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Fašistai jau Sugriovė 
Ketvirtą Dalį Madrido.

SUOMIJOS ATSTOVAS 'tuose tarptautines komisi- 
MĖTO BOMBAS Į LOJA* jas, kurios turėtų daboti, 

LISTUS. į kad iš laivų nebūtų iškrau
nama amunicija ir ginklai. 
Tačiau nemanoma, kad Is-

Meksika Duoda Tro- Sovietuose Priimta \VPA Vyrai Žada Žy- 
ckiui Prieglaudą. Nauja Konstitucija, giuot į Washingtoną.

‘‘Pasauliui užtekėjo komu- Pereitą sąvaitę Į Wash- 
nizmo saulė,” sako Maskva. įngtoną jau atvyko WPA 

Pereitą nedėldienj Rusi- darbininkų delegacija pro- 
dėl atleidimo
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Ispanijos vyriausybė reika
lauja, kad Suomija savo 

agentą atšauktų.
Amerikos laikraščių ko

respondentai praneša, kad 
popiežiaus ir vyskupų lai
minami Ispanijos fašistai 
sugriovė jau ketvirtą dalį 
Madrido. Jeigu kitos šalys 
neįsikiš iš šito fašistų van
dalizmo nesulaikys, tai iš 
puikaus Madrido, kur gyve
no 1,500,000 žmonių, liks 
tiktai vieni griuvėsiai.

Ir šį panedėlį fašistai pra
dėjo bombarduoti iš anuo
tų visą miestą, išgriaudami 
bombomis ištisus blokus. 
Respublikos gynėjai tačiau 
prisiekė neatiduoti tiems 
razbaininkams nei vieno na
mo, nei vieno colio žemės.

Fašistai neriasi iš kailio, 
kad jie negali paimti Ispa
nijos sostinės. Dūksta taip 
pat ir jų sėbrai. Popiežių 
net paralyžius susuko, krau
jas mušė jo galvon iš to su
sirūpinimo. kad jo ‘‘bažny
čių gynėjai” negali nuveikti 
Ispanijos darbininkų.

Nerimsta taip pat Hitleris 
ir Mussolinis, kurie jau pri
pažino tų barbarų “val
džią.” Nerimsta, nes bijosi, 
kad darbininkai gali fašis
tus sumušti. Kur gi tuomet 
Hitleris su Mussoliniu dėtų 
savo akis, kai jų pripažinta 
“valdžia” atsidurtų kalėji
me ir, kaip savo šalies išda
vikė, butų ant telefono stul
pų pakarta!

Nerimsta ir kitų šalių fa
šistai, matydami, kaip Ispa
nijos darbininkai ryžtingai 
gina respubliką, štai, Suo
mijos atstovas Madride bu
vo sugautas 1 ir 3 gruodžio 
mėtant per savo langą ran
kines granatas į miesto gy
nėjus. Liaudies milicija tuo
jaus Suomijos atstovybę ap
supo ir padarė joje kratą. 
Pasirodė, kad tenai buvo 
paslėptas fašistų ginklų ir 
amunicijos sandėlis ir slėpė
si daug ispaniškų fašistų. 
Šitokiam skandalui paaiš
kėjus, Ispanijos vyriausybė 
tuojaus mušė Suomijos val
džiai telegramą, kad ji kuo- 
greičiausia savo agentą at
šauktu.

Ispanijos oro ministerija 
šį panedėlį paskelbė, kad 
virš Madrido buvo numušti 
žemėn 3 fašistų lėktuvai, ir 
visi 3 buvę Heinkelio (vo
kiečių) konstrukcijos. Va
dinasi, Madridą bombar
duoja Vokietija.

Ispanijos užsienio reika
lų ministeris, Julio Alvarez 
dėl Vayo, patieks šiuos fak
tus Tautu Lygos posėdžiui, 
kuris žada susirinkti šią są
vaitę.

Anglijos ir Francuzijos 
diplomatai turėjo ilgą pasi
tarimą Ispanijos klausimu. 
Jie svarstė, kaip butų gali
ma sustabdyti kitų šalių ki
šimąsi Ispanijon. Tarptauti
nė Nesikišimo Komisija iš
dirbo planą, kurį jo pataria 
pasiūlyt Ispanijos valdžiai 
ir maištininkų generolams 
apsvarstyti. Tas planas siū
lo pastatyti Ispanijos uos-

Diplcmatiniai santikiai tarp
Maskvos ir Meksikos nu

traukti.

Šį panedėlį Meksikos val
džia paskelbė, kad ji atida
ranti Leonui Trockiui savo 
šalies duris ir duosianti jam 
prieglaudą, jeigu jis to no
rįs. Tai buvo visai netikėta 
žinia. Sakoma, kad net pats 
Trockis nustebęs šitokį da
lyką išgirdęs. Dabar jis gy

Rusija,Francuzija, Anglija 
Stoja prieš Vokietiją.

joj buvo nepaprastos iškil- testuoti dėl atleidimo zmo- 
mės. Visuose miestuose ėjo nių nuo viešųjų WPA dar- 
didžiausios demonstracijos,1 bų. Delegacija pareiškė, 
o radio skelbė visam pašau- kad atleisti darbininkai or- 
liui, kad “komunizmo saulė' ganizuos m.asini žygi į Wa- 
jau užtekėjo.” Ta saulė, tai ^hingtoną ir reikalaus sau; 
naujoji Sovietų konstituci- pragyvenimo, jeigu darbų Cai-ų valdžia buvo pūstą
ją, kuri žada darbininkams Į mažinimas nebus sustabdy- ciasi Vladivostoką rytams 
tokių plačių teisių,
niekur pasauly nėra

Rusija Stato Antrą 
Vladivostoką.

Karinis geležinkelis tenai 
jau nutiestas.

MUSSOLINIS IR HITLE
RIS VAROMI OŽIO 

RAGAN.

Trys didžiausios pasaulio 
valstybės pasižada eiti iš 

vieno prieš fašizmą.
Keiiatas dienų atgal Ang-

panijos valdžia šitokį planą 
priimtų.

Londono parlamentan
tuo tarpu jau yra įneštas į- - - Norvefriioi bet io lei.
statvmo sumanymas, kuriuo \ • s-
Amrliioq laivams eriežtai dimas tenai butl bai&iasi S1M -
draudžiama gabenti ispani- metų 18 ^ruodžl°’ 0 pne- tam tikroji komisija su Sta-
icn benT kokia karo medžFa- £laudos niekur kitur ne'!linu Priešak-V- Jai Priimti 

’ ” * 1 turėjo, nes nei viena Euro- dabar buvo sušauktas So
Anglijoj kilo dar kitas "J™" b

abiem- kariaujančiam pu- iZm Sriegiau-'
sėm Ispanijoj prieiti prie a - 5 au -• ... . - n.
kokiom nors sutarties ir su- da -vra tlkras lgganymas- Siją prasidėjo iškilmes. Di- 

Kalbėdamas šiuo reikalu, džiausią demonstracija bu- 
Meksikos užsienio reikalų vo Maskvoje. Kaip telegra- 
ministeris Eduardo Hay pa- mos sako, Maskvoje per 
aiškino, jog Trockio įsilei-į Raudonąją Aikštę perėjo 
dimas Meksikon visai nerei- 2,000,000 darbininkų. Jie 
škia, kad Meksikos valdžia martavo suglaustomis eilė- 
pritartu jo politinėms pažiu- mis ir ta eisena tęsėsi 4 va- 

o . o •• ii roms- Meksika visuomet su- landas.
mus, Sovietų Rusija paskel- t^ikdaVo ir suteikia politi- Tuo pačiu laiku Maskvos
be. kad ji turinti daugiau nįams tremtiniams prieglau- radio stotis, kuri vra di- ....... . ~..... « , „ . , x ... ,. . .
kaip 7,000 karo orlaivių n j jįs sako, visai nežiurė-; džiausią visame pasauly,: si įkurdinti juos naujuose ^u- Tai bus antras V ladivos- nas ir visa aviacija tuojau 

alinti sutriuskmti kiekvie- dama j įsitikini-: skelbė astuoniomis kalbo- ūkiuose. Pirmas traukinys su ir urnai” pultų užpuoliką. .
" - ...................... ‘ mis viso žemės kamuolio gy- Taigi išrodo, kad po rin- kariuomenes reikmenimis Nors nei Anglijos, nei

Darbininkų ventojams Rusijos žmonių kimų Rooseveito administ- !au .ateJ°..“ -^vos nau- Francuzijos diplomatai uz- 
• -f I, acija jau nebenori būt be- L«^±!,, Komso- puoliko ne,vardija, bet v,-

lo-ki.™ ,„n. rnolską. Komsomolskas sto

tabdyti šalies naikinimą, o
Vokietijai. Italijai ir Rusi
jai patarti tuo tarpu nesiųs
ti Ispanijon nei vienai pu
sei paramos.

Lyg ir atsakydama į vi-
<us tuos sumanymus ir Dla-

na fašistų pasijudinimą. Gi
ministeris leksikosoro

Šitą konstituciją parašė

vietų Sąjungos Kongresas. 
Pereitą subatą jis ją priėmė. 
Todėl rytojaus dieną, gruo 
džio 6, po visą Sovietų Ru

kokiu tas. j valdyti. Rusų kalboj Vladi- lijos užsienio reikalų minis-
i Ą.ubrey Williams kuris ei-ivostok aiškia rytų valdy- teris Eden pareiškė parla- 
na WPA administratoriaus m> Bet japonm užėmė Man- mente, kad Anglija esanti 
pareigas Wasbingtone pa- dzunJ3 ir Vladivostoką taip pasirengusi visuomet stoti 
aiškino darbininkų delega- Apsupo, kad karo metu jis Francuzijai i pagalbą jeigu 
rijai, kad darbininkus ten-1X3'??,31 gal«ų issilaikyu. ra užpultų kita valstybe, 
ka atleisti nuo WPA darbų Todėl Sovietų valdžia da- Kiek anksčiau jis pasakę, 
dėl lėšų stokos, nes WPAiba!',P‘?de3° r^ms ba<’ Anglija taip pat ertų ir
jau išleidusi visus jai pa- valdyti antrą uostą priešais Belgijos ginti, jeigu pasta- 
skirtus pinigus. Todėl WPA' JaP°ni->3- _Tai bus Komso- rają kas užpultų. Pagaliau
darbu vedėjams įvairiose molskas, už kelių šimtų my- jis pranešė parlamentui,
.alstijose buvęs išsiuntinė- J«) i šiaurę nuo Vladivosto- kad tarp Londono ir Pary. 
tas įsakymas atleisti iki 15 ko- gelžkelis per Si- ziaus jau esanti daroma ka-
gruodžio 175.000 darbinin- bb’^ tenai jau nutiestas. Jis ro sutartis.
kų. Be to, apie 250,000 far- ™la lygiagrečiai su senuoju Panašų pranešimą dabar 
merių, kurie vra nukentėję Sibiro gelzkeliu, bet dau- padarė savo parlamentui ir 
dėl bilsme ir iki šiol buvo £iau Sovietų zemej. Jeigu Francuzijos užsienio reika- 
šelpiami WPA viešais dar- japonai užimtų Vladivosto- lų ministeris Delbos. Jeigu 
bais. dabar busią perkelta j atkirstų Sibiro gelzke- kas užpultų Angliją ar Bel-
persikurimo (resettlement) i’ J.31 rasąitures Seb- K1!?.-. J's s3110.'tal ,vlfa ,F™' 
administracija, kuri rūpina- ,kel»- SV Komsomoldto uos- elizijos armija, visas laivj-

Vokietijos
Godingas atsako, kad šian- Konferencija, kuri simpati-triumfą, 
dien \okietija esanti genau zuoja dabartinei Maskvos į Pats Stalinas šitose iškil- 
pasiruosus!, negu ji buvo vajd2iai, Trockio įsileidi- mėse tačiau hepasirodė. Jo 
pnes pasaulin} karą; dabar muj ^rra prįešįnga įr sakosi vietoje, iš Lenino sakyklos 
ji esanti visiškai nenugali- <įarysianti pastangų, kad jis kalbėjo per radio Maskvos 
ma. Japonijos militanstai nebutų įleistas. Maskvai, ži- komunistų organizacijos ko- 
įrgi ginasi. Sako, musų ar- ncma įrgd labai nepatinka, miteto galva, Nikita Krušo- 
mija ir oro laivynas tuoj kad Tro<fkis gauna Ameri- vas.
bus lygus Rusijos kai o je- 'koje pastogę. Bet Meksikos “Naujos konstitucijos pri-

darbiams tokia gera, kokia 
ji buvo prieš rinkimus.

siems yra aišku, kad jie turi 
vi toj vietoj, kur Amūro upė galvoje fašistinę Vokietiją 
įteka į Ochocko jurą. Tuo pačiu tikslu ir Sovie-

--------------- tų Rusija sustiprino savo
Gyvena iš Žmonių 

Žudymo.
'

ko oficialų budelį, kuris žu- ■ p°ntiac o mieste, įviivni- govįetų konstitucijoj buvo 
do mirti pasmerktus nusi- 8^^° valstijoj, ugniagesių pasakyta, kad valdžia gali 
kaltelius. Jis vadinasi Ro- įUV(? nušautas ngnia- skeibįj karo stovį tik tada, 
bert Elliot ir jau turi 60 me- ^es1.^ kapitonas Bradbuin, kada Sovietų Rusija bus už-

. .. . T , . imus atstovus iš Rusijos amžių svajonės. Šitą konsti- ^amžiaus. Jam moka algą dojoLeXno° J? nušovė ki- P?lta- F^uzams tas pun-
rą izoliuoti. Tas karas pasi- 193Q metais> Ruomet koiįu. tuci^ priėmus. pasauliui už- uz kl.ekv1^ nužudytą zmo- tJ gį g£sher £uris ktas nepatiko Jie sake kad 
darė jau tarptautinis karas «mlė gų. Is to jis ir gyvena. Ir gy- r1? turėdama tokią konstituci-tarp fašizmo ir demokrati- demoT ^’ltena neblogai, nes “dirba" *'P I’at Pelėje. prie Juo- ją Rusija Kgal“žtų aDske]t(.
jos ir, kaip dabar išrodo, jis ;racijas Menkos vai- Jis kafbėjo rasiškai, bet ne kasdieną, o per metus !> Francuzijos užpuoli-

gai.
Taigi visi pasitiki valdžia, matyt, to nepaiso, ėmimo proga, Maskva siun-

tunHna Lpniinnip- karinę sutart^ su Franeuzija. juoaas deguonie Rusų ir francuzų savytar- 
NuŠautaS. pės pagalbos sutartis buvo 

Michi iau Parašyta seniau, bet
ristf

. , , . . - , Jos santykiai su Sovietais čia sveikinimą viso pasau-
gmklais n neisi odo, Kad vjstjek yra nutraukti. Mek- lio darbininkams. Priėmus
Anglijai ar t autų Lvgai pa- sįka a^aukg savo diplomą- šitą konstituciją, išsipildo 
sisektu Ispanijos vidaus ka- r

gali išsiplėsti 
sauli.

padaro neblogą ąglą. Per Pabko raštelį, paaiskinda- kuj Todėl dabar visuotinas 
šiuos 1936 metus jisai nužu- Tas' ,k?A?radbarP PAr' Sovietų Kongresas, priba
dė Sing Sing kalėjime jau ^aa^ kf damas naują konstituciją,

tokį punktą, kuris duo-

kiekvieną ntuųidymą. Pe- uzlaiJę.ytl- paslapčių iš kar^ kada tik bus reikalas, 
reitais 1935 metais jis nužu- P*ePeiimjb Juodas Legijo- Reiškia, jeigu Vokietija da- 
dė iš viso 16 žmonių ir gavo n^L- b?udzia. savo narius įar užpulti} Francuziįą, tai 
užtai $2,400. - mi.rtimi- (^pie Ju^ojo Le- Sovietu valdžia tuojau gaiė-

Dabar New Yorko valsti- &1!0110 paslaptys tilps pla- tu pukj Vokietija.
tus straipsnis Keleivio į ‘Tuo budu jau

trijų didžiausių ir stipriau-

po v įsą pa- j džįą jęUO to laiko tarp Mek- jo kalba tuojau buvo pa- 
jsikos ir Sovietų Rusijos nė- skelbta 125-kiais įvairiais

v A-n j • ra Jokių ^Piomatinių susi- radio bangų ilgims ‘f rančų- t?“ suprasti, kad jis nemokėjoSovietai Padvigubl- siekimų. ziškai, angliškai, vo^škai.i“l Juodojo Legijono paslapčių
ispaniškai, vengriškai ir ki- *faJ rel^a uz užlaik^k Už pasiapčiu iš-no Submarinų 

Skaičių.
Sovietų admirolas Ivanas 

Orlovas raportavo visuoti
nam Rusijos kongresui, kad 
per 1936 metus povandeni
nių
vandeny

Ekvadoro Sukilimas t0I?is k^bonįs_ T _ Amerikon buvo transliuo-
N USlOpintas. jama anglų kalba ir girdė-

Ekvadoro respublikoje, i°s^ ^a^a^ g”erai-
Centralinėj Amerikoj, aną- . įos kalėjime sėdi 10 žmonių v , , . . .
dien buvo sukilusi dalis ka- Hitleris Graibys /vie-pasmerktų mirti ateinantį Kalendoriuje.)

c-ausio menes}. Taigi per _ Pereitą sąvaitę Detroite sių valstytlįų blokas prieš 
vieną mėnesį po Naujų Me- ? 't^Jf,n,et?al buv<> nutalsL Vokietijos karingąjį fašiz-

i laivu skaičius Sovietu! riuomenės prieš valdžią. Su- hnl1l<s Šimtu 
.„ndenyse buvo padidintas kilę kareiviai užmušė savo t* mulu. JllcllK=Oi .. .. .
dvigubai. Bet skaičiaus jis viršininkus, kurie priešinosi Vokietijoj pasidarė nepa- tŲ gitas budelis gaus $1,500 Kale.Į™ar> ’ki ^\os .galvos mą

* a.a * _. . ' ." . į j — ■ j i* ,. ~ R,_ , _- . . už savo budelišką darbą. .ad d. f1'' Klausimas dabar kila, ku-
rinė paslaptis. Jisai paskui i pradėjo dalinti žmonėms Nėra taukų, nėra sviesto ir 
pranešė, kiek Sovietų apsi-1 ginklus. Bet didesnioji ka- nėra net augaliniu aliejų, 
gynimo spėkos buvo padi-^iuomenės dalis pasiliko vai- Nesenai propagandos mini- 
dintos per trejis pastaruo-; džios pusėj ir sukilėlius ap- steris paskelbė Vokietijos

POPIEŽIUS VĖL SU
GRIUVO.

Žinios iš Vatikano sako,

šaudė juodveidj Šilą Cole- pusėj stos Italija. Iki 
man3- šiol Mussolinis bučiavosi su

~ _ Hitleriu. Bet susidarius
Kongresas 1 yrines prieš Vokietiją tokiai jėgai,

sius metus. Štai tos propor-;supo. Įvyko susišaudymas, gyventojams, kad pats Hit- ‘ L.„ntu innnhoe ar negaus Mussolinis kinkų
cijos: kuris tęsėsi beveik ištisą ieris pasninkaująs, todėl * ūbrikantll šunybes drebėjimo? Juk visi žinom,
Submarinų per 3 metus pa- dieną. Galų gale sukilėliai kiti neprivalą reikalauti sau V r Wasbingtono žiniomis, su- kad Italija buvo susidėjusi

pamatė, kad jie nelaimės, ir riebalų. Dabar gi atėjo ži- a ai>z^ 1 {*r surinkęs po Naujų Metų ?u Vokietija ir prieš didiji
pasidavė. Sukilėliai norėję nių, kad Vokietijoj kilo su- esą vilties rasauKta Kongresas paskirsiąs $500,- karą, bet kai pamatė, kad

iebalus aP*e iv geiiausių (i<ikl<iiu _ x.___-z j:j__ = _ i__
dauginta 715 nuošimčių 
šarvuotų karo laivų — 300 
nuošimčių; pakraščių arti
lerijos — 75 nuošimčiai 
priešlėktuvinės artilerijos—
100 nuošimčių; lėktuvų— ----------------
510 nuošimčiu. FAŠISTAI IŠMUŠTI IŠ riebalų busiąs daromas mui

Sovietai privalo stiprinti UNIVERSITETO MIESTO, las ir kitokie dalykai. Ot, ,
savo jūrių spėkas ir toliau/ Madrido žiniomis, perei- prie ko išdidžią Vokietiją >e a 
sako admirolas Orlovas, nes, tą sąvaitę lojalistai išmušė privedė militaristiškas fa-

- nuversti dabartinę Ekvado- manymas graibyti riebalus Kuninamu anamų pusėj <
; ’-o valdžią, kuriai žmones iš srutų. Jau esąs surastas ir tyrinėti. Tarp kita ko bus bė, ji atsimetė
_ pnesmgi. būdas, kaip iš miesto srutų tyrinėjamos kapitalistų var- jr stojo aliantų pusėj. Lon-riebalus atskirti. Iš tokių S tik lt toJamos P^vokacijos darbi- done ir Paryžiuj pradeda-

riebuli, buriąs daromės m„i- lma Parafe™ ne„ari. nin^ nikams laužyt ir ma manyti.' kad ir dabar 
unijoms ardyt. Daugiausia Italija taip padarys, nes

_________ tų šunybių nujaučiama e- Mussolinis nenorės būt su-
sant plieno pramonėj

panijos

fabrikantų šunybėms aliantų pusėj didesnė galv- 
uito Uo nUQ kai'Zerio

Japonijai ir Vokietijai tik'fašistus iš universiteto mie- šizmas? 
tada pereis noras mus už- sto Madrido priemiesty. Ki- 
pulti, kai jos bijosis musų • tos valdžios spėkos pradėjo
jėgos.

STREIKAS STIKLO 
DIRBTUVĖJ.

atakuoti Burgos miestą, kur 
sėdi fašistų “valdžia.” Iš

--------------- kad

NEW YORKE NUMATO
MA NAMŲ STOKA.

Dalykų žinovai New Yor- 
ke sako, kad greitu laiku te
nai pritruksią gyvenamųjų

POLICMANAS PRISIPA
ŽINO NUŽUDĘS DU 

VYRU.
New Yorko policmanas.

TURKIJOJ PRIGĖRĖ 
100 ŽMONIŲ.
Ankaros pranešama,
Turkijoj išsiliejo iš butų. Rendos New Yorke ir Edward Bradley, prisipaži-

varytas į ožio ragą.' Taigi 
išrodo, kad Vokietija gali 
pasilikti tiktai su Japonija.

$3.00 UŽ SVARĄ BU
LIAUS.

Chicagos gyvulių paro-
Anglijos valdžia gavo ti- krantų Seyhano upė, ap- dabar jau nepaprastai aukš- no nušovęs du vyru, su ku- doj pereitą sąvaitę iš varžy

Ottavva, III.—čia sustrei-. krų žinių, kad pereitą sąvai- semdama visą pietų Anato- tos, bet jos bus da aukštos- riais susiginčijęs dėl pasko-jtinių buvo parduotas veisli-
kavo Fordo stiklo dirbtuvėj tę Hitleris nusiuntė 5,000 liją, kur gyvena apie 40,000 nės, jeigu darbai eis geryn ir los negrąžinimo. Bausmė nis bulius, už kurį įvaryto
1,300 darbininkų. Streikuo-i kareivių Ispanijos fašistams žmonių, baugiau kaip 100 New Yorkan privažiuos jam bus paskirta 16 gruo- $3.060. Tai išėjo po $3.0^
ja sėdėdami dirbtuvėj. į pagalbą. _ turkų jau prigėrė. daugiau žmonių. džio dieną. už gy\ą buliaus svarą.
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Arklių Lenktynes.

AP Z KA L G A i

APIE TAUTIŠKUMĄ IR j kalbą ir žmonės tenai mato,
TĖVYNĖS MEILĘ. :kad Jungtinių Valstijų pre-

lir.. . . „ .... zidentas pataria jiems šiuo-“Literatūroje yra Įdėtas lau]įn.
' Ką gi dabar galės paša- 
kyti savo žmonėms Pietų A-pie tautiškumą ir tėvynę. 

Anna Seghers yra žymi šių 
c ienų vokiečių rašytoja, ne
senai gavusi literatūrinę 
premiją už savo romaną iš 
žvejų gyvenimo. Dabartiniu 
laiku ji gyvena užsieny kaip 
politinė emigrantė.

merikos diktatoriai?

17 GRUODŽIO — PRO
TESTO DIENA.

Šių metų 17 gruodžio su
kanka lygiai 10 metų, kaip 

Apie tautiškumą ir tėvy- ginkluotų smurtininkų gau
rę ji rašo taip: ja užpuolė demokratinę Lie-

...... .tuvos respublikos vyriausy-
“Galbūt, apie jokią kitą ide- nuyertė ją, išvaikė - R.

ją nebuvo rašoma taip rafi- jaįg Lietuvos Seimą, uždarė 
nuotai ir aistringai, ka-p apie darbininkų organiza-

KELEIVIS. SO. BOSTON.

Vaizdelis iš arkliu lenktynių New "Yorke. Ant tų lenktynių lengvatikiai žmonės prakiša ne- 
pinigų. Nekuomet “nebečykit” ant lenktynių.ma:;

lis ‘‘programa’* reiškia mu
nką ir dainas. Jeigu susirin
kame kas pagroja ar padai
nuoja, tai jau tas susirinki
mas būna “su programa.” 

Tuo tarpu gi programa y-
tėvynę. Dėl jokios kitos idėjos • • jvedė fašistinę dikta- ra niekas daugiau, kaip lak 
nebuvo taip daug išeikvota tuJrą7 apskeibė karo stovį įrištas popieros, kur būna su-
mokyklisko rašalo ir pralieta šaudydami nekaltus žmones rašvta vakaro tvarka. Pa- 
žmonių krauio Tačiau idčios. . • • w ____x - ___ .___ v___ - „4.žmonių kraujo. Tačiau idėjos. t€rorįzuoja šąli iki Šiai d lė
ktinomis daug sukčiaujama,- 
visada įtartinos.” nai.

Taigi toji diena, 17 gruo- 
Ir toliau rašytoja parodo, džio, turėtų būt minima kaip 

kad tautiškumas ir tėvynė Lietuvių Tautos Protesto 
ištikruju yra tiktai priedan- Diena.Amerikos lietuvių ko- 
ga, kuria visokie sukčiai lomjose turėtų būti daromi 
dangsto nešvarius savo tiks- tam tikslui mitingai ir kelia- 
lus ir mulkina lengvatikius, mi prieš fašistinę diktatūrą 

Kuo didesnis žmonių lu- protestai. Tuo pačiu laiku
pikas, tuo didesnis “patrio
tas.” Tokie “patriotai” vi
suomet kalba, kad reikia 
ginti savo “mylimą tėvynę,” 
savo “šventą žemę,” už ku
rią “musų bočiai liejo krau
ją.”

Ar yra šituose “patriotų” 
argumentuose bent kiek 
ruosakumo?

Anna Seghers sako štai
ką:

“Prieš ištardami tuos reikš
mingus žodžius—‘tėvynės mei
lė’—jus pirma paklauskite sa
vęs, kas yra mylima jūsų ša-

turėtų būt renkami pinigai 
Lietuvai iš fašistinio jungo 
išlaisvinti.

Gruodžio 17 diena turėtų 
būt priimta kaip tautinė mu
sų žmonių liūdesio diena ir 
turėtų būt minima kas me
tai, pakol nebus atsteigta 
demokratinė tvarka Lietu
voje.

prastai, programa būna at 
spausdinama iš kalno ir iš
dalinama susirinkusiai pub- 
iikai, kad ji matytų, iš ko
dų dalykų susidės vakaras.

Jeigu tokio rašto nebuvo, 
ai negalima rašyti, kad va
karas buvo ‘‘su programa.”

Musų korespondentai tu- 
ėtų nors syki suprasti ir 
įeužmiršti, kad programa 
/ra niekas daugiau, kaip 
dalykų sąrašas, iš kalno nu
statyta darbų tvarka. Pro
gramą gali turėti netiktai 
eatras, bet ir mokykla, ir

Bukim Antimilitaristai.
Šiuo metu, labiau negu Bet jie remia savo darbą n< 

kitados, iškyla militarizmo tiesa, o žiauria jėga, šautu- 
klausimas ir jo pasėkos, nes vu!... Tik reikia realiai pa 
jau apsiniaukęs Europos galvoti: kuo yra nusikaltęs 
dangus; militaristai ruošia- koks nors eilinis pilietis, len- 
si visur ir jau visur dvokia kas ar vokietis, kad jį kaip 
parako durnai. Ruošiamos kokį gyvulį šaudyt? Juk tai 
nekaltiems žmonėms sker- yra paprasčiausia žmogžu 
dynės, visai kultūrai ir civi- dystė!
lizacijai galas. Jei galime pateisinti ka-

Mums, socialistams, o y- rus, tai tik laisvės karus, re 
pač socialistiniam jaunimui, voliucijas; bet ir tai ne visa - 
žiūrintiems į viską objekty- da. Bet kovose už laisvę da- 
viškiau, aiškiai matoma ir lyvauja daugiausia jau ne 
suprantama, kokia iš to bus kareiviai, bet civiliai žmo-

LIETUVOS VALDŽIA DARO Iš MIŠKO j ateitis. Be to, kilus karui, la- nes.
SPEKULIACIJĄ.

Pasinaudodama ta aplin- gu iš pradžių buvo nustaty- 
kybe, kad miško jau nebe- ta.
daug Lietuvoje liko, o kuras Vargingesni ūkininkai, 
žmonėms žiemos laiku būti- kurių kišeniai apytuščiai, 
nai reikalingas, valdžia par- tik atsidusta ir nuleidžia 
duoda malkas iš varžytinių, galvas
Kas daugiau įvaro, tas nusi
perka, o kas pinigų neturi, 
tas kuro negauna. Išbūna 
miestely per varžytines visą 
dieną ir vakare grįžta namo

blausiai nukentės kaip tik 
jaunimas. Todėl mums ypač 

į turi rūpėti, kad karo nebū
ti-
į Štai, ir musų tėvynėj Lie
tuvoje kas dedasi: be ka
riuomenės, kuri kasmet di
dinama ir smarkiai ginkluo
jama (tuo tarpu, kai visas 
kraštas skęsta varge), šau
liai jau yra kariuomenės da
lis, išgalvoti dragūnai, jau- 

uniformuoti ir
tuščiom.

Štai kaip anądien malkos 
buvo varžomos Rokiškio 
valsčiaus bute, kur buvo 
parduo darni sausuoliai. 
Žmonių į tas varžytines pri
sirinko tiek, kad nesutilpo į 
valsčiaus butą; reikėjo išim
ti langus, kad ant kiemo su
sirinkę girdėtų ir galėtų da-

politinė partija, ir net ūki- lyvauti varžytinėse, kurios
rinkas, 
na.

kuris kiaules augi- ėjo viduje. Žmonės kieme 
stumdėsi, grūdosi prie lan-

JUBILĖJINIS “TĖVY
NĖS” NUMERIS.

Susivienijimo penkiasde 
šimties metų sukakčiai pa-; ’ras programas,

.... _........... ....  __ žymėti buvo išleistas neva Pr°£rama-
ly? Ar džiugina ‘šventoji tau- jubilėjinis Tėvynės. Trmme Vo I-Am

O valdžios agentas trina 
rankas iš džiaugsmo, kad 
varžytinės gerai eina.

Tai yra pikčiausia spėkų- naliertiviai ___ _____ „ ~
liacija, kokią tik galima įsi- sumįiįtarizuoti, kitose orga- 
yaizduot -darymas pelno iš nįzacijose irgi kįek galima 
žmonių ne.aimes. militarizmo dvasia pučiama,

visose mokyklose eina ka
riškas apmokinimas, niekur 

i nepriklausomas jaunimas 
taip pat kiek galima sumili

Iš viso to matom, kad mes, 
socialistai, turim turėti tuo 
reikalu aiškią pasaulėžiūrą, 
nusistatymą: bukim kuo di
desni antimilitaristai, paci
fistai, humanistai! Tai toks 
turi būti musų kelias kultu- 
ringon ateitin!

Mes karą, militarizaciją, 
kokia tik ji nebūtų, kokia 
iinkme neitų, griežtai turini 
pasmerkti! Sava ją tėvynę 
mes išlaikysim tiktai be ka
ro. Pažangioji spauda, tarp
tautinis solidarumas, kultu- 
rėjimas, musų organizacijų 
dvasia, tai geriausia Lietu 
vai apsauga, nes tuo keliu 
eidami mes kelis syk busim 
stipresni. Mes tuo keliu ii 
turim eiti.

Savo idėjų nesiėpkim, bei 
jas visur, kur tik galima pa- 
skleiskim ir ginkim, kad jos 

po

LIETUVOJE NUKRITO 
METEORAS.

Lapkričio 12 d. šiaurės
Lietuvoje nukrito meteoras, urizuojam^ & spauda^rgi 
Jo kritimą mate~ Šiaulių, ^og dvasios pilna; visur va- 
Raseinių, Panevėžio, Bir- (jovauja karininkai ir iš jų
zų ir kitų apskričių gyven- negaliJma išsisukti _ visur __ . _
tojai. Meteoras buvęs dvie- sumestos militaristų meške- j kuo plačiau praplistų
jų spalvų: mėlynos ir gelto
nos. ,. -. . . - , res. Ir tuo pačiu laiku sako-' Lietuvą ir platųjį pasaulį, ir

Jis Kritęs ugnies Ka- ma> ka(j Lietuva karo neno- visur prigytų. Ypač čia tu-
Ta pačia proga reikia da go, lyg prie kokio išganymo. muolio pavidale, kuris arte- Juo blogiau kad

oazymeti, kad programa Varžytines vede valdžios gi- damas i žemę vis didėjęs, ntarizmui visi nas muštai-i oro
nusų kalboje turi ne vyris- rininkas. Jis pasako malkų Žemės visiškai nepasiekęs,
ką, bet moterišką gimtį; to- kainą ir klausia, kas duos meteoras suskilęs į kelias reb2įį’a į^tL 
dėl turi būt rašoma ne “ii- daugiau. Žmonės pradeda dalis ir tuo pačiu metu pasi- AL, v,

vesti rimtą, bet griežti, 
litarizmui visi pas mus tar- j propagandą, pagalba spau- 

valdžia, bažnyčia, dos ir paskaitų. Pageidauti
na, kad šios srities neužmir-

bet
daugiau. Žmonės pradeda dalis ir tuo pačiu metu pasi

ilga kainą kelti ir įvaro kartais girdęs trenksmas. Meteorą vra pasmerktas visų kultu- giau tuo klausimu rašyti ir
iki 70 procentų daugiau, ne- lydėjusi ilga durnų uodega. r —r . » .

Karas, koks jis nebūtų, štų ir “Keleivis,” reikia dau-

nu-
__ mens. Sakom “neva,” nes j

ko" neturi džiugina‘gimti- Ištikruju į jubilėjinį numerį į

nė žemė’ bežemius?” Jis nelabai panašus. Kuomet * Vilniaus lenkų dienraštis.
' ‘Kurjer Wilenski,” aiškina, 

Įdek utėlės per metus išge- 
ia lenkų kraujo. Girdi:

“Lenkijos respublikoje yra 
apie trisdešimts du milionai 
gyventojų, kurie turi, mažiau
sia. keliatą milionų utėlių. Ly
dos mokyklų gydytojas tvirti
na. kad utėlė iš nešvaraus vai
ko iščiulpia per metus vieną 
litrą kraujo...”

KIEK UTELĖS IŠGERIA
tos nuosavybė’ tuos, kurie nie- I LENKŲ KRAUJO? U

privatiniai musų laikraščiai. 
Rašytoja pripažįsta, kad švęsdami šįmet savo jubilė- 

žmogus gali gimtinį savo jus, išėjo dvygubai ir trygu- 
kraštą mylėti, nes tenai jam bai padidinti, gausiai iliust- 
suprantama kalba, tenai pa- ruoti ir vaizdžiai nušvietė 
žystami žmonės. Bet šita savo praeitį, tai “Tėvynė” 
meilė yra visai kitokia, ne- išėjo, kaip paprastai, vos tik 
gu ta, kurią skelbia žmonių 8 puslapių, ir tuose pusla- 
išnaudotojai, “patriotais” piuose—nieko įdomaus, tik 
pasivadinę. Tautiškumas ir keliatas tautininkų fotogra- 
tėvynė šitiems sukčiams ne- fijų.
rupi. Jiems rupi tiktai pei- Norėtųsi žinoti, ką veikia 
nas. du “Tėvynės” redaktoriai

Taigi reikia atskirti liau- su visais savo bendradar- 
dies meilę savo kraštui nuo biais, jei jie negalėjo sumo
tos “meilės,” kuria dangsto- šti geresnio numerio auksi
ni „“šimto procentų patrio- niam savo organizacijos ju-

-mas
kvietimas
prie Kalėdų

tai” ir kitokie apgavikai. bilėjui pažymėti?
Laikraščio turinys išėjo

netik menkas, bet ir nedo
vanotinai tendencingas. Pa-

ROOSEVELTO ANTAU
SIS FAŠISTAMS.

Nuvažiavęs Amerikos tai- ^žiui, pirmam puslapy 
kos konfer^ncijon Argenti- dabartinių SLA.
rios sostinėje, Rooseveltas atvaizdai, bet p.
pereitą sąvaitę pasakė įžan- Sj- Gegi^io ir kitų senų tau
kinę prakalbą, kurios pa- “ecl> J? de'T™» atvaizdų, 
grindinė mintis buvo tokia: kune te P.a P,rmam, Pa
norint apsaugoti Amerikos P?’ ,tlk ' 1€r^s įabarti-
respublikas ir visą pasaulį nes Pl,domos Tarybos na- 
nuo karų, visų pirma reikia a . . ,_x. a.1
saugoti ir stiprinti demo- . .Vl*S.e.t??.p pa-lsude‘įtlk: 
kratiją. nes demokratija yra tal P- se.b?1įŽ^1
vienintelis taikos ir teižn- vieta paskirta net A. B. Stn- 
gumo pamatas. ““c“’ ,bet n,era E:,e?

Tai buvo tiesus antausis JtnXeI.,u^ kun taip Ilgai 
susirinkusiems į ta konfe- Susivienijime sekretoriavo, 
renciją fašistams ‘ ir kito- . Jau n0.reta .lelst! Jo
kiems diktatoriams. bl,lep"t num?n\ relke’°

Konferencijoj dalyvauja išleisti gerą, kad nebūtų sar- 
21 Amerikos respublika. Iš- mata svletul Pa™dyt- 
skyrus Jungtines Valstijas <<QIT PDnrnAMA„ 
ir Meksiką, beveik visose ki- PROGRAMA,
tose Amerikos šalyse da- “Švento Ciprijono draugy- 
bartiniu laiku smurtauja fa- stė turėjo vakarienę su pro 
š'stinės ar pusiau-fašistinės grama.”
diktatūros, kurių priešaky “Smarkuolių kliubas ren- 
s*ovi militaristai. Ir štai, kai gia balių su programa/’ 
š’tie diktatoriai susirinko į “Kitą subatą bus šokiai 
Buenos Aires pasitarti apie su programa.” 
taikos palaikymą, tai di-į Tokių žinių redakcija 
džiausios ir stipriausios res- gauna iš visų kolonijų. Be- 
publikos prezidentas jiems veik nėra tokios pramogos, 
pareiškė, kad vienintelis tai- kuri nebūtų juosiama “su 
kos pagrindas yra demo- programa.” . 
kratija! Bet nueik į tas pramogas,

Ar reikia dramatiskesnio retai kur rasi programą, 
momento? Dalykas yra toks, kad A-

Bet čia da ne viskas. Pie- merikos lietuviuose įsišak- 
fcų Amerikos laikraščiai da- nėio klaidinga to žodžio są- 
bar ipaUBdira Roosevelto voką. Jie įsikalbėjo, kad žo-

Taigi, jei lenkai turi tik 
po vieną utėlę, tai iš visų 
Lenkijos gyventojų tie pa
razitai per metus iščiulpia 
apie 32,000,000 kvortų 
kraujo.

Butų labai gerai, kad tas 
gydytojas da apskaičiuotų, 
kiek kraujo iš žmonių iščiul
pia visokie “tautos vadai,” 
‘dvasios vadai” ir visų kitų 
veislių utėlės.

“KELEIVIO 
KALENDORIUS

1937 METAMS.

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

Kaip ir visuomet, Kalen
doriaus kaina “Keleivio” 
jkaitytojams bus 25 centai. 
(Tiems, kurie “Keleivio” 
neskaito, u ž Kalendorių 
skaitome 50c.)

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

Be to, bus aprašytos “Juo
dojo Legijono” paslaptys, 
kaip tie teroristai žudo žmo
nes ir ko jie siekia.

“KELEIVIO” DRAUGAI! 
Puiulykite “Keleivį" kiek

vienam mvo dr&urui. Tik $2 
metam*.

pi-
u.

Vienu LeagTU Pakėlimu ir
sikeiia visi trys puodai iš 

sesco gražaus naujo roaste- 
rio... Ėė puodų jam- galima 
kept didelę Turkę. Roasteris 
turi naujai pagerintą uždan
gą ir platesnę temperatūros 
kontrolę. Specialiai S22.5O

nayi'Nesi

Skirtinga* nuo daug kitą 
Maišytoją. Kitchen Kit 
tur Įbudavotą tvirtą vie
netą, jos krumpliai maišo 
netik vidury, bet ir kraš
tuose. Stebėtinai žema 
kaina 824.95, įeina ir mil
tų sijotojas.

ringujų žmonių ir yra abso- diskusuoti. 
liūčiai niekuo nepateisina-1 Musų kelias 
mas! Iš kurio tik taško mes būti!
pažiūrėsime, musų kritikos Mikas Tamašauskas,
militaristai negali išlaikyti, i Ukmergė.■»

Kiek Lenkijoje Utelės Išgeria Žmonii 
Kraujo ir Kiek Tai Kainuoja.

“Kurjer Wilenski” 250 mas. Tai vyksta šiuo budu 
numery įdėjo vienos kaimo iš sąsiuvinio išplėšiamas la- 
mokytojos laišką—“Haracz pas; budėtojas tankiomis 
krwi.” Štai svarbiausios šukomis šukuoja, o kitas 
mintys: i garsiai skaitliuoja ir traiško

“Lenkijos respublikoje akmeniu- kartais pasiekia, 
yra 30 su pora milionų gy- . 4f) , .
ventojų, jų tarpe mažiausia ^-|di’’ aV° 6
keliatas milionų utėlių. Ly-ipo<<n1;. nanašra medžiok 
dos mokyklų gydytojas tvir-;PanasiĮi medžio K 
ina, kad utėlė iš nešvaraus
vaiko iščiulpia per metus 1 U m
’^lŠi^a/^skri'tS “Mariau, kad ilgametė ir
imant Lenkiios įvyeSi!’6™?96 ™«kj'toją. kova st 

įvairių rasių gyviais tepasi

toks ir tur.

Magiškas Pastovas pašoka 
po Procter automatiško sku
baus proso reikiant jį pasta
tyt, ir atšoka į vietą kada 
prosą vartoji. 98.95.

Atdaryk bi-kurias Durele* ir 
Proctor’s 2-riekhj toaster au
tomatiškai apverčia abi rie
kes kad pakepint abi puses. 
Geras toasteris už 92.95.

Garuojanti Karšta Kava_ 
tyri kaip gintaras, laša 
nuo viršutinio į apatinį 
stiklą naujame Univereal 
iš kurio galima pripilt 6 
iki 8 puodukų kavos. 93.95

imant, Lenkijos gyventojai 
kas metai praranda kelius 
milionus litrų kraujo. Ka
dangi pagaminti iš valgių 
vieną litrą kraujo atsieina 
100 zlotų — Lenkija metai 
metuosna utėlės išlaikymui 
praleidžia keliatą šimtų mi- 
iionų zlotų.”

“Tikslesnį apskaitymą — 
rašo kaimo mokytoja — pa
lieku gydytojų areopagui ir 
visam sanitariniam perso
nalui, kuris nuo keliolikos 
metų toleruoja Lenkijoje, o 
ypatingai “Kresuose” utė
les.”

“Tarp šermukšnių ir puti
nų trobos slenksty sėdi kai
mo moteris ir bulvėms skus
ti bei duonai raikyti peiliu 
traiško vaiko utėles. Už są
sparos senis, lygiai atidžiai 
valo savo suvytusį kūną nuo 
gyvių, kurie sukas lizdus pa
žastėse ir suveltuose plau
kuose. Naugardelio vaiva
dijoj teko matyti, kaip tara
konai nukramtė kūdikiams 
nosis; nelaimingąjį ar kari

baigs tada, kai šio darbo 
imsis vyresnieji’ administra
cinės valdžios veiksniai, ku
rie turi be reikalo, veltui be
riogsančius utėlėms naikin
ti aparatus ir lėšų. Pradėti 
reikia nuo lūšnų, patalų, 
krosnių, kailinių ir tik vė
liau apvalyti suaugusius ir 
vaikus, tąsias nelaimingas 
bendro įsiutinimo aukas.”

“Vilniaus Žodis.”

KUNIGAI PLATINA 
ŠMEIŽTUS PRIEŠ 
LAISVAMANIUS.

Šiauliuose uoliai platina
ma Panevėžy kunigų išleis
ta keturių lapelių brošiūra 
“Laisvamanių — bedievių 
valdžioje,” kurioje šmeižia 
laisvamanius, duoda “bai
sius” pavyzdžius iš Meksi
kos ir tam panašiai. Labiau
siai, kaip matyt iš brošiur- 
kos, agituojama dėl numa
tomos laisvos gimnazijos 
steigimo ir civilinės metri
kacijos projekto.

The Edison Shops
39 Boyfcton St., Boston 

ir 32 IdtoMa pannltiufoe apielinke*
HANeock 3300

AtOtra ną« 8:90 ryte iki 5:15 po ptet kasdieną. <r Snbatemto. 
Ir pa* Elektrikinius ir Kratraktoriog Pardavėju*.

ninką manievrų metu, kai Į 
tik apsigyvena troboj, taip- J VILKAVIŠKY STAIGA 

tarakonai. I MIRĖ AMERIKIETIS. 
... . šit3* ištyrus,) §jomis dienomis staiga
kiekviena proga galiu pa- mįįrg amerikietis Augustai-
duoti kur tai ir kas.” tls sirgę<

“Specialiu painokų pa- nis palik 
įvairinimu esti utėlės nuo lių, kurių negalėjo išreika- 
apykaklės nuėmimas arba lauti. Gyveno kukliai, nes 
jų iššukavimas ir traišky- pinigai buvo išskolinti.

tis, sirgęs širdies liga. Velio- 
pa- nis paliko 20,000 litų vekse-
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KAS SKAITO, KASO
TAS DUONOS NSPBABO |[AjmsRĮKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Žinios Iš Clevelando Ir Apielinlds. Streiko padėtis. Susirin
kimai.

SLA. įamžintas Lietuvių 
Kultūriniam Daržely.

musų Pild. Taiybai už pilną 
kooperavimą įamžinant S- 

; LA. vardo Clevelando Lie-

SAN FRANCISCO, CAL.

Lapkričio 10 buvo juri-

gaičių pasirengusių Raudo- kad tokių biznierių ateitų i BROOKLYNO LIETUVIU NAUJIENOS.
nojo Kryžiaus uniformoje ir, kiekvieną vakarienę. ( __________ v
baigus kalbą Ispanijos dele- Taikofi Lomįr:;a
gatei De’Palenciai, jie jtei- Ia,kos komlf-a- 
kė didelį gėlių buketą. Kiek laiko atgal, Worces-

136 kuopa minėjo dvejas» 
sukaktuves. Vienos, tai pa-

land Auditorijoj, bet tikre
nybėje tai buvo masinė dar
bininkų demonstracija, ku
rioje dalyvavo apie 14,000

.... , ., .. .. - , Jau matėme laikraščiuo-minėjimas dvidešimties me-i b kad jubil6jinis
tų nuo kuopos jsikurimo, nebuvo
antras, tai penkių dešimtų sutvarkytas. Man Lon^horemen darbininkų
metų sukaktuves nuo jsiku- M rodosi, kad nebuvo. Ma- !r «enbalsiai nutarė strei- 
rimo musų Susivienijimo. J manymį; dabartinfcs m. kuot iki kolei laivų kompa-

Dvyliktų valandą dienos domos Tarybos atvaizdai j®" U reikalavimu
buvo bankietas Stonio res-! turėjo būti patalpinti, nes ji 1 - ~

Buvusi Socialistų vakarienė komitetas faktinai nieko ne
davė virš $200.00 pelno. nuveikė. Nors to komiteto 

■>.«» b.„ kad « I..I- *. E-,. » .SIŠK?™"™"1. "S»i.S'SŠ«
imas, asresrv“į*

Suminint ri i^ciirntu dIhpus sua*t - inkimas buvo guriu skuit* ’ . .J PSuminint H įstumtų planus, s,ue t vie u norįjo Net jo paties draugai jj uz-
x ui; ai . * f<»i IsvitilravA

torane, kur dalyvavo dailus \daug gero Susivienijimui y-i t • 2 -i - - t _ • r> ^4. _ __ :

publika pritaria Ispanijos bejosi su Renata draugų 
liaudžiai ir pasmerkia krau- sudarė taikos komisiją, ku 
gėrius fašistus. Suminint ri išdirbtų planus s“'“*
Mussolini ar Hitlerį, publi- nyfcėn su opozicija. ------- v. ,. . , . ,
ka baubė ir girdėjosi keiks-, pagirtinas darbas. Pamaty- zmop aP^ buvusios vaka- 
mai. San Francisco K irvis. sime kaip prie tos sutarties i‘ieiĮ®s pasekmes ir apie pra- 

__________ ’ kalbas Ispanijos klausime.
\Iiia vale 9 via n liVn Hqii.Worcesterio Lietu- susirinkime ka- įau kaip $200.00 pelno, o

. koncertas. prakalbos davė truputi nuo-
VIU Z.1IU0S. Lietuvos Sūnų ir Dukterų stolio.

t 1 —---- bT draugijos metinis susirinki- Kuomet prakalbos Ispa-
Lapkričio 29, Draugijų mą? buvo vienpusiškas.ir nijos klausime atnešė nuos- 

oendras komitetas buvo su- triusmingas. Mat, kažin tolių, tai kilo gana karštos 
rengęs vakarienę Ispanijos kas vėl sudiiimstė musų diskusijos. Vieni stojo už- 
žmonių, nukentėjusių nuo draugijoje ramumą. Į susi- tai, kad nuostolis butu pa- 
civninio karo naudai. \ a<:a- inkimą atėjo visokio plau- dengtas is kasos, o surink- 
i įenė buvo puiki, tvarka ir ko svieto —- organizuotai, tas prakalbose aukas visas 
nuotaika labai glaudi ir da- Pats dr-jos pirmininkas irgi pasiusti Ispanijos darbinin- 
lyvavo daug publikos. Tas pasuko savo plaktuką krei- kams. Bet didžiuma draugų 
parodo, kad lietuviai uzjau- von vagon ir net kerštavo, suprato, kad iš surinktų virš 
čia Ispanijos liaudžiai, kuri Todėl pasireiškė nemalonu- 40 dolerių aukų reikia pa- 
atkakliai ginasi nuo žmog- mų. Bet patys nariai kalti už dengti išlaidas, o jeigu aukų 
zudzių fašistų. Laike vaka- savo nerangumą. Draugijoj neužtenka, tai tik deficitą 
neneš buvo daug kalbėtojų, priguli apie 600 narių, o su- padengti iš kuopos iždo. 
muzikos ir damų. Dalyvavo sirinkime dalyvavo tik apie Mano manymu, iš iždo gali- 
visų mylimi dainininkai, V. 150 narių, todėl visokie gu- ma butų ir Ispanijos kovoto- 
Tumanis ir J. Sabaliauskas, drųs politikauja. Pasidarius jams paaukoti, 
pavejančiai sudainavo tris draugijoje nemalonumų, Bedi«ku=uoiant finansi- 
duetus, jiems akompanavo peikia komitetą ir draugija, • reikalus J d re Vntanai- 
•J. Karsokiene. J. Latviutė 0 kuomet eina svarbus rei- t- ixc:ro;xT,x’
sugrojo porą gabalėliu ant kalai, tai nariai į susirinki- 1 s- 1Sbirel^e’ buk. komunjy- 
^rnuikn Rrnlb ir Pa uii ndiidi t busuniKi t surenka daugiau aukųsmuiKo. 151 ons 11 se&ute Ge- mą neatsilanko. Todėl viso- j-, . VoonVntn
ruliukai paskambino ant gi- kiu nemalonumu draugijoje de- • .vehau aukoto" 
tarų RnHrn vi«i • 4 -J o ri.-i • • • • iai tuos pinigus gauna atgal,tan^. -Koaos, visi patarnavo ir yasidaro. Politikieriai vi- ~ vi-m mveltui. Mišri grupė "Aido SU£ naudingus draugijai su- ?et ^m netikiu. Man 10 
Choro” nadainnvn n<xuuuigu*, urąugijai t yra niekuo ne-

VŠLK tvarkytojos, koTnl“8 Ratuotas įtarimas ir ne-
M. Kudarauskienė ‘ir 't "Įeikite i TkaST draus - leikėt“ “į1*, dalykų ?a?a’
Balčiūnienė kurine Hano- • ’ - ■ 1 • uraugi k t Juk koks nors pnesas
caiciuniene, Kunos daug ]Os susirinkimą, tuomet per- H • • t L: a.

da;b(> padėjo su- sitikrinsite kokią šališką f^k^ k

tai kritikavo.
Konferencijoj dalyvavo 

Dr. A. Montvidas iš Chica- 
gos. Jis labai gerai išdėstė 
šios konferencijos uždavi
nius. P-lė Mikužiutė, ilgi 
chicagietė, labai vykusiai 
nurodinėjo brooklyniečiams 
reikalingumą didesnio susi
tarimo, geresnio susiklausy
mo, negu iki šiol buvo. Jų 
kalbas karštai sveikino or
ganizacijų atstovai.

Konferencijoj priimtos 
kelios rezoliucijos ir išfink- 
tas pastovus komitetas. Į ko
mitetą, rodos, iėjo šie drau
gijų atstovai: J. Buivydas ir 
Ch. Naciunskas nuo kriau
čių 54 skyriaus: V. Michel
sonas — nuo SLA. 83 kuo
pos; S. Cibulskis—nuo LSS. 
19 kuopos; P. Taras—nuo 
lietuvių komunistų frakci
jos; E. Vilkaitė — nuo mo
terų: J. Ormanas—nuo jau
nuolių; K. Kreivėnas—nuo 
L.A.P. Kliubo, ir keli kiti 
nuo kitų organizacijų.

Rodos, komitetas yra su
dalytas iš gana rimtų ir pa
tikimų darbuotojų, kurie 
galėtų nuveikti gana dide
lius darbus Brooklyno lietu
vių kolonijoj.

Kiek teko nugirsti, tai iš
rinktasis Brooklyno Lietu
viu Organizacijų Bendras 
Veikimo Komitetas jau tu
rėjo savo posėdį ii- išsirinko 
valdybą: pirmininku — V. 
Michelsoną, sekretorium — 
J. Buivydą, o kasininku—S. 
Cibulskį. Ir nutarė surengti 
Lietuvos politinių kalinių 
naudai, apie kovo mėnesį, 
didelę vakarienę.
Du parengimai vienu kartu.

Lapkričio 29 buvo Lietu
vių Susivienijimo Amerikoj 
83 kuopos jubiliejinis pa
rengimas. Žmonių buvo aps
čiai ir programa gana vyku
siai sutaisyta. Susivienijimo 
sekretorius p. Vinikas pasa
kė atitinkamą prakalbą ju
biliejaus proga.

Labor Lyceum salėj buvo 
statomi du veikalai: ‘‘‘Parti
zanai” ir “Dvaro Bernas.” 
“Partizanai” turėjo lyg at- 
Vaizduoti bolševikų kovas 
su baltaisiais Sibire, bet ko 
tai stoka vo. Vaidylos vaidi
no gerai, bet pačiam kūri
niui stinga patraukiančių 
ypatybių.

“Dvaro Bernas,” tai ko
medija, parašyta J. Juškos. 
Veikalas trumpas, bet pil
nas juokų. Rodos, Juška pa
taikė komedijukę nulieti 
tiesiai į publikos jausmus, 
kuri kvatojo iki sočiai.

Į Gąlima sakyti, kad publi
kos buvo pakankamai abie
juose parengimuose.

Jurgis.

Atidarymas naujo tilto.

Tarp San Francisco
ra padariusi. Bet kam rei
kėjo pirmam puslapy dėti Tarp San f rancisco ir 
buvusius viršininkus, kurie Oakland užbaigė statyt til- 
pridarė tiek nuostolių Susi- tą. 12 lapkričio, lygiai 12 
vienijimui? Be to, jubilėji- vai. buvo oficialis jo atida- 
nis numeris galėjo būti pa- rymas. Pėkštėms eit nelei- 
didintas ir galėjo duoti ge- do, tik leido važiuot auto- 
resnių ir įdomesnių straips- mobiliais ir per 12 valandų 
nių. Kad kritika čia reika- surinko už pervažiavimą 

kuopos pirmininką S. Če-; linga, tai niekas negali už- $45,000. Atrodo geras pel- 
rauką, kad paaiškintų die- ginčyti. nas.
nos programą ir pasakytų, --------- Lapkričio 12, 13 ir 14 d.
kokiu tikslu šis bankietas Gaunu daug užklausimų pas mus buvo tikri atlaidai 
buvo surengtas. Čerauka iš kitų kolonijų apie įsteigi- kaip Sidlavoj ant Sekminių, 
viską aiškiai nušvietė ir pa- mą Etinės Kultūros Draugi- Bet musų San Francisco 
aiškino, kad šis bankietas jos musų kolonijoj, šiuo lai- kiek didesnis, už tad buvo ir 
buvo surengtas pagerbimui ku da sunku pasakyti, kaip kur kas didesni apvaikščio- 
musų gerbiamo svečio J. K. čia tas reikalas susitvarkys, jimai. Pirmą dieną, lapkri- 
Mažuknos. .Čia laisvų minčių veikėjų y- čio 12 paradavo į 300,000,

Anip trpčia valanda visi ra labai daug, bet ar pavyks antrą dieną paradavo da svX k pSilinii Sd0 įkurti organizaciją tai pa- daugiau, o lapkričio 14 pa- 
automobilius ir nuvyko į L. mati’sime vėliau. iradavo į 600,000. Ir iš kitų
Kult Darželi kuris ian vra ------------ miestų pnyaziavo keliatas
nilnai užbaigtas Ten iau Surinktos žinios iš apie šim- šimtų tūkstančių žiūrovų, pilnai užbaigtas, didesnių dirbtuvių Cl«ve-,pal?davimas buvo labai į-

landė parodo, kad darbai vairus, buvo visokių pamar- 
žuolo, ant akmens, prikalta neblogiausia. Tose ginimų iš kariuomenės, ge-
bronzinė lentelė su SLA. n^P?Vdl£ba į&Q S°’’ riausiaTį atsižymėjo kmie- 
vardu. Čia dalyvavo daug ,000 darbininkų. 1933: me- aai. Bet buvo ir nelaimių. 
136 kuopos narių ir vienai aLls S1H°™ °±e 4,rbo Tėmytojai susinešė baksų
kitas iš kitu dviejų kuopų. V,R apie 42;0?0 darbininkų- pasistoti, kad pasistojus 
Čia pasakė kalbas Dr.J. Mažesnes dirbtuvesirgipa- aukščiau, genau pamatytų 
Vitkus, adv. P. Chesnulis ir dldmo darbininkų skaičių, paradą. Miniai grudanties
SsTSSukna PPo te Miesto ™«*si

buvo nutrauktos ir fotogra- 
f i jos į Susivienijimo albu
mą

būrelis vietos veikėjų, kuo
pos narių, ir SLA. vice pre
zidentas J. K. Mažukna iš 
Pittsburgho. Gardžius pie

tus pavalgius ir kiek pasi
šnekučiavus, J. Jarus parei
škė, kad jokių “spyčių” mes 
čia neturėsime, jau buvo per 
trumpas laikas, tik pakvietė

buvo pasodintas Susivieniji 
mo vardu ąžuolas, šalę a-

piliečiams 15 giuo- n- kitus pargriovė. Daugelį 
džio nubalsuoti. Miestas veikėjo vežt į ligoninę, 
nori gauti apie aštuoniusmi- . . . ‘

Iš darželio visi gryžome į iįonus dolerių įvairiom iš- laiPgJ i San francisco 
Lietuvių salę, kur jau rado- laidom. Ši sumą žinoma, ?.arad3 bu.Y° subėgę is pla
ne dailų būrį publikos be- turės būt pačių žmonių su- čios Amerikos visokie apga- 
laukiant. Apie šeštą valan- dėta, jeigu jie taip nubal- yjkai-pedlioriai Jie gerai 
dą buvo pradėta vakaro SUos. Taigi balsuodami pa- [salavmę ir moka įsyihot iš
programa, kurioj dalyvavo galvokit gerai, ar norėsit ir 
panelė Alekniutė, Albertas ar galėsit daugiau mokėti.
Jarus, p-lė Zuzana Garben- ______
čiutė, p-lė B. Rasiliutė, Ju- Lapkričio 26 dieną Cle-

zmonių
budais.

pinigus visokiais

Lietuvių veikimas.

Lapkričio 14 d., ALDLD. 
153 kp. komisija išdavė ra- 

iš buvusio baliaus.

liūs Krasnickas, Jonas Ale- velandą ir apylinkę užvertė 
kna ir visas Dailės choras, didelis sniegas. Tiek prisni- ,u. B 
Pianu pritarė p-nia Aldona go, kad visa transportaeija no*rta 
^vlkp n,^Sk?r .’Tk buvo suparaližtuota. A«to-!peS, i‘jį0 jg£ Tas balius

v“i™r Lai Y buvo rengiamas draugėje
su Oaklando kuopa, tai pel
nu pasidalino pusiau. Musų

Mažukna. Vakarą vedė J. Net ir gatvėkariai turėjo su
Jarus. Uike prakalbų visi stoti nekuriam laikui Tiek Ilu piuluauuu puolau. „lusu 
buvo raginami rašytis prie daug sniego šiuom laiku jau knn£fl nplna nadaiino laik Susivienijimo. Buvo nuro- nebU šioj apylinkė- ‘Sn^”]? Haul

dies kovotojams $o.00 pa
skyrė. Viso Ispanijos kovo

dyta, kad ši organizacija y- je buvę. 
ra geriausia vieta lietuviams 
apsidrausti. Du jauni vaikezai, vienas tojams musų lietuviai paau- 

Buvo iššaukti penki na- septyniolikos metų, antras kavo ggg 
riai, kurie šią kuopą šutvė- penkiolikos, pasivogė auto
rė, visą laiką jai darbavosi mobilių ir leidosi plėšikauti.
ir dabar nenuilstančiai vei- Ju°s uzk UP°
kia. Tai yra: Jonas Alekna, Pne ir Woodland
A. K. Gedgaudas, Juozas gatvių ir pagavo. Vieną jų 
Versiackas, Jonas Maziliau- net ir Peršovė.
skas ir Stasys čerauka. Su- _ . ,
ėjus jiems ant estrados, J. . Lapkričio 22 dieną Cleve- dies kovotojus. Dalyvavo

Mitingas prieš Ispanijos 
fašistus.

Lapkričio 15, Dreamland 
salėje, buvo masinis mitin
gas paremt Ispanijos liau

Jarus pasveikino juos kuo- !»?de lankgš pp. švelniai iš tris delegatei nuo Ispanijos 
pos vardu ir padėkojo už jų Akrono Jie yra .Susivueiuji- kovotojų. Moteris Izabele 
nuopelnus Nors 136 kuopa mo darbuotojai iš 198 kuo- De Palencia, labai gabi kai- 
nariais ir 'neišaugo į didelį P08- betoj a ir plačiai ąpipasako-
milžinų, bet ji neatsiliko s. . - -------: .. . io Ispanijos liaudies padėti
nuo daugelio kitų kuopų ir Šiomis dienomis čia apsi- ir kovą su žmogžudžiais fa- 
irana ntdJvrrurin lai- ve<io Jurgis Skamulis su šistiniais generolais. Kuni-

židžiumite. Ves- gas Luis Taresoto. kalbėjo 
girti atlikusi daug ir kitų į1"™! Pųote buvo Lietuvių ispanų kalboje, jo kalbų 
labdaringų darbų. Ji visuo- Linkėtina laimingos persakė angliškai Trecias

- - ateities jaunavedžiams, kalbėjo angliškai, labai ais-
--------  kiai apipasakojo Ispanijos

Pruseika irgi lankėsi Cle- žmonių kančias. Publikos 
velande. Jis pasakė ir pra- dalyvavo apie 10,000. Sve-

met stojo už teisingumą ir 
už organizacijos gerovę, rė
mė visus sumanymus, kurie 
tik yra lietuvių visuomenei 
naudingi.

Traukiant laimę, M. šū
kis nuo St. Clair avė laimė
jo siutą.

Noriu da tarti ačiū bro
liams Bakanui ir Dargiui už 
prisiuntimą pasveikini 
telegramos.

Programai pasibaigus, 
prasidėjo šokiai. Pasilinks
minimas
vėlumos.

Reikia pasakyti ačiū ir

kalbą Lietuvių salėj. Iš čia;tainėje surinkta aukų $2,- 
jis išvažiavo į kitas Ohio 
lietuvių kolonijas. Nekurie 
jo atsilankymu labai užsiru- ‘ renkamos aukos ir matėsi,

722.75. Skirstanties 
nėms, prie durų irgi

zmo-
buvo

stino.

Lankosi Floridoj Bertha 
mmo Veličkienė, biznieriaus Ve

ličkos žmona. Sykiu su ja 
tenai lankosi Elena Urbšai- 
tienė, p-nia Markevičienė ir 

i tęsėsi iki nakties jos sūnūs. Jos mano praleis
ti tenai apie mėnesį laiko.

Janas Jurus.

rengimui 
pranešė,
gėrimai ir prieskoniai yra 
suaukauti, tas reiškia, kad 
vakarienė duos gražaus pel
no. Prie to ir aukų per vaka
rienę surinko vieš 50 dole
rių. i.

Vakarą vedė D. Jusius.
Po vakarienės vietos biznie- 
rius f. Kaicevicius nupirko ~ėt pavieniais, geros išlygos. Turime renciioj dalyvavo 29 orga- 
pusbačkį alaus ir liepė vi- ler?to nizacijos su*3,000 narių. Pa
sienis svečiams duoti nemo- pareikalauja z. gilevičius, <-) aiškėjo, kad Clevelando Lie
kamai. Daugelis kalbėjo, nev? britain^conn. tuvių Kongreso, Brooklyno

tos vakarienės, politiką kai kurie gudruo- 
kad visi valgiai, Hai nori pravesti.

Vijo V-
Brooklyno lietuvių organi
zacijų bendra konferencija.

Lapkričio 22 d. Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliube į- 
vyko Brooklyno lietuvių or
ganizacijų bendra konfe
rencija Lietuvos demokrati- 

Kurie norėti} pandavi- nei tvarkai atsteigti. Konfe-

rga«.

SIENINIAI
KALENDORIAI

1937 METAMS.
Užlaikau daug visokių rusių ir vi

sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome su jų 
mais ir pigiai.

kad žmonės išeidami au
kavo. Sakoma, aukų surink
ta Ispanijos kovotojams 
prieš fašistus virš 3,000.00 
dolerių.

Ispanijos žmonės San 
Franciscoje pasižymėjo la
bai gražiai. Į mitingą, sykiu 
su Ispanijos liaudies dele
gatais, atėjo 13 jaunų įner
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Pasikalbėjimas 
Maikio sa Tęva

—Maike, aš ir vėl ateinu 
tave baderiuot.

—Ar vėl patekai bėdon? 
—Bėda nelabai didelė, 

Maike, ale rodą vistiek rei
kalinga. Aš jokiu spasabu 
negaliu išfigeriuot, kas do 
kvaraba apnyko musų šven
tąjį tėvą. Gazietos rašo, kad 
jis esąs visas ištinęs, kojos 
suparalyžiuotos ir kiti galai 
suirę.

—Tai kas čia tau neaišku, 
tėve?

—Man neaišku, vaike, 
kaip šventa asaba gali to
kiom kvarabom sirgti. Jeigu 
iau taip suparaližiuotų kokį 
bedievį, na, tai galėtume sa
kyti, kad Dievas koroja. Ale 
už ką gi Dievas galėtų koro- 
ti popiežių?

—Popiežius, tėve, nėra 
nei kiek švntesnis už tave ar 
už mane. Jis toks pats žmo
gus, kaip ir visi. Gal yra tik 
tas skirtumas, kad jis gyve
na ne pagal gamtos reikala
vimus. Jis visą gyvenimą sė
di užsidaręs savo karališ
kam dvare, nedirba jokio 
naudingo darbo, neišsi- 
mankšto, ir užtai gamta jį 
baudžia.

—Sakai, gamta baudžia 
šventą tėvą? O kas ji do per 
viena, ta gamta?

—Gamta, tėve, yra tas 
pats. ka tv vadini Dievu.

—Tai už ką jį baudžia?
—Sakiau gi už ką. Užtai, 

kad ne pagal gamtos reika
lavimus gyveno.

—O ko ji reikalauja. 
Maike?

—Ji reikalauja, tėve, kad 
žmogus pats užsidirbtų sau 
duoną. Kas gyvena iš kitu 
prakaito, tas paprastai turi 
menką sveikatą ir iį kamuo
ja visokios ligos. Kitaip pa 
sakius, gamta baudžia dy
kaduonius.

—Tai pagal tavo rokun- 
dą išeina, kad ir šventas tė
vas dykaduonis?

—O kaip tu manai, tėve; 
ar jis daug duonos užaugi
no? Juk jis visą amžių iš ki
tų gyvena.

—Tai sakai, valuk to jis 
ir miršta?

—Mirti, tėve, visiems rei
kia; bet jei žmogus gyvena 
naturališkai, jo mirtis turi 
but lengva.

—Palauk. Maike, aš da 
vieną klausimą turiu.

—Nagi?
—Musu šventablyvas 

“Darbininkas” rašo, kad 
šventas tėvas atsidavė į Die
vo rankas ir pasišaukė kelis 
spicilistus. Taigi išvirozyk 
tu man, kas yra tie spicilis
tai?

—Specialistais yra vadi-

KĄ PASAKOJA SENI LIETUVOS ;Bet, matydamas, jog šie ne- 
ŽMONES Į įveikiama avė man lazda per

Fantastiški padavimai apie 
“užkeiktus lcbius” Gudin- 

gos kalne.
Iš Plungės i Kulius va

žiuojant, šeštame kilometre 
yra Gundingos kaimas, ku
riame yra aukštokas kalnas.
Vieni ji vadina “piliakal
niu,” o kiti Gundingos kai-, .. ...
nu. Apie ji seni žmonės pa- su Procesija į šitą kalną ir 
sakoja visokių padavimų. Pradėti kasti. Kada pnsikas 
Esą tame kalne yra daugy- lkl. geležinių durų. duris at- 
bė aukso ir sidabro, bau-jukinti bažnyčios raktais, į-
džiavos laikais ten gyvenęs 1 vl. P1*1? PiniS4; pa- 
labai turtingas ponas, savo šlakstyti mus visus tris svęs- 
baudžiauninkams buvo la- tu vandeniu šitokia tvarka, 
bai žiaurus ir didelis lupi- mane, kaipo šunį, apslaks- 
kas, iš žmonių susiplėšęs di- t^.1 vien3 kartą, nes as sau- 
džiausius turtus. g°Ju tuos pinigus, kurie bu-

Kartą minėtas ponas la- vo P™? ?Pplėstl ne taip jau 
bai sunkiai susirgęs, o ka- su didelėm apgavystėm; 
dangi buvo labai turtingas zalciul Pąslakstyti du kar- 
ir neturėjo kam savo turtus tus’ n?s saugoja tuos tur

tus, kuriuos ponas, gyvas

Dvejopas Mastas.galvą. Pajutau didelį skaus-
-------  imą; ko neapsvaigau. Tuo
daro jam tokia baisi, jog tarpu vyrai parvertė mane 
žmogelis negalėjo nei žing-ant žemės. Pripuolęs ponas Ispanijos įvykiai jaudina IExpress” korespondentas B. 
snio žengti prie pinigų. Ta-'spyrė man batu į galvą, ėmė . visą pasaulį. Bet labiausia ĮJouvenel ir franeuzas Mau-
da jis eina prie šunies. Šuo 
pinigų neduoda, bet pata
ria, kaip pinigus iškasti. Sa
ko, nueik pas kleboną ir jam 
pranešk, kad reikia eiti su 
visais bažnyčios daiktais ir

spardyti kaip šunį. dėl jų jaudinasi* viso pašau- rice Leroy aprašo, kaip fa-»• • • 11 1 1 •! I X • i • 1 — 1 • • •

palikti, 
bės nei
lų gale nutaręs visą savo 
turtą užkeikti, taip ir pada
ręs; užkeikęs visą savo tur
tą ir pridėjo prižadą, kad 
jei kas norės tuos turtus pa
imti. turės ateiti su visais 

i bažnyčios daiktais ir su visa 
procesija. Be to, dar pridė
jo prie visų turtų ir saugoto
jus. Ant vienos aukso skry
nios paguldė šunį, ant ant- 

nami daktarai, geri kurios ros žaltį, o ant trečios gyva- 
nors ligos žinovai. tę ir įsakė saugoti, kad ne-

—Ar tu siur? paimtų turto be jo pridėtų
—Suprantama. prižadų. Taip savo turtą su-
—Bet aš, Maike, to nesu- tvarkęs, ponas nuėjo į savo 

prantu. Kaip gi tai gali buti, gulimąjį kambarį pailsėti, 
kad šventas tėvas šauktųsi bet nei juste nepajuto, kaip 
daktarų, kada eudaunoj pakilo baisiausias vėjas ir 
Liurdoj visokios ligos išsi- atsivėrė žemė. Visas namas 
gydo eudais? Nejaugi po- sudrebėjo ir įsmego į žemę 
piežius tos vietos nežino! jkį langų. Likusiąją dalį vė- 

—Žinoti jis žino, bet į ste- jas apipustė smėliu. Taip ir 
buklus jis netiki. Užtai jis liko vietoj dvaro kalnas, 
pasišaukė specialistus

, tai neturėjo ramv- f ji -------- .
i dieną nei nakti. G’a- būdamas, suplese is žmonių

visokiomis apgavystėmis ir 
melu, o gyvatę reikia pa
šlakstyti tris kartus, nes po
nas, gyvendamas savo dva
re turėjo daug meilužių, ku
rioms buvo įsakyta sekti ar 
baudžiauninkės neburnoja 
prieš savo poną, ar ištiki
mai tarnauja. Žinoma, mei
lužės, norėdamos įtikti sa- 
savo ponui ir darydamos 
lenktynes, kuri daugiau kal
tinimų išgalvos prieš bau
džiauninkes, dar liepdavo 
kuo didžiausiai bausti visas 
verges ir pastarosios turėda
vo daugiau dirbti, o iš to po
nas susikrovė šitą, gyvatės 
saugomą, turtą arba aukso 
skrynią.

Žmogelis anksti rytą nu
eina pas kleboną ir papasa
kojo visą savo sapną. Kle
bonas buvo labai lokamas 

Po kurio laiko vienas'ant pinigų, tai tuoj su visa 
—Bet čia, Maike, man žmogus sapnavo, kad jis į- procesija ir bažnyčios daik- 

vėl nesuprantamas daiktas, ėjo į dvaro ramus pro gele- tais, nuėjo ant kalno ir pra- 
Jeigu šventas tėvas atsidavė žines duris ir pamatė tris dėjo kasti. Bet kalnas nepa- 

į poro Dievo rankas, kaip pilnas aukso skrynias, ir ant siduoda kasamas. Tada ėmė 
“Darbininkas” rašo, tai ko- kiekvienos po vieną saugo- patikrinti ar visi bažnyčios 
kiemf p^raliams jam reika- toją: ant vienos šuo, ant an- daiktai yra atnešti. Pasiro- 
lingi tie spicilistai? Nejaugi tros žaltys, o ant trečios gy- dė, kad nėra katilo su švęstu 
šventas tėvas ir Dievo galy- vate. Priėjo prie žalčio skry- vandeniu, mat, gaspadinė 
bei netiki? * nies prašyti pinigu. Žaltys buvo pasiskolinus pamaz-

Apie tai tu, tėve, pasi- išsižioja, nori pagriebti jį už gom supilti. Ir taip klebonas 
klausk savo “Darbininko” rankos ir pinigų neduoda, liko nieko nepešęs. O kal- 
redaktorių. Eina prie gyvatės ir taip pat nas ir dabar da tebestoti.

—Orait. Maike, aš tuoj ir prašo pinigų, o gyvatė pasi- Užrašė Alpių Balandėlis, 
emu pas juos.

Vyrai nuplėšė viršutinius lio įvairaus plauko kleriką- 
rubus, ėmė smarkiai rykštė- lai. Jų jaudinimasis peržen- 
mis kapoti. įniršęs ‘ponas gė visas padorumo ribas, 
daužė man lazda galvą, kol Jis pavirto isterišku klyks- 
nustojau sąmonės. Kas to- mu. Katalikiškoji spauda 
liau buvo, nieko nepamenu, gvoltu šaukia apie Ispanijos

Nubudau naktį. Gulėjau vyriausybės ir jos šalininkų 
kraujuose. Visus kaulus ir žiaurumus. Ji skelbia tokius 
galvą baisiai gėlė, šaltis “faktus,” kurie tikrai šiurpu 
krėtė, vėl apalpau. nukrato žmones. Bet tiems

Manoji žmonelė, sužino- “faktams” paremti dar nė
jusi mane primuštą esant, patiekė nei vieno įrodymo, 
prašė maldavo poną įleisti Mes nenorime teisinti žiau- 
ją pas mane. Neleido. Kai rūmų, nes esame sąžinės lai
vei akis atmerkiau, pama- svės šalininkai. Mes smer- 
čiau savo žmonele, kuri, kiame smurtą, nežiūrint iš 
verkdama, palengva vilgė kurios pusės jis pasireiškia, 
mano smilkinius ir pridžiu- Bet smerkimui turi buti tik 
vusius prie žaizdų rubus. vienas mastas. Kodėl kleri-

Buvo iau mas Puse am kalai Uip slepia antraJ3 me" nuvo jau rytas, rusę am- ji- nil™? KnHėl neikei-ZiXSno US galvaŽudys b?a faSSį S —

š™i dabar vra žymės chistl-1 ž™«? Kodėl 
ant mano ranku ir veido. "^kiečių ir svetimšalių

Senelis parodė smilkiny 
tns randus ir dar pridūrė:

—Visas mano kūnas nuo tą 
rykščių randuotas va

Tuos žodžius tariant se- įvertinti, 
neliui per jo seną veidą aša
ros pabiro. Tsb.

na kunigų sąžinės? Todėl 
nors trumpai išryškinsime 

mastą, kurį klerikalai 
vartoja Ispanijos įvykiams

Del Moteriškų Kel
nių Lenkijoj Kilo 

Karas.
Rusų laikraštis “Sevod-

KAIP LIETUVOS DVARININKAI KAN
KINDAVO BAUDŽIAUNINKUS.

Lietuvoje baudžiavos lai- nui, neva aš jos neklausąs 
kų žiaurumai dar tėbera gy- ir dar pavogęs iš virtuvės 
vi senųjų žmonių atmintyje, kumpį.

ma praneša, kad Baltsto- Jų buvo labai daug. Štai, Tą pačią dieną ponas sau
ge? mieste, Lenkijoj, dėl Panevėžio apskrityje. Biru- kia mane pas save. Įėjęs pa- 
moteriškų kelnių kilo “tikras tės kaime gyvena senelis mačiau iš pykčio iškreiptą 
karas,” žinoma, daugiausia .Juozas Skačkauskas. kuris pono veidą.
liežuviais. Buvo taip. Viena pasakoja, kaip dvarininkai —Tai tu toks panaktinis, 
mergina darbininkė nuėjo baudžiauninkus kankinda- —ėmė rėkauti ponas.—Ne- 
dirbtuvėn dirbti užsimovus vo krauju apdžiuvusiame klausai akmistrinės ir kum- 
kelines. Dirbtuvės vedėjas lovyje. ( pį pavogei. Aš tave pamo
jai pastebėjo, kad daugiau —Kada žmonės dar ėjo kyšiu.
ji šitaip apsirengusi dirbtu- baudžiavą, aš gyvenau Užu- —Aukščiausio pono my- 
vėn neitų, nes tai atitraukia žėriu dvare, kurį valdė žiau- lista, — puolęs jam po kojų 
kitus darbininkus nuo dar- ims dvarininkas Jagminas,“
bo. Bet mergina to pastebė----- pasakoja senelis. — Vie-
jimo nepaisė. Tuomet dirb- ną kartą ponas mane pasi- 
tuvės vedėjas atstatė ją nuo šaukė į ramus ir sako: 
darbo. Už pašalintą mergi- __Tu Juozai> busi dvaroJ 
ną užsistojo kiti darbinin- panaktiniu.
kai ir pareikalavo kad ji _Pono valia, — atsakiau 

nusigandęs.
—Tu, Juozai, esi stiprus 

vyras, galėsi gerai dvarą 
saugoti, tęsė ponas toliau.
Tavo ukiu galės rūpintis ta-

atsisakė. Tuomet darbinin 
kai metė darbą ir apskelbė 
streiką. Greitu laiku Balt
stogės miestas pasidalino į 
du priešingu abazu; vieni 
už vien. žmona. Šią nakti jau tu

Baltstogės gatvėmis keli 
nem apsirengusios, kad pa

Panaktinis buvo pabėgęs 
pas kitą poną, todėl ir teko

rodžius užuojautą pašalin- tuojau į tarnybą stoti. Vėlai 
tai iš darbo merginai. Kitos vakare mano žmonelė atne- 
gi stoja už senoviškas ma- šė man vakarienę. Abudu 
das ir kolioja kelinėtas savo apsiverkėm, atsiduodami 
seseris. Besikoliodamos mo- Dievo valiai.
terįs dažnai ir už plaukų Tarnavau jau trečią mė- 
susiima. Vyrai taipgi ginei- nesį, ištikimai saugodamas 
jasi. dvarą. Be to, nešdavau į vir

tuvę malkas ir vandeni. Pa- 
PLIENO DARBININKAMS starasias pareigas uždavė 

PAKELTA $75,000,000. man pono meilužė “akmist-
Plieno pramonės kompa- rinė. 

nijos giriasi, kad jos pake- Vieną rytą pamiršau “ak- 
lusios savo darbininkams mistrinei” pabučiuoti ran- 
$75,000,000 algų metams. ką; ši mane apskundė po-

ėmiau prašytis. — Nebausk 
aš nekaltas.

Maldavau kaip galėda
mas.

Spyrė mane koja ir išvarė 
laukan.

Ašaras braukdamas, nu
ėjau prie arklydės į savo 
tarnybą. Neužilgo pama
čiau ateinant dvaro prie
vaizdą su dviem vyrais, ne
šančiais rykščių kulius. 
Kraujas puolė man į galvą. 
Manau, nepasiduosiu ge
ruoju. Suėmė ir atvedė prie 
muro svirno, kuriame buvo 
platus lovys, žmonių kraujų 
apdžiūvęs. Pamačius tą lovį 
šiurpuliai mane nukratė.

—Gulk, — sako prievaiz
da. — Duosime rykščių.

Matydamas mane nepil
dant jo įsakymo, liepė vy
rams paguldyti. Tie du vy
rai čiupo mane, bet aš nei iš 
vietos. Prišoko ir prievaiz 
da. Mang tampydami visi 
priilso, bet nepaguldė.

Pranešė ponui. Atėjo iš 
pykčio pamėlynavęs ponas 
ir liepė vyrams vėl guldyti

Liepos pabaigoje Elta 
pranešė: "Madrido vysku- 

Bet ką papasakos musų po rūmuose Alcaloje buvo 
seneliai už kokio laiko apie padaryta krata, kurios metu 
dabartinius musų tautinin- rasta 16 milijonų' 801,000 
kų kankinimus valstiečių ir pezetų vertybės popieriais 
darbininkų. ir pusę miliono pezetų ver-

-------------- tės brangenybių.” Kodėl
p A T A PI M A I katalikiškoji spauda nutvlė- 

r A I> M V D 1 A TU Cj° faktą? Kurgi raSite^t°-F A K M E RI A M S kią vyriausybę, kuri pilieti-
-------  nio karo metu leistų slėpti

Kaip ilgiau išlaikyti vairius. tiek miiįonŲ? Pagaliau, ko 
Kas turi sodą. tam svarbu ži- kiu “Šventu” budu vyskupą: 

noti, kaip galima ilgiau išiaiky- galėjo užpelnyti tiek pini- 
ti vaisius nuėmus juos nuo me- gėlių? Nejaugi iš dangaus 
džių. jie nukrito?... Lieipos 8 ofi-

Geram vaisiu išlaikymui bu- ciališkos užsienių telegra 
tinai yra reikalingos šios sąly- mų agentūros paskelbė kitą 
gos: gražų faktą: “Milicija su-

1. Vėsus ir pastovus oras laikė Chajeno vyskupą, ku-
(tempe ratu ra). Tinkamiausia ris kartu SU giminaite ban- 

temperatura yra tarp 35 ir 40 dė pareiti į sukilėlių užimtą 
laipsnių pagal Fahrenheito ter- sritį. Vyskupo giminaitė po 
mometrą, kuris yra vartojamas korsetu buvo paslėpus mi- 
Amerikoje. lioną pezetų.” Tegul dabar

2. Vaisių patalpa turi but šva- katalikų spauda atsako: ar 
ri, be jokių pašalinių kvapų. Ne- katalikas generolas Franko 
turėtu tenai buti pūvančių mai- butų leidęs tam vyskupui iš 
kų, daržovių, rauginamų kopus- nešti tą milioną pas vyriau- 
tų ar kitokių daiktų su stipriais sybės Šalininkus?
kvapais, nes tais kvapais atsi- Katalikų spauda skelbia 
duos vaisiai. apie nužudytus vyskupus. Ir

3. Patalpa turi but tamsi, bet beveik kas sąvaitė vis rašo 
oras tun but tyras ir pakanka- apje tuos pačius. Valadolido 
mai drėgnas, kad vaisiai nesu- vyskupas buvo nužudytas 
vystų. Jeigu oras sausas, tai ]įepOc 28 d. Jis buvo nužu- 
reikia pastatyti keliatą viedrų dytag rugpiučio 6, 14, 24 
tyro vandens, kuri reikia mai- dienOmis, O dabar rašo, kad 
nyti bent syki į porą sąvaičių. jjs nužudytas net penkis

4. Patys vaisiai turi but svei- kartus... Apie kardinolo Ba- 
nesudaužyti, ir žieminių vei- raques nužudymą klerikalai

ištisus tomus prirašė. O štai
Tokias sąlygas galima rasti £6 rugpiučio iŠ Romos pra- 

kiekviename gerame skiepe. Ta- nešėw kad: “Gandai apie 
čiau gerus skiepus toli gražu ne kardįnolo Vidaly Baraques 
visi ūkininkai turi, todėl čia ir nužudymą yra nepagrįsti, 
pakalbėsime apie paprasčiau- Kardinolas, Italijos konsulo 
sius vaisių laikymo budus, pri- padedamas, iš Ispanijos iš
einamus kiekvienam ūkininkui. vyko.” o kiek pamazgų bu-

V aisius galima laikyti tuš- vo įgpįĮta ant “marksistų” 
čiuose kambariuose, ypač kurie galvų dėl kardįnolo ntlŽU- 
yra iš šiaurės pusės ir apsaugo- dvmo!
ti nuo saulės spindulių. Vai- .
siams laikyti šviesa nereikalin- „ Štai Žinomas fįancuzų ia- 
ga. todėl langus reikia užtaisyti. s> tojas katalikas Mauiac 

Tokiame kambaryje gali buti Paskelbė straipsni apie fasi- 
padarytos lentynos. Jei lenty- stų žiaurumus Badajoze. Jis 
nos Įtaisomos vidury kambario. viesai pasmei kė fasistus,

ki. 
sliu.

šistai “išrūkė kairiuosius iš 
bažnyčios.” Eatreinąduro 
miesto bažnyčios bokšte už
sibarikadavo 50 vj riausy- 

bės karių. Jouvenelis ir Le
roy paklausė fašistų vado, 
kaip jie mano “sugriebti” 
savo priešus? Gal a} šaudys 
bažnyčią iš patrankų?

—Ką tamsta kalbi ‘ — at
sakė fašistų vadas. Ne, to 
mes nedarysim. Argi jus ne
pastebėjote, kad narsiausi 
mano kariai nešioja škaple- 
rius ir turi su savim rąžan
čių? Ne, bažnyčios mes ne- 
šaudysim. Jus tuojau pama
tysite, ką mes darys m.

Ir žurnalistai pamatė... 
Škapleriais ir ražanč ais pa- 
ipuošę fašistai apkrovė 

bažnyčią šiaudais, atnešė 
kelioliką pakietų sieros, vis
ką apliejo žibalu ir padegė. 
Tuojaus suliepsnoje milži
niškas laužas. Bet vyriausy
bės kariai neišėjo. Jie žino
jo, kad bus žiauriai nužudy
ti, todėl patys nusišovė... 
Tai matote, kaip pasielgė 
tie, kurie “kovoja už bažny
čią’’ ir nešioja škaplierius. 
Kodėl klerikalai apie šitą 
nerašo? Kodėl nešaukia 
gvoltu. kad jų draugai degi
na bažnyčias ir gyvus spir
gina savo priešus? Aišku, 
jie apie tai parašys, bet kitu 
mastu. Jie praneš, itad Es- 
tremaduros bažnyčią sude
gino “bedieviai.” Už tai iš
pils ant ispanų v\Ti-.usybės 
galvos šmeižtų kibirą. “XX 
Amžius” ir šitą Jovvėnelio 
straipsnį atsispausdino, bet 
taip gražiai ir sukt? i “nu
dailinęs,” kad fašistų “žy
gis” tikrai atrodo “karžy
giškas.”

Šimtus panašių įvykių ga
lima butų aprašyti, >et už
teks ir šių vaizdų, kad aiš
kiai pamatyti, kaip ‘dievo
baimingai” kariauja tie, ku
rie nešioja škaplierius ir rą
žančius. Ir jei kas nors pa
svertų tą kraują, ta s žudy
nes, tas kančias ir ašaras, 
tai kažin ant kieno sąžinės 
jų butų daugiau — fašistų 
ar vyriausybininkų ? Bet 
lanksti klerikalų sąžinė turi 
dvejopą mastą. Kai šituo 
mastu jėzuitai matuoja Is
panijos vyriausybės šalinin
kų žiaurumus, tai iš metrų 
gauna kilometrus, o kai tą 
mastą nukreipia į respubli
kos užpuolikus, tai bombo
mis ginkluoti fašistai ir Af
rikos legionieriai atrodo 
sparnuotais angeliukais...

Laisvoji Mintis.”

reikia palikti tapus praeiti. Ant kune J^sdami pergalę ir 
lentynų reikia padėti nestora Papuosę stebuklingą Dievo 
Sluogsnj medžio drožlių ar kito! Motinos paveikslą pulkmm- 
kios minkštos medžiagos, ant ir.U’ per
kurios paklojama vyniojamo ar 22 BadajOZO darbininkų, 
laikraštinio popierio. Lentynose J^s SUtereet. ne tik savo 
vaisiai dedami eilėmis taip, kad Pe,Sa^’ V* katalikybes
vienas kito nesiektų. Laikas skaistumą. saukia Mau-
nuo laiko vaisius reikia peržiu- race/ Relkla ganyti, kad tas 
rėti ir pradedančius gesti tuo- katalikas nemeluo-
jau pašalinti. Ro^el nei popiežius nei

Jei vaisių yra nedaug, tai ^gai nesmerkia katalikų 
juos galima išlaikyti švariose lasistŲ Tiz tokius Ziauru- 
statinėse ar dėžėse. Į statinės T}?8' ' ^22™V°S kunigų lei- 
ar dėžės dugną įdedame nestorą dziamas 20-tas Amžius tą 
sluoksnį medžio drožlių. Vaisiai straipsnį taip diplomatis- 
dedami eilėmis. Vertingesnius *Sai nutasė, kad nezman- 
obuolius ar kriaušes atskirai su- ciam atrodo, jog tuos ziau- 
vynioti į ploną popierį. rfimus padarė^ ne fašistai,

bet “marksistai.Tokiu budu vaisius galima iš
laikyti ilgai. Anglų laikraščio “Daily

Tik pamislykit! Toks m; <as įmo- 
kejima? pristato Jums N..u ją 1^57 
Baby Grand Pkilco su naujais pa
gerinimais, aiškiu baisu, ir pasi- 
žvmėtinu perdavimu... pi ikjai pa
darytas su aukšta Philco ypatybe. 
Gražus kabinetas. Nusipirkite sau 
dabar!

Tik už $20.0
kitkas ant lengvų išmo ;ėjimų.Stebėtinai Aukštos Vertės 
Klauskite musų lengva? išmokė
jimo išlygas!

PERKINS SQUARE 
MUSIC SHOP

482 Broadway,
So. Boston, Mass.

Tel. SOI th Boston 242
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įvairios Žinios.
NORWOODO PAŽAN

GIEJI SUĖJO V1ENYBĖN.
KAUNO TUNELIUI JAU 

75 METAI.
Prie Kauno geležinkelių 

stoties vienoje pusėje yra 
padarytas tunelis. Mat, toje 
vietoje yra

Bendromis spėkomis suren
gtas bankietas su prakalbo

mis išėjo labai gražiai.
Pereitą nedėldienį pažan- vietoje Yra didensis kalnas, 

giujų lietuvių draugijų Ben- Per kurį tunelis pravesti bu- 
dras Komitetas Noru-oode yo daug lengviau, negu tą 
buvo surengęs prakalbas ir, nukasti. ŠĮmet lapkri- 
bankietą. Vakarą atidarei210 1 d. suėjo i o metai,. _ P 
drg. P. Kručas ir pakvietė pastatytas Kauno gelezm- 
vietos chorą, kuris gražiai j tunelis. Tunelio staty- 
sudainavo keliatą dainų, i ka buvo pradėta 18o9 me- 
Paskui “Keleivio” redakto- -ais gegužės 9 d. ir tęsėsi 
rius S. Michelsonas pasakė: Pu^k‘ecilj. .
prakalbą apie Ispanijos dar- >Yzia¥.s firma E Queen ir 
bininku didvyrišką kovą Co., finansuojant vyliausiai 
prieš kruvinąjį fašizmą. Po ■ geležinkelių drau-
prakalbos, publika sumetė gijat Tunelio statymo dar- 
Ispanijos darbininkam dau- ^as, °J° 1S abiejų galų ir iš 
giau kaip 20 dolerių aukų. y^'saus buvo įrengtos pen- 

Ant pat pabaigos buvo ^10s šachtos, kurių kiekvie- 
vakarienė. Svečius reikė- na kuvo aprūpinta atitinka- 
jo sodinti prie stalų per du; p1011118 mašinomis. Tuneliui 
kartu, tačiau tvarka buvo Į buvo sunaudota apie 9 mi- 
gera. Stalai buvo užtiesti itjoaai Plytų- Tunelis pasta 
švaria popiera ir valgiai bu-i^a? Į kilometro ir 300 met- 
vo paduodami kiekvienam ^g10.- Anais laikais tai 
svečiui atskirai. Kepta kur- PUX° vienas didžiausių tu 
kiena buvo karšta ir labai aelių visoje Rytų Europoje.

Pridėčkai Tunelis buvo baigtas statys

KELEIVIS, SO. BOSTON.

KANADOS LIETUVIŲ ŽINIAI!
Toronto, Ont., Kanada.

“Naujienų” redakt. dr. P. 
Grigaitis kalbės Toronto 
lietuvių masiniame susi

rinkime.

Hitlerio Nacių Lai
vynas Užblokuos 

Rusiją Baltijoj.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Stasiui Siruitui. — Klau-
siat, ar privalomas yra mo
kesnis į Socialės Apsaugos 
Fondą, iš kurio bus moka- 

Vokietija dėlto skubina ka- ma pašalpa po 65 metų, ar 
ro laivų statybą. ne? Taip, tas mokesnis yra' 

Vokietija dabar jau tin i Privalomas. < Įstatymas rei-! 
lui pne» Lauvunimu a. ome- 260,000 tonų įtalpos karo kalauja, kad darbdavys įs- 

Tsb. 1 tonos ir Voldemaro padary-Į Įąivų. Sutartimi su Anglija
tą perversmą Lietuvoje 1926 ’ji gali statyt da 160,000 to- £ » P tą .

MAINE’O KEMPĖJ SU- |m-’ g™odžio H d. pasigrobt nų laivų įtalpos daugiau
DEGĖ ŽMOGUS. Lietuvos valdžią. Hitlerininkų Vokietijos darbininkas ir nenorėtų to

, . . Protesto mitingu jyyks valdžia viešai pareiškia, kio mokesnio mokėti; tai
Maine o giliose, netoli Lenkų svetainėje, 6- Clere- kad naujus savo karo laivus darbdavys vistiek iš jo al 

• - , , nuo Dover-Foxcrofto, perei- mont Street, Toronto. Dr. P. j; vnatino-ai nripšsusėdę prie vieno stalo link- b n v o rastas Gri trakte kalhės temdo- J • ? 1K£ VP.811^1. Pnes g°s reikalingą sumą privalo
smais veidais ir draugiškai Eliiocvillfo kempėj sudegęs “Kova už demokratijos Z ^a?,^'aą',.c'n^‘Uvi“? nutrauktl-
dSiils irdžiau^Ttod Ch-IeS Harden',, 35 meS» steigimą Lietuvoje?’ _ budais gį]us bi.! . Antanui Jociui. — piane-
cnsKusijab n aziaugiasi, Kaa amziaus vyras. Matyt, jis Visi lietuviai kviečiami je kami, vokiečiai uždarys simas apie Chicagos laisva- 

užsikurė ugnį oasisildvt įritame protesto susirinkime i«;,™ manių priešmetinj susirin-

gerai pagaminta.------------ . . .
taipgi buvo geri ir gardus. 11 iškilmingai atidalytas
Prie to da buvo gaspadinių 18.61 m- lapkričio 1 d. Jo į • mįtįns-a orotes-

įatidarymas vra susijęs su p1“ matint milingą protes 
Vilniaus geležinkelio tiesi-l^ul Pries tautininkų A. Sme

Gruodžio 14 d., 8 vai. va- 
įkaro, Toronto lietuviai ren-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau pusseserės Veronikos 

Daugirdžiutės, po vyru Shedienė, 
Kauno guber., Tauragės apskr., Erž
vilko miestelio. Meldžiu atsišaukti, 
arba kurie žinote, malonėkite praneš
ti jos adresą; busiu dėkinkga (1) 

Ona Citavičienė
90 George st., Brookly r, N. Y.

Pajieškau tėvo PETRO AMBRA
ZEVIČIAUS. 20 metų atgal .is gyve
no Illinois valstijoj; prašau tėvelio 
atsiliepti, turiu svarbų reikalu. Taip
gi pajieškau tetų Onos ir Antosės 
Vyšniauskaičių: Ona po v.m Kuz- 
miekienė, Antosė — Irošausl ienė; ir 
dėdžių Jono ir Baltraus Vy niauskų, 
jie visi gyvena W. Pittston. Pa., pa
eina iš Suvalkų gub., Balbie:akio pa
rapijos, Markių kaimo. Pra: au visų 
atsišaukti arba kurie žino jų adresus, 
malonėkite pranešti, busiu ėkingas. 

Stanley Ambrose • (2)
3307 Williams Street, Detro.t, Mich.

Pajieškau brolio PETRO S1NKEVI- 
[čIAUS, Mariampolės apskr.. Ruda
minos vaisė., Vičgailų kaimo Išvyko 
Amerikon prieš didijį karą ii gyveno 
Mahanoy City. Prašau broli atsi
šaukti, arba kurie žinote kur jis ran
dasi, meldžiu pranešt jo adresą, už 
ką busiu dėdingas. (3)

Stasys Sinkevičius
Lit. Vyt. Club, 2159 St. Catherine 

Street, East. Montreal, Canada.

prikepta visokių 
prie kurių buvo

pyragų,
duodama

S1ULO RINKTI AMERI
KOS PREZIDENTĄ 

6 METAMS.
Nebraskos senator i u s 

Burke žada įnešti Kongre- 
san bilių, kad Jungtinių 
Valstijų prezidentas butų 
renkamas 6 metams, bet tik 

i vienam terminui. Kad įve- 
įdus tokią permainą, turėtų 
but pakeista šalies konstitu
cija.

kava.
Publika buvo maišyta, 

bet jautėsi kaip vienos šei
mynos vaikai. Komunistai, 
socialistai, pažangus sanda
riečiai ir sklokininkai—visi

mu.
savęs, ir kas mėnesį priduo
tų valdžiai. Taigi, jei kuris

pradėta veikti iš vieno 
Socialistų kuopa turėtų

pasistengti sutraukti savo 
tarpan visus buvusius senus 
draugus ir veikėjus. Dirva 
čia gera, yra sava salė ir kas 
nedėldienis reikėtų turėti 
kokią nors pramogėlę, kad 
šeimynos su vaikais turėtų 
kur naudingai vakarus pra-

lc lCHTlli - -- -.--t--
pasišildyt įritame protesto susirinkime išplaukimą Rusijos laivų "iš manių priešmetinį 

užmigęs nepajuto, kad dalyvauti. Įžangos nebus, Baltijos marių ir sugrųs k.in?4 atėjo pareitam nume- 
kempė užsidegė. J padengimu^ lėšų laisvas au- .juos Leningrado prieplau- riui. PerX?'ai' 0 šis numeris

kavimas. Rengia Toronto
Geros Dovanos Kalė-\Ue^'i Komitetas Lietu- 

] voje Demokratijai atsteigti.
Nepamirškite, prakalbos 

prasidės nuo 8 vakare, gruo
džio 14 d. Vėliau gautame 
laiške dr-gas A. Frenzelis 
praneša, kad toje pačioje

doms ir Naujiems 
Metams.

...... Jei norite savo geram
leisti. Galima vieną nedel- drauguį ar draugei duoti
dienį suruošti diskusijas, ki- tikrai gerą ir naudingą do-1 svetainėje dr. Grigaitis kal
tą nedėldienį koncertėli, van^ Kalėdoms ar Naujiems bės gruodžio 14 ir 15 d., nuo
paskui kokią paskaitą, va
karienę ir tt. Talentų ši
tiems dalykams galima ras
ti ir savo kolonijoj. Yra juk 
gražaus janimo, iš kurio ga
li atsirasti ir dainininkų, ir 
šokikų, ir deklamatorių, ir 
kitokiu. Iš šitokių vakarėlių 
butų dvyguba nauda: musų 
jaunimas turėtų progos la
vintis, o mes, senesni, turė
tume ko pasižiūrėti ir pasi
klausyti. Vienas iš tėvų.

Metams, tai užrašykit me
tams “Keleivį.”

O jeigu jūsų draugas ar 
draugė “Keleivį” jau skai
to, tai “užfundykit” jam ar 
jai “Teisingą Patarėją,” gy
venimo ir mokslo knygą. Ji 
yra gaunama “Keleivio” 
knygyne ir kainuoja tiek 
pat, kiek ir “Keleivis”—2 
doleriu.

Vyras gali duoti tokią do
vaną savo žmonai, brolis se
seriai, vaikinas merginai ir 
taip toliau.

Tuojaus prisiųskit $2 ir 
nurodykit adresą, kam ši 
dovana turi but nusiųsta, o 

Keleivio” administracija

8 vakaro.

VOKIETIJA NETURI TEI
SĖS IŠVEŽT GINKLŲ.
Tautų Lygos vadai Žene

voje iškėlė faktą, kad Vo
kietija neturi teisės prekiau- _
ti nei ginklais nei arnunici- athk7'kal reikia.' 
ja. nes ta jai draudžia Ver
salio taikos sutartis, kuri 
buvo pasirašyta pasibaigus 
pasauliniam karui. Tas esą 
aiškiai pasakyta 170-tame 
tos sutarties straipsny. Ne
tik ginklų ir amunicijos, bet 
jokios karo medžiagos ne
valia išvežti užsienin. Taigi 
nevalia nei orlaivių Ispani
jos fašistams siųsti, nei tan
kų gabenti, nei kitokios pa
ramos teikti.

O tuo tarpu per pereitus 
1935 metus Vokietija yra 
pardavusi ginklų ir amuni
cijos į užsienį už 10,000,000 
reichsmarkių arba $4,136,- 
000. Tas esą parodyta ofi- 
cialėj Vokietijos statistikų 
knygoj apie prekybą su už
sieniu. Šįmet Vokietija, be 
abejonės, išsiuntė daug dau
giau karo medžiagos, nes ji 
remia Ispanijos fašistų ka
rą prieš teisėtą respublikos 
valdžią. Kokį žingsnį šituo 
atveju darys Tautų Lyga, 
da nežinia.

Adresuckit taip: “Kelei
vis,” 253 Broadvray, South 
Boston, Mass.

Bostono laisnių taryba iš
leido naują patvarkymą, 
kuriuo moterims draudžia
ma tavernose padavinėt alų.

Pajieškau MARIJONOS RAGAU
SKAITĖS, iš Dubraičių kairr r, Augš- 
tosios Panemunės parapijos; atvažia
vo į Ameriką .1912 m. Girdi jau kad 
gyvena apie Rumford, Me. i.- ištekė
jus už Ragusko. Prašau ir lčtų gimi
nių atsisaukt. Mano ' žmona airė šią 
vasarą. Chas. Skaptauskas (2)

R. D. No. 2, Somerset, Pa.

Jieškau Darbininko ant 
Farmos.

Dabar mokama $5, o vasarą nuo $10 
iki $15. Atsišaukit laišku, pauškinsiu 
plačiau. JOE PUNIIIN

R. 6, Charlotte, Mich.

GERAS PASIŪLYMAS!
Jieškau žmogaus, kuris nori įsigyt 

tikrai gerą Farmą, gali pirkti, arba 
duosiu naudotis dykai. Farma gerai 
įrengta, su gyvuliais ir padarais. Far
ma neša į mėnesį $80 gryno relno. Vi
sur ir viskas “kėš” užmokėta ir tu
riu bankose pinigų. Bet aš esu jau 
per prastas farmerys, laikaj berną. 
Kuris norėtų su manim kartu gyvent 
ant mano farmos, aš sutikčiau jam 
užrašyt pusę farmos, bet pavesčiau 
valdyt visą. Gali but singelis arba 
ženotas, tik ne per jauni ir su nedide
le šeimyna. Farma geroj Vietoj, 1,400 
akerių, geros ganyklos, žemė gera ir 
viskas auga, randasi 19 mylių nuo 
Tacoma, Wash. prie didelio cementi
nio kelio. Kurie norėtų įsigvt puikų 
gyvenimą, parašykite teisingai apie 
save, kiek e-i vertas ir kokio turto. 
Tie, kurie visai nieko netui. nerašy
kite, tikieto atvažiuot aš n:pirksiu- 

PETER MEŠKINIS (i)
R. 1, Box 130, Eaton vilk Wash.

SUTAUPYK PINIGŲ 
PIRK DABAR

Gražiausią—rankų darbo

AKORDIONĄ

pasieks Chicagą jau po su- 
TT„ . , sirinkimo, todėl nedėjome.
Užbaigus statybą dabar- Korespondenciją apie teis

tinių karo laivų, Hitleris tu- vamanių veiklą įdėsime, 
rėš penkis didelius karo lai
vus po 35,000 tonų italpos, A. S. Valukui. — Ačiū už 
du po 26,000 tonu, šešis po iškarpas apie streiką. Bet 
10,000 tonų; 40 laivų torpe- Jeigu siųstumėt tokių iškar- 
dinių ir du didžiuliu karo PU daugiau, tai prašytume 
laivus, kuriais vežios kari- ant kiekvienos pažymėt da
rnus lėktuvus. Be tų, vokie- nes kitaip redakcijai 
čiai stato daugybę labai sunku susivokti, kurion pu- 
greitų mažiukų karo laivų, son dalykai vystosi.

koje.

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ
PRAPUOLĖ PHILIPI- 

NUOSE.
Manila, gruodžio 8. Lu- 

zano salos šiaurėje smarkiai 
patvino Cagayan upė ir už
liejo didelius plotus. 54 kai- { 
mai Izabelės provincijoj,;
Šiaurės Luzanoj užlieti, vi-i ,------ J vę Midland Steel

kurių joks karo laivas pri- 
vyt negali, ir daug submari
nų.

PLIENO STREIKAS DE
TROITE PASIBAIGĖ.
Detroite buvo sustreika- 

soks susisiekimas toje apie- j ?ę Midland Steel Pi oducts 
linkėję suardytas; visi ke- įomPa."lJ°?..1-.800 darbmm- 
liai vandens gplauti. Armi-ik«- ^‘k.aseiai praneša, kad 
jos oficiaiai paskelbė, kad ?h,1'ta®.ia0.. atšauktas, nes 
tūkstančiai žmonių iš užlie-: kompanija išpildė darbimn- 
tų vietų buvo išvežta, bet reikalavimus: pakele 
daugybė visai nesurandama atiy&uim4 >n Panal^ln0 ®" 
ir niekas nežino jų likimo, i kord“l.d.arbą <P’ece-vorki. 
Upė patvino tokiu gį-eitumu, Darbininkai dirbs 4o valan- 
kad daugelis žmonių nespė- das 1 ^valt«-
įo pabėgt Į augštesnes vie
las, jie sulipo ant esamų 
triobėsių stogų ir į medžius.

FLORIDA.
Kurie norite pigiai pragyventi kur 

nėra žiemos, pataisyti sveikatą. Mes 
turime kambarių, graži vieta, oran- 
čių sodas, netoli juros, gerai žvejoti, 
10 mylių į Souths No. Bunnell, Fla., 
prie kelio U. S. No. 1. Kaip atva
žiuot, nurodysiu laišku. (1)

S. JONAITIS
Star Route, Bunnell, Fla.

Visokeriopo typo 
Ir negirdėtai.

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

le akordionas bus jums laikomas.
ITAL1AN ACCORDION 

MFG. COMPANY
323 W. Polk Street, 

Chicago, III.
Jeigu gyvenate toli ir ypatiškai 

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

Mara v s r*. o«
'Smarkus ištrynimas 
malonumas ir palensvini-j

mas kuomet muskulai 
geliami.

PA1N EXFELLR
žinomas lietuvių šeimoms 

, Jau per tris gentkar’es. -

Worcesterio Lietuvių Išdirbystės Alus

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

81 LAFAYETTE ST. 
WORCESTER, MASS.

BOSTONO APIELINKĖS ALAUS PARDAVĖJAI. KREIPKITĖS 
CHARLES WAISHVILLE. Brockert Ale Distrib.

Telephone: DEDham 1731.

J Telefonas: Yark 3165
DAKTARAS

i

A. L Graičunas
Physician and Surgeon

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

3310 SO. HALSTED STREET, 
CHICAGO, ILL.

AR ROMOS

piežius yra Kristaus 
Vietininkas?
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GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotą puikiu paveikslą,
223 pusi. didžio, apie 150 įvairią eilią, tinkamą 

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoj- yra trijų rųšių eilės:

TAUTIŠKOS. ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kulkoj*.

KAINA TIK $1.00.
Audinio apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 
Kiekvienas nusipirkęs tą knygų pasidžiaugs. Pinigu* geriausia 
siųst “Money Orderiu". Popierinius gulima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiikiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad.

ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

PARAŠĖ KUN. VALADKA

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

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
knygą, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai gilės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tim- 
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

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

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

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

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

"KELEIVIO” KNYGYNE
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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įeitas Poslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 30. Gruodžio 9 d., 1936 m.

Naujienos iš Kanados Musų Jaunuolių Sky r ius
MONTREALO LIETU- Įmetu fašistų valdymui ir 

'‘TAMS KALBĖS DR. GRI- griežtai reikalauti atstatyti
GAITIS IS CHICAGOS. Lietuvos žmonėms teises n 

valdžią, kaip buvo pnes 10 
netu. J. Lesevičius,

KLKLLG sekretorius.
Štai nepaprasta naujiena 

Montrealo lietuviams—12 
gruodžio čia kalbės Dr. P. 
Grigaitis, “Naujienų’’ re- 
caktorius iš Chicagos.

Prakalbas rengia Lietu
vių Darbininkų Draugija ir

Ši skyrių veda “Red Faleons of America,” Amerikos 
socialistinio jaunimo organizacija. Manome, kad jis 

bus naudingas musų skaitytojų vaikams, kurie 
lietuviškai da neišmoko.

Hedge. Breathless and almost, 
sobbing. he managed to pour 
out his story.

A t first the men were amus- i 
ed and puzzled, būt as Jimmiej 
went on to describe the bigį

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 
KNYGYNE.
«n« ..

liškai lietuviškov kalbų. Sutaisė A
man. and to reveal where the * į«lis- Abi dalis vienoje knygoje.

Psl. 1274. Gražus tvirti apdarai SIS 00

Žodvnaa lietuviškai angliškos ir ang-

THE UNION DETECTIVE 
by Bob Loren.

With great difficulty, Jim
mie \vas reading the paper. Not 
that he made a habit cf it, būt

Viešo protesto atvirutės.

Kanados Lietuvių Komi 
tetas Lietuvos Liaudžiai he had seeu his father take one
iinti Monrealėj pagamino

I). L. K. Vytauto Neprigul- 
ningas Kliubas.

Jos Įvyks Neprigulmingo 
Kliubo salėj, 2161 St. Ca-
therine st., East. I parašą po protestu, kuris y

Svectas iš Chicagos kai- a išspausdintas vienoje at- 
bės du kartu: subatoj, 1- d. vįrutes pusėje, turės pasiųs-
gruodzio, i valandą vakaro, Antanui Smetonai, 
ir nedėlioję, 13 gruodžio, 6 Protestas skamba

viešo protesto atviručių, ku
rias žada paskleisti tarp vi
sų Kanados lietuvių, o Ka
nados iietuviai, padėję savo

sleepy that he almost

\alandą vakaro.
Rengėjai kviečia visus

Tlontrealo lietuvius ateiti ir 
pasiklausyti, ką pasakys 
mums garsusis Amerikos 
lietuvių kalbėtojas ir laik-

taip:
Griežtai protestuoju prieš

Lietuvos liaudies persekio- 
imą, terorizavimą, ir reika- 
auju naujų seimo rinkimų, 
eidžiant visoms Lietuvos 

žmonių partijoms ir organi-
laštininkas. Daugiau tokios; ?acijoms laisvaį statyti kan- 
1 Togos mes čia gal jau ne- jįdatus ir darbuotis už jų iš- 
eusilauksime. j šalin fašistinė dik-

Įzanga abu vakaru bus atura j Laisvė Lietuvos liau- 
remokama. ’ Ižiai!”

Lietuvių Darbininkų D-ja į Antroje atvirutės pusėje 
ca nesenai čia įsikūrė, bet į ^-įkatura: tvirto sudėjimo 
jau parodė nemaža veiklu- Ur tvirtų muskuių darbinin- 
no. . Jos tikslas yra sviesti turį užsidėjęs ant savo
< arbimnkus ir jungti juos į pečįų kaž koki ‘generolą-
1 ruvą, kad lengviau butų į ,'ašizmą įr jau rengiasi ji 
1 ovoti prieš sa\ o išnaudoto- ’oiokšti Į žemę—ir taip smar- 
jus ir fasistus. kiai blokšti, kad jis subyrė-

L. K. Vytauto Nepngul- į mažiausius šmotelius ir 
įnngas Kliubas taipgi yra daugiau jau nepakeltų savo 
liisva ir demokratine orga- ankos prieš demokratinį
i izacija. _ pasauli. Aplink šią karika-

Abidvi sitos organizaci- ura, iš visų keturių pusių, 
• )s susidėjo į krūvą ir nu- • francuzu, anglu ir lietuvių 
-are bendromis spėkomis kalbom pažy^ėta; “Laisvė 
:urengti geras prakalbas, Lietuvos liaudžiai ’ Šalin fa- 
- arsikvieciant gerą kaĮbe-i ostinė diktatūra!”

-1S- Valstijų. žodžiu sakant, Kanados
akvietem Naujienų lietuviai dirba, kad kaip ga-

< aktorių, ir jis apsiėmė a;nt greičiau prašalinti Lie-
mums patarnauti. i tuvos fašizmą, nuo Lietuvos

Taigi 12 ir 13 gruodžio valstiečių įr darbininku 
akarais turėsime įdomias jn

prakalbas. Kviečiame atsi- ’ ______
lankyti \isus. Putinas. Kanados lietuviai girdėjo

lietuvišką radio koncertą 
iš Chicagos.

Lapkričio 22 vakarą To
ronto mieste gana gerai gir-

LAISVĖS MYLĖTOJAI 
PROTESTUOJA PRIEŠ 
FAŠIZMĄ LIETUVOJE.
Buvau rašęs spaudoj, kad dėjosi lietuviškas radio kon- 

Kanados Lietuvių Komite- certas, kuris ne vieną lietu 
tas Lietuvos Liaudžiai Gin- vi linksmino per visą valan
ti, pagamino protesto atvi- d ą laiko. Kurie tik klausėsi, 
lučių siuntimui fašistinei visi yra patenkinti ir širdin- 
Lietuvos valdžiai. gai dėkoja Joe F. Budrikui

Tuojau iš visų kolonijų už taip linksmą ir sykiu Įdo- 
pasipylė reikalavimai, pri- mų lietuvišką koncertą, ku 
siųsti tų atviručių platini- ris iš Chicagos pasiekė To 
jtiui. Net iš Jungtinių Valsti-: ronto lietuvius visai netikė- 
,ų “Keleivio” skaitytojai tai. Aš pats nuo savęs tariu 
i ašo laiškus ir prašo prisius- p. Budrikui ir sykiu visiems 
t i tų atviručių. Tai parodo, jo radio programos daly- 
•iad užsieny gyvenančių lie- viams nuoširdų ačiū už pa
turiu pažangioji visuomenė linksminimą musų kanadie- 
trokšta Lietuvos žmonėms čių su taip linksma daina: 
laisvės ir nekenčia tautinin- “Boba virė kukulius.”
1 ų diktatūros. Tai sveikinti- Kas tik turite radio, tai 
ras reiškinys! užsistatvkite ant 960 kilo-

Prie to, gruodžio 17 d. su- eiklių 8 valandą sekmadie 
kanka 10 metų, kaip tauti- nio vakarą, o gal ir vėl iš- 
rinkai-fašistai ginklų pa- girsite Chicagą.
galba nuvertė Lietuvos žmo- ---------
rių išrinktą valdžią, užgro- Staigios krikštynos, 
l ė i savo rankas krašta ir „ t . .... ,
pasiskelbė “tautos vadais.” Toronte leidžiamas ko- 
Per 10 metų savo viešpata- kumštines minties
\imo jie nualino žmones, P1. ..dl?, . . ....
laip ekonominiai, taip ir Pakrikštyto į ‘Liau- 
c rasiniai. Visus demokrati- ^ies Balsą, n tų knkštynų 
ios likučius užgniaužė. J1S s^ko. Kanados
i paudos ir žodžio iŽsvė už. tun vienąJaikrastj.
f rausta. Išdraskė visas opo- T°del jĮ skaito ne tik darbi- 
zicines organizacijas, pali- nin!Sa?’. ,n. valstiečiai n 
1 o tik vieną fašistišką tauti- mazt biznieriai. Į jį rašo Ka- 
i inkų partiją. Spauda sura- nados lietuviai kongreso da
linta fašistinės cenzūros •’*V?TIPU ^įtikinimų
t dėžiniais pančiais; opozi- ketuviai. Vadinasi, jo turi
zmai laikraščiai nieko ne- H1?1 J^ti ir vardas, 
g ali rašyti teisybės, bet turi Liaudies Balsas \ra tmka- 
įašyti tik tai, kas tinka fa- v?,rdas kanadiečių
jistams; net šlykščiausius laikraščiui.
žvalgybos raštus turi talpin- .Ęne SI° redakcijos paais- 
t prieš liaudį. Žmonės pilie- kmimo butų galima daug 
t nių teisių neturi. kas pridurti, bet. lai pasilie-

Todėl 17 gruodžio mes ka taip, kaip ji mano. 
t irime da labiau sustiprinti į Tų krikštynų priežastis

“Darbi- 
visai netikė

davo protestą prieš fašistų 
sauvaliavimą. Kolonijų ko- 
nitetams patartina tą dieną 
šaukti masinius mitingus, 
padaryti peržvalgą 10-ties

buvo daug svarbesnė, negu 
“valstiečiai ir biznieriai,” 
bet man nėra reikalo į tai 
kištis. Jų laikraštis ir jų da
lykai. A. S. Kavoliunas.

look at it and toss it away in 
disgust.

Jimmie’s detective instincts 
were aroused. and he was now 
very busy finding out what had 
upset his father. He had to 
stumble over a couple of words 
too big for a ten-year-old, būt he 
kept on reading.

He had just read that a bomb 
had exploded in the textile mill 
at which his father was on 
Strike when a heavv knock at 
the door interrupted him.

Three policemen walked in 
when his father opened the 
door. They didn’t say much— 
just showed his father a slip ot 
paper and told him to “Come on 
along. You’re wanted for the 
bombing at Mr. Peters’ textile 
mill.”

Jimmie ran to his father. He 
was worried.

"Don’t worry,” his father told 
him, “just run overto the union 
—you knov where it is—and 
report that I’ve been arrested.”

Jimmie left at a trot soon af- 
ter the policemen and his father 
had gone. He knew vhere the 
union headąuarters were, for 
he had often been there. All the 
way he ran—even up the two 
flights of stairs and into the of 
fice of the union manager. Out 
of breath, he just managed to 
tell the five raen seated there 
about his father’s arrest. Im- 
mediately two men were sent to 
the police station. while those 
who remained phoned lawyws

Jimmie started walking home. 
scratching his head as he tried 
to figure out how he could help 
in the situation. “Now here, Dr. 
\Yatson, is a case.” said Jimmie. 
talking to himself, of course, 
for there was no one with him. 
“Here is a case for a good detec
tive likę myself. Let’s go, Dr. 
\Vatson.”

A bright-eyed. pleasant man- 
nered boy was Jimmie. He 
made friends easily, so that 
when he strolled around the 
rear gate of the mill where two 
huge guards were smoking, he 
\vasn’t suspected at all. The 
guards špoke to him, and callet 
him “Freckles.”

He sat on a box talking to the 
guards for some time. admiring 
their guns and the rows of shin 
ing brass cartridges in their 
belts.

Soon the guards got tired of 
talking to Jimmie and began 
playing cards. That was just 
the chance our detective had 
been looking for. He ųuietly 
slipped around the guards. and, 
pretending to pick up something 
from the ground. quickly and 
noiselessly ducked under the 
fence and into the mill yard.

Once he was out of sight of 
che guards he began investi- 
gating. Slipping from building 
to building. always keeping low 
and out of sight, he succeeded 
in reaching the watchman's 
shanty. He could see two men 
inside.

Noticing a large tool box 
which was built right up against 
the back of the shanty, in a mo- 
ment he was inside, trying to 
make himself comfortable 
among the picks and shovels.

How long he sat there, Jim
mie didn’t know. būt he was tir
ed, hot and hungry before long, 
and the shovels felt very hard 
under him, būt the spirit of the 
detective did not weaken. He 
sat listening with one ear close 
to the wall of the shanty.

He could hear talking in the 
shanty almost constantly, būt 
nothing important for a long

įearing what he had come to 
find out.

“They only pinched o couple 
of saps.” a gruff voice was say- 
ing. “They didn’t get the Strike 
eader. Couldn’t find him.”

Jimmie was wide awake nov
as another voice špoke up.

“They better find him quick 
before he gets a chance to 
frame a bullet proof alibi. The 
boss vili have a fit after the 
damage that bomb did, all that 
expensive machinerv being

dynamite was hidden, the lav-, 
yer and the others began listen- j 

j ing seriously to the little detec-' 
missed | tive.

“Wonderful, Jimmie, wonder-; 
fui’’ Mr. Hedge said. patting į 
him on the back. “Wait till you Į 
tell that to the Grand Jury. į 
which meets in half an hour.' 
Let’s go, Jimmie. We’ll have 
your Dad free in no time.”

“Wait a minute!” a big man 
shouted. “Ali in favor of elect- 
įng Jimmie Harris official u- 
nion detective for Local 29 say 
‘Aye’.”

A chorus of lusty ’Ayes’ went
up as Jimmie v iped a few hap- Į 

vrecked. I told you not to make i py tears from his eyes with his 
that bomb so heavv. I bet you į fists.
used up all the dynamite.” . ---------

“What the heli! I didn’t knov WHY JOIN A UNION?
Boss Peters vanted a small folloving is a list of five

things that vorkers get byone” the other grovied. “Be- 
sides, there’s štili plenty of dy- joining unions. Time yourself
namite left. I brought it to Boss į0 į1ow jong jt wjjj take you 
Peters garage; no one vvould t0 unscramble the letters and
think of looking for it there.” 

Jimmie’s heart vas pounding,
he vas sure he could hear it. He joing unions. 
had to get out somehov and see
the owners of those voices, būt 
he vas afraid he’d be caught.

“Can’t quit nov,” he told 
himself, and gritting his teeth 
he carefully lifted the cover of 
the tool tox. No one seemed to 
be around, so he ųuickly climb- 
ed out and began cravling a- 
round to the front of the shack.

He had almost reached the 
partlv opened door vhen sud- 
denly it vas flug open, upsett- 
ing him as one of the men came 
sut. Jimmie lošt control and a 
little ‘ouch’ escaped him. The 
big man turned to look

make the narnės of vhat the 
vorkers vili get as a result of

1. tbeaerytp (tvo vords)
2. uryseict
3. hershrotsour (two vords)
4. taceudnio
5. dahmocresip 

Answers:
1. better pav
2. security
3. shorter hours
4. education
5. comradeship

Lengvas Budas limokti Angliškai.—
Rankius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir mprantamai, kad kiekvie
nas galj greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėm, pa* daktaru, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Šu fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas. Pusi. 95................ 35c
Etnologija arba istorija apie žemės 

tautas. Pagal Dr. H. Haberlanda, 
parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba rases. Yra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi
cago, III., pual. M7, Popieros vir
šeliais ...................................... .. |3.00
Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny

goj telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos gero*. Tinka viso
kiems ap vaikščiojimams, baliams,
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 11>14 m..............25c
Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers

ta į visas kalbas, todėl kad yra gra
žiai aprašyta apie Ryma. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, Iii. i&03, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta.................. ..................... $2 50
Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 

naudinga knyga, aprašyta katalikų 
bažnyčios siautima* ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusk Popieros apdaruose. .. $1.00
Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė

Dr. A. Baeevičia. Knyga su daugeliu 
paveikslų, žavių, žmonių, medžių, ak
menų iri.t.;trumpai, aiškiai ir supran. 
tarnai išaiškina gamtos istorijų. Chi
cago, III. 1903, pusk 209. Gražiuo
se audimo apdaruose.....................$1.50

REIKIA ĮSITIKINT GERAI.
Jauna motina: Vai Jėzau, tė

vai, greičiau. Man rodos, kad 
and vaikutis nurijo varpelį...

found Jimmie picking himself 
up, too frightened to run.

“What the heli you doin’ 
here kid ?” the man asked, 
grabbing Jimmie by the arm. 
Terror stricken as he was, Jim
mie štili remembered he wa6 a 
detective when he recognized

Jaunas tėvas: Papurtink ge
rai ir paklausyk; skamba, ar 
ne.

NEVOGK!
Jis: Man norisi pavogti nuo 

tavęs bučkį.
, ~ Ji: Nedaryk to. Vogti grie-the pu" v«ce. The other man kas Kl a- dnosfa kdfa 

came out then and began ques- bufkju uždvka
tioning Jimmie, shaking him. ’ _____
Jimmie was almost paralyzed 
with f ear. and only by biting 
his lip and telling himself that 
he was štili a detective did he 
keep from crying.

“Lemme go, I didn’t do no- 
thin’ ” Jimmie cried finally as 
he saw a policeman coming to- 
ward them from the gate.

“VVhat’s this? the policeman 
asked the man who was štili 
Holding Jimmie by the arm, 
digging his fingers into the 
flesh until the arm was quite 
numb. w »,

“Aw, we found the little rat 
snooping around.” Jimmies’ torT 
mentors told the policeman.

“Well, I’ll take him down to 
the station.” said the police
man, reaching to take hold of 
him.

The other pulled him away.
“Not yet” he said. “He was lis
tening at the door. I wanta find 
out how much he heard.”

“Aw you’re nuts, he’s only a 
kid. He was probably looking 
for something to swipe.” The 
policeman reached for Jimmie 
again. “Fll take him along with 
me.’’

“Well, all right, throw him 
into the can.” said the man, re- 
leasing Jimmie with a shove.

Jimmie didn’t know whether 
to feel relieved or not; he was 
afraid that they vvould rųally 
put him in jail, and he was an- 
xious to run and tell the union 
men what he had overheard.
The policeman took him away, 
dragging him by an arm as the 
big man stood looking after 
him suspiciously, rubbing his 
chin. At the station house, he 
was scoolded by the sergeant, 
and then sent home,

Jimmie ran as fast as his tir
ed legs could carry him to the 
union hall, where he found the 
union manager and a group of

time. In fact, he had grown so men talking with Lawyer
1

Materiališkas Istarijss Snprati
Lapeliai ii prektariško* fuosofijo*. 

Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausios nuotikius, tai perskaityk 
šita knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imta iš Greilicho. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston,
Kaip Tapti Suvieaytų Valstiją Pilie 

čia? Aiškiai išguldyti pibetystša
'Statymai sa reikalingais klausimais ii 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose 
.Antra peržiūrėta it pageriate 
aida .................................................  Mt
Džian Bambos Spjrčiai.— Ir kitos fo- 

nės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. Šioje knygoje telpa net
72 “Džian Bambos spyčiai”, eilės, 
pasikalbėjimai, humoristiški straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusk..............................25c.
Žemaitės Raštai Karės Meta. Lietuvos

Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto
jos paveikslų, 126 puslapiai, kai
na .....................................................50c.
“O. S. S.” arba Alinblnė Iškilmė.— 

Vieno akto farsas, labai juokingas
ir geras perstatymui. Kaina ..

Lietsvo* Respublikos Istorija ir 2ea- 
lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo ap&keib'a respublika
Pridėtas didelis spalvuotas žeralapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa viai svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visų Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus Kaina . — $l.Cf 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.5t
Ar Buvo Visuotina* Tvanas?—Kaip 

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visų žemės kamuolį?
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų žemę apsem
tų? Kur las vanduo dacar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano jeodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškia; išdėstyti šilam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas uuo pradžios iki galo. Kai
na ...................................... ............. 25c
Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka

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

Kokius Dievus žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egi p tenai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius ji® sentikius su žmonėmis turėjo.
Knyga stambi ir labai užimanti.
Tai" yra tikra tikėjimų istorija. $1.90 
Drutucte audimo apdaruose __ $1.25
žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatų, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, IIL 1911 m., puslapi; 392 
Popieros viršeliais ................... $2.90
Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof.

R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su 
paveikslais senoviškų liekanų iro-kiais
spalvuotais gražiais žemlapiais. 
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2 50
Švente Antane Stebuklas. Dviejų vei

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

lie. Šimas užima apie 2 valandas. 25c.

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

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

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų 
galinta 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:
Ka reiškia meilė ir iš kur ji pa

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

sė,” ' kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Kų reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlebė? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant gal- 

“Medaus Mėnuo?”
reikia jaunai merginai žinoti 

prieš ištekėjimų kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. 0 klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet kų 
visi slepia, tų atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.“

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

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

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

Knyga graži, su paveikslais, 223 
puslapių, stipriais audimo

aw, 2 
apdara

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

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

2S3 Broadway,
KELEIVIS

South Boston. Mass.
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KAS GIPJJE'll LIETUVOJE
(Nuo musų korestttadezitų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

Žmonės Lietuvoje 
Pradėjo Šaudyt Po

liciją.

ŪKININKAI PRADEDA 
PLĖSTI SODUS LIETU

VOJE.

Didysis karas išdegino 
Lietuvos sodybas, o drauge

Nušautas Rokiškio policijos su jomis žuvo ir daug gra- 
viršininkas Šefieris. žiu sodų. Sodams pakenkė
Paskutinėmis Hienomis įr k?!ios bu™sios >abai fe‘' 

r • s. • v •, , tos žiemos. Pav., 1929 metuLietuvoje buvo padaryta vi- bnvo tokia šalta kadsa eilė pasikėsinimų prieš z ema buv0 tokia salta’ kad 
oolici.ios valdininkus.

Rokišky buvo nušautas 
policijos viršininkas. Šefle- 
ris. Bet šitas Įvykis aprašo 
mas labai neaiškiai.

“Lietuvos Žinios’’ pasa
koja apie jo nušovimų taip:

“...jis buvo sužinojęs apie 
kontrabandą ir pilnai tarr.y 
biškai pasirengęs nuvyko j 
vietą, — uniformuotas si 
dviem gerais revolveriais. 
Bet susilaukė mirti iš paša
linio ginklo, o kokiu budu 
aiškinama. Viena tik ess 
aišku, kad Šefieris pats i sa
vo gyvybę nesikėsino. Be to 
reikia pažymėti, kad nelai
mė Įvyko bute, kuriame pri
iminėjo gydytojas...”

Aišku, kad čia kas nors 
slepiama, nenorima teisybė 
pasakyt.

■ššalo nemažas skaičius vais
medžių, kuriuos pavasari 
eikėjo visiškai iškirsti.

Bet Lietuvos ūkininkai 
ėmėsi priemonių gamtos ne- 
’aimių išnaikintus vaisynus 
zėl atnaujinti. Ypač pasku
tiniaisiais metais naujų so- 
lų sodinimu gyvai susido
mėta. Dabar jau per metus 
įasodinama apie vieną mi- 
ijoną vaisinių medelių. Dar 
nesenai medelynų, kurie 
pardavinėjo vaisinius me
delius, buvo tik keliasde
šimts, o dabar jų yra jau 
tpie 200.

Pirmiausia stengiamasi 
užsodinti tuščias ūkininkų 
mdybas ir užvesti planin
gus sodus. Juk soduose pa
skendusios sodybos yra kra
što pagražinimas, jau ne
kalbant apie jų naudą.

Kurdami naują sodų ūkį, 
Lietuvos ūkininkai stengia
mi turėti apgalvotą ir gam- 
;os sąlygoms pritaikytą pla
ną. Pirmiausia, einama prie 
to, kad naujuose soduose 
butų kuo mažiau Įvairių at
mainų (vaisių rūšių), ypač 
okių, kurių vaisiai ilgai ne- 
oabuna. Dėl to naujuose so
duose ir einama prie atmai
nų suvienodinimo. Anks
čiau užvestų sodų neplanin- 
rurno pasekmės dabar jau 
Aiškiai matomos. Vasaromis 
Lietuvoje vaisių yra pertek
tus, o žiemą sunku kur gau
ti. Tada nemažą skaičių vai
sių reikia Įsivežti iš užsie
nių. Štai dėl ko Lietuvos 
ūkininkai paskutiniuoju me
ni stengiasi Įkurti planingą

LAIMĖJO “TAIKOS” DO
VANĄ.

Seni Lietuvos Ąžuo- puošia napoleono 
lai Puoš Liet. Kam PAROD*L,E™VOJE 

barį Pittsburyho
Universitete.

Lietuvoje viešėjusi ponia 
Ruth Crawford Mitchell ga-

1937 metų kovo-balan
džio mėn. bus surengta pa
roda Napoleono žygiui Į ry
tus per Lietuvą paminėti. 
Toje parodoje lietuvių fran
cuzu draugija nori išsamiai

FELIKSO VAITKAUS LĖKTUVAS 
BAIGIAMAS TAISYTI.

'httinai susitarė dėl Pins- įvaizduoti Napoleono žygi 
burgho universitete lietuvių 11 aRN mettl laikotarpį 
tautinio kambario Įrengimo.
Kambario karnyzai tauti
niais motyvais bus padaryti 
tamsios spalvos iš 1,000 me
tų gulėjusio durpynuose ą- 
žuolo. Visa tai bus padaryta

Draugija turi vilties, kad

“Lituanica II” neužilgo 
skraidys Lietuvos padan

gėmis.

Pernai rudenį, Įeit. F. 
Vaitkui perskridus Atlantą 
ir atgabenus “Lituanicą II” 
į Kauną, šis lėktuvas Lietu-

taro sumanymui pritars visa vos vyriausybės buvo nupir 
Lietuva ir visi jos gyvento- ktas jr remontui nugabentas 
tai be tikybos ir tautibės j karo aviacijos dirbtuves.

Nors iš paviršiaus žiūrint, 
Na- p. Vaitkaus lėktuvas neat-

skiitumo
Būdamas Lietuvoje,

karo reikalams, ir jis jau i- 
gavo visai kitą išvaizdą. Vi
duje Įtaisytos keturios vie
tos keleiviams sėdėti. Kėdės 
yra taip pritaisytos, kad jas 
galima prilenkti prie lėktu
vo sienų, tad esant reikalui 
lėktuvą galima panaudoti 
ir transporto reikalams. Be 
to, viduje paliekamas radio 
priimtuvas ir kiti reikalingi 
aparatai. Taip pat numaty-

Zal P«Įeonas su savo generolais, “uį“ smarki a dau- ?
; Gudaičio projektą ir prote- aukstals karininkais ir visa žvtas. bet Dradėius ii re-’r.ls ten bus Jungtas kiek rėžytas, bet pradėjus jį re
soriaus Pauliaus Galaunės ^^riuomene labai daug pa- montuoti, pasirodė kur kas inm^muŽ• Kambaryje bS Hk0> atsinimų. Jo žygiai dar daugiau iu5imų nuo smUgių 
Įrašyta 10 jau mirusiu žy- 11 ,siai\dien gyvai pasakoja- tupiant ir sugadinimų airių 
miausių lietuvių visuomenės padaliniuose. Taip pat mechanikams minėtą lėktu-

.. .. - veikėjų pavardės. Be to, bus ra uzsihkę n nemaža viso- j Vą ardant.
šita 17 metų amžiaus mergai- . v įdomios lietuviu kl^ daiktl^ Pas Pnvacius as^ I “T įtuanieos II” liemuo ir

tė, Edna Falk, laimėjo dovaną už momios lietuvių . R . <rinki„ laįšku,' įtuanieos II liemuo 11
’ - patarles, kurio nebus pana- j v4’ sparnai vra dengti specia

liausia paraktų ras • uz - §ios j kkų tautu tolygias pa- Pa\eikslų, knygų, medalių, j- j jenkta klijuote, kuri pa- 
taries ir kurios atvaizduos ,u”lfoiTO^ baldU ir ;gaminta iš Amerikos ™

; Jis ten bus Įrengtas kiek ve
lijau.

Nors iš lėktuvo vidaus pa
šalinta nemaža gazolino 
tankų, bet vis dėlto jų pa
likta tiek, kad “Lituanica 
II” degamosios medžiagos 
galės paimti 3,000 kilomet
rų skridimui. Lėktuvo spal
va palikta beveik ta pati. Su 
pilnu pakrovimu dabar “Li- 

šio medžio tuanica II” svers apie 6,000 
svarų. Lėktuvo remonto 
darbai bus baigti po 3-4 są
vaičių. Tuo budu “Lituani
ca II” dar prieš Naujus Me
tus pradės skraidyti Lietu 
vos padangėse.

Tsb.

me-
100,000 žmonių. Ji gyvena Pue- lietuvių liaudies savi- kitokių daiktų. _ džio spruso. Prasidėjus lėk

----------- tumus> kalbo§ Lietuvių francuzų draugi- Pmontui> šio Jmedži(
VAPI A iš cnnn v AKU dvasią bei jos skambęsi. Vie- Ja non visas tas ano laiko rejkėj0 įšs{rašyti išAmeri- 
VA-GIA IŠ SODŲ VAISI- na kambario siena l bus laiki- JarpiO brangenybes parody- k Taip Dat “I .ithnanipns 

i platesnei visuomenei, or-'' s F-

NORĖJO NUŠAUTI TAU
RAGNŲ POLICIJOS 

VIRŠININKĄ.

Tauragnų miestely buvo 
šitoks Įvykis. Į policijos 
nuovadą atėjęs tūlas Obole- 
v čius atkeršyti nolicijo- 
v'ršininkui Tamošiūnui už 
kokią ten skriaudą. Radęs 
nuovadoj viršininką Tamo
šiūną ii' vieną policininką,
Obolevicius išsitraukė re
volverį ir sakydamas, “da 
bar atsiskaitysim,” paleido 
porą šūvių visų pirma Į po
licininką. bet nepataikė 
Nusigandęs policininkas 
smuko per duris. Viršinin
kui Tamošiūnui bėgti nebu
vo kur, todėl jis nutarė žut-

£“]tis. Jis sugriebė Obo- /aįs- naujus sodus už- 
levicmi uz rankos, kunoi; ,odin4damfį vertingomis vais- 
buvo revolveris ir pradėjo medžių atmaino£is. 
tuodu tąsytis. Tuorret įshn- Sodų ukiui kurtis padeda
dęs policininkas prisitaikė žemės ūkio organizacijos, 
ir sove Oboleviciui i šoną. jog pįnįgaįs stato Vai

na kambario siena bus laiki 
_ nai palikta nepapuošta iki 

Turbut niekur pasauly nė- Lietuvos menininkai jai su
ra tiek vagių, kiek jų yra gaįVos tokį vaizdą, kuriame 
Kunigų globojamoje Lietu- atspindėtų lietuvių liaudies 
VOJ?/ . „ . ...... istorija' ir dvasia. Iš viso

Niekšą1 netik lašinius per pittsburgho universitete bus 
stogus išvagia, netik vuode- įrengta 17 tautų kambariai, 
gas arkliams nupiausto, bet Įg Baltijos valstybių tiktai 
pasodintus vaisinius^ mede- lietuviai turės savo kamba- 
lius jau pradėjo iš sodų nes lietuviai jau nuo senų
vo^'1' ....... .. .. laikų gyvena Pittsburghe ir

Ypač Čekiškės apylinkėj yra šio miesto augime nema-
(Kauno apskrity) daug yra ža nusįpelnę. 
niekšų, kurie mėgsta sveti- Kaune viešėdama Mrs. 
mu triusu naudotis. _ Šiomis Mitchell lietuvių kambario Į- 
dienomis piktadariai išvogė rengimo reikalais nuolatos 
Geguzėnų kaimo gyventojo tarėsi su profesorium My- 
L rbono Antano tik naujai koiu- Biržiška, čiurlionies 
pasodintus, Čekiškės mies- galerijos direktorium prof. 
telio gyventojo Judeliausko p Galaune, dailininku Gu- 
Efroimo truputį seniau pa- daičįu įr kitais. Iš Lietuvos 
sodintus ir iš Čekiškės pra- p išvažiavo spalių mėn. 6 d. 
dzios mokyklos medelyno, jos garbei> prieš įšvažiuo- 
kune buvo skirti pardavi- jant, buvo suruoštos vaišės. 
muh į Lietuvos menininkai taip

„.J7ZT77Z77__ _ _ pat yra susirūpinę lietuvių
p^i^va hm kambario Pittsburgho uni-į

_ RO VAIDINIMO. versitete Įrengimu. Lietuvos; 
Šiauliuose turėjo Įvykti dailininkų draugija arti-i 

Kauno žydų teatro spektak- miausiu laiku žada paskelb
us. Iš ryto policijoj buvo už- ti konkursą reikalingiems 
registruoti bilietai, kurie iki dailės darbams atlikti. Tsb.
vaidinimo visi buvo išpar- ---------------
duoti. Prieš pat vaidinimą VILKAI IŠ TVARTŲ 
policija pranešė, kad vaidi- NEŠA AVIS.
nimas neleidžiamas. Teatro Merkinė, Gelovinės vien-

NIUS MEDELIUS. Lithuanicos
■>ani7uodama minėta naro- n” ProPeleris buvo kiek £U‘ 
janizuodamą minėtą paio silankstęs Panašus propele-

riai, kokį turėjo “Lituanica 
II,” yra užpatentuoti ir jų 
Europos lėktuvų fabrikai 
negamina. Tad šis kintamo-

DZUKIJOJ PRITRUKO 
KEROSINO.

Seirijų miestelio krautu- jo greičio propeleris buvo APIE PANEVĖŽĮ UŽDE
vėse pritruko žibalo. Krau- siunčiamas Į Ameriką, kad 
tuvninkai sako, kad is ten, ten jį pataisytų. Lapkričio 
kur jie visuomet imdavo ži- mėnesio viduryje “Lituani-
balą, dabar negauna, todėl cos propeleris iš Amen-!biOgą apynių derlių. Pasili- 
netun iš kur pargabenti. kos j Kauną jau prisiųstas ir kę saviems reikalams, liku- 
Jauciamas žibalo trukumas jis netrukus bus prijungtas skls veža rįnkon ir pardavi- 
įr kituose Dzūkijos mieste- prie motoro. lnėja apynių prekybinin-
auose. Simne tik lėtai ku- Lietuvos karo aviacijos i kams, kurių mieste yra kė
lioj krautuvėj galima rasti dirbtuvių viršininko priežiu- batas. ŠĮ rudeni daugumas 

roję “Lituania II” dabar ūkininkų padidino savo a- 
baigiama taisyt. Prie jos pynių plotus, kai kas išsira- 
dirba keliolika darbininkų, šė kultūringų apynių diegų. 
Šiuo metu jau baigiamas ti- Daugiausia apynius vartoja 
krinti motoras, kuris turės ūkininkai alui darvt, nes čia

RĖJO DAUG APYNIŲ.

Panevėžys, šioj apylinkėj 
šįmet ūkininkai turėjo ne-

žibalo.

Q - . p., i vadovybe iškabino pne du- kiemy iš ūkininko K. Ciunio
Sužeistas Obolevicius tuoi džiovyklas ir šaldytuvus. ^ pranešimą, apie kurj bu- dvartų šiomis dienomis vii-į 
mirė. Policija paskeibe, kad, ge piniginės pašalpos naXosl publika ir reiškė ne- kaį išnešė dvi avis. Jie Įsi- 
jis pats persiso’.es besi- duodamos ir naujų sodų sa- pasitenkinimą. brovė tvartan per pamatus;

vU vininkams, kurie jas sunau-i .... pasikasę. Čia miškuose yra
kulipka buvo pnejus is sono^oja kovaj su sody kenkė- ALOVeSVALSČIŲ UŽ- !daug vilkų, nes galima nak- 
į sustojus Mdunu^se, ko -ai^ vaisių išlaikymui san-' VILKAI. tį užgirsti vilkų gaujų “kon-,

pats sa\ o ranka Obolevicius . ęjėliams ir šaldytuvams Į-! _I Obelaičių kaimą (Alo- Certus” — staugimą. Praei- 
jokiu budu negalėjo pada- rengį^ naujiems, geros ru- vės valsčiuje) atėjo nakties tą rudenį jų čia buvo ma- 

šies medeliams įsigyti ir tt. j Jaikn pulkas vilkų ir pagrie- žiau, o šimet vėl daugiau at-
Ką1 Lietuvoje sodų tikis nors jau įgplėtu šonu, tačiau 

atsistos ant kojų, vaistų bus Į aršaJ§ ištl£ko ir įlirJd() ; 
ealima išvežti ir j užsienius. tVortn
Darbšti ūkininko ranki,. Ukininta? nubudęs ir B- 
daug padariusi kitose žemes ,^r(] žviegiant ;amatė 
ūkio sakose, padarys nema- įu ;anĮįai nuJ

ryti.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios ręg'es s re nikius pa

sigersi n i mus, kaip tai: pajieško- 
jitnns apsivedimų, įvairius prane
šimus. pardavimas. pirkimus, 
skaitome po 3e už žodį už sykį. No
rint tq patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirm; sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paješkojimns 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį. 
“Keleivio'’ prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc už žodį.

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

Jeigu norit, kad apgarsini 
trba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiiįsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
253 BROADWAf

SOUTH BOSTON. MASS.

550 arklių jėgų galingumo.
Važiuoklė, kuri nelaimės 
metu buvo sugadinta, pada
lyta nauja ir pritaikintai PARDUODU 
prie lėktuvo liemens. Bene 
svarbiausi darbai vyko lėk- ; 
tuvo viduryje. Anksčiau 
“Lituanicos II” viduje buvo* 
didžiuliai gazolino tankai.
Dabar dauguma jų iš ten y- 
ra išimta. Gazolino tankai 
palikti lėktuvo sparnuose.
Lėktuvo vidus pritaikintas

menkiausio reikalo neatliksi 
be alaus.

LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

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

GEO.
BENDORAITIS 
520 Wil«on St.. 

Waterbury. Conn.

ŠOVĖ RIETAVIŠKIO 
POLICININKĄ.

Kieta visky, Traku apskr., 
nežinia kas šovė per langą 
i policijos stoti ir peršovė 
policininkui ranka. žą pažangą ir sodų ūkyje, 

kad tik ūkininkų nekamuo-

KOKIUS DIEVUS ŽMONIS 
GARBINO SENOVĖJE?

VATVyKTUUUETUVĄ.EL tų fešistinėdiktatura

Paskutiniuoju metu Kau
ne gauti keli transatlantinio 
lakūno Felikso Vaitkaus lai
škai, kuriuose jis rašo, kad 
nesenai Amerikoje baigęs 
aeronautikos politechniku
mą. Jis pasiilgęs Lietuvos 
ir žada tuojau po Naujų 
Metų su žmona padaryti ke
lionę Į Europą ir ilgesniam 
laikui atvykti Į Kaimą. Ga
limas dalykas, kad Feliksas 
Vaitkus Į Kauną atvyks a- 
pie ateinančias Velykas.

tvarto nuėjo. Nors miškai j 
nearti bet vilkų šioje apy
linkėje yra gana dau.

Daugų valsčiuje, taip pat 
Alytaus apskrity, vilkai die
nos laiku užpuolė Makariš- 

Pastaruoju metu Klaipė- kių kaimą ir papiovė vieno 
dos žvejai nemaža pagauna į ūkininko karvę.
žuvies, ypač menkių. Dalį -------------------------------- —
superka “žuvies” fabrikas, Visiems užsieny gyvenantiems

DAUG PAGAUNAMA 
ŽUVIES.

NELAIMĖS ROKIŠKIO 
APYLINKĖ.!.

Kuosių kaime lentpiuvės 
piuklas nupiovė malūno sa
vininkui Kielai ranką.

Pačiam Rokiškio mieste
ly sudegė naujas medinis 
Baltušytės namas.

tačiau nemaža dalis tenka 
ir privatiems pirkliams, ku
rie dažnai jau iš vakaro lau- ■ 
kia žvejų grįžtant su grobiu • 
uostan. Pirkliai superka iš 
žvejų žuvį ir gabena ją Į 
Darbėnus, Skuodą, Plungę, 
Telšius ir dar toliau. Už 
menkių centnerį moka 7 lt.

Nemaža pagaunama ir 
taip vadinamų “deglių,” ku
riuos labai perka ūkininkai 
ir šeria jomis kiaules, nes 
nuo jų jos greit nusipeni.

lietuviams „Lietuvos žinios* 
metams tik 6 doleriai.

Norėdami palaikyti ryšius su už
sieny gyvenančiais lietuviais, mes nu
tarėme mūsų dienraščio orenumeratt 
skaityti tik tiek, kiek mums apseint 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiame 
išrašyti populiarų demokratiškos pa
kraipos dienraštį

kuris metams tekaštuoja iik b dole
riai, pusei metų 3 doleriai. •

Jei vienai šeimai per brangu — 
susidėkit dviese ar trise.

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

Kas atsiųs savo adresą — gaus ne
mokamai 1 egz. susipažinimui. 
Rašyti: „Lietuvos Žinios“ Kau-

Gedimino 38. Llthuanls.

NAUJAMIESTY DUKTĖ
UŽMUŠĖ MOTINĄ.

Naujamiesty, šakiy ap- 
slcrity, nesenai paleista iš 
K alvarijos ligoninės Jano
nienė užmušė savo motiną.

Urngnay'ans Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga"
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

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

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

C. Paraguay No. 1480,
MONTEVIDEO, URUGUAY.

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

Senovės Lietuvių žinyčia

Ypatingai dabartinės krtkSčiontbės gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galėt aiškiai suprasti Dievo buvimą.

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

283 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir 
MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir 
Kultūrinės minties pastangomis bei laimėjimais, 
pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.

Sekti šių dienų MOKSLINĮ bei KULTURINĮ 
PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinka
mą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus 
informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progre
su, už jį kovotų ir jį ugdytų.

Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių 
apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuo
sius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pa
stangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNA
LAS KULTŪRA.
KULTŪRA yra populiams Mokslo, Visuomenės ir 
Literatūros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruo
tas, išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS, norįs pažinti naująją lietuvių li
teratūrą, neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, 
kaip KULTŪRA.
KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia 
laisvą mintį ir kovoja su reakcija.

KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos gyveni
mą, todėl tikrai kultūringas Amerikos lietuvis, ne
gali apseiti be KULTŪROS žurnalo. Kaina Kul
tūros žurnalo labai prieinama:

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 
KULTŪROS ŽURNALAS

Tilžfa gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.

■mum■■■
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Vietinės Žinios
reikia rašyti: Mr. M. T. Car- 
ney, Board of Civil Service 
Examiners, Watertown Ar
senai, Watertown, Mass.

Bus puikus Jubiliejinis Vėjas išdaužė daug langų. Už ką Rožanskienč supiaus- GYDYTOJŲ ADRESAI
lrr>nr»rta> ! n .. . ___ _________koncertas. j Praėjusio nedėldienio na- ** Gželkai drapanas.

Gruodžio 20 d., Dorches- ktį Bostone buvo labai stip- Veronika Rožanskienč, 
jaunuolių 330 rus vėjas, kuris daugely vie- kuri yra 35 metų amžiaus 

moteris ir gyvena Dorches- 
tery, nuvyko anądien su tu-

TeL Trobridge S330.

Dr. Jok Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTO. 18 
Valandos: 2-4 ir 6-il

Nedėliotais ir &veatadieciai> 
oim 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STB iET
kamp. lnman at arti Cent d afcr. 

CAMBK1UGE, MAS:.

terio SLA.
kp. ir 359 kp. rengia pami- tų suvarė langus į vidų. 
nėjimą 50 metų Susivieniji- Prie Massachusetts avė. bu
mo sukaktuvių. Reiškia, vo įlaužtas didelis restora- 
Dorcfcesterio kuopos ap- no langas, o Dartmouth gat-

Kai kam sekasi.
Pereitą sąvaitę paaiškėjo 

gana keistas dalvkas lietu-
lu Antanu Gželka į jo kam 
barį, iš kur jis paskui žadė

‘Keleivy”TEISMAS UŽGYRĖ BE
DARBIŲ APSAUGOS

ĮSTATYMĄ. ' ——  -------
___ . • ~7,----- . . • • Bostono kriaučiai susiorga-
“Keleivio skaitytojai nizavo Kindeizen Clothing 

turbut jau žino, kad nuo kompanijos ša po j. 
Naujų Metu meina galion .
vadinamas Soeialės Au- kelius sykius pnmiau ou- 
draudos Alėtas, kuriuo įve- v9. bandyta suorganizuot u- 
dama pašalpa susilauku- nU4 to]e Dirbtuve, bet vis 
siems 65 metų amžiaus dar- nepavyko. Bet si kaną buvo 
bininkams. Bet šita senat- ^įversta pasiduot po unijos 

kontrole. Sutarti pasirase 
gruodžio 2, 1936 ant vienų 
metu su Amalgamated 
Clothing Workers of Am 

Kindeizen dirbtuvės dar
bininku susirinkimas buvo 
gruodžio 3 d., ir perskaičius 
sutarties raštą tapo priimtas 
ir tuojaus buvo išrinktas ša- 
pos pirmininkas. Nutarta 
laikyt susirinkimai karta i

i pos, parašysime 
1 kitą sykį.

viu tarpe. Pereitais metais vaikščios Auksinio Susivie- vėj buvo sutriuškintas vie- jo parvežti ją automobi- 
Alcoholic Beverages Con- nijo Jubiliejaus šventę. Ap- nos krautuvės langas. Oro lium namo. Bet paskui jis 
trol komisionierius atėmė vaikščiojime dalyvaus pasi- biuras šį panedėlį pranaša- vežti jos jau nebenorėjo ir 
leidimą saliunui vadina- žymėjusios dainininkės So- vo daugiau audrų Bostonui, ji turėjo eiti namo pėkščia. 
mam Lincoln Cafe, ant fija Vaitkiutė iš Brocktono, Iš vakarų ateinančios netik Užtai ji labai supyko. Ir kuo 
Broadway, So. Bostone. Vė- Akvilė Siauriutė iš Dorches-' audros, bet ir smarkus šal- ilgiau ji apie tai galvojo, 
liau tūli lietuviai tą vietą terio; Helena Snapkauskai- čiai. Panedėlio vakare ėmė tuo jai darėsi pikčiau. Galų

vės pašalpa bus mokama 
tiktai tiems, kurie iki 65 me
tų bus dirbę koki nors dar
bą. Jei kas darbo neturės, 
tas negalės gauti tos pašal
pos. Taigi tokiems yra išlei
stas atskiras įstatymas, ku
lis nustato pašalpą nedarbo 
metu (nuo $5 iki S15 savai
tėje).

Fondas bedarbių pasai
pai susidaro iš darbininko mėnesį pirmą pirmadieni, 
ir darbdavio mokesčių. Lietuvių Kriaučių 149 
Darbdaviai į tą fondą moka skyriaus susirinkimas įvyks 
jau nuo 1936 metų pradžios, gruodžio 11, pėtnyčios ya-
o darbininkai pradės mokė
ti po 1 centą nuo kožno už
dirbto dolerio nuo ateinan
čių Naujų Metų.

Bet ne visi darbdaviai su
tiko tą mokesti mokėti. Pa
vyzdžiui, Boston & Maine 
gelžkelio kompanija atsisa
kė mokėti ir kreipėsi į fede- 
ralį teismą Bostone, kad iš
leistų indžionkšiną. drau
džianti valdžios agentams 
kolektuoti iš jos tą mokesni. 
Ji aiškina, kad šitas įstaty
mas “nekonstitucinis.”

Teismas svarstė šitą bylą 
šį panedėlį ir pripažino,

kare. Bus renkama valdyba 
ateinantiems metams, ir bus 
renkamas gaspadorius su
rengi balių. Ateikit visi 
kliaučiai Į susiiinkimą ir iš
sirinkite kuris jums patin
ka. Nepamirškite!

Raštin. Jonas Usevich.

Watertowno arsenalui rei
kalingas medžio darbų

formanas.
Mus prašo pranešti lietu

viams, kad Watertowno ar
senale, netoli Bostono, yra 
reikalingas formanas prie 
medžio darbų. Algos moka- 

kad bedarbių apsaugos įsta- ma S2.600 metams arba S50 
tymas konstitucijai nei kiek kas sąvaitę. Bet norint tą 
neprieštarauja, kad Kon- vietą gauti, reikia pereiti 
gresas turėjo pilną teisę to- kvotimus. Reikalauajmas 
fcį įstatymą išleisti ir todėl šitoks patyrimas: reikia bu- 
darbdaviai privalo uždėtąjį ti išbuvus 4 metus medžio 
jiems mokesni į nedarbo dirbtuvės mokiniu, arba tiek 
fondą mokėti. Indžionkšino laiko tokį darbą išdirbus, 
gelžkelio kompanija prieš Be to, reikia turėti bent po- 
valdžią negavo. ros metų patyrimo dirbtu-

Vadinasi, bedarbių ap- vės-vedime ir darbininkų 
saugos įstatymas užgirtas. prižiūrėjime.
Kaip jis veikia ir kiek jis Norint gauti blankų apli- 
numato bedarbiams pašai- kacijoms į šitus kvotimus,

nupirko už $600, ir kurie tė ir A. Mašidauskaitė, pia- 
žino aplinkybes, sako, kad nistės. Lidija Januškiutė ir 
buvo užmokėta “su kaupu.” L. Buinis, smuikininkai. Dai- 

Savininkais tos vietos pa- ^uos jaunuolių kuopos mer- 
sirodė: Juozas Lukas, ture- SaičiV ^rupė ir gros Al Sie
jo pusę. o antrą pusę turėjo ve0^ orkestrą.
Luko šeimyna. Vėliau Juo- Prakalbą pasakys adv. 
zas Lukas prisikalbino Joną Bagočius ir d-ras A. 
Valungevičių ir pardavė Vaitkus is Brocktono. 
savo pusę už $2,500, kitaip visko matyt, kad Dor- 
Dasakius, Valungevičius pa- chesterio SLA. kuopos ren- 
liko to saliuno pusininku. Kia tikrai Pul> apvaikšeio- 

x • j • Jimą, todėl Bostono ir pla- 
Po kiek laiko atsirado ir £jos apįeiįnkės lietuviai tu- 

trecias savininkas, Viola rėtų tame parengime visi 
M hite. kuri turėjo 900 se-; Apvaikščiojimo
rų tos savasties ir jos y ar- programa prasidės nuo 2 po 
du buvo leidimas. Is to £iets NoErfolk svetainėje, 
vardu buvo leidimas. Is to &6 Washington Street, Dor- 
ki o nesusipratimai ir Lin-.cheste Trumpoj ateitv, 
coln Cafe jau keli menesiai Dorcheį€rio jaunuoliai ža-
uzdaiSla- V alungevicius uz da pralenkti So. Bostoną, 
savo $2 oo0 nusipirko pasti- Pamatysime ’. Rep. B
pusią kumelaitę, o Lukas __________

abai šalti. gale ją apėmė toks piktu-
--------------- mas, kad ji nuvažiavo į

Nušoko nuo 7-to aukšto. Gželkos kambarį ir supiaus-
Prie Harrison avė. iššoko p J? drapanas į skutus. Kai 

per langą nuo 7 aukšto dže- ^zelko pai ėjo namo, jo kai-
nitorius John Hackett, kuris ^ad -L0
gyveno South Bostone prie kambary buvo Rozanskiene. 
Farragut Road. Nukritęs Rad^. supiaustytas drapa- 
ant šaligatvio jis užsimušė ^s^jis suprato, kad tai jos 
vietoj ir be mažko neužmu- ^ai'bas».ir ^restax 0 Teis- 
šė kito žmogaus, kuris ėjo ma» PnPazino ją kalta, bet
pro šalį. Manoma, kad jis Pa<^eJ° bylą on file._____
įusižudė dėl to, kad jam
buvo atsakytas darbas.

REIKALINGA MERGINA

MEDICINOS
Telefon .t 21124 
DAKTAKAS

C. J. MIKOLA. TIS
Valandos: nuo Ž iki 4 po jietų, 

nuc ? iki 8 vi kare.
107 SUMMEB STRE1ST, 

LAWREiCE, MAS:.

D R. G. L KILLORY
60 SeolUy Square, Roca 22 

BOSTON Telef. Lafayeu,; 2371 
arba Sonerset 2044-1 

Specialia taa Kraujo, Inl.itų ir 
Nenų Ligų.

Vai. nnc 9 ryt iki 7 vak.
Nedėliota, nuo 10 ryt. iki 1.

3 Forais iuoti Kambariai.

Dėl namų darbo, kuri myli vaiku
čius; geras namas ir kartu gyveni
mas. $7.00 į sąvaitę. Kreipkitės tele
fonu: ASPinwall 5896.

Išsiduoda su šilima ir su visais pa- 
rankumais ženotiem arba pavieniam, i 
tik pusė bloko nuo gatvėkarių. Taip
gi turiu parduot typewriter (masinė- Didelis kampinis Storas, biznis iš- 
lę) už prieinamą kainą. Pamatykite, dirbtas per daug metų, parsiduoda 

MRS. MATUSEVICIENĖ <9) i pigiai. Klaust, (9)
17 Frank st., No. Cambndge, Mass. * 208 W. 5-th st., So. Boston. Mass.

BUČERNĖ ir GROSERNĖ

matomai, žino pinigų vertę. 
Tardant reikalą paaiškė-Į

jo, kad Lukas jau keliatą 
saliunų taip pardavė ir pa
ėmė gerus pinigus.

Laisnių boardo tvarkyto
jas Jos. O’Brien pareiškė, 
kad Lukas vėl turi susira
dęs keliatą lengvatikių, ku
riems nori parduot pusinin- 
kystes ir šėrus kituose saliu- 
nuose. Taip rašo “Boston 
Globė” apie Luką 2 gruo-

PIGIAI PARDUOSIU
3 saliunai parsiduoda gerose vieto

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

R. J. VASIL
409 Broad*ay. So. Boston, Mass.

LITHU ANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AL 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

TeL So. Boston 

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DEMTIS A8

VALANDOS: Mac 9 iki K! disnų 
Nuo 2 ik 9 vak.
NEDfiLIL’418: 
iki 1 v. jo pietų 

tik au£įtarus.

Seredonaii iki 12 dicių.
Ofisas “Keleivio” m: ne 

UI BROADWkY, tarp C ir D at, 
SO. BOSTON. MAt‘1.

LIETUVYS I
OPTOMETRISTAS

SULLIVAN’S LIQUOR STORE
295 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

PROSPERITY ..... $1.19 frosperitv
GOLD RIBBON—90 Proof. kv. TIKRA RUGINĖ . $1.59 
1 metų sena. Sample pante 65c. 100 Proof. Virš metų sena. kv.

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

--------------------- EXTRA—EXTRA: ----------------------
NARRAGANSETT — 90 Proof TIKRA DEGTINĖ

Kvorta $1.09 . Puse Galiono $1.95 Galionas .... $3.90

ROMAS—90 proof $1.15jBRANDY—V. O. . $1.39
kvorta ! Pante 90c. Didelė bor.ka

GIN’Ė pilna kvorta 99c. į ALAUS—visokios rūšies. 
VYNAS Pilna kvorta 50c. % Gal. 85c Galionas $1.3S

295 BROADWAY,
DYKAI PRISTATYMAS.

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

syKaę
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X,
X

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

Kalėdoms Dovanu
LAIKRODŽIŲ, ŽIEDŲ, RAŠOMŲ PLUNKSNŲ, 

BRANZOLIETŲ, LAKETŲ
Vėliausios Mados ir labai pigiai.

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

Taisom laikrodžius, žiedus ir akinius. Darbą gva- 
rantuojam.

PARDUODAM RADIOS IR OIL BURNERIUS 
GERIAUSIŲ KOMPANIJŲ.

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Telefonas: SOIT-tb Bo«tnn 4649.
»* - r-*”*“--i rrfW a

K.Xi*KH?.!SIX3w
s
X t*
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Monteiloje šaukiamas lais 
vamanių susirinkimas.
Po D-ro Šliupo atsilanky

mo Monteiloje įsikūrė Eti
nės Kultūros Draugijos kuo
pa, kuri 13 gruodžio turės 
susirinkimą Lietuvių Tau
tiškame Name, kaip 10 vai. 
įyto. Prašomi susirinkti visi 
nariai, nes rinksime valdy
bą ateinantiems 1937 me
tams. Susirinkimą šaukia 
K. V. Žiuris, laikinas orga

_ nizatorius.
Radio programa.

Ateinantį nedėldienį, Bo- WPA paskaitos Lietuvių 
stono lietuvių radio progra- Salėje,
ma bus tokia: Mus prašo pranešti, kad

1. Keturių Karalių orkes- WPA ruošiasi duoti visą ei-
tra iš So. Bostono: Įlę paskaitų South Bostono

2. Norvoodo Mišrus Cho-Į Lietuvių Salėj. Prie to da
ras: busią duodami muzikos

3. Norwoodo vyrų grupė, koncertai, rodomi judomie- 
vadovaujama Izabelės Jar- ji paveikslai ir kartkartėmis

Pradžia 9:30 ryto. Klau- įstatomi scenoje vieno veiks 
sytina ant 830 kilociklių. i mo dramos kuriniai.

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

FLORENCE OIL BURNERS 
ŽEMOS KAINOS.

Nauji ir Vartoti Angliniai Pečiai.
Mattress ir Linoleum Pigiai.

SOUTH BOSTON STOVE
EXCHANGE A. J. ALEKNA

269 Breadw»y, So. Borton. Fl00d g,. Hardwar,

L St. Linuor Store užh>ik0sieninių popieru, plumbingų ir
Parduodam geriausius įvairių rakių nlląi„ trplpyiniu daiktuTONIKĄ, DEGTINĘ, ALŲ Ir VYNĄ visOKiausių geležinių aaiKių. 
Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor- Pristatom tavorą į namus. Da
nais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ii galėsime patarnaut visiems 
ižsienio, pasirinkimas didžiausias ir . ... .. . . , .
vairiausias. geriausiai ir prieinamiausią kai-
PokiUams, Vestuvėms. Namuose Vai- j na. prašome visus užeiti reika- 
sėms ir Baliams. Specialiai kainos , . .
sumažinamos. Pristatom greitai ii lui esant ir persitlkrint. kad mu- 
•eltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vale.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

195 L STREET.
SO. BOSTON. MASS.

03^33
ALE- - - -

. . . tai stiprus Elius, 
gaivinantis 

Elius, kuriuo vyrai 
turi pasigėrėjimo!

- Parodyk į Tjį Kraną

Taipgi 12 ancų bonkomis pas vietos pardavėjus, 
2 už 25c. (tik alus) Didžiajam Bostone

Pamėginkit Naują Pilnos Kvortos Bonką 
32 ancai—30c. (tik alus).

s ■ s i X. s■XI

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

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

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS 

Office Tel. So. Boston 0948.
Res.*251 Chestnut Avė,
Jamaica Plain, Ma

Res. TeL Jamaica 1028-M.

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, REIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (storage) už 

2 nuošimčiu nuo daiktų vertės.
1854 DORCHESTER AVĖ, 

Arti Ashmont Stoties 
DORCHESTER. MASS.

Tel. TALbot 5208.

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 mėnesi duodamas dovanai.

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

Nedėliom tik nuo 10—12.

Išegzaminuoju akis, {riskiriu 
akinius, kreivas akis fitieainu 
ir amblyopiikose (aklou) aky
se sugrą.žir.u šviesą .inkamu 
laiku.
J. L. PAŠ1KARNIS. a D. 
447 Broadviy, So. Bostoi,

Tel. Ualvara uy

Dr Susą* 
Glodme»€wrįį

UETUVt DENTIUfl 
/ALANUOS: »-« Ir 7-».

678 Masiachusetb Avė.,
(PRIE CENTRAL SK ĖBO) 

CAMBKIDGE. MA:S.

J. B. GAILIUS
ADVOKATAI!

VEDA VISOKIAS PLOVAS 
Daro vigus legalius dok.raentoa 

317 C STREEr..' 
(Kampas 3roadwaj) 

SOUTH BOSTON. M. >SS.
Telefonas: South Bostci: 2732 

Namp: Talbot 2474.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Teleph t m 
So. Bot ton 

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILI V 

IR TKOKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pi irios. 

Dideli pagerinimai ir 
HvJraulic Brekais.

Taipgi taisome Automo iilina ir 
Trokus lisokių išdirbytčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Ka pmiunas — sav ininksl.

Taisvmo ir (emonttravim v vi“ta: 
1 HAMLIN STRI TT 

Kamp. East Eighlū St 
SO. BOSTON, M ASS.

P. J. AKUNEVKIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrabus paruošia pagal reikalavimą. Laidoja ant visokių k; pinių. 

Kreipkitės jūsų nubudimo valandoje, mes duosime geriausių atar
os vimą. Adresas:

258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth Boston 4486.

Brocktono ofisas: Tel. Brockton 4110
16Intervale Street, Montello, Mac.

UUFXIZ.lt/



