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Iškelta Biauri Šnipų 
Organizacija Pramonėje

ĮPAINIOTI stambiausi 
KAPITALISTAI.

Kovai su darbininkų orga* 
nizacijomis vartojamas 
smurtas ir šlykštus 
šmeižtai per spaudą.

Senatoriaus LaFolletto 
vadovaujamoji komisija pi
liečių laisvėms saugoti iškė
lė skandalingų dalykų iš 
klasių kovos Jungtinėse 
Valstijose. Tyrinėjusi fabri
kantų santikius su darbinin
kais per ištisus 6 mėnesius, 
ši panedėlj komisija patiekė 
Senatui savo raportą, ku
riuo inkriminuoja beveik vi
są pramonę. Ji parodo, kad 
prieš darbininkų organiza
cijas, prieš jų vadus ir prieš 
naudingus darbininkams i- 
statymus kas diena yra va
roma papirktoj gatvinėj 
spaudoj šlyščiausia šmeižtų 
propaganda, b- šita propa
ganda yra varoma po visą 
sali, kad sukursčius visuo
menę prieš Kongresą ir Roo- 
sevelto administraciją, kuo
met ii sumano kokių refor
mų darbininkų naudai. Ši
tos refonnos yra šmeižia
mos kaip “bolševizmas,” 
“sovietizmas” ir tam pana
šiai.

Šitai propagandai fabri
kuoti yra įsteigti tam tikri 
biurai, pasamdyti rašytojai 
ir paperkami laikraščiai, 
kad tą purviną medžiagą 
talpintų.

Stambus fabrikantai ir 
didelių korporacijų virši
ninkai samdo profesiona
lius šnipus ir provokatorius, 
kūne provokuoja darbinin
kus ir ardo jų organizacijas. 
Ramus piliečiai, kurie teisė
tu budu organizuoja unijas 
ir reikalauja kolektyvių de
rybų. būna užpuolami pa
samdytų mušeikų, pagro
biami iš susirinkimų arba 
tiesiai iš savo namų, išveža
mi už miestų, žiauriai sumu
šami ir Įsakomi daugiau 
darbininkų “nekurstyt.”

šitiems kapitalistų tiks
lams tarnauja kelios šnipų 
ir provokatorių agentūros. 
Su tais provokatoriais kor
poracijų prezidentai laiko 
slaptas konferencijas ir da
ro planus, kaip kovoti su u- 
nijomis, kaip ardyti strei
kus, kaip diskredituoti vi
suomenės akyse Kongresą ir 
atskirus valdininkus, kurie 
kartais užsistoja už unijas.

Viena iš tokių šnipų agen
tūrų yra Pinkerton National 
Detective Agency. Senato
riaus LaFolletto komisija 
reikalavo, kad Pinkertonas 
išduotų jai vardus visų šni
pų, kurie tarnauia įvairioms 
kompanijoms, bet Pinker- 
tcno advokatas atsisakė 
vardus išduoti, paaiškinda
mas, jog paskelbus vardus ir 
pavardes, tiems šnipams bu
tu didelis pavojus, o gal ir 
mirtis. Taigi dabar komisi
ja reikalaus tų vardų teismo 
keliu.

ŽVEJŲ NELAIME
Maskvos žiniomis, Kaspi

jos juroj per audra buvo nu
varyta į juros vidurį 300 
žvejų laivų su 1,000 žvejų. 
Iki šiol buvo išgelbėta tik 26 
laivai. Apie kitus laivus ne- 
«ą jokių pėdsaku

Italai Su Maurais
Paėmė Malagą.

Burž u a z i n ė Amerikos 
spauda praneša dideliais 
antgalviais, kaip didžiausį 
džiaugsmą, kad Ispanijos 
fašistai paėmė Malagos 
miestą, svarbų vyriausybės 
uostą pietų Ispanijoj.

Malagos paėmimas labai 
pakėlė fašistų upą.Jie giria
si savo laimėjimu. Su jais, 
žinoma, džiaugiasi ir viso 
pasaulio reakcininkai. Bet 
ištiesų ne Ispanijos fašistų 
čia nuopelnas. Lojalistų spė
kos Malagoj buvo nedide
lės, bet Ispanijos fašistai ir 
tų nebūtų nuveikę, jeigu 
Italija nebūtų davusi jiems 
pagalbos. Fašistų generolas 
Franco pradėjo žygį prieš 
Malagą su 35,000 kareivių 
anniia, kurioje buvo tik 5,- 
000 ispanų, o kiti. tai Afri
kos maurai, vokiečiai ir ita
lai. Bet lojalistai greit šituos 
barbarus sulaikė ir per ko
kia sąvaitę laiko fašistai ne
galėjo pasistumti nei žings
nio pirmyn. Tuomet Musso- 
linis prisiuntė dideliu su
stiprinimų generolui Fran
kui. Pereitos sąvaitės pabai
goje Cadižo uoste italų lai
vai iškėlė 15,000 italų karei
vių ir daugybę tankų: prieš 
šitas spėkas lojalistai jau 
negalėjo atsilaikyti ir nesi
gynė, kad apsaugojus mies
tą su 400.000 gyventojų nuo 
sunaikinimo. Kuomet italai 
«u maurais įnėio miestan, 
lojalistų kareivių jau nesi
matė; jie buvo susimaišę su 
minia ir vaikščiojo kaip visi 
kiti gyventojai.

Taigi Malagą paėmė ne 
Ispanijos fašistai, bet italai 
su Afrikos laukiniais. Sa
koma. kad buvę miesto val
dininkai norėjo laivu iš
plaukti iš Malagos, bet faši 
etų karo laivas juos suėmė. 
Be abejonės, fašistai juos 
nužudys.

STUDENTŲ RIAU
ŠĖS MASKVOJ?

15 esą nušauta, o 40 su
žeista.

Berlyno “Der Angriff” 
pereitą sąvaitę išspausdino 
neva iš Maskvos gautą ži
nią, kad Maskvos studentai 
įtaisė protesto demonstraci
ją prieš Staliną dėl senųjų 
revoliucionierių žudymo ir 
pradėjo sukauti: “Šalin 
Staliną!”

Demonstracijai išvaikyti 
buvo pašaukta politinė poli
cija (GPU). Studentai pasi
priešino ir kilo riaušės. Poli
cija pradėjo šaudyt. Pen
kiolika studentu buvę nu
šauta ir 40 sužeista.

FAŠISTAI PASKANDINO
LAIVĄ SU MAISTU.
Iš Madrido, pranešama, 

kad nežinomas submarinas 
paskandino Ispanijos lojali
stų laivą, kuris plaukė su 
maistu iš Barcelonos į Va- 
lenciją. Žmonės išsigelbėjo, 
bet laivas ir maistas nusken
do. Kiek žinoma, Ispanijos 
fašistai submarinų neturi, 
taigi čia bus italų arba vo
kiečiu submarinu darbas.

Kongresas Užgyrė
Da 933 Milionus.
Federalės valdžios neda- 

tekliams padengti Kongre
sas pereitą sąvaitę užgyrė 
$933,000,000 sumą, iš ku-

Į kliuvo Kita “Patrio
tų” Gauja.

Kentucky valstijoj traukia
ma teisman 25 “juoda- 

kojai” teroristai.
Pasirodo, kad ir Kentuckv

rios $789,000,000- skiriama valstijoj veikė tokia pat 
pašalpoms. Republikonai slapta teroristu organizaci- 
lafcai t: m priešinosi. Vienas ja> kaip Michigano “juodas 
ių argumentavo, kad per 3 iegijonas.” Skirtumas tik 
metus ir 10 mėnesių Kon- tas, kad kentukiečiai vadi- 
gresas paskyrė kovai su ne- nosį “juodakojais” (“blac-k 
darbu ir depresija $14,000,- legs”). Bet pobūdis ir tiks- 
000,000, ir da vis negana. toks pat: platint patrio- 
Nežiurint kad valdžia giria- tizmą, ginti dorą ir bausti 
si, jog tarp 7 ir 9 milionų tuos, kurie šitiems ju idea- 
žmonių sugiyžo dirbti į pri- iams nusideda. Prestons- 
vatinę pramonę, šelpimo burgo miestely nelabai se- 
reikalams mes visvien įšlei- naį šitie “juodakojai” pa- 
džiama po $155,000,000 į triotai pagrobė viena krau- 
mėnesį, kaip metai atgal, tuvininkąir išvežę į laukus 
Tai kurgi bus galas, klausia žiauriai ji sumušė. Ir tai jau 
jisai? Nežiūrint tos opozici- nepirmas jų toks “žvgis.” 
jos, valdžios reikalaujama Darydami tokius žygi. . 

užpuoli
mus, jie užsimauna sau ant

----------- galvų juodas pančekas, ku-
Senatas Turinės Ge- riose tik akims iškerpamos

nernl Mntnm dvi sk>'Iės- Dabar 25 “Ju°- nerai JlOiOlS. dakojai” Prestonsburge y-
Senato švietimo ir darbo ra areštuoti ii- kiekvienas 

komisija užgyrė rezoliuciją, pastatytas po $10.000 kau- 
kad Pilietinių Laisvių komi- cijos. Valstijos gynėjas ža- 
siia butų paskirta ‘$50,000 da šitą teroristų gaują visai 
ištirti General Motors kor- išnaikinti.
poracijos vartojamas prie---------------
menes kovai prieš darbinin- Įįun CoughUn Smer-
turės ištirti, kiek šita korpo- klO Kapitalą.
racija padaro pelno, kaip ji Kun. Coughlin. pagarsė- 
įsnaudoja darbininkus, ko- 5av0 Sema!!0įiš|omis

2^1? -adio prakalbomis per pre- 
be venua, ir tu ivai Kiltie zjdentį rinkimus, šiomis 
senatonai stoja piestu prieš dienomis vėI ,ėio kaIbė. 
sitokj tyrinėjimą. ti pel. radio nedė).

^s^o'lVuc^ 'XX SS ukS

.. . nistinius palinkimus. Jis už-
Siomis dienomis Rio de simįnė ir apie General Mo-

Janeiro mieste prasidėjo tors streiką, štai, sako, yra 
Luiso Carloso Presteso ir daug Įstatymų prieš strei- 
Harrv Bergerio bylas kurio- kuojančius darbininkus jų
l™?08 ^ca tl,n.v c a yvav.us kovoje su darbdaviu, bet 
193o metų sukilime. Jų gin- ngra nej vieno įstatymo

suma buvo užgirta.

ti nuvyko iš Jungtinių Vals
tijų advokatas David Levin- 
son. Bet Brazilijos teismas 
jo nepriėmė, paaiškinda
mas, kad svetimšaliai advo-

nrieš General Motors pluto- 
kratus. Reikia pripažinti, 
kad čia jis pasakė tikrą tie- 
«a. Bet kokiu budu kapitalo 
viešpatavima pažaboti, jis

katai Brazilijoj neturi adyo-] nepasako. §itą aiškiai ir tei-
katV t^siy-.1T.uo k*rPu fa?.ls7 Į singai pasako tiktai socialis- 
tiski Brazilijos laikraščiai, butent: SOcializuoti pri- 
pradėjo rėkti, kad sis advo-iva^jnę nuosavybę ir panai
katas esąs Komunistų Inter
nacionalo “agentas.” Nejau
si jie norėtų, kad Hitlerio ar atfiviikMussolinio agentas gintų re- B*LIAI PRIEŠ ATEIVIUS, 

voliucionierius? Senatorius Reynolds įne-
wr,c„nno mtu/ vno 5ė Senatan keliatą piktųbi-VAM1VAInniNu'vrvifiF llu prieš ateivlus Vienas jv 
KAN KAILIŲ IS VOKIE- j reikalauja, kad iš tų pinigų

, ... . . .. XT i kuriuos Kongresas skiria.
Trys kailių pirkliai iš ^eW inebutu samdomas prie dar-

.y^^Pl^ bo nei vienas svetimšalis 
uz $100,000 persiškų jenų- Kitas bilius reikalauja, kad 
kų kailių, kai laivas atėjo vjsl* svetimšaliai, kurie išbu- 
su tais kailiukais New Yor- vo šelpiami per 6 mėnesius 
kan, Amerikos Žydų Kon- ųajp bedarbiai. butu surink- 
oreso komitetas ir kitos jų ti ir deportuotL Trečias jo 
darbininkų oiganizacijos bibus reikalauįa suvaržyti 
užprotestavo, nes ju yra nu- imigraciią taip, kad iš kur 
>arta visas prekes is Vokie- dabar atvvksta V0 ateiviu.

kinti pelno sistemą.

tijos boikotuok Ir pirkliai 
buvo priversti grąžinti visus 
kailiukus Vokietijon atgal. 
Be to. visi trys jie užmokė io 
po $5,000 pabaudos į žydų 
šelpimo fondą.

galėtų atvykti tiktai 10.

ŽEMĖS NUDIL1MAS NE
ŠA DIDELIUS NUOS

TOLIUS.
_ • Agrikultūros eksueitai

SOVIETŲ VALDŽIA IŠSI- Washingtone apskaičiavo. 
ŽADĖJO DVIEJU MOKS- kad Jungtinėse Valstijose 

LININKŲ. kas metai vėją nuplėšia
Iš Maskvos pranešama, nuo dirvų ir ganyklų apie 

kad šiomis dienomis CIK’o 3,000,000,000 tonu dirvože- 
prezidiumas atėmė Sovietų mio. Tai yra didelis farme- 
Rusijos pilietybę dviem sa- riams nuostolis, nes kai į- 
vo mokslininkam, būtent,. tręštas dirvožemis išdulka. 
Ipatjevui ir čičibabinui. Jie tai lieka jau tik žvyras arba 
dabar esą užsieny ir jiems baltas šlynas, ant kurio nie- 
uždrou<=tn įvažiuoti Rusijon, kas neauga

Turkija Eina Prie;
Valstybinio Socia

lizmo.
Turkijos seimas pereitą 

savaitę priėmė tris konstitu- j 
ei jos pataisymus, kuriuos' 
pasiūlė 150 seimo narių.; 
Vienas tu pataisymų sako,1 
kad Turkijos respublika tu-i

Teismas įsakė Areštuot 
Visus Flinto Streikierius
9 Metų Mergaitė Iš

tekėjo Už Vyro.
BET NĖRA KAS JO PA- 
NABERIJOS KLAUSYTŲ.

__  . vv. .... , Michigano gubernatorius
ii laikytis Respublikos Liau-' Eunice W instead, 9 metų] atsisako vartoti m Bei ją 
dies Partijos principų, ku- amžiaus mergaitė, ištekėjo Į
rie yra šie: už Charles Johnso, 22 metų j

1. Demokratija. ‘amžiaus vyro. Jis yra 6 pė-i
2. Evoliucija. dų milžinas, o ji jam vos tik Į kuojintys *aitomobiHų‘"dar-
3. Tikybos nuo valstybes iki juostos. Tai atsitiko šio- bininkai užėmė kelias Ge

neral Motors korporacijos

prieš streikuojančius 
darbininkus.

Flinto mieste, kur strei-

atskyrimas. misdienomisTennesseeval-
4. Stambiosios pramonės, stijos kalnuose, šliubą šitai 

susisiekimo įmonių, kasyk- nepaprastai porai davė kun. 
lų. elektros ir kitu visuome- W. Lamb. Mergaitės moti- 
nės aptarnavimo įmonių su- na dabar yra 33 metų am- 
valstybinimas arba jų kont- žiaus. Ji sako ištekėjusi už
roliavimas.

Antras pataisymas reika
lauja nusavint didelius dva
rus ir išdalinti jų žemes be
žemiams ir mažažemiams.

Trečias pataisvmas drau
džia slaptas religines orga
nizacijas.

Dalykų žinovai sako, kad 
šie trys pataisymai buvo pa
dalyti dėl to, kad Turkijoj

vyro turėdama 16 metų. o

dirbtuves ir atsisako iš jų iš
eiti, susidarė labai įtempta 
ir labai įdomi padėtis. Iš 
pradžių korporacijos erštas 
Sloan norėjo išmušti strei
kierius iš dirbtuvių su poli-

jos sesuo ištekėjusi turėda- cijos ir savo mušeikų pagal
ina 13 metų amžiaus. ba. jje jmetė per langus ke-

Charlie Johns turi kelioli- liolika gazinių bombų, su
ka aki-ų žemės, bet neturi kėlė riaušes, per kurias bu-
pastogės; daba betgi jis ža
da pasistatyti kokią “šantę” 
ir pradėsiąs su savo 9 metų 
“žmona” farmeriauti. Ji da 
nemoka nei valgyt išvirt, nei

mą, nes valstybė dabar ga-

vo keliasdešimts žmonių su
žeista, bet streikierių iš 
dirbtuvės neišvarė.

Po tų riaušių Michigano 
gubernatorius Murphey at
siuntė 1,200 milicininkų prie
dirbtuvių. Plutokratų spau
da sušuko iš džiaugsmo, kad 
streikieriai jau “apsupti 
durtuvais.” Bet pasirodė, 
kad tie durtuvai nieko ne
veikia.

Tuomet General Motors 
korporacija kreipėsi į teis
mą, kad šis duotų Įsakymą 
streikieriams išsikraustyti iš 
dirbtuvių. Teismas išleido 
injunetioną, draudžiantį 
streikieriams sėdėti dirbtu
vėse arba pikietuoti aplink 
dirbtuvę. Į 24 valandas teis
mas liepė jiems iš dirbtuvės 
pasitraukti.

Streikieriai atsakė, jog 
šito despotiško įsakvmo jie 
neklausysią. Jie greičiau te
nai mirsią, bet iš dirbtuvės 
neisią nei vienas.

Perpykęs teisėjas tuomet 
įsakė šerifui pagriebti kiek
vieno streikierio kūną, gyvą 
ar negyvą, ir atgabenti į vi
sagalį jo teismą, kad jis ga
lėtų tuos maištininkus nu
bausti už teismo autoriteto 
išniekinimą.

Bet vienas šerifas tūks
tančiu streikierių nogi pa
ims. Todėl jis kreipėsi į gu
bernatorių Murphey, kad 
tas duotų jam į paga’bą mi
liciją. Gubernatorius tačiau 
atsisakė miliciją pri?š dar
bininkus vartoti. “Aš pri
siekiau tarnauti visuomenei, 
o ne General Motors korpo
racijai,” atsakė jisai.

Tai buvo antausis netik
tai General Motors korpo-

Mes stebimės, kad Fran- GENERAL MOTORS BIZ- racijai, bet ir tam smarkiam 
euzija ir Anglija taip nai- NIS SUSMUKO. teisėjui, kuris buvo įsakęs
viai aiškina Ispanijos įvy- Kiek darbininkų streikas i v^sllsistre^ki®r*us ar?.^u0^- 
kius. Juk visi žino, kad Is- pakirto General Motors kor- Automobilių streikas da- 
panijos teritorijoje vykstan- ponacijos biznį, tai galima bar stovi vietoj, nes General 

, ti kova neturi su Ispanijos matyti iš to, kad gruodžio Motors korporacija atsisako 
vidaus reikalais nieko bend- vidury ši korporacija pasta- su uniJa tartis.
ra. Ispanijoj šiandien yra tydavo po 53,000 automobi- 
sprendžiamas ne Ispanijos liu į sąvaitę. o praėjusią są- 
klausimas, bet Europos liki- vaitę pastatė vos tik 1,500. 
mas. Tiktai demokratinės Iš to naudojasi General
šalys palaiko tarptautinėj Motors konkurentai, Fordas Associacija paprastai rašo 
opinijoj tą iliuziją, buk Is- ir Chrysleris, kurių darbi- e9vo vardą tik inicialais — 
panijos karas esąs pačių is- ninkaf da nestreikuoja. For- AAA. Bet tokius pat incia- 
panų reikalas ir kad kovo- das šią sąvaitę tikisi pasta- lūs vartoja ir federalės val
iam jėgų negalima esą pri- tvti 35,000 automobilių, o džios agentūra, Agrikultu- 
oažinti ‘kariaujančiomis ša- Chrvsleris—25,000
iimis. : ---------------------------------------------

lie Chervinskienė, prisiuntė 
mums iškarpą iš anglų laik
raščio, kur yra įdėtas ir tos 
keistos poros atvaizdas.

lės paimti į savo rankas vi
sas kasyklas, visus gelžke- 
lius. telefoną, telegrafą, 
bankus ir visą sunkiąją pra-
monę. AMERIKOS KARO LĖK-

-----------— TUVAS NUKRITO JU-
VOKIEČIAI PRADĖJO j RON.
NAUJĄ KARO LAIVĄ. Pereitą nedėldienį Meksi- 
Hamburgo laivų dirbtu- kos pakrašty nukrito jūron

vėj pereitą subatą pradėta Jungtinių Valstijų karo lai- 
statyti naujas 10,000 tonų vyno lėktuvas, kuriuo 9 ka- 
įuriu skraiduolis, kuris va- niunkai skrido į Panamą, 
dinsis “Admiral Hipper.” Kadangi tai įvyko netoli pa- 
Darbas pradėta su karo mu- kraščio. tai visi žmonės bu- 
zika ir patriotiškomis kai- vo išgelbėti gyvi, bet jų lėk- 
bomis. tuvas nuskendo.

KAIP VOKIETIJOS NACIAI ŽIURI 
IN ISPANIJOS KARĄ.

Tenai esąs sprendžiamas ne šalys tą pripažįsta, ir todėl 
Ispanijos, bet Europos Ii- jos siunčia tenai netik savo 

kimas. ginklus, bet ir kareivius. Fa-
Galų gale Vokietijos na- šistinių generolų armijoj 

ciai (tautininkai) atvirai Ispanijoj šiandien ispanų y- 
pasisakė, kad jų sukurtas ra nedaugiau, kaip vienas 
karas Ispanijoj yra karas penktadalis. Štai, dabar fa- 
prieš marksizmą ir todėl ne šistai tenai atakuoja lojalis-
Ispanijos klausimai tenai tų uostą Malagą, ir kores- 
sprendžiami. ,pondentai praneša, kad šita

Taip pasakė oficialus H it- fašistų armija turinti 25,000 
^rio organas, “Voelkischer kareivių, kurie susideda iš 
Beobachter” (“Liaudies 10,000 maurų, 5,000 italų, 
Žvalgas”). Rašydamas apie 5,000 vokiečių ir 5,000 ispa- 
Angliją ir Francuziją, kurios nų. Tos armijos tankai visi 
užsispyrė likviduoti Ispani- atgabenti iš Italijos, gi or
ios vidaus karą, šitas fašistų laiviai—iš Vokietijos, 
’aikraštis sako:

DAUG PAINIAVOS DĖL 
DVIEJŲ “AAA.”

Amerikos Automobilių

• Taigi Vokietijos naciai 
pasako aiškiai, kad Ispani
joj kariauja ne ispanai, bet 
kitos šalys, ir kad šito fakto 
nenori pripažinti tiktai de
mokratinės šalys. Fašistinės

MUSSOLINIO SŪNŪS 
APSIVEDĖ.

Pereitą subatą Romoj ap
sivedė vvriausis Mussolinio 
sūnūs Vittorio su Orsola 
Ruvoli šliuba davė kunigas.

ros Atsteigimo Administra
cija. Dėl to pasidaro daug 
nesusipratimų ir painiavos. 
Todėl automobilistų assor- 
ciacija kreipėsi į Kongresą 
su prašymu, kad tai val
džios agentūrai duotų kito
kį vardą ir nevartotų ‘AAA?
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Vokiečių Jurininkai Mokinasi Karo Meno.

KAS IŠKĖLĖ LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS | 

KLAUSIMĄ?
Kai ateina 16-toji vasario 

diena, Amerikos lietuviai 
ruošiasi minėti Lietuvos ne
priklausomybės paskelbi
mą. Dėl to “Naujienos” sta
to klausimą: “Kuri Lietuvos 
partija pirmutinė pasisakė 
už Lietuvos nepriklausomy
bę?” Ir sako:

“Darbininku partija — Lie
tuvos Socialdemokratų Parti
ja.

“Krikščionys demokratai (kunigų vadovaujama partija) dar net 1905 metais iš to 
socialdemokratų reikalavimo juokus krėtė — girdi, tai ‘socialdemokratų svajonė’.*’
Kad tai yra tiesa, tai mes 

galime Įrodyti istoriniais 
dokumentais. Musų archyve 
tebėra da iki šiol užsilikusi 
kopija tų socialdemokratų 
nutarimų, kūnais buvo iš
kelta nepriklausomos Lie
tuvos idėja. Tai buvo 1905 
metų, 23 lapkričio, Vilniaus 
mieste.

Štai kaip jie prasideda:
“NUTARIMAI

“Katino, Suvalkų ir Vilniaus 
gubernijų kaimo darbininkų ir 
vaksčionių susirinkimo, sukvie
sto Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos 23 lapkričio Vilniuje.“Perkratęs dabartini Rusų ir Lietuvos valst y vės padėjimą, susirinkimas, sukviestas Lietuvos Socialdemokratų Partijos 23 lapkričio, nutarė:“I. Pikčiausis darbininkų ir kitų prispaustųjų mažturčių neprietelis yra caro valdžia. Prieš tą valdžią sukilo dabar susipratę visų Rusų valstybės kraštų darbininkai. Jie pasikėlė, kad išgriautų senąją tvarką ir įvestų toki surėdymą, kuris jau šiandien pagerintų darbininkų ir visų prispaustųjų pa

A. M ♦-Wr » 1 Vk » A-» • J — mL *ircjiuia, u avcrvyjc iv įsu/ uai ui-ninkams liuosai kovoti už socializmą. Sugriauti caro valdžią ir Įvesti žmonių valdžią tegali susivieniję visų caro valstybės kraštų darbinirfkai. prie kurių prisideda ir kiti dabartinės valdžios skriaudžiami žmonės.“II. Gerių-geriausiu darbininkams ir kitiems skriaudžiamiems luomams susirinkimas 
, pripažįsta toki politišką surėdymą, kuomet kiekvieno kraš- 
’-to gyventojai gali patys rėdv- ? tis ir patys savo reikalais ru- ; pintis. Todėl susirinkimas tiu- < tarė kovoti užtai, kad ir Lietuvos gyventojai galėtų patys savo reikalais rūpintis, tai yra. 

kovoti už politiškai nepriklausomą Lietuvą, su seimu Vil- : muje, kurį turi išrinkti visi su- i augusieji (pasiekusieji 20 metų) Lietuvos gyventojai, vyrai ir moterys, lygiai lietuviai, žydai, baltgudžiai, lenkai ar rusai, lygiai katalikai, pravosla
vai ar liutenai.’’

Bet vieno šito nutarimo, 
žinoma, nebūtų užtekę Lie
tuvos nepriklausomybei pa
siekti, nes Lietuva tuomet 
buvo prijungta prie Rusijos. 
Taigi dabar bus idomu pa
matyti, kokiu budu Lietuva 
atsipalaidavo nuo Rusijos. 
Štai, pasiklausykit, ka apie 
tai sako “Kultūros” žurna
le (1936 m. Nr. 10) žinoma 
Lietuvos veikėja, adv. Liu
da Purėnienė:

“Su V. Bielskiu aš susipažinau Petrapilyje 1917 metais Rusijos Lietuvių Seime...“Nepaprastus laikus tuomet gyveno Rusijos liaudis. Caro priespaudos pančiai buvo jau sutraukyti, senas absoliutizmo aparatas sugniužintas, jo vietoje susidarė nauja Laikinoji Vyriausybė... Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Taryba pri
vertė Laikinąją Vyriausybę 
pripažinti Socialistų Interna
cionalo Cimmervalde paskelbtąjį tPUv'v X4»r«mdi»nO

cipą. Laikinoji Vyriausybė pa
skelbė naują deklaraciją... duo
dant teisių tautoms laisvai ap
sispręsti. Taigi, ir karo viesulo 
išsklaidyti po visą Rusiją lie
tuviai laisviau atsikvėpė, ii
juose gimė viltis, kad ir Lietu- Į 
va galės tapti laisva ir demo
kratiniais pagrindais tvarko
ma valstybė.”

Taigi iš šitų istorinių do
kumentų matome aiškiai, 
kad nepriklausomos Lietu
vos minti pirmutinė iškėlė 
Lietuvos Socialdemokratų 
Partija, o nuo Rusijos Lie
tuva gavo atsipalaidoti ačiū 
Socialistų Internacionalo 
paskelbtam tautų apsispren
dimo principui.

Na, o ką nu\ eike Lietuvos 
nepriklausomybei musų “pa
triotai?”

Jie darbavosi sušilę rem
dami ir gindami caro vai-

KELEIVIS, SO. BOSTON.

šis paveikslas parcdo Vokietijos jurininkus pratimų laiku ant karo laivo “Koenigsberg.” Vi
si jie turi užsidėję dujakaukes, nes priešo orlaivis gali numesti bombą su nuodingom dujom.

SOVIETŲ ĮVYKIAI PRI- 'jie patys prie to teisme “pri-1 
MENA FRANCUZŲ RE- sipažįsta,” nes tie "prisipa ' 

VOLIUCIJĄ.
džią, už ką kunigus Laukai- . “Naujienos paduoda ke- 
čius ir ponus Yčus caras ap- riata. momentu iš Francuzi-

žinimai” išrodo Įtartini. Pa
imkim kad ir Radeko “išpa
žinti.” Pastatytas prieš teis-

dovanoju net medaliais. | jos levoliucijos.Jturie labai
tik prokuroras mane kaltinaprimena dabar Rusijoj šau

domus pirmuosius revoliu
cionierius.

Visų pirma Francuzijos
PUOŠNIOS BAŽNYČIOS 
IR SUVARGĘ KAIMAI.
Tūlas “V.” koresponden-, revoliucionieriai pradėjo 

tas rašo iš Philadelphijos a- naikinti liaudies priešus. Jie
apie Januškevičiaus rodytus nukirto galvą karaliui, ka-! žįsta prie to, ko jis visai ne- 
tenai paveikslus iš Lietuvos, ralienei ir tūkstančiams ki-Įžino, tai juk aišku, kad jis

—prisipažįstu net ir prie tų, 
apie kuriuos aš nieko neži
nau...**

Na, jeigu žmogus prisipa-

AR KOMUNISTAI MUMS KADA 
NORS KĄ DAVĖ?

Šitokį klausimą stato vie
nas tautininkas Brooklyno 
tautininkų laikrašty. Žino 
ma, nereikia nei aiškint, kad

ra pozicija ir opozicija. Ne: 
ir religijoj matome dualiz
mą — prieš Dievą yra pa
statytas Velnias, kitaip sa

pagal ji, komunistai visai j kant, prieš valdytoją—vai- 
nereikalingas balastas m u-į d iny s. Vienas diktuoja, ki

tas priešinasi ir kursto kitus 
priešintis.

Jeigu opozicijos kur nė
ra, tai ji padaroma tyčia.

Sako:
“Girdėjau daug pastabų iš 

čia gimusių lietuvių. Pagal jų 
nuomonę, nežiurint keno fil- 
mos vaizdavo Lietuvą. Įvai
riausios ir Įdomiausios vietos 
kiekviename mieste ir kaime 
—bažnyčios ir kapinės. Ret
karčiais parodoma savivaldy
bės rūmai, sodas, autobusų ar 
gelžkelių stotys. Iš visų vaizdų 
matyti skurdus gyvenimas. V- 
kininkų namai švarus, bet ne- 
permoderniškiausi. Tuo tarpu 
bažnyčios, kad ir paprasčiau
siame kaime architektūros at-. 
žvilgiu, neblogesnės už Ameri
kos bažnyčias. Daugelis iš jų 
daug gražesnės, negu Ameri
kos bažnyčios. Jeigu Ispanijo
je susidarė tokia padėtis dėl į 
bažnyčių, žmonių turto ir že- 
mių koncentracijų, lengva 
mums. amerikonams. Įsivaiz
dinti kodėl perversmai vyksta

tų dykaduonių.
Galvoms kapoti d-ras

Guillotine išrado net tam

nežino ką kalba.
Piatakovo “išpažintis” 

rodo negeriau. Jis
įs- 

pnsipa-
tikrą pabūklą, kuris iki šiol į pavyzdžiui, kad 1935 
yra žinomas jo vardu— gi- jmetų gruodžio mėnesi buvo 

nulėkęs orlaiviu iš Berlyno i

sų visuomenes gyvenime.
Jie netik nieko mums ne
duoda, bet dar trukdo tuos 
kurie norėtų ką nors duoti.
Be to, jie išnaudoja mus, štai, policija nutveria pilie- 
nuolatos viliodami dolerius, ti užmušusį žmogų ir ati- 

Aš nekuomet nebuvau ir duoda jį teismui. Prokuro- 
manau, nekuomet nebusiu ras, valstybės gynėjas, deda 
komunistas, taigi man nėra Į visas pastangas žmogžudį 
jokio reikalo juos čia teisin- sunaikinti. Bet jei kaltina- 
ti ar ginti. Pasakysiu, jog ii masis neturi iš ko pasisam- 
aš pats esu tos nuomonės, dyti sau advokatą, tai pati 
kad komunistai yra padarę ■ valstybė dudtla jam gynėją, 
pažangiajam musų judėji- Išrodo lyg ir kvailas žaislas: 
mui daug žalos, vpač kuo- iš vienos pusės valstybė 
met jie suskaldė* Lietuvių stengiasi žmogžudį nubaus- 
Socialistų Sąjungą. ti, o iš kitos puses stengiasi

Bet sakyt, kad jie nieko .4 apginti.
mums nedavė ir kad jie vi- Dėt tame yra daug logi- 
sai mums nereikalingi, aš kos. Valstybė yra organi- 

Šitoks argumentavimas visgi nenorėčiau. zuotajėgairjilengvaigalė-
išrodo lyg ir koks būrimas: Visų pirma reikia atsi- silpną pilieti sumindžioti, 
mušė, nemušė, mušė, ir ant žvelgti į tai, kad komunistai jodei teisingumas reikalau- 
galo išeina, kad Bostone nėra parduodamas produk- V1} JeSai pasipriešinimo, 
muštynių negalėjo būti dėl- tas ir niekas mums nesiūlo,Š.1?1 kam reikalinga opozi-
to, kad jų nebuvo New juos pirkti. Jie yra toks pat clJa: . .
Yorke. gyvenimo padaras, kaip „. Šituo principu net ir ma-

Kur gi čia logika? tautininkai, sandariečiai ar smos yra statomos. Į auto-
---------— -....... ...............kitos srovės, ir todėl jie turi dedamas variklis n
“Kdrit'in” Rednkto- toki3 Pal teisę gyventi ir stabdis. \ ienas, kad varytu 
neieibio KeaaKlO- veikti, kaip visi kiti Ir nie. vežimą pirmyn: kitas, kau 

rittUS Prakalbu kas negali jų iš gyvenimo sustabdytų. Be variklio arba 
UziroMi/no išbraukti, kad ir kažin kaip motoro automobilis butų be-dr Srutas. norėtu : vertis daiktas. Bet be sta b-

Todėl kelti klausimas aridžio jis butų da blo£esni&’ komunistė mums reiS'lin- "es but« Pavojingas žmonių

štai užpuolė ir apdaužė jaunus 
socialistus!’’

liotina 
Bet štai

liau:
“Kai teroras Įsigalėjo, tai 

revoliucionieriai ėmė galabinti 
kits kitą. Griežčiausiai terorą 
tykino Robespierre. Jo įsaky
mu buvo nukirstos galvos gar
siajam oratoriui Dantonui ir 
daugybei kitų žymių revoliu
cijas vadų. Jie buvo vienos su 
Robespierre'u partijos žmonės 
—jakobiniečiai. bet diktato
rius apšaukė juos ‘išdavikais’ 
ir sunaikino.”

kas atsitiko to-

Ar tai nepanašu į tą “troc
kininkų” naikinimą, kurą 
šiandien vykina Rusijoje 
Stalinas?

Norvegijos sostinę Oslo ir 
tenai su Trockiu daręs są
mokslus Rusiją susprogdin
ti. O tuo tarpu gautos iš Os- 
lo informacijos parodo, kad 
tai yra visai išgalvota pasa
ka, nes tais metais gruodžio 
mėnesį Į Oslo nebuvo atskri
dęs joks orlaivis iš Berlyno.

Ar galima gi pritarti, kad 
pasiremiant šitokiais

Šį mėnesį “Keleivio” re
daktorius kalbės Amerikos 
Lietuvių Kongreso komite
tų rengiamose prakalbose 
šiose lietuvių kolonijose:

Stoughtone, 13 vasario, 
Lietuvių salėj, vakare.

u.„ 
UUIU

pnsi- 
SaudGTnipainumais

seni revoliucijos veteranai?

NEVYKĘS ARGUMEN
TAS.

gyvybei.
Tą patį galima pasakyti r.

našu klausima oastatvti iš aPie g57vą mašiną, apie or- 
ranizuotą visuomene.. Jai 
aip pat reikalingos pnesm

gi, ar ne, iš viso yra nerimta. 
Komunistai juk galėtų pa-

savo pusės: ar reikalingi 
mums tautininkai bei san- 

_. .. . ,, . dariečiai? Kokia iš to galė-
M ontello j e, 14 * vasario, tų but išvada? Jei nereika- 

- va‘ lingi, tai kas tada su jais da- 
, „ - - „ .'ra‘ tyti? Nereikalingus puodus
kalbų prisideda ir Etinės gahma išmesti į šiukšlyną, 
Kultūros Draugijos laisva- 5^ žmonių juk neišmesi, 
manių kuopa, todėl viena Rur tada juos dėti? 
prakalba bus pašvęsta lais- Tai m ie koRio ab.
vamanybes klausimams. surdo veda kIausimas.

Grand Paradise Salėj, 318- . žmones, kurie tokius 
324 Grand st.. 7:30 valandų kausimus kelia, nesupranta 
vakaro to, kad visas gyyenimas Yra

Maynard, M»a, 28 vasa- įcya—kova netik už duoną, 
rio, 2:30 valandą po pietų. bet truz idėjas. Kiekvienoj 

Hudson, Mass., 28 vasa- orgamzuotoj visuomenėj y- 
rio, 6 valandą vakaro.

Tautiško Namo salėj, 
andą po pietų, čia prie pra-

gos jėgos — varomoji ir 
stabdomoji, nes kitaip gy
venime nebūtų lygsvaros; 
jis perdaug nukryptų į vie
ną pusę.

Ar supras dabar Brookly
no tautininkų laikraštis su 
savo rašytojais, ką mums 
Juoda komunistai, socialis
tai ir VitrkC Aru>tzir»in<ic ci-n_w*i »t vįzvzrjiv iiivo
vės?

Jeigu jie šito da nesupras, 
tai tegul jie pamėgina pasi- 
važinėt po New Yorką auto
mobilium be “breikų.”

Iksas.“Keleivy” andai buvo pa
duota žinia apie komunistų 
prakalbas Bostone, ir buvo

,........... -. , _ . . pridurta, kad po tu prakal-
bimeciai tą pati sake ir apie bų jauni komunistai pavar- 
Kopespierą. tojo smurtą prieš socialistu

Bet koks buvo galas. Jaunuolius, kurie dalijo sa- 
Ta pati giliotma, ant ku- v0 japone prie sales durų. 

Ropespieras kapojo, Pacitavęs šita žinia, “Lai- 
sves redaktorius A. B. sa-

. ,. . , , • T - i Komunistai sako, kadtokiose salvse. kaip Ispanija. - i „
a, v „ • T • r Stalinas daro gerai. Žako-Meksika ir tt. Jeigu galima pa sitikėti laikraščių žiniomis, kad Lietuvos bažnyčios dalins jų žemes Lietuvos žmonėms, tai labai džiuginanti žinia. Toks progresyvis aktas gali iš- vengti perversmo ir Lietuvoje. į r Amerikoje bažnyčia atskirta nuo valstybės. Butų gerai, jeigu ir Lietuvoje tai Įvykdytų.”

Korespondentas stebisi, 
kad šitaip kalba čia gimę 
beturiu jaunuoliai.

Bet ko čia stebėtis? Toks 
nežmoniškas kontrastas, kur
iš vienos pusės blizga puoš-,ko’ ka^

nos
aivas savo “trockinin- 
ms,” 1794 metų 28 liepos1^''.' 

dieną nuėmė pačiam Ropes-! 
pierui galvą.

Kas gali užtikrinti, kad 
tas pats neatsitiks su Stali
nu? Kada teroras įsisiūbuo
ja, tai niekas nežino, kur jis 
pasibaigs.

Naujienos” teisingai sa-

nios bažnyčios, o iš kitos' 
niukso skurdo prislėgti kai
mai, kiekvienam juk paro
do, jog bažnyčia yra svar
biausia to skurdo priežastis 
ir todėl turėtų būt kuo grei
čiausia nuo valstybės at
skilta.

NIEKAS NENORI LIETU-!
VIŠKAI MOKYTIS.

Šių metų “Vienybės” 23- 
čiarrfe numeiy Juozas Tys
liava rašo:

“Brooklyno lietuvių profesionalų draugija paskyrė dvi stipendijas norintiems mokytis lietuvių kalbos Columbijos universitete. Na ir įsivaizdinkite — neatsirado nei vieno lietuvio, kuris butų norėjęs pasinaudoti šia puikia proga.“Neveltui vakar rašiau, kad lietuviai nenori mokytis savo tėvų kalbos. Matyt — nenori, jeigu net pats generalinis kon- , sulas Budrys turėjo rekomenduoti kitatautę, norinčią mo
kytis musų kalbos.”

Na, tai imkit ir išlaikykit 
lietuvybę Amerikoje!...

“...Teroras yra baimės ir de
speracijos priemonė. Francu
zai griebėsi teroro tiktai tada. 
kai Europos karaliai atsiuntė 
savo armijas i Francuzija ir 
jos priėjo beveik prie Pary
žiaus vartų, sumušusios res
publikos kariuomenę. Respub
likos valdžia buvo persigandus 
—manė. kad jau viskas žūva!

“Kai 1871 m. sukilo Pary
žiaus darbo žmonės prieš kapi
talistų valdžią ir įsteigė Ko
muną. tai ji teroro nevartojo. 
Ne tik nevartojo teroro, bet i 
sunaikino pati teroro Įranki,' 
sudegindama giljotiną (balan-į 
džio 6 d.) !”

Socialistai iš principo yra 
priešingi mirties bausmei, 
todėl jie negali pritarti nei 
“trockininkų” žudymui.

Mes pilnai tikim, kad su
šaudytieji revoliucionieriai 
galėjo daryti prieš Staliną 
sąmokslus; bet mes neti
kini, kad “trockininkai de
gino kasyklas, žudė geęus 
inžinierius, plėšė bankus ir 
šnipinėjo nacių naudai,” 
kaip rašo “Laisvė.” Mes ne
tikini tam, nežiurint kad ir

MMmm

Kunigas Albinas Ja
nusas Bėdoje.

Jis turi užmokėti Agotai 
Skabickaitei $4,286.72.

Detroite Kalbės D-ras A. Montvidas.

“Išeina, kad jauni komunis
tai muša jaunus socialistus ir 
kad komunistai priešingi' rin
kimui aukų Ispanijos kovoto
jams. Bet. žinoma, tai netie
sa.”

Nebuvęs Bostone ir ne
matęs šito įvykio, A. B. tvir
tina, kad tai netiesa. Bet 
pareiškęs, kad tai netiesa, 
jis priduria:

“Musų korespondentas rar šo. kad prakalboms pasibaigus ir trijų tūkstančių miniai einant iš svetainės, keli trockininkai pradėjo dalinti kokius ten lapelius apie ‘apginklavimą Ispanijos.’ Kai kurie iš minios paskaitė tuos lapelius provokatoriškais ir juos iš dalintojų atėmė, o dalintojus apstumdė ”
Iš to jau aiškiai matome, 

kad “Keleivy” buvo para
šyta tiesa.

Bet toliau A. B. ir vėl tam 
prieštarauja ir sako:

“Štai ką aš mačiau ir teigiu: New Yorke laike Lenino mirties paminėjimo mitinge Madison Sųuare Garden svetainėj, jauni socialistai ne tik dalino lapelius, bet pat svetai
nės priemenėje pardavinėjo savo laikraštį ‘Sočiai i st Call.’ 
Niekas jų nekliudė.

“Na, o ‘K.’ bando įkalbėt 
mums ir svietui, kad Bostone 
be niekur nieko jauni komuni-

Be to, scenoj bu* pastatyta Įti į komiteto posėdį. Atsto- 
komedija “Ant Rytojaus po ! vuš gali rinkti visokiiį sro- 

Fašistinio Perversmo.” drau^Jos ir parapijos.
... _ . Aštuoniolika lietuvių! Miku koiniteto tikslas yra

Kun. Albmas Janusas pa- draugil‘y Detraite rengiasi Lietuvos žmonėms
*k<> -J *>edą Jį užsisėdo iškilmingai minėti Lietuvos 811*1 teises irvlai*>lt 
Agotą Skabickaite ir Jis Ui nepriklausomybės paskelbi- Komitetas.
Voar uzmo^e}i. mo sukakti 14 vasario, L. A.' v
286.(2. Taip nusprendė tei- g galėję, prie 24-tos ir Mi- Vyskupas ArestūVO 
?mas. chigan avė.

Kun. Janusas yra klebo- Programa prasidės 5 va
liavęs keliose lietuvių kata- land iet 
hkų parapijose, būtent, Fc- KaIbės D.ras A Montvį. 
ręst City, Pa.; Akron, Ohio, das ęhicagos ir kiti kal- 
Eman, Pa., ir kitur. Po to Mėtojai. Bus nušviesta, kas 
jis buvo nusipirkęs farmą, atsitiko Lietuvoje per 19 
bet fanneriauti netaip leng- me*„ nuo nepriklausomybės 
va, kaip dusias gelbėti iš paskelbimo. Bus nurodyta, 
pragaro ir gabenti ]i «an“ kodėl Lietuva iki šiol da ne
gaus karalystę Todėl teve- at Vilniaus, 
lis Janusas vėl susijieskojo Be t bus pasta.
sau parapiją ir apsigyveno tyta labaį ^kinga komedi- 
Camdeno mie^e, New Jer- *a «Ant Rytojaus po Fašis- 
?ey valstijoj. Bet čia klebo- tinio perve"rsmo.” 
naudamas pateko į bedą. Vaidinimui pasibaigus,
Agota bkabickaite patrau- bus haline su šokiais ir gera
kė jį teisman, sakydama, 
kad ji paskolinusi jam pini
gų ir jis negrąžinąs jai sko- 
]os. Ji davusi jam ne vieną 
sykį. Pirmu kartu davusi 
$3,000, o kitu kartu $300. 
Tai buvo jau keliatas metų 
atgal ir per tą laiką susidėjo 
tiek procentų, kad jis jai 
esąs skolingas jau $4,286.72.

orkestrą.
Visus kviečia atsilankyti

Komitetas.

Amerikos Lietuvių Kongre
so Komitetas Detroite.
Detroite lietuvių 18-kos 

draugijų atstovai, kurie da
lyvavo Amerikos Lietuvių 

Šyla tęsėsi pora dienų ir Kongrese, dabar laiko savo 
teismas nusprendė, kad ku- susirinkimus kiekvieno mė- 
nigas Janusas tą skolą Ago- nėšio ketvirtą šeštadienį 
tai tuojaus atiduotų. kaip 8 vai. vakaro, prie 25th

Į šitą bylą buvo įpainiota ir Vemor H’way. Sekantis 
;r kažin kokia Ona Čerba, į susirinkimas Įvyks 27 vasa- 
kuri taip pat yra žinomai rio.
kaip Jadvyga Čerba. Agota 
Skabickaitė traukė ją teis
man kartu su kunigu Janu
su. Angliakasio Sūnūs.

Kurios draugijos da netu
ri savo atstovų šiame komi
tete, šiuo raštu yra prašo
mos paskirti juos ir prisiųs-

Devynis Kunigus.
Liubeko mieste, Vokieti

joje, tarp dvasininkų kilo 
savytarpė kova. Dėl tų peš
tynių Liubeko vyskupas Bel- 
zeris pašalino iš vietų devy
nis evangelikų dvasininkus. 
Kadangi dvasininkai atsisa
kė pasitraukti iš savo parei
gų, jiems buvo uždėtas na
mų areštas. Be to, jiems bu
vo uždrausta dalyvauti bet 
kokią forma bažnytiniuose 
ginčuose. Vokietijos bažny
tinė komisija, kuri vokiečių 
vyriausybės buvo paskirti', 
kaipo oficiali Vokietijos 
bažnytinė vadovybė, griež
tai pasisako prieš Liubeko 
vyskupo elgesį. Komisija 
laiko Liubeko vyskupo Bal- 
zerio priemones, pavartotas 
prieš devynis Liubeko dva
sininkus, kurie priklauso va
dinamajai tikinčiųjų pa
kraipai, neteisėtomis, ir rei
kalauja, kad vyskupas tas 
oriemones atšauktų. Tuo 
pačiu metu Vokietijos baž
nytinė komisija kreipėsi į 
Vokietijos bažnytinį minis
teri, prašydama įsikišti i 
bažnytinį konfliktą Liube
ke ir, jei reikėtų, skubiai iš
spręsti bažnyčių ministeri
joje tą ginčą.
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KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAdO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOSE Amerikoje Miškus Sėja Orlaiviais. CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Kliubo vakarienė.
Sausio 24 buvo Lietuviu 

Amerikos Piliečiu Kliube 
vakarienė. Tai nepirma jau 
Kliube vakarienė. Jų buvo 
bent keliatas surengta pra
eityje ir bus da ateity. Bet 
kažin kodėl tos vakarienės 
vis netokios, kokios turėtų 
būti. Vis atrodo, kad ko tai 
trūksta ir gana...

Pereitų metų Kliubo va
karienėje žmonių buvo tru
putis daugiau, negu šįmet. 
Pernai vakarienės komisija 
išmėtė liek pinigo, kad rei
kėjo net patikrinti išlaidas 
ir įplaukas. Paaiškėjo, kad 
vakarienės rengimo pirmi
ninkas pasisavino už tikie
tus 36 dolerius. Buvo nutar
ta, kad turi tą sumą sugrą
žinti Kliubui. Bet jis metė 
organizaciją ir Kliubas tu
rėjo panešti nuostolius.

šįmet komisija buvo tei
singa. Teko patirti, kad apie 
penkiasdešimts dolerių lik
sią pelno. Tas gerai. Bet 
žmonių vakarienėj galėjo 
būti daugiau. Čia kas nors 
turėjo daugiau pasidarbuo
ti. Veikiausia tik viena ko
misija tuo rupines, o ne vi
si. L. A. P. Kliubas turi pui
kų vardą Brooklyne. Jo va
karienės tikietų pardavinė- 
. imas turi eiti platesne va
ga. Tuomet ir publikos dau
giau butų, ir pelno Kliubui 
daugiau liktų.

Kaip nors reiktu Kliube 
Įvesti tokią tvarką, kad pra
mogom turėtų rūpintis visi 
iianai, nes kitaip mes pa- 
i engimų nepakelsime. O tas 
reikia būtinai padalyti. Iki 
šiol bet kokiam darbui iš
linkdavo komisiją, na, tai 
toji komisija tegul ir dirba, 
o kiti dar juokus krečia. 
Taip, gerbiamieji, darbas 
neina. Komisija negali vis
ko padaryti, tikėtų platini
mas turėtų but kiekvieno 
nario pareiga. Tada ir musu 
parengimai butų kupini 
žmonių. Visų vakarienės 
būna kupinos , o į musų vos 
pora šimtukų ateina. Gi mu
sų vakarienė daug puikes
nė, negu kitos, kurios tik 
buvo Brooklvne.

Kriaučių susirinkimas.
Sausio 27 buvo kliaučių 

64 skyriaus metinis susirin
kimas, bet nelabai skaitlin
gas. Kaip mes nemanysime 
ir nesakysime, o ateina vis 
tie patys nariai, kurie visa
dos lankosi. Kiti dirbtuvėje 
visko prikalba, o į susirinki
mus neina. Atrodo, kad to
kiems žmonėms organizaci
jos gerovė yra visai sveti
mas daiktas.

Ch. Naciunskas, protoko
lu užrašytojas, kaip tik per
skaitė Lietuvių Amerikos 
Kongreso vietinio komiteto 
pasiūlymą, kad lokalas nu
pirktu 15 tikietų, tuojaus 
“brolis” Bikulčius išrėžia 
spyčių, kad čia “komunistai 
nori pasipinigauti.”

Jo kalba buvo negraži ii 
nevietoje. Jeigu Bikulčius 
turi ką prieš komunistus, tai 
tegul jų pačių mitinge paša
lio, o ne pliovoia kriaučių 
susirinkime prieš Amerikos 
Lietuvių Kongresą Lietuvos 
Demokratijai Atsteigti. Tas 
Kongresas nebuvo nei ko
munistų, nei socialistų. Ja
me dalyvavo šimtai pašelpi- 
nių draugijų, kliubų ir net 
tas pats musų unijos loka
las, kuris nėra nei socialistų, 
nei komunistu nuosavybė.

P. Tiškus. V. Michelsonas 
ir kiti labai rimtai kriau
čiams nurodinėjo, kad musų 
lokalas turėtų paremti Kon
greso varomą darbą ir nu
pirkti 15 tikietų. Milžiniška 
didžiuma susirinkusiuju nu
tarė nupirkti. Nepaisant 
kaip negražiai J. Bikulčius

kalbėjo prieš tikietų pirki
mą, bet kriaučių neįtikino 
savo “argumentais.”

Vieną seną ir paliegusį 
narį susirinkimas paliuosa- 
vo nuo duoklių mokėjimo. 
F. Stanaitis tapo išrinktas Į 
Joint Boardą musų lokalą 
atstovauti.

Pildomoji lokalo Taiyb? 
padavė pasiūlymą, kad lo
kalas paskolintų F. Albertui 
^350.00, nes jo žmona sun
kiai serga ir reikia operaci 
jos, o daktaras už operaciją 
reikalauja virš suminėto? 
•urnos pinigų tai jus, kriau
nai, ir turite pagelbėti tam 
žmogui, sako A. Baniulis ii 
J. Hermanas, Pildomosios 
Tarybos nariai.

Prašo nariai balso, bet ne
gauna, nes Pildomosios Ta
rybos narys Ch. Kundrotą 
duoda įnešima, kad diskusi
jas uždaryti, nes čia nėra ką 
diskusuoti; tam žmogui rei
kia trijų šimtų ir pusės, ir 
mes turime duoti. Kur gau? 
biednas Alberto, priduria 
taryba.

Kyla protestai ir nepasi
tenkinimas. J. Buivydas 
gauna balsą ir sako, kad 
perdaug didelė suma musų 
vienam lokalui. Jeigu nori
me žmogui pagelbėti, tai iš
rinkime komitetą, tegul jis 
pereina per organizacijas ir 
gal sukelsime tam žmogui 
reikalaujamą sumą. P. Tiš
kus taip pat mano. kad mes
ti po tris šimtus dolerių, tai 
oerdaug musų lokalui.

Bet kur tau! A. Baniulis, 
pasiėmęs balsą, kad jau kirs 
kritikams, ypatingai J. Bui- 
vvdo adresu: “Jus kokius 
tikietus vakarienėm, tai pir
mutiniai siūlote, ‘pirkite, 
kriaučiai, pirkite,’ o kad čia 
žmogaus gyvybę reikia gel
bėti, tai negalima, perdaug

f** T.. ♦ ♦ 
varamrr ?uiii<x : ll LL.

Po Baniulio spyčiaus dar 
nori kalbėti ir J. Kairys, 
taip pat Pildomosios Tary
bos narys, bet kita? taiybo? 
narys. Ch. Pilkauskutis, rė
kia: “Sėsk! Sėsk!”

Tikros sorkės iš musų Pil
domosios Tarybos, kuri pa
sidarė taip girgždanti ir 
silpna, kad neduoda susi
rinkime net savo nariui iš
reikšti nuomonę.

Kuomet užsipuolė taip 
triukšmingai ir organizuo
tai, tai buv*o nutarta pasko
linti Albertai reikalaujamą 
sumą. Bet eidami namo 
kriaučiai keikia tokią P. T., 
kuri taip drąsiai, taip akv- 
olėšiškai užsispyrė iš lokalo 
ždo paimti 350.00 dolerių. 

Nevv Yorke ir Brooklvne y- 
ra penkios kuopuikiausios 
miesto ligoninės. Kuoge- 
riausi specialistai dirba tose 
ligoninėse. Kitataučiai, kad 
ir turi pinigo, susirgę sten
giasi pasinaudoti tom ligo
ninėm. O pas mumis Pildo
moji Taryba surado kitą iš
eitį—lokalo ižde. Kodėl 
taip P. Taryba padarė, ir 
kam to reikėjo, tai ji turės 
kada nors prieš kriaučius 
pasiteisinti. Musų lokalas 
nėra pašelpinė organizacija 
ir visų nelaimėse negali su
šelpti.

Tiesa, kitas pasakys, juk 
mes paskolinome, o ne pa
aukavome. Tas tiesa. Bet 
juk mes išskolinome 1921-2 
metais penkius tūkstančius 
dolerių, o ar jie grįžta? Ne! 
Kuriam tik primeni, kad ap
simokėtų lokalui paskolą, 
tai dar tave išbiaurioja. 
Faktinai tos visos paskolos 
dingo. Kitąsyk mes labai 
komunistus bardavome už 
tas paskolas. O dabartinę 
paskola Albertai pravarė 
kaip tik tie žmonės, kurie 
seniau komunistus už tokias 
paskolas akėjo. Rodos, iš 
parodytų klaidų reiktų vi
siems pasimokyti, bet čia, 
kaip tik atbulai daroma.

šis vaizdelis 
Skrisdami per

parodo Jungtini ] Valstitų pa-to iLčvi 
išdegiusius giriu plotus tokie oria i.i

kraunant maišus su 
sėja naujas girias.

Jaunimas šalinasi nuo 
lietuvių.

j Daugelis kalba, kas bu 
ateity iš musu jaunimo, is 
priaugančios kartos? Lietu
viški parengimai visai pra
dėjo nusilpnėti, nes jauni
mas visai nebenori juose 
dalyvauti. Seniau jaunimą.' 
pas mus nors į šokius atei
davo, kartais prisirinkdavo 
pilna Lietuvių salė. O dabai 
jaunimo jau visai mažai 
pradėjo matytis. Kur musų 
jaunuoliai dingo, tai sunku 
pasakyti. Vieni aiškina, kad 
musų jaunimas pradėjo eiti 
į svetimtaučių sales, o kiti 
daro kitokią išvadą, saky
dami, kad musų jaunieii 
daugiausiai laiko praleidžia 
įvairiose aludėse, ten geria 
ir šoka. Mat, dabar pas mus

medžių sėklomis, tokia mada. kad visose alu
dėse yra laikoma muzika ir 
leidžiama šokti, žinoma, ta 
yra daroma biznio patrauki
mui, bet jaunuolių likimas 

Musų mieste kriaučiai kai ~vra apgailėtinas. Šiandien

Policijos viršininkas Ma- 
tov/itz pareiškė duosiąs vi
siems unijų organizatoriams 
r.osaugą, nes iuos pradėjo 
užpuldinėti kompanijų pa
samdyti mušeikos. Kada tik 
unijų organizatoriai sušau
kia koki mitingą, tai ateina 
būrys chuliganų, kurie pra
deda triukšmauti ir kartais 
sumuša oiganizatorius.

Nepaisant to, kad susirin
kime Pildomoji Taiyba lai
mėjo, kriaučiai baisiai tuo 
nepasitenkinę ir tas suga-

ŽINIOS IŠ BALTIMORĖS, MD.
Žiemos šalčių šįmet kaip 

ir nėra, bet lietus tai jau at- kur- , i. v., ie dirba neblogai ir už- aludėse matosi tokių daly-
lins gerą nuotaiką musų lo- sik0cĮo. Kartais taip atšyla, sidirba šiokį tokį pragyveni- kų, ko seniau visai nebuvo. 
Kale. Nes nelaimingų zmo- ^a(j nel ankstyvi medeliai mą. bet daugelis beveik vi- Moterys geria ir ruko, jauni

Jau seniau rašiau, kad 
Clevelando policijos kapito
nai ir eiliniai polieistai vie
nas po kitam yra traukiami 
teisman už veikimą ranka 
lankcn su visokiais raketie- 
riais. Dabar yra traukiamai 
atsakomybėn policijos in
spektorius Edwin C. Bums, 
Jo byla prasidės 9 vasario 
Keliatas kitų jau yra pasiųs
ti į kalėjimą. Tai yra pir
mas toks atsitikimas šio 
miesto istorijoj, kad polici- 
jantai yra taip baudžiami. 
Jie per metų metus daryda
vo visokias šunybes, bet nie
kas į tai nežiūrėdavo, kol 
M r. Ness nebuvo paskirtas 
policijos viršininku.

nių mes turime daug ir vi
siems paskolų neištesėsime, 
o tas kels pas mumis riete
nas. Aš stebiuosi iš Baniu
lio, Heimano ir kitų P. Ta- 
ybos narių, kad jie taip at
kakliai ištraukė iš lokalo iž
de virš trijų šimtų dolerių!

žiedus parodo.
Lietuvių politinis veiki

mas apmiręs, partijos nežy
mios, bet prie salės bendro
vės susispietę lietuviai dir
ba daug; rengiama tai biz 
nio parengimai, tai kruta-

są žiemą pusbadžiai gyve- vaikinai ir jaunos mergaitės 
tiek prisigeria, kad ir sąmo
nę praranda. Tokiose vieto
se iaunimui laika leisti, taiNamų statvba keliatą me- . . . .. . ...

tų buvo bemaž sustabdyta, rei?kia žudyti savo ateiti

mu paveiksiu galerijos iš 
Kada paskolos klausimas Lietuves: jau nė: du sykiu

užsibaigė, tai daug žmonių 
atsikėlė ir išėjo. Tai paro
do, kad vėlei musų lokale 
bando atgaivinti frakcijas. 
Apsigausite tie. kurie tai 
praktikuojate. Nemanykite, 
kad kriaučių lokalas nemo
kės su tokiais apsidirbti. 

Delegatas A. Bubnys pa

jų turėjome, 
čia lankėsi ii 
paveikslus iš Lietuvos bro
liai .Motuzai, gi sausio 1-5 d. 
Januškevičius irgi iš Lietu
vos nuimtus paveikslus ro
dė. Kaip girdėti, žmonėms 
patiko. Man rodos kad pa
veikslų rodytojai mėgsta 
nufilmuoti Lietuvos Sir.eto-

bet dabar, žemė, kuri buvo 
nupirkta namams statvti ir 
sulėjo apaugus visokioms 
žolėmis nejudinama, prade- 

Ki 'k pirmiau dama kasinėt, planuojamą
rodė krutamu? gatvės.

Iš to sprendžiama, kad 
ateinanti pavasari namų 
statvba urasidės.

Smarki lietuvaitė.

Sausio 21 buvo Lietuvių 
Sa’ės Bendrovės metinis su
sirinkimas. I valdyba atei
nantiems metams išrinkti 
šie asmenys: Chester G. žu
vis. J. Skodis. J. Debesis, A. 
Jvinskas, V. Malinauskas, J. 
Petrauskas ir A. Padegimas. 
Nuo draugijų, kurios turi 
šios bendrovės šėm, išiink- 

Vladas ži-

Policijos kapitonas Ho- 
gan buvo pašauktas į vieną 
namą, kur senyva moteris 
parodė negyvą kūdikį, kuri 
jes duktė pagimdžiusi ant 
trečio aukšto niekam neži
nant. Mergina yra tik devy
niolikos metų amžiaus ir ne
žinanti, kas yra jos kūdikio 
tėvas. Ji kaltina vieną vai
kiną. kurį ji tik vieną sykį 
susitikusi vienoj “parėj” ir 
nežinanti nei kur jis randa
si, nei kaip vadinasi.

j ti šie atstovai-
Alice Lukas (Lukoševi- džiunas, nuo Dr. V. Kudir- 

čiutė) liko čempijone bolių kos Draugijos, Elz. Rama- 
darė neblogą pranešima a- nunimuou Lietuvos :>meto-1 rftįm0- yai smarki lietuvai- nauskienė, nuo Moterų Auš- 
prie lietuviu kriaučių eko- !r PaSKU? ™un?s Cl? P210" i tė. ” • 1 ” • " ’ • ___  Oxx*

Tarpe politikierių kilo 
sumanymas įtaisyti gatvėse 
rodyklius ir imti po 5 cen
tus už statymą automobilių.

nominę būklę. Buvo kas dyti. taipgi,. kaip Lietuvos, 
kalbėti, bet jau vėlokai; va- armijos karininkai Smeto-! Prasidėjo meilės laikotarpi:

i VOS V artu. Nekurie mušti
“poneliai” užsigavo, kad 
negalėjo užimti svarbiu vie
tų ir paskiau diktuoti ką 
veikti.

Worcesterio Žinios.
Wcrcesterio lietuviai links

minasi.
Worcesterio lietuviai ren

gia daug įvairių parengimu, 
nes turi dvi gražias svetai
nes ir daugybę gerų spėkų. 
Pas mus yra daug išlavintų

žmonių 
lietuviai

brolius ūkininkus. kaip at- vra ?r tokių, kurie Marearet Cantin
ėmė ;š ūkininku žodžio ir 'labai linksminasi, rengia j. Mąjga-et cantin eme .s uKininkų zoaz.o ir( , s anądien išėjo ant valande-
snaudos laisve, kaip miesto i Paie^-. viena nasie uzme ia-uikn <?avn kaimvnn  ̂darbininkams oanaikino'tė meškerę kokiam ten sve- e‘ Iai{5<> Pa--avo kaimynus, rta.ominkams lanaiKino, y Muziko* mokv- ° namie paliko du mažusprofesiunes oraanizacijas, ’timtauciui. muzikos moky va:i.nz;u<, viena 7 mėnesiu 
tai mps tokiu noru ne?er-it0J2 p-lė Geleziutė irgi susi- vaikuc.us, \ieną < mene.tų, tai mes tokių ponų negei , J i lietuviu !° antra artl 3 met^- Kai 11biam ir žiūrėti ju oaveiksltu Zieaax loao? su lietuviu cueTVxo namo iaune«ni vai- nemė^tame draugės surengė jai puikia ugL/zo namo, jaunesni vai-nemegstarae.____  t -shofver part įer£s lai1 ką rado nebegyvą Vyresny-
Liuto įkandimas visgi pavo-'mės p-lei Geležiutei, nes ji 315 Paalsk.no, kad jis n0|re" 

jingesnis negu žmogaus, i visuomet dirbo su lietuviais .'?™1U^ išmokyt
'ir dalyvavo ją viešuose pa- Pl3u’l‘1: idejes jį vomon ir 

Brsžiutė prileidęs vsndons. vsikutisPereitą vasara, unijos 70 . . .
.ucihu-jj.u liovusiu . į f - ■ -jfrnf - ^~xZreDgimUOSe. A. Dl'HZlUte 1!'- * - - -dainininkų, muzikantų ir vi- “ įjt; ^^^gi susižiedavo, bet toji susi- Pn8ere

'šokiu sportininku. . ?aziavime girtas itaiijonas « , , i
_ .. . . „ .. \ įkando lietuviui i rankos
Baliai ir šokiai pas mus rabrnori 

būna kiekvieną šeštadieni ir įjeų 
sekmadienį

įkandimas
- w skaudu^- k' d v

.. , T. ir lietuviui kreipti? i gydytoją.
:ų būna Lietuvių Piliečių Gydytojas pasakė: gerai 
Kliubo svetainėje. Ir pat? -a(j itaiijonas b vo girtas, 

! Kliubas rengia daug visokių tai jo dantys bu v > išmazgo- 
| parengimų. tĮ alkoholiam, kitaip butu

Dabar L. P. Kliubas žada užsinuodines iam kraujas.
Nesenai Hippoarome te

atre, aktorkai p-!ei Cote, į-
i pradėti “Beano” lošimą per 
visą gavėnę iki atšils oras. 
Vasario 12 d. vakaro prasi
dės piimasis lošimas abie
jose Liet. Piliečių Kliubo 
svetainėse. Dalis pelno nuo 
to lošimo bus skiriama su- 
šelpimui suvąrgusių šeimy
nų. Lošimams yra nustatyti 
dideli laimėjimai, šimtai 
doleriu.

Worcesterio žmonės prie

ouve 
reikė i o

niršęs liūtas, įkando. Nors 
tuoj buvo suteikta pagelba, 
bet kraujas nuo įkandimo 
užsinuodijo ir akt mka mirė. 
Mat, liūtas buvo negirtas.

Musu mieste Moterų Pi
liečių Kliubas ta bene vei
kliausia draugija: jos suren
gia gerų ir pelningų paren-

uut zzmunra prieš tai protus- 
tuo ja. nes miesto gatvės yra 
piliečių nuosavybė ir pilie
čiu mokesčiais užlaikomos. 
Taigi, jei miesto politikie
riai nori pasipinigauti, tai 
tegul pasisamdo tuščią plo
tą žemės ir tegul tenai daro 
biznį. Taip daugelis kalba.

Sausio 23 dieną Salasevi- 
čių namuose buvo surengta 
“shovver party” p-lei Petro
nėlei Stankevičiūtei; matai, 
ji rengiasi tuoktis su Vikto- 
iti Gudžiunu 6 vasario dieT 
ną. Vakarėly dalyvavo dai
lus būrelis draugų, kurie su
nešė gražių dovanėlių.

rado 
bet ir
uviais. Linkėtina geros klo- cUgjiaikvti, užmušė ant vie- 

ries ir kad ateityje ji nepa- tos dvi moteris, Miss Do- 
rothv Becch ir Mrs. Rose 
Reichai!. Nuo šių metu pra- 

<gą leidžia aukštesnius mok- džios miesto gatvėse užmuš- 
slus, ir kiti lietuviai turėtų ta jau 24 žmonės. Pernai 
pasekt Matulių pavyzdi. per tą patį laika buvo už- 

J. M. mušta tik devyni.

draugą svetimtauti, i Didelis trokas, negalėda- 
ii dalyvaudavo su lie- mas ant apšalusios gatvės

mirštu savo lietuvių..
Matuliai savo dukrelę 01-

Prez. Rooseveltas užtvir
tino $2,475,000 federalių pi
nigų Clevelando tiltui sta
tyti per Cuyahoga upę. Iš 
viso tas tiltas kaštuos apie 
$5,000,000 ir suteiks bedar
biams darbo per ilgą laiką. 
Jis sujungs vakarinę dalį 
miesto su pačiu vidttrmies- 
čiu.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIU IŠDIRBYSTĖS

t kiiubu-Sausio 31to josimo tiek priprato, kad Klj «b ..y ; „
airių vyčiai K of C neturi b vi , kjek •„
tiek svetainių kur galėtų vi- bus>-^įriam^ , lfc pa!ai. 
iUoon°Se;iUtS į?5!3 kymui. Veikliau? •« moteris

"tSUV į ii tko 03s mus- “i PUie u Kliubo.
viena vakarą ir daro iš to -_______
milžiniškus pelnus. Orlaivių fabrikantas Mar-

--------  tin, gavęs užsakymu net už
Lietuvių Kredito Unijos 10 milionų doleriu. ‘Gelžke-

Bankas jau užsidarė. Patys liečiu dirbtuvėse, taipgi ne- į 
lietuviai nesugebėjo vesti blogai dirba. Laivu taisvto- J 
savitarpinį biznį. Mat truko įai jr budavotojai irgi dirba j 
energingų žmonių ir pasi- ir laikraščiuose matyt kad i 
šventimo tame darbe, bet reikalauja mechaniku dar- 
vėliaus daugelis gailėsis kad bininkų, nemechaniku vi a 
paleido tokį svarbų reikalą daugybė bedarbių; ypatin- 
iš savo rankų. gai negrų, tai dauguma ęy-

K. P. Šimkonis. vena iš almužnos.

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

JAU GAUNAMAS IR BONKŪTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING CO., Ine.
TELEFONAS
W orce»ter—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER» MASS.

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

Nuo VVPA darbų yra pa
leista 1,493 darbininkai. 
Apie 300 iš jų turi jau virs 
60 metų amžiaus. Tie visi 
turėtų gauti pensiją pagal 
Ohio valstijos įstatymą.

Sausio 30 dieną SLA. 14 
kuopa turėjo surengus pasi
linksminimo vakarėlį lietu
vių salėj. Buvo kortavimas 
ir šokiai. Publikos buvo ne 
daugiausiai.

Lietuvis ristikas Jack 
Ganson lankėsi Clevelande 
ir, kaip girdėjau, paaukavo 
dvidešimtį dolerių L. K. 
Darželiui. P-nas Gansonas 
važiavo iš Californijos.

Nekurie kalba, kad “Dir
va” jieško pirkėjų, kad kas 
ją išpirktų. Tų paskalų ne
galiu patvirtinti, nežinau 
kiek tame tiesos. Bet iau ke
liatas man taip sakė, buk 
leidėjai jiems taip išsitarę.

Jonas Jarus.

Paalsk.no


Ketvirtas Puslapis. KELEIVIU SO. BOSTON.

CALIFORNIJA VIRSTA PRAGARU.
Califomija šiandien jau' mineralinis aliejus, kuris 

nehetokia. kokia huvo treji Californijoj yra traukiamas 
metai atgal. Treji metai at- iš žemės ir čia jis labai pi
gai šiuom laiku aš irgi čia gus. Tos krosnelės taip pa
gyvenau, vaikštinėjau ir va darytos, kad kuolabiausia 
žinėjau tom pačiom vietom, rūktų.
ir visur buvo gražu, malonu. Taigi, kai prieš naktį far

No. ti. . Vasario 10 d., 1037 m.

Lietuva Kryžių Šeseliuose
PARAŠĖ J. LAISVŪNAS ----------

(Paimta iš “Laisvosios Minties” išleistos brošiūros.!

( 1 ąsa) l lietuviškas gazietas, elgsis šventvagiškai 
Seinų vyskupas Lubienskis nuolankiai1 ’J e*s tiesiai J peklą... Tokie netikėlk.i, nors 

rašė Muravjovo—koriko leisti jam at-; dar yra gyvi, bet jau supuvę ir sonstiseto-

kųs sodai, noko gražus vai- dienomis baltuoja sniego Dievui ir šventam tikėjimui, tas bus ištiki- i > keikti’ vadino bedieviškomis ir draudė 
šiai. \ įsa tai maudėsi saules kiodais> giuo laiku vėj0 čia mas ir Monarchui” ! skaityti, nors iš tikrųjų tose knygelėse ne-

likų kunigas Cebermanas, kuris U ip pat 
darė biznį iš lietuviškų knygų, pakartoti
nai skelbė iš sakyklos, kad: “Kuri? skai-

naktį pasidarė juodi. Balti metais jis parašė tikintiesiems šitokią “po- 
šunys, kates, avys ir vištos eziją: “Lenkai yra tos pačios Rosijos gy-
atrodo kaip kad jie niekad ventojais, valdiniais to paties Ciesoriaus, . ................
balti nebūtų buvę. Viskas deltogi mylėdami lenkus, negalime būti ty** Jankaus išleistas knygas, eis t esiai į 

n<»< nra£raišti Nušals aptukę. viskas suodina. Kur neviernais Ciesoriui... Išmintingai daro J Pek% kui• ių laukia smala velnių pagata- 
tik rankos nepridėsi, visur šviesieji žemaičiai mokyda mies skaityti h yota. Todėl neveltui aušrininkas M. Jan- 
susisuodinsi. suprasti lenkiškai... Visa Lietuvos galvbė ’kus.-la Parejskęs, kad Didžiausias ir za-

Tie durnai apsaugoja so- ir svla butų veikiai pražuvusi, kad nebūtų lygiausias lietuvių nutautinimo darbas 
dus nuo šalnų, tačiau visos įai Dievas davęs padalyt sandorą amžinos buvo varoma per bažnyčias ir karčemas. 
Califomijos negali apsau- vienybės su lenkais. Dievas Lietuvą nuog Labai dažnai kunieai ėn» caro tarnu na- 
got. Čia didžiausi laukai už- pražuvos išgelbėjo, apšvietė, palaimino ir
sodinti pupelėmis, žirniais ir loskomis apipylė per lenkus.

jos augmeniją.
Ūkininkams, kurie augi

na orančius, citrinas, greip
frutus ir kitus vaisius, šal-

netik nunokę vaisiai ir žie
dai. bet ir patys medžiai. 
Todėl reikia juos gelbėt. 
Bet kaip?

Pigiausis būdas yra toks: 
sukrauna ūkininkas dide-

—Tegul bus pagarbintas, netik prieš poną Dievą bun- 
Maike! tavojasi, ale ir savo tautos

—Sveikas, sveikas, tėve! nekėrina, su žydelkom ženi- 
O kurgi tavo ginklas? jasi. Užtai liepė visiems ka-

Padėjau į klazetą. vaike, talikams klausyt savo kuni- 
—O kodėl? Gal vyčiai gų, ba tik bažnyčios palaiko 

jau atėmė tau generolo ti- lietuvybę. Vienu žodžiu, nu- 
tulą? šnekėjo labai moksliškai ir

—Ne, Maike, čia yra kita teisingai.
rokunda. Dabar pas mus y- —Palauk, tėve, pažiūrė
ta iš Lietuvos atvažiavęs sim, ar ištikrujų tas teisinga, 
pašėlusiai mokytas prapeso- Visų pirma pasakyk man. 
rius Brundza. Pereitą suba- kaip tavo parapijoj kunigas 
tą jis pasakė mums pamoks- mišias gieda?
lą per redijo ir labai gražiai —Nugi lotiniškai, argi tu
išklumočijo, kaip reikia su nežinai.
bolševikais kovot. Sako, ne —O kaip mišparus?
su šoble reikia vainą prieš —Irgi lotiniškai.
juos vesti, ale su meile, ba —O tu. tėve, gerai moki
uk HHfiiegau vu»Ką pauzuvi. luuuoaai.
Tai£i valuk tos intencijos aš —Nebūk tu juokdarys, 
ir pasidėjau savo zbrajų Į Maike! Iš kur gi aš mokė- 
kampą. siu?

—Na, ir ką dabar darysi? —O kaip kiti parapijo-
—Dabar, Maike, einu nys?

strytais ir dairausi, ar nepa- —kiti, Maike, da mažiau 
matysiu kur bolševiko. ir už mane moka.

—O ką sakysi pamatęs? —Na. tai kokiu gi budu
—Ogi apsikabinsiu ir pa- tavo bažnyčia palaiko lietu- 

sibučiuosiu. vybę, kad nei vienas iš jūsų
—Bet tokių dalykų nie- nesupranta, ką kunigas prie 

kas nedaro, tėve. žmonės altoriaus kalba? 
manys, kad tau galvoj ne- —Ant šito punkto. Maike 
gerai. tai išrodo tavo teisybė.

—Tai tu sakai, kad bu- —Na, o kaip su jų bažnv- 
čiuotis negerai? čios nuosavybe, tėve: kam ji

—Ne, tėve. priklauso?
—Na. tai kam tas prape- —Bažnyčią ir kleboniją 

sorius liepia mums eiti prie mes pastatėm už savo pini- 
bclševiku su meile? gus Maike. ale paskui kuni-

—Tu turėtum paklausti gas užrašė ią airišių vvsku- 
io paties, tėve, kaip jis savo oui tai jis dabar ant musų 
meilę bolševikams rodo. Aš bažnyčios^yra bosas. Mes, 
įo metodų nežinau. navat, negalim anei kunigo

—O ar tu jo pamokslo ne- iškikint, jeigu^is mums ne
girdėjai, Maike? patinka, ba vyskupas sako,

—Ne. kad čia .įo prapertė. tai jis
—Tai labai iškada. Mai- gali daryt, kąiik nori. o mes 

ke. Jis daug gerų dalykų turim tik {Jolėrius dėti ponui 
pasakė ir tokiems ponai- Dievui ant apieros. Tai da- 
čiams, kaip tu. Sako, tokie bar, Maike, tu pats gali iš- 
mandragalviai turėtų šėna- figeriuot. kam musų bažny- 
vot savo tėvus ir prieš vy- čia priklauso^ 
resnį nesisprečyt. Ir tas tei- —Reiškia,, ju*ų bažnyčioj
sybė, Maike. Amerikoj vai- netik mišios giedamo? sv*- 
kai perdaug ištvirkę, ba tima kalba, bet ir pati baž- 
lupt negauna. Kaip tik pa- nyčia užrašyta svetimtau- 

tuoj pradeda cigare- čiui

Labai dažnai kunigai ėjo caro tarnų pa
reigas, pavaduodami žandarus ir šnipus. 
Kai Dr. J. šliupas už dalyvavimą studentų

‘r, ?fa kitokiomis daržovėmis. Vis- Gražiausiais žodžiais išgarbinęs lenkus. cf° 'aldzl« hu™ >str«ntas is
apgaubia sodą. k^ apSaUgOtį durnais neima- išminėjęs didžias lenku baioru dorybes ir P.ete,l)u>gho n etapu at\arytas į tėviškę, erai, nėr luns * n . s ,T1 , , išminėjęs aidžias ienxų oajorų aorypes n , vietog kunįgai ig džiaugsmo trynė rankas.

liūs laužus 
Kai durnai 
tai šarma negali per juotai saima negan per juos ncma ir todėl beveik viskas “loskas” mužikams suteikta* visas iu ge- X’ -v , , ?a* ls (zlziaugs,nl° tr>-ne ra.n^ nugulu ant medžių lapų, nužalo. E ^ki Ca,iforni. r&£‘įie““i awX- v?škuX BaS- Šlup!klebonas Gatauckas tyčiojasi, kati 

..luo2’a^ jos liko tik pasigailėjimo S.utkas šaukit Uetu^ liaudi nd,raXr:muz'ko,''a‘ka? -lkl!,mp0A «**-
nmnmnhib1.1. t^tprai^dan' ''ellas šaI'ių ir dumųJ nu’ "k bet*klusnia! i^lenUi' ^nų Ušlėktų; '"®ky'a? ’0 G'Luz,dz'ų klebonas

kankintas kraštas. vįliai; “Jųs, mužikai, užlaikydami tvirt? •Rek?nys net >*'>?«« pamokslų pasakė, ais-
R; Viio rnk-ii, di'nnn nssida. • Daug.žmonių Californi- tikėjimą, šenavodami, pavožodami ir my- 

5* hai-i smarvė ’ -/mJami '-'i ^uld ikda galvos skaudė- lėdami ponus bajorus katalikus, kaipo sa-
-unL-u Ji-nMti ’ ?.m.^ ™° dr.što oro, ligonbu- Vo prietelius ir geradėjus, mokykitės nuog

čiai pilni ligonių. Žmonės jų tikiu dorybių, kurias jie turi. o kurių
influenca, jums trūksta: viežlvbo tarų savęs ausieii- . i m r - ,ro Aleksandro III karūnavimo isval<arese.

4Jus, mužikai, užlaikydami tvirta nY , I?-ą Pa™om£ Pasa„avrvžnHami ir Imdamas. kad Šliupas Peterburge norėjęs 
paskersti carą tėveli, “priklausęs velnio 

brolijai” ir tt.
1883 m. Šliupas rengėsi vykti i Šiaulius 

viežlvbo tarų savęs aosioii-?ub°Y° ™k.V Tai'btvo ea-Kitas, moderniškesnis bu- serga slogomis,

Varniške.
Long Beach, Cal pradėję sekti bajorų ir ponų pavyzdžiu:, dėrtė ti^bo* oamok^ beC vŠado^ ru*^ varyti įuos i baudžiavą, plakti rykštėmis,L j. • '^)a ,,, kado. įti^ųmainyti i šunis, šaudyti paukščiu vietoje ka ba ir ras,nėjo valdžiai kad mokinių te- 

žaginti moteris ir semti visas kilis “dorv-i SSA?' e_^Mbai pat?n^1.?tL,Jel.,k.ur,l?.<Į-

Sveikatos Skyrius
Sį skyrių ved*

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

Dl’Sl'LYS (EMPHYSEMA)

Rašo Dr. A. Yuška.

daug tokių kamarų dėl sutruki 
į mo plaučių pasidaro, tai 
vimas būna sumažintas, nenor-

doi-v- tuG es^ patenkinti. Jei kurie mo-
„ i__ :__ _______ Li kiniai norėdavo atsakinėti lietuviškai.OC5, Runomis taip spinuejo ių lainų najo- ;.- danžvdavn '

rai... Tik tų “dorybių” — ------ tauzydavotm... X.RVU um.vo.M valstiečiams ir tru- anta^ ^sdav0 di
ko, kurias ponai ir bajorai taip mielai v^rint -įiminaK^ri-nc TaL-t/ ’v^i v ni
praktikavo ant savo baudžiauninku kailio. • • . .. - t /.r * gai trukdė ir stabdė lietuvių tautinį atgi-

Toliau vyskupas "mužikams pataria mimą, reikėtų prirašyti storiausius tomus, 
negeisti nieko, nei turtų, nei laisvės, nes Bet ir tai negalima butu visko surašyti, 
lietuviams geriausias vaistas nuo visų ne- .. . *
gerovių: “Tegul meldžiasi, vargsta ir NUODINGI VORATINKLI A:, 
vargdieniais miršta... Tegul nieko taip ne- Kunigijai rūpėjo ne lietuvybė, bet kova

Lroir\ ’7nvni ne kolcn >70 r» m Tižioms 1 inf ncnolincklauso, kaip Bažnyčios balso...’
. a . Kaip ‘kunigai “gynė” lietuvybę, parodo

arba malus. Del stokos įkvepiamo ore taipgi 1 ju išleista Vilniuje 1909 metais
prieš pažangiuosius lietuvius šviesuolius^ 
kovojusius dėl lietuvybės visais frontais: 
prieš rusinimą, lenkinimą ir vokietinimą. 
Pamatę, kad pažangiųjų lietuvių veikimo 
dėka liaudis pradeda susiprasti, ir varto

jau slysta iš kunigų rankų,

Jei sunkiai padirbęs a v-l, --
greitai pabėgęs žmogus uždusta, bgonis nuolatosjaučiasi pavar- knygpalaįkė “Senovves Pripažintojej Pote-
ir jam pritrūksta oro. širdis pra-: grT.t'TJarb^ sun‘ ra j.” Štai, kokį pamokslą jie tenai lietuvių
deda dažniau mušti, tas ne visa ^iai padirbęs jis pritrūksta cro. }j8udžiai išdrožia: 
dos reiškia, kad jis turi širdies ■ uždusta. Dėl stokos tyro kraujo
ligą. Dažniausia tokie žmonės;'0. ,UP°S pamėlynuoja, širdis
turi nenormalų kvėpavimo apa- da^na,.m^ įj®11. ir tun sestlp padarė. Lietuviai, kurie dabar iešką kialų kraščiai graudeno Lietuvos liaudį “klau- 
ratą. tai yra. kai kuriose dalyse Pa,ls€t‘- Dę> vidurinio oro spau- g^įslcirimą ir gul ant lenkų, tur bijotis rus- svti caro tėvelio, godoti jo pastatytus vir- 
plaučių trubelės būna susitrau-, u™° krutinę būna aukštai tybes Dievą ant šio svieto ir po mirčia... šininkus, neklausyti visokių bedieviu ir 
kusios. sumažėjusios. dėl to oro ke,ta Musų gadynes vandalej lenkams gvaltu masonu—tik melstis, vargti ir vargdieniais
kamaraitės (air eells) būna oru Paprastai sveikas suaugęs plėš iš burnos prigimtą kalbą ir bruk savą ; mirti...” Tokias “idėjas” skiepijo “Švie- 
perpildytos, išsiplėtusios. Tą ii-į žmogus Įkvėpia plauėiuosna ir Hetuvišką ir dar sudergtą. Lenkiška kalba įsa,” “Kryžius.” “Tėvynės Sargas” ir kiti 
gą vadiname dusuliu (emphyse-į iškvėpuoja nuo 3.000 iki 4.000 bUVa namyne ir visų dienų kalba žmonių ; kuniginiai laikraščiai.
ma). kubiškų centimetrų oro. Kuris aukštesnia stoną ir kunigų... Žinoket, kad “Politišką Lietuvos nepriklausomybę

Kai kurie žmonės iš prigimi- Įkvėpia mažiau cro, negu yra jyS kurie laužot testamentą tievų savą, e- laikome už svajonę ir prieš ją atvirai pro- 
mo turi silpnus plaučius, bet di- nustatyta, tokis yra skaitomas cant tikrais išgamais, budeliais ir judo- testuojame. ‘Šargiečiai,’ o su jais ir visa 
džiumoje dusulio ligos priežas- kaip turintis silpnus plaučius, šiais.” konservatiška lig kaulu Lietuva, pripažįs-

Tokius aplikantus apsaugos jgg knygutės autorius toliau rašo, kad : ta Rusijos cieisorių už tikra savo valdovą, 
kompanijos dažniausiai atsisa- j 906 m. vasario 15 d. jis kalbėjęs su vys- nuo Rusijos nerupinas skiltis...” Ne oer re-

uzsisenejęs per ilgą laiką neiš- ko priimti i savo apsaugos arba kupU Paliulioniu apie naujas knygas ir voliucijas, ne per maištus, ne per atsidavi-
gydytas plaučiu trubelėse Įdegi- pašalpos skyrius. Dėl to apdrau- “naujatninkus” kunigus. Vyskupas išpei- ma Rus’ios neprieteliams, bet per atvirą
mas. vadinamas "šaltis’’ arba dos kompanijos gydjiojas, pil- kęg nPUjas lietuviu knygas, raides ir nau- akis į akį reikalavimą ir mums teisybės—
bronchitis. ‘dydamas aplikaciją, išmieruoja įa kalbą, o apie lietuvybei prijaučiančius tarnausim ir tarnaujam Lietuvai (geras

Lig niui sergant bronchitu ;aplikanto krutinę, kad galėtu kunigus taip pasakęs: “Bepigu butų, kad-arnavimas! J. L.)... Ant kalavijo ir šau- 
arba plaučiu trubelių įdegimu. į patirti plaučiuose cro Įtalpą. k?s tokius kunigus sugiedintum ir pamo dyklės nepadedam vilties, kad ir visi Lie- 
trubclėse vidurinis pamušalas į Čionai aišku, kaip svarbu yrafkytum.” tuvos svet’fntaučiai ginklus iškėlę šauktų

vavimas jąja
“Lenkai lietuvius ir žemaičius išvedė iš kunigai suskato ir patys leisti lietuviškus 

nevalęs dušes ir kūną ir su savim lygiais laikraščius ir knygeles, žinoma, tie jų lai-
1 — T • • • 1 • * * 1 * 1 • 1 ! 1 * • 1 T • a. 1 • J* Ul

timi būna visokios rūšies plau
čių ligos; dažniausiai paprastas.

vuvj piouvua

tus rūkyt, angelckai prade- —Tai pagžH tavo rokun-
da kalbėt, su tėvais nesišne- dą išeina. M^ike, kad tas’’jos veisiasi au;ra ir pulius ga. 
ka. musų mol^ytas^ piapesoiiusimina Tokiai būklei susidarius.

.^a9 šitoks pamoks as durnai nusnekeio. i ligonis sunkiai j plaučius orą
nereikalingas, tėve, nes li°- ~ Tu gerai apie tai jj<vepia. o iškvėpti iš kai kuriu
tuviškai aš kalbu geriau už vok, tėve, o ir pats supiasi, majresnįu kamaraičių visai nei- 
tave ir cigaretų visai nėra- kad tai|> vi a.
kau, tuo tarpu kai tu savo 
pypkės iš rankos neišleidi.

—Tu manęs nekritikuok, 
Maike, ba aš jau senas žmo
gus, tai man viskas pazvaly- 
ta, o tau da reikia gerų pri- 
klodų, kad neiškryptam kur 
į šunkelius. Užtai gi pasi
klausyk, ką
kalba.

WT . . , . manoma, nes paprastai įkvėpi-
—tai denkiu. Maike, mas |enJ?viau duodasi, negu iš

kart tam nai? viską man is- k ė
klumočijai.

T - ... -
sutinsta. Trubelių skylutėse nuo;lurėti sveikus plaučius. Kaip visiems yra žinoma. D-ro Basana- —Lietuviai su mumis!” Šitaip rašė “Tėvy-
įdegimo sunkiasi savotiškas Kad galėtume apsisaugoti vičieus, D-ro Kudirkos ir kitu inteligentų Į nės Sargas” 12 Nr. 1900 m., leidžiamas ir 
kystimas. plasma. kur bakteri- nuo dusulio, reikia išgydyti šal- pastangomis buvo ikurta “Aušra” lietuvy- redaguojama? kunigu. Čia Lietuvos kuni- 

tį. kosulį, bronchitą ir kitokias bės dvasiai žadinti. Jokios “bedievybės” giia aiškiai pasisakė, kad ji visai nenorėjo 
plaučių ligas, pirmiau negu per- ’ame laikrašty nebuvo. Tačiau Žagarės.^tei^kirti nuo Rusijos, o carą laikė tikruo- 
eina j chronišką ligą arba Į du- kun;ga° Marcinkus kiekviena šventadienį’ iu tėvu.
suli. Plaučiu ligonims yra pata- keikė “Aušrą” iš sakyklos o kalėdodamas į Užtenka prisiminti “girsaus” praloto 
riama nuimti X-ray atvaizdus. »jo kaimus ne tiek klausinėm poteriu, kiek Antanavičiaus išleistus atsišaukimus, ku-

’iuose iis ragino lietuviu? “klausyti cieso
riaus. išdavinėti valdžiai socialistas ir vi-

epimas.
Plaučių kamaraitėse oras pa

silieka nepermainytas, nusisto
vėjęs ir sudaro dideli vidurini 
spaudimą, nuo kurio kamarėlės 
sienos, lygiai kaip pasenusi gu
ma. išsitęsia, bet susitraukti ne-

WORCESTERY RASTA 
NEGYVA D-R£ PELE- 

KOVfCH.
Worcester, Mass. — šį

razumnesni panedėlį savo ofise čia buvo begali. Dėl to oro kamarėlė pa
rasta negyva daktarė Pele- silieka išsiskėtusi. Pasitaiko ir 

—Na, gerai, tėve, o ką gi kovich, ukrainietė. Valdžios taip. kad kamarėlės viena ar 
tas tavo mokytas profeso- daktaras pareiškė nuomonę, daugiau sienelių sutrūksta ir sū
rius daugiau pasakė? kad ji mirė naturale mirti- vienija keliatą kamarėlių į vie-

—Jis gerai davė velniu mi. Ji buvo da jauna, vos ną didelę kamarą, kuri visados 
Amerikos bedieviams, kad 29 metų amžiaus moteris. om perpildyta pasilieka. .Tei

kurių pagalba galima daug pa- teiravosi, kas skaito “Aušra.” Suradęs 
tirti apie jų ligos eigą. Kad du- bent viena egzemoliorių. tuojiau sudegin 
stilingiems galėtume palengvin- davo. o “nusikaltėliams” liepdavo sumo 
ti kvėpavimą, patartina nešioti kėt1’ 3 rablius bažnvčios naudai... Kuršė- lėtume suprasti, koks lietuvybė? sklei-j 
gerai pritaikytą diržą, kuris nu- nų klebonas Eidvmtas. teologijos magist- dimas rūpėjo musų kunigijai. Kiekvienas

51^ niekš'škus žmonių kurstytoms,” kad

usiprates lietuvis, ragines kovoti tu rusų 
nriespauda. buvo caro priešas, o tuo pačiu

sileidusius vidurius palaikytų ras ir d’delis vyskupo Paliulionio draugas, 
vietoje ir miegamajam kamba- taipgi draudė skaityti “Aušrą.” Kaitą sū
ryje laikyti visados šiltą ir radęs ją pas ūkininką, sukvietė i šventorių į ir kunigu priešas. Jei kuniginiai 1 ukraš- 
drėgną orą. Kuriems yra pato- davatkų buri. liepė sukurti laužą ir sude-ičiai ir nedrįso taip atvirai pasisakyki, kaip
gu. gali persikelti į šiltesnį kli- gino “prakeiktą gazietą.” Iš sakyklos pa
matą gyventi, nes jei užsisenė- skelbė, kad tie, kurie skaitys “Aušrą,” nė
jusi liga būna nepagydoma, tai gaus nuodėmių atleidimo ir bus išduoti po- 
gerai pritaikyti vaistai ir kito- licijai...
kios priemonės ligoniui daug 1901 m. rugsėjo 22 d. Senapilės kun. 
palengvina jo nuobodų gyveni- Senkus iš sakyklos paskelbė: “Kas paduos 
mą. j teismą kunigą arba skaitys draudžiamas

nraMtas Antanavičius, tai užmasku >tu bu
du jie visvien skleidė neapykanta prieš ti
kruosius lietuvių tautinės sąmonės žadin
tojus ir laisvės skelbėjus. Tų lai’:rasčių 
varoma Dolitika lietuviu tautai ir L etuvos 
liaudžiai buvo dar žalingesnė už atvirą 
priešų smurtą ir priespaudą. tPibniga)

«
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No. (i. . Vasario 10 d., 1037 m. KELEIVIS, SO. BOSTON. Penktu Puslapi*

Korespondencijos Į SVEIKATA KIEK
VIENAME STIKLEIš Automobilių Darbininkų Kovos Lauko.

DETROIT, MICH.
Keleivio skaitytojai matė 

patys savo akimis ir girdėjo 
per radio bangas kokia aštri 
kova eina tarp organizuotų 
automobilių darbininkų ir 
General Motors Co. skebų 
ir mušeikų.

Flinte, karo stovis; 7 
streikieriai jau užmušti, pil
ni ligonbučiai sužeistų strei 
kierių.

Vasario 2 d. teisėjas P. V. 
Gadelas išdavė injunctioną

išdraskyti, tai bosai pasida
rys da biauresni ir darbinin-! 
kai dirbtuvėse paliks tikrais 
vergais. Dėlto visi darbinin
kai dabar turi jstot unijon ir 
visais galimais budais gel
bėt laimėt šj streiką, ir pa- , 
rodyt didžiajam Amerikos 
kapitalui savo vienybę.

G. M. S.

BROOKLYN, N. Y.
Iš LSS. 19 kp. susirinkimo.

_ , n» x i - ■ Sausio 29 d. įvyko LSS 19
Motois Lo-, ^1™0 į kUOpos metinis susirinkimas 

leidžiama įsinešti sėdinčius PiIiečių Kliube. Į ŠĮ susirin-
stnekienus iš dirbtuvių n kjmą dalis narių neatsilan-; 
nevalia pikietuot dirbtuves i nes vakarą Įvyko ii ■ 
iš lauko. Jeigu kompanija į Kriaučių Neprigulmingo' 
pradės mest darbininkus is i Kliubo susirinkimas, o yra ' 
dirbtuvių, kur streikuoja; musų kuopos narių, kurie
sėdėdami, tai bus baisiausi? Į Kliube užima komitetų vie-J 
krainn ura lipiimss tam i_ • i___ . »kraujo praliejimą; 
streikierių ir skebų, kokio; 
Amerikoje da nėra buvę.

Vasario 2 Įvyko susirėmi
mas Detroite, Chevrolet

*T tas. Bet vistiek i kuopos su- 
sirinkimą narių atsilankė 
nemažai ir gana rimtai da
lykus svarstė.

šiame susirinkime buvo i

beers^porter * DOUBLE
AM'I *Af>t£fc3 i*( »'*C CG. Air“bau Ibk .owui ALE

DOUBLE
ALE

NEVADA UŽGYRĖ VAI
KŲ DARBO ĮSTATYMĄ.

Pereitą sąvaitę Nevados 
valstijos legislatura užgyrė 
Kongreso išleistą Įstatymą, 
kuiis draudžia samdyti ne
pilnamečius vaikus prie fab
rikų darbo. Dabar tas Įsta
tymas bus užgirtas jau 26 
valstijų. Reikia da 10 valsti
jų užgirimo, kad jis taptų 
Jungtinių Valstijų konstitu
cijos priedu. Romos katali
kų kunigai agituoja prieš tą 
Įstatymą.

JURA IŠMETĖ BONKĄ 
SU LAIŠKAIS.

Fioridos krantan jura iš
metė bonką, kurion buvo Į- 
.kišti 5 laiškai, 4 atvirutės,

dirbtuvėje dėlto, kad kom- renkama šiems metams kuo- 
panija išmetė iš darbo tuos pOs valdyba. Aklamacijos 
darbininkus, kurie buvo budu buvo išrinkta visa se-
veiklesni unijoje. Kuomet 
organizuoti darbininkai pa-

noji valdyba, t. y. organiza- 
toruim M. Antanaitis, sek-

MAINE’O VALSTIJOJ
NUŠAUTA 19,134 STIR

NOS.
Maine’o valstijos medžio

klės departamentas prane
ša, kad J936 metų rudenį 
per medžioklės sezoną tenai 
buvo nušauta 19,134 stir
nos. Metai atgal buvo nu
šauta 19,726 stirnos.

PAJIEŠKAU VYRO.
DIRBT ANT FARMOS. . Turi/*u>- 

prast visus farmos darbus ir turi mo
kėt gerai melžti karves. Tokiam Vy
rui yra užtikrintas nuolatinis dar
bas. Mokestis $20 į mėnesį ir’ burdas. 
Atsišaukite greitai. (7)

MRS. M. SUSI.A 
R. D. 4, .\lontro.->e. Pa.

Nupigintos Knygos.
SENOVĖS DAINOS surinktos iš

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau VINCENTO ČIB1RKO, 

gimęs 1878 m. Padrečių kai Tie, 1895 
m. gyveno Pittston, Pa. Tėvų vardas 
Juozas Čibirka; motinos—Magdalena 
Paltinavičiutė. Brolis Kazimi -ras, gy
vena Lietuvoje. Prašau a'sišaukti, 
turiu svarbų reikalų; kurie žinot kur 
jis randasi, malonėkit pranešti .jo ad
resų, busiu dėkingas. \ (8)

Tomas Skučas
1116 E. Spruce st., Seattle, Wash.

Pajieškau pusbrolio JUOZO BUK- 
DREVICIAUS, paina iš Vištyčių kai
mo, Vilkaviškio apskričio. 1911 jn. jis 
išvažiavo iš Prūsų į Amerikų ir rodos 
gyveno Pittsburgho apielinkėje. Jis 
kalba gerai lenkiškai. Kurie žinot 
kur jis randasi, prašau pranešt jo ad
resų, busiu dėkingas, arba pats lai 
atušaukia. Jos Aniesta (7)

Box 53, So. Milford, Mass.

,■5 centai pinigų ir keli eiga- ^{įS^gJKciios n Su 
nos apie pa aulinį karų, 76 pusi. 25e.

KAZIRŲ KNYGELĖ, kaip išlošt 
pinigus grajinant kazvroms .... 25c. 

SPĖJIMAI LAIMĖS ir Planetos,
kas po kokiu ženklu gimęs.......... 25c.

12 POPIERŲ su puikiausiom pa-
vinčavonėm ir kvietkom............... 25c.

MIRTIES BAUSME, eilėmis. 15c. 
Kas prisius $1.00 gaus šias knygas. 

Kurie nori po vienų iš tų, gali pašto 
markėm atsiųsti kiek yra vertės kny
ga. PAULUS MIKALAUSKAS 

248 W. Fourth Street. 
SOUTH BOSTON, MASS.

retai. Visi laiškai adresuoti 
merginoms ir moterims Įvai
riuose Amerikos miestuose. 
Pašto ženklai irgi uždėti. 
Kampuose pažymėta: “Iš
siųsta iš laivo ant jūrių.” Vi
si laiškai buvo paduoti paš
tui ir nuėjo tiems asmenims, 
kuriems buvo adresuoti.

Lietuviai, Kurie Norit 
Pirkti Farmą

Tai tegul atvažiuoja pas mane Su- 
batoniL- ar Nedėliomis; aš žinau ke- 
Iiatų gerų farmų ir noriu kad jas nu
pirktų lietuviai. Parodysiu visai dy
kai. Busime kaimynai. (1)

J. MIKALOP
Hoiliston Street, Meduay, Mass.

Frank Ricickio 
MOSTIS

APSIVEDIMAL
Norėčiau susipažinti vaikinu

tikslu apsivesti. Vaikinas neturėtų 
būt visai jaunas ir ne biednijkas, tu
rėtų būt linkęs švariai gyventi. Aš 
esu jauna našlė. Norint arčiau susi
pažinti, kreipkitės laišku. (7)

Ann Taloska
5650 So. Wentworth av., Ch;cago, III.

Pajieškau merginos ap? vedimui, 
nesenesnės 42 metų ir nejaui esnės 40 
metų, kurios nevartoja sva ginančių 
gėrimų; gyvanašlės lai nea šliaukia. 
Su laišku prašau prisiųsti ir paveiks
lų, kurį pareikalavus sugrųž nsiu. Aš 
esu 50 metų, atrodau gerai, .dano ad
resas: J. R. * (©)

Bok 16, Jordan, W. Va.

Pajieškau vaikino ar tųišli» apsive
dimui. nejaunesnio 35 ir nesenesnio 

žai- Į45 metų; as esu 37 metų, gerai atro-

reikalavo, kad bosai grąžin- retorium J. Glaveskas ir iž-. 
tų atgal atleistus darbinin- dininku P. Tiškevičius. paskutinį penktadienį, Pi- Automob\ho\ L Žmu-
kus. tai kompanijos žanda- Pagal valdybos praneši- liečiu Kliubo
rai ir miesto policija puolė 
darbininkus mušt buožėm ii

mus praėjusiais metais kuo- Union avė.
pa turėjo tris parengimus:

ose, 280
veikas,

LSS. 19 kp. sekr.

patalpo
J. GJa šė 38,500 Žmonių.

troškint gazinėm bombom, dvejas prakalbas ir viena 
Kova buvo atkakli ir žiauri, vakarienę. Parengimai visi 
bet kompanijos mušeikos pavyko labai gerai, o ypa- 
darbininkus nugalėjo. Bet tingai vakarienė, kurioje
tai buvo tik Įvykio pradžia, dalyvavo apie 300 žmonių ii 
General Motors Co. mušei- * ’ ’ '
koms Detroito darbininkai
nepasiduos. Paskelbus strei
ką Flint, Mich. Detroito 
darbininkai irgi nemiegojo,

Amerikos organizacija,
-------------- kuri renka žinias apie viso-

LIETUVIŲ ŪKININKŲ kias nelaimes, praneša, kad 
SĄJUNGA KVIEČIA PRIE per 1936 metus automobi- 

SAVęS VISUS FARME- nai Jungtinėse Valstijose 
užmušė 38,5O» žmonių. IšRIUS.

gryno pelno kuopai liko Massachusetts valstijos
$162.92. Tas parodo, kad lietuviai farmeriai yra kvie-
Brooklyno publika remia čiami organizuoti savo apy- 
sccialistų parengimus. linkėse Lietuvių Ūkininkų

Kuopos nariuose santy- Sąjungos skyrius ir dėtis 
kiai irgi dabar neblogi— prie Sąjungos.
parengimuose visi #_dii*ba ši sąjunga rūpinasi padė- 

T, .. ..... j. . nuoširdžiai, susirinKimuose ti lietuviams taimeriams
Uniją ir kiekvieną dieną Į intrigų ir asmeniškumų nie- ^uo galėdama. Ji ruošia pa- 
uni ją rasosi \ is daugiau. Pn- kas nevarineja, o sprendžia skaitąs ir kviečia agrono- 
sirase labai daug ir lietuvių, kilusius klausimus šaltai ir; mns kurie ūkininkams ne-

jie ant greitųjų griebėsi ir 
suorganizavo du trečdaliu

>___l_ •__•__ 1___ 2 T7 A TI7u. M. aaroinmKų į <j. -a. tv

Bet kurie lietuviai dirba Ge- visapusiškai. Praėjusiais me 
neral Motors Co. dirbtuvėse tais i kuopą Įstojo keli nauji 
ir da nėra Į uniją Įsirašę, aš nariai, ir tai gana apsišvie-

mus,
suprantamus klausimus aiš
kina bei duoda patarimų. 
Prie jos gali prigulėti viso-

atdaras kiekvieną dieną nuo

CHARLEY’S GAS 
STATION

K. KUCHAUSKAS
TEXACO GAS AND OIL. 

Gerbiami Lietuviai! Dabar auto
mobilių gadynė. Daugelis lietuviu va
žinėja ir visi reikalaujat Geso. Taigi, 
’.ažiuodami kur nors SUSTOKITE 
PAS MANE. kaipo pas darbininkų 
rėmėją. Aš patarnausiu draugiškai 
visame kas bus reikalinga. Visiems,

viso nelaiminguose atsitiki- S^nkTtT atslUnkys,te’ tariu
muose buvo užmušta 111,- 
000 asmenų. Nuostolių per 
Įvairias nelaime? pasidarė 
3 bilionai ir 750 milionų do
lerių. . -

K. KUCHAUSKAS 
866 HIGHLAND AVĖ., 
M ATERBURY, CONN.

(7)

Kurie kenčiate nuo negyjančių 
zdų ir vočių, uleerio. užsisenėjusiu ir jdau, turiu turto, norėčiau .luai ir vy- 
naujų, kurios pasirodo ant kojų---- ---------------
ir kitų kuno daliu, kurios kartais už- 
gydomos bet ir vėl atsinaujina. Žaiz
dų išveizda, prakiura oda, parausta, 
pamėlynuoja, teka vanduo ir niežti 
Kuriems tas pasireiškia, vartokit F.
Rieicko Mostj ir jo patarimus, su ku
rios pagalba išsigydysit. Mosties kai
na $1.06 ir $2.00.

F. Ricicke gyduolė nuo Vėžio ligos.
Ji suteikia didelę pagalbų iš vidaus ir 
iš viršaus, sulaiko kraujo bėgimų, 
sustabdo skausmus, išliuosuoja vidu
rius. atleidžia sutinimų į 24 valandas 
ir ligonis gauna didžiausį palengvi
nimų. Kaina mosties 14 oz.—$3.00 ir 
14 oz. į vidų gerti—$3.00 su prisiun
timu. Taipgi atstatom Pailas į 5 
dienas, jeigu kuriems nebuvo išpjau
styta. Kaina $5. Money orderius ar 
pinigus siųskit registruotam laiške.

Kreipkitės šiuo antrašu: (-)
FRANK RICICKAS 

298 Hillside Avė., Hartford, Conn.

ras butų pasiturintis. Piačii u paaiš
kinsiu laišku, ant rimtų laiškų atsa
kysiu kiekvienam. (6)

M. Balašienė ~t
411 4th Street, Wallace, Idaho.

> PAIN-EXPH'LtR

Palengvinimas 
drebinančių 
neuralgijos skausmų — 

gaunamas tuojaus.

PAIN-EXFELLER
bonkutė tik 35c. ir 70c. 

visose vaistinėse.
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DAUG KOMUNISTŲ.
Japonų vidaus reikalų 

ministerija praneša, kad ry
šium su dabar susektu są
mokslu Japonijoje suimta 
350 komunistų, kurie jau il
gesnį laiką kurstę ne tik pa- 

• eioje Japonijoje, bet ir For-
"šSme SS “buvo i kėj™ą ji neSlkiŠa‘ ?et -Wa " Koryje ir San-

Siame susninKime du\o pazangi organizacija ir re- ehaiuie. ehajuje.
mia kiekvieną naudingą rei- jg policijos sluoksnių pra-

,.x. , , nešama, kad minėti komu-
Pngulėti sąlygos yra leng- nįgtų suėmimai buvo pada- 

lyti susekus jų rengtą gink-

9 iš ryto iki 9 vakaro, adre-, plačiai ir gana šaltai snren- 
su 8944 Jos Campau, Ham- ūžiamas pakeltas atsiskyri- 
tramek. Antras ofisas ran- mo LSS. nuo Socialistų Par- 
dasi ant Chene ir Milwau- tjjos klausimas. Po apkal- 
kee avė. kampo. bėjimo vienbalsiai prieita

Dabar gali prisirašvt dar- išvada, kad dabartiniu lai
bi ninkai i uniją veltui. Duo- ku nėra prasmės musų Są- skiriu *tai aš "kaip saiururo* klės pradės kolektuoti tik lungai priklausyti Norman Storiu* Suomet 1£i 
pradėjus dirbti. Bet kuomet Thomas vadovaujamai So- Dasirenees’ padėti Taitri unija susitaikyt su G M. Co. Plistų Partijai. Taip pat Sami platesnių rinS 
ir darbininkai gris darban, musų kuopa pageidauja, kreipkitės i mane šiuo adre-

JTO1i1T?a? RUni'Lą ^ie^MVjlu Socialistų Są- gy. ą jį Dambrauskas,
$lo 00. Todėl dabar darbi- 1Ungos Pildomasis Komite- 374 gilver st., So. Boston, 
ninkams geriausia proga į tas gre’čiau imtųsi veikimo
uniią prisirašyti. šiuo reikalu. ‘ __ r_______

Pats Suvienytu Valstijų Tai tiek iš musų LSS. 19 Virginijos valstijoj perei- mitetai buvo pasiųsti apžiu-

vos.
Jei kur atsirastų ūkininkų ciikilima

norinčių Įkurti sąjungos ,U°Kiek^na valdžia vis kal
tina savo opoziciją “sukili
mų ruošimu.”

VOKIETIJA BIJO DUO
NOS TRUKUMO.

Vokiečių baimė, kad jie 
Mass. gali pritrukti duonos, prive

dė prie to. kad specialus ko-

neral Motors Co. darbinin 
kai bus organizuoti, taip 
greit valdžia bus priversta 
įsikišti ir pareikalaut, kad 
kompanija tartusi su strei
kuojančiais darbininkais 
kaipo su žmonėmis, su stip
riu organizuotu kunu.” Bo
sai irgi bi josi terorizuot dar
bininkus kaip dabar daro.
Ar tik viena G. M. Co. ko

voja prieš Uniją?
Visai ne. Iš tikrų šaltinių 

sužinota, kad G. M. Co. gei
bi visokiais budais visos di
džiulės kompanijos ir daug 
mažesnių, sutriuškint da
bartini streiką ir išdraskyti 
uniją. Prie to prisideda Pa- 
ckard Ford. Chrysler, 
Brigs, Murry Body Co., 
Continental. Bohn Alumi
num Co.. U. S. Tire Co., 
Great Lakęs Steel Co. etc. 
Didvsis kapitalas deda visas 
spėkas sunaikint organi
zuotų darbininkų vienybę ir 
jeigu dabar tiems parazi
tams pasisektų darbininkus 
nugalėti ir jų organizaciją

kalną ir vienas kareivis tapo Uždrausta paukščių augin- 
Įvyksta kiekvieno mėnesio užmuštas, o šeši kiti sužeisti, tojams šiuos javus duoti sa

vo paukščiams.
Berlyno raštininkams Įsa

kyta atsargiai vartoti rank
šluosčius. kad greit nenu- 
plyštų. Netikslus rankšluos
čių vartojimas gali sabota- 
žuoti keturių metų planą.

Mirties Spinduliai Gyvybei Ginti.

Harvardo universiteto medicinos fakulteto prof. W. F. Wells 
išrado aparatą, kuris sujungęs kvarco ir gyvsidabrio spindulius 
su X-spinduliais užmuša influencos ir kitų ligų perus ore. Tai
gi tie mirties spinduliai, užmušdami ligų bakterijas, apsaugoja 
žmogaus gyvybę.

SAKO, NERAŠTINGU
MAS KAŠTUOJA 1,200 
MILIONŲ DOLERIŲ.
WPA švietimo skyriaus

direktorius Dr. Louis Alder- 
man sako. kad žmonių ne
raštingumas Jungtinėse Val
stijose kaštuoja kraštui kas 
metai po $1,200,000,000. 
nes beraščiai žmonės negali 
išmokti gerų darbų.

i Telefonus: Yark 3165

DAKTARAS

: A L. Graičunas •
Physician and Suręcon 

Valandos: R iki ll ryto.
6 iki 9 po piety. 

3310 SO. HALSTED STREET,
CHICAGO. II.I.

Ar žinote,
kas čia
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TAI ‘JUODOJO LEGIJONO’’ NARIAI 
SAVO UNIFORMOJE.

PILNOJE

“Keleivio” Kalendoriuje 1937 
metams yra aprašytos visos ši
tų teroristų paslaptys. Kaip jie 
verbuoja savo armijai naujokus, 
kaip jie žudo savo priešus, kaip 
jie ruošėsi padaryt Amerikoj 
perversmą ir pasigrobti valdžią 
j savo rankas—viskas yra nu
šviesta “Keleivio” Kalendoriuj.

Tai yra begalo Įdomi istori

ja. Iš jos sąžtnesi. kad pereitą 
vasarą vien tik Michigano vals
tijoje “Juodas l>egijonas” turė
jo 5 brigadas, po 26.000 vyru 
kiekvienoje.

Įsigyk “Keleivio’’ Kalendorių 
’937 metams ir perskaityk tą 
istoriją. “Keleivio” skaityto
jams kalendoriaus kaina tiktai 
25 centai.
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Vaitas Puslapi*. KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 6. . Vasario 10 d., 1937 m.

Visos Trys Kaip Viena.

IŠ MONTREALO PA
DANGĖS. 

Prakaitui atbalsiai.
Jau praslinko keliatas va

landų nuo “Naujienų” re
aktoriaus Dr. P. Grigaičio 

atsilankymo i Montrealą, 
bet jo pasakyti žodžiai dai 
ir šiandien tarp montrealie- 
tių lietuvių tebeskamba.
1 aip neužmirštama pamoka. 
Daugelio monti ealiečių lie
tuvių mintyse socializmas 
stovėjo dar netaip aiškiai ii 
tie žmones svyravo. Bet per 
šias drg. Grigaičio prakal
bas vieningumas už darbi
ninkų laisvę labai sustip- 
į ėjo.

Dr. Grigaitis kalbėjo pas i 
mus per dvi dienas, keliomis 
temomis, ir per tas dvi die
nas jo klausėsi apie 900 
žmonių. Pirmoj temoj kal
bėtojas aiškino apie progre- 
syves organizacijas Jungti
nėse Valstijose; antroj te
moj nušvietė liaudies kovą 
už pasiliuosavimą iš po bau
džiavos ir diktatorių nelais
vės, o trečioj temoj aiškino 
i pie socializmą ir proleta- 
įiato diktatūrą. Paskutinė 
tema labiausia klausovus 
suinteresavo, nes per ilgą 
laiką montrealiečiams buvo 
i iškinama apie proletariato 
t iktaturą visai kitokioj švie
soj. Kai kalbėtojas iškėlė

esugriaunamus faktus, tai 
< augelis komunistų pasijuto 

aibėje apie diktatūrą tuš- 
t iomis frazėmis, patys gerai 
: ito dalyko nesuprasdami 
'.monės klausėsi labai aty- 

. žiai, nes drg. Grigaitis la- 
! »ai nuosakiai dalykus dėstė

Komunistai pasijuto visa*' 
nuginkluoti ir pradėjo neri
mauti. Rodos, čia nieko to- 

io baisaus, tačiau musų ko
munistams nepatiko, kad 
Kalbėtojas jų nepagyrė, bet 
kritikavo — kritikavo ne 
mos, bet pati Staliną, kad 
nepanaikina diktatūros h 
vartoja mirties bausmę, ku
li senai jau buvo žadėta pa
naikinti. Tas pastatė musiš- 
•lauš komunistus kaip am 
karštų žarijų. Jie buvo Įsiti
kinę, kad Rusijoj yra kuo- 
plačiausia laisvė ir kad te
nai sali valdo neklaidingi 
žmonės, todėl kai kalbėto
jas nupiešė Stalino diktatū
rą kitokiais dažais, komuni
stai pradėjo kelti triukšmą 
Tas tai jau labai prastai iš
rodė, kdd negali išklausyti 

'priešingos nuomonės. Kriti-j 
Jkos paprastai bijosi tik fa-J 
| natikai. Komunistai, kaipi 
revoliucionieriai, turėtų mo-1 
Skintis iš rimtos kritikos, d
Ine triukšmauti.

“Naujienų” redaktorius 
čia kalbėjo jau senokai, bei 
.Kanados komunistų leidžia
mas “Liaudies Balsas” ii 

■šiandien dėl tų prakalbų vis 
čiaudi. Jis prirašo visai ne
būtų dalykų apie socialistus, 
kad tik sumažinus draugo; 
Grigaičio paliktą Įspūdi.

Šitokie rašymai, žinoma, 
negali eiti Į “bendro fronto” 
s veikatą.

A. Bimbos prakalbos.
Po “Naujienų” redakto- 

i iaus prakalbų, Montrealo 
komunistai tuoj pasikvietė 
is Brooklyno A. Bimbą, kad 
: titaisytų čia jų prestyžą. 
, is čia kalbėjo per tris vaka
ras. Publikos buvo daug 
i lažiau, negu “Naujienų” 

edaktoriaus prakalbose, 
' Tetomis Bimbos kalba bu- 
■' o nebloga, bet vietomis
perdaug vienpusiška ir an 

agonistiška socialistams.
Lakė, kad socialistų pro
grama darbininkams netin- 
1 anti, nes Vokietijoj ir Aus
trijoj jie nesulaikė fašizmo.

Tai, žinoma, nerimtas ar 
.'limentas. Jeigu Vokietijoj 
i- Austrijoj fašizmas Įsiga
lėjo dėl to, kad socialistų 
programa buvo netikusi, tai 
J ą gi tuomet darė komunis

tai? Kodėl jie su savo "ge
ra” programa neužkirto te
nai kelio fašizmui? Komu
nistai turėtų būt vyrai ir pri
sipažinti, kad Vokietijoj ir 
Austrijoj ne socialistai pa
dėjo fašizmui Įsigalėti, bet 
tomunistai. Jie atvirai skel
bė. kad visų pirma reikia tik 
sudaužyt socialdemokratus, 
> fašistai ir patys išnyks. Ir 
komunistai darė ką tik ga 
ėjo, kad socialdemokratų 
ntaką darbininkuose suma
žinus. Jeigu komunistai re
mtų suskaldę Vokietijos 
larbininkus, tai šiandien 
ašizmo tenai gal visai ne- 
:utų.

Gal šitų praeities dalyku 
įereikėtų čia kelti, bet kuo- 
įet drg. Bimba ir šiandien 
a kaltina Vokietijos socia- 

istus, tai nenoroms reikia 
larodyti, kad jis klysta.

Gali būt, kad Jungtinėse

t

štai trys kartu gimusios Paryziekų mergaitės Chicagi 
rios tiek panašios viena i kitą. kad jų tėvai negali viena 
tos atskirti. Jos vra jau 5 metu amžiaus.

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 
KNYGYNE.

GARDNER, MASS.
Kliubo patalpose neviskas 

gerai.
čia yra nemažas skaičius Į

lietuviu ir bendrai veikiant , nlkai netovįuo* kalbą. Sutaisė A.
Ta!ėtų daug kame pasizy-i Abi dalis dienoje knygoje. -___ ______ ________________
p-ęr; Lietuviai turi ir savo ^* Gražus tvirti apdarai $16.90Į spėkos vedė kovą su caro valdžia, w 
:Eubą; tame kliube dauge-

lumrhai vpiki>ini » etiško* ir ang-i Lietuvo* R*epuM>kua Istorija ir Žeu-
JviH idi \eitviaiii hikai hetnvilkna Vsii»< a 1 lapt*.—-šitas veikalas parodo, kaip

nuo 1905 metą revoliucinės Lietuvo*

I^engva* Budas Išmokti Angliškai.— 
, i ,• Tz- i • ” i Raukius reikalingiausių žodžių ir.ir gula ‘.r kelia. Kiekvieną j pasikalbėjimų s, kn>

•*akara tenai susirenka bu-
ygu sutaisyta taip 

lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išniokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieii sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu- 

. . - ėjos krautuvėa, pas daktarų, pas bar-
-oklUS. Suprantama, prie t O- zdaskutį, pas kriaučių ir tt Su fone- 
kiu aplinkybių iškyla .viso-
kių neramumų. Tarp lSSlge- St Michelsonas Pusi. 93............... 35c
rusių vyrų iškyla ginčai, o

iai ir leidžia laiką prie ka
čių ir girkšnojimų. Ir šven- 
adicniais tankiai surengia

j e. ku
ino ki-

Rtnologij* arba istorija apie žemės 
tautas Pagal Dr. II. Hubcrlandą, 

parašė Šernas Su paveikslėliais. Ap- 
r;tš© apie visas -’usą pasaulio žmonių 
tautas, veis'es arba rases Yra didelei

,. . - ... nardinę* kiekvienam perskaityti Chi-
lietUVlS SUZalojO rago, UI., pu*!. 667, Popieros vir

šeliais ............................................. $3.00

LIETUVIŲ DRAUGIJŲ REIKALAI.
NEW BR1TA1N, CONN. į kad sąryšys ateinančią va-
Atrodo, kad visi lietuviai ,• ; .. • ciojimąbutų čia išmirę. į-.jL- „t- - - kuom gIs arti o,000 lietuvių eio-jriai»> pasidžiaugti —___

Valstijose, kur lietuviai yra nai gyvenančių laikraščiuo- nuopelnus galės parodyti^ 
au senesnio amžiaus, drg. se nesimato ap*ie joki veiki-i ,\uos_ ka5 ne

kartais ir apsistumdo. Iš to 
kyla neapykanta vieni kitų.

Štai antrą dieną po Kalė
dų vienas
save buvusi draugą peiliu.
Kuom tas baigsis, nežinia. Monologai ir Deklamscijo*. Šioje kny-
Klinhėčini turėtu nradėt poJ telpa naujų, labai gra-rvliuoecia. tute«.ų prauet žįų jr juokingų monologų ir deklama- 
veikt ka nora geresnio, nes ciją. Visokios temos: darbininkiškos, 
tekiais ‘darbais kliubiečiai
Gardnerio lietuvių garbes .skambios, visos gero*. Tinka viso- 

baliams.arą rengs 25 metų apvaikš- pas svetimtaučius nepakels,
lietuvių salei. Bet 
galės tie "didvy- 

kokius

Korespondentas, laida. Sc. B^stcn, įeit m.
pasrerw:a

25c.
Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers

ta j visas kalbas, todėl kad yra gra
žiai aprašvta apie Rymą. Lietuviškas
■Vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- 
cago, III 1909, pusi. 432. Drūtai 

Kp- apdaryta ......................................... $2.50
Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 

naudinga knyga, aprašyta katalikų
... . , , ... , . , „v..., .. ~. _ . bažnyčios siautimas ir pradžia refor-e lietuvių karta, jis pada- liko nuo kitų kolonijų. turto. Non Farmenauti. Taigi mos. Su daugeliu puikių paveikslų,
ė nekokį Įspūdi. Nekalbant Teisybė, turime pastatę T ’ . . _ matydamas, kad yra lietu- 215 ?,JsL i’&pieros apdaruose. .. $1.00
’pie jo Įsitikinimus, jis var- gražią bažnyčią ir svetainę, Pašelpinių draugijų reikalai vių, kurie gerai apie ukinin- Gamtos istorija. Pajai p. Bert vertė
oja gana prastą, visai ne- gražią kleboniją; kuomet 1 iš draugijų geriausia gy- kavimą nusimano ir nesigai- ™ ”
iteraturinę lietuvių kalbą, gerai gyvavo pašelpinės yuoja Apšvietos Piliečių Ii kitiems patarimų duoti,
r nors jis labai stengėsi drg. draugijos, tai pastatė gražią; Kliubas. Sausio 23 buvo su- prašyčiau to paties auto-
Brigaiti sukritikuoti, vis- svetainę ant Park gatvės, i rengęs vakarienę; publikos riaus, kad suteiktų mums,
iek nesukritikavo. Daugelis lietuvių tam reika- atsilankė daug, nebuvo ga- miestiečiams, daugiau in-

P. Gelbinas. iui pasišventusiai dirbo, bet j 1 ima susodint visų sykiu prie formacijų šiais klausimais:
šiandien nieko neturi. i stalu. Reikėjo sodinti du a ,• užsimoka miesti^-

KUN. WELLESsPRANA- Parapyos visi J^udmkai; Į;art^. ^karienįturėjo būt čiams prade? ukininS be

Kalbėdama: 
onto moterų 
*un. Edwai 
tašavo šitokią ateiti:

1937 metais 
ašistinė

Bimba yra geras kalbėtoja? mą. New Britainas šiandien

NORIU INFORMACIJŲ 
APIE FARMAS.

tuvių pašelpinių draugijų A? patėmijau 4-tame
r vadas, bet čia, Montreale, paliko kaip koks užkampis pinigus išeikvojo ir šiandien leivio” num. Įdomų straipsnį 
tur yra suvažiavusi jaunes- ir lietuviai daug kame atsi- įkoIos daugįau turi, negu antgalviu: “Tiems, Kurie 
ė lietuviu karta, iis uada- liko nuo kitu koloniiu. ’ \'m-i Fflrmprianti ” Taitri

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

Lapeliai iš prcletariškos fi.oaofijos. 
Jei nori žinot, ka* gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap-

kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo- 
iocija paėmė viršų, kaip Lietuva li
to* paliuosuota iš po caro valdžios įi 
Kaip ji buvo apskelbta respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapie 
•arodo dabartinės Lietuvo* rubež:u» 

ir kaip šalis yra padalyta j apskri
tus. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar
esni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikai*, sutartis su latviais, apra
šymas visų musių su lenkais ir t! 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia vis* Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus Kaina .... $1.C< 
Drūtais audeklo apdarais ____ $1.51
tr Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip 

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį?
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
•avo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
iek vandens, kad visą žemę apsem

tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po Tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
r kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, j kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškia: išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griova. Mokslas it 
noksiąs nuo pradžios iki galo. Kai
na .................................... ................. 25c
Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka

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

Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

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

priklauso vyskupui a drau- su gražia programa, pami- patyrimo ir'su mažu kapita- CS^S^ST^eiS 
na> anądien 1 o-gijų s\etame, galima sa- net 40 metų Kliubo sukakti; Sakysim, turint apie z. Aleksa, so. Boston, , Drūtuose audimo apdaruose“... $i.:

ti priklauso bankai. Kiti bet ii* čia Įlindo keliatas fa- j 000 doleriu, ar užsimokė- Kaip Tapti suvienytą Vabtiję pi
*d R. VVeiles pra- gal pasąląs, kad netiesa; šistinių vėplų ir pakrikdė tu paimti nuomon kokio 100 5*“?

okią ateiti: bet žiūrint i reikalus giliau, tvarką. Vieton perduot tvar- akra farmą?
?tais Ispanija taps atrodo ne kaip: ant namo y- ką išrinktam pirmininkui, v .
valstybė, nes d e- ra §17,000 skolos, o šian- žmogui suprantančiam ir . r ra šimtai

nokratinė respublikos vai- dien tą namą norint parduo- gabiam,
Ižia bus nugalėta su sveti- ti negalima butų gaut nei ‘ 
nų valstybių pagalba. $16.000. Ar galima tat saky- 

1940 metais Vokietija ir ti, kad tas namas lietuvių, o 
Taponija užpuls Sovietų Ru- ne bankos? Visi pastatyti 
i ja ir Kiniją. lietuvių pinigais namai ne-

1946 ar 1949 metais Įvyks neša mums naudos, bet duo- 
lasaulinis karas, per kuri da nuostolius. Imkime baž- 
urės žlugti arba fašizmas, nyčią arba parapiją: du ku- 
trba demokratija. Šiaip ar nigai, vargonininkas, žvak-
aip, po to karo Europoje i- mušis, kunigo gaspadinė, i ,-ice pirmininko, net darė 
yks daug permainų tarp- nei vienas naudos lietu- j grasinimus. Bet tas vyras 
autinėj politikoj. viams neneša, o visi pui-! nemenkas ir paliepė * jie-

1952 metais Kanada susi- kiaušiai gyvena. Kas turi dviem pasitraukti gražiuo- 
ungs su Jungtinėmis Vals- jiems užlaikymą uždirbti,
ijomis ir sudarys vieną stip- ar ne darbo žmonės lietu- 
ią valstybę. viai?
Panašiu “pranašų.” kaip Negeriau yra su beturiu 

<un. Welles, esame jau gir- draugijų namu. Turi ten Į- 
dėję ne vieną, bet tos prana-j engę karčiamą, laiko du 
vstės beveik niekados ne- darbininku, moka neblogas

senasis pirminm- ne svajoja
miestiečių, ku- 
apie Įsitaisymą

Atsakymais lietuvių ir anglų kalbos* 
Antra peržiūrėti ii pagerinta 
talija aBa
Džian Bambos Spyčiai^— Ir kitos fo-

kas bandė tvarkyt reikalą,
nežinodamas nei pats ką jis 'ISI -meb esam,e a?t ūkių gi 72 “Dijn Bambos Spyciai-, eiles, 
bolkn rvai bo -v,.5 tzvrlAl ,-i m? H" **Ugę, 11* VISU SirdVS pasikalbėjimai, humonatiški straips- \alba, nei ką daro, todėl VI- frailj.ja nr;p nkio tik nprira niukai ir juokai Antra pagerinta -a nuotaika pasidarė nejau- trauk1^ Pne ūkio, tik nearą 1>ida 12g pnsl.......................

Ne _• . r- ien-aitės Raštai Karės Mete. uetnvo*1'imO ir aiškių nurodymu. Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto- 
goję. Antru kartu sodinant W ..«a”?os atsakymas ™ r-eiksi,, ta rusi.pi,i, kai- 
-me staliį du sausi fašis- PeL lalk?a! nevienam
tai pradėjo kabinėtis prie

<i, publika 
riek geriau

nerimavo, 
buvo ir pabai-

iš
arba

50c.

šlinbinė Iškilmė.

šsipildo. algas ir, rodos, b>žni$ neblo
gai eina, bet pelno nėra, ne
surenka nei rahdbs. ięšgu 
vieta butų F

IŠVYKO BŪRYS SAVA
NORIŲ ISPANIJON.

Būrys savanorių, skaičių- tiems, tai randos gautų nc- 
e 50 asmenų, išvyko iš Ka- mažiau §35 ar §40 Į mėnesi 
ifldos padėti Ispanijos vai- ir niekam nereikėtų rupin- 
džiai gintis nuo gręsiančio tis. o dabar randos nesuren- 
lavoiaus — fašizmo. Vėles- ka nei §30. ir kiek visokių 
lės žinios praneša, kad tas neramumų!
kanadiečių būrys jau pasie- Yra keliatas žmonių drau
dė Cherbourgą ir iš ten vyks gijų sąryšy, kurie tą viską 
karo lauką—kovot už Is- permato. Bet jeigu jie ką 

oanijos laisvę ir demokrati- nors geresnio pataria, tuo- 
ją. A S. Kavoliunas. jaus arauna vardą raudonu-

------------- ko. Mat, anapus baro susi-
GERALDTON, ONT., spietė visas fašistinis blokas 

CANADA. ir susidarė savo lindynę.
Sausio 25 dienos metu čia Kada tai čia buvo sanda- 

nusišovė lietuvis Osvaldas riečių kuopa, bet iš tos di

Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 
historijos, etnograiijos, geografijos, 

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nero
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392 
Popieros viršeliais ................... $2.00
Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof.

R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Sa 
tsaveiksisis gį-neviškį liskaBii ira-kiaįa
spalvuotais gražiais žemlapiais. 
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2 50

Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei
kimų komedija. Perstatymui reikiantųs gal suteiks naudingų Vieno akto farsas, labai juokingas 110 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo- 

Zlnių. GhlcagietlS. ir geras perstatymui. Kaina .... 16c. Šimas užima apie 2 valandas .. 25e.

lu. Tuomet nuotaika pasi
darė kuklesnė, bet vėliau 
atėjo senasis pirmininkas ir 
publiką suerzino. Jeigu ne
būtų maišęsi tie musų stor
žieviai. tai vakarienė butų 
nusisekus pavyzd ingai. 
Daug pagarbos reikia duot 

inėms, kurios vaka- 
|:įtagaTnino‘, ir toms jau

nuolėms merginoms, kurios 
nešiojo Į stalus. Valgiai bu
vo tikrai gardžiai pagaminti 
ir nešiotojos pavyzdingai 
patarnavo.

Darbininkų padėtis.
Dirbtuvės rodos dirba ge

rai, bet bedarbių daugybės 
ir darbą gaut veik negali
ma. Kurie dirba, tiems ir ne 
kokie pyragai: reikia dirbti 
dideliu skubumu ir uždirba 
kur kas mažiau, negu kituo
se miestuose girdisi. Prie 
jokių unijų darbininkai Čia 
nepriguli, todėl dirbtuvėse 
su darbininkais nesiskaito
ma. Apsišriest tiems žmo
nėms jau veik negalima, nes 
visaip apsupti fašistiniu rau
gu, todėl ko nors geresnio

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

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

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

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

reina *

Zvbertas. Priežastis saužu dėlės kuopos šiandien pali- 
dystės kol kas da neišaiš- ko du senberniai ir pusantro 
kinta. plikio, ir visas tas vaiskas

Sausio 30 palaidotas Port paliko juodais fašistais. Jie 
Arthur kapinėse. Iš Gerald- sulindo tai vienon, tai kiton _ 
ono Į Port Arthurą velioni pašelpinėn draugijon, kelia' pas mus susilaukti nėra vil- 
lalydėjo K. Kaminskas, o nerimą, už tai ir draugijos'ties. Korespondentas.
laidotuvėse dalyvavo trys nyksta. Jau viena guli pa- --------------
rietos lietuviai: K. Karosas, šaivota. Neužilgo tas pats 
Povilas Riauba ir G. Kalia- bus ir kitoms. Pažangesni 
ta. Turto jis paliko, Gerald- žmonė? šiandien nenori nei

STOUGHTON, MASS. 
Lietuvių farmeriiį vakaras.

Sausio 30 šios apielinkės
tono mieste namus, troką ir i susirinkimus ateiti, Į jokias ūkininkai buvo surengę va- 
oorą arklių. Savo laiške ve- valdybas neapsiima. pa- karįenę ir šokius. Svečiu at- 
ionis Osvaldas prašo pa- brysta su tais begėdžiais silankė daug. Nors rengėjai 
dust jo turtą motinai Onai ginčytis. Dalis susipratusių gerokai privargo, nes reikė- 
Sasnauskienei, Baisiogala, lietuviu darbininkų ir savo jo <jaUg dirbt, bet užtai tu- 
Kedainių apskr., Lietuva, parengimus laiko svetim- rėjom ir gerą balių. Vi- 
Toks adresas buvo paliktas taučių svetainėj, ant Church Siems kurie atsilankė Į mū
siške. Jeigu randasi jo gi- Street, nes lietuvių vadina- sų parengimą, tariame'ačiu. 
minių Kanadoje arba Suvie- moj, ant Park streeto. nega- jg parengimo atliko ke
nktose Valstijose, prašau at- įima, nes fašistų gaujos ler- jiatas centu ir su tais mes 
įšaukti. C. Kaminskas, mus sukelia. ‘galėsime "paremti svarbius
MacLeod Cocksnutt Minės, Tai taip New Bntaino lie- lietuviu reikalus.
Geraldton, Ont., Canada. tuviai nusigyveno. Girdisi^ Mrs. A. Tukis.

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šliubir.is žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžiu barstymas jauniems ant gal- 
vą? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? Ši
to nepasako jauniems, nei. tėvai, nei 
bažnyčia, nei
labai svarbus, nes bmu .
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet >Į
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaiką? Tai 
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia 
patiekia įdomią informaciją.

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

Kode! tūlos moterys neturi vaiką, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako.

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

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

hflriee anatomija ir fiziologija.
Kodą kunigams turėtą būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus ? }

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

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

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip prasidėjo pasaulis T—Iš kur ir kaip atsirado žemė ?—Kaip atsirado žmogus ant žemės ?—Ir daug-daug kitų Įdomių dalykų.“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evoliucija,” D-ro Gatės “Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose. Kaina $2. Užsisakyki t “Teisingą Patarėją.”
KELEIVIS

253 Broadway, South Boston. Mass.
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KAS GIRDE ii LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir U Lietuvos Laikraščių.)
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Ukmeraėie Pašauta kalinys pašovė žiež- UKmergeje rasuuui MARIy nuovados
Dantų Gydytoja.

Šcvėjas ir pats nusišovė.
Sausio 19 d. Ukmergėje į>: buvo nubaustas,

vyko žiauri tragedija. *? ka‘P, nepilnametis baus-
,, .. . .. . .. . mes atlikti buvo pasiųstas i

Mackevičius šaligatvy nepilnamečių auklėjimo Į- 
persovė dantų gydytoją p-lę staigą Kalnaberžėje. Iš auk- 
Elecnorą Zviceviciutę n ! ėjimo Įstaigos jis pabėgo ir 
pats save nusišovė. E. Z vi- kapstėsi Žiežmarių valsčiu- 
ceviciute pagu.dyta ligoni- je Vietos policijos nuova- 
nėn. Y ra pavojus gyvybei. įos viršininkas Dielininkai-

\ . Mackevičius gy\ eno į su vachmistru sausio 16 
Kaune, Šančiuose. L kmer- įjeno išvyko Maleckio su- 
gėn atvyko tą pačią dieną, įmtj Maleckas, pamatęs po- 
pnes Įvykį uz poros valan- ;ic;ją, šoko iš namų, kuriuo
du. Apžiūrint, pas V. Mac- ?e gyveno ir bėgo. Policija 
kevicių rasta testamentinis i jį vijosi. Pamatęs, kad nuo

vados viršininkas baigia

VIRŠININKĄ.
Žiežmarių apylinkės gy

ventojas Maleckas už nusi-

Tas Svarbu

Yra žmonių, kurie užsiima visokiais niekais ir mano, ka< o< 
jų pasaulis sugriūtų, štai, pavyzdžiui, sviedinių svaidymo ėem- 
pijcnai. Rūta Weekbacher ir Jim Gurrav. kurie varžosi už ėem- 
pijonato vainiką.

Smilgių Žmogžudys 
Nuteistas Mirti.

Lietuvos Pasiutiny- 
bės Pranešimai.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

raštas, laiškų iš susirašinėji
mo su p-le EI. Zvicevičiute 
ir fotoggrafijų.

Šis Įvykis ukmergiškius 
labai suiaudino.

prisivyti, atsisuko ir Į jį pa
leido kelis šuvius. Nuovados 
viršininkas, sužeistas Į vidu
rius, sukniubo, o Maleckas, 
tuo pasinaudodamas, pabė
go. Policija ir kriminalinės 
policijos valdininkai Alalec- 
ko jieško.

SUIMTI DU ASMENS, 
KURIE ĮTARIAMI 
ŽMOGŽUDYSTĖJE.

šiomis

LAIMINGAI IŠSIGELBĖ
JO NUO VILKŲ.

Taujienai, Ukmergės aps. 
dienomis Gelučių

miške vilkai apipuolė vaiki
ną. Jis ėjo vakaruoti su ži
baline lempa. Pajutęs vil
kus, leidosi bėgti. Vilkai jį 
pavijo ir apstoję, pradėjo 
dantimis kalenti. Pulti vil
kai nedrįso, nes bijojo žiba
linės lempos. Tuojau vaiki
nas pradėjo šaukti. I jo riks
mą atbėgo eigulys ir kitas 
kaimynas. Iš jų vienas turė
jo šautuvą, o kitas revolveri, 
tai ir išvaikė vilkus. Nors 
čia nelabai dideli miškai, 
bet šįmet atsirado gerokai 
vilku. Reikėtų surengti me
džioklę.

Kitas, Paužuolių kaimo 
ūkininkas ėjo pas savo drau- i

LIKVIDUOS I UŽSIENI 
NUSITĘSIANČIUS 

LAUKUS.
Lietuvos-Latvijos pasieny 

yra nemaža ūkių, kurių lau-

SAMAGONKE NUSIGĖ
RUSI PALAIKĖ BE

PROČIU.
Pereitų Kūčių dieną Oku- Užuguostis, Trakų apskr. 

puotoje Lietuvoje, Čižunų Sausio 5 d. Užuguosty ivy-
i kaime, Valkininkų valsčių- ko gana keistas Įvykis. Vie- 
je, Trakų apskr., buvo nu- nas pilietis turėjo “’sama- 
žudyti keturi to kaimo ūki- gonkės,” bet bijodamas js 
ninkai: M. Dudutis, Dzen- savo namuose laikyti, paslė- 
gaiavičius, S. Varanauskas pė savo kaimyno tvarte. Ki- 
ir Černiauskas.kai pereina iš Lietuvos Į 

Latvijos pusę arba iš Latvi-( Įtariama, kad juos nužu- 
jos Į Lietuvos pusę. Tų lau-t dė broliai Jankauskai, kurių ma&onK3

Jau rašėme apie baisią 
■ gžud y stę Sm i Igiuoše,

ku tūlas B. Pogužinskas iš- 
Uogelių šeimą, tarnai- 

ę ir jų giminaitę iš viso 5
žmones.

Sausio 19 d. Apygardos 
irmas Panevėžy išsprendė

Pogužinskio bylą ir jį nu
baudė mirties bausme.

Jis yra dievobaimingas 
žmogus, todėl kalėjime kar
štai meldžiasi ir prašo kuni
go paskutinio patepimo.

ELGETA PALIKO 10.000 
LITŲ.

Šiomis dienomis Kauno 
priemiesty mirė E. T., 60 
metų amžiaus elgeta. Ji bu
vo beturtės kategorijoje ir 
gaudavo iš savivaldybės pa
šalpą. Bet po mirties rasta 
jos 5,000 litų indėlių knygu
tė ir 5.000 litų vekselių, pa
gal kuriuos pinigai pasko
linti Įvairiems patikimiems 
asmenims. Velionies paliki
mą paveldėjo jos sesers du
ktė, Kaune tarnaujanti vie
noj šeimoj tarnaitė.

Nesenai Vilkaviškyje mi
rė irgi vienas elgeta, palikęs 
apie 10,000 litų turto.

Washington, D. C. — De
markacijos linijoje 16 d. 
sausio Įvykęs incidentas dėl 
lenku kareivių būrio sauva- 
liškai perkeltos demarklini- 
jos gairės, jau likviduotas: 
po devynių dienų svyravi
mo, lenkų Storasta atvyko Į- 
vykio vieton ir susitiko su 
Lietuvos apskrities viršinin
ku. Lenkų valdininkas pri
pažino sauvališką gairės 
perkėlimą ir gairė buvo tuo-, 
jau atstatyta i senąją vietą.

Sausio 30 dieną Lietuvos 
atstovas VVashingtone Lie
tuvos vardu pareiškė užuo
jautą Amerikos vyriausybei 
dėl skaudžios potvynio ne
laimės Ohio bei Mississippi 
slėnyse.

‘‘Elta” praneša, kad 2 va
sario Kaune prasidėjo ant
roji Smetonos seimo sesija; 
sesijos atidarymo kalbą pa- 
bą pasakė susisiekimo mini
steris Stanišauskis, kuris 
laikinai pavaduoja ministe- 
rj pirmininką TubelĮ, išvy
kusi Italijon trumpoms ato
stogoms.

APSILEIDĘS PAŠTAS.
... , Žagarė, Šiaulių apsk. La-

to piliečio vaikas, bezaizcia- baį (jažnai pasitaiko, kad iš 
_ mas surado pas.ėptą “sa- vietos pašto pražūva laik-

ir jos
kų, pereinančių per sieną, I vienas gyvena nepriklauso- e‘ 
savininkams buvęs duotas moję Lietuvoje, o antras i z'Tls‘ rsamisKlai.__ ___ -l • KkOP ~ 1 — . — - - T __ .2^ 1_ -a. 'terminas iki 1936 metij ba
landžio 1 dienos, laukus lik
viduoti, bet jie to nepadarė. 
Dabar numatoma prievartos 
budu tuos laukus likviduoti.

LABAI DAUG LAUKINIŲ 
ANČIŲ, KURAPKŲ IR 

KIŠKIŲ.
gus per Redeko ganyklą ii i Užuguostis, Trakų apskr. 
vedėsi šunį. Ganykloje jis • Dar visai neužšalus Guosto 
sutiko vilką, bet vilkas ne-'ežerui ant jo prilėkė keli 
puolė žmogaus, o tik šunį tūkstančiai laukinių ančių, 
pasigavo. Ūkininkas pa-; Pažiurėjus i ežerą, neužša- 
bėgo. lusiame plote per antis net

-------------- i vandens nematyti. Iš senu
ĖJO MIŠKO PIRKTI IR žmonių niekas neatsimena

MIRĖ KELYJE.
Eržvilkas. Pereito gruo-

pusėtinai 
ėmė dau- 
palaikė ji

okupacinėje Lietuvoje, bet Raitojus, Bet tas pilietis 
po nužudymo ir antrasis pa
bėgo i Lietuvos pusę. Dabar 
abu Jankauskai suimti ir

kuris buvo paslėpęs "sama- 
gonką,” nuėjo jo pažiūrėti. 
Degtinė veik visa buvo iš-

kvočiami. Lenkijos valdžia «erta; kuomet suprato tos 
prašo Jankauskus jai išduo- i beprotybes priežastį. \ .etos 
ti, nes jiedu nusikalto jos ^er^ tas jpykis daug 
nusėie. :Juoko sukele-

TAISANT DANTJ NUSI
ŠOVĖ ŽMOGUS.

Sausio 9 d. Raseiniuose i
PRAŠO SUVARŽYT GU
MOS DIRBINIŲ ĮVEŽIMĄ.

Grupė ‘‘Inkaro” fabriko gydytojos K. Rudaitytės ka- 
darbininkų kreipėsi Į Darbo binetą atėjo tūlas netolimo 
rumus. prašydami dalyti kaimo gyvento Lis Žemaitis, 
žygių/ kad butų suvaržytas kuriam labai skaudėję dan- 

gumos tis.kaliošų ir kitokių gumos tis. Gydytojai krapštant 
dirbinių Įvežimas Lietuvon, dantį, tą taip pradėję gelti, 

tiek daug ančių buvus. Taip j Darbo rūmai tą “Inkaro” kad Žemaitis, negalėdamas 
pat laukuose dideliais bu-'fabriko darbininkų prašy- iškęsti skausmo, nustūmei

99 CovoiMsv;/ riais skraido kurapkų, kurių rną perdavė finansų minis- šąli gydytoją, ir išbėgęs ĮX i « | Arijai. . gretimą kambarį, nusišovė.

Juozas ėjo Į Plėkių dvaro 
“traką” miško pirkti. Nu
ėjęs Į mišką, apsirgo ir sku
binosi namo, bet parėjęs i 
Gabšiškių kaimą, pasijuto, 
kad jėgos visai susi’pnėjo ir 
užsuko pas pilietį Ziki Pet
rą pasilsėti, bet vos Įėjęs Į. 
trobą ir išgėręs vandens,' 
tuojau pasimirė.

gu kitais metais. Kiškių šio- ;
je apylinkėje irgi yra daug. Visiems užsieny gyvenantiems mos. 
Daugeliui ūkininkų jie pa- lietuviams „Lietuvos 
daro nuostolių, apgraužda-
mi jaunus skiepus dar anks
tybo rudens metu.

Žinios*

Žudvmosi
nusišovė, 

priežastys tiria-

metams tik 6 doleriai.
Norėdami palaikyti ryšius su už

sieny gyvenančiais lietuviais. mes nu
tarėme mūsų dienraščio orenumerąte 
skaityti tik tiek, kiek m ums J 
ekspedicija. Todėl, visus

pašto prazuv
raščiai ir kitokia korespon
dencija. Tai yra pašto apsi
leidimas, kad duoda laik
rašti tokiems žmonėms, ku
rie jo savininkui negrąžina.

SKAUDI NELAIMĖ.
Žaleikiai, Pasvalio valse.
Šiomis dienomis p. Braz

džionio ūkyje kilo gaisras. 
Smarkus vėjas bematant Į- 
liepsnojo gyvenamo namo 
stogą. Iš pavoiaus nebebu
vo galima išgelbėti ūkinin
ko Balio Brazdžionio tėvu
ko, ir jis turėjo skausmingai 
liepsnoje žūti. Ugnis kilo 
greičiausia iš dūmtraukio. 
Nuostoliai dideli.

NESUTARIA KAUNO 
KEPĖJAI.

Dalis Kauno kepyklų ke
rėjų nori. kad naktiniai dar
bai kepyklose nebūtų panai
kinami, o kita kepėjų dalis 
—už panaikinimą naktinių 
darbų. Susiginčiję kepėjai 
atatinkamoms Įstaigoms ra
šo memorandumus, o tarp 
savęs diskusuoja.

NĖRA NEI VIENOS 
PIRTIES.

Slavikai, Šakių aps. Šiaip išrašyti populiarų demokratifeįftf  ̂
slavikiečiai, rodos, kultūrin
gi, bet švaros dalykuose tai 
tikrai apsileidę, nes visoj 
plačioj Slavikų apylinkėje 
nėra nei vienos pirties. To
dėl žiemą yra didelis vargas 
su tuo tautiškuoju gyviu, ku
ris taip arti ūkininko kūno 
gyvena.

UrnjruaWaus Lietuvių DaiCvunkų
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga'9
Išeina du kartu_ per mėnesį. Lai- 

- jŲet skyrius. 
Valstijo-

yooYfflS
tHUt'GDAY,kraipos dienraštį

Kuris metams tekažtuoja ūk b dole
riai, pusei metų 3 dcleria,.

Jei vienai šeima: per brangu — 
5usidėkit dviese ar trise.

Mes norime, kad „Lietuvos Žinios1 
oūtų skaitomos viso pasaulio lietuvių 

Kas atsiųs savo adresų — gaus ne- 
nokamai 1 egz. susipažinimui. 
Rašyti: „Lietuvos Žinios” Kau

nas, Gedimino 38. I.ithuania.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rūšies smulkius pa- 

sigarsianaus. kaip tai: pajiešlco- 
jiirus apsiredimų. įvairias prane
šimus, pardavimus. pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tų patį apgarsinimų patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio"' prenumeratoriams, ka
rte turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmų sykį skaitome po 2c 
už žodį. išskiriant paješkejimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

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

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

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

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

K E L F. I V I S 
253 BROADWAT

SOUTH BOSTON, MASS.

SUGAVO DU DEGTIN
DARIU.

Eržvilkas. Prieš keliatą 
metų degtindariai Eržvilko 
apylinkėj buvo didelė rete
nybė. Dabar gi vaizdas visai 
kitoks. Dabar tų kaimų, ku
rie guli tarp miškų ir krūmų, 
gyventojai smalkiai verda 
naminę. Ypač pasižymi sa- 
magonkės virimu Naujinin
kų ir Rutkiškių II kaimai. 
Čia nesenai policija sugavo 
net du degtindarius su vi
sais jų Įrankiais.

- --
PARDUODU LIETUVIŠ

KUS BALANDŽIUS.
__________ Juodgalviaf, rud

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

GEO.
BENDORAITIS 
520 Wiboa St.. 

VVsterbury. Conn.

DAUG APRAŠYTŲ ŪKIŲ.
Gelvonai, Ukmergės aps 

Šiame valsčiuje dabar yra 
gana daug aprašytų ir iš 
varžytinių parduodamų u- 
kiu.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saules 
garbintojų iki pat krikščionių gadynes.

NYKSTA ŠIAUDINIAI 
STOGAI.

Pikeliai. Kam tenka staty
tis naujus trobesius arba 
dengti naujus stogus, nie
kas jau nebedengia šiau
dais, bet dengia skiedromis. 
Kai kur tenka matyti ir rau
donai dažytų stogų. Tuo bu
du šiaudiniai stogai nyksta 
ir užleidžia vietą skiedri
niams stogams.

"f DIENOS Į LIETUVĄ
LAIVAIS

BREMEN - EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA

Bremerhavene užtikrina patogių kelionę į Kaunu 
Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

COIUMBUS
HANSA DEUTSCHLAMD 

•HAMBUBG N£W YORK
patogus gelžkeliais susisiekiįnas iš Bremeno ar Hamburgo

Me? pagelbėsime jums išgauti svečių ir inimigra- 
cijos vizas dėl jūsų‘giminių iš Europos

Informacijų klauskite^ pas vietinį agentų arba

HAMBURG-AMERICAN LINE

V'

Senovės Lietuvių žinyčia

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

Knyga didelio formato, tari 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo apd.—$1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 

Oderį Adreouokit sekaarba “Money trį”. Adreouokit sekančiai
2S3 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

Siratai. — Vaikai neturi 
teisės prie tėvo pinigų. Pa
kol jis gyvas, jis gali daryti 

j su savo pinigais kas tik jam 
i patinka. Tačiau jeigu vaikai 
mano, kad jų tėvas yra ne
pilno proto ir pinigus eikvo
ja, tai jie gali kreiptis Į teis
mą, kad paskirtų konserva
torių. Darant šitokį žygį. 
reikalingas advokatas.

’ An tanui Eismontui. —
Perskaitėm tą straipsni iš 
slovakų laikraščio, bet jis 
mus neįtikino, kad Ecuado- 
•o respublikoj butų toks jau 
“zemsky raj” (žemiškas ro
jus), kaip ten rašoma. Musų 
turimomis žiniomis, derlin

giausia žemė tenai guli upių 
klonyse, tarp kalnų: bet o 
ras tenai labai drėgnas ii 
karštas, retai kada būna 
mažiau kaip 80 laipsnių pei 
apskritus metus; klimatas 
labai nesveikas, žmonės sei - 
ga drugiu ir šiltine. Vėses
nis ir sveikesnis oras prasi
deda tiktai lipant aukštyn Į 
kalnus, bet ten jau netokia 
derlinga žemė. Keliai labai 
prasti, vieškelių kaip ir nė
ra, daugiausia takai. Gyven
tojai užsiima daugiausia ka
kao auginimu. Taigi negali
ma agituoti, kad lietuviai Į 
toki kraštą važiuotų.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA

WAUKEGAN,. ILL.

VALDYBA 1937 METAMS.
Jos. Mačiulis — pirmininkas,

90C Prescott St. \Vaukegan. III.
J Kužinskas — pirm. pagelbininkas,

821 Prescott st., VVaukegan, IIL 
Suzana Gabris—nutarimų rast.

730 McAlister avė., Waukegan, Iii. 
Emilija Kernagis—turtų rast.

720 Vine Place, Waukegan, 111.
K. Vaitiekūnas — kasierius,

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

J. Petraitis, D. lauraitis.
Knygiai:

1C. iĄ. Marcinkus.
Maršalkos:

•L Sereikis, P. Vaitekūnas.
Susirinkimai būna paskutinį nedėi- 

dienį kožno mėnesio. 1:00 v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. Sth ir 
Adams Sta.. Waukeran U!l.

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir • Knlturinčs minties pastangomis bei laimėjimais, pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.
Sekti šių dienų MOKSLINĮ bei KULTURINĮ PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinkamą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progresu, už jį kovotą ir j j ugdytą.
Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuosius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pastangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNALAS KULTŪRA.
KULTŪRA yra populiarus Mokslo, Visuomenės ir Literatūros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruotas, išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 puslapią didžiulę paveiksluotą knygą.KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos mokslininkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS, norįs pažinti naująją lietuvių literatūrą, neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, kaip KULTŪRA.
KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia laisvą mintį ir kovoja su reakcija.
KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos gyvenimą, todėl tikrai kultūringas Amerikos lietuvis, negali apseiti be KULTŪROS žurnalo. Kaina Kultūros žurnalo labai prieinama:

AMERIKOJE visiems metams tik $3.00. Lietuvoje, tik $2.00.
Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 

KULTŪROS ŽURNALAS 
Tilžės gatvė 153, SLAULIAL Lithuania.
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Vietines Žinios
ĮSTEIGTA lietuvių 

LEGIJONAS.
Į steigiamąjį susirinkimą 

susirinko daugybė žmonių.

Fermerių balius pavyko 
labai gerai.

Sausio 30 vakarą Stough- 
cono lietuvių salėj įvyko 
Lietuvių Ukininkų Sąjun
gos balius. Žmonių prisirin
ko tiek daug. kad abidvi sa
lės buvo pilnos, apatinė ir 
viršutinė. Buvo ir svetim
taučių nemaža. Vakarienė 
buvo gera, nes ūkininkai 
buvo pridarę geių lietuviš
kų dešrų su tinkamais prie
dais.

Publikai taip pat labai

Pereitą penktadienį South 
Bostono lietuvių salėj buvo 
Amerikos Legijono lietuvių 
skyriaus steigiamas susirin
kimas. Publikos prisirinko 
tiek daug, kad abidvi salės 
buvo pilnos. Viršininkų į- 
vesdinimas, kalbos ir kitos 
ceremonijos tęsėsi beveik 
iki 10 valandos vakaro, o, 
paskui buvo muzika, šokiai, patiko juokingi tipai, kurių 
užkandžiai ir alus. Visa tai ūkininkai visuomet savo 
tęsėsi beveik iki 2-ros va- pramogoms pai-uošia. ši 
landos rvto. kartą po salę sukinėjosi

Prie lietuviškojo Ameri- ; Maikis su savo Tėvu gene- 
kos Legijono skvriaus prisi-i žoliškoj uniformoj ir kelia- 
rašė 104 nariai ir da kelias tas moterų reprezentavo 
dešimts turi padavę aplika-j “ožkų augintojas.” Jos tu- 
cijas. rėjo ir gyvą ožką atgebenu-

Amerikos Legijonas susi-! ^ios. Publika turėjo is to 
deda iš buvusių pasaulinio, daug smagaus juoko. Nema- 
karo kareivių. Jo tikslas yra ' žiau juokų buvo, ir iš “staršo 
rūpintis savo narių reikalais (vyčiu generolo,” kuris čiulp-

' Rimšos paroda pratęsta iki 
12 vasario.

į P. Rimšos skulptūros pa
roda iš pradžių buvo numa
tyta laikyti nuo 1 iki 12 va
sario. Bet dabar publikos 
pradėjo ateiti tiek daug, 
kad buvo nutarta pratęsti ją 
dar dviem dienom. Taigi ji 
bus dar atdara šią subatą ir 
ateinantį nedėldienį iki 10 
valandos vakaro, šią sąvai- 
’ę kai kurie "Keleivio” skai
tytojai atvažiavo p. Rimšos 
kūrybos pažiūrėti net iš Le- 
vvistono miesto, Maine’o 
valstijos.

Šį panedėlį p. Rimša bu
vo pakviestas pas Massachu- 
setts valstijos gubernatorių 
Hurley. Jiedu draugiškai 
pasisveikino ir gubernato
rius įteikė musų skulptoriui 

>axo špilką su Massachusetts val
stijos herbu kaip suvenyrą.

puotas ir valgydavo impor
tuotus skaųėsius. kurie buvo 
importuojami už valstijos 
pinigus. Prie ligoninės yra 
valstijos pinigais užlaikoma 
oranžerija (green house), 
kur yra auginamos gėlės li
goniams, bet ligonių kam
bariuose niekas niekad gė
lės nepamatydavo: tomis 
gėlėmis politikieriai puoš
davo savo namus.

Montelloi 14 vasario bus 
didelės prakalbos.

Montellos lietuviai šįmet 
nutarė iškilmingai paminėti 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktį. Tuo ti
kslu Bendras Draugijų Ko
mitetas kartu su Etinės Kul
tūros Draugijos skyrium 
rengia dideles prakalbas, 
kurios įvyks 14 vasario, 2 
valandą po pietų. Tautiška
me Name. Prie šitų prakal
bų prisideda 9 draugijos su 
1,160 nariu. Kalbėt yra pa
kviestas “Keleivio” redak
torius Michelsonas. Visi 
prašomi susirinkti paskirtu 
laiku. Prakalbų Komisija.

Stougbtone kalbės “Kelei
vio” redaktorius.

Šią subatą, 13 vasario,
Stoughtono Lietuvių Drau
gijų Bendras Komitetas ren
gia prakalbas Lietuvos ne
priklausomybės sukakčiai 
paminėti. Kalbės “Keleivio” 
r<ųdaktorius Michelsonas. 
Prakalbos bus Lietuvių Sve
tainėj, 24 Morton st., prade
dant 7:30 vai. vakaro.

Komitetas kviečia į šias

Erakalbas visus lietuvius, 
aip vietinius, taip ir apy

linkėj gyvenančius. Išgirsite 
įdomių dalykų apie tai, kas 
per 19 metų nuo nepriklau
somybės paskelbimo Lietu
je atsitiko. Komitetas.

Į PIGIAI PARDUOSIU
3 saliunai par-iduoda gerose vieto

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

tt. J. VAS! L
409 Broadway. So. Boston, Mas*.

SOUTH BOSTON

a

TeL Trubrtdga 6330.

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-3 

Nedėtomis ir Aventadiei lala 
aao 10 iki 12 ryto.

278 HARVABD STR.CET 
kamp. Inman at. arti Ceatr U ekv, 

CAMBRIDGE. MASS.

ir ių šeimynomis. damas savo pypkę visiems
Kadangi į karą buvo pa- j atidavinėjo “pod koziriok. 

imta nemaža ir lietuvių, tai: ^nos, . kaip studentas, 
ir jie prie to legijono pri- vaikscio.ic.su knyga po pa
klauso. Bet prigulėdami j ^.scl.a- Maikj reprezentavo 
kartu su kitataučiais, lietu- • žirniukas, o tėvą Melinis. 
viai negalėdavo nei į kon- i . “~ ~ .
vencijas patekti, nei savo; Metų Franui ir jo
sumanymų pravesti. Todėl■ ž*n°nai Kemzurams! 
kilo sumanymas atsiskirti) Pereitą subatą, vasario 6 
nuo amerikiečių ir įsteigti dieną susirinko skaitlingas 
sau atskirą postą. Jis bus ži-1 būrys draugu pas dr-gus
nomas kaip Stepono Da
riaus Postas Nr. 317.

Šito posto valdyba 1937 
metams išrinkta iš šių as
menų:

Komandorius — Vincas 
Rimkus.

Kemzurus, Montelloje, jų 
sidabrinių vestuvių proga ir 
linkėjo jiems ilgiausių me
tų.

"Buk pats draugiškas, tu
rėsi ir draugų” — sako sena 
patarlė. Ir tai šventa teisy- 

Vyresnysis vice-komando-'^-. Dr-gai Kemzūrai yra la- 
dorius—Stasys Stankus. ^al *^rauRis^1 žmones, ir jie

Jaunesnysis vice-koman- 
dorius—Bronius Petrus.

Adjutantas — Jonas Ro-
manocmuzicie.

Kasininkas— Juozas Ka- 
nuskv.

turi labai daug gerų draugų.
Pereitą šeštadieni pas juos 

susirinko apie 100 žmonių, 
vyru ir moterų, ir visi nuo
širdžiai linkėjo Kemzurams 
ilgiausių metų. Jiems suka-

Patarnautojas - Juozas k? 25 metai vedybinio gyve- 
Cunys. n,m0-

Teisėjas—F. J. Bagoėius. Ta.' svarbus ir atsakomin- 
Labdarvbes prižiufėtojas gas zmoeaus gyvenimo pe-

rijodas. Tačiau dr-gai Kem
zūrai ta perijoda pergyveno 
navyzdingai. Mes linkime 
jiems sulaukti ir auksinio 
vedybinio gyvenimo sukak- 
tuviu ir ilgiausių metų!

Patvirtindami savo nuo
širdžius linkėjimus, susirin
kę svečiai apdovanojo Kem
zurus gražiomis dovanomis.

Bet daugiausia triūso Da- 
dėio ta pokili surengti brių 
dukrelė Onutė ir brolis Ma
teušas.

Marie D. Bagočienė.
Susirgo advokatai Šalnai.

Pereitą sąvaitę susirgo

-—Juozas Adam:
Gydytojas—Dr. S. L. Sey- 

mour-Landžius.
Mirimu registruotojas —

Juozas Cidlevičius.
' Spaudos reikalu vedėjas 

—Roy Sidney-židžiunas.
Maršalka — Juozas Biza- 

kas.
Visus šiuos viršininkus į- 

vesdinus. kai kurie jų buvo 
pakviesti pasakyti do ti-um- 
oą kalbelę. Visi kalbėjo be
šališkai, kaip ir turi šito
kiam susirinkime būti, tik 
vienas D-ras Seymour kažin 
kaip iškrypo iš vagos. Ma-
tyt, jis norėjo parodyt, bu- advoka£s šalna „ nas 
vusiems tenai amerikonams.

Apgavikai surinko $10,-
000,000 už “alyvą.”

Federales valdžios mais
to ir vaistų biuras Bostone 
su New Yorko pagalba šio
mis dienomis sunaikino ap
gavikų raketą, kuris buvo 
plačiai išvystęs “alyvos”
(olive oil) biznį. Šitas rie
balas buvo garsinamas ir 
pardavinėjamas publikai 
kaip tyras "alyvų aliejus” ir 
apgavikai surinko už jį apie 
$10,000,000. Dabar gi val
džios agentai susekė, kad 
tai nebuvo jokia alyva, bet 
paprastas “pakastas,” kuris 
vra vartojamas malevoms 
daryti. Pakastas yra spau
džiamas iš arbatsėklių ir im
portuojamas iš Kinijos: jis 
yra pigus, smirda ir maistui 
visai netinka. Bet apgavikai 
iį išvalydavo, išrafinuodavo 
ir parduodavo tūkstančiams 
krautuvių kaip valgomąją 
alyvą.

Šitas reketas buvo susek
tas visai netikėtai. Muitinių 
valdininkai pastebėjo, kad 
1935 metais pakasto impor
tas iš Kinijos staiga pašoko 
iki 11.825.000 • svarų, tuo
tarnu kain nirma hurlavn _____
įvežama tik apie 1.000,000w g£
svarų per metus. Taigi pra-St 
dėta tyrinėti, kas is jo daro- k ministtris B. F. Kubi- 
ma. ir taip buvo pne,to prie, |iu, j ,dT F j Bagoiiut- ir 
alyvos fabnko. Dabar yra turėsime puikią muzikos

programą, L kurią išpildys 
pianistė V. Minkienė, jau
nasis Longinas Buinis, ir Dr. 
Basanavičiaus Kliubo Kvar
tetas. Įžanga tik 35 centai

Lankėsi p-lė Jurgeliutė.
Pereitą subatą Bostonan 

buvo atvažiavus p-lė P. Jur
geliutė. Ji buvo sustojus pas 
Michelsonus, kurie minėjo 
savo vedybų 25 metų sukak
tį, paskuii aplankė pp. Ba- 
gočius, pp. Šalnas ir P. Rim
šos kurinių parodą. Nedėl- 
dienio vakare išvyko atgal 
New Yorkan.

areštuota 12 raketierių.

Adv. Bagočius minėjo 
50 metų sukaktį.

Advokatui F. -J. Bagočiui 
sukako jau 50 metų am
žiaus. Pasveikinti jį ta pro
ga susirinko keliasdešimts

Rimšos paradoj buvo šokių 
vakarėlis.

Parodos komitetas perei
to ketvirtadienio vakarą bu
vo suruošęs šokių vakarėlį

249 BROADWAY, 
South Bostone.

SMAGI VIETA PASIVAIšINT 
Visokių Stiprių ir Minkštų 
Gėrimų ir Užkandžių.
Gera miera, puikus patarna

vimas. Vakarais, specialiai pa
ruošiami užkandžiai.

Puikų patarnavimą užtikrina
me. Vieta gražiai įrengta. Pra
šome visų užeit pas mus pavie
šėti.

Frank Zarveckass 
Vincas Balukonis

L St. Liquor Store
Parduodam geriausius įvairių rūšių 

TONIKĄ. DEGTINĘ, ALŲ Ir VYNĄ 
Visokiose įtalpose; Bonkoras, Gor
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir 
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 
įvairiausias.
Pokitomg, Ve*tuvėm«, Namuo»e Vai
šėms ir Baliams. Specialiai kainos 
sumažinamos. Pristatom greitai ii 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak. 

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

195 L STREET.
SO. BOSTON. MASS.

TeUfeaaJ 21224
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vikare.
187 SUMMER STREI X 

LAMRENCE. MAS?.

DR. G. L. KILI.ORY
60 Scollay Sųuare. Rocia 22 

BOSTON Telef. Lafayeu. 2271
arba Somerset 2044-1 

Speciatotaa Kraujo, laktų Ir į
Nervų Larų.

VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. 1: 
Nedžliom, nuo 10 ryt. iki I.

TeL So. Boston 266*. 
DAKTARAS j. Z‘*

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTIS' AB

VALANDOS: Nuo » iki 11:
Nuo 2 it •

NEDĖLIOJUS: 
iki 1 v. p pietų

tik ausi;

joartSi^ū diiu^-kuS Pj“ Svečių

majį setą. Ponia Birutė Ba- buv,° Sera- Va^r,e
gočienė pavaišino susirin- i lio pirmininku buvo p. Vili
kusius gardžiais užkan
džiais ir kava. o paskui sekė

mas Amsie, kuris vadovavo 
ir šokiams, gi p. Cunienė, 
p-lė Grandelytė, p-lė Zalec-bUbos linkėjimai ir juokai, k PVc«iHja IS

kus vakaras™ 11 JaU bauskaitė vaišino šokikus
ponču ir bisvitais.

IŠKILMINGAS PAMINĖ
JIMAS LIETUVOS NE

PRIKLAUSOMYBĖS.
SHk 188kuo?.a "-TO3ima bus duoto per 

km^X nedeUl“^-!stotj- 8:30 vaL Bus šie

Radio programa.
Ketvergo vakare, 11 va- 

isario, lietuvių radio progra- 
per WMEX

i artistai:rio21d., 1937 m. Lietuvių i F Norvaiša iš Bl.ock. 
Zinycios svetainėj, kampas

?rsė^lantlC-Sts”2, Emiliia Rudokiutė, dai-

f A. J. NAMAKSY :
i

Real Estate & Insurance
414 W. BROADWAY, 

SOUTH BOSTON. MASS.
Office Tel So Boston 0948. 

t Res. 251 Chestnut Avė.
Jamaica Plain, Mass.

Res. TeL Jamaica 1028-M.

Seredomis iU 12 die: 4. 
Ofisas “Keleivio" m: na.

S61 BROADWAY, tarp C Ir D at, 
SO. BOSTON. MAS f,

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS. KO
TUS, REIPUS, MAFFIE.

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

1854 DORCHESTER AVEt, 
Arti Ashmont Stoties 

DORCHESTER, MASS.
Tel. TALbot 5208.

Išegzaminuoju akis, priskiria 
akinius, kreivas akis at.tierina 
ir amblyopiškose (aklof<) aky
se sugrąžinu šviesų tinkama 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, 0. D. 
447 Broadway, So. Boston, Maas.

jog lietuviai yra labai geri 
Amerikos patriotai, todėl ir 
nradėjo akėti bolševikus. 
Priėio net prie to, kad sušu
ko. jog “visi bolšąvikai turė
tų būt deportuoti!”

Tai buvo neapgalvotas iš
sišokimas, nes ir tarp pačių 
legijonierių nemaža yra bol
ševikų, ir kai kurie jų uži
ma tenai aukštesnes vietas, 
negu D-ras Seymour.

Tai viena.
Antra, jeigu mes pripa

žinsime deportavimo prin
cipą, tai ir pats D-ras Sey
mour turėtų būt deportuo
tas, nes iis vra Romos.kata
likas, gi Ku Klux Klanas, 
Juodasis Legi jonas ir ki
tos labai patr i o t i š k o s 
araeririkįečiu organizaci
jos skelbia, kad visi Romos 
katalikai turi būt deportuoti 
kartu su žydais, juodvei- 
džiais ir kitais jiems nepa
geidaujamais elementais.•_

Taigi, reikalaudamas de- 
Dortuoti bolševikus. D-ras 
Seymour pradėjo kirsti tą 
šaką, ant kurios ir jis pats

Viena* i* legijonierių

*0* v-v .V C ' S t, UI 11 ĄĄ

kui ir jo žmona. adv. Z. Šal- 
nienė. Liga. rodos, nepavo
jinga. bet daktaras liepė ke
lias dienas iš lovos nesikelti.

Skandalas valstijos ligoni
nėj Mattapane.

Bostono priemiesty, Mat 
tapan’e, vra valstijos lėšo- ypatai. 
mis užlaikoma ligoninė pro-/ SLA. 188 kuopos Rengi-
to ligomis sergantiems žmo- mo komitetas kviečia visus 
nėms. Šiomis dienomis poli- ateiti į šį parengima. 
tikieriai prašalino tos ligo
ninės Derdėtini. D-rą Nor
toną. Tuomet šis ėmė ir iš
kėlė skandalinerą tos ligoni
nės betvarkę. Ligoniai buvo 
^ikomi nešvariai, gulėjo 
ant suplyšusių matracų, 
maitinami labai prastai, o 
iu virtuvė pilna tarakonų, 
žiurkių ir dvokia, tuo tarpu 
Hgoninės viršininkai turėjo 
sau atskirą namą. kur per 
naktis su savo šeimynomis 
ir draugais keldavo girtas

BLINSTRUBŲ

Village and Grill
VALGIAI SPECIALIAI PRIRENGTI.

GERIAUSI BOSTONE: KAINA STEBĖTINAI ŽEMA

Kaš mylite gardžiai pavalgyti.
Užeikite pas Blinstrubą.

VAIDOVILIS-FLOOR SH0W
KABARETAS, DAINOS. ŠOKIAI!

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNIS

40—50 ypatų Dalyvauja parengimuose vakarais.
Garsi Muzika. Draugiškos Vakaruškos Visiems Daug Smagumo. 

Kurie nori turėt tikrų PASISMAGINIMĄ.

UŽEIKIT PASISVEČIUOT PAS BLINSTRUBUS

Kampas D STREET ir BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

• . i <ibl

nininkė, iš So. Bostono.
3. Lietuvių trio.
Nepriklausomybės pro

grama, 9:30 valandą sek
madienio rytą, 14 vasario, 
iš tos pat WMEX stoties:

1. Lietuvių Ensemblis.
2. Skulptoriaus Petro 

Rimšos kalba.
3. šešios Birutės.

Parsiduoda Keptuvė.
Pigiai parsiduoda lietuviška kep- 

i tuvė. su gerai apmokamu bizniu. 
Randasi geroje vietoje. (4)

Klauskite “KELEIVIO” ofise.

Golden Cafeteria
283 BROADWAY 
SO. BOSTONE.

SMAGI VIETA PASIVAIŠINTI.
VISOKIŲ STIPRIŲ IR MINKŠTŲ GĖRIMŲ 

IR UŽKANDŽIŲ.
Gera miera, puikus patarnavimas visiems svečiams 

Prašome visus užeiti pas mus paviešėti.
JOSEPH WAITKUS, 
JOHN WALLUNGEVICZ.

Oil Bumeliai
Reikalinga gero išvalymo nors sykį į metus, o kai- 
kada ir tankiau. Turėk šilumą, kada reikia.
Sučėdvsi laiką ir pinigus turėdamas

OIL» BURNERĮ GERAI IŠVALYTĄ.
Jis greičiau užsidegs, mažiau aliejaus suvartos ir 
duos geresnę šilumą.

Durnai ir smaivė yra priežastim išdegusių knatų 
iš anglių užkištos skylės ir paipos. Pataisyk tuojau.
PARDUODAM OIL BURNERIUS, ĮDEDAM IR 
PATAISOM. DARBAS GVARANTUOTAS.
Norint greito patarnavimo, pašaukite arba užeikit

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

TeUf, : SOU-th 4*49.

A. J. ALEKNA
Savininkas Flood Sq. Hardware

Taipgi užlaiko visokių pentų, 
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

TeL Uolvanitr MM

Dr. Susan 
Glodienes-Cuiry

L1ETUVR DENTISU 
ZALANDOS: Ir

678 Massachusetts Ave^
(PRIE CENTRAL SK\ 5RO) 

CAMBRIDGE, MAS I.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDFAUSTI
PER ;raus- 

TYTOJAI. 
(Insured 
Mo .ers)

Pert austom 
čia pat ir į to

limai vietas.
Saugi priežiūra, kaina pri?inama. 

326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 4618

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visos legalios dokomentos 

317 E STREET 
(Kampas Broaduay)

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

BAY VIEV 
MOTOR SERVICE

PASITARKIT SU

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

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

DR.GRADY'™™"s*
Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pijios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydranlic Breka n.

Taipgi taisome Antomo!<:lina ir 
Trokas visokių išdirbysčig.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočionaa — aav ninkai.

Taisymo ir demonstrav;—- riete: 
1 HAMLIN STRIlT 

Kamp. East Eighld St 
SO. BOSTON, MYSS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIl S- UNDERTAKER

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

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

258 W. BR0ADW AY, SO. BOSTON, MA SS.
T.lefonaa SOUth Boston 4486.

Brocktono ofisą*: TeL Brockton 4110
16 Intervale Street, Montello, Ma «.

vaikscio.ic.su



