pripratęs žysti, pa
sisuko Į tigrą, tiesė snukeli.
Niurgzdami ir kišdami dan
tis, žvėrvs atatupstom ėmė , , . . ..
trauktis* nuo ožiuko. Pri- Puola tlk tuos’ kune uz JI 
spausti prie sienos, jie atsi- mazes*u- 
;tojo piestu ir užsimerkę, su Baigiant tenka pasakyti ir 
mišę, gynėsi matarodami i apie kiaulę. Tai yra švariau- 
šalis kojomis. * sis. gyvulys. Visi kuituringų

Pav. akvariume tenka ūkių kiaulių augintojai pa
matyti, kaip greta plėšrios stebėjo, kad jei kiaules ge- 
lydekos ramiai plaukioja H2
auksinė žuvelė. Dantinga ly- la^ai 
dėka ryja sidabrines žuvis, 
bet auksinė spalva jai neži
noma.

Smaugliai, įpratę, prary
ja baltus paršelius, bet deg-

is jau nei 
nebando lįsti i urvelį, jei pa
mato jame paukšteli.

Verta suminėti Sacharos 
strausą-struti. Tai milžinas 
paukštis. Jo kojos smūgi- 
daug stipresnis, negu arklio 
spy rimas. Bet strutis tuoj 
nusileis ir ims trauktis, jei 
ar.t lazdos pamausi kepure 
ir iškelsi ją viršun. Jis, mat.

rai užlaikyti, tai jos elgiasi 
švariai. Jos savo butą 

sutvarko taip, kad pasidaro 
net atskirame nuošalesnia
me kampelyje tualetinę vie
tą. Kiaulės mėgsta maudy 
tis, ir ne jų kaltė, jei joms

lų nekliudo, nes ta spalva PasĮtaiko tik balos... 
jiems nepažįstama. Tai iš- šie pavyzdžiai rodo, kaip 
aiškina tūlas gyvulių elgse- dažnai neteisingai žmonės 
nos paslaptis. * ' mano apie gyvulių elgseną

Milžinas stipruolis, šiauri- k kkus J1? budo savumus. „
nis baltasis lokys, dažnai__________ ____ __
maitina savo mėsa drąsius
šiaurės keliauninkus nes su- Amerikos Darbu Fe- 
sidomejęs nepažįstamomis 
esybėmis, žiūrėdamas ir 
uostinėdamas jis taip arti 
prie žmogaus prieina, kad 
šis nukauna loki.

deracija Taikosi Su 
Leivisu.

“Keleivy” buvo jau rašyžodžiu, šie drąsuoliai el
giasi ne pagal
“’takim asilą. Asilas, rijab°kuri i£pS

šmėseiluoja ir drebina odą,kai nori nubaidvti gylius, mis- ,uniJomiį kunas Fede' 
humoujv SJ'““0’ racijos taryba suspendavo 

dėl organizavimo plieno 
darbininkų už Federacijos

senas chre^-ita’ Tampos mieste, Flo- 
s ; ridoj, susirinko Amerikos

muses ir kitus kraugerius.
Tačiau man teko matyti 
kaip nepaprastai reagavo;^-f--„jj-j 
asilas pasirodžius, šuninei ,pie\ng)iakašiu vkd, Lewi. 
musei — kraugerei, kun y- į j « -- - ‘ 10 į! • t
pač kankina naminius gyvu- i nnnliūs Azijoj. n aPie Lo.00,000 narių. Ne

IR DA VIENAS ŠŪVIS 
PRO ŠALĮ!

Kad jau nesiseka “San
daros” redaktoriui šaudyt į 
bendrą frontą,” tai nesise

ka. Štai, 20 lapkričio jis sa
vo “bruožuose” rašo:

“SLA. Pildomos Tarybos 
suvažiavimas tyčia ar netyčia 
supuolė su ‘bendro fronto* ma
siniu mitingu Brooklyne. šia
me mitinge kalbėjo p. Bago
čius..” '

O tuo tarpu faktas yra 
toks, kad tame mitinge Ba
gočiaus nei kojos nebuvo.

Prastas “strielčius”, tas
Sandaros” redaktorius! 

Jis jokiu budu negali pa
taikyt į “cielių”

Berniūkštis iš
dykaudamas nuėmė musę 
nuo šuns ir uždėjo ant asilo.

tekti šitokios galybės, Ame
rikos Darbo Federacijai bu
tų didelis nuostolis. Negana

Pastebėjęs ant savęs musę t atstumtos šitos unijos tu-

24 lapkričio “Naujienų” 
laidoje skaitome šitokį da
lyką:

“Amerikos lietuvių spaudoj 
praskambėjo skandalingi dalv-I 
kai. kurie dedasi didžiojoj mu- • 
su išeivijos bepartinėj, fran- 
ternalėj organizacijoj, Susivie
nijime Lietuvių Amerikoje. į

“Si organizacija, švęsdama 
šįmet 50 metų gyvavimo jubi- 
«*• paskelbė -Aukse Vajų' Vokieti}? tortttičas (nac'iV 

kas) fašizmas!Bet, nežiūrint to, SLA. .
centro sekretorius p. Vinikas,' 
priduotas jam naujų narių ap-, 
likacijas atmeta. Ir tai daro 
vien politiniais sumetimais.
Atmeta tokius aplikantus, ku
riuos priėmė kuopos, kuopų 
daktar. kvotėjai ir centro dak. 
kvotėjas. Atmeta vien dėl

Tai ve, prie ko privedė

“SANDARA” V£L SU
SAPNAVO.

Nelabai senai “Sandara” 
parašė visą istoriją apie 
“Keleivio” redaktor i a u s 
“sūnų,” kurio iis visai netil

to. ri, o dabar, 46-tame nume- 
kad aplikantas priklauso kitai fy, prisapTIAVO nebotų daly- 
partijai, negu sekretorius, ki- kų apie “kdflisolcus.” Girdi: 
tų Įsitikinimų bei pažiūrų ar _ . . .
buvęs p. Viniko priešas, jĮ kri- **
fsIrivM ir 99 VIIICB JOn Žili MM (m&iy t, JOS
Wttvę8 turi ilgas kojas, kad gali Mg-

Mes manom, kad šitokio ti!—“Kel.’* Red.), jog kom-

DARBININKŲ ŽODIS”
VIRTO “LIAUDIES 

BALSU.”
Kanadoj leidžiamas ko

munistų “Darbininkų Žo
dis” pakeitė savo vardą. 
Dabar jis vadinasi “Liau
dies Balsu.”

Aiškindama tos permai
nos priežastį, redakcija sa
ko:

“Kadangi smarkiai vystosi 
liaudies judėjimas, todėl ir 
spaudoj turi atsispindėti to ju
dėjimo dvasia. Dėl tos priežas
ties daugelis Kanadoj išeinan
čių laikraščių senai jau pakei
tė savo antgalvius. Tas pats 
daroma ir su Kanados lietuvių 
laikraščiu.”

Mums pirmu kartu tenka 
girdėti, kad dėl liaudies ju
dėjimo sustiprėjimo “dau
gelis Kanados laikraftčių se
nai jau butų pakeitę savo 
antgalvius.”

asilas atsigulė ir ėmė volio
tis, lyg būt norėjęs plokščią 
ir kietą musę sutraiškyti. 
Antras berniūkščio bandy
mas buvo liūdnesnis: pama
tęs berniuko rankose musę, 
asilas taip spyrė, kad ber
niukas nuriedėjo į griovį. 
Tur būt, tokia elgsena nėra 
taip jau kvaila...

Daug yra pasakų apie 
zuikelių bailumą. Lyg neži
noma, kad zuikį kovoj už 
būvį gelbsti kojos. Bet zui
kis neprotingai nebėga ir 
veltui jėgų neeikvoja. Nuo 
negreito šuns kiškis bėga 
pamažu ir skersuodamas į 
besivejanti pasižiūri. Argi 
jis toks jau bailys?

Man teko matyti, kai jau
nas arkliukas atsargiai 
šniukštinėdamas iš lėto arti
nosi į kažką, pastatęs ausis. 
Paskui arkliukas sustojo ir 
iš po jo nosies pakilo kiškis, 
kuris smarkiai grybtelėjo 
nagais arkliuką per veidą. 
Arkliukas atšoko, o kiškis 
vėl patogiai atsigulė senoj 
vietoj.

Kartą aš mačiau, kaip trįs 
kiškiai, bėgdami nuo šunų, 
įsimaišė avių būrin ir dingo. 
Niekas kažkodėl nesistebi 
kai zuikiai naktimis ties pri
rištų šunų budelėmis grau
žia kopūstų kotus, nors jie 
dieną juos vejojosi lauke...

Daugelis stebėjo, kaip kai 
kurie šunės atsargiai apeina 
-vištas. Mat, maži būdami, 
jie patyrė perėklių snapą, 
sparnus ir nagus. Taigi, ir 
višta gali įrodyti, kad reikia 
gerbti jos jėgą!...

Labai įdomus pavyzdys 
paukštelio čekano-sokėjo ir

lėtų įkurti atskirą unijų są
jungą ir pradėti atvirą kovą 
su Amerikos Darbo Federa
cija.

Taigi, kad šitokių gali
mybių išvengus, Federaci
jos konvencija pereitą są
vaitę nutarė pakviesti Le- 
wisą i taikos derybas ir pra 
ridėjusi skilimą kaip nors 
sulopyt. Ar tai pavyks, pa
matysime vėliau.

KELEIVIO” 
KALENDORIUS

1937 METAMS.

“Keleivio” Kalendorine 
1937 metams jau ruošiamas 
spaudai ir jį galima jau da
bar užsisakyti prisiunėiant 
prenumeratą už laikraštį.

Kaip ir visuomet, Kalen
doriaus kaina “Keleivio” 
skaitytojams bus 2S centai 
(Tiems, kurie “Keleivio” 
neskaito, u ž Kalendorių 
skaitome 50c.)

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

Be to, bus aprašytos “Juo
dojo Legijono” paslaptys, 
kaip tie teroristai žudo

r ko jie aiekia.

“KELEIVIO” DRAUGAI! 
Pasiūlykite "Keleivį” kiek

vienam savo draugui. Tik $2
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ĮĮ AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
Žinios Iš Cievelando Ir Apielinkės. Amerikos Bedarbiai Stato Da Vieną Užtvanką. \PHILADBLPHUOS LIETUVIŲ ŽINIOS.

KAS NIEKO NĖVEIK1A 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Apvogė lietuvių šeimyną- Tarp miesto politikierių
Nežinomi svečiai aplankė e*na karšta kova dėl pakeli-

vieną lietuvių šeimyną ir na- a1^ I?‘es“ J7”* “• 
vogė KUO dolerių, Wie bu- rlams- Dabar taiybos nariai 

6 - ** gauna po 1,800 dolerių įvo paslėpti kur tai “sau-. - . -
gini" vietoj. Seimininkė "“tus-. °n°n pl?v.est‘ !'S, 
maniusi, kad niekas negalė- ‘5™*- bu? m„oka'
jęs tos vietos žinoti Bet pa- P!a p° $3-®°° 1 ">«»“•.Rals- 
>iiode, kad kas nors sužibo- kla- kone P™ <«a-
jo. Vagis yra nužiūrimas, baltinių algų miestas išmo-
bet kol kas šeimininkai nei ka tarybos nariams $59,000 
nori nieko sakyti, nes neturi Per, metus, o pagal naują 
aiškių įrodymų. Matai, kaip."vim, reikėtų ,smo- 
V- ten naminė parfavi-kada
nėjama ir visokių “draugų” 
užeina.

Šiomis dienomis Cleve
lande mirė Juozas Jokubau- 
t kas. Velionis buvo kitą syk 
darbštus žmogus, darbavosi 
pašalpinėse draugijose ir 
turėjo daug draugų. Prieš 
kelioliką metų gyveno Pitts-

ta. Gal tai ir nebūtų per
daug didelis reikalavimas, 
jeigu tarybos nariai dirbtų 
pilną dieną miesto reika
lams ir negalėtų turėti kito 
užsiėmimo. Bet dabar yra 
kitaip. Visi tarybos nariai 
turi kitus darbus ar biznius, 
prie kulių praleidžia dau
giau laiko ir dar daugiau 
urdirba. Yra nemaža tary-

Vaizdelis parod 
stato Ford Peck

LAWRENCE, MASS.
Aukos Ispanijos demokra 

tijai ginti.

burghe ir buvo Lietuvos Su __
nų Draugijos pirmininkas. bosVarių, kiri7nėTTr sJsl- 
Veliau atvyko } Clevelandą vįnkimų nelanko, visus savo 
ir vertėsi bizniu. Paliko mo- rapOitus raštu prisiunčia, ir
terj ir dukteris nubudime. Uį nori gautį $3,000! Dėl skyrė komisiją iš Ig. Čtila

.. . ~ , tos priežasties daugelis pi- dos, A. Kavaliausko, J. Šu
Mayfar Casino, didžiau- įįečių priešingi jų algų pa- petrio, S. Penkausko, A. Tą

sią pengtas naktims kliu-j kėlimui, o reikia juk neuž- raškos ir J. Žilionio, kad 
bas, paskelbė bankrutą. miršti, kad politikieriai ir parinktų aukų Ispanijos
«ian°ooo 1UbaS daug gauna- Ne vienas tary- Liaudies ' Fronto kovoto-
$100,000, o skolų virs bos narys jau nusipirko ke- jams, kurie gina demokrati-

PHILADELPHIA, PA 
Rinkimų audrai praūžus.
Labai švelni buvo rudens 

diena. Tik politiškas štur
mas siautė po visą kraštą.
Siautė jis lytuose, vakaruo
se, šiaurėje ir pietuose. Y- 
pač siautė jis musų mieste ir 
musų “uolų” valstijoje. Tai 
buvo šių metų lapkričio mė
nesio 3-čią dieną, Amerikos 
prezidento rinkimų dieną.

Politikiškas viesulas mu-i _ __ __
sų mieste ir valstijoje> pra- 1 daugiau kTmėtiTjėi
dėjo formuotis jau 19o_ me-; politikiškai butume buvę 
ta». Nuo to laiko jis pradėjo gudresni. Nes beveik kiek- 
/Ld^, smarkiau suktis. 1934 vienas kandidatas, kuris tik 
ir 1935 jis dar smarkesnis ėjo demokratų sąrašu, buvo 
pasirodė, raganaus, suku- išrinktas. Net “Juodojo Le- 
rys pasidarė toksai stiprus, gjjono’' nariai, prikibę prie 

' kad kas tik mėgino pastoti Roosevelto skvernų, pateko 
>dc Amerikos bedarbius prie \VPA viešųjų darbų Montanos valstijoj. Jie čia į jam kelią, tą jis parbloškė, į Kongresą. Jei pas mus bu- 
i užtvanką, kuri kaštuos $49.881,000 Darba finansuoja federalinė valdžia. sutriuškino ir numetė į Šalį, lu atsiradę daugiau tokiu 

1936 metais. Tai buvo pre- Jį-ąsių lietuvių, klip Dr. Va

stovais Pennsylvania legis- 
laturon; į Ohio valstijos le- 
gislaturą išrinkome Joną 
Deraitį, o Joną T. Žiūrį į 
Chieagcs miesto teisėjus. 
Šis lietuvių laimėjimas ne
turėtų tuo ir pasibaigti. Mes 
turėtume tuoj rengtis bu
siantiems rinkimams. Mes 
karštai sveikiname visus lie
tuvius busimus įstatymų da
vėjus ir naują lietuvį tei
sėją.

Mes galėjome šiais rinki-

KENOSHA, WIS 
‘Surprise party.

myniško gyvenimo sukaktu- į zidento Roosevelto ir de- jybus į, Janušaitis, jie butų 
vęms paminėti. Draugai Čer- mokratų partijos pergalė y)Uvę išrinkti. Tačiau mes

Draugams A Kvederam^ niauskai V™ pavyzdingi ir ant “nekarunuotų Ameri- j didžiuojamės ir tuo, ką lai-
4LDLD 27 kuona čia na- šukavo 20 metu šeimv- draugiški žmonės, todėl į ši- kos karalių ir jų pasekėjų. ražjom. Mums liekas tik
.„.TV niško gyvenimo. Ta proga Rokill.susirinko ras 200 šturmas jau nutilo. Da-'palinkėti musų išrinktiem-

jų artimi draugai 21 lapkri- viet?.n^ “'.jš tolimesnių ko- bar rengiamasi darbui kurti siems įstatymdavėjams pa
čio surengė jiems “surprise IonUŲ svečių. naująjį gyvenimą. Likučiai sidarbuoti Amerikos visuo-
party” Poloniu Hali salėj. Kartu visiems svečiams po viesulo sušvelnėjo, nuri- menės, ypač darbo žmonių, 
Susirinko apie 200 svečių ir bevakarieniaujant, keliatas mo; nupuolė pirmesni jų smulkių biznierių ir profe- 
pakviesti dd. Kvederai. Prie draugų pasakė prakal- pasitikėjimai, kad jie gale sionalų gerovei. Mes, phi- 

bėles, o draugai Černiaus- jo pastoti jai kelią... padelphiečiai lietuviai bal-
kai padėkojo svečiams už Mes, lietuviai, turime jau- suotojai, ypatingai seksime 
gerus linkėjimus ir suneštas stis geriau, kad susipratome Pennsylvanijos legislaturoj 
dovanas. eiti pavėjui. Nors nedaug, D-ro Valy baus ir A. Janu-

Vietinio Jaunuolių Choro bet visgi šį-tą mes laimėjo- šaičio darbus.
kvartetas sudainavo porą me. Pirma, kad pradėjome! Po viso šturmo, savo lai- 
dainelių ir keliatą dainelių susiprasti politiškai; antra, mėjimais pasidžiaugti phi- 
pritariant visiems kartu, pramokome galvoti praktiš- ladelphiečiai lietuviai ren- 

„.y- nescnal sugaus, vokie- Po 1 d0.eri _ John Ur. Lapkričio 22 dieną mudu Toliaus ėjo šokiai iki vėlu- tai ir, trečia, aktuališkai.lai- gia peki lį 17 saųšio. Ban-
kesnio (taksų) panaikini- ujos papa?akojo čia miesto bona< Boles Churlžnk V !“ sv0«enl; p.lePahu lr..mo; . . . .... mojome keliatą vietų. Isiin- kietai) bus pakviesti ir is-
mą piliečiai balsavo 3 lap- anditnriini kad Hitleris at- n - DOies,^nu[y tenmis nutarėm nuvažiuoti V akanenes reikalais ru- kome pora lietuvių, D-rą rinkti pirmi lietuviai jsta- kričio dieną, kada buvo ren- i? d^^ku viską ir i ^icero- I1L’ aplanku savo pinosi Tamošiūnai ir Miku- Valybu ir A. Janusai t į, at- tymdavėjai. Z. Jankauskas,
karnas prezidentas Dabar ^^iSia^Ld nazlstsmu. Pakeliui čioniai: valelius tramino sa- i
krautuvėse taksai bus ima 
mi tik už tuos produktus

JO,000. Reiškia, 200,000, jį^ dešimtų tūkstančių dole- ją nuo kruvinųjų fašistų, 
dolenų trūksta. Yra daug vertės nuosavybių kada Aukų buvo surinkta $19.10, 
darbininkų algų užvilktų, tarybos pasitraukė, o pir- kuinuos komisija pasiuntė

ma nieko neturėjo. tiesiai komitetui, kuris ren
--------- ka pinigus Ispanijos Liau

- , , ,, . . Dorothy Fuldhiem, rašy- dies Frontui.
valgomųjų produktų visoj toja ir ne bloga kalbėtoja, Aukavo šie asmenys: 
Ohio valstijoj. L z to mo- nesenai suervžusi iš Vokie-

Lapkričio 11 dieną buvo 
panaikintas mokesnis ant

geros vakarienės buvo pa- bėles, o, draugai Černiaus- jo ^pastoti jai kelią... 
sakyta daug gražių kalbų ir - -
linkėjimų. Gaila tik, kad
drg. Kvedero sveikata ne
pergeriausia. Linkime, kad 
jis greitai pasveiktų.

Atsilankius į Cicero, UI.

- dT Antanas Btth c“ Si^rvš; . DETROITO lietuvi naujienos.
^i^i^dirbų pc eoir ^o“ _p.Alek^o-duga& kad; . ---------------

kad surasti tenai -gyvenantį
kurie nėra valgomi; taftigi 7o“vala‘ndį“į'‘sąvJiį''tik'užinif°M°Saukas ^Bmė-
mra^U(^ketl akSUS ir reS" pąyal«yms*’ nas, ‘ P. Raugelevičius, K. žm didaausis var
toranuose. Sako, kad bruzdėjimas tar- Kiezula ir £ Dzeventaus- 'dMUiauSl> var

---------  pe biednuomenės esąs dide- kas
Majoras Burton turėjo lig, ir Vokietijoj gali kas po 2s centus — F. Vana 

pasikalbėjimą su finansų nors iškilti, nes fašistų jun-
direktorium ir kitais miesto gas jau nusibodęs žmonėm, 
valdininkais, kaip butų ga- Kitos fašistiškos šalys irgi 
Įima sumažinti mokesčius esančios pavojuj, nes darbi- 
ant mažų namų. Po ilgo pa- ninkai jau eina prie susipra- 
sikalbėjimo buvo išrinkta timo.
komisija, į kurią ir pats ma- ---------
joras įnėjo; ji turės paga- Angelo Porrelo, buvęs 
minti kokį projektą taksų cukraus karalium prohibici- 
sumazinimui. Lz~ kelių są- jog iaikais ir pasidaręs mi- 
vaičių vėl bus šaukiamas t bOną dolerių, vėl papuolė 
susirinkimas, kuris įsklau- belangėm Federaliniai a- 
Sys tą projektą. gentai nužiūrėjo, kad jis vėl

ja' ------ --  atidarė bravorą savo na-
' Kaž kas paleido “cuda.u-, muose, ir vieną dieną nuėj’o 
ną” žinią, buk kas tai gir- ten padaboti. Jie stovėjo 
dėjęs Kalvarijos kapinėse skersai gatvės, kai Porrelo 
muzikos ir giesmių balsus išėjo per duris ir žvalgėsi, 
kilant iš vieno kapo. Todėl Tuo tarpu pasigirdo di- 
kvailos davatkos dabar ten džiausis sprogimas. Kada a- 
eina ir per dienų dienas gentai subėgo, tai rado spro- 
meldžiasi, laukdamos to gūsį verdamąjį katilą pen- 
“švento balso” atsiliepiant, kiolikos šimtų galionų. At- 
Net pats vyskupas pradeda rasta už apie pusę miliono 
tuo pasipiktinti ir rengiasi dolerių vertės alkoholio, 
prašyti policijos, kad tuos Taigi Porrelo vėl pateko be- 
neprotaujančius žmones iš langėn, kur už degtinės va- 
ten prašalintų. rymą jau nesyk yra sėdėjęs.

ir A. Mzevemaus- jęorg a(jregą turėjome, 
bet naudos iš to nedaug, nes 

„ ~ . , , , m gatvės neturi užrašu, o ant
gas, M. Sakalauskas, J. Tar- namų jury nėra numerių, 
toms J. Rudis, A. Karmazi- ^aj telefono stulpo yra 
nas’. Zuromskas, A. Sta- prikalta blėta, bet ji jau su- 
nevicius, A. Lapinskas, b. iankstyta, surūdijusi, ir gat- 
Grenda, P. Bogadonas, P. v^g vardą išskaityti iš jos 
^abrenas. K. Dykinavicia, nejmanoma. O žmonių vaik- 
R. Grigaliūnas, F. Zula, C. §čiojant irgi nesimato—tar- 
Stanavicius, S, Stanavicius, ^um butų išmiręs visas mie- 
I. Petrauskas, A. Aleksoms, otelis. Pae-aliau Damatėm 
A. Rackow, V. Krasauskas,
M. Balavičius, Ch. Palaima,
Ig. Razulevičius. P. Miški
nis, A. Jukna, A Friend, P.
Krųkonis, V. Gradinskas,

stolis. Pagaliau pamatėm 
vieną vyrą einant su alaus 
uzbonu. Klausiam, kur yra 
tokia ir tekia gatvė. O, sa
ko, da turit eiti tenai toliau. 
Pamojo ranka ir nuėjo sau.

y.,Chulada, S. Brazauskas g^bėtis reikia, kaip Cicero
ir Jonas Dt
Smulkiais gauta 25 centai.

Viso, $19.10.
S. Penkauskas,

33 Chestnut st., Lawrence.

WORCESTER, MASS.
Del “burdingieriaus roman

so su gaspadine.”
“Keleivio” 45-tam nume-

atsilikęs nuo progreso. Mu
sų Kenosha irgi nedidelis 
miestas, bet čia gatvių vai
dai šviečiasi per pusę my
lios.

Galų gale susiradome 
draugus Kavaliauskus, ku
rie mus puikiai priėmė ir 
pavaišino. Čia radome drau
gus Tipshus iš Chicagos, o 
vėliau pribuvo da ir draugai

draugai Černiauskai yra se 
ni biznieriai. Turėdami ge
ro patyrimo savo bizny, jie 
įsigijo nuosavą kepyklą, už
laiko alinę ir gyvena drau
giškuose santikiuose su vie
tos lietuvių visuomene.

Sena* Draugas.

Nepaprastai sėkminga* Dai- bė. Girdėjau kalbant, kad 
lės Chore vakaras. Jai .buvęs geriausias ir gra- 

Detroito Lietuvių Dailės žiausias vakaras, kokį Det-
Choras 1 lapkričio buvo su- ir01^° .,^uv2, ka<^?
rpncrps nirmutini rudens se- matę. Gal be Dailės Chorui, 

kuns stengiasi duoti publirengęs pirmutinį rudens se 
zono vakarą Lietuvių Salėj.
Dalyvavo ir garsus Chica- 
cagos artistes šokikas Vy- . _ ,
tautas Beliaius su savo 10 rengiaus. Programai pasi-
šokikų grupe. ba,«“' buv0 8olua! ab*)ose

« , ,.7 ... . svetainėse, jaunuoliai ir se-
• - \r' Publikos į šį parengimą ; nio j linksmino®! iki vidur-mire Vincas ^irinko tipk daili? kad np-1 i - * • •Tuynell, sūnūs Vinco ir Barbo- įusinnko tiek daug, kad ne !n^cio. Šeimininkes ir

.Uonis b«TOd.^X^K^Vto;l<lar“nk?i ’dirbo SUŽi'V' 
.aunas „ras, s« metų; mirs daugeliui teko

kai k$ nors nauja ir gera. 
Užtai žmonės ir myli jo pa

SEATTLE. WASH. 
Mirė Vincas TnynelL

Lapkričio 5 d.

kad patenkintų išalkusius ir
nuo šMies ligos. Per pukuti- sU)vž korido.
mus 6 metus jis buvo poliema- - ’
nu. buvo stiprus ir aukšto ūgio tėmyti programą. Var- 

i kada nors Lietuvių sve
rių tėm 
giaivyras. \ elionis parėjęs iš darbo ? • -- . j - tame yra turėjus tiek sviete-nuejo prigulti, it daugiau jau - * ...

neatsikėlė. Motina kiek vėliau
uėjo i kambarį, kuriame j'is 

buvo atgulęs prikelt eit į darbą,

lio. Girdėjau nuo komisijos, 
kad žmonių buvo apie 650. 

Programą atidarė Dailės

Ahthony Masino, žino- i Lietuvis P. G. paskolino 
mas Akrono gembleris, nuo savo geram draugui W. M. 
1929 metų pasidėjo į banką; 50 dolerių, bet W. M. “pa
virš 5,000,000 dolerių, ir miršo” skolą atiduoti, tat 
dabar federalė valdžia tai i skolintojas susitikęs jį gat- 
susekusi reikalauja apie mi-! vėj aptašė ausis. Dabar teis- 
lioną dolerių taksų už tas j mui pavesta išrišti, kuris iš 
pajamas. Per tą visą laiką;jų yra kaltas.
jis yra sumokėjęs valdžiai

ry tūlas Vėjo Vergas prira T , • - , k4 nebūtų dalykų apie mane Juknla‘- Malo.nu bu™. SU.^T 
ir mano drauįui Nors pil- naK drau?a,J Plekeli
nos pavardės nepaduoda- apį? prae. t . . ■
mos, tačiau iš inicialų ir ki- Draugai, Kavaliauskai yra

aplinkybių nesunku su- S?zaW1,lr
kam Vėjo Vergas J>e u2'41*10 valgomųjų daik

skaito “Kelei- 
ir

tik 200 dolerių. Gali atsitik
ti taip, kaip atsitiko su Chi
cagos garsiuoju Al. Capone.

Lapkričio 3 dienos balsa
vimuose Ohio valstijoj bal
sai pasidalino maž daug ši
taip: prezidentas Rooeevel- 
tas gavo 1,734,190 balsų, 
Landonas 1,129,570, Lem- 
kė 130,817, Browder 5,718.

Neilgai trukus Cievelan
do teismuose bus sudėti gar
siakalbiai, kad susirinkusi 
publika galėtų girdėta vigų 
liudininkų ir advokatų kal
bas.

Suvienytos Lietuvių Dr- 
jos laikė fėras svetainės 
naudai, net per tris dienas. 
Bet per visus tris vakaras 
žmonių atsilankė mažai. 
Rodos dabar laikai jau ne
taip blogi, kame priežastis? 
Tur būt tai dar vis praeitis

Vietos veikėjas, Jonas 
Polteris, su savo šeima lan
kėsi Pennsylvanijos valsti
joj, apie Donorą ir kitur. 
Aplankė savo gimines ir se
nus draugus. O ponia Blaš
ke vičienė lankėsi New Yor- 
ko valstijoj.

Jonas J

stengiasi įkąsti. » r •Jit sako/kad metei laiko Naujienas ir uoliai
atgal išLynno atvažiavęs Paulio polmką. Drg
čionai kavalierius L. ir ap- M1“8. uolus
sigyvenęs pas gerus savo “Keleivio skaitytojas ir re- 
draugus J. R prilipo prie meJas- Pasisvečiavę gryzo-

adinės kaip “bitė prie me nąmo. 
medaus.” Jis vadina tai Je.’ ka8. Keptoje
“burdingieriaus romansu su norėtu uzsirasyti Kėlėm 
gaspadine ” ar Naujienas, tai gali

Turiu pareikšti, kad tai kreiP.tisJ F1?”6’ aš patar‘ 
yra grynas prasimanymas. nausiu kiekvienam.
Aš buvau porą sykių nuva
žiavęs su šeimininke J. P. 
pas savo vaikus Lynnan, bet 
tai nebuvo joks “roman
sas.”

Patarčiau Vėjo Vergui 
pirma dalykus ištirti, o tik

C. K. Braze,
7022 Sheridan Rd.

BR1DGEPORT, CONN. 
Linksmai paminėta 20 metų

vedybų sukaktuvės
Lapkričio 8 d. Lietuvių 

paskui rašyti, nes kitaip gali Jaunu Vyrų Draugijos sve- 
prisivirt sau daug nemalo- tainėje įvyko draugiškas 
numų už šmeižtus ir gali vakarėlis draugų černiaus- 
prisieit teisme aiškintis. L. kų (Cherrių) 20 metų šei-

bet atrado lovoje gulintį be ža- Choras, V. Dermaičiui va
do. Tuojaus iššaukė gydytoją, dovaujant. Sudainavo ke
tas nuvežė į ligoninę ir už 7 va- liatą dainelių, kurios išėio 
landų ten mirė. Tėvams buyo labai gražiai; taip pat dai- 
dideiiai skaudus įvykis, nes tik navo atskirai Dailės Choro 
tą vieną sūnų turėjo. vyrai ir merginos. Choras

Velionis buvo nevedęs, gyve- turi gerų balsų, ypač iš vy
no pas tėvus. rų.

Lapkričio 7 tapo palaidotas Toliaus, šoko Vytautas 
ant Washingtono kapinių. Lai- Beliaius ir jo grupė, kurie 
dotuvės buvo didelės ir kilnios, išpildė visą likusią progra- 
Velionis prigulėjo prie masonų mą. Šoko įvairius lietuvių 
draugijos. Taipgi nuo policijos liaudies šokius ir kitų tautų, 
buvo benas, išlydint į kapus ir žydų, meksikonų ir kitų. 
kapuose griežė laidotuvių mar- Šoko grupėje, duetais ir so- 
šą. Buvo daug gėlių nuo pažys- lo, kurį išpildė Vytautas Be- 
tamų. draugu ir giminių. Vaini- liajus. Su Birute jis Šoko 
kus atsiuntė Tonylas broliai meksikonų šokius, o su Ve- 
Jonas ir Jokūbas iš Bostono ir netta Grybiute—žydų Šokį. 
M. Tuinyla iš London, Kanados. Visi šokiai buvo įdomus ir 
Į kapus palydėjo 150 automobi- gražus. Publikai jie labai 
lių. 4 policijos motorsildiai vedė patiko ii po kiekvieno šokio 
kelia. Tonylai seni Seattlės gy- šokikai buvo palydėti griau- 
ventojai. jie žinomi netik Seatt-.smingais aplodismentais, 
lės. bet ir aplinkinių miestų Iie-: Bernardas Cibulskis pa- 
tuviams plačiai žinomi. Tonylai griežė akordijoną; tai jau- 
yra “Keleivio” skaitytojai per nas, gabus vaikinas, Dailės 
daugiau 30 metų. Choro narys. Publikai jis la

Seniau V. Tonyla gyveno bai patiko.
Bostone ir turėjo rūbų dirbtuvę. George Raško, Dailės 
Iš Bostono išvažiavo į Los An- Choro pirmininkas, buvo 
gėlės, Calif., o iš ten nuvažiavo vakaro vedėjas: V. Dermai- 
i Seatlle. Wash. ir tenai gyvena tis, choro mokytojas, aiški- 
visą laiką. V. Tonylą plačiai pa-'no šokių reikšmę. Visiems 
žįsu ir bostoniečiai. šokikams grojo Elena Pet-

Mes giliai užjaučiame drsu-' fiukaitė iš Chicagos. 
gams Tonylams jų liūdnoj va-j parengimas detroitie 
landoj. “KeL” Skaitytojas, čiams duv

y ]
ištroškusius. Dailės Choro 
merginos, pasipuošusios gė
lėmis, tarnavo prie stalų, 
nešdamos užkandžius ir -gė
rimus. Biznis ėjo gerai ir vi
si buvo patenkinti.

Nežiūrint susidariusių di
delių išlaidų, chorai liks ii 
pelno. Dabar lauksim kito 
Dailė Choro parengimo.

Arpą.

DETROIT, MICH.. *
Svarbus pranešima* Detroi

to ir priemiesčių laisva
maniam*.

Šeštadieny, gruodžio S d., 
nuo 7:30 vakare, Draugijų 
svetainėje, 4097 Porter st. 
įvyks svarbus Detroito ir 
priemiesčių lietuvių laisva
manių susirinkimas. Čia bus 
diskusuojama reikalas Det
roite organizuoti Lietuvių 
Laisvamanių Etinės Kultū
ros skyrių ir kiti reikalai.

Be skirtumo partijų, visi 
laisvos minties žmonės yra 
kviečiami šitame susirinki
me dalyvauti.

A. M. Metelionic.

Traukinys užmušė lietuvį.
Elizabeth, N. J.—Lap kri- 

io 17 d. čia buvo traukinio 
užmuštas Mykolas Vaitke
vičius, 54 metų amžiaus lie
tuvis. Jis dirbo ant gelžkelio 
ir prie darbo įvyko nelaimė. 
Velionis buvo nevedęs. 
Taip pat netikėta mirtis iš
tiko Kastą Juozapavičių, 26 
metų amžiaus lietuvį, kuris
mirė po apendieičio opraci- 

uvo didelė naujeny-'jos. Jų kaimynas.

t
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Pasikalbėjimas 

Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Labas vakaras, tėve! 
Ar ne šalta tau vaikščiot?

—Biskutj šaltoka, vaike, 
ale norėjau ateiti pas tave 
ant rodos, tai nežiūrėjau nei 
šalčio.

—Ar svarbus reikalas?
—Nežinau kaip tau, Mai

ke, o man tai svarbus. Mane 
durnium išvadino ant visos 
publikos.

—Kas?
—Ogi Frenkis Vederas.
—Už ką?
—Visai be reikalo, Mai

ke. Mudu susirokavom už
tai, katras daugiau žinom. 
O jis tubj ir pakišo man 
klausima.' Sako. jeigu tu 
toks krabras vyčių genero
las. tai išvirozyk, kur yra 
didesnis šaltis: prie žemės, 
ar aukščiau žemės?

—O ką tu atsakei, tėve?
—Aš jam išklumočijau, 

vaike, kad aukščiau yra 
daug šilčiau, ba tenai jau 
saulė netoli. Sakau, juk nrie 
pečiaus visada daugiau šili
mos.

—O ka jis atsakė?
—Jis. Maike, tuoj mano 

unara įžeidė. Sako, su šob
le vaikščioji, ale vistiek bur
nas! Ir kad taip butų pasa
kęs kur niekas negirdi, o da
bar pubbčnai, ant viso sa- 
liuno. Net bobos pradėjo 
juoktis, ką sėdėjo prie stalų 
alų gerdamos. Aš, Maike, 
cerplyvas žmogus, ale k”i 
mane kas durnium pavadi
na. tai jau aš netyliu. Taigi 
nieko nesakydamas ir žie- 
K’au Froidui n^r marmuzą. 
Generoliškai, Maike...

—Na, ir kuo tas baigiasi?
—Kaip pasibaigė, Maike, 

tai aš jau nežinau, ale ži
nau. kaip faitas prasidėjo. 
Kaip tik aš jam rėžiau, vai
ke. tai bartenderis tuoj už 
paipos ir man per nugarą. 
Aš pagriebiau už krėslo, o 
Frenkis iš užpakalio—capt 
mane už galvos. Aš tik pa
jutau, kad man pasidarė šil- 
ta-šilta ir tuoj aniuolai pra 
dėjo giedoti... Kai aš vėliau 
atsipeikėjau, tai pamačiau, 
kad aš jau į ošpitalę nuvež
tas. Taigi valuk to aš ir at
ėjau pas tave ant rodos.

—O ką čia aš galiu pa
gelbėt!

—Aš noriu, Maike, kad 
tu pažiūrėtum j šitą savo 
knygą. Juk tenai turbut yra 
visi zakonai surašyti. Aš no
riu žinot, kokią tiesą Fren
kis Vederas turėjo mane 
durnium vadinti?

—Aš manau, tėve, kad 
tas FYenkis turėjo pilną tei
sę tave tokiu vardu pava- 
duiti, nes nuėjęs saliunan tu

ĮDOMI LIETUVOS KARČIAMŲ 
ISTORIJA.

Linksmi ir graudinti nuo- 
tikiai.

Patekus i vieną-kitą Lie
tuvos vietą, pravažiuojant 
vieškeliais, plentais, prie 
kaimų, dvarų miestelių už
tinkame baigiančių griūti 
pastatų. Retas kas pagalvo
tų apie tų pastatų atsiradi
mą, bei jų liūdną galą. Vie
tos žmonės tokius stovin
čius, apleistus namus vadi
na karinamomis. Apie jas 
turi ir pasakų sukurę. Pasa
koja, .kad ir dabar prie senų 
karčiamų velniai naktimis 
kadrilius šoką, panaites ve
džioja, viens kitu jodinėja, 
griežia armonikėlėmis ir, 
sutikę vėlai gijžtant pake
leivį, kviečia į karčiamą iš
gerti. 0 kada toks užeinąs į 
karčiamą — išeinąs labai 
giltas ir grįžęs į namus, ki
šenėse randąs pridėta ark- UŽKEIKTI PINIGAI. gavau. Aišku, tai buvo už 
lių mėšlo, ragų, jaučių uo- „ . keikti pinigai,
degų ir kitokių biaurvbių. Kur guli užkasti zemej tur- .

tai, tenai dažnai dega lieps- Užkeikta karieta nedavė 
na, reiškia, auksas vėdinasi. auksą iškasti.

Senesni žmonės da ir da- Mano senas diedukas taip

Jie neaplenkdavo net ir 
bernų, samdinių. Šitie vog
davo iš gaspadorių viską ir 
nešdavo šinkoriui, kad ga-

-------  lėtų gauti degtinės.
gaus tiek ir tiek pinigų. Buvo karčiamų, kurios 

Yra įdomu žinoti, kas tas stovėjo parubežiuose. Jos 
senovės kardamas valdė? taip pat buvo žydų rankose. 
Istorija sako, kad jos dau- Jose sustodavo daugiausia 
giausia buvo dvarininkų ži- kontrabandininkai, rusų sie- 
nioje. Jie, turėdami bravo- nos sargai, arkliavagiai, kri- 
rus, statydavo namus ir minalistai, čigonai Jie pa
samdydavo šinkorius. šin- pirkinėdavo sienos sargus ir 
koriais buvo daugiausia žy- čia pat išgerdavo magary- 
dai. Žydai, pažindami vie- čias. šinkoriai kai kada bū
tos žmonių būdą, puikiai vo tarpininkai, bet kartu ėjo 
juos mokėjo įtraukti Į kar- ir žvalgybininkų pareigas, 
čiamas ir įpratinti gerti deg- Jau nuo senai buvo garsios 
tinę. Jie net pristatinėdavę Žagarės, Joniškio, Viekšnių 
degtinę I namus ir duodavo ir Skuodo karčiamos. Tai 
į kreditą. Užtat, vos sulaukę buvo typingi Lietuvos “ho- 
javų kūlimo meto, jie va- teliai.”
žiuodavo pas ūkininkus at- Dabar tokių “įstaigų” 
siimti užmokesti rugiais. Už Lietuvoje jau kaip ir nėra. 
palaukim# žydai gana skau- Po karo jos jau nebeatsi- 
džiai ūkininkus nupešdavo, gavo. Tsb.

KAIP KRIKŠČIONYS IŠNAIKINO 
JUODVEIDŽ1Ų RESP. BRAZILIJOJ.

SENŲ ŽMONIŲ PASAKOJIMAI.

pradėjai girtis savo dideliu 
žinojimu, o parodei, kad 
nieko nežinai.

—Kaip tai, Maike? Kaip 
tu gali sakyt, kad aš nieko 
nežinau?

—Tu tvirtini, tėve, kad 
aukščiau žemės yra šilčiau, 
o ištikrujų yra visai atbulai. 
Dėl to tas žmogus ir pavadi
no tave nežinėliu.

—Jeigu jis butų mane pa
vadinęs nežinėliu, Maike, 
tai aš nebūčiau supykęs. Ale 
jis pavadino mane durnium!

—Skirtumas tame nedi
delis, tėve.

—Ne, Maike, aš su tuo 
nebusiu satisfait. Aš noriu 
paduot Frenkj ant sūdo. Pa
sakyk man, kur yra geras 
lojaris. Tegul tuoj sureština 
ir paduoda provą ant ak- 
ružno sūdo.

—Tėve, aš duosiu tau ge
riausi patarimą: eik namo 
ir gerai išsimiegok. O išsi
miegojęs neik į saliuną savo 
“žinojimu” girtis, tuomet 
niekas tavęs ^durnium” ne
vadins ir bąiienderiai kup
ros tau paiDohiis nelygins.

—Tfu, Maike! Ant šito
kios rodos tai tik nusi- 
spiaut!

Senovės karčiamos yra 
liūdnos atminties pamink
las. Lietuvis, vilkdamas sun
kią baudžiavą, karčiamose 
skandino sielvartą ir naiki
no turimą turtą.

{domu, kaip atrodė seno
vės karčiamos? Jos buvo 
statomos murinės ir didelės. 
Turėjo didelius užvažiuoja
muosius kiemus. Visas gy
venimas maišėsi viename 
arba dviejuose kambariuo
se. Karčiamų atidarymo ir 
uždarymo laikas nebuvo 
nustatytas. Čia dieną ir nak
tį virė gyvas gyvenimas, 
maišėsi žmonės, šinkorius 
mikliai padavinėjo degtinę. 
Degtinę pardavinėdavo gor
čiais, kvortomis ir puskvor- 
tėmis.

NACIAI IŠMETĖ TIKY
BOS PAŽYMĖJIMĄ.

Iki šiol Vokietijoj buvo 
priimta žymėti asmens do
kumentuose tikybą: “krikš
čionis,” “liuterionas,” “ka
talikas” ir taip toliau. Dabar 
vidaus reikalų ministeris į- 
sakė tuos pažymėjimus iš
mesti. To vietoje bus žymi
ma tik tiek: “tiki Į Dievą” 
aiba “be religijos.”
JAPONVKARININKAS

PERSIPIOVĖ PILVĄ.

Pereitą sąvaitę kiniečiai 
Kinijoj suėmė 14 japonų ka-

bar pasakoja apie žemėje 
paslėptus, užkastus užkeik
tus pinigus. Daugelį tų lobių 
žmonės įvairiais laikais bu
vę radę, tik negalėję jų iš-

pat pasakojo apie {domų 
nuotikį.

Kai jis dar pusbernis bu
vo, Kauno—Radviliškio ge
ležinkelio dar nebuvo, todėl

imti. Esą kitą kaitą žmogus i Radvilišky ir kituose mies-
pinigus jau atsikasdavęs. 
pradėdavęs juos skaityti, 
bet tuo metu kažkas imda
vęs jj smaugti, ir lobio radė
jas mesdavęs puodą su pini
gais atgal į duobę ir vėl už
pildavęs žemėmis. Po to to
kiam žmogui pasidarydavę 
lengviau ant širdies.

Vienas senis pasakojo to
ki atsitikimą. Važiuodami 
vakare pamatėm, kaip vie
noj vietoj žybtelėjo liepsna.

Karčiamos visada būdavo žybtelėjo vieną kartą, kita. 
pilnos žmonių. Į jas užsuk- trečią 
davo iš tolimų vietų svečiai Į _ži • Simon _sa. ir sustodavo pasilsėti kelio-'Ro ^dTaugts - Pai
nėje ^vargusiais arkliais ir žvmėkimė- šita vieta o rvto;
patys sušildavo. Čia nuolat ak eįjįm? kasti ’ nesočia 
alkūnėmis trynėsi visokie ™kar^!™e kast1’ nes cia 
meistrai, mužikai, bernai,» K P R •
vežikai, vengrų “daktarai,”. Giltinė persekioja kasėjus, 
rusų žvalgyba ir kiti. _ . . , _ ...

Senovės karčiamos buvo ^aiP. ir J>adarem. Kitą ya-
lyg ir kokios pašto agentu- kara ^gėrėme bonką degti- 
ros: čia žmonės iš atvažia- n®s ir įėjome. { vietą atpjo
vusiųjų išgirsdavo, kas de- I?a aP\e vienuoliktą valan- 
josi kitur, kokios yra prekių c^- Ya^ar pasižymėtą vietą 
kainos, pasidalindavo jš£>u- subadome greitai. Na, ir Vi
džiais, pasišnekėdavo. , liai į darbą. Pakasėm duobe 

Karčiamų savininkai tu- °pr ,vien3 . lopetą, tik 
rėjo teisę, kas jiems nepa- ziunm—pnes mus ant duo- 
tinka, karčiamon neįsileisti.
Moterims buvo užginta į 
karčiamas vaikščioti. Pasi-
gerusio vyro, ar sunaus, ji

bės krašto stovi žmogaus 
griaučiai. Iš baimės mums 
net akvse pažaliavo. Mudu 
iš duobės, — griaučiai vv-

turėjo laukti lauke, kada ^s- Vijosi iki pat musu kai
mo lauku rubežiaus. Po to
kio atsitikimo mudu ilgai 

ninkai buvo davę parėdy- nasirgome, o pinigai, 
mą, kad girtų išmesti nega- ir šiandien ten tebėra. 
Įima, ir šinkorius turėdavo ,duoti suolą nusigėrusiam iš- Mcrf* “į*”™’į*“1“? » 
simiegoti. i nyl“to’ k*'p

Kad karčiamose butų lin- Kitas 90 metų senukas a- 
ksma. šinkoriai pasikvies- pie užkeiktus pinigus papa- 
davo štukorių. Meškininkai šakojo tokj atsitikimą. Sa- 
atvesdavo šokinti meškas, ko. buvau dar apie 20 metų 
stipresniems vyrams leisda- vaikinas ir mėgdavau pava- 
vo su jomis eiti imtynių. O karoti po svetimus kaimus, 
jei kuris nugalėdavo mešką. Vieną kartą grįžtu iš vaka- 
gaudavo puskvortę degti- ruškų apie vienuoliktą va- 
nės. Dažnai imtynės baig- landą. Staiga kelią man pa

šinkorius jį išmesdavo uz 
apykaklės. Vėliau, dvari-

teliuose buvo paštas. O paš
tuose tais laikais būdavo po 
kokia 10 arklių, penkios še
šios karietos ir koki penki 
samdyti bernai, vadinami 
paštoriai. Taigi tie pasto
riai—ar jie patys matė pini
gus degant, ar iš senų žmo
nių pasakojimo žinojo, kad 
tarp Radviliškio ir Kotiškio 
kaimo didžiojoj lomoj bu
vusios pakastos trys bačkos 
pinigų, buk nuo kažkokio 
didelio karo laikų.

Tai ir susitarė penki paš
toriai, pasidirbo ilgus gele
žinius štimpelius ir vieną 
vasaros vakarą nuėjo į di
džiąją lomą jieškoti paslėp
to aukso. Sustojo greta vie
nas kito ir ėmė badyti žemę. 
Badė kokią valandą, kol at- 
sibadė netoli pinigų. Bet tuo 
pat metu žiuri—nuo Šiaulių 
atvažiuoja kokia dešimts 
karietų. Paštoriai pametę 
darbą ir bėga į Radviliški, 
vadinasi, reikia kinkyti ark
lius ir vežti ponus toliau. 
Parbėgę namo, klausia, kas 
važiavo. Nagi niekas neva
žiavo ir niekas nebuvo. Paš
toriai tuomet suprato, kad 
turėjo reikalą su užkeiktais 
pinigais.
Rusai paslėpę žemėj daug 
aukso, kad netektų vokie

čiams.
tur Žmonėse ir dabar atsiran

da pasakojimų apie paslėp
tus pinigus. Esą didžiojo 
karo metu, kai vokiečiai a- 
pie Lygumus, Pakruojį, Ra
dviliškį apsiautė daug rusų, 
tai pastarieji, matydami, 
kad paklius į nelaisvę, kaž
kur tarp Josvilaičių ir Kauk- 
snujų kaimų miške po di
džiuliu ąžuolu paslėpę dide
lį katilą auksinių pinigų.

Šios kartos žmonės į to
kius pasakojimus mažai dė-reivių ir vieną jų karininka. ___

Protestuodamas prieš tai <javosi liūdnai. Grįždavo stoio dvi merginos ir tain 1pes’? tekreipia, bet senieji
japonų karininkas persi- — - - - — -------------------- -------------------“—

skrodė sau pilvą ir paleido
žarnas. Pas japonus tai skai
tosi “garbingu darbu.” Tai 
taip vadinamas “hara-kiri.”
ROOSEVELTAS JAU AR

GENTINOJ,
Jungtinių Valstijų prezi

dentas Rooseveltas išvažia
vo Argentinon į Amerikos 
respublikų taikos konferen
ciją, kuri atsidarė šią sąvai
tę. _________
VARŠUVOJ SUSTREIKA

VO STUDENTAI.
šeši šimtai studentų Var

šuvos universitete paskelbė 
streiką ir užsidarę mokykloj 
pareiškę neišeisią iš tenai pa
tol, pakol žydai studentai 
nebus atskirti nuo krikščio
nių studentų.

žmoneliai sulaužytais šon- priilsusios, kad vos tik kal- 
kauliais. ba. Ant kelio pas’dėjusios

Būdavo karčiamose ir vi- nemažą skrynią. Priėjęs sa- 
sokių karabelninkų su bez- kau, labas vakaras, jos atsa-. 
džionėmis, papūgomis ir ki- ko — labas, labas, iš kur' 
tais svetimų kraštų gyviais, grįžti, jaunuoli? Sakau, taip; 
Kada tokie štukoriai atsi- ir taip, buvau vakaruškose,! 
lankydavo, tai žmonės

d a vis svajoja surasti kur 
nors užkeiktus lobius.

“L. U.” Teishmas.

MIRĖ GARSUS SOCIA
LISTAS DAŠINSKIS.
Varšuva. Spalių 31 d. mi- 

iš dabar grjžtu namo. Gerai, rė Lenkijos socialistų parti- 
dvarų ir kaimų bėgdavo lyg sako jos, pabučiuok mudvi jos vadas Ignas Dašinskis, 
į atlaidus. Publika ir tarpu- po tris kartus, mes tau ati- susilaukęs 77 metų amžiaus.

duosim šitą skrynią. Aš pa- Ignas Dašinskis 1920 me- 
ir greičiau išgers žiurėjau j jas—visai nepa- tais buvo nacionalinio Len- 

žjstamos mergos. Mergas kijos kabineto vice pirmi- 
Turtingesnieji dvarinin- bučiuoti nelabai mėgdavau, ninku, o vėliau buvo Lenki- 

kai, norėdami pasijuokti iš o čia dar dvi ir po tris kar- jos seimo pirmininkas. Bu- 
baudžiauninkų, prasimany- tus, tai ir sakau: “Žegnoki- damas seimo pirmininku, jis 
davo šposų. Pasakoja, kad tės, bučiuokite Dievą, o ne, turėjo dideli konfliktą su 
vienas dvarininkas, rodos, tai!... šalin su visa skry- Pilsudskiu: Dašinskis smar- 
nuo Eržvilko, mėgdavęs nia!” Ta akimirka tik su- kiai pasipriešino Pilsudskio 
nuo ryto ligi vakaro sėdėti žvangėio ta skrynia ir viskas diktatoriškiems užsimoji- 
karčiamoje. Atsinešęs daug dingo iš akių, o aš taip per- mams ir Pilsudskis tuo me- 
pinigų, siūlydavo: kas pa- sigandau, jog sustyrau vie- tu savo sumanymų negalėjo 
bučiuos sau į kojų pirštus, toje ir paskui vos vos atsi- įvykinti. “L. Ž.”

savyje lenktyniaudavo 
daugiau 
degtinės.

Žinome, jog septyniolik-: 
tame amžiuje, beveik visam 
pasauly buvo vergija. Ver
gavo ir baltieji, bet juoda
odžiai žmonės, baltųjų po
nų nuomone, jokiu budu ne
galėjo būti laisvais žmonė
mis. Jie buvo laikomi blo
gesniais sutvėrimais už kai 
kuriuos gyvulius. Afrikos 
amžinai žaliuojančiuose mi
škuose juodieji žmonės gy
veno laisvi, nepripažindami 
baltųjų priespaudos. Ten 
buvo ruošiamos viduramžių 
laikais jų medžioklės. Por
tugalai, anglai, ispanai, 
francuzai ir arabai gaudy
davo juos Afrikoj ir gaben
davo j savo kraštus, kur pa
skiau parduądavo vergijon 
kaip gyvulius. Juodųjų me
džioklės ir jais prekiavimas 
tais laikais buvo plačiai iš
sivystęs, nes buvo gana pel
ningas amatas. Ypatingai 
gera vergams rinka buvo 
naujai atrasta Amerika. Ne
grų medžioklėse daugiausia 
yra pasižymėję arabai. Bal
tieji užgrobę derlingus Nau
jojo Pasaulio plotus, jiems 
išdirbti ir padaryti pelnin
gais laukais, pirko iš Afri
kos medžiotojų juoduosius 
vergus ir gabeno juos į 
Ameriką.

Penkioliktojo amžiaus pa
baigoje pradėjo eksportuo
ti negrus ir į Braziliją. Čia 
jie buvo priversti dirbti bal
tųjų kolonistų naudai, o už 
savo darbą gaudavo atlygi
nimą — rykščių.

Nenakęsdami žiauraus 
baltųjų elgesio, iš Afrikos 
atgabenti verbai ir vietiniai 
juodieji, pradėjo bėgioti iš 
baltųjų kolonijų į miškus. 
Tų pabėgėlių skaičius kas 
kart vis didėjo ir guberna
torius buvo priveiktas steig
ti vergų saugojimui specia- 
lę kariuomenę. Bet šių juo
dųjų ‘vergu noras pasili(uo- 
suoA.il iš žiaurios baltųjų 
priespaudos ir nežmoniško 
elgesio su jais buvo toks di
delis, kad nei kariuomenė 
negalėjo jų nuo to sulaiky
ti. Jie rasdavo budus pa
bėgti ir rinkdavosi buliais į 
saugesnes vietas, kur baltie
ji juos negalėtų vėl paverg
ti.

Šie pabėgėliai savo buri- 
muisi pasirinko Alagoas es- 
tadą. Ten jie suorganizavo 
ištisą valstybę. Kadangi šio
je vietoje, kurią jie buvo 
pasirinkę įsigyvenimui, au
go ištisi palmių laukai, tai 
jie ir savo valstybę pavadi
no Republika dos Palmares.

Kiti vergai, dirbdami bal
tųjų plantacijose iš savo 
draugų sužinoję apie tokią 
pačiu vergų valdomą res
publiką, stengdavosi kaip 
galėdami greičiau paspruk 
ti iš savo pono nagų ir pa
siekti tą laisvės šalį. Ir tos 
naujosios respublikos gy
ventojų skaičius kasdien di
dėjo naujų pabėgėlių atvy
kimu. Čia jie pradėjo skirs
tytis į apskritis—grupes va
dinamas “ųuilombos.” Žy
mesnės kilombos buvo šios: 
Žambi, Tabokas, Macaco ir 
Sacupira. Kiekviena šių ki- 
lombų turėio savo vadą— 
monarchą. Jis gyveno savo 
“mussumboj” kartu su sa
vo geraisiais patarėjais bur
tininkais.

Galingiausios kilombos 
buvo Macaco ir Sukupira. 
Macaco kilomba susidėjo 
iš 1,500 namų — būdų su 8 
iki 10 tūkstančių gyventojų. 
Sacupira buvo kiek mažes
nė, nes turėjo tik nuo 4 iki 
5 tūkstančių gyventojų. Ma
caco kilomba buvo kartu ir 
visos respublikos sostinė. 
Čia gyveno Palmares res
publikos valdovas Ganga- 
zuma. Visos respublikos gy
ventojų skaičius laike 1640 
—1645 metu buvo pasiekęs 
iki 11 tūkstančių žmonių.

Šie pabėgėliai čia nieke

no nevaržomi ir nenaudoja
mi tęsė sau ramų ir laisvą 
gyvenimą. Vėliau jie už
mezgė ryšius su artimesnių 
vietų baltųjų kolonijomis,ir 
prekiaudavo su jais. Žino
ma, baltiesiems patikdavo 
tokia prekyba, nes jie» pal- 
mariečius lengvai atgauda
vo ir padarydavo gerą pel
ną.

Tai buvo olandų verži
mosi į Braziliją laikais. O- 
’andai mėgino užkariauti ir 
Palmares respubliką, bet 
palmariečiai juos taip su
mušė, jog nei vienas nepa
spruko gyvas.

Baltieji vergų savininkai 
neapkentė šios nepr'klauso
mos jucdujų vergų respub
likos. Ir 1675 m. lapkričio 
pabaigoje gubernatorius pa
siuntė kariuomenę užka
riauti Palmares. Bet šią ka
riuomenę palmarieč'ai per
galėjo ir išvaikė į v sas pu
ses. Tuomet gubernatorius 
padidino kariuomenę dvi
gubai ir pavedė vadovauti 
garsiam negru medžiotojui 
kau. Fernao Cazzilhos. Po 
didelių kovų, po didelio 
kraujo praliejimo, palma
riečiai buvo priversti sutik
ti su gubernatoriaus paža
dais ir grįžti pas baltuosius. 
1678 m. rugpiučio 18 d. į 
Recife atvyko Palmares val
dovas su savo šeima.

Vado sugrįžimas pas bal
tuosius tačiau nei kiek ne
sumažino juodųjų norą bū
ti laisvais. Vėl pradėjo kur
mis nauja Palmaros Pernam- 
buco estada, kur buvo val
domi naujo vado Žambi. 
Gubernatorius vėl siunčia 
kariuomenę į Paima-es. Bet 
vėl negrai lieka laimėtojais 
hj dar geriau įsikura šiose 
vietose. Truko jiems tik 
baltųjų civilizacijos ženklo 
—kanuolių.

Baltųjų karo vadas pra- 
’aimėjęs muši pasitraukė į 
Porto Calvo, kur padidino 
-avo burius dar 7 tūkstan
čiai ginkluotų vyru ir pasi
ruošė naujam puolimui. Šis 
intras puolimas buvo pasi
baisėtinas. čia buvo varto
jamos žarijos, verdantis 
vanduo, užnuodytos vilsnos. 
Baltųjų artilerija buvo pa
leista darban išgriovimui 
pilių, kuriose užsidarę su 
orimityviais savo darbo gin
klais narsiai gynėsi juodieji 
vergai.

{ėię į pilį. baltieji perga- 
’ėtojai pamatė baisų vaiz
dą. Didžiuma šių juodųjų 
nusižudė, tuo įrodydami, 
kad lengviau yra mirti, ne
gu vergauti.

Tokiu budu galutinai liko 
išnaikinta ši maža Palmares 
valstybėlė, nors jos gyven 
tojai ir gana ramus buvo.

Iš Brazilijos “Ryto.”

KODĖL JAPONAI NEPA
SIDUODA NELAISVĖN.
Japonijos kareivis, jeigu 

karės metu patenka į nelai
svę, tai tokiam nevalia su
grįžti atgal į Japoniją. Nuo 
pat jaunystės kiekvienam 
iaponui aiškinama, kad pa- 
kliut nelaisvėn reiškia be
maž tą patį kaip išduot sa
vo šalį. Rusi jos-Ja ponijos 
karėje japonai į nelaisvę 
nesidavė paimt. Jeigu nega
lėjo pabėgti, tai nusižudė. 
Japonijai užgrobiant Man- 
džuriją. dėl kurios susidūrė 
su Kinija, vienas japopų 
lėktuvas priverstas buvo nu
sileisti kiniečių pusėje neto
li fronto. Kuomet užklausė 
japonų komanduotoją ko
dėl nesiskubina gelbėt pate
kusių nelaisvėn jų lakūnų, 
komandierius atšaki: “Jie 
žino, ką turi daryti ” Reiš
kia, turi nusižudy i, kad 
priešas nepaimtų, i lakūnai 

taip ir padarė, uždegė savo 
lėktuvą ii- patys nusišovė. 
Japonijos valdovai tuomi la
bai didžiuojasi

o i

suoA.il
suoA.il
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Sovietų Kongresas 
Užgyrė Naują Kon

stituciją.

Nelaimė Chicagoj.
65 žmonės sužeisti, o 7 

užmušti.
_ . ; , Pe iv i tą sąvaitę Chicago- >
Pereitą sąvaitę Maskvos , įe įvyko traukinių katastro- 

Kremliuje susirinko VIII-j fa. Chicagos-Milwaukee I 
tasai Sovietų Sąjungos Kon- gelžkelio plieninis trauki- 
gresas. kurio svarbiausia už- nys, bėgdamas dideliu grei- 
davinys buvo užgirti nauią ( tumu j šiaurę, pasivijo vieti-
Sovietų konstituciją, ką jis ’nj Chicagos ekspresą, kuris
ir padarė.

Kongresą atidarant kai
bėjo pats Stalinas, kuris la 
bai retai viešai kalba.

buvo sustojęs Granvillės 
stoty pasažieriu pasiimti, ir 
smogė j paskutinj vagoną, 
sugrusdamas jį krūvon kaip 

Kongrese dalyvauja apie kok» teleskopą..
3,000 delegatu, kurie atsto- Nelaimė įvyko ant iškel- 
vauja visas Sovietų Sąjun- j tojo gelžkelio, apie 20 pėdų 
gos respublikas. Prieš sį vi-!virš gatvės, ir daug žmonių 
suotiną Rusijos kongresą, Nukrito žemėn. Kadangi tai 
atskirose respublikose įvy-: atsitiko nakties laiku, tai 
ko visa eilė vietinių kongre- vaitojimas sužeistų žmonių 
rmanų, kurie svarstė nauio- į patamsy darė šitą nelaimę 
sios konstitucijos projektą da klaikesne. Iš viso buvo 
Visi jie tą projektą užgyrė. ,65 žmonės sužeisti ir 7 už- 

“Naujoji Sovietų Sąjun-mušti vietoje. Bet daktarai 
gos konstituciia yra demo- vėliau sakė, kad mirčių bu 
kratiškiausia iš visų konsti- daugiau, nes kai kurie 
tucijų. kokios tik vra pašau- buvo sužeisti labai sunkiai 
ly,” sako Stalinas. ir pasveikti negalės.

Ji suteikia Sovietų Sąjun-

KELEIVIS, SO. BOSTON.

šis Roosevelto atvaizdas buvo padarytas jau po rinkimų. Jo 
| veido raukšlės parodo, kiek jis per rinkimus paseno.

KENOSHA, WIS.

gos piliečiams plačiu laisvių,; LIGONIS APGAUDINĖJO Išvažiavo Floridon žiemą 
grąžina visiems teisę bal- DAKTARUS 6 METUS. , praleisti,
sveti valdžios rinkimuose iri

Juozas Trebovskis nori 
būt kalėjime.

Worcester, Mass. — Juo
zas Trebovskis vėl pagarsė- 
jo. Už plėšikavimą jis čia 
buvo nuteistas 4 metams 
kalėjiman, bet atsėdėjus 
jam 2 metu, valstijos Board 
of Parole norėjo jį paleisti 
kaip "pavyzdingą kalinį,” 
tačiau jis atsisakė iš kalėji
mo eiti. Jis sakosi norįs būt 
kalėjime dėl to, kad čia už
dirbąs daugiau pinigų negu 
laisvėj būdamas. Taigi val
džia paliko jį sėdėt toliau. 
Tai yra tas pats Trebovskis 
1934 metų 29 sausio išplėšė 
Worcestery A. Katkausko 
krautuvę prie Millbury st., 

‘išnešdamas už $300 prekių. 
Apie tą patį laiką buvo iš
plėšta ir lenkų bažnyčia. 
Sakoma, kad tai irgi buvęs 
Trebovskio gengės darbas. 
Sakoma, kad Trebovskis y- 
ra lietuvis, bet su lenke ap
sivedęs ir skaito save lenku.

A. K.

Louisianos pakrašty su
degė prekių laivas “Scan- 
tic,” kuriame žuvo ir 8 dar
bininkai.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo moters Rožės Te- 

nanienės, po tėvais Bauloniutė ir du
krelės Jennies. Juodvi mane apleido

SIENINIAI

KALENDORIAI
1937 METAMS.

Užlaikau daug visokių rusių ir vi
sokia kaina Sieninių Kalend.rių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų pardavi- 
nėt pavieniais, geros išlygos. Turime 
ir Dariaus-Girėno Kalendorių au jų 
aeroplanu. Frisiunčiame į namus kia 
pareikalauja. Z. GILEVIČIUS, (-)

73 Hartlerd Ave».
NEW BRITAIN. CONN.

Moderniškas Mokslas 
Pagerino Populiarų 

Vaistą
Jei jūsų organai yra nusilpę ir jau
čiatės pasenę, bandykit naująjį Nuga- 
Tone—tų stebėtinąjį gelbėtoją—du

bai moksliškai sustiprintų ;u gerai 
žinomais VITAMINAIS A i; D. Tas 
tikrasis vaistas sustiprina įvairius 
žmogaus kuno organus,. pa; erina a- 
petitų, sustiprina virškinime organus 
ir išsivalijitno procesų. Suteikia nau
jos pajėgos muskulams ir n rvų sis
temai ir atsparumų. Daugi lis skel
biasi, kad NUGA-TONE padijo tenai 
kur kiti vaistai nieko negelia jo. Su
žadinkite savo sistemų Naujam Gy
venimui, imdamas sustiprint j Nuga- 

|Tone, kurs parsiduoda su garantija 
pas visus vaistininkus. Pin kus grą
žinsim, jei nepatenkintas.

| Nuo užkietėjimo imk—USA-SOL 
1 —tai idealus liuosuotojas, 25c ir 50c.

šių metų 
dukrele i

liepos 7 d. Motina pasiėmė
GERAS PASIŪLYMAS!
J ieškau žmogaus, kuris neri įsigyt

Kazys Spurgis esąs ‘lenkas.’

------------------------------------- Torrington, Conn. ‘— Ne-
CLEVELAND, OHIO. senai “Keleivy” tilpo iš Tor- 

Lapkričio 14, Juozas Ra- ringtono žinia, kad lietuvis 
manauskas su savo žmona Kazys Spurgis saliune pa- 
apvaikščiojo 25 metų vestu- piovęs lietuvį Skrabulį. Tu-

■elę ir išvažiavo, ir nežinau kur tikrai gerų Fartuų, gali pirkti, arba 
Ukc - ‘ "

aokMio, šviesiai tamsių

ilri tam tikrn lainsnin atsla Leipcigo teismas šiomis Drauge Jule Brazevicie- sukaktį. Ta proga', vietos riu pasakyti, kad Kazys
teteik turėti privatine niS- d“™"’15 s'a!'sW. įdomią nė-Braze, žinomo cm velke- geri draugai surengė puikų Spurgis yra ne lietuvis, bet
2wb7ir wai prharini Wz- ?rlko by>«-„W« se' '° £ į-elelvl.°. plat'ntolo pokylį ir gausiai apdovano- lenkas. Aš pažinojau jį ge-
savyoę ir \esu prnaiun oiz lSenus metus muikmo jvai- C. K. Brazeviciaus žmona, jo pokilyje dalyvavo skait- rai, nes dirbau kartu su
nI* ................ ... rius gydytojus, įrodinėda-1šiomis dienomis ---------- : - • - - - -j priešai aiškina, - - -
įog tokia konstitucija įve
dama
m0* pasirodė PraKUK°Jfc ne* ansus” Šotge labai gerai pa-1 nai iki gegužės mėnesio, ap- nritaikvtas "savo tėveliu iu-vadai sako daiydavo:%rdanL diSe- lankys dukterį ir žentą, kS- Ramonai“-

DCL oovieių vauai », lę gyvulių kraujo porciją, ne gyvena Altoonoj, Fla. kai visiems svečiams ir ren- 
tS'irI^rakŽngšnkUi?komu- l3"? P^^davo gauti ati- Dukters vardas Jatjvy^. Ji gėjaras taria ae-lu už gausin.
SUą.’Tki ši^Rusijo? bu- ^Tj“ IPV- - A~

hiošimas komunizmui dir- Jei^ui padaiytą skriau- Įd<?mu’ !įad dra’įfų.Bra‘ m° 
vbs. ^cinnuui puuaijit} otuiau zeVicių vaikai išvažinėje ir

Galu pralp ansukrieii pv gyvena toli nuo namU- Galų gale apsu eji gy sunus Vytautas yra išvažia 
dytojai jtare Šotge Simu- į Honolulu, Havajų sa 
buojant. Jis buvo paguldy- jis « -

Sovietu nriešai aiškina l\-------- -  IV/“““'“'V*/“*/ įvažiavo j lingas draugų ir kaimynų juom. Su lietuviais jis nieko
Ida kon<ituriia ive mas’ k*ad del,jų ^'d-vm?,ser- Miami* Flondz^, praleisti būrelis ir jaukiai linksmino- bendra neturėjo, vien tik su 
dėl to kad komnnir ga vldurių kraujo išsilieji- žiemos sezoną (Flondoj per st Dukterys, Onutė ir Juo- lenkais draugavo.
atrodė nraktikrde ne mu- ^UJO \ss,lhęJimo / se- žiemą būna šilta). Ji bus te- zafįna padainavo specialiai J. Symanaitis.
tsnuue pi dramoje ne anc1]s” jtoto-p kinai frprm na- nai iki p-peoizės mėnesio, an- ---- ____

ir dėlko. Mano žmona 24 m., 5 pėdų duosiu naudoti* dykai. Far na gerai 
plaukų, mė- įrengta, su gyvuliais ir padarai*. Far- 

lynų akiu, apvalaus veido, sveria 155 ma neša į mėnesį $80 gryno j«lno. Vi- 
svarus, gražiai atrodo. Dukrelė 4 me- sur ir viskas “kėš” užmokė .a ir tū
tų ir 8 mėnesių, mėlynos akys, sve- riu bankose pinigų. Bet aš eau jau 
na 48 svarus, gražiai atrodo. Rožyte per prastas farmerys, laikau bernų.
Ir mylima dukrele, grįžkite atgal ir Kuris norėtų su manim kartu gyvent 
gyvensime kuogražiausiai. Aš žinau, an*- mano farmos, aš sutik riau jam 
kad kkas nors jumis įmokino. Kurie , užrašyt pusę farmos, bet pavesčiau 
praneš teisinga jos adresų, duosiu valdyt visų. Gali būt singeli* arba 
$25 dovanų. Michael Tenanis <9 ženotas, tik ne per jauni ir su nedide- 

82 Town Hill avė., Danbury, Conn. jie šeimyna. Karma geroj vietoj, 1,440
-------------------------------------------------pakerių, geros ganyklos, žemė gera ir

Liudvika Paulauskiutė po vyru !*kkas . randasi 19 mylių nuo
Meškunienė, pajieškau pusbrolio FE- iTacom*’ pne didelio cementi-
UKSO KRASTIKO, Babriškių kai- n,° keho- Kūne norėtų Įsigyt pudHj 
mo, girdėjau kad gyveno kur apie I«rven’tn?«’ grasykite teisingai apie 
Philadelphia, Pa. ir JUZĖS GRIGĄ- !Ž?ve> k,«* .verU?s ,r ko'“> 
RAVICIUTĖS, gyvena kur Ui apie J.1?’ kūne visai nieko netur, nerasy- 
Chicagų arba Detroit, Mich. Pra- ikite- ntPlrksiu;
šau atsišaukti; kurie žinote kur jie I
gyvena, malonėkite pranešt jų adre- i 
sų. (9)

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

Mirė Pittsburghe Mmda- 
riečių veikėja*. -

Liudvika Meškunas 
1 49 PlanUtion st., Worcester, Mass.

Pittsburgh, Pa. — Šiomis 
dienomis čia mirė vietosgas dovanas ir uz surengi-

mą taip puikaus paminėji- Pra"^
l i lzac? Rirtrrt A a TĮCSCIlvtf}

YRA DAR 9,000,000 BE
RAGINA SAMDYTI VY- rlvtnikT h^rė“ lsunus v>’Uutas -vra išvažia- DARBIŲ.

RUS VIRS 40 METŲ. buvo^aguldy- , Federalfe šalpos adminis-
Išvažiuodaulas Pietų Ame- tas ligoninėn ištirti. Staiga W fe Į>U,L 

riko,, į taikos konferenciją, jo valizėje buvo rastas.bute- M
KSa IvSt™l5ri Wn^Skėio )U'",rV1S’ mas iaunas Bražėnus i W0,000 žSą, kmiemt 

P ] “Keleiviu” neperaskiria. nėra jokio darbo. Ir jis pri-
kantus parūpimi darbo AMERIKOS LAKŪNAI nTu^iu^atiems darbininkams, kurie PINIGAUJAS1 !SPANUOj|» » ja^nesm

naudos. Jeigu šiandien gali-

Pikšris. Buvo da 
vos 48 metų vyras.

Vietini*.

jau PereJ° 40 metų amžiaus. Amerikos lakūnai Ispani- 
Mat, dabartiniu laiku tarp joj dažnai kovoja vieni 
Amerikos kapitalistų yra prįeg kitus, nes vieni jų tar-
SSKipVme“ plikai, o.kiti - v. ratalavlclų ,_____
bbar^škSPmatori iš šel- I nelaimė. Važiuojšnt jam tt* 7.000.000 žmonių butų

vėi|teš.''UPramoneiaateiius'ii * ?elvausl Amee,n.K^ T“'|ir visu smarkumu kirto j šo-
samdai pagyvėjus šelpia- PaL.Jie.gąun3.$U°00 algos ir mašįna apsivertė du nes kas metai Jungtinėse
muiu sąrašuose liko neria- ir pne to da po Lykiu. Patalavičiaus mašina Valstijose priauga vis apie
prastai didelis nuošimtis se- dovanų uz kiekvie- Lįsįškai sugadino, patį sun- 500,000 darbininkų.
S ir neišlživintu^bedar- TA“1 Zemen pneS° ^iai sužeidė, labia^usiai už

gavo kairijį šoną ir ranka,
pirmininkas Sibley pasiža- poip MADRIDO NUŠAU-P.et kaulų nesulaužė, yra vii Sa, kad fabrikantai" du« KARALIUS

Telefonas: Vark 3163
DAKTARAS

darbo dar 4 milionams be
darbių, kurie dar gali dirbti.

200,000 DARBININKŲ 
LYDĖJO SALENGRO

KŪNĄ.
Laidojant buvusio Fran

Įlavičius buvo trumpą laiką 
dabar gydosi

Pasirodo, kad su Ispanijos I namuose, 
banditais ėjo iš vien prieš Į Lapkričio-12 d. E. Starvi- 
respublikos valdžią ir buvu- nas (rusinąs^ kalbėjosi su 
šio Ispanijos karaliaus Ąl-J^avo šeima biznio reikalais 
fonso brolvaikis, kunigaikš- (jie turi krutamu paveikslų 
tis Alfonsas Burbonas. Jis!biznį), staigiai nusviro gal-

BROLVAIKIS.
A L. Graičunas;

Physieian and Surgeon 
Valandos: S iki 11 ryto,

6 iki 9 po pietų.
3310 SO. HALSTEI) STREET. 

CHICAGO, ILL.

SUTAUPYK PINIGŲ 
PIRK DABAR

Gražiausių—rankų darbo

AK0RU10NĄ

Visokeriopo typo 
Ir negirdėtai.

ŽEMA KAINA
Užeikit ypatiškai pamatyt.
Pagrokite ant jų.
Mažu- rankpinigius padėjus bi

le akordionas bus jums laikomas.
ITALIAN ACCORDION 

MFG. COMPANY
323 W. Polk Street,

Chicago, III.
Jeigu gyvenate toli ir ypatiškai 

atsilankyt" negalite, parašykite, 
mes prisiusime kataliogų nemoka
mai. Mes taisome ir imam senus 
instrumentus mainais. •

euzijos vidaus reikalų mini- buvo prje Madrid0 lojalistų I va ir mirė. Jo moteris Lietu- 
steno Salengro kūną, Lilleo nušautas žemėn su visu or-|voje. Seniau to rusino žmo- 
miesto gatvėmis žygiavo jajXqU jr užsimušė. Šitas ka-lia buvo ištekėjus už V. Pa- 
200,000 darbininkų. Daug r5>iįško kraujo žmogžudys I talavičiaus, paskiau ji per- 
darbimnkų buvo atvaziavu- į Madridą bombas, žu-lsiskyrė ir apsivedė su minė- 
snj is Paryžiaus !r net is Bei- dydamas beginkles moteris ru rusinu. Dabar vėl paliko 
gijos. Salengro buvo sočia- ir vaiku& I našlė. Camdenieti*.
iistas ir padarė darbinin-____________________________________ ______________ _
kams labai daug gero.

Worcesterio Lietuvių Išdirbystės Alus

• ya-'TMffiT.'? 'egcTsriBBin—gi

LOWELLY AREŠTUOTA 
MONIKA LUKIENĖ.

. Lowell, Mass. — Pereitą 
sąvaitę čia buvo areštuota 
Monika Lukienė užtai kad 
šaukiama nestojo į teismą. 
Ji buvo šaukiama teisman 
dėl užlaikymo bravorėlio 
savo namuose.

AIRIJOS FAŠISTAI VA
ŽIUOJA ISPANIJON.
Šiomis dienomis Airijos I 

fašistų lyderis gen. O’Duffy j 
išplaukė su 40 savo šalinin- • 
kų" Ispanijon “tikėjimo gin- ! 
ti.” Paskui jį plauksią da 
1,000 žaliamarškinių airišių.

Sveikata
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinis žinios I* Anatomi
ja*. Fiziulogijon ir Hygienos.

Kas skaitys tų knygą, tas sužinos apie savo 
kuno mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma 
nežinojo.

Knyga labai puikiai iliustruota, taip kad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kuno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina 12.30

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mass.

KURIE NORI TIKRAI GERO ALAUS ATS1GER- 
TI—PABANDYKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS.

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

81 LAFAYETTE ST., 
VVORCESTER, MASS.

aa>r

BOSTONO APIELINKĖS ALAI S PARDAVĖJAI. KREIPKITĖS 
CHARLES WAISHVILLE. Brpękert Ale Distrib.

Tckphonc: DF.Bham 1731.

Pajieškau pusseserės Veronikos 
Dangirdžiutės, po vyru Shedienė. 
Kauno ųruber., Tauragės apskr., Erž
vilko miestelio. Meldžiu atsišaukti, 
arba kurie žinote, malonėkite praneš
ti jas adresų; busiu dėkinkga. (1)

Ona Citavičienė
90 George st, Brooklyn, N. Y.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui vaikino ar

ba našlio nuo 40 iki 50 m. amžiaus. 
Aš esu mergina 40 m., 5 metai iš Lie
tuvos. Atsišaukdami malonėsite pri
siųsti ir paveikslų. Geistina kad far
meriai atsišauktų.

Josephine Urboniutė w
6% Oak st., Inkerman, Pa.

FLORIDA.
Kurie norite pigiai pragyventi kur 

nėra žiemos, pataisyti sveikatų. Mes 
turime kambarių, graži vieta, oran- 
čių Sodas, nėteH juros, gerai žvejoti, 
10. mylių į Souths No. Burinei 1, Fla., 
prie .kelio Ū. S. .No.. L Kaip atva
žiuot, nurodysiu laišku. (IĮ

S. JONAITIS
Star Roate, Bunnell, Fla.

Toronto Lietuviai!
Broliai Samoskai, atidarė antrų 

krautuvę, lietuvių centre,
*64 QUEEX ST.. WEST. 

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

čia jus rasite draugiškų ir teisingų 
patarnavimų. . Lietuviams nereikės 
jieškoti “KELEIVIO” toli, rasit mu
sų Krautuvėje pas savus.

664 QUEEN STREET, VEST. :

Palengvinimas
lrebinaueių
neuralgijos Eisųsu-ij •— 

gaunamas tuoj: us.

PA!N-EXPEL1ER "
bonkutė tik 35c. ir 70c. 

j visose vaistinėse.

AR ROMOS

piezius yra Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinam* laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žoliniai 
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 teologijų, aiškino kekių 
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 dai jai. 
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 tų revoliucijų iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencija*.

KIEKVIENAM ROMOS K AT AUK UI reikėtų perskaity tų 
knygų, nea joje raa daug reikalingų dalykų ir geriausiai galis 
susipažint su via* katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM UETUVIUI. kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir 'am- 
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų pers kai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Andimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspausta* kny

gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, hnina $1.25.č

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

Taipgi galim* gaut tų knygų nuordyta kaina ir

KELEIVIO" KNYGYNE
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Brooklyno Lietuvių Organizacijų Konferencija 
Amerikos Lietuvių Kongreso Reikalu.

Protokolas.

Brooklyno ir apylinkės A- 
merikos Lietuvių Kongreso 
Komiteto pirmininkas J. 
Buivydas atidarė konferen
ciją 11 vai. ryto, 22 d. lap
kričio, Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliube. 280 Union
i.ve., Brooklyn, N. Y.

Konferencijos pirminin- 
1 u vienbalsiai išrinktas V.
J Jiehelsonas, delegatas iš 
SLA. 38 kuopos.

Konferencijos sekreto
rium vienbalsiai išrinktas J. 
Siurba, Lietuvių Amerikos 
liliečių Kliubo delegatas.

Mandatų komisijon pa
skirtas jaunasis K. Michel- 
sonas ir K. Nasiunskas.

f rezoliucijų komisiją iš
rinkti: Bimba. Tiškus, Bui- 
\ ydas, Stakovas ir Mureika.

Po to sekė komiteto pir
mininko ir sekretoriaus pra- 
i ešimai.

Komiteto pirmininkas J. 
Buivydas savo pranešime 
pažymėjo, kad po kongrese
1 omitetas negalėjo daug 
\eikti dėl vasaros karščių, 
''’is dėl to buvo veikiama 
kiek galint. Pastaruoju lai
ku buvo kilus mintis suren
gti prakalbas Ispanijos 
klausimu, nes Ispanijos 
įmonių kova prieš fašizmą, 
\i demokratiją šiandien
2 monės yra labai susidomė- 
ję. Tačiau komitetas nega
lėjo tokių prakalbų sureng
ti, nes iš vietos draugų so- 
cialistų pusės negavo prita- 
r imo; vietos draugai iš LSS 
19 kuopos buvo tos nuomo- 
r ės, kad Ispanijos klausimu 
musų komitetas neturėtų 
j rakalbų rengti, nes mes už
sibrėžę veikti tik Lietuvos 
klausimu. J. Buivydas ma
ro, kad šioj konferencijoj 
įeiktų nutarti veikimą pra
plėsti, kad butų galima vei
kti ne tik prieš Lietuvos fa
šizmą, bet ir prieš kitų šalių 
fašizmą.

Komiteto sekretorius J. 
Siurba savo raporte pažy
mėjo, kad iš Brooklyno apy
linkės Į Amerikos Lietuvių 
Kongresą buvo pasiųsta 38 
delegatai. Komitetas, susi
dedantis net iš 25 narių, bu
vo nelankstus ir negalėjo 
kaip reikia veikti. Prie to 
dar nebuvo gero, harmonin
go susitarimo pačiam komi 
tete. Todėl komitetas ir ne

• daug tenuveikė. Atžymėjo, 
į kad reikalinga šioj konfe
i encijoj surasti budus, kaip 

i harmoningiau veikti. Nuro-
• dė, kad Dr. Montvido pra 
įkalbų rengimo klausimu 
ie raugai iš LSS. 19 kuopos
negerai pasielgė, nekoope- 
i avo su komitetu ir nesutiko 

Į i engti d-rui Montvidui pra 
įkalbas bendrai, komiteto 
\ardu. O taip juk turėjo bu 

‘•ti, nes d-ras Montvidas bu-, 
v o atvykęs čia kaip Ameri- 
ikos Lietinių Kongreso Vyk
domojo Komiteto atstovas... 
I’ereitoj konferencijoj ir, 
•Ilikę prakalbų (30 d. lie
pos) aukomis surinkta $42.- 
26. Išlaidų buvo $21.65, pas 
sekretorių dar randasi 
-$20.61.

Pirmininko ir sekreto
riaus raportai vienbalsiai 
priimti.

Po to pranešimą darė 
d-ras A. Montvidas, kurį į 
š ą konferenciją prisiuntė 
Kongreso Vykdomas Komi
tetas.

D-ras Montvidas pranešė, 
4<ad jis buvo nuvykęs į Pitts- 
fcurghą ir 15 d. lapkričio'ten 
dalyvavo konferencijoj, o 
atvykdamas į New Yorką 
pakeliui sustojo Bingham
tone ir Wilkes-Barre, kur 
bendro veikimo komitetai 
surengė jam prakalbų. Jis 
vyko { šią kelionę tikslu 
kuodaugiausiai naudos pa
daryti Am. Liet Kongreso

bininkų Literatūros Draugi
jos astuonios kuopos: 1, 24, 
55, 72, 81, 138, 172 ir 185.

Be to dar dalyvavo šios 
draugijos bei grupės:

Amalgamated Clothing 
VVorkers unijos lietuvių 54- 
tas lokalus su 1,100 narių.

Martino Liuterio Draugi
ja su 112 narių.

Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliubas su 400 narių.

Aukščiausios Prieglaudos 
22 kuopa.

Choras “Pirmyn” iš Great 
Necko.

šv. Jono Krikštytojo D-ja 
iš Yonkei’S.

Komunistų Partijos lietu
vių frakcija.

Aido Choras.
Šv. Vincento D-ja iš Yon- 

kers.
Lietuvos Dukterų ir Sūnų 

Pašalpos Draugija iš Great 
Necko.

Lietuvių Socialistų Są
jungos 19 kuopa.

Priėmus mandatus sekė 
diskusijos iškeltais klausi
mais. Diskusijoms pasibai
gus, rezoliucijų komisija pa
tiekė :
Rezoliuciją Amerikos Lie
tuvių Kongreso organiza

ciniais reikalais.

Jos turinys toks:
1. Brooklyno lietuvių or

ganizacijų konferencija, su
sirinkusi 1936 metų 22 lap
kričio dieną Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubo svetai
nėje, kurioj 76 delegatai at
stovauja 29 organizacijas 
su 3,103 nariais, pilnai užgi
na Amerikos Lietuvių Kon
greso Lietuvoje Demokrati
nei Tvarkai Atsteigti dar
bus ir tarimus, kurių svar
bieji yra:

(a) Visais budais suvie
nytomis Amerikos lietuvių 
spėkomis padėti Lietuvos 
žmonėms prašalinti tauti
ninkų partijos diktatūrą su 
Smetona priešakyje ir at
steigti demokratinę san
tvarką.

(b) Rūpintis abelnais A- 
merikos lietuvių kultūri
niais reikalais ir

(c) Palaikyti Kongresą 
pastovia organizacija šių 
tikslų Įvykdinimui gyveni
mam

2. Ši konferencija pasisa
ko už sudarymą Amerikos 
Lietuvių Kongreso Brookly
no Apylinkės Distrikto, kai
po pastovios Įstaigos prave- 
dimui kongreso ir šios kon
ferencijos tarimų ir tikslų.

3. Konferencija taip pat 
pasisako už vienijimą šios 
apylinkės lietuvių pažan
giosios visuomenės sėkmin
gesnei kovai prieš fašizmą 
ir karo pavojų abelnai.

4. Konferencija išrenka 
vykdomąjį komitetą iš de
vynių narių, kurio pareiga 
bus darbuotis Clevelando 
Kongreso ir šios konferen
cijos dvasioje.

5. Jeigu kuris komiteto 
narys rezignuotų arba ne
galėtų funkcijonuoti komi
tete, tai jo vieton komitetas 
gali pasiskirti kitą narį. Bet 
toks asmuo turi būt narys 
arba narė tokios organiza
cijos, kuopos bei draugijos, 
kuri yra prisidėjusi prie A- 
merikos Lietuvių Kongreso 
Brooklyno Apylinkės DisU 
rikto.

6. Prie Brooklyno Distrik
to gali priklausyti kiekviena 
tos apylinkės lietuvių orga
nizacija, kuopa bei draugi
ja, kuri užgirs šios konfe
rencijos ir A. L. Kongreso 
darbus ir prisidės pagal iš
galę su auka prie vykinimo 
gyveniman šios konferenci
jos ir kongreso nutarimų.

Rezoliucija vienbalsiai 
priimta.

Toliaus rezoliucijų komi

Vykdomam Komitetui. Kas 
iečia prakalbas Brooklyne, 
ai D-ras Montvidas paaiš- 
tino, jog apsibūdamas kal
bėti LSS. 19 kuopai jis savo 
aiške pataręs LSS. 19 kuo
jos draugams susižinoti su 
vietos komitetu tuo reikalu. 
Kodėl čia toks nesusiprati- 
nas pyko, tai jam nežino-. 
•na.

Toliaus raportuodamas a- 
>ie Vykdomojo Komiteto 
larbuotę Dr. Montvidas pa
ėmėjo, jog Chicagoj tas 
komitetas veikia gana har- 
įoningai. Ragino veikti su
artinai visoms pažangio- 
ioms grupėms ir čia. Vietos 
arba distriktų) komitetai 
uri autonomiją plačiau vei- 
ti, ne vien tik Lietuvos 

Jausimu. Be to, kas yra už
brėžta Amerikos Lietuvių 
Kongreso, galima dar veikti 
r kitais klausimais, sulyg 
avo nuožiūra, sakė D-ras 
Montvidas.

Vykdomas centro komi- 
etas negalėjęs i taip trum- 
>ą laiką labai daug nuveik- 
i. Jis išsiuntinėjęs organi- 
acijom, prisidėjusiom prie 
A L. Kongreso, atsišauki- 
ną ir nurodymus, kaip ir ką 
veikti. Pasiuntęs atstovą, 
Irg. šolomską, į Kanados 
Lietuvių Kongresą atsto- 
;auti 80,000 Amerikos lie- 
uvių. susirišusių su Ameri
kos Lietuvių Kongresu de- 
nokratinei tvarkai Lietuvo- 
e atsteigti. Komitetas sten
gėsi surasti budus, kaip pa
gelbėti Lietuvos politiniams 
kaliniams, ir pereitą mėne- 
Į jau tuos budus surado. 

Todėl keli šimtai dolerių 
au pasiųsta į Lietuvą politi
nių kalinių pagalbai. Pini
gai paskirti tiems kaliniams, 
kurie yra Įkalinti dėl kovos 
nrieš Lietuvos fašizmą. Da
bar jau steigiama veikimo 
iparatas kolonijose. Jau Į- 
jteigta veikimo komitetai 
Pittsburghe, Binghamtone, 
Vilkes-Barre, Bostone ir ki
ose kolonijose; šiandien 
au ir čia, Brooklyne, bus i- 
steigtas toks aparatas. O 
gruodžio mėnesį bus Chica
goj panaši konferencija. 
<ada Įsteigsime aparatą, ta
da galėsime geriau ir dau
giau veikti.

Toliaus D-ras Montvidas 
prisiminė, kad pažangie
siems žmonėms reikia ben
drai veikti didesne plotme: 
eikia veikti bendrai prieš 

karą ii- fašizmą. Šiandien 
fašizmas grasina pavojum 
.ūsam pasaulyje. Akyvaiz- 
Joj to, mes negalime ginčy- 

l.ys dėl mažmožių.
Konferencijos dalyviai 

karštai delnais plodami pri
zmė d-ro Montvido raportą.

Atvykus Į SLA. Pildomo
sios Tarybos posėdi, p-lė E. 
Mikužiutė. Kongreso Komi
teto iždininkė, prie progos 
atvyko ir i šią konferenciją. 
Konferencijos pirmininkas 
oakvietė ją tarti žodĮ-kitą. 
Ji savo trumpoj kalboj pa
žymėjo, jog Kongreso Ko
mitetas veikia kiek gali, ir 
ragino konferencijos daly
vius bendrai veikti. Dau
giau darbo, o mažiau ginčų, 
pareiškė ji. Konferencijos 
dalyviai jos patarimą nuo
širdžiai priėmė.

Po to sekė mandatų ko
misijos raportas. Komisija 
raportavo, kad viso daly
vauja 76 delegatai nuo 29 
organizacijų ir atstovauja 
3,103 narius. Delegatus pri
siuntė sekamos organizaci
jos:

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo septynios kuo
pos : 1, 13, 24, 47, 50, 200 ir 
219.

Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje keturios kuopos: 
38, 152, 284 ir 345.

Amerikos Lietuvių Dar

sija pasiūlė priimti sekamus 
tarimus:

1. ši konferencija užgiris 
Amerikos Lietuvių Kongre
so tarimą pasiųsti tarptauti
nę delegaciją Lietuvon išty
rimui anti-fašistinių politi
nių kalinių būklės ir abelnai 
padėties ir pasižada remti 
Centro Komiteto pastangas 
tą tarimą Įvykdyti gyveni
man.

2. Ši konferencija užgi- 
ria Ispanijos Liaudies Fron
to didvyrišką kovą prieš fa
šistus ir ragina visas lietu
vių organizacijas bei drau
gijas padėti tiems kovoto- 
ams.

3. Konferencija pataria 
busimam Distrikto Komite
tui šią žiemą surengti didelį 
bendrą lietuvių bankietą 
parėmimui Lietuvos žmo
nių, ypač politinių kalinių.

4. Konferencija pataria 
busimam komitetui surengti 
rieną didelĮ čiagimusių lie
tuvių jaunuolių artistų kon
certą, apimant jaunuolius 
artistus visų srovių rytinių 
valstijų.

5. Konferencija pataria 
busimam komitetui dėti pa
stangas, kad suorganizavus 
ir palaikius Brooklyno ir ki
tose artimose kolonijose lie
tuvių kalbos mokyklas su
augusiems ir vaikams.

6. Ši konferencija kviečia 
visus Lietuvos žmones, ku
rie tik priešingi tautininkų 
iiktaturai, bendromis spė
komis, be skirtumo partijų 
:r pažiūrų, kovoti už tos dik- 
aturos prašalinimą ir už at- 
steigimą Lietuvoje demo
kratinės santvarkos.

Visi šie rezoliucijų komi
sijos pasiūlymai priimti 
vienbalsiai.

Rezoliucijų komisija taip
gi pasiūlė, kad Distrikto Ko
mitetas butų išrinktas iš de
vynių asmenų, ir kad į tą ko
mitetą Įneitų atstovai nuo 
ivairių organizacijų. Kon
ferencija su tuo sutiko, ir į 
komitetą tapo išrinkti:

K. Kreivėnas, nuo Lietu
vių Amer. Piliečių Kliubo.

K. Načiunskas ir J. Bui
vydas, nuo Amalgameitų 
Unijos lietuvių lokalo 54.

V. 'Michelsonas, nuo Su- 
avienijimo Lietuvių Ameri
koje.

E. Vilkaitė, nuo Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos.

J. Ormanas, nuo Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo.

S. Cibulskis, nuo Lietuvių 
Socialistų Sąjungos 19 kp.

P. Tarau, nuo Komunistų 
Partijos lietuvių frakcijos.

Kadangi Martino Liute- 
io draugijos delegatų ne

buvo konferencijoj renkant 
komitetą, tai tos draugijos 
atstovai iš savo tarpo nieko 
nenominavo Į komitetą. 
Konferencija nutarė palikti 
atdarą vietą komitete Dr. 
Martino Liuterio Draugijos 
atstovui.

Taipgi konferencija išrei
škė pageidavimą, kad Great 
Necko ir Yonkerso organi
zacijų atstovai dalyvautų 
komiteto posėdžiuose.

Konferencija užsibaigė 4 
vai. po pietų.

Konferencijos
Pirm., V. Michelson&s. 
Sekretorius, J. Siurba.

LIETUVIŲ LAISVES MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1938 METAMS.
los. Mačiulis — oirmininkas,

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

821 Prescott st, Waukegan, I1L
Sutana Gabrii sutarimų rast.

730 MeAlister avė., Waukegan, IU.
Emilija Kernagis—turtų rašt 

720 Vine Piace, Waukegan, III.
K Vaitieknnas — kasierius,

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

Jurgis Petraitis, Z. Gabris.
Knygiai:

K. Dambrauskas, J. Gauranskas.
MartaBma:

G. Grinius. J. 8kripka.
Buairiakimai hmm anakutia____

i*. vn>w. n

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

W. G. Laaky.—Karikatū
ra padaryta gana vykusiai. 
Ta kiaulė knysanti SLA. 
“bulvių daržą” yra labai! 
vietoje. Tačiau klišės pada- j 
ryt iš jos negalima, nes ji . 
piešta spalvuotais paišeliais j 
Piešiniai klišėms turi būt : 
daromi juodu Higgins’o ra- ■ 
šąlu ant baltos popieros. I

Ch. Mičiuliui. — Ačiū už* 
prisiųstą statistiką, bet šį 
kartą “Keleivin” jos nedė
sime.

Skaitytojui ii Stevent 
Point, Wi». — Iškarpą iš 
“Gwiązda Polarna” gavo
me, bet “Keleivin” jos ne
dėsime, nes tai paprastas 
kunigų humbugas.

Ignatavičius. — Praktiko
je negalimas yra daiktas, 
kad partija, kuri neturi Kon
grese savo atstovų, galėtų 
pravesti savo kandidatą Į 
prezidentus. Jeigu partija 
yra pakankamai stipri išrin
kti prezidentą, tai jau ji tu
rės ir savo elektorių kiek 
reikia.
AUKŠTADVARIO VALS
ČIUJE YRA DA 200 DŪ

MINIŲ GR|ČIŲ.
Aukštadvario valsčiaus 

ribose, Trakų apylinkėj, da 
priskaitoma apie 200 su vir
šum dūminių pirkių. Bet jau 
ateina galas ir joms, nes įsa
kyta skubiu laiku visuose 
gyvenamuose namuose pa
statyti kaminus. Bet daugu
mas biednesniujų sako, ką 
jie man padarys, nei aš pi
nigų neturiu.

Antras dalykas, — tai se
nu papratimu didesnė pusė 
gyventojų kiaules šeria pir
kioje. Sako, kaip žiemos 
metu šerti kiaules lauke.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naujų 

D-ra Margirio Knygų 
GONUKftJA

Labiausia paplitusi lyties liga. 
Kaštuoja tik 50 centų. Reikalaukit 
•KELEIVIO” knygyne, arba 
autonu:

DR. MARGER1S
1421 8a. Hibtad

CHICAGO, ILL.

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

ZodjrMM lietuviškai angliško* ir ang-. Lietuvos Respublikos Istorija ir žo
liškai lietuviško* kalbų. Sutaisė Al lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip

Lalis. Abi dalį* v ienoje knygoje- nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
Pal. 1274 Gražus (virti apdarai >16.00, spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 

kaip tuo pačiu laiku kunigai t* val
džia rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė virių, kaip Lietuva li
ko* paliuosuota iš po caro valdžios jr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta j apokri
fus. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svar
ini dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis au bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas virų muši*) su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibinta- 
*a>, kuris apšviečia vis* Lietuvę 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... 81.04 
Drūtais audeklo apdarais .... >1.5t

Lengvas Budas Išmokti Aaghšfcai.—
Rankius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų Si knyga sutaisyta taip 
engvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet ėieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn. pas daktare, pas bar
zdaskutį. pas kriaučių ir tt Šu fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsoaas Pusi. 95.............. 85c.
Etnologija arba iatoriia apie

tautas Pagal Dr. H. Uaberlandų,
parašė šernai. Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visa* ~>usų pasaulio žmonių 
tautai, veisles arba rase* Yra didelei 
naudin-ra kiekvienam perskaityti Chi
cago, m., pusi. M7, Popieros vir
šeliais ........................................... >3.00
Monologai ir Deklamacijas. Šioje kny

goj telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų- Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, bumo- 
riatiškoa ir laisvamaniškos. Viaoi 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams,
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1914 na..............2>c
Ryasas. Romanas. Ta knyga yra vers

ta j visas kalbas, todėl kad yra gra
žiai aprašyta apie Rymų. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, III 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta .......................................  >2 50
Inkvizicija. Parašė N. Guaev. Puiki 

naudinga knyga, aprašyta katalikų 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusL Popieros apdaruose. .. >1.00
Gautos Istorija. Pagal- - - guv, P. Bert vertė 

Dr. A. Bacsvičia. Knyga su daugelių 
paveikslų, žavių, žmonių, medžių, ak
menų ir U.; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istorijų. Chi
cago, Ui. 1903, pusi- 209. Gražiuo
se audimo apdaruose......................>1.50

isterijos Supratimas.
Iapeiiai ii prcletariškos fuoaofijoa 

Jei nori žinot, kaa gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šitų knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imta iš Greilicbo. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston,
Kaip Tapti Saviea; 

čiu? Aiil '
įstatymai su 
atsakymais lietuvių ir 
Antra peržiūrėto ir

Iria risi igiaių j)
anglų kalbaus

Džiaa Bastos SpyėšaL— Ir kitos fo- 
nės. Daugiau juokų, negu Ameri

koj munšaino. *k>je knygoje telpa net
72 “Džian Bambos spyėiai”, eilės, 
pasikalbėjimai, humoristiški straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 puaL............................... 25c.
žemaitės Raštai Karės Meta. Lietuvos 

šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto
jos paveikslų, 126 puslapiai, kai
na ..........................................................Me.
“O. g. 8.** arba šliuMnė Iškilmė.— 

Vieno akto farsas, labai juokingas
ir geras

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 ilvais naša ko
jiniais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, • ko nereikia, kad butų 
galina be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į tokius klausimus, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lytied klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

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

reina?
Kaip atsirado ir kų reiškia bučkis?
Kų reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

Kas reikia žinoti pirmų naktį? Ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nės nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet kų 
visi slepia, tų 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.

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

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

KELEIVIS

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

Kodėl tūlos moteiys netari vaikų, 
kad ir labai nori? “Teisingas PaUrė- 
jas” ir aitų klausimų atsako.

Kokias vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
singas Patarėjas” pasakys joms vis- 
k#-

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

anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų bot už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

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

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

Ar Baso Visuotinas Trasas?—Kaip 
Nojus galėjo surinkti j kelias die

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visų žemės kamuolį?
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į koriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškia; išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griuvu. Mokslas ū 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ................................................... 25e.
Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka

ralius. Kr.yga tik ką apleido spau
dų. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitų knygų įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais

rais, apie 300 puisapių. 
na >2.o0

apdar
Kaina

boi ii 
kokiu

Kokias Dievas Žmonės Garbine Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių k&l- 

iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
lūs dievus garbino senovės indai 

bei ari jonai, egiptėnai, chaldai. asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo
Knyga stambi ir labai užimanti 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. >1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... J 1.25
žinynas Knyga žinių iš mitologijos, 

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatų, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų aamtuinkams, 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. Paga! prof 

R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su 
paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiais
spalvuotais gražiais žemlapiais. 
Chicago. Gražiuose apdaruose .. >2 50
tvento Aatoao 8trkeklsi. Dviejų vei

kimų komedija. Perstatymui reikia
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo- 

lie. Šimas užima apie 2 valandas. .. 26c.
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Septintas Poslapis.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo

Jįfmi Telegrafo Sukaktuves.

Smetonos “Seimas” Įdomi Byla Mamiam- 
Įsteigė Naują Ka-\ pelėje, 

torgą.
Ji bus vadinama “darbo 

stovykla.”
Lapkričio 10 d.

Smetonos “seimas”
“darbo stovyklų 
Už įstatymo priėmimą bal
savo 29 atstovai, 14 atstovų 
balsavo prieš* įstat.”mo pri
ėmimą ir vienas susilaikė 
Atstovas Vilušis buvo pasiū
lęs pataisą, kad darbo sto- 
vvklon butų siunčii m i teis
mų nubaustieji, bet pataisa 
buvo atmesta. Pagal priim
tą įstatymą “darbo s.ovyk- 
lon” bausmės atlikti bus 
siunčiami administratyviu 

budu nubaustieji.

LAISVAMANIAI PRADE
DA DARBUOTIS.

Kruopių miestely, Šiaulių 
apskrity, šiomis dienomis į- 
vyko Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugijos Kruopių 
skyriaus visuotinas narių 
susirinkimas. Susirinkimą 
atidarė p. Juozas Liekis 
Prezidiuman vienbalsiai iš
rinkti p. Robertas Celmas ir 
Juozas Gatkus. Po prezidiu
mo sudarymo buvo valdy
bos pranešimas. Pranešimą 
darė skyriaus pirmininkas 
p. Juozas Liekis.

Laisvosiose kapinėje iš vi
so jau palaidota 11 asmenų, 
iš to skaičiaus ant keturių 
kapų jau yra antkapiai su 
gimimo ir mirimo datomis, 
vardas ir pavardė.

Naujon valdybon išrink
ta: p. Jonas Klovas pirmi
ninku, Vincas Klovas iždi
ninku ir Juozas Galkus sek
retorium.

Revizijos komisijon p. 
Juozas Liekis pirmininku ir 
Ona Klovienė ir Juozas Pet- 
ryla revizijos komisijos na
riais.

Naujoji valdyba nutarė 
pradėti darbuotis intensy
vau, suburti kiek galima 
d:desni narių skaičių, šaukti 
k ek galima dažniau narių 
susirinkimus ir raginti, kad 
kiekvienas narys, užsipre
numeruotų savo organą 
“Laisvąją Mintį.”

Ūkininkas kėsinosi nunuo
dyt savo žmoną.

Spalių 20 d. Mariampolės 
Apygardos teismas nagrinė- 

posedy jo Vinco Kurtinaičio bylą
priėmė už pasikėsinimą nunuodyt 

įstatymą, savo žmoną. Bylos smulk
menos tokios: Krosnos vai. 
Ramanavo kaimo gyvento- 
as Vincas Kurtinaitis prieš 
telis metus apsivedė. Po 
rumpo laiko žmonos pra- 
iėjo neapkęsti, susijieškojo 
neilužę ir susidėjo su ja gy
venti, o žmoną paliko pas 
•avo motiną. Po kiek laiko 
Vincas Kurtinaitis su savo 
meiluže apsigyveno Lieina- 
/o dvare. Ten su meiluže ta- 
ėsi dėl vedybų. V. Kurti- 
aaitis galvojo, kaip atsikra
tyti žmona ir sumanė pasi- 
tviesti žmoną iš tėviškės į 
Licinavo dvarą. Žmona su
tiko gyventi pas vyrą, bet ir , 
meilužė pasiliko gyventi 
am pačiam dvare Šių metų

KELEIVIS, SO. BOSTON.

javasar} Kurtinaičio žmona Ramo palėpėje policija rado

Nušautas Gižų Poli 
ei jos Viršininkas.

Dar Viena Tautininkų Vagių Grupe.
______ Spalių 30 d. pasibaigė bu- laido neturėjo, tai iškviesta

Lapkričio 9 d. nežinomas '"“H Lietuvos valstybės ra įį teismo salę policija j, su
žmogus iėjo i Gižų, 
visk

Vilka- di°f°no tarnautojų byla, a-i Linkevičium suėmė ir nuga-
‘Lietuvos Žinios beno į kalėjimą.

Tuo teismo posėdis ir bai-
u apskr., nuovados ras- P*e kurią ............

tinę ir tuojau paleido iš re- Paduoda s*kancl!» zlnl«: 
veiverio du šuvius i Gižų Respublikos vardu Kau-|&~?- 
nuovados viršininką ‘Liudą no apygardos teismas nu- Kaltinamasis
Lietuvninką. Abu šūviai pa- sprendė: Antaną Sutkų pri- rezoliucija neparodė jo
jikė ir Lietuvninkas nužu- pažinti kaltu ir nubausti še- kio nustebimo, tik Malinau-
dytas vietoje. šiais mėnesiais paprasto ka- pradėjo truput} asa-

Nušovęs nuovados virsi- Įėjimo.........................roti, bet greit ir ji nurimo.
n šiką, nežinomasis šovęs ir Joną Linkevičių pripa- Lietuvos fašistams nuver- 
į ten buvusį policininką žinti kaltu ir nubausti tre- tus tiesotą Lietuvos valdžią 
Merkšaitį, bet i Merkšaitį teis metais sunkiųjų darbų įr išgėdinus lietuvių tautą 
epataikė ir tas išliko gyvas- kalėjimo. Bet į šią bausmę pasaulio akyse, į visokius 

J. Linkevičiui įskaityti 4 mė- valdiškus darbus ir įstaigas 
nesiūs ligi teismo iškalėtus sukriušo savo šnipus ir šiaip 
ir jį kalėjime dar laikyti žemos reputacijos žmones, 
dvejus metus ir aštuonius Todėl visas tautininkų val- 

Biižų apylinkėj prieš me- mėnesius. . , . . džios aparatas, tikras viso-
džioklės sezoną ūkininku Reginą Malinauskaitę pn kių grašiagaudų lizdas. Pa- 
iaukuose buvo * pastebima pažinti kalta ir nubausti še- tiems fašistams pasidarė 
daug kiškiu ir kurapkų, o šiais mėn. paprasto kalėji- neišgalima visas žulikystes
dabar jau retai kur bematy- mo. ......................globoti ir priversti būna ne-
ti, nes daug medžiotojų iš švietimo ministerijai įs kuriuos traukti atsakomy- 
Biržų miesto sekmadieniais Linkevičiaus atiteisti 23 bėn. O kiek da yra “aukštų 

tukst. 973 lt. 75 et., tačiau iš tautininkų,” kurie visokiais 
22 tukst. 763 lt. budais apsivogę, bet pačios

MEDŽIOTOJAI GRĄSI
NA ŪKININKAMS ŠAU

TUVAIS.

įsis suolas teis-

šiomis dienomis sukako 75 metai, kaip Amerikoj buvo Įsteig
tas prlmutinis telegrafo susisiekimas tarp Washingtono ir San 
Francisco. Šitos sukaktuvės šiomis dienomis buvo paminei.!,s
New Yorko universitete tam tikromis ceremonijomis, kurių įr šeštadieniais UŽplllSta ap-
dali parodo šis vaizdelis. linkinių kaimų ūkininku tos sumos............ .... ... - , ..

■ ■ — laukus. Pažymėtina, kad ne- et. leisti įsjieskoti įs A. valdžios globojami.
PALĖPĖJE RADO RAU- ‘ PER VAKARUŠKAS UŽ-įsiprašę vaikšto po ūkininkų Sutkaus, jeigu iš J. Linkevi- Visa Lietuva tą tautinin-

DONĄ VĖLIAVĄ IR MUŠĖ ŽMOGŲ. J laukus, o paprašius pasiša- ėiaus negalima bus įsjies- k^ gaspadoriavimą mato,
PLAKATŲ. Prieš kurį laiką Lapių vai. linti iš lauko, grąsina šautu- kotu nes žmonės apdėti nepake-

Kėdainiuose, darbininkų Rožių kaime per vakarus- vu. 1 ?. A. Sutkaus Švietimo liamais mokesčiais ir viso-
Dambrauskų gyvenamojo <as kilo smarkios muštynės.----------------ministerijai atsiteist 4 tukst. šaiyje baisus skurdas, bet

susirgo, prašė vyro parvežti plakatų ir raudoną vėliavą 
vaistų. Vyras vietoj vaistų Su komunistiniais Šukiais, 
nupirko kažkokių nuodų ir Antanas ir Vytautas Dam- 
lavė žmonai gerti su arba- brauskai buvo patraukti 

Begerdama žmona pajų- kaltinamaisiais. Buvo kalti- 
o skausmą ir burną sutrau- nami ir komunistų partijai 
iė. Vyras atsisakė vežti pas priklausius.
šydytoją, bet geri kaimynai 
nuvežė ir nukentėjusi po 
tūrio laiko pasveiko. Apy
gardos teismas pripažino jį 
<altu ir nubaudė 5 metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo, o 
meilužę už kurstymą daiyti 
nusikaltimą nubaudė 6 mė
nesiais kalėjimo.

Rūmai Antaną Dambrau
ską pripažino kaltu ir nu
baudė 1 metais paprasto ka
lėjimo, bet į tą bausmę į- 
•kaitė 4 mėnesius ligi teis
mo iškalėtus, o Vytautą 
Dambrauską išteisino-

ROKIŠKY LABAI PIGUS ^64 į* Įs Malinauskaitės nusivalyt tautininkų bAido,
GYVULIAI. “ tl?Kst. Be 18 B; liaudis nepajėgia. Ir pakol

Roki<kte Prieš kuri iaika M.^auskaites E. Lastui tautininkų valdžia bus ap- KOKisKis. rnes kuri laiką atltelstI 175 lt Likusią Jies- i įptnva tenai žmo-
livo pabrangę gyvyliai, bet • j * žergus Lietuvą, tenai zmo-

kurių metu peiliu į galvą 
^markiai buvo sužalotas pil.
3t. Vastaškevičius. kuris po
šešių dienų mirė. buv ______________

Salių 30 d. Kauno apy- paskutiniu lSkuf’ypač ra- K1™°.aaų au™T' -j . nės ramiai atsikvėpti nega-
gardos teismas už Vastaš- guočiai, atpigo. Karvė vidų- Teismo išlaidas uždėti lės.
kevieiaus nužudymą pripa- tinė tekainuoja 70 90 litų. nuteistiesiems A. Sutkui, J. ------------------
žino kaltais Vincą Kunicką Liesos dar pigesnės. į pas- Linkevičiui ir R. Malinaus-
ir J. Valkavičių ir pirmąjį kutini turgų nepaprastai kaitei solidariai.

Motyvuotas spreųdimasnubaudė 6 metams, antrąjį daug privedė. Žmonės siūlo 
trejais metais sunkiųjų dar- pusdvkiai. 
bų kalėjimo. * ------------------
TELŠIUOSE STATOMAS
ŽEMAIČIŲ MUZIEJUS.
Žemaičių Senovės Mėgė- , 

jų Draugija “Alka” Telsiuo-lf 
se ant Masčio ežero kranto

VISŲ ŽINIAI.

bus paskelbtas vėliau. 
Kardomoji priemonė A.

BE JOKIOS PRIEŽAS
TIES UŽMUŠĖ ŽMOGŲ.

Šiomis dienomis iš Kau 
no Babtų link važiavo keli 
vežimai, jų tarpe pil- Mic-

NUSINUODIJO ACTU 
MERGAITĖ.

Seirijų miestely nusinuo
dijo Ona Andriušytė, 16 
metų mergaitė. Ane riušytės 
tėvas, Seirijų pašto tarnau
tojas, savo dukrelei buvo 
nustatęs pasivaikščiojimo 
laiką iki 8 vai. vakaro, o jei
gu pareitų vėliau, tai nebu 
tų įleista į kambarį. Andriu 
šytė nustatytu laiku neparė
jo, pasivėlino apie valandą, 
ir nebuvo įleista į kambarį. 
Tada Andriušytė nuėjo į

IR MALKŲ NETEKO, IR 
MUŠTI GAVO.

Mariampolė. Šiomis die
nomis K. atvežė į miestą ve
žimą malkų ir prašė 6 litus. 
Pirkėjas V. siūlė žymiai ma
žesnę kainą. Kaimietis pa
reiškė, kad jeigu V. tas mal
kas nuneš ant pečių namo, 
tai dykai atiduosiąs ir dar 
primokėsiąs 5 litus. V. pa
siūlymą priėmė. Susidėjo 
į vadeles visas malkas ir pa
kėlė nuo žemės, bet į namus 
nenunešė. V. prašė iš kai
miečio prie malkų dar 5 li
tų, bet kaimietis laiko laižy- 
bas neištesėtomis ir malkas 
bei pinigus duoti atsisako. 
Kilo ginčas. Atsirado V- 
draugai, kurie kaimietį ge
rokai apkūlė. Ot kaip eina 
prekyba Lietuvoje.

DIDELĖS POLITINĖS 
BYLOS UTENOJE.

Lapkričio 25 d. Utenoje 
kariuomenės teismas spren
dė septynių buvusių gimna
zistų bylą, kaltinamų gami
nus ir laikius pampletus.

DAMBRAUKOJ ŪKININ
KAS NUŠOVĖ POSUN{. ..........................

Dambraukos kaime, Ma- 51310 žama‘?V. '
nampolės apskrity, ukinin- Rūmai bus tikras Že- ,
kas Antanas Šiaurys savo mai^ krašto kultui ospa- 
namuose iš kariško šautuvo ParKe°nas- Salia
nušovė savo posūnį Valaiti -Užrautų juose Įįąudie> me- 
Juozą 27 m. amžiaus, žudyli0?.’ etnografijos, archeolo-
mo priežastvs—degtinė ir į ^os’ ?r i
nesantaika. Po įvvkio šiau- atvaizduota didinga

- Žemaičių krašto praeitis,rys pranešė apie tai seniū
nui, o vėliau pats pasidavė 
policijai.

PER APSIRIKIMĄ NE TĄ 
ŽMOGŲ NUŠOVĖ.

Tūlas Vaiguvos valsčiaus 
pilietis Šimkus, keršydamas 
kaimynui Vasiljevui, suma
nė pastarąjį nušauti ir lie
pos 7 d. Šaukėnų-Kelmės 
kelyje ji tykojo. Tuo laiku 
keliu pasitaikė eiti pil. Užu- 
renkinūi, kurį Šimkus palai
kė Vasiljevu ir nušovė. 
Šiaulių apygardos teismas 
Šimkų nubaudė 12 metų s. 
darbų kalėjimo-

nes rūmų sienos bus paruoš
tos paveiksią is-freskomis, 
istorijos bei kultūros temo
mis.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.
• J uodgaivia?. rad-

galvisi. gelton- 
galviai ir balt
galviai. Prisiun
čia j visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir j Kanada 

GEO.
BENDORAIT1S 
S20 Wil»on St..

Už rinoidan rųSes mulkiu* pa- 
sigaraitūMHb. kaip tai: pajieėko- 
jinus apsivedtraų, įvairias prane
šimus. pardavimas, pirkimus, 
skaitome pe 3e už žodi nž avkj. Ke
rint t* patį apgarsinimų patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykio* 
skaitome 2c už žodį už aykj. 
“Kelervio" prenumeratoriams, kn- 
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir nž pirmų sykį skaitome po 2c 
už žodį. išskiriant paješkojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinime, minimam 
kaina 50c.

Už pajieškojimas giminių arba 
draugų skaitome po 2c aš žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie tari užsiprenumeravę laikrašti, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc nž žodi.

Pajieškojimai sa paveiksiu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimų sa paveikslo, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.

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

KELEIVIS 
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Sutkui rengiamojo tardymo kevičius. Važiuojantieji su
metu yra paskirta 25 tukst. sikįvirčijo ir keli užpuolė, 
turto laidas. palaukę atvažiuojant, Mic-

Jonas Sutkus teismui pa
reiškė, kad tą laidą jis su
tinkąs pratęsti, tai teismas 
nutarė A. Sutkui palikti tą 
pačią kardomąją priemonę.

J. Linkevičių teismas nu
tarė suimti ir be sąlygų lai
kyti kalėjime.

R. Malinauskaitei paskir
ti 3 tukst. litų turto laidą, o 
kol laidą įteiks—laikyti su
imtą.

Kadangi Malinauskaitė

kevičių. Mušė branktais, kol 
užmušė, o paskui dar ir už
mušto Mickevičiaus galvą 
daužė.

Išaiškinta, kad užpuoli
kai buvo neblaivus, o* Mic
kevičiaus nei nepažinę, 
anksčiau su juo jokių ginčų 
neturėję.

Kriminalinė policija pra
dėjo kvotą. Penki žmonės 
suimti, ir manoma, kad jie 
bus nubausti.

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

NENUSIKRATO LAUKI-’
NIO PAPROČIO.

Pašušvys. Grinkiškio vai. i

T

W»terbury, Conn.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Vienas tos bylos dalyvis Že
maitis jau visi metai laiko- 

krautuvę, nusipirko bonku- mas kalėjime.
tę acto, išėjo už miesto } 
d-ro Garbarskio sodą, nu
mušė butelio kaklą ir actą
išgėrė. Po to, besike.nkinda-
ma atėjo pas daktarą prašy
ti pagelbos, deja, pastarasis 
negalėjo merginai daug pa
dėti- Mergina atvežta Aly
taus apskrities ligoninėn 
mirė.

6 METAI KATORGOS UŽ 
KELIS LAPELIUS.

S. Salamonaitė, kilusi iš 
Kamajų, Kaune, Malėtų 
gatvėje iš savo draugės ga
vo pluoštą komunistinių at
sišaukimų. Atsišaukimus su
sidėjo į antį už palto ir ėjo 
toliau. Kai policininkas ją 
sulaikė, tai Salamonaitė pa
kėlė rankas ir atsišaukimai 
nukrito ant žemės.

Apeliaciniai rūmai Sala- 
monaitę pripažino kalta ir 
nubaudė 6 metais sunkiųjų 
darbų kalėjimo, bet kaip 
nepilnametei vieną-trečia- 
dalj bausmės numušė.

Lapkričio 26 d Utenoje 
kariuomenės teismas spren
dė didelę komunistų bylą,
kurioje kaltinamaisiais pa

Kėdainių apskr. Lapkričio 1' 
dieną čemosų kaimo pilie
čiui Tadui Poškui, einant su 
sunumi pavakare iš Pašuš
vio miestelio namo, pastojo 
kelią girti žmonės ir smar
kiai sužalojo galvą.

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saule* 
garbintojų iki pat krikščionių gadynė*.

traukti 51 žmogus. 
Teismo nuosprendis

nežinomas.
dar

PABĖGO PLĖŠIKAS 
EINIKIS.

Iš Šiaulių kalėjimo pabė
go kalinys Einikis Vladas, 
baustas 1932 m. iki gyvos 

aivos už plėšikavimą ir 
mogžudystę. Einikis užšo

ko kitam kaliniui ant pečių, 
užsilipo ant muro sienos ir, 
nušokęs gatvėn, dingo tirš
tame rūke, kuris tą vakarą 
siautė Šiauliuose.

Cragoay'aos Lietuvių Darbininkų 
Sockilistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina du karto per minėsi. Lai

džia Urug. Soc. Part Liet skvriaa
“NAUJOJI BANGA Suv. Vaiatijo- 

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

C. Pararuav No. 1430,
MONTEVIDEO, ITRUGUAY.

Visiems užsieny gyvenantiems, 
lietuviams „Lietuvos Žinios

metams tik 6 doleriai.
Norėdami palaikyti ryMus su už

sieny gyvenančiais lietuviais, mes nu
tarėme mūsų dienraščio prenumerata 
skaityti tik tiek, kiek mums apseinf 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiamt 
išrašyti populiarų demokratiškos pa
kraipos dienraštį

dole-kuris metams tekaštuoja tik ų
riai, pusei metų 3 doleriau.

Jei vienai šeimai per brangu —
susidėkit dviese ar trise.

Mes norime, kad „Lietuvos Žinios*
būtu skaitomos viso pasaulio lietuvių 

Kaa atsiųr savo adresų — gaus ne
mokamai 1 ega. susipažinimui. 
Rašyti: „Lietuves Žiaioa“ Kau

nas, Gedimino 38. Lithuania.

Senovės Lietuvių Žinyčia

Ypatingai dabartinės krikičioaybra gadynėj* kiekvienas tarltų 
perskaityt, nes tik tada galč* aiškiai supranti Dievo koviau.

Knyga didelio formato, turi 271 pu-lapj. Kaina popieros apdarais 
—100; audimo apd.—$1.25. Pinigus galima siųsti popiarinį dolerį 

Oroerį”. Adresnokit sekančiai:arba “Money Orderį
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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 MOKSLINI 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 
I jteraturos 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 kovoj* su reakcija.

KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos gyveni
mą, todėl tikrai kultūringas Amerikos lietutis, 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

Tilžė* gatvė 153, BIAUUAL

U
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Amerikoj Sterdizuota 23,118 Žmonių ANiGL1JOS KARHV,V•nhvbmvj w*v. -vj* ~ Indnoi viena kimine s,

New Yorko medicinos 
akademija suruošė eilę pa
skaitų sterelizacijos klausi
mu. Bene Įdomiausi prane
šimą šituo klausimu padarė 
pereitą sąvaitę William J.
MeWilliams. Jo surinkto
mis žiniomis, Jungtinėse 
Valstijose dabar yra jau 28 nuošimčius 
valstijos, kurios turi priė- 
musios sterelizacijos įstaty
mus. Vieni tų Įstatymų rei
kalauja sterelizuoti silpna
pročius nežiūrint jų sutiki
mo ar priešinimosi, o kiti skyrus Suomiją, 
leidžia sterelizuoti tiktai pa
cientui ant to sutinkant. Iki 
šiol Amerikoje esą stereli- 
zuota iš viso jau 23,118 
žmonių. Tačiau jis patarė 
daktarams neužmiršti teisė
jo Cardozo pareiškimo, kad 
“kiekvienas chirurgas, ku
ris atlieka tokią operaciją 
be pacijento sutikimo, daro 
užpuolimą (assault), už ku
rį jis yra atsakomingas dėl 
padarytos skriaudos — iš
skyrus tik nepaprastus atsi
tikimus, kuomet pacijentas 
būna be sąmonės.“

Dr. Ira Kaplan aiškino, 
kad moterų sterelizacijai 
geriausia tinka X-spindu- 
liai arba radiumas. Vaito
jant šitas priemones, opera
cijos daryti nereikia. Mote
ris padaroma nevaisinga 
spinduliais. Bet daktaras, 
kuris vaitoja tuos spindu
lius, turi būt labai gerai pri
tyręs.

Indijoj viena giminė su
kilo prieš Anglijos karei
vius ir užpuolusi juos iš pa- 

'salų užmužė 17. Anglai pra-

AMERIKA PRAŠO UŽSI 
MOKĖTI KARO SKOLŲ

Iš Washingtono praneša- riejo šaudyt atgal. Is abiejų 
ma, kad Valstybės Departa- PUS1V buvę apie 100 suzei- 
mentas išsiuntinėjo visoms stV-

už karo skolas. į BEGINKLIUS ŽMONES. 
Tų nuošimčių 15 gruodžio; Associated Press žinių a- 
pripuola mokėti $155,093,- gentura praneša iš I&pani- 
973. Turi mokėti 13 ivairių jos, kad mėtydami Į Madri- 
šalių, jų tarpe ir Lietuva.Į dą bombas, fašistai jau už- 
Bet nei viena nemoka, iš- į mušė 1,936 žmones, dau

giausia vaikų ir moterų.

Aukos Ispanijos kovoto- Į Rado nežinomo žmogaus 
jam*. lavoną kanale.

F. O. Kvietkauskų pasi- į Ties South Stationu kana- 
darbavimu 22 lapkričio bu le buvo pastebėtas pludu- 
vo suruoštas dd. Krikščiu-i riuojant žmogaus lavonas 
nams sidabrinių vestuvių pereitą sąvaitę. Policijos 
baliukas. Svečių susirinko

Vietinės Žinios
FEDERAL NATIONAL 

BANKAS IŠMOKĖS 
$1,062,227.

Kiekviena* depozitorius 
gaus prieš Kalėdas po 5c. 

nuo dolerio.
Federalis teismas Bostone 

nusprendė, kad Federal 
National Bankas turi išmo
kėti depozitoriams prieš Ka-

NORWOOD, MASS.
Draugijos remia Lietuvos 

demokratinės tvarkos
atsteigimą.

Lietuvos demokratinės 
tvarkos atsteigimo idėją 
Noru oodo lietuvių organi
zacijos pasitiko labai prie
lankiai. Jau 7 draugijos bei 
kuopos užsimokėjo metinę 
savo duoklę Į Amerikos Lie-

gražus būrelis. Besilinksmi 
Tani prie stalo ir grojant 
Vabalninku orkestrai, neuž
miršta ir Ispanijos žmonių, 
kurie sunkiai kovoja ginda
mi savo laisvę nuo fašistų 
užpuolimo. Draugei Kangi- 
serienei sumanius ir kitiems 
pritarus, nutarta parinkti 
tiems kovotojams aukų. 
Draugė T. Žišienė trumpai 
tuo klausimu pakalbėjo ir 
paragino susirinkusius su
mesti po kiek kas gali.

Aukavo sekančiai: Kriš
čiūnai $1.50, K. Barčienė ir 
O. Kvietkauskienė po $1.00, 
nuo Vabalninku orkestros 
75c., Rinzevičienė 50c. Po 
25c. davė: M. Krasauskie
nė, A. žižas, Norton, D. čir- 
kėnas, S. Šukienė, A. Kon- 
giserienė, Judekienė, M. 
Masteikienė ir Adomaitis. 

Viso aukų surinkta $8.50.
K. Barčienė.

valtis iškėlė jį krantam 
Žmogus galėjo būt 38 metų 
amžiaus, svėrė 170 svarų, 
buvo 6 pėdų aukščio, tamsių 
akių ir plaukų. Jo nosinė 
skepetaitė buvo pažymėta 
raide “B.”

3 Forniiiuoti Kambariai. I GYDYTOJŲ ADR1-SA1
Išsiduoda su Šilima ir su visais pa- —---------  -------

Tankumais že no tiem arba pavieniam, 
tik pusė bloko nuo gatvėkarių. Taip
gi turiu parduot typewriter (mašinė
lę) už prieinama kaina. Pamatykite.

MRS. MATUSEVICIENĖ (9,
17 Frank st.. No. Cambridge, Mass.

PIGIAI PARDUOSIU
3 saliunai parsiduoda gerose vieto

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

R. J. VASIL
409 Broadaay. So. Boston. Mas*.

TeL Trobridga 6S3O

Dr. John
(REPftYS)

LIETUVIS GYDYTO. iŠ 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir SventadietiaM 
nas 1( iki 12 ryta.

278 HARVARD STREET 
kamp. lamaa at. arti Cont/ J akv, 

CAMBRIDGE, MAS r.

ISPANIJOS FAŠISTAI
SULAIKĖ FRANCUZŲ 

LAIVĄ.
Atėjęs Bayonne’o uostan 

francuzų prekių laivas “Vil- 
le de Bastia” pranešė,

ledas $1,062,227. Tai išpuls . 
po 5 centus nuo dolerio. Tai kongreso Vykdomąjį
bus iš viso išmokėta jau 35 į Komitetą. \ ienos paskyrė 
centai nuo dolerio, o 65 da' P° .*2, kitos po $3, o DLK. 
pasiliks ; Keistučio paselpmė draugi-

Sakoma, kad bankas ga-l> Įmokėjo net $5. Lietuvių 
lėtų ir daugiau išmokėti,
nes šiuo laiku pinigų jau tu
ri, bet prie jų kabinasi kiti 
bankai, iš kurių šis bankas 
prieš užsidarymą prisiskoli
nęs apie $3,200,000. Byla da 
nepasibaigė, todėl pinigai 
yra sulaikyti.

Socialistų Sąjungos 133 kp. 
irgi $5 Įnešė

Iš 7 organizacijų atstovų 
susitvėrė Demokratijos Gy
nimo Komitetas. Šis komi 
tetas 6 d. gruodžio rengia 
vakarienę ir koncertą. Kon
certas prasidės 3 vai. po pie-

Nori nuimti Atlantic avenue 
elevatorių.

Bostono gatvių komisija 
rekomenduoja nuimti At
lantic avenue aukštojo gelž
kelio struktūrą. Tuomet pa- 
lengvėsiąs trafikas ir namų 
vertė tenai pakilsianti. Pro
jektas paduotas majorui.

Dartmouth ir Stuart gat
vių kertėj bus statomas 11 
aukštų bildingas, kuris kaš
tuos $2,000,000. Jame bus 
Naujos Anglijos elektros 
kompanijų ofisai.

5 puikus kambariai ir 
maudynė

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

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

Issirandavoja Ruimai
Pu 3 ir po 4 kambarius. Randa į sų- 

\aitę $2 00, $2.50 ir $3.00. Visi įren
gimai. Klauskit pas janitorių (9) 

WM. SUEETLOVICH 
227 Athens St., South Boston.

APDRAUSKIT PAS MUS. 
Sutaupysite 25 nuošimčius. 

Apdraudžiame namus nuo ugnies 
W. E. LINDSEY, (-)

755 Boylston St., Boston, Ma*a 
Tel. KEN-more 1645.

BUČERNĖ ir GROSERNĖ
Didelis kampinis Storas, biznis iš

dirbtas per daug metų, parsiduoda 
pigiai. Klaust. (9)
208 U". 5-th st.. So. Boston. Mass.

Pečiams Oil Burners
ŠIĄ SĄVAITĘ TIK $6.75
Circulating Aliejaus Pečiai ■ . $18.50 
Dubeltavi 7 d. Aliejaus Pečiai $29.50 

FLORENCE OIL BURNERS 
ŽEMOS KAINOS.

Nauji ir Vartoti Angliniai Pečiai. 
Mattress ir Linoleum Pigiai.

SOUTH BOSTON STOVE 
EXCHANGE

269 Broadway, So. Boston.

Telefoc . 21226 
MEDICINOS D AKT A i. AS

C.J.MIKOLAITIS
į Valandos: nuo 2 iki 4 po >ietų, 

nuo 7 iki 8 vi kar*. 
1S7 SLMMER STRE17T, 

LAWRENCE, MAS-.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI.
(Insured
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietai.
Saugi priežiūra, kaina prieinama.

326 BROADM’AY.
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

A. J. ALEKNA j
Savininkas Flood Sq. Hardware(

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

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

DR. G. L. KILLORY
50 Scollay Sųuare, Rocia 22 

BOSTON Telef. Lafayetn 2271 
arba Somerset 2044 .1 

Speciali*taa Kraujo. Inl.tų ir 
Nervų Ligą.

VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. k 
NedHiom, nuo 10 ryt. iki 1.

TeL So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISA8

VALANDOS: Nuo » iki II
Nuo 2 ik. 9 vak.

NEDRLICUIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik anai:
Seredomis iki 12 dici*. 
Ofisas “Keleivio” m:oa 

2*1 BROADWAY, tarp C ir D at. 
SO. BOSTON. MAS B.

Federal National Bankas’tų, o vakarienė prasidės nuo
j turi daugiau kaip 30,000 de-

pozitonų, kūnų tarpe yra
šiai^s nakrašti ii buvo su- labai daug lietuvi^ Sukti t0 
siaurės pakrasų, j j buvo su- b k viršininkai nunešė 
laikęs fašistų laivas, išklau
sinėjęs kur plaukia ir liepęs 
aplenkti Cape Ortegai. Tai
gi gauja banditų pradeda 
jau diktuoti didžiųjų vals-

daugeliui biednų 
paskutinį centą.

žmonių

darbi-
tybių laivams, 
nedaro.

ir šios nieko

ČEKOSLOVAKIJOJ BI
JOMASI FAŠISTŲ 

SMURTO.
Čekoslovakija, kaip de

mokratinė valstybė, yra su
sirišusi draugiškomis sutar
timis su Francuzija ir Sovie
tų Rusija. Bet Čekoslovaki
joj yra daug Hitlerio šali
ninkų, kurie toms sutartims 
labai priešingi. Todėl pas
kutinėmis dienomis tenai 
pradėta bijotis, kad tie gal- 
variezai neužpultų valdžios.

Atleidžia WPA 
ninkus.

Federalės valdžios agen
tūra WPA pradėjo atleisti 
nuo viešųjų darbų darbinin
kus. Kas sąvaitę atleidžia
ma po 400 žmonių. Naujas 
WPA vedėjas McDonough 
sako, kad dabartiniu laiku 
prie WPA viešųjų darbų vi
soj Massachusetts valstijoj 
dirba apie 112,000 žmonių, 
bet iki Naujų Metų daug jų 
busią atleista. Jie esą atlei
džiami dėl to, kad darbo ga
lima esą gauti jau ir fabri
kuose. Bet ar atleisti WPA 
žmonės gauna fabrikuose 
darbų, tai nežinia.

6 vai. vakaro. Prakalbą pa
sakys “Keleivio” redakto
rius S. Michelsonas. Daug 
smagumo suteiks musų me
niškos spėkos savo daino
mis ir dialogais. Lietuvių 
Lavinimosi Ratelio Choras 
po Izabelės Jarmalavičiu- 
tės-Kugel vadoyybe pasiro
dys su naujausiomis daino
mis. Kiekvieną vietos ir apy
linkės lietuvį kviečiame šio
se iškilmėse dalyvauti. De
dama daug pastangų, kad 
visi butų pilniausia muši, 
vakariene patenkinti. Vi
siems Įžanga Į koncertą bus 
dovanai.

Vietos Demokratijos Gy
nimo Komiteto pirmininkas,

P. Kručas.

L St. Liquor Store
Parduodam geriausi ui įvairi* rūšių

TONIKĄ, DEGTINĘ, ALŲ D VYNĄ 
Visokiose įtalpose; Bonkoro*, Gor
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir 
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 
įvairiausias.
Pakiliai**. Vestuvėms, Namuose Vai
šėms ir Baliams. Specialiai kainos 
sumažinamos. Pristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak. 

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

195 L STREET,
SO. BOSTON. MASS.

A.J.NAMAKSY |' =
Reni Estate A Insurance

414 W. BROADWAY.
SOUTH BOSTON. M ASS.

Office Tel. So Boston 0948.
Rea. 251 Chestaut Avė-,
Jamaica Plain. Maaa.

Rea. Tel. Jamaica 1028-M.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

BLINSTRUBŲ

Villag £and Grill
Maloni Vieta Pavalgyt ir Pailsėt.

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, REIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste.
Priimam priežiūrai (ctorage) už
2 nooiimčin nuo daiktų vertė*.

1854 DORCHESTER AVE^ 
Arti Ashmont Stoties

DORCHESTER. MASS.
Tel. TALbot 5208.

Išegzaminuoju akis, j riakiriu 
akinius, kreivas akis siitieainu 
ir amblyopiškose (akk>:ii) aky
se sugrųžinu šviesų inkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARN1S a D. 
447 Broadway, So. Baub i,;

* TeL Uaivars ..y MM

Dr: Susan 
Glodienes-Cuiry

UETUV* DENTIS’.'B 
ZALANDOfi: Ir 1-9.

678 Massachusetts Ava^
(TR1E CENTRAL SK £BO) 

CAMBKIDGE. MA’S.

NUSIGANDO CORNELL c ..---------:------- "
UNIVERSITETO. Streikas pne valdžios

XT v , ... statomų namų.New Yorko valstijos se- ’
natorius McNaboe, kuris .s°uth Bostone pne vai 
tyrinėja darbininkų veiklą, džios pinigais statomos nau- 
nusigandęs praneša buržua- J1? namų kolonijos kilo jau 
zinėj spaudoj, kad Comell antras streikas. Pirma dar- 
Universitetas esąs “revoliu- binmkai metė darbą protes- 
cinės komunistų veiklos tuodami pneš neunijimus 
centras.” WPA darbininkus, o dabar

__________ jie sustreikavo reikalauda
SUPERIOR EŽERE ĮŠALO mi daugiau algų. Darbas su-

70 LAIVŲ.
Superior ežeras, kuris gu

li tarp Wisconsino valstijos 
ir Kanados, pakraščiuose 
jau užšalo ir ledas siekia 6 
colių, todėl bijodami, kad 
tenai neįšaltų laivai, kurių 
dabartiniu laiku yra apie 70. 
Ledlaužiai jau pradėjo lau
žyt ledą. 1926 metais tame 
ežere buvo Įšalę 120 laivų.
DĖL UŽPUOLIMO ANT 

KOMUNISTŲ AREŠ
TUOTAS ŠERIFAS.

Floridoje tapo areštuotas
Tampos miesto šerifas Pon- 
der, kuris 25 spalių tenai 
užpuolė komunistų prakal
bas ir itaisė muštvnes.

stabdytas.

Radio programa.
Ateinantį nedėldienį, Bo

stono lietuvių radio progra
ma bus tokia:

1. Al Stevens orkestrą iš 
So. Bostono;

2. Marijona Milteniutė, 
dainininkė iš Montellos;

3. J. Grybas ir J. Pakark- 
lis iš Norwoodo padainuos 
duetus;

4. M. J. Vinikas, iš New 
Yorko. SLA. sekr., pasakys 
prakalbėlę.

Pradžia 9:30 ryto. Klau- 
sytina ant 830 kilociklių.

VALGIAI SPECIALIAI PRIRENGTI.
GERIAUSI BOSTONE! KAINA STEBĖTINAI ŽEMA 

Kas mylite gardžiai pavalgyt,
Užeikit pas Blinstrubą.

VAIDOVILIS-FLOOR SHOW
KARBARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNIS
Garsi Muzika. Draugiškos Vakaruškos Visiems Daug Smagumo. 

Kurie nori turėt tikrą PASISMAGINIMĄ,
UŽEIKIT PASISVECIUOT PAS BLINSTRUBUS

Kampas D STREET ir BROADWAY 
SOUTH BOSTON, HASS.

PASITARKIT SU

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

T^^^*arba nuo bile odos ar gal- 
vos odos ligų, reikia pasi

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

DRjGRADY^^1 s‘
Valandos: Utar^ Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.

FAŠISTAI ŠAUDĖ I RU
SŲ LAIVĄ

Iš Gibraltaro pranešama, 
kad plaukiant pro tenai Ru
sijos prekių laivui, jį apšau
dė Ispanijos fašistų gink
luotas žvejų laivukas, ta
čiau nepataikė.
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SULLIVAN’S LIQUOR STORE
295 BROADWAY,__________ SOUTH BOSTON.

Specialus Pasiūlymai Dėkavonės Dienoj
PROSPERITY W1NNER SULLIVAN’S ......... $1.49
TIKRA DEGTINĖ $1.25 private stock—90 Proof kv. 
100 Proof. 1 metų senumo kv. 18 mėn. senumo, tikra degtinė.

PROSPERITY ...... $1.19 prosperity 4«n
GOLD RIBBON—90 Proof. kv. TIKRA RUGINĖ 
1 metų sena. Sample pante 65c. 100 Proof. Virš metų

$1.59
kv.

TIKRA DEGTINĖ • 98c Sullivan’s Degtinė $1.65
COLONIAL HOUSE. Pilna kv. Blended su 6 metų senumo. kv.

EXTRA—EXTRA!
NARRAGANSETT — 90 Proof TIKRA DEGTINĖ

Kvorta $1.09 . Pusę Galiono $1.95 Galionas ____ $3.96

ROMAS—90 proof $1.15|BRANDY—V. O. . $139
Pante 75c. kvorta ! Pante 9Oc.................. Didelė bonka
GIN’Ė pilna kvorta 99c. j ALAUS—visokios rūšies. 

VYNAS Pilna kvorta 50c. % Gal. 85c Galionas $139

295 BROADWAY, 
DYKAI PRISTATYMAS.

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOU-th Boston 9772

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

Kalėdoms Dovanu
6

LAIKRODŽIŲ, ŽIEDŲ, RAŠOMŲ PLUNKSNŲ, 
BRANZOLIETŲ, LAKETŲ

Vėliausios Mados ir labai pigiai.
Perdirbk savo seną laikrodį arba žiedą į vė
liausios mados, mes jums patarsime kaip 
padaryt, busit labai patenkinti, užeikite per
sitikrinti.

Taisom laikrodžius, žiedus ir akinius. Darbą gva-

SOU-th Bw!m 4649. 
i į i. i inra^BrsglBiB OVHidY Yii mĮr y *iWWixiniW'«inšiPil

PARDUODAM RADIOS IR OIL BURNERIUS 
GERIAUSIŲ KOMPANIJŲ.

ROLAND KETVIRTIS 9 CO.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

Bile blekėa darbų padarau arba 
sutaisau, nes turiu visokias tam 
reikalui mašinas..Taisau ledų bak- 
sus, stogams paipas, varinuis boi
lerius sunituoju, prakiurusius už
lopau, taipgi padarau naujus. Vi
sokį darbų darau prieinamiausią 
kaina. Darbų gvarantuoju ilgų me
tų mano patyrimu Dirbtuvėlė ma
no randasi prie pat bažnyčioa. 

Klimsts Česnulevičius
12 Whitaey SL. Woreestev.

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS P1.3VA8 
Daro visus legalius dok įmoatua 

317 E STREE7 
(Kampas Broad*a.)

SOUTH BOSTON, M SS.
Telefonas: South Bostcr 2732 

Namų: Talbot 2471.

BAY VIEAV 
MOTOR SERVICE

Teleph m
So. Boiton 

1058

DR.MARGER1S
Gydytojas ir Chirurgas

: IS—2;
* s lt—12.

3325 So. Halsted Sd. 
CHICAGO, ILL.

TeL Boulevard 8483

STUDEBAKER AUTOB OBIUU 
IR TROKŲ AGENT RA. 
Kainos Stebėtinai Pi jios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulie Brekais.

Taipgi taisome Automn-iliua ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Jos Kapočiunas — satininkaL

Taisymo ir damonstraviir s vieta: 
1 HAMLIN STRluTI- 

Kamp. East Eigh a St. 
SO. BOSTON, MASS.

AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausia Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrobus paruošia pagal reikalavimų. Laidoja ant visokių k tpinių. 

Kreipkitės jūsų nubudimo valandoje, mes duosime geriausių patar
navimų. Adresas:

288 W. BROADWAY, SO. BOSTON, M/ SS.
Tilsf—■ SOUth Bastau 4486. 

bukliai ufiaa*: TsL Brocktea 4110
18 Intervale Street,______________ Montello, Mets.

i




