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Antra Valstybės Išdavimo 
Byla Maskvoj Prieš Trockį
GALI BŪT SUŠAUDYTA 

17 KOMUNISTŲ.

Jų tarpe yra vyriausis “Iz- 
viestijų” redaktorius Bu- 
charinas, Radekas ir kiti 

Stalino oponentai.

Pereitą subatą Maskvoje 
prasidėjo antra didelė poli
tinė byla Maskvoje. Antra 
savo panašumu. Pirmutinė 
panaši byla buvo pereitą 
vasarą. Tuomet vyriausis 
kaltininkas buvo Leonas 
Trockis, kuris gyveno Norve
gijoj, ir todėl sušaudyt buvo 
nuteistas ne jis, bet 16 Sta
lino oponentu, gyvenusių 
Rusijoj. Du sušaudytujų 
tuomet buvo labai stambus 
komunizmo šulai — Zinov- 
jevas ir Kamenevas. Jie bu
vo kaltinami sąmokslu nu
žudyti Staliną ir “grąžinti 
Rusijoj kapitalizmą.” Visi 
kaltinamieji tuomet prisi
pažino kaltais, prakeikė 
Trokį, išgarbino Staliną, ir 
prašė, kad visus juos sušau
dytų, kad susidėjo su tokiu 
“niekšu,” kaip Trockis, ir 
dirbo prieš tokį “visų myli
mą vadą,” kaip Stalinas.

Ir visi jie buvo sušaudyti, 

kiais tik mane kaltina; pri
sipažįstu net ir prie tų, apie 
kuriuos aš nieko nežinau. 
Aš buvau suimtas 1936 me
tų 22 spalių ir iki gruodžio 
mėnesio prie nieko neprisi- 
pažinąu. Tuomet man pasa
kė, kad visi kiti, au prisipa
žino, todėl ir aš tariu prisi
pažinti.

“Iki buvau suimtas, aš da
riau viską, ką tik galėjau, 
Stalino valdžiai nuversti. 
Aš žinojau, kad žmonės ji 
labai myli ir kad nuversti jį 
sunku, todėl reikėjo imtis 
slapto darbo. Trockis nu
sprendė, kad tik karo pra
laimėjimas gali mus pasta
tyti prie valdžios. Taigi bu
vo nutarta pagelbėti Vokie
tijai ir Japonijai sumušti 
Rusiją.”

Trockis, girdi, supratęs, 
kad be karo ilgai neapsiei
sią. Todėl, kai karas prasi
dės, jis įsakęs savo šalinin
kams ardyti Rusijos gele
žinkelius ir daryti kitokį sa
botažą, kad padėjus Vokie
tijai nugalėti Staliną. Nega
na to, magaryčioms už Sta
liną nuvertimą Trockis da 

_ __ nutaręs atiduoti Vokietijai
nvns “didžiausis 3Ąsą Ukrainą; o Japonijai-
Trockis nei teisme nedaly
vavo. .

Beveik lygiai taip pat iš
rodo ir pereitą subatą prasi
dėjusi byla: “aršiausis niek
šas” yra Trockis, kuris šian
dien gyvena Meksikoj, bet 
už jį pasodinta “valstybės 
išdavikų” suolan 17 kitų ko
munistų. Visi jie yra Stalino 
oponentai, kain ir pereitų 
metų byloje, todėl nėra abe
jonės, kad ir jie bus sušau
dyti.

Kaltinamųjų tarpe yra la
bai stambių komunizmo at
stovų. pavvzdžiui:

1. Kari Radek, “Izviesti- 
iu” redaktorius, pats ga- 
biausis Sovietų Rusijos žur
nalistas. (Sakoma, kad vy
riausis “Izviestijų” redakto
rius Bucharinas irgi sėdi 
kaltinamųjų suole.)

2. Gregorij Piatakov, bu
vęs sunkiosios pramonės ko
misaro padėjėjas.

3. Gregorij Raskolnikov, 
buvęs Sovietų ambasado
rius Anglijai.

4. L. Serebriakov, buvęs 
susisiekimo komisaras.

Ir keliolika kitų, iš viso
17 komunistų.

Prokuroras Višinskis už- 
elektrizavo susirinkusią tei
smo salėje publiką praneš
damas. kad. visi kaltinamie
ji jau kalėjime prisipažino 
esą kalti, dalyvavę valsty
bės išdavimo sąmoksle, ku
rį suruošęs ir dirigavęs tas 
nelemtas Trockis. Jų prasi
žengimas esąs da sunkesnis, 
negu anų 16. kurie buvo su
šaudyti pereita vasara, nes 
jie buvo susitarę “atiduoti 
Vokietijai Ukrainą, o Japo
nijai Sibirą.” 
nijai šaukiami kaltinamieji 
tuoj pradėjo save kaltinti, 
kad jie ištikrujų su Trockiu 
susirašinėjo ir jo nurody-

Prisipažino 
prisipažino 
prisipažino

susirašinėjo 
mais veikė. 
Raskolnikovas, 
Serehriakovas, 
Radekas ir kiti. Radekas pa
sakė:

“Aš prisipažįstu prie visų 
teroristinių sąmokslų, ko- 

visą Sibyrą.
Žiūrint į šitą Radeko pa

sakojimą, sako “New York 
Times” korespondentas, iš
rodo labai keista, kad žmo
gus taip stengiasi save pa
karti. Ištikro, keista. Rusija 
vra vienintelė šalis pasauly, 
kur suimti valdžios oponen
tai taip nuoširdžiai save 
kaltina ir prašosi mirties.

Šitoj byloj figūruoja dar 
ir tūlas Romm, kuris sakosi 
vedęs su Trockiu susirašinė
jimą dėl šito “sąmokslo.” 
Bet Trockis dabar Meksiko
je sako, kad jis nekuomet 
su tokiu žmogumi nėra susi
rašinėjęs ir tik pirmu kartu 
savo gyvenimą girdįs tokią 
pavardę. Ir bendrai, su Ru
sijos komunistais Trockis 
iau senai neturįs jokių ry
šių. Paskutinis jo kontaktas 
su Radeku buvęs tik 1928 
metais. Vadinasi jau 12 me
tų kaip neturįs su juo jokių 
santikiu.

Taigi imkit ir supraskit, 
ką šita Maskvos byla reiš
kia. Tai vra tikroji “pasau
lio mįslė.”

Jąponai Stato Jūrių 
Arsenalą.

Šiomis dienomis Janoni- 
ios laivų dirbtuvėse, Sese- 
boje, su didelėmis iškilmė
mis pradėti darbai prie jū
rių arsenalo statybos. Tai 
busianti milžiniška plaukio
janti dirbtuvė sugedusiems 
ant jūrių laivams taisyti. Be 
to, ant tos dirbtuvės stogo 
bus keliatas gerų orlaivių, 
kurie galėtų teikti pagalbą 
karo laivams ant jūrių. Ar
senalas busiąs pavadintas 
“Akaši” vardu.

AMERIKOS AMBASADO
RIUS JAU MASKVOJE.
Naujas Amerikos amba

sadorius Sovietų Rusijai, 
■Joseph E. Davies, jau pa
siekė Maskva, šį panedėlį 
iį priėmė CTK’o pirminin
kas

Chicagos Lietuviui 
Iškelta $50,000 Byla.

“Naujienos” praneša, 
kad saliunininkė Nezelskie- 
nė tenai iškėlusi lietuviui 
Jonui Bieliauskiui bylą, rei
kalaudama $50,000 atlygi- 
ginimo užtai, kad Bieliaus- 
kis buvo ją areštavęs, prida
rė iai daug gėdos ir nuosto
lių. To skandalo istorija 
esanti tokia. Bielskis nuėjo 
sykį Nezelskienės alinėn ir 
ilgai tenai linksminosi. Išsi
pagiriojęs apsižiūrėjo, kad 
nebeturi jau pinigų, o jis ge
rai atsimenąs, kad eidamas 
tenai turėjęs $800 su savim. 
Taigi jis prikibo prie Ne
zelskienės ir areštavo ją. 
Bet teismas bylą išmetė, nes 
Bielskis negalėjęs prirodyt, 
kad Nezelskienė butų tuos 
$800 paėmusi. Kai šitaip, 
tai Nezelskienė paukšt—ir 
traukia teisman patį Biels- 
kį. Sako, tu mane be reika
lo areštavai, pridarei man 
sarmatos, mano biznis dėl to 
nukentėjo, taigi užmokėk 
man užtai $50,000. Kas iš 
to išeis, da nežinia. Bran
gus butų “good time,” jeigu 
prie $800 reikėtų da dau
giau pridėt.

Patvinusiam Kalėju 
me Nušauta 50 Ka-

< alinių.
i Kentucky valstijos kaJėji- 
man sugrusta daugiau kaip 
8,100 kalinių, iš kurių apie 
100 buvo moterų. Kai van
duo tą kalėjimą apsėmė, ka
liniai pakėlė triukšmą, kad 
juos gabentų iš tenai. Iš pra
džių buvo sakyta, kad per 
tas riaušes “žuvo 12 kali
nių,” nepaaiškinant dagi, 
kokiu budu jie žuvo. Dabar 
gi vienas kalėjimo sargų pa
sakė laikraščių reporte
riams, kad kaliniai buvo 
šaudomi ir, jo apskaičiavi
mu, jų buvo nušauta apie 
50 kalinių. Tai yra baisus 
skandalas. Dabar jau visi 
kaliniai iš to kalėjimo esą 
išvežti.

Iš Madrido Išvežta 
Jau 450,000 Žmonių.

Madrido gynimo taryba 
šį panedėlį paskelbė, kad iš 
<•0 miesto išvežta į sauges
nes vietas jau 450,000 civi
lių žmonių, iš jų 50,000 vai
ku. Madride tebėra da 1,- 
100,000 gyventojų. Vokieti
jos ir Italijos orlaiviai, kurie 
tarnauja Ispanijos fašis
tams. kas diena vis mėto 
bombas į Madridą, griauda
mi žmonių namus, naikin
dami turtą ir žudydami be
ginklius gyventojus. Tai vis
kas, ką fašistai gali. Jų 
smarkiai pradėtas anądien 
ofensyvas prieš respublikos 
gynėjų pozicijas susmuko 
kaip lepšė. Loialistai atrė
mė kiekvieną fašistu ataką 
ir paskui da nugrūdo juos 
galvatrūkčiais toliau nuo 
Madrido, negu jie pirma 
buvo.

SPROGIMAS HAVER- 
HILLIO KEPYKLOJ.

Haverhill. Mass.— Dide
lėj 20th Century kepykloj 
čia sprogo šildomasis kati
las, išnešdamas visus dirb
tuvės langus ir sukrėsdamaę 
visą miestą. Apie 30 darbi
ninkų laikinai neteko dar
bo

Automobilių Strei
kui Nematyt Galo. 

General Motors plutokratai 
atmetė valdžios pakvietimą 

j taikos derybas su unija.
Visi bandymai užbaigti 

automobilių streiką iki šiol 
nedavė jokių pasekmių. 
Kalčiausis čia yra General 
Motors korporacijos atkak
lus užsispyrimas sulaužyti 
darbininkų vienybę. Tos 
korporacijos viršininkai vi
sai atsisako su unijos atsto
vais tartis. Pereitą sąvaitę 
Darbo Departamento sekre
torė Miss Perkins pasiūlė 
General Motors prezidentui 
Sloanui ir streiko vadui Le- 
wisui sueiti krūvon ir išdirb
ti taikos sutartį. Lewis tuoj 
sutiko, bet Sloan arogantiš
kai atsakė, kad jis neturįs 
nieko bendra su Lewisu ir 
visai nenorįs su juo kalbė
tis.

Tuo tarpu streikas sun
kiai atsiliepia į kitas pramo
nės šakas ir neša didelių 
nuostoliu darbininkams, nes 
apskaitoma, kad vien tik 
General Motors darbininkai 
netenka kas diena po $1,- 
000,000 algų.

Šitaip dalykams stovint, 
Darbo Departamento sekre
torė jau pasiremdama Kon
greso išleistu įstatymu pa
siuntė General Motors kor
poracijai reikalavimą atsių
sti savo atstovą ar atstovus į 
bendrą konferenciją su uni
jos vadais. Konferencijai 
laiką ji paskyrė šią seredą 
Washingtone, Darbo De
partamento ofise.

Unijos vadai mielu noru 
sutiko tose derybose daly
vauti, bet General Motors 
korporacijos plutokratai vėl 
atmetė valdžios pakvietimą.

Buržuazinė spauda piktai 
puola streikuojančius auto
mobilių darbininkus ir jau 
pradeda gąsdinti, kad jeigu 
valdžia užsistotų už strei- 
kierius, tai patiems “pilie
čiams” tada tektų “tvarką” 
daryti. “New York Times” 
tiesiai kursto tų miestų “pi
liečius.” kur eina streikai, 
nueiti ir “išmėtyt” iš dirbtu
vių sėdinčius streikieVius. 
Taigi yra pavojaus, kad ka
pitalistų suorganizuoti tokie 
“piliečiai” (mušeikos) ne
pradėtų kelti skerdynių.

Numušė Jau 220 Fa
šistų Orlaivių.

Šiomis dienomis iš Ispa
nijos sugryžo Paryžiun 
francuzų lakūnas Abel Gui- 
dez, kuris tarnavo lojalistu 
aviacijoj. Jisai praneša, kad 
per tris mėnesius lojalistu 
'akunai ir priešlėktuvinė jų 
artilerija numušė žemėn 
220 fašistų orlaivių. Vieni 
;u buvo visai sunaikinti, o 
kiti tik pažeisti ir nusileido 
’U gyvais lakūnais. Tokie 
lakūnai, žinoma, tuojaus 
buvo paimti nelaisvėn. Tarp 
suimtųjų esą 50 vokiečių la
kūnų. kurie ispaniškai visai 
nemoka.
VOKIETIJA GINKLUOS 

GRAIKIJĄ.
Iš Atėnų pranešama, kad 

Vokietijos fašistiška val
džia sutikusi paskolinti 
Graikijos diktatūrai $54,- 
735,000 ginklams ir karo 
medžiagai, kurią graikai 
turi pirkti Vokietijoj. Vo
kietijos žmonės badauja, o 
fašistai leidžia piniigus ka- 
•o avantiūroms ruošti.

Ispanijoj Išaugo
Liaudies Armija.

Ispanijoj iškilo nauja ga
lybė, sako “New York Ti
mes” korespondentas. Ji au
go taip po valiai ir laipsniš
kai, kad tik dabar ją galima 
aiškiai pastebėti. Taip buvo 
Francuzijos ir Rusijos revo
liucijose, taigi taip turėjo 
būti ir čia. Kiekvienoj revo
liucijoj valdžios jėga prasi
deda kaip rėksminga minia, 
paskui pasidaro prastai or
ganizuota milicija, ir tik ant 
pat galo susitvarko galinga 
armija. Ir Ispanijoj dabar 
jau matome stiprią liaudies 
armiją, kuri šuoliais auga, 
stiprėja ir įgauna didelio sa
vim pasitikėjimo. Ji parodė 
savo galybę, kuomet ji su
stabdė fašistų generolo 
Franco pradėtąjį didžiausi 
ofensyvą prieš Madridą iš į 
šiaurės vakarų pusės kelia
tas sąvaičiu, atgal, ir dabar j 
ii vėl parodė savo narsumą,. 
kuomet pereitą sąvaitę ji. 
puolė šturmu Cerro de los 
Angeles. Tai yra galybė, 
kurios tik aklas gali nema
tyti. Ji, veikiausia, ir nu
lems Ispanijos vidaus kar^. j

Fašistų generolai pradėioj 
maištą su išlavinta armija, 
su svetimšalių legijonu ir su 
maurais. Tuo tarpu respub- j 
likos vyriausybė buvo be t 
nieko. Tik dėlto gen. Franco I 
taip lengvai atėjo prie Mad- • 
pido. Bet čia liaudies armija 
įau užkirto jam kelią. Ir ta 
ąrmijia kas diena auga, jtuo 
tarpu kai fašistų spėkos ei
na silpnyn. Korespondentai, 
kurie matė lojalistu pozici
jas kelis mėnesius atgal, ir 
nuvyko pažiūrėti jų fronto 
dabar, mamatė stebėtinų 
dalykų. Tenai jau nebe ap
driskusi milicija, bet nuikiai 
uniformuota armija, kuri y- 
ra gerai pavalgiusi, supran
ta disciplinos svarbą ir di
džiuojasi, kad gina respub
liką. Jos ūpas labai geras ir 
vyrai tvirtai yra įsitikinę, 
kad laimėjimas priklauso 
jiems.

Vokiečių Submari- 
nai Plaukia į Pietus.
Pereitą savaitę Vokietijon 

sugryžo iš Ispanijos pakraš
čių skraiduolis “Koenigs- 
berg,” palikdamas Ispani
jos vandenyse 3 karo lai
vus : “kišeninį” šarvuotį 
“Admiral Graf Spee” ir du 
skraiduoliu: “Koelną” ir 
“Karlsruhę.” Tuo pačiu lai
ku du dideli submarinai, 
“U-28” ir “U-35,” išplaukė 
“manievrų” daryt apie Azo
rų salas. Tos salos randasi 
Atlanto vandenyne, ties Is
panijos pakraščiais, ir pri
klauso fašistiškai Portugali
jai. Taigi aišku, kad tie sub
marinai yra siunčiami Ispa
nijos fašistams į talką, nes 
kokie gi gali būt “maniev- 
rai” iš dviejų submarinų?
ISPANŲ LAIVAS SU GIN
KLAIS BUVO SUSTOJĘS 

MEKSIKOJE.
Ispanijos valdžios garlai

vis “Mar Contabrico.” kuris 
nesenai išplaukė iš New 
Yorko su $2,700,000 vertės 
orlaivių, pakeliui į Ispaniją 
buvo sustojęs Meksikos uos
te Vera Cruz. Kada jis iš
plaukė iš Vera Cruz, tai bu
vo paslaptis, kad fašistai 
nežinotų kada ir kur jo lau
kti. Kaip rodos, jis jau lai
mingai pasiekė Ispaniją.

Baisus Potviniu Siaubas 
Vėl Naikina Ameriką.

Italija ir Vokietija 
Pasiduoda.

Sutinka nebesiųet Ispanijos 
fašistams pagalbos, jei 

kiti nesiųs.
Galų gale Italija ir Vo

kietija atsakė į Anglijos rei
kalavimą sustabdyti Ispani
jos fašistams pagalbą, pasi- 
žadėdamos neleisti Ispani
jon “savanorių,” jeigu kitos 
valstybės taipgi neleis. Jei
gu visos valstybės su tuo su
tiks ir jeigu bus nustatyta 
diena, nuo kada tokia pa
galba turi liautis, sako Hit
leris, tai Vokietija irgi pa
skelbs įstatymą, kurį jau tu
ri paruošus, uždrausdama 
“savanoriu” organizavimą 
arba siuntimą. Italija sakosi 
padarysianti tą patį.

Anglija jau yra uždrau
dus savanoriams važiuoti 
Ispanijon. Francuzija įga
liojo premjerą Blumą taip 
pat uždrausti savanorių 
siuntimą, kuomet kitos vals
tybės nebesiųs. Sutinka su 
tuo ir Sovietų Rusija. Taigi 
dabar reikia tik nustatyt 
dieną, nuo kada šitoks susi
tarimas turi įneit galion.

Lenkų Kariuomenė 
Įsiveržė Lietuvon.
Iš Kauno atėjo žinių, kad 

16 sausio dieną 50 lenkų ka
reiviu. apsiginklavę kulka- 
svaidžiais ir kitais karo į- 
rankiais, įsiveržė iš Vilniaus 
krašto į Lietuvą ir nukėlė 
demarkacijos linijos gairę 
giliau į Lietuvą, pasiimda
mi tuo budu dąugiau Lietu
vos žemės. Lietuvių pasie
nio policija protestavo, bet 
lenkai to nepaisė. Matvt, 
Lengijos tautininkai pla
nuoja naują smurtą prieš 
Lietuvą.

Pakol tautininkai sėdės 
įvairių valstybių valdžiose, 
tol Europoje taikos nebus.

STREIKAS GALI SUPA- 
RALIŽIUOTI NEW 

YORKĄ.
Šį panedėlį New Yorke 

mstreikavo Brooklyno-Man- 
hattano susisiekimo imonės 
iarbininkai ir pareiškė su- 
4abdysia elektros energiją, 
jeigu nebus išpildyti jų rei
kalavimai. Ši įmonė kas die
na perveža savo tuneliais 
2,000,000 New Yorko gy
ventojų. Traukiniams varyti 
vartojama elektros energija. 
Jeigu streikieriai tą energi- 
ią ištikrujų sustabdytų, tai 
du milionai žmonių negalė
tų nei darban nuvažiuoti, 
nei namo sugryžti.

PARAKO SPROGIMAS 
UŽMUŠĖ 100 DARBI

NINKŲ.
Čili respublikoje, pietų A- 

merikoje, Chuauicamatos 
vario kasyklose šį panedėlį 
sprogo du vagonai parako, 
kuris buvo atvežtas tenai 
uoloms sprogdinti. Žinios 
sako, kad 100 darbininkų 
buvo užmušta ir daugiau 
kaip šimtas sužeista. Chu
auicamatos kasyklos pri
klauso Amerikos Anaconda 
vario kompanijai ir vra di
džiausios vario kasyklos vi
loj pietų Amerikoj.

JAU 550,000 ŽMONIŲ BE 
PASTOGĖS.

Patvinusios Ohio ir Missis- 
sippi upės užliejo 10 valstijų

Da neužmiršo Amerikos 
žmonės pereito pavasario 
potviniu, o vandenų siaubas 
ir vėl jau naikina kraštą. 
Pereitą pavasarį Amerikos 
upės išsiliejo dėl staigiai 
pradėjusio tirpti sniego, ku
rio buvo labai daug prisnig- 
ta, o dabar nelaimę užtrau- 

! kė ilgos ir smarkios liūtys.
Pereitą pavasarį potviniai 

siautė daugiausia rytinėse 
valstijose, o dabar—viduri
nėse. Smarkiausia dabar 
patvino Ohio ir Mississippi 
upės. Associated Press ži
niomis, šį panedėlį Ohio 
upės klony buvo • 550,000 
žmonių be pastogės ir apie 
100 buvo prigėrusių.Iš vieno, 
tik Louisvillės miesto turėjo 
bėgti 200,000 žmonių, kuo
met upė pradėjo kilti.

Cincinatti mieste iš san- 
I dėlių išplaukė ant vandens 
daugybė.gazolino, kuris ne
žinia kaip užsidegė ir visa 

: apylinkė pavirto į liepsno- 
ijančią jurą. Ugnis sunaiki
na 32 triobėsiu.

Potviny žuvo daugybė 
farmeriu gyvulių ir kitokio 
turto. Tiltai išgriauti, gele
žinkeliai išplauti, namai nu
nešti. Nuostoliai sieksią ke
lių šimtų milionų dolerių.

Frankfurto mieste, Ken
tucky valstijoj, vanduo ap
sėmė kalėjimą. Kaliniai nu
sigando ir pradėjo reikalau
ti, l^ad juos gelbėtų. Kilo 
riaušės. Žinios sako, kad 12 
kalinių tose riaušėse žuvo, 
bet kain žuvo, nesakoma. 
Išrodo, kad sargai juos nu
šovė.

Šį panedėlį potvinis buvo 
palietęs jau 10 valstijų, bū
tent: Ohio, Indiana, Ken
tucky, West Virginiją. Ten- 
nessee, Missouri, Arkansa, 
Illinojų, Missippi ir Pensyl- 
vaniją.

Indianos ir Ohio valstijo
se, potvinio apsemtose vie
tose, pereitą nedėldienį bu
vo apskelbtas karo stovis. 
Kareiviams įsakyta šaudyt 
plėšikus ant vietos.

Šis potvinis yra daug ar
šesnis, negu pereita pavasa
rį buvo. Pavyzdžiui, Port- 
smoutho miestas Ohio vals
tijoj turėjo pasistatęs trijų 
myliu ilgio ir 60 pėdu aukš
čio cementinę sieną, kad ap
sisaugojus nuo upės išsilie
jimų. Pereitą pavasarį ta 
siena miestą apsaugojo, o 
dabar vanduo pakilo per 
viršų ir užliejo visą miestą. 
25 000 gyventojų vos spėjo 
pabėgti.

PITTSBURGE PASIBAI
GĖ STIKLO DARBI

NINKŲ STREIKAS.
Jeigu tikėti kapitalistinei 

spaudai (ji dažnai meluo
ja), tai streikas Pittsburgh 
Plate Glass kompanijos 
dirbtuvėj jau pasibaigė. A- 
oie 7,000 darbininkų strei
kavo 98 dienas dalinai 
streiką laimėjo. Jiems pa
kelta po 8 centus į valanda 
mokesties ir visi streikieriai 
turi būt priimti į darbą. Bet 
unijos duoklių kompanija iš 
darbininkų nekolektuos.
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KODĖL TAUTININKAI 
UŽDARĖ LIETUVOJE 
DARBO JAUNIMO SĄ

JUNGĄ.
Šiomis dienomis fašisti

nė diktatūra Lietuvoje pa
smaugė Darbo Jaunimo Są
jungą, kuri buvo įsikūrus 
apie penki metai atgal. Da
bar diktatorius gen. Čapli
kas liepė Lietuvos laikraš
čiams paskelbti jo pasiaiš
kinimą, dėl ko jis tą sąjun
gą uždarė.

štai jo “argumentai:”
“Kiekviena sveika organi

zacija yra teigiamas visuome
ninio gyvenimo reiškinys, kol 
ji nenukrypsta nuo savo įsta
tuose užsibrėžtų tikslų, veiki
mo būdų ir metodų. Tačiau pa
sitaiko organizacijų, kurios 
vietoje savo narių auklėjimo 
ir drausminimo, vietoje moky
mo, kad jie butų darnus vi
suomeninio ir valstybinio gy
venimo elementas,—vienu ar 

kitu budu pasidaro žalingos, i
“Panašių reiškinių buvo pa

stebėta ir Lietuvos darbo jau
nimo sąjungos gyvenime, y- 
pač paskutiniu metu, ši sąjun
ga yra atsiradusi prieš 5 me- ’ 
tus. Jos tikslas buvo sutelkti 
darbininkų jaunimą ir auklėti 
jį Kristaus mokslo ir katali
kiškosios pasaulėžvalgos dva
sioje.

“Tačiau sąjunga nesugebė
jo ir ne įstengė dirbti to kil
naus darbo. Bematant kilo vi
daus nesantaikų, pirmiausia 
tarp atskirų žmonių ir jų šali
ninkų, kurie dalį darbo jauni
mo norėjo patraukti į savo p Tai Darbo Jaunimo Sąjun- 
taką. Ypačiai paskutiniu metu gai prigulėjo Kranauskas, 
įvykdavo aštrių konfliktų tarp kurio laidotuvės nugąsdino 
sąjungos vadovybės.. Dėl va- Kauno tautininkus! Tos są- 
dovybės nesutikimo sąjungoje jungos nariai spausdino ir 
susidarė kaip ir dvi tarp savęs 
kovojančios grupės. Aišku, 
kad narių tarpusavio nesan
taika ir kova nėra ir negali 
būti teigiamas auklėjamasis 
reiškinys. T" 
demoralizuoja ir stumia į 
griaujamą darbą. Vadinasi, 
sąjunga nesugebėjo viduje 
kaip reikiant tvarkytis ir dirb
ti produktingo darbo.”
Taigi dėl to, kad tos or

ganizacijos nariai kaž-ko

klausykit, ką jis šneka to
liau:

“Kadangi vadovybės nebu
vo pakankamai bojama ir ti
riama į sąjungą priimant nau
jus narius, dėl to į ją pateko 
tokio elemento, kuris dar la
biau padidino sąjungos narių 
tarpe nesusiklausymą ir nesu
tarimą. Tuo budu sąjungoje 
atsirado nedrausmingo ir net 
priešvalstybiškai nusiteikusio 
elemento, čia galima priminti 
pereitų metų birželio mėn. įvy
kiai, ryšium su sąjungos nario 
Kranausko žygiu ir jo laidotu
vėmis, kurių metu patįs laido
tuvių organizatoriai, minėtos 
sąjungos vadovybė, netinkamu 
savo elgesiu ir nesugebėjimu, 
prileido prie kruvinų įvykių, 
sudarydama progą neatsakin
giems krašto elementams su
drumsti visuomenės ramybę.

“Maža to, kai kurie sąjun
gos nariai drauge su kitais 
priešvalstybiniais • gaivalais 
viena ar kita proga stengiasi 
drumsti visuomenės rimtį ir 
tvarką. Pavyzdžiui, rugsėjo 1 
dieną kai kurie iš jų vaikščio
jo po krautuves ir įmones, ra
gindami streikuoti. Už šį dar
bą karo komendanto buvo nu
bausti po vieną mėnesį kalėji
mo Karmelitų draugovės pir
mininkas Jonas Pėpalis ir są
jungos narys Vladas Plėšku- 
nas. Taip pat sąjungos narys 
Juozas Bernotas kariuomenės 
teismo buvo nubaustas 6 me
tais sunkiųjų darbų kalėjimo 
už priešvalstybinių atsišauki
mų spausdinimą ir platinimą.” 
Tai ve, kur šuo pakastas!

platino “priešvalstybinius,“ 
aiškiau pasakius, prieštauti- 
ninkiškus atsišaukimus! Ko
dėl tad nepasakyti aiškiai, 
kad tik dėl to šita sąjunga 

Nesantaika narius ir buvo uždaryta?

TAS BALSAS DANGAUS 
NEPASIEKS.

Perskaitęs “Keleivy” til
pusi pranešimą, kad Ameri
kos Lietuvių Kongreso chi- 
cagiškis komitetas nuo 1 iki 

susiginčijo tarp savęs, tai 16 vasario rinks aukas ko-
vidaus reikalų ministeris or
ganizaciją uždarė.

vai prieš fašistinę diktatūrą 
Lietuvoje, ponas J. Tysliava

Bet kokią teisę ministeris' ‘‘Vienybės” 15 numery ra 
tl’iri kištis i nilipčin nnrnni- ŠO«ttiri kištis į piliečių organi- 
zaciią, jeigu ji jo pagalbos 
nesišaukia? Kas jam gal
voj. kad ji tarp savęs ginči
jasi? Juk ginčai niekam 
skriaudos nedaro; priešin
gai, jie duoda piliečiams 
progos išreikšti savo nuo
monę ir nušviesti neaiškius 
klausimus. Ginčiai nereika
lingi tiktai numirėliams ka
pinėse ; bet gyvi žmonės or- 
gąnizuotoj visuomenėj ne
gali be jų apsieiti.

Nesąmonę gen. Čaplikas 
pasakoja, kad “narių nesan
taika nėra teigiamas auklė
jamasis reiškinys,” ir kad 
todėl valdžia turi organi
zaciją uždaryti.

Jeigu Šitoks principas iš- 
tikrujų butų praktikuoja
mas, tai valdžia turėtų už
daryti beveik kiekvieną šei
myną, nes šeimynos taip pat 
yra kuriamos “santaikoje 
gyventi ir pr “ 
kus auklėti,” 1 
kuri šeimvna šitokių tikslų 
laikosi. Daugiau šeimynų 
mušasi, negu santaikoje gy
vena. Gi Lietuvos valdžia 
tokių šeimynų netik neuž
daro, bet,' priešingai, nelei
džia joms nei persiskirti.

O jeigu šeimynoje gali 
būt ginčų ir narių nesantai
kos, tai kodėl negalėtų to 
paties būti platesnėj visuo-* 
menės organizacijoj?

Bet gen. Čaplikas meluo
ja, kad jis uždaręs Darbo 
Jaunimo Organizaciją dėl 
jos Tįk pasi-

I

“Šis komitetas... kaip mato 
me, penkiolika dienų rinks pi
nigus, o šešioliktąją minė? 
Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktuves, pasakodami savi 
sekėjams, kaip reikia verst’’ 
Lieituvos valdžią.

“Nepykit, skaitytojai, jeigu 
aš pasakysiu, kad visas šis ko
mitetas panašus aniems steri
lizuotiems arabų haremo sar
gams, kurie žino, kaip reikia 
daryti, bet negali...”
Lietuvių liaudis sako: 

“Šuns lojimas į dangų nei
na.” O mes galim drąsia? 
pasakyti, kad šis p. Tyslia- 
vos balsas dangaus karalys
tės irgi nepasieks.

Tokių pranašų mes jau 
matėme daug. Kuomet me? 
Amerikoje rinkome aukas 
caro valdžiai griauti, tai tų 
laikų mūsiškiai “tautiečiai” 
ir kunigai kalbėdavo lygiai

rventi ir pavyzdingai vai- taip,^ kaip dabar kalba p. 
tačiau retai, Tysliava. “KT~ “...... “Ne jums musų 

ciesoriaus galybę nuversti,’’ 
jie sakydavo.

O kur dabar yra toji “cie
soriaus galybė?”

Jeigu p. Tysliava pagy
vens, tai jis pamatys, kad 
tas pats bus ir su Lietuvos 
fašistų diktatūra.

Toji diktatūra, šiandien 
laikosi tik dėl to, kad ją re
mia kariuomenė. Bet kas y- 
ra ta kariuomenė? Tai da 
nesusipratę ūkininkų vaikai. 
Reikia tik padėti jiems susi
prasti, o diktatūros tuojaus 
neliks. Tam tikslui ir yra 
renkamos aukos.

Kai anglų garlaivis “Limerick” atplaukė anądien į Honolulu, jo darbininkai apskelbė strei
ką, pareikšdami Amerikos jurininkų streikui užuojautą. Sustreikavusių anglų vietą užėmė kai 
kurie keleiviai ir su jų pagalba laivas išplaukė Naujon Zelandijon. Šis vaizdelis parodo, kaip 
“Limericko” kapitonas mokina tuos streiklaužius laivo mechanizmą operuoti.

TIEMS, KURIE MANO FARMERIAUT.

REMDAMI FAŠIZMĄ, 
TAUTININKAI KASA 

LIETUVAI DUOBĘ.
“Naujienos” rašo:
“Nuo pačios pilietinio karo 

pradžios Ispanijoje Lietuvos 
tautininkai karštai simpatiza- 
zo fašistiškiems sukilėliams. 
Savo spaudoje jie visą laiką 
dėjo palankias generolui Fran
co žinias, o apie respublikos 
gynėjus rašė tik iš blogos pu
sės.

“To paties nusistatymo jie 
tebesilaiko da ir šiandien. Pas
kiausieji iš Kauno atėję ‘L. 
Aido’ numeriai mirgėte mirga 
Ispanijos fašistų ‘pergalėmis’ 
ir kairiųjų ‘žiaurumais.’

“Padėtis Ispanijoje per pas
taruosius du-tris mėnesius žy
miai pasikeitė teisėtosios vy
riausybės naudai. Sukilėliai ta
po prie Madrido sulaikyti, ne
žiūrint to, kad jiems į pagelbą 
Vokietija ir Italija atsiuntė 
daug kareivių. Dabar visi ma
to, kad gen. Franco savo jėgo
mis laimėti negali. Visa jo vil
tis yra svetimų fašistų valsty
bių armijose, ypatingai Hitle
rio.

“Bet Kaunas vistiek visa 
siela trokšta pergalės sukilė
liams, — kas tikrumoje reikš
tų Vokietijos nacių pergalę.

“Ar Smetonos patarėjai vi
sai apako?

“Nejaugi jie nesupranta, 
kad jeigu Hitleris agresijos 
keliu įsigalės Ispanijoje, tai ji
sai pasidarys dar smarkesnis 
ir bus pavojingas Klaipėdai?”
Pavojus bus netik Klaipė

dai, bet ir visa Lietuva galės 
susilaukti Etiopijos likimo.
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ir Lietuvos.
Paskutiniuoju metu Bir- 

Bidžano emigrantams užė
jusios sunkios dienos: dau
gumas Bir-Bidžano emi
grantų pasidarė trockistai, 
tai vyriausybė pradėjusi 
juos persekioti. Keturi Bir- 
Bidžano emigrantai jau esą 
nuteisti nuo 10 iki 15 metų 
kalėjimo; net pats Bir-Bi
džano CIK’o pirmininkas 
suimtas ir busiąs teisiamas; 
kaikas Bir-Bidžano gyven
tojų esą ištremiami į Sibirą.

Be to, valdžios organai 
pradėję tikrinti dokumen
tus ir ne Sovietų piliečiams 
pasiūlę Bir-Bidžaną apleisti. 
Keturi žydai šiomis dieno
mis iš Bir-Bidžano sugrįžo į

Žydai Grįžta Iš Bir-
Bidžano.

Bir-Bidžanas priklauso
Sovietų Sąjungai.

Iš Lietuvos į Bir-Bidžaną 
yra išvykę apie 500 žydų, i Kauną, 14 žmonių dar esą 
Daugumas išvykusių atsisa-: T —m—i— 
kė Lietuvos pilietybės. Bet 
atsirado nemaža ir tokių, 
kurie Bir-Bidžaną pasiekė 
kaip turistai ir ten apsigy
veno.

Į Bir;BiJžaną daugiausia 
esą emigravusių iš Lenkijos

EDISONO 
PRATUSTIN1MO 
IŠPARDAVIMAS

kelyje į Lietuvą. Tai tie, ku
rie nėra išsižadėję Lietuvos 
pilietybės. Priėmusieji So
vietų pilietybę į Lietuvą ne- 
j gali sugrįžti. Sugrįžusieji 
i pasakoja, kad jei ne politi
nė priespauda, tai šiaip gy
venimas esąs neblogas.

'v’■'įv-'t- *♦ P »P’* 'iri
GREITAI I6SIPARDUQDA..: gražiausios lempos, 

< kokios yra buvusios Edisono Krautuvėse... nepa- 
\ prastai žema kaina.

Jų gražumų negalima mėruot pinigais. Tai 
barg-enai grožybės ir amžina pagelba geram 

\ regėjimui. Viena šių lempų gali pakeist vii 
v są išvaizdų kambario. Nusipirk stubai 

lempą ir greitai patėmysit pagerinimų. 
Užeikit j vietinę Edisono krautuvę pirm 
visas lempas išparduosim. Jų kaina su- 
lyg jų vertės žema ir jus tikrai norėsit 

> ingyti. ;•
33 BOYLSTON STREET. BOSTONE

ir 32 kitose vietos krautuvėse.

AR REIKIA LEMPUČIŲ

Patelefohuokit
i į vietos Edison
\ krautuvę, pri-
\ statys greitai ir
\ veltu. Gaunama
\ visokio dydžio. /

WANT TO ŠIRVI
< t k “ A L i?.

Jeigu manote įsigyt far-1 apylinkėj gyvena. Jeigu 
mą kur nors prie didmiesčio kaimynai blogi žmonės, tai 
ir iš svečių daryt gyvenimą neverta ten piirkti, nors bu- 
ar biznį, tai saugokitės, kad tų ir gera farma. Farmerių 
neapsigautumėt. Tie laikai yra labai keistų žmonių: se- 
:au praėjo, ir neatrodo kad noviški burtininkai, pavy- 
kada nors jie sugrįš, kuomet duoliai ir savmyliai. Tokie į 
farmeriai laukdavo mašinų 
atūžiant subatomis ir nedėl- 
dieniais. Seniau taip būda
vo. Farmerys, būdavo, pa
ruošia pietus, dar “naminė- 
lės” bonką pastato; mies- 
čionys atvažiavę, būdavo, 
pabalevoja. Gi važiuojant 
namo prisideda kiaušinių, 
sūrių, daržovių ar vaisių į 
automobilius, ir už tą viską 
gerai, būdavo, apmoka. 
Farmerio nedėldienio įplau
kos siekdavo $50.00 ir iki 
$100.00. Nekurie tik iš to ir 
gyveno. Apie patį farmeria- 
vimą, kaip tai gerų gyvulių 
auginimą, sodų ir laukų 
darbą mažai tesirūpino.

Dabar vasaros metu kad 
ir atvažiuoja vienas-kitas 
miesčionis, bet biznio nepa
daro ; jeigu perka kiaušinių, 
tai nori gauti pigiau negu 
mieste; o obuolių ar daržo
vių žiuri, kad gauti dykai. 
Todėl, kurie farmeriai darė 
biznį iš svečių, dabar tiems 
juodos dienos. Jiems sunku, 
ilgu, liūdna gyventi.

Farmeriai gali gerai gy
vent ir be svečių, jeigu ne
turi skolų (mortgage). Ant 
farmos nėra taip jau sunku 
dirbt, kaip kas mano, arba 
kaip kuris gremėzdas far
merys dirba. Farmeriaut 
reikia mokėt, suprast, tuo
met lengvai dirbsi ir daug 
liuoso laiko turėsi. Farme
rių yra po 70 metų am
žiaus senukų, ir jie apdirba 
farmą, kuomet mieste toks 
senis nieko negalėtų dirbti. 
Su pora neblogų arklių gali
ma 100 akrų farmą apdirb
ti, jeigu žemė ne persunki.

Ant farmų yra sveika ir 
smagu gyvent; geriau pa
valgai, geriau pasilsi ir daug 
sveikesnis žmogus būni, ne
gu mieste.

Lietuviai, kurie nori pirkt 
farmas, tenepamiršta štai 
ko: kiek galint pasiteirauti 
kokie žmonės, kaimynai toj

akis kalbant atrodo labai 
geri, bet jeigu tu už jį ge
riau gyveni, tai jis keršija ir 
kenkia visokiais budais; jei 
turėsi gerą šunį, tai ir tą 
nunuodys.

Tas labai svarbu patirt iš 
kalno, nes jei su kaimynu 
negalima sugyvent, tai pri
sieina apsitvert tvora, kaip 
sako: “Fence the neighbor.” 
Tokia tvora brangi; ji yra 
augšta ir tanki, kad per ją 
nei šuva, nei višta negalėtų 
pereiti. O be kaimynų sun
ku gyvent. Viena, visos ma
šinerijos sunku įsigyti; kuo
met su kaimynu mainaisi, 
tai tau nereikia pirkti to, ką 
jis turi. O jeigu iš pusės su 
kaimynu perki, tai pigiau iš
eina. Antra, tai ir darbe vie
nas antram pagelbsti, ypa
tingai kūlimo laiku reika
linga daug žmonių. O kur gi 
gausi talkos, kuomet kaimy
nas aptvertas kalėjimo tvo
ra?

Yra farmų, kur kaimynų 
arti visai nėra; tokių farmų 
irgi neveda pirkti, nes, kaip 
jau minėjau, be kaimynu 
sunku gyvent. Be kaimynu 
galima gyvent tik turint a- 
pie tris-keturis šimtus akrų 
žemės ir keliatą darbininkų 
laikant; bet mažai yra lie
tuvių, kurie tokias farmas 
galėtų nusipirkti.

Iš ko ant farmos yra ge
riausia ir lengviausia vers
tis, tai “Keleivy” jau buvo 
rašyta, tik gaila, kad aš ne
turiu to “Keleivio” nume
rio, net nežinau nei kūnais 
metais tas raštas tilpo. Kaip 
dabar man gaila, kad aš to 
raštelio išsikirpęs nepasidė- 
jau į”savo archyvą! Be abe
jo, redaktorius žino, ir butų 
labai gerai kad tą raštą at
kartotų, perspausdintų. Ma
nau, kad daugeliui farmerių 
ir norintiems farmeriaut jis 
butų labai naudingas.

Daktaras.

KUN. M. X. MOCKAUS REIKALU.
Rodos, nėra šioj šaly to- 69 metų amžiaus ir serga 

kių lietuvių, kurie nepažin- nervų liga. Gali ištikt ir mir
tų, ar bent nebūtų girdėję tis. Tuomet reikėtų rūpintis 
apie kun. M. X. Mockų, ku- ir jo palaidojimu, o jeigd 
ris tūkstančiams lietuvių sa- nebūtų pinigų, tuomet apj 
vo vaizdingomis prakalbo- skričiui įtektų palaidot j j
mis ir biblijos aiškinimu ati
darė akis ir padėjo nusikra
tyti religinių prietarų. Šian
dien tūkstančiai musų bro
lių ir sesučių džiaugias pra
regėję ir jaučias daug lai
mingesni pasiliuosavę nuo 
baimės velnio ir kitų religi
jos pančių, o pats kun. Moc- 
'kus, kuris mums sukrovė 
Jaisvės turtus ir kartu sutau- 
!pė daug dolerių, kurie likos 
neatiduoti kunigams, o pats 
nieko nesutaupė senatvei, 
bet dar ir sveikatą prarado. 
Jis buvo keliatą kaitų kuni
gų užsiundytas ir fanatikų 
sumuštas. Lietuvių Laisva
manių Etinės Kultūros Drau
gijos pirma kuopa buvo su
kėlus šiokį tokį fondą; bet 
viena kuopa, negaudama 
iš niekur aukų, visgi neįs
tengė jį išlaikyti; fondas 
buvo likviduotas ir savo lai
ku buvo paskelbta pilna at
skaita spaudoj.

Dabar senelio Mockaus 
padėtis vėl pablogėjo, todėl 
kuopa vėl atnaujino fondą 
ir metiniam savo susirinki
me įgaliojo savo sekretorių 
parašyt šį atsišaukimą į lais
vos minties lietuvius, kad 
pagal išgalę paaukotumėt ir 
savo apylinkėje parinktu
mėte aukų į kun. Mockaus 
fondą. Visos aukos, kartu 
su aukotojų vardais, bus pa
skelbtos laisvoj spaudoj.

.skurdžių nežinomose kapi* 
inėse. Tai butų laisvos min
ties lietuviams didelė sar* 
mata, kad užmiršo savo vei4 
kėją ir švietėją.

Tad prašome parinkti au-J 
kų ir money orderį pasiųst 
bet kuriam iš žemiau įvar-' 
dintų asmenų, kuriuos viiš-Į 
įminėta kuopa įgaliojo pri-j 
imt aukas, štai tie vardai a 
S. Dambrauskas, 1 kuopos 
iždininkas, 31 E. lOlst St.j 
Chicago, III. A. Jocius, 1, 
kuopos finansų sekretorius,' 
135 E. 114th place, Chica-i 
go, III. Kun. Linkus, tauti į 
nės parap. klebonas, 35051 
So. Union avė., Gdicago, Illj 

Antanas Jocius;
— ...... ■ » — ■■■■■

SUIMTAS “SULINIŲ 
MEISTRAS.” i

Į Utenos apylinkę atvyko 
iš Vilkaviškio tūlas Pr. K;į 
pasisakė esąs bendrovės 
“Šulinys” atstovas, ir pra
dėjo rinkti užrakymus šuli
niams kasti žadėdamas iš 
savo-medžiagos įrengti šu
linius po 5 litus už metrą, 
i Gautus rankpinigius, jis pa
kvituodavo specialiai pasi- 
dirgtu antspaudu.

Policija, susidomėjus ta 
“Šulinio” bendrove, išaiški
no kad tokios bendrovės vi
sai nėra, apgaviką pasodino 
kalėjiman, o bylą perdavė 

Kun. Mockus jau sulaukė tardytojui.
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
CLEVELANDO ir AP1EL1NKES ŽINIOS Jaunimas Mėgsta Žiemos Sportą.

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

Darželio sąjungos susirinki
mas, pokilis, koncertas ir 

kiti dalykai.
Sausio 13 dieną L. K. 

Darželio sąjunga turėjo mė
nesinį susirinkimą, kuris, 
galima pasakyti, apsiėjo be 
didelių barnių. Butų gerai 
kad ir ateity taip butų. Bu
vo įvairių komisijų raportai 
kurie parodė, kas yra vei
kiama. Adv. Chesnulis pra- 

' nešė, kad nekurios. didesnės 
tautos negavo tiek, kiek lie- 

' tuviai gavo paramos iš fede- 
ralės valdžios savo darželio 
įsteigimui. Ponia Michalich 
pasiūlė paprašyti paramos 
iš Lietuvos valdžios, kad 
prisiųstų kokį biustą, ar 
kad suteiktų piniginę auką 
skoloms apmokėti, kurių 
darželio sąjunga turi. Ji nu
rodė, kad jei Lietuvos val
džia turi pinigų siųsti įvai
rius delegatus į Ameriką ir 
nori čionais palaikyti lietu
vybę, tai kodėl ji negali mu
sų kultūriniam darbui para
mos suteikti?

Nors tam sumanymui ir 
buvo pasipriešinimo, bet vis 
dėl to nutarta, kad prašymą 
Į Lietuvą pasiųsti. Toliau 
einant prie susirinkimo už
darymo, p. šaukevičius pa
reikalavo, kad pirmininkas 
paklaustų J. Jaraus, dėl ko 
šis parašė į “Keleivį,” kad 
tūli “ponai” netinka į val
dybą? Bet darydamas šį rei
kalavimą, jis pripasakojo 
daugiau, negu buvo “Kelei
vy” parašyta. Turbut manė, 
kad Jarus bus užtai pakar
tas. Bet pirmininkas adv. 
Chesnulis visą ištaisė, pasa
kydamas, kad jei kas rašo į 
laikraščius, tai ne musų biz
nis; o jei kas nori duoti kam 
papeikimą, tai tegul duoda 
pats. Skundas tuo ir užsi
baigė. Jarus paliko visai ne
nuplaktas. Susirinkimas už
sidarė ir visi ramiai išsi
skirstė.

Sausio 31 dieną Lietuvių 
salėj įvyksta didelis ir šau
nus koncertas, kur dalyvaus 
ir garsi smuikininkė p-lė A. 
Želvytė. Ji yra pagarsėjusi 
Oberlino konservatorijoj 
kaipo gabiausia smuikinin
kė. Taigi lietuviam bus ma
lonu ją išgirsti. Taipgi daly
vaus garsus dainininkai, Ju
lius Krasnickas, p-lė kan- 
Čiutė ir visas “Lyros” cho
ras.
> Miesto tarybos nariai pa
kėlė sau algas. Pirmiau gau
davo' po $1,800 į metus, o 
dabar pakėlė iki $3,000. 
Taigi daugelis piliečių tam 
pasipriešino, nes tai padaro 
apie $40,000 daugiau išlai
dų per metus, ir tas išlaidas 
piliečiai turės padengti. 
Dėlto yra renkami parašai 
po tam tikra peticija, kad 
tam šmugeliui pastoti kelią. 
Reikia žinot, kad kožnas 
miesto tarybos narys turi 
kitą užsiėmimą ir viso savo 
laiko nepašvenčia miesto 
reikalams, todėl ir aštuonio
lika šimtų dolerių į metus 
yra pakankamai atlyginimo.

Columbus mieste eina 
daug ginčų tarpe politikie
rių dėl to, zkad gubernato
rius Davey perka sau auto
mobilių už $8,000 su viršum 
iš valstijos iždo pinigų. Ki- 
ti sako, kad galima daug pi
gesnį nupirkti, ir busiąs tiek 
pat geras.

Sausio 17 dieną bažnyti
nėj salėj įvyko L. K. Darže
lio sąjungos bankietas, kur 
dalyvavo apie 600 žmonių, 
sykiu ir keli miesto valdi
ninkai. Bankietas davė dar
želiui keliatą šimtų dolerių 
pelno, nes visas maistas bu
vo sudovanotas Juozo Blas- 
kevįčiaus, o gėrimus sudo- 
vanojo kiti vietos lietuviai.

Taigi kožnas doleris nuo 
žangos ėjo į darželio iždą 
apmokėjimui skolų, kurių 
sąjunga pasidarė įrengda
ma darželį. Kitame numery 
parašysiu apie nekuriu poli
tikierių veiklą darželio ge- 
•nvei, arba nenaudai.

Tarp Clevelando lietuvių 
katalikiškos srovės žmonių 
pradėta kalbėti, kad greitu 
laiku vėl pradėsiąs eiti vie
tinis laikraštukas. Dar nete
ko sužinoti, ar jis bus tokio 
pat formato, kaip seniau p. 
Šukys leisdavo, ar bus padi
dintas. Seniau p. Šukio laik
raštukas ėjo knygutės for
moj ir buvo dalinamas dy
kai prie bažnyčios durų. 
Daugiausia tuo susirūpino 
“Dirvos” leidėjai, nes tas 
jiems padarytų daug kom- 
peticijos, ypač nutrauktų 
vietinių spaudos darbų ir 
biznierių skelbimų.

Ohio valstijoj pardavimo 
taksų (sale tax) per 1936 
metus surinkta $55,000,000, 
o per 1935 metus tebuvo su
rinkta tik $43,000,000. Reiš
kia, pereitais metais žmo
nės išpirko daug daugiau 
’eikmenų. Jonas Jarus.

BINGHAMTON? n. y.
Mirė Juozas D. Čarno.
Sausio 13 d. anksti rytą 

staiga mirė plačiai čionai ži
nomas J. D. Čarno. Toki jo 
staigi mirtis nustebino netik 
jo šeimą, bet ir visą Bingh- 
amtoną. Mat, velionis buvo 
plačiai žinomas visiems 
binghamtoniečiams, kaip 
lietuviams, taip ir svetim
taučiams, nes jis atvyko į 
Binighamtoną da 1904 me
tais ir visą laiką čionai gy
veno. Kai jis atvyko į Bingh- 
amtoną, čia da visai mažai 
gyveno lietuvių. Bet ir tą 
mažą saujalę jis pradėjo or
ganizuoti, ir tais pačiais me
tais įsikūrė Šv. Juozapo 
Draugystė. Vėliau, 1908 
metais, padaugėjus lietu
viams, Juozas pradėjo orga
nizuoti Lietuvių Socialistų 
Sąjungos 33 kuopą, ir pats 
darbavosi toje kuopoje kiek 
jam gyvenimo aplinkybės 
leido.

1912 metais Binghamto- 
no lietuviai pradėjo nebe- 
rimauti prie Šv, Juozapo 
Draugystės, kuri varžė žmo
gaus sąžinę: vertė narius at
likti visas bažnytines apei
gas, todėl Juozas pradėjo 
organizuoti laisvą draugiją, 
kurią pavadino Lietuvių 
Pašelpiniu Kliubu (dabar 
pakeistas į Lietuvių Darbi
ninkų Susišelpimo Draugys
tę). Ir jis visur buvo pirmo
se eilėse. Paskiau kilo su
manymas pas binghamto- 
niečius, kad reikia įsigyti 
savo svetainę; ir vėl Juozas 
atsistojo priešaky, ir 1914 
metais pradėjo statyti Lie
tuvių Svetainę. Jis vedė vi
sus reikalus. Ir dabar, tą va
karą prieš pat mirtį, jis bu
vo visuotiniame Svetainės 
dalininkų susirinkime iš
rinktas į direktorius, tik, de
ja, nepermaldaujama mir
tis neleido jam toliauss dar
buotis. •

Kadangi Juozas buvo de
mokratinio nusista tymo 
žmogus, tai jam rūpėjo, kad 
ir Lietuva butų demokrati
nė, ir jis buvo pirmutinis su
manytojas, kad Binghamto- 
ne butų įsteigtas Amerikos 
T ietuvių Kongreso Lietuvos 
Demokratijai Ginti Bing- 
amtono Skyrius, kuris tapo 
įsteigtas ir Juozas buvo te 
skyriaus pirmininkas.

Juozas D. Čarno buvo ki
lęs iš Sitkūnų kaimo, Klo
vainių parapijos, Šiaulių ap
skričio.

Paliko dideliame nubu
dime žmoną Emiliją, tris

■ ■
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Naujienos iš Kanados

sunūs, Antaną, Juozą ir Ed
vardą; du brolius, Benedik
tą ir Antaną, ir dvi seseris, 
Agotą Norbutienę ir Nasta
ziją Judikaitienę, ir motiną 
ir du broliu Lietuvoje. Lai
dotuvės atsibuvo 16 sausio, 
be bažnytinių ceremonijų; 
laidotuvėse dalyvavo apie 
tūkstantis žmonių, lietuvių 
ir svetimtaučių. Draugai 
gausiai sunešė gėlių vaini
kų, kurių buvo’arti šimto.

Reiškiu giliausios užuo
jautos jo likusiai šeimai ir 
giminėms.

J. A. Kaminskas.

BINGHAMTON, N. Y.
Rezoliucija dėl Lietuvos vi

dujines tvarkos.

Kadangi mes, Amerikos 
lietuviai, gauname žinių 
nuo savo giminių Lietuvoje, 
kad įsivyravus tenai tauti
ninkų partijos diktatūrai ta
po panaikinta spaudos ir 
susirinkimų laisvė,;

Kadangi mes žinome, jog 
Lietuvoje yra šnipu sekioja- 
mas kiekvienas pažangesnis 
žmogus, ir tie šnipai dažnai 
sudaro provokacijas prieš 
jiems nepatinkamus žmo
nes, ir ačiū toms provokaci
joms daug nekaltų žmonių 
pasiunčiama ilgiems me
tams į kalėjimą;

Kadangi pastaraisiais me
tais Lietuvoje karo teismai 
už menkiausius prasikalti
mus teisia Lietuvos ūkinin
kus sušaudymais ir ilgiems 
metams kalėti; . ,

Tad Binghąn^ond lietu
vių s organizacijų atstovų 
konįfierėncija, ątstoy.ąudaipa 
devynias vietos orgahizftęl- 
jus, kuri.os imi 7^9 narii^ 
mvt| konferencijoje griežtai 
pasmerkė dabartinę dikta
torišką'valdžią ir reikalau
ja, kad Lietuvoje butų at- 
steigta demokratinė tvarka 
su plačiomis liaudies teisė
mis, susirinkimų ir spaudos 
laisvė.

Taipgi reikalaujame, kad 
visi Lietuvos politiniai kali
niai, nuteisti už kovą prieš 
fašizmą, butų paliuosuoti iš 
kalėjimų.

Mes pasižadame remti 
kiekvieną demokratinį ju
dėjimą dėl atsteigimo de
mokratinės 
tuvoje.

Konferencijos vedėjai:
P. Adomaitis, pirm. 
J. A. Kaminskas, sekr.

ATMINČIAI AGOTOS VER- 
BISKIENfiS.

Sausio 4, šių metų mirė drau
gė Agota Verbiskienė, po tėvais 
Vaikšniutė, sulaukus 52 metų 
amžiaus. Iš Lietuvos paėjo Va- 
žatkiemio kaimo, Prienų parapi
jos, iš Suvalkijos. Paskutiniu 
laiku gyveno ant ūkės Swanton, 
Ohio. Liko nuliudime vyras ir 
duktė, šiuomi širdingai dėkoja
me visiems pažįstamiems ir gi
minėms, kurie dalyvavo laidotu
vėse ir užjautė musų liūdesį.

Vincas Verbiskas,
Swanton, Ohio.

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
Lietuves Nepriklausomybei nistai, socialistai ir šiaip pa- 
paminėti rengiamos pra- žangus darbininkai darbuo- 

kalbos. ! jasi, tai kodėl jau visų musų
TZ. . x . ‘delegatas negalėtu pasidar-
Kiek teko patirti, tai A-^^? Gali! Ir jis nesnau- 

menkos Lietuvių Kongreso ! 
Demokratijai Atsteigti vie
tinis Brcoklyno komitetas 
rengia vasario mėnesy pra
kalbas, Lietuvos nepriklau
somybei paminėti. Kiek te
ko sužinoti, bandys gauti 
kalbėtojum “Keleivio” re
daktorių S. Michelsoną, ar
ba SLA. prezidentą F. Ba- 
gečių. Kaip vienas, taip ir 
antras yra geri kalbėtojai. 
Brooklyno publika senai 
laukia tokių kalbėtojų. Jau 
mums įsipyko brooklvniš- 
kiai, kurie ir prie mirimo, ir 
prie gimimo, ar šiaip kokio 
parengimo, vis iš tų pačių 
kantičku ir tas pačias gies
mes gieda... Žmonės nori ką 
nors, nauja išgirsti.

■ Tiesa, nepersenai. “Kelei
vio” redaktorius buvo pa
kviestas kalbėti Brooklyne. 
Galima sakyti, kad tik jo 
pasiklausyti ir susirinko 
žmonės. Bet iš tū prakalbu 
pirmininkas padarė tokį 
“jomarką,” kad atvažiavu
siam iš Bostoho • kalbėtojui 
nebuvo kada kalbėt. Publi
ka tapo suvilta. Todėl drg. 
Michelsonas yra kviečiamas 
i Lietuvos nepriklausomy
bės švente, kur galės kalbėti 
be suvaržymų.

.Lietuvos demekretiios gy
nėjams pagelbėti vakarienė.
y Jau plačiai

džia.
Kuomet visi taip atsidavę 

bendram darbui, tai vaka
rienė pavyks ir pasidarys 
keli doleriai kovojantiems 
Lietuvoj už demokratijos 
atsteigimą.

santvarkos Lie-

SOCIALISTAI VEIKIA. Įsu daktaro pagalba surado 
Toronto socialistų kuopa,! vienoje krautuvėje nuodin- 

kaip matyt, bus veikli ir gal1 
da veiklesnė už senas socia
listų kuopas, kurios po ke
liolika metų jau gyvena. At
sibuvusiam valdybos posė
dyje plačiai buvo kalbėta a- 
pie ateities darbo planus, ir 
jei tie visi planai bus vykdo
mi, tai galima tikėtis gana 
daug naudos.

Prie progos tūrių primin
ti, kad sausio 30 d. socialis-* 
tai rengia draugišką vaka
rienę, į kurią manoma su
traukti nemaža draugų ir 
socializmo rėmėjų.

Socialistų kuopos seka
mas susirinkimas įvyks sau
sio 31 d., 2 valandą po piet, 
949 Dundas st., W.

Kas įdomauja socializmo 
idėja, gali atsilankyti į mi
nimą susirinkimą ir susipa
žinti su socialistų kuopos 
veikimu.

igų kepamųjų miltelių (ba
kui# powder), bet dar nėra 
irodyta, kad nuo ju butų ga
lėję tiek žmonių užsinuodyt. 
Perkant maistą, visuomet 
reikia žiūrėti, kad jis nebū
tų pasenęs.

UŽSINUODIJO MAISTU.
Vancouver’io policija tiri- 

nė j a visas, maisto krautuves 
ir nori nustatyti, nuo kokio 
maisto tiek žmonių užsinuo
dijo. Policijos inspektorius

Kriaučių industrija.
Pastaraisiais laikais kriau

čių pramonė Brooklyne ne
blogai sukasi. Lietuviškų 
dirbtuvių didžiuma dar dir
ba. Kaip kur kontraktoriai 
nori kriaučiams įkalbėti, 
kad prastas sezonas, darbų 
nesama, tai nusimuškite al
gas ir turėsime darbo. Ne
klausykite, kriaučiai, tokių 
zaunų. Jeigu darbų nėra, 
kaip kontraktoriai pasako
ja, tai kaip jie jų gaus? Aiš
ku, kad jie tik blofuoja. Lie
tuviai kriaučiai lietuvių dar
bavietėse ir taip menkai už
dirba, negu svetimtaučių 
dirbtuvėse. Jurgis.

NORIMA SUSTRUPINTi 
DARBO VALANDAS.

Toronto miesto valdyba 
svarsto sutrumpinimo darbo 
valandų klausimą. Darbo 
valandų sutrumpinimo rei
kalavimą įteikė miesto vai? 
dybai jaunuolių kliubas, ku
rie daugiausia dirba krautu
vėse po 12 ir 16 valandų į 
diena. Tokios ilgos valan
dos jaunuoliams taip įgriso, 
kad jie organizuotu budu 
kreipėsi į miesto valdybą ir 
griežtai reikalauja, kad ių 
reikalavimą patenkintų. Jie 
reikalauia, kad krautuvės 
butų atidarytos nuo 9 valan
dos ryto iki 7 vai. vakaro, ir 
vieną diena sąvaitėj—nuo 9 
vai. ryto iki 12 v. dienos. 
Kaip matyt, tas jaunuolių 
reikalavimas bus patenkin
tas, nes tam pritaria ir mies
to meras Robbins, o jo pri
tarimas daug reiškia.

CHICAGO, ILL.
Iš laisvamanių veikimo.
Nauji korespondentai ty

li, todėl senasis šį-tą pa
brėš. Priešmetiniame lais
vamanių susirinkime ren
kant valdybą, senasis sekre- 

' torius atsisakė, tai buvo iš- 
I rinkta U. Kučinskienė, o vi- 

--------- -- ----------  ------------- si kiti liko tie. patys., 
<Jau plačiai Brooldvi^U Korespondentas irgi atsi 
platinami Lietuvos--------------sakė, tai liko išrinkti nętdu.

’Žąlinįų naudai rengiamos XT “ ................. ’
Makarienės. tikietai. Vaka- 
įį&hę rėngia: Amerikos Lie- 
-ravių Kongreso Brooklyno 
ir apylinkės komitetas. Ti- 
kieto kaina $1.25 asmeniui. 
Grand Paradise svetainėje.

Rengėjai sako, kad vaka
rienė bus gera ir jie tikisi 
daug žmonių. Jie eina per 
organizacijas su tikietais, 
ir tos nuperka daug tikietų, 
nes visi nekenčia fašistinio 
rėžimo Lietuvoj. Lietuvių 
Socialistų Sąjungos 19 kuo
pa paėmė net 100 tikietų ir 
ios nariai uoliai juos plati
na. Girdėjau, drg. J. Gla
veckas baigia išparduoti 20 
tikietų. Drg. Tiškus nesigi
ria, bet kaip jis biskį man 
šnipštelėjo, tai parduosiąs 
nemažiau kaip 20. Kiti 
draugai parduos gal ma
žiau, bet mes socialistai 
kvotą išlaikysime. Tik ka
žin kaip pasidarbuos komu
nistai. Paklausiau J. Buivy
do, tai jis atsakė neaiškiai; 
bet J. Ormanas tvirtino, 
kad jie (komunistai) irgi 
šimtinę tikietų parduosią.

A. Bubnys, kriaučių dele
gatas, mačiau, siūlo ir bo
sams tuos tikėtus. Manau, 
kad jis parduos kelis desėt- 
kus. Taip ir pridera kriau
čių vadui. Čia eina bendras 
darbininkų darbas: komu-!

Nors jau du mėnesiai pra
ėjo, bet iš naujų koresdon- 
dentų nematyt jokių žinių. 
Vadinama apšvietos komi
sija suruošė porą paskaitų, 
bet niekas apie jas nežino
jo, tai pirmoje paskaitoje 
publikos buvo kartu su pre
legentų tik 12. Antroje—23. 
Nors vienas komisijos narys 
yra oficialus koresponden
tas, bet nei vienam laikraš
ty nieko nepranešė. O aš ži
nau, kad nei vienas laikraš
tis neatsisako laisvamanių 
reikalams patarnauti, išsky
rus klerikalų “Draugą.”

Mokesčių laisvamanių or
ganizacijai metams $1.20, o 
moterims, kurios priklauso 
kartu su vyrais—20 centų. 
Už dolerį visi nariai gaus 
“Laisvąją Mintį” metams, o 
20 centų liks sekretoriaus 
išlaidoms padengti.

Tad visi laisvamanių kuo
pos nariai prašomi užsimo
kėti savo duokles ateinan
čiame susirinkime, vasario 
9 d. ; o katriems butų perto- 
li ateit į susirinkimą, tai ga
lite $1.20 prisiųsti finansų 
sekretoriui A. Jociui, 135 E. 
114th pi., Chicago, III. ' Ne
pamirškite paduot savo pil
ną vardą ir pavardę ir ant
rašą. Sekretorius jums už
prenumeruos iš Lietuvos 
“Laisvąją Mintį.”

Senas Antanas.

STOUGHTON, MASS.
Prakalbos apie Ispanijos 

karą.

Prieš Naujus Metus vie
tos draugijų komitetas bu
vo surengęs prakalbas apie 
Ispanijos vidaus, karą. Kal
bėti buvo pakviestas adv. 
F. J. Bagočius, kuris pasakė 
gerą prakalbą, išaiškinda
mas dabartinę Ispanijos pa
dėtį ir dėl ko tenai eina ka
ras. Nurodė, kad tas karas 
turi daug svarbos ir Lietu
vai, nes jeigu Ispanijoj lai
mėtų fašistai, tai visoj Eu
ropoj sustiprėtų fašizmas; 
Vokietija tuomet veikiausia 
užpultų Rusiją, o prasidėjus 
karui tarp Rusijos ir Vokie
tijos, daugiausia nukentėtų 

! Lietuva.
Prakalbai pasibaigus, pu

blika sumetė $11.20 Ispani
jos demokratijos gynėjams. 
Aukavo šie draugai: Po $1, 
M. Jurgutienė ir V. Stulgai- 
tis; po 50 centų, J. Januškis, 
B. Mockus, J. Majeris, J. Le
vas, K. Česnulevičius ir A. 
Radzvilienė; P. Jurkonis 
aukavo 30c.; po 25 centus 
davė J. Petiukaitis, J. Va- 
lentukevičius, S. Sirauskas, 
M. Sviderienė, Mrs. Zinkie- 
nė, P. Lola, S. Svideris, A. 
Rupeika, A. Jucius, J. Gri
gienė, A. Petrukaitienė, J. 

į česnulevičienė, K. Kibirkš- 
tienė, M. Jatulienė, V. Do- 
da, M. Grigas, J. Verečka ir 
M. Mockunas. Smulkiais su
rinkta $1.40. Viso labo su
rinkta $11.20. Pinigai pa
siųsti tiesiai 
New Yorką. 
tariame nuoširdų ačiū.

J. Lavas.

REIKALAUJA PILNOS 
LAISVĖS IR APSAUGOS 
UNIJŲ ORGANIZAVIME.

Trades of Labor organiza
cijos pirmininkas Draper 
lankėsi Ontario provincijos 
parlamente ir reikalavo, 
kad parlamentas suteiktų 
pilną laisvę ir apsaugą ka
syklų darbininkams organi
zuoti i International Union 
of Minės. Draper nurodė 
parlamento, nariams pasi
baisėtina Sudburio kasyklų 
darbininkų padėtį, kaip iie 
ten nežmoniškai išnaudoja
mi ir persekiojami, tokiai 
padėčiai esant, mainų dar
bininkai yra priversti orga
nizuotis į uniją. Gi norint 
suorganizuoti darbininkus į 
International Union of Mi
nės. pirmoj vietoj reikalin
ga iš valdžios pusės parama 
—kad jie turėtų pilną laisvę 
ir apsaugą nuo bosų pasam
dytų mušeikų ir šnipų, kurie 
demoralizuoja visą organi
zavimo darbą. Taip pareiš
kė Draperis.

komitetui j 
Aukavusiems

MILIONAS DOLERIŲ 
ORO LAIVYNUI.

Kanados, valdžia paskyrė 
viena milioną dolerių įsigi
jimui oro laivyno, kuris lie
pos mėnesi atsidarvs susi- 
siesiekimui tarpe Vancou- 
verio, Halifax’o ir kitų Ka
nados miestų. Toronto mie
stas su federalinės valdžios 
pagalba ruošiasi statyti oro 
laivyno stotį, kuriai taip pat 
bus išleista arti miliono do
lerių ir kuri bus viena iš gra
žiausiu ir patogiausių stočių 
visoj Kanadoj.

i -----------
NUMATO TRUKUMĄ CI- 

| VILIŲ INŽINIERIŲ.

Gen. C. H. Mitchell ap- 
skaitliavo, kad už trijų ar 
keturių metų Kanadoj pri
truks civilių inžinierių be
kylančiai industrijai aptar
nauti. Jo nuomone, tas tru
kumas pasidarys dėl esą 
mos depresijos. Daugelis 
universiteto studentų turėjo

LOWELL, MASS.
Kliubas statys nuosavą 

namą.
Lietuvių pas mus yra ne

mažas būrelis, ir yra kelia- 
tas organizacijų, bet ne
daug jos parodo gyvumo. 
Daug mūsiškių čia yra su
lenkėję. Geriausia darbuo
jasi Lietuvių Piliečių Kliu
bas ir SLĄ. 173 kuopa. Ši
tos dvi organizacijos dažnai 
surengia prakalbas ir sten- apleisti mokslą ir eiti uždar- 
giasi eiti pirmyn kartu su biauti, 
visu lietuvišku judėjimu, pragyvenimą; tęsti mokslą 
Štai, SLA. 173 kuopa pasi- toliau jiems nebuvo galimy- 
stengė suorganizuoti jau- bes. nes jų tėvai, būdami be- 
nuolių kuopą, o Piliečių darbiais, neišgalėjo duoti 
Kliubas yra nutaręs statyti paramos. Iš dalies su C. H. 
nuosavą namą. Geriausios Mitchellio nuomone reikia 
jam kloties! V. P. susikti. A. S. Kavoliunas.

kad pasidarytų sau 
tęsti mokslą

*
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

—Labas rytas, tėve! Iš- 
rcdai lyg ir be ūpo. Ar kas 
atsitiko?

—Šlėktos naujynos, Mai- 
Izp

—O kas?
—Šventas tėvas miršta. 
—Ar jis tau giminė? 
—Ne.
—Tai kodėl tu jo gailie

si? Juk žmonės miršta kas 
diena. Netik kas diena, bet 

truputė. Ir dabar, tėve, 
kuomet mes čia kalbame, ne 
vienas užmerkia savo akis 
rnt visados.

—Jes, Maike, ale tok^ų 
■^oniu. kaip šventas tėvas, 
'rug nėra. į ?

-4-Tas numirs, tai kitas 
‘ . ė i '

-i-Vistiek iškada, Maike. 
Jis mirti da nenorėjo. Norė- 

• dauo-iou kataUkų ant 
svieto padalyti. Bagasloviio 
•'fab jonus, kad sumuštų 
etijonus; paskui bagaslovi- 
jos Španijos kvašistus, kad 
numuštu bedievius ir sugrą
žintų kunigams dvarus: o 
dabar ir pats turi Dievui du- 
š;ą apduoti.

—O ką tu žinai, tėve, kam 
jo dūšia turės tekti?

—Na. ink velnias šventos 
asabos neims, Maike,

—Bet man rodos, tėve, 
kad popiežius visai netiki į 
dūšią.

■—H kaip tas eali būt?

rasti noras, o tik paskui tą 
norą jis vykina gyveniman. 
Taigi ir Ispanijos bedieviai 
negalėjo atsirasti be jo va
lios. Jeigu žmonės tenai de-!^10s _sa^a*
gina bažnyčias, arba atima 
iš kunigų dvarus, tai reiškia*, 
kad tokia yra Dievo valia, 
toks jo noras. Kokią tuomet 
teise popiežius turi skelbti 
bedieviams karą?

—Tai kaip tas dabar išei
na, Maike? .

-—Čia išeina tain, tėve, 
kad popiežius skelbia karą 
pačiam Dievui. Jis eina 
rrieš m valia.

—Kaip aš dabar žiuriu, 
Faike tai tu šventą asabą 
dabar n aria t ei į aneikristo 
vieta Man tas nepatinka.

—Nežiūrėk, tėve, ar tau 
kas patinka, ar ne; bet žiu- 
ręk, a’*:tas teisvbė.

,—Čia, Maike, persunki 
rokunda mano galvai sutra* 
pti. Nueisiu kibą pas zakris- 
tiiona, tai dviese greičiau iš- 
fie-eriuosim. Taigi gud-bai; 
Maike!

—Iki pasimatymo, tėve!

Laimingiausia Sala Pasaulyje.
.. ---------------Nėra armijos, nėra policijos bet 1918 m. paskelbė nepri

klausomybę. Dabar ji val- 
dosi savarankiškai, nors 
Danijos karalius laikomas 
ir Islandijos karalium. Visą 
valdžią turi žmonių rinkta 
aiyba, kuri rūpinas visais 
krašto reikalais.
Ten nėra elgetų ir beturčių. 

Nelaikydama kariuome
nės nei policijos, šalis sutau
po labai daug lėšų. Todėl 
taryba arba seimas aprūpi
na visus senius, našlaičius ir 
paliegėlius. Visi, kurie rei
kalingi globos ir pašalpos, 
gauna ją iš valdžios. Todė1 
krašte nėra elgetų nei visiš
kų beturčių. , .
Venduo apšildo gyventojų 

namus.
Labai įdomu, kad Islandi

jos sostinė namų apšildy
mui nevartoja malkų nei ak
mens anglių. Netoli nuo 
Reikijaviko miesto yra di
džiulis geizeris (karšto van
dens versmė), iš kurio.gel
mių nuolatos muša karštas 
vanduo. Per kokį kilometrą 
i.plink geizerį dunkso van
dens garai. Islandijos val
džia nutiesė vamzdžius nuo 
ko geizerio į miestą, ir da
bar tais vamzdžiais karštas 
vanduo teka į miestą. Vamz- 
Ižiai išvedžioti į visas mo
kyklas, valždios įstaigas ir 
gyventojų namus, jais nuo- 
atos bėga karštas vanduo ir 
puikiausiai apšildo visą Is- 
’andijos sostinę. Nors tų 
zamzdžių įvedimas kainavo 
nemaža pinigo, bet dabar 
slandai turi labai patogų ir 
visai nemokamą apšildymą.

Silkes maino į duoną.
Kadangi islandai javų ne

sėja, tai duonai ir pašarui 
grūdus įšiveža iš kitų vals
tybių. Islandijos žvejai su
gauna įvairios žuvies ir la
bai • daugLgilkių. Net ir kitų 
valstybių^ žvejai atplaukia 
silkių' žvejoti prie Islandi- 
ios pakraščių. Žuvis ir sil
kes jie parduoda užsieniams 
:r už tuos pinigus perkasi 
duonos ir pašaro. Taip pat 
jie parduoda daug avienoj 
vilnų ir avių kailių. Nors ši 
sala šalta, žiauri ir neturi 
nuosavos duonos, bet jos 
gyventojai gyvena gražiau 
ir perteklingiau už daugelio 
didelių ir turtingų valstybių 

j gyventojus.

Lietuva Kryžių Šeseliuose
----------- PARAŠĖ J. LAISVŪNAS -------------
(Paimta iš “Laisvosios Minties” išleistos brošiūros.)

(Tąsa)
Taip “šviesdami” liaudį Lietuvos kuni- 

’p-i nepamiršo ir lietuvės moters “išvada
vimo.” 1623 m. Žemaičių vyskupas Tiške
vičius paskelbė, kad: “Žavėtojai, burti
ninkai, raganos ir yisi sutartis su velniais 
dalantieji, turi būti kankinti ir iš žmonių 
draugystės išnaikinti.” Po tokio paskatini
mo, Lietuvoje tuojau pradėjo rūkti laužai, 
o ant jų spirgėjo “raganos” ir “burtinin
kai.” Kaip tat buvo daroma, galima rasti 
žinių vysk. Valančiaus knygelėje “Žemai
čių Vyskupystė.”

“1696 m. biiželio 27 d. Mes parašais sa- 
/o išreikštieji, Žemaičių bajorai Kaunac- 
kis, Guzevskis, Daugėla, Išlevskis ir dar 
šeši bajorai. Dievobaimingai panai, Kra
žių Klioštoriaus šv. Benedikte perdėtiniai 
meldžiant, nuvažiavom į Dirvėnų dvarą 
perkratyti reikalą dėl žavėjimo apskųstų:, . r -. , ., . ; , . - . .. .

Kuzmio, Šaulienės ir Numšaitės iš Kirk- luotl į kitus n dažnai sukelia ^1UY" 
’ių...” Prisaikinę liudininkus ir “įsitikinę,” nas Peštynes. O žemaičių vyskupas duoda 
kad apskųstieji “tikrai yra su velniais su- Pavy^i> kaip teikia ginti šventąjį tikę- 
tartis sudarę,” bajorai šitaip atliko savo 
misiją: “Liepėm Kuzmį žudyti (kankin-1 Vyskupas Kyška (1620 m.) grįždamas 
ti), o paskui gyvą sudeginti. Magdaleną iš Ariogalos, pėsčių ir raitų tarnų lydimas, 

užpuolė Gėla vos reformatų maldos na
mus. Duris liepė kirviais sukapoti, visus 
medinius rykus sukrauti ir padegti. Atbė
gusius gaisro gesinti tarnus ir berrus ne
prileido, sumušė ir sukruvino. Varpinę lie- ’ 
pė šiaudais apkrauti ir sudeginti, pirma 
varpus nukabinęs ir išvežęs. Paskiau už
puolė kleboniją ir mokyklą, sumušė moky
tojo žmona, paėmęs visa kunigo turtą ir 

........................  ‘ “ ' . Kai

ir nėra vagių.
Tūlas laikas atgal “Kelei

vy” buvo rašyta apie Islan- 
,(iją. čia paduosime dau
giau inforiųaqjjų apie tą S 
domią salą.

Atlanto vandenyne, prie 
pat žiemiu speigiračio, dun
kso didelė Islandijos sala, 
kūrijoš pĮdf^s bęveik du kar
tu 'didesnis už Lietuvą. Sa
jos paviršius susidaręs iš pe
lenų ir sustingusios lavos, 
kuri kadaise veržėsi iš dau
gelio ugniakalnių. Yra ir 
keliatas neužgesusių ugnia
kalnių, iš kurių dažnai kyla 

vdumai. Kalnų viršūnės pa
dengtos -amžinu sniegu ir 
ledynais.. O vietomis yra di
džiulės karštos versmės, iš 
kurių nuolatos veržiasi ir 
muša aukštyn karšto van
dens čiurkšliai. Islandijoj 
žiema ilga ir šalta, o vasa
ra trumpa, miglota ir vėsi. 
Didelių miškų čia nėra, nes 
vietomis apatinis žemės 
sluoksnis ir vasaros metu 
neatšyla. Todėl medžiai ne
gali giliai įleisti šaknų. Tik
tai maži kreivi berželiai ir 
skurdžios pušaitės auga tar
pukalnėse. Labai maža ža
lumynų, dar mažiau derlin
gų laukų — tik plikos uolos 
liūdnai dunkso aplinkui. 
Labai skurdi atrodo Islan- 

. bet vis viena 
žmonės ją vadina laimin
giausia sala pasaulyje.

Islandijos gyventojai yra 
labai aukštos kultūros 
darbštus ir tvarkosi demo
kratiškai. 100 . tūkstančių 
ketvirtainiu kilometrų plote 
gvvena tik 100 tūkstančių 
žmonių. Tai išeina maža ką 
daugiau, kaip po vieną žmo
gų kilometre. Bet ir tie pa- 
♦vs susispietė salos pakran
tėse. kur šilčiau, slėsniau ir 
baugiau ganyklų. Dėl trum
pos ir šaltos, vasaros čia ne
dali augti javai, todėl, nie
kas čia jų ir nesėja. Tiktai 
daržuose pasodina bulvių, 
ropių, burokų ir kopūstų. 
Užtat čia labai daug geru 
ganyklų, kuriose islandai 
sugina tūkstančius gražių 
avių ir kiek mažiau raguo
čių. Bet didesnė dalis gy
ventojų verčiasi žvejyba.
Visoj valstybėj tik vienas 

miestas.
Tai yra Reikijavikas, Is

landijos sostinė, kuriame 
gyvena beveik apie pusė vi
sų salos gyventojų. Mieste 
nėra autobusų nei šiaip 
greitai lakstančių automo
bilių, nėra tramvajų. Bet už-1 
tat yra daug mokyklų, ligo
ninių, ir prieglaudų sene-' 
Jiams ir našlaičiams. Islan-, 
dijoi nėra beraščių ir nemo-, 
kančių skaityti. .

Vienas kalėjimas—ir tas 
tuščias.

Islandai dori, taikingi 
žmonės, ne svetimnaudžiai. 
Todėl jų tarpe visai nėra 
vagių ir žmogžudžių. Jei 
pasitaiko mažų nusikalti, 
mų, tai teismas uždeda pi
nigines baudas labdarybės 
reikalams. Todėl vienintelis 
kalėjimas Reikijavike be
veik visados stovi tuščias. 
Ir jo sargui didelė naujiena 
sulaukti “svečią,” kurį rei
kia atskirti nuo visuomenės. 
Taipgi nėra policinikų. Is- 
andijoj tas pareigas eina 

žmonių rinkti garbės mili
cininkai, kurie nenešioja 
rinklu nei uniformos. Šiaip 
jie dirba savo kasdieninį 
darbą, kaip ir kiti piliečiai, 
bet pastebėjęs netvarką ar 
įstatymų laužymą, tuojau 
gali pasinaudoti savo teisė
mis.

Daugelis islandų nėra 
matę kareivių, šautuvų, nei 
patrankų, nes Islandija vi
sai nelaiko kariuomenės. 
Visam krašte nėra nei vieno 
kareivio. Anksčiau Islandi
ja buvo Danijos globoje,

I

priešinosi. Vienus ir kitus palaikė galingi 
užtarėjai, kurie savo “įsitikinimus” daž
nai paremdavo kardu ir ugnimi. O nuo tų 
kovų daugiausia nukentėti teko baudžiau
ninkams ir valstiečiams.

Katalikų bažnyčia ir jai ištikimi didi
kai, kaip įmanydami spaudė liuterionis ir 
refoi matus, o šie savo ruožtu žnaibė kata
likus kur tik įgriebdami. Lucko vyskupas 
uždraudė kalvinams varpais skambinti, 
nes jų varpai buvę didesni už katalikų. 
Vilniaus vyskupas draudžia kalvinams lai
dotuvių eisenas pagal vyskupo rumus. Že
maičių kunigai 1752 m. reikalauja uždrau- . 
sti liuterionių kunigams dėvėti tokio ilgu
mo sutanas, kaip katalikų kunigų. Užtat 
Biržų ir Kėdainių valdovas Radvilas, kar
štas reformatų šalininkas, tuo pačiu atsi
moka katalikams. Toks didikų elgesys, su
kiršina ir jų valdinius, kurie praded i šnai-

Amerikoj Dabar ura 
8,968,000 Bedarbiu.
Amerikos fabrikantų ir 

kitų biznierių užlaikoma 
statistikų .organizacija. Na- 
tional Industrial Confereh- 

-------- ce Board, »f&rkelbė pęreitą 
—Jeigu jis tikėtų, kad sąvaitę New lorke. kad ios 

mirties yra kitas pasaulis, surinktomis,žiniomis dabar- 
tėyp. tai fašistų jis nelai- tiniu laiku Jungtinėse V'^’s- 
mintų.-------------------------' tijoše yra apie 8,968.000 be-

—Kodėl, Maike? darbių. Tai ęšą 198,000 be-
—Todėl, kad jis turėtų ž’- darbių daugiau, negu buvo 

noti, jog už tokį darba ve]; spalių mėnes:, bet 1.786 000 

pragaro dugną.
—Šeran! Kaip su atsivo- _____ x_|

žiji taip kalbėti apie šventą davimu, dabartinių laiku 
tėvą ’

—Jeigu iis butų šventas, 
tėve, tai kruvino 
nelaimintų.

—Bet be vainos, 
negali apsieiti. Juk su Šėto
no agentais agrymento ne
darysi. ba ir šventas Jurgis 
smakui nyrago nesiūlė; jis 
nudurė jį su dzvda, ir dac 
oi. Bedieviu. Maike. irgi su 
nvragu neiškasavosi. Tik su 
šoblft gali iuos išklvnyt. Tai- 
p-i šventas tėvas gerai daro, 
Maike, kad liepia Španijos 
Fašistams bedievius ga- 
labyt.

—Tėve, tu nori naikinti

nias nujotų jo dūšią į patį mažiau, negu pernai šiuom 
laiku buvo. •?’

Tos organizacijos apskri- 
. . .' * " ' * 

šioje šalyje esą 43,855,000 
dirbančių žmonių.

SAKO FRANCUZU KA
REIVIAI GINA MADRIDĄ

Isnaniios ' fašistai sako, 
kad Madridui ginti pribuvę 
iš Francuzijcs nenki fran- 
cuzų batalijonai.

PRANCŪZAI ŠAUDYS 
FAŠISTŲ ORLAIVIUS.
Prancūzijos laivyno mini

sterija įsakė visiems savo 
karo laivams šaudyt Ispani
jos fašistų orlaivius, jeigu 

—Tėve, tu nori naikinti jie mėtys bombas netoli 
bedievius, o tuo tarpu ir tu francuzų laivų, 
pats labai prastas katalikas.

—Kodėl prastas?
—Todėl, kad nesupranti 

Vatalikn mokslo. Tas moks
las sako, kad nasaulv negali ro laivas anądien suėmė Vi- 
mekas atsitikti be Dievo va
lios. Net uodas negali atsi-

karo jis

M^ike,

I

ANGLIJOS MAGNATAS.

čia yra parodytas Anglijos 
magnatas, Sir William Morris, 
kuris valdo daugybę įvairių fab
rikų, eksporto kompanijų ir di
delę spaudos įstaigų. Norėda
mas parodyti savo pritarimų 
naujam Anglijos karaliui, jisa’ 
anądien paaukavo valdžiai $10.- 
000,000 viešiems darbams or
ganizuoti. Tuo tarpu Amerikos 
milicnieriai aukoja savo pini
gus bažnyčioms.

ISPANIJOS LOIALISTAI 
PAGAVO ITALŲ LAIVĄ

Ispanijos respublikos ka-

duržemio juroj Italijos lai- 
___ vą, kuris gabeno Ispanijos 

rasti be jo žinios ir noro. Vi- fašistams ginklų ir kitokios 
sų pirma pas Dievą turi atsi- kontrabandos.

NUTRAUKTAS SUSISIE
KIMAS TARP UKMER

GĖS IR PANEVĖŽIO.
Panevėžio apskrities val

dybos nutarimu nutrauktas 
Panevėžio-Ukmergės vieš
keliu susisiekimas sunkiai
siais automobiliais, šis nu
tarimas veiks iki pašals ir 
pradžius vieškelis.

Mat, per purvyną sunkes
ni vežimai negali išvažiuot.

su Lucija, nors neverčiamos viską išpaži
no, kad išreikštų kitus žymius su ragano
mis, liepėm žudyti (torturais laužyti), o 
paskiau sudeginti. Magdalena Šaulienė be 
privertimo, o paskiau kankinant šiaip pa
lakė : tarnavusi Jonui Naikauskui, per bur- 
Lus iš apmaudo jo sveikatą atėmusi ir visus 
’o namus sužavėjusi. Taipgi dvaro bandą 
pažvelgimu ir karvių glostymu sužavėju
si: kad karės nei pieno beduotų, nei veršių mokytojo manta išsivežė "su savim... 
bevestų. Marikė Adomaitikė virino mie- paskui teismas šią bylą išsprendė vyskupo 
rių kruopas, įlašino į viralą 3 kraujo lašus Kyškos nenaudai, 
š savo piršto įpiauto, ūkininkas suvalgęs 
udžiuvo ir mirė. Viršienė rinko šarmo 
(šerkšno) sniegą, spaudė į gniužtus ir pa
ikiau krušomis visokius javus gaišino. Li- 
žikienė—lytui ateinant šlavus kiemą, vi- 
us drabužius lig nuogo kūno ant galvos 
ukėlusi ir taip debesis į šalis išgainiojusi. 

Uiksnienė—rankiojusi nuo medžių ir žo- 
ių rasą, o paskiau šlakštydama žmones, 
’avus ir bandą naikinusi. Šlapakienė su 
’ukterim iš savo namų pro Kirklių sodą 
kaimą) lėkusi su kibirkštimis aukščiau už 
’itas... Todėl aš Jenerolas su teisėjais visą 
eisingai surašęs iš Krizių Panų valsčiaus 
l moteris už suęlegintinas pripažinoriie...”

Ilgą laiką pasauliečiai teisėjai, kunigų 
■katinami ir laiminami, uoliai naikino “šė
tono tarnus”
Bet kartą įvyko labai nemaloni “klaida,” 
kuri urnai pakeitė raganų naikinimų pro
cedūrą. 1702 m. raganavime buvo įtarta 
’r sudeginta Luokės kanauninko motina. 
Kanauninkas apskundė teisėjus karaliui 
Aleksandrui II, kuris tuojau išleido įsaky
mą, draudžiantį bajorams teisti ir deginti 
aganas. Tą darbą jis pavedė išimtinai ku- 
įigams, kurie mielai pasiėmė tas “garbin
gas” pareigas. Jei kuris bajoras butų su- 
’aužęs tą karaliaus įsakymą ir savavališ
kai sudeginęs raganą — jis turėjo sumo- 
■rėti 1,000 auksinų pabaudos. Valstiečius a’tšTradiniiV''metais. T . Z. 
už tą patį nusikaltimą bausdavo mirtimi. žiaus Pijaus X iškeikti ir Lietuvos katali- 
1737 m. vyskupas Karpis dar labiau su- kų kunigijos niekinami, marijavitai vis tik 
tiprino tą karaliaus įsakymą. Jis įsakė 
įcduoti išrišimo tiems pasauliečiams, ku
be kankins ir degins raganas be kunigų 
leidimo. O vyskupas Ant. Tiškevičius da
vė parėdymą “visas raganavime įtartas 
moteris ir žynius pirmiau turi ištirti trys 
'šmintingi kunigai ir tada padaryti sąži
ningą sprendimą.” Savaime aišku, kad 
“išmintingų kunigų” Lietuvoje netruko, 
odei nelaimingos moterys nuolatos spir
gėjo ant laužų. Karaliaus ir vyskupų įsa
kymais kunigai apsaugojo nuo laužo savo 
motinas ir seseris, o prastų valstiečių mo
teris čirškino išsijuosę. Isrorija nežino to
kio fakto, kad lietuvių stabmeldžių tarpe 
bet kada»butų buvę tokių žiaurių vyrų, ku- 
-ie savo moteris butų taip žiauriai kanki
nę ir niekinę, kaip jas kankino ir niekino 
Romos bažnyčios atstovai.

KUNIGAI KOVOJA UŽ TURTUS, 
O ŽMONĖMS KAILIS LUPAMAS.

Dvarai, palivarkai, baudžiauninkų kai
mai, bravorai, karčiamos, didikų fundu- 
šai, bažnyčiai mokama dešimtinė ir paja
mos už bažnytinius patarnavimus — visa 
tai buvo labai riebus ir skanus kąsnelis. 
Todėl visai nenuostabu, kad ilgainiui atsi
rado labai daug burnų, norinčių apžioti tą 
kąsnį. Dėl to kilo žiauri konkurencija. Liu
terio ir Kalvino pasekėjai kaip įmanyda
mi stengėsi išstumti katalikų kunigus iš jų tinių pelnais, 
šiltų vietų, o pastarieji visom keturiom (Bus daugiau)I • * * I

Kyškos nenaudai, jis varpus grąžino re
formatams, sumokėjo pabaudą—ir vėl ra
miai ganė savo avis. O jo tarnai ir bernai, 
kurie jo įsakymu darė smurtą, turėjo eiti į 
kalėjimą, nes vyskupas už juos baudos ne
mokėjo,

Biržuose, Papily, švobišky, Kėdainiuo
se, Deltuvoje ir kitose vietose daug kartų 
kildavo katalikų muštynės su reformatais, 
o Suvalkijoje su liuterionių tikybos, pase
kėjais. Vieno dvaro baudžiauninka' buvo 
kurstomi prieš kito dvaro vergučius, vieno 
kaimo valstiečiai .prieš kito kaimo, tokius 
pat vargdienius. O kunigai tik trynė ran
kas ir džiaugėsi savo ganomųjų klu1 numu. 
Tokia tikybinė neapykanta, kurią kunigai 
įdiegė liaudyje 1520—1750 m., išsilaikė 
keliatą šimtmečių. Dar ir prieš didi į karą 

ir pelnėsi dangaus malonę, ji buvo jaučiama kaf kuriose Šiaurės Lie
tuvos vietose, kur gyvena nemažas skai
čius reformatų. Nors ligi peštynių nepriei
davo, bet paniekos šukių ir pašaipų dažnai 
tekdavo išgirsti. Katalikai dar vis žvaira
vo į savo kaimynus reformatus, o šie atsi
mokėdavo tuo pačiu, nors nei vieni nei ki
ti neturėjo jokio pagrindo pyktis ir neap
kęsti. Bet kunigų konkurencijos pasėta 
sėkla vis dar nesidavė išraunama. Tik ky
ląs švietimas ir liaudies kulturėjimas jau 
baigia išnaikinti tas nelemtas klerikališkų 
rungtynių liekanas.

Didelę tikybinės neapykantos bangą 
laikinai buvo sukėlęs marijavitų atskalos 

’ . -Popie-

surado nemaža sekėjų Vilniuje ir Suvalki- 
ioie. Savo laikraščiuose “Marijavitas” ir 
“Mariiavitu Žinios” jie nesigailėjo “rie
bių epitetų” Komos popiežiui ir katalikų 
kunigijai, vadindami juos ištvirkėliais, lu
pikautojais. pabaltintais grabais ir pana
šiai. Katalikų kunigai savo ruožtu kėliojo 
mariiavitus ir pravardžiavo juos “kazlavi- 
tais.” “kvaišos mergos (Kazlauskaitės) 
garbintojais,” “provokatoriais” ir tt. Vieni 
ir kiti kiršino, kurstė ir siundė savo sekė
jus “ginti tikrąjį tikėjimą.” To pasėkoje 
Lekėčių, F'aežerėlių, Kidulių, Plokščių, 

Lesnistcvos, Žem. Panemunės, Naumies
čio virčiuose ir kitose Suvalkijos vietose 
įvyko keliolika smarkių muštynių ir kito
kio smurto. Buvo padegimų, užpuolimų, 
sužalojamų ir užmušimų. Vilniuje įvyko 
keliatas kruvinų susirėmimų tarp katalikų 
ir marijavitų. 1911 m. Vilniuje buvo už
muštas marijavitų laikraščio platintojas 
Vėberis. O kam teko už visą tai atsakyti? 
Aišku, prastiems žmoneliams, kurie pa
klausė “dūšių ganytojų” ir vykdė ji, palie
pimus. Už užpuolimus, sužalojimus nužu
dymus, šmeižtus ir “šventų vietų išr tekini
mus” daugeliui tamsių avelių teko pama
tyti Sibirą, iškeliauti į katorgą, sėdėti ka
lėjimuose ir sumokėti pinigines pat audas. 
Ir visa tai tik dėl to, kad bažnyčios atsto
vai negalėjo pasidalinti “stebukling.j” sal-
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SOVIETŲ LAIVO PASKANDINIMO
ATBALSIAI.
Šiomis dienomis Ispani- Į nijos prezidentas Azana, 

jos fašistai pasigavo atviroj Sovietų vyriausybės pirmi- 
juroj rusų laivą “Komso- ’ 1 
mol,” uždegė jį ir saugojo, 
pakol jis apdegė ir nusken
do. Kas atsitiko su to laivo 
įgula, su jo žmonėmis, iki 
šiol da neaišku.

Jeigu šitaip butų pasielgę 
ispanų socialistai su Angli
jos, Amerikos ar Vokietijos 
laivu, tai butų kilęs didžiau- 
sis triukšmas. Bet dabar 
buržuazinė pasaulio spauda 
visai tyli. Amerikos gatvi
niai kapitalistų didlapiai 
trumpai tik paminėjo, kad 
Sovietų laivas buvo sude
gintas—ir daugiau nieko. 
Rodos, kad taip ir turėjo 
būt. Amerikos spauda ne
mato reikalo paminėti net 
to fakto, kad dėl to laivo 
paskandinimo Rusijoj kilo jomis Sovietų Rusijai, 
didžiausia protestų audra.

Sovietų laikraščiai “Is- 
viestija” ir “Pravda” pra
neša, kad Rusijoj kasdien į- 
vyksta šimtai protesto mi
tingų ir susirinkimų.

Iš visų Rusijos kampų vy
riausybei yra siunčiamos te-

ninkas Molotovas ir Ispani
jos ministeris piimininkas 
Largo Caballeri.

Mitinge kalbėjo visų įei
nančių į “vieningą frontą” 
partijų atstovai: respubli
konai, socialistai, komunis
tai, sindikalistai ir tt.

Į mitingą atvyko ir res
publikos karo laivyno dele-j 
gacija, kuri savo atstovo lu-! 
pomis dar kartą pareiškė, 
kad laivynas iki paskutinių
jų gins Ispanijos laisvę. Mi
tinge kalbėjo ir išgarsėjusi 
Dolores Ęasionarija. Poetai 
skaitė savo eilėraščius, pri
taikintus momentui, o or
kestrą griežė ispanų ir senas 
rusų revoliucines dainas.

Mitingas pasibaigė ovaci-

M r Presidant

Happ(| BirtMiu

Po visą Ameriką yra švenčiamas prezidento Roosevelto. gim
tadienis ir surinkti ta proga pinigai yra skiriami suparalyžiuo
tiems vaikams gydyt, šis vaizdelis parodo, kaip poną suparaly
žiuotų vaikučių atvežė pasveikinimą prezidentui jo gimtadienio 
proga. Pats prezidentas Rooseveltas irgi buvo kūdikių paraly
žiaus užgautas.

i Pius Kalėda, pajieškau brolio PET- AI ĮTARI IQAQ QIIVA^I. |RO KALĖDOS, jis daugiausia gyve- 3UVAZI
I no lliinois valstijoj ir dirbo anglių
■ kasyklose. Ilgus metus gyveno Chris- 
’topher, III. Prašau jį patį atsišaukti.

• PLANUOJA ŽYDŲ KO
LONIJĄ SANTO DO- 

MINGOJE.v itopner, m. rrasau jj paq atsisauKti,
Amerikos žydai pradėjo [ turiu svarbų reikalą jam pranešti.

derybas su . Santo Domingo | W“.s^‘bu.ta ’didei di-
salos valdžia, norėdami į-!kingas. Pius Kalėda (4)
steigti tenai koloniją poli-1 R- 3> w»iiiamston, Mich. 
tiškai persekiojamiems Eu- j Pajieškau antano pilipaicio, 
rnnnu yvdnmą Tun rniktiln paeina iš BUTRIMŲ kaimo, Jurbar- į opos zyciams. įuo leiKaiu parapij08; prašau ŠV0Kerj atsi. 
daugiausia rūpinasi Amen- šaukti, nes turiu svarbių žinių iš Lie- 

' * Ituvos. Kurie žinote kur jis randasi,
| malonėkite pranešti jo adresą, už ką 
tariu širdingą ačiū. (5)

Levusė Bilaitė-žardeskienė, 
2 Mercer st., So. Boston, Mass.

kos Žydų Kongreso komite-1 į^aion. 
tas, kurio pirmininku yra 
pagarsėjęs New Yorko ra
binas Dr. Stephen Wise.

PAJIEŠKOJIMA1
Pajieškau pusbrolio MARTINO 

SUBAČIAUS, paeina iš Burbų kai
mo, Kapčiamiesčio valsčiaus, Seinų 
apskričio. Visą laiką gyveno Broo
klyn, N. Y. Prašau atsišaukti, kurie 
žino kur jis randasi malonėkit pra
nešti, busiu dėkingas.

Jonas Cernauskas
1110 Co. Cp. Smith, Waterbury, Vt.

Pajieškau Tarno Jezminsiko gyvena 
Brooklyn, N. Y. ir Antano Krakaus-Į 
ko, jie gyveno Benld, III. Prašau at
sišaukti, kurie žinot jų adresą prašau 
pranešti.

John Arminas, % B. Blekeslee, i 
R. F. D. 2, Litchfield, Conn.

NĖJO VAIKĄ.
Gruodžio 29 d. pereitų

r.d?si,pmaionėl metų Lukšio gatvėj, Kaune, 
miesto autobusas suvažinė
jo S. Malniką, 5 metų am
žiaus. Vaikas mirtinai suva
žinėtas.

Basku Valdžioi Tik
V ' *

Vienas Komunistas.
Baskija yra autonominė 

Ispanijos dalis. Ji turi savo 
prezidentą, ministerių kabi- 

____________________  netą ir parlamentą, tačiau ji 
legramos ir rezoliucijos, ku- remia Madrido valdžią. Pe- 
riose reikalaujama visų 
griežtumu reaguoti į ispanų 
banditų žygį. Telegramų ir 
rezoliucijų autoriai nesigai
li “komplimentu” ispanų 
maišto vadams ir vokiečių 
ir italų fašistams.

Fabrikų ir dirbtuvių dar
bininkai, įvairių įstaigų tar
nautojai, menininkai, moks
lininkai, rašytojai ir kiti pa
sižada “nušluoti fašistus 
nuo žemės veido,” , #

Visose rezoliucijose ir te- ir pardavė anglams. Apie 
Jegramose siūloma pasiųsti į baskų valdžią šis amerikie- 
Viduržemio jurą karo laivus tis sako taip: Baskai nėra 
Sovietų prekybiniems lai
vams apsaugoti. (i ]

Rezoliucijų tonas nepa
prastai karingas.

Juoduju jūrių prekybinio 
laivyno jurininkai praneša, 
kad jie iau pasirengę “pa
čiupinėti durtuvais fašis
tus.” Civiliniai lakūnai pasi
žada “pamokyti ispanų fa
šistus jų pačių gūžtoje.”

Bendras visų mitingų ir 
susirinkimų šūkis: “Staty
kim galingą karo laivyną!” 
Tam tikslui visur nutariama 
kas mėnesį skirti tam tikrą 
gaunamo atlyginimo nuo
šimti.
; Ir Sovietų spauda nedvi
prasmiškai pabrėžia, kad 
“jau metas suduoti fašis
tams per rankas, kad jie su
prastų, jog Rusija ne Abisi
nija ir ne Mandžurija, su 
kuriomis kiekvienas elgiasi 
kaip nori.”

Gruodžio 26 d. Valenci- 
joie "“Rusijos bičiulių drau
gija” ryšy su “Komsomolo” 

,, paskandinimu surengė di
delį protesto mitingą, kuria
me dalyvavo tūkstančiai 
žmonių. Pirmininkavo res
publikonu sąjungos pirmi
ninkas Karlo Mantilja. Į 
garbės prezidiumą buvo iš
rinkti Sovietų centralinio 
vykdomojo komiteto pirmi
ninkas M. Kalininas, Ispa-
! > SOUTH BOSTON

Kateteriu

reitą sąvaitę iš baskų sosti
nės. Bilbao sugryžo Ameri
kos kapitalistas Arthur O. 
Munnich, kuris pereitą ru
denį buvo nuvykęs tenai sa
vo kompanijos turtus išvež
ti. Jis sako, kad baskai ati
davė jam visus turtus, tik 
neleido išvežti gatavų pini
gų, nes įstatymai tą drau
džia. Tačiau vietoj pinigų, 
jie davė jam tokios pat ver
tės prekių, kurias jis išvežė

: Baskai nėra 
jokie raudonieji. Jų minis
terių kabineto sąstatas yra 
toks: 6 nacionalistai (tauti
ninkai), 4 socialistai ir 1 
komunistas. Jų prezidentas 
Jose de Aguirrę taipgi na
cionalistas. Baskija yra ka
talikų kraštas. Nežiūrint to, 
fašistai atakuoja ir juos. Fa-1 
šistų orlaiviai yra pridarę 
baisių nuostolių Bilbao mie
ste. Sugriauta daugybė gy- į 
venąmujų namų, bankų ir 
krautuvių; užmušta ir sužei
sta daug nekaltų žmonių.

Dabar baskai jau turi įsi
taisę apsigynimui ir nuosa
vą oro laivyną; jis susideda 
iš 9 greitųjų rusų orlaivių ir 
vieno franeuzų eskadrono 
bomboms mėtyt. Baskų ar
mija susideda iš 30,000 kai
miečių. Bažnyčios Baskijoj 
visos atdaros, kunigai vaikš
čioja tarp žmonių ir niekas 
jų neužkabinėja.

ČILI ORGANIZUOJA 
PLIENO PRAMONĘ.

Čili respublikos preziden
tas Artūro Lessandri pa
skelbė , jog valdžia duo
sianti geležies ir plieno pra
monei visokios paramos, ■ 
kad pastačius tą pramonę 
moderniškais pamatais ir iš
vysčius ją iki tokio laipsnio, 
kad ji galėtų pagaminti pa
kankamai plieno ir geležies; 
netik savo šalies reikalams, | 
bet ir eksportui.

Policija Apiplėšė 
Bielskio Laidotu- Į 

vių Vainikus.
Šiauliuose nesenai buvo

Neringoje Nei Žu
vies, Nei Varnų.

Lietuvių žvejams Nerin-! 
gos pamary dabar pats sun- i 
kiaušis laikas. Kuršių Marių .... , ■ •
pakraščiuose atsirado labai [laKlojamas buvusio Seimo 
daug ižo, kuris veik visai .nario ir šiaip pagarsėjusio 
sustabdė žvejybą. Žvejai! Lietuvoje _ socialdemokratų 
negali išvažiuoti su valtimis i veikejo mz. V. Bielskio ku- 
ir išmesti tinklų. Jei pakraš-1 
čiai užšaltų, butų galima r " ”niw' ” 
pradėti dideliais tinklais 
žvejybą po ledo, kuri, ta

pčiau, prieinama tik turtin- 
[ gesniems, turintiems tam 
'reikalingus tinklus, nors ir 
[smulkieji žvejai galėtų žve
joti stintas mažais tinkle
liais. Jei toks Marių stovis 

• užsitęs ilgesnį laiką, tai žve
jams gali susidaryti labai 
sunki būklė.

Rudens laiku v ^Neringos 
j žvejai pasigauna tinkluose 
varnų ir jomis maitinasi, o 
dabar nėra1 nei žuvies, nei 
vabnų neoegAlimį pašigdu- 
ti, nes jos kažin kur pasisle
pia žiemai. Nors imk ir mirk 
iš bado. '

i!■■■■■■
! Pajieškau dėdės, angliškai rašosi, 
ANTON J. MATIS, ligi. 1932 metų 
gyveno Los Angeles, Calif. ir nuo to 
laiko daugiaus jokios žinios nuo jo 
negaunu. Dėde, jei esi gyvas prašau 
atsiliepk. Kurie žinot kur jis randasi; 
malonėkite pranešti, už tai busiu dė
kingas. K,. Matijošaitis,

Patrięk, Sask.,- Canada.

1 Pajieškau pusbrolio JONO ZAMAN-. 
.TAUSKO ir dėdės KELIKEVI-; 
ČIAUS, pirmiau gyveno Wąterburyi 
Conn. Iš Lietuvos paeina iš Pilviškių, 
Suvalkijos. Prašau jų pačių atsišauk
ti. Kurie žinote kur randasi, prašau 
pranešti jų adresą; busiu dėkingas.

Joe čarnauskas, (5) 1
318 Ę. Heron st., Aberdeen, Washi

sa-Antanas Kurlavičius, pajieškau 
vo tėvelio KAZIMIERO’KURLAVI- 
ČIAUS. Brangus tėvėli,, prašau atsii 
šaukt, nes turiu daug svarbaus jums 
pranešti. Kurie žinot kur jis gyvena, 
meldžiu man pranešti jo adresą, bu
siu dideliai dėkingas. (4)

Ant. Kurlavičja,
2522 Salmon St., Philadelphia, Pa.

Pajieškau JUOZO TAMAL.IUNO 
(Tamsiuno), paeina iš Suvalkijos; aš 
esu jo jauniausia sesuo Ona, buvau 7 
metų kaip jis išvažiavo Amerikon. 
Prašau atsišaukti, kurie žinot kur jis 
randasi, prašau pranešt jo adresą.

Ona Plytaitiebė / (4)

'daugybė vainikų su raudo
nais kaspinais. Šiaulių poli
cija prikibo prie šermenų ir 
pareikalavo, > kad kaspinai 
butų nuo vainikų nuplėšti.

Dėl šito barbariško tauti
ninkų policijos elgesio žmo
nės baisiai pasipiktino ir 
šermenų tvarkytojai. Drg. 
Venslauskis ir dr-gė Z. Ja-1 Vydunovg“vė l/kybartai, Li.thuapia' 

I saitienė padavė Šiaulių po- — 
licijos viršininkui protestą,’ ; 
reikalaudama paaiškinti, 
kuo remdamosi policija api
plėšė laidotuvių vainikus. I 
Kiek žinia, tokių įstatymų 
Lietuvoje da nėra, kurie 
draustų prie vainikų segti 
kaspinus su užrašais.

249 BROADVVAY, 
Soutb Bostone.

SMAGI VIETA PASIVAIšINT
Visokių Stiprių ir Minkštų 

Gėrimų ir Užkandžių.
Gera miera, puikus patarna

vimas. Vakarais, specialiai pa- 
i uošiami užkandžiai.

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

Frank Zarveckass 
Vincas Balukonis

DABAR GALITE GAUTI

Geriausią, rankų darbo
ITALIJONIŠKĄ AKORDIONA
Visokeriopo typo ir negirdėtai že

ma kaina.
Tiesiai iš dirbtuvės atstovo. Panra- 

švl-it šiandien prisiųst KATALIOGA 
NEMOKAMAI.
Italian Accordion Mfg. Co.

323 W. POLK STREET. Dept. 8, 
CHICAGO, ILL.

Nupigintos Knygos.
SENOVĖS DAINOS surinktos iš 

visos Lietuvos, 128 pusi.................35c.
NAUJOS DEKLAMACIJOS ir dai

nos apie pasaulinį karą, 76 pusi. 25c.
KAZIRŲ KNYGELĖ, kaip išlošt 

pinigus grajinant kazyroms .... 25c.
SPĖJIMAI LAIMĖS ; ir Planetos, 

.»............ 25c.
• . - . . - .s . . i 12 POPIERŲ su puikiausiom pa-

vinčavonėm ir kvietkom.............. 25c.
| MIRTIES BAUSMĖ, eilėmis. 15c. 
i Kas prisius $1.00 gaus šias knygas, 
i Kurie nori po vieną iš tų, gali pašto 
markėm atsiųsti kiek yra vertės kny
ga. PAULUS MIKALAUSKAS

248 W. Fourth Stree', 
SOUTH BOSTON, MASS.

Parsiduoda Gazolino Steiši- 
nas ir Farma.

Vieta yra Conn. valstijoje ant stei- 
tavo kelio, sueina 4 keliai, giras biz
nis iš gazolino, taipgi galima pada
ryt gerą biznį iš taisymo mašinų. 
Gali pirkti visą farmą su vilais įren
gimais arba tik vieną biznį. Priežas
tis pardįnvimo—senatvė, nepajie-
giam prižiūrėti. Norint dargiau in
formacijų, klauskite pas A. S. (4 

361 Broadway, So. Boston, Ma«s.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau ap°ivedimui merginos, | ..........

arba našlės, mano gyvenimo tokios kas po’kokiu ženklu~girtięs. 
aplinkybės: vienam neparanku gy- i 
vent, o musų miestely lietuvių nėra. 1 
Aš norėčiau susirast savo tautos. Tu- j 
riu gerą amatą ir vietą gyvenimui, j 
Atsakymą duosiu visoms. Adresuokit, į

Box 428, Rd. 1, Warren, Mich. i

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. 'Į nerimtus' laiškus neatsakinėsiu. 
Adresuokit man taip: Paso Nr.84490, 
Klaipėdos paštas, Lithuania.

Pajięškau 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 gaspadinės. Plačiau paaiškin
siu per laišką. Pranas Bobonas (4) 
2 School st., Westerly, R. I.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės; aš esu 39 m. amžiaus,' 
darau gerą pragyvenimą. Prašau at
sišaukti, plačiau pasiaiškinsim laiš
kais. J. Dargys (4)

334 Carrall st., Vancouver, B. ę., 
■. , ų Canada.

Esu vaikinas, 25 metų amžiaus, 3 
metai iš Lietuvos, mylėčiau susipa
žinti su rimta, draugiška mergina; ir 
aš esu draugiškas. Geistina, kad bu
tų pasilavinusi ir nesenesnė 25 metų. 
Su pirmu laišku meldžiu prisiųsti pa
veikslą. K. Klinga (4) ,

46 Ten Eyck st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau vaikino ar našlio apsive- 
dimui, nejaunesnio 35 ir nesenesnio 
45 metų į as esu 37 metui gerai atro
dau, tunu turto, norėčiau kad ir vy
rąs butų pasiturintis. Plačiau paaiš
kinsiu laišku, ant rimtų laiškų atsa
kysiu kiekvienam. (6)

M. Balašienė
411 — 4th street, Wallace, Idaho.

NAUJAS IŠRADIMAS.
Kožnam vyrui yra reikalingai. 

DIRŽAS pinigams paslėpti. Kaina 
$2. Sagtis .su vardo raide $1. Parašyk 
ilgumo mierą, ir kartu su užsakymu 
prisiųsk $3, (be sagties $2). Kaip tik 
gausim nuo jūsų užsakymą, po kelių 
dienų prisiusime Diržą. Agentams 
perkant nemažiau 3 duodam nuolai
dą. L. GELEŽINIS (5)

3332 W. 64th st., Chicago, Ilk

ii

Worcesterio Lietuvių Išdirbystės Alus

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

Telephone: DEDham 1731.

BROCKERT BREWING CO., Ine.
TELEFONAS 81 LAFAYETTE ST.,
Worcester—5-4334 WORCESTER, MASS.

KLAIPĖDOJE UŽDARY
TAS ISPANIJOS KON

SULATAS.
Ispanijos garbės konsulas 

Klaipėdoje dr. Meier nu- 
i sprendė uždaryti Ispanijos 
konsulatą Klaipėdoje. Jis 
jau prieš kurį laiką buvo 
pranešęs Madrido vyriausy
bei, kad atsisako iš pareigų. 
Konsulatas jau uždarytas ir 
interesantų nebepriima.

Telefonas: Yark 3165 
DAKTARAS

A. L. Graičunas
Physician and Surgeon

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

3310 SO. KALSTEI) STREET, 
CHICAGO, ILL.

I

CLEVELAND, OH1O.

Didelis Mitingas
Rengiamas automobilių 

i Unijos Lokalo 45, su Lietu
vių Komitetu Fisher Body 
streikierių, pėtnyčioje Sau
sio 29 lygiai nuo 7:30 vaka
re, Lietuvių svetainėje, 6835 
Superior avė. Įžangos ne
bus. Bus kalbėtojai iš dide
lių unijų.

šiuomi kviečiame visus 
lietuvius darbininkus atsi- 

I lankyti ir išgirsti daug svar
bių dalykų. Bus išaiškinta 

^viso streiko eiga, už ką ir 
■ kaip yra kovojama kad lai
mėjus žmoniškesnį kąsnį 

[duonos. Nepamirškite ir ki
tus paraginkite atsilankyti į 
tą svarbų susirinkimą.

Kviečia KOMITETAS.



leStas Puslapi*. KELEIVIS, SO. BOSTON.

APDOVANOTAS Už NUO
PELNUS MOKSLUI.

REIKALAUJAMA BAžNYTI- Į 
NIŲ TURTŲ IŠDALINIMO.

Nustatyta, kad Romos katalikų 
bažnyčia yra kapitalizmo 

ramstis.
“Keleivy” jau buvo anądien į 

rašyta, kad Lietuvoje įvykęs 
kažin koks ten katalikų šuva- [

Perdidelis bažnyčios susiriši
mas su kapitalizmu.

i Į kapitalizmo glėbį bažnyčią 
i pastūmėjo irgi neprisotintas 
'kunigų luomo noras krauti tur
tus ir gerai gyventi.

Pasiremdamas įvairiais rašy
tojais, teologijos daktaras Ma- 

itavimašTr kad tam^suvažiav'i- Įceina vaizduoja, iki kokio talpa- 
' nio bažnyčia vra parsidavusi 

■ 'kapitalizmui arba su juo susiri
šusi. Už gynimą ir teisinimą ka
pitalistinės sistemos neteisingu
mo, kapitalistai aukoja katalikų 
misijoms ir kitiems katalikybės 
tikslams didžiausias sumas pi
nigų.

Kunigai mielai tais pinigais 
naudojasi, visai nematydami, 

i kad tas atstumia minias nuo 
■ bažnyčios. Pavyzdžiui, kuomet
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GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

Žodynas lietuviškai angliškos ir ang- Lietuvos Respublikos Istorija ir žem- 
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A. J lapia.—Šitas veikalas parodo, kaip 

Lalis. Abi dalis vienoje knygoje. ■ nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
Psl. 1274 Gražus tvirti apdarai $16.00: spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
, „ . ,, .... . ! kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val-
Lengvas Budas Išmokti Angliškai. džią rėmė ir gynė; kaip puskui revo- 

reikalingiausių žodžių ir . |iucija paėm« viršų, kaip Lietuva li- 
pasikalbejnnų. ši knyga sutaisyta taip ųog pa]iUOsUota iš po caro valdžios jr 
engvai ir suprantamai, kad kiekvie-į ka.p jj į,uvo apskelbta respublika, 
nas gali greitai išmokt kalbėt t'^ghšH Pridėtas didelis spalvuotas žemiapis 

,,^e Z’/L’ai , t,arodo dabartinės Lietuvos rybežius
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar......................... ...........................
ho jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone- 
lišku ištarimu ir g-umatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas Pusi. 95.............. 35c
Etnologija arba istorija apie žertiėt- 

! tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą. 
parašė šernas. Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių 

• tautas, veisles arba rases. Yra didelei 
naudinea kiekvienam perskaityti Chi
cago, II!., pusi. 667, Popieros vir- 

" ‘ -1 .......................................... $3.00

, kad moralinės ir kt. teologijų, bet 
bažnyčia kapitalizmo šalininkė, gyvenimas yra geriausia teolo- 
Jei Ispanijos kunigai anksčiau 
butų susipratę ir laiku padarę 
reformas, tai gal šiandien ir ka
ro ten nebūtų. Bet Ispanijos ku
nigai nenorėjo dvarų išsižadėti, 
ir dėlto tenai šiandien liejasi 
žmonių kraujas.

Kalbėtojas sako, kad Lietuvo
je reikia išdalyti netiktai kuni
gų žemes, bet reikia atiduoti 
žmonėms ir visas bažnyčių 
brangenybes, nes Dievui jcs ne
reikalingos, o į jas sudėta daug 
žmonių prakaito.

Dabar bažnyčiose esą daug 
aukso, sidabro ir kitų brangeny
bių, brangių indų. Reikia įsteig
ti tam tikrų komitetų ir bažny
čių brangenybes sunešt į tų ko
mitetų, o Dievui nereikia nei 
aukso, nei šilkų, jei Šalia alka
nos minios neturi duonos.

(Po tų žodžių pasauliečiai 
smarkiai kalbėtojui ploja, o ku
nigai ir vyskupai, kaip kuolu 
pritrenkti, nedrųsiai žvalgosi.)

Dabar mes savo nuosavybę 
smarkiai ginam įstatymų ir po
licijos pagalba—tęsia toliau kal
bėtojas. — Bet kai alkana mi
nia veršis prie turto, tai kokiu 
•statymu remdamies mes at
suksime į juos kulkosvaidžius?...

Po d-ro Maceinos paskaitos 
kilo gyvos diskusijos.
Konferencija skilo į du frontu.

Vienas buvo vyskupai ir jų 
^alininkai. Jie buvo priešingi 
d-ro Maceinos paskaitai ir rei
kalavo, kad bažnytinių turtų 
klausimas visai nebūtų liečia
mas. Ypač karštas kapitalizmo 
gynėjas pasirodė vyskupas 
Staugaitis.

Bet kitas frontas, su kun. Sa
kalausku priešaky, stojo užtai, 
kad bažnyčių lobiai butų sunau- 
ioti naudingiems tikslams, nes 
Dievui jų nereikia.

Smarkiai prieš kalbėtojų šoko 
pralotas Borisevičius, o paskui 
ir p-lė Labanauskaitė. Juodu no
rėjo įtikinti konferencijų, kad 
kalbėtojas neteisingai nušvie
tęs katalikų bažnyčių. Ji, baž
nyčia, visuomet ginusi skriau
džiamųjų reikalus. Bet vis dėl 
to p-lė Labanauskaitė pripažino, 
kad Karolio Markso ir Engelso 
parašytas “Komunistų Manifes
tas” yra pirmutinis už socialinį 
teisingumų.

Kun. Brizgys irgi labai nusi
gando, kad iš jo neatimtų turtų, 
lis sako, jeigu šiame susirinki
me butų balsuojama, ar palikt 
kunigams turtus, tai daugumas 
nubalsuotų nepalikt. Bet tų 
klausimų spręsti ši konferenci
ja negalinti. Ji neturinti teisės 
atimti iš klebonų lobius. (Iš vie
tos pasigirdo balsas: “Bet pata- 
’imų galima duoti!” Salėj suužė 
smarkus plojimas.)

“Mano nuomone,” sako toliau 
kun. Brizgys, “jeigu jus mus, 
kunigus, gerai aprupinsit, tai 
be ūkių mes laimingesni busi
me. O kai dėl šilko, tai jis tinka 
ir bažnyčioms, ne vien moterų 
sijonams siūti... Jei bažnyčių 
auksą nuneštume į Lietuvos 
banką ir pavestume iš jo pini
gus nukalti, vargu dėl to lai
mingesni butume (kunigų eilė
se pritarimas).”

Kun. Kemėšis sako: Katali
kų visuomenė galės tik džiaug
tis. kad KVC konferencijoje šios 
mintys iškeltos. Reikia džiaug
tis ir dėkoti dr. Maceinai. Jei 
laiku bažnyčia butų susigriebus 
ir į socialinį teisingumą nebūtų 
pro pirštus žiurėjus, tai šiandie 
gal nei bolševizmo nebūtų.

Vysk. Reinys. Problemos la
bai opios. Tokia paskaita ir to
kios mintys gal tiktų kur kitur, 
o ne šioje konferencijoje. Kai 
dėl skelbiamos lygybės, sako 
vysk. Reinys, pažiūrėkim kaip 
Sovietų Rusijos atstovybė gy
vena Kaune ir kaip gyvena Ru
sijos darbininkai. Komunizmas 
žmonėms akis tik mulkina.

Stud. Keturakis. Prieš žudy
nes Ispanijoj buvo kalbama, kad 
negerai, reikia kas nors daryti, 
bet tie žodžiai buvo kaip žirniai 
Į sieną... (čia cenzūros išbrauk
ta.—Red.) ...čia ginčijamasi dėl

Į Tada niekas nesakytų, 
' bažnyčia kapitalizmo šalii

■ne pavedė nutarimą, jog falui- _^a . parsida™ai
jų ir bažnyčių lobiai turi būt iš
dalinti beturčiams. Dabar atėjo 
iš Lietuvos laikraščiai ir mes 
jau turime visas informacijas 
apie šitą katalikų “revoliuciją”. 
prieš “bažnyčios kapitalizmą.”

Taigi pasiklausykit.
Gruodžio 29 dieną ateitinin

kų salėje, Kaune, susirinko me- į 
tinė KVC (Katalikų Veikimo j
Centro) konferencija. i r'""wL*~', T’.."".'""''".

Į garbes prezidiumą pakviesti jJapon,JOJ nus.jon.ena>
f 1 . ‘ . < rmr rootlio onln QO OHO OHO „v.

visi susirinkime buvę vyskupai 
—Bučys, Kukta, Staugaitis ir 
Reinys. Arkivyskupas Skvirec
kas į suvažiavimą neatvyko ir 
Tas jo neatvykimas konferenci
jos dalyvių įvairiai komentuo
jamas.

Išrinkus konferencijos vedė
jus, pradėjo kalbėti vyskupai.

Vysk. Staugaitis savo kalboje 
oe ko kita pabrėžia, kad dabar 
/ykstanti baisi bažnyčios kova 
<u bažnyčios priešais. Kovoje su 
mgonimis katalikų bažnyčia 
jinčijusis dėl dievų skaičiaus, 
įes pagonys tvirtinę, kad daug 
/ra dievų; atskalūnų laikais ko
vota dėl įvairių tiesų, kurių at- 
;kalunai nepripažino, o dabar 
covojama su tais, kurie atmeta 
visą evangeliją, kurie organi
zuotai kovoja su dievu.

Kova su dievu, pabrėžia vys- 
cupas Staugaitis, eina Sovietų 
Rusijoj, Ispanijoj, o Lietuvoje 
irie tos kovos rengiamasi. Kam 
>rangus dievas, tiems esąs pats 
aikas subrusti.

Vysk. Kukta sako: reikia iš
studijuoti komunistų veikimo 
aktikų.

Katalikams kenkiu ne tik ko- 
munistai ir bedieviai, bet ir pra
stas katalikiškumas. Lietuvoje 
>są nemaža katalikų tik iš var
io.

Vysk. Reinys be ko kita pa
brėžia, kad taika busianti tik 
.ada, kai busiąs įgyvendintas 
socialinis teisingumas, kai ne
busią vidaus kovų.

Vysk. Bučy* nieko daug ne
aiškino, tik šiaip sau palinkėjo 
konferencijai visokių “dievo 
malonių.”

Vyskupui Bučiui ir Pr. Dovy
daičiui pavesta “pasveikinti” 
popiežių, kurio sveikata visai 
jau suiro.
Kun. Maceina atakuoja bažny

čios neteisingumą.
Pasibaigus vyskupų kalboms, 

prasidėjo teologijos daktaro 
kun. A. Maceinos paskaita apie 
visuomeninį arba socialinį kata
likų teisingumą.

Jisai analizuoja katalikų baž
nyčios pažiūras į visuomeninį 
gyvenimą nuo pat Kristaus lai
kų, ir jis atranda, kad teisingu
mo bažnyčia visai nežiūrėjo. 
Vargo žmonės visuomet buvo 
baisiai išnaudojami ir skriau
džiami, o katalikų bažnyčia ne
protestavo prieš tą neteisingu
mą, bet ir pati žmones išnaudo
jo, skriaudė ir lobius sau krovė. 
Po Didžiojo Karo katalikų dva- 
dškija susigriebė, bet buvo jau 
ber vėlu—žmonių masės nuėjo 
paskui socialistus, kurie stojo 
iž socialinį teisingumą.

Toliau kun. Maceina anali
zuoja priežastis, kodėl taip atsi- 
iko, kad Romos katalikų baž
nyčia visai nesirūpino pagelbėt 
argšams? Svarbiausioji prie- 

: astis yra ta, jis sako, kad kuni
gija buvo labai pamėgusi savo 
uominį gyvenimą. Kunigų luo

mas ištikro turėjo rojaus gyve
nimą. Ir tokį gyvenimą kunigai 
norėjo turėti amžinai. Kunigų 
^►amėgimas lėbauti nustelbė vi
sokį žmoniškumo jausmą pas 
, uos. Dėl to daugiausia didelės 
žmonių masės ir nusistatė prieš 
katalikų bažnyčią.

Antra priežastis, dėl kurios 
liaudis pradėjo nekęsti bažny
čios, tai—

per metus iš apie 80,000,000 gy
ventojų apkrikštija apie 1,000 
žmonių, tai tuo pačiu laiku Vo
kietijoj per metus nuo katalikų 
bažnyčios atsimeta apie 40,000 
žmonių. Taigi kapitalistų tei
kiama parama katalikų bažny
čiai labai kenkia, tačiau kuni
gai tų paramų priima, nes jiems 
rupi ne Kristaus mokslas, bet 
auksas.

Toliau kun. Maceina pastatė 
klausimą, ar galima kataliky
bės “principus” sutaikyti su ka
pitalistine išnaudojimo siste
ma? Jis bandė į šitų klausimų 
duoti atsakymų, bet atsakymas 
buvo labai neaiškus.

Pagaliau jis iškėlė mintį, kad 
vietoj dabartinio kapitalizmo, 
ir vietoj siūlomos socialistinės 
sistemos, turėtų būt sukurta 
“katalikiška ekonominė san
tvarka, su konkrečiais ir aiš
kiais planais.”

Bet evoliucijos keliu eiti prie 
tokibs santvarkos užimtų per
daug laiko. Toks kelias netin
kąs. Todėl jis siūlo “dvasinės 
revoliucijos kelių.” Na, o ką gi 
reiškia “dvasinė revoliucija?” 
Tai reiškia pakeitimų dvasios, 
oakeitimų pažiūrų ir nusistaty
mų. Dabar katalikai, ypač kuni
gai, perdaug prisirišę prie tur
tų. Tai senovės dvasia. Jai rei
kalinga “revoliucija.” Ir dėl to 
šitas teologijos daktaras sako, 
kad—

Bažnyčios lobiai turi būt 
išdalinti.

Jis sako, kad dar šiandien 
daugelis katalikų negali apsi
prasti su žemės reforma. Bet jei 
mes patys reformų nedarysime, 
sako dr. Maceina, tai ateis kiti 
ir tas reformas padarys.

Karitas esąs aukščiausias so
cialinis principas. Socialinė mei
lė esanti visuomeninė pareiga. 
Bet pirmiausia tie principai turį 
būti įgyvendinti bažnyčios or
ganizacijoje. Bažnyčia turinti 
būti pavyzdys visuomeniniam 
gyvenimui, o tuo tarpu ji valdo- 
si kapitalistiniais principais.

«; (žodžiu “karitas,” kaip ro
dos, kun. Maceina vadina labda
rybę, angliškai—charity.—Rd.)

D-ras Maceina stoja už ko
munizmą, tik jis nori ne “prie
vartos komunizmo,” o “meilės 
komunizmo,” tai yra, tokio “ko
munizmo,” kokį skelbė Kristus. 
•Juk ir socialistai kritikuoja ku
nigus daugiausia dėl to, kad šie 
nevykdo Kristaus mokslo, sako 
Maceina.

Bažnyčios valdovai šiandien 
yra perdaug pamėgę turtus, 
perdaug įsitraukę į savo poniš
ką gyvenimą.

Klebonai šiandien Lietuvoje 
valdo didelius ukius, kurie jiem 
visai nereikalingi ir kurie pikti
na liaudį. Smulkus ūkininkai, 
matydami klebonus taip poniš
kai gyvenant, atsisako aukoti 
bažnyčių reikalams ir net nuo 
tikėjimo pradeda atšalti.

Todėl d-ras Maceina pabrė
žia, kad bažnyčių žemės turi 
būt likviduotos.

(smarkiai

Negražias 
nerodo, o

Čia matome D-rą W. M. Stan- 
ley, kuriam Amerikos moksli
ninkų draugija paskyrė $1,000 ieliais 
dovanų užtai, kad jis išaiškino , Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny- 
mikrobus, kurie pagimdo influ- 
encą, kūdikių paralyžių ir pa
prastas slogas.

gija.
Žmonių masės nuo katalikų 

nusikreipė,
—sako stud. Keturakis,—ir nu
ėjo su socialistais, nes jie žmo
nėms prieinamesnį. Ar daug kas 
aitų šiandien kovot už katalikų 
bažnyčią? O kad taip yra, tai 
kalti mes patys, katalikai..'. | 

'šiandien būklė yra nepakenčia
ma. Jei ir toliau eisime tuo ke-1 
liu, tai savo darbų matysime tik 
lavonus. O čia. sako, apie tai ne
kalbėkim, nemalonu. Kitas sa
ko. atpalaidokit mus nuo tų že- j 
mių, bet ir žmoniškai aprupin- j 
kitę, dar prideda. O susiorgani
zuokite aprūpinimą, dirbkite, Į 
tada kalnus jums suneš. Jei ne 
mes, tai kiti, o ateis ir padarys 
kas reikia padaryti 
ploja).

Vysk. Staugaitis, 
žaizdas niekas viešai
eina į gydytojo kabinetą. Taigi, 
r šiandien neverta KVC konfe
rencijoje šias ydas kelti. Aš jau 
buvau viename susirinkime, kur 
labai entuziastiškai tos mintys 
buvo keliamos, bet žinokit—ei
na kova, yra du frontai, reikia 
kovot ginklu, kuris nešaudo į 
savuosius. Jei kunigai žemių iš
sižadės, tai dėl to dar nebus ge
riau. Tada atsiras kitos priežas
tys pulti. Antra vertus, aš irgi 
nesu didelis bažnyčių žemių ša
lininkas, nes dabar žemės ūkis 
juk nepelningas, ūkininkai la
bai skundžias, žmonių išnaudo-, 
įimu mums badote akis, o kiek ' 
ima advokatai, gydytojai... Kol 
kas nėra pagrindo monstranci 
jų ir kielikų atiduoti vargšams.

Davatka jaučiasi kaip “revo
liucijos mitinge.”

Po atžagareiviškos vyskupo 
Staugaičio kalbos, atsistojo ka
žin koks KVC veikėjas iš pro
vincijos ir sako: “Mes, katali
kai, esame didžiausiame pavo
juje. žmonės šalinas nuo dva- 
dškių, jaunuomenė visai pasi-1 
traukė nuo bažnyčios.”

Sabaliauskienė (taip pat iš i 
provincijos) sako,—aš, papras
ta moteris,, negaliu kritikuoti 
mokytų daktarų, bet man tie
siog neramu čia sėdėti, rodos, | 
3su kažkokiam revoliucijos mi
tinge, lyg 1917—18 metais. Ji 
Rako, kad dabar kunigai arią, 
akėją ir neturį laiko pastoraci
jai. Dabar esą ne kunigai, o ber- 
nai. Turtų kunigėliai nedaug te
lūrį ir nesą ko atiminėti.

500 katalikų nori eit kunigų 
krėsti.

Davatkos Sabaliausk i e n ė s 
“argumentus” sumušė kun. 
prof. Sakalauskas. Sako, nors 
čia ne mitingas, bet žmonės nori 
oasisakyt. Daugelis botagų ku-1 
įigus plaka, bet yra ir blogų 
kunigų, kuriuos, kaip farizėjų 
'aikais, reiktų iš bažnyčių su bo- 
.agu išvaryti. Kam mums ne
naudingais turtais sunkint ku
nigystės darbai; kai kunigai i 
gyvens kukliau, tai geriau at- 
'iks savo darbą.

Geriausia pasakė Kalakaus- 
kas iš Mariampolės. Sako, musų 
KVC (Katalikų Veikimo Cent
ras) įrašė į savo programą so
cialinius klausimus tik tada, 
kai dėl kunigų dvarų Ispanijoj 
kilo karas. Aš, sako, Mariampo- 
’ėj turiu suorganizavęs 500 
krikščionių darbininkų, bet ki
lus Ispanijos karui ir jie sako: 
reik eit kunigų krėsti...

(šitoj vietoj keliolika eilučių j 
yra cenzūros išbraukta.—Red.) 

Galų gale buvo pravesta re
zoliucija, kad bažnyčių lobius 
reikia vartoti naudingiems tiks
lams.

su- 
ko-

Gromatos Maikiui 
Su Tėvu.

Išgirdęs, kad senis tėvas 
sirgo persivalgęs binzų su
pustais, ir kad Maikis pataria 
jam išgerti ricinos, aš nusigan
dau, kad seniui nereikėtų pirkti 
naujas kelines. Taigi vietoj ri
cinos, patariu jam nusipirkti 
geros očiščenos, užpilti ant tre
jų devynerių, gerai išsigerti ir 
išsimiegoti, štai, čia prisiunčiu 
jam ir 5 dolerius. Du doleriai už
tai, ką nešiojo man “Keleivį” 
pereitus metus, o kiti du užtai, 
kad nešiotų šiais metais, ir už 
vieną dolerį tegul atneša man 
knygą, ką vadinasi “Lietuvos 
Respublikos Istorija.” Ir gal pa- 
trostys da Kalendorių, už kurį 
prisiusiu kvoterį kitą sykį.

Su pabarga, K. Dombroski.
Chicago, III.

Prisiunčiu Maikio tėvui 
amerikancku rubliu 
peikas, kad atneštų man “Ke
leivį” ir Kalendorių. Maikiui 
neskiriu nieko, nes jis nepa- 

! klusnus vaikas, atsisako tėvui 
parašyti gromatą pas šventą tė- 

įvą.
Su aukšta pagarba “Keleivio” 

leidėjam. Laurence Barnett, 
Phillips, Wis.

ir 25
du 

ka-

Pridėtas didelis spalvuotas žemiapi* 

ir kaip šalis yra padalyta j apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vą*, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.0f 
Drūtais audeklo apdarais .... |1.W
Ar Buvo Visuotinus Tvanas?—Kaip

Nojus galėjo surinkti j kelias die
nas visų veislių gyvulius, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį ? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 

I savo arkoj sutalpinti ? IŠ kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmones? šitie ir šim
tai kitų klausimų, j kuriuos negali 
atsakyti loki* kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškihi išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslą* ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na .........    25c
Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka

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

Kokius Dievu* Žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovėB indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo. 
Knyga stambi ir labai užimanti.

i Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose ...$1.25
Žinynas Knyga žinių iš mitologijos,

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatnir.kams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392 
Popieros viršeliais .................. $2.00
Trumpa Senobės Istorija. Pagal prnf. 
. R. Vipper vertė iš rusu kalbos D. Su 
paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiais 
spalvuotais gražiais žemlapiais.
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2.50 
švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

kimų komedija. Perstatymui reikia

jfoj telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revollucionieri&kos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems &pvaikščiojimams, baliams, 
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1914 m................25c
Rymas. Romanas. Ta knyga ys-a vers

ta j visas kalbas, todėl kad yra gra
žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas'ir gražus. Chi
cago, IU. 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta ........................ ............. $2 60
Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki

naudinga knyga, aprašyta katalikų 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų. 
215 pusi. Popieros apdaruose. .. $1.00
Gamtos istorija. Pagal P. Bert vertė

Dr. A. Baeevičia. Knyga su daugeliu 
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir U.; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istoriją. Chi
cago, III. 1903, pusi 209. Gražiuo
se audimo apdaruose, .................... $1.50
Materiališkas Istorijos Supratimas.

Lapeliai iš prcletariškos fitosofijos. 
Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius. tai perskaityk 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imta iš Greilicho. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston,
Aalp Tapti Suvienytų ValitUj* Pili*-

čiu? Aiškiai išguldyti pihetystėi 
įstatymai su reikalingais klausimai* ii 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbos* 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
aida ................................................ M*
Džian Bambos Spyčiai.— Ir kitos fo- 

nės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. Šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyčiai”, eilės, 
pasikalbėjimai, humorištiški straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi....................................25c.
Žemaitės Rastai Kąrės Metu. Lietuvos

Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto- 
ios paveikslų, 126 puslapiai, kai
na ...........................    • 50c.
‘O. S. S." arba šliublne Iškilmė.— . .. .

Vieno akto farsas, labai juokingas 110 aktorių, 8'vyrų ir 2 moterų, lo- 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c Šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.

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

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

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? Ši
to nepasako jauniems pei tėvai,. nei 
bažnyčia, nei mokyki*. . Q. 
labai svarbus, nes nuėi jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką 
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

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

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

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

f f .
Ar galima nustatyt busimo kūdikio 

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

Kodėl tūlos moterys neturi vaikų, 
kad ir labai nori? "Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako.
' Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vytai? Arba ko
kios moterys neprivalo teketi? “Tei
singas Patarėjas” pasakys jums vis
ką.

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

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

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

I

Dėl kunigu dvarų Ispanijoj kilo 
kruvinas karas.

—Jei žemes išdalino valsty
bė, tai kod^ negali to padaryti 
bažnyčia ?!—sako dr. Maceina. 
—Bažnyčių žemes reikia išda
linti bežemiams ir šiaip pado- 

|riems piliečiams.

LIETUVOS VALDŽIA PA
SKYRĖ PENSIJĄ KUN. 

MILUKUI.
Iš Lietuvos atėjo žinių, 

kad Smetonos valdžia pa
skyrė kunigui A. Milukui 
400 litų pensijos mėnesiui. 
Kun. Milukas seniau leisda
vo “žvaigždę” Philadelphi- 
joj, o dabar gyveno New 
Yorke.

1

KELEIVIS
253 Broadway, South Boston. Mas*.
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, (Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.)

.tau Suėmė Smilgių 
žmogžudystės Kal

tininką.
Jis yra karštas katalikas ir 
kalėjime nuolat poteriauja.
“Keleivy” jau buvo rašy

ta, kad šiomis dienomis 
Smilgių miestely įvyko baisi 
žmogžudystė—išžudyta vi

sa žydų Fogelių šeimyna 
plėšimo tikslais.

Dabar atėjo žinių, kad 
Kėdainių apskrity, Gudžiū
nų valsčiuje, Volmunčių 
kaime, policija suėmė Bro
nių Pagužinskį, įtariamą iš
žudžius Fogelių šeimą Smil
giuose.

Kitą dieną tardomas Po- 
gužinskis prisipažino išžu
dęs Fogelius apiplėšimo tik
slu.

Pogužinskis yra 36 metų 
amžiaus, vedęs, bet su žmo
na išsiskyręs ir turi apie 10 
ha žemės; jo tėvas turį apie 
20 ha žemės. Vasaros metu 
Pogužinskis dirbdavęs prie 
statybos darbų. Dirbęs ir 
Smilgiuose ir girdėjęs, kad 
Dogeliai esą labai turtingi 
žmonės, milionieriai. O jis, 
Pogužinskis, skurdžiai gy
venęs, beturtis, tai ir norė
jęs pagrobti Fogelių pini
gus. Tačiau radęs tik 180 li
tų, už kuriuos Šeduvoj nusi
pirkęs arklį, vežimuką ir ki
tų smulkmenų Kalėdoms.

Jis išžudęs visą Fogelių 
šeimą ir atėjusią giminaitę 
todėl, kad Fogelių šeimos 
nariai jam kliudę, painioję- 
si. Pogužinskis eidamas Fo
gelių žudyti restorane nusi
pirkęs pusbonkį degtinės.

Pogužinskis yra religin
gas žmogus ir dabar suim
tas nuolat kalbąs poterius.

"T"

DA VIENAS TAUTININ
KAS PABĖGO SU PINI

GAIS.
Prieš Naujus Metus iš 

Kauno pabėgo su 2,100 litų 
Stasys Varkulevičius, Dar
bo Rūmų kurjeris. Jam bu
vo paduotą nunešti į banką 
1,400 litų pinigais ir 700 li
tų money orderiais. Vietoj 
nešti į banką, šitas tautinin
kas nuėjo į paštą, išmainė 
money orderį į pinigus, ir 
turėdamas kišeniuje 2,100 
litų, nuėjo “Rambyno” 
smuklėn išsigerti, o paskui 
su smuklės tarnu Navicku 
susitarė bėgti iš Kauno, ir 
pabėgo. Dabar policija įieš
ko abiejų.

Reakcijos Atstovai.

čia matome Italijos fašizmo erštą Benitą Mussolinį ir jo sunu 
Bruną, kuris ruošiasi skristi Amerikon.

Kodėl Prūsų Lietuviai Ištautėjo.

Prienų ir Alytaus TIK DABAR GRĮŽTA IŠ VOKIETIJOS 
DIDŽIOJO KARO BELAISVIS.Tiltai.

RUSIJON IŠVAŽIAVO 80 
VAGONŲ KIAULIŲ.
šiuo metu vyksta itin gy

vas kiaulių išvežimas Sovie
tų Rusijon. Veik kasdien il
gos virtinės vagonų pakrau
namos gyvų kiaulių, kurios 
tranzitiniais traukiniais pro 
Obelius tiesiai gabenamos į 
paskyrimo vietą. Vien per 
dvi dienas — gruodžio 19 
ir 21 — buvo pakrauta ir iš
gabenta Rusijon apie 80 va
gonų gyvų kiaulių.

flr gerai, tegul veža, nes 
Lietuvoje kiaulių labai 
daug. Ypač jų daug vaikš
čioja po Laisvės Alėją.

į’APIE RASEINIUS AUD
RA PRIDARĖ DAUG 

NUOSTOLIŲ.
Prieš Naujus Metus apie 

Raseinius siautė didelis 
šturmas su lietum ir pridarė 
^didelių nuostolių. Išdaužė 
daugelio namų langus, nu
traukė iškabas, tvartų sto
gus ir sudaužė gatvių lem
pas. Vilniaus gatvėj užkri
tus antenai įvyko laidų susi
jungimas, tad gatvės dalis 
liko be šviesos.

Visiems užsieny gyvenantiems 
lietuviams „Lietuvos Žinios* 
į metams tik 6 doleriai.

Norėdami palaikyti ryšius su už
sieny gyvenančiais lietuviais, mes nu
tarėme mūsų dienraščio prenumeratą 
skaityti tik tiek, kiek mums apseina. 
tkspedicija. Todėl, visus kviečiame 
Prašyti populiarų demokratiškos pa
kraipos dienraštį

kuris metams tekaštuoja tik 6 dole
riai, pusei metų 3 doleriai.
’• Jei vienai šeimai per brangu — 
susidėkit dvieše ar trise.

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

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

nas, Gedimino 38. Lithuania.

Šiomis dienomis Kaune 
be sąmonės gatvėje buvo 
rastas rusas Vasilijus Mel- 
nikovas, kilimo iš Rusijos 
Ekaterinburgo apylinkių. 
Jis dabar tik grįžta iš di-

Prienų tiltas per Nemuną 
karo metu buvo sunaikin
tas. o okupacijos metu vo
kiečių atstatytas. 1924 m, 
per potvinį jis buvo smar
kiai sugadintas, taip kad jį - _----- «? -
teko iš naujo atremontuoti, džiojo karo, kaipo belaisvis, i 

" ' į namus. Apie savo pateki
mą Lietuvon jis taip papa
sakojo.

1916 m. rusai ruošėsi siųs-, 
ti Francuzijon keliasde-! 
šimts tūkstančių kariuome- i 
nes kovai su vokiečiais. Va
silijus Melnikovas tada bu
vęs vos 18 metų amžiaus. Į- 

; stojęs savanorių rusų ka- 
, kad galėtų va-

Dabar tiltas yra jau tiek 
’silpnas, kad net teko apri
boti judėjimas. Ministerių 
■ Kabinetas šio tilto statybai 
paskyrė 1,090,000 litų. Tilto 
statyba bus pradėta 1937 m. 
■pavasarį ir pabaigta, kaip 
numatoma, 1938 m. rudenį. 
Šiomis dienomis jau pa
skelbtas Prienų tilto ekski-1^ _ _____ _____
Iziniam projektui parengti riuomenėn/* kad galėtų va- 
konkursas. Tiltas bus stato- žiuoti Francuzijon IVariauti 
mas ne tik patvarus, bet ir , prieš vokiečius. 1916 metais 
gražus. 25,000 rusų armija vandens

Alytaus tilto statyba buvo keliu pro Japoniją ir Indiją 
pradėta 1936 metais, i ” ’ ’ ' ”
kaip numatyta, bus baigta ( 

į šių metų rudenį.

Lietuvą. Nakčia jis patekęs 
Klaipėdos kraštan. Žmoge
liui Lietuvoje labai patiko, 
nes čia, anot jo, maistas la
bai pigus ir galima sočiai 
pavalgyti. Iš Klaipėdos jis 
per Lietuvą pėsčias mėgi
nęs keliauti į rytus—Rusijos

.link. Jis atvyko Kaunan ir 
per vieną rusų draugiją mė
ginęs gauti leidimą trum
pam laikui apsistoti Lietu
voje. Tuo tarpu, kol jo pra
šymas nebuvo išspręstas, 
Melnikovas su fleita ėjęs po 
alines ir linksminęs kaunie
čius. Jis nesiskyręs su savo 
muzikos instrumentu, kuris 
yra vienintelis jo turtas.

Bus jau 20 metų, kaip jis 
nematė Rusijos, todėl labai 
norėtų tenai sugrįžti.

Dabar Melnikovas smar
kiai susenęs. Plaukai jų vi
sai žili, atrodo menkai dar
bingas. Nors jis yra 39 me
tų žmogus, bet daugiau pa
našus į 60 metų senį. V asili- 
jus Melnikovas pasakoda
mas apie savo likimą sakosi, 
kad jis esąs vienas iš nelai
mingiausių žmonių visame 
pasaulyje, nes neturis nei 
pinigų, nei sveikatos, nei gi
minių, nei tėviškės, kurioje 
galėtų nors senatvėje prisi 
glausti. Tsb.

Maras, tai baisus vokiečių 
talkininkas.

Jokios vokiečių priemo
nės lietuviams suvokietinti 

; nepatarė tiek žalos Prūsų 
Lietuvoje, kiek baisus ma- 

ištikęs tą kraštą prieš 
227 metus, būtent 1709 ir 
1710 metais. Maro epidemi
ja pasidarė geras vokie
čiams talkininkas slinkti į 
Rytus. Jis nuvarė dešimtis 
tūkstančių lietuvių į kapus 
ir parengė gerą dirvą Prūsi
jos karaliaus Fridricho Vil- 
liaus I planams kolonizuoti 
lietuvių gyvenamas Rytprū
sių žemes vokiečiais.

Anais laikais Rytprūsiai 
buvo bemaž ištisai lietuvių 
apgyventi. Net patys vokie
čiai Prūsų Lietuvą tada va
dindavo “Preussisch-Litua- 
nen.” Prūsų hercogas Alb
rechtas nebūtų radęs reika
lo steigti prie Karaliaučiaus 
universiteto lietuviškus įvai
rių mokslų skyrius, jei Prū
sų Lietuva nebūtų buvusi 
lietuviška. Tai pripažįsta ir 
anų laikų vokiečių rašyto
jai. Jie pažymi, kad Įsrutės 
apskrity beveik' visi gyven
tojai tais laikais buvo lie
tuviai. Šiame krašte lietuvių 
kalbą vartojo dauguma gy
ventojų iki pereitojo šimt
mečio pabaigos. Ir jei ne 
baisusis maras 1709—1710 
metais, vokiečiams nebūtų 
taip greitai pasisekę nutau
tinti lietuvius Prūsų Lietu
voje. Per maro epidemiją 
visuose Rytprūsiuose išmi
rė apie 11,000 ukiu, kurių 
9,600 buvo lietuvių gyvena
mose vietose. Isrųtės apskr. 
išihirė 4,620 ūkių, Ragainės 
—1,613, Tilžės — i;J07
Klaipėdos—871, Labgąv'1 
—386; kitose vie^ev*2W 
ūkiai. Skaitant kiekviena
me ūkyje vidutiniškai po 5 
žmones išeina, kad Lietuvai 
per baisųjį marą neteko a- 
pie 45,000 žmonių, daugu
moje ūkininkų.

Marui praėjus, prasidėjo 
Prūsų Lietuvos kolonizavi
mas vokiečiais. Vokietijos 
vyriausybė pradėjo traukti 
iš Vokietijos gilumos kolo
nistus ir kurdinti juos išmi
rusiuose ūkiuose. Pirmieji 
kolonistai buvo atgabenti 
dar 1710 metais, bet daugu-, 
ma jų išmirė, kadangi ma-

DĖL KUMELIUKO ODOS 
GAVO 6 MĖNESIUS

LĖJ1MO.
Tūlas laikas atgal 

ragnų miestelio žydas 
linski susimušė su kitais žy- ^as, 
dais dėl kumeliuko odos. 
Besimušdamas, jis sudrožė 
lazda ir sunkiai sužalojo žy- 
delką Rothą Valavičienę, 
kuri buvo atbėgus besimu
šančius skirti ir savo sūnų iš 
tų muštynių namo varyti. 
Nors Valavičienė Gilinskiui 
už tai dovanojo, bet teis
mas vistiek nuteisė jį 6 mė
nesiams kalėjimo.

VARGO MOKYKLOS.
Jurbarkas. Čia yra dvi 

lietuvių pradžios mokyklos 
ir viena žydų. Žydų mokyk
la kur kas geresnė. O lietu
vių mokyklos niekam tiku
sios, ankštos, tamsios. Vai
kai ir dienos metu kai kuo
met nieko nemato, reikėtų 
įvesti elektros šviesą. Patal
pų iš viso 6, dvi nuosavos ir 
keturios samdytos. Ypač 
prastos samdomos patalpos; 
pav., ta, kurioj anksčiau bu
vo kinematografas: namas 
drėgnas, tamsus, nėra vai
kams pažaisti aikštelės, turi 
žaisti gatvėje.

Biednuomenė dar nusi
skundžia, kad apskrities sa
vivaldybė kasmet vis maži
na mokiniams pašalpas, to
dėl vaikams tenka dažnai 
eiti į mokyklą be sąsiuvinių 
ir kitų mokslo priemonių.

ŽEMAIČIŲ PLENTO 
STATYBA.

Blogas oras, lietus ir pur
vas, neleidžia pilnu tempu 
tęsti darbą. Kadangi apie 
Raseinius maža akmenų, tai 
juos teko gaminti prie Du
bysos už 8 klm. nuo plento 
linijos.

Numatoma pašalus ir iš
kritus sniegui, paleisti į dar
bą apie 150 rogių ir visi rei? 
kalingi akmens bus prista
tyti per du mėnesiu.

Per Dubysą numatoma 
pastatyti du laikinius tiltus 
per kuriuos bus vežami ak
mens. Akmenų pristatymui 
vadovauja gabus ir prityręs 
vedėjas Pr. Jurgelevičius, 
dirbęs šioj srity Rusijoj ir 
Latvijoj.

Tau-
Gi-

■Oi

jF DIENOS Į LIETUVĄ
LAIVAIS

BREMEN-EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA 

Bremerhavene užtikrina patogių kelionę į Kaunu 
Arba keliaukite populiariai* ekspresiniais laivais

CO1UMBUS
HAN.SA DEUTSCHLAND 

•HAMBURG NEW YORK 
i’atopus gelžkeliais susisiekimas iš Bremeno ar Hamburgo 

.Mes1 pagelbėsime jums išgauti svečių ir immigra- 
cijos vizas dėl jūsų giminių iš Europos 

Informacijų klauskite pas vietinį agentų arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
b NORTH GERMAN LLOYD 

252 Boylston St. 
Boston, Mass.

ras dar nebuvo praėjęs. Ta- 
|čiau visai naujai atgabentų 
kolonistų pulkai kūrėsi iš
mirusiuose lietuvių ūkiuose 
ir tuo budu sustiprino vokie- 
tiškajį gaivalą šiame krašte. 
Jau 1711 metais buvo įkur
dinta 4,240 kolonistų ūkių.

Prusu Lietuvos koloniza
cija buvo tęsiama iki 1732 
metų, kada čia atėjo žino
mieji zalchurgiečiai, iš viso 
apie 10,000 žmonių. Ap
skaičiuojama, kad per tą 
laiką Prūsų Lietuvoje buvo 
apgyvendinta apie 26,000 
vokiečių. Turint galvoje, 
kad anais laikais Prūsų Lie
tuvoje buvo iš viso 172,000 
gyventojų, išeina, kad at- 
pludusieji kolonistai sudarė 
nedidelį gyventojų nuošim
tį. Tačiau šios sėklos užteko 
kad padaryti pradžią smar
kesniam Prūsų Lietuvos vo
kietinimui. Taigi, jeigu ne 
tas vokiečių talkininkas— 
maras, šiandien,' be abejo, 
Prūsų Lietuva butų daug 

lietuviškesnė, negu kad da
bar yra. Tsb.

DŽIAUGDAMIESI KRIS
TAUS GIMIMU PASIGĖ
RĖ IR UŽMUŠĖ ŽMOGŲ.

Per Kalėdas Vilijampolė
je, Dvaro gatvėj 21 nr. susi
rinkęs būrys katalikų vaiši
nos. Pasigėrę pradėjo muš
tis. L. Grinevičius visai už
muštas. Dėl Grinevičiaus 
užmušimo keli vaišių daly
viai sulaikyti ir kvočiami.

KLEBONO ŠUNĖS SUŽA
LOJO KOMPOZITORIŲ 

J. STROLLĄ.
Pirmos Kalėdų dienos va

karą, Leliūnų klebono A. 
Maisaičio palaidi pikti šu- 
nės apdraskė muziką Juozą 
Strolią. Beveik visai perkąs
ta apatinė lupa, apdrasky
tas paltas ir skrybėlė. Neži
nia kas butų įvykę, jei, iš
girdę pagalbos šauksmą, 
vietiniai miestelio žmonės 
nebūtų atgynę. Nukentėjęs 
patalpintas į Utenos miesto 
ligoninę, kur mėginta susiū
ti sukramtyta lupa.

Uruguay’aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis 

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesį. Lai* 

džia Urug. Soc. Part, Liet, skyrius. 
ZWAĮIJQJI BANGA>,Suv. Yalsjtijo-

UAV

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius pa- 

sigarslnimus, kaip tai: pajieško. 
jimus apsivedimų, {vairius 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 paj ieškoji mus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po 1c už žodį.

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

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

KELEIVIS
253 BROADtfAf > 

SOUTH BOSTON, MASS.

ir ji,, buvo nusiųsta Francuzijon. 
Toje armijoje be rusų buvę 
taip pat lietuvių ir latvių. 

,1916 m. rusai kovėsi su vo- 
! kiečiais Reimso miesto apy- 
i linkėse. Tuose mūšiuose 
daug rusų žuvo. Melnikovas 

[matęs sunkiai sužeistus ke- 
|lfe lietuvius. Vienas lietuvis 
, buvęs palaidotas netoli 
Reimso, nedidelėse kapi
nėse.

I . Vieną kartą vokiečiai įsi
veržė į užpakalines rusų da
lis ir patsai Melnikovas pa
tekęs vokiečių nelaisvėn. 
Jam teko daug vargti ir ba
dauti, nes tuo laiku Vokieti-;

se iš bado mirdavo daug 
rusų karių. Melnikovas iš 
belaisvių stovyklos buvo 
kviečiamas groti viename 
miesto kine. Užtai gauda
vęs kiek riebalų ir duonos. 
Vokietijoje dirbdavęs prie 
geležinkelių statybos, o kar
tais vienur kitur pagroda
vęs ir su fleita. 1919—1932 
metų uždirbdavęs pusėtinai, 

j tačiau dabartiniu laiku Vo- 
; kietijoje negalima gauti 
darbo, tad jis nutaręs per 
Lietuvą sugrįžti atgal Rusi
jon.

Melnikovas atėjęs iki Ne
muno, kur susiradęs vieną 
žvejį, su kurio pagelba nu
taręs nakties metu pasiekti

IR KAUNE “DIVORSAI” 
ĮNEINA MADON.

Kauno laikraščiai rašo,
jos karo belaisvių stovyklo-i kaj 1936 metais Kaune bu.’ 

vę rekordiniai žydų persi
skyrimų metai: 
pradžios ligi jų pabaigos 
Kaune persiskyrę 90 žydų 
šeimų, o kitais metais persi
skyrimų būdavę 15—20.

Daugiausia persiskyrimų 
buvę dėl neištikimumo ir į- 
vairių socialinių priežasčių.

nuo metų

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, rud
galviai, gelton- 
galviai ir balt
galviai. Prisiun- 
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir j Kanada

GEO. 
BENDORAITIS 
520 Wil*on St.. 

Waterbury. Conn.

i

I

’ r*'

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

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

b

I 4

i; Senovės Lietuvių 'žinyčia

i

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

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

253 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.
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Kiekvienas Žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir 
MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir 
Kultūrinės minties pastangomis bei laimėjimais, 
pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.
Sekti šių dienų 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. Lithuanla.

►

►

I.
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Vietines Žinios
P. Bartkevičius rašo iš Ca- Šią sąvaitę atsidaro Rimšos 

lifornijos. kurinių paroda.
Petras Bartkevičius, žino-; Kaip jau buvom “Kelei- 

nas Bostono apylinkės lietu- vy” rašę, Bostonan yra atvy- 
vių biznierius iš Montellos, 
nesenai išvažiavo Californi- 
jon ir šį panedėlį “Kelei
vio” redakcija gavo iš Los 
Angeles šitokį laiškelį nuo 
j°:. >

Siunčiu Jums sveikinimų 
iš saulėto ir gražaus krašto 
—Los Angeles, Calif. Šian
dien gavau “Keleivio” nr. 1 
ir nr. 2. O, kaip linksma! 
Skaitau ir matau, kas deda
si apie Bostoną. Kaip aš čia 
gyvenu, bus jau sąvaitė. Vi
sur malonu—gražu!

Aplankiau buvusią p-nią 
Oną Ramanauskienę, kuri 
dabar yra p-nia Lužas. Ji 
mane pamačiusi labai nu
stebo ir labai maloniai pri
ėmė, iškėlė bankietą, apipy
lė mane klausimais: kaip 
p. Michelsonas gyvena? 
Kaip gyvena adv. F. J. Ba- 
gočius? Ir taip toliau, ir taip 
toliau.

P-nia Ramanauskienė gra
žiai gyvena ir išrodo 15 mė
ty jaunesnė pagal savo am
žių. Jos vyras, p. Lužas, irgi 
išrodo jaunesnis 15 metų 
pagal savo amžių, nes čia 
gamta padaro žmogų jauną.

Norėčiau daug ką parašy
ti, bet negaliu, nes ne mano 
rankai tokį grožį aprašyti. 
Mačiau ir regėjau tai, ko gy
venime netikėjau.
‘ Dabar pažįstu savą žeme

lę Ameriką.
Sveikinu jus visus, jūsų

Petras Bartkevičius.

kęs p. Petras Rimša, plačiai 
pagarsėjęs Lietuvos skulp
torius, ir turi atsivežęs ne
maža savo kūrybos dalykų. 
Taigi vietos lietuvių inteli
gentai ruošia tų kurinių vie
šą parodą, kad juos galėtų 
pamatyti platesnioji visuo
menė. Parodai vietą duoda 
savo patalpose Internatio- 
nal Institute, 190 Beacon st.

Ateinantį šeštadienį, 30 
sausio, tenai susirinks visas 
parodos komitetas ir jos rė
mėjai, kurie prisidėjo pini
gais. Rytojaus dieną, 31 
sausio, paroda bus jau ati
daryta publikai. Visi lietu
viai, kurie tiktai gali, turėtų 
nuvykti jos pažiūrėti. Paro
da tęsis iki 12 vasario ir bus 
atdara kas dieną nuo 1 vai. 
po pietų iki 10 vai. vakaro.

Moterų Ratelis minėjo 10 
metų sukaktį.

Moterų Ratelio dešimties 
metų sukaktuvių banketas, 

! kuris įvyko 24 sausio Lietu
vių M. Žinyčioj, puikiai pa
vyko.

Valgis, kuris buvo paga
mintas rateliečių, buvo la
bai skanus, ir visi galėjo 
valgyti kiek tik norėjo. Pro
grama buvo labai turtinga; 
apart muzikos ir klasiškų 
šokių, buvo pakviestas “Ke
leivio” red. S. Michelsonas 
pasakyti prakalbą. Jis pasa
kė labai gražią ir turtingą 
ura kalbą,, kuri atitiko šio 
vakaro tikslui. Pasveikini
mus pasakė gerbiamas sve
čias skulptorius p. Rimša, 
Rev. Kubilius, p. Amsie, Dr. 
Pilka, p. Čižauskas, D-ras 
Kapočius ir kiti. Vakarą ve
dė p. Ona Kubilienė. Vaka
ro tvarka buvo kuopuikiau- 
sia ir visi svečiai buvo labai 
patenkinti. Ačiū ratelietėms 
už tokį gražų vakarą, o la
biausia dėkojam p. Ruplie- 
nėnei ir p. Valikonienei už 
pagaminimą skanios vaka
rienės, ir visiems svečiams 
už atsilankymą.

M. Ratelio Komitetas.

Automobiliai užmušė jau | 
128 žmones.

Automobilių registracijos 
viršininkas Goodwinas pra
neša, kad nuo Naujų Metų 
iki šio panedėlio automobi
lių nelaimėse Bostone ir vi
soj Massachusetts valstijoj 
buvo užmušta jau 128 žmo
nės. Per pereitą sąvaitę žu
vo 15 žmonių.

Ant Commonwealth avė., 
netoli nuo Harvard avė. ker
tės, Boston Elevated kom
panijos trokas suvažinėjo 
Maude Thompson vardu 
moterį.

Senovės griuvėsiai nedaug 
i turi vertės istorijai.

Vienam istorikų susirin
kime pereitą nedėldienį 
prof. Tozzer kalbėjo apie 
archeologiją. Jo manymu, 
senovės griuvėsiai nedaug 
turi vertės istorijai, nes isto
rijos negalima parašyti vien 
tik apie akmenis ir plytas. 
Negalima daug remtis net ir 
įkandamais užrašais ant at
skirų plytų ar sienų.

Kad klausytojams šitas 
dalykas butų aiškesnis, kal
bėtojas davė šitokį pavyzdį. 
Štai, sako, Harvardo uni
versitetas pernai minėjo sa
vo 300 metų sukaktį. Ta 
proga Kinija prisiuntė Har- 
vardui didelį bronzo meda
lį; tokį pat rųedalį prisiun
tė ir Japonija. Tie medaliai 
dabar yra įmūryti į univer
siteto sieną. Dabar daleiski- 
me, kad už 1,000 metų iš 
Harvardo universiteto bus 
likę griuvėsiai ir sunaikinti 
visi užrašai, o likę tik akme
nys, plytos ir tie medaliai. 
Jeigu koks tyrinėtojas tuo-i 
met norės iš tų liekanų iš-Į 
aiškint Harvardo praeitį, 
tai, pasiremdamas tais me-i 
daliais, jis galės padaryti iš-i 
vadą, kad Harvardas buvo: 
mongolų valdoma įstaiga.

Iš to jau galime aiškiai 
matyt, kad pliki griuvėsiai 
nedaug turi vertės istorijai.

Draugijų atstovų žiniai.
South Bostono draugijų 

bendras komitetas, sulyg 
nutarimo iš gruodžio 27 die
nos, šaukia draugijų atsto
vų mėnesinį susirinkimą, 
kuris įvyks 31 sausio, 10 vai. 
ryte, A. Liet. Piliečių Kliu- 
be, 376 Broadway. Daly
vaukite visi draugijų atsto
vai, kurie dalyvavote ir pir
miau. Kurios draugijos no
rėtų prisidėti prie bendro 
draugijų veikimo, lai išren
ka ir atsiunčia savo atsto
vus. Negalint širinkti—lai 
dalyvauja vienas iš valdy
bos narių.

Specialiai pakvietimai ne
bus siunčiami.

J. Krukonis, seki*.

Virtuvėj pasikorė.
Maldene pasikorė savo 

virtuvėj Mrs. Jennie Ni- 
chols. Vyras parėjęs iš dar
bo rado ją jau nebegyvą. Jis 
sako, kad ji buvusi nesveika 
ir gal dėl to jai nusibodę gy
venti.

I
Pradedant 1937 metus, 

Bostone buvo išleista 1650 
laisnių svaiginamiems gėri
mams pardavinėti.

Pasilinksminimai.
Subatoje, sausio 30 nuo 7 

vakare, Dorchesterio Lietu
vių Piliečių Kliubo bus pui
kus balius gražioje svetai
nėje, 1436 Dorchester avė., 
prie Fields Corner. Grieš 
puiki orkestrą orkestrą. Jau
nuoliai ir suaugusieji galės 
puikiai pasilinksminti. B.

I

Stoughtone bus Farmerių 
šokiai ir vakarienė.

Lietuviai farmeriai ren
gia puikią vakarienę sausio 
30 d., Lietuvių svetainėje, 
Stoughtone. Puikiausią va
karienę galės pavalgyt už 
50c. Į šokius įžanga tik 25c.

Brocktone trys ginkluoti 
banditai įsiveržė į Brockton 
Marketą ir pagrobę $5,000 
pabėgo. •

Šiltas oras Bostone gali 
pakenkti sodams.

Bostone šįmet da nebuvo 
žiemos. Du ar tris kartus pa
sirodė sniegas, bet tuoj nu
tirpo. Oras šiltas, tarp 40 ir 
50 laipsnių, o kai kada pa
siekia ir 60 laipsnių. Dažnai 
palyja lietus. Todėl parkuo
se žaliuoja žolė ir pradeda 
sprogti sodai. Bet pavasa
riui da per anksti. Papras
tai, vasario mėnesį būna aš
triausia žiema. Taigi gali 
būti d a smarkių šalčių ir ga
li nušalti susikrovę medžių 
žiedai. Dėl to ir bijomasi, 
kad ateinančią vasarą gali 
nebūti vaisių. Californijoj 
daug vaisių šiomis dienomis 
sunaikino nepaprasti šal
čiai, o Naujoj Anglijoj so
dai gali nukentėti dėl nepa^ 
prastai šilto oro.

Anglijos valdininkas Bo
stone.

Šį panedėlį Bostonan at
vyko Walter Runciman, 
Anglijos ministerių kabine
to narys. Jo misijos tikslas 
esą prekybos reikalai, nes 
jis yra Anglijos Prekybos 
Tarybos pirmininkas.

BALIUS IR SMAGUS ŠOKIAI 
Rengia Dorchesterio Lietuvių Piliečių Kliubas, 

Subatoje, Sausio-January 30 d., 1937 
SVETAINĖJ 1436 DORCHESTER AVENUE 

(Prie Fields Corner), DORCHESTER, MASS.
Prasidės nuo 7:00 vakare.

GRIEŠ PUIKI JACK JOSSIM ORKESTRĄ.
Rengėjai deda visas pastangas, kad šis pirmas Dorches
terio Lietuvių Piliečių Balius visus patenkintų.

Todėl bus užtektinai gėrimų ir valgių ir kitokių links
mybių. širdingai visus kviečia atsilankyt. 

RENGĖJAI.
I

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.
Šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, 
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais. sutartis su latviais, aprašymas visų 
mušiu su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina ....................................................  $1.00
Drūtais audeklo apdarais .....................$1.25

KELEIVIS

253 Broadvvay, So. Boston. Mass.

j
I

Surum-Burum Balius
Rengia Bostono Lietuvių 
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LIETUVIŲ SVETAINĖJE 
E ir Silver Sts., So. Bostone.

Al Stevens Orkestrą gros 
viršutinėje salėje ir geri lie
tuviški muzikantai grieš 
apatinėje. Bus skaniausių 
valgių ir gėrimų. Smagiausi 
laiką užtikriname visiems. 
Prašom skaitlingai atsilan
kyti ir su savo draugais siu
vėjais linksmai praleisti lai
ką. Įžanga 25c. Pradžia 8 v. 
vakaro. Sekr. J. Usevich.

Suimta J ieva Kašėta.
South Bostone anądien 

buvo suimta Jieva Kašėta, 
28 metų amžiaus moteris, 
kuri mėginusi padaryti tūlai 
moteriai ar merginai nele- 
galę operaciją ir ji mirė. 
Jieva Kašėta pastatyta po 
$1,000 kaucijos.
Pirmas ketvirtadienio lietu-' 

viškas-angliškas radio 
programas.

Sausio 28 d. per stotį 
WMEX (1500 kil.) 8:30 
vakaro.

1. Kalbės adv. Antanas, 
O. Šalna iš So. Bostono;

2. Dainuos šešios Birutės;
3. Skambins piano solo 

V. Minkienė.
Sekmadieny, sausio 31 d. 

radio programas per stotį 
WMEX 9:30 vai. ryte, bus 
sekantis:

PAJIEŠKAU VYRO
_ DIRBT ANT FARMOS, kuris sa- 

| lėtų karves melžti ir suprasti farmų 
; darbą abelnai. Toks turėtų nuolatinį 
(steady) darbą. Atsišaukite tuojaus. 
Mokestis pusėtina. (3)

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

Parsiduoda Keptuvė.
Pigiai parsiduoda lietuviška kep

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

Klauskite “KELEIVIO” ofise.

PIGIAI PARDUOSIU
3 saliunai parsiduoda gerose vieto

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

R. J. VAŠI L
409 Broadway, So. Boston, Mass.

Frank Ricickio 
MOSTIS

Kurie kenčiate nuo negyjančių žai
zdų ir vočių, ulcerio, užsisenčjusių ir 
naujų, kurios pasirodo ant kojų 
ir kitų kūno dalių, kurios kartais už
lydomos bet ir vėl atsinaujina. Žaiz
dų išveizda, prakiura oda, parausta, ; 
pamėlynuoja, teka vanduo ir niežti. ! 

i Kuriems tas pasireiškia, vartokit F. ' 
—ZV~." . Tr i. i * Ricicko Mostį ir jo patarimus, su ku-j1. Keturių Karalių Ol’kes- I rios pagalba išsigydysit. Mosties kai-

tra iš So. Bostono; na $1.00 ir $2.00. .
~ • • • i - ’ n F. Ricicko gyduole nuo Vėžio ligos. !2. Dainininkės --- Soiia I Ji suteikia didelę pagalbą iš vidaus ir .

Vaitkiutė ir Agnės Bynaus-:»! 
kiutė. IŠ Montellos; rius, atleidžia sutinimą į 24 valandas i

3. Kalbės svečias iš Lietu- ir. ligonis jąrauna didžiausi palengvl-
.... -r, , t, . nimą. Kaina mosties % oz.—$3.00 ir

VOS, SKUlptoriUS Petras Kim- QZ' j vidų gerti—$3.00 su prisiun- I 
ša • “ . ~1 dienas, jeigu kuriems nebuvo išpiau- 

styta. Kaina $5. Money orderius ar 
pinigus siųskit registruotam laiške.

Kreipkitės šiuo antrašu: (-)
FRANK RICICKAS

298 Hillside Avė., Hartford, Conn.

j vnoaua, ouiainu niauju uugnuą, i
sustabdo skausmus, išliuosuoja vidų- j 
rius, atleidžia sutinimą į 24 valandas i

nimą. Kaina mosties % oz.—$3.00 ir ' 

timu. Taipgi atstatom Pailas j 5

PajieŠkau Merginos 
prie namų darbo ir kuri myli vaiku
čius prižiūrėti. Gyvenimas sykiu. 
$6.00 j sąvaitę. MRS. SKLARSKY 

12 Hatherly Rd. Brighton, Mass.
Tel.: STAdium 2106

Tel. Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTO. AtJ 
Valandos: 2-4 ir 6--JI 

Nedėliomis ir Sventadiet lala 
nuo 10 iki 12 ryt*.

278 HARVARD STRJiET 
kamp. lnman st. arti Centml akv, 

CAMBRIDGE, MAS:.

Telefonus 21124 
MEDICINOS DAKTARAS

C.J.MIKOLAMS
Valandos: nuo 2 iki 4 po lietą, 

nuo 7 iki 8 vikare.
107 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MA8-.

DR. G. L. KILI ORY
60 Scollay Sųuare, Rotu 22 

BOSTON Telef. Lafayetti 2371 
arba Somerset 2044 .1 

Specialistas Kraujo, įnirtą ir 
Nervą Ligą.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
Nedaliom, nuo 10 ryt. iki .1

Gabi j iečiai statė “Birutę.”
Pereitą nedėldienį South 

Bostono lietuvių salėj gabi- 
jiečiai statė scenoje -“Biru
tę.” Vaidinimo pasižiūrėti 
buvo nuvykęs ir dailininkas 
Petras Rimša, kurį gabijie- 
čiai paprašė pratarti į publi
ką keliatąi žodžių, ką ger
biamas svečias ir padarė.

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalius dokumentus 

317 J3 STREET
(Kampas Broadway)

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: Sonth Boston 2732 

Namą: Talbot 2474.

L St. Liąuor Store
Parduodam geriauiius įvairių rūšių 

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

įčiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir 
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 
įvairiausias.

iPokiliame, Vestuvėms, Namuose Vai- 
įsėms ir Baliams. Specialiai kainos 
sumažinamos. Pristatom greitai ii 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

• 195 L STREET.
SO. BOSTON. MASS.

J

Tek So. Bostor 2660. 
DAKTARAS ‘

A. L. KAPOČI US
LIETUVIS DENTIST48 z

VALANDOS: Nuo 9 iki H diena 
Nuo 2 iki 0 vak.

I NEDELIOHIS: 
iki 1 v. pr pietų 

tik aus i arus.
Se rėdo mis iki 12 dieta- 
Ofisas “Keleivio” naiąa.

Iii BROADWAY, tarp C Ir D at, 
SO. BOSTON, MASFl

ir

LIETUVYS
OPTOMET  RISTAS

FARMER1U ŠOKIAI ir VAKARIENE 
Rengia Lietuvių Ūkininkų Sąjunga, 

Subatoje, Sausio-January 30-tą, 1937 
Lietuvių Salėje, Stoughtoų, Mass.

ftĮsą; i^cininkai, užtikrinam daug juokų ir 'good tįmeįi 
visiems kaip kad ir praeityje. Įžanga į šokius 25 centai. 
Kap norės gąrdžips vakarienės gauis. už 50 centų prisi
valgyti Kiek sveikata paneš.

GROS DON RUSSELLS. ORKESTRĄ. , < .
Kviečiame jaunimą ir .musų augusius atsilankyti į šį 

puikų farmerių parengimą. KOMITĖTAŠ.

METINIS UŽGAVĖNIŲ BALIUS
Rengia Dorchesterio ^5LA. 359 kuopa, ■

Subatoje, Vasario-February 6, '1937 
Lietuvių Piliečių Kliubo Svetainėje 
E ir Silver Street, So. Boston, Mass.

Prasidės 7:30 vai. vakare.
Tai Dorchesterio ir Apylinkės Lietuvių Metinis prieš 
Užgavėnes pasilinksminimas, į kurį visuomet susirenka 
didelė minia svečių, šįmet komitetas yra pasirengęs dar 
daugiau svečių priimti, nes užimtos trįs svetainės.

' ' '.J-'-' '
GROS DVI ORKESTRUS: AL. STEVENS, pagarsėju

si Radio orkestrą linksmins visus viršutinėje svetainėje, 
JAUNUOLIŲ ORKESTRĄ gros apatinėje svetainėje.

25 Laimingos merginos ar moterįs gaus dykai įžangą.
Bus gardžių gėrimų ir užkandžių. Komitetas ruošiasi 

turėti iš Lietuvos kumpių, kilbasų, agurkų. Smagu ir link
sma bus visiems atsilankiusiems į šį Balių.

Įžanga tik 25c. asmeniui. SLA. 359 KUOPA.

'J

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY,
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (akiote) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadvvay, So. Bostcn, Mass. ||

@1

Martin Walulis
. FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste.
Priimam priežiūrai (ttorage) už 

j 2 nuošimčiu nuo daiktą vertėt. 
; 1854 DORCHESTER AVĖ.,

Arti Ashmont Stoties
DORCHESTER, MASS. 

Tel. TALbot 5208.

Tel. University 1466

Dr. Susan 
Glodienes-Cuvry 

LIETUVI DENTISl t 
/ALANDOS: »-6 Ir M.

678 Massachusetta Avė., 
(TRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MA! 13. *

A. J. ALEKNA
Savininkas Flood Sq. Hardvvare

Taipgi užlaiko visokių pentų, 
sieninių popierų, plumbingų ir 

, visokiausių geležinių daiktų. 
Pristatom tavorą į namus. Da
bar galėsime patarnaut visiems 
geriausiai ir prieinamiausią kai
na. Prašome visus užeiti reika- 

i lui esant ir persitikrint, kad mu
sų tavoras geriausias visame 

!Bostone. Adresas:
FLOOD SQUARE HARD- 

WARE,
628 Broadvvay, prie I street, 

So. Bostone. Tel. S. B. 4148i

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

PAS1TARKIT SU

GERU DAKTARU

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PEI ARAUS- 

TY TOJAI.
(I įsured 
M įvers)

Per).-austom 
čia pi t ir i to

lima: vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama.

326 BROADWAY,'
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

i
Į

BAY VIEW
MOTORSERVICE

Teleph< >■ i«
So. Boston 

1058
AUTOMOBILIŲ 
AGENTŪRA.

Nupigintom Kainom
LAIKRODŽIŲ, ŽIEDŲ, RAŠOMŲ PLUNKSNŲ, | 

BRANZOLIETŲ, LAKETŲ
Vėliausios Mados ir labai pigiai. * • |

Perdirbk savo seną laikrodį arba, žiedą į vė- & 
liausios mados, mes jums patarsime kaip 
padaryt, busit labai patenkinti, užeikite pėr- I 
sitikrinti. ę .

(S

Taisom laikrodžius, žiedus ir akinius. Darbą gva- >■ 
rantuojant.

PARDUODAM RADIOS IR OIL BURNER1US Į> 
GERIAUSIŲ KOMPANIJŲ.

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON. Į»

Telefonas: SOlJ-th Bot ton 4649.

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

. |, arba nuo bile odos ar gal- 
vos odos’ ligų, reikia pasi- ■ 

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

DR.GRADY321^Tst
Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tjk nuo 10—12.
\

STUDEBAKER 
IR TROKŲ 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automotiliua ir 
Trokus visokią išdirbvHČių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravim * vieta: 
1 HAMLIN STREuT 

Kamp. East Eight i St.
SO. BOSTON, MASS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrabus paruošia pagal reikalavimą. laidoja ant visokių kr pinių. 

| Kreipkitės jūsų nubudimo valandoje, mes duosime geriausią patar
navimą. Adresas:

| 258 W. BROADWAY,
Telefonas SOUth Bo»ton 4486.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street,

SO. BOSTON, MA SS.

Tel. Brockton 4110
Montello, Ma.*c.
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