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Ispanijos Kovose Nukauta dimas Mooney Byloj) Aukas Ispanijai.AAfk Ifimvrfii «m Tarnas Mooney yra pada-: Ne visi kunigai remia kru-I vAJ V V n(ini2ll ir VySKUDU vęs ^ifomijos vyriausiam vinaji fašizmą. Yra ir doru ’ ------------ L- - - - £5 teismui prašymą, kad pa- kuni kuHe tei ;

J(1 poni J UI Grasia Fa- mesnis teismas, kuris jį pa- ir gina Ispanijos demo- 
smerkė, rėmėsi policijos su- kratiją. Štai, mums prisiųs- 

* fabrikuotais parodymais ir
Iki fašistų užpuolimo ant TarP armii°s ir parlamento melagiais liudininkais. Šį 

eina aštri kova. prašymą peržiurėjo vyriau-
Susirinkęs šiomis dieno- šio jo teismo referentas

mis Japonijos parlamentas Shavv ir nusprendė, kad šitų 
pradėjo aštriai kritįkuoti kaltinimų Tarnas Mooney 
armijos karininkus, kad jie neįrodąs. Nors šitas referen- 
uzurpuoja valdžios autori-. to sprendimas nėra galuti- 
tetą ir tempia šalį į fašizmą, nas, jį turės da apsvarstyti 
Tuomet karo ministeris gen. i visas vvriausis teismas, ta- 
Terauchi pareikalavo, kad j čiau galima jau numanyti, 
visas ministerių kabinetas, kad nieko gera iš to neišeis, 
paprašytų karaliaus parla-į Tuomet Mooney turės kreip- 
mentą paleisti. Pasauliečiai tis i vyriausį teismą Wash- 
ministeriai tam pasiprieši- • ingtone.

Kabinetas skilo pusiau

JIE ŽUVO GINDAMI 
DVARUS IR BAU

DŽIAVĄ.

respublikos Ispanijoj bu
vo 33,000 dvasiškių.

Popiežiaus dvaras šią są
vaitę išleido pranešimą, kad 
per dabartinį vidaus karą 
Ispanijoj žuvo tarp 40 ir 50 
nuošimčių visų Ispanijos ku
nigų. Popiežiaus organas 
“Osservatore Romano” sa
ko, kad iki fašistų užpuoli
mo ant teisėtos respublikos 
valdžios Ispanijoj buvę 33,- 
000 kunigų ir 60 vyskupų. 
Jeigu tarp 40 ir 50 nuošim
čių jų žuvo, tai reiškia, kad 
žuvusių skaičius bus apie 
16.000.

Popiežiaus laikraštis sa
ko, kad tuos kunigus užmu
šę “raudonieji.” Bet jis ne
pasako, kad tie kunigai bu
vo įstoję generolo Franco 
armijon ir su ginklais ran
kose ėjo žudyti Ispanijos 
žmonių. Jie net bažnyčių 
bokštuose buvo sustatę kul- 
kasvaidžius ir šaudė arba 
mėtė bombas į respublikos 
gynėjus. Dėl to turėjo būt 
sunaikinta ne viena bažny
čia ir žuvo ne vienas kuni
gas.

šmeiždamas 
darbininkus, kurie didvyriš
kai gina savo laisvę ir de
mokratiją, popiežiaus orga
nas toliau sako, kad visi ku
nigai, kurie da nėra išžudy
ti, gyvena Ispanijoj pasislė
pę, arba uždaryti valdžios 
kalėjimuose. Tuo tarpu be
šališki amerikonai, kurie 
grįžta iš Ispanijos, sako, 
kad valdžios miestuose ku
nigai
laisv
Jeigu kurie sėdi kalėjimuo
se arba slapstosi, tai tie yra 
orasikaltę kaip valstybės iš
davikai.

no.
ir rezignavo. Karalius pa
skyrė gen. Ugaki sudaryt 
naują vyriausybę, bet gene
ralinis štabas atsisakė pa
skirti karo ministerį, paaiš
kindamas, kad gen. Ugaki: 
sudalytoji vyriausybė ne-i 
galėsianti patenkinti

ta iš Rochesterio dienraščio 
iškarpa, kur pranešama, 
kad Rochesterio bažnyčių 
federacija renka Ispanijos 
lojalistams drapanas, vais
tus ir pinigus. Tos bažnyčių 
federacijos sekretorius kun. 
C. Franklin Ward sako: 
‘Ispanijos vidaus karas yra 
niekas daugiau, kaip fašis
tinių militaristų užpuolimas 
ant teisėtos demokratinės 
valdžios. Kova tenai eina 
tarp fašizmo ir demokrati
jos. Tikėjimas su tuo neturi 

; nieko bendra. Šimtai kuni-
Tyrinės Nacių Veik- įgų pasilieka ištikimi respu- 

, . . blikos valdžiai. Garsus ka-lą Amerikoj.
Sako, 20,000 uniformuotų 
fašistų šioje šaly mokinasi 

karo rikiuotės.
New Yorko kongresma-
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Fašistai Norėjo Iš- j 
vogti Ossietzkio

Dovaną?
Nobelio Fondas yra pa

skyręs vokiečiui Karlui von 
Ossietzkiui $37,000 dovaną 
už jo nuopelnus pasaulio 
taikai. Bet Vokietijos fašis
tai laiko Ossietzkj uždarę 
kalėjiman kaip “išdaviką,” 
užtai kad jis priešingas mi- 
litarizmui, ir atvirai sako,

Mississippi Upės Potvinis 
Prarijo 7,000 Žmonių.

1,000,000 GYVENTOJŲ 
LIKO BE PASTOGĖS.

Nuostolių busią $4,000,-
000,000. Valdžia paskyrė
$790,000,000 pašaipoms.
Ohio ir Mississippi upių 

kad jeigu jie tuos pinigus išsiliejimas buvo daug bai- 
sugriebs, tai jam neduos, bet sesnis, negu visuomenė gali 
sunaudos agitacijai prieš įsivaizduoti iš laikraščių pa-

žmonių turėjo bėgti iš na
mų, 13 prigėrė. Daugiausia 
buvo paliesti Weeling, 
Huntington ir Parkersburg.

Šią sąvaitę potviniai jau 
pradėjo atslūgti.

Triukšmingas Auto
mobilių Streikas.

marksizmą. Todėl Nobelio duodamų aprašymų. Bosto- Darbininkai užėmė da vie- 
Fondas tu pinigų Vokieti- no policijos pasiųstas atsto- ną General Motorą dirb- 
jon ir nesiunčia. Bet šiomis vas į Louisvillės miestą, kur tuvę.
dienomis Norvegijon nuvv- prigėrė apie 400 žmonių, šį j Fli t m;Pstp netoli Bet- ko iš Vokietijos kažin kokia panedėlį atsiuntė savo virsi-; į pan^jį buvo d*g 
Alexandra kreuzberger n- lunkui Fallonui telegramą, triukšmo; nes ' streikieriai 
norėjo tą sumą išgauti, sa- kurioje sako, kad tikros zi- da vi General
kydama, kad ji esanti gera mos apie potvimo baisumą Motore korporaeij„s dirbtu- 
Ossietzkio drauge ir jis ją 1- nėra skelbiamos. Laikras- vę Tai buvo cheVroletų 
galiojęs jo dovaną paimti, čiuose esą rašoma, kad žu- di,'btuvė No. 4. Iki šiol tenai 
Bet Norvegijos policija jai vusių žmonių skaičius šie- (la (lirbo get g: panedėlį 
nepatikėjo ir paėmė jos pa kiąs tik apie 150, tuo tarpu kai vakare at4jo ,t^ie 2 5^ 
są. kad geriau ištyrus daly- kai vienam lik Louisvillės žmuniu rie ^kti^ darb<,, 
ką. Tuo tarpu ji sėdi Oslo mieste prigėrė daugiau ne- ie paskelbė
yiesbury ir nenori su nieku gu 400. Jo apskaičiavimu, sį.eik ir liepė išeiti laukan 
kalbėti. Pažangioji norvegų šie potviniai bus prariję ne- v.iL n,.;p obvikn
spauda spėja, ar nebus tik mažiau kaip 7,000 gyvasčių. „epSeda. Korporacijos 
šita ponia atsiųsta nuo Vo- Materialiai nuostoliai da nasamdvti mušeikos tuoi 
kietijos fašistų, kad išvogtų nėra tikrai žinomi, ir kažin čoko ctreikierius mesti lau- Ossietzkiui paskirtą $37,- 9V bus kada iki dolerio.ap- £„° Synt,
)0. dovaną. skaičiuoti, l>et paviršium pPp kurias buvo sužeista a-
-- , ~. 77 ~ . sprendžiama, kad jie gali pje 25 žmonės. Streikieriai
Maskvoje Susaudųta Siekti $4,000,000,000, o gal mušeikas apgalėjo ir išmetė 

13 ‘Troekimnkų.’ S?u liteių be pasu,-
gės dabar priskaitoma į tuvę ir susėdo.
1,000,000. Jie neturi netik Korporacijos bosai susi
namų, bet jokio šaltinio šaukė visą policiją ir 1,200 

Pereitą sąvaitę “Keleivy” Pragyvenimui. Jų pašalpai milicininkų. Milicija apsu- 
jau rašėm, kad Maskvoje kongresas paskyrė jau po VtįSą dirbtuvę ir nieko te
prasidėjo 17-kos “trocki-; 90,000,000, o .Raudonas naj neįleidžia, tačiau dirb-
ninkų” politinė byla. Suba- uzsibrėžė surinkti tuvėn neina ir spėka strei-
toj teismas trylika jų pa- $10,000.000. Visur renka- kierių iš dirbtuvės kol kas 

Afz.o>*n>*o smerkė sušaudyt, o keturis rV°.s aukos. Bostone jau su- nevaro.
masinis ^Kriaimas nuteisė kalėjiman. Tie “lai- nn^ta aPle $2,o00,000. Čia Korporacija kreipėsi į tei- 

i Honolulu. mingi” yra garsusis Sovietų n°rima sukelti 4 milionus. sma reikalaudama injunc- 
5 . * į žurnalistas Radekas. buvęs Štai, kai kurios žinios iš tiono streikieriams iš dirb-

Pereitą sąvaitę 12 Amen- j Anglijoj ambasadorius So- atskirų vietų: tuvių prašalinti. Teisme ar
kos karo lėktuvų išskrido iš kolnikovas, tūlas Arnoldas Kentucky valstijoj: Louis- gumentuota 4 valandas. ŠĮ 
Californijos į Honolulu ir jr Strojilovas. i villės miestas beveik visiš- antradienį teismas žadėjo
laimingai pasiekė savo tiks- §j panedėlį Maskva pa-:kai sunaikintas; apie 400 pranešti, ar duos injunctio- 
lo, padalydami 2,553 my- skelbė trumpai, kad trylika £yvent°jų prigėrė, 347,000 na, ar ne. Leidžiant “Kelei- 
Tas be sustojimo. Tai esąs. pasmerktųjų jau sušaudyti, kko be pastogės. Tukstan- vi” spaudon da nebuvo apie 
didžiausis masinis skndi- Į^ajp rodos, tarp sušaudytu- čiai ligonių. Paducah mies- tai žinios.
mas be sustojimo. Italų 24 yra jr komunistas, ku- 15,000 be pastogės. Mays- General Motors korpora- 
orlaiviai sykį atskndo Ame- riam vadovaujant buvo nu- i villės miestelis atskiltas nuo cijos plutokratai visai atsi- 
•ikon, bet jie skrido pesilsė- žudvta caro šeimyna. : civilizacijos; -duona gyven- sako su unija tartis ir igno- 
dami ir pasirinkdami tik ge- yjsj sušaudytieji buvo i tojams mėtoma iš orlaivių, ruoja visas Darbo Departa- 
ra orą. todėl jų skridimas kargti revoliucionieriai ir; Ilinojaus valstijoj: Pot- mento pastangas suvesti 
‘ęsėsi keliatą savaičių. Ame- stambus komunistų partijos vinio paliesti miestai yra juos su darbininkais į taikos

talikų pasauliečiai, kaip ra
šytojas Marichaler ir Ispa
nų Akademijos pirminin
kas Memendez Pidai taipgi 
pasilieka lojalistų pusėj. 
Bažnyčių lojalistai nedegi
na. kaip fašistai skelbia: o

aimi- j nas Dickstein pasakė Kong- 
jos reikalavimų. Japonijoj, Į rese, kad dabartiniu laiku. . 
mat, tokie Įstatymai, kad i apie 20,000 uniformuotų vo-! ięi kuri buvo sudeginta, tai 
karo ministeris turi būt ar- į kiečių fašistų Amerikoje j tik dėl to. kad ji buvo pa- 
mijos generolas, kurį skiria < mokinasi karo rikiuotės. Jų versta fašistų tvirtove
generalinis štabas. Taigi: tikslas esąs stoti Hitleriui į 
štabo užsispirimas visai ne- pagalbą, kuomet jis pradės 
leido generolui Ugaki nau- Europoi karą. baugiausia 
ją kabinetą sudaryti ir jis iš hitlerininkų esą New Yor- 
tos pareigos pasitraukė. De- i ke, bet ju muštrai daromi ir 
mokratijos šalininkai bijosi, kitose valstijose, būtent Illi- 

TcnunHnc kad šitoj kovoj militaristai nojuje. Michigane ir Penn- 
-.P. gaii paimti viršų. Tuomet, sylvanijoj.

be abejonės, parlamentas Kongresmanas Dickstein 
butų paleistas ir Japonijoj žada įnešti Kongresan rezo- 
orasidėtų fašistinė militaris-. liuciją reikalaujančia ištirti 
tų diktatūra. nacių veikla šioje šaly. Jis
. .T*. . sako, kad Vokietijos konsu-
IspaniJOį Kariauja latai Amerikoje išsiuntinėję 

83fi00 Svetimšalių,
Konsenativiskame Pary-.riose reikalaujama prižadė- 

žiaus laikrašty “Echo deįti Vokietijai ištikimybę ka
li p.n i vaikščioia o-atvėmh iPai - 1 ašyto^s.. Henri. fle i’tii kilus. Konsulai grumo-
aisvi ir niekad ju nekliudo Kerillis, patyrinėjęs kaliau-; ją vokiečiams, kad kurie tų aisvi ii niekas jų nekliudo. jančiag armijag kadįblanku neišpildys, tie «gaf_

fašistų pusėj yra daug dau-įiėsis.”
giau svetimšalių, negu ispa- __________
nu. Generolo Franco fašisti-i

Jeigu ištikrajų mūšiuose ^0000
krito apie 16,000 kunigų ir VokleC1^ ..............
vyskupų, kaip rašo popie
žiaus laikraštis, tai tas tik

Maurų 
Francuzu

parodo, kokiu atkaklumu 
kunigai puolė ginti savo 
dvarų ir baudžiavos, kokiu 
žiaurumu jie atakavo teisė
ta Ispanijos žmonių val
džią!

Šiandien iau visas pasau
li
nijos
respublikos valdžia pnes 
kataliku bažnyčią, bet fašis- t- . 
riški militaristai su katali- s 
kų bažnyčia užpuolė vai

Bažnyčioj Moteris
Peršovė Kunigą.
Coiorados valstijoj, Ra- 

mah miestely, 43 metų am- 
- - Q00 j žiaus protestonų kunigar

24,500; 
5001

Ir netiesa, rašo kun. Ward, 
kad Ispanijos valdžia yra 
komunistinė. Ji yra liberali
nė valdžia. Pats prezidentas 
Manuel Azana yra švelnus 
liberalas. Į ministerių kabi
netą įneina 6 socialistai, 2 
kairieji respublikonai, 2 ko
munistai, 1 katalonietis, 1 
respublikos sąjungos narys 
ir 1 baskų tautininkas-kata- 
likas.

Radekas. Sokclnikovas. 
Strojilovas ir Arnoldas 

nuteisti kalėjiman.

iš viso ................... i _ _____
Lojalistų pusėje irgi esą Ashley vedė 17 metų am- rikonai gi sklido per didelę veikėjai, 

‘ ... ziaus mergaitę ir vėliau pra- —------- ’-J- 2 ”—svetimšaliu, bet daug ma-i... . , .. -
žiau. būtent: ' de!" ’a kaltinti kad 31 jam
Vokiečiu .............. 2,000 neištikima, susideda su ki-
Rusu .................. M,000itals vyrais Jiedu dažnai dėl
Francu™ i9nnnlto susibardavo, o anądien

s žino, kad dabartini Ispa-Į " ............... 9 000 bažnyčioje susišaudė. Žmo-
ijos vidaus karą pradėjo ne i 9000 nės ra^o Ji peršautą, o ja vi-

vai nušautą. Kun. Ashley 
sako, kad moteris pirma šo-įso□ ™ .................. 28,000, ... . .

Taigi Viso lalm Ispanijoje!™8! JI- 0 Paskul Patl nusls°-
jai skanauja 83,000 svetimšalių.'VUM-dzią. Užpuolė jie ią dėl to. nus=: ąwtimšaliu v- ----------------

kad ii paliuosavo žmones iš ” du“vk daun-toto-1 YALE UNIVERSITETO 
baudžiavos ir pradėjo da'v- ^duuJk MOKYTOJAS BUS TROC-
ti bežemiams didelius dva-
rus, kuriuos valdė katalikų gSūafe i
tini^^lsnaniirS1 dkerdvnbi Pagalbą pribuvo da nemaža ma, kad Yale universitete 
,1'*i EiS” ,,„k“ ■„;,!! ital,J- portugalu, airių ir net ekonomikos mokytojas Ber- 
L’japonų, o Paryžiaus laikraš- "ard Wolfe esąs išrinktas 
juodulius fašistas^ tuS fio .bendradarbis jų visai.Trockio .sekretorium^, šitam

kunigus, kurie susidėjo su nemmi- 
žmogžudžiu ir padegėju ge-

KIO SEKRETORIUM.
Iš New Haveno praneša-

artimi Lenino Cairo, Harrisburgas, Mound derybas.
9udrą ir nuskrido į Honolu- draugai ir jo garbintojai. City, Golconda ir Brookpor-
’u per 21^ valandą 43 minu-'^uvo jie dėl to, kad buvo tas. Apie 50,000 žmonių toj Nusinuodiio Nuodų
es. Su 12 orlaivių nuskrido priešingi Stalino politikai ir 

80 žmonių. norėjo jį nuversti. Šitas ma
sinis veikėjų žudymas daro

valstijoj yra be pastogės ir 
11 prigėrė.

Missouri valstijoj; I)au-
Ekspertas.

I Rockefellerio Institutą$60.000 000 PLIENO PRA- didžiausia eėda Sovietu riausia nukentėjo New Ma- ... . T. Y. 1 vMONEI PLĖSTI. RusriaU 4 " ' ' drido miestas. 41,000 gv- ^'.''cmai Tirt, New Yorke
United States Steel k,„- ' --------------r ventojų be pastogės ątejo avana, a^reng^ apy-

ooracija paskelbė, kad ji ŠNIPAI TERORIZUOJA i žuvo.
Ohio valstijoj: 14 žmo-

žilis vyras, nurijo nuodų ir 
susmuko ant marmurinėj

oaskvrusi $60.000,000 nau- DARBININKUS. .w“,y aslos nemrvas Prie io rastas
:oms dirbtuvėms statyti ir Vienas unijos vadas pa-"'M1 į’''lgCp '„„Uu’nukentėte ’-škaino parašytas šitokio te
esamoms didinti, neš jau pasakojo senato komisijai Daugiau nukentėję ,.^čiukas: -<Mirties
nebesuspėjanti užsakymų šnipinėjimui tvrinėti, kad ̂ iestai >’a Cmcmnati n pl.ježastjs __  Yulian
BpiWyti' dCi?bto± v,aUt°toWab^iD?I 9 prigėrė, 75,000 Syzy®, 244 East 81M ak

---------------  dirbtuvėse via tokia snipi- Palaidokit mane kaip esu.
PRAPUOLUSI MERGAI- nėjimo sistema, jog darbi- Nereikia nei skrodimo, nei

REZIGNAVO AUDĖJU 
UNIJOS PREZIDENTAS.nerolu Franco.

Kam tuomet popiežius
pasakoja nesąmones, kad Amerikos audėją unijos pre- 
Ispamjos raudomeii iszu- zidentas Thomas McMahon, 
de pusę Ispanijos kunigų. nes jjg buvo paskirtas Rho- 
Nejaugi jis piano tokiu Island valstijos darbo 
nurnbugu Įtikinti protau- Romisionierium. jo rezigna- 
lantį pasaulį. cjjaj priįmti pereitą penkta-

darbui jį parinkęs Trockio 
Gynimo Komitetas New 
Yorkc.

Pereitą sąvaitę rezignavo RUSAI PAĖMĖ JAPONŲ 
LAIVĄ.

Iš Tokio pranešama, kad 
Vladivostoke rusai sulaikė 
japonų laivą “Kongo Maru” 
ir smulkiai jį iškrėtė. Rusai

__________ kaltina japonų laivą šnipi-
Algerijoj anądien sudužo dieni Washingtone buvo su-inėjimu. Tai jau antras japo- 

belgu orlaivis su 11 žmonių, trinkusi visa unijos pildo-1 nu laivas suimtas dėl šnipi- 
Visi žuvo. m°i’ taryba Įnėjimo

____  pastogės.
tUrASTA~NUžŪDYTA. nmk^i' nuolatos braa'sute- Evans,vjua’ , ,effersvillž “ kunigo.” Policija nuvyko jo
Chambergsburg. Pą-Ke- XtrU ' Te„ne,lee' valstijoj: 10 ™rodytu adresu ir rado ne-

ratas sąvaičiu atgal era pra- uuiJ<>- ęriguIetį nes kat a. Brjgėrž 125 000 be „a?t„. dideliame kambary cbemi-
iuolė Jeanė Sevillė 6 metų tlk P” ' -u-0- us tuoj nete - Nukentėjo daugiausia kal,J , Ia,bo,!^?7fžwi
amžiaus mergaitė. Dabar ji ka darb()-_ Tiptonvillė ir Memphis. Pa- Į>uv° tiek, kad 1,000 žmonių
atrasta nužudyta ir užkasta MAINE’O VALSTIJA MO- staroj vietoj Mississinpi u- butų galima nunuodyt. Jo
anglių krūvoj. K£S PO $25 UŽ KOJOTO oės vanduo buvo pakilęs 48 parašytos raides

GALVĄ. pėdas. ' KCN reiškią formule nuo-
- -- - r . 25 dų, kuriais jis nusinuodijo.,RADEKO MOTINA 

APALPO
Paskutiniais laikais M ai- Arkansų valstijoje:

ne’o valstijoj atsirado kojo- žmonės prigėrė, 75,000 ne 
• Radeko motina, Sonia So- tų. Tai yra laukų vilkai, ku- teko namų. Nukentėjo Mel 
belsohn, kuri gyvena Galici- rie iki šiol gyveno tik Ame- woodo ir Cumminso mies 
joje, klausydamosi radio ži- rikos vakaruose. Maine’o tai.

POPIEŽIŲ GYDO VALE
RIJONU.

Iš Romos pranešama, kad

negyvena •sove we»t virginųoi: h4,vov ir įsvaio viaunus.

WEKh.LV
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NUSIGANDO D-RO ŠLIU-j klausti. Divorsą čia galima 
PO LAIŠKO. 'Sauti teisme.

_ Į “Literary Digest” pašte-Į 
Šiomis dienomis D-ras i divorsai arba šeimy-

Šliupas atsiuntė amenkie- į ny ardymas Amerikoje pan
čiams laišką (jis tilpo “Tė-' Rūtiniais laikais pradėjo 
vyne j ), kur tarp Kitko sa-vįrsti pelningu bizniu—to-, 
koma: ‘ kiu pelningu, kad valstijos i

“Ne prieš ruošiamąją karą pradėjo stačiai varžytis dėl i 
dūksta kunigija, nors čion bu- jo. _
tų jos prievolė ir pareiga, bet Ners persiskirti galima 
prieš laisvos minties žmones, kiekviename štate, bet ne- 
Bus amerikiečiams Įdomu iš- visur si procedūra lengva, 
girsti, kad kunigai moka iš- Todėl žmonės važiuoja skir- 
naudoti aplinkybes. Kadangi tis tenai, kur mažiau painia- 
Hitleris skelbia karą komuniz- vos. Nevados valstija pati 
muš, tai komunizmas ir pas pirmutinė išleido Įstatymą, 
mus baubu daromas, nors aš kuriuo Įvesta labai lengva

Z-./*:'- -V v-:

Vaizdelis iš potvinio Louisviilė= mieste, kur 227 žmonės prigėrė. Vyras iriasi su grabu lai
doti prigėrusi šeimynos nari.

KOVA SU FAŠIZMU TURI EITI 
PER DRAUGIJAS.

' Pažangioji Amerikos lie- jose saugoti liaudies draugi- 
tuvių visuomenė jau turi jas nuo pirmeivių Įtakos. I 

{“bendrą frontą,” vadinamą jiems pusėtinai sekasi. 
■Amerikos Lietuvių Kongre- Ko pirmeiviams daba- 
■ su. Tai yra bendras frontas reikia? Keikia organizuoti 
! atsteigimui demokratinės liaudies frontą. Tarp lietu- 
j santvarkos Lietuvoje. Bet vių toks frontas bus, jeigu 
ar Kongresas galėtų sekmin- mes visur erganizuosim lie 
rai kovoti ir prieš Amerikos tuvių draugijų sąryšius. Ki- 
lietuviškajĮ fašizmą, prieš tokio liaudies fronto gali 
tuos organizuotus demokra- mybės nematyt, 
tijos vilkus šiapus Atlanti- A. L. Kongreso uždavi- 
kc? Tai yra nesmagus klau- niai nenukentės nuo to. 
rimas. Bet juk ir pati ta ko- Priešingai, sutvirtės, jei mes 
va nėra mums smagi, nėra pirmeiviai suorganizuosime

Lietuvoje nieko apie komuniz
mą liaudyje negirdžiu. Bet už

peraiskyrimų tvarka.
. .. Šitą reforma tenai padik-

tai kunigai (tarp kitų jums zi- tavo ekonominės priežastvs, 
— nuo seniau mtngan- ^ko “Literary Digest.” Ne tauta jau nebeina. Nelaimingas Įvykis

Nesenai Brooklyne buvo. yorfco 0^.

pa-' Pereitą sąvaite Ne\v Yor-

nomasai nuo seniau mtngan- sako “Literary Digest.” Ne- Kiek fašistams savo liau
tas ku n. Kemėšis) skelbia, kad va(jos valstija verčiasi dau-djes reikalai rupi, tai ge- ______  _____ __ _____
visi jiems nepatinkami žmones oįausia kasyklų pramone, riausia parodo Ispanija. No- pradėjęs eiti mėnesinis lei- 
esą komunizman palinkę, kaip r^aj gka pramonė anais me- rėdanti Įkinkyti savo baudi dinėlis, “Tautos” vardu pa-! 
va: Mykolaitis-Putinas, prot. taįs susmuko? valstijai teko vergijos jungan, Ispanijos
Krėvė-Mickevičius, na. žino- jieškoti nauju - 
ma. ir sirupas su Etinės Kultu- 
ros Draugija! Tokia kunigų ta patraukti 
propaganda apsunkina mums įįznp Reno miestas Neva-

, ,. . ie, ir Lietuvos demekraty-,ado\ auti joms ^ug svejkjau Tokį sąry- 
a~i°je. Dviem s-ai- nebus priešingi A-L

inusu išgalvota. Fašistai už
puldinėja, naikina pažangą 
ir demokratybę — vienu žo
džiu, tautos gyvumo šaltini, 
ir mes turime prieš tuos jų 
antpuolius stoti.

Kaip tik Įvyko sėkmingai 
A. L. Kongresas Clevelando 
mieste pereitais metais, tuo- 
iaus, antroj dienoj, lietuviš
ki fašistai nutarė visose ko
lonijos? organizuoti lietu 

savo Įtaką į

sąryšius visose kolonijose.
Man redos, dabar 

galėtų suorganizuoti
sąrys 
South.

Bostonas su apygarda; pas
kui Brooklynas; vėliau ii 
kitos kolonijos.

Reikia pradėt. Reikia ži
not, kad čia nebus visiška, 
nauja organizacija, o tik 
suartinimas senai gyvuojan
čių organizacijų. Joms bu; 
naudingiau gyvuoti sąryšy-

sigeidžia Etinės Kultūros Dr- vi Ameriką. Artistai, fū 
jos skyrių įsteigti kaimuose, nansininkai į. kiti turtingi 
tas esti tuojau jskundžiamas žmonės, kurie tik norėjo 
komunistu, ir karo komendan- įr lengvai savo Šliu-
tų baudžiamas. Tai matote, ko- įa panaįkin.ti, visi važiavo 
Ina yra artimo meilė, kūną j Reno (ištark: Rvno). 
'Dievo tarnai Lietuvoje plati- '

VEIKIAMA TAVO KOLONIJOJE 
ŽEMIAU PADUOTAIS REIKALAIS?

Dviem šiai _____________ ______
.... ..... miati pazangie- Kongresui. get jeigu pirm-

kaip to reikalauja operos ,u lietuviai Padėjo įkurti ei^ai jų neorganizuos flgo- 
scena, ir sužeidė dainininką draugijų sąrysj vienoje ko- ka laika tai luo tarpu mast
Sterzmį, kuris nuvežtas h- -onijoje. Fašistai mane, kad ,)riešai susisuks lizdus drau- 
goninėn tuoj mirė. Daktaras teki sąryšiai orgamzuosis
pripažino, kad Sterzįni tu- visose kolonijose. Jie rengė- * Lietuviu tautos riabs A- rėjo silpną širdį ir butų ga- si į lenktynes su pirmeiviais. „S’JS ne ii av 
įėjęs numirti be sužeidimo Bet Pirmeiviai, užsiėmę vie- skiru pJavienil} lietuvių. be- 
tačiau nėra abejones, kad nu dideliu darbu—Kongre- f - draugjjl}- Orgamzuo- 
suzeidimas mirtį nuskubi; so darbu - nesiskubino uz- dralį;ju te,

Vndnnm tm iin’bo vieni CIlTOtl ITITU ‘ ‘ _

Na, kaip perkūnas butų “Laisvąją Mintį, kiti turim 
trenkęs, taip pašokau nuo tam tikslui rengti pramogas 
kėdės, kada išskaičiau “Vie- ir gryną pelną siųsti Etinės 

„ ; Arkansų valstija įvedėki,” kad tarp lietuvių Kultūros Centrui Kaune. ,
. toki pat biznĮ, kuomet jos ^.utos atsirado Diogenas, t Kjeknenasjs muštom no. Kadan^ tai pyko tasai si imti ki m, taip pat nemažu bug izu^ uut^ To 

Toliau Šliupas ragina a- obuolių ūkis* susmuko: gi Žinoma, lietuvis Diogenas, apaštalauti siems kilniems netyčia, Tibbett tuoj buvo darbu, lad^fasistai lyg su- 
merikiečius remti Etinės į jako * valstija "palengvino a ne senovės graikų Dioge-, reikalams. | išteisintas.
Kultūros Draugiją Lietuvo- divorsus kai jos bulvių biz- nas- ARas Diogenas bačkoj i Dr. A. L. Graičunas.
je ir praneša jau padavęs n;s sumažėjo. gyveno ir apskretęs buvo. , ---- -
valdžiai prašymą, kad duo- ___ O šis, mūsiškis Diogenas,
tų leidimą laisvąmamskai tb^fdarė^šeimvnu aidv :apsiskut^s’ nusiprausęs n MANO PASTABOS 
sdmnazijai įsteigti. Jis tiki- EJa atlclaie šeimynų ardy- švarus; įr dar i3 profesijos 
si toki leidimą gauti. g^a“°nę’ Sak° Llterary gydytojas.

Perskaitę šitą D-ro Šliupo Nežinau, ar tai priimti už Ko čia džiaugtis?

Reikalauja Mirties 
Bausmes Kidnape- 

riams.
Rhode Island valstijoj

“Sandaros” redaktorius mirties bausmėlaišką, klerikalai labai nu- Nenorėdami šitoms vals- komplimentą, ar už pašai- ........... . . . , • •
eigando. “Draugas” jau P4- Bet viena aišku, kad ir paras.e ^tisą_straipsni apie kinta . ir žmogžudžiai

Bet ar iie nieko kiu keliu Pažan2'a xirš^ lai‘ 
• - i mės ir lietuvių tauta atsteigi

darbus”"’ Jie savo demokrati^- 
a oir.. J e Kaip fašizmo gale išžudė 

draugijas Lietuvoje, taip
oficiali fašizmą’ To nasė- pro?reso ^alė turi organi- oticiaij fašizmą, i o pase- ZUQti ku). tik gah

sirammo. 
neveikė prieš 
organizacinius 
veikė ir labai stropiai vei
kė. Jie organizavo Lietuvos

koje dabar Amerikos lietu
vių fašistai turi dienrašti... 

Su dienraščiu jie tikisi

ir organizuoti 
ias-sąryšius.

Jus. organizatoriai,

jų federaci-
yra panai-

______ __ yra
r?adėio klvkt? ^kad^šliunas vai^ ir ’Georgijos politikie- “VipTvhė^^Vs^ ’̂^nrato kad “Pennsylvanijos baudžiami kalėjimu nuo 20 daug nuveikti — pastoti ke- norite tverti sąryšius, kreip-
roris J “i&įiauti Iietuvote riai inešė legislaturon gk; |^,a tara Slstvbės ir gubernatorius užgirdo apie metu iki viso amžiaus. Ne- lią pažangiųjų lietuvių laik- Ritės i mus, o me? kiek pa

i^o. P~le> Jucius.; Budajas to&u žėrint,o «suon,enėį dabar ™=nlanf “- — --- -----------
žudyti, kataliku vadis. ypaž reikalaujama divorsų pa--Smetona su £avo švogeriu patriotu, kaip p. Vaidyla, as kilo reikalavimas, kad kid- kęjr demoralizuot
kunigus, kuriuos iis visu i- . nėra Lietuva, o tik laikinai 'T831. apie

kuru

Būdamas tokiu žiūrint to, visuomenėj dabar raščiams, sumenkinti jų Įta- lengvinsime iums darbą, at- 
pačius siusime Pittsburgho Apv-

lengvinimo. ' nėra Lietuva "o tik "laikinai ^ai aPie nerašyčiau, naperiai, kurie nužudo au- pirmeivius veikėjus. Bet kardos Lietuvių Draugijų-
, savo laiške puola, Floridos politikieriai, ma- -sam02vantiškai” atstovau- Nes kokia čia garbė’lietu- ką. butą baudžiami mirties mažieji fašistukai turi dide- Sąryšio įstatu pavyzdį.,
kai kuriuos net pavardėmis lydami kaip daug jų valsti-i ja Lietuvą. Atstovauja Lie- vliims- kad Pennsylvanijos bausme. !į uzdavnų - savo kolom- J. Baltru».tis
atvirai suminėdamas.” I?1} suvažiuoja turtingu tu- tuv„ pasikvietę talkon bu- gubeimatonus iki šiol apie

Šitaip šaukia tie žmonės, f^ų, jau seniau yra paleng-,carbemius, kurie ne- }P0S ^a. ne^uv<> Indėje8; • 
kurie, kaip matom iš D-ro G.lx.orsil?' Da^ar Flora j.ekę )ag ca,„ (juonos su. Pagalvok, mister A ai dyla.
Šliupo laiško, patys griebia- reikia išgyventi tik 90 maririėjo Lietuvon ir durtu- _ . ...
ei šlykščiausiu priemonių, «ienų, ir divorsą gauni. vu ir krapylu pavergė musų Burbulo neįveikia, 
norėdami išnaikinti laisva- ".cm tam, div orsųį skaičius (močiute Lietuvą, kuri dabar Jei tikėti “Vienvbės” ko- 
manius. Hondoje kas metai auga, turi ju5s maįtinti respondentei, tai Vilniaus

r irsimu

Bet laisvamaniai nemano outent. išdykėliai, paėdę ir
tokiomis priemonėmis su 1934m. divorsų buvo 4,842 sušilę, nakties laiku nuvertė

1935 m. jų buvo 5,167 teisėtą žmonių rinktą val-
1936 m. jau siekė 6,000 džią ir patys jau dešimts

kunigus žudyti. Ir kokia bu- , ^nuom-, į ^juJpja gyvybės sj*vus.
tu iš to nauda? Juk bažnv- ^bartmiu laiku divorsus, Amerikos lietuviai iki

vra r>P«tntvtn<; no kink ruošiasi palengvinti dar sios .,. ^meriKo& lietuviai ikimos yra pastatytos e kum- t f Connpeticut Ari- slcl tylėjo ir žiurėjo: kas iš 
pų, bet liaudies pinigais. Tai valstijos, vonnecticut, aii . iseis° Bef kantrvbė 
vra nnčin žmonių turt^c zona, Massachusetts, Mary- p? ? t-0 • per Kaniryoeyra pačių žmonių turtas. , , .. Mexioo Kanras ’ssiseme ir amerikietis nuta-
Jos gali būt sunaudotos įaIt vi Kan“as’>rx vaduoti ravo brolius ir naiidinonpm^ tikdama D Illinois ir New York. re vaauoti savo Dronus irnauaingiems tikslams, u mikrn« UnktvnSc’ seses iš po carbermų uždėto
kunigus galima pristatyti ( ______J Hungo — carbernių, kuriems

klerikalizmu kovoti. Ir pats 
D-ras Šliupas visai neturi 
tikslo bažnyčias griauti ar

ravu kasti, kelių taisyti ir tt. 
Viskas, ko reikia, tai tik ap- 
švietos žmonėms. Kai jie 
apsišvies ir pamatys, kad 
velnio visai nėra ir kad ku-

FAŠIZMO NELAIMĖ PA
LIETĖ URUGVAJAUS

LIETUVIUS.
Argentinos Lietuvių Bal- 

nigai su “šventintu’’ vande- sas” praneša, kad Įsigalėjus 
niu jiems nereikalingi, jie Urugvajuje fašistinei dikta- 
pristatys tuos burtininkus turai, labai nukentėjo tenai

Lietuvos likimas niekad ne
rūpėjo ir nerūpės. Ameri
kietis sušaukė Amerikos 
Lietuvių Kongresą, išrinko 
vykdomąjį komitetą ir jį Į- 
eraliojo atsteigti Lietuvoje 
demokratinę tvarką — de
mokratinę, teisėtą valdžią.

vaduotojas” V. Uždavinys, 
sakydamas vienoj Cnicagos 
parapijoj prakalbą apie Vil
nių, pareiškęs, jog lenkų ga
lybė, tai tik “išpustas bur
bulas.” Na, jeigu taip, tai 
kam čia ponas Užnavinys 
gaišina laiką su fašistinėmis 
deklamacijomis po Ameri
ką bevažinėdamas? Tegul 
važiuoja greičiau atgal Į 
Vilnių ir nušluoja nuo jo tą 
“burbulą” šalin. Mes jam 
užfundvsim ir šifkortę. O 
gal jis bijosi, kad to “išpus
to burbulo” nenutrins? Bet 
jeigu taip, tai kokiems ga
lams jis tokias nesąmones 
tauzija.

PASISEKIMO
1937 m. Didžiojo Bostono

COMMUNITY FONDO VAJUI

prie naudingo valstybei dar- gyvena lietuviai. Fašizmas v-.-L-zi^moC;e tvbo. Taigi “Draugo” redak- nepakenčia kitu tautu, todėl yjM°™¥‘s. komitetas ty- 
tonai gali nusiraminti. Lais- ps smaugia visus ateivius. ■vamaniai ju neplaus. Smaugia ir politiškai, ir e-15tumla • |am dlrbą

J H ^iu<au6tt, y y c pirrnvn. Uždavinys sunkus,
---------------- konomiskai. Prie demokra- -r-liv+iŠEIMYNŲ ARDYMAS DA- tinės tvarkos Urugvajaus:nes vLa Iei.ktb kad 

ROS! PELNINGAS BIZNIS dartūniĮjkm^ ^jrbdavo^ ^j^tatį'SUS j£
cių žmonių nnktą demokra
tinę valdžią, ir prašalinti

Buvo laikai, kuomet per-
“A. L. Balso” rašytojas 

sako:
siski rimas tarp vyro ir pa 
čio<? sukrekdavo kiekvieną 
religingą žmogų. Romos ka
talikų bažnyčia, kaip la
biausia nuo progreso atsili
kusi Įstaiga, nepripažįsta 
divorsų iki šiai dienai. t 

Tačiau gyvenimas vietoje 
nestovi. Kasdieninė žmonių 
kova už būvi iškelia naujas 
idėjas ir keičia supratimą 
apie dorovės principus. Di-, 
vorsas šiandien jau nedaro 
nei gėdos, nei “grieko.” Net 
ir popiežius jau sutinka su-! 
laužyt “moterystės sakra
mentu” jeigu jam kas gerai 
užtai užmoka. Gi Ameriko
je hažnvk- -s a*rrik» pei

“Lietuviški fašistai Įsirįžę 
peikia demokratiją, o laižosi 
prie fašizmo. Bet jie nenori 
matyt tos tikrovės, kad fašiz
mas netik suvaržė ateivių įsi
leidimą, baigia smaugti jų 
spaudą ir visus ateivius, nors 
jie ir kas žin kaip garbintų fa
šizmą ir jam tarnautų, vistiek 
traktuoja tik taip, kaip Hitle
ris žydus.

“Taigi lietuviški fašistai 
Pietų Amerikoje nusideda ne
tik prieš šviesią demokratijos 
idėją, bet žudo ir lietuvybės iš
laikymą užsieniuose.“

syki ant visados naktibal
das, carbemius, dykaduo
nius, kuriems Lietuva tik 
tiek rupi, kiek jie gali sau 
naudos iš jos iščiulpti 

Vykdomasis Komitetas 
eina savo pareigas sąžinin
gai. Mes turim tik jį remti 
pinigiškai, nes didelės su
mos pinigų reikia, jei norim 
greitu laiku sulaukti gerų 
pasekmių. Dalinai ši darbą 
dirba ir Etinės Kultūros 
Draugija, būtent — piliečių 
švietimo darbą. Bet jai irgi 
reikalinga piniginė para
ma, ir mes turim ją remti— 
vieni užsiprenumeruodami

Jau kvepia Kauno senvičiai.

Pradėjus Brooklyno “Vie
nybei” eiti dienraščiu, tuo
jau pakito jos turinys ir 
dvasia. Beveik pusė joje tel
pančios medžiagos yra pa
gaminta Kauno tautininkų 
virtuvėj. Telpa ilgiausi 
straipsniai apie Kauno ko
mendantūrą ir kitas praš
matnybes, bet apie tai, kad 
tautininkų diktatūra smau
gia liaudies organizacijas ir 
laikraščius, “Vienybėj” nei 
žodžio. Kauno senvieių kva
pas joje nustelbė viską.

Prof. Gnaibau

TRAGEDIJA DĖL MEI- 
LĖS.

Spencer, Va. — Vienoj 
farmoj netoli nuo čia buvo 
baisus Įvykis dėl meilės. Tu- 
’as Myers supyko ant savo 
merginos, kad ji jo nemyli, 
ir nušovė ją, jos tėvą, moti
ną, o ant galo ir pats nusi
šovė.

Šiai didelei apylinkei dedančiai pastangų sukelti 
suvargusiems fondą, kuriems nušvis vilties ir sura
minimo spindulys, The Boston Edison Company 
linki geriausio pasisekimo. Mes ir gi prisidedame 
prie šio garbingo darbo, kurį dirba penkiolika tūks
tančių pasiaukojusių asmenų, kurių daugelis yra iš 
musų Įstaigos, atsidavusiai dirbančių šiame vajuje.

THE BOSTON EDISON COMPANY
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RAS SKAITO. RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS I IETUVIU GYVENIMAS KAS MEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEKEIKIA

CLEVELANDO ir APIELLNKĖS ŽINIOS
D?r apie L. K. Darželio 

bankietą.
Kaip jau buvo laikraš

čiuose rašyta, L K. Darželis 
miesto prrke yra užbaigtas. 
Taigi buvo surengtas už- 
baigtuvių bankietas 16 sau
sio, šv. Jurgio parapijos sa
lėj. Ir galima sakyti, kad 
bankietas pavyko gerai: 
publikos atsilankė apie 600 
—tai didelis būrys musų ko
lonijai.

tikuoja, pamokina, tai jie 
dar labiau straksi.

Vasario 18, 19 ir 20 Dar
želio sąjunga rengia dideli 
bazarą Lietuvių salėj.

“Dirvai” atsiras pavcjing-s
konkurentas.

Kiek teko nugirsti, tai 
apie kovo mėnesi Clevelan
de pradės eiti katalikiško? 
pakraipos sąvaitraf ris. kurį 
.edaguos Povilas Šukys. 

Programą vedė sąjungos į Bendrovę laikraščiui leisti 
sudarys keli vietos biznie
riai, o gal ir vietos kunigai 
prisidės. Manoma, kad laik 
■aštis bus astuonių puslapių. 
Vadovybę paims gal adv. 

H. Vargo, Sąjungos vieš- Petras Chesnulis. Daugelis 
pirmininkę Mrs. O. Mit-jmano, kad katalikų laikraš- 
ehelich, Jeną Brazauską ir tis bus stiprus konkurentą? 
visų daiželių sąjungos nii- “Dirvai.”
mininką M r. Wolfroma. Bu-

oiimininkas adv. P. Chesnu- 
lis, iš eilės pakviesdamas 
šiuos kalbėtojus: .kun. V. 
VilkutaitĮ, miesto majorą 
Buitoną. parkų direktorių

vo ir kitų kalbėtojų, bet bu
tų perdaug visus juos minė
ti. Visi kalbėjo trumpai h 
maž daug ta pačia tema: 
linkėjo, kad tarpe lietuvių 
butų vieningumas ir kad vi
si dirbtų savo tautos gero
vei.

Baigiant kalbas, pirmi
ninkui adv. Chesnuliui ko
misija padovanojo rašoma 
plunksną už jo nenuilstami 
darbą. Jo moteriai buvo į- 
teiktas gėlių bukietas. Yra 
ir daugiau valdybos ir ko
misijos nariu, kurie yra 
daug darželiui pasidarbavę, 
bet gal nei vienas tiek laiko 
nepašventė, kiek p. Chesnu- 
lis per septynetą metų.

Juozas Blaškevičius pa
dovanojo kone visą maistą 
šiam bankietui. Tai buvo la
bai didelė auka, pavalgy
dinti apie 600 žmonių. Sa
lės išpuošimu daugiausiai 
darbavosi Paulė Glugodie- 
jiė.
ir kom

NEW KENS.NGTON, PA. £ M
Piepaprastrs įvykis.

Nepaprastai drąsus plėši
mas.

Tris ginkluoti banditai
užpuolė Hotel Chain Co. Fisher Body darbininkai 
ofisą ir pagrobė apie $10,- laikosi gerai ir mano sėslųjį 
900 pinigų, kurie buvo pa- streiką laimėti. Darbininkų 
ruošti darbininkų algoms, vadai sako, mes nepasiduo- 
Užpuolimas įvyko tuo metu. sime ir turime streiką laimė- 
kada darbininkai sustojo į mėti. Sako, šio streiko pra- 
eilę ir laukė, kol atidarys laimėjimas butų didžiausi?
kasos langelį. Trys nepažis- smūgis darbininkams atei- , , . , .
tami vyrai irgi pristojo i ei- ty. Nors dirbtuvė ir būna "
lę ir artinosi prie langelio, o policijos apstatyta, tačiau
kada prisiartino, tai atki- darbininkai 
šo revolverius ir pagrobė vi- ir stovi 
sus pinigus. > reikalaudami. Kompanija

SLA. 192 kuopa čia buvo Kaip m 
nutarus surengti balių ir 
pelną paskyrė lietuvių kam
bariui Pittsburgho Univer
sitete. Taip buvo užrašyta

KAS VEIKIAMA CHICAGOJE.
Pokilis teisėjui T. Žiuriui 

pagerbti.

Sausio 24, kaip 6:30 va
karo, Del Prado Kotely įvy
ko Lietuvių Prekybos Buto 
suimoštas pokilis teisėjo T. 
Žiurio garbei.

Nors viešbutis ir ne pir-

vtikėjų, bet jie netaip “pa- 
rr.ozoti.” kaip Friburgo auk
lėti tautininkai. Kad ir den
tinas Draugelis: šiaip nu
duoda kaip didelis sanda- 
rieeių lyderis, bet prieš ro 
mėčius linksta kaip smilga, 

šis prekybos butas tikrai
mos klasės, bet atrodo gana galėtų būti lietuviams nau- 
moderniškas. Jo vidus gels- dingą draugija, jei jos va- 
vai rausvomis svastikomis ir dai nebūtų siauro nusistaty- 
indijonų plunksnotomis gal- mo žmonės. Kad ir šio vaka- 
vomis išmargintas. Atatin- r9 programa: kaip nevyku- 
ka musų “tautiškiems” pa- s:?i ji buvo vedama! Kurtu-
rengimams. čia gražiai pa- rei° 0Ut Lietuvos Himnas, 
sipuošus musų “elitas”—po- orkestrą užgrojo koki tai 
nai. ponios ir panelės—tie- inaršą; apie tai net ir sve- 
siai traukia i “Krištolo Sa- timtautis pastebėjo. . Pro- 
lioną.” Ncnoilgam ir aš ten gi'EKia baigėsi solo damalė- 
nribuvau. Tarp susirinkusių m:-s' Svečjąi. vieni skirstėsipr
žmonių matėsi kun. Aibavi- ‘i»mo, 
čius, kun. Baltutis, arkyv. kiam 
Genictis, adv. Gugis, ponios 
Kirienė, Elina Paukštis ir 
Savickienė. Zenonas Pocius, 
Stulpinas, Dr. Strikulis etc.

Po kokios valandos sve
čiai buvo pakviesti prie sta
lų. Visiems susėdus, tuoj 
pribuvo ir čekoladiniai pa
tarnautojai; jie skubiai ap-

kiti dar pasiliko šo- 
Jcn23 Dclpinac.

.Cj'UtZ t iJ

Sveiki

: laisvama
nius.
gyvi. “Keleivio 

ckaitvtoiai! Noriu jus 
sveikinti, nes jau apie 17 
metu kaip nieko neoarašiau

pa-

, i “Keleivi,” nors “Keleivis”tarnaTO svečius gaidvodi- feuv0 ;ausi, man0 ,ira!1. 
giais, sriuba, keptu kalaku-

gyvenam valdžios 
prieglaudoj.

v. , . r. £“.uu“’.n5lnu. R.ai*V"u‘ gas nuo 1912 metu. Bet nuoHashmgton, Pa., County v kava ir prieskoniais Tuo įabar i=u vė, ,.aši.
i c'rt'. Prancmi mylimam laiku jau pradėjo samytis ir (i Chicagos laisvama- 
Keleiviui, kaip čia mes dievas Ba chus kai kurie jšl.;nk

Pusry- .įau buvo bepradedą ragaumama “Tėvynėj” ir “Nau- senukai gyvenam. „
jienose.” Balius pavyko ne- čiams duoda mums kruopi- ra bet Riti dar lauke, pako!

ganizaciios korespondentu.
fpv pvpni iqi ; i v n uo.uo įic. v i.c- — _________ _ ... - __ . Riima lietuviu laisvama—

eilės- ravo blo^2i pelno liko $27.44. nes zupės ir kavos puodeli, kun- Baltutis palaimins. Kai nių kuor?a Chica.
Bst pircnininko moteris su- nori, g<*li gsut ir pic- jis padai c šventu pradžią ii
manė
gų 
mi u.

neduoti ir prie to da būna svaras mė- tas Drangelis. Jis tuoj pa- kasi. Ji turi savo tarpe gerai

--------- daro visokius “skymus,”
Sausio 10 dieną mirė kad darbininkus kaip nors 

Juozas Bankus, vaistinin- sumaišius. Siuntinėja jiems 
kas, sulaukęs 56 metu am- laiškus ir visokias kalteles, 
žiaus. Jis sirgo per daugeli kad pasirašytu, jog 
metų nervų paralyžium. Pa
liko žmoną ir vieną se 
Clevelande. Velionis 
laisvų pažiūrų ir jo mote
išpildė jo norą. sudeginda- kad nesirašytų ant jokių 

. . - ma kuna Wade Park kre- laišku, pakol unijos vadai
Žodžiu, visi valdybos■ natoi-įįoj. PHeš išsiuntimą nepamatys tų laiškų ar kor- 
miSi os nanai darbavo-kuno, jo mokyklos draugas teliu. \ isu ūpas geras.

atsisvei-

Roselande

kuopaipinigu

ckelbė komisijos pirminin- na keičiama, vakarienei bu- buka paplojo. dabar ruošiasi platesnei
kui Murauskui karą. Mu- na sumaišyta visokių daržo- Dabar pakvietė kalbėti veiklai. Priešmetiniame sa- 
rauskas turėjo bėgti iš salės vių ir taip pat kavos arba “D.” red. p. Šimutį, kuris, vo susirinkime ji paskvrė
:r paėmęs gatvėkari parva- pieno—kas ko nori. Duonos lyg ii- iš oro gaudydamas ik- mane savo korespondentu,
žiavo namo. Į valias. Tai ir viskas. Gult vėpimą, pradėio: “Čia mes taigi visų pirma ir kreipiuos

Kuopos pirmininko armi- vakare einam kaip 8, o ke- iš pavergtos Lietuvos susi- i jus. vienminčiai, per “Ko
ja, generolui Svipai vado- liamės iš ryto kaip 6. Atsi- rinkę atstovai, kunigai, dva- Jęivi.” nes žinau, iog “Ke-
vaujant, leidosi vytis rogė- kėlė tuoj gaunam pusryčiu, sininkai. daktarai, turime leiv’s” man padės laisvama-

virš $40,000 irengimui Lie- r, Lietuviu šis'choras daugbuna iietaus. Sausio 23 ^u™. tai Dragį « W Jienąsiš ny^di^a.ti.
tuvių darželio, bet daug u.,jau gerai ralavmtes ir n. Sakoma, kad generolas Kas nori, gauna kepurę, o Lokia laisvę?” Kitas atsa- sus laisvosios minties lietu-

— J - -- P ” » •- *- g roges bestumdamas apal- kas nori—skrybėlę. Lovos koj .Nagi, uz Friburgo auk- vius, kaip vynis taip ir mo-
pęs. Tuomet io vieton ture- švarios. Kur aš guliu, kam- lėtinių, už Romos kunigų...” teris, steigti laisvamanių 
ięs stoti staršas feltfebelis barys didelis, stovi 27 lo- šimutis barabanijo čielą kuopas po visa plačiaią A- 
Sakalauskas. vos> bet ne visos užimtos. Iš pusvandi. ir publikai nusi- meriką. Dirbkim laisvama-

Kuo tas žygis pasibaigė, viso yra du kambariai—vie- bode jo klausyt. Vieni pra- nybei visi ir rašvkim apie 
reteko sužinoti, bet 10 sau- na? iš vieno galo, kitas iš ki- dėjo rūkyt cigaretus. o kiti ?s>vo darbus “Keleiviui.”

i. kad viskas išeitu sekmin-, . . . , adv. Keršis pasakė
rai; o kas maistas nieko ne- ynimo prakalbėle.
kaštavo, tai koznas Įžangos' _____ "
doleris ėjo Į darželio iždą. Į 24 diena

Oras Clevelande labai ne
pastovus, ir daugelis žmo- 

Dailės nių serga. Viena dieną atšį-
Federalė valdžia išleido i choras surengė puikų vaka- la, kitą vėl šalčiau ir labai 
rš $40,000 įrengimui Lie- rą Li 
irių darželio, bet daug ir jau y 

patys lietuviai turėjo pridė- gerai 
ti. Dėl to pasidarė apie vauja dainininkas J. Kras- nieji žmonės pasakoja, kad 
$5,000 skolos, kurią dabar niekas, kuris užlaiko auksi- tekio oro žiemos laiku nei 
įeikia atmokėti. Taigi ir pa- nių daiktų krautuvę ant Su- atsiminti negali
i engimai dėl to yra daromi, i penor avenue 
kad finansų kiek sukėlus.
Valdžia yra paskyrusi dar

Jenas Jarus.

mo-! ku jis yra Tampos mieste; Muę draugija neblogai buvo

io generolo pavaduotojas to, o per, vidurį — vaistinė, tarp savęs ėmė Mažeikio Tegul jis būna musų tarpi- 
davė pirmininkui šitoki ra- Yra daktaras ir pagelbinin- ninlcas

Vietos veikėjas ir biznie- 
apie SlljOOO musų darželio; rius Kazys Petraitis išyažia- 
pagražinimui, bet iš tų pi-|vo Floridon._Dabartiniu lai- 
nigų skolos negalima
keti.

PEABODY, MASS. 

Mirė Martinas Pangonis.

.vėliau žada aplankyti ir ki- gyvuoja ir pusėtinai dar- kova buvo sunki. Muralia.-.ą 
adom jau namie. O ka mes 

laimėjom? Nagi jis išvadi
no mus durniais, tai ir vis
kas.

Paskui šį raportą daoildė 
da ir pats generolas Šviną.

rražiausis. pagražinęs \nies-,monę nuosavame name Cle- banketas, per kurį jaunuo- 
to parką. Jis ragino, kad lie- velande. Jis mano praleisti liai padainavo ir pašoko, 
tuviai padėtų dar didesnį apie trejetą mėnesių Flori- Šokiuose geriausia pasižy-
užrašą: Lithuanian Culturai doje. mėjo jauna Birutė Petkus. įaioEi,

Publikos buvo per abu va-

spycių" kartoti.
Muilą nusiprausti duo- Vienas iš geriausių kalbė- 

gerą. toių buvo svetimtautis tei-
Moterv ligoninė turi tik sėjas John J. Sonsteby. Jis, 

vieną kambarį. Moterims matyt, gerai pažįsta atei- 
prižiurėti yra dvi slaugės. vius ir savo kalboje pareiš- 

Vincas Krauziys. kė, kad ir lietuviams politi-
-------- koje yra skajsti ateitis. Jis

Pittsburgh, Pa. — Lietu- buvo geriausis šio vakarti

ninkas. Apuokas.

Naudokitės Kny
gomis.

SPRINGFIELD, ILL.
Springfieldo lietuvių 5 

pregresyvės draugijos už
trasą 

Garden.
Lietuvių darželis ineina

tarp dviejų bulvarų ir iš rengiasi prie didelio paren- gerokai pelno.
abiejų gražiai matosi. Ir tai'įgimo 7 vasario. Tai bus pa-Į Tik liūdna, kad draugija rankom 
bus atmintis priaugančiai' minėjimas Lietuvos nepri-: neteko vieno gero savo lo ,anKOt>e-

lom, 
pa d ariS“?e0^_,:.1“&v^“?,jr»draUgijai lik° Uo pMeai dabar randa
si?

ir dabar nutarė jį da nuo Lietuvių Prekybos Bu- 158 ir 275 kuopos, o'taip 
Nugi kambario komite-;padmintl Daplrko daugiau .to . . pat ir Chicagos draugijos
Tol r!,Kov ™iu"ŽPn1^ ir nori dastatyti pne- Po to kalbėjo teiseias žiu- brenčius laiko tenai
Tai jau dabai pervelu, |r,, hiri-imn kinti, eals orim. ns. Iš jo kalbos, duodasi ma- susirinkimus Knvgų yra 

yra nuoširdus ir dauąiau kaip 500 egzemp-
_ , zmo?us. licriu. visokio turinio, ir da-
Rodos, kalbų buvo užtek- bar da bvp dau{rian naujųlietuviai čia gyveno ir dar- kos automobiliaus užgauta dzio. Liko nubudusi mote- 

bavosi. ' Emma Ivanauskaitė. Jai nu-'ris, du sūnus ir duktė ište-
Tik viena kliūtis tarp mu- laužė koją. Ji gydosi namie.

sų randasi, kuri darbui pa- ‘ --------
kenkia, tai pavydas ir arti-! Juozas Versiackas, geras 
mo neapykanta. Prieš ban-’ siuvėjas ir geras tarpe lietu- 
kietą komisija sumanė pa- į vių veikėjas, dirba Raab 
rengti du stalu: vieną są- Brothers firmoj. Taigi, jei 
jungos delegatams, o antrą kas iš lietuvių ten užeitumėt, 
musų profesionalams. Bet prašykit, kad Juozas jums 
štai, dar bankietui neįvykus patarnautų.
“Dirvoj” jau išsišoko* ‘icri-i --------
tikas” ir ėmė “pranašauti,”! Lietuvių Kultūrinio Dar- 
kad komisija apsivils duo- želio Sąjunga nutarė rengti 
dama atskirus stalus “gar- Lietuvos nepriklausomybės 
bes jieškantiems žmonėms.” paminėjimą apie 15 vasario. 
O patys “D.” rašytojai vi- Manoma, kad gali dalyvauti 
suomet bėga į parengimus ir konsulas Budrys iš New 
i? anksto, kad tik gautų at- Yorko.
sisėsti į pirmutines vietas, --------
vadinasi, patys tos garbės Sausio 19 dieną mirė Kas- 
j ieško. Jeigu šitokių išsišo- tancija Pastamokienė. Pa- 
1 ėlių nebūtų, tai visuomeni- laidota 23 sausio. Liko vy
ris darbas eitų daug sklan- ras, dukterys ir vienas sū
džiau. O jei kas juos pakri-1 nūs.

kėjusi už Vince Jasevičiaus. 
Velionis buvo kilęs iš Alv-

BALTIMORE MD. 

Apmušė ir apiplėšė lietuvį

Sausio 23 d. Antanas Kar

-Šio- RnaL Piogramo vedėjas partraukta iš Lietuvos. Tai- 
vis dar nebuvo patenkintas. • - — i .-

taus apskričio, Rumbonių sokas ėio iš Lietuviu svetai- 
parapijos, Miklusėnų kai- nės West Lombard gatve, 
mo; Amerikoj išgyveno 30 Staiga jį užpuolė plėšikai, 
metų. Buvo rimtas ir drau- davė “bile” i galva, sumušė 
giškas žmogus, daug veikė įr apiplėšė, 'atimdami api 
draugijose ir skaitydavo pa- qo doleriu.
žangiuosius laikraščius," y-
oač mėgdavo “Keleivį.” Plėšikai rubaiuvyklo* . _ . .
Dažnai sakydavo: “‘Relei- jono čėsnos rūbų dirbtu- Philadelphia, Pa. — Žy- pie politikių ir, palinkėjęs 
vis’ yra mano mylimiausi? Vėn plėšikai isibriovę pasi- miausia lietuvių organizaci- P; Ziunu’ geros kloties at- 
draugas!” Nors ilgai sirgo, ėmė dalį rūbų ir paspruko. 10 voriinomo sisedo. viena ooma kitai
tačiau su “Keleiviu” nesi- į pr. Aniuolio rubsiuvyk-

IVatsrbury, Ccnn.-
mis dienomis šie lietuviai Y,JS,°.ar neuuY. gi prašome jomis naudotis,
čia tano Jungtiniu Valstijų Gal jam atrodė, kac susinn- Knvgcs vra išduodamos
_ r* • . rA_  tn_ kimn nvncui r»PQiL’lminin i ’•!

ginskas. Vincas Pinevičius, we want somethmg dorinę, mėnesį, o jeigu nespėji

skyrė iki pat mirties. - ^'išlaužė duris, bet nespėjo 
Į kapines velionį lydėjo nieko išsinešti; vienas plėši-

daug automobilių. Visiems kas pagautas, 
draugams, dalyvavusiems 
laidotuvėse, žmona, sūnūs, 
duktė ir žentas taria nuošir-

BR1DGEWATER, MASS.
Klaidos atitaisymas.

Sausio 20 “Keleivio” lai
doje tilpo iš Bridgevvaterio

ia vra vadinama “Muzika- , . ,
no'Namo Bendrovė.” Ji tu- pastebėto: Father Baltutis 
ri pasistačius ir labai gražų means pusines?. O antroji 
namą, kuris tačiau pavadin- sako: Jis perlų nebarsto, 
tas labai nevykusiai: “Mu- Ant pabaigos dar kalbėjo korespondencija, kurioje 
zikališka Salė.” Turėtų būt Justinas Mackievičius. dak- buvo pasakyta, kad 30 sau-

Gripas siaučia. į iau bent “Muzikos Salė.” tarai Strikolis ir Bagdonas, šio tenai yra rengiamas kon-
Daug lietuvių Baltimorėj Dabar ši draugija mini savo Jie kalbėjo įdomiai, nuošir- certas su šokiais, čia kažin 

dų ačiū. O tau, Martine, lai dabar serga gripu, bet dar 30 metu sukaktį, nes ji įsi- džiai ir rimtai. kaip įsiskverbė klaida. Tu
kure prieš 30 metų.

Nemuzilcas,
būna lengva ilsėtis šios ša- nei vienas nuo tos ligos ne 
lies žemelėj! Draugas, mirė. A. K.

Tarpe svečių matėsi ir retų būt ne 30 sausio, bet 6 
daugiau visuomenei žinomų vasario. A. Kandriška.



Ketvirtai! Puslapi*. KELEIVIS, SO. BOSTON. Nu. 3. — Vasariu 3 d., 1937 m.

h

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

■■—Tegul bus pagarbintas, 
MaikęC

—Labas, labas, tėve’. Kas 
nauja pas tave?

—šlėktos navvnos, vaike.
—O kas?
-—Mane vėl sureštino.
—Už ką?
—Visai be reikalo, Maike.

' —Aš nenoriu tam tikėti, 
tėve. Visai be reikalo polici
ja tavęs neims. Verčiau pri
sipažink, ką padarei.

‘—Gtšpadinę biskį pastū
miau.

—O kam ją stumei?
—Susirpkavom biskį, na, 

ir pastūmiau, kad prieš vy
čių generolą sprečinasi.

ATVIRAS LAIŠKAS IR PAKLAUSI- r , , C1>
MAS L A. B-VĖS DIREKTORIAMS. LlCtUVA J\TyZlt} OCSCltUOSe
Kokiais motyvais remda

mies tamstos, direktoriai. 
f:kv«*jat IJetuvos Atstaty* 
.rc bendrovė^ paskutinius 
.-emu*, laikydami visai ne- 
r ‘Ir1nf)a nuolatini rašti-

džia ir SLA.. ir Lietuvos At 
statymo B-vės narius, ir da 
kelia lermą kaltindami kitu-.

Man labai vra idomu, ko
dėl SLA. viršininkai nena- 
ima to namo i savo nuosa-

---------- PARAŠĖ J. LAISVŪNAS ----------
i Paimlu iš “Laisvosios Minties” išleistos brošiūros.)

rmką? Tr likvidacijos komi vybę? Daug prastesnius na- 
. matyt nori bendrovę mus paėmė, o šito—ne!*Ko-

HLviduoti išmokant po $36 dėl? Ar jie laukia, kol tie 
■’ • vai'p raštininkui algos, politikieriai viską suvalgys? 
Kai :a«tin:nkj»s viską suval- Jei iš Liet. Ats. Bendro- 
gys. tai mažiau darbo bus vės nebus gauta tinkamo at- 

1 v- ’uotl Juk tai tikras sakymo, tai reikes kreiptis i 
kand-da*! Laikyti žmogų Alba ny, N. Y.. Teisių De-

(Tąsa)
Nesenai buvo minimos Kražių 

nių 30 metų sukaktuvės, kuriu proga musų 
kunigai nepamiršo priminti bažnyčios 
“nuopelnus” liaudžiai ir lietuvybei. lodė! 
pravartu bus pažvelgti i tą negarbingą 
vaidmenį, kui j Kražiuose suvaidino kuni
gai. Pasklidus gantlanms, kad mūrinė 
Kuažių bažnyčia bus uždaryta, kražiečiai 
1892 m. vasario 7 d. pasiuntė carui prašy
mą palikti jiems murinę bažnyčią, o ver
čiau nugriauti senąją medine. Vidaus rei-

vakaruštų net ir mergas dir
žais aplupdavo. Ale užtai, 
Maike. ir parėtkas buvo ge
ras ant svieto. Kas daugiau 
snapso išgerdavo ir smar
kiau mušdavosi, to visi bijo
davo. O dabar žmogui nėra 
įckios pavožonės, no mader 
koks didelis tavo kulokas.

—Tu kalbi apie tuos lai
kus, tėve, kuomet Lietuvoje 
viešpatavo kunigai. Tai bu
vo tamsus, žiaurus laikai. 
Moteris tuomet buvo panie
kinta. nes taip mokino kata
liku bažnvčia. Bet tie laikai «■
jau praėjo. Kultūringas pa-' 
saulis šiandien pripažįsta, Į 
kad motelis turi turėt tokias

I lų” titulus. Įvairaus plauko friburgiški 
skerdv- i “daktarai” ir ultra katalikiški “istorikai”

: klastoja netolimos praeities1 istoriją, pri- 
savindami klerikalizmo šulams didžiau- 
rus nuopelnus kovoje su rusų priespauda, 
rusinimu ir lenkinimu. Tikrumoje yra vi
sai priešingai. Kunigijos tarpe kovotojus 
dėl lietuvybės galima suskaičiuoti ant pir
štų. O ištikimus “ciesoriaus tarnus,” grau
denusius liaudį mylėti ir gerbti carą ir 
“teisėtą Dievo pastatytą valdžią,” galima 
kaičiuoti šimtais ir tūkstančiais.

pavergė Lietuvą ir pradėjo 
tautinę sąmonę, vyskupai 

asininkai dėl to nei truputį 
sakė: “Kas, kad žuvo šios 

žemės tėvynė? Juk dangaus tėvynė dar 
neprarasta!” Aišku, koks čia kunigams 
gali būti skirtumas, ar lietuviai laisvi, ar 
caro jungan pakinkyti: bile tik jie lanko 
bažnyčią ir neša klebonijon savo skatikus. 
Caras Mikalojus I žiauriai numalšino su
kilėlius: tūkstančius jų nužudė ir ištrėmė

bernateriaus adjutantui Golobovui, kad 
iis naujos murinės bažnyčios nenorįs, nes 
tuomet jam butų neparanku naudotis se
nosios bažnyčios laukais, kurie yra anapus 

d?ta?aš7ar^vsiu daug^la- Kražantės upelio. Rusai tuomet nutarė už- 
čiau apie ta Bendrovę, nes dar-vtl murln? bažnyčią. Bet tų pačių kum- 
reikės atsakvti vienam iš tu paraginti, kražiečiai pulkais susirinko 
politikierių *ką bendrovės ^intl bažnyčią nuo rusų, pastatė sargybas 
naskutinius kaulus
kur jis vis patėmijau 
na Dr. Pocių, už subankru-
vžHle^žSžio 'nesako metu slaptai įlindo į bažnyčią ir norėjo 
kad ir jis pats daug l-e to nešt, ęakmmeM, Be,
prisidėjo, imdamas po $30 ba jį nūn ei e, sunso, apmušė ir verte grą- , •
i dieną, ir jo draugas Žiuris zinti sakramentą atgal į altorių. Spalių 7ri-1“ * 
taipgi turi nemaža bendra dieną, atvykus ispravninkui. kun. Mažei- 
*u ta bendrove, nes, kitaip ka apskundė ispravninkui Yichmanui jį R 1 
žinom, Resursinas subank- mušusius kražiečius: šarauską, Nuvikie- 
rutavo jau kada Dr. Pocius nę. Praną ir Marcę Klapatauskus. El. -Ja- 
buvo Lietuvoje. sevičienę, Zajauskienę ir daugelį kitu. Vi-

Pas mane randasi Dr. Po- , si jie buvo suimti, o vėliau sugrusti į kalė- 
ciaus laiškai aukščiau minė- iimą ir nubausti. Apie šitą klebono Re
tu reikalu, taip uat laiškai nadzkio ir kun. Mažeikos elgesį parašė 
A. B. Strimaičio ir net poli- kun. Yeblaitis Į “Naująją Romuvą” 1933 

metų.
Kražių skerdynės tikintiesiems davė 

skaudžia pamoka ir parodė, kad kuni-! 
gams ne tikėjimas rupi, bet “žemiškos 
marnastįs.” Gubernatoriui į Kražius atvy- 

F. Živatas. kus, bažnyčios gynėjai pasitiko jį su kry-
------------------------------------------------------------------------- žium ir caro portretu. Pulti žmones, nešan-
NEŽINOMA RANKA PAGROBĖ PA- čius tokias relikvijas, buvo nepatogu. To- 

CI rDT 4 C l>t>4 VrFVVPFC dėl žandarai pirmiau atėmė caro portretą.S Lt E, r 1 du AS il/li i it 1 &&&. y Kelmės klebonas daugelis išplėšė iš žmo
nių ranku kryžių: tada žandarai jau dra-, . .. .

1915 m. vasarą, artėjant sakęs pastatyti jam tik slėp- ųaį pradėjo mušti bažnyčios gynėjus. Bet1 ? ,,aujamos Losijos turime mokintis rusų 
Kauno, tuvę po žeme, nes labai nu- žmonės žandarus greitai išsklaidė. Tada Ka*JO>’ neužmiisdami lietuviškos, tunme 

dauguma gyventojų pabėgo sigando vokiečių bombų, buvo pakviesti kazokai. Tie žvėriškai puo- :USU

grąžinti tom vargo pelėm, 
kat os su tokiu pasišventi
mu tada pirko Liet. Atsta
tymo B-vės šėrus. kad tik 
Lietuvai pagelbėti! O šian
dien keli politikieriai, kat
rie iš lietuviškos politikos 
gyvena iau keliolika metų, 
nori paskutinį centą Įtrauk
ti į savo kišenių! Romanas 
Kaiuža su nekuriais tų poli
tikierių nugraužė geidausią 
mėsą, o šitie dabar nori ir 
bendrovės kaulus nulaižyti. 
Ir tuo naciu laiku tie begė
džiai dar šmeižia kitus, buk 
tas ir tas išnaudoiąs SLA. 
Matyt, nori nukreipti žmo
nių akis nuo savęs ant kitų. 
Juk visi žino, kad SLA. turi 
340.000 mortgičių prieš 
Liet. Ats. Bendrovės namo 
iau nuo pat to namo nupir- 
k’mo. ir dar nei cento tos 
sumos nėra atmokėta. O ne
reikalingam sekret oriui 
(Strimaičiui) kas sąvaitė iš
mokama po $36 nereikalin
gos algos. Tai ve, kas dau
giausia skriaudžia SLA.

Tie politikieriai skriau-

“mismanegement” draugi
jos reikalų.

Na, tuom tarpu bus gana. 
Bet jei teks kitu kartu rašy

ei ios viršininko iš Pheonix- 
ville. Pa., kur mane masė 
atvažiuoti ir pamatyti, kas' 
buvo kalčiausis dėl Resor- 
sino bendrovės bankroto.

ipgaudinėtojais 
nkais.” Jis gii

į kados daugiau neklausyti tokių “peklos 
kurie šiaušiasi prieš “viešpatį 

Tai šitaip jie kovojo su svetimu- 
pauda. Bet visvien nūnai musų vai

kai liepiami tikėti, kad vyskupas Giedrai
tis buvo “tikras Žemaičių apaštalas,” nes 
taip parašyta kun. Yaitiekaičio “Bažny
čios istorijos vadovėly.”

Lietuvos liaudis buvo beteisė ir panie
kinta. Ji vilko pavergėjų jungą, kaip juo
das jautis, dažnai suklupdamas nuo kardų 
smūgių ir nagaikos kirčių. O jos ganyto
jas vyskupas V alančius teikė jai šitokią 

1 paguodą: “Melskitės už visus stonus Cie- 
už Ministerius, Gubernatorius ir 

kitus kareiviškus ir šiaip jau viršininkus.” 
Vadinas, už visus, kurie jums lupa kailį,- 
melskitės. Savo ganytojiškame pamoksle 
vyskupas Valančiuč aiškiai pasakė: “Kar- 
ą ant visados atsisakykime nuo minties, 
jog busime kuomet nors savarankiška tau
ta nepriklausoma nuo rusų. Būdami dalele

—Ir sakai. kad už tai pa- teises. kaip ir vyras• To-’ ~ ' e
tekai i belangę? į* negali jos muštu teve. dauguma ^.ve^oj

~ Prie-to da truputį į kup- atsuako skalbti tavo R gįĮumon. Tik 1917
ią bobai sudaviau 

—Reiškia^ tu ją 
—Koks ten

mušei? 
mušim

Maik,<?! Pora kartų kuloku į 
sppandą....

—Tai;kodėl tu taip darei,
tŠvsf. -

»—kam ii mano enkečio 
ųeišskalbin? Įdėjau į žluk- 
tą! !tid išskalbtų, o ji ištrau
kė ir atnešus į mano ruimą 
numetė nečvsta man ant lo-

nosmes. 
—Jeigu

1915 metų rugpiučio mėn. 'ė beginklę minią: kapojo žmones kar-
__  ,,a pradėjo grįžti kare Kauno tvirtovės komendan- Jaįs> badė pikėmis, pliekė nagaikomis

jC1- M-n'kp rnVe mann fren- pabėgėliai. Vokiečiu okupa- tas apleido fortus ir dau- daugelį sumindžiojo arkliais ir sugrudo į 
'11Ras: į* Ąž’vprčinii na< 7-i. :cij°- laikais apie 314 visų giau niekados čia nepasiro- Upę. o kurgi tuo metu buvo kunigai? Jie 
n 11 1 krištiiona * Kauno nekilnojamų turtų dė. Su generolu Grigorjevu -avo misiją jau buvo atlikę, parodė val-

' Laimingo"- kelionės įuY0 Pa^kta Dievo valiai, pabėgo nemaža ir kitų caro džiai savo ištikimybę—ir pasislėpę klebo-

tu šitaip kalbi.

teve. Tekius paliktus namus, ku- valdininkų, kurie da nespė
riuose negyveno vokiečiai, jo pragerti, ar parduoti sa- 

ismarkiai draskė visi, kas vo namus.

nijoje ramiai laukė kol kazokai apsidirbs 
su jų parapijiečiais. Nei vienas iš jų nera- 
lo reikalo užtarti žudomus žmonos.

Kražių skerdynėse keliatas žmonių bu
vo mirtiYiai sukapoti ir užplakti, kelios de
šimtys buvo sunkiai ir lengviau sužaloti. 
12 moterų kazokai išgėdino (iš kurių de-

įgalėjo. Iš ju nešė plytas, šie- Šiomis dienomis paaiškė- 
iiunLLKią. mojus ir kitką. Po karo Kau- jo. kad viename tokių na- 

Buvo laikai, kuomet N oi:- ne f]ar |)UVO (|au? pastatų ii mų. kuri buvo palikęs Vy- 
. vYo<yĮo lietUMU sąles bend- sĮdVpŲ kuriu savininkai ne- tauto prospekte vienas rusų 

vos. Sako. perdaug saporko rovei virdavo kova. Dabai ižo iš Rusijog Tokius tlP, armijos karininkas-inžinie- n-nios mirė), daugelis bažnyčios ^nėju
nuo pypkes^ tai jai širdį su- jau kitaip. Vietoi peštynių,^ valdė Kauno mie?t0 val. rius buvo paslėpti dideli ....................  * ' ’’ • -
bntkuia Na. tai pasakyk daoar vis; dirba is vieno sa-jdvba arba tu turtų ipėdi- turtai rusu armijai iš Kau- 
Maike kaip uz tai nemust? les labui. Todėl smagu pra-j niab i920-1925 metais pa- no. Esą. 1915 metais, kai vo-

Trm”ilaS neI)at.in.!>a- *e7 ne;st1’ kad bendromis pradėjo grižti iš Rusi- kiečiai pradėjo supti Kau
re. Kodėl tu negali išmokti mišria mosiamas koncer-,^ jų savįninkaf ir juos pa- ną, į tą namą atvažiavo vie- 

t \a>aiio tneną. o valan-.£jįm(|avo j(|omu pažymėti. nasiusu karininkasiružka-
i V. a"ikad Lietuvoje turėjo daug sė skiepe labai daug aukso
lytau- vietiniai ir tolimes; namu ^vanl car0 genero- ir sidabro. Užkasdamas 
niu ko!onW veikėjau Is !aiir-va,dininkaj
Wor«aeno bus J. Saba-, Priež kara Kaune 0
bauskąs ir \ . Tumams o ,s ž « valdininku. Jie 
Pi-ov:den«-radio zvaigz- -ia Dirkdat.03i ..į.,^ jr

.statydavo nemuš. Caro val
džia atsiųsdavo

žmoniškumo?
—Ar tai tu sakai. Maike.

kad tas nežmoniška?
—Žinoma, kad ne.
—O aš tau pasakvsnj,

Mn’ke. kad bobas reikia 
mokvt.

pateko i kalėjimą ir buvo nubausti nuo 1 
igi 10 metų kalėjimo. O kunigai? Ar nors 
vienas iš ju nukentėjo? Aišku, kad ne. Jie 
caro valdžiai dar kartą įrodė, kad jie vra 
klusnus ir ištikimi caro tarnai. Ir popiežius 
Leonas XIII nepapeikė kunigų už tai, kad 
:ie gelbėjo rusams uždaryti Kražių bažnv-

mylėti. kaip savo brolius. Per visišką 
ištikimybę Rusų vyriausybei turime steng
tis įgyti pasitikėjimą, tada sugrįš ir gero
vė. nustota šviesiausiojo Monarcho malo
nė ir mums rusų pritarimas...” Tais žo
džiais jis graudeno lietuvių tautą ir skati
no ją atsisakyti savo švenčiausių teisių. O 
valstiečiams dar atskirai teikė ganytojiš
kus pamokinimus: “Jus, artojai, iš meilės 

j Dievo ir malonės visų meilingiausio Jo 
Mylistos Ciesoriaus įgijot dalybas laukų 
ir kitų geradarybių, ir vis tai atlikta pagal 
Ciesoriaus valią Jo rėdytojais. Jus dau
giau negu visi turit parodyti jūsų klusnu
mą tikrajai valdžiai...”

Tokie vyskupo pamokslai caro činov- 
ninkams labai tiko. Jie juos spausdino ru
ną raidėmis lietuvių kalba ir siuntinėjo 
klebonams, o šie savo rėžtu platino tikin
tiesiems. Taip buvo skiepijama lietuviams 
vergijos dvasia ir paklusnumas skriau- 
dėjams.

—Mušimas
mas. tėve. vietinis LLR Choras, ku-

—Gerai. Ma’ke. bet kaip riam vadovauja Iz. Jarma-
"i tu be mušimo gali boba lavičiutė. ir gros
išmokyt? Juk 
damas šbuba 
ko. kad ii turi 
Nr. o iei«ni ii

čia. Priešingai, juos dar pagvrė, o kražie-į, Šiandien kunigai išgarbina vyskupą Va 
•ius išbarė. Savo rašte jis patarė: “Būti ta1’V" es^s^)aias^s lr is eKtuos turtus karininkas sa

kęs. kad nuo tos vietos esan
ti visai netoli Kauno gelžke
lio stotis, tai reikalui esant 
lengva busią tuos turtus iš-

Kaunan gabenti Rusijon, 
fortams Bet vokiečių

keliatą lietuviškų knygelių. Bet rimtesnieji 
•'stoiikai labai abejoje. ar tos knygelės Va
lančiaus lasytos. Bet jei ir taip, tai visvien 
nuopelnų čia nėra. Nes tose knygelėse taip 

[ pat garbinama carų valdžia, skiepijamas 
ir keikiama pažangioji 

lietuvių inteligentija. Tų knygelių kalba 
buvo tokia, kad geriau butų buvę, jei jos 
butų visai nepasirodę. Tai tikras baibariz- 
mų rinkinys. Ir leidžiamos jos buvo tik to-

vierniems ir paklusniems šviesiausiam Cie- 
’criui. vožoti ir šėnavoti visas Ciesoriaus 
.vrc-nybes ant musu pastatytas ir karštai 
už jas melstis... Pildyti jų parėdymus ii 
taip elgtis, idant negautų priežasties mu-,

iaunuobu daug medžiagos fortams Bet vokiečių artilerija mis kaltinti ir šv. katalikų religiją peik- paklusnumas carui 
orkesti-a. P-Iės B^Sharo-aliu- arba sriprinti. Gene tuoj pradėjo šaudyt į Kauno i...” Tai tokia buvo Romos padėka Kra
tė ir B Yęčittė sudainuo® 10J.a* ir iHŽinieriai tą me- gelžkelio stotį ir bematant ’;in bažnyčios gynėjams.
duetą Dalyvius taipgi P džiagą vogdavo ir statyda- ją sunaikino. Traukiniai su- N‘e kitain vra ir dabar. Štai, “Lietuvos)
Jariukėna* " ii- K Vitartas iv0 sau Pu.ikius nimus Kau- stojo vaikščioję ir išvežti tų Žinios” 182 Nr. 1935 m. paduoda tokią ži- .. .........
Bus komedini ir kitokiu R.e: ^ai dienų yra už- turtų nepavyko. Paskui ir nute iš Pivašiūnų: “Praeitą pavasari sufa- ’ kad Raudis nemokėjo lenkiškai nei im

tas karininkas kažin kui natizuoti pivašiuniečiai (iietuviai ir len- ’-^ką1 • Aunigijai buvo g>vas reikalas 
dingo. kai), nepasidalydami pamokslais, ben’ ^le.f.1savo i g ėjas tokių knygelių pagalba.

Vienas rusas, kuris apie kelis.sekmadienius no bažnyčia už čiuprtu \\e-S R ka nau n n kas Prapuolenis rase, kad: 
tai žinojo, pasiliko Kaune tampėsi ir oėl tų peštynių no Alytaus apy-; .A^sk’J.V?s. a^ncauski.^ ne savo nue
iki šiai dienai. Kai tas na- linkės teismui bylinėjosi... Liepos 4 d. kai- S!I}£ąs išlepti penkia> knygeles rusiškom 
mas. kur turtai buvo paslėp- bamoj bažnyčioj vėl pasikartojo itin cha- ,aldėm. I>et paskui nedavęs savo patvirti- 
ti, tapo sugriautas, tai šis ru- rakteringos peštynės, jaunasis kunigas Ša- n]mo tdįį oe. to, kart i ūsų valdžia knvgeLų 

įklusnnma hažnvčioi ranKrascius, vyskupo jau leistus, davusi

nėra mokv- dė A. Mickevičiūtė. Dainuos

kunigas duo- 
aiškini pasa- 
vyro klausyt, 
naima ir ne

klauso? Kas tada reikia da
ryti. Atsiversk tu ta s-vo juokų.
moksliška knvga ir mž’u- ____
rėk. ar via tenai parašytas CALIFORNVOJ 
receptas, kokiu reikia bobai 
b'ekarstvų. kad ii kiaušiu?
Ai beč ju. kad nėra. Ta;°i

ŠALČIAI Aleksote, Šančiuose ir kitur.
PADARĖ $51.000,000 Jr ,nan?y išvaizda

NUOSTOLIU ir ?tlhus visai primena rusų
Californijoj netikėtai „dvaldiškų pastatų stilių. Ta

čiau rusų valdininkai ne il
gai džiaugdavosi namais,

tokiam atsitikime vra tik ėjo žiemos oįąs, pradėjo šal-i
vienas išėjimas, Maike—tai ti ir vietomis snigti. Tas la-,- . - .. - — «---------------------- r- ------------- .. __ __ . .
duot gerai į kuprą, ir dac oU bai pakenkė orančių ir kitu Pa.stat^tC1? 1S metĮzl^os, P^tųs ir jieškoti tų turtų. Ir kuloku ‘apšventino’ du maldininku: Bag- P€r?lu.l?tl kumgystę pameLUsiam asmeniui, 

__m s Imi tčvc 1\3'
negerai, kada už toki dav:- dų savininkai kūreno ugnį,4U'mas tokių namų savinin- Vėliau toj vietoj buv< 
mą patenki j belange. kad durnai .uždengtų sodus

-as pradėjo kasinėti jo pa- tas Alfonsas už nepaklusnumą bažnyčioj
. ... . ...... ......................... v. . . - matus ir jieškoti tų turtų. Ir kuloku ‘apšventino’ du maldininku: Bag- .............. ... , ,

taip vaisiu sodams. Išpradžiu so- skiltos fortų statybai. Dau- jis jieškojęs jų per 10 metų. džių ir Buivicką. Mat, šie, protestuodami kuris iškraipęs katalikų mokslą. Is 1 
avi- du savininkai kūreno ugni, S1311135 tokių namų savinin- Vėliau toj vietoj buvo pa- prieš lenkiška pamokslą, sauvališkai už- lairrte, kad rusai per neapsiziuieųmą“ •_ 1 —-------- --------------------- ------ . •• • ▼ , • A - .. . -w, . , T'inl/vocoinc i L’icn Lnriinvern

Ls tiesų, 
tuos

ų prasigėrė ir namus par- statyti nauji namai. Ir kai giedojo‘vardas Marijos.' Aišku, taip buvo vankrdsčiiis Įkišo kunigystę pameiusiam as- 
—Šiur. Maike, kad tas ne- ir tuo budu apsaugotu me- ^av® kauniečiams. Ir pats darbininkai kasė pamatus, visados, taip vra ir šiandiena. Kada tik meniul- Tas n pagadino visą dalyką. Jei 

gerai. Ate čia. vaike, kalti džius nuo šalnų, bet vėliau nauno iv niovęs
patys vvrai. kad negerai pa- liovėsi. Apskaitoma, kaditas, generc
rašo zakonus. Provos turėtų šalčiai pridarė Californijoj manęs pasistatydinti pui- sivers paslėpti ---- a

būt tokios, kain seniau Lie- $51.000,000 nuostolių. kius rumus. Jis Žaliakalny- niekur nieko. Juos pagrobė LIETUVIŲ TAUTOS ATGIMIMO
tuvo’ būdavo, kad vyras ga- ------z---------  'e .iau buvo nužiūrėjęs tin- nežinomoji ranka. STABDŽIAI. jr jo “rėdytojams.” Po antrojo lenkmečio.
Ii bobą muštravot kain nori. Pereitą sąvaitę Euroooie)karną sklypą ir jį užpirkęs. Ir dabar tas rusas dažnai Lietuvos kunigija labai didžiuojasi savo kai rtisu valdžia labiau pradėjo žvairuoti i

ku
> viai nacv įsaiiiciiuo? V IcdUUc, LctlĮJ \ I el II cldllvlJLV.dtlc< LIIN 4.1* 4.” * K. 4- 4- - •

liovės komendan- tai tas rusas stovėjo kas piemenys pešasi dėl sultingu ganvklu, vi- n,e tas nuotykis., musų tėvai butų turėję
rolas Grigorjevas, diena ir vis žiurėjo, ar neiš- sados avinams vilnos dulka...” * skaityti rusų raidėm atspausdintas knvg-
įsistatydinti pui- sivers paslėpti lobiai. Bet palaikes, vyskupo Valančiaus aprobuotas.

Kiti vvskunai dar žemiau lenkėsi carui

o ū turi tik tylėt ir klausyt, siautė didelės audros. 
Mano laikais, kaip atsime dono 
nu. bobos drebėdavo prieš 52 žmonės 
vyrus. Bernai susirinkę apt jūrių.

nai Lietuvos kunigija labai didžiuojasi savo kai rusų valdžia labiau pradėjo žvainu 
Lon-'Bet 1914 m. karas supainio- ateina į tą vietą, pasižiūri į “didžiais darbais,” nuveiktais kovoje dėl kataliku dvasiškius, vyskupai vienas 

žiniomis, per jas žnvn'jo generolo Grigorjevo pla- pastatvlus tenai naujus na- lietuvybės ir
lonės, dauggausia ant nūs. Jis 1915 m., kai vokie- mus, atsidusta ir eina tolyn, klebonų ir ž;

čiai pradėjo pulti Kauną, į- Tsb. “tautos žadintojų

daugeliui vyskupų, prelatų, kito stengėsi parodyti savo ištikimybę 
žymesniu dvasiškiu prisega rui.

“lietuvybės apašta-
1

<Bus daugiau)

po 
< u-

1 1 b i (
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Įvairios Žinios.
Elektros Darbi nn- Neiv Jersey Lietuvių 
kų Streikas Nugas-i Organizacijų Dė

dino Chicagą. mesiui.

Mieste užgeso žiburiai, nu- Pereitų metų pabaigoj? 
tilo telefonai ir 40 tiltų liko Neuarke Įvyko lietuviu or

ganizacijų konferencija 
kaip atbalsis Amerikos Lie
tuvių Kongreso Lietuvos

iškelta oran
Sausio 23 nakti Chicagos 

gy ventojai turėjo pergyven
ti nepaprastai šiurpu’ingas demokratijai ginti. Konf?- 
3 valandas. Elektros darbi- Į encijos pasekmėje susitvė- 
ninkai tą nakti parodė mies- ė Veikimo Komitetas, ku.

sutraukti kur 
organizacijų i

tui savo streiko “pavyzdi.” ris rūpinasi 
Jie atėmė savo rankas nuo laugiausia 
darbo, ir bematant įmestas bendrą bu 
paskendo tamsoje. Nutilo Lietuvių Kongreso buri —- 
visi telefonai ir radio apara- kad visi galėtume bendrai 

* *“ i-, demokratinės
Lietu-

Amerikos

w;

Penktas Puslapis.

dėltai. Net policijos ir ugnage- veikti 
šių telefonai sustojo veikę, tvarkos
Sustojo taip pat milžiniški i v°Je-.......................
siurbliai, kurie keturiems Taigi siuomi ir kreipia- 
milionams gyventojų teikė Į visas lietuvių organi

atsteigimo

____ KELEIVIS, SO^BOSTON.

LIETUVIAI VAŽIUOJA 
VASAROTI.

Kai kurie Amerikos lietu-

ČEKOSLOVAKIJA TIKI
SI SUSITARTI SU BUL

GARIJA.

Nupigintos Knygos.
surliikto:; išSENOVĖS DAINOS 

viso.-- L;et>\us. J28 pr.«!..............85c.
NAUJOS DEKLAMACIJOS ir dai

lu < pa ai’lffi; kara, 76 pus!. 25c.
RAZJRĮJ KNYGELĖ, kaip išiošt 

pu i tris grajinanr kazvroms ....25c.
SPĖJIMAI LAIMĖS ir Kratos, 

r. r. i - J*as P-* kokiu ženklu gimęs.'.!.. 25c. puolimo sptarti .su Bulgari # popiekv -u puikiau pa-
jo zndn i** kvietkoui.............. 25c.J, - ^eUZU^n ZaU -- 51IKIIE«. BAUSMĖ, «Uė: ii-. 15c.

Kas prisius $1.00 gaus šias knygas. 
Kurie nori po vieną iš tu, gali pašto 
markėm atsiųsti kiek yra veste • kny
ga. PAULUS MIKALAUSKAS 

248 W. Fourth Sjreetj 
SOUTH BOSTON, MASfc.

ČekosĮovakija nesenai pa
darė ginklavimosi ir gyni 
mosi sutarti su Rumunija, o 
dabar tikisi pasirašyti ne-

derybos. Tos sutartys 
kreiptos prieš VoLietiją.

PAJIEŠKOJIMAI
__ - ■ • t • ... <

Pajieškau pusbrolio JONO ZAMAN- 
TAUSKO ir dėdes KELIKEV1 
CIAUS, pirmiau gyveno Water ury, 
Conn. Iš Lietuvos paeina iš Pilviškių, 
Suvalkijos. Prašau jų pačių atsišauk
ti. Kurie žinote kur randasi, prašau 
pranešti jų adresą; busiu dėkinga .

Joe Carnauskas, (5)
318 E. Heron st., Aberdeen, YVash.

Pajieškau ANTANO P1L1PAICIO. 
paeina iš BUTRIMU kaimo, Jurbar
ko parapijos; prašau švogerį at i- 
šaukti, nes turiu svarbių žinių iš Lie- į
tuvos. Kurie žinote kur jis randasi, j 
malonėkite pranešti jo adresą, už ką ! 

įtariu širdingą ačiū. (5)
Levusė Bilaitė-Žardeskienė,

2 Mercer st., So. Boston, Mass. i

I

vandeni. Gatvėkarių dalis 
taipgi sustojo. Chicagoje v-

zacijas, draugijas, kliubus 
ir chorus New Jersey valsti-

ra 55 tiltai, kurie laivams l°je, kad prisidėtumėt prie 
praleisti būna pakeliami bendro darbo. Organizacijų

DETROIT, MICH.
‘Kontrabandininkai” davė 

LPP Kliubui apie $200 j 
pelno.

PREKYBOS DERYBOS 
SU SOVIETAIS BAIGTOS'

Lietuvos delegacija, kuri:

NAUJAS IŠRADIMAS.
Kožnam vyrui yra reikalingas 

DIRŽAS pinigams paslėpti. Kaina 
$2. Sagtis su vardo raide $1. Parašyk 
ilgumo mierą, ir kartu su užsakymu 
pr.sių.-k $3, įba sagties $2). Kaip tik 
gausim nuo jūsų už akyrną. po kelių 
dier.ų prisiusime Diržą. Agentams 
perkant nemažiau 3 duodam nuolai
dą. L. GELEŽINIS (5)

3882 W, 64th st., Chicago, III.

NEBŪK ŽILAS
IŠRODYK 10 METŲ JAUNESNE

APSIVEDIMAI.
:\iai jau tiek piasigyveno, kuvo nuVykus Į Maskvą de-, p -

o • J 1 .'kad Žiemai atėjus gali va- vai«= Hėl nanin<5 nrpkvhns;1 PaJieskau me’7ino-'' .ąp-iveui.mSausio 17 d. pas mus bu- Lillnri : natines vflUtlia<? va “ • n^UJOS P1 e>yD0S , nesenesnes 42 metų >r neganesnes
T tzk.-1 ~  Z1 UOLI } pictlHCS \ SuHarVlHO šiomis t kurios nevartoja svaiginanc

oran. Dabar 41 tų tiltų pa
siliko iškelti aukštyn, nes be 
elektros negalėjo veikti jų 
kontrolės aparatai.

Tai buvo baisi naktis. 
Streikas tesėsi tik 3 valan-

valdybos prašomos susiži
noti. laiškais ar asmeniškai, 
su New Jersey valstijos Lie
tuvių Organizacijų Veikimo 
Komiteto sekretorium, šiuo 
adresu: Petras Ramoška.

das, bet ios išrodė kaip 3 263 Crann st., Hillside, N.J. 
metai. Chicagos ponai da-ponai
bar žino. ką reiškia darbi
ninkų galybė. Ir smarki po-

kada darbininkai pasitrau
kė nuo darbo.

Elektros darbininkai rei
kalauja. kad jiems butų at
statyta 1931 metų alga, kas 
reiškia $200,000 per metus 
daugiau, negu jiems dabar 
mokama. Be to, jie reika
lauja, kad šitas skirtumas 
jiems butu grąžintas už pe
reitus penkeris metus. Mies
tas atsisakė tą reikalavimą 
išniidyt. todėl elektrotech
nikų unija pagrasino strei
ku, ir kad parodžius ką tas 
streikas reikš, davė jo “pa
vyzdį.”

Miesto valdininkai aiški
nasi. kad jie negali algų pa
kelti, nes miesto biudžetas

KALNAS UŽGRIUVO 
KELIĄ.

vo LPP Kliubo metisis va
karas, scenoje statyta “Kon
trabandininkai.” Vaidini
mas išėjo gerai ir publikai 
patiko. Žmonių buvo pilna 
salė ir pelno liks gal apie 
$200. Be to, prie Kliubo pri
sirašė apie 50 naujų narių. 
Šis kliubas Detroite yra di
džiausia ir turtingiausia lie
tuvių organizacija. Prie jo

saroti. šiomis dienomis “Ke
leivio” skaitytojas Petras 
Bartkevičius iš Montellos iš
važiavo Californijon. “Ke
leivio” skaitytoja S. Pap
lauskienė iš Haverhillio yra 
išvažiavus Į Floridą. Kazys

sutarties sudarymo, šiomis 
dienomis jau sugrįžo Į Kau
ną. Pagal atnaujintą sutarti 
ateinančiais metais numa
tyta importą iš Sovietų Ru
sijos padidinti apie 10 nuo
šimčių. Išlyginti importui 
numatoma iš Lietuvos dau

ap.-ivedimui, 
s 40

svaiginančių 
neatsišaukia.

Petraitis iš Clevelando taip- ■ gjau eksportuoti gyvų kiau- 
gi Floridoj maudosi. O juk raguočių ir kuilių. Dery
tai da toli nevisi.

jos lytuose, nuslinko didelis tų. Kliubas niekam sąžinė 
kalnas ir užbėrė automobi- nevaržo, 
lių kelią. Tik per plauką ne- Komunistai daugiausia 
buvo palaidotas busas su darbuojasi savose organiza- 
žmonėmis. cijose. Aido Choras 27 gruo

džio statė scenoje “Vestu-

UŽDARYTA MARIJONŲ 
SALĖ MARIAMPOLĖJ.
Prieš pat šventes uždaiy- 

ta Mariampolėj marijonų 
salė, kuri čia buvo pati di
džiausia ir kurioj veik kiek
vieną sekmadieni ar šventa-

bos laikomos visiškai baig
tos.

KAIZERIS PASIDARĖ 
NAUDINGAS ŽMOGUS.

Iš Doorno pranešama,

vės Pušyne ' ir įžangos eme 
net po 50 centų. Kitą pra-

_ mogą komunistai rengė sau-
kad buvęs Vokietijos kaize- įrangos ėmė po
ris ši panedėlį tenai prade- ^J^ntip.
jęs dalinti beturčiams mal
kas, kurių jis laiko turėda
mas priskaldė.

SCRANTON, PA.
Kas bus su tautine lietuvių kuris taipgi 

bažnyčia?
Savo laiku čia buvo pa

jau užbaigtas ir jie pakeisti statyta didelė ir brangi lie- 
dabar jo negali. tuvių tautinė bažnyčia. Tai
ciiETArRAMViMiNif a c buvo kun- Valadkos klebo-£Vi$££ta?anavimo laikais-Bet išvažia- 
NUTEISTAS KALĖJIMAN vus kun Valadkai iš čia, 

Forest City, Pa.—Hemy tautinės parapijos reikalai 
Bayless. buvęs First Natio

PAVOGĖ VOKIETIJOS
KARO PASKELBIMĄ 

FRANCUZIJAI.
Paryžiuje iš valdžios ar

chyvų buvo pavogtas svar- 
. ..... bus dokumentas, kuriuo Vo-

dieni pavasarininkai, pava- kįeti ja apskelbė Francuzi
jai karą 1914 metais. Mano
ma, kad šitą vagystę papil
dė fašistai.

genimų; gyvanašlės lai____ _______
Su laišku prašau .prisiųsti ir paveiks- !
!ą, kuri pareikalavus sugrąžinsiu. Aš 
esu 50 metų, atrodau gerai. Mano ad
resas: J. R. <«>

Box -J6,. Jordan, W. Va.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našles, mano gyvenimo .tokios 
aplinkyhės; vienam neparanku gy
vent, o musų miestely lietuvių nėra.
Aš norėčiau susirast savo tautos. Tu
riu gerą amatą ir vietą gyvenimui.
Atsakymą duosiu visoms. Adresuokit,

Box 428, Rd. 1, Warren, Mich.

Pajieškau vaikino ar našlio apsive- įGyduolės, Kurios Ra
dimui. nejaunesnio 35 ir nesenesnio naikina žilimą, 1 laukų slinkimą Ir 
45 mėtų; aš esu 37 metų, gerai atro- - Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
dau, turiu turto, norėčiau kad ir vy-’ turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen- 
ras butų pasiturintis. Plačiau paaiš- ,ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
kinsiu laišku, ant rimtų laiškų atsa- ati taiso žilus plaukus koki bu- 
kysiu kiekvienam. <6> vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už

M. Balašiene jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai
411 — 4th street, \Vallace, Idaho. supažindinimui pasiūlome didelį >2.00 

pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 

'patenkintas, jums pinigai bus sugrą- 
Dirbt ant farmos; turi mokėt melž- įįnti. Reikalaujame agentų, 

ti karves ir suprast farmos darbą.
Toks vyras turėtų nuolatinį darbą.
Atsišaukit greitai; mokestis pusėtina 

JOHN AUKŠTUOLIS,
R. 1. Box 228, New Haven, Mich.

JIEŠKAU VYRĄ

sarininkės, krikščionys dar
bininkai ir kitos katalikų or
ganizacijos rengė propa
gandines paskaitas ir dau
giau propagandinius vaidi
nimus. Z

SOUTH BOSTON_Kafeteria :!VALORTONE HERB CO.,
Dept. 4.

Box 305, Clinton, Indiana.

Worcesterio Lietuvių Išdirbystės Alus

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREVVING C0. Ine.
TELEFONAS
Worce»ter—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

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

TAI “JUODOJO LEGIJONO” NARIAI PILNOJE 
SAVO UNIFORMOJE.

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

Tai yra begalo įdomi istori

ja. Iš jos sužinosi, kad pereitą 
vasarą vien tik Michigano vals
tijoje “Juodas Legijonas“ turė
jo 5 brigadas, po 26.000 vyru 
kiekvienoje.

Įsigyk “Keleivio“ Kalendorių 
1937 metams ir perskaityk tą 
istoriją. “Keleivio” skaityto
jams kalendoriaus kaina tiktai 
25 centai.

t K K a X x - B xx::T! s:; s su b,s k a k k k r km b - :: s-sti ,x
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Komunistų vadovaujama 
DLK Keistučio Draugija tu
rėjo parengimą 24 sausio ir 
įžangos ėmė po 35 centus. 
Taigi biznis, biznis ir biznis.

Yra čia ir Dailės Choras, 
ruošia pramo

gas ir ima po 35 centus į- 
žangos, bet šis choras duo
da ir gerų programų; be to, 
jis kožną šeštadienį duoda 
per radio lietuviškų dalykė
lių po 15 minučių, taigi mu
sų visuomenė ir iš to turi 
šiokio-tokio pasitenkinimo.

Bendrai, žmonės čia iš-
nai ir Farmers' and Minei? ^‘'pasiltojauna? kun£ė- ™8tinžį? komunistams, kad 
banku viršininkas, tapo nu- kX
teistas pusantnems metams nadėdavo kun I Brazv« ffam°ga- čia rengia \ko- 
kalėjimo ir užmokėti S500 klebonavęs tuomet Wilk^- Rl^ba^L AP^Kliubi L AB 
SS8 ‘SMet ^kuvių tautinėj pa-

pondentas praneša, kad Sti tietuX°Uu- ,k-L°Pa if-kitos' Vi^s joS ’ma
tinTbaž^iū 'Sodas. kad $ ^ino’paSo“1’808’ "

Kliubo narys.
. tralinį autoritetą. Kitaip sa 

su bibbja, bet pinigus vis- kan( norėta pastatyti tauti-
tiek vogė^________ neg lietuvių bažnyčias Ame-
KAPINĖSE RADO NUŽU- ant„ pamatų.

DYTĄ JAUNĄ PORĄ.
Montgomeiy miesto kapinė
se, Alabamos valstijoj, buvo 
rasti žiauriai nužudyti jau
nas vyras ir mergina, abudu 
vietos audeklinės darbinin-

Bet kun. Vaicekauskas su 
kun. Braziu išėjo prieš si
nodą ir sugriovė visą planą.

Pasekmė buvo labai blo
ga. Pasekmė buvo tokia, 
kad ir ta puikioji Skrantų

MIRĖ 100 METŲ SE
NUTĖ.

Tauragės apskrity, Garš- 
vilų kaime, mirė 100 metų 
susilaukusi Petronėlė Jan
kauskienė.

kai. Jiedu buvo taip numė- bažnyčia nutarė parduoti 
šinėti, kad galvos beveik vi- savo turtą is varžytinių, lie
sai nuplautos. Policija ma- daryli visokias sorkes 
no. kad tai bus kokio pavy- P° bažnyčios priedanga, 
duolio darbas. As sakyčiau, kad lietu-
-----—---------------------------  viai, kurie turi į ta bažnyčią

DaF-iLa/i sudėję pinigus, turėtų su- 
Jvlgll I aLlUKęS šaukti mitingą ir sutvarkytų 

reikalus taip, kad parduoti 
jos nereikėtų. Reikėtų tik

ir pasiuskit su vardu, pravarde ir ad- gauti gei'eSm Vedėją, O tilU-
SX.piAd'Im,Sl'icU ‘in.ė parapija vėl‘pakiltų,
siųsta veltui ir be jokiu obligacijų ju- kaip ji PUVO paKllUS pirma, 
sų išbandymui sU pilnu' aprašymu šio ' gkrantu parapi jonas,
stebetmo Methodo umazinti patro- v r j

kimą. kuris suteikė naują lengvumą.
smagumą ir liuosybę. tukstantiems
kurie kentėjo per metus.

Ne svarbu kaip blogai patrukęs, 
kaip senai jus turit, arba kaip sunku 
laikyt: ne svarbu kokiu skirtingu pa- 
rišų dėvėjot. nepraleiskit šito išmė
gint VELTUI. Ar esat aukštas ir ’.ie- 
as. arba žemas ir storas, ir ar turit 

didelį patrūkima, šis stebėtinas »r’e- 
tai as sukontroliuos patrūkimo vietas 
taip. kad liuosai galėsit dirbt bile dar
bą. lyg niekad nebūtumėt buvę pa
trukęs.

Išmėginkit šią garantuotą Methoda 
sumažinimui patrūkimo be jokių ri
zikų. Parašykit kad prisiusiu IŠ
BANDYT VELTUI pas W. S. Rice,
Ine., 85E ‘ Main St., Adams, N. Y.

Iškirpkit Šitą

ik*

249 BR0ADWAY, 
South Bostone.

SMAGI VIETA PASlVAIšINT 
Visokių Stiprių ir Minkštų 

Gėrimų ir Užkandžių. 
Gera miera. puikus patarna

vimas. Vakarais, specialiai pa
ruošiami užkandžiai.

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

Frank Zarveckass 
Vincas Balukonis

Telefonas: Tark 3163
DAKTARAS

A. L. Graičunas
Physician and Surgeon

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

3310 SO. HALSTED STREET. 
CHICAGO. ILK
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TAUTININKAI SU KUNIGAIS PADA
RĖ DRĄ ŠLIUPĄ “KATALIKU.”
‘Akyplčšiškai” apkrikšty- valdžios dėmesį nukleipti 

tas. jis kelia protestu. nuo tokių negeistinų Įvykių.
••i -iis. *r šaukia pagaukite vagį! O 

luomi vagiu esąs tai jų pa
čių populiarinamas komu

siu metų pirmame “Lak
usius Minties” numery Dr. 

Jonas Šliupas protestuoja 
prieš tautininkų diktatūrą, 
turi užsispyrė visus Lietu- 
•os piliečiu- padaryti tiky
bų nariais—kokioj bažny
čioj žmogus buvo knksytas, 
tokią tikybą jam ir užkabi
ną. Tokiu budu ir D-ras J.
: 'Ii ūpas buvo padarytas “ka
taliku,” nes jis krikštytas 
zatalikų bažnyčioj. Todėl 

nestebėtina, kad senas lais- 
amarris protestuoja prieš 

tai. Jis rašo:
Tai kas. kad kūdikystė

je mus tėvai ir kunigai krik
ai jo' Vaikų krikštas neuž- ■ 
deda niekam pareigų. Pa-

mzmas! 1 komunistų eiles 
patenka visi tie, kurie Lietu
vai trokšta šviesos, laisvės, 
'r gerovės: pav. Mykolaitis- 
Putinas, Kreve-Mickevičius. 
na — ir Etines Kultūros 
Draugija, kuliai vadovauti 
šiandien aš turiu garbę. 
Taip yra, kunigijai bado 
akis. kad ne jie etiką plati
na ir dorovę bei teisingumą. 
Tad reikia skelbti—baubą! 
įaubą prieš visus, kurie turi 
įesuteptą gyvenimą ir kurie 
-Lietuvą stengiasi apsaugoti 
iuo sukrėtimų. Šalyse, kui 
ikybos viešpatauja, daugė- 
a kalėjimai ir piovynės. Ne-

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Weelingo nuėsta W«->< Virginijoj k ui 13 žmonių prigėrė ir 64.000

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 
KNYGYNE.

11

lietuviškai angliškos ir ang- Lieturoe Respublikos Istorija ir Žeaa- 
bškai l>et>iviškos kalbu. Sutaisė A ! lapių.—Šitas veikalas parodo, kaip 

»;.i dalįs vienoje knygoje. nuo 1905 metą revoliucinės Lietuvos
P»l. 1274 Gražus t/irti apdarai SIC OCj spėkos vedė kovą su esro valdžia, ir

... , .... . ......... kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val-' Lengva* Budas Išnokti Angliškai.—
Raukius reikalingiausių žodžių ir 

-išsikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta taip
• *;,gvai ir suprantamai, kad kiekvie- 

i«s galį greitai išmokt kalbėt anglis
tu. Joje telpa netik atskiri žodžiai.

čici -akiniai. pasikalbėjimai dar- 
>o jieškant, važiuojant kur nors, nu- 
ius Vrautuvėn, pas daktarą, pas bar- 

-.iaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone-
• išku ištarimu ir gramatika. Antra
nadid’nta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St Michelsonas. Pusi. 95..............35c

čia matome apsemtą 
liko be pastoges

reigas prisiima jau subren- į enai girdėjau, kad mano 
dęs žmogus. raugui (gyčL P. iš Ameri

kos), gulėjusiam vienojeKrikšto dėmė yra laikina, 
ne amžina, štai pas mus vauno karo ligoninės pala

LAIŠKAS MAIKIUI.
Prisiunčiu Maiklui du dole

riu, kad nupirktu tėvui rąžan
čiu. nes matyt, kad senis prade
da jau užmiršti dangaus karaly- 
lystę. Jis užsimanė jau karališ
kos mundieros ir kitokių šio 
-vieto mamasčių. Jeigu rąžan
čius nieko negelbės, tai tegul 
Maikis apženija seni su kokia 
davatka. J. Kuras,

Harrison. N. J.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Etnologija arba istorija apie žemės 
tautas Pagal Dr. H. ilaberlandą. 

nerašė šernas. Su paveikslėliais. Ap- 
rsšo apie visas '••ūsų pasaulio žmonių 
tautas, veisles šita rases. Yra didelei 
vav>ii"'<?a kiekvienam perskaityti Chi-

------------------ — catro. 111., pusi. 657, Popieros vir-
A ritmu i- — Vaiduoklių Kliubo Nariui iš Detroite. :p:iai8 ....................................... ^3<w

kurie vaidintus! naktimis ir —Tamstos raštelio “Kelei- M«i«»ioeai ir Deklamacijos. Šioje kny- 
gąsdintų žmones, nekuomet vin nedėjome, nes negalima telpa daugybė naujų, a .»?>»- 
nebuvo ir nėra
šių žmonių pra 
Kaip nėra pas
šventųjų, taip nėra ir pra- galėtų išrišti

izia rem« ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva ii- 

•js panuo.-uota iš. po caro valdžios įr 
aip ji buvo apskelbia respublika 
'ridėtas didelis rpalvcotas žemlapis 
■arodo dabartinės Lietuvos retežius 
r kaip šalis vra padalyta į apskri
tus. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa- 
h!o, kaip gimė Lietuvos Respublika 

r kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar- v 
-tani dokumentai: Steigiamojo Sei- 
-u> nutarimai, taikės sutartis su !>ol- 
tvikais, rūta: kis sa latviais, apra- 
>yntas visų mūšių sj lenkais ir tt. 
fra tai re Knyga, bet tiesiog žibintu- 
a«, kuris apšviečia visą Lietuvą

:š lauko ir iš vidaus Kaina ___ $1.9f
Drūtais audeklo apdarais .... $1.61
vr buvo Visuotina* Tranas?—Kaip

\'o:us galėjo surinkti į kelias dūs
ias visų veislių gycui.es, kurie gyve- 
>a išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvenus prastoj

np'sut i-‘'lemf! apvaik-seiojimams, baliams, l fc U. H -Ut- . ^0IM.ertar,1S; jr t*. Antra pagerinta
j laida. Su. B-ston, 1014 m............. 25c
Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers-

keiktųjų, nėra velnių. Tuos kimus.

; uošiamasi išduoti gyvento-1 ,?Je» du kunigu . bešneku 
;ams nauji pasai. Sakoma, j duodami apie laisvamany 
kad pasuose busiančios įra-
rytos konfesijos pagal krik
štą. Tai apgaulingas pažy- 
raiš. Pav., mane mažą pa- 
izrikštijo kataliku. Po Kra
žių skerdynės, jau 1894 m., 
;.š ir 500 kitų lietuvių kėlė
me Amerikoj protestą prieš 
<arą ir Romos papą, kuris 
iiepė carizmui nusilenkti.

rię Lietuvoje, nekaltai išsi
barė: ar neatsiras drąsuolis, 
kuris jų vadą nudėtų! 
ziešai pasisakįau, kad nesi
bijau likimo Francisko Fer- 
ero... ir kad pasidžiaugsiu, 

jei už Lietuvos laisvę ir lai
mę savo galvą padėsiu.

nebūtus dalykus sutvėrė 
tamsių žmonių galvose reli
gija.

F. Bacevičiui. — Moteris i r eiškia, kad tų radio stočių
_____  tapusi pilietė prieš 1919 me-Rangos Detroite nesiekia. O

Aš MARSAMPOLĖJ NUSIŠO- us- Įlinkių pilietė ir jot'gal tamstų

TRUMPOS ŽINIOS

JeiguJonui Gritėnui.
i tamstos negirdit 
i lietuvių radio programų, tai

RfKtnnn i ta ’ v’sas kalbas todėl kad yra gra- DUfelUI.o j aprašrta apie Rymą. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- 
vago. 111 1309, pusi. 432. Drūta: 
apdaryta ...................................... $2 60
Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 

naudinga knyga- aprašyta katalikų

.IvjJv veli idilini 11 UcliC Ii ik. VI. , - S/T • > • •
les papą viešai išpludome. hromatOS Malki UI
r atsisakėme nuo kataliky- 
iės, ir tokių raštų nusiuntė- 
ne Romon. Nuo to laiko mes 
lelankėme jokių katalikiš- 
:ų apeigų. O dabar žiuriu— 
ta n Į pasą užrašyta, kad aš 
sąs katalikas! Sako, tai esą 
odei, kad aš krikštytas ka- 
alikų bažnyčioje. Ar tai 
ikslu? Kodėl nepažymėti 
eisingai, kad aš laisvama- 
ūs? Ar tai garbę sudaro ka- 
alikvbei ir valstybei, kad 
nelas yra viešai ii- akiplė- 
iškai skelbiamas?

Toliau šliupas nuogąstau- 
a, kad

Su Tėvu.
Vyčių starkam generolui ir ma

no senam f ren t ui Jurgiui 
DriskevičiuL

Zdrajum želajum. vąše viso
kia blakerodija’

O dabar, pradėdamas šią gro- 
natelę, visų pirma

radio imtuvą
vyrui dabar numirus arba uersilunas? Pamėginkit įsi- bažnyčios siautimas ir pradžia refor

„ .. nuo j0 atsiskirusL Ameriko-įtaisyti kokių 50 ar 75 pėdų m* S“.
Mariampolė. Gruodžio 22 je.nėra įstatymų, kurie drau-įdgio anteną, jeigu tokios 

dieną Gedimino gatv ėję ant prezidentui eiti trečią ai i neturit. Jeigu ir tas nieko 
šaligatvio revolverio šuviu ketvirta tarnybą: tačiau vra ■ negelbės, tai jau nieko dau- 
mirtmai persišovė Vacius tradicija, būtent įsigyvenęs! §Rau nepadarysit.
Žolinas 26 metų amžiaus. !tokg paprotys, kad daugiau j Chicagiečiui. — Labai a- 
vrruodzio 26 d. autobusų kaip dviem tarnybom tas čiu už laišką. Bet turim pa
stotoje taip pat tesolvenoipats žmogus nerenkamas/sakyti, kad popiežiaus as- 
suviu nusišovė pilietis Liut- nes pats pirmutinis prezi--mUo mums neruoi. Ar jis 
kevicius apie zo metų am- jentas, Jurgis Washingto-į daug mokytas, armažai, tai 
ziaus. Abu jaunuoliai esą naSj atsisakė trečiu kartu i nesvarbu. Mes apie jį kal- 
nusizude dėl nevykusios:statytį g^-o kandidatūrą. i bam kaip apie šulą, kuriuo

VĖ DU VYRAI.

meileS' ___________ Cantoniečiui, nepatenkin-' ^iasi visas juodasis kleri-
NORI ĮSTEIGTI KAPINES tam radio programa. — Ko- -<a-izmo internacionalas.

P v l "V- K ,i dėl tamsta nepadėjai po sa- Gamtcs Dufctei. —Asme-
Pakalniškiai, Kruopių vL, v0 jaįšku parašo? Anonv- niniais ginčais visuomenė 

, ^iąuaų apskr. Šiomis dieno- laiškų siuntinėti paš- neįdomauja ir jie laikrai-

215 pusi. Popieros apdaruose. .. $1.06
Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė 

Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu 
paveikslu, žuvių, žrnor.ių, medžių, ak
menų ir .t.; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istoriją. Chi
cago, III. 1903. pusi- 209. Gražiuo
se audimo apdaruose.....................$1.50

Kunigai gali užtraukti Lie
tuvai Ispanijos likimą.

Jis sako:
Kunigai ir vienuoliai su

bruzdo Lietuvoje pinigauti. 
Zierd stato pantheonus, lei
džia varpelius, šaltinėlius ir 
titais gražiais vardais lape- 
ius ar laikraščiukus, apgau- 
ingai viliodami prakaitu 
uždirbta skatiką iš gyvento- 

. ų. Kiti jieško turtų ir že- 
nių, kurias sukonfiskavo 
842 m. rusų valdžia, ir gei 

džia grąžinti tautą į 18-tojo 
i imtmečio padėtį,’ kur pusė 
. sietuvos buvo kunigijos 
nuosavybėje, o gyventojai 

‘;os baudžiauninkais. Kiti 
apgobia valdžią savo vyliu- 
jfiškais voratinkliais, kad 
negadintų jiems “biznio.” Ir 
mažai kam rupi, kad šalyje 
didėja nerimas ir nepasiten 
kinimas. Tie gi kam taika ir 
i amybė turėtų rūpėti, pa
miršta, kad Meksikos ir Is
panijos atsitikimai ir pavyz
džiai nėra paslaptimi net; 
tamsiausiam kaimui. O kai-, 
mas dantis griežia, kad da- 
a atkų nameliai, kaip ir cent-i 
iai ar nemaži ūkiai, patenka 
į rankas tų, kurie sakosi gy-

eną dėl dangaus karalijos 
linksmybių. Vienuolių kibž-
< ynai, net iš svetur atėję 
Lietuvoje randa malonų pri-
< mimą. Ir taip auga nepro-
< aktyvi visuomenės dalis, 
i ešanti neapykantas ir ker- 
š tus.

Jieško “drąsuolio,” kuris 
galėtų Šliupą “nudėti.”
Pagaliau D-ras Šliunas 

i usiskundžia, kad klerika- 
1 ii Lietuvoje netik intrigo- 
i iis užsiima, bet ir apie te- 
i orą jau galvoja, jieško 
‘ drąsuolių,” kurie galėtų jį, 
Ė liupą, “nudėti.”

Štai jo paties žodžiai:
Kun, Kemėšis ir panašus 

j am, dar iš Amerikos mums 
žinomi intrigantai, stengiasi

dausti: ar pameni kaip mudu mis Pakalniškių, Bražiškių, tu npValia Be to įįe neturi
;ykiu pas ruskį vaiske služijom Pleikiu ir kitu kaimu gvven- • i • * - ' • «. i •Kovp-onvirkm o-nhrpniini y , jokios prasmes, nes 1 tokiusNotgorodckoj gubremjoj, Pet- tojai non įsisteigti savas ka- jaisv../n:pkfl. nPkreinia dė-
.*ovskam pulke, nestrojevoj ro- pines ir tuo reikalu padavė-" - • d t ‘«v^i ■ • " 
oi -> Gal namon! kain hnvn ta« L j - paUdVC Pagaliau, “KeleiVISoj. Gal pameni. Kaip duvo tas bendrą prašymą ponui vi-
iidelis smotras, kaip mus susta- Jaus reikalų ministeriui 
ė į dvi serengas. ir kaip šuva- \Ors Kruopių klebonas tuc 
navo visokia starša naėalstva. nepatenkintas, bet žmonės 
reneral Pypkin. šnaps Kapitan. jo nepaiso. Kapinėms jau 
Velykų knezis Kruglodurovas, o padovanota 2 ha žemės, 
otų jau nei vardų nebepamenu. Leidimas tur būt bus gau- 
■!r ar pameni, kaip jie visus mus
oeržiurėjo nuo galvos iki kojų _____________

čiui nepageidaujami. Skai
tytojai reikalauja žinių ir 
pamokinančių raštų, o ne 
tuščių polemikų. Taigi pra- 

įieko bendra su tais radio šome nepykti, jei daugiau 
Tusvalandžiais neturi. Jei tokių raštų nedėsime, 
torit ką pasakyti radio ve- —~—-————- - - 
lėjams, tai adresuokit taip : Moteris ir Socializmas. Paraše Augusi 
Lithuanian Progam, pade- - -BebeI' vertž x k. b. Yra tai s^r 
kit radio stoties vardą, ir
jažymėkit: Boston, Mass.

blausia ir geriausia knvga iietuvii 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi 429. m................... $2 <X

Materiališkas Korijęs Supratimas
Lapeliai iš preietariškos fLcsofijos 

Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
.vairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
tainuojama. Lledega imta iš Greilicho. 
r’araše Z. Aleksa. So. Boston,
Kaip Tapti Suvienytą Vaiatiją PIB* 

čiu? Aiškiai išguldyti pibetystė 
statymai su reikalingais klausimai* L 
įsakymais lietuvi? ir anglą kalbose
intra peržiūrėta ir pagerinta 
aida SSe
Ožian Bambos Spyaai.-— Ir kitos fe- 

nės. Daugiau juoką, negu Ameri
koj mur.šaino. Šioje knygoje telpa net
72 “Džian Bambos spyčiai”, eilės, 
pasikalbėjimai, humoristiški straipa- 
-riukai ir juokai. Antra pagerinta
laida. 12S pusi...................................25c.
žemaitės Raštai Karės Mete. Lietuvos

r kitą veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitu klausimą, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškia; išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—ui naujas ku
nigų argumentas gria-a. Mokslas n 
-noksiąs nuo pradžios iki galo. Kai
na 35c.
Namą Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka

ralius. Kr.yga tik ką apleido spau
dą. ?."au;a knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokiui 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta aitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, dm.ats
apdarais, apie 3C0 puisapių. 
Kaina ......................................... J2.59

Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėr.ai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo
Knyga stambi ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija, f 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, vaisius, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar 
žininkams, šeimininkams ir kitiems
Iš įvairių šaltinių surink; J. Laukis 
Chicago, III 1911 m., puslapi; 392 
Popieros viršeliais ................. $2-00
Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof.

R. Vicper vertė iš rusų kalbos D. Su 
paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiais

Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto-! spalvuotais gražiais žemiapiais.
os paveikslų, 126 puslapiai, kai
ta 50c.
’O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė,— 

Vieno akto farsas, labai juokingas

Chicago. Gražiuose apdaruose .. ?2.50
švento Antano Stebuklas, {dviejų vei

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

ir geras perstatymui. Kaina ’5e.šima« užima apie 2 valandas .. 25c.

r paskui nuvarė cibuliarnu 
maršu visus į laukus kopūstų 
drminų mušti? Ir ar pameni, 
kokie mes buvom tada krabrųs, 
taip tas kirmėlės mes trypėm. 
tad net kopūstų lapai šlamėjo'.
'r niekas tada mums neatsitiko, meilužę
.ik staršas patpeibelis, žergda- _____________
nas per dideli kopūstą, laimin- KANADOJ SUDEGĖ DI- 
?ai koją išsisuko. DELIS DAVATKYNAS.

O dabar tu atsibaladojai Į ši- Rįmčįski mieistehz, ^tfe- 
ą kontrą. prisikabinai turkišką bec'o provincijoj, sudegė 

? Įoblę, ir reikalauji, kad aš tau didelis Kanados uršulinų 
jrisiųsčiau 2 rubliu ir 25 kapei- vienuolynas. 230 davatkų 
tas ant generoliškų šiušių. Argi pabėgo.
iau užmiršai, kad mes iš viso -------------- -----
iek žalovanės gaudavom? Bet PRIGĖRĖ 300 KINIEČIU, 
iek to, vajaunas žmogus sporo Perlų upėj, Kinijoj, apie 
įeliubija. Taigi še du rubliu ir 100 mylių į pietus nuo Kan- 
15 kapeikas. Už kvoteri nusi- tORO, į uolą atsimušęs laivas 
oirk dirmavotą rąžančių nuo “Manchuk” prakiuro ir nu- 
dyduko apsiginti, o už du rub- skendo kartu su 300 kinie- 
iu Įsitaisyk dubeltavą pištalie- čių.

jeigu vienas nešaus, tai ki-

GEN. DENHARDT AREŠ
TUOTAS.

Kentucky valstijoj buvo 
areštuotas Amerikos armi
jos gen. Henry Denhardt,
Jį kaltina nužudžius savoj A

3et po laišku visuomet pasi- 
-ašykit. Už parašą niekas 
lėbaus, o jei paštas sugaus 
siunčiant laišką be parašo, 
galėsit susilaukti nesmagu
mu.

raus. ir gal tada bedieviai 
daugiau bijos.

O dabar gudbai.
Tavo senas frentas,

Mikas Krizinauskas,
Universal. Ind.

Naudingi Patarimai.

Kad autcmcbiliaus stiklas 
neužšaltų, reikia ištrinti jį 
ricina (castor oil). Patarti
na paimti šmotelį švaraus 
veilako, suvilgyt ricinos a-! 
liejum, įdėti į kokią blėšinęi 

ir laikvti automobi

Kataržiui. — Labai
3čiu už iškarpas iš Detroito 
iienraščių, bet jos truputį 
iau pavėluotos, todėl nega
lėjom sunaudoti. Iškarpas,. 
kaip . ir visas jiitai.-žinias, 
lataffina siųsti Uį paSą 
lieną. kada įvykis'Įvyksta.

J. P. T. — Eilėraštis apie 
Vilnių spaudai netinka, nes 
nevykusiai sueiliuotas. Be 
o, reikia atsiminti, kad dėl 

Vilniaus užgrobimo negali
ma kaltinti visos lenkų tau
tos. Grobikai yra tiktai len
kų tautininkai, patriotai, fa
šistai. Pažangioji lenkų vi
suomenės dalis, ypač socia
listai, valstiečiai. Vilniaus 
ižgrobimui netik neprita
ria, bet da nuolatos savo 
naudoje reikalauja, kad

Al ri

“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. <
Th yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako

jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net Į tokius klausimus, ku
rių 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:”

TEISINGAS PATARĖJAS

Gerbiamas Maike:—
Pasiunčiu S2.00 seniui ant dėžutę 

datų ir klausiu apie Lietuvos Huje. kad reikalui esant ga-| 
Atstatymo Bendrovę. Jeigu tu Įipp.a butų pavaitoti.
žinai, kas ją suvalgė, tai ap- "_______
znaimink man Tie. kurie žade- Jeigu automobiliu* girg- 
o statyt fabrikus, laivynus, at- žda, tai dažniausia kaltos 

būdavot Lietuva už musų pini- būna durų įkabos (zovie-
gus, tų jau nėra; jie lyg žalčiai saj) arba užraktai. Sutirpy- 
tiemą sulindo Į savo urvus. II- kokia žvakpalaikę senoj 
Takaklį strimą jie pastatė ant blėšinėj, idėkit gazolino 
tojų ir jis musų pinigais ponau- kad nesustingtų, ir ištepkit 
ja dabar. trinamąsias dalis. Tik svar-

Gal galėtum man isvirozyt. atsiminti, kad gazolino 
ar tie tautiški ponai sugrąžins negalima pilstvt prie ug- 
mums bėdniokams nors kokį nies? neg gali efcspĮįoduoti. 
kvoterį už musu sunkiai uždirb- Gaiima girgždančias vietas 
tus pinigus, ar nurys visus. ir aliejum patepti, bet alie- 

Mike Darbikas, jus dažnai nubėga ir suter- 
Sunderland. Mass,.šia automobiliaus malevą.

■t Vilniaus žemės butų Lietu
vai sugražintos. Taigi, smer
kiant Vilniaus užgrobikus, 
-eikia smerkti tiktai lenkų 
buržuazija ir kunigiją.

Kanados Farmeriui. —
Daug yra dalykų, kurie svei
katai kenkia, "tačiau žmo
nės juos vartoja. Bet tai ne
aiškia, kad mes turime sek
ti jų pavyzdžiu. Tą patį ga
rima pasakyti ir apie tą jūsų 
ringlą: jeigu jis mėgsta ger-, 
ti juodą arbatą, tegul sau 
geria, bet jus negerkit Nors 
didelio pavojaus sveikatai 
iš to nėra. bet nėra ir nau
dos. Į kitus tamstos klausi
mus bus atsakyta per “Ke
leivi” atskirai, nes juos rei
kia plačiau paaiškinti.

S. Stankevičiui.—Už pra
nešimą apie knygyną mokė
ti nereikės.

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 šliubir.is žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios švdras? 
Ryžiu barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
vesti ?

Kas reikia .žinoti pirmą naktį? ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei
bažnyčia, nei mokyklą^. O/Jdausijnąa.

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

Kodėl tūlos moterys neturi vaiku, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako.

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

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų 
steiki ir gražus? Kaip turi užsiiau 
syti nėščia moteris? Kaip reikia au
ginti kūdikį?

SX|^^ - «*<*>**•
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką 
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

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

Kodėl kunigams turėtų būt už
drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

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

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

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

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip WeIIso “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.”

KELEIV/S
253 Broadway, South Boston. M«m.

gycui.es
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a tf r*“'GIRDE U LitiUVOJt
(Nuo musų kores)M>sdentų ir ii Lietuvos Laikraičių.)

Žiauri žmogžudystė Vilniaus Krašte 

Tauragės Apskrity. Daug Badauja.

Žmona kirviu užkapojo sa
vo vyrą., nes katalikų baž
nyčia neleido persiskirti.
Strigėnų kaime, Tauragės 

valsčiuje, gyveno Petras 
Mankus su žmona. Moteris

“Lietuvos Ūkininkas” ra
šo:

Iš Pastovų ir Breslaujos 
apskričių gaunamos liūdnos 
žinios, kad biednesnieji 
žmonės tose vietose nebetu
ri ko valgyti. Smulkesnieji

Įsimylėjo Į kaimyną ir norė- ūkininkai, kurių tose vieto
jo su savo vyru persiskirt:, 
bet Romos katalikų bažny 
čia biedniems žmonėms d.ižmonėms 
vorsų neduoda, o metrikaci 
ios Įstatymo Lietuvoje nė 
ra, todėl persiskirti tens 
negalima. Dėl to Įvyko žiau

se yra dauguma, jau neturi 
netik javų pasėliams, bet ii 
Kalėdų šventes jau praleido 
.ik su bulvėmis, neragauda- 
ni duonos. Pristatymas i 
inkas taip pat labai suma
žėjęs, dęl ko pakilo ir javų

ri žmogžudystė. Prieš Kalė J mainos, o pinigų javams pir- 
das važiuojant Mankui su ęti niekas neturi.
savo žmona nakties laiku iš 
kaimynų namo, Manxuvie- 
nė, kuri sėdėjo vežino už
pakaly, kirto savo vyrui kir
viu Į galvą, paskui da kelia
tą smūgių pridėjo, ir mirti
nai ji sužeidus pabėgo.

Kadangi iki kitų javų 
ierliaus dar tolimas laikas, 
) gyventojai bet ir tam der
liui jau neturi pasėlių, todėl 
kyla rimtas klausimas, kas 
iėsis šių metų pavasarį tose 
rietose. Jau dabar yra daug

Petras Mankus, sukaupęs»tokių šeimų, kurios pabai- 
paskutmes jėgas, nušliaužė • gė ir bulves valgyti. Daug 
iki artimiausios sodybos {ūkininkų jau dabar ba- 
kur rado pirmutinę pagal { iauja.
bą. Kalbėti jau nebegalėjo. į Vilniaus lenkų laikraščiai

Gruodžio 24 d. atvykęs

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Cincinnati mieste, Ohio valstijoj, 250,000 žmonių liko ce pas
togės. šis vaizdelis padoro sustojusią veikti elektros įmonę.

Kuolais ir Revolve 

riais Kori Tikėjimą 

Palaikyti.

Salakas. Laikraščiuose te
ta skaityti. kad Rokiškio

LIETUVOJE PRADEDAMA PLĖSTI 
PAUKŠČIŲ ŪKIS.

Didysis karas ir vokiečių 
okupacija Lietuvos krašto
paukščių ūki buvo beveik

o; Wt«i< atsirado “apašu-visiškai'sunaikinf- Dau«el-V 
•u ” ku’ i'1 snrtabdo žmone:

gydytojas nieko nebegalėje- 
pagelbėti ir gruodžio 27 d 
P. Mankus neatgavęs kal
bos mirė. Tardjlojui prave
ri us tardymą paaiškėjo, kar 
Mankienė prie to jau senai 
ruošėsi, visą darė apgal
votai.

Taigi, civilines metrikaci
jos nesutvarkymo aukos: 
vienas nuėjo Į kapus, kita Į 
kalėjimą.

VIRŠ 400 CUKRAUS FA
BRIKO DARBININKŲ
ATLEISTA IŠ DARBO.

Sausio 1 d. Mariampolės 
cukraus fabrikas ba gė 1936 
metų kampaniją, išdirbęs 
be pertraukos 100 dienų ii 
perdirbęs Į cukrų apie 90 - 
000 tonų cukrinių runkelių 
Buvo manyta, kad kampa
nija užtruks kiek po nauju 
metų, tačiau ukinirkai, ne- 
t ori cukriniams runk ?liam? 
auginti sutarčių visus cukri
nių runkelių išteklius suve
žė anksčiau ir, be to, ne tiek 
tų cukrinių runkeliu buvo 
kaip manyta. Fab rikas at
leido iš darbo virš 400 dar
bininkų, dirbusiu tik kam- 
panijos,metu. Dabar tie at
leistieji darbininkai miesto 
savivaldybei sudaro daug 
rūpesčių, nes papildo be
darbių skaičių.

1936 metų pabaigoje uz- 
iliarmavo apie badą Pasto
lį apskrityje, paskelbė, kad 
•eikalinga yra smulkiesiems 
badaujantiems ūkininkams 
?kubi parama, tačiau dau
giau nieko ir nežinoma, ar 
Vilniaus administracija
nėši kokių žvgiu badui ,
ią užkirsti, ar tie spaudos kai™e’ savoKuky įlrbdaiBa 
balsai taip ir praskambėjo sunkius darbus, be^ Pacl3 
niekeno nepastebimi. senatvę,. apie 40 metų, gy-

Lenkų laikraščių žinio- yeno mįes}e’ gyvendama is 
mis, Pastovu apskrityje 30 tos įendos, kūną gavo, uz- 
nrocentu ūkininku jau da- ’casius! fav0 uk* augintiniui, 
bar badauja, nes neturi duo- Senute buvo visą laiką sūp- 
tos ir tesimaitina likusiomis Fa’ -inksiya, mėgo juokauti 
bulvėmis, kurios vienos, be “ pasakoti apie praeitus lai- 
riuonos labai neskalsios. kus. kiniuos ji gerai ausimi- 

Brėslaujos apskrityje pa- ne/ Būdama labai geros at- 
riėtis yra kiek geresnė, nes minties, ji žinojo daugybę 
ten geresnės žemės ir ūki- ^ainų, pasakų, patarlių n kt. 
linkai turėjo geresnį der- Nors senute pergyveno savo! 
'iu. Tačiau ir čia ūkininkai, augintini ir savo meto gimi- 

- .............. nes, nors ji giminiu kartai

MIRĖ ŠIMTAMETĖ 
SENUTĖ.

Šiomis dienomis Mariam- 
polėje numirė 104 metų se-

BOIKOTUOJA “KULTŪ
ROS” ŽURNALĄ.

Iki šiolei viešojoj Rasei-

Kad šis darbas butų sėk
mingesnis, jis atiduotas pa- 
šių ūkininkų kooperatyvi- 
aėms organizacijoms. Kiau
šinių išvežimą vykdyti pa
vesta “Pienocentrui.”

Nustačius visame krašte 
vienodas ir pastovias kiauši
niu kainas ir suorganizavus

edybų nebebuvo likę nei
kclvie. klausinėja apie iu i- ™n'’s vištoe Atgavus kraš- 

-:.ikiBiipns neoatenkinti bu. laisvę aukštos paukščių 
atsakymais ^:n03 ^ininkus Patino 
• n„u, - kuo greičiau auginti pauks-

u,' mu=’i padamrėie atsirado CiUS: Gre\9aus\ai pn_ {kiaušinių supirkimo punktų
tokių “veikėjų.” Tie chu’.i- au^R.ta v,st«- ,Ja” į920.tinklą, ūkininkams sudary-
ctin-ii vaknnis! piiaugO tieK, Rau galėta.-an- i vakaiais uzKabneja ~ . 2() iH kiaušinių,
vsukinus -r merginas, kiau-sinėia, kodėl iu namuose 0 1921 m—net 75 m>l>onus.

“bedieviškpįs” 
rudo iš revolverių.

tos tinkamesnės 
kiaušinius parduoti.

Lietuvos žmo-į tiekti.skaitomi pažangieji laikraš- ^ajkais . --.--- —-- ,
masina suskaldyti nes PatYs ktausimų beveik 
O vienam piliečiui, nevartojo o visus įsveztUvc 

skaito “I uzsienin- Mesimu paukščių:
' Žinias ” tie kalakut^- anči^ ir Pri'

“apaštalai” nakčia atlaužė Sinimas ėJf> žymiai lžčiau- 
vartus, o prie sienos orisegė Paukščių ukj atstačius, su- 
lapeli su parašu: “Jei pla- sirupinta jo gerinimu. Pir- 
tinsi masoniškus nuodus, moję eilėje nusistatyta men
tus blogai.” Todėl gyvento- kai dedančias vištas pakeis
tai prisimena “garsų” ka-ti geriau dedančiomis gry- 
riauninką, kuris 1919 me- naveislėmis. Buvo 

skandino “bedievius” gerų

sąlygos 
kartu,

žinoma, jų daugiau ir pa-

ciai n 
galvas.
kuris jau senai 
Minti“ ir

“STEBUKLAIS” GYDO
MA KARVĖ PASTIPO.
Pajuralis, Tauragės apsk. 

Nesenai musų bažnytkiem> 
ipsigyveno vienuoliai pran
ciškonai. Todėl atsirado pi 
liečiu, kurie jiems gausiai 
aukoja pragyvenimui. O ste

lėmis. Buvo įsigyta !bukbį gadinimas tuojau 
grynaveislių vištų ir;?Tap ito. P° vlb^ t ,aPyknk^-

Salako ežere Dabar jis sukurta joms laikyti ukiu. į NMe?.'eniIl Vieno . ,ur!:nnkf) .ez.eie. uduai jk. j j susirgo karve. Vietoie kvie-Kaune propaguota vyrų kurie vėliau platino tų vistų Jptprinorin 
: apaštalavimą. Galbūt, vie- kiaušinius perinimui ir prie- jtl ve’e no ų’ ,Jl1 eL 
į ‘os pramustagalviai iš jo ir auglį.
liauna “veikimo instrukci- Per paskutini dešimtmetį 
Į ms?... Bet žmonės nesiduo- veislines vištas laiką ūkiai 
da įbauginami ir šalinasi tarp ūkininkų išplatino pe-

t J 6

nuu tamsos “apaštalų.’’

ROKIŠKY NUSIŠOVĖ
JAUNAS VAIKINAS, gaidžių.• - — -

Šiomis dienomis Rokišky

l ininiui apie 300,000 kiauši
nių, apie 70,000 viščiukų ir 
apie 3,000 veislinių vištų bei

veterinonų, pilietis su
manė šauktis šv. Antano pa
galbos. Žmogelis nuvažiavo 
i Kretinga, pasimeldė ir pa
aukavo 10 litų, prašydamas 
išgydyti jo karvę. Sugrįžęs 
i namus karvę rado jau ne
gyvą. Todėl baisiai užsirūs
tino ant visu stebukladariu

nių skaitykloj galima buvo < pasišovė Vaičiūnas, kuris

(Žinoma, palyginus su A-i,r nusprendė daugiau sujaus 
merika, šitie skaičiai vra la- nebetureti jokių reikalų.

nes Ameri-i D?.har' sako, pasimokinau,

ciaugiaus to žurnalo paskai 
tyti negaus, nes neišrašytas. I proto liga.

Skaityklos lankytojai pa- j • • —

geidauja, kad “Kultūra” bu
tų gaunama ir per 1937 me
tus.

Bet fašistiškas ir klerika- 
liškas šlamštas, kurio skai
tytojai nenori, yra išrašo
mas ir beveik prievarta 
žmonėms brukamas.

VISŲ ŽINIAI.

100,000 veislinių viščiukų!) .
Prasidėjusi ekonominė !meF.es vetennonu o daba)

krizė paukščių ukiui turėjo įme,C!a“’ ka"’ 1 P°
didelės neigiamos įtakos. • tuCHau

KAIME NORIMA STEIG
TI LAISVAMANIU

KUOPĄ.
Rokiškio apskrity, Rude-

ypac smulkesnieji, pavasa- , _ <5Vetima i kanus ia na-:-lu kaime, daroma pastangų;!
•io sėklai pritruks javų. Ba- RU\°. -‘.e5:fr pa išteisti Laisvamaniu etinėm*Šmėkla stovi nri4 akis lydėjo didele minia'žmonių, ^ais\amamų etinesypač senukių ir senukų.- f kultūros d-jos skyrių. Kiti!do šmėkla stovi prieš akis 
tiems gyventojams. kaimai taip pat apie tokių 

NUOSTOLINGAS GAIŠ- ;skyrių steigimą galvoja. ŽI
RAS KRŪČIŲ KAIME. ;met daugiau užsiprenume- 
Kručių kaime, Mažeikių Įravo "Laisvosios Minties.”

VrDguay'aus Lietuvių DaroVninkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

UŽ ĮVAŽIAVIMĄ i TUR
GŲ REIKIA MOKĖT TAU- 

! TININKAMS MOKESTĮ.
Prieš kurį laiką Utenos 

turgun įvažiavimo mokestis 
buvo sutvarkyta taip, kad iš 
Įvažiuojančių turgų n pini-į 
gai buvo nerenkami, o už
dedami mokėti prie kitų 
mokesčių, o nuo 1937 metų 
apskričio taryba nutarė vėl 
Įvesti turgun įvažiavimo1 
rinkliavą.

Caro valdžia buvo jau ga
na biauri, bet visgi už Įva-i 
žiavimą į turgų nelupdavo 
iš ūkininkų mokesčio.

DEGĖ KRUOPIŲ VALS
ČIUS.

Gruodžio 20 dieną perei- apg^^y 7 sausio nakti ura
tų metų buvo užsidegęs į- ilna ^.5^.
Kruopių valsčiaus valdyoos kfįuta *arLfiė Pučiant

?aiS+raS vU na smalkiam vėjui, u^iisi
dėl blogo dūmtraukio, kuns gpėmė pastatą h sRoa?uP.Prt <
esąs buvęs nuplyšęs, o be- tvartą. Spėta išvesti " “naujoji banga Snv? vaistijo- i
kūrenant dabokles krosnį, tiR arkly& Galvijai ir paukš-: * ir Ka”ad0->e kainH0> 1 d&Ieris- 
kibirkštys pateko pro ply- Q 1 į
sius į tarpe lubų buvusius Xorg vlžeikių ir Tirkšlių 
spalius ir užsidegė. Ken ga - ugniagesiai greit pribuvo, 
srinmkai mėgino gaisrą lik- tį.ia* degančių namų išgebj
v įduoti be masinos, et ma_ bėti nebuvo galima. Sudegė' 
tydami, kad jų pastangos nn vipnn 
lokių vaisių neduoda, sau po yienu stogu buvę tvartai
kėši "kitų pagalbos. Atvykus įatŽ'paSnk-taiTukri?S 
su mašinomis, gaisras pavy-! da,.p/ KROSto!ių 
kogred likviduoti. apieAOOO litų. '

-Spriegė ’-ut nedicelib plo-, Pereita rudeni tamsia na
tas lubų, kitų didesnių nuos-, šig paStatas Uip pa{ bu. 
tohų nepadaryta. įvo užsidegęs, bet tuomet

užgesinti
ji labai taikliai šaudo.

(f‘Naujoji Banga”

Išeina du kartu per mėnesi. Lai-

Adresas: N. BVNGA
C. Paragiiav No. 1480.

MONTEVlPFO T’RTjoUAY.

Už visokios rūšies smelkias oa- 
sisarsininius. kaip tai: pajieško- 
iiir.es apsivedinsų. įvairius prane
šimus, pardavimus. pi r kimus,
■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 
až žodį, išskiriant paieškojimus 
apsivėdimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimom 
kaina 50c.

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

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

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

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
1 arba pajieškojimas greitai tilptų, 

reikia pasiųsti kartu ir mokestį. 
KELEIVIS 

253 BROADWAf 
SOUTH BOSTON. MASS.

Ryšium su tuo, teko pakeis
ti kiaušinių supirkimo ir iš
vežimo tvarką. Ypatingai 
susirūpinta pristatyti į už
sienių rinkas kiaušinius 
šviežiausius, švariausius ir 
tinkamai suruoštus. Kad 
kiaušiniai namuose nebūtų 
sendinami, buvo suorgani
zuoti nuolatos veikią kiauši
nių supirkimo punktai ir 
plačiai vesta propaganda, 
kad kiaušiniai išvežimui bu
tų parduodami švieži ir 
švarus.

įssirase pažangu 
laikraštį ir žada nusikratyti 
visais prietarais. Malonu, 
kad žmogus susiprato ii- pa
matė savo klaidas.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.
• ___ Juodcvriviaf. rud

galviai, gelton- 
galvlai ir balt
galviai. Prisiur.- 
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
ją ir į Kanadą 

GEO.
BENDOKAITIS 
520 Wilson St- 

Waterbury. Conn.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
d GARBINO SENOVĖJE?

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

PRAŠO PLAČIOS AMNE
STUOS POLITKALI

NIAMS.
Grupė šiauliečių tėvų, ku 

rių vaikai yra nubausti ka
lėti už politiką sunkiųjų 
darbų kalėjimu, parašė pe
ticiją seimui, prašydami pa 
skelbti plačią amnestiją po 
litiniams kaliniams. Petici
ja seimui pasiųsta ir gautas 
a įsakymas, kad ji bus svar 
tomą vasario mėnesio pra
džioje.

GAISRAS KLEM3ARKO 
DVARE.

Visiems užsieny gyvenantiems 
lietuviams „Lietuvos Žinios* 

metams tik 6 doleriai.
Norėdami palaikyti ryžius su už

sieny gyvenančiais lietuviais, mes nu
tarėme mūsų dienraščio orenumeratė, 
skaityti tik tiek, kiek mums apseins 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiame 
išrašyti populiarų demokratiškos pa-’ 
kraipos dienraštį

Mrs. Alice Bull, kuri gyvena
Šiomis dienomis Klem- Washingtono valstijoj, buvo 

barko dvare, Ariogalos vai- pripažinta geriausia šaule ir 
sčiuje sudegė to dvaro dar- 1,445 kompetitorių, tarp kurių 
žinė su pašaru 75 karvėms, buvo daug senų medžiotojų ir 
Gaisro priežastis tiriama, armijos karininkų.

spėta 
kad ir dabar 
degtas.

Spėjama, 
jis buvo pa-

yoavoa

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

Jei vienai šeimai per brangu — 
susidėkit dviese ar trise.

Mes norime, kad „Lietuvos 2mios‘ 
būtų skaitomos viso pasaulio lietuvių 

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

nas, Gedimino 38. lalhuania.

Senovės Lietuvių žinyčia

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

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

253 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.
i
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KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.I
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. Llthnania.
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Aituntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON.
i PIGIAI PARDUOSIU

Vietines Žiniom
J ii

vivto- I Į

RIMŠOS KURINIŲ PARO
DA atidaryta iškil

mingai.
Ją labai gražiai aprašė 

“Bei ton Post.”
Pereito, šeštadienio vaka

rą Bostono International In
stituto patalpoje, 190 B >a- 
eon st., formaliai buvo ati
daryta skulptoriaus Petro 
Rimšos kuriniu paroda. Su
sirinko daug lietuvių inteli
gentijos, daugiausia pažan
giųjų srovės, nors buvo re
prezentuojami ir katalikai. 
Buvo ir amerikiečių.

Visų pirma, vienas komi
teto narių, būtent p. Vincas

Pereitą nedėldienį paro
dos pažiūrėti atalankė aps
eku publikos. Ponas Rimša 
sako, kad da niekur Ameri 
l oję tiek žmorvi} i jo paro
dą nebuvo atėję.

Paroda atsidaro kas die
na nuo 1 valandos po pietų 
b-užsidaro 10 valandą va
karo. Kiekvienam patartina 
nuvažiuot ios pažiūrėt. Į- 
žanga nemokama.

Kada Californiįa pavirsta 
i pragarą...

Montellietis Petras Bart
kevičius šia sąvaitę vėl pa
rašė "Keleiviui” truput} sa-

Tenkin^ neskaitė lietuviš- vo !sPudžiy iš Californijos.
olro Pereitą sąvaitę jis rašė apie 

Californijos 
grožybes, o dabar jam tenai

kai parodos atidarymo aktą neapsakomas' 
ir pakvietė pati dailininką,
p. Rimšą, kad pasakytų ke
liatą žodžių nuo savęs. Sve
čias kalbėjo nedaug. Jis tik 
padėkojo komitetui ir rėmė
jams už suteiktą jam pagal
bą šitą parodą Įrengiant ir 
paaiškino, kad atvykęs čio
nai iš Lietuvos pamatyti A- 
merikos lietuvius ir susipa
žinti su Amerika. Jo tikslas 
esąs netiek kitus savo kūry
ba mokinti, kiek pačiam pa
simokinti. Ir Amerikoje jis

teko pamatyti ir kitokių 
vaizdų.

Sako:
Sveikinu jus iš gražaus 

saulėto krašto — Californi
jos. Bet ir čia kaip kada bū
na tikras pragaras. Kai tik 
pasidaro šaltoka ir orančių 
sodams gręsia pavojus nu
šalti, tai orančių augintojai 
užkuria milionus pečiukų ir 
lempučių su kerosinu, kad

pamatęs daug Įstabių daly- i durnai uždengti} sodus nuo
kų. Ir tas pats menas čia ku- & 
riasi visai kitokiomis sąly
gomis, negu Lietuvoje. Te
nai meno reikalams niekas 
pinigų neduoda, o čia yra 
skiriami milionai dolerių. 
Be to, čia yra visiems atda
ros turtingos meno mokyk
los, dideli muziejai ir gausi 
literatūra, ko Lietuvoje be
veik visai nėra. O vis dėl to 
ir prie tokių nepalankių 
ąp.vstovų Lietuvos meninin
kai stengiasi kiek galėdami 
dirbti, ir štai. ši paroda yra 
vienas to darbo pavyzdžių.

Pirmininkaujančiam p. 
Jenkinsui paprašius, adv. 
Šalnienė paaiškino p. Rim
šos kalbos turini angliškai. 
Paskui angliškai kalbėjo 
adv. Bagočius.

Po to, susirinkusiems bu
vo pasiūlyta apžiūrėti paro
doje išstatytus p. Rimšos 
kurinius. Iš viso yra išstaty
ta 66 kuriniai, astuoni jų pa
daryti jau Amerikoje — tai 
gipsiniai portretai.

Iš visų portretų geriausia 
yra padaryta Žemaitė. Tie
sa, jos charakteringi veido 
bruožai lengvai duodasi at
vaizduojami. Simbolizmo 
žvilgsniu, kaip rodos, ge
riausia via pavykusi “Lietu
vos Mokykla,” o paskui — 
"Artojas,” nora pastarasis 
perdaug detališkas ir nevi
sai neturalus.

Grožio žvilgsniu pirmoj 
vietoj reikia statyti “Dieną 
ir Nakti.” paskui “Sielvar
tą” ir “Vities Regėjimą.”

Paroda labai plačiai ir

alnų. Kai visi tie pečiukai 
ir lempos pradeda rūkti, tai 
Los Angeles miestas ir visi 
aplinkiniai miesteliai pavir
sta Į pragarą. Pasidaro sta-į 
čiai baisu: nei gyventi, nei 
kur bėgti! Sveikatai baisiai 
kenksminga. Sugryžęs pa
pasakosiu daugiau.

Grįžtu per Meksiką ir Pa-
narnos Kanalą. Iš Los Ange
les laivą paimsiu 6 vasario. 
Nevv Yorką laivas pasieks 
22 vasario.- Taigi, iki pasi
matymo !

Petras Bartkevičius.

Nori uždrausti moterims 
kalbėt.

palankiai aprašė “Boston 
Post” pereito nedėldienio 
laidoj. Jis pašventė jai visą 
puslapį. įdėjo p. Rimšos fo-

lik Vienas Pavaduotojas Yra Stiklui

KMHCR
ALE

3 saliu nai parsiduoda gerose 
se, vienas Br.ghtone, 2 South Busto 
ne Ki. pa

K. J. VAŠI L
-»«:• tinutd»ay. So., Boston, Mas*.

TAI KITAS STIKLAS 

PICKWICK ELIAUS

Parodyk į Tą Kraną

Gaunamas 12 ancų bonkomis ir pilnom 
kvortom (32 ancų) namų reikalams.

A. L. KONGRESO BOSTO
NO DRAUGIJŲ KOMITE

TO FINANSINĖ AT
SKAITA.

Šių metų sausio 17 d. auk
ščiau minėto komiteto kont
rolės komisija peržiurėjo

7. Iš pelno pasiųsta:
Ispanijos darbininkams 

$35.00
Amerikos Liet. Kongreso 

Centrui Chicagoje .... $50.00 :c ____

Automobilių registracijos knygas ir išlaidų sąskaitas 
viršininkas Goodwinas gavo ir skelbia šią atskaitą visų 
prašymą, kad uždraustų žiniai.
moterims kalbėti i automo- Įeįgos* 
bilių vairuotojus. . Mat, va- , Liepos 3 į936
ziuojant šeimynai automo- Dr gH prakalbas i
bilium, motą* paprastai plaukė F............. $52.0(1 •
mėgsta "mokinu savo vy- , Spaljų 5 d 1936 me.

telkia važiuoti. To- ptl. pl akalbas auku sū
dei Goodwm» yra prašo-j rink£ K......;........... ?67 n
mas, kad įsakytų visiems
automobilistams turėti ant 
priešakinio automobiliaus 
lango užliuvtą šitoki 
šą: “Nekalbėk Į vežiką.

uzra-

Karininkas nušovė savo 
žmoną ir pats save.

Hull miestely, netoli Bos- kalbas surinkta 
tono, pereitą sąvaitę buvo 7. Aukų nuo
rastas savo namuose nusišo- gauta ................
vęs leitenantas-pulkininkas
Fitzgerald ir jo gražioji 
žmona nušauta. Policija nu
statė, kad pirma jis nušovė 
ją, o paskui save. Priežastis 
neskelbiama.

Parsiduoda Keptuvė.
Pigiai parsiduoda lietuviška keo-

tografija ir 6 jo kuriniu at- so .^mokamu bizniu C . J * Randasi jreroie vietoje.vaizdus. Klauskite “KELEIVIO” ofise.

METINIS UŽGAVĖNIŲ BALIUS
Rengia Dorchesterio SLA. 359 kuopa

Suimtoje, 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, i kuri visuomet susirenka 
didelė minia svečių, šįmet komitetas yra pasirengęs dar 
daugiau svečių priimti, nes užimtos tris svetainės.

GROS DVI ORKESTRUS: AL. STEVENS. pagarsėju
si Radio orkestrą linksmins visus viršutinėje svetainėje. 
JAUNUOLIŲ ORKESTRĄ gros apatinėje svetainėje.
25 laimingos merginos ar moteris 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.

Ižai įga tik 25c. asmeniui. SLA. 359 KUOPA.

Frank Ricickio 
MOSTIS

Kurie kenčiate nuo negyjančių žai- 
• du ir vočių, uleerio, užsisenėjusių ir 
naujų, kurios pasirodo ant kojų 
;r kitu kūno dalių, kurios kartais už- 
gydomos bet ir vėl atsinaujina Žaiz
dų įšveizda, prakiura oda, parausta, 
oamėlynuoja. teka vanduo ir niežti 
Kuriems tas pasireiškia, vartokit F 
Rieicko Mos t į ir jo patarimus, su ku- Į 
rios pagalba išsigvdvsit. Mosties kai
na $1.00 ir $2 00. '

F. Ricicko gyduolė nuo Vėžio ligos.
Ji suteikia didelę pagalbų iš vidaus ir 
iš viršaus, sulaiko kraujo bėgimą, 
sustabdo skausmus, išliuosuoja vidu
rius, atleidžia sutinimą i 24 valandas 
ir ligonis gauna didžiausį palengvi
nimą. Kaina mosties *<. oz.—$3.00 ir 
’Ą oz. į vidų gerti—$3.00 su prisiun- 
timu. Taipgi atstatom Pailas į 3 
dienas, jeigu kuriems nebuvo išpiau- 
styta. Kaina $5. Money orderius ar 
pinigus siųskit registruotam laiške.

Kreipkitės šiuo antrašu: (-)
FRANK RICICKAS

208 Hillside Avė.. Hartford. Conn.

L St. Liąuor Store
Parduodam geriausius įvairių rusių 

TONIKĄ, DEGTINĘ, ALŲ Ir VYNĄ
Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor- ; 
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir i 
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 

, įvairiausias.
f'otuliame. Vestuvėm*. Namuose Vai
šėms ir Baliams. Specialiai kainos 
sumažinamos. Pristatom greitai it 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak. >

Pašaukit SOU-th Boston 4147
. PAS STRIGUNĄ
193 L STREET.

SO. BOSTON’. MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

I Res. Tel. Jamaica 1028-M.

Tel. Trobridge 6330.

Dr. John Repšius
(REP4YS)

U ET U VIS GYDYTOJAM 
Valandos: 2-4 ir S-8

Nedėliomis ir Šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryta

278 HARVAKD STREET 
kamp. Inman at. arti Centu J akv,

CAMBRIDGE. MAS-.

MEDICINOS
Telefone 21224 
DAKTARAS

C. J. MIKOLAI T IS
Valandos: nuo 2 iki 4 po Metų, 

nuo 7 iki 8 vt kare.
167 SL'MMER STREET. 

LAVVRENCE. MASS.

DR. G. b. KILLORY
60 Scollav .Sųuare. Rooia 22 

BOSTON Telef. Lafayett- 2371 
arba Somerset 2044 J 

Specialistas Kraujo. Inkstą Ir 
Nervų Ligų.

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

TeL So. Bostoi 
DAKTARAS “

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTIST AB

VALANDOS: Nuo 9 iki 12
Nuo 2 it • vak.

NEDtLIOIHS: 
iki 1 v. po pietų 

tik sue taros.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” na:oe 

UI BROADWAY, tarp C ir D st, 
SO. BOSTON. MASB.

t TP'TTTVY<4

OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju skis, rrisltiria 
akinius, kreivas akis a-.itieainu 
ir amblyopiškose (aklo::;) aky
se sugrąžinu šviesą linksmo 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broad*ay, So. Bostc n.

Martin Walulis
FURR1ER

PASIUVAM KAILINIUS. KO
TUS, REIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste.
Priimam priežiūrai (ctorage) už 

2 nuošimčiu nuo daiktų vertė*.
1854 DORCHESTER AVE^ 

Arti Ashmont Stoties 
DORCHESTER. MASS.

Tel. TALbot 5208.Viso ................ $85.00
Tokiu budu, dabar pas iž

dininką A. Jankų lieka
$50.67

Kontrolės Komisija:

Šukienė.

Pranešimas draugijoms ir 
kuopoms.

Komitetas,, kuris buvo iš-

mėnesį, kuriame toks leidi
mas gautas. Bet kurios d-jos 
ar kuopos nuo tokių mokes
čių norėtų išsisukti, bus bau
džiamos. Federalinius tak
sus galima užsimokėti Pašto 
Bildinge ant 8-tų lubų.

A. J. Namaksy, pirm..
W. V. Ane,ta, sek., į j ALEKXA
Puikus pokilis. Savininkas Flood Sq. Hardware•

Ateinančioj subatoj, va- Taipgi užlaiko visokių pentų, 
sario 6 vakare, Lietuvių sa- sieninių popierų, plumbingu ir 
Įėję, So. Bostone, bus pui- visokiausių geležinių daiktų, 
kus balius Dorchesterio Pristatom tavorą Į namus. Da- 
SLA. 359 kuopos. Bus gar- bar galėsime patarnaut visiems 
džių valgių ir gėrimų, muzi- geriausiai ir prieinamiausią kai- 
ka gera abiejose svetainėse, na. Prašome visus užeiti reika- 

3. Lapkr. I d., per prakalbas ^^5 apgynimui draugijų Svečių bus iš plačios apielin- lui esant ir persitikrint, kad mu- 
prie durių gauta .... kuopų nuo federalinių pa- kės, todėl gera proga bus sų tavoras geriausias visame

Aukų surinkta $o7.00 'baudu. kurios buvo uždėtos susitikt senovės draugus ir Bostone. Adresas:
4. Lapkričio 1 d. pelnas draugijoms ir kuopoms už pažįstamus ir linksmai pra- FLOOD SQUARE HARD- 

---- WARE,

; -
m.

TeL Uslversiy MM

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENT1S1E 
/ALANDOS: S-S Ir 1-4.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKV&RO)

CAMBRIDGE, MAS š.

nuo konferenc. pietų $6.71 • buvusius praeityje* balius, leisti laiką. Plačiau paaiš- 
d* banketus, šokius, priėjo prie kinta paskelbime. Rep.

sutarties su federalės vai- —-------------
džios atstovais ir valdžia Radio programa,
tas bausmes toms draugi- Vasario 4, ketvirtadieny, 
joms nuėmė. programa prasidės 8:30 va-

Bet ateityje visos draugi- karo, iš stoties WMEX

ketą iplauke ..... $391.00
6. Gruodžio 27 d. per pra- 

... $28.00 
’. Pagojo 
... 5.00

Viso 1936 gauta $638.31 
Išlados:
1. Už salę išmokėta:
Dr. Šliupo prakal. $15.00 
Spalių 5 prakalboms Is

panijos klausimu .... $12.00 
Lapkričio 1 prakalboms 

Lietuvos klausimu . . $12.00 
Gruodžio 27 prak. $12.00 
Laokričio 15 d. bankieto 

išlaidos ................ $239.49
2. Kalbėtojams kelionės 

išlaidos:
Dr. šliupui ..............$10.00
R. M i žarai ............ 9.40
A. Bimbai ............ 7.00)
M. T. Kundrotui .. 2.00
3. Skelbimai:
Per radio ............... 17.00
Spauda .............  11.75
4. Artistam atlyginta 1.00
5. Policijai ...............  4.00
6. Delegatams į Ame

rikos Lietuviu Kongre
są. Clevelande:

V. Kvietkauskienei 25.00
J. Virbickui............25.00
St. Miehelsonui .... 25.00
Dr. Pilkai....... ........ 25.00
Andruliunienei .. 25.00
K. Barčienei ........... 25.00

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDP.AUSTI
PEI CRAUS- 
TYTOJAI.
(I įsured 
Msvers)

Perkraustom 
čia ptt ir j to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama. 
.326 BR0ADWAY 
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 4G18

Viso išlaidų. .. $502.64
Pajamų ...........  $638.31
Atmetus išlaidas $502.64

Lieka pelno.. $135.67

jos, kurios ką nors rengs su (1500 kil.). 
svaiginančiais gėrimais, tu- Vasario 7, sekmadienyje, 
rėš užsimokėti federaliai radio programa per stotį 
valdžiai $2. už leidimą ir WMEX 9:30 vai. ryte, bus5 
toks leidimas bus geras per sekanti: Al Stevens orkest- 
visą mėnesį. Jeigu toji ra iš So. Bostono; Marijona 
draugija rengtų kokį paren- Zavišienė, dainininkė iš Bo- 
gimą kitą mėnesį, tai turi stono, dainuos solo ir due- 
gaut naują leidimą, kuris tų: Jonas Krukonis iš South 
taipgi bus geras per visą tą Bostono pasakys monologą.

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalius dokumentus 

317 E STREET 
fKampas Broadway) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namą: Talbot 2474.

BAY VIEW !
motor service'

Oil Bumeliai

ir

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

OIL BURNERI GERAI IŠVALYTĄ.
Jis greičiau užsidegs, mažiau aliejaus suvartos 
duos geresnę šilumą.

Durnai ir smaivė yra priežastim išdegusių knatų 
iš anglių užkištos skylės ir paipos. Pataisyk tuojau.

PARDUODAM OIL BURNERIUS, IDEDAM IR 
PATAISOM. DARBAS GVARANTUOTAS.

Norint greito patarnavimo, pašaukite arba užeikit

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

t Telefonas: SOU-th Boston 4649.

Teleph >im 

So. Boiton 
10S3

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pic os.

Dideli pagerinimai ir 
Hydranlic Brekais.

PASITARKIT SU

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

■J vos odos ligų, reikia pasi
tarti su juom tuojaus. Žinokite, kad 
paaiškinimas ir patarnavimas visiem 
per šį mėnesį duodamas dovanai.

DR.GRADY32}£j%?Sl
Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėiiom tik nuo 10—12.

Taipgi taisome Automobiline ir 
Trokus visokią išdirbysčią.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

aisymo ir demon»travi:r ■> virt;;
1 HAMLIN STRI LT 
Kamp. East Eighlh SL 
SO. BOSTON, M \SS.

P. J. AKUNEV1CIA
GRABORII S- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrabus paruošia pagal reikalavimą. laidoja ant visokių kapinių. 

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

258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth Bo«ton <486.

Brocktono ofisas: TeL Brockton 4110
16 Intervale Street, Montello, Msts.

i
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