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Iškelta Biauri Šnipų 
Organizacija Pramonėje

ĮPAINIOTI STAMBIAUSI 
KAPITALISTAI.

Kovai su darbininkų orga
nizacijomis vartojamas 

smurtas ir šlykštus 
šmeižtai per spaudą.

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

ir tam pana-“sovietizmas”
šiai.

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

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

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

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

Italai Su Maurais
Paėmė Malagą.

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

Malagos paėmimas labai 
pakėlė fašistų upą.Jie giria
si savo laimėjimu. Su jais, 
žinoma, džiaugiasi ir viso 
pasaulio reakcininkai. Bet 
ištiesų ne Ispanijos fašistų 
čia nuopelnas. Lojalistų spė
kos Malagoj buvo nedide
lės, bet Ispanijos fašistai ir 
tų nebūtų nuveikę, jeigu 
Italija nebūtų davusi jiems 
pagalbos. Fašistų generolas 
Franco pradėjo žygį prieš 
Malagą su 35,000 kareivių 
armija, kurioje buvo tik 5,- 
000 ispanų, jo kiti. tai Afri
kos maurai, vokiečiai ir ita
lai. Bet lojalistai greit šituos 
barbarus sulaikė ir per ko
kia sąvaitę laiko fašistai ne
galėjo pasistumti nei žings
nio pirmvn. Tuomet Musso
linis prisiuntė dideliu su
stiprinimų generolui Fran
kui. Pereitos sąvaitės pabai
goje Cadizo uoste italų lai
vai iškėlė 15.000 italų karei
vių ir daugybę tankų: prieš 
šitas spėkas lojalistai jau 
negalėjo atsilaikyti ir nesi
gynė. kad apsaugojus mies
tą su 400,000 gyventojų nuo 
sunaikinimo. Kuomet italai 
«u maurais Įnėio miestan, 
lojalistų kareivių jau nesi
matė: jie buvo susimaišę su 
minia ir vaikščiojo kaip visi 
kiti gyventojai.

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

Kongresas Užgyrė
Da 933 Mūionus.
Federalės valdžios neda- 

tekliams padengti Kongre
sas pereitą sąvaitę užgyrė 
$933,000,000 sumą, iš ku-
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ŽVEJŲ NELAIMĖ
Maskvos žiniomis, Kaspi

jos juroj per audrą buvo nu 
varyta Į juros vidurį 300 
žvejų laivų su 1,000 žvejų. 
Iki šiol buvo išgelbėta tik 26 
laivai. Apie kitus laivus ne 
są jokiu pėdsakų

Įkliuvo Kita “Patrio
tų” Gauja.

Kentucky valstijoj traukia
ma teisman 25 “juoda

kojai” teroristai.
, - • Pasirodo, kad ir Kentucky 

nos $789,000,000 skiriama valstijoj veikė tokia pat 
pašalpoms. Republikonai slapta teroristų organizaci- 
lafcai tcm pnesmosi. Vienas ja> kaip Michigano “juodas 
ių argumentavo, kad per 3 legijonas.” Skirtumas tik 
metus ir 10 menesių Kon- kad kentukiečiai vadi- 
gresas paskyrė kovai su ne- nesi “juodakojais” (“black 
darbu ir depresija $14,000,- iegs”). Bet pobūdis ir tiks- 
000,0°0, ir da vis negana. ias toks pat: platint patrio- 
Nežiurmt kad^valdžia gina- tizmą, ginti dorą ir bausti 
si, jog tarp 7 ir 9 milionų tuos, kurie šitiems jų idea- 
žmomų sugiyzo dirbti į pri- iams nusideda. Prestons- 
vatinę pramonę, šelpimo burgo miestely nelabai 
reikalams mes visvien išlei- naj šitie “juodakojai” 
džiama po $155,000,000 Į triotai pagrobė vieną krau- 
mėnesį, kaip metai atgal, tuvininką ir išvežę i laukus 
Tai kurgi bus galas, klausia žiauriai ji sumušė. Ir tai jau 
jisai? Nežiūrint tos opozici- nepirmas jų toks “žygis.” 
jos, valdžios reikalaujama Darydami tokius užpuoli- 
suma buvo užgirta. mus, jje užsimauna sau ant

galvų juodas pančekas, ku

Valstybinio Sočia- | Teismas {sake Areštuot
Kzmo. yįsus p|įnto streikierius

BET NĖRA KAS JO PA- 
NABERIJOS KLAUSYTŲ.

Michigano gubernatorius 
atsisako vartoti m Bei ją 

prieš streikuojančius 
darbininkus.

Flinto mieste, kur strei
kuojantys automobilių dar
bininkai užėmė kelias Ge
neral Motors korporacijos 
dirbtuves ir atsisako iš jų iš
eiti, susidarė labai Įtempta 
ir labai Įdomi padėtis. Iš 
pradžiij korporacijos erštas 
Sloan norėjo išmušti strei
kierius iš dirbtuvių su poli
cijos ir savo mušeikų pagal
ba. Jie įmetė per langus ke- 

„ „ _____________________  , liolika gazinių bombų, su-
ZeTreria«1 oataSunTsdrau ka akrų žemės’ bet neturi kėlė riaušes’ Per kurias bu' 

a\. pat j: :a pastogės; daba betgi jis ža- vo keliasdešimts žmonių surellglnes orga' da pAistatyti kokią “šant^”.......................................*
n it8* -• • r k j ir pradėsiąs su savo 9 metųDalykų žinovai sako, kad n o.

šie tiys pataisvmai buvo pa-

9 Metų Mergaitė Iš
tekėjo Už Vyro.

Eunice Winstead, 9 metų

Turkijos seimas pereitą' 
savaitę priėmė tris konstitu
cijos pataisymus, kuriuos. 
pasiūlė 150 seimo narių, j 
Vienas tų pataisymų sako, 
kad Turkijos respublika tu
ri laikytis Respublikos Liau
dies Partijos principų, ku- amžiaus mergaitė, ištekėjo 
rie yra šie: Į už Charles Johnso, 22 metų

1. Demokratija. amžiaus vyro. Jis yra 6 pė-
2. Evoliucija. dų milžinas, o ji jam vos tik
3. Tikybos nuo valstybės iki juostos. Tai atsitiko šio-

atskyrimas. mis dienomis Tennessee val-
4. Stambiosios pramonės, sti jos kalnuose. Šliubą šitai 

susisiekimo imonių, kasyk- nepaprastai porai davė kun.
Pa- lų, elektros ir kitu visuome- W. Lamb. Mergaitės moli

nės aptarnavimo Įmonių su- na dabar yra 33 metų am- 
valstybinimas arba jų kont- žiaus. Ji sako ištekėjusi už 
roliavimas. vyro turėdama 16 metų. o

Antras pataisymas reika- jos sesuo ištekėiusi turėda- 
lauja nusavint didelius dva- ma 13 metų amžiaus, 
rus ir išdalinti jų žemes be- charlie Johns tDrj ke,ioli.

se

Senatas Turines Ge~ riose tik akims iškerpamos
nernl Mntnra dvi sk-vlės- Dabar 25 “JUO'nėr ai MUlOrs. dakojai’ Prestonsburge y-

Senato švietimo ir darbo ra areštuoti ir kiekvienas 
komisija užgyrė rezoliuciją, pastatytas po $10,000 kau- 
kad Pilietinių Laisvių komi- cijos. Valstijos gynėjas ža- 
sija butų paskirta $50,000 da šitą teroristų gaują visai 
ištirti General 'Motors kor- išnaikinti.
poracijos vartojamas prie- ---------------

žmona" farmeriauti. Ji da 
nemoka nei valgyt išvirt, nei 

bet lovą jau galintidaryti dėl to, kad Turkijoj
va&vtoT JSmoHm? 'jaklolL Musų’draug® Nei- 
vaistymnio socializmo ioi- ,. n,Annn<snoni

mones kovai prieš darbinin
kų organizacijas. Komisija 
turės ištirti, kiek šita korpo- 
racija padaro pelno, kaip ji Kun. Coughlin> 
išnaudoja darbininkus ko- - demagoįškomis monę.
iey'ik^h-T’Kai taš ’adio Prakalbomis P<* P™' 

lie veikia, n tt. Kai kūne zįdento rinkimus, šiomis 
senatonai stoja piestu pnes dienomis vėl pradėjo kalbė.

Kun. Coughlin Smer
kia Kapitalą.

lie Chervinskienė, prisiuntė 
mums iškarpą iš anglų laik
raščio, kur yra Įdėtas ir tos

mą, nes valstybė dabar ga
lės paimti Į savo rankas vi-
sas kasyklas, visus gelžke- £££ "poros “atvalS’ai liūs. telefoną. telegrafą, kelst0~ P01°s atvaizdas, 
bankus ir visą sunkiąją pra-

is

šitokį tyrinėjimą. ti Pereių nedž,
AMERIKOS ADVOKA- Skaptola^topFS-

TAS NEGALI GINT BRA-I* • p r?-?’- ? Ka/)llalis
ŽILUOS REVOLIUCIO- X»dn knmnnSmi

nifbiii gimdo komunizmą ir komu-
_. . wltK v; nistinius palinkimus. Jis už-
Šiomis dienomis Rio de sįmįne ir apie General Mo- 

Janeiro mieste prasidėjo tors streiką. štai, yra 
ruso Carloso Presteso ir daUg Įstatymų prieš strei- 
Jarry Bergerio byla, kurio- kuojančius darbininkus jų 

ka tl,n-v dalyvavus kovoje su darbdaviu, bet 
193o metų sukilime. Jų gin- ngra neį vįeno įstatymo 
ti nuvyko iš Jungtinių vals
tijų advokatas David Levin- 
son. Bet Brazilijos teismas 
, o nepriėmė, paaiškinda- 
nas, kad svetimšaliai advo
katai Brazilijoj neturi advo
katų teisių. Tuo tarpu fašis
tiški Brazilijos laikraščiai

STUDENTU RIAU 
sES MASKVOJ?

15 esą nušauta, o 40 su
žeista.

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

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

FAŠISTAI PASKANDINO
LAIVĄ SU MAISTU.
Iš Madrido pranešama 

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

VOKIEČIAI PRADĖJO 
NAUJĄ KARO LAIVĄ

AMERIKOS KARO LĖK
TUVAS NUKRITO JŪ

RON.

žeista, bet streikierių 
dirbtuvės neišvarė.

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

; veikia.
Tuomet General Motore 

korporacija kreipėsi į teis
mą, kad šis duotų Įsakymą 
streikieriams išsikraustyti iiPereitą nedėldienį Meksi- “

Hamburgo laivų dirbtu- kos pakrašty nukrito jūron! .-Jį.. 1 ma‘
vėj pereitą subatą pradėta Jungtinių Valstijų karo lai-
statyti naujas 10,000 tonų vyno lėktuvas, kuriuo 9 ka- 
juriu skraiduolis, kuris va- rininkai skrido Į Panamą, 
dinsis “Admiral Hipper.” Kadangi tai Įvyko netoli pa- 
Darbas pradėta su karo mu- kraščio. tai visi žmonės bu- 
zika ir patriotiškomis kai- vo išgelbėti gyvi, bet jų lėk- 
bomis. tuvas nuskendo.

orieš General Motors pluto- 
kratus. Reikia pripažinti, 
kad čia jis pasakė tikrą tie- 
sa. Bet kokiu budu kapitalo 
viešpatavima pažaboti, jis 
nepasako. Šitą aiškiai ir tei
singai pasako tiktai socialis- 

... i i — i tai. būtent: socializuoti pri
iradejo rėkti, kad sis advo- Viitinę nuosavybę ir panai- 
katąs esąs Komunini} Inter-m^j Ino sistem^ 
nacionalo agentas. Nejau- __________
gi jie norėtų, kad Hitlerio ar atviviiic
Mussolinio agentas gintų re-! * Kits AlKlvlUb.
voliucionierius? ! Senatorius Reynolds Įne

šė Senatan keliatą piktų bi 
jliu prieš ateivius. Vienas ju 
reikalauja, kad iš tų pinigų 
kuriuos Kongresas skiria, 
nebutu samdomas prie dar- 

vienas svetimšalis

NEĮSILEIDO NEW YOR- 
KAN KAILIU IŠ VOKIE

TIJOS.
Trys kailių pirkliai iš Nevv 

Yorko nupirko Vokietijoj bQ ^i 
už $100,000 persiškų jėriu- bilius reikalauja, kad
kų kailių. Kai laivas atėjo vįgj svetimšaliai, kurie išbu- 
su tais kailiukais New Yor- vo šel|)iami per 6 mėnesius 
kan, Amerikos. Žydų Kon- ka}p bedarbiai, butų surink- 
sreso komitetas ir kitos jų ti ir deportuotL Trečias jo 
darbininkų organizacijos biliu? Veihalauja suvaržyti 
užprotestavo, nes jų yra nu- imigracija uip/ kad iš kur 
^arta visas prekesjs Vokie- dabar atvyksta 100 ateivių,
tijos boikotuot. Ir pirkliai 
buvo priversti grąžinti visus 
kailiukus Vokietijon atgal. 
Be to. visi tiys jie užmokėio 
po $5,000 pabaudos Į žydų 
šelpimo fondą.

galėtų atvykti tiktai 10.

ŽEMĖS NUDILIMAS NE
ŠA DIDELIUS NUOS 

TOLIUS.
Agrikultūros ekspertai

Washingtone apskaičiavo, 
kad Jungtinėse Valstiiose 
kas metai vėjas nuplėšia 
nuo dirvų ir ganyklų apie

SOVIETŲ VALDŽIA IŠSI
ŽADĖJO DVIEJU MOKS

LININKU-
Iš Maskvos pranešama, 

kad šiomis dienomis CIK’o 3,000,000.000 tonu dirvože- 
prezidiumas atėmė Sovietų mio. Tai yra didelis farme- 
Rusijos pilietybę dviem sa- riams nuostolis, nes kai Į- 
vo mokslininkam, būtent, tręštas dirvožemis išdulka, 
Ipatjevui ir čičibabinui. Jie; tai lieka jau tik žvyras arba 
dabar esą užsieny ir jiems baltas šlynas, ant kurio nie- 
uždmnsta Įvažiuoti Rusijon. ka« neauga

KAIP VOKIETIJOS NACIAI ŽIURI 
IN ISPANUOS KARĄ.

draudžianti 
sėdėti dirbtu

vėse arba pikietuoti aplink 
dirbtuvę. Į 24 valandas teis
mas liepė jiems iš dirbtuvės 
pasitraukti.

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

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

Bet vienas šerifas tūks
tančiu streikierių negi pa
ims. Todėl jis kreipėsi Į gu-

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

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

ciai (tautininkai) atvirai Ispanijoj šiandien ispanų y- 
pasisakė, kad jų sukurtas va nedaugiau, kaip vienas 
karas Ispanijoj vra karas penktadalis. Štai, dabar fa-
prieš marksizmą todėl ne kištai tenai atakuoja lojalis-į'™ ‘,X‘ 'if.dIspanijos klausimai tenai tų uostą Malagą, ir korės- ^rratonų Murphey kad 
sprendžiami. pondenui pranta, kad šita'^s..d«^ i P»ga bą mi-

Taip pasakė oficialus Hit- fašistų armija turinti 25,000
’erio organas, “Voelkischer kareivių, kurie susideda iš!’^®m^i “iš „ri 
Beobachter” (“Liaudies 10,000 maurų, 5,000 italų,Aspr- 
Žvalgas”). Rašydamas apie 5,000 vokiečių ir 5,000 ispa- slekiau tarnauti visuomene , 
\ ... ’ er, o ne General Motors korpo-Angliją ir Francuziją, kurios nų. Tos anmjos tankai visi .. , .. . *
užsispyrė likviduoti Ispani- atgabenti iš Italijos, gi or- ’ al&aKe Jlsal- 
ios vidaus karą, šitas fašistų laiviai—iš Vokietijos. Jai buvo antausis netik-
^ikraštis sako- __________ 131 ^enera* Motors korpo-

“Mes stebimės, kad Fran- GENERAL MOTORS BIZ- racijai, bet ir tam smarkiam 
euzija ir Anglija taip nai- NIS SUSMUKO. teisėjui, kuris buvo ~ Įsakęs 
viai aiškina Ispanijos Įvy- Kiek darbininkų streikas v*®?s strel^!e.nus areštuoti, 
kius. Juk visi žino, kad Is- pakirto General Motors kor-į Automobilių streikas da- 
panijos teritorijoje vykstan- ponacijos biznį, tai galima bar st0V.T P?8 GePei*al
ti kova neturi su Ispanijos matyti iš to, kad gruodžio Motors korporacija atsisako 
vidaus reikalais nieko bend- viduiy ši korporacija pasta- su uniJa tartis.
ra. Ispanijoj šiandien yra tydavo po 53,000 automobi- nAIir paimi anei 
sprendžiamas ne Ispanijos liu i sąvaitę. o praėjusią są- nviriii «^aa’»
klausimas, bet Europos liki- vaitę pastatė vos tik 1,500. DVIEJŲ AAA.
mas. Tiktai demokratinės Iš to naudojasi General Amerikos Automobilių 
šalys palaiko tarptautinėj Motors konkurentai, Fordas Associacija paprastai rašo 
opinijoj tą iliuziją, buk Is- ir Chrysleris, kurių darbi- '■avo vardą tik inicialais — 
panijos karas esąs pačių is- ninkai da nestreikuoia. For- AAA Bet tokius pat incia- 
panų reikalas ir kad kovo- das šią sąvaitę tikisi pasta- lūs vartoja ir federalės val- 
įant jėgų negalima esą pri- tvti 35,000 automobilių, o džios agentūra, Agrikultu-
nažinti ‘kariaujančiomis ša Chrvsleris—25,000. 
limis’.”

Taigi Vokietijos naciai 
pasako aiškiai, kad Ispani
joj kariauja ne ispanai, bet

MUSSOLINIO SŪNŪS 
APSIVEDĖ.

Pereitą subatą Romoj ap- 
kitos šalys, ir kad šito fakto sivedė vvriausis Mussolinio 
nenori pripažinti tiktai de- sūnūs Vittorio su Orsola 
mokratinės šalys. Fašistinės Ruvoli šliuba davė kunigas.

ros Atsteigimo Administra
cija. Dėl to pasidaro daug 
nesusipratimų ir painiavos.

; Todėl automobilistų asso
ciacija kreipėsi Į Kongresą 
su prašymu, kad tai val
džios agentūrai duotų kito
kį vardą ii ne\ arto tų ‘AAA?
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KAS ĮSKĖLĖ LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

KLAUSIMĄ?
Kai ateina 16-toji vasario 

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

“Darbininku partija — Lie
tuvos Socialdemokratų Parti- 
ja.

“Krikščionys demokratai 
tkunigu vadovaujama parti
ja) dar net 1905 metais iš to 
socialdemokratų reikalavimo 
juokus krėtė — girdi, tai 
eialdemokratų svajonė’.”

so-

Taigi iš šitų istorinių do- j 
kumentų matome aiškiai, 
kad nepriklausomos Lietu
vos minti pirmutinė iškėlė 
Lietuvos Socialdemokratų j

Partija, o nuo Rusijos Lie- Į 
tuva gavo atsipalaidoti ačiū 
Socialistų Internacionalo 
paskelbtam tautų apsispren
dimo principui.

Na, o ką nuveikė Lietuvos 
nepriklausomybei musų “pa-.

Vokiečių Jurininkai Mokinasi Karo Meno.
KELEIVIS, SO. BOSTON.

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

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

Kad tai yra tiesa, tai mes tnotaiY 
galime įrodyti istoriniais darhavosi cužile rem-
dokumentais. Musu archyve
tebėra da iki šiol 'užsilikusi , t “t““ * ?

SOVIETŲ JVYKIAI PRI
MENA FRANCUZŲ RE

VOLIUCIJĄ.

' jie patys prie to teisme “pri- j 
sipažįsta,” nes tie “prisipa
žinimai” išrodo įtartini. Pa
imkim kad ir Radeko “išpa-teoera aa iki šiol užsukusi dž- ž £ kuni Laukai- "Naujienos” paduoda ke- t1.11*.,, 

kopija tu socialdemokratu -■ 4’- • smogus bdunai antu u Franci zlntL Pastatytas prieš teis-LL. Z.- t . cius ir ponus Vcus caras ap- natą momentų iš rrancuzi- -..e
dovanojo net medaliais.nutarimų, kuriais buvo įs

kelta nepriklausomos Lie
tuvos idėja. Tai buvo 1905 
metų, 23 lapkričio, Vilniaus 
mieste.

štai kaip jie prasideda:
“NVTARIM.

“Kauno, Suvalkų 
gubernijų kaimo darbininkų ir tenai paveikslus iš Lietuvos, 
valsčionių susirinkimo, sukvie- Sako:

PUOŠNIOS BAŽNYČIOS 
IR SUVARGĘ KAIMAI.

Tūlas “V.” koresponden

jos revoliucijos, kurie labai &a^°- Piisipažįstu

primena dabar Rusijoj šau-iK“ ^mokslų,
- J J - tik prokuroras mane kaltinadomus pirmuosius revoliu 

cionierius.
Visų pirma Francuzijos 

revoliucionieriai pradėjo

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

AI tas rašo iš Philadelphijos a- naikinti liaudies priešus. Jie i Na, jeigu žmogus prisipa-
ir Vilniaus apie Januškevičiaus rodytus nukilto galvą karaliui, ka- žįsta prie to, ko jis visai ne- 
rbininku ir tenai Daveikslus iš Lietuvos, ralienei ir tūkstančiams ki- žino. tai iuk aišku, kad iis

šio Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos 23 lapkričio Vilniuje.

“Perkratęs dabartini Rusų 
ir Lietuvos valstyvės padėji
mą, susirinkimas, sukviestas 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos 23 lapkričio, nutarė:

“I. Pikčiausis darbininkų ir 
kitų prispaustųjų mažturčių 
neprietelis yra caro valdžia.
Prieš tą valdžią sukilo dabai 
susipratę visų Rusų valstybės 
kraštų darbininkai. Jie pasikė
lė, kad išgriautų senąją tvarką 
ir Įvestų toki surėdymą, kuris 
jau šiandien pagerintų darbi
ninkų ir visų prispaustųjų pa 
dėjimą, o ateityje leistų darbi
ninkams liuosai kovoti už so
cializmą. Sugriauti caro val
džią ir Įvesti žmonių valdžią 
tegali susivieniję visų caro 
valstybės kraštų darbinirfkai, 
prie kurių prisideda ir kiti da
bartinės valdžios skriaudžiami 
žmonės.

“II. Gerių-geriausiu darbi
ninkams ir kitiems skriaudžia
miems luomams susirinkimas 
pripažįsta tokį politišką surė
dymą, kuomet kiekvieno kraš- 

i to gyventojai gali patys rėdy- 
i: tis ir patys savo reikalais rū

pintis. Todėl susirinkimas nu
tarė kovoti užtai, kad ir Lietu- 
Vos gyventojai galėtų patys 
savo reikalais rūpintis, tai yra, 
kovoti už politiškai nepriklau
somą Lietuvą, su seimu Vii- lietuvių jaunuoliai.

- niuje, kurį turi išrinkti visi su- — - --
augusieji (pasiekusieji 20 me
tų) Lietuvos gyventojai, vyrai jg vienos pusės blizga puoš-
ir moterys, lygiai lietuviai, žy
dai, baltgudžiai, lenkai ar ru
sai, lygiai katalikai, pravosla
vai ar liutenai.”

Bet vieno šito nutarimo, 
žinoma, nebūtų užtekę Lie

AR KOMUNISTAI MUMS KADA 
NORS KĄ DAVĖ?

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

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

pagal jį, komunistai visai: kant, prieš valdytoją—val- 
nereikalingas balastas mu- dinys. Vienas diktuoja, ki
šų visuomenės gyvenime, tas priešinasi ir kursto kitus 
Jie netik nieko mums ne- priešintis.

štai užpuolė ir apdaužė jaunus 
socialistus!"

argumentavimas

duoda, bet dar trukdo tuos 
kurie norėtų ką nors duoti.
Be to, jie išnaudoja mus, 
nuolatos viliodami dolerius.

Aš nekuomet nebuvau ir. 
manau, nekuomet nebusiu 
komunistas, taigi man nėra visas pastangas žmogžudį 
jokio reikalo juos čia teisin- sunaikinti. Bet jei kaltina
mi ar ginti. Pasakysiu, jog ii tnasis neturi iš ko pasisam- 
aš pats esu tos nuomonės, i dyti sau advokatą, tai pati 
kad komunistai yra padarę1 valstybe duoda jam gynėją, 
pažangiajam musų judėji- Išrodo lyg ir kvailas žaislas: 
mui daug žalos, ypač kuo- iš vienos pusės valstybė 
met jie suskaldė Lietuvių stengiasi žmogžudį nubaus- 
Socialistų Sąjungą. ti, o iš kitos puses stengiasi

Bet sakyt, kad jie nieko 31 apginti, 
mums nedavė ir kad jie vi- Bet tame yra daug logi- 
sai mums nereikalingi, aš kcs. Valstybė yra organi- 
visgi nenorėčiau. zuota jėga ir ji lengvai galė-

Jeigu opozicijos kur nė
ra, tai ji padaroma tyčia. 
Štai, policija nutveria pilie
tį užmušus} žmogų ir ati
duoda jį teismui. Prokuro
ras, valstybės gynėjas, deda

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

ralienei ir tūkstančiams 
tų dykaduonių.

Galvoms kapoti d-ras 
Guillotine išrado net tam 
tikrą pabūklą, kuris iki šiol 
yra žinomas jo vardu—“gi
ljotina.”

Bet štai kas atsitiko to
liau:

“Kai teroras Įsigalėjo, tai 
revoliucionieriai ėmė galabinti 
kits kitą. Griežčiausiai terorą 
vykino Robespierre. Jo Įsaky
mu buvo nukirstos jgalvos gar
siajam oratoriui Dantonui ir 
daugybei kitų žymiu revoliu
cijos vadų. Jie buvo vienos su 
Robespierre'u partijos žmonės 
—jakobiniečiai, bet diktato
rius apšaukė juos ‘išdavikais’ 
ir sunaikino.“

žino, tai juk aišku, kad jis 
nežino ką kalba.

Piatakovo “išpažintis” iš
rodo negeriau. Jis “prisipa
žino,” pavyzdžiui, kad 1935 
metų gruodžio mėnesį buvo 
nulėkęs orlaiviu iš Berlyno Į 
Norvegijos sostinę Oslo ir 
tenai su Trockiu daręs są
mokslus Rusiją susprogdin
ti. O tuo taiĮju gautos iš Os
lo informacijos parodo, kad 
tai yra visai išgalvota pasa
ka, nes tais metais gruodžio 
mėnesį į Oslo nebuvo atskri
dęs joks orlaivis iš Berlyno.

Ai- galima gi pritarti, kad 
pasiremiant šitokiais “prisi
pažinimais” butų šaudomi 
seni revoliucijos veteranai?

Šitoks
išrodo lyg ir koks būrimas:
mušė, nemušė, mušė, ir ant zv o , .
galo išeina, kad Bostone nėra parduodamas produk- ]a V1* Je&al pasipriešinimo, 
muštynių negalėjo būti dėl- tas ir niekas mums nesiūlo,^?1 ^am reikalinga opozi- 
to, kad jų nebuvo New juos pirkti. Jie yra toks pat clJa:
Yorke. " gyvenimo padaras, kaip Šituo

Kur gi čia logika? tautininkai, sandariečiai ai
................. ............. ■■ ---- =■ kitos srovės, ir todėl jie turi
“Keleivio” Redakio- tokią Pat uis^ ^venti ir ntittciu iumumu- veįkti, kaip vįgi kiti L. nie_ 

kas negali jų iš gyvenimoriaus Prakalbų 
Maršrutas.

Visų pirma reikia atsi- sumindžioti,
velgti į tai, kad komunistai Todėl teisingumas reikalau-

principu net ir ma
šinos yra statomos. į auto
mobilį dedamas variklis ir 
stabdis. Vienas, kad varnu 
vežimą pirmyn: kitas, kad 
ustabdytų. Be variklio arba

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

. ,. . , , t - i Komunistai sako, kadtokiose salyse. kaip Ispanija. • g d . žako.
Meksika ir tt. Jeigu galima pa- binjefiai ų § sakė jr apie 

žiniomis. Ropespier?

T. . . . Bet koks buvo galas?jų žemes Lietuvos žmonėms, — — - e
tai labai džiuginanti žinia.
Toks progresyvis aktas gali iš-
vengti pereersmo ir Lietuvoje.,^ .. 1?94 ,g
Amerikoje baznvcia atskirta ' dieną nuėmė pačiam Ropes- 

pierui galvą.
Kas gali užtikrinti,

sitikėti laikraščių 
kad Lietuvos bažnvčios dalins

nuo valstybės. Butų gerai, jei
gu ir Lietuvoje tai Įvykdytų.”

Korespondentas stebisi, 
kad šitaip kalba čia gimę

NEVYKĘS ARGUMEN
TAS.

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

Stoughtone, 13 vasario,
Lietuvių salėj, vakare.

Monteiloje, 14 vasario, tų būt išvada? Jei nereika- 
Tautisko Namo salėj. 2 va- jįngi, tai kas tada su jais da- 
andą po pietų, čia prie pra- Nereikalingus puodus
kalbų prisideda ir Etinės gaĮįma išmesti i šiukšlyną, 
Kultūros Draugijos laisva- žmonių juk neišmesi, 
mamų kuopa, todėl viena Kur tada juos dėti? 
prakalba bus pašvęsta la.s- Tai m rie kok!o ab.
vamanvbes klausimams. surdo yeda kiausimas.

Brooklyne, l9 vasario, . _ , . x . .
Grand Paradise Salėj. 318- žmones, j?urie tokius 
324 Grand st.. 7:30 valanda klausimus kelia, nesupranta

išbraukti, kad ir kažin kaip motoro automobilis butų be
norėtu ' ' vertis daiktas. Bet be stab
' Todėl kelti klausimas, ar džio, but« da blo?esnbi> 
komunistai mums reikalui- nes but« Pavojingas žmonių 

• ; 'yVWD^lgi, ar ne, is viso vra nerimta, i’*?• .-- ■ ■ juk galėtų pa-i Tą pat! galima pasakyt! irKomunistai 
našu klausima pastatyti r i apie gyvą masiną,

vakaro
Maynard. Mass., 28 vasa 

Keleivy” andai buvo pa- ri<b 2:30 valandą po pietų
duota žinia apie komunistų 
prakalbas Bostone, ir buve 
pridurta, kad po tų prakal
bų jauni komunistai pavar
tojo smurtą prieš socialistų 
jaunuolius, kurie dalijo sa-Ta pati giliotina, ant ku-.vo Įapenus prie ^iės durų. 

nos Ropespieras kapojo - -
aivas savo “trockinin- Pacitavęs šitą žinią, “Lai

svės” redaktorius A. B. sa
ko:

kad
tas pats neatsitiks su Stali- i 
nu? Kada teroras įsisiubuo- 

i ja, tai niekas nežino, kur jis
Bet ko čia stebėtis? Toks pasibaigs. ..................

nežmoniškas kontrastas, kur :. “Naujienos teisingai sa

mos bažnyčios, o iš kitos 
niukso skurdo prislėgti kai
mai, kiekvienam juk paro
do, jog bažnyčia yra svar
biausia to skurdo priežastis savo armijas 
ir todėl turėtų būt kuo grei-

tuvos nepriklausomybei pa- cĮausia nuo valstybės at
siekti, nes Lietuva tuomet skirta, 
buvo prijungta prie Rusijos.
Taigi dabar bus idomu pa
matyti, kokiu budu Lietuva 
atsipalaidavo nuo Rusijos.
Štai, pasiklausykit, ka apie 
tai sako “Kultūros” žurna
le (1936 m. Nr. 10) žinoma 
Lietuvos veikėja, adv. Liu
da Purėnienė:

“Su V. Bielskiu aš susipaži
nau Petrapilyje 1917 metais 
Rusijos Lietuvių Seime...

“Nepaprastus laikus tuomet 
gyveno Rusijos liaudis. Caro 
priespaudos pančiai buvo jau 
sutraukyti, senas absoliutizmo 
aparatas sugniužintas, jo vie
toje susidarė nauja Laikinoji 
Vyriausybė... Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Taryba pri
vertė Laikinąją Vyriausybę 
pripažinti Socialistų Interna
cionalo Cimmervalde paskelb
tąjį tativų aiiZ-erendisno prin-

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

Nebuvęs Bostone ir ne
ko, kad matęs šito įvykio, A. B. tvir-

“...Teroras yra baimės ir de-,tina, kad tai netiesa. Bet 
speracijcs priemonė. Francu- pareiškęs, kad tai netiesa, 
zai griebėsi teroro tiktai tada
kai Europos karaliai atsiuntė

NIEKAS NENORI LIETU-!
VIŠKAI MOKYTIS.

Šių metų “Vienybės” 23- 
čiame numery Juozas Tys- 
liava rašo:

“Brooklyno lietuvių profe
sionalų draugija paskyrė dvi 
stipendijas norintiems moky
tis lietuvių kalbos Columbijos 
universitete. Na ir įsivaizdin
kite — neatsirado nei vieno 
lietuvio, kuris butų norėjęs pa
sinaudoti šia puikia proga.

“Neveltui vakar rašiau, kad 
lietuviai nenori mokytis savo 
tėvų kalbos. Matyt — nenori, 
jeigu net pats generalinis kon
sulas Budrys turėjo rekomen
duoti kitatautę, norinčią mo
kytis musų kalbos.”

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

Į Francuziją ir1 
jos priėjo beveik prie Pary
žiaus vartų, sumušusios res
publikos kariuomenę. Respub
likos valdžia buvo persigandus 
—manė, kad jau viskas žūva!

“Kai 1871 m. sukilo Pary
žiaus darbo žmonės prieš kapi
talistų valdžią ir Įsteigė Ko
muną. tai ji teroro nevartojo. | 
Ne tik nevartojo teroro, bet! 
sunaikino patį teroro Įrankį, 
sudegindama giljotiną (balan
džio 6 d.)!”
Socialistai iš principo yra

apie or- 
įsuomenę. Jai 

gos priešin
gos jėgos — varomoji ir 
-tabdomoji. nes kitaip gy
venime nebūtų lygsvaros; 
iis perdaug nukryptų i vie
ną pusę. -

Ar supras dabar Brookly- 
no tautininkų laikraštis su 
savo rašytojais, ką mums 
duoda komunistai, socialis
tai ir kitos opozicinės sro
vės?

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

Iksas.

r ’ ganizuotą visuorsavo puses: _ ar reikalingi j ? - ?eikaliP~ 
mums tautininkai hei <mn- ad - .? * 8mums tautininkai bei san
dariečiai? Kokia iš to galė-

Hudscn, Mass., 28 vasa
rio, 6 valandą vakaro.

to, kad visas gyvenimas yra 
kova—kova netik už duoną, 
bet ir už idėjas. Kiekvienoj 
organizuotoj visuomenėj y-

Detroite Kalbės D-ras A. Montvidas.
Kunigas Albinas Ja

nusas Bėdoje.
Jis turi užmokėti Agotai 
Skabickaitei $4,286.72.
Kun. Albinas Janusas pa

teko į bėdą. Jį užsisėdo
Agota Skabickaitė ir jis tu- nepriklausomybės paskelbi-

^a-r uzmo^e^1. mo sukakti 14* vasario, L. A. , 4 *«
286./2. Taip nusprendė tei- § galėję, *prie 24-tos ir Mi- l įįskupūS ArestūVO 

mas. „ chigan avė.IZ -J -j I 4-» nn r* « I r I _S-7

Be to, scenoj bus pastatyta |ti Į komiteto posėdi. .Atsto- 
kcmediją “Ant Rytojaus po' vps gali linkti visokių sro- 

Fašistinio Perversmo.”
Aštuon i o 1 i k a lietuvių

vių draugijos ir parapijos. 
Musų komiteto tikslas yra

draugijų Detroite rengiasi i P?d®ti Lietuvos žmonėms 
iškilmingai minėti Lietuvos Pnt> savo teises ir lą^yę.

- Komitetas.

Janušas

jis priduria:
“Musų korespondentas ra

šo, kad prakalboms pasibaigus' 
ir trijų tūkstančių miniai ei-į 
nant iš svetainės, keli trocki-, 
ninkai pradėjo dalinti kokius 
ten lapelius apie ‘apginklavi
mą Ispanijos.’ Kai kurie iš 
minios paskaitė tuos lapelius 
provokatoriškais ir juos iš da
lintojų atėmė, o dalintojus ap
stumdė.”

Iš to jau aiškiai matome, 
kad “Keleivy” buvo para
šyta tiesa.

* Bet toliau A. B. ir vėl tam
priešingi mirties bausmei, Į prieštarauja ir sako.
todėl jie negali pritarti nei 
“trockininkų” žudymui.

Mes pilnai tikim, kad su
šaudytieji revoliucionieriai 
galėjo daryti prieš Staliną 
sąmokslus; bet mes neti
kini, kad “trockininkai de
gino kasyklas, Žudė gerus savo laikraštį ‘Socialist Call.’ 
inžinierius, plėšė bankus ir Niekas jų nekliudė, 
šnipinėjo nacių naudai,” “Na, o ‘K.’ bando įkalbėt 
kaip rašo “Laisvė.” Mes ne- mums ir svietui, kad Bostone 
tikim tam, nežiūrint kad ir be niekur nieko jauni komuni-

“štai ką aš mačiau ir tei
giu: New Yorke laike Lenino 
mirties paminėjimo mitinge 
Madison Square Garden sve
tainėj, jauni socialistai ne tik 
dalino lapelius, bet pat svetai
nės priemenėje pardavinėjo

1 Yra. klebo- Programa prasidės o va
navęs keliose lietuvių kata- landa ietu 
hkų parapijose būtent Fc- Kalbės D.;as A Montvi. 
ręst City, Pa.: Akron, O hm; das įg Chicagos ir kiti kal- 
Eman, Pa., ir kitur. Po to bėtoiai. Bus nušviesta, kas 
lis buvo nusipirkęs farmą, atgitiko Uetuvoje per 19 
bet 1 ai meilauti netaip leng- metų nuo nepriklausomybės 
v a, kaip _ dusias gelbėti iš paskelbimo. Bus nurodyta, 
pragaro ir gaoenti 1 dan- kodėl Lietuva iki šiol da’ne. 
gaus karalystę Todėl “teve- at?avo Vilniaus, 
lis Janusas v ėl susijieskojo ge t0 scenoie bus pasta
tau parapiją ir apsig^eno tyta labai juokinga komedi. 
Camdeno mieste, Nevv Jer- ja “Ant Rytojaus po Fašis- 
sey valstijoj. Bet čia klebo- įinio PerVersnio” 
naudamas pateko 1 bedą. Vaidinimui pasibaigus, 
Agota SkabicKaite patrau- bus baĮius su šokiais ir gera 

jy teisman, sakydama. orkesti-a>

Devynis Kunigus.

kė
kad ji paskolinusi jam pini
gų ir jis negrąžinąs jai sko- 
’os. Ji davusi jam ne vieną 
sykį. Piimu kartu davusi 
$3,000, o kitu kartu S300.
Tai buvo jau keliatas metų 
atgal ir per tą laiką susidėjo Detroite lietuvių 18-kos 
tiek procentų, kad jis jai draugijų atstovai, kurie da- 
esąs skolingas jau $4,286.72. lyvavo Amerikos Lietuvių 

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

Į šitą bylą buvo įpainiota ir Vemor H’way. Sekantis

Visus kviečia atsilankyti
Komitetas.

Amerikos Lietuvių Kongre
so Komitetas Detroite.

*r kažin kokia Ona Čerba, 
kuri taip pat yra žinoma 
kaip Jadvyga čerba. Agota 
Skabickaitė traukė ją teis
man kartu su kunigu Janu
su. Angliakasio Sūnūs.

susirinkimas Įvyks 27 vasa
rio.

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

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



No. 6. . Vasario 10 d., 1037 m. KELEIVIS, SO. BOSTON. Trečias Puslapis.

KAS SKAITO, RAŽO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.] Amerikoje Miškus Sėja Orlaiviais.

KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEPEiKlA

CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS
Lietuvių Amerikos Piiiečip 

Kliubo vakarienė.

Sausio 24 buvo Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubc 
vakarienė. Tai nepirma jau 
Kliubo vakarienė. Jų buvo 
bent keliatas surengta pra
eityje ir bus da ateity. Bet; 
kažin kodėl tos vakarienės 
vis netokios, kokios turėtų 
būti. Vis atrodo, kad ko tai 
trūksta ir gana...

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

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

Kaip nors reiktų Kliube 
įvesti tokią tvarką, kad pra
mogom turėtų rūpintis visi 
nariai, nes kitaip mes pa 
rengimų nepakelsime. O tąs 
reikia būtinai padalyti. Iki 
šiol bet kokiam darbui iš
rinkdavo komisiją, na, tai 
toji komisija tegul ir dirba, 
o kiti dar juokus krečia.

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

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

Pildomoji lokalo Taryba 
padavė pasiūlymą, kad lo- 
kalas paskolintų F. Albertui 
S350.00, nes jo žmona sun
kiai serga ir reikia operaci
jos, o daktaras už operaciją 
reikalauja virš suminėtos 
-urnos pinigų tai jus, kriau
nai, ir turite pagelbėti tam 
žmogui, sako A. Baniulis ii 
I. Hermanas, Pildomosios 
Tarybos nariai.

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

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

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

Ir tt.

Šis vaizdelis parodo Jungtini į Valstitu pašto crlaivi krau 
Skrisdami per išdegiusius girių plotus tokie orlaiviai sėja

nant maisus su 
naujas girias.

medžiu sėklomis.

ŽINIOS IŠ BALTIMORES, MO.Nepaisant to, kad susirin- ] 
kime Pildomoji Taryba lai-: 
mėjo, kliaučiai baisiai tuo žiemos šalčių šįmet kaip Musų mieste kriaučiai kai 
nepasitenkinę ir tas suga- ;r n^ra? bet lietus tai jau at- kurie dirba neblogai ir už- 
dms gerą nuotaiką musų lo- gįbocio. Kartais taip atšyla, sidirba šiokį tokį pragyveni- 
ka.e. Nes nelaimingų zmo- iiad net ankstyvi medeliai mą, bet daugelis beveik vi
nių mes turime daug ir vi- diedus parodo. ' -----
siems paskolų neištesėsime,, . ...
o tas keis pas mumis riete- Lietuvių politinis 
nas. Aš stebiuosi iš Baniu
lio, Hermano ir kitų P. Ta- 
ybos narių, kad jie taip at
kakliai ištraukė iš lokalo iž-

veiki- na-

Taip, gerbiamieji, darbas
neina. Komisija negali vis- po Baniulio spyčiaus dar 
ko padaryti, tikėtų platini- norį kalbėti ir J. Kairys, 
mas turėtų būt kiekvieno itaip pat pildcmosios Tarv- 
nai io pareiga. Tada ir musu i bos narys, bet kitas tarybos 
parengimai butų kupini naryS Ch. Pilkauskutis, rė- 
žmonrų. V įsų vakarienes j kia - «Sėsk j Sėsk r

didelė suma’’

buna kupinos , o į musų vos 
pora šimtukų ateina. Gi mu
sų vakarienė daug puikes
nė, negu kitos, kurios tik 
buvo Brooklvne.

Kriaučių susirinkimas.

Jaunimas šalinasi nuo 
lietuvių.

Daugelis kalba, kas bu 
ateity iš musu jaunimo, iš 
priaugančios kaitos? Lietu
viški parengimai visai pra
dėjo nusilpnėti, nes jauni
mas visai nebenori juos? 
dalyvauti. Seniau jaunimą 
pas mus nors į šokius atei- 
davo, kartais prisirinkdavo 
pilna Lietuvių salė. O dabai 
jaunimo jau visai mažai

Policijos viršininkas Ma- 
tov.itz pareiškė duosiąs vi
siems unijų organizatoriams 
apsaugą, nes juos pradėjo 
užpuldinėti kompanijų pa
samdyti mušeikos. Kada tik 
unijų organizatoriai sušau
kia kokį mitingą, tai ateina 
būrys chuliganų, kurie pra
deda triukšmauti, ir kartais 
sumuša organizatorius.

Jau rašiau, kad_____ seniau
pradėjo matvtis. Kur musų Llevelando policijos kapito- 
jaunuoliai dingo, tai suhku Ra* *r eiliniai polieistai .vie- 
pasakyti. Vieni aiškina, kad nas P° kitam yra traukiami 
musų jaunimas pradėjo eiti teisman už veikimą ranka 
į svetimtaučių sales, o kiti tąnkon su visokiais raketie- 
daro kitokią išvadą, šaky- I!a-’s- Dabar yra traukiamas 
darni, kad musu jaunieji atsakomybėn policijos in- 
daugiausiai laiko praleidžia -Vektorius Edwin C. Burn*. 
įvairiose aludėse, ten geria J° byla prasidės 9 vasario 
ir šoka. Mat, dabar pas mus Keliatas kitų jau yra pasiųs- 
tokia mada. kad visose alų- ti į kalėjimą. Tai yra pir- 
dėse yra laikoma muzika ir mas toks atsitikimas šio 
leidžiama šokti, žinoma, ta mieste istorijoj, kad polici- 
yra daroma biznio patrauki- jąntai yra taip baudžiami, 
mui, bet jaunuoliu likimas ^i® Per metu metus daryda- 
yra apgailėtinas, šiandien vo visokias šunybes, bet me- 
aiudėse matosi tokių daly- kas į tai nežiūrėdavo, kol 
kų, ko seniau visai nebuvo. M r. Ness nebuvo paskirtas 
Moterys geria ir ruko, jauni policijos viršininku.

mas apmiręs, partijos nežy
mios, bet prie salės bendro- Namų statyba keliatą me- 
vės susispietę lietuviai dir- tų buvo bemaž_ sustabdyta, 
ba daug; rengiama tai biz- bet dabar, žemė, kuri buvo 
nio parengimai, tai krata- nupirkta namams statvti ir 
mu paveiksiu galerijos iš siūlėjo apaugus- visokioms 
Lietuvos; jau net du sykiu žolėmis nejudinama, prade- 

užsibaigė, tai daug žmonių įų turėjome. Kiek pirmiau dama kasinėt, planuojama 
atsikėlė ir išėjo. Tai paro- čia lankėsi ir rodė krutamu- gatvės.
do, kad vėlei musų lokalo paveikslus iš Lietuvos oro- B to sprendžiama, kad 
bando atgaivinti frakcijas.. Hai -Motuzai, gi sausio 15 d. ateinanti pavasarį namų 
Apsigausite tie, kurie tai • Januškevičius irgi iš Lietu- statyba prasidės.
praktikuojate. Nemanykite,! vos nuimtus paveikslus ro- ---------
kad kriaučių lokalas nemo-įdė. Kaip girdėti, žmonėms Smarki lietuvaitė.

Jcės su tokiais apsidirbti. į patiko. Man rodos kad pa-J Alice Lukas

dc virš trijų šimtų dolerių! 
Kada paskolos klausimas

.1 veikslų rodytojaiDelegatas A. Bubnys pa , . T . ,
darė neblogą pranešimą a- nufilmuoti Lietuvos ^meto
prie lietuvių kriaučių eko- n?- V P«skui mums čia į

- - - - dyti, taipgi, kaip Lietuvos

są žiema piisbadžiai eyve- vaikinai ir jaunos mergaitės 
tiek prisigeria, kad ir sąmo
nę praranda. Tokiose vieto
se jaunimui laiką leisti, tai 
reiškia žudyti savo ateiti.

Sausio 21 buvo Lietuvių 
Salės Bendrovės metinis su
sirinkimas. I valdyba atei
nantiems metams išrinkti 
šie asmenys: Chester G. Žu
vis. J Skodis. J. Debesis, A. 
Jvinskas, V. Malinauskas, J. 
Petrauskas ir .A. Padegimas. 
Nuo draugijų, kurios turi 
šios bendrovės šėru, išrink
ti šie atstovai: Vladas Ži-

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

Tarpe politikierių kilo 
(Lukošeyi- džiunas, nuc Dr. V. Kudir- sumanymas įtaisyti gatvėse 

mėgsta Į čiutė) liko čempijone bolių kos Draugijos, Elz. Rama- rodykhus ir imti po 5 cen- 
^meto-jrjt’mo Tai smarki lietuvai- nauskienė, nuo Moterų Auš- tvs už statymą automobilių. 

?aro-; Reporteris. ros Vaitu. Nekurie ‘musu Bet žmonės prieš tai protes-
nominę būklę. Buvo kas ayn:. taiPSl». *aiP. uieruvos j --------------- “poneliai” užsigavo, kad
kalbėti, bet jau vėlokai; va- armijos Karininkai ..meto- meilės laikotarpi; negalėjo užimti svarbiu vie-
karas sugaišinta kitiems da- nienei laizo rtnkas- Bet mesi ........................................
lykams, o apie savo reikalus 
nebuvo kada pasitarti.

Jurgis.

kaip Smetona>’ Baitimorėje daug žmonių ^.^Dask^au diktuoti M

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

! reikšti nuomonę.

Worcesterio Žinios.
Wcrcesterio lietuviai links

minasi.
Worcesterio lietuviai ren-

kurie žinome
su karininkais šaudo musų i sergą gripu, 
brolius ūkininkus, kaip at-jmir^; bet yra ir tokių, kurie 
ėmė iš ūkininku žodžio ir • labai linksminasi, rengia 
spaudos laisve, kaip miesto i “pares. Viena našlė užme- 
darbininkams panaikino į meškerę kokiam ten sve 
profesijines organizacijas, įtimtaučiui. Muzikos moky 
tai mes tokių ponų neger- toja p-le Geležiutė irgi susi- 
biam ir žiūrėti jų paveikslų'liedavo, roaos su lietuviu

keli lietuviai

tucįa. nes miesto gatvės yra 
piliečių nuosavybė ir pilie
čiu mokesčiais užlaikomos. 
Taigi, jei miesto politikie
riai nori pasipinigauti, tai

nemėgstame.

Sausio 27 .buvo kriaučių 
54 skyriaus metinis susirin
kimas, bet nelabai skaitlin
gas. Kaip mes nemanysime 
ir nesakysime, o ateina vis 
tie patys nariai, kurie visa
dos lankosi. Kiti dirbtuvėje 
visko prikalba, o į susirinki
mus neina. Atrodo, kad to
kiems žmonėms organizaci
jos gerovė yra visai sveri

amas daiktas.
Ch. Naciunskas, protoko

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

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

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

triukšmingai ^organizuo^ iyajrių parengimu, Liūto įkandimas visgi pavo- mes p-lei Geležiutei, nes ji
tai, tai buvo nutarta pasko
linti Albertai reikalaujamą 
sumą. Bet eidami namo

i nes turi dvi gražias svetai
nes. ir daugybę gerų spėkų.
Pas mus yra daug išlavintu 

kriaučiai keikia tokia P. T. J dainininkų muzikantu ir vi- 
kuri taip drąsiai, taip tįsoki,_8portnunta!.
nlėšiškai užsispyrė iš lokale Baliai ir šokiai pas mus raurner;. Įkandimas buve 
:ždo paimti 350.00 dolerių.; būna kiekvieną šeštadienį ir tįek skaudus. kad reikėjo 
New Yorke ir Brooklvne y-į sekmadienį ir daugiausiai lietuviui kreiptis į gydytoją 
ra penkios kuopuikiausios būna Lietuvių Piliečių Gydytojas pasakė: gerai 
miesto ligoninės. Kuoge- j K1 iubo svetainėje. Ir pats kacj italijonas buvo girtas, 
iausi specialistai dirba tose Kliubas rengia daug visokių taj įo (iantys buvo išmazgo- 

Iigoninėse. Kitataučiai, kad. parengimų. tį aikoholium. kitaip butu
ir turi pinigo, susirgę sten- j Dabar L. P. Kliubas žada užsinuodines jam kraujas.“ “ — ____ .

Nesenai Hippodrome te
atre, aktorkai p-lei Cote, į- 
niršes liūtas, įkando. Nors 
tuoj buvo suteikta pagelba, 
bet kraujas nuo įkandimo 
užsinuodijo ir aktorka mirė. 
Mat, liūtas buvo negirtas.

Mrs. Margaret Cantin tegul pasisamdo tuščią plo- 
anądien išėjo ant valande- žemes ir tegul tenai daro 
iės laiko pas savo kaimynus, biznį. Taip daugelis kalba.

TnrtUiT i° namie paliko du mažus ---------
vaikučius, vieną 7 mėnesiu. Sausio 23 dieną Salasevi- 
o antrą arti 3 metų. Kai ii čių namuose buvo surengta 

’ draugės suremrė iai nuikia ™gryžo namo, jaunesnį vai- “shover partv” p-lei Petro- 
l“shov’er p-rt/” įeros la? ką rado nebegvvą. Vyresny- nelei Stankevičiūtei; matai, 

ii S1S paaiškino, kad jis nore- ji rengiasi tuoktis .su \ikto-
jmgesnts negu žmogaus. Į visuomet dirbo su lietuviais
Pereita vasara, unijos 70,į dalyvavo jų viešuose pa- 

ir 51 skyrių surenetaįięjte engimuose. A. Braztute ir- 
važiavime gilias italijonas S1 ^įziedato, bet toji susi-
.. , .. ° v , i-orfrt H »•«"»■; i nro cvAfimtaiiTiįkando lietuviui i rankos

giasi pasinaudoti tom ligo- pradėti “Beano” lošimą per
ninem. O pas mumis Pildo
moji Taryba surado kitą iš
eitį—lokalo ižde. Kodėl 
taip P. Taryba padarė, ir 
kam to reikėjo, tai ji turės 
kada nors prieš kriaučius 
pasiteisinti. Musų lokalas 
nėra pašelpinė organizacija 
ir visų nelaimėse negali su
šelpti.

Tiesa, kitas pasakys, juk 
mes paskolinome, o ne pa
aukavome. Tas tiesa.

visą gavenę iki atšils oras. 
Vasario 12 d. vakaro prasi
dės pirmasis losimas abie
jose Liet. Piliečių Kliubo 
svetainėse. Dalis pelno nuo 
to lošimo bus skiriama su- 
šelpimui suvargusių šeimy
nų. Lošimams yra nustatyti 
dideli laimėjimai, šimtai 
doleriu.

Worcesterio žmonės prie 
BetĮto lošimo tiek priprato, kad 

juk mes išskolinome 1921-21 airių vyčiai K. of C. neturi 
metais penkius tūkstančius tiek svetainių kur galėtų vi-
dolerių, o ar jie grižta? Ne! 
Kuriam tik primeni? kad ap
simokėtų lokalui paskolą, 
tai dar tave išbiaurioja. 
Faktinai tos visos paskolos 
dingo. Kitąsyk mes labai 
komunistus bardavome už 
tas paskolas. O dabartinę 
paskola Albertai pravarė

sus lošėjus sutalpinti. Lošia 
4,000 ypatų ir daugiau kiek
vieną vakarą ir daro iš to 
milžiniškus pelnus.

Musu mieste Moterų Pi
liečių Kliubas tai bene vei
kliausia draugija; jos suren
gia gerų ir pelningų paren
gimu savo kliubui. Sausio 31 
Kliubas parengė “Vagiu” 
balių, visas pelnas, kiek jo 
bus, skiriamas salės palai
kymui. Veikliausios moteris 
pas mus, tai Piliečiu Kliubo.

jęs savo broliuką išmokyt ru Gudžiunu 6 vasario diet 
plaukti: Įdėjęs jį vonion ir na. Vakarėly dalyvavo dai- 
prileidęs vandens. Vaikutis lūs būrelis draugu, kurie su- 
prigėrė. nešė gražių dovanėlių.

ado draugą svetimtautį, 
bet ir ii dalyvaudavo su lie- 
uviais. Linkėtina geros klo
de? ii- kad ateityje ji nepa
mirštų savo lietuvių..

Matuliai savo dukrelę 01- 
<a leidžia aukštesnius mok
slus, ir kiti lietuviai turėtų 
pasekt Matuliu pavyzdi.

j: m.

Orlaivių fabrikantas Mar-:
--------- . _ tin, gavęs* užsakymų net už į

Lietuvių Kredito Unijos 10 milionu dolerių. Gelžke-į 
Bankas jau užsidarė. Patys liečiu dirbtuvėse, taipgi ne
lietuviai nesugebėjo vesti blogai dirba. I>aivu taisvto- 
savitarpinį biznį. Mat truko įaį įr budavotojai irgi dirba

kaip tik tie žmonės, kurie; energingų žmonių ir pasi- ir laikraščiuose matyt kad 
seniau komunistus už tokias šventimo tame darbe, bet reikalauja mechanikų dar 
paskolas akėio. Rodos, iš vėliaus daugelis gailėsis kad bininkų, nemt chaniku yra 
parodytų klaidų reiktų vi-1 paleido toki svarbų reikalą daugybė bedarbių; ypatin- 
siems pasimokyti, bet čia. iš savo rankų. , gai negrų, tai dauguma gy-
kaip tik atbulai daroma. I K. P. Šimkonis. vena iš almužnos.

Didelis trokas, negalėda- Prez. Rooseveltas užtvir- 
mas ant apšalusios gatvės tino $2,475,000 federaliu pi- 
susilaikvt-, užmušė ant yie- nigų cievelando tiltui sta

tyti per Cuyahoga upę. Iš 
_ . , viso tas tiltas kaštuos apie
Reichart. Nuo šių metu pra- $5,000,000 ir suteiks beclai
džios miesto gatvėse užmuš- biamg darbo per laiką. 
ta jau 24 žmonės Pernai Jis sujungs vakarinę dalį 
per tą pati laika buvo uz- miesto su pačiu vidurmies- 
mušta tik devyni.

tos dvi moteris, 
rothv Beech ir

Miss Do- 
Mrs. Rose

čiu.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTĖS

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

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

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

JAU GAUNAMAS IR BONKŪTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0„ Ine.

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

TELEFONAS
V/ orcester—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER. MASS.

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

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

Jonas Jarus.

i



Ketvirtas Puslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON. Nu. G. . Vasariu 10 d., 1937 m.

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

nebetokia, kokia buvo treji Califomijoj yra traukiamas 
metai atgal. Treji metai at- iš žemės ir čia jis labai pi
gai šiuom laiku aš irgi čia gus. Tos krosnelės taip pa
gyvenau. vaikštinėjau ir va darytos, kad kuolabiausia 
žinėjau tom pačiom vietom, rūktų.
ir visur buvo gražu, malonu. Taigi, kai prieš naktį far- 
Visur tuomet žydėjo gėlės, meriai uždega milionus to- 
skleisdamos jaukų kvapsnį, kių laužų ir krosnelių, tai 
traukdamos prie savęs kiek- pasidaro tikra pekla, 
vieną aki ir džiugindamos Californija guli tarp di- 
kiekyieną širdį. Stovėjo is- kalnų, kurių viršūnės kad
didžios pa.mes, žaliavo pui- j,, karštomis liepos mėnesio ištikim
k.ds ^<xlai, noko gražus vai- dienomis baltuoja sniego Dievui ir
siau Visatai maudėsi saules klodais. Šiuo laiku vėjo čia mas ir Monarchui
spinduliuose ir džiaugęsi beveik nėra ir niekas tų dvo- Vyskupui Baranauskui kunigai prisavi- 

Lalifomijos kiančių durnų neišsklisto, no “lietuvių tautos žadintojo” titulą. Už 
oru‘ Juodi suodžiai gula ant na- kokius nuopelnus—kažin ir jie patys ar

Šiandien visi tie šiltų kra- mų, gyr*K" J---------
tų augmenys, net ir dauge- žmogaus 
is pa’mių, jau mirė. nušalo, kv 

Mat. ant saulėtos Californi- taip
os užėjo šalnos ir sunaikino žili mano plaukai per viena ba už minėtus poezijos trupinėlius. 1897

jos augmeniją. naktį pasidarė juodi. Balti metais jis parašė tikintiesiems šitokią “po-
Ūkininkams, kurie augi- šun-vf ?vXs..ir Y®“* ezi«:. ".Lenk?’..vra.«°» Pa«'?s O-

atrodo kaip kad jie niekad ventojais. valdiniais to paties Ciesoriaus,

Lietuvi Kryžių Šeseliuose
tPaimta iš

(Tąsa)

PARAŠĖ J. LAISVŪNAS ----------
Laisvosios Minties” išleistos brošiūros.)

i lietuviškas gazietas, elgsis šventvagiškai 
Seinų vyskupas Lubienskis nuolankiai' *’ e*s tiesiai j peklą... Tokie netikėliai, nors 

prašė Muravjovo—koriko leisti jam at-; dar via gj-vi. bet jau supuvę ir mu seto- 
vykti i Vilnių pareikšti pravažiuojančiam ino lenciūgais,.. ... . . ,
caiui pagarba. Bet leidimo negavo. Vys-! Tokiomis pat priemonėmis kunigai ko-

' ’ - šventindamas caro !r P™8 P1,,'m«slas knygas.
Kai aušrininkas M. Jankus išleido hu- 

Davatkų gazdinkas” ir “Gir- 
gadzinkas,” visi kunigai suskato

i-e'ntam tfkėjimūi7aį’bus ištikT Jas keikti- vadino bedieviškomis ir draudė 
marchui” skaityti, nors iš tikrųjų tose knygelėse ne

buvo nei krislo bedievybės—tik girtuoklių 
ir ilgaliežuvių pajuokimas.

Kai Jankus Bitėnuose atspausdino kny-

kūpąs
Aleks

Beresnevičius,

uyu, nau Knygele pas ji spausumia. rvaia- 
likų kunigas Cebermanas, kuris tž.ip pat 
darė biznį iš lietuviškų knygų, pakartoti
nai skelbė iš sakyklos, kad: “Kurie skai-

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Sveikas, sveikas, tėve! 
O kurgi tavo ginklas?

Padėjau Į klazetą, vaike.

netik prieš poną Dievą bun- 
tavojasi, ale ir savo tautos 
nekėrina, su žydelkom ženi- 
jasi. Užtai liepė visiems ka 
talikams klausvt savo kuni

-O kodėl? Gal vyčiai gu, ba tik bažnyčios palaiko 
jau atėmė tau generolo ti- J lietuvybę. Vienu žodžiu, nu- 
tulą? i šnekėjo labai moksliškai ir

—Ne, Maike, čia yra kita teisingai.
rokunda. Dabar pas mus y- —Palauk, tėve, pažiurę 
ra iš Lietuvos atvažiavęs ?im, ar ištikrujų tas teisinga, 
pašėlusiai mokytas prapeso- Visų pirma pasakyk man, 
liūs Brundza. Pereitą suba- kaip tavo parapijoj kunigas 
tą jis pasakė mums pamoks- mišias gieda?
lą per redijo ir labai gražiai —Nugi lotiniškai, argi tu
išklumočijo, kaip reikia su nežinai, 
bolševikais kovot. Sako, ne —O kaip mišparus?
su šoble reikia vainą prieš —Irgi lotiniškai.
juos vesti, ale su meile, ba —O tu. tėve, geiai moki
tik meilė gali viską padaryt, lotiniškai?
Taigi valuk tos intencijos aš —Nebūk tu juokdarys, 
ir pasidėjau savo zbrajų i Maike! Iš kur gi aš mokė 
kampą.

—Na, ir ką dabar darysi?
—Dabar, Maike, einu 

strytais ir dairausi, ar nepa
matysiu kur bolševiko.

—O ką sakysi pamatęs?

siu:
—O kaip kiti 

nys? ,z' r f
—Kiti, Maigė, da mažiau 

ir už mane moka.
—Na, tai kokiu gi

parapijo-

budu
—Ogi apsikabinsiu ir pa- tavo bažnyčia palaiko lietu- 

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

kas nedaro, tėve. Žmonės altoriaus kalba? 
kad tau galvoj ne-

dus nuo šalnų, tačiau visos jai Dievas davęs padaryt sandorą amžinos Du.vo, vąroma Per bažnyčias ir karčemas. 
Californijos, negali apsau- vienybės su lenkais. Dievas Lietuvą nuog Labai dažnai kunigai ėjo caro tarnų pa- 
got. čia didžiausi laukai už- pražuvos išgelbėjo, apšvietė, palaimino ir pavaduodami žandarus ir snipus.
sodinti pupelėmis,, žirniais ir loskomis apipylė per lenkus...” ^ai ^r- J- Sbupas už
kitokiomis daržovėmis. Vis- Gražiausiais žodžiais išgarbinęs lenkus, 
ką apsaugoti durnais neima- išminėjęs didžias lenkų bajorų dorybes ir 
nema ir todėl beveik viskas “loskas” mužikams suteiktas, visas jų ge- 
nušalo. Is puikios Californi- rybes Lietuvai atneštas, vyskupas Bara- 
jos liko tik pasigailėjimo nauskas šaukia Lietuvos liaudį nebruzdė- 
veitas šalčių ir durnų nu- ti, bet klusniai nusilenkti ponų ir šlėktų

. •] , . . kankintas kraštas. valiai: “Jus, mužikai, užlaikydami tvirta u- j , - ai- ' ' t> g •
gos) .r šiaip visokios siuks- Daug žmoniy Califomi. tikžji šenavodami, pavožodami ir mv- klndamafs: Šliupas Peterburge norėjęs
m b,tei J turi ’ki,U «“•»« skal“!f' 1*^™ P«nu» bajo.-us katalikus, kaipo si- T* teve'!- prlklau^s velnl°
cnnVu .ji'„7ii ’ ' .iimą nuo tiršto oro, ligonbu- vo prietelius ir geradėjus, mokykitės nuog .J, oi-',, - • ,-sunku alsuoti. z.;.,; „;in; lin-nnii, ... £1.... j___ u.-.. a...—- _ ,..... :®i 1883 m. Šliupas rengėsi vykti į Šiaulius

o vaikų mokyti. Tai brvo ca- 
III karūnavimo išvakarėse. 

Ta proga klebonas įskundė žandarams, 
kad “Šliupas slaptai rengiasi vykti į Mas-

no
netik 
dai.
Todėl reikia 
Sėt kaip?

Pigiausfe būdas yra toks: 
sukrauna ūkininkas dide- 
ius laužus ir uždega juos. 
Kai durnai apgaubia sodą. 
ai šarma negali per juos 

nugulti ant medžių lapų, 
žiedų ir vaisių. Į tuos laužus 
vra dedami seni guminiai

Šliupas už dalyvavimą studentų 
maište prieš caro valdžią buvo ištremtas iš 
Peterburgho ir etapu atvarytas į -tėviškę, 
vietos kunigai iš džiaugsmo trynė rankas. 
Šiupilių klebonas Gatauckas tyčiojasi, kad 
“mužiko vaikas įklimpo, nes norėjo per
daug mokytas būti.” O Gruzdžių klebonas 
Rėksnys net keliatą pamokslų pasakė, aiš-

ymninii tur* &a^vos skaudė- lėdami ponus bajorus katalikus, kaipo_
iimą nuo tiršto oro, ligonbu- vo prietelius ir geradėjus, mokykitės nuog ,QCO . . . .
čiai pilni ligonių. Žmonės jų tikrų dorybių, kurias jie turi, o kurių ‘ I™/ Sliupas rengėsi vykti 
serga slogomis, influenca, jums trūksta: viežlybo tarp savęs apsieji- , )

das yra toks: po kiekvienu pneumonija ir kitomis plau- mo, krikščioniškos šlovės, lenkiškos kai- AieHsanaio 
medeliu ūkininkas pastato čių ligomis. Daug vaikų ne- bos įr rašto...”
aliejum kūrenamą pečiuką, lanko mokyklų ir daugely iš tiesu, idomųs butu buvę laikai, jei

Kitas, moderniškesnis bu-

o po didesniais medžiais dirbtuvių 
statomi keli tokie pečiukai, dirba. 
Juose deginamas nevalytas

Sveikatos Skyrius
Sį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJA.

darbininkai ne- ••mužikai" butų paklausę vyskupo ir butu kv?-.1,7,nvh,<l>V-i/?,“*? i- •
Vamiikė. pradėję sekti bajorų ir ponų pavyzdžiu:!a.^n. Minkevičius įenapiles gimnazijoj

Long Beaeh. Cal. daryti juos i baudžSvą, ‘plalrti rykštėmis, d^ i

žaginti moteris ir semti v’isas kilis “doi^ JniJT SS -a ',at«nkl!’u;,Jelbe?" kuriomis taip spindėjo tų laikų baj'o.Į da"^o° atsakinėti lietuviškai,
ra,... Tik tų “dorybių” valstiečiams’ir t™-^^toriulT/vi^h,
ko, kurias ponai ir bajorai taip mielai Gorint suminėti vi-us faktus I nt-obHVovo -nf konjni-oiiin m orint suminėti visus taktus, ikaip kuni

gai trukdė ir stabdė lietuvių tautinį atgi-

DVSVLYS (E.MPHYSEMA)

—Ant šito punkto. Maike 
tai išrodo tavo teisybė.

—Na, o kaip su jų bažny
čios nuosavybe, tėve: kam ji 
priklauso?

—Bažnyčią ir kleboniją 
sorius liepia mums eiti prie mes nustatėm už savo pini 
bolševiku su meile? gus. Maike, ale paskui kuni

—Tu turėtum paklausti gas užrašė įg~airišių vysku 
io paties, tėve, kaip jis savo nui. tai jis dappr ant mušti 
meilę bolševikams rodo. Aš bažnyčios, yra bosas. Mes, 
jo metodu nežinau. navat. negalim anei kunigo

—O ar tu io pamokslo ne- iškikint, jėigtf jis mums ne
girdėjai, Maike? patinka, ba vyskupas sako.

—Ne. kad čia ją~4p#9tpertė. tai jis
—Tai labai iškada. Mai- gali daryt, ką tik nori. o mes 

ke. Jis daug gerų dalykų turim tik dyglius dėti ponui 
pasakė ir tokiems ponai- Dievui ant Apieros. Tai da- 
čiams, kaip tu. Sako, tokie bar, Maike, tu pats gab iš- 
mandragalviai turėtų šėna- figeriuot. kam' musų bažny- 
vot savo tėvus ir prieš vv- čia priklauso.
resnį nesisprečyt. Ir tas tei- —Reiškia, jūsų bažnyčioj 
sybė, Maike. Amerikoj vai- netik rmšufe giedamos sv-- 
kai perdaug ištvirkę, ba tima kalba, bet ir pati baž- 
lupt negauna. Kaip tik pa- nyčia užrašyta svetimtau- 
auga, tuoj pradeda cigare- čiui.

—Tai pagal tavo rokun-

manys 
gerai.

—Tai tu sakai, 
čiuotis negerai?

—Ne, tėve.
—Na. tai kam tas prape-

kad bu-

daug tokiu kamarų dėl sutruk i-
' mo plaučių pasidaro, tai kvėpa- 
!vimas būna sumažintas, nenor- 

Jei sunkbp-^dirbęs arba ma,us Dėl stokos įkvėpiamo oro 
greitai pabėgęs žmogus uždusta.! nuolatos jaučiasi pa\ar-
ir jam pritrūksta oro. širdis pra- pabėgęs arba

praktikavo ant savo baudžiauninkų kailio.
Toliau vyskupas “mužikams pataria mimą, reikėtų prirašyti storiausius tomus, 

negeisti nieko, nei turtų, nei laisvės, nes Bet ir tai negalima būtu visko surašyti, 
lietuviams geriausias vaistas nuo visų ne
gerovių: “Tegul meldžiasi, vargsta ir 
vargdieniais miršta... Tegul nieko taip ne

Rašo Dr. A. Yuška. klauso, kaip Bažnyčios balso...”
Kaip kunigai “gynė” lietuvybę, parodo

taipgi jų išleista Vilniuje 1909 metais 
lv<”' knygpalaikė “Seno wes Pri pažintoje j Pote-

.. . . ... .. .. , . sun‘ raj. Štai. koki pamokslą jie tenai lietuviu! k.a, padirbę. J„ pn ruksu oro. ,iaJudžiai jšdroįfa. 
uždusta. Del stokos tyro kraujo
jo lupos pamėlynuoja, širdis

NUODINGI VORATINKLIAI.
Kunigijai rūpėjo ne lietuvybė, bet kova 

prieš pažangiuosius lietuvius šviesuolius, 
kovojusius dėl lietuvybės visais frontais: 
prieš rusinimą, lenkinimą ir vokietinimą. 
Pamatę, kad pažangiųjų lietuvių veikimo 
dėka liaudis pradeda susiprasti, ir vado

deda dažniau mušti, tas ne visa
dos reiškia, kad jis turi širdies
ligą. Dažniausia tokie žmonės ,U>W}' nevalęs dušes ir kūną ir su savim lygiais j laikraščius ir knygeles, žinoma, tie jų lai-
turi nenormalų kvėpavimo apa- un ls padarė. Lietuviai, kurie dabar iešką kialų kraščiai graudeno Lietuvos liaudį “klau-
ratą. tai yra. kai kuriose dalyse P31 u vidurinio orospau- gt?;5ięirjmą į,- gUj anp lenkų, tur bijotis rus- Įsvti caro tėvelio, godoti jo pastatytus vir- 

touna aukštai is- Į)jev^ ant §jo svįeto jr pO mirčia...! šininkus, neklausyti visokių bedievių ir
Musu gadynes vandalej lenkams gvaltu masonų—tik melstis, vargti ir vargdieniais 

kamaraitės (air cells) būna oru Paprastai sveikas suaugę.-: nigg jg burnos prigimtą kalbą ir bruk savą i mirti...” Tokias “idėjas” skiepijo “Švie- 
perpildytos. išsiplėtusios. Tą lį.;žmogus Įkvėpia plaučiuosna ir lietuvišką ir dar sudergtą. Lenkiška kalba Įsa,” “Kryžius.” “Tėvynės Sargas” ir kiti

vavimas jąja jau slysta iš kunigų rankų, 
“Lenkai lietuvius ir žemaičius išvedė iš i kunigai suskato ir patys leisti lietuviškus

plaučių trubeles būna susitrau 
kusios. sumažėjusios, dėl to oro t

dimo krūtinė 
kelta.

iškvėpuoja nuo 3.000 iki 4.000 bUVa namyne ir visų dienų kalba žmonių 
kubiškų centimetrų oro. Kuris aukštesnia stoną ir kunigų... Žinoket, kad 
Įkvepia mažiau cro, negu yra kurie laužot testamentą tievu savą, e-

gą vadiname dusuliu (emphyse- 
ma).

Kai kurie žmonės iš prigimi
mo turi silpnus plaučius, bet di- nustatyta, tokis yra skaitomas tikrais išgamais, budeliais ir judo-
džiumoje dusulio ligos ' “ ’ ' A —*kaip turintis silpnus plaučius. giaįs ”

Tokius aplikantus apsaugos 
kompanijos dažniausiai atsisa
ko priimti i savo apsaugos arba 
pašalpos skyrius. Dėl to apdrau- 
dos kompanijos gydytojas, pil-

Tos knygutės autorius toliau rašo, kad 
1906 m. vasario 15 d. jis kalbėjęs su vys-

kuniginiai laikraščiai.
“Politišką Lietuvos nepriklausomybę

laikome už svajonę ir prieš ją atvirai pro
testuojame. ‘Sargiečiai.’ o su jais ir visa 
konservatiška lig kaulų Lietuva, pripažis-, 
ta Rusijos cieisorių už tikra savo valdovą, 
nuo Rusijos nerupinas skirtis...” Ne oer re-

pnezas-
timi būna visokios rūšies plau
čių ligos; dažniausiai paprastas, 
užsisenėjęs per ilgą laiką neiš
gydytas plaučių trubelėse Įdegi
mas. vadinamas “šaltis“ arba
bronchitis. j dydamas aplikaciją, išmieruoja

Ligoniui sergant bronchitu (aplikanto krutinę, kad galėtų 
arba plaučių trubelių Įdegimu.; patirti plaučiuose cro Įtalpą, 
trubelėse vidurinis pamušalas j Čionai aišku, kaip svarbu yra 
sutinsta. Trubeliu skvlutėse nuo > turėti sveikus plaučius.
Įdegimo sunkiasi savotiškas

tus rūkyt, angelckai prade _ ___
da kalbėt, su tėvais nesišne- dą išeina. Maike, kad tas[jos vejsiasj auga jr Puiius ga- 
ka. musų mokytas prapesorius (mina Tokiai 5uklei susidarius.

—Man šitoks pamoks as durnai nuefiekėio. (ligonis sunkiai i plaučius orą
nereikalingas, tėve, nes lie- —Tu gerai apie tai pagal-. ikvępia o iškvėpti iš kai kuriu 
tuviškai aš kalbu genau už vok, teve, o ir pats suprasi, mažesniu kamaraičių visai neį- 
tave ir cigaretų visai neru- kad taip yra manoma, nes paprastai ikvėpi-

Na, tai denkiu, Maike, mas jengVjau duodasi, negu iš-

skystimas. plasma. kur bakteri-
Kad galėtume apsisaugoti 

nuo dusulio, reikia išgydyti šal
tį. kosulį, bronchitą ir kitokias 
plaučių ligas, pirmiau negu per
eina Į chronišką ligą arba Į du
sulį. Plaučių ligoninis yra pata
riama nuimti X-ray atvaizdus, 
kurių pagalba galima daug pa-

kupu Paliulioniu apie naujas knygas ir voliucijas, ne per maištus, ne per atsidavi- 
“naujatninkus” kunigus. Vyskupas išpei- ma Rusiios neprieteliams, bet per atvirą 
kęs naujas lietuviu knygas, raides ir nau-. akis į aki reikalavimą ir mums teisybės— 
ią kalbą, o apie lietuvybei prijaučiančius i tai nausim ir tarnaujam Lietuvai (geras 
kunigus taip pasakęs: “Bepigu butų, kad' tarnavimas! J. L.)... Ant kalavijo ir ša.u-, 
kas tokius kunigus sugiedintum ir pamo- dyklės nepadedam vilties, kad ir visi Lie- 
kvlum.” tuvos svetimtaučiai ginklus iškėlę šauktų

Kaip visiems yra žinoma. D-ro Basana-1—Lietuviai su mumis!” šitaip rašė “Tėvv- 
vičiaus, D-rc Kudirkos ir kitu inteligentų nės Sargas” 12 Nr. 1900 m., leidžiamas ir
pastangomis buvo įkurta “Aušra” lietuvy 
bės dvasiai žadinti. Jokios “bedievybės” 
‘ame laikrašty nebuvo. Tačiau Žagarės 
kunigą^ Marcinkus kiekviena, šventadienį 
ke’kė “Aušrą” iš sakyklos o kalėdodamas 
po kaimus ne tiek klausinei^ poteriu, kiek

edagi'cjamas kunigu. Čia Lietuvos kuni- 
giia aiškiai pa«isakė, kad ji visai nenorėjo 
atsiskirti nuo Rusijos, o carą laikė tikruo
ju tėvu.

Užtenka prisiminti “garsaus” praloto
Antanavičiaus išleistus atsišaukimus, ku-

kau, tuo tarpu kai tu savo 
pypkės iš rankos neišleidi.

—Tu manęs nekritikuok, 
Maike, ba aš jau senas žmo
gus. tai man viskas pazvaly- 
ta. o tau da re’kia gerų pri
kloti ų, kad neiškryptum kur 
į šunkelius. Užtai gi pasi
klausyk,
kalba.

kad tain nais viską man iš- kvėpimas. 
klumocijai. Plaučių kamaraitėse oras pa

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

Dėl to oro kamarėlė pa- 
išsiskėtusi. Pasitaiko ir

WORCESTERY RASTA 
NEGYVA D-RE PELE- 

KOVICH.
Worcester,' Mass. — šį

ką razumnesni panedėlį savo ofise čia buvo begali.
rasta negyva daktarė Pele- silieka 

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

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

teiravosi, kas skaito “Aušra.” Suradęs i riuose iis ragino lietuvius “klausyti cieso- 
tirti apie jų ligos eigą. Kad du- bent viena egzempliorių, tuojiau sudegin-: riaus. išdavinėti valdžiai socialistus ir vi- 
sulingiems galėtume palengvin- Javo. O “nusikaltėliams
ti kvėpavimą, patartina nešioti keti 3 rublius bažnyčios nardai... Kuršė- 
gerai pritaikytą diržą, kuris nu- nų klebonas Eidvmtas, teologijos magist- 
sileidusius vidurius palaikytų ras ir d’delis vyskupo Paliulionio draugas, 
vietoje ir miegamajam kamba- taipgi draudė skaityti “Aušrą.” Karta sū
ryje laikyti visados šiltą ir radęs ją pas ūkininką, sukvietė i šventorių 
drėgną orą. Kuriems yra pato- davatkų buri. liepė sukurti laužą ir sude
gu, gali persikelti Į šiltesnį kli- gino “prakeiktą gazietą.” Iš sakyklos pa
matą gyventi, nes jei užsisenė- skelbė, kad tie, kurie skaitys “Aušrą,” nė
jusi liga būna nepagydoma, tai gaus nuodėmių atleidimo ir bus išduoti po- 
gerai pritaikyti vaistai ir kito- licijai...
kios priemonės ligoniui daug 1901 m. rugsėjo 22 d. Senapilės kun. 
palengvina jo nuobodų gyveni- Senkus iš sakyklos paskelbė: “Kas paduos 
mą. j teismą kunigą arba skaitys draudžiamas

liepdavo sumo- -i” nickš'škus žmonių kurstytojus,” kad 
lėtume suprasti, koks Betuvvbė? sklei

dimas rupėio musų kunigijai. Kiekvienas 
■'uripratęs lietuvis. ragines kovoti su rusų 
nriespauda. buvo caro priešas, o tuo pačiu 
ir kunigu priešas. Jei kuniginiai laikraš
čiai ir nedrįso taip atvirai pasisaky‘ i. kaip 
pralotas Antanavičius, tai užmaskuotu bu
du jie visvien skleidė neapykanta prieš ti
kruosius lietuvių tautinės sąmonės žadin
tojus ir laisvės skelbėjus. Tų laikraščių 
varoma politika lietuviu tautai ir L etuyos 
liaudžiai buvo dar žalingesnė už atvirą 
priešų smurtą ir priespaudą. iP-ibaiga)

/' z r / > z
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Korespondencijos
/« Automobilių Darbininkų Kovos Lauko.

SVEIKATA KIEK
VIENAME STIKLE

DETROIT, MICH.
Keleivio skaitytojai matė 

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

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

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

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

C M. S. >

NEVADA UŽGYRĖ VAI
KŲ DARBO ĮSTATYMĄ.

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

MAINE’O VALSTIJOJ
NUŠAUTA 19,134 STIR- 

NOS.
Maine’o valstijos medžio

klės departamentas prane
ša, kad 1936 metų rudenį 
per medžioklės sezoną tenai 
buvo nušauta 19,134 stir
nos. Metai atgal buvo nu- 
šauu 19,726 stirnos.

PAJ IEŠKOJIMAI

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

Sausio 29 d. Įvyko LSS 19
General Motors Co., kuriuo Kuopos metinis susirinkimas 
leidžiama išmesti sėdinčius į pįĮįečiu Kliube. Į šį susirin- 
striekierius iš dirbtuvių ir, kimą dalis narių neatsilan- ■ 
nevalia pikietuot dirbtuvės kė, nes tą vakarą įvyko ii ' 
iš lauko. Jeigu kompani 12 i Kriaučių Neprigulmingo 

-1- Kliubo susirinkimas, o yradirbtuvių, kur streikuoja 
sėdėdami, tai bus baisiausis 
kraujo praliejimas tarp 
streikierių ir skebų, kokio • širinkimą 
Amerikoje da nėra buvę. nemažai ir gana 

Vasario 2 Įvyko susirėmi- tykus svarstė, 
mas Detroite, Chevrolet 
dirbtuvėje dėlto, kad kom 
panija išmetė
darbininkus,
veiklesni unijoje. Kuomet

musų kuopos narių, kurie 
Kliube užima komitetų vie
tas. Bet vistiek j kuopos su- 

narių atsilankė 
rimtai da-

Šiame susirinkime buvo i 
renkama šiems metams kuo-į 

is darbo tuos pOs valdyba. Aklamacijos 
kurie buvo budu buvo išrinkta visa se-1 

S noji valdyba, t. y. organiza-
organizuoti darbininkai pa-įtoruim M. Antanaitis, sek- 
reikalavo, kad bosai grąžin- retorium J. Glaveskas ir iž- 
tų atgal atleistus darbinin- dininku P. Tiškevičius, 
kus, Ui kompanijos žanda- Pagal valdybos praneši
mai ir miesto policija puolė mus praėjusiais metais kuo- Union avė

JURA IŠMETĖ BONKĄ 
SU LAIŠKAIS.

Floridos kranUn jura iš
metė bonką, kurion buvo į- 
kišti 5 laiškai, 4 atvirutės, 
75 centai pinigų ir keli ciga- 
retai. Visi laiškai adresuoti 
merginoms ir moterims įvai
riuose Amerikos-' miestuose. 
Pašto ženklai irgi uždėti. 
Kampuose pažymėta: “Iš
siųsta iš laivo ant jūrių.” Vi
si laiškai buvo paduoti paš
tui ir nuėjo tiems asmenims, 
kuriems buvo adresuoti.

PAJIEŠKAU VYRO
DIRBT ANT KARMOS. Turi su

prast visus fanuos garbus ir turi mo
kėt jjerai melžti faū-ve$: Tokiam vy
rui yra užtikrintas nuolatinis dar
bas. Mokestis $20 į mėnesį ir burdas. 
Atsišaukite greitai. £7)

MRS. .M. SUSI.A
R. D, V’y Montro.-e, Fa.

Pajieškau VINCENTO Č1BIRKO, 
gimęs 1873 m. Padrečių kaime, 1895 
m. gyveno Pittston, Pa. Tėvą vardas 
Juozas Čibirka; motinos—Magdalena 
Paltinavičiutė. Brolis Kazimieras, gy
vena Lietuvoje. Prašau atsišaukti, 
turiu svarbų reikalų; kurie žinot kur 
jis randasi, malonėkit pranešti jo ad
resų, busiu dėkingas. : (8)

Tomas Skučas
1110 E. Spruce st., Seattle, ^’ash.

Lietuviai, Kurie Norit 
Pirkti Farmą

Nupigintos Knygos.
SENOVĖS DAINOS surinktos iš 

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

nos apie pažauhnį karų, 76 pusi. 25c.
KAZIRŲ KNYGELĖ, kaip išlošt 

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

kas po kokiu ženklu gimęs......... 25c.
12 POPIERU su puikiausiom pa- 

vinčavonėm ir kvietkom.............. 25c.
MIRTIES BAUSMĖ, eilėmis. 15c. 
Kas prisius $1.00 gaus šias knygas. 

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

248 W. Fourth Street. 
SOUTH BOSTON, MASS.

!
Tai tegul atvažiuoja pas mane Su- i 

batomi? ar Nedėliomis; aš žinau ke- 
liatų gerų farmų ir noriu .kad jas nu
pirktų lietuviai. Parodysiu visai dy
kai. Busime kaimynai. (1)

J. MIKALOP '
Holliston street, Medvay, Mass.

darbininkus mušt buožėm ir 
troškint gazinėm bombom. 
Kova buvo atkakli ir žiauri.

pa turėjo tris parengimus: 
dvejas prakalbas ir vieną 
vakarienę. Parengimai visi

paskutinį penktadienį, Pi- Automobiliai UŽmu- 
liečiu Khubo patalpose, 280 -

.' j. Giave*ka», se 38,o00 Žmonių.
LSS.19 kp. sekr. Amerikos organizacija, 

kuri renka žinias apie viso
kias nelaimes, praneša, kad 
per 1936 metus automobi- 

j liai Jungtinėse Valstijose 
j užmušė 38,500 žmonių. Iš

LIETUVIŲ ŪKININKŲ 
bėt kompanijos mušeikos pavyko labai gerai, o vpa-i SĄJUNGA KVIEČIA PRIE 
darbininkus nugalėjo. Bet tingai vakarienė, kurioie SAVĘS VISUS FARME- 
tąi buvo tik įvykio pradžia, dalyvavo apie 300 žmonių ir RIUS.
General Motors Co. mušei- gryno pelno kuopai
koms Detroito darbininkai $162.92. Tas parodo, 
nepasiduos. Paskelbus strei- Brooklyno publika 
ką Fliht, Mich. Detroito socialistų parengimus, 
darbininkai irgi nemiegojo,
jie ant greitųjų griebėsi ir
suorganizavo du trečdaliu parengimuose visi dirba
G. M. darbininkų į U. A. W. nuoširdžiai, susirinkimuose įį ........
U niją ir kiekvieną dieną į intrigų ir asmeniškumų nie- kuopdama. Ji raošia“£a- 
umją rasosi vis daugiau. Pn- kas nevannėją, o sprendžia skaiįs ir kviečia 
sirase labai daug ir lietuvių, kilusius klausimus šaltai ir.mus> kurie ūkininkams ne- 

e ietu?, lai,4ll,^a _ " visapusiškai. Praėjusiais me- SUprantamug klausimus aiš- 
neral Motore Co. dirbtuvėse tais į kuopą Įstojo keli nauji kiia bei duoda patarimų, 
ir da nėra į uniją įsirašę, as nariai, ir tai gana apsisvie- j p-ali nricnlėti viso-nuo savęs pratariu te ir darbštus draugai, S,» .- ™ ^tikintoj

nelaukiant jsirasyt 1 kių draugų musų kuopai į žmones, nes į politiką ir ti

Massachusetts valstijos viso nelaiminguose atsitiki- ačiTišTnkTto* 
ivio! vro miinop hnvn užmušta Iii - K- KU, lietuviai farmeriai yra kvie- muose 

remia ęįamį organizuoti savo apy
linkėse Lietuvių Ūkininkų

Kuopos nariuose santy- Sąjungos skyrius ir dėtis 
kiai irgi dabar neblogi.— pj-įg Sąjungos.

Sąjunga rupulį pa<jė-
lietuviams farmeriams

buvo užmušta 111,- 
000 asmenų. Nuostolių per 
įvairias nelaimes pasidarė 
3 bilionai ir 750 milionu do
lerių. ~ _

visiems 
nieko

Pajieškau pusbrolio JUOZO BUK- 
DREVIČIAUS, paina iš Vištyčių kai
mo, Vilkaviškio apskričio. 1911 Jm. jis 
išvažiavo iš Prūsų į Ameriką in rodos 
gyveno Pittsburgho apielinkėje. Jis 
kalba gerai lenkiškai; Kurie- žinot 
kur jis randasi, prašau pranešt jo ad
resų, busiu dėkingas, arba pats lai 
atsišaukia. Jos Attiesta (7)

Box 53, So. Milford, Mass.

APSIVEDIMAI.
Norėčiau susipažinti su vaikinu 

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

Ann Taloska
5650 So. Wentworth av., Chicago, III.

CEARLEY’S GAS
STATION

K. KUCHAUSKAS
TE.KACO GAS AND OIL. 

Gerbiami Lietuviai! Dabar auto
mobilių gadynė. Daugelis lietuvių va
žinėja ir visi reikalaujat Geso. Taigi, 
važiuodami kur nors SUSTOKITE 
PAS MANE, kaipo pas darbininkų 
rėmėją. Aš patarnausiu draugiškai 
visame kas bus reikalinga. Visiems, 
kurie pas mane atsilankysite, tariu

Pajieškau merginos ap-- vedimui, 
nesenesnės 42 metų ir nejaui esnės 40 
metų, kurios nevartoja.- sva ginančių 
gėrimų; gyvanašlės lai • nea sišaukia. 
Su laišku prašau prisiųsti ir paveiks
lų, kurį pareikalavus sugrųž nslu. Aš 
esu 50 metų, atrodau gerai, .dano ad
resas; 3. R. (6)

,Box 16, Jordaii, W. Va.

Pajieškau vaikino ar našlio apsive- 
dimui, nejaunęsnio 35 ir n-isenesnio

___ _ ... „..j___ , .45 metų; aš esu 37 metų, gerai atto-
zdų ir vočių, uleerio, užsisenėjusių ir . dau, turiu turto, norėčiau kad ir vy
rauju, kurios pasirodo ant kojų | ras butų pasiturintis. Plačiru paaiš- 
ir kitų kūno daliu, kurios kartais už- ikinsiu laišku, ant rimtų laiškų atsa- 
gydomos bet ir vėl atsinaujina. Žaiz-[kyšiu kiekvienam. _ <6,
dų jšveizda, prakiura oda, parausta. M. Balašienė
pamėlynuoja, teka vanduo ir niežti 411 — 4th street, Waflaee, Idaho, 
Kuriems tas pasireiškia, vartokit F.
Ricicko Mostį ir jo patarimus, su ku
rios pagalba išsigydysit. 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 bėgimų, 
sustabdo skausmus, išliuosuoja vidu
rius, atleidžia sutinimų į 24 valandas 
ir ligonis gauna didžiausį palengvi
nimų. Kaina mosties J4 oz.—$3.00 ir 
-4 oz. į vidų gerti—$3.00 su prisiun- 
timu. Taipgi atstatom Pailas į S 
dienas, jeigu kuriems nebuvo išpiati- 
styta. Kaina $5. Money orderius ar 
pinigus siųskit registruotam laiške.

Kreipkitės šiuo antrašu: (-)
FRANK RICICKAS 

298 Hillside Are., Hartford, Conn.

Frank Ricickio 
U OŠTI S

Kurie kenčiate nuo negyjančių ža1

PAlN-imtUM

Palengvinimas 
drebinančių 
neuralgijos skausmų — 

gaunamas tuojaus.

PAIN-EXPELLER
bonkntė tik 35c. tr 70c. 

visose vaistinėse.

JAPONIJOJ '.SUIMTA
daug RoMunistų.

Japonų villaus reikalų 
ministerija praneša, kad ry
šium su dabar susektu są
mokslu Japonijoje suimta 
350 komunistų, kurie jau il- 

esnį laiką kurstę ne tik pa-
U A. W Unija, jos ofisas 5a^au plgeiSjaml
atdaras kiekvieną dieną nuo šiame susirinkime buvo:_ _________i. n?ozoJe’ b-Oiejoje n san-
9 iš ryto iki 9 vakaro, adre- plačiai ir gana šaltai spren 
su 8944 Jos Campau, Ham- džiamas pakeltas atsiskyri-

J pažangi organizacija ir re- pkainip 
‘! mia kiekvieną naudingą rei- J -

tramek. Antras ofisas ran
dasi ant Chene ir Mihvau- 
kee avė. kampo.

mo LSS. nuo Socialistų Par
tijos klausimas. Po apkal
bėjimo vienbalsiai prieita

kalą.
Prigulėti sąlygos yra leng

vos.

Iš policijos sluoksnių pra
nešama, kad minėti komu
nistų suėmimai buvo pada
ryti susekus jų rengtą gink-

Dabar gali prisirašvt_dar- išvada, kad dabartiniu lai- 
uo-

kles pradės kolektuoti tik

Jei kur atsirastų ūkininkų ,įot4 sukilimį
bininkai f unija veltui. Duo- ku nėra prasmės musų S,- "k™ų‘tei toip SS Kiekviena valdžia vis kai-

r žinote 
kas

TAI “JUODOJO LEGIJONO” NARIAI PILNOJE 
SAVO UNIFORMOJE.

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

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

“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-

‘sukili-tina savo opoziciją 
mų ruošimu.”iungai priklausvti Norman ę-Purptnriii<; 

pradėjus dirbti. Bet kuomet Thomas vadovaujamai So- Dasirenffes ’ 
ųniia susitaikyt su G M Co. ciaiistų Partijai. Taip pat ^orėda*! platini amų, 
ir darbininkai giųs darban, mU?Ij kuopa paleidau,a, kreipkitės i mane šiito adre- 
tuomet įstojimas į uniją bus kad Lietuvių Socialistų Są-, ‘ ~ -
$15.00. Todėl dabar darbi- iungos Pildomasis Komite-
ninkams geriausia proga Į tas greičiau imtųsi veikimo
uniją prisirašyti. šiuo reikalu. ‘ * __ r____ 7___ ___________

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

visuomet esu 
padėti. Taigi,

su: A. M. Dambrauskas, 
374 Silver st., So. Boston,

VOKIETIJA BIJO DUO
NOS TRUKUMO.

Vokiečių baimė, kad jie 
gali pritrukti duonos, prive
dė prie to. kad specialus ko-

is ir Michigano kuopos paskutinio susirinki- tą sąvaitę vienas didelis ar- rėti ukius. Jie tikrina, ar risi 
gubernatorius pa- mo. Beie, turiu pranešt, kad miios orlaivis atsimušė į kviečiai ir rugiai atiduoti.

Sakė: “Kaip greitai visi Ge-musų kuonos susirinkimai kalną ir vienas kareivis tapo Uždrausta paukščių augin- 
npral Mntnrs Cn darbiniu- Įvyksta kiekvieno mėnesio užmuštas, o šeši kiti sužeisti, tojams šiuos javus duoti sa-neral Motors Co. darbiniu 
kai bus organizuoti, taip 
greit valdžia bus priversta 
įsikišti ir pareikalaut, kad 
kompanija tartusi su strei
kuojančiais darbininkais 
kaipo su žmonėmis, su stip
riu organizuotu kunu.” Bo
sai irgi biiosi terorizuot dar
bininkus kaip dabar daro.
. Ar tik viena G. M. Co. ko

voja prieš Uniją?

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

Mirties Spinduliai Gyvybei Ginti.

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

vo paukščiams.
Berlyno raštininkams įsa

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

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

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

Telefonas: Yark 3165
DAKTARAS

A L. Graičunas
Physician and Surgeon 

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

3310 SO. HALSTED STREET.
CHICAGO. ILL.

J t



I^tas Puslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON.

Fisos Trys Kaip Viena.

IŠ MONTREALO PA
DANGĖS.

Prakalbų atbalsiai.
Jau praslinko keliatas va

landų nuo "Naujienų ' re- 
( aktoriaus Dr. P. Grigaičio 
atsilankymo i Montrealą. 
bet jo pasakyti žodžiai dar 
ir šiandien tarp montrealie- 
čių lietuvių tebeskamba, 
i aip neužmirštama pamoka. 
Daugelio montiealiečių lie
tuvių mintyse socializmas 
stovėjo dar netaip aiškiai ii 
tie žmones svyravo. Bet per 
šias drg. Grigaičio prakal
bas vieningumas už darbi
ninkų laisvę labai sustip- 
įėjo.

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

aibėje apie diktatūrą tuš-
< iomis frazėmis, patys gerai 

to dalyko nesuprasdami, 
.mones klausėsi labai aty- Į 
žiai. nes drg. Grigaitis la- 
ai nuosakiai dalykus dėstė
Komunistai pasijuto visa: 

uginkluoti ir pradėjo neri
mauti. Rodos, čia nieko to
lo baisaus, tačiau musų ko

munistams nepatiko, kad 
kalbėtojas jų nepagyrė, bet 
.ritikavo — kritikavo ne
uos, bet pati Staliną, kad j 

nepanaikina diktatūros h ' 
vartoja mirties bausmę, ku
ri senai jau buvo žadėta pa
naikinti. Tas pastatė mūsiš
kius komunistus kaip ant 
karštų žarijų. Jie buvo įsiti- 
idnę, kad Rusijoj yra kuo- 
plačiausia laisvė ir kad te
nai sali valdo neklaidingi 
žmonės, todėl kai kalbėto
jas nupiešė Stalino diktatū
rą kitokiais dažais, komuni
stai pradėjo kelti triukšmą 
Tas tai jau labai prastai iš
rodė, kad negali išklausyti 
jpriešingos nuomonės. Kriti-; 
jkos paprastai bijosi tik fa-į 
'natikai. Komunistai, kaip) 
revoliucionieriai, turėtų mo
kintis iš įimtos kritikos, oį 

>ne triukšmauti.
Į "Naujienų" redaktorius 
čia kalbėjo jau senokai, bet 
'Kanados komunistų leidžia
mas “Liaudies Balsas*’ ir 
Įšiandien dėl tų prakalbų vis 
čiaudi. Jis prirašo visai ne
būtų dalykų apie socialistus, 
kad tik sumažinus draugo 
Grigaičio paliktą įspūdi.

Šitokie rašymai, žinoma, 
negali eiti i “bendro fronto*’ 
s veikatą.

A. Bimbos prakalbos.
Po “Naujienų” redakto- 

i iaus prakalbų, Montrealo 
komunistai tuoj pasikvietė 
iš Brooklyno A. Bimbą, kad 
; titaisytų čia jų prestyžą. 
, is čia kalbėjo per tris vaka- 
ius. Publikos buvo daug 
i ražiau, negu “Naujienų” 

edaktoriaus prakalbose. 
Tetomis Bimbos kalba bu

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

Gal šitų praeities dalykų 
tereikėtų čia kelti, bet kuo- 
įet drg. Bimba ir šiandien 
a kaltina Vokietijos socia- 
istus, tai nenoroms reikia 
larodyti, kad jis klysta.

Gali būt, kad Jungtinėse

tefc atskirti. Jos yra jau 5 metų amžiaus.

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

Žodynas lietuviškai angliškos ir ang- i Lietuvos Respublikos Istorija ir Žeu- 
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A I lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip

Lalis. Abi dalis vienoje knygoje. Į nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvoa 
Psl. 1274 Gražus tvirti apdarai $16.00! spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 

! kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo- 
iucija paėmė viršų, kaip Lietuva li

kos paliuosuota iš po caro valdžios jr 
kaip ji buvo apskelbia respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
narodo dabartinės Lietuvos rufcežius 
ir kaip šalis yra padalyta j apskri- 
i-ius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar- 
oesni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų musių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą
iš lauko ir iš vidaus. Kaina ___ $1.<X
Drūtais audeklo apdarais .... $l.&t
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip 

Nojus galėjo surinkti į kelias die
tas risų veislių gyvūnus, kurie gyve- 
ta išsnnėtę po visą žemės kamuolj?
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
,avo arkoj sutalpinti? iš kur ėmėsi 
riek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur ras vanduo dabar yra? Kaio 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
r kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, j kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku- 
aigų argumentas griūva. Mokslas ii 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na • ....... 2oc
Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka

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

Kokias Dievus Žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei anijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip t.e 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie sentikius sa žmonėmis turėjo
Knyga stambi ir iabai užimanti 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose ... Š1.2E

GARDNER, MASS.
Kliubo patalpose neviskas 

gerai.
čia yra nemažas skaičius 

'.krūvių ir bendrai veikiant 
ga’ėtų daug kame pasižy
mėti. Lietuviai turi ir savo
kliubą: tame kliube dauge- Le"<T“ BudB18 išmoku Angliškai.—
,if gula ke.ia. Kiekvieną • pasikalbėjimu ši knyga sutaisyta taip 
' aka: a tenai susirenka bu-HenKvai ir suprantamai, kad kiekvie-
lai ii lcidzįc Lukd p* iv Joje telpa netik atskiri žodžiai.

ZV1U ir girkšnojimu. Ir Šven-!t»et čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar- 
«,»an,rio ! no jieškant, važiuojant kur nors. nu- JldiCRld. td-lAld- .UIengia . krautuvėn, pas daktarų, pas bar- 

-oklUS. Suprant2Hm, prie to- į zdaskutį, pas kriaušiu ir tt Su fone-
Lin nnHnkvhin iškvlsi vi«4n-1 tžžku ištarimu ir gramatika. Antra Rių api.r.hyoių iShyid VISO- ,,adidjRU j, SuteisS
kių neramumų, tarp lSSlge- St. Michelsonas. Pusi. 95. 
rusių vyrų iškyla ginčai, o
kartais ir apsistumdo. Iš to 
kyla neapykanta vieni kitų.

Štai antrą dieną po Kalė-

35c
Etnologija arba istorija apie žemės 

tautas ?ag«ti Dr. H. Haberlandą, 
parašė šernas. Su paveikslėliais. Ap
rišo apie visas r*>usų pasaulio žmonių 
tautės, veisles arba rases Yra didelei

.. . . , . -r. • , . . , , . naudinga kiekvienam perskaityti Chi-stai trys kartu gimusios Paryzitkų mergaites Chicagoje. ku- Jų vienas lietuvis sužalojo catm. 11!., pusi. 637, Popieros vir- 
rios tiek panašios viena i kitą, kad jų tėvai negali vieną nuo ki- save buvusi draugą peiliu. ?eliais .............................. $3.00

LIETUVIŲ DRAUGIJŲ REIKALAI.
NEVV BR1TAIN, CONN.
Atrodo, kad visi lietuviai 

butų čia išmirę.
Iš arti 5,000 lietuvių čio-

kad sąryšys ateinančią va-

baigsis, nežinia. Motmlorai ir Dekhmacijos. Šioje kny-
Tiiratn nrariėr telpa daugybė naujų, labai gra-LU! etų pi duet jr juoi(įn«rų monologų ir deklama- 

veikt ka nors geresnio, nes eijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
tekiais darbais kliubiečiai revoiiucionieriškc^^ antiškos, ^?Į 
Gardnerio lietuvių garbes skambios, visos geros. Tinka

Kuom tas 
Kliubėčiai

▼190- 
baliams,

_________ _ _ ___ ______ pagerinta
Korespondentas, laida. So Boston, 1014 tn.............25c.

Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers
ta į visas kalbas, todėl kad yra gra

žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, III 1909, pusi. 432. Drūtai

Aš patėmijau 4-tame “Ke- “Paryta ........................... $2 50

sąrą rengs' 25 metu apv’aikš- pas svetimtaučius nepakels. a™*'•• 1 • . • 1 f-k * 1/ __ I ■ a • , .ciojimą lietuvių salei. Bet 
i kuom gi galės tie “didvy- 
' i iai” pasidžiaugti, kokius NORIU INFORMmCIJŲ 

APIE FARMAS.Valstijose, kur lietuviai yra nai gyvenančių laikrašėiuo- į nuopelnu; ealės ‘parodyti? 
au senesnio amžiaus, drg. se nesimato apie jokj veiki-, tas namas'i lie-

Bimba yra geras kalbėtojas mą. New Bntainas šiandien tuvį pašelpimų draugijų! Aš
r vadas, bet čia, Alontreale, paliko kaip koks užkampis ipinitrus išeikvoto ir šiandien kivio” num. įdomų straipsni inkvizicija. Parašė n. Guaev. Puiki 
tur yra suvažiavusi jaunes-‘r lietuviai daug kame atsi-j daUgjau turį neįu antgalviu: -Tiems Kurie
ie lietuvių kaita, jis pada- ūko nuo kitų kolonijų. Turto Nori Farmeriauti. Taigi mos. Su daugeliu puikių paveikslų,
ė nekokį įspūdį. Nekalbant Teisybė, turime pastatę i _ _ *............................. . matydamas, kad yra lietu- 215 pusi. Popieros apdaruose... $i.oc

oja 
iter 
r
Grigaitį sukritikuoti, 
iek nesukritikavo.

P. Gelbinas.
-iandien nieko neturi. i stalu. 

KUN. WELLES PRANA- Parapijos visi budinkai i kartu,

Istorijos suprati
prcletariškos fbosofijos. 

Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaitykReikėjo sodinti du užsimoka miestie ______________ __ ,____

Vakarienė turėjo būt čiams pradėt ūkininkauti be šitąknygeię. Kaina iabai ieegva. Kny- 
priklauso vyskupui o drau- su gražia programa, narni- 1)atvl imo ir su mažu kapita- BBSBŽSSSK 

svetaine, galima sa: net 40 metų Kliubo sukakti: ]u? Sakysim, turint apie ’ " ’ ~
ŠYSTĖS.

Kalbėdamas anądien To- gijų
onto moterų susirinkime, kyti priklauso bankai. Kiti, bet ii- čia įlindo keliatas fa- į“ooo"dofe7ių,’ aružsimokė- Kaip Tapti suvienyt, Vabty, pik* 
;un. Edward R. Welles pra- gal pasakys, kad netiesa; rištinių vėplų ir paknkdė lu paįmtį nuomon kokio 100 *’2_ laSSEu!
įasavo šitokią ateiti; bet žiūrint į reikalus giliau, tvarką. Vieton perduot tvar- farmy? ‘aSS^ui^ų

Antra peržiūrėta ii pagerinta
žmogui suprantančiam ■j**“v“* ,aida

Parašė Z. Aleksa. So. Boston,

. ■ t . 1 1-- - -------------------- -------------. i?.kni farmą?193 < metais Ispanija taps atrodo ne kaip; ant namo y- ką išrinktam pirmininkui. .. ................ ..... Am
’ašistinė valstybė, nes de- ra $17,000 skolos, o šian- ^moe-ui suprantančiam ir . 1 šimtai miestiečių, ku-

iia ir Kiniją. lietuvių pinigais namai ne-
1946 ar 1949 metais įvyks neša mums naudos, bet duo- 

jasaulinis karas, per kurį da nuostolius. Imkime baž- 
urės žlugti arba fašizmas, nyčią arba parapiją: du ku- 
irba demokratija. Šiaip ar nigai, vargonininkas, žvak- 
aip, po to karo Europoje į- mušis, kunigo gaspadinė, 
yks daug permainų tarp- nei vienas naudos lietu- 
autinėj politikoj. viams neneša, o visi pui-

1952 metais Kanada susi- kiaušiai gyvena. Kas turi
’ungs su Jungtinėmis Vals- jiems užlaikymą uždirbti, 
ijomis ir sudarys vieną stip- ar ne darbo žmonės lietu- 
ią valstybę. viai?

Panašiu "pranašų.” kaip Negeriau yra su beturiu
<un. Welles, esame jau gir- draugijų namu. Turi ten į- 
lėję ne vieną, bet tos prana- iengę karčiamą, laiko du 
vstės beveik niekados ne- darbininku, moka neblogas 
šsipildo. algas ii*; rodos, bfcnifr neblo-

--------------- iai eina, bet pęlao nėra, ne-
IŠVYKO BŪRYS SAVA- surenka nei _

NORIU ISPANIJON. vieta butų išrandsRrita £1- 
Burys savanorių, skaičių- tiems, tai randos gautų ne- 

e 50 asmenų, išvyko iš Ka- mažiau $35 ar $40" į mėnesį 
iados nadėti Ispanijos vai- ir niekam nereikėtų rupin- 
džiai gintis nuo gręsiančio tis. o dabar randos nesuren- 
javoiaus — fašizmo. \ ėles- ka nei $30, ir kiek visokių 
lės žinios praneša, kad tas neramumų!
kanadiečių būrys jau pasie- Yra keliatas žmonių drau
dė Cherbourgą ir iš ten vyks gijų sąryšy, kurie tą viską 

karo lauką—kovot už Is- permato*. * Bet jeigu jie ką 
Danijos laisvę ir demokrati- nors geresnio pataria, tuo- 
ją. A. S. Kavoliunas. iaus srauna vardą raudonu-

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

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

nusišovė lietuvis Osvaldas riečių kuopa, bet iš tos di- 
Zybertas. Priežastis saužu- dėlės kuopos šiandien pali- 
dystės kol kas da neišaiš- ko du senberniai ir pusantro 
kinta. plikio, ir visas tas vaiskas

Sausio 30 palaidotas Port paliko juodais fašistais. Jie 
Arthur kapinėse. Iš Gerald- sulindo tai vienon, tai kiton ;gu, todėl 
.ono į Port Arthurą velionį pašelpinėn draugijon, kelia pas mus susilaukti nėra vil- 
jalvdėjo K. Kaminskas, o nerimą, už tai ir draugijos'ties. Korespondentas,
laidotuvėse dalyvavo trys nyksta. Jau viena guli pa- M„
rietos lietuviai: K. Karosas, šarvota. Neužilgo tas pats ^‘UUbnlUii, MAdo.
Povilas Riauba ir G. Kalia- bus ir kitoms. Pažangesni Lietuvių farmerių vakaras,
ka. Turto jis paliko, Gerald- žmonės šiandien nenori nei gausio 30 šio8 apielinkės

sa nuotaika pasidarė nejau- [aida 128 pusl........................
-1 su pradėt, neturint čia paty- T.^tl, publika nenmaVO. rse . 1 . ’ .... , Žemaites Rastai Kares Metu. sietuvos
;iek geriau buvo ir pabai- ~m.°. 11 ai?kllI nUlOdVTHU. Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto-
TOe. Antra kartu sodinant Ta'S! :,ta™®tos įsakymas p»i.p».
nrie stalų, du sausi fašis- latltraštį nevlenam is
tai pradėjo kabinėtis prie

S.” arba Šliublnė Iškilmė.—

n
Žinynas Knyga žinių iš mitologijos, 

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

R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Sa 
paveikslais senoviškų liekanų ir»-kiais
spalvuotais gražiais žemlapiais. 
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2 50

švento Antano Stebuklas. Dviejų vei
kimų komedija. Perstatymui reikia

f akė. kad socialistų pro- 
s rama darbininkams netin 
Lanti, nes Vokietijoj ir Aus
trijoj jie nesulaikė fašizmo.

Tai, žinoma, nerimtas ar- 
j-umentas. Jeigu Vokietijoj 
ir Austrijoj fašizmas įsiga
lėjo dėl to, kad socialistų 
programa buvo netikusi, tai 
Lą gi tuomet darė komunis-

rice pirmininko, net darė 
grąsinimų?. Bet tas vyras 
nemenkas ir paliepė jie
dviem pasitraukti gražiuo- 
'u. Tuomet nuotaika pasi
darė kuklesnė, bet vėliau 
atėjo senasis pirmininkas ir 
publiką suerzino. Jeigu ne
butų maišęsi tie musų stor
žieviai, tai vakarienė butų 
nusisekus pavyzd i n g a i. 
Daug pagarbos reikia duot 

padinėms, kurios, vaka
rę’pagamino, ir toms jau

nuolėms merginoms, kurio? 
nešiojo į stalus. Valgiai bu
vo tikrai gardžiai pagaminti 
ir nešiotojos pavyzdingai 
patarnavo.

Darbininkų padėtis.
Dirbtuves rodos dirba ge

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

mus gal suteiks naudingų akto "farsM,"labai 'juokingas 110 aktorių,,8i vyrų ir 2 moterų, lo
Žinių. vhlCAgietlS. ir geras perstatymui. Kaina .... 15c. Šimas užima apie 2 valandas .. 25c.

tono mieste namus, troką ir i susirinkimus ateiti, į jokias" ūkininkai buvo surengę va- 
oorą arklių. Savo laiške ve- valdybas neapsiima, pa- kariene ir šokius Svečių at- 
ionis Osvaldas prašo pa- brysta su tais begėdžiais siiankė* daug. Nors rengėjai 
siųst jo turtą motinai Onai ginčytis. Dalis susipratusių ?erokai privargo, nes reikė- 
Sasnauskienei, Baisiogala, lietuviu darbininkų ir savo j0 daug dirbt, bet užtai tu- 
Kedainių apskr., Lietuva, parengimus laiko svetim- į ėjom ir gera balių. Vi- 
Toks adresas buvo paliktas taučių svetainėj, ant Church sįems kurie atsilankė į mu- 
laiške. Jeigu randasi jo gi- Street, nes lietuvių vadina- sų parengimą, tariame ačiū. 
mimų Kanadoje arba Suvie- moj, ant Park streeto, nega- Iš to parengimo atliko ke- 
nytoseValstijose, prašau at- įima, nes fašistų gaujos ler- ]iatas centų ir su 
^įšaukti. C. Kaminskas, mus sukelia. galėsime paremti svarbius
MacLeod Cocksnutt Minės, Tai taip New Bntamo be- lietuvių reikalus.
Geraldton, Ont., Canada. 'tuviai nusigyveno. Girdisi, Mrs. A. Tukis.

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

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

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

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

reina ?
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
Ką reiškia “piTmos*os nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
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 ničkytop
iabai svarbus, nes nuo z- 
gyvenimo laime ar 
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.

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

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

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

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

anatomija ir fiziologija. 
Bet ką Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

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

Knyga graži, su paveikslais, 223 
puslapių, stipriais audimo 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 Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės “Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $2. Užsisakykit “Teisingą 
Patarėją.”

KELEIVIS
253 Broadtray, South Boston. Mass.
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KAS GIRDEI! LIETUVOJE
(Nuo muaų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

■

Ukmergėje Pašauta kalinys pašovė žiež- y į*. uuvu MARIU NUOVADOS
Dantų Gydytoja.

Scvejas ir pats nusišovė.
Sausio 19 d. Ukmergėje į- 

vyko žiauri tragedija.

ViRsININKĄ.
Žiežmarių apylinkės gy

ventojas Maleekas už nusi
kaltimus buvo nubaustas, 
jet kaip nepilnametis baus-

..... .. .... , mes atlikti buvo pasiųstas i
V. Mackevieius šaligatvy nepilnamečių auklėjimo į- 

perso\e dantų gydytojų p-lę staigų Kalnaberžėje. Iš auk- 
Eleonorų Zvicevieiutę n ^jimo įstaigos jis pabėgo ir 
pats save nusišovė. E. Z vi- 5Įapgtėsi Žiežmarių valsčiu- 
cevieiute paguldyta ligom- je Vietos policijos nuova. 
nen. Yra pavojus gyvybei. Jog viršininkas Dielininkai- 
rz^’ Mackevieius ffy'ono^jg gu vachmistru sausio 16 
Kaune, Šančiuose. L kmer-j įjenų išvyko Maleckio su- 
gen atvyko tų pačių dieną, Maleekas, pamatęs po- 
Prios įvykį uz poros valan- .jcįją) šoko iš namų, kuriuo
du. Apžiūrint, pas V. Mac- ;e gyveno ir bėgo. Policija 
kevicių rasta testamentini;: jj vjįosj Pamatęs, kad nuo- 

baigia

Kai Kam ir Tas Svarbu.

Yra žmonių, kurie užsiima visokiais niekais ir mano, kad be 
jų pasaulis sugriūtų, štai, pavyzdžiui, sviedinių svaidymo čem- 
pijenai, Rūta Weckbacher ir Jim Gurray, kurie varžosi už eem, 
pijonato vainikų.

Smilgių žmogžudys 
Nuteistas Mirti.
Jau rašėme apie baisia 

žmogžudystę Smilgiuose, 
kur tūlas B. Pogužinskas iš
žudė Fogelių šeimų, tarnai
tę ir jų giminaitę iš viso 5 
žmones.

Sausio 19 d. Apygardos 
teismas Panevėžy išsprendė 
Pogužinskio bylų ir ji nu
baudė mirties bausme.

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

Lietuvos Pasiutiny-1 REDAKCIJOS 
bes Pranešimai. ATSAKYMAI

Siratai. — Vaikai neturi 
teisės prie tėvo pinigų. Pa-

Washington, D. C. — De
markacijos linijoje 16 d.
sausio įvykęs incidentas dėl i kol jis gyvas, jis gali daryti 
lenkų kareiviu būrio sauva-!cl,.... ~ , ,, - . , . įtu »avo pinigais Kas tiK iamhskai perkeltos aemarklmi-i . , ~ .. . . .
jos gairės, jau likviduotas: patinka. Tačiau jeigu \ inkai 
po devynių dienų svyravi-i mano> kad jų tėvas yra ne- 
mo, lenkų Storasta atvyko į- pilno proto ir pinigus eikvo- 
vvkio vieton ir susitiko su ja, tai jie gali kreiptis i teis-

ripvnhaiminaaę Lietuvos apskrities viršinin- mų, kad paskirtų konserva- levobąimmgas ku valdininkas pri. « £ • J
, U„r- pa.ino «MIvaU^

perkėlimų ir gairė.buvo tuo- ;,eiKahngas> a(lvokaU-'-
jau atstatyta į senajų vietų. Eismontui. —

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

Šis įvykis ukmergiškius 
iabai suiaudino.

LAIMINGAI IŠSIGELBĖ
JO NUO VILKŲ.

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

Kitas, Paužuolių kaimo 
ūkininkas ėjo pas savo drau-

Ji VIJOSI.
vados viršininkas 
prisivyti, atsisuko ir į jį pa
leido kelis šuvius. Nuovados į 
viršininkas, sužeistas į vidų-; 
rius, sukniubo, o Maleekas, 
tuo pasinaudodamas, pabė-; 
go. Policija ir kriminalinės 
policijos valdininkai Malec-į 
ko jieško.

SUIMTI DU ASMENS, 
KURIE ĮTARIAMI 
ŽMOGŽUDYSTĖJE.

Pereitų Kūčių diena Oku-

LIKVIDUOS I UŽSIENI 
NUSITĘSIANČIUS 

LAUKUS.

An tanui
Perekaitėm tų straipsnį iš 
slovakų laikraščio, bet jis 
mus neįtikino, kad Ecuado- 
o respublikoj butų toks jau 

“zemskv raj” (žemiškas ro
jus), kaip ten rašoma. Musų 
turimomis žiniomis, derlin
giausia žemė tenai guli upių 

iklonyse, tarp kalnų; bet o
tė ir 5,000 litų vekselių, pa- “Elta” praneša, kad 2 va-; ^as tenai' labai drėgnas ii 
gal kuriuos pinigai pasko- sario Kaune prasidėjo ant- > karštas, retai kada būna 
linti įvairiems patikimiems roji Smetonos seimo sesi ja;;maziau *alP laipsnių pei

ELGETA PALIKO 10.000
LITŲ. Sausio 30 dienų Lietuvos

šiomis dienomis Kauno atstovas Washingtone Lie- 
mirė E T 60 tuvos vardu pareiškė uzuo-

kn - _ _
dėl skaudžios

priemiesty mirė E. T., 60 tuvos vardu .
metų amžiaus elgeta. Ji bu J/utą Amerikos vyriausybei 

* ° Hni cizoudvino potvynio ne-vo beturtės kategorijoje ir . . _ •gaudavo iš savivaldybės pa- >?lmes Ohl° bel Miesissippi 
šalpų. Bet po mirties rasta
jos 5,000 litų indėlių knygu-

slėnvse.

į asmenims. Velionies paliki- sesijos atidarymo kalbų pa- apskritus metus; klimatas 
mų paveldėjo jos sesers du- bų pasakė susisiekimo mini- iabai nesveikas žmonės ser- 

iktė, Kaune tarnaujanti vie- eteris Stanišauskis, kuris S? drugiu ir šiltine. Vėses- 
Užuguostis Trakų amki-i noj šeimoj tarnaitė. laikinai pavaduoja ministe- ir sveikesnis oras prasi-

SAMAGONKE NUSIGĖ
RUSI PALAIKĖ BE

PROČIU.

; puotoje Lietuvoje, Čižunų Sausio 5 d. Užuguosty Įvy- Nesenai Vilkaviškyje mi- rį pirmininkų Tubelį, išvy-:J^dai tiktai 
i kaime, Valkininkų’valsčių- ko gana keistas įvykis. Vie- rė irgi vienas elgeta, palikęs kusį Italijon trumpoms ato- ’ Keliai lahai
je, Trakų apskr., buvo nu- nas pilietis turėjo “sama- apie 10,000 litų turto, 
žudyti keturi to kaimo ūki- gonkės,” bet bijodamas jų

I ietuvos-Latviios vasieov ‘ninkai: M- Dudutis, Dzen- savo namuose laikyti, paslė-
- , • i i galavirius, S. Varanauskas pė savo kaimyno tvarte. Ki- žaoarė Šiaulių amkyra nemaža ūkių, kurių lau-,f černiaiiskas to niliečio vaikas, bežaizda- k Zagaie, Šiaulių apsk. Lakai pereina iš Lietuvos į ir Ceiniauskais-

mas suraao pašieptų sa- vietos pašto pražūva laik-Latvijos pusę arba iš Latvi-, Įtariama, kad juos nužu- ' 
ios į Lietuvos pusę. Tų lau-idė broliai Jankauskai, kurių - • ® -

APSILEIDĘS PAŠTAS.

stogoms.

SUGAVO DU DEGTIN
DARIU.

Eržvilkas. Prieš keliatų
-. - „„„t,; - , - * . metų degtindariai Eržvilkon jos pusėtinai raščiai ir kitokia koresDon-

derlinga žemė. Keliai labai 
prasti, vieškelių kaip ir nė
ra, daugiausia takai. Gyven
tojai užsiima daugiausia ka
kao auginimu. Taigi negali
ma agituoti, kad lietuviai j 
tokį kraštų važiuotų.

Dabar numatoma prievartos 
budu tuos laukus likviduoti. VISŲ ŽINIAI.

abu Jankauskai suimti ir 
kvočiami. Lenkijos valdžia 
prašo Jankauskus jai išduo-

j Degtinė 
gerta. Tuomet suprato tos 
beprotybės priežastį. Vietos 
žmonėms, tas įvykis daug ;

gus per Redeko ganyklų ii i Užuguostis, Trakų apskr. 
vedėsi šunį. Ganykloje jis I Dar visai neuzšalus Guosto 
sutiko vilką, bet vilkas ne- ežerui ant jo prilėkė keli 
puolė žmogaus, o tik šunį tūkstančiai laukinių ančių, 
pasigavo. Ūkininkas pa- Pažiurėjus Į ežerą, neužša- 
bėgo. . Tusiame plote per antis net

---------------vandens nematyti. Iš senų

LABAI DAUG LAUKINIŲ ti, nes jiedu nusikalto josf,'X '
ANČIŲ, KURAPKŲ IR pusėje. įJ šukele,

KIŠKIŲ. ----------------- Į TAISANT DANTJ NUSI-
PRAŠO SUVARŽYT GU- ŠOVĖ ŽMOGUS.
MOS DIRBINIŲ ĮVEŽIMĄ.

Grapė "Inkaro” fabriko
Sausio 9 d. Raseiniuose j 

gydytojos K. Rudaitytės ka-

ĖJO MIŠKO PIRKTI IR 
MIRĖ KELYJE

Eržvilkas. Pereito gruo

darbininkų kreipėsi į Darbo binetų atėjo tūlas netolimo 
ramus, prašydami daryti kaimo gyventojas Žemaitis, 
žygių, kad butų suvaržytas kuriam labai skaudėję dan- 
kaliošų ir kitokių gumos tis. Gydytojai krapštant

žmonių niekas neatsimena. dirbinių Įvežimas Lietuvon, dantį, ta taip pradėję gelti, 
tiek daug ančių buvus. Taip Darbo "rūmai tų “Inkaro” kad Žemaitis, negalėdamas , 
pat laukuose dideliais bu-! fabriko darbininku prašy- iškęsti skausmo, nustūmė i

J--1 oo S- e 1,; riais skraido kurapkų, kurių'mų perdavė finansų minis- šalį gydytoją, ir išbėgęs Į 
dzio 22 dieną Sarakiskų šįmet taip pat daugįau, ne.! arijai. ‘ gretimą kambarį, nusišovė.

Žudymosi priežastys tiria-kaimo gyventojas Gudaitis!
Juozas ėjo į Plėkių dvaro 
•‘trakų” miško pirkti. Nu
ėjęs į miškų, apsirgo ir sku
binosi namo, bet parėjęs Į 
Gabšiškių kaimų, pasijuto, 
kad jėgos visai susilpnėjo ir 
užsuko pas pilietį Zikį Pet
rų pasilsėti, bet vos įėięs į 
trobų ir išgėręs vandens; 
tuojau pasimirė.

gu kitais metais. Kiškių šio
je apylinkėje irgi yra daug. Visiems užsieny gyvenantiem* mos. 
Daugeliui ’ ūkininkų jie pa- lietuviams „Lietuvos Žinios* 
daro nuostolių, apgraužda-( tik 6 do,eriaj
mi jaunus skiepus dar anks-1
tvbo rudens metu. Norėdami palaikyti ryžius su už

sieny gyvenančiais hetuvtais, mes nu-, dc
tarėme mūsų dienraščio oreausier?' 
skaityti tik tiek, kiek mums

i
Urnguay’aus Lietuvię 
Socialistinės Minties

DarLtninki)
Laikraštis

ttNaujoji Banga”

SKAUDI NELAIMĖ.
' Žaleikiai, Pasvalio valse.

Šiomis dienomis p. Braz
džionio ūkyje kilo gaisras. 
Smarkus vėjas bematant Į-

• liepsnojo gyvenamo namo 
stogų. Iš pavojaus nebebu
vo galima išgelbėti ūkinin
ko Balio Brazdžionio tėvu
ko, ir jis turėjo skausmingai 
liepsnoje žūti. Ugnis kilo

' greičiausia iš dūmtraukio.
; Nuostoliai dideli.

NĖRA NEI VIENOS 
PIRTIES.

Slavikai, Šakių aus. šiaip 
slavikiečiai, rodos, kultūrin
gi, bet švaros dalykuose tai 
tikrai apsileidę, nes visoj 
plačioj Slavikų apylinkėje 
nėra nei vienos pirties. To
dėl žiemų yra didelis vargas 
su tuo tautiškuoju gyviu, ku
ris taip arti ūkininko kūne 
gyvena.

per menesi. 'Lai-
skyrius. įj 

Va’.stijo-

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

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

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

KELEIVIS 
253 BROADWAf 

SOUTH BOSTON, MASS.

magonkės virimu Naujinin- ^escott St. Waukegan. m. 
kų ir Rutkiškių II kaimai, j. Kužinskas — pirm. pagelbinink&s, 
Čia nesenai policija sugavo 821 Preseott st, waUkegan, m. 
net du degtindarius su vi-IE
SaiS jų įrankiais. Emilija Kernagis—turtų rašt.

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

72G — Sth St., Waukegan, III. 
Kasos Globėjai:

J. Petraitis, D. Lauraitis.
Knygiai:

K. Dambrauskas, A. Marcinkus.
Maršalkos:

J. Sereikis, I’. Vaitekūnas.
Susirinkimai būna paskutinį nedėl

dienį kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. bth ir 
tdams Sta.. Wankeran Ui.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.
-________ ____ Juodgalviai, rud

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

GEO.
BENDORA1T1S 
520 Wilaon St.. 

VVaterbury. Conn.

n

ekspedicija. Todėl, visus 
išrašyti populiarų demokratiško! 
kraipos dienraštį . ’ .'r.

ueravos

suris metams tekaštuoja lik b dole
riai, pusei metų 3 doleria..

Jei vienai šeimai per brangu — ‘ 
įsidėkit dviese ar trise.

Mes norime, kad „Lietuvos Žinios1 iI
jutų skaitomos viso pasaulio lietuvių 

Kas atsiųs savo adresą — gaus ne- \
nokamai' 1 egz. susipažinimui, 
tašyti: „Lietuvos Žinios“ Kau

nas, Gedimino 38. Lithuania.
NESUTARIA KAUNO 

KEPĖJAI.
Dalis Kauno kepyklų ke 

pė jų nori, kad naktiniai dar
bai kepyklose nebutų panai 
kinami, o kita kepėjų dalis 
—už panaikinimų naktinių 
darbų. Susiginčiję kepėjai 
atatinkamoms įstaigoms ra
šo ^memorandumus, o tarp 
savęs diskusuoja.

DAUG APRAŠYTU ŪKIŲ.
Gelvonai, Ukmergės aps 

Šiame valsčiuje dabar yr? 
gana daug aprašytų ir H 
varžytinių parduodamų u- 
kiu.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

NYKSTA ŠIAUDINIAI 
STOGAI.

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

7d.enos I LIETUVĄ
LAIVAIS

BREMEN* EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA

Bremerhavene užtikrina patogia kelionę j Kauną 
Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

COMMBUS
HANSA DEUTSCHLAND 
BAMBUKO NEW YORK
l’atogus gelžkeliais susisiekimas iš Bremeno ar Hamburgo

Mes pagelbėsime jums išgauti svečių ir immigra- 
cijos vizas dėl jūsų! giminių iš Europos 

Informacijų klauskite’ pas vietinį agenta arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 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 popieros apdarais 
—1.00; audimo apd.—$1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį”, Adresuokit sekančiai:

253 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir 
MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir 
Kultūrinės minties pastangomis bei laimėjimais, 
pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.
Sekti šių dienų MOKSLINĮ bei KULTURINĮ 
PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinka
mą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus 
informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progre
su, už jį kovotų ir jį ugdytų.

Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių 
apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuo
sius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pa
stangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNA
LAS KULTŪRA.
KULTŪRA yra populiarus Mokslo, Visuomenės ir 
Literatūros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruo
tas, išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS, norįs pažinti naująją lietuvių li
teratūrą, neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, 
kaip KULTŪRA.
KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia 
laisvą mintį ir kovoja su reakcija.
KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos gyveni
mą, todėl tikrai kultūringas Amerikos lietuvis, ne
gali apseiti be KULTŪROS žurnalo. Kaina Kul
tūros žurnalo labai prieinama:

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 
KULTŪROS ŽURNALAS

Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.

I
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Farmerių balius pavyko 
labai gerai.

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

Publikai taip pat labai 
patiko juokingi tipai, kurių 
ūkininkai visuomet savo 
pramogoms paruošia. šį 
kartą po salę sukinėjosi 
Maikis su savo Tėvu gene
roliškoj uniformoj ir kelia
tas moterų reprezentavo 
“ožkų augintojas.” Jos tu
rėjo ir gyvą ožką atgabenu
sios. Publika turėjo iš to 

deda iš buvusių pasaulinio j daug smagaus juoko. Nema- 
karo kareivių. Jo tikslas vra žiau juokų buvo ir iš “staršo 
rūpintis savo narių reikalais | vyčiu generolo,” kuris čiulp

ĮSTEIGTA lietuvių 
LEGIJONAS.

Į steigiamąjį susirinkimą 
susirinko daugybė žmonių.

Pereitą penktadienį South 
Bostono lietuvių salėj buvo 
Amerikos Legijono lietuvių 
skyriaus steigiamas susirin
kimas. Publikos prisirinko 
tiek daug, kad abidvi salės 
buvo pilnos. Viršininkų į- 
vesdinimas, kalbos ir kitos 
ceremonijos tęsėsi beveik 
iki 10 valandos vakaro, o 
paskui buvo muzika, šokiai, 
užkandžiai ir alus. Visa tai 
tęsėsi beveik iki 2-ros va
landos ryto.

Prie lietuviškojo Ameri
kos Legijono skyriaus prisi
rašė 104 nariai ir da kelias 
dešimts turi padavę aplika
cijas.

Amerikos Legijonas susi

Rimšos paroda pratęsta iki 
12 vasario.

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

Šį panedėlį p. Rimša bu
vo oakviestas pas Massachu
setts valstijos gubernatorių 
Hurley. Jiedu draugiškai 
pasisveikino ir gubernato
rius įteikė musų skulptoriui 
špilką su Massachusetts val
stijos herbu kaip suvenyrą.

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

Stoughtone kalbės “Kelei* 1 PIGIAI PARDUOSIU
vio” redaktorius. į 3 saliunai parsiduoda gerose vieto

jSe, vienas Brightone, 2 South Bosto 
Šią subatą, 13 vasario, ne Kreipkitės pas

Stoughtono Lietuvių Drau- - vasil
gijų Bendras Komitetas ren
gia prakalbas Lietuvos ne
priklausomybės sukakčiai 
paminėti. Kalbės “Keleivio” 
redaktorius Michelsonas.
Prakalbos bus Lietuvių Sve
tainėj, 24 Morton st., prade
dant 7:30 vai. vakaro.

Komitetas kviečia

409 Broaduay, So. Boston, Mas*.

SOUTH BOSTON

ti- ių šeimynomis.
Kadangi Į karą buvo pa-

damas savo pypkę visiems 
atidavinėjo “pod koziriok

imta nemaža ir lietuvių, tai . ^aiP studentas,
ir jie prie to legijono pri- ’ vaikščiojo, su knyga po^ pa
klauso. Bet prigulėdami
kartu su kitataučiais, lietu
viai negalėdavo nei į kon
vencijas patekti, nei savo; 
sumanymų pravesti. Todėl; 
kilo sumanymas atsiskirti į 
nuo

zascia. MaikĮ reprezentavo 
Gimiukas, o tėvą—Melinis.

Ilgiausių Metų Franui ir jo 
žmonai—Kemzurams!
Pereitą subatą, vasario 6 

amerikiečių ir įsteigti' dieną susirinko skaitlingas 
šau atskirą postą. Jis bus ži-‘būrys draugu pas dr-gus 

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

“Buk pats draugiškas, tu- 
— Vinca«'rėsi ir drau£U” — sako se*1* 

Rimkus. ' Bata"lė' lr“i iventa tei7-
Vvresnvsis vice-komando- Į**'. -gai Kemzūrai yra la- 

dorius—Štasvs Stankus. bal. draugiški žmones, ir jie
Jaunesnysis vice-koman- labal daug Kerų draugų, 

dorius—Bronius Petrus. Perelt« nūdieni uas juos

nomas kaip Stepono Da
riaus Postas Nr. 317.

Šito posto valdyba 1937 
metams išrinkta iš šių as
menų:

Komandorius

Adjutantas - Jonas Ro- susirinko apie 100 žmonių, 
manajĮ vyru ir moterų, ir visi nuo-

Kasininkas- Juozas Ka-!',ir?žiai linkėi° Kemzurams 
nuskv : ilgiausių metų. Jiems suka-

Patarnautojas - Juozas k? 25 metai vedybinio gyve- 
Vunvs nimo.

Teisėjas-F. J. Bagocius. Taj svarbus ir atsąkomin- 
Labdarvoes prižiūrėtojas ^ žmogaus gyvenimo pe- 

—Juozas Adams. njodas. Tačiau dr-gai Kem-
' Gydytojas—Dr. S. L. Sev- zural ta Penjwla pereyyęno 
mour-Landžius. ' pavyzdingai. Mes linkime

Mirimu registruotojas — ■’le?lsu. ,lr auksinio
Juozas Cidleviėius. vedybinio gyvenimo sukak-
, Spaudos reikalu vedėjas tuvių ir ilgiausių metų! 
-Roy Sidney-židžiunas. p?‘vlrt11.n<Įa™1 savo nųo- 

Maršalka— Juozas Biza- ®n(^zlu.5. linkėjimus, susinn- 
kę svečiai apdovanojo Kem- 

Visus šiuos viršininkus į. zunis gražiomis dovanomis, 
vesdinus, kai kurie jų buvo Ęet daugiausia tnuso na- 
pakviesti pasakyti do trum- ta surengti niių
»ą kalbelę. Visi kalbėjo be- dukrele Onute ir bioiis Ma- 
šališkai, kaip ir turi šito- t€Usas-
kiam susirinkime buti, tik 
vienas D-ras Sevmour kažin

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

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

Šitas reketas buvo susek
tas visai netikėtai. Muitinių 
valdininkai pastebėjo, kad 
1935 metais pakasto impor
tas iš Kinijos staiga pašoko 
iki 11,825,000 svarą, tuo 
tarpu kaip pirma būdavo jo 
įvežama tik apie 1,000,000 
svarų per metus. Taigi pra
dėta tyrinėti, kas iš jo daro
ma, ir taip buvo prieita prie 
“alyvos” fabriko. Dabar yra 
areštuota 12 raketierių.

Montello i 14 vasario bus 
didelės prakalbos.

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

Adv. Bagocius minėjo 
50 metų sukaktį.

Advokatui F. J. Bagočiui 
sukako jau 50 metų am
žiaus. Pasveikinti jį ta pro
ga susirinko keliasdešimts 
jo artimesnių draugų, kurie

Marie D. Bagočienė. 

Šalnai.

Kafeteria
249 BROADWAY, 

South Bostone.
prakalbas visus lietoj SMAG1 ,VIETA/ASlVAiąsT 
kaip vietinius, taip ir apy- Visokių Stiprių ir Minkštų 
linkėj gyvenančius. Išgirsite Gėrimų ir Užkandžių, 
įdomių dalykų apie tai, kas Gera miera, puikus patarna- 
per 19 metų nuo nepriklau- vimas. Vakarais, specialiai pa- 
somybės paskelbimo Lietu- ruošiami užkandžiai, 
je atsitiko. Komitetas. Puikų patarnavimą užtikrina

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

Frank Zarveckass 
Vincas Balukonis

TeL Trubndge 6330.

Dr. John Repshis
(BEPtYS)

LIETUVIS GYDYTOJUI 
Vilandoa: 2-4 ir 6-1 

Nedėliomia ir Jventadiei iab 
aito 10 iki U ryta.

278 HARVARD STRI ET 
kamp. lnman at. arti Centr.il akv, 

CAMBRIDGE. MAS;,.

MEDICINOS
Telefonai 21224 
DAKTAEAS

C.J.MIKOLAITIS
Valando«: nuo 2 iki 4 po lietų, 

nuo 7 iki 8 vikaro.
167 SUMMER STBE15T, 

LAWRENCE, MAS:.

DR. G. L. KILLORY
60 Scollay Sųaare, Rot a 22 

BOSTON Telef. Lafayet',. 237J 
arba Somenet 2044-1 

Specialistas Kraujo, laktų Ir
Nervų Ligų- į

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak.
Nedėliom, nuo 10 ryt. iki 1.

Lankėsi p-lė Jurgeliutė.
Pereitą subatą Bostonan 

buvo atvažiavus p-lė P. Jur
geliutė. Ji buvo sustojus pas
Michelsonus, kurie minėjo ~ ~ r~^ ai
savo vedybų 25 metų sukak- L St. Ld(įUOr StOVC ,

tį, paskuii aplankė pp. Ba- ?arduodam geriausius įvairių rusių 
gočius, pp. Šalnas ir P. Rim- toniką, degtinę, alų ir vyną
šns kuriniu narrtdfl. NpHpI- Visoki°se įtalpose; Bonkoms, Gor- 5>Ofe KUlinių paiouą- Aeuei čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir 
dienio vakare išvyko atgal užsienio, pasirinkimas didžiausias ir.

Ynrkan Įvairiausias.
lUIbdil. Pokiliams, Vestuvėms. Namuose Vai-

---------------------  šėms ir Baliams. Specialiai kainos.
sumažinamos. Pristatom greitai ir ‘ 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak. į 

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

195 L STREET,
SO. BOSTON. MASS.

Rimšos paradoj buvo šokių 
vakarėlis.

Parodos komitetas perei
to ketvirtadienio vakarą bu
vo suruošęs šokių vakarėlį 
p. Rimšos parodoj. Svečių

atminčiai jteike jam is bran-1 Iinksminosi fki 12 valandai.
ak“eV,s.??dSIr^0’ Muzika buvo gera. Vakarė- 

lio pirmininku buvo p. Vili
mas Amsie, kuris vadovavo 
ir šokiams, gi p. Cunienė,

majį setą. Ponia Birutė Ba-
gociene pavaisino susirin
kusius gardžiais užkan
džiais ir kava. o paskui sekėu ik r i - • • • v • P-lė Grandelytė, p-kalbos, linkėjimai ir juokai, r . . A A Jį.
Buvo labai malonus ir jau kaite 11 p le Lecl 
kus vakaras.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office TeL So Boston 0948.
Res. 251 Chestnut Avė,
Jamaica Plain. Mass.t, p-lė Zalec i jamaica nam, mus.

p-ie Cecilija Kar- j _ Res- Tel- Jamaica iozs-m. 
bauskaitė vaišino šokikus -
ponču ir bisvitais.

IŠKILMINGAS PAMINĖ
JIMAS LIETUVOS NE

PRIKLAUSOMYBĖS.
SLA. 188 kuopa 

prakalbas su užkandžiais, 
kurie įvyks nedėlioję, Vasa-, 
rio 21 d., 1937 m. Lietuvių 
Žinyčios svetainėj, kampas 
E. 4-th ir Atlantic Sts., So.; 
Bostone. Programa prasidės 
7:00 vai. vakare, šiose pra
kalbose kalbės Stasys Moc
kus, ministeris B. F. Kubi
lius ir adv. F. J. Bagocius, ir 
turėsime puikią muzikos 
programą. ' kurią išpildys

Radio programa.
j Ketvergo vakare, 11 va- 

rpncri,'5300’ lietuvių radio progra- 
gla i ma bus duota per WMEX 

stotį, kaip 8:30 vai. Bus šie 
artistai:

1. F. Norvaiša iš Brock
tono.

2. Emilija Rudokiutė, dai
nininkė, iš So. Bostono.

3. Lietuvių trio.
Nepriklausomybės

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

1. Lietuvių Ensemblis. vįsokiausių 
2 Skulptoriaus Petro

pro-
sek-

pianistė V. Minkienė, jau
nasis Longinas Buinis, ir Dr. p-"" - 
d vi- l v i Rimsos kalba.Basanavičiaus Kliubo K var- > 
tetas. Įžanga tik 35 centai j _

Parsiduoda Keptuvė.

Skandalas valstijos ligoni
nėj Mattapane.

Bostono priemiesty, Mat 
tapan’e, yra valstijos lėšo- ypatai.
miS užlaikoma ligoninė pro- SLA. 1^8 kuopos Rengi- i Pigiai parsiduoda lietuviška kep
to ligomis sergantiems žmo- mo komitetas kviečia visus !tuv«- ?u Rcrai apmokamu bizniu, 
nėms. Šiomis dienomis poli- ateiti į šį parengimą. > ^Ki^skS^KELMvio” ofise.
tikieriai prašalino tos ligo- į ,, 1_ r.... -. ... . ______ ____ , _ ...
ninės nerdėtini, D-rą Nor- J

3. šešios Birutės.

(4)

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS. KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

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

1854 DORCHESTER AVĖ, 
Arti Ashmont Stoties 

DORCHESTER. MASS.
Tel. TALbot 5208.

TeL So. Boston 

DAKTARAS r:.;
A. L. KAPOČIUS

LIETUVIS DENTISTAS
VALANDOS; Nuo9 iki D (Rasų 

Nuo 2 ik 9 vak.
NEDBUOiUS: 
iki 1 v. p platų 

tik arui ana.

Seredomia iki 12 dietų. 
Ofisas “Keleivio” bubu 

2S1 BBOADWAY, tarp C Ir D at, 
SO. BOSTON, MASU.

T TVPTTTVY^

OPTOMETRISTAS

Isegzaminuoju akis, priskirtu 
akinius, kreivas akis at .tiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrųžinu šviesų tinkamu 
laiku.
J. L PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadvvsy, So. Boston,

toną. Tuomet šis ėmė ir iš
kėlė skandalingą tos ligoni
nės betvarkę. Ligoniai buvo 
^ikomi nešvariai, gulėjo 
ant suplyšusių matracų, 
maitinami labai prastai, o 
ių virtuvė pilna tarakonų, 
žiurkių ir dvokia, tuo tarpu j 
Ugoninės viršininkai turėjo • 
sau atskirą namą, kur per •

, . ... ,, Susirgo advokatai
kaip iškrypo iš vagos. Ma- pereitą sąvaitę susirgo 
tyt. JIS norėjo parodyti bu- advoka£s šalna. 0 v‘s. 
vusiems tenai amerikonams. kui jr jo žmona a(Jv z

k?Juvlal y1 a !aba‘ Xerl nienė. Liga. rodos, nepavo- 
Amenkos pamotai todėl ir bet*daktara5 Iie£ ke.
madejo akėti bolševikus. • y dįenas g lovos nesikelti, ir draugais keldavo 
Pneio net pne to, kad susu
ko. jog “visi bolševikai turė
tų but deportuoti!”

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

Tai viena.
Antra, jeigu mes pripa

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

Taigi, reikalaudamas de
portuoti bolševikus. D-ras 
Sevmour pradėjo kirsti tą Į 
šaką, ant kurios ir jis pats5 
sėdi.

Vienas iš legijonierių.

naktis su savo šeimynomis •
* * * » i « « *

girtas

BLINSTRUBŲ

Village and GriU

Golden Cafeteria
283 BROADWAY 

. SO. BOSTONE.

SMAGI VIETA PASIVAIŠINTI.
VISOKIŲ STIPRIŲ IR MINKŠTŲ GĖRIMŲ 

IR UŽKANDŽIŲ.
Gera miera, puikus patarnavimas visiems svečiams 

Prašome visus užeiti pas mus paviešėti.
JOSEPH WA1TKUS, 
JOHN WALLUNGEV1CZ.

A. J. ALEKNA
Savininkas Fkmd Sq. Hardware

Taipgi užlaiko visokių pentų, 
sieninių popierų, plumbingų ir 

geležinių daiktų.
Pristatom tavorą į namus. Da
bar galėsime patarnaut visiems 
geriausiai ir prieinamiausią kai
na. Prašome visus užeiti reika
lui esant ir persitikrint, kad mu
sų tavoras geriausias visame 
Bostone. Adresas:
FLOOD SQUARE HARD- 

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

Tel. UMeanity

Dr. Susan 
Glodienes-Cuiry

UETUV* DENTIS'lt 
ZALANDOS: 9-4 lt -».

678 Massachusetts Ava.,
(PRIE CENTRAL SKV ŠRO) 

CAMBRIDGE MAS U

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDFAUSTI
PER CRAUS-

TY1OJAI.
(In įured 
Uo vers)

Perk-austom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina pri’inama. 

326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 4018

Oil Bumeliai

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalius dokumentus 

317 E STREET 
(Kampas Broadoy) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

BAY VIEK 
MOTOR SERVICE

VALGIAI SPECIALIAI PRIRENGTI.
GERIAUSI BOSTONE: KAINA STEBĖTINAI ŽEMA

Kas mylite gardžiai pavalgyti,
Užeikite pas Blinstrubą.

VAIDOVILIS-FLOOR SB0W
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI! 

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNIS

40—50 yp*tų Dalyvauja parengimuose vakarais.
Garsi Muzika. Draugiškos Vakaruškos Visiems Daug Smagumo. 

Kurie nori turėt tikrų PASISMAGINIMĄ,

UŽEIKIT PASISVECIUOT PAS BIJNSTRUBUS

Kampas D STREET ir BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

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

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

PARDUODAM OIL BURNERIUS, ĮDEDAM IR 
PATAISOM. DARBAS GVARANTUOTAS.
Norint greito patarnavimo, pašaukite arba užeikit

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Telefonas: SOU-th Bo.ton 4649.

PASITARKIT SU

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

. . arba nuo bile odos ar gal- J vos odos ligų, reikia pasi
tarti su juom tuojaus. Žinokite, kad 
paaiškinimas ir patarnavimas visiem 
per šį mėnesį duodamas dovanai.

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

Nedėliom tik nuo 10—12.

r*;

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pinos.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Breka s.

Taipgi taisome Automol‘:liua ir 
Irakas visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — «av ninkai.

Taisymo ir demonstravi— - vieta: 
1 HAMLIN STRI ET 
Kamp. East Eighth St. 
SO. BOSTON, M YSS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrabus paruošia pagal reikalavimų. Laidoja ant visokių ki pintų.

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

258 W. BROADWAY, S0. BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth Boston 4486.

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