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Europa Turi Būt arba 
Raudona arba Juoda.

Tik Per Plauką Ne- Riaušės Kanados

TAIP PASAKĖ HITLERIO 
BOSAS GOERING.

Arba fašizmas turįs nugalė
ti demokratiją, arba demo

kratija—fašizmą.
Šiomis dienomis Anglija 

griežtai pareikalavo, kad 
Vokietija, Italija ir kitos 
valstybės sustotų siuntusios 
pagalbą kariaujančioms Is
panijos pusėms. Vyriausis 
Hitlerio mokytojas gen. 
Goering tuoj nuvažiavo Ro
mon pasitarti su Italijos ge
neraliniu štabu, kokį reikė
tų duoti atsakymą į tą Ang
lijos reikalavimą. Mat, Vo
kietija su Italija pripažino 
Ispanijos fašistus kaip “tei
sėtąją valdžią,” todėl joms 
rupi tą “valdžią” išgelbėti, 
kad nereikėtų vėliau savo 
pripažinimą atšaukti ir rau
sti prieš pasaulį iš sarmatos.

Kokį Anglijai atsakymą 
vokiečiai su italais sufoimu- 
luos, kol kas da nežinia, bet 
Vokietijos fašistų erštas 
Goeringas jau pasakė vie
šai, kaip jis žiuri į dabartinį 
karą Ispanijoj.

“Europoje šiandien eina 
žut-butinė kova tarp fašiz
mo ir komunizmo,” pareiš
kė gen. Goeringas šį pane- 
dėlį išvažiuodamas iš Ro
mos.

Komunizmu jisai vadina 
netiktai patį komunizmą, 
liet bendrai kiekvieną idė
ją, kuri atmeta kruvinąjį fa
šizmą. Taigi žiūrint jo aki
mis, ir paprasta demokrati
ja yra “komunizmas.”

Iš Goeringo kalbos išei
na, kad demokratijai ir fa
šizmui Europoje negali būt 
vietos. Turi nugalėti arba 
viena, arba kitas. Europa te
gali būti vienoda: arba 
“raudona,” arba “juoda.”

Iš to kai kurie rašytojai

Rusija Nepritaria
Ispanijos Blokadai
Pereitą nedėldienį Mask

va atsakė į Anglijos suma
nymą uždrausti savanorių

3 . .. . siuntimą Ispanijon. Saviems
šiandien jie tebėra nuo vai- piliečiams Anglija jau už- 
džios taip toli, kaip buvo iš draudė važiuoti Ispanijon ir

_ ■ pat pradžios. Nesiseka norėjo, kad tą patį padary
tiems galvariezams dėl to, tu Vokietija, Francuzija, 
kad liaudis jiems priešinga. Portugalija, Italija ir Sovie- 
Jeigu jiems pavyko viena- tų Rusija.

Italija ir Vokieti ia atsakė, 
kad jos sutiksiančios nesių
sti savo kareivių Ispanijos 
fašistams į talką tik tada,

kitą miestą užimti, tai tik 
ačiū vokiečiams ir itatams. 
Jeigu ne vokiečiai ir italai 
su savo ginklais, tai Ispani
jos fašistai šiandien jau visi jeį Anglija ir Francuzija 
-ėdėtų kalėjimuose. prisidės prie jų anti-komu-

nistinio bloko.
Rusija gi atsakė taip: 

“Nors Sovietai jokių sava
norių Ispanijon nesiunčia, 
iie tačiau nemato reikalo to
kį siuntimą uždrausti bau
džiamais įstatymais.”

Maskvos diplomatai ma
no, kad toks uždraudimas 
dabartiniu laiku butų nau- 

tik Ispanijos fašis-

Ispanijon Išsiųsta 
Amerikiečių Ligo

ninė.
4 ambuliansai, 75 lovos ir

16 aptarnsutcjų vyksta 
Madridan.

Pereitą subatą iš New 
Yorko išplaukė francuzų dingas 
garlaiviu “Paris” piimutinė tams ir tiems, kurie juos re- 
medicinos organizacija Ma- mia, o Ispanijos demokrati- 
drido gynėjams į pagalbą, jai jis reikštų skriaudą. 
D-ro Eduardo H. Barskio
vadovaujama, ši grupė susi
deda iš 16 chirurgų ir slau
gių; ji vežasi su savim 4 
ambuiiansus, 75 lovas ir 12

Madridas, Tai Anti- 
Pašizmo Verdunas.
Madridas dabar virto pa-
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jau daro išvadą, kad Vokie
tija ir Italija nesutiks nu- , „ ...
(raukti pagalbą Ispanijos met I** Prancūzijos sieną 
fašistams, nes tai reikštų
padėt įsigalėti “raudona
jai” Europai. Berlynas su 
Roma nori “juodosios” Eu
ropos.

Ir jų remiami Ispanijos 
fašistai neriasi iš kailio, kad 
sunaikinus demokratinę res
publiką.

Negalėdami paimti Mad
rido, fašistai pradėjo lauž
tis prie Malagos. Malaga y- 
ra svarbus iojalistų uostas 
pietų Ispanijoj ir fašistai gi
riasi paėmę jau keliatą svar
bių vietų eidami prie Mala
gos. Tarp kita ko jiems pa
vyko paimti ir Marbelos 
miestą, kuris buvo didžiau
sia kliūtis ant kelio.

Paėmus fašistams Marbe- 
lą, kunigai tuojaus atlaikė 
tenai mišias ant kalno.

Marbela guli už 35 mylių 
nuo Malagos. Fašistai sako, 
kad dabar jiems esąs atvi- 
ias kelias į Malagą. Jie tiki
si greitai šį uostą paimti 
Bet jie tikėjosi ir Madridą 
“greitai” paimti, o dabar 
pasirodė, kad paimti jo ne 
gali.

Jau septintas mėnuo, kaip 
fašistiški generolai su kuni
gais padegė Ispaniją, tikė
damiesi pagrobti valdžią į 
savo rankas ir įvesti darbi 
ninkams baudžiavą, bet ir

tonų vaistų ir kitokių medi- saulinio anti-fašizmo Ver 
cinos reikmenų, už kurias dunu, sako “New York Ti- 
buvo užmokėta $30,000. Ši- mes.” Nedidelė smiltinga 
tą pagalbą organizavo dak- Manzanres upė, kuri vin- 
tarų organizacija, pasivadi- giuojasi apling Ispanijos so- 
nusi “Medical Bureau of the stinę,* šiandien yra ta de- 
American Friends of Spa- markacijos linija, kuri at- 
nish Democracy.” skiria fašizmą nuo anti-fa-

Be minėtojo* D-ro Bars- šizmo. Nors toji linija kelio- 
kio, šiton grupėn ineina da se vietose įlaužta, bet iki 
Dr. Howard Sorelf, Dr. Phi- šiol da neperžengta. Kaip 
iip Goland, Dr. Nathan Madridas lošia Verduno ro- 
Bloom, visi newyorkiečiai, lę, taip Manzanares atstoja 
ir Dr. Eduardo Odio Perez, Mamą. Ties Mama per pa- 
kubietis, buvęs Havanos saulinį karą buvo sulaikyta 
miesto sanitarijos departa- kaizerio armija, o ties Ver- 
mento viršininkas. dunu vokiečiams buvo su

si organizacija išlips iš kasti milžiniški kapai. Išrp- 
garlaivio “Paris” Havro do, kad ties Madridu ir 
uoste ir traukiniu nuvyks Į Manzanares upe toks pat 
Paryžiun, kur dapirks dau- j galas laukia fašizmo, 
giau vaistų, susipažins su Is-

Lietuvos Derybos 
Su Sovietais.

žinios iš Kauno sako, kad 
kaip savistovi amerikiečių tarp Lietuvos ir Sovietų Ru 
ligoninė, teikdama pagalbą sijos yra vedamos derybos 
sužeistiems ir sergantiems sutarčiai sudaryti. Derybos 
respublikos gynėjams. ! eina Maskvoje, kur tuo tiks 

---------------  lu yra nuvykusi Lietuvos
100 Žmonių Sudegė d?'^ae«a- Kauno žiniomis 

\ , viskas eina švelniai ir jeigu
Traukiny. nekils kokių netikėtų kliu-

Pereitą nedėldienį Kini- •či^’. taj ^eitu lai!<u būsianti 
joje buvo baisus įvykis.! Prirašyta sutartis. 
Bėgdamas tarp Kantono ir Lietuva Rusijoj perka to- 
Honkongo užsidegė trauki- kius produktus, kaip anglis, 
nys su žmonėmis. Nieko a- druska, gazolinas, kerosi- 
pie tai nežinodamas, maši- nas, tabakas, kailiai ir kiti 
nistas varė traukinį visais garntos turtai. 
garais, o liepsnos ūžė į už
pakalį per visus vagonus.
Kinijos traukiniuose nėra

panijos vyriausybe, ir tuo-

važiuos sausžemiu tiesiai Is
panijon, kur ji mano veikti

nušautas Kazys 
Kulis.

Chicagos banditas užmušė 
policmaną, bet Į Kulį jo re- 
. volveris neišdegė.

Mums prisiųsta iš “Chica
gos Daily Tribūne” iškarpa, 
kur aprašytas šitoks įvykis: 
14 sausio vakarą Kazys Ku
lis pastebėjo gatvėje bandi
tą, kuris nesenai apiplėšė jį 
vaistinėj, atimdamas iš jo 
$27. Kulis parodė piktadarį 
policmanui Sullivanui ir 
abudu pradėjo jį sekti. Kai 
Kulis gavo kelis kartus pa
matyt bandito veidą ir gerai 
įsitikino, kad tai yra tas 
pats žmogus, kuris jį apiplė
šė, policmanas jį sulaikė ir 
pradėjo krėsti. Kišeniuose 
vagis nieko neturėjo, bet iš 
vieno jo šono kažin kas pūp
sojo. Kai policmanas pa
klausė, kas ten yra, vagis at
sakė: “Tai mano įlaužtas 
šonkaulis. Aš esu teisingas 
ir doras pilietis, ir viešai čia 
manęs nekrėsk. Vesk mane 

policijos nuovadą, o tenai 
pamatysi, kad aš kalbu tei
sybę.”

Policmanas patikėjo tiem 
žodžiams ir piktadarį palei
do. Bet nuėjęs kelis žings
nius tolyn, banditas greitai 
apsisuko, išsitraukė revol
verį ir šovė į policmaną. 
Kai policmanas susmuko, 
banditas atstatė ginklą į 
Kulį ir tarė: “Dabar aš tave 
paimsiu, tu...” Ir tai sakyda
mas, jis patraukė gaidį vie
ną sykį, paskui kitą sykį, 
bet revolveris kažin kodėl 
neišdegė. Kazys Kulis tuo 
"arpu leidosi bėgti ir taip jis 
šliko gyvas. O banditas 
dingo.

Vėliau policija parodė 
Kuliui daugybę fotografijų 
piktadarių galerijoj, ir Ku
lis pažino tarp jų vieną to 
užpuoliko atvaizdą. Pasiro
do, kad sykį jis policijos 
•ankose iau yra buvęs ir 
vra sėdėjęs kalėjime už 
banditizmą. Jo vardas ir 
pavardė policijoj užrašyta 
kaip Joseph Schuster. Da
bar policija jį gaudo.

Kalėjime.
Pereitą nedėldienį Onta-J 

rio provincijos kalėjime, ne- [ 
toli Guelph miestelio, kilo į 
riaušės, kurios tęsėsi beveik: 
visą popietį ir per kuriasi 
apie 150 kalinių pabėgo.' 
Prasidėjo taip. Visų pirma,' 
kaliniai buvo labai įtūžę ant i

KOVA AUTOMOBILIŲ 
PRAMONĖJ AŠTRĖJA

Vinikas Sunkiai
Serga.

DERYBOS TĘSĖSI 
3 MINUTES.

TIK

General Motors diktatoriai
. * atsisako su darbininkais
kad

rūmą. ravyzdziui, per Ka- New Yorke labai sunkiai 
■ėdąs viršininkai neleido iš-'serga SLA. centro sekreto- ' 
dalinti kaliniams dovanų, rius p. Vinikas. Ji suėm^rtū^ik^Daliaubos kariu Jiems buvo pristatę jnfluenca ir iš .to išsivystęs * ~
namiškiai. Bet galutinai ka-,plaučių uždegimas (pneu- ba£ 1 unijos ir k . 
linių kantrybe trako pereitą monial Knzjs da nepra- t. B * ; kJ g 
nedeldienj, kuomet ant pie- ėjęs. Širdies plakimas ir ai- -jį De„bos tęs6si vos tik 3 

sanmas stimuliuojamas vai-J; ■> nes General Mo
stais. Ligonis tarpais neten- korooraciios diktato-kąs žado. Gyvybė pavojuje. . poracijos oiatatoT • - J v. . J J nai pasirodė baisiai arogan-Jeigu ir pasveiksiąs, tai per ...J. nesukalbami 6

Einant į derybas, unija 
nusiuntė korporacijai savo

Adv. Bagočius Bostone, 
savo viršininkų už jų žiau- gavo šį panedėli žinią, 

Pavyzdžiui, per
tartis.

Šį panedėlį automobilių 
pramonėj buvo paskelbtos

galima duot žinia 
tui sustoti. Todėl

ČILI PLUTOKRATAI 
NUSIGANDO.

s.’:™.sa iaSRSi

masmis- 
apie 100 projektas, kuris reikalauja 

pramonėj• i - nustHtvti viso] pi i livruižmonių visiškai sudegre, o $ • i i • •keUešinrtsiabai apU į—į S“t

gandę, kad reikės kelti dar
bininkams algas.MINIA SUNAIKINO 200 

FAŠISTŲ.
Ispanijos orlaiviai aną

dien užpuolė Bilbao miestą 
ir pradėjo mėtvt bombas,

SKRIDO BRAZILIJON, 
NUTUPĖ BALOJ.

Pereitą sąvaitę iš New 
14 žmonių užmušdami ir 41 Yorko išskrido į Rio de Ja- 
sužeisdami. Dėl šito žvėris- neiro Joseph Costa, žino- 
ko fašistų darbo minia tiek mas portugalų tautos laku- 
ant jų įniršo, kad užpuolė nas. Bet nepasiekęs savo 
kalėjimą ir įsilaužus į vidų tikslo jis buvo priverstas nu 
sunaikino 200 buvusių tenai sileisti Brazilijos balose, 
fašistu. 'Minas Geraes valstijoj.

tų jiems davė pasmirdusio 
valgio. Apie 15 kalinių visai 
atsisakė valgyt. Tuomet sar
gai juos suvarė į atskirą 
kambarį ir tenai iš jų išrin
ko 4 “kurstytojus.” Kaip tik 
tuos keturius pradėjo vesti, 
tai likusieji pakėlė didžiau
si riksmą. Tada pradėjo 
rėkti visas kalėjimas. Kali
niai pradėjo laužyt rakan
dus, deginti lovas ir naikinti 
viską, ką tik sunaikinti gali
ma. Sakoma, kad nuostolių 
padaryta už $200,000. Kali
nių buvo uždaryta iš viso 
700. Apie 150 pabėgo. { va
karą pribuvo kariuomenė ir 
riaušės buvo numalšintos. 
Paskui pradėta gaudyt pa
bėgėlius. Kai kurie buvo su
gauti. Paskui valdžia pa
skelbė, kad kurie patys su
grįš, tie nebus baudžiami. 
Kai kurie sugryžo, bet šį 
utarninką dar 35 buvo lai
svėj.

Kokių Daiktų Žmo
nės Aukoja Ispanijai

“Nevv York Times, rašo, 
kad New Yorko žmonės, 
kurie simpatizuoja Ispani- 
’os lojalistams, renka dra
panas, vaistus, maistą ir ki
tokius dalykus nukentėju- 
dems Madrido gyvento- 
ams. Tarp naudingų daly

kų, buvę gauta ir šitokių 
prabangos daiktų:

700 dėžių krapštukų dan
tims krapštyti, 200 porų 
moteriškų čeverykų su auk
štomis kurkomis, 300 mau- 
Ivmosi kostiumų, 200 pus- 
Frakių (tuxedų), 388 hals- 
ukai, 19 gorsetų, 500 dėžių 
knygų. 78 dėžės pudros ir 7 
šilkiniai cilinderiai.

Iš vaistų daugiausia gau- 
a aspirinos, būtent, 10,000 
dėžių.

Iš M ar lando Reika
lauja $5,000.

E. W. Marlandas kitąsyk 
buvo labai pagarsėjęs alie
jaus spekuliacijomis Okla- 
homos valstijoj. Jis buvo su
tvėręs net savo vardo kom
paniją, “Marland Oil Co.,” 
kurios turtas buvo apskaito
mas į $60,000,000. Nors vė
liau Marlandas buvo iš tos 
kompanijos kontrolės iš
stumtas kitų spekuliantų, 
bet vistiek jo įtaka Oklaho- 
mos valstijoj pasiliko dide
lė ir dabar jis yra tos valsti
jos gubernatorius. Nujaus
dami, kad jis turi daug pini
gų, gengsteriai pereitą są
vaitę parašė jam grąsinantį 
laišką ir reikalauja padėti 
jiems nurodytoj vietoj $5, 
000, kitaip busią “blogai” 
ir jam pačiam ir jo žmonai. 
Marlandas apstatė savo re 
zidenciją kareiviais, kurie 
iabar neprileidžia artin jo
kio nepažįstamo žmogaus.

MIRĖ DANIJOS DARBI
NINKŲ VADAS.

Profesinių Sąjungų Inter
nacionalo raštinė Paryžiuje 
gavo žinią, kad Kopenhago
je mirė Vilhelm Nygaard, 
Danijos Darbo Federacijos 
pirmininkas ir žymus social- 
lemokratns!.

kokias 3 sąvaites negalėsiąs 
dirbti.
MIRĖ GARSUSIS JUDŽIŲ reikalavimų sąrašą. Dery-

DIREKTORIUS
Pereitą nedėldienį Holly- 

wood’e mirė staigia mirtimi 
Richardas Boleslawskis, pa
garsėjęs judžių direktorius. 
Visos geriausios Holly- 
woodo filmos, kaip “Raspu- 
tinas,” “Les Miserables,” 
“The Garden of Allah” ir 
kitos, buvo padarytos jam 
vadovaujant. Jis buvo len
kas, gimęs Varšuvoj, bet da 
jaunas būdamas išvažiavo 
Maskvon ir prisidėjo prie 
garsaus Meno Teatro. Kilus 
Rusijoj 1917 metų revoliu
cijai, jis pabėgo atgal į Var
šuvą, o vėliau į Ameriką ir 
greitu laiku aukščiausios 
vietos Hollyvvoode.

VALDŽIA SUPERKA 
KIAUŠINIUS, KAD PA

LAIKIUS KAINĄ.
Washingtono žiniomis, 

valdžios agentūros AAA 
skyrius kainoms palaikyti 
pradėjo supirikinėti kiauši- 
įius, kad jų kaina nenukris
tų perdaug. Paskutiniais 
■aikais pradėta jausti kiau
šinių perteklius ir dėl to jų 
taina jau pusėtinai nukrito. 
Da prieš Kalėdas tuzinas 
šviežių ir didelių kiaušinių 
bostone kaštavo .60 centų, o 
labar jau galima gauti už 
37 centus.

FORDAS PASTATĖ JAU
25,000,000 MAŠINŲ.

Šį panedėlį Fordas stovė
jo savo Rouge dirbtuvėj, 
Dearborne, ir žiurėjo, kaij) 
jo darbininkai sudėjo dvi 
iešimtspenkiamilioninį ‘for- 
dą.’ Pirmutinį automobilį 
Fordas pastatė 33 metai at
gal.

KAIP VAŽIUOJA 
IDIOTAI.

Štai pavyzdys, kaip idio
mai važiuoja automobiliais. 
New .Jersey valstijoj, tarp 
Kearny ir Jersey City mies
tų, ant Hackensack’o upės 
buvo atidalytas tiltas lai
vams ir skersai tiltą užtrau 
kti plieno vartai. Keli auto
mobiliai privažiavę laukė 
kol laivai praeis. Bet vienas 
automobilius atūžė 60 my
lių greitumu, nuvertė vartus 
ir nudardėjo upėn su visais 
žmonėmis.

INFLUENCA PASMAUGĖ 
350 JAPONŲ.

Telegramos sako, kar 
oereitą sąvaitę Japonijos 
sostinėj Tokio nuo influen- 
?os mirė 350 žmonių.

PERUVIJOS VALDŽIA 
STATO DARBININ

KAMS NAMUS.
Limos mieste Peruvijos 

espublikos valdžia pradėjo 
griauti lūšnas ir statyti dar
bininkų šeimynoms naujus, 
moderniškus namus. Pasta
tyta jau 87 tokie namai. 
Darbininkų šeimynos moka 
už juos nuo 12 iki $16 į mė
nesi.
GAMINS DUJAKAUKES

FRANCUZIJOS ŽMO
NĖMS.

Seino departamento tary
ba Francuzijoj nutarė pa
skirti 10,000,000 frankų du- 
iakaukėms. Beturčiams du- 
jakaukės bus dalinamos ne
mokamai, o pasiturintieji 
urės užmokėt, bet kiekvie
nas turės turėti dujakauke.

boms prasidėjus, General 
Motors korporacijos virši
ninkas Knudson drėbė ant 
stalo popierį su unijos rei
kalavimais ir pareiškė, kad 
jo korporacija negalinti 
kalbėti apie darbininkų al
gas, valandas ar darbo są
lygas, pakol streikieriai lai
ko užėmę dirbtuves. Tai pa
sakęs, jis apsisuko ir išėjo, 
užtrenkdamas paskui save 
duris.

Unijos pirmininkas Mar
tin, palaukęs 3 minutes, irgi 
išėjo iš General Motors 
ofiso.

Unija dabar kaltina Ge
neral Motors korporaciją 
sulaužius paliaubų sutartį. 
Per paliaubas streikieriai 
buvo sutikę išeiti iš Cadillac 
automobilių dirbtuvės, o 
kompanija buvo prižadėjus 
nepradėti darbo su skebais, 
tačiau šito prižado ji neiš
laikė.

Be to, kompanija buvo 
sutikus tartis tik su unijos 
atstovais, o dabar ji su uni
jos pirmininku visai nekal
ba, bet tariasi su neorgani
zuotais darbininkais, kurie 
į paliaubų planą visai ne
įeina.

Pagaliau kompanija buvo 
prižadėjus, kad išėjus iš 
empų dirbtuvės (Anderso

ne, Ind.) ii leisianti jiems 
ramiai pikietuoti dirbtuvę iš 
auko. O dabar ji pasišaukė 

tenai policiją ir areštuoja 
pikietus.

Akyvaizdoje šitokio kom
panijos akyplėšiškumo, uni
ja paskelbė, kad streikas 
turi būt sustiprintas ir dar
bininkai turi laikytis tol, 
kol kapitalo diktatūrai bus 
nulaužti ragai. Nors strei
kas darbininkams neša di
delius nuostolius, bet kom
panijos biznis kenčia dar 
labiau. Fordo darbininkai 
tuo tarpu nestreikuoja ir jis 
savo automobilius parduo
da, o General Motors negali.

Washingtone kalbama, 
kad į automobilių darbinin
kų streiką žada įsikišti ir 
prezidentas Roose veltas. 
Kuo šita kova pasibaigs, 
šiandien da sunku pasakyti. 
Dabartiniu laiku streikuoja 
jau apie 135,000 darbinin
kų General Motors fabri
kuose.
NUSIŽUDĖ ANGLIJOS 

KARININKAS.
Pereitą subatą Londone 

nusižudė Anglijos armijos 
kapitonas Boothbay. Sako
ma, kad jis išėjęs iš proto, 

•Tai vis karo pasekmės.
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Įdomesni Siu Dienų Įvykiai Ir Žmonės.

APVERKIA BAŽNYČIAS. NEŽINO, KUR DĖTI TMD.
rr , r n .1 — sJ KNYGAS.
Tūlas J. Butkevičius rašo

Brouklyno ‘‘Vienybėj” apie Matyt, da yra kur nors 
‘ neapsakomą bolševikų te- neišdalytų knygų, kurias 
lora Ispanijoje." Tarp kitko Tėvynės Mylėtojų Draugija

1b sako:
‘‘Pačiame Madride, nuo pe- 

naetų liepos 25 d. nebuvo 
laikytos nei vienos mišios. Vi
sos bažnyčios, o ypač sekma
dieniu Oratorijos sugriautos 
ar sudegintos. Jeigu kurie ku
nigai, vienuoliai ar kiti tikin
tieji žmonės, kur ir paspruko, 
—tai jau visas jų turtas, ko
kį tik jie turėjo, raudoniesiems 
teko.”

Žinoma, visa tai yra eili
nis fašistų melas. Jie rašo 
taip, kad išrodvtų, jog Ispa
nijos žmonių išrinktoji val
džia ir visi respublikos gy
nėjai, tai tik vieni “bolševi
kai,” vieni tik “raudonieji,” 
kurie tik piauna kunigus, 
griauja bažnyčias ir grobia 
šventąjį tavorą.

Bet kas gi šitokiom žiop
lom pasakom gali tikėti? 
Juk visi žino, kad komunis
tai Ispanijoj yra silpniausia 
partija, ir kad dabartinėj Is
panijos vyriausybėj iš viso 
yra tiktai du komunistai!

Tai viena.
Antra, kodėl musų deši

nieji nieko nerašo apie fa-

reitų

seniau leisdavo, nes pradė
ta svarstyti, kur tas knygas 
dėti. Kaž-kas patarė nusių
sti jas Lietuvon, bet kiti tam 
priešingi. Pavyzdžiui, Tys- 
iiava “Vienybėj” rašo:

“Ir man atrodo, kad Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos knygų 
siuntimas j Lietuvą butų pa
našus to kūdikio pastangoms, 
kūdikio, kuris su arbatiniu 
šaukšteliu bandė perpilti eže
rą į jurą.

“Kam tos Tėvynės Mylėto
jų Draugijos knygos reikalin
gos Lietuvoje?

“Jeigu reikia vežti knygas, 
tai tik jau ne iš Amerikos j 
Lietuvą, bet, greičiau, iš Lie
tuvos į Ameriką. Per tą laiką 
kol TMD. merdėjo, tai Lietuva 
išleido tiek knygų, kad dabar 
ten net labai rimtai pradėta 
rūpintis kur jas reikės padėti.”

Tysliava mano, kad ge
riau butų tas knygas išdali
nus Amerikos lietuvių jau
nimui.

Mes irgi savo dvylekį prie 
to pridėsime. Mes manom, 
kad p. Tysliava klysta. A- 
merikos lietuvių jaunimui 
TMD. knygos netinka nei

čia yra suglausti 3 atskiri vaizdai, būtent: (1) Gen. Emilio Kleber. kuris vadovauja lojalis
tų kariuomenę Madride. (2) Indijos mieste Kalkutoj anglai pareiškia ištikibybę naujam savo 
karaliui. Jurgiui Vl-tajam. (3) Amerikos demokratų vadas Bankhead. kuris atidarė 75-tojo 
Kongreso sesiją.

AMERIKOS L. K. BOSTONO APSKRIČIO 
KOMITETO PRANEŠIMAS.

1936 metų 1 lapkričio i- pijų, parduodant po 5 cen- 
vykusi South Bostone drau- tus. Jis siūlo šį darbą pasi- 
gijų atstovų konferencija imti Vykdomajam Komite- 
Lietuvos demokratijai ginti, tui Chicagoje, nes nėra abe- 
atrado, kad kova už Lietu- jonės, kad ir kiti apskričiai 
vos žmonių laisvę bus daug norės tokios literatūros gau- 
sekmingesnė, jeigu bus tam ti. Musų komitetas mano, 
tikslui gerai organizuotas kad chicagiečiai galėtų iš 
aparatas. leisti tokios brošiūros iš kar-

Kadangi daugely koloni- to 25,000 egzempliorių.
’u jau veikė lokaliniai Ame Susirašinėjimui nutarta 
•ikos Lietuvių Kongreso ko atspausdinti 500 laiškų ir 
įritėtai, ui konferencija nu- tiek pat vokų su Bostono 
tarė Įsteigti iš tų komitetu Apskričio Komiteto vardu 
Bostono Apskritį ir išrinko įr narių adresais. Pastovus 
Apskričio Komitetą. Ai)- adresas Komitetui nutarta 
skričio uždaviniai ir tvarka pasirinkti “Keleivio” ofi- 
smulkiau yra išdėstyta Ap sas: 253 Broadvvay, South
skričio Konstitucijoj, kuri 
buvo paskelbta 1936 metų 
53-čiame “Keleivio” nume 
yje-

Apskričio Komitetas tu 
rėjo jau du susirinkimu. Pir
mutiniame susirinkime Ko
miteto nariai pasidalijo pa 
"eigomis. S. Michelsonas

Boston, Mass.
Susirinkimo pirmininkas,

S. Michelsonas.

šistu teroru Ispanijoj? Kas kalbos, nei turinio žvilgsniu, 
gi dabar griauja ir degina Kas iš jaunuolių norės skai-

žmcgus, jau treji metai kaip 
vedęs ir turi vieną vaiką. Jc 
ūgis siekia truputi mažiau kai 
5 pėdos ir 8 coliai. Mėgiamiau
sia jo spalva kojinėms ir kak
laraiščiui yra mėlyna. Po te 
seka pilka. Jo
pietus susideda iš spirgintos 
jautienos, keptų bulvių ir Bru- 
selio kopustukų. Jis mėgsta 
obuolinius skanskonius. Baž
nyčion jis neina, tačiau ne
skaito save ‘bedieviu.’ Jis 
mėgsta skaityti detektivų pa
sakas, misterijas, biografijas

Ar Negeriau Butų Lietuvių Socialistų Są
jungai Atsiskyrus Nuo Socialist Party?

Buvo laikai, kuomet A-1 3. Sąjungiečiai veikia be-
merikos Lietuvių Socialistų veik išimtinai tarpe lietuvių

šventadienio Sąjunga veikė savystoviai, 
' nepriguiėdama prie Ameri
kos Socialist Party. Ir ji ta
da buvo pati veikliausia ir į- 
takingiausia organizacija 
musų išeivijoj.

Vėliau lietuviai socialistai 
susijungė su amerikonais 
socialistais. Ir jie tebėra su

Draugijos, kurios jau užsi
mokėjo 1937 metų duoklę 

į Apskritį.
Per “Keleivi” prisiuntė 

, . .... _ Apskričiui savo duoklę už
paskirtas pirmininku; Ignas 1937 metus šios organizaci- 
Kubihunas, vice-pirminin- jog.
ku; Barčienė užrašų rasti- ” į Hudsono: H. L. Pilie- 
mnke; J. Virbickas, kasie- čiu Kliubas, $2.00; ALDLD 
num; V. Amesta. finansų 103 kuopa> gL00 duoklių ir 
sekretorium; B. Kontrimas S1>oo aukų Apskričio reika

lams; LDS 66 kuopa, $1.00; 
H. L. Laisvės Pašelpinė 
Draugija, $1.00, ir TD Ap
sigynimo 20 kuopa $1.00

_ . Viso labo iš Hudsono gauto
Paaiškėjo, kad beveik visos g7 ųų
kolonijos Bostono apylinkė;;' jg Montellos: po $1>oc
oageidauja prakalbų marš-1 prįsiuntė Birutės Draugys- 
ruto, ir beveik visos norėtų tė, Vienybės Draugystė, 
orakalbų tuo pačiu laiku, į Lietuviu Bendras Frontas ir 
būtent, apie 16 vasario. į KP Lietuvių Frakcija. Viso 

Apskričio Komitetas ne-’įg Montellos gauta $4.
•anda galimybės šitokį, ko-; Bostono Apskričio Komi- 
’onijų pageidavimą išpildy- betas taria aukščiau paminė
ki, nes nėra tiek kalbėtoju, toms organizacijoms broliš-

tr A. Dambrauskas, kontro
lės komisija.

Antrame susirinkime, ku 
ris įvyko 8 sausio, buvo 
-varstomi dienos klausimai.

darbininkų ir Lietuvos klau
simais. Čia amerikonai 
mums negali nieko padėti. 
Bet musų duoklės dabar ei
na j Partiją, kuomet mums 
savo reikalams pinigų nuo
lat trūksta. Jeigu pasilaiky
tume tas duokles savo orga
nizacijos ižde, tai galėtume 
duoti nariams literatūros, 
siuntinėti kalbėtojus Į kolo
nijas ir tt.

4. Prie mus nori prisidėti 
ir kanadiečiai. Jau Įsikūrė 
socialdemokratų kuopa (iš 
16 narių) Toronto mieste. 
•Jos komitetas kreipėsi į Chi- 
cagą, prašydamas mokesčių 
knygelių ir įstatų. Yra už- 
megsta ryšiai ir su socialis
tinės minties draugais Mont- 

tai kažin, ar mes galėtume reale. Jeigu mes priklausy- 
. prieiti prie vieningos nuo- sįme Socialistų Partijai, tai 
įmonės. aišku, kad tu draugų mes

Svarstant šituos dalykus, negalėsime i savo organiza- 
kilo da vienas klausimas: ar cįją priimti, nes jie nėra šios 
ne butų geriau^ kad Lietu- šalies gyventojai.

ir knygas apie keliones. Jis n e- jgįjungę iki šiol. Bet kai da- 
skaito nei romanų, nei nove- • bar amerikonų organizaci-

Madridą? Juk fašistai. Mes tyti lietuviškai Pasaulio Is- Hų. nei poezijos, nei filosofijos,! ,-0> jyvko ^kilimas, tai Drieš 
d a nematėm nei vienos ži- tori ja arba Kultūros Istori- i nors apie sveikata iis retkar- i:_..   :da nematėm nei vienos ži- tonja 
rios, kui- lojalistų orlaiviai kad tuos dalykus jiems, 
mėtytų bombas 'i fašistų jau nusibodo mokyklose | 
kontroliuojamus miestus, malti gerai suprantamoj an- Į 
Met ir patys Ispanijos fašis- kalboj?
tai tekiais dalvkais vvriau- Bet Lietuvos žmonėmsi 
gybininkų nekaltina. O fa- tos knygos butų labai nau- į 
štatai bombarduoja Madri- dingos. Kas iš to, kad tenai į 
dą kas dieną. Kaip korės- daug knygų išleidžiama?;?10 nPas 
pondentai praneša, sugriau- Liaudis jų neskaito, nes ne- ‘ 
ta ir sudeginta iau ketvirta- turi iš ko nusipirkti. Antra, ’ 
dalis miesto, kur gyveno kokios knygos dabar Lietu- 
pusantro miliono žmonių. voje leidžiamos? Pasakos ir

Kodėl gi mūsiškiai tauti- K.okia nauda *
rinkai ir klerikalai nemato tok?’L 
š’to teroro, bet nuolatos pie- ^i1.la ^Snj° Č1' j a
ra apie bažnyčių “naikini- - Lletuv0Je dabar Pradeda

nors apie sveikatą jis retkar
čiais nusiperka knygą, jeigu ji 
ne brangesnė, kaip 50 centų. 
Jis neatsakinėja į paklausi
mus, kurie paliečia jo privati
nius siekius.“

lietuvius socialistus savaimi 
kilo klausimas: kas mums 
dabar darni? Jeigu pasi
likti su amerikonąis ir to
liau, tai su kuria jų grupe 

‘eiti? Vieni lietuviai gal pri- 
Tai toks yra vidujinis an- taria vienai pusei, kitiem 

gal kita patinka. Jeigu pra
dėti ši klausimą rimtai rišti,

! ŽEMAIČIAI, SU- 
KRUSKIT!

(Prisiųsta)
Užsispyręs kaip žemai-Įyjų Socialistu Sąjunga visai

mą?” kurtis
, _ is," dažnai tenka nugirsti
knygynėliai, kurie Tikriausia teisybė, jei že

Jeigu ir buvo kuri bainy- užsisPlre-tai ir ne
. a ~ lietuvius prašydami paau

cia sugauta. tai ką gi ji koti jįems knygų. Taigi, jei- 
reiskia prieš ketvirtąją.j ypa TMD. neišdalintų
miesto, kur] . suplovė tam- knygUj tai wltiems
CT,.J®n'’-”8rai fašistai. Ką nėliams jos butų labai nau- 
retskia tascia bažnyčia pnes dinga dovana!
taikstančius namų, kuriuose __________
gyveno, niekuo nekaltos šei
mynos su mažais vaikais?
Ką reiškia, pagaliau, už
muštas vienas-kitas bergž
džias kunigas prieš tūkstan
čius tėvu, kurių moterys ir 
vaikai liko našlaičiais? :

t

. Kodėl gi musų reakcinin
kai apie šituos dalykus ne
pagalvoja?

KĄ JIE ŽINO?
Chicagos kunigu “Drau

gas” išrietė šitokį pamoks
lą: Į1

“Pastaruoju laiku jungiasi 
moterystės luoraan daug jau-1 
nuolių. Senesnieji jiems linki 
laimės ir gražaus sugyvenimo. 
Ir mes to paties jiems linkime. 
Tik primename jiems, kad ei
dami į tą luomą gera: butų pri
sirengę, nes jis yra labai svar
bus, daug atsakomybės ir reik
šmingų ir nelengvų pareigų 
užsideda.

“šventasis Tėvas savo enci
klikoje apie moterystės luomą 
primena: ‘Taigi, tie. kurie eina 
į moterystės luomą, tebūnie 
gerai prisirengę’.”

PATRIOTŲ NEAPYKAN
TA ATEIVIAMS.

“Vilnis” rašo:
“.Senatorius Reynolds, de

mokratas iš North Carolina, ir 
kongresmanas Starnes. iš Ala- 
bama, dar vis nesiliauja su 
savo anti-at ei viską propagan
da. Išrodo, kad juodu liuosa 
valia pasidavė Hearsto koman
dai. Tūli pietinių valstijų poli
tikieriai nieko neužmiršo ir 
nieko neišmoko. Ateiviai jiems 
išrodo, kaip viso pikto pradžia 
ir pabaiga Amerikos gyveni
me.

“Laikraščiai prarąeša, kad 
tuodu ponai rengiasi pasiūlyti 
kongresui tuos pačius Hearsto 
padiktuotus sumanymus sure
gistruoti visus ateivius ir de
portuoti tuos ateivius, kurie 
gauna pašalpą. Tuo pačiu atsi
kvėpimu jie siūlo deportuoti 
visus ateivius, kurie šiokiu ar 
tokiu budu nusikalto šios ša
lies įstatymams. Vadinasi, be
darbiai statoma vienon eilėn 
su kriminalistais! Be to, tuo
du ponai nori dar labiau suma
žinti kvotinę imigraciją.”

Patriotai visi tokie. Ne-
tai

Ar tai ne juokai? Bergždi
senberniai kalba apie’ “mo- apykanta kitataučiams, 
tėvystės luomą.” Ką gi jie jų religija.
gali apie tokius dalykus ži-i ---------------
roti? Juk šventraštis sakoj VIDUTINIS ANGLAS, 
kad kunigai.nevalia, “nei „Di t«h„ dar8
pamislyt apie motetų. Tai koIdeetą, kad nustačius vi- 
fc k'Jgl £e. re8!??8*1" autinio anglo tipą, ir Štai

ruošti.” jeigu jie patys
griesija”?. “Tis v™ 30 metų amžiaus

nusilenks.
Prieš penkius šimtus metų 

Didysis Lietuvos Kunigaik
štis Vytautas buvo Žemai
čių kraštą užrašęs kryžiuo
čių ordinui, bet save valdy
ti žemaičiai nedavė.

Šiandien žemaičiams prieš 
akis stovi dar vienas jų vie
ningumo ir užsispyrimo 
bandymas. Šiandien jie nori 
pasistatyti muziejų Telšiuo
se, ant Masčio ežero kranto, 
kur yra buvę Lietuvos didi
kų kunigaikščių Sapiehų rū
mai. Muziejus skiriamas su
krauti ir apsaugoti nuo ny
kimo Žemaičių krašto isto
riniams, etnografiniams ir 
liaudies meno turtams, Že
maičių krašto praeities bui
čiai atvaizduoti.

Žemaičių kraštas turtin
gas senovės turtais. Neap
sakomos vertybės yra išga
bentos svetur, tačiau jų yra 
da ir šiandien šiaudinėj že
maičio pastogėj. Taigi nori
ma Žemaičių krašte sukurti 
kultūros židinį ir kaip gali
ma daugiau tų turtų surinkt 
ir apsaugoti ateičiai.

Redakcijos pastaba: Be
abejonės, Amerikoje gyve
nantieji žemaičiai irgi prisi
dėtų prie šito darbo. Gaila 
tačiau, kad šito muziejaus 
statyba yra pavesta ne pa
čiai žemaičių visuomenei, 
bet klerikališkai-fašistinei 
mašinerijai. Muziejaus sta
tybos “protektorium” pasi
rašo švietimo ministeris 
Tonkūnas, o pirmininku — 
Telšių vyskupijos “oficio- 
las” pralotas Narijauskas.

Pažangioji Amerikos lie
tuvių visuomenė nedali šito
kiais žmonėmis pasitikėti.

pasitrauktų iš Socialist Par- Atsiskyrę nuo .Partijos, 
tv ir gyvuotų savystoviai, mes galėsime veikti lais- 
kaip ji gyvavo seniau? vįau ir sėkmingiau. Kas no- 

Nortvoodo draugai yra iš- ros: galės dalyvauti politi- 
sireiškę, kad geriau butų at- ^oj®, ^et nuolatinis musų 
si skirti ' darbas bus apšvieta. Pne

Dabar ir chicagiečiai pa- to darbo bus galima pri- 
sisakė už atsiskyrimą. traukti daug lietuvių darbi-

Bet galutinai šį klausimą kVne ®usų idėjoms
gali išspręsti tiktai visa or- pritaria, bet šiuo laiku pne 
ganizaciia, referendumo politinių partijų dėtis neno- 
keliu. Todėl Pildomasis Ko- kadangi tos partijos sian- 
mitetas turės pravesti refe- ?.lep Pagyvena knzĮ ir ne- 
rendumą. kad nariai galuti- ?¥11.a’ KaiP toliau tvar- 
nai ši reikalą išspręstų. kysis.

Jeigu bus nutarta atsi- “Keleivio” redakcija ma 
skirti, tai turės but paskirta no, kad draugė Jurgelionie 
komisija, kuri pagamintų nė sako tiesą.
naujos konstitucijos projek- —-
tą, išimtų čarterį ir kitus for- Etiopijoj KarOS Dar 
malumus atliktų. T h ’

Draugė M. Jurgelionienė, ’ €Oeina.
dabartinė Pildomojo Komi- —;-----
teto sekretorė, yra tos nuo- Užėmę Etiopijos sostinę, 
monės, kad lietuviams bus italai buvo paėmę palyginti 
geriau nuo Socialist Party mažą krašto dalį. Didesnė, 
atsiskyrus. Ji argumentuoja daly dar buvo likę net etio- 
taip: pų kariuomenės, su kuria ir

1. Kaip politiškos partijos dabar italams tenka susi-
dalis, musų LSS neturėjo ir durti. Štai paskutinė žinia iš 
neturi pasisekimo; faktinai Etiopijos įvykių .skelbia 
visas musų darbas susidėjo kad italų kariuomenei už- 
:r tebesusideda iš apšvietos imant Vakarų Etiopiją susi 
skleidimo. Taigi tenka pa- jungusioms trims italų kolu- 
daryti logišką išvadą, kad mnoms, pavykę laimėti le- 
musų Sąjungai bus sveikiau, miamą mūšį su rašo Imru 
’eigu ji ir veiks kaip Sočia- vadovaujamais etiopais. Ra
istinės Apšvietos Organiza- lų pranešimais, po to mūšio 
rija. rasas Imru pasidavęs italam

2. Amerikos Socialistų ir pareiškęs, kad jis su vi- 
Partija yra suskilusi. Dau- sais savo šalininkais pasi- 
gelis jos organizacijų atoki- duodąs. Po šito mūšio, kaip 
*ose valstijose ir dvi stip- pranešama toliau, italų ka- 
'iausios svetimkalbės są- riuomenė galėsianti už ke- 
’ungos (suomių ir žydų) yra Iių dienų pasiekti Etiopijos 
Jtsimetusios nuo Partijos. ’ vakarų sieną.
Sąjungiečiams nėra reikalo1 Oficialiai pranešama, kad 
būti susirišusiems su viena 
amerikinių socialistų frak
cija, kuomet musų taįe yra 
laug (gal but daugiau) 
draugų, simpatizuojančių 
kitai srovei.

kartu su rasų Imru buvo pa
imta į nelaisvę dar 800 etio
pų karių. Be to, buvo paim
ta daugiau kaip 1,000 šau
tuvų ir penki kulkasvai- 
džiai.

kad vienu laiku butų gali
ma visur prakalbas turėti. 
Todėl Apskričio Komitetas 
ragina lokalinius komitetus, 
vietoj prakalbu, ruošti va- 
tarėlius savo jėgomis. Gali 
but vakarienė, gali but kon
certėlis, diskusijos ir tt. 
Kiekvienoj kolonijoj gali
ma rasti jaunuolių, kurie 
gali padainuoti, padekla 
muoti, pagriežti smuiką, pa
skambinti pianą ir tt Tokie 
vakarėliai yra ypač pagei
daujami dėl to, kad jie i- 
‘raukia musų jaunimą į kul- 
‘urinį visuomenės darbą. 
Galima išmokinti jaunuoliu 
grupę ir kokią lengvą kome 
diją suvaidinti.

Tai yra kolonijų komite
tų pareiga.

Be to, Apskričio Komite
tas pataria kolonijų komite
tams, kur galima, organi
zuoti aukų rinkimą. Chica
giečiai, pavyzdžiui, nutarė 
rinkti aukas nuo 1 iki 16 va- 
ario. Aukos yra renkamos 

Lietuvos žmonėms, nuken- 
tėjusiems nuo fašistinio te
roro.

Kad butu geresnė kontro- 
’ė, Apskričio Komitetas nu
tarė, kad kolonijų komite
tai neprivalo laikyti pas sa
ve daugiau pinigų kaip $25. 
Didesnės sumos turi but 
perduodamos Bostono Ap 
skričio Komitetui, kurio ka
sierius, drg. J. Virbickas, y 
ra pastatytas po kaucija.

Toliau, Bostono Apskri
čio Komitetas atranda, kad 
visuomenei supažindinti su 
Amerikos Lietuvių Kongre
so nutarimais ir lokalinių 
komitetų veikla, būtinai rei 
kia išleisti brošiūrą, kurioj 
butų trumpai, bet vaizdžiai 
nušviesta fašistinės diktatū
ros Lietuvoje įsigalėjimas, 
jos žiauri kova su krašto gy
ventojais, pagaliau galingas 
Amerikos lietuvių protestas, 
pasireiškęs Clevelando kon
gresu, ir kaip dabar to kon- 
geso nutarimai yra vykina
mi gyvenimam Brošiūroj tu
rėtų tilpti ir visos Amerikos 
Lietuvių Kongreso rezoliu
cijos.

Bostono Apskričio Komi
tetas mano, kad šiame ap
skrity galima tokios brošiū
ros išplatinti apie 10,000 ko

ką ačiū!

VISKO PO BISKf.
Žarnomis gaisrą gesina.
Kauno Žaliajame Kalne 

buvo anądien kilęs didelis 
gaisras. Rašydamos apie tą 
Įvykį, “Lietuvos Žinios” sa
ko:

“Važiuojant į gaisro vie
tą viena ugniagesių masina, 
vežusi žarnas, pakelėj suge
do ir pasiliko.”

Vokiečiai iš žarnų daro 
dešras, o lietuviai gaisrus 
žarnomis gesina. Kas šalis, 
tai mada.

“Kuteriai.”
Lietuvos laikraščiai aną

dien pranešė, kad Klaipė
dos uoste “susidūrė du knL 
tenai.” Vos dasiprotėjaut 
<ad tai pasisavintas anglį) 
jurininkų terminas “eutter,” 
tas lietuviškai butų “greit- 
aivis.” Ar nevertėtų mums. 
amerikiečiams, įsteigti Kau
ne lietuvių kalbos mokyklą 
kad jie neužmii-štų tenai lie
tuviškai kalbėt?

Ir jie gyvena ant ratų.
“Jus, amerikiečiai, 

tiek daug automobilių, jog 
išrodo, kad jus juose ir gy 
venat,” stebėjosi anądier 
Haagos dienraščio “Haagi- 
sche Courant” leidėjas Sij 
hoff. Ir jis pridūrė: “Mes, 
olandai, iš dalies irgi ant ra
tų gyvenam, bet mes va
žiuojam ant dviračių. Mes 
jų turim Olandijoj 3,000,- 
000.” O Lietuvos liaudis ga
li pasakyt, kad jai nereika
lingi nei automobiliai, nei 
dviračiai, nes ji d a neiŠbri- 
do iš purvyno.

turi'

Ne poetai, bet farmenai,
“Kad būti geru poetu, tai 

reikia tik dviejų gerų akių 
ir reikia gyventi Maine’o 
valstijoj,” pasakė rašytojas 
Robert P. Tristram Coffin, 
laimėjęs Pulitzerio prizą. 
Ar gi tai tiesa? Aš pažįstu 
daug žmonių, kurie gyvena 
Maine’o valstijoj ir turi po 
dvi akis, bet visi jie yra tik 
geri farmeriai, o ne poetai.

Cibokas Riestasis.
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Pasikalbėjimas 

Maikio su Tavu

KAIP GYVENA U2 VOLGOS CARO 
IŠTREMTI LIETUVIAI.

Jų yra tenai du kaimai: nikliai į tą skaičių neįeina.

▼

Lietuva Kryžių Šešėliuose
‘Čiornaja Padina 

tovka.”
“ ir “Li- i “Kolchozo laukuose dir

ba 10 traktorių iš artimiau-
PARAŠĖ J. LAISVŪNAS ---------r

(Paimta iš "Laisvosios Minties” išleistos brošiūros.)

sios MTS.
‘‘Daugiau kaip 20 kolcho- 

zininkų turi savo dviračius, 
turi siuvamas mašinas ir kt.

“Paskui techniką vejasi ir 
naujų jos kadrų augimas, nuveiktais 
Šoferiai, traktoristai ir kiti blaivinimo

(Tąsa) juk už tokį “šventvagišką” darbą papras
ti piliečiai butų buvę ištremti į katorgą.

Panašus dalykai buvo pradėję kartotis 
... . ... ir 1922—1926 m., krikdemų trišadės val-

Lietuvos kunigija mėgsta pasigirti savo dymo metu. Katalikiškoji blaivybės drau- 
“didziais darbais liaudies gjja, vadovaujama klebonų ir vikarų, ’mier 
rityje. Jie laiko save blaivy- stekuose steigė traktierius ir per juos 

geras 
olatos

— ............................ ---------------------- ------------------------------ ...----------— — t blaivybės
tojo” numery apie juos ra- Kia.irJa’ leiKS. n aaug yia gįrtuoklybę; bet tuo pačiu laiku jie laikė traktierius, bet nelankyti žydų ir bedievių 
šo: norinčių tos technikos mo- degtinės varyklas ir karčiamas, į kurias laikomų karčiamų. O juk tuo metu katali-

“Apie pusantro šimto ki- jų parapijiečiai sunešdavo paskutinius kiškos paitijcs turėjo seime daugumą ir
lometrų nuo Saratovo, anoj Spalių 14 d., 193b,kol- g^tikus. Ir tik tada, kai iš jų rankų išsly-, lengvai galėjo išleisti įstatymą, draudžian- 
pusėj Volgos, neaprėpiamų c“9^°. valdybos posėdyje do bravorai ir karčiamos, kai šitie šaltiniai tį laikyti karčiamas. Ir valstybinį degtinės 
juodžemio stepių slėnyje. rei£eJ0 paskirtu b žmones į neįdavė jiems pelno, jie visu smarkumu monopoli galėjo panaikinti, ir visus bra- 
prie upės Mali j Uzen, stovi tiaktoiių kursus, tai 30 zmo prad^j0 pulti girtavimą. ! vorus uždaiyti. Bet niekas nekelta šakos,
Raima?8 C’1°rn°S Padinos kus Ppa4iškimusJ praš^dT Žemaičių Kalvarijos dom*ninkonai tu‘„e? k^^^
kaimas. _ • - uasįusti i Rui-rur ta- lėjo b karčiamas, kurios 1646 m. davė Pai 1}ei kunigai. .Nors jų lupos n neva

“Tą kaimą sukure lietu- ™ <kaičiuie būvo oaduSi auRsi pelno. Raseini do_ į smerke girtavimą. bet rankos mielai šerne
viai valstiečiai, caro vai- y snaiviuje uuvu įmuuuu : : k • tnrsin 7 t-M.-piomac nriZ di pelną is bravorų ir karčiamų kasos, dyinc išsiusi TiPtnvrtc trys mergaičių pareiškimai, mininkonai tuiejo / kaiciamas pne ai- e * * .

• - .... “Išaue-o ir vadovaujant-’ dziuiu vieškeliu, kuriose gerdavo degtinę Dabar apie žmonių švietimą.1863-64 metais UZ Sukilimus , ,1?aUgO, \aaU\aUjant .. haidfifliininkai k* b-šiaiiV na vi- ‘ - • r r - •iv npiitilrimvhp pari’zmni kolchozo kadrai, kaip sta- ne tlk JU baudžiauninkai, bet n šiaip pa-. Kaip kunigija rūpinosi liaudies svieti- 
mpni chanovietis Antanas Mikšis, rapijiečiai ir pakeleivingi. Palėvemo vie- mu, matyti iš to, kad “Lietuvos ir Lenkijos

nni Ppdinni 4 hitdnLnini’i kuris vadovauja plantacijų nuolynas turėjo 3 karčiamas, kunos duo- vyskupams reikalaujant, Lietuvos Statute 
Sipėi kuriu ki darbams, stachanovietLs Ko* davo daugiau pajamų, negu mišios ir ka- buvo Įterptas nuostatas, kuriuo prastos
™ valenko—kokvbės inspekto- leda. Dotnuvos bernardinai turėjo išnuo- kilmės žmonės išskiriami iš aukštojo
Sn o-nrnrns ^lvm, i• Phian’ rius, Mvkolas*Kergelis. Čia moję vieną karčiamą ir bravorą. Varnių dvasiškių luomo. Miestelėnai ir valstiečiai 

nūn ^in^nn«.pfldinnč anksčiau buvo kataliku baž- rokitai valdė 5 karčiamas ir degtinės bra- galėjo būti tik kamendoriais ir paprastais 
y-nn^in “mdnnS ” Tntu nyčia. Dabar bažnyčios ne- vorą. Kolainių karmelitai turėjo 2 karčia- vienuoliais, bet jokiu budu ne prelatais ir 
bnnS- nndandvLri bereikia. Dabar * klubas, mas. Linkuvos karmelitai laikė 4 karčia- vyskupais. Net 1829 m. Vilniaus kapitula
ninkflTšlanplp pubiauuvar1' spektakliai, apšvietos ir po- mas ir savo baudžiauninkams įsakydavo naudojosi privilegija neisileisti i savo tar- 

“\thenl-imikn činrnui- ritinio mokslo rateliai, kino. kasmet išpirkti po 3 gorčius vienuoliškos pą ne bajorų.” Apie bet kokius “svietiškus 
Padwn- -įpj vi^nn tu *r pasilinksminimu vakarė- arielkos. Liškiavos vienuolynas turėjo 4 mokslus” valstiečiai negalėjo nei svajoti, 
riu kurie bnvn liai- Daugelyje kolchoznikų karčiamas. kuriose kasmet būdavo išgeria- Todėl kun. Prapuolenis savo knygelėje

Ton ir Sičių nebėra jokiu abroz ma apie 3,000 gorčių degtinės. Vienuoly- “Lenkų apežtalavimas Lietuvoje” teisin-
i..etu> uau ir zm seneliai. dievų Xors jų grį- no baudžiauninkai neturėjo teisės gerti gai rašo. kad: “Lenkiškos tikybos skelbė-

čios molinės, atrodo žemos degtinę žydų ir dvarininkų karčiamose, ■ jai tik paviršutiniškai žiurėjo, kad per
ir menkutės, bet viduje lai- nors tenai ji buvo pigesnė. Neklaužados mišparus grotų vargonai, kad bugnus mu

štų, kad tri ubus pustų, kad didesni pakel

Turbut niekas nežinojo, 
kad toli-toli Rusijos gilumo
je, už Volgos upės, yra dv 
kaimai, “Čiornaja Padina’' 
ir “Litovka,” kur gyvena 
lietuviai. Jų pažiūrėti tena; 
buvo nuvažiavęs “Raudo

KAIP BAŽNYČIA ŠVIETĖ IR BLAIVI
NO LIETUVOS LIAUD|.

—Sei, Maike, ar tu gra- yra aiškus davadas, kad 
motnas ant švento rašto? maldos nieko nemačija.

—Nesuprantu, tėve, ką tu —Žinoma, kad ne. 
nori tuo klausimu pasakyt. —Na, gerai, Maike, tai

—Aš noriu, kad tu man kokiems paraliams šventa: kurie turi 60-70 metų—skai
išvirozvtum porą tajemnv- Povilas liepia mums mels- tosį čiagimiais vietiniais gy- 

—1 — tis? 1 ' •ga-ciu iš švento Dovydo
dzinkų. ' —Manęs tokių dalykų ne-

—Visų pirma, tėve. Dovy- klausk, tėve, nes aš irgi ri
das buvo žydas ir tavo baž- kau, kad malda netun pras- 
nvčia nepripažįsta jį savo mės. Pastatyk šitą klausimą
šventuoju. O antra, jis nėra -av0 klebonui.
nalikęs jokių “gadzinku.” —Veidiminut, Maike, as sn,j Oktiabr.’
Yra tik Dovydo psalmės, noriu da vieno klausimo ta- “Spalių socialistinė rėva 
bet ne “gadzinkos.” v^s paklausti. Toj

ventojais.
“Naujai pradėjo vesti sa

vo gyvenimą čiomapadie- 
čiai,

komos labai švariai ir kultu- buvo baudžiami rykštėmis ir darbo dieno 
ringai. Ant sienų kabo Sta- mis.

kai 1999 metais susior- kno’ Vorošilovo, Kaganovi- Karčiamas turėjo Biržų, Kražių, Varnių, kniubo ant žemės.” Kunigams rūpėjo lai- 
tranizavo kolchozas Spaliu čiaus k' k^ vadų paveiks- Vabalninko, Tytuvėnų ir visos kitos baž- kyti liaudį tamsoje ir nežinojime, nes iš 
vfvnilnmin- vardu _ ‘Kra. lai. nyčios, kurios dvarininkų buvo apdovano- prietaringu tamsuolių lengviau išspausti

- “Kolchozas “Krasnij Okjtos palivarkais, baudžiauninkų kaimais ir pelną. Todėl jie leisdavo liaudžiai tokias 
tiabr” susidaro iš 159 kie- kitokiais fundušais. O tokių bažnyčių Lie- knygas, kurios skleidė baimę ir prietarus, 
mų. Tenai įeina Čiomos Pa tuvoje buvo šimtai. Vilniaus kapitula 1629 Kun. Juzumavičius 1860 m. rašė: 
dinos ir Litovkos kaimai, metais vien tik Vilniaus mieste turėjo 442 į “Nors velniai tikru stebuklų padaryti 
kurie kolektivizuoti 100 karčiamas, o iš Vitebsko miesto karčiamų negal. vienok gal darvti baisius dai ttus 
nuošimčių. Tai yra intema- į kasmet gaudavo 50,000 florinų pajamų. pakelti šturmus ir perkūnijas, jei Dievas 
cionalis kolchozas, kur gali- Taį kunigai platino “blaivybę” Lie- tik leis—pernešti kuogreičiausiai žmogų 

insui pnes poną zaSi ‘Krasnij Oktiabr,’ pla- ma-’’astl rietuvių ’46 klY tuvoje! ’ - iš vienos vietos Į kitą. žvėrį medž otojui
a Iuk mano ražu- čiai yra žinomas. Kada mes rai Ypač įdomų “liaudies blaivinimo

. >J pačioj Hucija panaikino šlapeles.
—Uskiuzmi, Maike, jeigu "Draugo gazietoj yra para- čiomapadiečiai dabar eina rm?s 

pr nedariau misteika: bet ®}da,_ kad Kristus pasakęs pirmyn nauju kolchoziniu 
tu vis viena supranti, kaip šitokius žodžius: “Kas užsi- keliu.
tas pagal šventas knygas iš- gins mane prieš žmones, tą “čiomos-Padinos. kelelio-
eina. ir as užsiginsiu 

Dievą.” V—Knygas as suprantu, „ ■t -.----- vi«i zunuama. niPp;nc ir rnardiviečiuR
leve. bet man sunku supras- Maike, čia irgi rokunda paklausėme rajono centre, niecius 11 maMiViecius- 
ti tave. Bandvk formuluoti nesueina. Jeigu Kristus is- Jeršove, kokiu budu galima
savo minti aiškiau, tėve. tikro šitokį pastanayijimą nuvažiuoti į Čiomos Padi-

—Ot. Maike. prie ko mu- butų padaręs, tai argi Jisbu-įnos kolchozą ‘Krasnij Ok- 
du dagvvenom: tu manės Įsileidęs i dangaus kara- tiabr,’ tai mums tuojau pa- 
nesupranti, o aš negaliu iš- šventą Petrą, kuris netrodė:
figeriuot, ką tavo žodžiai tn? kailus -vr? užsigynę jo | «_Ten? anam kampi.
virozija. Ot, napšiklat. aš Plies zm°nes- Zlnab mam name, yra to kolchozo

j Petras J —

tą bilsmą, ka girdėdami žmonės su baime

)” pa- atvesti ir tt. Ar gal velniai kūne numirėlio 
u vįe. ar žvėries pasirodyti? Gal, bet tų tiktai.“^emėR kolchozas turi iš- duoda SkaPįškio domininkonų ... . .

Kokom' . nuolynas. Jis turėjo 4 degtinės bravorus ir kurie yra P1 ai!U°lč- Bet visų tank1 ausiai
° 7-nkirtom VrAir Linoje karčiamų. Vienuolyno baudžiauninkai ■ padaro sau kūną iš debesio, miglos, durnų 
nedirbamos bet dauo- vra ir buvo verčiami palaikyti šventųjų tėvelių arba apmomja akis veizančių ir taip ap- 
geros žemė< kur galim*a dai Pramcne ir “kiekvienas durnas (grįčia) igaudineja...
nlė^ri kolchozo našėlius ” ka!?met turėdavo išpirkti po 10 gorčių deg-; Tokios knygos tikslas aiškus—bauginti
P /__ P inės.” Pelno siekdami vienuoliai nesivar- liaudį velnių galybe, kad ji butų paklus-
NOPI išrRlFRTl IŠ iipfš Jokiomis priemonėmis. nesnė ponams ir kunigams. Alsėdžių de-

šdRnnnnn AlJiesn “Tarp vienuolyno ir pasauliečio klebo- į kanas ir Laižuvos klebonas 1767 m, savo
“■ i i •*.--• u • t----- ---------- ’ * no ėio ėio arši kova ir konkurencija. Vie- ikaygoje rašė: “žmona, kuri mišių kiau

ri-*’ Stenik? ne?’Uemls°tėraš ' *.*Nurod>rla.r?e k»eme sto- Kapitonas Simon Lake nuonaį baudžiauninkams drausdavo eiti:siusi gimdo, neturės didžių sopulių. Žmo-
—Ne “sumurmuliuot,” tė- 1(\ ‘r^0, -^nkvezis automobilis, nori iškasti iš East River ; parapijos banyčią ir viliodavo parapijie- gus turėdamas sopuli ar ligą turi afieravo-

ve. bet “suformuluot.” Tai kn ^t-klu,?° abieJ^son.^ J'*’8' 54,800,000 aukso, kuris nu- vius< Kai rusų valdininkai atvykdavo ištir- i te mg Ronas Pono Jezuso ir prašyte sau
reiškia, tain sutvarkyti žo- į.a; ^aįK-kiai baltomis raidėmis buvo skendęs netoli Nevv Yorko į klebono skundų, vienuoliai juos gerokai i kantrybės... Kuris iš pašienavojimo gad-
džius. kad lengva butų su- -Pa^aou jk į toki ozną užrašyta: Kolchoz ‘Krasnij 1780 metais-su anglų laivm ?avaišįndavo, duodavo kyšius—ir viskas,nastes dvasiškos Kunigui klomojes, tur

P 1 g • Oktiabr. Jauna mergaitė. “Husar. Begraibydamas greraj pasibaigdavo... šventadieniais vie-iatpuskų penkias dienas... ’
Marė Sulamytė, moteris so- upės dumblą jis jau rada 96 nuolvno bernai stovėdavo prie parapijos Panašaus turinio knvgų kunigai nesigai-
fere, atsiraičiusi rankoves centus, *•’' *----------- v................................ . r. r . t. . _ . f, &
vyniojo automobilio ratus
geležiniais retežiais, kad jie

visai nežinau, ką reiškia svePta?. metras dabar vra butas: tenai ką nors iš jų ga- 
“aiškiau sumurmuliuot min x>naPsl:' . dzenitonus dan-įiįma SUi-asti.
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jais paprasti. kas norima 
sakyti.

—Orait, Maike, aš iau 
trajysiu pagal tavo nurodv- 
mą. Taigi pradėsiu savo is

nono Jėzaus nebuvo namie, 
kaip Petras numirė?

—Aš tau pasakysiu trum
pai. tėve. Visos šitos “Drau
go” pasakos yra naiašytos 
nenrotaujantiems žmonėms 

Ištikrujų gi jos
man pradėjo skaityt iš kata- n!®ko. neie . , .
likiškos mieto? '“Draugo” vej nėra nei tokio švento
tekius artikulus, kur vra pa- f]an^aus
sakyta: “Melskitės štedi. o vartiu nei kitų dalykų, 
gausite visko plenti.” Aš , Tas, Maike, tai .iau nei- 
mielinau, Malke; kad tai bu- dau? masonai- As kibą 
vo švento Dovydo gadzin- eisiu nuo tavęs salm. 
kos. ale jeigu tu sakli, kad ~^a‘ta“k sveikas, tėve, 
ne, tai aš sporo dėl to nekel-
siu. Gali būt, kad koks kitas ^EL FELIUPASIKORE 
šventasis tuos žodžius pa- ŽMOGUS,
rašė. Prieš keliatą dienų šni-

—Panašų dalyką yra pa- pelių kaime, Traku apskr., 
rašęs šventas Povilas, tėve. viename kaime staiga din-

—Na, jeigu tu, Maike, ži- go vienas 60 metų amžiaus 
nai, kas tuos žodžius para- ūkininkas. Jo namiškiai su
se, tai gal tu man galėtum ir iudo. Tik antrą dieną jisbu- 
išklumočyt, kam jis juos vo rastas savo pirtyje pasi
rašė? korės. Visi susidomėjo i o

—Jis parašė, kad žmonės savižudybės priežastimi. Iš- 
melstusi. Ar gi tas neaišku? tvrus reikalą, pasirodė, kad

—Ne, Maike, tas da nėra šį žmogų žudytis privertė 
viskas. Jis sako, kad jeigu maži guvuliukai... pelės. Pa- 
ščyrai poterius kalbėsi, tai sirodė, kad tas ūkininkas, 
Dievas duos tau ko tik nore- kaip ir daugelis senų žmo- 
si, ir duos plenti. Aš, vaike, nių, savo pinigus susukęs į 
labai norėjau krikščioniškai mazgą laikė įkišęs stogan. 
pasitikti Naujus Metus. Pa- Po kiek laiko pamatęs, kad 
stačiau tuščią bonką po lo- jo pinigų maišely pelės vai- 
va ir atsiklaupęs pradėjau kus augina, o iš banknotų 
melstis. Net ir užmigau ra-;telikę tik skuteliai. Tokiu 
žančių bekalbėdamas, bet budu iš didelio susigrauži- 
bonka kaip buvo tuščia, taip mo jis nebeišlaikė ir pasi 
ir pasiliko. Taigi čia, Maike, korė.

toriją iš naujo. Vakar aš bu 
vau pas zakristijoną, išsigė-
įėm biski mišiauno, ir jis m.u kintl- .15,U.K1UJ^ -,O5?

nieko nereiškia, nes tikro-7

upes uuniiną jau nuolvno bernai stovėdavo prie parapijos j Panašaus turinio knygų kunigai nesigai-
centus, tik tie pinigai ne iš bažnyčios ir viliodavo žmones į vienuoly-. Įėjo mužikams. Bet kiek šviesos tos “kny- 
anglų laivo, o vėlesnių lai- no karčiamas. Kadangi kelias į karčiamą | gos” atnešė—kiekvienam aišku be komen- 
rių. Al' JIS SUraS tuos mino- Sin npr klchnniine yprnp šis lipnp iškasti tom Vilnianc rn-alntoc k’nw7o«-clz;JIS

neslidinėtų ir geriau kabin- nūs, kurie nuskendo tenai 
tusi purvinu keliu. apie pusantro šimto metų

“Tam name kolchozas tu- atgal, tai ir jis pats nežino. * 
ri specialų butą, kur atvykę
rajono centran kolchozinin- 
kai galėtų dieną užėję atil
sėti ir nakti pernakvoti.

ijo per klebonijos žemę, šis liepė iškasti 
griovį ir užtverti tvorą. Tada vienuoliai 
nakčia suvarė savo bernus ir išgriovė šven-

tarų. Vilniaus pralotas Kurczevvski Eišiš
kių bažnyčios vizitacijos aprašyme 1788 
metais pažymėjo: “Baudžiauninkai nelei-

oriaus mūrą, tuo padarydami kelią į savo i džia vaikų į mokyklą, nes ponai draudžia 
carpisma? Šis ivvkis nMminptjns Skaniš- LikrUmi L-orl ičmnL-o ckoitvrti iv i-oč-tikarčiamas. Šis įvykis paminėtas Skapiš 
kio parapijos naujam klebonui perdavimo 
’kte šitaip: “Naujas šventoriaus mūras iš-

VILKAI LENKIJOJ UŽ 
PUOLA KAIMUS.

Telegramos sako, kad dėl griautas trijose vietose. Tą nedorą darbą

bijodami, kad išmokę skaityti ir rašyti ne
pabėgtų nuo ponų į laisvę, o dar dėl netur
to tėvų. bada kenčiančių, nes nebutų kam 
namuose palikti...” Bet ar tas pralotas pa-Kambarys laikomas

11 pritaikyta t\ui atsi- šiaurės Lenkijoje pulkai nai su savo bernais, idant patraukti mano kvklas, ar išbarė jų žiaurų elgesį, ar para- 
. p vilkų pradėjo pulti kaimus, oarapijonis į savo pekliškas karčiamas...” i gino valstiečius siekti mokslo? Ne. Nes 

Atvažiavus Ciornon-Ka- sionimo apylinkėj, Šidlovi- Kaip matome, vienuoliai, norėdami padi- liaudies švietimas ir jiems patiems nebuvo 
• °-n. automo7lllus su?t0Jc cų kaime jie išpiovę daug iinti pajamas iš savo karčiamų, nepasi- naudingas. Juk išmokę skaityti baudžiau- 

pnesais garažą, kuriame gyVUiiy. Kitame kaime bu-į drovėjo išversti net šventoriaus mūrą. O ninka i galėjo pabėgti ne tik nuo porų, bet

kur a^? griaus sniego ir didelių šal- padare nepabažni vienuoliai domininko- tarė penams leisti . valstiečių vaikus į mo

stovėjo atstatęs priešakiu VQ įšpiaUti visi šunys ir iš- ‘ 
savo plačias bhzgancias, negta da avi g tvart
kaip vilko akis, kitas—dar

MEKSIKOJ NUŠAUTAS 
MAIŠTININKŲ VADAS.
Šiomis dienomis Meksi

kos mieste buvo netikėtai

naujas auto sunkvežimis. 
Be to, kolchozas turi tris

motorinius variklius, ku
riuos vasara naudoja plan
tacijų laistymui. Jie pasta- užkluptas ir nušautas Lauro 
tyti prie upės Malij Uzen., Rocha, kuris vedė kunigų 
tuksendami savo motorais, maištą prieš valdžią, norė- 
traukia vandenį iš upės. va- damas apginti jų dvarus, 
ro jį keliatą metrų aukštyn Tas banditas buvo gaudo- 
iš kur jis per latakus, per mas per 7 metus.
vamzdžius teka į plantacijų ----------------
vagas ir vilgina ten pasėtas ROOSEVELTAS UŽSIMO- 
daržoves, šakniavaisius, mė- KĖJO MOKESČIUS,
ginamas sėti pietų kultūras, Prezidefttas Rooseveltas
kaip medvilnę, riciną ir ki- turi Georgijos valstijoj 1000 
tas. Kada stoka vėjo, varik- akrų ūkį, už kurį pereitą są- Į 
liu suka malūną. vaitę užmokėjo tai valstijai j

Kolchozas turi dirbamų $331 mokesčių. Kažin, ar į 
Smetona moka Lietuvos iž- i 
dui mokesčius už savo dva
rą? j

arklių 99, jaučių—34, kup
ranugarių—20; tai vis kol
chozo dirbamoji jėga; jau-

Ant Amžino Ledo.
Audros kaukia, uolos krinta,
Svaigų šokį šoka snaigės.
Siekiu žvaigždžių prisiskinti 
Laimėje kalnų apsvaigęs.

Miestai dega, juros dega,
Dega sniegas, saulė, žvaigždės,
O kalnuos ant amžių ledo 
Laimė su planetom žaidžia.

Debesis, žvaigždes, zenitą—
Viską noriu išbučiuoti 
Ir, suklupęs ant granito,
Dangui švilpti, žemei ploti.

Acn, kad galima taip butų 
Visą amžių išmainyti 
I vienintelę minutę 
Tarpe sniego ir granito.

Danas Pumputis.

ir nuo klebonų. Užtat kunigija liaudies 
i švietimu visai nesirūpino. Ji tik skleidė 
prietarus ir tikėjimą pragaro jėgomis.

Vyskupą Giedraitį kunigai vadina “di
džiuoju žemaičių apaštalu.” Kun. A. Vai- 
liekaičio “Bažnyčios istorijos vadovėly” 
1936 m. šito vyskupo nuopelnai tam api
budinti: “Jis įkūrė Varniuose (1582) ku
nigų seminariją ir joje mokyti pavedė jė
zuitams.” Tam pačiam vadovėly sakoma: 
“Kardinolas Hozijus susitaręs su V lniaus 

I vyskupu Protasevičium, pakvietė į Lietu- 
\ vą jėzuitus, kurie 1569 metais įsteigė savo 
mokyklą, o 1579 m. akademiją.” J izuitai 
sutraukė į tą akademiją bajorų vaikis ir iš 
jų išauklėjo tokius uolius katalikus, kad 
tie savo baudžiauninkus mainydavo į šu
nis ir mirtinai užkapodavo rykštėm s. Bet 
tegul bažnyčios istorikai nurodo, kiek mo
kyklų vyskupai ir jėzuitai įsteigė mužikų 
vaikams. Ir vyskupas Giedraitis nei vienos 
tokios mokyklos neįsteigė.

(Bus daugiau)
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS Naujas Sovietų Skraidomas Laivas.

Rengs pasil inksmi nimo 
vakarą..

Sausio 5 dieną SLA. 136 
kuopa turėjo savo mėnesinį 
susirinkimą, kur buvo ne
maža narių. Išklausyta ko
misijų raportus ir aptarta 
daug reikalų. Nutarta su
rengti pasilinksminimo va
karą savo jaunuoliams na- 
■•iarns ir jų draugams. Vaka
ras Įvyks 2 vasario dieną. 
Tą pačią dieną pripuola ir 
reguliaris susirinkimas, bet 
tas bus greitai atliktas ir va
karas bus praleistas pasi
linksminimui ir kalboms, 
kurias pasakys adv. Obeli, 
Dr. Kazlauskas, J. Jarus ir 
kuopos pirmininkas S. Če- 
rauka. šiame susirinkime 
buvo priimti septyni jauni 
nariai, nuo 12 iki 21 metų 
amžiaus. Dar kiti bus pri
imti sekančiame susirinki
me. Reiškia, kuopa auga 
jaunais nariais. Susirinki
mas užsidarė dešimtą valan
dą vakare geroj nuotaikoj.

Į “generolus” mane pakelė.
Vienas “Dirvos” kores

pondentas, kuris rašinėja iš 
Daytono po 3 eilutes žinių, 
išdrėbė man “generolo” ti
tulą ir magaryčioms da pri
deda komplimentą, kad rei
kėtų mane “importuoti” te
nai kaž-kokiam SLA. na
riui Į draugiją įšventinti.

Pasakysiu, kad tas žmo
gelis daro didelę klaidą ti
tuluodamas mane “genero
lu.” Juk aš neturiu nei vieno 
medalio—neturiu ir neno
riu turėti. Na, o koks gali 
but generolas be medalių? 
Taigi butų daug tikslingiau, 
kad jis “importuotų” toms 
ceremonijoms atlikti meda- 
liuotajį “kavalierių” iš “Dir
vos” pastogės, o ne mane, 
paprastą žmogų.

D-ras Kazlauskas gavo vai-1 
džios vietą.

D-ras Kazlauskas prade- ■ 
dant šiais metais užėmė 
svarbią vietą Cuyahogos ap- j 
skrity. Jis tapo paskirtas 
Coronerio padėjėju. Taigi 
musų lietuvis d-ras Kazlau
skas dabar bus apskričio 
daktaro padėjėjas (deputy 
ccroner) ir gaus užtai meti
nės algos $3,600. Tai yra 
brangiausiai apmokama vie
ta, kokią lietuviai turi Ohio 
valstijoj. D-ras Kazlauskas 
yra dai- jaunas vyras, vos 32 
metų amžiaus, medicinos 
mokslą jis baigė 1931 me
tais. Savo medicinos prakti-Į 
ką jis užims kaip paprastai, 
tik gal turės kiek valandas 
patvarkyti. Yra malonu ma
tyti, kad musų lietuviai die
na po dienos kyla aukštyn ir 
įneina i tokias vietas,kur nei 
didesnių tautų žmonės ne- 
dasivaro. Reiškia, lietu
viams gabumų netrūksta.

Bus koncertas.

Sausio 31 dieną Įvyks mu
zikos ir dainų koncertas. 
Muzikalę dalį pildys panelė 
Anne Želvis iš Oberlin Kon
servatorijos. Ši jauna lietu
vaitė jau yra puikiai atsižy
mėjusi Oberlino Konserva
torijoj kaipo smuikininkė.
Taigi visi turėtų ateiti i šį 
koncertą ir ją išgirsti. Pa-,. 
remkime savo jaunuolius! iai^ 
Mums reikalingas jų talen
tas, o jiems musų parama 
reikalinga. Šis koncertas į- 
vyks Lietuvių salėj, 31 sau
sio dieną, 6 valandą vakaro.

2

čia parodytas naujos konstrukcijos Sovietų armijos lėktuvas, kuris sėdynes žmonėms turi it 
aisytas po sparnais. Jis neša 16 žmonių.

KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEPEIKIA

DETROITO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
Lietuvių komitetas Ispani- į Taipgi dėsime visas pa

jos liaudžiai gelbėt. stangas ir priemones, kad 
Gruodžio 27 d. buvo su- Įtraukti, plačią Detroito lie- 

šauktas Detroito lietuvių or tu™Į visuomenę j veikimą 
ganizacijų atstovų konfe- gelbėjimui Ispanijos bau-
rencija. Žmonių dalyvavo dziai- _______
mažai iš priežasties didelio Rezoliucija užgyrimui Ispa- 
lietaus. Komiteto raportas nįjos valdžios,
parodė, kad Detroito žmo Mes, Detroito 14-kos or- 
kovojančią liaudį. Per tris ^ar-jzacijų atstovai, susirin- 
savaites surinkta geroka su- Lietuvių Svetainėje, 27 
ma pinigų ir 8 baksai dra- juodžio, ±936 m., apkalbe- 
bužių. Nutarta šaukti kita •]£. dabartinę Ispanijos pa- 
konferencija. Kuri įvyks su- deį|’ Pareiškiame: 
batoje, 30 sausio, 7 vai. va- , Kadangi Ispanijos demo- 
kare, Lietuvių svetainėj, 25 Platinę valdžia yra išrinkta 
h- Vernor High. Naujai iš- ^.dzmmos;
rinkti draugijų delegatai, , Kadangi toji va.dzia va.- 
butinai dalyvaukite šioje d° sali pagal žmonių prnm- 
konferencijoje, nes reikės ^a konstituciją n pildo zmo- 
rinkti šiems metams valdy- m
bą ir yra šiaip labai svarbių

nės karštai remia Ispanijos

reikalų. Taipgi rinkite au- 
kas, drabužius, maistą, gy- 
duoles, ir kitus raginkite. 

Konferencija priėmė trisRROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS. si, kad niekas jų dabai* “ne
--------------- baderiuoja.” Tiesa, niekas rezoliucijas, kurios telpa že

Piliečių Kliube vajus palen- dirbti. O kai dabar jie pra- 
gvina naujiems nariams šo, kad mes padėtume jiem, 

įstojimą. tai jus priešingi. Taip nege-
Sausio 5 buvo Lietuvių rai- Jie remia Kliubą, todėl

ių “nebaderiuoja.” Bet per miau. Organizacijos, kurios 
du metus gavo tik vieną na- dar neturite išrinkę savo at- 
ri, o virš šimto neteko. Pui- stovus, išrinkite juos ir at- 

pasi- siųskite i šią konferenciją

Sausio 3 dieną L. D. Sa
lėj įvyko L. D. Susivieniji
mo ketvirto apskričio kon
ferencija, dalyvaujant de- j 
vynioms kuopoms. Įžangi
nes kalbas pasakė J. Žeb- 
rys, K. Mažanskas

Jau prabėgo apie septy
netą mėnesių laiko nuo san
dariečių seimo, bet už salę 
ir šiandien jie nėra užmo
kėję. O kitiem jie tai myli 

•bile ką primesti. Vyrai, už- 
simekėkit savo skolą salei!

Jonas Jarus.

LAVVRENCE, MASS. 
Organizacijų reikalai.
Prieš Kalėdas , buvo su

rengta metinė ir sykiu SLA.

Amerikos Piliečių Kliubo 
metinis susirinkimas. Sekre
torius A. Deikus pranešė, 
kad narių L. A. P. Kliubas 
turi penkius šimtus. Finan
siškai Kliubas šįmet stovi 
prasčiau negu pernai šiuom

Amerikos Lietuvių Kon
greso vietinio skyriaus ko
mitetas prisiuntė 10 t i kietų 
vakarienei, kurią jie rengia 
6 kovo Grand Paradise sve
tainėje. Kliubas, kaipo da
lis tos organizacijos, po 
trumpų diskusijų nutarė, 
kad biznio skyrius paimtų 
tuos tikietus dėl vakarienės. 
GarbėT. A. P. Kiiubui, kad 
jis rimtai rūpinasi Amerikos 
Lietuvių Kongreso darbuo
te ir remia jo parengimus.

Buvo pakeltas klausimas 
apie vajų gavimui daugiau 
narių į Kliubą. Po rimtų dis
kusijų nutarta: per šių me 
tų pirmą pusmetį priimti į 
Kliubo narius be įstojimo ir 
perstatymo; tegul tik apli-

Kliubas turi paremti ir juos. 
Aš patariu tuos tikėtus nu
mirkti iš biznio skyriaus fon
do, nes pašelpinis fondas 
neturi tam tikslui pinigų.”

Aš manau, kad Karpus 
šventą tiesą pasakė savo 
sriovės žmonėms, tai yra, 
.autininkams. Jie moka rė
kauti, moka ir dirbančius į- 
tarinėti, bet nadirbėti Kliu-

kus tų konservatorių 
džiauerimas.

Meno reikalai Brooklyne.
Sausio 7 dieną buvo Lie

tuvių Amerikos Piliečiu 
Kliube
Teatro susirinkimas. Be ar
tistų, dalyvavo ir politikie-

ir kiti. j 50 metų jubilėjaus vakarie-
Jiedu paaiškino konferenci- nė kuri pavyko visais at- jfeantas užsimoka daktarui ir 
jos svarbą ir nurodė ateičiai j žvilgiais ir kuopai likspel- j duokles _ 
užsibrėžtus darbus. Po kon-Ino. Pne vakarienės buvo
ferencijos buvo bankietas
su šokiais toj pačioj salėj.

^Sausio 3 dieną buvo vai
dinimas naujos parapijos 
salėj, taipgi buvo ir šokiai. 
Publikos buvo vidutiniškai; 
pelnas ėjo parapijos naudai.

Girdėjau, kad 24 
dieną Dailės choras 
gražų koncertą su šokiais 
Lietuvių salėj. Choras turė
tų būti paremtas, nes reika
lui esant jis lietuviams pasi
tarnauja,

ir bus priimtas.
ir kalbos I k^on^vald vba i Tad kaS iki ®io1 nePri?U" ir kalbos. Į kuopos valdybą; | Kliubą, tai dabar turi
siems metams įsnnkta: A.! J 4 -Pivnicka« pirmininkas pFOgU isirašyti. I Kliubą £a'

Todėl mes užginame tei
sėtai žmonių išrinktą Ispa
nijos demokratinę valdžią.

Taipgi raginame visus 
demokratiją mylinčius žmo
nes užgirti tą valdžią.

Konferencijos pirm.
J. Baronas.

Redakcijos pastaba: To
kie Ispanijos valdžios už-

Kcnferencija įvyks subatoj, gyrimai visai nereikalingi, 
‘ nes toji valdžia yra teisėta

respublikos vyriausybė, ir 
niekas to neginčija.

30 sausio diena.

Ginkime save teises!
T . . T. ,. Automobilių industrijos
Lietuvių Liaudies darbininkai, nebegalėdami 

ilgiau pakęsti darbo skubu
mo ir bado mokesties, išėjo

Kas Mums Rašoma.
Burgettstown, Pa. Aš

nų. Tai nauja Brooklyno į kovžU gtl.epKU banga užlie- jau trečius metus čia dirbu 
organizacija ir ji visų pirm- -n nutnrnnhilin dirbtu- orie trubernatoriaus (? Rd.)

kuris taisomas ant
, jo visas automobiliu dirbtu- prie gubernatoriaus (? Rd.)

emu ,uietų būti lemiama. veg Kompanijos tuoj išėmė parko, kuris taisomas «nt
oo- naudai, tai apsaugok j^ęt gaila, kad jie tarp savęs jraumę (injunetion) prieš didelio kalno orlaiviams nu- 
viešuatip—ne iu darbas. *abai barasi. J. Juška dure į Hnrhir.inVne drausdamas sileisti. Ant kalno bus avia-r, , . . ,iT . darbininkus, d rauso a mos sileisti. Ant kalno bus avia-

panosę M. Balsiui pei Lai- jjelns pikietuoti ar bent pa- cijos laukas, o aplinkui eis 
svę, o tas atėjęs i si susinu- sirodyti prie dirbtuvių. In- didelis pnidas, iš kurio visi 
kimą išskalbė kaili Juškai, junctįona davė Circuit teis- miesteliai aplinkui trauks 
kad jis save perdaug gina, mo ^igėjas g. d. Black, ku- sau geriamąjį vandenį. Už 
perdaug jiesko sau asmenį- General Motors au- 4 mylių nuo čia bus įsteigta
nes garbes, o ne rimto dar- tomobilįų korporacijos sa- didelė inžinerijos mokykla, 
bo Liaudies Teati e. _ vininkas, turi apie 4,000 tos Į Pittsburghą nuo čia tik 16 

auMiuuuui®. ominei fc šalies klausant, tai is Č5ni Micbira- mvliu M B-matonis
susirinkime protingesni jur-Į Juškos ir Balsio buvo tikras Lnsriturit
giai norėjo atsikmatvti mišių :aialOgas no valst-jo. konstitucija HartforcĮ Conn __ Pri-Sžpirkimi mados. ‘Bet kiuT V ^nnas duodamas ra- “ $2 00 irčiau siun-

SSinti n«SvSa ais, todėl viri Michigano tinėti man ‘•Keleivį" toliau,
kolioti net valdybą, kam to- teleio ir Laisvėj tilpusias vaistKOs niliečiai siuskime ^au daug metų kaip as jį 
ki klausimą leido ant stalo, i kritikas, o ypatingai užmo- valstijos atstovams rmkala- skaitau, bet iš doros kelio 
Kalbėjo vieni ir antn. Tiem j kęst j režisieriui J. Valan- vjmUg kad* prašalintu ^ita iis manęs neišvedė. Aš esu 
nurodinėjo, kad Jurgis buvo čiui. Valantis klausėsi tų t icė-’ iš • Z • t 5 išauklėtas katalikiškoj dva- 
šventas ir smarkus vyras, barnių ir traukė pečiais, kad 5ai?kį- io neĮe{raliai išleista si°j’ Učiau “Keleivis” man 
perskrodė ir smakui šnervę. leatras su politika už krutu ^Siįna g ‘ labai Patinka, nes rašo tei-
O kiti nurodinėjo, kad tokio susikibo ir pradėjo viens ki- J _
smarkaus šventojo nebuvo tam žandus tašyti.

dešpatie—ne jų darbas.

Švento Jurgio Draugijos 
susirinkimas.

Sausio 6 dieną buvo Lie
tuvių Piliečių Kliube pašel- 
pinės Švento Jurgio organi
zacijos susirinkimas. Šiame

ir tik esanti legenda, tad j. Buivydas, kaipo eks- 
mes galime jo vardą nešioti teatrininkas, liepė “Lais- 
ir mišių neužpirkdami. Ver- Vės” ir “Šviesos” kritiku ne-

Rezoliucija Ispanijos 
klausimu.

Mes, Detroito 14-kos lie-

sybę, niekam nepataikauda
mas, ir paduoda daug Įdo
mių žinių iš viso pasaulio.

M. Stanulis.įstoti
bininkas- A Bagdonas fin inuo 18 iki metų’ ^ei tik čiau’ es3> tuos pinigus su- klausyti, nes tie žmonės tuš- tuvių organizacijų atstovai, Detroit, Mich. — Sausio

P”?““8»sveiku ....................... .. " ---------- . .................
sekretorius; K. Vidunas, ka
sierius.

Lietuvių Ukėsų Kliubo Į 
komitetas yra renkamas ba- 

rengia Įoty sistema, šiems metams
sausio i

išrinkta: A. Palskis, prezi
dentas: J. Veskelionis, vice 
prezidentas; A. Jukna, fin.

, .sekretorius; A. Pilvelis, ka- Choro vedėjas J-sierįus
Krasnickas taipgi yra labai; Lietuvos Sunų Draugiios 
daug lietuviams pasitama- metinis miting^ įrgj jau 
vęs dainomis įvairiose pra- praėjo ir komitetas 1937 
mogose Krasnickas yra pir- ^eta'ms išrinktas toks: M. 
maeilis dainininkas: jis net gtakioni prezjdentas; j. 
Europoj vazmejosi koncer- šleivis ’}o padėjėjas; A.
tuodamas 
ninku.

su grupe daini-

Netyčia teko patekt į Lie
tuvių Piliečių Kliubą. Pasi
rodo, kad tenai jau baigia
mas dirbti naujas didelis 
baras, kurio įšventinimas 
žadėjo būti 16 sausio. Nau 
ją barą dirbo patys

Palskis, fin. sekretorius: V. 
Legunas, kasierius.

• Lawrencietis.

viai, geri dailydės. Tai bus 
didelis Kliubo pagražini
mas. Kliubas kožną sekma
dienį rengia lietuviškas va
karuškas.

TORRINGTON, CONN.
Lietuvio užmušėjas nu

baustas.
“Keleivy” buvo rašyta, 

lietu-1 kad A. Rudzevičiaus saliu-

Buvo paskelbta, kad Cle
velando mieste taksai ant 
nejudinamo turto buvo su
mažinti. Pirmiau reikėjo 
mokėti $3.26 už kiekvieną 
šimtą, o dabar bus mokama 
po $2.86; reiškia, 34c. ma
žiai Tas sumažins miesto 
jneigas ant $4,000,000.

'ne lapkričio 7 d. pereitų me
tų buvo peiliu nudurtas lie
tuvis S. Skrabulis.

Pereitą ketvergą, sausio 
7 d. Litchfield County teis
me Kazimieras Spurgis už 
nužudymą Skrabulio tapo 
nuteistas nuo 10 iki 15 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Tas sužvėrėjęs lenkas turė
jo but nubaustas sunkiau, 
bet kadangi niekas nedarė 
spaudimo, tai teismas nu- 
baubaudė palyginamai len
gvai. J. Symon&itis.

Direktorių Taryba patarė 
susirinkimui išrinkti komi
tetą surengimui fėrų. Bet 
niekas į komitetą neapsi
ėmė ir tas klausimas nu
puolė.

Tai ve, prie ko privedė 
veikiančiųjų žmonių ujimas 
ir smerkimas! Jau niekas 
nebenori apsiimti veikt, nes 
žino, kad už sunkų darbą vi
sokių priekaištų ir išmetinė
jimų gauna. Bet kai reikia 
apsiimti kokį nors darbą at
likti, tai tie išmėtinėtojai ne- 
apsiima, sako: “Mes jau 
per seni, tegul jauni dirba.

Jaunesnieji turėtų pasa
kyti tiems “mokytojams’ 
šitaip: “Jeigu jus, gerbia 
mieji, norit mus mokyti tik
tai liežuviais, o ne darbais 
ir pavyzdžiais, tai verčiau 
mums nediktuokit, kaip 
dirbti.”

Kliubo menedžeris Kar
pus gerai pasakė tiems, ku
rie is pradžių nenorėjo pa
remti Amerikos Lietuvių 
Kongreso vietos komiteto 
rengiamojo pokilio. “Je,” 
sako jisai, “jus priešingi pa
imt baliaus tikėtų; jus prie
šinatės viskam, bet kai rei
kia ką nors Amerikos Lietu
vių Piliečių Kiiubui padir
bėt, tai jūsų nėra; aš tada 
turiu bėgioti paskui tuos 
žmones ir prašyti, kad jie 
man padėtų, ir jie padeda

tieji sutiko : ‘ Sėsk, tu sliup- sukuria, bet daug sugriau ja. nutarėme: das dėl K. šalcvėjaus ir jo
tarni!” Taip ir nugalėjo Jie griauja ir Lietuvių Liau- Kadangi fašistinių Ispa- moters nesusipratimų. Pra- 
šventi jurgiai šliuptamius dies Teatrą. nijos. generolų klika, užsie- dėjus tą skundą svarstyti,
Jurgius vieno balso daugu- Aš sėdžiu ir mąstau. Na, nio fašistams padedant, už- komunistai ėmė baubti ir 
ma. manau, jau vienas “bimbi- puolė ir skerdžia Ispanijos sukėlė tokį eimyderį, kad

Kadaise švento Jurgio nis asilas pradėjo protauti.” liaudį: pirmininkas negalėjo šu-
draugija buvo pirmeiviška Mes, socialistai, senai jau Kadangi didžiosios vals- stabdyti. Nors jis kai kada 
organizacija. Tiesa, ji laikė sakėme, kad tas ekstra kai- tybės yra pasirašiusios su- palaiko jų pusę, bet dabar 
kryžių ant stalo ir nukry- -rūmas, tai žala darbinin- tartį prieš intervenciją Ispa- ių baubimas išvedė jį iš 
žiotojo kojomis saikdino kams. Bet Buivydas mums nijoj, bet fašistinės šalys, kantrybės ir jis norėjo jau 
narius. Didžiuma narių su atšaudavo: “Revoliucija kaip Portugalija, Italija, atsisakyti nuo pirmininko
baltomis pirštinaitėmis ant baladojasi į Amerikos duris Vokietija, Lietuva ir Lenki- pareigų, šalo vėjus yra se- 
rankų ir vėliavomis plėvė- jr mes turime but pasiren- ja, slaptai padeda Ispanijos nas Kliubo narys ir uolus 
suodami eidavo mišių šven- gę.” Bet besirengiant prie fašistams, siunčia jiems tan- darbuotojas, bet nepritaria 
tų klausyti. Bet tuomet Jur- revoliucijos, žmonių masės kas, orlaivius, kanuoles, komunistams, todėl jie jį ir 
giai dalyvavo ir pirmos ge- Brooklyne pasuko paskui amuniciją ir net kareivius, šturmavo. Komunistams ne- 
gužės darbininkiškoj šven- Matusevičių ir “panų” ren- kad žudytų Ispanijos žino- patiko da ir tas, kad jie ne- 
tėj su savo vėliavomis ir su girną. Vietoj revoliucijos, nes: rado pritarimo savo suma-
visu komitetu. Dalyvaudavo turime tik vakaruškas. Kadangi tūkstančiai ku- nytam Komitetui Ispanijai
ir taip demonstracijose ir Buivvdas juos gerai pažį- dikių, moterų ir senelių jau Remti, kurį jie norėjo suda- 
parodose, kurios tik būdavo sta ir žino ka jie sako. Tik išžudyta; miestai, kaimai, ir ryti tokiais pagrindais, kaip 
darbininkų ruošiamos. man gaila, tave Jonai, jei ligoninės išgriauti, milžiniš- yra Lietuvos Demokratijai 

Dabar dalykai virto ki- dėl šitų tavo žodžių reikės ki turtai sunaikinti, ir vis tai Ginti Komitetas. Gruodžio 
taip. Jurgiai pašalino kryžių muštis krūtinėn ir sakyti: dėl to, kad sunaikint demo- 27 d. komunistai buvo su- 
nuo stalo ir eina kova prieš “vinovat!” kratinę valdžią ir Įsteigt fa- šaukę tam tikslui draugijų
mišias. Iš tolo žiūrint, atro- Po visų tų “diskusijų” ir šizmą. pavergiant visą Ispa- atstovų konferenciją. LPP 

» Kliubas irgi buvo nusiuntęs
drabu-

de, kad Jurgio draugija “savikritikoj” Liaudies Te- nijos liaudį; 
žengia pirmyn. Bet ne tuo atras išrinko šiems metams Kadangi maisto, 
keliu. Pirmeiviški nariai iš- valdvbą ir pasižadėjo veik- žiu, gyduolių ir amunicijos 
metė “dievo muką,” o tikin- ti. Dieve padėk jiems, nes trukumas sudaro didžiausią jų. Sausio 10 d. šitie delega- 
tieji atkeršino progresis- genis norus turi. Jurgis, kliūtį Ispanijos valdžiai gin-.tai davė savo raportą iš tos
tams — išmetė visokią poli- —į~jž~W| , ----- tlsl nuo užpuolikų fašistų, j konferencijos ir šalavėjus
tiką iš organizacijos. Oijga- MOTERIS SUSALO. Todėl lai būna nutarta,' pasakė, kad tenai nereika- 
nizacija pradėjo merdėti ir; Minneapolio priemiesty kad mes visokiais galimais dingai esą leidžiami pinigai 
ateitis jos ne kokia. Nes se- pereitą subatą buvo rasta budais ir priemonėmis, mo-1 ofiso užlaikymui ir kitiems 
ni nariai miršta, o jaunesni j savo bute sušalusi 70 metų raliai ir materialiai remsime dalykams, be kurių galima 
nestoja, nes perdaug suvar- amžiaus beturtė moteris. Ispanijos kovojančią liąudį, butų apsieiti. Dėl šito rapor- 

Tą rytą tenai buvo 17 laips- kad galėtų apsiginti nuo fa- to komunistai išvadino Ša-

tenai tris savo atstovus, bū
tent Masį, Grinių ir šalovė-

žyta, perdaug sustingusi or
ganizacija. Seniai džiaugia mų žemiau zero. šistų. lovėjų “šnipu. K-tas.
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Korespondencijos
LAWRENCE, MASS. 

Perdaug įsisiūbavome gerti

BRIDGEWATER, MASS.
Musų kolonijos žodis bend* 

ro veikimo klausimais.

Nors čia maža lietuvių ko
lonija, bet daugiausia pro
gresyviais apgyventa, čia ir 
veikimas progresuoja ne-

liau aukščiau minėti komi
tetai nesiims darbo, susi
lauks daugiau pipirų.

A. Kan draska.

BALTIMORE, MD.

Rubsiuvių bėdos.

Reikia pasakyti, kad mu- Dabartiniu laiku musų atsibuvo suvienyto fronto 
sų lietuviai paskutiniais lai- miesto rubsiuviai nusiminę, P™* . karą ir fašizmą su- 
kaisčia perdaug įprato ger- mažosios dirbtuvės taip kaip sinnkimas. Buvo gyvos dis- 
ti. Geria lygiai vyrai kaip ir ir nedirba: didesnėsės nors kusnos ir tarimai. Be kita 
motervs. Jų pilni saliuna^ ir ir dirba, bet vis gązdina kad ko. nutarta surengti koncer- 
pilni kliubai, ir visur geria,,Harba reikės sulaikyti, kad ™ ^kiais. Kad parėmus 
visur pilna girtą. Kas nedėl- darbininkai nenusileidžia Ispanuos liaudį kovojančią 
dienis ir kas subatvakaris mokesties. Kontraktonai P^es fašizmą ir, kad nuž
vengiamos visokios “parės.” pasakoja, kad dabar reikia nui-sus musų brolių gyve- 

'but gudriems, girdi, reikia nanciu Lietuvoie po fasisti- 
dirbt bile tik yra kas dirbt, ne letena, 30-ta sausio yra 
nes atėję tokie laikai kad kviečiamas kalbėtojas, kad 
pasipriešint esą negalima, minėto parengimo proga ga
nės atims darbą ir šventė. lėtų nusviesti sios kolonijos 

sišvietusiais. Tai labai peik- Be to prižiūrėtojai reikalau- lietuviams IsPa™’“? * Sie
tinas įprotis. Ji reikėtų kuo ia, kad darbas butų labai tuy^zmomų Dviem
greičiausia naikinti. ‘gerai padarytas.

Tūlas laikas atgal čia vie-,. Rubsiuviai su prižiurėto- 
nas Vilimukas prismaugė iaįs. tankiai susikerta, pa- 
Agotukę ir paskui pats no- Akindami, kaip jie galės
rėio nusiskandinti. įbrido i gyventi kuomet reikalauja- diskusijų gyvumą. Tikrai 
upėn, bet vanduo buvo per- ma, Kafį darbas butų pada- jos buvo gyvos. Vietinių rei- 
šaltas, tai išlipo atgal; nas- rytas labai geiai ir non da įęa}ų neužteko; buvo palies- 
kui buvo nuvežtas ligoninėn numušti mokestį. Darbinin- tag įr bendras Bostono ap- 
kad sušiltų, o paskui gavo dabartiniu laiku \patin- gj^j-įčio komitetas, kuris bu- 
30 dienų šaltoi patupėti. ?ai turėtų būt atsargus, nes VQ įlinktas priešfafistinėj 
Agotukė pagulėjus ligoni- kuomet pragyvenimas taip konferencijoj pereitų metų 
nėj pasveiko. pabrango, tai negalima da- 2 iapkričio. Už neveiklumą

Antras atsitikimas toks. sileirti kad daibdanai nu- ^ag komitetas užsipelnė pa- 
Per Naujus Metus vienas muštų algas, nes tuomet tik- peikimą, nes konferencijai 
vvmlcps D54sicnvn mntpi-plp i ai dai bininkams pi įsieitų tyraeius tarimai gvveniman

pakabint dantis į sieną. nepravedami. Užkliudėm ir
Rubsiuvis

Tai vedybos, tai sukaktuvės 
—ir visur- girtuokliavimas. 
Girtuokliauja netik katali
kai, bet ir tie, kurie skaito 
save laisvais ir daugiau ap

vyrukas pasigavo moterėlę 
ir norėjo parsivertęs pažiū
rėt, ar neturi ji pinigu už 
pancekos; bet nešdamas ją 
per duris idrėskė jos ranką 
ir pasirodė kraujas. Nusi
gandęs jis leidosi bėgti, bet 
aniuolai sargai jį sugavo ir

DETROIT, MICH. 
Metinė konferencija. 

Sausio 23, 7; 30 vai. vaka
ro, įvyks Amerikos Lietuvių 
Kongreso, Detroito skyriaus 
metinė konferencija (mes 
paprastai vadiname Detroi-

APSIVEDIMAL

APIE BUDRIKO RADIO 
KONCERTUS.

. - - . , Pereitų metų gruodžio 30 to draugijų bei kuopų atsto-
blogai. šių metų sausio 3 d. |rįįenos “Keleivio” laidoj til- vų konferencija), Lietuvių 

po žinutė apie Juozo Budri-svetainėje. Bus renkama 
ko radio programą Chica-,valdyba ir rekalingos komi- 
goje. Tos korespondencijos sijos 1937 m. Visų draugijų 
autorius, J. Vosiliauskas. ne- i atstovai malonėkite susirin- 
visai tiksliai pažymėjo, kad;kti paskirtu laiku. Jeigu ku- 
Budrikas pradėjęs radio rių draugijų atstovai yra 
pusvalandžius duoti per perrinkti, irgi malonėkite 
stipresnę stotį. Visuomenės metinėj konferencijoj daly
kiniai norėtus tą klaidą pa-,vaut:. J. Overaitis, seki-, 
taisyti sekančiai: Budriko į
radio programai lietuvių į 
<alba sekmadieniais yra'

klausimais prakalbos yra 
rengiamos dėlto, kad čia 
maža kolonija ir dažni pa
rengimai neįmanomi.

Aukščiau minėjau apie

centro komitetą, kuris buvo 
išriniktas pereitą birželio 
mėnesį A. L. Kongrese, Cle
velande. Tas suvažiavimas 
kaip koks šturmingas debe

BRIDGEPORT, CONN.
‘Liekarstvcs nuo visokių 

ligų”

Tūlas Žigas nesenai čia sis: prašvilpė, vėjas jo lie- 
pasodino už grotų, tik nepa- rodė judomus paveikslus iš tų išvaikė, mažai kur teko. 
tyriau, kuriam laikui. Lietuvos ir pardavinėjo Mes gerai suprantame,

Tiecias atsitikimas buto tautiškas liekarstvas, bu- ^a(j veikimas vienokiu ar 
toks. Švento tėvo vaikai no- tent, ‘‘trejų devynenų tra- kitokiu klausimu daug pri- 
reio apipasiot paukšti, nes janką. L z baltą pakelį eme kiauso nuo geros vadovy- 
pamatė, kad jis turi gerų 50 centų, o už truputį gra- To Kongreso išrinktas
plunksnų. Bet to paukščio žesnį pakelį, aptrauktą mė- komitetas, matyt, visai apsi
būta ne visa1 zmplo. Jis tuoj lynu celofanui, prašė 75 cen- iei«įo_ Gal užsiėmė Ispani- 
uzsidare į toiletą ir 10 dole- tus, nors abudu pakeliai vie- jog klausimu7 Jeigu taip 
riu paslėpė savo kepurėj, o nodo didumo. tai kam dar rinkti atskiru^
kitus pinigus susikisp į ceve- Musų moterėlės tiki viso- komitetus?
rykus. Nofs švento tėvo vai- kioms žolėms, todėl pirko ii Pas mus nekurie pradėjo 
kai jį paskui pasigavo bet tas “trejas devyneres,” nes reikalauti, kad butų išrinkti 
mažai pe.ne: rado tik /O pardavėjas sakė, kad jos atskiri komitetai: vienas 
centų kiseniuose, ir tuos pa- “nuo visokių ligų pamačly- Clevelando Kongreso spren- 
eme. Tai atsitiko ant Chest- Vos.” Vienos pirkosi už 50 dimus vesti gyveniman, o ki- 
nut gatvės, iš 8 į 9 sausio. centų, o kitos ėmė geresnio tas turėtų rūpintis Ispanijos 

Sausio 3 d. buvo tautinės “gatunko,” mėlynu celofa- klausimu ir visais kitais 
parapijos balius pagerbi- nu apvyniotą, ir mokėjo po prieš-fasistiniais reikalais, 
mui senojo ir nauiojo komi- 75 centus. Bet kada parėjo kurie liečia tarptautinį ju- 
tetų. Žmonią prisirinko a- namo ir atplėšė pakelius, dėjimą. Bet prieita prie su- 
pie 300. Buvo suvaidinta pamatė, kad visa “trajan- darymo vieno bendro fron- 
“Dvi Kūmutės,” kalbėjo ko- ka” vienoda ir ta pati. Ištik- to komiteto, kuris rūpinsis 
miteto nariai ir naujas para- rujų nebuvo tai nei ‘Trajan- visais šių dienų svarbesniais 
pijos klebonas, kur. Brazys, ka,” bet paprasti ameriko- klausimais^ Centro komite- 
Viskas ėjo tvarkingai, tik niški “priemokai,” kuriuos tas turėtų, laikas nuo laiko 
ant pat pabaigos, jau einant moteris į barščius deda, bu- informuoti vietinius komi- 
namo, V. prisikabino prie tent, “alspice.” Tokių “lie- tetus per laiškus ar per 
klebono ir davai vartoti pie- karstvų” galima nusipirkti spaudą, kokia vaga eina vi
meniškus žodžius. Klebonas kiekvienoj grosernėj -----—-------- —
iau žinojo tą vyrą. todėl nu- pakelį už 5 centus.
ėjo sau nieko nesakydamas. Taip apsigavo apie pustu- mos specialių organizato- 
Perpvkęs V. apskelbė kun1- zinis moterėlių. Taigi pasi- rių, kurie sektų visą judėji- 
gui “Streiką" ir neina baž- rodo, kad ir grinoriai moka mo eigą, nežino kaip veikti, 
nyčion. Seniau iis “streiką- biznį daryli. Old Timer. Centras turėtų netik infor-
vo’’ prieš kun. Šleini, paskui 
prieš kun. Valatką, o dabar 
prieš kun. Brazį.

M. S. Tatarunas. 

SOUTH BOSTON

Kafeteria

Amerikos bernužėliai, rašykit Lie
tuvos našlaitei. Tikslas rimtas—ve
dybos. Rašykit tie, kurie manot šį pa
vasarį aplankyti Lietuvą. Esu gero 
budo, dora ir teisinga mergaitė. Ma
no užsiėmimas — paprasta darbinin
kė. Amžiaus 35 metų, vidutinio ūgio, 
buinaus sudėjimo, neturtinga. Rašy
kit ne jaunesni, kaip 40 metų am
žiaus. Prašau rašyti rimtai ir teisin
gai. J nerimtus laiškus neatsakinė.-iu. 
Adresuokit man taip: Paso Nr.84490, 
Klaipėdos paštas, Lithuania.

Pajieškau merginos arba našlės 
nuo 30-40 metų, kuri butų sveika pro
tiškai ir fiziškai. Aš esu sveikas vy
ras, turiu 120 akerių farmą, 40 kar
vių, 400 vištų ir kitokių gyvulių; esu 
48 metų našlys ir jieškau geros, pro
tingos gaspadinė-. Plačiau paaiškin
siu per laišką. Pranas Bobonas (4)
2. School st., Westerly, R. 1.

NEBŪK ŽILAS
1ŠRODYK 10 METŲ JAUNESNE

NEGALI SUSTABDYT 
ŽIOVULIO.

transliuojami iš galingos D Chicagoje tūla Emilija 
WCFL stoties Chicagoj įau ^toraoster apsirgo stovu- 
nuo 1929 metų, ir yra duo- lloli?a;-71 P^ejo ziovau‘ 
dami ne pusvalandžiai, bet Pel kalėdas ir peiettą suba 
po visą valandą sekmadie- nega^eJ° sustoti.
niais, nuo 7 iki 8 vai. vaka- ni TVCČ VA TFM AI 
ro centraliniu laiku, arba'( * AJH-idlAvJIIrLAl
nuo 8 iki 9 valandos vakaro ———
rvtinin lflikn nmorflmjii Antanas Kurlavičius, pajieškau sa-ryuniu laiKU. a»ie progiamai vo tėvelio KAZJmiero kurlavi- 
yra girdimi Šiaurinėj Ame- CIAUS. Brangus tėveli, prašau atsi-
riknip ir Ksrurinio Tn ra- šaukt, nes turiu daug svarbaus jums llKOje 11 Adnaaoje. jų re- pranešti. Kurie žinot kur jis gyvena, 
peituaruose Visuomet daly- meldžiu man pranešti jo adresą, bu-
vauja Budriko radio orkest- slu dldehaAntekKuriavičia, (4) 
ra, geriausi solistai ir radio 2522 saimon st., Phiiadėiphia, Pa.
drama “Makalai.” i pajįeškaU Juozo tam aliuko

Rp «in n«wrflmn dar vra ’Tamsiuno), paeina iš Suvalkijos; aš t»e SIU pi Ogramų uai \ ld esu j0 jauniausia sesuo Ona, buvau 7 
duodami ir kiti lietuvių ra- metų kaip jis išvažiavo Amerikon.
din nrno-ramai Rndrikn na Prašau atsišaukti, kurie žinot kur jis UlO pi Ogi amai DlluriKO pa randasi, Drasau pranešt jo adresą, 
stangomis Chicagoje, bu- , Ona Plytaitienė (4)
tent pirmadieniais ir penk-i Vvduno g'vė į, Kybartai, Lithuania.
tadieniais kaip 3:30 po piet Pajieškau pusbrolio .jono zaman- 
«WAAr,aJL non l.;i. TAUSKO ir dėdės KELIKEVI- iS »* AAr stoties. 9_0 kilo- CIAUS, pirmiau gyveno Waterbury. 
eiklių; O ketvirtadieniais Conn- Lietuvos paeina iš Pilviškių,
___ « -i - o „i____ , _ , Suvalkijos. Prašau jų pačių atsišauk-nUO i iki 8 valandos vakaro ti. Kurie žinote kur randasi, prašau 

1420 kilo- pranešti jų adresą; busiu dėkingas.
j Joe Čarnauskas, (5)

318 E. Heron st., Aberdeen, Wash.

Pajieškau apsivedimui merginos „. . ,,, , „
arba našlės; aš esu 39 m. amžiaus, stebuklingos Klur‘*'? Pa
darau gerą pragyvenimą. Prašau at- Plaukų slinkimą ir
sišaukti, plačiau pasiaiškinsim laiš- ’ laiskanas. Šias gyduoles urivaletų 
kais j Oargvs (4) turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen-

334 Carrall st., Vancouver, B. C., ka. arb? pĮęjskanuoja plautai. Jos 
Canada atl taiso žilus plaukus koki bu-

____________________________ ‘ vo, bet nėra dažai. Nėra r.ieko už
Esu vaikinas, 25 metų amžiaus, 3 Jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 

metai iš Lietuvos, mylėčiau susipa- į supažindinimui pasiūlome di lelį $2.00 
žinti su rimta, draugiška mergina; ir Ipakelį už $1.00. Užsisakyk s andien ir 
aš esu draugiškas. Geistina, kad bu- sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
tų pašiląvinusi ir nesenesnė 25 metų. [patenkintas, jums pinigai bus sugrą- 
Su pirmu laišku meldžiu prisiųsti pa- , žinti. Reikalaujame agentų.
IS™ E,tkK„K"&kl,«, n/y' įVALORTONE HERS CO.,

.. -------- 7—-------------------------- ! l)ept. 4,
Pajieškau vaikino ar našlio ap-ive-įo me a... I J4

dimui, nejaunesnio 35 ir nesenesnio ! TaOX OUd, Vlinton, Inctl&n*. 
45 metų; aš esu 37 metų, gerai atro
dau, turiu turto, norėčiau kad ir vy
ras butų pasiturintis. Plačiau paaiš
kinsiu laišku, ant rimtų laiškų atsa
kysiu kiekvienam. (6)

M. Balašienė 
411 — 4th Street,

Nupigintos Knygos.
GYVENIMAS GIRTUOKLIO su 

VVallace, Idaho. i paveikslais....................................... 25c.
ni ūpsizi.. ------ I DAINOS IR DEKLAMACIJOS
rAJIESKAU VYRO 'apie pasaulinį karą, jaunimo ir juo-

. J kingos ......................... ............. 25c.
KOVOTOJAS UŽ TEISYBĘ. J.

DIRBT ANT FARMOS, kuris ga 
lėtų karves melžti ir suprasti farmų { 
darbą abelnai. Toks turėtų nuolatinį Sovonorolas .............................. 25c.

iš WHFC stoties 
eiklių.

Leidėjas šių programų,!-r t-, D 1 -i 1 -1 -i Pajieškau ANTANO PILIPAIČIO,Jos r . Budnk, Ine., užlaiko paeina iš Butrimonių kaimo, Jurbar
Chicagoje 
dių, muzr
auksiniu daiktų ir namu ra- malonėkite pranešti jo adresą, už ką 

* - - - tanu širdinga aciu. f

3 krautuves ra- ko parapijos; prašau švogerį atsi- 
j- šaukti, nes tunu svarbių žinių iš Lie-dių, muzikalių instrumentų, tuvos. Kurie žinote kur jis randasi,

kandų, adresas: 
Halsted Street.

S.

3417 So.

Valančius.

STEBISI, KAD MERGAI
TĖ MOKA S KALBAS.
Amerikos laikraščiai įdė

jo žinią kaip nepaprastą re
tenybę, kad tūla Nina Ka 
minskaitė, 11 metų mergai
tė, kurf gyvena Jugoslavi
joje, moka 8 kalbas. Tuo 
tarpu Balkanuose mokėti 
keliatą ir net keliolika kal
bų yra visai paprastas daly
kas. Vaikai išmoksta po 
penkias-šešias kalbas gat
vėse.
Parsiduoda Gazolino Steiši- 

nas ir Farma.
Vieta yra Conn. valstijoje ant stei- 

tavo kelio, sueina 4 keliai, geras biz
nis iš gazolino, taipgi galima pada
ryt gerą biznį iš taisymo mašinų. 
Gali pirkti visą farmą su visais įren- 
gimais arba tik vieną biznį. Priežas-

tokį sas judėjimas, nes ypač ma- fcis paavimo—.senatve nepajie-
. giam prižiūrėti. Norint daugiau m- ZesnėS kolonijos, neturęda- formacijų, klauskite pas A. S. (4 

361 Broadwav. So. Boston. Mass.

muoti, bet dar paakstinti 
prie veikimo, labai 
sveika.

Tai tiek iš

DETROIT, MICH.

Svarbu laisvamaniams.

Sekmadienį, sausio 24 d.,
1937 m. 2-rą valandą po pie- tam sykiui; bet jei ir ant to
tų, Draugijų Svetainėj, 4097 — • ■ —---------------------------
Porter st., bus Lietuvių Lai 
svamanių Etinės Kultūros 
Draugijos 3-čios kuopos su
sirinkimas. Visi nariai ir no
rinti būti nariais kviečiami 
atsilankyti. Po susirinkimo 

SMAGI VIETA PASIVAIšINT bus diskusijos temoj: Ar 
Visokių Stipriu ir Minkštų bedievybė buržuazinė ? Į- 
Gėrimų ir Užkandžių. žanginę kalbą pasakys drg.

249 BR0ADWAY, 
South Bostone.

Gera miera, puikus patarna
vimas. Vakarais, specialiai pa
ruošiami užkandžiai.

Puiku patarnavimą užtikrina
me. Vieta gražiai Įrengta. Pra
šome visų užeit pas mus pavie
šėti.

Frank Zarveckass 
Vincas Balukonis

I Telefonas: Vark 3165

DAKTARAS

A L Graičunas
Physician and Surgeon 

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

3310 SO. HAI.STED STREET.
CHICAGO. ILL. |

Metelionis. Pirmininkas.

DABAR GALITE GAUTI

Geriausia, rankų darbo
ITALUONIŠKĄ AKORDIONĄ
Visokeriopo typo ir negirdėtai že

ma kaina.
Tiesiai iš dirbtuvės atstovo. Papra

šykit šiandien prisiusi KATALIOGA 
NEMOKAMAI.
Itali&n Accordion Mfg. Co.

323 W. I*OLK STREET, Dept. S. 
CHICAGO, ILL.

NAUJAS IŠRADIMAS.
Kožnam vyrui yra reikalingas 

DIRŽAS pinigams paslėpti. Kaina 
$2. Sagtis su vardo raide $1. Parašyk 
ilgumo mierą. ir kartu su užsakymu 

butu 'pasiusk $3, i be sagties $2). Kaip tik 
*■ | gausim nuo jūsų užsakymą, po kelių 

‘ dienų prisiusime Diržą. Agentams 
savikritikos perkant nemažiau 3 duodam nuolai

da. L. GELEŽINIS
3332 W. 64th st., Chicago, III.

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
Worce«ter—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

BOSTONO APIELINKĖS ALAUS PARDAVĖJAI. KREIPKITĖS 
CHARLES WAISHV1LLE. Brockert Ale Distrib.

Telephone: DF.Oham 1731.

(5)
Levusė Bilaitė-Žardeskienė,

2 Mercer st., So. Boston, Mass.

(steady) darbą. Atsišaukite tuojaus 
Mokestis pusėtina. <3)

J. J. PLANDUNIS,
R. 1, Kowe’s Corner, Auburn, Me.

r
Tūkstančiai rado paleng

vinimą gebantiems ir 
skaudamiems muskulams 
— su keliais išsitrynimais.

PAIN-EXPELLER
vaisbaženkiis Inkaras yra 
naudojamas per 70 met

L ! N 1 M E N T

PAIN-E1PEILER
oS

PASAKŲ KNYGA: Raginis, Gri
gas, Velnio Švogeris, Gudrus Justi
nas ................................................ 25c.

LIETUVOS AŠAROS. Dainos. 
120 puslapių................................... 25c.

SAPNŲ KNYGELĖ, išguldymas 
sapnų................................................ 25c.

SPĖJIMAI LAIMĖS ir planetos, 
kas kada gimęs ir jo laimę......... 20c.

KAZYRŲ KNYGELĖ, kaip apsi
saugoti nuo apgavikų .............. 25c.

Kas prisius $1.00, gaus visas 8 kny
gas, bet jeigu kurie iš minėtų knygų 
kurios nors nenorėtų, tam atsiusiu 
Salomoną ir Mirties bausmę. Kurie 

į norėtų bile kurią vieną iš čia garsi- 
■ namų, tai turi pilną kainą prisiųsti 
I pašto štampomis.

P. MIKALAUSKAS.
248 W. Fourth Street, 

SOUTH BOSTON, MASS.

Ar žinote,
kas čia?

TAI “JUODOJO LEGIJONO” NARIAI PILNOJE 
SAVO UNIFORMOJE.

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

Tai yra begalo įdomi istori

ja. Iš jos sužinosi, kad pereitą 
vasarą vien tik Michigano vals
tijoje “Juodas Legijonas” turė
jo. 5 brigadas, po 26,000 vyrų 
kiekvienoje.

Įsigyk “Keleivio” Kalendorių 
1837 metams ir perskaityk tą 
istoriją. “Keleivio” skaityto
jams kalendoriaus kaina tiktai 
25 centai.

4^ -« - k k « k x mik *« »:«*■« kįSJkK k s « k«*
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įeitas Puslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON.Naujienos iš Kanados NEKROLOGAS.
RANDOLPH, MASS.
A. a. Alicė Melinaitė.

..... . . Kaip ankstyva šalna be
Dr. Grigaitis paliko gerą is- Jonauskas gal ir vėl pakeis gailesčio pakerta pražydu- 

pudį Montreale. savo pažiūras. Diauge, ne- ^ja gėle, taip b^gailest'nga
Pirmu sykiu mes montre -EImirtis pakirto musų visųnio nugarkaulio, i.lieciai turėjom progos iš- .

girsti žvmiausį socialistinių Kadangi komunistai pra-
minčių kalbėtoją. “Naujie- dėjo perdaug triukšmą kelti 
nų” redaktorių dr. P. Gri- ir kalbėtojas nebegalėjo į

klausimus atsakyti, tai pir- 
pininkas uždarė prakalbas. 
Drg. Grigaitis pareiškė, kad 
Suvienytose Valstijose ko

munistai yra daug kultūrin
gesni, negu Kanadoj.

Nežiūrint visų nemalonu
mų, kurie buvo daromi iš 
musų draugų komunistų pu
rės, vistiek prakalbos pavy- 

Tenka kreditas 
Lietuviu Darbi-

ilgai nega-į aitį. Dauguma 
lės jo pamiršti.

Publika labai skaitlinga? 
dalyvavo prakalbose pei 
t bi dienas, gruodžio 12 ir 
'.3, ir atidžiai tėmijo kiek
vieną jo išsireiškimą. Kai 
leštadienio vakare dr. P.
Grigaitis atvyko iš Chica
gos, Vytauto Kliubo didžio
ji svetainė jau buvo kupina ko puikiai 
imonių. Laukė visi, kada Montrealo 
pasirodys svečias. ninku Draugijai ir D. L. K.

Vytauto Kliubo pirminin-' Y,W> , Neprigulmingam 
las K. Ješkeviėius, atidary- uz surengimą gera
([amas prakalbas, atsikrei- Prakai®ų.
pė i atsilankiusius, kad pa-j Reikia da pridurti, kad 
laikytų pavyzdingą tvarką rašant pranešimus Į spaudą,
i ir pakvietė gerb. dr. P. Gri 
gaiti užimti vietą. Kalbėto
jas gana ryškiai apibudino 
Amerikos lietuvių praeities 
Lovas už geresnes sąlygas, j žanga buvo 15 centų, 
ir nurodė, kad tik ten tegali į laidu pasidarė virš

įvyko klaida; buvo pasaky
ta, kad per abi dienas Įžan
ga bus veltui. Bet sekmadie
ny buvo ir koncertas, tad į- 

nes iš-
pasidarė viršaus 50 

dolerių, o aukos nebuvo ren
kamos per prakalbas.

Ir koks tai skirtumas! 
Kuomet “Liaudies Balso” 
redaktorius čionai atvyko, 
tai publikos susirinko vos 
apie 35; prisiėjo jam kalbė
ti svetainės sienom. O “Nau
jienų” redaktoriaus prakal
bose dalyvavo viršaus tūks
tančio svečių. Daugiau to
kių prakalbų lauksime.

R. P. Laisvamanis.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

mylimą Aliciją Melinaitę. 
tik ko gyvenime pražydusią 
gėlelę.

Liūdna yra žiūrėti i šal
nos pakil stą gėlę, bet daug 
kartų liūdniau via matvti 
gulint negailestingos mir
ties pakirstą jaunuolę.

Alicė Melinaitė gimė 
Cambridge, Mass., 1918 mė
li kovo mėnesį, iš Jono ir 
Adelės Melinių. Vėliau jos 
tėveliai, gyvenimo audrų 
blaškomi, persikėlė gyventi 
i Lavvrence, Mass. Ten ji 
oradėjo eiti Į pradinę moky
klą. Vėliau šeimyna grižo 
itgal i Cambridge, o dar vė
jau Į Randolph, Mass., kur 
Alicė pabaigė pradinę mo
kyklą, Įstojo Į augštesnę li
tą sėkmingai užbaigė. Aukš- 
nausis jos tikslas buvo išei
ti ant nursės—slaugės, ir 
nors kiek pagelbėti savo tė
veliams, gyvenantiems ant 
savo mažos ūkės. Bet, deja, 
nespėjo ji savo tikslo pasie
kti. Susirgo ir 1936 metų 9 
gruodžio dieną užbaigė gy
venimo dienas, eidama de
vynioliktus metus.

KARUNKA APIE DAVATKŲ 1 PROFESORIUS RESTORANE 
VAINĄ LIETUVOJE.

Mus šventoje Lietuvoje 
vaina prasidėjo: 
Brundziniiikai su balsistais 
i frontą išėjo.
Vieni muša, kiti rėkia— 
Kurijoj net šoka; 
o davatkos su liežuviais, 
loja kaip tik moka. •
Ir miklumas tų liežuvių, 
te jie kur prasmenga!
Kai išlindę ima loti, 
girdis net Palangoj.
Kalvių, kriaučių ir audėjų 
tik skvernai matyti, 
juk ne baikos kožną dieną 
tris mylias daryti...

No. 3. — Sausio 20 d., 1937 m.

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

buti progresas, kui- darbi- 
idnkai turi laisvę. “Be lais
vės žmogus negali buti, kai 
be oro. Kur nėra laisvės, ten 
nėra progreso-kulturos, ten 
' isi jaučia priespaudą.”

Pasibaigus prakalboms, 
j irmininkas visus pakvietė 
i nt vakarienė žemutinėn 
svetainėn. Čia daugybė šei
mininkių, kurios mandagiai 
j avaišino svečius Įvairiais 
\algiais—net ir grybų tekc 
1 aragauti. Garbė kliubie- 
tėms, kad tokią puikią va 
karionę surengėt.

Antrą dieną prakalbos!
prasidėjo paskirtu laiku; —•--- —
publikos prisirinko kiek tik «b P- Trakimui. — Iško- 
galėjo tilnti i salę. Prakalbu'molio Dievas nulipdė 
tema buvo: “Socializmas ir į pirmutini žmogų — balto, 
proletarinė diktatūra.” čia'raudono ar juodo—Biblija 
kalbėtojas turėjo platėliau' nepasako. Ir ji visai neaiš- 
j-psistoti ir iškelti aikštėn1’”’'" A4z'—
visus diktatūrų žiaurumus ii 
kokią blėdi jos neša žmoni
jai. Kadir dabartinėje So
vietų Sąjungoj nėra jokios 
laisvės, sakė kalbėtojas.

“Tūkstančiai socialdemo
kratų sėdi kalėjimuose. Nė
ra spaudos nei žodžio lais
vės
buti tokios tvarkos šalinin
kais, kuri uždaro musų 
ipaudą. Kalbėtojas pabrie- 
;;ė, kad “viso pasaulio dar
bininkų akys atkreiptos Į 
demokratines šalis; visi ko
voja už laisvę ir lygybę.”
“Kuriose šalyse viešpatauja 
diktatūra, ten lyg kapinės: 
vien tik kryžiai ir tyla; įei
ti u kuris drąsuolis drįsta pa- 
t ikelti, tuojaus yra statomas 
prie sienos.”
į Baigdamas kalbėtojas 
1 vietė visus Montrealo lie
tuvius kovoti už demokrati
ją, už spaudos ir žodžio lais
vę, už Įkūrimą socializmo 
visame pasauly.

Dr. P. Grigaičio prakal- 
} os padarė gražų Įspūdi, ir 
Montrealo lietuviai ilgai ne- 
i žmirš jo aiškiai išdėstytus 
klausimus. Visiems jis pati- 
T o, bet komunistams — ne, 
rors ir jie kovoja dabarti- 
riu laiku už demokratiją.

Negražų komunistams 
1 eiti triukšmą. Argi mes to- 
1 iu keliu prieisime prie dar-

Kiną, kokiu budu iš Adomo 
galėjo atsirasti juodveidžiai, 
baltveidžiai ir kiti. Matyt, 
tie pasakoriai, kurie parašė 
“šventąjį raštą,” visai neži
nodami, kad pasauly yra vi
sokių veislių žmonių. Kai 
dėl Maižiaus kilmės, tai Bi
blija sako, kad jis buvo ras-

n , . ,. ,tas idėtas pintinėn ir pa-Beabejo, mes negalimi [ Ni!i^us kraštv‘_
r»L’inc tvot*Lroo hmn_ 1 x . *_ .

nežinomu tėvų vaikas. Kaip 
atsirado žmonės tose salose, 
kurios neturėjo susisiekimo 
su didžiuoju žemynu, tai 
klausimas neišrištas. Kitų 
dalykų neaiškinsim. Už gra
žius linkėjimus ačiū.

M. Gilienei. — Išmokti 
taisyklingai rašyti nėra len
gva ir keliom eilutėm šioje 
Vietoje mes negalime rašy
bos taisyklių paaiškinti. Bet 
tamsta rašai jau vidutiniš
kai, todėl galime tik patarti 
lavintis toliau. Geras daly
kas yra perrašyti iš laikraš
čio bent vieną straipsnį kas 
sąvaitę, dabojant visus ak
centus ir skiriamuosius žen
klus. Gi rašant i laikraštį 
kokią žinią, reikia rašyti 
kuo lengviausiu budu—ly
giai taip, kaip kad žodžiu tą 
Įvykį kam nors pasakotum.

Alicė buvo užauginta lai- i Tai pas vadą. tai į štabą, 
voj dvasioj, be jokių baž-į tai referentą... 

nytinių burtų, ir į \isokius Kiekviena nauja žinelė 
“okus-pokus” žiūrėdavo su apsvarstyti tenka, 
panieka. Daugelį sykių yra o mergelės, jus nekalto^, 
man išsitarus: “Dėde, aš ne- negailėkit kojų— 
noriu, kad kas is manęs da- gal vyriausią savo vadą 
rytų monke.” 1 istumsit i rojų...

Mokykla jai labai sekda- jta 
vos. .r ant sunkiausių uzda- A _ .. Ja
vinių visuomet gaudavo am
aukseiausius pažymėjimus ir:
geriausius pagynmus. Buvo!Jomi duda,. •
abai ramaus budo ir su kai- ___
mynais bei pažįstamais su
gyveno geriausioj santaikoj.
Užtat jos kaimynai ir pažįs
tami labai ją užjautė. Kuo
met pradėjo sirgti, visuomet Į 
ą atlankydavo, atnešdami 

yėlrų ir kitokių dalykėlių.

Žodynas lietuviškai antiškos ir ang
liškai lietuviško* kalbų. Sutaisė A.

Lalis. Abi dalįs vienoje knygoje.
Psl. 1274. Gražus tvirti apdarai $16.00
Lengva* Budas Išmokti Angliškai.—

į Rankius reikalingiausių žodžių ir 
oasikalbėjimų Ši knyga sutaisyta taip 
engvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt anglij

ai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieii sakiniai, pasikalbėjimui dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta iaida. Sutaisė 
Št. Michelsonas. Pusi. 95.............. 35c
Etnologija arba istorija apie žemės 

tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą, 
parašė Šernas Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba rases Yra didelei 
raudintra kiekvienam perskaityti Chi
cago, Ilk, pusi. 667, Popieros vir
šeliais ........................................... $3.00
Monologai ir Deklamacijos, šioje kny

goj telpa daugybė naujų, labai gra- 
! žiu ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo-

Į ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
, . . . . . - - .. skambios, visos geros. Tinka viso-

Profesonus: jei taip. tai as JI kieras apvaikščiojimams, baliams, 
suvalgiau. ’ koncertams ir tt. Antra pagerinta

į laida. So. Boston, 1614 m..............25c.
Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers

ta Į visas kalbas, tode! kad yra gra
žiai aprašyta apie Rymų. Lietuviškas

J vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, II!. 1909, pusk 432. Drūtai 
apdaryta ....................................... <2.50
inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 

naudinga knyga, aprašyta katalikų 
j bažnyčios siautimas ir pradžia refor

mos. Su daugeliu puikių paveikslų, 
i 215 pusL Popieros apdaruose. .. $1.00
Gamtos istorija. Pagal P. Bert vertė 

Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu 
šita lei- paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak

menų ir it.; trumpai, aiškiai ir supran 
„ . , tarnai išaiškina gamtos istorijų. Chi-

—kaip nuluptas avies pastur- cago, Hl. 1903, pusi. 209. Gražiuo- 
galis. 'e audimo apdaruose........................ $1.50

—Tai mano žmona... Materiališkas istorijos Supratimas.
Lapeliai iš proletariškos fi.oaofijos

Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje
\ IS TA BEDIEVY’BČ KALTA. įvairiausius nuotikius, tai perskaityk

šitų knygelę. Kalba labai lengva. Kny

Profesorius: Prašau paduoti 
man valgių sąrašą.

Padavėjas: Aš tik ką pada
viau tamstai vieną.

BALIUJE.
__

—Kaip tau patinka 
dė?

Lietuvos Respublikos Istorija ir Suš
lapk—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 apskelbia respublika
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri
ti us. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimui, 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 Lietuvų 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.C( 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.51.
Ar Bavo Visuotinau Tranas?—Kaip 

Kojų* 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
ia}? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai. raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškia: išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—ta: 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na .................................................. 25c
Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka

ralius. Knyga tik ką apleido spau
dų. Nauj3 knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitų knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais
apdarais, apie 3UG pulsapių. 
Kaina .......................................... $2.50

Kokius Dievus Ž
vėj. Panašios

Senienų krautuvėj buvo par- ga protaujantiems darbininkams neap- 
. , . .. -u.-- • - ' kainuojama. Medega imta iš Greilicho.cuodami iš varžytinių įvairus Paras4į z. Aleksa. So. Boston, 
antikai. Aukcionierius iškėlė . _ x. _ . _ „ . ... į
vieną paveikslą ir saukia; čiu? Aiškiai išguldyti pibetystes anynas

—Kiek man duosit 
Napoleono portretą?

ter-ės Garbino Seno- 
nygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptenai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo 
Knyga stambi ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose ,... $1.25

PAVĖLAVO, AR NE?
t

fe-

Vėliau, kuomet tapo pagul
dyta į Peter Bent Brigham 
igoninę, buvo apstatyta gė

lių bukietais. O kuomet už
baigė savo kentėjimus, tai 
per tri
kupina žmonių, kurie atėjo . Eeikėjo atejtj ,0 metų at. 
uaskutini sykį Hisisvcikinti.
Buvo sunešta 30 brangių ” Ti KndAi-> 
vainikų, o i kapus lvdejo a- T. _ , ,
pie 50 mašinų Buvo susi-,/l: Tuoma da nebuval nupl'- 
tvarkę 12 jaunuolių eiti po 6 kęs 
iš šonų jos grabo, bet diena 
buvo labai lietinga, tai jie 
;ik mašinom važiavo.

už 'it- įsbsbysu reikalingais klausimai* ii 
uz sną atsakymais lietuvių ir anglų kalbos* 

Antra peržiūrėta ir pagerinta
—Tai ne Napoleonas. Tai

__kažin kas i< nuMi DiiaB Bamboo Spyčiai.— Ir kito* fe-i^eKspyras. Kazin Kas is p.itMi , juokų, negu Amen-
Ikos pastebėjo. į koj munšaino. šioje knygoje telpa net

. A . . _ , , . . ‘ 72 “Džian Bambos spyčiai”, eilės,
į Atsiprašau. Padariau k lai- pasikalbėjimai, hamoriatiaki straips- 
i da :—greitai atsiprašė atlkcio- niukai ir juokai. Antra pagerinta

laida. 128 pusi...................................25c.: menus.
O davatka stovėdama tom Žemaitės Raštai Karės Meto. Lietuvoa u aa\a-ka. stoteaarna tarp Fari(Jo leidinys. Su Rašyto-

! publikos, kumšterėjo savo drau- jos paveikslų, 126 puslapiai, kai-
. gei pašonėn ir sako: jna........................ .......................***

—Tai jau bedievis, matyt, “O- S- S.” arba šliubinė likil
'kad šventųjų abrozdų nepažįsta.

Jis: Marijon, šį vakarą aš at-
d i ė nas stubelė buvo gjau tave pirštis.

Jis: 
siuto.

Bet tuomet neturėjau

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, III. 1911 m., puslapi; 392 
Popieros viršeliais ................... $2.00

_ ti prof
R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su 

paveikslais senoviškų liekanų irS-kiais 
spalvuotais gražiais žemlapiais. 
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2.50
Švento Antano Stebuklas, ttviejų vei-

_____  __ kimų komedija. Perstatymui reikia
Vieno akto farsas, labai juokingas 1 10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo- 

ir geras perstatymui. Kaina .... 15c. Šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.

lininkų vienybės?
Jonauskas pradėjo šauk-

t , kad komunistų partija y- 
M geriausia. Drg. Skykas, 
Hiubietis, atsakė: “Ne, So- 
c alistu Partija geresnė, nes 
j duoda žmonėms laisvę.”
I ublika pradėjo juoktis iš 
Jonausko šaukimo. Dar ne
šinai jis buvo socialistas, 
vėliau sklokininkas ir plati
no “Naująją Gadynę,” o da
bar jau karštas komunistas! 
Argi gali darbininkai tikėti 
tolau vyrų Šukiams? Jeigu

Prie kapo “Keleivio” re
daktorius drg. Michelsonas 
pasakė atsisveikinimo pra- 
kalbėlę.

Ir tsdp tapo palaidota mu
sų mylima Alicija penkta
dieni, 11 gruodžio, 1936 me
lais, Melrose kapinėse, 
Brocktone. Paliko didelia-j 
me nubudime tėvelius ir 
brolį Leoną.

Ilsėkis, brangi Alicija, 
šaltoj Amerikos žemelėj, 
apdengta gėlių vainikais, o 
mes lankysime ir budėsime 
prie tavo šviežiai supilto ka
pelio...

Dėdė Lakštingalė.

GERAI. KAD NE KETURIAS 
KOJAS TURI.

—Ko taip susiraukęs?
—Reumatizmas laužo kojas. 
—Tai džiaugkis, kad tik dvi

kojas teturi.

Nekuomet nereikia jieškoti, .
“aukštų” ar “moksliškų” iš- GAUNA $117,000 UŽ VIE' 
sitarimų. Ir patartina pasi
likti tos žinios nuorašą pas 
save namie, o paskui jį suly
ginti su redakcijos ištaisyta 
žinia, jeigu ji tilps laikraš
ty. Tuo budu galima daug 
pasimokyti.

BUTŲ GAILA SENVIČIŲ.
Ant juros kranto buvo šeimy

niškas piknikas. Atsistojęs ant 
aukštos uolos krašto vyras žiu
rėjo žemyn ir gėrėjosi putojan
čia jura. Vienoj rankoj jis laikė

NĄ. AUTOMOBILIAUS i savo skrybėlę, o kitoj—pintinę 
NELAIMĘ. su senvičiais. Pribėgo prie jo

New Yorko valstijos w- vaikas ir’ už skverno.
- tarė:

—Mama sakė. kad tu atsi-riausis teismas nusprendė, 
kad New Yorko brokerio
Staffordo žmona turi užmo-trau‘“"m "u° *» kra"w- arba

ADM. ATSAKYMAS.
“Keleivio” skaitytojui. —

Nereikia apie tai niekam 
kalbėt. Jeigu apielinkes 
žmonės niekus kalba, nerei
kia tuojaus sau įsivaizduoti 
blogumų ir pats save gąz- 
dint. Kadangi savo pravar
dės ir adreso nepadavėt, tai

kmynai: atiduotum man senvičius...

5117,000 užtai, kad jos, nARVT npFfiAnn tai 
Staffordienės, automobilius rEI TA1
atsimušė Į Philsonų vežimą į DARYT PILNAI,
ir sužeidė joje kelis Philso

keti Philsonų 
§117,000

negalime reikalą tinkamiau 
papus vėjas iš kito krašto, j jums paaiškint.

nų šeimynos žmones. Net 
senis Philsonas, kuris buvo 
namie ir toj nelaimėj nefi- 
guravo, gauna $18,000 atly
ginimo. Jis reikalavo sau 
575,000 tik už “klapatus,” 
kokių jam pasidarė dėl su
žeistų namiškių.

—Kur tu neši tą vištą?
—Kirsiu jai vuodegos galą. 
—Kodėl ?
—Todėl, kad pradėjo gaidžiu 

giedot.
—Vuodegos nukirtimas tam 

nieko nepagelbės. Ji vėl ataugs.
—Jeigu taip, tai ai nukirsiu 

ją ligi pat kaklo.

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

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

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į tokius klausimus, ku
rių jųs 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;”
Kų reiškia meilė ir iš kur ji pa

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką 
visi slepia, 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- 
kų.

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 but už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

{ visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas*’ atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

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

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

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

KELEIVIS
263 Broadway, South Boston. Mass.
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ii KAS GIRDEI! LIETUVOJE
' (Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.)

Iš Karalių Daro Biznį.

Baisi Žmogžudyste Smilgių Miestely.
Mažame Smilgių mieste 

ly, Panevėžio apskrity, priei 
pat Kalėdas buvo papildyti 
baisi žmogžudystė — išžu 
čyta visa žydų Fogelių šei 
rnyna plėšimo tikslais.

Fogelių šeimyna Smil
giuose buvo žinoma kaip la 
bai turtinga. Fogeb'ai vertė
si audeklų prekyba. Vaiku 
jie neturėjo, tai buvo pri
ėmę auginti Beilę Kubilių- 
naitę, kuri dabar ėja ketvir
tus metus savo amžiaus; be 
to, senukai Fogeliai dar bu
vo nusisamdę iš artimo kai 
mo Vaitkevičiūtę tarnaitę.

Trečiadieniais Smilgiuose 
yra turgai, o turgaus dieno
mis miestelio prekybininkai 
daro didesnę apyvartą. Tur 
but, todėl plėšikai ir pasi
rinko trečiadienį, nes tą die
ną jie tikėjosi daugiau pel
nyti.

Visos aplinkybės rodo. 
kad banditai Fogelių namus 
užpuolė apie 8—9 vai. va
karo, nes abudu Fogeliai ra 
sti nužudyti savo krautuvė
lėje už bufeto. Vadinas, juo
du tvarkė prekes iš po die
nos prekybos. Abu Fogeliai 
nužudyti kirviu.

Beilė Kubiliunaitė, 4 me
tų amžiaus, rasta taip pat 
kirviu sukapota bufeto vi
duryje. Matyt, mergaitė su
kinėjosi aplink senukus, 
krautuvėje ir pavojaus va
landą, instinkto vedama, įsi- 
lindo į bufetą ir čia pasislė
pė, bet piktadariai ir jos ne
paliko gyvos—sukapojo.

Virtuvėje tarnaitė Vait
kevičiūtė, matyt, gamino 
vakarienę, nes ant pečiaus 
rasta perkepus kiaušinienė, 
o ji pati virtuvėje sukapota. 
Be tų keturių Fogelių šei
mos narių dar pakliuvo į 
banditų rankas ir penktoji 
atsitiktinė auka: nužudytu 
jų Fogelių giminaitė Foge- 
lytė, apie 25 metų amžiaus. 
Toji nelaiminga mergina ra
sta sukapota Fogelių namo

’krodimas ir žydai tą pačią 
lieną buvo palaidoti. Vait
kevičiūtė palaidota šešta
dieny.

Iš pradžios buvę sunku 
nustatyti Vaitkevičiūtės as-į 
menybę, nes prie jos jokių 
lokumentų nerasta, bet vė- 
iau velionies motina atvy-1 
ko ir savo dukters lavonų 
pažino.

Du Lietuvos Gyven
tojai Kimba į Zacha- 

rovo Palikimą.

; Anglijoj išgalvota naujas biznis, štai, senis dirba į karalių 
panašius balvonus ir parduoda juos vaikams. Sakoma, kad jis 
gauna už juos po 1 dolerį, žinoma,karalius daugiau ir nevertas

Pietų Lietuvoj Siau
čia Vilkai.

Lietuvos Kaimai Virsta Viensėdžiais.
Lietuviai, kaip ir kitos j parodė, kad viensėdžio u- 

tautos senovės laikais, už- • kiai laike karo daugiau at
imdami geresnius tarp miš- • sparus bei patvaiųs įvai- 
kų bei pelkių plotus, žemę iriems netikėtumams. Užtat 
valdė labai padrikai, su dau- i savają valstybę lietuviams 
geliu įsiterpimų, iškyšulių jįkurus buvo duota aiškesnė 

. porėžių. Toks valdymas tę-’ kryptis žemėtvarkos darbe, 
pridarė A lytaus-Butri- jjgj jg šimtmečio, kada Buvo išleistas specialus įsta-

Onuškio- v arenos Karalius Zigmantas Augus- tymas, kuris privertė kelti i 
apylinkių ūkininkams. Ne- įvykdė valakinę refor- viensėdžius trobesius, su- 
senai vilkų gauja atbėgo į mą. Toji valakinė refonna vesti i daiktą ariamos žemės 
Butrimonių valsčiuje esantį ’0uv0 atlikta tik valstybinė- plotus, likviduoti servitu-

Šiais metais Pietų Lietu- 
jvos miškuose labai smar
kiai siaučia vilkai. Per spa- 

i lių ir lapkričio mėnesius vil
kai ypatingai daug nuosto-

i lių

Bagarų kaimą. Jie puolė Į
lauką išleistus gyvulius ir tvarkė visas žemės ūkis. Iš- kuomažiausia palikti _
daug jų sudraskę. Dėl to dėstytos atokiau viena nuo tvarkytų arba bendroje kai- 

! daugens Lietuvos pietų gy- kitos sodybos buvo sutrauk mo nuosavybėje žemės plo- 
ventojų kreipėsi į Alytaus ir tog krūvon, žemė padalinta .tu.Vitu mioctu monvintmiic • • i i • » j • • d • • J xSteigiamas Seimas jvede 

didelę žemės reformą Lietu
voje. Nutarė paimti dvarus 
ir išdalyti bei išparceliuoti 
juos bežemiams ir mažaže
miams. Naujakurių ūkiai 
buvo kuriami jau ne kaimų, 
bet viensėdžių tvarka.

1919 metų statistika rodė

se žemėse. Pagal ją persi- tus (bendras ganyklas) ir
ne-

kitų miestų medžiotojus, trimis laukais, bet porėžiai 
prašydami artimiausiu lai- nesumažinti, o tik padaryti 
ku suruošti vilkų medžiok- taisyklingesnės formos. K«-
les. Jos netrakus bus suruoš
tos.

______  IŠNAUDOS ŠEŠUPĖS
Kai žinomas ginklų pirk- SROVĘ,

vs multimilionierius Bazi Skliaučiai. Pratekanti pro Ties Pilviškių miesteliu, 
’ius Zacharovas dar tebebu- Skliaueių dvarą Šešupė vie- motorinio malūno savinin-

taip tariant, valakinė re-
_________________________ , Mai?oma« ^ad P? SUL forma išmėtytų sklypų že-
pii vičirn mer pruriA i medžioklių vilkų siautimas mę padalino vienodais tai- 

PietŲ Lietuvoje gerokai su- svklingais rėžiais. Valstybi-
MA ELEKTROS STOTIS. mazes. Tsb.

ŪKININKAI UŽVEDA 
SODUS.

syklingais rėžiais. Valstyb 
nių kainų santvarką sekė ir 
privatus savininkai; tik ba

vo gyvas, užsienių spaudoje noj vietoj ties pačiu dvaru kės Kromienės žemėje, prie 
buvo skelbiama, kad jis ki-yra labai srauni. Sumanus Šešupės perkaso, kuris buvo 
’ęs iš Lietuvos. Nesenai ši-į šio dvaro savininkas p. Ju- prakastas keliolika metų at-,
am turtuoliui mirus, dauge- raitis sugalvojo šią Šešupės gal vandens malūnui, ‘bet!me^us šio) apylinkėj buvoimįesį tarp jos narių, didino 
is užsienio laikraščių jo ki-Į sraunumą išnaudoti. Jaugia nepasisekus jj įtaisyti—! galima matyti sodybų, ku-i^įų skaičių ir juos pačius 

vie-'nradėti elektros stoties sta- riose nebuvo nei vieno vai- : siaurino. Tlorainiui rėžiai bei

Veiveriai. Prieš vienus

Įjorkaimių (okolicų) žemė.Lietuvoje esant apie 60,000 
.pasiliko pagal seną santvar-,bežemių ir apie 40,000 ma-
jkĄ- . Į žažemių, turinčių nedau-

Šeimos ūkiai, skaldyda- giau 6 ha žemės.
Baigus dvarų parceliaci-

T. , ........ ................ . - .. . . , . , . .__ . . . „ . . .ją, griebtasi ir senus skirs
imą is Lietuvos taip pat pa-.praėjusiais metais šioje vie--pradėti elektros stoties sta- rl°?e ne^uvo nei vieno vai- siaurino. Ilgainiui rėžiai bei tyti į viensėdžius, drauge 
žymėjo. Dabar Lietuvoje, toje buvo padaryti tam tik- įybos darbai. Padaryti kran- ! sinio medelio. Bet siais me- į šniūrai vis daugiau smuike- tvarkant ir iš dvaru nridėta-

HpSkl* Skuodo H j • a- • • • *» • itmo uVimnl/oi ennrcGnūTYU • t • *• > • i-• m 1 _ . £
miestelyje atsirado
Zacharovas, kuris daro . .... r„_____ ____________ .... ___
rių gauti nors dalį Baziliaus i pritaisyti ilgoki sparnai, ti. Dar nesenai baigta staty- dai puikiai suplanuoti, ap- Pirmieji viensėdžiais su-oo0ukių. Likusiuosius kai-
Zacharovo paliktų milionų. sukdamas visą ratą aplink ti mūrinė patalpa, į kurią ^ert1’ medeliai apraišioti.į sirUpino Suvalkijos žemval- mus manoma išsikrirstyti
Jis Lietuvos užsienių reika- —šioj vietoj Šešupės srovė dabar iš geležinkelio stoties Pe to, kai kur pradėta vietoj džiai. Jie patys savo noru ir maždaug iki 1942 metų.
ų ministerijai atsiuntė pra- iš priešingos pusės buyo da; dažnai vežamos įvairios ma- tvorų soainti dekoratyvinius savo lėšomis skirstėsi ir iki & Tsb
tymą, kuriame sako, kad jis labiau susiaurinta, įžam- •šinos, kurias ten pastačius ir medelius, iš kurių pasidarys pirmųjų nepriklausomos __________
?sąs Baziliaus Zacharovo bliai užtvenkiant dideliais tuo budu užbaigus stoties į- gražios gyvatvorės. Reikia Lietuvos gyvenimo metų di-

rengimą ir kitus reikalingus palinkėti veiveriečiams dar desnė jų dalis išsiskirstė 
darbus, ji jau greitai pradės į puikesnių pasisekimų šioje j vįensėdžiais ir susidarė at- 
veikti. Pirmoj eilėj, elektros ?rityJe- ! skirus ukius, kaip Latvijoj.
mltoa h“Šl elektros ---- -------- ~| Lįetuvos d»UĮe bafmllonį'įspuS "maiyda-
sąvfain Pilviškių mieste-!' VISŲ ŽINIAI. ^alakmes reformos

riminaitis. Jo tėvas da prieš akmenimis. Tuo budu srau- 
karą pasakojęs, kad Londo- numas dar labiau padidėjo, 
ne turįs turtingą giminaitį Dabar toj vietoj pritaisytas 
Bazilių Zacharovą. Užėjus dar labiau patobulintas ra- 
didžiajam karui, Skuodo tas jau suka dinamo maši- 
Zac-harovai labai skurdžiai nėlę, iš kurios apšviečiamas 
gyvenę. Tada Petro Zacha- dvaras elektros šviesa. Kaip 
rovo tėvas dėjęs pastangų girdėt, p. Juraitis savo su- 
susisiekti su Londone esan- manymą dar labiau plės ir 
čiu giminaičiu multimilio-, tobulins ir, be abejo pa- 
nierium. Bet tuo laiku nebu- sieks geru vaisių, 
vo galima į užsienius išsiųs
ti korespondencijos.

Drauge savo prašyme Pe
ras Zacharovas skundžiasi,

liui. Toliau manoma pasta 
tyti dar vieną turbiną ir tuo Į 
budu padidinus vandens su- j 
kamają jėgą dinamo maši-; 
nai sukti, busią galima tiek
ti elektrą ir į kaimus. Apy- j 
linkės ūkininkai tuo labai! 
džiaugiasi, o ypač sužinoję,

kieme. Matyt, ji Sa su plėši- pX> Zacharovo 
kais susitiko ir žuvo.

Spėjama, kad plėšikai Fo
gelių buvo pažįstami žmo 
nės, nes žvėriškai žudė kiek
vieną gyvą žmogų sutiktą 
Fogelių sodyboje.

Reikia pasakyti, kad pa
prastiems piliečiams ir ne
pažįstamiems vidurnaktyje 
vaikščioti yra įstatymų už
drausta. Bet čia plėšikai bu
vo labai drąsus ir be baimės.
Nužudę Fogelius, ilgai jų 
namuose darbavosi — jieš
kojo pinigų. Fogelių na
muose visi daiktai rasti ne
paprastai iškratyti ir išvar
tyti, bet pinigų plėšikai ne- 
rado; jie tik paėmė kelis 
šimtus litų iš krautuvėlės 
kasos, kurie įplaukė iš tos

VESTUVĖSE NUDURĖ 
ŽMOGŲ.

Kupiškis. Bičių kaime ve-■ kad paleidus į darbą elekt- 
kad jis esąs labai neturtin- stuvių įkarštyje kilo ginčai. įroš stotį bus pigiau malami 
gas ir dėl paliktų Baziliaus Smarkesnieji pradėjo peš- atvežti į malūną grudai. 
Zacharovo milionų neturįs tis. Mušeikų sutiktas visai
iš ko vesti bylos. Lietuvos nekaltas 18 metų jaunuolis 
užsienių reikalų ministerija, P. Vaitekūnas Jutkonių kai- 

ir neturėdama rimtų mo, Antano Galinio peilio

ŽMONĖS NEGALI GAUTI 
KNYGŲ.

Alytaus apy linkės'gyven-įrodymų, smūgių tapo vietoje nudur-, . _ ... ..
vis dėl to pradėjo daryti žy- tas. Pažymėtina, kad A. Ga- Į°Jai nor?^’ kad Merkmeje 
gių, kad jis atgautų paliktus linis Noriunų dvare pasižv- hutųvaldžios atidaryta bib- 
milionus. Į Baziliaus Zacha- mėjęs chuliganiškumu bei į10teka skaitykla, nes da- 
rovo palikimą reiškia savo nešvariais darbais. Reikėtų bar nėra kur gauti skaityti
teises ir senas Kauno žydas teismui tokių nepasigailėti, Lunų daugumas pa
či t;, _________ snlgę laukia.

LAUŽO PASODINTUS ------------- “
MEDŽIUS. š “KELEIVIO” DRAUGAI!

S. Reisas. Jis taip pat esąs 
mirusiojo milionieriaus gi
minaitis, atsimenąs, kai Ba- 
zilius Zacharovas gyvenęs Alovė. Šį rudenį Alytaus-
Kaune ir čia norėjęs įsteigti Varėnos plentas buvo apso- 
mašinų fabriką. Taigi, Lie- dintas medeliais. Medeliai 
tuvoje atsirado net du Bazi- buvo rūpestingai pasodinti 
liaus Zacharovo giminai- ir priraišioti. Tik štai, kaip 
čiai, kurie dabar gali tapti po pavasario sodinimo, taip! 
milionieriais. Tsb. ir dabar atsirado niekšų/

• n kurie tuoj nulaužė daug me- 
Redakcijos pastaba: Pi- deli vietomis iš eilės nu

sakęs apie Zacharovo bent k
mą is Lietuvos netun jokio |Hs medelius ir palikta karo- 
pagnndo. Is paliktų jo <io- ti rfltuJėn)is žįmvn Tai 
kumentų jau nustatyta, kad t d 4rauta -kuol b ? 
lis buvo graikų tautybes nutraukyti raiščiai D*ranl

Pasiūlykite “Keleivi* įdek- 
vienam savo drautrei. Tik $2 
metams.

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

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

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc nž 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 apgarsinimu 
arba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
253 BROADWAf

SOUTH BOSTON, MASS.

DAŽO RAUDONAI 
STOGUS.

Prienai. Važiuojant pei 
Prienų apylinkes, gauni la 
bai malonų įspūdį matyda- 

, .... .. . .. mas raudonus trobesiu sto-
santvarka pasiliko iki.šio gUS_ Dažyti stogai, nors ii 
šimtmečio. Pradedant 1906 men/esnįų trobesių, teikia 
metais, rusų \aidžia ėmėsi,ma|onumo pasigėrėti tuo,
si reikalą tvarkyti įstaty- suvalkiečiai, suprasdami 
mais. Ir iki didžiojo karo Jud darė 
Lietuvos teritorijoje buvo v r 
jau išsiskirstyta apie 1,770
kaimų. Rusai viensėdžiais 
skirstė atsižvelgdami į kai
miečių pageidavimus: sody
bas dažnai palikdavo vieto
je, žemę duodavo keliais 
sklypais, ganyklas palikda 
vo nedalintas. Bet nežiūrint 
viso to, didysis karas aiškiai

Uruguay’aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga9'
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

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

se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris. 
Adresas: N. BANGAC. Paraguay No. 1480,
MONTEVTDFn FRUGUAY.

dienos prekybos. O Fogelių 
sutaupos, apie 17,000 litų, i žmogus, o gimęs Turkijoj, praeiviui 
rastos nepaliestos po lova, - -
pintinėje, skarmaluose. Ki
toje vietoje Fogelių namuo
se po nužudymo rasta dar 
245 aukso rasų rubliai, ku
rių plėšikai taippat neužėjo.

Fogelių šeimos išžudy
mas buvo pastebėtas tą pat 
naktį. Sargas Tumas kieme 
pamatęs kažką įtartiną. Pri
ėjęs artyn žiuri — moteriš
kės lavonas. Sargas išsigan-

d ar orirf,., ... , — au, SkaUdU,
Tikroji jo pavarde yra ne žiūrint i toki nekultūringą 
Zacharovas, bet Zaharo- Harha ‘
pculos. Taigi tie jo “girai- _
naičiai Lietuvoje milionie- visiems užsieny gyvenantiems 
riais ne us.________ lietuviams „Lietuvos Žinios*

BIRŽŲ APSKRITY PER- metams tik 6 doleriai. 
ŠOVĖ VAIKINĄ. Norėdami palaikyti ryšius su ui- 

. . ,v sieny gyvenančiais lietuviais, mes na-
Šiomis dienomis, is me- tarėme mūsų dienraščio prenumerata 

džioklinio Šautuvo tapo per- skaityti tik tiek, kiek mums apseim 
Šautas Jonas Kūginis 16 m. ekspedicija. Todėl, visus kviečiami 
amžiaus, gyv, Juodžionių išrašyti populiarų demokratiškos pa-, 

dęs ir puolęs į Fogelių grį- kaime. Jis tarnavo pas ūki-!šaipos dienraštį
čią juos prikelti, bet čia jis ninką Spalviškių kaime, 
taip pat rado tik lavonus, i Ryšy su tuo suimtas Spal- 
Sargas sumišęs ir prie Foge- ’viskių kaimo Adomas šimo- 
lių grįčios durų ėmęs rėkti, nis 20 metų amžiaus.
aliarmuoti. Į šauksmo vietą------------------------------------
tuojau subėgo daugelis gy- PARDUODU LIETUV1S- 
ventojų ir apstojo Fogelių KUS BALANDŽIUS, 
sodybą, žmonėms tai darė
nepaprasto įspūdžio, dėl to 
daugumas balsu verkė ir la
bai jaudinos.

Tuojau buvo pranešta Pa
nevėžio policijai, kuri pra
dėjo piktadarystę aiškinti.

Padarytas visų lavonų

unuvos
IO

brangu —

kuris metams tekamuoja tik « dole-
Juodealviaf. md į** Pusei metų 3 doleria“ 
galviai, gei ton- Jei vienai šeimai per
galviai ir kalt- susidėkit dviese ar trise, 
galviai Prisiun i Mes norime „Lietuvos Žinios* 
cm j visas dalis i . .. • , .
Suvienytų Valsti- butų skaitomos viso pasaulio lietuvių 

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

nas, Gedimino 38. I Jthuania.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

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

Senovės Lietuvių Žinyčia

Jt) lr į Kanadą 
GEO.BENDORAiriS 520 WilMtn Sl_ Waterbary, Omą.

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

Knyga didelio formato, turi 271 puslapi. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo apd.—91.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį”. Adresuokit sekančiai:

283 BROADVVAY 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 populiarus Mokslo, Visuomenės ir 
Literatūros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruo
tas, išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS, norįs pažinti naująją lietuvių li
teratūrą, neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, 
kaip KULTŪRA.

KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia 
laisvą mintį ir kovoja su reakcija.

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

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 
KULTŪROS ŽURNALAS 

Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.




