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Lojalistai Greitai Turės 
1,000,000 Vyrų Armiją
6.000 FAŠISTŲ DAR LAI

KOSI TERUELY.

Bet jų lizdas kunigų semi
narijoj jau suardytas 

ir dega.

Ispanijos vyriausybinin
kai praneša iš Teruelio mie
sto, kad visas šitas miestas 
jau jų rankose, išskyrus tik 
kunigų seminariją ir banko 
rumus, kur 6,000 fašistų už
sidarę vis dar nepasiduoda. 
Tvirėiausis jų lizdas esąs 
katalikų kunigų seminari
joj, kur jie turi prisigabenę 
kulkasvaidžių ir šaudo per 
langus. Seminarijoj esą 
daug italų ir vokiečių kari
ninkų ir visas Aragonijos 
fašistų štabas.

Lojalistai sako, kad jie 
galėtų subombarduoti tas 
triobas iš didžiųjų kanuo- 
lių, bet nenori to daryti, nes 
pasitraukdami tenai fašistai 
susivarę su savim daug mo
terų ir vaikų. Bėgdami nuo 
lojalistų, fašistai šaukė 
žmonėms: “Bėkit, nes rusai 
ateina ir visus jus išpiaus.”

Generolas Franco jau ke
lis kalius mėgino prasimuš
ti per lojalistų ratą ir pa- 
liuosuoti apgultuosius savo 
sėbrus, bet kiekvieną syki 
buvo atremtas. Todėl jisai 
ramina juos per radio. Gir
di, “laikykitės, pakol mes 
ateisim jums Į pagalbą. Lai
kykitės, visa Ispanija di
džiuojasi jūsų narsumu!”

Bet žinios šį utarninką 
sako, kad banko rūmai ir 
kunigu seminarija, kur dar 
laikosi fašistų lizdas, jau 
riogso kanuolių sudaužyti ir 
dega.

Tuo tarpu fašistų mies
tuose platinama propagan
da, kad Tereulio miestas 
niekados nebusiąs “rusų.” 
Narsus fašistai ji apginsią. 
Iš to matyt, kaip fašistai ap
gaudinėja Ispanijos žmo
nes. Jie skelbia, kad res
publikos gynėjai, Ispanijos 
liaudis, tai “rusai,” atvykę 
iš Sovietų “raudoni bolše
vikai.”

Amerikos žinių agentūra 
Associated Press praneša, 
kad paimdami Tereulio 
miestą lojalistai labai su
stiprino savo poziciją. Ši
tuo laimėjimu jie netiktai 
pakėlė savo žmonių ūpą, 
bet ir nukirto pavojingą ky
lį, kuriuo priešas įsiveržęs į 
respublikos teritoriją. Vy
riausybei visuomet gręsė 
pavojus, kad tuo kylium fa
šistai neperskeltų respubli
kos teritoriją pusiau, atskir
dami Madridą nuo Valenci- 
jos. Tuomet vyriausybei jau 
butų žuvusi viltis karą lai
mėti. Dabar gi šita viltis la
bai sustiprėjo, o fašistų šan
sai atsigriebti sumažėjo.

Associated Press sako, 
kad nuo gegužės mėnesio, 
kai vyriausybė persiorgani
zavo, Ispanijos respublika 
žymiai sustiprėjo. Ji tuoj 
pasistatė sau tikslą sukelti 
1,000,000 kareivių armiją. 
Ir šitas tikslas greitai jau 
busiąs pasiektas. Įsteigtos 
karo mokyklos, kur greitai 
lavinami karininkai ir viso
kie ekspertai. Greitu laiku 
Ispanijos Liaudies Frontas 
turėsiąs didžiausią armiją 
Europoj didžiausią po So

Amerikos Pramonė 
Šnipščia Šnipais.

$10,000,000 išleidžiama 
provokatoriams ir streik

laužiams.
Senatoriaus La Follette’o 

komisija, kuri tyrinėjo įvai
rių kompanijų vartojamas 
priemones kovai su darbi-

__________ ninku organizacijomis, jauo n - zz: patiekė savo raportą Sena-RUSUI l)ate rimams tui. Raportas paiodo apie
160 Lėktuvu. 2,500 įvairių korporacijų, 

T , . , . .. kurios samdosi profesiona-
Londono daibiecių Daily liūs šnipus ir provokatorius 

rferaldo korespondentas prjeg savo dąrbininkus. Tu- 
praneša, kad Sovietų Rusi- k šnipų esą įsiskverbę į 
ja uoliai remia Kinijos ko- darbininkų unijas ir eina 
mumstų armiją, kuri pade- net viršininkų pareigas — 
da nacianalei armijai gintis taip jie moka tiš_
nuo japonų. Per 10 pasku- ką prigimtį paslėpti. ’ 
timų dienų Sovietų valdžia j^aį kurjos korporacijos 
pristačiusi Kinijos rau- išleidžia per metus $10,- 
donarmieciams 160 karo 000,000 amunicijai? gink. 
orlaivių. Be to, Sovietų Są- jams įr galvažudžiams, ku- 
Junga turinti savo teriton- rje yra vartojamį streikams 
joje Tolimuose Rytuose su- jaU2yt ir unijoms terorizuo- 
koncentrayusi nemažiau ti Nuo 1934 metų pradžios 
Kaip 1,500 karo lėktuvų. jkj i93g metų liepos mėne- 
Tai esą ‘ant Japonijos gal- sio General Motors korpo.
x°s-. . -r. ■ racija išmokėjo vienai šni-

dienomis Sov įetų pų agentūrai $994,855 už 
valdžia užbaigę naują gele- darbininkų ir jų veiklos or-
zmkelio liniją į Vladivosto- ganizacijoj šnipinėjimą, 
ką ir dabar gelzkelio rele- Į8 J J t J 5 
mis gabenanti submarinas n ••
iš Baltijos juros į Vladivos- j GlUCOS Si/pfl-

toką. ‘ raližiavo Pramonę.
Rusai ruošiasi karui su! .

japonais ne juokais, nes jie Darbo Departamento sek-
), kad Japonija ruošiasi į ^°re Pęrkins pradėjo rin- 
J i»ns nertinis iano- ktl prezidentui _ Rooseveltui

vietų Rusijos.
Lai gyvuoja Ispanijos de

mokratija! Ir tegul ji palai
doja fašizmą!

žino.
prieš juos. Dabartinis japo , . ...
nu Įsiveržimas Kinijon bu- faktus apie miško pramonę 
vęs japonams reikalingas 'amaruose, kur dėl unijų 
tiktai tam, kad paruoštu ke-i tarpusavio ginčo tapo sapa
lių karui prieš Sovietus: Ja-i raliuotos dirbtuves. Di- 
jionams reikėjo sumobili-l?ntpiuyiu darbinm- 
zuoti visą savo armiją ir.ka! t*?3'. pasirinko sau CIO 
perkelti jį Kinijon. iš kur: kali> oficialę savo rei-
paskui galima fcti pulti So- ka>>J atstovę, ir lentpjūves
lietus. Ir šitą paruošiama jį >9 pr,lpaZt,?'>-.Bc‘į-^°"
darbą japonai dabar atlie- meĮ Amenkos Daibo Fede-
ka po priedanga karo su Ki- r?clJa paskelbė tų lentpiu- 
n;,-5 vių produktams boikotą.

- ' __________ Pasekmė tokia, kad “fede-
o j •>•_ n______ „ reišiai” dabar atsisako tuSukilimas l ai a gi a- kompanijų lentas krauti į

iuie Nepavyko. I laivus ir traukinius, o staty-
R Paraoroians tortinėsIbos darbininką1, kūne pn- is Paragvajaus sostines • Federacijos, at-

Asunc.ono pranešama, kad P medži J^ti į

Campo Grandej buvo ke- , statvbos darbugintasi nugalėti militarine iankas pne stat>pos 
sargybą ir nuversti valdžią. DIDELĖS RIAUŠĖS 
bet sukilimas nepavykęs. BELGRADE.
Sukilėlių vadas, karininkas Jugoslavijos sostinėn Bel- 
Estigarribia, buvęs užmuš- gradan atvyko anądien 
tas, o sargybos viršininkas, Francuzijos užsienio reika- 
leitenantas Regelio Fore, ju ministeris socialistas Del- 
buvęs sunkiai sužeistas, bos. Jo kelionės tikslas bu- 
Nors sukilimas buvo armi- vo: patraukti Jugoslavijos 
jos viduje, tačiau valdžia valdžią nuo Italijos ir Vo- 
kelbia, kad tai buvęs "ko- kietijos sąjungos prie Fran- 

(uzijos pusės. Belgrado 
studentai tuoj įtaisė demon
straciją ir pasitiko Delbosą 
gelžkelio stoty, šaukdami: 
“Lai gyvuoja Francuzija!” 

i “Lai gyvuoja demokrati
ja!” “Šalin fašizmas!’

munistu išsišokimas.’

DIDELI AREŠTAI AUST
RIJOS KARIUOMENĖJ.

Londono žiniomis, Aust
rijos armijoj eina dideli ka
rininkų ir karevių areštai, ja!” “Šalin fašizmas!” Pas- 
Jie prasidėjo nuo 10 lapkri- kui ši demonstracija virto 
čio ir iki šiol esą areštuota protesto manifestacija prieš 
jau daugiau kaip 1,000 ka- Jugoslavijos valdžią, kuri 
rininku ir karėvių, kurie va- šunvuodegauja Italijai ir 
rę nacių propagandą armi- Vokietijai. Policija puolė 
joj ir agitavę už prijungimą 
Austrijos prie Vokietijos.

demonstrantus skirstyt ir 
sukėlė didžiausias riaušes. 
Keliasdešimts žmonių buvo 
sužeista. Nukentėjo nema
ža ir policininkų, žinios sa
ko, kad paskui buvo areš-

TERORAS ŠVENTOJ 
ŽEMĖJ.

Jeruzalės apylinkėj, kur 
kitąsyk vaikščiojęs Kristus, "400 ašme“nu~
šįmet per Kalėdas buvo tik- _______ __
ia velniava. Nors krikščio- KINUOS PREZIDENTAS 
nių bažnyčiose gaudė var- IŠVYKO MASKVON, 
pai, skelbdami pasauliui Kinijos Pildomos Tary- 
“ramybę,” ginkluoti angliškos prezidentas Sun Fo pe- 
kareiviai medžiojo ir šaudOfcitą sąvaitę išlėkė orlaiviu 
teroristus. Užjordanės pa^s Hankau į Honkongą, o iš 
sieny anglų orlaiviai užmu- Čia laivu vyks aplankyti kai 
šę 15 arabų. Dviem dienom kurias Europos sostines, jų 
prieš tai 18 buvo užmušta, tarpe ir Maskvą.

Jersey City Teroris
tų Rankose.

CIO reikalaus federaiio in- 
džionkšino prieš juodašim

tišką miesto valdžią.

Jersey City miesto kapi
talistų valdžia pradėjo var
toti žiauriausi terorą prieš 
darbininkų organizacijas. 
Unijistai areštuojami, susi
rinkimams salių neduoda
ma, unijos organizatoriai 
užpuolami ir smurtu iš mie
sto tremiami arba grūdami 
kalėjiman. šitam fašistiš
kam terorui vadovauja ma
joras Hague ir policijos tei
sėjas Botti.

Dėl šitos juodos reakci
jos, apie pora sąvaičių at
gal Nevvarko mieste buvo 
sušaukta Labor’s Anti-In- 
junetion Leaguos konvenci
ja, kurioj dalyvavo 64 uni
jos ir nusiuntė Kongresui 
reikalavimą, kad ištirtų 
Jersey City majoro fašistiš
ką terorą prieš darbinin
kus.

Dabar gi CIO advokatai 
Rothbard ir Frazer pareiš
kė, kad šią sąvaitę jie kreip
sis į federalinį teismą Nevv 
Jersey valstijoj reikalauda
mi federalinio injunetiono 
prieš majorą Hague’ą. In
junetiono tikslas: uždrausti 
tam kapitalistų bernui lau
žyt šalies konstituciją, min- 
džiot piliečių teises ir tero
rizuoti darbininkų organi
zacijas.

SAKO, SOVIETAI GALĖ
TŲ KARIAUTI TRIM 

FRONTAIS.

Sovietų atstovas Maiskis 
pareiškė Londone, kad So
vietų Sąjunga turi pakan
kamai stiprią armiją, kad 
galėtų vesti karą trim fron
tais vienu metu. Jis galėsų 
mušti priešą Vakaruose, 
Rytuose ir, reikalui esant, 
galėtų perkelti karo veiks
mus į priešo teritoriją. Ta
čiau nežiūrint to, Sovietai 
karo nenori ir daro viską, 
kas tik galima, kad išlaikius 
taiką. Jie imsis ginklo tik 
tada, kada bus išprovokuo
ti.

ANGLIJA PASKYRĖ KA
RINGĄ ADMIROLĄ 

KINIJON.

Šią sąvaitę Anglijos ad- 
miralitija paskyrė admirolą 
Percy Noble komanduoti 
savo laivyną Kinijos vande
nyse. Jis vyksiąs tiesiai į 
Honkongą, kur Anglijos 
interesams gręsiąs didžiau- 
sis pavojus iš japonų pusės. 
Admirolas Noble esąs ka- 
ringiausis laivyno vadas, 
kokį Anglija turi.

RUSIJOJ SUŠAUDYTA 
DA 14 ŽMONIŲ.

Pereitą sąvaitę Sovietų 
ąjungoj sušaudyta da 14 

žmonių. Devyni jų pasmer
kti Archangelske su komi
saru Ivanovu priešaky už 
medžio pramonės ardymą, 

jo kiti sušaudyti Gruzijoj už 
javų naikinimą.

s

KINIJA ATŠAUKĖ AM
BASADORIŲ IŠ MAS

KVOS.

Per Kalėdas iš Maskvos 
išvažiavo Kinijos ambasa
dorius Dr. Tsing-fu Tsiang. 
Jo vieton busiąs paskirtas 
kitas, kuris geriau galėsiąs 
susitarti su Sovietų valdžia 
dėl paramos Kinijai-

20 ŽMONIŲ SUŽEISTA
GELEŽINKELIO NE

LAIMĖJ.
Pereitą sąvaitę Pennsyl- 

vanijoj įvyko traukinių ka
tastrofa. Ties Emporium su
sikūlė Buffalo ekspresas, 
kuris ėjo Į Philadelphiją, su 
prekių traukiniu. Buvo su- 

* žeista 20 žmonių.

Raiši Tragedija Ka
lėdų Naktį.

Bedarbis išžudė šeimyną 
ir pats pasikorė.

Danvers, Mass. — Čia gy
veno A. Jalbert, 40 metų 
amžiaus kanadiškis francu- 
zas. Jis dirbo odų dirbtu
vėj, bet už 6 sąvaičių prieš 
Kalėdas buvo atleistas iš 
darbo. Jo moteris sirgo ner
vų liga. Vž poros dienų 
prieš Kalėdas ji kėsinosi nu
sižudyti ir pasmaugti savo 
6 metų amžiaus mergaitę. 
Kalėdų rytą atvažiavo jos 
pažiūrėti daktaras. Namuo
se buvo kapų tyla. Išrodė 
kaž-kaip įtartina. Daktaras 
pašaukė policiją. Įnėjus į 
vidų, parliory buvo papuoš
ta Kalėdoms eglaitė ir ant 
stalo buvo pridėta Kalė
doms dovanėlių. Bet nebu
vo kas tuo viskuo džiaugtų
si. Užlipo daktaras su polic- 
manu ant antro aukšto, o gi 
tenai baisybės. Skersai lo
vos gulėjo negyva motina ir 
jos 16 metų vaikas, o kitam 
kambary, taip pat nebegy
va, 6 metų mergaitė. Visų 
galvos buvo suskaldytos ku
ju. Pradėjus po namą dau
giau dairytis, skiepe rasta 
po balkiu pasikorusį patį 
Jalbertą. Jo paliktam rašte
ly pasakyta: “šitą baisų 
darbą atlikau aš pats, Al
bertas Jalbertas. Nieko 
daugiau nejieškokit.” Ma
tyt, tragedija įvyko vidur
naktį, visiems jau atsigulus, 
nes visi lavonai buvo nakti
niuose rūbuose ir basi.

ROOSEVELTAS KANDI
DATUOSIĄS TREČIU 

KARTU.
Senatorius mano, kad A- 

merikos reakcininkai, ata
kuodami Roosevelto politi
ką ir priešindamiesi jo re
formoms, gali priversti jį 
kandidatuoti trečiai prezi
dento tarnybai. Jeigu prezi
dentas pats ir nenorėtų tre
čią sykį kandidatuoti," tai 
organizuoti Amerikos dar
bininkai ir pažangioji vi
suomenė gali prispirti jį da 
sykį kandidatuoti.

UŽDRAUDĖ KATALI
KAMS ŠOKIUS.

St. Louis, M o. — Arkivy
skupas Glennon paskelbė 
šitoj apylinkėj savo dikta
torišką įsakymą, draudžian
tį katalikams eit į šokius 
subatvakariais. Tas draudi
mas motivuojamas tuo, kad 
jaunimas šokiuose pavargs
ta ir rytojaus dieną neina į 
bažnyčią. Tas žymiai suma
žina kunigų biznį šventa
dieniais.

“TRYS TAIKOS ANIUO- 
LĖLIAI.”

Nevv Yorke per Kalėdas 
viena darbininkų organiza
cija pastatė scenoje opere
tę “Trys Taikos Aniuolė- 
liai.” Tuos “taikos aniuolė- 
lius” vaizdavo ilgais bal
tais marškiniais Mussolinis, 
Japonijos militaristas ir 
Hitleris.

Darbo Santikių Taryba 
Pripažino Fordą Kaltu

Apkaltino Clevelan
do Unijų Vadus.
Grand jury Clevelande 

apkaltino 3 statybos unijų 
vadus praktikuojant “rake
tą.” Sakoma, kad remon
tuojant didelę krautuvę: 
prieš Kalėdas tie vadai pa
reikalavę iš krautuvės savi
ninko kyšių, priešingam at
sitikime žadėjo apskelbti 
streiką ir sulaikyti krautu
vės atidarymą prieš Kalė
das. Savininkas sumokėjęs 
jiems $2,150, kad leistų 
krautuvę baigti.

ADAMČIKAITĖ NUŠOVĖ
LAWRENCE’O ŠNIPĄ 

GINDAMA SAVO GARBĘ.
Wanda Adamczyk, 18 

metų amžiaus lenkaitė, ku
ri Lawrence’o mieste nušo
vė šnipą James Poole’ą, pri
sipažino policijai, kad ji šo
vusi gindama savo garbę. 
Jis išlaikęs ją savo ofise iki 
9 valandos vakaro ir tuo
met ją užpuolęs, grąsinda- 
mas ją nušauti, jeigu ji ge
ruoju jam nepasiduosianti. 
Kai jis padėjo ginklą ant 
savo deskos, ji pagriebusi jį 
ir šovusi. Dabar ji išleista 
už $2,000 kaucijos. Išrodo, 
kad policija palaikys jos 
pusę ir ji nebus daug nu
bausta.

JĖZUITAI VILIOJA 
DARBININKUS.

Brooklyno jėzuitai atida
rė darbininkams “nemoka
mą vakarinę mokyklą ir 
kviečia visus unijistus. Už 
savo “mokslą” jėzuitai gal 
ir nereikalaus mokesnio, bet 
jie tuojaus pradės kolek- 
tuoti aukas kovai prieš “be
dievybės pavojų.” Nei vie
nas darbininkas neturėtų į 
tą klerikalų bučį lįsti.

ŽMOGUS LIEPSNOJAN
ČIOJ BAČKOJ.

Tallahassee miestely, Flo
ridoj, ant šaligatvio buvo 
pastebėta liepsnojanti bač
ka, o iš bačkos kyšojo aukš
tyn žmogaus kojos. Jis bu
vo įgrūstas bačkon galva 
žemyn ir jau nebegyvas. 
Policija išaiškino, kad tai 
esąs nelaimingas atsitiki
mas. Žmogus galėjęs pasi
lenkti į bačką ko nors jieš- 
kodamas ir nuo jo cigaro 
galėjusios užsidegti bačko
je buvusios smulkios skied
ros.

MACHADAI DOVANO
TOS VISOS PIKTADA

RYBĖS.
New Yorke gauta žinių, 

kad Kuboj paskelbta politi
nių kalinių amnestija ap
ėmė ir buvusį diktatorių 
Machadą, kuris 4 metai at
gal pabėgo apvogęs savo 
tėvynės iždą. Jam dovanota 
netik už tas vagystes, bet if 
už masinę žmogžudystę.
“JUODOJI MIRTIS” NU

ŠLAVĖ TURKIJĄ.
Pereitą sąvaitę šiaurini., 

me Turkijos pakrašty siautė 
labai smarki audra, kurią 
turkai pavadino “juoda 
mirtimi.” Pei ią audrą žuvę 
daug gnybių ir buvo su- 

j daužytas į uolas vienas tur 
■ ><u laivas.

ĮSAKĖ PRIIMTI ATGAL 
29 UNIJISTUS.

Automobilių magnatas pa
sisamdė advokatus ir kels 

valdžiai kovą.

Nacionalė Darbo Santy
kių Taryba, ištyrus visus 
įvykius Fordo dirbtuvėse, 
paskelbė savo sprendimą, 
kad Fordas yra sužiniai ir 
tiksliai nusikaltęs '^Vagne
rio Aktui; jis yra samdęs 
galvažudžius, kad muštų u- 
nijos organizatorius ir ne
leistų darbininkams organi
zuotis; be to, Fordas ir pats 
terorizuoja savo darbinin
kus, šalindamas juos iš dar
bo už dalyvavimą unijos 
veikloj.

Pažymėjusi Fordo prasi
žengimą prieš Wagnerio 
Darbo Santykių Įstatymą, 
Taryba pareikalavo, kad 
Fordas priimtų atgal 29 
darbininkus, kuriuos jis iš
metė iš savo automobilių 
dirbtuvės Detroite už pri
gulėjimą prie CIO unijos. 
Išpildymui šito reikalavimo 
Taryba davė Fordui 10 die
nų. Fordui įsakyta netiktai 
priimti tuos žmones atgal, 
bet ir užmokėti jiems pilną 
algą už tą laiką, kurį jie bu
vo prašalinti.

Tai buvo toks skaudus 
tam ponui antausis, kad iš 
piktumo jis net apsirgo. Ta
čiau jis nutarė nepasiduot. 
Jis pasisamdė New Yorko 
advokatą Fredericką W. 
Woodą, kuris padėjo Vy
riausiam Teisme sumušti 
NRA, -ir įsakė jam apskelb
ti kovą prieš Nacionalę Dar
bo Santykių Tarybą ir prieš 
Wagnerio Įstatymą, kuris 
pripažįsta darbininkam tei
sę laisvai organizuotis į u- 
nijas, drausdamas darbda
viams jų organizavimosi 
darbą trukdyti.

“Jeigu bus reikalo, mes 
eisime net į Vyriausi Teis
mą, bet Darbo Santykių Ta
rybą ir ^Vagnerio Įstatymą 
sunaikinsime,” pareiškė vie
nas Fordo agentas Detroite.

Bet vargiai Fordas galės 
Vyriausiame Teisme ka•/ c
nors laimėti, nes tas teismas 
svarstė jau 5 panašias bylas 
ir kiekvienu ‘ atsitikimu 
Wagnerio Įstatymą palaikė.

NEW YORKO KALĖJI
MUOSE SĖDI 16,240 

ŽMONIŲ.
“Nevv York Times” pra

neša, kad dabartiniu laiku 
Nevv Yorko valstijos patai
sos departamento žinioje v- 
ra 15 baudžiamųjų įstaigų 
arba kalėjimų, kuriuose sė
di 16,246 žmonės. Į šitą 
skaičių neįneina miestų ka
lėjimuose laikomi kaliniai. 
Garsiajame Sing Sing kalė
jime dabar esą aiti 2,700 
kaliniu.

ATKASTI BUFFALO KA
ŠTAVO $2,000.000.

“Keleivy” buvo jau tašy- 
11, jog Buffalos miestu aną
dien taip apsnigo, 1 <id jį at
kasti reikėjo šs arti kariuo
menę. Dab; . pranešama, 
kad tas -urbas kainavęs 
$2,000,o jo, šeši žmonės po 
sniegu sušalo mirtinai. Šim
tai susirgo dėl peisalimo ir 

i išbadė ji mo,
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t- APŽVALGA
KIEK YRA LIETUVIŲ 

KANKINIŲ?

“Lietuvos Žinios” prane
ša, kad Romos popiežiaus 
agentai pradėjo rinkti ži
nias, kiek katalikų bažny i 
čia turi kankinių. Sako:

"Lietuvių kankinių bažny- ■ 
eios knygose esą Įregistruota, 
apie 15—16 žmonių. Be to, y- • 
ra registruojami ir tie. kurie i 
nors ir nenukankinti dėl reli- į 
gijos, bet dėl jos yra nukentė
ję. Tokių nukentėjusių dėl re
ligijos lietuvių esą apie 8C 
žmonių.”

Pralotas Olšauskas, be 
abejonės, priklauso prie 
pilnų kankinių, nes netik 
Ustjanauskienę pasiuntė Į 
“aną svietą," bet r pats Die
vui dūšią atidavė.

Bet Biržų dekanas Kup
revičius, kuris beruošdama-. 
mažas mergaites prie pir
mos komunijos pateko be- 
langėn ir dabar sėdi "ant 
pakulos,” i šventuosius tur
but da nepateks, nes save' 
gaivos už tikėjimą neatida
vė.

Turbut nepateks Į šventų
jų kataliogą ir tas Amerikot 
lietuvių “tėvelis,” kuriam 
vieną naktį, netoli nuo Bos
tono, gaspadinė pramušė 
kaktą alaus bonka, nes šitą 
savo “kančią” jis slepia ne
tik nuo Dievo, bet ir nuo 
žmonių: sakydamas pamo
kslą aiškino, kad kaktą jam 
sužeidęs “automobilis.”

Taigi sunku pasakų, 
kiek ištikrujų musų bažny
čia turi “kankinių,” nes ne 
visi jie prie savo “kančių” 
prisipažįsta. Mat, kuklus 
vyrai, nenori garbės.

talkinin k a u j a visokiam 
smurtui ir reakcijai, ir jie 
sakosi dirbą "už Dievą!"

Turbut baisiai tas jų 
"dievas” raguotas!

vra

Karaliaus I)rat Keturiuose Vaizduose.

MELDŽIASI UŽ JAPO
NUS.

Romos katalikų bažnyčia 
pradėjo naudoti maldą 
kaip propagandos Įrankį 
savo suktos politikos tiks
lams. štai, Amerikoj skel
biamos pamaldos už Mek
sikos kunigus, kurie neteko 
savo dvarų. Lietuvoje nese
nai buvo paskelbta maldos 
sąvaitė, kad Dievas neleistų 
Įvesti civilinę metrikaciją. 
Dabar gi “Lietuvos Žinios” 
praneša, kad groudžio mė
nesi Lietuvos kunigai buvo 
paskelbę pamaldas už japo
nus. Meldėsi, kad japonams 
geriau sektųsi ir kad jie 
taptų katalikais;

Visą šitą nešvarią propa
gandą veda kunigų komi
tetas, pasivadinęs “Pro 
Deo,” kas reiškia: “Už Die
vą.”

Jie kelia peklą prieš pa
žangiąją Meksikos valdžią: 
jie laimina kruvina Musso- 
linio avantiūrą Etiopijoj; 
jie remia brolžudingą fašis
tų karą Ispanijoj: jie kursto 
tamsią Lietuvos liaudį prieš 
civilinę metrikaciją: jie 
duoda moralią paramą Ja
ponijai : vienu žodžiu, jie

REIKIA GYDYT, BET 
NEGYDO.

Klerikalų "Draugas” 
gruodžio laidoj rašo:

“Komunizmas fašizmui
panašus, tik jis daug žiaures
nis, daug kruvinesnis. Bet ir 
vienas ir antras, tai naujosios j 
gadynės ligos, tai pasaulio ša
šai, kuriuos reikia kuogrei-; 
čiausia nugydyti.”

Na, tai kodėl gi klerikalai 
negydo? Tiesa, prieš komu
nizmą jie raumoja, kaip bu
žus raudoną spalvą pama
tęs. Popiežius nuolatos šau
kia pasaulį Į kovą su “rau
donu pavojum.” Bet prieš 
fašizmą jis da nepasakė nei 
žodžio.

“Draugas” sako, kad ko- 
munizmas esąs “daug žiau
resnis, daug kiuvinesnis” už i 
fašizmą.

Nejaugi klerikalai ištik
rujų yra tiek akli, kad ne- Į 
mato, kaip liejasi žmonių ' 
kraujas Etiopijoj, Ispanijoj 
ir Kinijoj? O kas gi tenai 
ji lieja, jeigu ne fašizmas? 
Netik kraują lieja, bet 
griauja miestus, naikina 
žmonių turtą.

Niekas negali džiaugtis į 
tais šaudymais, kurie vyks
ta Rusijoj. Bet tie šaudymai 
yra tik šešėlis, palyginus su 
tuo pragaru, kokį žmonijai' 
neša fašizmas.

Be to, Rusijoj baudžiami 
tik savi valdžios priešinin
kai, o fašizmas puola sveti
mas šalis, silpnesnes tautas.

Tiktai paskutinis igno- 
rantas gali sakyt, kad fašiz
mas yra švelnesnis, negu 
komunizmas.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Štai drama apie tai, kaip vienas Angliji - karalius dėl svetimos moteriškės neteko sosto 
ir buvo išvytas iš Anglijos. Viršuje, i- esinės. jis parodytas pilnoj karaliaus unifor
moj ; iš kairės jis jau sako per radio ka. >ą, išsižadėdammas sosto. Apačioje gi ponas 
\Vindsoras parodytas jau su savo meiluže besibastar.t po svetimas šalis. Dabar sukako 
jau metai, kaip jiedu bastosi ir niekur iranda ramybės. Mat, nelengva ir tinginiaut.

“IZVIESTIJOS” APIE RUSIJOS
DVASIŠKIUS.

DĖL DRAUGO ST. M1CHELSONO
PRAKALBOS BROOKLYNE.

Amerikos Lietuvių Kon- i 1. Aš užgvręs “Stalino 
greso brooklyniškis skyrius diktatūrą." 
gruodžio 10 d. Grand Para- 2. A nuo vienų
dise svetainėje surengė pra- pagrindų su komunistų laik- 
kalbas. Kalbėjo “Laisvės" raščio redaktorium, 
štabo narys Rokas Mizara 3. Mano pasakyta tose 
ir "Keleivio” redaktorius prakalbose nuomonė esanti

St. Michelsonas
Apie Mizaros prakalbą 

čia nekalbėsiu, nei bandy
siu aiškint visą drg. Michel- 
sono prakalbą. Dar mažiau 
man rūpės drg. Michelsoną 
užgaulioti. Y iskas, ko aš 
noriu tai išreikšt savo nuo
monę, pasakyt žinomus fak
tus.

Drg. Michelsonas save 
skaito socialistu, jis teisin 
gai smerkė fašistines dikta
tūra; bet jis pateisino Stali
no diktatūrą, apsilenkda
mas su visiem žinomais fak
tais. Drg. Michelsonas pa
reiškė maždaug šitaip: so
vietų valdžios negalima ly
ginti prie fašistų valdžios; 
ten nėia klasių, nėra išnau
dotojų ir išnaudojamu ju: 
visi yra lygus šalies turto 
savininkai ir lygus 
čiai; jiems užtenka 
partijos...

“Visi lygus”—tai
clravg Michelsone, Sovietų 
Sąjungos kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose 
laikoma socialistai? Kodėl 
ten šaudoma visoki opozi
cionieriai? Toliau: jei lais-

kurios vra pritaiky- v? vra brangus dalykas, jei 
* * uz ją reikia kovoti Lietuvo

je ir kitose šalyse, tai kodėl 
usijoj musų drau-

nesutaikcma su tais princi
pais, kuriuos skelbia socia
listai.”

Paimkim, visų pirma “Sta
lino diktatureo
Šis Kaitinimas 
lūs, nes Stalino 
kalboj aš visai
jokios du 
Aš tik nur 
munistinė i 
ma lyginti 
valstybėmis,
n inkams tenl 
skitais fabni 

fab

uzgirimą.
visai tiks- 

vardo savo 
įminėjau ir 

/ūmos negirisu. 
Ižiau, kad ko- 
’v.s.'ics negali
ai fašistinėmis

joj tokių 
ra, taigi nėra ii 
su prieštarauja 

vr.

pme-
vieno:

kodėl,

Į tokios,
rtos prie dzūkų, žemaičių ar
kitų tarmių, pavyzdžiui: -U “.* ‘ Sovietu R----------------- Radzvila, Ciiunaitis, Ston- -. , . , , - . ... . «« • n- «•- f m,-,-,, gai turi būt belaisviai; Ar. iz\ ie>tijo> .apkinc-io_ — jejais.. T., jėzuitų grupe i » etJin,- ’ " komunistai neveidmainiau-

įr 23 d. įdeio ilgoka straips- ruošusi teroristinius aktus naitis, Stankus. .Paskui esą da “netaisyk- stodami už demokratiją

ia a ar oi-
.-ti su at- 
, o Rusi- 
i jau nė
šį masių

-
i p. rali -11- 
šitokioj

Sovietai, 
! ingos ii 
, tik val
ka lašifc- 
kur dai - 

..- nuo pil
ių ir kovo- 
refonnas,

reikalingos 
kuo pla-

sais, kokios 
nėse valstybėse, 
santvarka -j, kai]» 
turėtų būt nert i! 
partijos. Turėtų b 
žnybė ir piliečiai, 
tūlėse vals ybėse, 
bininka- turi gint 
vatinių išnaudoto 
ti už reikalingas 
partijos būtinai 
ir joms reikalinga 
čiausia laisvė. Tai šitaip bu
vo aiškinamas skirtumas 
tarp sovietinės ir fašistinių

TAUTININKŲ “PREZEN- 
TAI” LIETUVAI.

Apie tautininkų “prezen- 
tus” Lietuvos žmonėms bu
vo jau rašyta pereitam “Ke
leivio” numery. Tenai buvo 
nurodyta, kad prieš pat Ka
lėdas tautininkai paskyrė ‘ 
Lietuvai 3 naujus generolus ■ 
ir uždėjo žmonėms 40,000,- 
000 litų daugiau mokesčių, !

Dabar “Lietuvos Žinios” 
praneša, kad tautininkai esą 
nusistatę duoti Lietuvos gy
ventojams ir daugiau “do
vanų.” Viena iš tų busiąs 
naujas kalėjimas Kaune, o 
kita, tai dabar svarstomas 
naujas Įstatymas, kuriuo. 
projektuojama uždrausti 
darbininkams streikuoti.

FRANCUZAI NUBAUDĖ 
FAŠISTŲ VADĄ.

Pulk. Francois de la Ro- 
que, Francuzijos fašistų va
das, buvo nubaustas Pary
žiaus teisme užmokėti S102 
pabaudos už priešvalstybini 
veikimą.

Štai čia tas "misteriškasis“ Donald L. Robinsonas ir jo 
neva žmona, kuriedu nesenai nuvyko iš Amerikos į Rusi
ją ir tenai “misteriškai“ prapuolė. Kadangi jie išvažiavo 
kaip Amerikos piliečiai, tai Washingtono valdžia parei
kalavo. kad Sovietų vyriausybė pasistengtų sužinoti, kas 
su jais atsitiko. Ir štai paaiškėjo, kad abudu Robinsonai 
Rusijoj areštuoti kaip “šnipai.“ Jiedu esą “trockininka?’ 
ir apgavę Amerikos valdžią išsiimdami svetima pavarde 
pasportus. Jie nesą Amerikos piliečiai ir nesą jokie Ro
binsonai.

diktatu- 
irti, nes 

su ta pažiūra,

valstybių. “Stalino 
res’
aš nesutinku
kad vienas Stalinas valdo 
Rusiją. Socialistai asmeniui 
tokios didelės reikšmės vi
suomenės gyvenime nepri
pažįsta. Tik buržuaziniai 
ideologai tiki, kad istoriją 
kuiia “tautų vadai,” atskiri 
asmenys. Musų akimis žiū
rint, net ir Mussolinis su 

. Hitleriu yra tik mikrofonai, 
jiem pataikauti, per kuriuo> kalba viešpa

taujančiu klasių interesai.
Dabar paimkim antrą 

“nuodėmę:” bendrą veiki
mą su komunistais, kurie 
taip piktai socialistus ata
kuodavo. žinoma, tos ata-

aš negalėjau

nį apie aukštus Sovietu dva- prieš Sovietu Rusijos vadus. x , . , , .
sininkus, kuriu pažymi tik Sektantai — evangelistai, Hngai rašomų” pavardžių. , . . “ kpnri ’ žindamipirmąsias raidS. Tai ido- baptistai, adventistai-taip: į Pavyzdžiui: Baltušis. Atlie-į^? '̂ J“ tato
mus straipsnis. Jame rašo- gi vedą prieš sovietus akci- tuvinimo specialistai atran- . rhPuinarnį tN nat
ma, kad Maskvoj suimtas jų. Esą jų organizacija Sibi- kad Baltušis turi būt ne ‘-Taį^Vec” komunistu da- 
vyskupas D, kuris slaptai g veikt'-’ Roit™ vt laisves komunistų, da
gy venęs, verbavęs tikybi- kietijos naudai. |««F .“““į1- — Miiusuą ™ «iavo nrincinu9
ninkus ir veikęs “pagal Ges- Pavolgė' veikusi baptistu baltais ūsais. Bet ar įstikru-
tapo užsakvma šnipo dar- “fašistinė sekta.” Sibire bu- šita pavardė pareina nuo Drauge Michelsone,
bą." Pas tą D vyskupą esą Vę tolstojininkų sektos “vei- baltų ūsų? Juk žmonių su gerai atsimenu kaip tie pa
rasta per 200,000 rublių pi- kėjai,” kurie ardę raudona- baltais ūsais nėra. Keno tys “Laisvės” komunistai

ją armiją. " ūsai balti, to ir galva balta, jus niekindavo; atsimenu,
Kirovo aovgardoj veikę O ar yra kur pavardė Balt- kad man būnant “Keleivio”

“skrytiniki.”" kontrevoliuci- galvis? Negirdėt. Baltušio platintoju jie mane plūdo ir kos buvo neapgalvotas dar
ningai: jie kenkę rinki- pavardė yra tos pačios są- gujo iš susirinkimų bei pa
malus.' ** vokos, kaip Jonušio, Kemė- rengimų. Jie atliko viską,

Armavire atsiradę fašis- ši<ų Petružio ir kitos. kad jūsų, drauge Michelso-
tų, kurie pradėję kurti “Iže-

mgų.
Uralo srity tūlas “atnau

jintos “gyvosios” bažny
čios” vyskupas B sudaręs 
“antisovietinę organizaci
ją” ir net įkurstęs savo šali-
ninkus susprogdinti artile
rijos sandėlius. Užsienių kooperatyvus,” kurių vardu 

eina- statę kandi latus Į aukštas 
buvęs tarybas.

bankuose jis turėję- 
maią sąskaitą. Tai 
šnipas.

Sibire vyskupas suor-
ganizavęs diversinę & 
kurios užduotis buvusi ga
dinti fabrikus ir šnipinėti.

Taipgi Sibire veikęs ant
ras vyskupas—Z, su padė
jėjais. Jie tarnavę užsienių 
žvalgyboj.

Ukrainoj esąs 
fašistinis ir 
kuinam vadovavęs metropo
litas ir keli vyskupai, kurie 
buvę sudarę “savarankiš
kos Ukrainos valstybės” 
sukūrimo planą, Vokietijos 
protektorate ir atstatrti ka
pitalizmą.

erupę,

susektas 
smou veikimas.

Sibire susidariusi vysku
po C grupe, kuri kandidatu 
Į tarybas pasiūliusi popą M.

Tambcvc apygardoj vys
kupas A ir 1.1 sudarę kontr
revoliucinę organizaciją, 
kuri net aruošusi pagal 
naują kor..<ituciją bažny
čios atskyrimo nuo valsty
bės projektą.

bet savo

as

Taigi išrodo, kad pavar- ne, redaguojamas laikraš- 
des “betaisydami,” tauti- tis negalėtų pasiekti lietu- 
ninkai da daugiau jas pa- vius darbininkus. Kada aš, 
gadins. gavęs po kelis šimtus eg-

bas. Bet dabar jau ir patys 
komunistai pamatė, kad jie 
darė klaidą, ir jau siūlosi 
veikti bendrais reikalais iš 
vieno. Na, ar butu geriau, 
jeigu mes tęstume prieš juos 
kovą iki “svieto pabaigos9”

Bet kebliausia bus su taip zempliorių “Keleivio,” ei- butų iš to nauda? Tik- 
vadinamomis “negražio- davau jį platinti, jie nuolat darbininkų priešams, 
mis” pavardėmis. Paimkim, šaukdavo: “šalin ‘Keleivio’ Taigi, mano įsit kinimu.mes 
pavyzdžiui, Asilavičių ir šnipų biuro agentas!” Aš to galim būt socialistai, bet ga-
Blusių. Kas čia galima "pa
taisyti?” Jei Asilavičių “at
lietuvinti,” tai išeis Asilas. 
Ar tai bus gražesnė pavar
dė?

O kaip pataisyti Blusių? 
Damauskui tautininkai

_____nep lim tūlais klausimais ir su
brangi socializ- komunistais veikti.
Bet užtai dabar / r Uj18 drg. Tiškevičiaus 

man skaudu, kada išgirdau priekaištas, buk 10 gruo- 
jus, drauge Michelsone, pri- džio^ prakalbose mano pa
tariant tiems, kuriu veikimą reikštoji nuomonė esanti 
ir Įsitikinimus 'diktuoja “nesutaikoma su principais.

riksmo nenusiganciau, 
man buvo 
mo idėja.

Voroniežo Tichovo baž- .  --------r: t . t z—;—;------ ----- - i, • u ik-
nvčios vvsk mas A ruo«e=D siūlo pasirinkti iš atokios žmonės, kurie musų draugus kubuos sKeio»a socialistai, 
patekti i aukščiausi sovietą pavardžių “zacirkos:” Dai- kalėjimuose ir koncentraci- yraj -.sa! tusti žoožiai, nes 
ir daręs tam tikslui oropa- n>’s» Dainius, Dainaitis, Dai- jos stovyklose laiko!

Dainėnas visiškai nemanau saga ndą tikinčiųjų tarpe. 
Smolenske apygardoj vy

skupo D nu odymais popas 
N suorganizavęs “kulokus”

Kalinino apygardoj esan- ir įsteigęs nelegalų vienuo- 
ti “likviduota fašistinė baž- !vną. Ir tt 
nytininkų grupė,” kuri vyk
džiusi teroro aktus, užmu
šimus ir tt.

Voroniežio apygardoje 
“siautusi grupė vyskupo Z. 
kuris parašęs specialų trak
tatą, kuriame rašąs, kad 
“bažnyčia kovodama, pagal 
Kristaus Į'akymą, turinti 
kautis karo ginklais.”

Esą. “drauge su trocki- 
ninkais ir bucharininkais, 
šiais banditais ir vokiško 
fašizmo samdiniais” — ko- 
liojasi “Izviestijos” — tiky- 
bininkai darę diversijas, 
užmušimus ir šnipinėjimus.

Esą Krasnojarsko krašte 
tūli tikybininkai padegę 
mokyklą, o duris užbari ka- vardžiu

Šituos dalukus iš “Izvies- 
tijų” atpasakojo kauniškės 
"Lietuvos Žinios.”

niunas, Dainonis 
arba Dainynas.

Iš Blusiaus irgi butų gali
ma priskaldyti visokių for
mų : Blusinis, Blusorius, 
Blusėnas^ Blusiunas, Blusi- 
naitis, Blusiagaudis ir tt. 
Bet ar tai bus gražesnės pa
vardės, negu Blusius? 

Pagabau, kaip “atlietu-9Pavardžiu “Atlietu- vinti” Smeto?į’

viiumas tf Prof. Gnaiba.

kyli, kad jus, drauge Mi
chelsone, neturit teisės lais
vai savo nuomones pasirin
kti. Bet aš sakau, kad gruo
džio 10 d. prakalbose jūsų 
pareikštoji nuomonė yra 
nesutaikoma su tais princi
pais, kuriuos skelbia socia
listai. Štai dėl ko aš rašau 
šias kelias pastabas: štai 
dėl ko yra nustebę ir kiti

jis nepažymi jokio "princi
po,” kuriam mano nuomonė 
prieštarautų. Taigi, kaip be- 
reikšmis. šis p-.N-.baištas nu
puola pats per save.

S. Michelsonas.

Kuhni Priimto? Am- Brooklvn° lietuviai socialis- rninuas ari uL Meg draug3 Michebo- 
nestljos ĮstatyUlūS. ne, to nelaukėme. Bet mes 
Kubos parlamentas pri- esam linkę manvti, kad tai 

, . _ ėmė įstatymą, kuriuo pa- buvo tik nesusipratimas ir
T liuosuciami visi politiniai kad ateityje tamsta vėl gm- 

,, )3va-’ziŲ aJ1UU" kaliniai, nusikaltę iki 1937 si socializmo principus, kaip 
19 g™>džio. Manoma, juos p-nei iki šiol.

T ““ vraXgd£ šituo istatvmu.bu, do- P. Tiškevičius,

»» vanotas prasižengimas ir
Kubos diktato- i Afe-L-V 

___ ___2rolui Machadai, n y T.-, .
g%Z'0S-<, i kuris dabar serga New Yor- Drg Tiskevtctus

Pire “sugadintum pa- k ligoninėj iman labai daug
Machada

Kas daryti
ir

su Asil® viešai s 
Blusiais?

šiomis dienomis 
ninku “seimui 
tiektas pavardžių

atlietuvinti’
vra

tos.” “tarmiškos, 
syklingai rašomos”

n uTa^’ buvusiam
ir ne

skaitomos
davę. dėl to mokykloj sude- kaip Doviatas, Avdieius, t A 
gę 20 mokinių... Giedroicas; jos busiančios z

Sovietų Rusijos centre esą atlietuvintos taip: Daujo- 
veikęs atverstas i katalikų tas. Audiejus, Giedraitis, 
tikybą vyskupas F su pade- Tarmiškos pavardės vra

Kuba kaltino 
masiniu žmonių girnų.

šiol.
’. Ti

LSS. 19 kp. narys.
m?s drg. Tiškevič'ui.

prirašė 
prasižen- 

(Jis sako. kad tą

SKRAIDOMOJI TI RKĖ.

Čia matome Turkijos dikta
toriaus Kamelo Ataturko au
gintinę. Sahibą Gaučen. kuri 
Turkijoj pagarsėjo kaip skrai
domoji mergina.

įš? i-“ ' *

kapitalistai jį priglaudė. ' grieKus, būtent.
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KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS
. Čalis pagadino biznį.

Ir vėl “Dirvos” kavalie 
riui nepavyko. Jis išsijuosę? Į Righter gerai pasidarbavo
garsino Januškevičiaus Lie-; Ohio valstijos legislaturoj, 
tuvos filmas ir manė, kad iš!kurios jis yra narys. Jis bu
te pasidarys sau gero pelno, i vo padavęs bilių, reikalau- 
Bet viskas išėjo taip prastai, damas miiiono dolerių šel- 
kad ant cigarų neliko. Gaila pimui bedarbių Ohio valsti- 
matyti, kuomet tokie nepa-1 joj. Ir tas biiius perėjo, nors 
sėkmingi parengimai Įvyks- ir sunkiai. Dabar tik reikia 
ta. Bet kas turi reikalo su gubernatoriui pasirašyti.

negali iš jo panaudoti nei] 
cento. Apie sausio mėnesį į

----- kontrolės komisija patikrins
Lietuvio biiius praėjo. knygas ir paskelbs visuo- 
Musų tautietis John De- menės žiniai Pim3 atskaitą.

Paskutinė Jų Kelione Traukiniu.

Antanas Jccius,
Mockaus Fondo sekr.

kokiais parengimais, turėtų 
žinoti, kad musų Čalis nie
kam nieko gero savo garsi
nimais nepadaro, bet dar, 
pakenkia, nes vietos lietu , 
viuese jis Įtekmes neturi. I 
Man gaila p. Januškevi 
čiaus. Važinėtis su filmomiC 
pasidaro daug išlaidų ir 
daug laiko reikia praleisti. 
Kožnas užtai vertas atlygi
nimo. Gaila, kad jis pasiti
kėjo tokiais, kurių vardas 
daugiau kenkia, negu pa 
deda.

Guyahoga apskritis mano 
gauti apie pusę tų pinigų. 
Taigi, musų lietuvis stoja už 
darbininkus ir reikalauja 
jiems pagelbės.

Valdžia pristatė n?mu, bet,..
Federalė valdžia pristatė 

daug naujų namų, nuverg
dama senas lūšnas. Ir dau
gelis stengėsi kaip nors įnei- 
ti i tuos naujus namus gy
venti, manydami, kad ten 
jiems bus lengviau gyventi

La isvarar.nlų pre- ka.boc.
Laisvamanių Etinės Kul

tūros Draugija buvo suren
gus pn ka bes paminėt 556 
metų krikščionybės Lietu
voje. Prakalbos Įvyko 26 
giuodžio, Lietuvių Darbi
ninkų salėje 2 vai. po piet.

jeigu
teks.
taip.
teko

1 H*< K iU nors darbo nc- 
Bet viskas pasirodė ki- 
Kaip tik kas darbo ne
it laiku nuomos neuž-

LADYSMiTH, WIS.
Skendi nelaimė Inčauskų 

šeimynoj.
ILinois Central Electric 

traukinys, užmušė 26 metų 
Brcnice Incziauskaitę. Ji 
palike dukterį Arniką, 9 me
tų, sūnų Faunų, 7 metų, tė
vą ir motiną, brolius Jurgį ir 

; Kraną ir seseris Jagosę, An- 
: na ii Barborą.

Tas Įvyko ant 83-rd st.,
; 3o. Chicago. Bronice In- 
jczauskaicė važiavo namon 
; iš darbo. Electric traukiniui 
i atvažiuojant prie stoties, 
'čia stovėjo kitas traukinys, 
kuris išleidęs savo pasažie- 
rius rengėsi nuvažiuot. Bet 

įda pirmajam nenuvažiavus, 
j Illinois Centrai traukinys, 
kuriame važiavo Inczaus- 

' kaitė visu smarkumu trenkė
tf stovinti prie stoties trau- 

imekėjo, tuoj tapo iš na- į kinį.
mu išmestas. Mat, valdžia 25 ypatos buvo visaip su- 
griežtesnė už privati savi- žeistos, motormano kojos 
ninką. Privačio savininko nulaužtos, o Bronice nors 
namuose dar galima mene- ■ da su gyvybės ženklais buvo 
si ar kitą atsiprašyti, kad nuvežta pas daktarą, bet 

Kalbėjo Dr. M. D. ’Palevi- palauktų, bet su valdžia kas neatgavus sąmonės, mirė. 
čius ir A. M. Metelionis. Pc kita. Ji padaro Įstatymą ir Lapkričio 27, buvo velio- 
prakalbų buvo vakarienė ii pagal ji veikia. ' nes Bronicės laidotuvės. Tai
šokiai. Laisvamanių kuopa 
dar jauna, vos keli mėnesiai 
laiko te prabėgo po jos įsi
kūrime, bet jau yra pada
riusi gražią pradžią švieti
mo dirvoj.

i buvo subatos diena, gerokai 
Pebugo Grigaičio. 'pašalo ir snigo. Be to leista 

“Dirvos” Čalis jau prieš i d*Jn« medžioklė ant 
Grigaičio prakalbas pareis- T™1- Mus>i k‘“‘Saf * ank- 
kė, kad jis kaip ir bijąs su st0 mums P353^ kad Pr;e 
gerais kalbėtojais vienose

Jimmy Mooney ir Mike Murphey, abudu po 19 merų am
žiaus, važiuoja traukiniu j Sing Sing kalėjimą, kur jie bus 
nužudyti elektros kėdėj už Brooklyno vaistininko Ferro 
užmušimą plėšimo metu. Įsitėmykit, kad jiedvieju rankos 
surakintos krūvon.

GRIGAIČIO PRAKALBŲ MARŠRU
TUI PRAĖJUS.

Pereito pavasario pra
džioje LSS. 19 kp. sumanė 
įuošti drg. P. Grigaičiui 
prakalbų maršrutą rytinėse 
valstijose ir tą darbą pave
dė sutvarkyti man. Maršru
tas tuo laiku neįvyko, nes 
Grigaitis negalėjo atsitrau- konstruktyvio darbo
kti nuo savo kasdieninio 
darbo (“Naujienų” redaga
vimo) ir maršrutas buvo 
atidėtas iki rudens.

Maršrutas prasidėjo 20 d. 
lapkričio ir tęsėsi iki 8 d. 
giuodžio, 1937 m. Prakalbų 
buvo suruošta 13. Dar iš ke
lių vietų gavau
kalbėti, bet dėl suvėluotų 
pranešimų kalbėtojas i tas 
vietas negalėjo nuvykti ir 
patys prakalbų rengėiai ne- 
fr:

dar tampriau subendrinki
me savo jėgas musų toli
mesniam veikimui, nes to 
reikalauja visų darbo žmo
nių interesai. Užmirškime 
praeities klaidas ir asmeniš
kumus, o imkime rimto ir

šo
cializmo idėjos skleid'mo 
tarp Amerikos lietuvių dar
bininku. J. Glaveckas.

BiNGHAMTON, N. Y.
Musų tautininku vargai.
Kaip jie nesistengia var- 

pakvietimų dan “tautos fašizmui pasi
tarnauti, margis visada nu
sineša jų pastangas ant uo
degos!

Susirinkę ku? kanapėse
yalėjo suspėti prakalbas jie išrenka savo "veikėju: 
tinkamai suruošti. Labai 1 SLA. kuopos vaidybą, bet 
gaila, kad dėl stokos laiko i -*<aip. j40S pastato kuopos 
kelias vietas drg. Grigaitis susirinkime, išeina visai 
negalėjo nuvykti. Bet tai ne priešingai. Mat 
mano ir ne kalbėtojo kaltė;
tai pačių rengėjų neseski- 
bėjimas apie ruošimą pia
kalbų man pranešti.

Vienok, imant abelnai,
šis maršrutas gerai pavyko. 
Per paskutinius 20 metų 
mes, lietuviai socialistai, ne-

SLA. na- 
aviec kai- 

ir atmeta juos. Jie išren
ka i kuopos vaidybą tokiu 
vyrus, kurie tikrai rūpinas: 
SLA. gerove. Visi rimtesni 
SLA. nariai pasipiktino tais 
tautos “vadais,” kurie prieš 
rinkimus šmeižė sau nepa-

nai pažįsta vi;ku

turėjome tokio sėkmingo tinkamus kuopos ir Pildo- 
prakalbų maršruto, kokį da- m0S10S Tarybos narius, pn-

pasakodami mažiau susi- 
pratusiems nariams net to
kių nebūtų dalykų, kaip 
kad dabartinė Pildomoji 
Taryba nebeišmoka pomir
tinės ir ligoje pašelpos. Ir 
taip sukurstė savo pasekė-

bar turėjome. Beveik visur 
žmonės skaitlingai lankėsi Į 
prakalbas ir jose ramiai už
silaikė, išskiriant vieną-kitą 
komunistą ar fašistą. Kur 
Grigaitis kalbėjo, ten žmo
nės ir daugiau tokių pra-Liet. Laisvamanių Etinės Kuliuros Drau

gijos Suvažiavimui Pasibaigus.
vyzdžiui, kada Italijos fa-

kalbu pageidauja. Tai sma- jus. kad tie pradėjo kitokių 
gu, tai yra džiuginantis ap- pažiūrų SLA. narius net už- 

Pirmame Lietuvių Lais- vyzdžiui, kada Italijos fa- sireiškimas, kad darbo žmo- puldinėti ir kumštimis grą-
vamanių Etinės Kultūros šistai, su Mussoliniu priešą- nės jau atsipalaidoja dikta- sinti. Na, o ką gi jie laimė-
Draugijos suvažiavime de- kv, pradėjo plėšti ramią ir tur-os, kad ima suprasti ir j°?T
legatai patiesė Draugijos beginklę Etiopiją, popie- gerbti savo teises, demo- Nominuojant Pildomąją
pamatus ateities darbuotei, žius suteikė finansinės pa- kratiją. Tarybą, daugumą balsų ga-
Pagamirto ir priėmė gerus ramos Italijos fašistams. Turiu pasakyti, kad prie vo tie patys, išskyrus tik 
Įstatus. Padaryta gerų nu- Kada Ispanijos fašistų šių prakalbų maršiuto pasi- daktarą kvotėją, kur balsai 
tarimų ir rezoliucijų ir iš- vadas generolas Franco, su sekimo socialistams daug pasidalino pusiau: Stanis- 
rinkta centro valdyba iš su- pagelba Vokietijos ir Itali- pagelbėjo gimininga mums lovaitis 28 b. ir Biežis 28 b. 
gabių ir energingų žmonių, jos fašistinių armijų, sker- kultūros ir apšvietus orga- Kuopos valdybon išrinkti 

Drg. H. Jagmino patiek- džia katalikiškos Ispanijos nizacija, Lietuvių Darbinin- tie patys: pirm. —J. M or
tas referatas pasuko laisva- gyventojus, tai ką daro po- kų Draugija ir sąvaitraštis kūnas, vice pirm.—F. Vai- 
manių judėjimą naujon piežius? Vietoj pasiųsti ge- “Naujoji .Gadynė.” “Nau- tekūnas, nutarimų raštin.— 
krvptėn. Drg. A. M Mete- nerolą Franco pragaran, po- joji Gadynė,” be jokio atly- P. B. Balčikonis, fin. rast.— 
lionio referatas nupiešė pra- piežius užgiria tą banditą. ginimo gerai garsino drg. K. Almonas,
eities dvasiškuos terorą

! tokių aplinkybių žmonių i laidotuvėse mažai galės da- 
Bet buvo kitaip. Į 

t,, laidotuves suvažiavo visos
Ir to-prakalbose dalyvauti 

dėl, parašė
areštuotas iaunas Clevelando žmonės žinotu, ..... , . .

uz daugpatystę, kad jis prakalbose su Gn- , ir\vetimtau.
Teisme paaiškėjo, kad jis gaiciu nedalyvaus. Apie tai ė ’ nekatalikai

™ ‘ amžiaus. < kitame numery parasvsiu f1?1 , n, .1 ĮJ neKaiankai,
niaėiiin " taip kad toji bažnytėlė nie-
1 ' ______ kad taip prisikimšus nėra

Bus tarptautine paukščių Labiausiai dėkavotina lie- 
pareda. tuviams. Šios apielinkės lie-

1939 metais Clevelande tuviai gyvena ant farmų, 
- , - . j . - bus pasaulinė naminių; vieni nuo kitų gana toli išsi-xo.ir.’ kaip atiodo, tUies ge- paukšėių paroda, žada da- «kirstę. Bet mus nelaimei 

rokai belangei nabuti. kol jyvauti 25 Ang-! ištikus, risi, lyg vienos šei

Apgaudinėdavo moteris.

Buvo 
vyrukas 

ame
yra tik 20 metų 
bet jau turis šešias pačias, ii 
nei su viena negyve.nąs. Jis 
apsivesdavęs, pagyvenda
vęs kol išgaudavęs pinigus, 
ir tuomet pasitraukdavęs. 
Tačiau paskutinė jį pasiga
vo ir, kaip atrodo, turės ge
rokai belangėj pabūti, kol 
visas pačias pamirš.

Miestas skundė priemiesti.

Clevelando miestas buvo 
apskundęs priemiestį East 
Cleveiandą už suvartojimą 
suvežtų vandens paipų. Tai
gi .teismas ir priteisė, kad 
East Clevelandas sumokė
tų Clevelando miestui S150,- 
000. Clevelando valdžia su
liko panaikinti nuošimčius, 
jeigu suma bus sumokėta 
iki 1938 metų pradžios. 
Mat. paipos buvo vartoja
mos jau per daugeli metų, 
tai ir nuošimčiai susidėjo 
d iri ei i.

K. Almonas, iždin. — A. 
Grigaičio prakalbas ir jos Jakševičius, iždo globėjais 
žmonės savo darbu daug —P. Rauba, ir O. Kazlaus-

Uždarytas bankas mokė- !sų apielinkėje žinomi lietu- tą terorą buvo kovojama. Simpatijos tikintiems. prisidėjo prie prakalbų ren- kaitė; pastaroji yra nauja.
siąs 10 nuošimčiu. via i dalyvavo laidotuvėse. Pirmoj sesijoj pasakytos į- T v.r„:niQi g1?0- 9 LD9 1<uo^x>s dau- \ ienas delegatas iš Ame-

ritv lavino*? and ’ T Nors mes nieko £ero ' vairiu sroviu kalbėtoju kai- . I re.Lęmai suklaidintus geiyje vjetų, visai be sočia- rikos Lietuvių Kongreso
?u kaimynams nesame pa- bos uždėjo ‘ antspaudą ant ^?rb.11?inkus. me.s ‘-unme įlstų pageibos, surengė la- skyriaus, G. Kuokalas pasi-

žadaIšmokėti 16> ™šimčT darę’ bet tas parodo kaip; reikalingumo laisvamanių prakalbas, tarnavo fašistams, melagin-
k šios apielinkės lietuviai vra budėjimo Amerikoje Jie kalti, ^ad jie tiki j nebu- Taipgl buvo ir pavienių gai informuodamas, apie

geros širdies žmonės. T<^ėl P Dabar viskas, kas beliko, ir nesamus dalykus. Di- žmoniy> kurių pasįdarbavi- skyriaus veiklą. Jisai ne
mes, Inczauskai, dėkojame j tai imtis su tokia pat ener- RT?. mu buvo surengta prakal- atėjo Į šaukiamą draugijų
musų lietuviams už jų gerą • gi ja ir pasišventimu, vykdy- <aviitė ‘^avaitėn’ • • • • atstovų konferenciją, bet
širdį. Šios apielinkės lietu-j ti suvažiavimo patiektu? ą a t Taigi, visiems rengu- dabar, SLA. kuopo; mitm-
viai išimtinai skaito “Kelei- planus gyvenimam

ių laikraščiai praneša, kad 
ir Lietuva esanti pakviesta.

savo kostumeriams.
Jonės Jarus.

CHICAGO, ILJ

mos, arčiausi ir tolimiausi, 
vieni kitiems pranešė In- 
czauskų nelaimę ir risi niu- prieš pažangą ir kaip prie;

Musų lietuviški klebonai 
j gi su fašistais.

ir-

Medžioklė—pavojingas 
sportas.

Medžioklės metu Ohio 
valstijoj daugelis praranda 
savo gyvastis. Vieni žūva 
per neatsargumą, o kiti dėl 
to, kad eina medžioti “ne 
tuščiom galvom.” Luther 
Dean. 30 metų amžiaus vy
ras, išėjęs medžioti pats «au 
per smakrą persišovė iš ka
rabino. Jo gyvastis pavoju
je. Tš viso panašių nelaimių 
Įvyko labai daug.

Aukos kun. M. X. Mockaus 
fondui.

Buvęs laisvaman y b ė s 
skelbėjas, kun. Mockus, da
bar randasi Oak Forest se
nelių prieglaudoj. Jo šelpi
mo fondan gauta aukų iš se
kančių šaltinių:

Per “Keleivį” aukavo:
J. Jankeliūnas.......  SI.00
J. V. Mikelis............. 1.00
Čekis sumai .............. 2.00

“Naujienas” aukavo:

Boikctuoia japonų prekes.
East Liverpool.v, Ohio 

valstijoj, pradėta boikotuo 
ti japonų tavoms. Buvo su
versta i vieną didelę kiuvą

per metų eiles 
jiems religiją, ir

skiepijo gjems ir prisidėjusiems nrie ge, Įtarė, kad Amerikos Lie- 
tc^ėl jie rengimo draugui Grigaičiui tuvių Kongreso vietinis sky- 

tą! organizuoti LLEKD. kuo- pi į" prakalbą maršruto tanu šir- rius'veikia “ką tokio slap-
skaudžia musu nelaimę. ! pas visose lietuviu koloni- ainPausj padėkos zodj. to.” Amerikos Lietuvių

Broniįe Ine'zauskaitč pa- jose. Kuopų rupežhm turi Dab?r,- drau^> . «' dra»’ Kongreso priešams to tik ir
laidota šv. Antano kapinė- būti skleidžiama savo solo- k.,a,a.ln-??.- Aeku-iais kiau- ges, as kreipiuosi j jus štai reikėjo. Jie tuoj jnese, kad
se. Muny, Wis. Kunigas at- ,nijwe apšvieta tarpe religi- ™? sM6 kuo : Jeigu mes šį,,., reikalu kuopa atšauktų savo dele-
sivežė iš Bruce bažnyčios niai suklaidintu darbinin- L.LL ?S» mokėjom bendrai ir pasek- getus. Ir 21 b prieš 20 į,.,

jiems sL.itj'.i Šviesesnę lite- mingai veikti, tai ateitvje tapo atšaukti. SLA, Narys,
raturą. Taigi čia iaisvama- ________ _ _______________ 2____________________ __________

vį,” tai aš ir noriu, kad 
leiris” praneštų apie

“Ke-
Pirmu-

čiausiai reikia visiems imtis

giedorius, atlaikė mišias, 
pasakė pamokslą ir palydė
jo Į kapus ir už visą tą savo

kų. Kuopos privalo rengti 
paskaitas, referatus, disku-, ,1 niams ir turi ’upėti, kad ri-

darba nupils tik <?i TTž lo-'b^35 U’ ku’.?ablTia- i'Įa^‘' * sados po ranka turėti tinka-
ta k^n?n3”P kv~ o-fllimn na suVen&tl- kuo' mos literatūros, kuria prie

Ppr “Nfliiiipnn?” aukavo- ta. kaPin_^e’ kU* Rah_ma Pa" pos privalo turėti tinkamos 
PamaSka c ^i^ot 15 žmonių, paėmė tik į literatūros po ranka, kurio

50 dolerių. pampins Centro valdyba.
Dėl informacijų, reikia pageibųin,a Jlems apsl.

pnmininRą jie bus mums dskin.
gi ir stos kartu Į darbininkų 
eiles.

lankytojai MockuiPatys 
Įteikė:
A. Ramonas............. 1.00
O. Petronis__ _____ 1.00
C. Morozas .............. 1.00
Kuliešienė ................. 1.00 3
Iš Los Angeles, Cal., .50 
A. Yosvlienė ..................50

Viso ... §11.50
Senelio Mockaus vardu, 

visiems aukavusiems tariu
apie šimtas baksų prekių, ir nuoširdų ačiū! 
uždegta. Unijos labai pasi- Tačiau proga noriu patai- 
priešino Japonijos prekių syti klaidą. Laikraščiuose 
vartojimui. buvo klaidingai paskelbta,

---------  kad Mockaus fondas išsi-

Bet musų kunigas yra 
skirtingas, ‘jis tikrai vien- kreiptis i centro 
gungis, gyvena pats vienas, šiuo adresu: H 
gaspadinės neturi.

Ačiū visiems, kurie už
jautė mus nelaimėje ir daly
vavo musų dukters laidotu
vėse. O musu nelaimingai: _ ..... „ - . ,
dukrelei Bronicei, lai būna! Dvas.skųa talkininkauja 
musu amžina atmintis. ! rasistams.

Frank Inczauskis Kadangi fašizmas su kiek- 
ir šeimyna. viena diena darosi vis pa-
Ladysmith, Wis.; vojingesnis pasaulinei tai- 

jkai ir demokratijai, o kleri-

vngLi. \ įsados kuo- ~Qg literatūros 
valo turėti tinkamos kiekviennF ' p;og?s reikia

platinti larpe religiniai su
klaidintų darbininkų. Už

Jagminas,
Halsted st, Chi- 
(Raštininko ant

rašo neturiu po ranka.— 
J. N. S.).

3116 So. 
cago, III. J. N. Simans. 

ALTA.,

PALEIDO IŠ KALĖJIMŲ 
120 KUNIGŲ.

DRUViHELLER, 
CANADA.

Šioje apylinkėje jau gero
kai sala, siekia net iki 30 
žemiau zero, ir sniego pri
snigo gerokai, apie vieną 
pėdą yra laukuose, bet vieš
keliais automobiliai ir busai 
važinėja. Upė Red river jaukalai, nuo šventojo tėvo iki m-nesjs ]ajkl) kaįp 

nanraft n e ono, \!.-l eina pusjgjekjmas per upę ^įe. |
. - . u nuožmiau- • , d vasara tolia

Toledo mieste, irgi Ohio baigė, o turėjo būt pasaky- pat Kalėdas nacių valdžia siais fašistais, todėl, dabar tikru toltnm—fprv1
ralstiifti anip 20 žmonin Ii- ta kad riPtnrirt inlankn ii« noklJiKl 15 VolSitm™ 190 daugiau negu bent kada, tu- ^ng|įu kasyklos po ilgo va 

rime vesti griežčiausią ko- / nraLjo dirbti'

Berlyno žiniomis, prieš ranka rankon su nuozmiau-

valstijoj, apie 30 žmonių Ii- ta, kad. neturint Įplaukų, jis paleidusi iš kalėjimų 120 
ko sužeista, kada susidūrė sumažėjo arba mažinasi. visokių dvasiškių, kurie bu
du gatvėkariai. Viename bet ne tuščias. Fondas yra vo suimti dėl nenusileidimo 
prasisukime bėgiai prasi- L. L. Etinės Kultūros D-jos valdžios reikalavimams. Ki- 
keitė ir du gatvėkariai su- 1-mos kuopos kontrolėj ir ti kunigai da tebesėdi be-'fašizmą, 
bėgo ant vienų bėgių. kitokiems tikslams niekas langėse. Faktų turime daug. Pa-

. . i j i saros poilsio pradėjo dirbti,vą su klerikalizmu, kart len- pugpįučio, nekurios rugsė- 
gvrau laimėjus kovą prieš jo ^nesiais ir dabartiniu 

metu dirba po 4 ir 5 dienas 
Į sąvaitę. Bijūnas.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTĖS

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BR0CKER7 BREWING C0., Ine.
TELEFONAS
W orcester—5-4334

SI LAFAYETTF. ST.. 
WORCESTER. MASS.

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

I
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ZT iŠ ARAGONO FRONTO ISPANIJOJE.

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Sveikas gyvas, tėve! 
Laimingų naujų metų!

—Gerai, gerai, Maike, 
kad Naujų Metų neužmir
šai. Turiu pasakyt, kad ir 
aš atėjau pas tave su ta in
tencija. kad pašlovint Nau
jus Metus. Ale aš, vaike, no
rėčiau sugiedoti tam tikrą 
karunką.

—O kas tai per karunka?
—Tuojaus išgirsi, Maike. 

Man ją prisiuntė senas pa
žįstamas nuo Raseinių. Sa
ko, šįmet Lietuvos žmonės 
giedojo ją vietoj rarotų. Ji 
skamba ve kaip:
čirška žvirblis prie bažnyčios. 
Kad aplūžę musų grįčios. 
čirška žvirblis kiek panori, 
Nepagausi paukščio ore.

Paukščiu bučiau , tai
skraidyčiau,

žmonių bėdas apsakyčiau,
Ir antstolis nepavytų.
Užu skolą neprarytų.

Ant šakelės sau sėdėčiau,
Į Smetoną nežiūrėčiau.
Saldžią dainą sau dainuočiau. 
Valdžiai mokesčių neduočiau.

Boba sprando man nejotų,
Pilvas maršų nebegrotų. 
Neraudot maži vaikeliai. 
Nepražilt galvos plaukeliai.

Plačią šalį aplakiočiau, 
Aukštus ponus apterliočiau. 
Kauno murus pamatyčiau, 
Visą tiesą apsakyčiau...

Tu, žvirbleli, tu laimingas! 
Litas tau nereikalingas:
Nei tu perki, nei parduodi.
Nei už šliubą niekam duodi...

—Na, o kodėl tu, Maike, 
man neturavoji?

—Kad Naujiems Metams 
tekia daina nelabai tinka, 
tėve.

—Tu, Maike, gal norė
tum kokio amerikoniško 
džezo, bet Lietuvoj žmonės 
apie žvirblius turi dainuot, 
ba džezų nemoka, o apie 
save bijosi dainuoti, kad 
tautiška policija neuždary
tų į lakupą. Ar tu da neskai
tei gazietose, kad Kaune 
jau naują džėlą pradėjo
statyt?«/

—Skaičiau, tėve.
—Na, tai kaip tu rokuoji, 

Maike, ką tenai sodins? Gal 
žvirblius? Ne; tenai kiš to
kius ponaičius, kaip tu. Su
dainuos kas negerą dainą, ir 
įaidavei bus už grotų.

—O kaip tau atrodo, tė
ve, ar tokia tvarka gera, ar 
ne ?

—Jeigu aš bučiau pras
tas žmogus, Maike, tai gal 
ir pasakyčiau, ar tas gerai, 
ar ne; ale dabar aš to išvi- 
rozyt negaliu, ba mano ge
neroliškas stonas nepazva- 
lija. Aš girdėjau, kad mano

frentas Smetona dabar tris 
apycierius pakėlė į genero
lų ciną ir pakėlė pėdę. Aš 
turiu nodieją, kad ir mane 
kada nors pašauks į gene- 
rainą štabą. Valuk to, Mai
ke, aš negaliu apie Smetoną 
prastai kalbėti.

—Prastas iš tavęs genero
las, tėve, jei tu bijaisi apie 
Lietuvą kalbėti.

—Be reikalo, Maike, ne
reikia kalbėt. Jeigu turi ko
kią gerą rodą. kad musų 
tauta greitai prabagotėtų. 
tai galim pakalbėti.

—Taip, tėve, aš turiu ge
rą sumanymą.

—Kokį?
—Patarti Smetonos val

džiai, kad ji pasitrauktų iš 
Lietuvos ir paliktų kraštą 
patiems žmonėms tvarkyti. 
Tuomet jų gyvenimas galės 
pagerėti, nes nereikės tiek 
daug mokesčių mokėti.

—Taip negerai, Maike. 
Už tokią rodą supyktų visa 
načalstva. Ot, verčiau tu pa
sakyk, Maike, kaip geriau 
varles auginti.

—O kam jos reikalingos?
—Ogi Lietuvoj privyso 

jau musų tautiškos ponijos, 
tai lašinių jau nenori ėsti; 
jai reikia prancūziškų pa- 
trovų. 0 prancūzai valgo 
raugintas varles. Aš girdė
jau, Maike, kad ir Tysliava 
pasidarė toks didelis frenč- 
monas vien tik per tai, kad 
nuvažiavęs Prancuzijon pri
valgę varliu.

—Bet ar butų gerai, tė
ve, jeigu visi Lietuvos tauti
ninkai išvirstų tokiais var- 
liaėdžiais? Juk tada visi 
garniai galėtų išstipti badu.

—Dac rait, Maike. Iška- 
da butų gražių paukščių... 
Na, tai pamislysim apie tai 

’ kitą sykį. Gal sugalvosim 
! ką nors geresnio. O dabar 
' gud bai, vaike!

—Lik sveikas, tėve!

LAIŠKAS MAIKIO TĖVUI
Jo visokiai biogarodijai, 

staršam vyčių generolui, 
gromata iš Kanados kara
lystės :

Mes, Ontario Hudsono 
Jumberdžekiai, linkini Mai
kio tėvui linksmų Krismų, o 
taipgi ir laimingų Naujų 
Metų. Mums butų linksma, 
jeigu jis čia pas mus į šiau
rinę Kanadą atvažiuotų. 
Tik patartume pasiimti ge
rą zbrajų, ba čia nemaža 
vilkų. Ir tegul gerai apsivel
ka kra javais kailiniais, kad 
nenušaltų nosis, nes čia la
bai Šalta. John Jurkonis, 

Hudson, Ont.

Jau daugiau kaip metai 
besitęsianti Ispanijos pilie
tinio karo tragedija, lyg šiol 
neparodė tendencijos grei
tai pasibaigti. ••Nesikišimo’’ 
komiteto posėdžiai šio karo 
greitesniam pasibaigimui lig 
šiol neturėjo jokios reikš
mės ir įtakos šių įvykių ei
gai.

Vokiečių ir italų regulia- 
rinės armijos divizijos bei 
•Junkersų, riemkeiių ir Cap- 
roni lėktuvų siuntimas Ispa
nijos sukilėliams šiame da- 
ivae yra nusveriąs ir nu- 
sprendžiąs dalykas. Antra 
vertus, reali Meksikos, Ru
sijos, o taip pat ir kdų kraš
tų liaudies — darbininkų, 
valstiečių ir inteligentų pa
rama davė galimybės Ispa
nijos Respublikos gynėjams 
atsistoti ant kojų, sukurti 
gerai organizuotą ir gink
luotą Liaudies armiją.

Dar ne taip senai Viduri
nės ar šiaurinės Europos 
eilinis pilietis, kalbant apie 
Ispaniją, vaizduodavos (o 
ne vienas gal ir dabar dar 
panašiai vaizduojasi) kraš
tą atsilikusi, tamsų, turtingą 
gamtos turtais, bet skurs
tantį, diktatorių ir klero bei 
karalių užviešpatautą. Ant
ra vertus, vaizduojamasi bu
lių kovos, gal kai kieno net 
matytos kino kronikoj, iš 

i operos pažįstamą karšta
krauję Karmen, šaudą iš 
pistoletų ir mėtą bombas 
anarchistai — kas daugu
mai iš laikraščių žinoma. 
Ne be reikalo net “Baede- 
cher’is” pažymi tai, kalbė
damas apie Barceloną, kad 
tai esąs anarchistų židinys.

Patekus Ispanijon, pama
čius jos miestus, kaimus, su
sipažinus su jos žmonėmis, 
pavargus jų vargstamus var
gus ir pasidalinus jų rūpes
čiais, susidaro visai kitoki. 
nauji įspūdžiai apie Šią Ibe- 
Vijos tautą — tikriau, Iberi- 
jos tautas—taip narsiai be
sikalančias už savo laisvę 
ir nepriklausomybę, už sa
vo geresnę ir šviesesnę atei- 
tį.

Liaudies armijos karių tik 
nedidelis skaičius beraščių. 
Pavyzdžiui, Aragono fronte 
kuone kiekvienas kareivis 
(ar milicininkas) gauna 
dienraštį, neskaitant įvairių 
iliustruotų sąvaitraščių ii 
žurnalų. kuriuos siunčia 
jiems giminės ir pažįstami. 
Ir šie laikraščiai skaitomi, 
įdomaujamasi kiekviena ži
nia surišta su Ispanijos pi
lietiniu karu ir kitų kraštų 
darbo žmonių pastangomis 

i pagelbėti Ispanijos liau
džiai. Jau vien ši aplinkybė 
daro šiuos vyius daug kame 
skirtingus nuo porevoliuči- 

’nių Rusijos raudongvardie- 
čių, kurių didelė dalis ne
mokėjo nei skaityti, nei ra
šyti. Kad ir tokia smulkme
na, kad čia Aragono fronte 
(kaip ir kitur) veik kiekvie
nas kareivis vartoja dantims 
valyti pastą, dantų šepetėlį, 
parodo, kaip aukštas yra jų 
kultūrinis lygis. Toji aplin
kybė. kad apie Ispaniją ra
šą žurnalai dažnai deda is
paniškų “milicininkų tipų’7 
barzdotus paveikslus, šios 
tiesos neužginčija.

Gyvenimas apkasuose, c 
taip pat ir originališkume 
pamėgimas, augina daug 
kam ilgas barzdas.

Antra vertus, didesnių 
kariškų operacijų metu daž 
nai nėra progos skustis ir 
praustis, juo labiau kai to 
paties Aragono kalvose 
sunkoka rasti vandens šalti
nis.

Šias eilutes rašančiam ne
retai teko nusistebėti pir
mais mėnesiais po atvyki
mo Ispanijon. pamačius 

i kaip švaru yra kaimiečių 
trobų viduje ir kaip “mies
tietiškai” švariai ir skonin
gai yra apsirengusios ara-

gonirtv.' ir katalunietės kai
miete s.

Pili.Lilio karo frontai iš
raižė \ tą Ispanijos šalį, 
perk - ami jos kainus, slė
nius, . es, juras ir pagaliau 
jos... ą, padanges. Nuo 
Praną;, jos pasienio ligi 
Gibn .'.aro, ligi šiaurinės 
Afrik < krantų; nuo Bilbao, 
Santa;, iro, ligi Barcelono? 
ir Pa s Maliorkos kauna
si Ispanijos liaudis už savo 
gerbūvi, išsilaisvinimą ir ne
priklausomybę nuo fašisti
nių ir rasistiškų interventų.

Besikaujančių pusių ap
kasų Ii; jos kai kuriose vie
tose \ ra taip arti, kad vienų 
su antiais gerai susikalba
ma ir sikeičiama laikraš
čiais, r.Lalais ir gėrimais. 
Kitur, kaip, pavyzdžiui, 
prie M . Irido, o taip pat ir 

. kai kur: >se Aragono tronto 
vietose pkasai yra paversti 
kaip vienoj taip ir antro; 
pusėj s akiai paimamomis 
tvirtovėmis. Jei vyriausybės 
pusėje tarp karių ispanų y- 
ra nemaža svetimšalių sa
vanorių. sudariusių net sa
vo atskias brigadas, tai juo 
didesni^ skaičius svetimša
lių — italų ir vokiečių regu- 
liarinės kariuomenės dalių, 
moderniškai ginkluotų, kau
nasi gen. Franco pusėje.

Jei iigą laiką Madridas 
fašistų visais itališkais ii 
vokiškai- karo pabūklais 
bandytas paimti, bet ne
įveikta ir nepaimtas, pla
čiai išgarsėjo visame pa
saulyje. savo obalsiu “No 
PassararN (jie nepraeis), 
tai šiandien dalykai yra 
kiek pasikeitę. Šiandien Is
panijoj skamba jau kitoks 
obalsis. būtent:
“Madrid—Tumba dėl Pas
eizmo," kas reiškia: Mad
ridas yra fašizmo kapas.

1 Taip sako Ispanijos žmo
nės, tiek jie tiki savo sosti
nės atsparumu ir neįveikia
mumu. Vėliau herojiškas 
baskų priešinimasis prieš 
interverr.ų armijos kolonas 
parodė ;ų didvyriškumą ii 
laisvės pamėgimą. Spren
džiamu alyku tolimesnei 
šio karo eigai bus be abejo 
tai, kuo baigsis neišvengia
mai į vykdančios kovos Ara
gono fronte. Katalunai grei
tai ir griežtai veikdami nu
slopino savo krašte fašisti
ni sukilimą ir išžvgiavo i 
Aragoni; s provinciją. Ta
čiau po : oros mėnesių sėk
mingų k< u. Durruti skuba 

' su savo k donomis pagalbon 
Madridui. kur jisai ir žūsta. 
Nuo to laiko Aragono fron
tas lyg i: sustingo, nusisto
vėjo vien ų vietoj. Katalo- 
nijos koniederalinės (CNT) 
milicijos inolonos dėl stokos 
tinkamo apsiginklavimo ne
galėjo sparčiau žygiuoti pir
myn. Net ir pravedus mili- 
tarizaciją Aragono fronte 
besikaunančios liaudies mi
licijos, šis dalykas centrali- 
nės valdžios nebuvo spar
čiai sutvarkytas, ir Rytų ar
mijai vis dar nebuvo sutei
kiama reikalingi ginklai. 
“Duokite mums ginklų, o 
mes jums duosime Sarago
są” — vis dar rašė CNT or
ganas “Soiiclaridad Obre- 
ra.” Pagaliau šis jų prašy
mas buvo išpildytas, nors 
už tai Kalatonija neteko kai 
kurių savo plačios autono- 

;mijos laisvių ir pačiame 
Aragone buvo panaikinta 
taip vadinama porevoliuci
nė Aragono Taryba, pa
skiriant ios vieton centrali- 
nės valdžios gubernatorių.

Ir taip šis frontas iš pasv- 
vės, bet nepanrastai atkak
lios rezistencijos. tampa 
respublikoniškų karo jėgų 
iniciatyvos ir ofensyvos 
frontu. “Frente de Aragon. 
es frente de la Victoria” :— 
Aragono frontas yra perga
lės frontas, rašo optimistiš
kai nusiteikusi konfederali- 
nė spauda. A. Ardln.

(“L. ž.”)

Tikrovė ir Tradiciniai Dūmai
Gerai žinome, kad tas 

pats žmogus apie vieną da
lyką gali įvairiai kalbėti. 
Sakysim, vienaip galima nu 
šviesti tam tikius reiškinius 
suaugusiam, bet kitaip jau
nuoliui, vaikui ir ne būtinai 
dėl to, kad norėtum nuo pa
starojo sąmoningai ką nors 
nuslėpti.

Tačiau nepaprastai kenk
smingas dalykas, vedąs 
žmonių protus ne tik prie 
visiško atbukimo—kėlimas 
vienos pusės be jokio skir
tumo dėl amžiaus ar subren
dimo, nejieškejimas tie-'os, 
o ją žinant — nutylėjimas, 
šitam reiškiniui pailiustruo
ti galima bus iškelti visą ei
lę pavyzdžių, visą eilę argu
mentų. Sakysim, musų lite
ratūros istorijos mokslas 
nūnai perdėm susietas su 
tautinio atgimimo istorija, 
su tam tikrą kultūros istori
jos dalimi.

Na, ir pažiūrėkim, kokia 
legenda jau sukurta šioje 
srityje ir ką galėtų padik
tuoti sveikas protas, objek
tyvus istorinių faktų trakta
vimas, o ne sakymas net 
mokslo veikaluose pamoks
lų, tikusių prieš kelioliką 
metų. Imame paprasčiausią 
pavyzdį. Visose gimnazijo
se, be skirtumo, išmokomi 
mokiniai apie “Aušros” 
reikšmę Lietuvai šitaipos 
rašyti: “Tuomet lietuvių
tauta miegojo, jos tautinė 
sąmonė buvo užsnudusi, ir 
tik “Aušra” lietuvių tautą 
prikėlė.” Nieko tokio, kad 
mokoma poetiškai mintis 
reikšti, bet kad ir proza ir 

'žodžiu, pagaliau ir galvoti 
šitaip mokoma. Daugelį už- 
tiksim nuoširdžiai tikint, 
kad lietuvių tauta tikrai 
miegojusi, kad tikrai “Auš
ra,” kaip koks lietus, nuplo
vė nuo lietuvių tautos blak
stienų snaudulį.

Nereikia praeities niekin
ti, nereikia betgi ir naivvbių 
skelbti ir nereikia jomis ti
kėti. Objektyviškai imant, 
kiek tos “Aušros” pasklido 
žmonėse, liaudyje, kiek ji 
reaiiškai turėjo ar galėjo tu
rėti įtakos ir ar iš tikrųjų vi
sos lietuvių tautos patriotiz
mas, susipratimas, pasiro
dęs kuriant savo valstybę, 
tebuvo sukurstytas kelių už- 
sidegėlių? Jei šitokia butų 
musų tauta, tai liūdna jos 
lauktų ateitis, skurdus liki
mas turėtų ją ištikti. Jeigu 
nedidelis laikraštukas, nedi

delio tiražo leidinys galėjo 
sukurstyti Lietuvą tautiškai, 
tad ką galėtų padaryti šian
dien paplitusios proklama
cijos, jei iš tikrųjų spaus
dintasis žodis turėtų tokią 
magišką jėgą, jeigu iš tikrų
jų liaudies sąmonės nefor
muotų kiti faktoriai, jei iš 
tikrųjų tautos pasąmonėje 
nebūtų glūdinčių iš amžių 
amžių tam tikrų polinkių.

Sakysim, kiek galėjo tu- 
lėti įtakos “Aušra ar "Var
pas” tokioje Perlojoje, kur 
anuomet šauliai, lyg Ukrai
nos haidamakai, Kovojo su 
lenkais, įsiprasminę savo
tišką laisvės mintį, net vė
liau lietuviškos valdžios ne
norėdami pripažinti? Nai
vus atrodys klausimas, bet 
jis tiek pat naivus, kiek yra 
naivus ir anoks teigimas. 
Tautinės minties gilumas, 
josios tvirtumas esti sufor
muojamas daug svarbesnių 
faktorių,, negu kokie nors 
laikraščiai, negu kokie nors 
sūkiai, visai neneigiant nei 
vienų, nei kitų prasmės ir 
reikšmės. Lietuvių tautinę 

; sąmonę, laisvės troškimą 
per kraują įliūliavo gūdžios 
lopšinės dainos nuo tolimų 
baudžiavos laikų, kada lie
tuvio baudžiauninko nuga
rą čaižė dvarininko botago 

■ smūgiai, kada jis valgė pelų 
duoną.

Jokie atsišaukimai, skel
bią garbingą Lietuvos pra
eitį, primeną garbingus Vy
tauto laikus, anuomet nega
lėjo sukurstyti okupantų 
nukankintos lietuvio dva
sios, kaip priminimas, kad 
lenkai atneš naują baudžia
vą, kaip priminimas naujos 
vergovės. Joks augalas ne
gali augti ir keroti, jei ne
bus jam parengta dirva, jei 
nebus atitinkamų sąlygų. 
Lygiai ir atitinkamos idėjos 
nieku budu neįsismeigs į 
protą ir širdį, jeigu nebus 
joms paruošta dirva sociali
nių sąlygų, jeigu nebus at
ėjęs taip pat tam istorinis 
momentas.

Pasakiškai atrodo nupa
sakojamas nepriklausomy
bės atgavimas, pasakiški 

Į savanoriu žvgiai ir tt. Bet ar 
butų galėję ką tie visi žy
giai padėti, jeigu nebūtų 
buvę Rusijoje suirutės, jei- 

igu tenai butų pasilikusi ca
ro valdžia, remiama jos iš

tikimųjų pakalikų? Ar daug 
lietuvių inteligentų butų 
grįžę nepriklausomos Lietu-

Amzšzaz, Progreso Priešai,
f " 'f
£
Į

j:

Pereitame ‘‘Keleivy" buvo rašyta apie Pennsylvanijos ami- 
šius, kurie bijosi progreso ir nenori leisti vaikų mokyklon, 
šiame paveikslėly parodytas vienas turtingesniųjų amišių 
(su skrybėlė), kuris buvo uždarytas kalėjiman užtai, kad 
atsisakė leisti savo 14 metų mergaitę į modernišką mokyk
lą, kur yra elektros šviesa ir radio. .lis sako. kad tokie da
lykai yra “velnio išradimai” ir gali pražudyt jo mergaitę, 
kuri parodyta čia juodu gobturu apsimovus.

vos kurti, jeigu bolševikai 
inteligentų butų nevarę į 
miškus medžių kirsti, jeigu 
nebūtų nusavinę jų ten tu
rimų turtelių. Ir labai dide
lis klausimas, kas tokiomis 
aplinkybėmis butų galėję 
atsitikti su Lietuva. Juk ar 
daug iš Amerikos grįžo in
teligentų, kad čia padėtų 
tvarkytis? Labai mažas 
procentas. Pasikalbėjus su 
anos gadynės idėjingesniais 
žmonėmis, įgauni visai ki
tokios nuomonės, palygi
nant visa su vadovėlių įkal
tomis mintimis.

Pavartyk tiktai “Varpo” 
puslapius —kiek tenai skel
bimų, ten ir ten yra lietuviui 
gydytojui vieta, — tų vietų 
buvo nemaža, gali sakyt, 
dabar dienraščiuose mažiau 
apie tai skelbiama. O kiek 
lietuvių gydytojų pasinau
dojo tais skelbimais? Labai 
mažas procentas. Jau pats 
Kudirka “Tėvynės varpuo
se” pakankamai tulžies lie
jo dėl inteligentų renegaci- 
jos, o dabar jaunimui aiški
nama visa, kaip įusų val
džios presijos, kaip neno
ras leisti lietuviams apsigy
venti savo tėvynėje ir tt. 
Buvo ir to, bet daug buvo 
ir anokių priežasčių: trupi
nys aukso, gardaus valgio 
šaukštas. Teisybė, sunkiau 
buvo su kitomis profesijo
mis: su mokytojų, advoka- 

j tų, teisėjų, bet ir tai pasi
taikydavo kurijozų, kuriem 
skelbti dar dabar per anks
tyvi laikai.

Toksai pasipriešinimas 
oficialiajai nuomonei daug 
kam atrodys kaip nihiliz
mas, kaip visa ko neigimas, 
kaip noras kažką nuvaini
kuoti ar panašiau Bet nei 
vieno, nei kito šičia nesie
kiama, o tik norima pakelti 
balsą prieš didelį naivumą, 
kuris vis dėlto su laiku išga
ruoja iš tų galvų, Į kurias 
esti įkaltas, ir tie žmonės 
palieka visai tušti, patekę 
tarp svetimųjų, pamatę ki
tokią tikrovę, nesiorientuo- 
ja ir dažnai, sąmoningai ar 
nesąmoningai, pasiduoda 

svetimai dvasiai, nors nevi- 
J sada sugebėdami ir išdrįs- 
dami tatai reginčiai paro- 

i dyti.
Tad ir iškyla klausimas, 

ar neverčiau visa tai anks
čiau atidengti, o jei ne ati
dengti, tai bent tinkamai 
paruošti dirvą, kad užėjusi 
naujoji minčių banga, pasi
reiškęs naujas galvojimas 
nenustelbtų visų turimų įsi
tikinimų ir neatvertų kelio į 
bedugnę. J. Butėnas.

(“L. Ž.”)

ttKeleivio" Kalendo
rius 1938 Metams. 

JAU GATAVAS.

“Keleivio” Kalendorius 
1938 metams jau gatavas. 
Kas da nėra jį užsisakęs, ga
li užsisakyti dabar.

1938 metų Kalendoriuje 
yra labai daug naudingų 
patarimų, nurodymų ir vi
sokių “sekretų.”

Kalendoriaus kaina yra 
50 centų, bet “Keleivio” 
skaitytojams tik 25 centai.

Užmokestį galima prisių
sti money orderiu, arba į- 
dedant į konvertą sidabrinį 
kvoterį. Bet dedant pinigą, 
jį reikia suvyniot į popierė- 
ię, kad nepraplėštų konver- 
to.

Galima prisiųsti užmo
kestį ir pašto ženkleliais po 
3 centus. Tik iš Kanados 
prašome štampų nesiųsti, 
nes Jungtinėse Valstijose jų 
negalima vartoti.

Adresuoki!: “'Keleivis,” 
253 Broadvvay, South Bos
ton. Mass.

Laisvamanybė paliuosuos dar
bininkus nuo pragaro baimės, 
o socializmas — iš kapitalizmo
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Sovietų Karo Laivy
no Baze Arktikoj.v
Londono ‘‘Daily Herald” 

praneša apie didelius pakei
timus Sovietų Rusijos karo sunkiai gija, kuomet dantys 
laivyno strategijoj. kliba, arba jų smegenys

Pranešama, kad sovietai greitai kraujuoja, arba ts 
nutarę svarbiausių savo burnos atsiduoda nemalo- 
šiaurės karo laivyno bazę nus kvapas, tai ženklas, kad 
perkelti iš Kronštato i Ark žmogus serga škorbutu. O 
tikos pakrantę. Mat, Kronš- kuomet kūdikis ilgai ne- 
tato uostą ilgą laiką trukdo vaikščioja, arba turi kreivas 
ledai, tuo tarpu, kai Arktį- ^ojas? arba kampuotus, išsi- 
koj ledai mažiau trukdo, kisusius kaulų sąnarius,^ tai 
Be to, iš Arktikos sričių So- V11'* rachičio ligą, dažnai 
vietų laivynui laisvas kelias vadinamą “angliškąja ii- 
i Atlanto vandenyną ir ki- &a,' . nes angiai daugiausia 
tur. Tuo tarpu gi iš Kronšta- nuo j?s kenčia.
to itisų laivų galėtu Vokie- Apie šitas ligas labai 
tija neišleisti išplaukti Į At- daug kalbėjo aną vakarą 
lanto vandenyną, kartu gal’ Harvardo medicinos mo- 
grasinti ir Kronštatui iš kyklos daktarai. Visų jų 
Suomių įlankos. kalbų ir diskusijų išvada

Naują laivyno bazę So- *vr? abiejų šitų ligų
vietai Įrengė netoli Mm- priežastis yra stoka vitami- 
mansko, Poljarnoj. Prieš 110 Sltas }kaminas ap- 
dešimts metu šis miestelis saugoja nuo skorbuto ir ra- 
buvo apsnūdęs, mažas uos- c'hlcl°- Daugiausia šito \ita- 
telis su 9 500 uvventoiu mino -vra vaisiuose,Dakare“ lO^OM daibinin- kaip orančiai, lemonai.ir 
kų vaikšto jo gatvėmis, sta- Hanano&e taip-
to didelius dokus ir visus ki- š1 *ua‘ D_(iaizouų daugiau-

VITAMINO C GERIAU
SIAS VAISTAS NUO 
SKROPULIO IR RA- 

CHIČIO.

Kuomet žmogaus žaizdos

Paryžiaus žmogžudžių Sindikato Nariai.

“Keleivy uuvo jau rašyta, ..au raryziuje susegta žmogžudžių sindikatas, »uns vi
liodavo turtingus žmones ir nužudydavo, šiame vaizdely yra parodyti da du to sindikato 
nariai: Rene Marcelle Victoire (iš kairės) ir Pierre Roger Million (vidury). Dešinėj pu
sėj stovi policininkas, šis atvaizdas buvo prisiųsta iš Paryžiaus Amerikon oro bangomis.

MIRĖ TUKOJI RAO 
PU AR.

Pereitą sąvaitę mirė buvęs 
Indijos didikas bukobRao 
I uar. Jis buvo pagarsėjęs 
tuo, kad 1933 i-imy.ejo i šo
kikę Jauki, išeikvojo ant jos 
visa savo valstybės iždą ir 
paskui visai su ja pasišalino.

AREŠTAI BRAZILIJOJ.
Žinios sako, kad Brazili

joj policija areštavusi daug 
inlegialistų (fašistų), kurie 
p atmo savo šurstančius at
sišaukimas tarp kareivių. 
Matyt, kad ir fašktai nepa
tenkinti fašistine Vargo 
diktatūra.

BROCKTON, MASS. JV A U J I E N 0 S
DURSTOS If’AUGURA- Dūksta pasakė prakaioą 

C1JA. Levistono lietuviams perei-
Sausio 2 išrinktam coun- , kaipgi dalyvaus

cilmanui Feliksui S. Dūks- ^ack Snaikey, kuns agita- 
tai rengiamas pagerbimas vo P??e.s rinkimus uz Duks- 
Lietuvių Tautiškoj Salėj. tos įsnnkimą. Kalbės Jos.

Kas Mums Rašoma
Vaikinas, kuris rija stiklą, 

britvas ir tt.

Wilkes Barre, Pa. — Į 
“Wilkes Barre Recordo” 
redakciją atėjo anądien Mi
kas Budrevičiukas (Budde- 
rich) ir pradėjo girtis, kiek 
jis galis. Jis galįs išpusti

, Mikas tikisi savo "gabu
mais” gauti gerai apmoka- 

imą darbą kur nors teatre.
Jis norėtų važiu<U Ne\\ Yor- Haynesville, Me. — Neto- 
kan, bet neturi nei pinigų, R nuo čia pereitą sąvaitę 
nei pažinčių. Redakcijon jis buvo rastas automobiliuje 
buvo atėjęs tik apatiniais negyvai sušalęs Charles 
marškiniais, ant kurių buvo,^cott’ kumštininkas iš Ban-
užu aukas sudėvėtas svete- f".’"' £ bu™ PuJ«-vvė

tūla Mrs. Dorothy lhomp- 
son, irgi iš Bangoro. Jiedu

MAINE’O KUMŠTININ
KAS SUŠALO AUTO

MOBILIUJE.

Pirmiau rūpinęsi jo išrinki 
mu, sudarė komitetą ir sten
giasi tą jam parengimą pa
daryt sėkmingu.

Tikimasi, kad visi naujai 
išrinkti miestui valdininkai 
dalyvaus tame parengime. 
Tarp kitų svečių bus Maine 
valstijos ex-gubernatorius 
Louis Brann, dėl kurio p.

inkimą.
Kazlauskas, buvęs Bostono 
kolegijos footbolo kapito
nu, dabar pagelbsti gub. 
Hurley ir taipgi daugelis 
kitų žymesnių lietuvių.

Parengimui tvarkys F. 
Milton McGrath, gros vie
tos muzikantai. Užkandžius 
pagamins irgi vietos drau
gai. Rep.

LINKĖJIMAI NUO 
SAMUEL SHAPIRO.

tus pastatus ir įrengimus, 
kūne yra reikalingi pirma
eiliai laivyno bazei.

Be to, 41 aerodromo 
grandinė ir pirmos rūšies 
gelžkelio linija jungia Pol- 
jarno su Leningradu.

Murmansko sritis pasi
rinkta dėl to, kad čia per vi 
sus metus nesti ledų.

Pakeisti laivyno bazes 
Sovietus ne vien tik ledai

šia vitamino C turi kopūstai 
ir tomeitės, tik nevirintos; 
karštis ir virimas tą vitami
ną sunaikina; todėl kopus
iai sveikiausi rauginti. Salo
tos taipgi turi nemaža vita
mino C, tik netiek daug, 
kiek kopūstai ir tomeitės.

Nėščios ir žindančios mo
tinos ypatingai turi valgyli 
daug šitų daiktų, kad kūdi
kis turėtų gerus kaulus ir 
dantis.

Vitamino C turi batviniai,
ki- 
tik

vertę. -• Buvo ir kitas fakto
rius. Mat Kronštato uostas špinakas ir beveik visos 
netinkąs, nesąs pakankama’ ros lapuotos daržovės,
gilus, naujiems, milžims- bėda yra ta, kad nevisas jas 
kiems kovos laivams, ku- galima žalias valgyt, o ver-
riuos Sovietai mano statyti.

AR-

dant tas vitaminas netenka 
vertės.

vete-
Jo motina mirė da kuo-

kiutinę kaip bubną, jis galįs met jis bu\o 2 metų am- buvo išsukę iš vieškelio į 
pakelti dideli šaltį ir galįs ziaus n jis užaugo Narni- krumus šalčio ta nakti čia 
parodyti savo raumenis coke prieglaudoj. Jo tėvas buv0 15 laipsnių žemiau

ris

kaip Atlaso. Be to, jis ger- dabar gyvena 
damas alų saliune iškandęs pašalpos, 
puskvortinį stiklą ir nurijęs 
šukes. Kai kiti paprašę jį tą 
štuką pakartoti, jis sukram- 
tęs ir prarijęs beveik visą 
stiklą. Greitai šnekėdamas,
Mikas išvyniojo iš sulamdy
to laikraščio sugrusto stiklo 
ir, paėmęs jį saujon, viską 
susipylė gerklėn ir prarijo.
“Štai,” sako, “žiūrėkit, jei
gu netikit!” Toliau jis gyrė
si galįs praryti skustuvo aš- 
menėlius, vinis ir kitokius 
daiktus.

iš valdžios:

J. Cherniauskas.

zero.

LIETUVIU CIRKAS 
GENTINOJ.

“Argentinos Lietuvių Bal
sas” praneša, kad Povilas 
Rutkus ir Leonas Mažeika 
turi suorganizavę Argenti

MEKSIKOJ DREBĖJO 
ŽEMĖ.

Kūčių dienoje Meksikoj 
drebėjo žemė, ir kai kuriose 

noje cirką. Piima jiedu dir- vietose labai smarkiai, 
bę kaip akrobatai ir stip- Ometepec’o mieste iš 1,000 
ruoliai pas kitus. Dabar Įsi- namų neliko nei vieno svei- 
taisvtas jų biznis esąs ver- ko. Bet iš žmonių, rodos, 
tas ‘ keliasdešimts tukstan- niekas nenukentėjo, nes že- 
čiu pezų. Jie turį mokytų me pradėjo drebėti pamaži 
arkliu, šunu, beždžionių, ir gyventojai turėjo laiko iš 
viena*mešką ir keliata kita- namų pasišalinti. Tolyn po- 
taučiu akrobatu bei klaunu. žeminiai smūgiai ėjo vis 

stipryn ir žemėje pradėjo

Petys arapytas

Sut ai anųis
ykruskeli

ER!SPAIN EXFEL!

Iš New Britain, Conn.

Kai tik darbininkai čia 
pradėjo organizuotis i uni
ją ir reikalauti geresnio at
lyginimo už darbą, tai tuoj 
atsirado šunelių, kurie pra
dėjo skusti unijistus bo
sams. Susipratę darbinin
kai vadina tokius skundi
kus išgamom. Gaila, kad tą 
išgamų darbą varo kai ku
rie musų lietuviai. Kapita
listais jie nepaliks ir orga
nizuotų darbininkų tarpe 
jiems vietos nebus.

M. Vaikas.

TRAUKINYS NUPJOVĖ
ŠUNIUI VUODEGĄ.

Iš Australijos pranešama 
šitoks atsitikimas: Netoli 
nuo Sydney miesto šuo 
graužė kaulą ant gelžkelio. 
Užėjo traukinys. Šuo prigu
lė prie žemės, kaip blynas. 
Kai traukinys praūžė, šuo 
pašoko ir, palikęs kaulą, ro
vė namo. Parbėgo sveikas, 
tik vuodegos jau neturėjo.

Naujų Metų 
Linkėjimai

ATHERTON’S
FURNITURE CO. 

Brockton

LINKĖJIMAI NUO

ALDERMANO
JOHN MURPHY.

Sveikiname Su Naujais 1938 Metais.

5 Christmas Club užsidaro Gruodžio 31 d.
5 Įsirašykit Dabar,
r a a XS.a a XX aa-sa> a

SVEIKINAM SU NAUJAIS METAIS

Musų Lietuvius Draugus, kurie per virš 60 metų 
su mumis vedė reikalus . . .

CURIT9
FEDERAL SAYINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

of fiflOCKTOFCOSMAUZSO I91T
40 LEGION PARKVVAY 
Brockton, Massachusetts

(“Taupykit, Kur Taupymai Apdrausti.”)rečiu Kasxu.us LAIŠKAI MAIKIO TĖVUI

TĖMYTINA.
KACHAVS SALVE (Mostis) nau

ja ir dideliai skirtinga GYDUOLĖ 
tiem- žmonėms, kurie kenčia r.uo 
ECZEMA (nupuškimo), Poi-on Ivv, 
Athe’etes (sutrukimo ir niežulio ko
jų pėdų), nuo nepagydomų niežulių, 
ir n”o dauge io kitų išbėrimų, toji 
MOSTIS labai pasekminga gyduolė. 
Kaina tos MOSTIES 70c. prisiun- 
čiant Money Orderį, C.O.D. 80 centų. 
Ta Stebėtiną Mostį galima gaut pa
rašant pas:

KACHAN LABORATORIES, 
NORTHBORO, MASS.

ITALIJA ATŠAUKĖ SA
VO LAKŪNUS IŠ KI

NIJOS.

Pereitą sąvaitę Į Honkon
go uostą atvyko 17 italų 
aviatorių, kurie iki šiol mo
kindavo Kinijos kareivius 
skraidyt orlaiviais. Jie pa

darytis plyšiai. Per 24 va
landas buvo net 36 smuepai.

UŽPUOLĖ FORDO DAR
BININKU MITINGĄ.

Kansas Cityje užpereitą 
subata vietos Fordo dirbtu
vės darbininkai susirinko 

reiškė grįžtą atgal Italijon, pasitarti apie streiką. Į upi
nes fašistinė valdžia visus jos sa-ę per langus pradėjo 
juos iš Kinijos atšaukusi. kažin kas šaudyt.

Gaisras \\ ashigtone.

Pereitą sąvaitę ugnis Washingtone sunaikino Hahn Shoe 
Co. triobesj, padarydama $603.000 nuostoliu. Vaizdelis pa
rodo gaisrininkų mašinas veikiant pačiai n Įkaršty.

WORCESTER, MASS.

CHESNEY’S
CANTEEN

GERIAUSI ISSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

Visokia Degtinė. Likeriai, Vynai 
ir visokių išdirbysčių ALUS.
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS! 

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS” 
pavieniais numeriais
90 M1LLBURY STREET

WOR<'ESTER. M ASS

į

u

Rašau gromatą staršam 
vyčių generolui, apznaimin- 
damas jo visokiai biogaro
dijai, kad aš apturėjau pa- _ . ITrsĮZA IIlf . . 
viestką, kad jo batams jau PAJlEŠilOJIMAI
reikalingi generoliški pad- 
nackai. Ir prie to da jis ma
ne kviečia Į Saubo<toną ant 
bačkutės. Taigi apznaimi- 
nu, kad ant bačkutės aš ne
busiu, ale ant šiušių tai įde
du money orderį ant S4.00, 
ba mes čia du jo frentai su- 
sidėjjom po dvirublę. Tai 
yra aš pats ir tas, ką apie 
Raseinių Magdę sukdavo.
Taigi, kai įsitaisysi šiušius
su gerais padnackais tai ne- Pajieškau brolio p^.
UŽmil’Sk mudu aplankyti ėio, paeina iš Višakio Rudos. Suval- 
musų Lynno karalystėj. k,JOS- Pr?sa9 Ji rati at įšaukti. Jis

Senas frentas,
A. J. Garshva.

Pajieškau pusbrolio .JONO BRO- 
GIO, Rudamino- parapijos, Rudelės 
kaimo. Prašau atsišaukti, nes yra 
svarbus reikalas. Jei kas j> žino pra
šau man pranešti, busiu dėkingas. 

.Juoza= Keršulis (1)
775 E. ISth st., Paterson, N. J.

APSI VEDiMAI.

Pajješkau apsivedimui vaikino ar
ba našlio apie 50 metų, tik negir- 
tuoklio. Esu pasiturinti. Atsišaukda
mi prišiųskite ir savo paveikslą. Ad
resuok it taip: A. B. (2)
253 Broadway, So. Boston, Mass.

ii kl ii L oL

PRANEŠIMAS

GERB. LIETUVIAMS PRANEŠAME, KAD

SAKOYICZ'i

PERKELTAS NAUJON VIETON

298 Park Street, Kam? Spruee St.
LA7/RENCE, MASS.

UŽLAIKO VISOKIUS VALGOMUS PROIH KTUS, 
yVISOKiOS RŪŠIES MĖSA ir PAVKšTiENOS.

Ir visados kainos žemiausios.

Įg$ laibai didelio pasirinki mas visokių valg'ių šventėms.

Telefonas: 26097
1-4 ,’v ’.t Tf.T 'r? yn 1

gyveno Gardner, Mass., iš ten išva
žiavo kur apie Chicagą. Kurie žinote 
kur jis randa-i. malonėkite pranešti 
man jo tikrą adresą, busiu labai dė
kingas. Frank Pranaiti- (2)

1654 N. Emerson st., Portland. Ore.

Kviečiame ir jus-—
Kaipo nuolatinio darbo pasekmė, 
šioji Banka yra ištobulinta duoti pil
ną patarnavimą ir bile vienam iš jus, 
kurie dar nesat mus depozitoriais, 
tai kviečiame kad ir jus musų depo
zitoriais taptumėt.

HOME
NATIONAL BANK

d/ BROCKTON
34 SCHOOL STREET

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

| ELEKTRIKINIŲ DAIKTŲ SANDĖLIS

ROBINSON HOME APPLIANCES
_________15 BELMONT ST., BROCKTON

Su per Het 
I'yram:c 

Spt aker 
Automatic 

Vol. Control 
Standard 

and
Shorl Wav?
Europe 
Germany 
France 
Italv. et c.
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Šeštas Puslapis

JVVoterims Pasiskaityt
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

"i|!i vazoną ir auginkit iš jo 
ji i krūmą. Jo keli lapeliai Įdėti

Į i pyragą ar pajų duos lemo- 
| j no kvapsnies. Lapeliai de
lbdami i blėtcs apačią, po pa-

J| i jum arba po pyragu.

Ček<!oiakijos Gražuolė Ant Ledo.

LIEKNOSIOS LINIJOS 
PABAIGA.

Iki šiol lieknoji linija dar 
tvirtai laikėsi. Bet štai 
“Neue Freie Presse’’ prane
ša. kad Paryžiaus ir Xew 
Yorko madų karaliai pasi
ryžę suduoti paskutinį smū
gi šiai “kauluotai” “linijai.” 
Toji linija dabar priklau
santi jau praeičiai. Drauge 
su šios linijos dingimu turi 
pasitraukti ir visi tie mode
liai, kurie reprezentavo šią 
liniją. Dabar iškilusi nauja 
mada, kurioje svarbiausia 
yra dekoltavimas ir drane- 
ravimas, kurie reikalauja 
vešlesnių formų. Rubenso 
laikų riebioji moteris dabai 
nebegris i madą, nes musų 
laikų sportiškoji moteris n - 
begali tiek nutukti, kaip a- 
nų laikų moterys. Bet se
kant madą, visos motervs 
turės pasirūpinti, kad jų 
rankos ir kaklai nebebūtų 
gysluoti. Hclywoode naujo
ji mada sukėlė ištisą revo
liuciją. Net Gretai Garbu Ii 
Marlenai Dietrich Įsakyta 
Putinai per artimuosius mė
nesius pasirūpinti, kad jų 
veidai nebebūtų prakaulus. 
Geriausios revjų šokėjos šį
met turėsiančios sverti ne 
mažiau, kaip 136 svarus. A- 
merikos vvram

arba benzoinas, 
Jei žaizda gili ir 
plovę ir aprišę 
pas daktaru.

ir aprišti, 
skaudi, nu
tilo j eikite

Vynuogių pončas.
lemonų sunka 
orandžio sunka 
paintė vynuogių sunkos 
puodukas cuk aus 
puodukas šalto vandens 
paintė obuolių sunkos

Viską gerai sumaišykit. 
perkeškit ir Įdėkite gabalą 
edo. Pončas bus gatavas. 

Gėrimas blaivas.

Visi odiniai daiktai laiks 
niuo laiko turi būt r.ušluos- 
Įtyti aliejuotu skuduru, o 
i tas apsaugos odą nuo per- 

ižiuvimo ir nuo sutrukimo.

3
1
1
1
1
1

ccncas.
trintu zei

-Ui: S. 11
U pl£. VL ' 
lėlius

Žcmvuogią
1 paintė
6 lemonų >unka
2 Grandžių 
2 orandžia

: edidelius gi
1 galionas vanden 
1 svaras cukraus 
Viską gerai išmaus

•ridėję ledo 
kitę. Tai bu;
nesvaiginamas gėr

ra.

kitę

Skalbiant baltus 
reikia vanoti tik drungnas 
vanduo ir baltas muilas. 
Nuo stipraus muilo ir karšto 
\ andens jie pagelsta.

Kad gavus daugiau skys- 
imo iš spaudžiamo lemo

lo, tai prieš pat spaudžiant
reikia
minutu

pai-
kari

ūky u 
tame

dešimts
‘ t-l... - -ij .

■Rite ir 
tsaMv.Lcčlivi .
tačiau

vyšnių
1 paintė 
1 lemono 
1 paintė 
Cukraus 
Viską gerai sumaišę Įdė- 

gabalą ledo. Tai irgi

vyšnių sunkos 
sunka
šalto vandens 
pagal skoni

naujoji ma
da labai patinkanti, o revjų nesvaiginamas gėnm
šokėjos negalinčios atsi-----------------
džiaugti, kad jos galės val
gyli viską, ką tik panorės.
Ir Vienoje naujoji mada su
silaukė didelio pritarimo.
Ypatingai patenkinti tuo 
Vienos kepėjai, kuriem liek
noji linija pridarė labai 
daug nuostolių, nes moterys 
visai nebevalgė duonos ir 
keiku.

NAUDINGI PATARIMAI.

MOTERŲ KOJOS EINA 
DIDYN.

Karštas uksusas 
s baltas vandens 
diruotu mediniu

is.ma
dėme:
baldu.

V-

Ar žinote, kad balsavitnc 
ūsę moterys, pirmiausia iš- 

■lovoio Y. yomingo valstijo- 
e, 1869 metais?

Verdant mėsą Visuomet 
ariau pasudyt jau baigiant 
irti.

armėnams 
rimai.

KAIP IŠDIRBTI STIRNOS 
KAILI PIRŠTINĖMS.

KELEIVIS. SO. BOSTON

c:a mat cettosiovak įjos čiuožikę. p-ię Verą Hrubą, de-
monstruc ;. ; figūrini čiuožimą New Yorke. Ji atvyko A- 
merikon emos sporto karnavalą parodyt, kai čiuožia 
merginos Europoj.

Ne vienam farmer 
.-įtaiko nušauti stirną, bet 
jis suvartoja tik mėsą, o kai , • 
H numeta. Tuo tarpu stirnos 
kailis yra puiki medžiaga 
pirštinėms, tik ji reikia iš
dirbti šitokiu budu: Įdėk i 
viedrą vandens kvortą ge- 

gerai juos iš-

•iui na- vi4®kai išdžiūtų. Tada gerai. sipirkti; bet pirktinė nėra 
; kaili ištampyk, išmaigyk. tokia gera. Nors ji išrodo

Skalbiant vilnonius dra
bužius, niekados netrinkit 
ant lentos arba mašinoj, tik 
rankom gerai išspaudykit 
šiltam muiluotam vandeny.
Keli šaukštai glicerino, Įpil- sintu kalkių, 
ti i paskutini plovimo van- maišyk ir pamerk kaili. Te- 
deni, padarys vilnonius už- gul pamirksta 3—4 dienas, 
siklojimo “blanketus” taip Tuomet išplauk kalkes ir 
kaip naujus. i pamerk kaili i šaltą vande-

---------  iii, kad išmirktų klijai. Te-
Išskalbus šilkines koji

nes, reikia jas keliai-' van
denimis išplauti, kad nelik
tų muilo. Nereikia gręžti, 
ūk vandeni išspausti ir pa
džiauti Davėsv. Džiovinant

kad pasidarytų minkštas,; labai gražiai, bet ji auginta 
zomši.šitaip išdirb- prievarta, todėl persodinta 

tas kailis i.siliks su plau- Į daržą ilgai skursta, iki pū
kais. Pirštin.s iš jo galima pranta prie sunkesnių są-
siuti plaukai- i vidų. Jos bu? lygų.
stiprios ir šiltos. -----------------

---------------------- KOKS PAŠARAS GE-
RIAUSIS PIENINĖMS 

KARVĖMS.

Alfalfa yra maistingiau- 
ir juo šeriamos 

karvės duoda daugiausia 
pieno. Tečiau nevisui- ji au
ga ir šaltos žiemos ją kar
tais užmuša. Sekantis ge- 
riausis pašaras pieninėms 

vra dobilai, bet
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NAUJIEMS METAMS.
Ar tai mieste, ar tai kaime, 
Nauji metai neša laimę;
Ir kiekvienas laukia, tiki 
Apturėt iš jų laimiki.
Mes artėjant Naujiem Metam 
Viens kitam linkėt Įpratom.
Ir tokiais atsitikimais 
Linkim laimės net vežimais. 
Petras linki laimės Jonui, 
Jonas linki dailiai Onai,
Simas linki tik Barborai—
Ir visi jų geri norai.
Sako: baigsis Barbės bėda. 
Ištekės ji ši mėsėdą.
O jei imsime Antaną.
Gaus ir jis nešpetną paną.

Atsisėsk it sau prie stalo.
Pasiskirkite algutę
Ir galėsit ramus būti;
Tik bendrovei susirinkus
Sudrebės gal jūsų kinkos...

Lietuvos kaimiečiams:
Nors ir kieta jūsų oda. 

į Bet kai lupa—pasiduoda, 
j Lupa. lupa gana dailiai, 
i Kol numauna visą kaili, 
j Jums, be abejo, reikėtų 
: Gauti kaili daugiau kietą:
' Geležies, ar plieno prasto. 
Kad lupikai r.eikastu.
Ir linkėtina biskuti 
Akylesniem kiek nors būti, 
“Tautos vadams" nesiduoti 
Užu nosies vis vedžioti.

Moterų kojos darosi vis 
didesnės ir didesnės. Per 
kelis paskutinius metus mo
terų čeverykai padidėjo vi
su “šaižu.” Avalinės madų
ekspertai, kurie nesenai Bo- viduje, reikia žiūrėti, kad 
stone turėjo 18-tą konvenci- nebūtų arti didelio karščio, 
ją, sako, kad neužilgo mo- Taip išspaustos ir išdžiovin- 
terys dasivys vyrus čevery- tos kojinės bus stipresnės ii 
kų didumu, o gali būti, jog daug ilgiau dėvėsis. 
ateity jos dėvės da dides
nius batus, negu vyrai. Prie
žastis to esanti dabartinė 
čeverykų mada. Kaip tik 
moterys pradėjo nešioti 
liuesus, žemomis kurkomis 
ir visaip iškarpytus sanda
lus, taip ir pradėjo jų kojos 
eiti didyn.

Tos moterys, kurios ne
nori, kad ju kojos didėtų, 
turėtų dėvėti čeverykus iš 
Čielo odos gabalo, kuris 
•suveržia koją, o ne iškarpy
tus batelius. Iš siaurų dir
žiukų padaryti sandalai 
daugiausia iškraipo kojas.

Kad mėsa greičiau išvir
tų ir butų minkštesnė bei 
trapesnė, tai verdant reikia 
Įpilti šaukštą uksuso.

Pasodinkit lemono

VANDUO SU MUILU
YRA GERIAUSI VAIS

TAI ŽAIZDOMS.

Daktaras John Moore- 
head, vyriausis “Post-Gra- 
duate” medicinos mokyklos 
New Yorke profesorius, pa
taria visas žaizdas greitai ir 
gerai kelis kartus nuplauti 
apšildytu vandeniu ir mui
lu. Jisai sako, kad jei visos 
žaizdos, kokios gaunamos 
automobilių nelaimėse arba 
dirbtuvėse, butų tuoj gerai 
su vandeniu ir muilu nu
plaunamos, ir jei bent į še
šias valandas po nelaimės 
žaizdos butų apžiūrėtos gy
dytojo, tai 50 nuošimčių su
žeistųjų. kurie dabar mirš
ta, butų galima išgelbėti. 
Didžiuma sužeistųjų miršta 
ne dėl sunkaus sužeidimo, 
bet dėl vėlesnio užsikrėtimo 
ir kraujo užsinuodijimo.
* Taigi, susižeidus, patarti- 

tuojaus žaizdą gerai iš- 
_ -lauti šiltu vandeniu ir stip
riu muilu, paskui užpilti ko
kio antiseptiko, kaip jodina

KAIP PRADĖTI ANKS
TYVŲ DARŽOVIŲ.

Kas turi prie namų darią 
ir nori pasL dinti daržovių, sis pašaras 
patartina jas pradėti jau

rul pamirksta vieną parą. kovo mėnesy. Kopūstų, to- 
Tada pamaigyk gerai muili- meičių ir kaiifijorų galima 
iiam vandeny koki pusva- pasisėti m diniuose bak- 
landj. Po to paimk šaukštą suose ir laikyti virtuvėj, 
druskos, šaukštą alūno ir dažnai palakant. Kai išleis karvėms 
šaukštą baltojo vitrioliaus antruosius lapelius, tuomet juos reikia atsėti kas antri 
(white vitriol). Ištirpink vi- rasodą praretinti, paliekant metai, tuo tar^pukai alfalfa 
są tai vandeny’ ir užpilk ant vieną diegą nuo kito per gali augti keliatą metų nuo
kailio, kad visą apsemtų, pusantro co. r. Prieš sodi- pirmo pasėjimo. Motiejų
Tegul pastovi per 24 valan- nant Į darią, reikia išnešt kai (timothy hay) piene
Jas. Tada gerai išgręšk ir su baksais i auką, kad pri- žvilgsniu yra prastas paša-
ištepk odminių tepalu (eur- prastų prie atviro ir šaltes- ias, bet jie lengvai auga ir 

įrier’s oil). Tuomet paka- nio oro. Ir laistyt reikia ma- beveik nereikalauja atsėji- 
bink prieš saulę ir tegul pa- žiau. Šitaip “pakentėję,” mo.
džiūsta porą dienu. Po to iš- diegai greiči; u darže prigys Mišrus šienas yra geriau- 
plauk tepalą muilinam van- ir geriau augs. žinoma, ra- sis, kuomet anksti nušienau-
deny ir vėl padžiauk, kad sodos galima ir gatavos nu- tas. Nors anksti šienaujant

~  ~ gaunama mažiau šieno, bet
užtai jis maistingesnis ir 
karvės duos daug daugiau 
pieno. Be to, anksčiau pie
vą nušienavus, galima gauti 
atolo. Todėl ateinančią va
sarą musų farmeriai turėtu 
pasistengti plauti šieną kol 
žolė da žalia ir sultinga.

Kad pievos geriau želtų 
ir duotų gero atolo, pavasa
ri reikia ant jų pabarstyti 
trąšų. Šieno derlius užsimo
kės už trąšas keliariopai. Be 
to, patręštų pievų šienas bus 
maistingesnis ir karvės duos 
daugiau pieno.

“Old Farmer’s Almanac.”

Radio Ruošia Medžiagą Teatrams.

čia parodytos penkios Amerikos judžiu pažibos, kurios pradėjo savo karijerą dainuo
jant per radio. Todėl ir sakoma, kad radio dabar ruošia medžiagą scenai.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

A. B. Telyčėnui. — Labai 
ačiū už linkėjimus, bet daž
niau leisti “Keleivį” nema
nome. Žinoma, butu labai 
gerai, jeigu laikrašti galima 
butų leisti dažniau nekeliant 
jo kainos. Bet tas negalima. 
0 kaina pakėlus daugeliui 
butų persunk u užsimokėti.

J. Benzaičiui. — Maikio 
tėvas labai dėkingas drau
gui už pinigus ir laišką, bet 
i Montrealą tuo tarpu neke
tina važiuot.

—P. Zabielai. — Ach? už 
laišką ir gražius linkėjimus.,

Antanui Lauručiui. — A-
čiu už tokius nuoširdžius 
linkėjimus. Galvosu k i u s į 
draugas išrišot gerai.

Laimė Lakia šleivą Simą.
Gaus jis dėdės palikimą.
Ir tuojau po Naujų Metų 
Užsidės jau bizni platų.
Greit bus galas dienai juodai 
Laimės žvaigždė švies vienodai: 
Ji ir naktį, ji ir dieną 
Laimins žmogų čia kiekvieną.
Naujų Metų šviesią naktį 
Laimės tur visiems pakakti: 
Ką jinai sparnu paliečia.
Tam visus metus ir šviečia.
0 dabar tai atsidusęs 
Aš linkiu iš savo pusės 
Kiekvieniem jau atskirai.
Tik klausykite gerai!

Kunigėliams:
Pasakysiu aš jums stačiai: 
Vyrai jus tikri malatiai, 
Pavyzdingai lupat odą 
Ir vis mėgstate, kas juoda.
Jūsų biznis puikiai sekas. 
Mirkstat kaip taukuos lydekos. 
O jei rėkia cicilikai,
Tai jums įprasti dalykai.
Sunku žemėj juk be skarbo. 
Todėl tęskit savo darbą 
Ir kiekvieną tamsų kvaišą 
Kiškite į savo maišą.
Kad davatkos jus klausytų 
Ir “Keleivio” neskaitytų.
Turit velnią pasigauti 
Ir ležuvi jam nupjauti.

Biznieriams:
Kol da kinkų nepadžiovėt. 
Virskite greičiau bendrovėm. 
Kitiem serus išparduokit 
(Aš visai čia nesijuokiu).
O sukėlę kapitalo

B

Fašistams:
Mussoliniui ir jo bandai 
Linkiu nusisukti sprandą.
Iš Ispanijos kovų—
Pasitraukti be galvų.

Advokatams ir daktarams;
Tegul mušasi ir bados.
Dėl to nėr jokios iškados;
Nes paskiau iš to išeina 
Ištikrujų biznis fainas.
Juk be tokių pacijentų 
Sunku butų jums gyventi.
Ir todėl tegul gyvuoja 
Narsus vyrai mus tautoje!

“Keleivio” skaitytojams:
O jums. mano mvlimie“.
Tiktai <’ero čia linkėju.

' Ir šiuo baigsiu savo dainą, 
į Nes tas laikas greitai eina. 
j Reik sutikti Naujus Metus, 
Palinkėt kitiems sveikatos.

Visą f rentas.

300 Visokių Žolių
Ramunių, Liepžiedžių, čiobralių,

• Kaštavote, Debesylo, šaruočio, Truk- 
| žolių. Valerijonų, Našlelių. Katmėčių 
i ir daugybė kitokių, 25c. už pakelį.
! Geriausios Trejos-devyn<arios 60c. 
3 pakai už S 1.20.

Gaukit žolių suraša. atsiunčiarrt 
10 centu. M. ŽVKAITIS.

SPEN’CERPORT, N. Y.

PARDUODU LIETUV1Š- 
KUS BALANDŽIUS.
- __ _  Juodgalviai, rud

galviai, gelton- 
galviai ir balt- 
galviai. Prisiun- 
ciu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanada 

GEO.
BENDORAITIS 
520 Wil«on St.. 

VVaterbury. Conn.

I GRAŽIOS EILES, DAINOS 
I IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotą puikią paveikslą. 
223 pusi. didžio, apie 150 Įvairią eilių, tinkamą 

dėklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yrs trijų rųėių eilės:

g
TAUTIŠKOS, SEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir tortingiaU'ia eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 

Kiekviena* nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst "Money Orderio". Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam tronvvrte, bet reikia aiioai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prihpmt už 2c markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikr&ičių.)

PALENGVINO BAUSMĘ 
APSIVOGUSIAM TAU-

TiMNKUI.
Inž. Antanas Račiukaitis 

buvo patraukta- tieson už' 
tai, kad eidamas Paniniu 
nes kelių rajono viršininke 
pareigas ir naudodamasis 
tarnybiniu padėjimu, klas
tojęs sąskaitas. ir savinęsis 
valstybės iždo pinigus. Kau
no apygardos teismas jį pri
pažino kaltu ir nubaudė tre
jais metais sunkiųjų darbų 
kalėjimo.

Su Račiukaičiu tieson bu
vo patrauktas ir rangovas 
Adomas Vitkus už tai, kad

KUNIGAMS NESISEKA 
AUTOMOBILIAIS VA

ŽINĖTIS.
Turėdami ponišką gyve

nimą ir į valias'pinigų, Lie 
.uvos kunigai pradėjo pirk
tis automobilius, tik bėda, 
kad automobilių netaip len
gva suvaldyti, kaip gaspa- 
dinę.

Štai, per Šiaulių miestą 
Kuršėnų link važiavo auto
mobiliu Žukančių parapijos 
kunigas Jurkus. Ant siauro
jo geležinkeliuko pervažos 
jis susidūrė su važiavusiu i
Šiaulius

4 merikonai Balsuoju i Pasakos Apie Užkeiktus Daiktus.

garvežiu, kuris 
trenkė į automobilio priekį 

padėjo Raeiukaičiui klas- ir nusviedė jį į šalį, šoferia- 
tuoti sąskaitas ir dalinosi vusio kunigo visai nesužeis- 
vogtais pinigais.
gaidos teismas 
kaltu ir nubaudė vienenais 
metais paprasto kalėjimo, 
bet nuo bausmės ati.ido.

Račiukaitis su Vitkum 
apygaidos teismo sprendi
mą apskundė Apeiiacijos 
i ūmams. Rūmai nusprendė:
Kauno apygar 
sprendimą, k
Vitkų, patvittinti; bet Ra- ŠIAULIUOSE GIRTI GIR- 
eiukaičiu’ nutarė bausmę TĄ AREŠTAVO, 
sumažinti ligi dviejų metų Tūlas šiaulietis Augustas
sunkiųjų darbų kalėjimo. Benietis lapkričio 22 d. ge-

---------------- i rokai viename restorane
įkaušo ir smarkiai svirdu
liuodamas žygiavo Pašto 
gatve. Siaura pasirodė jam 
ta gatvė, užkliuvo jis nese- 

rupesčiu

šis vaizdelis parodo Southbury, Coiųl, piliečius balsu 
prieš fašistus. Vokiečiai naciai buvo tenai nusipirkę ■ 
rų žtmės plotą ir norėjo Įsisteigti “Amerikos toki- 
kempę. Piliečiai visuotinu balsavimu nutarė fati.-uų . 
leisti.

HITLERIO AGENTAS AME
RIKOJE.

čia matome ti 
kuris šiomis ii;.-: 
New Yurka:1, I 
jį buvo suruošta 
mcnstracija. Jis 
Eritz YViedema.

er.o agentą, 
mis atvyko 
tiojuus prieš 
protesto de- 
dina i: kap.

liaudy, 
ir šian- 
nema-

.! pasakų apie užkeiktus 
mėje pinigus, turtus ir lo

bus, kurie esą
oriuos galima 
k žinant
utį. Galima esą ir be pa- 
apties žinojimo užkeiktus 
irtus iškasti, jei tik žinai 
krai, kurioj vietoj jie už
arti. Bet sužinoti vietą, ku- 
oj tuitai užkasti, gali tik 
; ktį. Esą naktimis užkeik- 
pinigai “dega,” t. y. vir

tos vietos, kur jie už
kasti, pasirodanti melsva 
liepsnelė. Pamatęs liepsne
lę, turi tuojau mesti ant jos 
kokį daiktą iš savo rūbų ai (

Jei užmesi batus ar-įlusa1' 
tai kasti, kolj, . 

surasi pinigus, bereikės tik !Rlu 
kokią pėdą giiumon; jei už 
mesi diržą, tai, kasti reikės. . . 
jau iki juosmens, o jei kepu- i ‘?ac 
re, tai reikės iškasti duobę 
žmogaus aukštumo, kol lo
bio prisikasi.

Lobius, pinigus esą už
kabdavę ir užkeikdavę.
Drieš mirdami, seni šykštuo
liai, kurie nenorėdavę, kadi 

u sukrauti turtai atitektu

i amsesnioj musų 
dnčiujų tarpe, dar

alima išgirstio

užkeikimo

suje

ipavo.
klumpes

Tokių pasakų liaudy ne
maža. O dar daugiau tokių, 
kuriomis užkeikti turtai dar 
niekeno nėra surasti, nes 
niekas iki šiol dar nežinąs

užkeikti ii ju užkeikimo paslapties, 
esą iškasti ■ jį kur jr j-ajp ros paikos 

pas- {atsirado?
Pasakoms apie užkeiktus 

turtus pagrindą davė laiks 
nuo laiko žemėje atrandami 
pinigai, auksas ir kitokios 
brangios vertybės. O atsi
rado jie žemėje labai papra 
stu budu. Lietuva senovėje 
yra pergyvenusi daug nera
mių laikų, visokių sumiši
mų. Teriojo ją kryžiuočiai, 
gudai, lenkai. Vėliau buvo 
užplūdę švedai, franeuzai, 

Buvę sukilimų, taip 
vadinamų lenkmečių. To- 

sumišimų metu žmonės 
dažnai būdavo užpuolami ii 

Kad turtas, y- 
pinigai ir kiti brangus 

daiktai nežūtų, žmonės tu
rėdavo juos slėpti. Geriau
sia paslėpimo vieta būdavu
si žemė. Tai dažniausiai ir 
užkasdavo savo auksą ar pi
nigus į žeme, supvlę iuos į

damas. Automobiliui suiau- 
parnai ir

sudaužyti žibintai.
Kunigas Daukantas, va

žiavęs savo automobiliu, su
rdute su Amalerio vairuo
tu automobiliu, kurį apver
tė ant šono, o pats užvažia
vo ant šaligatvio ir atsitren- 

teismo kė i elektros stulpą.

t itkų apy- 
piipažino

iek lis iiecu

žyti priekiniai 1 apiplėšiami.

Daug 
i

kas mėginę tuos 
k

tur-

PANDĖLIO TEISMAS NU
BAUDĖ PRIEŠ 20 METU 

MIRUSĮ ŽMOGŲ.
Rokiškio apskrity, Pan 

dėlio teisme buvo gana juo

NAUJAS KALĖJIMAS 
“LAISVAI” LIETUVAI.

Kauno laikraščiai prane
ša, kad tautininkai esą nu
tarę statyt naują kalėjimą niai savivaldybės 
Kaune. Jam skiriama iš čia pasodintus medelius, su- 
pradžių 1,000,000 litų. Ta- pyko, ėmė ir nulaužė vieną 
čiau iš viso kalėjimas kaš- liepukę, Riekdamas, kam ji 
tuosiąs apie 3,500,000 litų. jam kelią pastojusi ... Tuc 
Išrodo, kad tautininkai pla- laiku iš kito restorano taip 
nuoja visą Lietuvą tenai už- pat išėjo du įkaušę draugai 
daryti. Kalėjimas busiąs Al. Gaputis ir Ben. Juozu- 
statomas prie Ukmergės pi. paitis, kurie pripuolė prie 
už Geležinių vaitų, kur Tei- Beniečio ir ėmė jį barti už 
singumo ministerija esanti medelių laužymą. Besigin- 
įsigijusi 180 ha žemės. Ka- čyjant, jeidu nutarė Benietį 
dangi iš kaito sunku tokią “areštuoti,” griebė po pa- 
didžiulę statybą įvykdyti, rankiu ir atsitempė nuova- 
tai statoma busią dalimis, don. Čia papasakojo visą is- 
Pirmiausia bus statoma da- toriją, o Juozupaitis net su
lis korpuso ir dirbtuvės 500 : si jaudinęs verkė: “Mes so- 
kalinių. dinam mieste medelius, c

Pastačius naują kalėjimą, tokie tipai juos laužo... Už- 
Kauno mieste esąs kalėji- darykit jį į kalėjimą’” Poli- 
mas busiąs paliktas tardo- cija Beniečiui’ už medelių 
miesiems ir nubaustiems ne laužymą surašė protokolą, 
daugiau, kaip vienenais me- o “tvarkos dabotojus” pa
tais kalėjimo, o taip pat ad- siuntė namo išsimiegoti, 
ministratyviai nubaustiems. ----------------

TELŠIŲ VALSČIUJ PER
ŠOVĖ MERGAITĘ.

Rubežaičių kaime, T Išių
valsčiuje, žilevičienės 15 .

__ _ metų amžiaus sūnūs revol- ;aml užkeikiamą turtą vel-
kingas įvykis, sukėlęs daug veriu peršovė tokio pat am- n-° globai, kuris turėdavęs 
skanaus juoko. Naujasodės žiaus tarnavusią pas juos daboti, kad niekas, kas už- 
kaimo gyv. Jonas Bistuvis mergaitę—piemenę iš Tel- keikimo paslapties neat- 
padavė į teismą to paties šių m. Ličkunaitę. " i sPės, negalėtų jo išsikasti.
kaimo gyventoją G. Spirą žilevičenė slaptai be lei- Pasakojama, pavyzdžiui, nepasakęs. Paslėptas turtą 
už įžeidimą. dimo laikė revolveri, apie kad viena šlykšti senė, prieš išgulėdavo dešimtis ir šini-

Bet rašydamas teismui kuri žinojo jos sūnūs ir tą mirdama, sunvlusi i varini tne metu knl kas nors ii ny

Kiek vėliau esą numatoma 
pastatyti ir moterų kalėji
mą, nes dabar esąs Zarasuo
se moterų kalėjimas neata-

ARKLYS UŽMUŠĖ SENA 
ŽMOGŲ.

Vieną vakarą iš Šiaulių 
važiavo namo Gasporas

koki geležini puodą. Užkas-■ ? . r*';<■ Kasant,
davo, žinoma, slaptai, nie- "Ultai.. . aį|iau;
kam nematant ir anie na- e>a* UZkda-.u. , liesK & i ... ~ rmino i ur ii’ uruo ivj_

keliatą metų
gui prisisapnavę, kad jeigu 
jis nueisiąs į piliakalnio vir
šūnę naktį su bažnytine 
procesija, tai užkeikti turtai 
patys į viršų iškilsią ir juos 
galima busią pasiimti. Ku
nigėli? taip ir padaręs. Ilgai 
negaišuodamas, liepęs vi
siems savo parapijonims 
vakare susirinkti prie baž
nyčios, pasiėmęs visas šven
tenybes ir su minia davatkų 
nuėjęs naktį į piliakalnį. 
Bet pinigai nekilo. Mat, bu
vę užmiršta pasiimti kai ku
lių tulšių iš bažnyčios. Bet 
antrosios procesijos jieškoti 
turtų kunigas jau nevedė. 
Tačiau dar ir šiandien ne-

Telšių apskr. ligoninę ir bu- {pečiaus stovėjo pasislėpęs šviesesni žmonės jau netiki. maza kas tiki. kad Tterų 
vo padalyta operacija. Sun- jos žentas, kuris viską ma- bet vra dar nemažai ir ti
ktai sužeisti jos viduriai. , tęs ir girdėjęs. Vos tik senė Rinčių. Įdomu, kad tokių 
Nors tikimasi, kad nukentė- numirusi, žentas nuvilkęs lengvatikių atsiranda dar ii 
jusi pagis, tačiau jos būklė jos kūną prie užkeiktos vie- tariamųjų inteligentų tarpe.

tos ir numinusios ranka atsi- Apie tai *" liudija, kad ir ši- 
kasęs pinigus. toks atsitikimas. Netoli Tve-

Arba vėl, kitą kartą mi- rų miestelio, Žemaitijoj, yra 
ręs senis. Prieš mirdamas aukštokas kalnelis, kurį vie- 
taip pat užkasęs savo pini- tos gyventojai vadina pilia- 
gus jaujoj po slenksčiu ir kalniu. Sako, kad toj vietoj

kitiems. Užkeikdavę su tam
tikrom ceremonijom, paves

kam nematant, ir apie pa
{ slėpimo vietą dažniausiai 
Į žinodavo tik pats vienas už
kasto turto savininkas. Apie 
paslėptą turtą pasakydavo 
savo vaikams tik prieš pat 
mirdamas, o neretai taip ir 
mirdavo, niekam paslapties

Atejus teismo dienai Kal
tininkas, žinoma, Į teismą 
neatvyko. Byla buvo spren
džiama ir be jo. Teisėjas, 
išklausinėjęs liaudininku, 
paskelbė sprendimą, kad 
Silvestras Spiras, pripažin
tas kaltu ir nubaustas 7 pa
ras arešto arba 100 litų. Bet 
vėliau teismui buvo praneš
ta, kad minėtas kaltininkas 
miręs ir byla buvo panai
kinta.

BIRŽŲ APSKRITY BRAN
GUS PAŠARAS.

Paskutiniuoju laiku apie

i m kuni-

naitė prieš veidrodį suka- į mano ranka,” manydama, “įtarimas,” kad jis savo lo- 
vosi savo plaukus, jai susu- žinoma, kad niekam neateis bį užkeikęs. Taip pamažu 
ko: “Ar nori, kad nušau- j galvą pasinaudoti jos ran- atsirado ir visokios pasakos
ciau?” ir tuo pat metu pasi- ka, kaip kastuvu, ir lobis apie “užkeiktus” ir nakti 
girdo šūvis ir Ličkunaitė čia liks nepaliestas. Bet, senei, mis “degančius” pinigus, 
pat sukrito. Atvežus ją į{ savo pinigus užkeikiant, už šioms pasakoms šiandien

piliakalny tikrai yra užkas
tu turtu. K.

(“L. U.”)

labai rimta.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

MYTAI APIE KRISTŲ

m iii visšrn'o Hcirilln Kalėdų ir \ dykų šventes, o dabar, .. mažai pasaao, \pac aooiių, krikščionys vadina pagonis
tinkąs “gyvenimo reikalą- Norkus, 70 metų amžiaus nes daug dobilų sunaikino į viais. Atrasite kad r°t b

Biržus labai pabrango pa-{Knygoje rasite legendas ar/e Kristų. užkeikęs juos šitaip: “Kas senovėje buvusi lietuvių pi 
sąrąs, ypač ^dobilai ir šie- j įl?ea^o suun'°mįa.e,.r.^.-, .r ““rtpa(jėS šioj vietoj dvylika lis. Pilį užpuolę priešai. Pi
nas. Dobilų 15 svarų punde-j tikime į kristi; tod-. turime gaivu, galės auk«a išsikas- lies gynėjai, nesitikėdami 
lis Kainuoja po nią. ir- žinosite kaip krikščionys pa-:isa-Įti. Jaujoj buvęs pasislėpęs nuo priešu apsiginti ir įssi-

Lkinmkai šiemet tetun Į ™_o nuo pagonų pa?aką apie kristų. to senj0 hemas, kuris pa- gelbėti, užkasę žemėn visus

LAZDIJŲ KAILIADlRBIS
PABĖGO SU KAILIAIS.

Lazdijuose gyveno kai- 
liadirbis Dauguvietis. Pri
ėmęs iš apylinkės ūkininkų 
daug kailių išdirbimui, jis 
prapuolė su visais kailiais.

vimams,” jau per mažas. vyras. Radviliškio vieškely,
---------------- ties Bertuičių kaimu jo ark-

APIE GELGAUDIŠKĮ ly« kažinko pasibaidė, šoke 
NĖRA VANDENS. į griovį ir išmetė iš ratų se- 

Šįmet Gelgaudiškio valse, nuką, kuris vietoj užsimušė, 
daugumai gyventojų truks- ----- ----------------------------------
ta vandens, nes šiame vals
čiuje gyveną ūkininkai be
veik visi naujakuriai, kurių 
daugelis neturi šulinių. Ki
tais metais vandens užtek
davo kiekvienam iš turimų 
kūdrų (prūdų), bet šįmet 
beveik visų kūdros išdžiuvo 
dar pavasari. O kadangi va
sarą ir dabar rudenį visą 
laiką beveik nebuvo lietaus, 
tad daugelis vandenį veža 
jau per visą vasarą ir rude
nį. Prie te darbo sugaištama 
daug brangaus laiko ir susi
daro daug nepatogumų.

Bijoma, kad taip sausai 
neužšaltų, nes vandeni dau
geliu1 prisieitų vežt ' iš Ne
muno.

viais.
lietus. Dėl pašaro stokos at-! kada Kristas ~;r 
pigo gyvuliai, ypač karves.

Uruguav’aus Lietuvių DarlAninkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

džia Urug. Soe. Tart. Liet. skyrius.
“NAUJOJI BANGA Suv Vafstijo-

ZARASUOSF. NUGRIO
VĖ CERKVĘ.

Viešojoj aikštėje buvusi 
stačiatikių cerkvė jau nu
griauta, liko tik krūva jos. 
trupinėlių ir aplink švento
rių augę aukšti medžiai. 
Nugriauti cerkvę buvo ati
duota iš varžytynių Ma
kauskui. kuris už tą darbą 
gaus apie 1500 litų. Naujai 
carkvei statyti yra asignuo
ta apie 15,000—17.000 litu 
ir bus duota nemokamai 
medžiaga. Būgos gatvėje 
jau pradėjo dirbti pamatus.

f T v w • — •Užrašinėja

šitas 18 metų amžiaus vaikė
zas, Paul Dtvyer, yra kaltina
mas nužudęs Maine’o valstijoj 
daktarą ir jo žmoną. Jis buvo 
sugautas Nev Jersey valstijoj, 
čia jis parodytas teisme užra- 
šinėjant savo bylos eigą.

PER PRIEVARTĄ BRU
KA KLERIKALIŠKA 

SPAUDĄ.
Mariampolės apskrities 

ūkininkai labai nusiskun-' 
džia, kad kunigai per prie
varta bruka jiems savo kle- 
rikališkus laikraščius.

jisai buvo nukrvžiavotas.
MYTAI APIE KRISTŲ knyra tu-

■ ri 111 puslapių. Kaina tikta: : b cen- 
• tai. Galima gauti “Keleivio” afis< 
i ba pas

T. J. KUČINSKAS.
3501 So. Union Avė., 

CHICAGO. ILL.

ar-

klausęs: “Ar gaidžių gal- savo turtus, o patys kovoje 
vų?” Senis, manydamas, visi žuvę. Dabar esą tie už-

įkad kalba dvasios, atsakęs: kasti turtai “degą”—žmo- « ir Kanadoje kainuoja doleris. 
{“Kad ir gaidžių.” Kai senis nes naktimis matą kalnelio 
numiręs, bernas nusipirkęs viršūnėj ugnelę degančią, 
dvyliką gaidžių, nukapojęs
jiems galvas ir sudėjęs ant 
užkeiktos vietos ir, žinoma,

I išsikasęs pinigus.

Adresas: N. BANGA
C. Paraguav No. 1480.

MONTEVIDFO I'RVGUAY.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Biržų miškų urėdijoj. Mo-: 
liūnų girininkijos miške bu
vo surengta didelė vilkų me
džioklė. kurioj nušauti 4
vilkai ir 4 sužeisti.____ j

- .
Visiems užsieny gyvenantiems

Pažan gicpe 
Lietuviai 1

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

A- ^=5

lietuviams , 
metams

.Lietuvos Žinios* 
tik 6 doleriai.

- Norėdami palaikyti ryšius su ui- 
slėny gyvenančiais 11'tuviais, mes nu
tarėme mūsų dienraščio prenumerata 
skaityti tik tiek, kiek mums apsčius 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiami 
išrašyti populiarų demokratiškos pa 
kraipos dienraštį

kuris metams tekastuoja uk p aole- 
riai, pusei metų 3 doleria,.

Jei vienai šeimai per brangu — 
svsidėkit dviese ar trise.

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

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

nas, Gedimino 38. Lithuania.

LIETUVOS LIAUDIS IR JAI NUOMENĖ NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIE MS TAME DAUG PADĖTI.

Švietimo tikslui yra Įsteigtas ir jau 14-ti metai leidžia
mas Rimtas Mokslo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesi
nis Iliustruotas žurnalas KULTŪRA.

“KULTŪRĄ” REDAGUOJA GARBĖS PROFESORIUS 
P. LEONAS. Bendradarbiauja Įžymiausieji Lietuvos 
mokslininkai, rašytojai, veikėjai, todėl “Kultūros” turi
nys yra rimtas, Įdomus ir naudingas.

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir 
pažĮstamiems Lietuvoje 1937 m. žurnalą “KULTl’RĄ’’ 
arba IŠSIRAŠYKITE JĮ PATYS, nes “KULTŪROJ” ra
site daug raštu, kurie Įdomus perskaityti ir Amerikoje 
gyvenantiems.

Be to. “KULTŪROS” žurnalas 1937 m. duoda savo pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingą 
dovaną—dailiai iliustruotą, Įdomų Įžymiojo anglų rašy

tojo B. SHAW Romaną “Inoda Mergaitė Jieško Dievo.”
“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi: Lietu

voje metams tik 16 litų. pusmečiui 8 litai. Amerikoje 
metams $4; pusei metų $2.

Adresas:

ŽURNALAS “KULTŪRA”
ŠIAULIAI. Tilžės gat. 153, Lithuania.

Senovės Lietuvių Žinyčia

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galė9 aiškiai suprasti Dievo buvimą.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popi, : apdarais 
—1.00; audimo and.—$1.25. Pinigus galima siųs.: pop - dolerį 
arba “Money Orderį”. Adresookit sekančiai:

KELEIVIS. 253 Broadway, So. Boston, Mass.

J
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kAs VEIKIAMA AMERI
KOS LIETUVIŲ KON

GRESO PLANAIS.

Iš Mass. Lietuvių Draugijų 
Komiteto konferencijos.

Siūlo plakti girtus automo
bilistus.

Representantas Charles 
W. Oison iš Ashlando Įne
šė Massachusetts legislatu- 
;on bilių, kuriuo reikalau-

Peieitą nedeidieni South ;jama jvestj kolonijalių ia. 
Bostone l\>ko Massacnu- bausmes žmonėms, Kunv 
sett; Lietuv įų Di augijų nau- asigėrę važiuoja autom »- 
jo Komiteto pirmutine kon- jįĮįaįg
ferencija. Šito komiteto tik jeį 'policija sugaus gir.ą 
sla> \ia dubti Amerikos žmogų važiuojant automo- 
Lietuvių Kongreso užbrėžtą bilim£ jis lu< bu. nupiak.
(taibą, būtent, supanti A- ag prįe gėdos stulpo. Plaki 
menkoje lietuvybę ir rupiu- |dikti genįa< Xu ..
t1? demokratijos atstatymu ^itėiis tul, bm nurengtas 
Lietmoje. ĮgĮ juostos ir pririštas prie

Dabartinis komi tetas' stulpo, o šerifas tuomet turi 
(1938 metams) buvo iš- uduoti jam per nuogą nu
linktas pereitoj Massachu- garą paskirtą skaičių bizu- 
setts Lietuvių Draugijų at- ių. Olsono bilius numato 
stovų konferencijoj, taigi nemažiau kaip du smūgiu r 
dabar jis pasidalijo savo nedaugiau kaip 10 kiekvie- 
pareigomis. ną syki.

n. • • , , • . e Jei teisėjas matvtu.Pirmininku paskirtas b. . u,,,,, L.,--v t • v i • * t~> ♦ :)lHKini3S uUuU. KeliMichelsonas iš South Bosto-
kad 
kam

perdaug skaudi bausmė, tai
jis gali pakeisti ją murdy-
rau kalinio vandenin. Viešoj

r, •- r- i-.i • • vietoj turi but įtaisytas toksZabitis iš Cąmbndgeaus .r b į k ‘ į dį
v«mc te Hiificnnn 7 •-‘i

eilės nusikaltėlis turi . ut

no, o pirmininko padėjėjais 
—J. Grybas iš Nonvoodo, 
J. Žalimas iš Vkorcesterio, 

ambridge'au: 
Jaskevičius iš Hudsono.

Rekordų sekretorium iš
rinktas S. Zavis, o finansų 
sekretorium—V. Aniesta.

Smulkiosios sąskaitos iž 
dininku paskirta K. Barčie- 1 
nė, o didžioji sąskaita pasi
lieka po senovės trijų ko
miteto narių kontrolėj.

Drg. Jaskevičius iš Hud
sono raportavo, kad jis jau 
užsakęs Maynardo parką tai? 
ateinančių metų piknikui, Bet už vi

atvestas ii- viešai įmurdytas 
: vandeni.

Bet kodėl šitokią bausmę 
aikyti tiktai girtiems auto
mobilistams? Kodėl nepn- 
vartoti jos jauniems krimi
nalistams, kurie vagia auto
mobilius, bėgdami prida; o 
daugiau nelaimių, negu pa
sigėrę žmonės, kurie, pa
prastai, važiuoja labai le-

“Kcrnevilio Varpai” Bos
tone.

Lietuvių Meno Sąjungos 
antras apskritys Kalėdų 
Dienoje suteikė Naujos An
glius lietuviams tikią Ka
lėdų dovaną, būtent, progą
: .amarili ir išgirst Brooklv-•
no Aido Chorą operoj “Kor- 
nevilio Varpai.” puikioj 

■: ;r. ii i svetanėj, Nau
jos Anglijos Kon rervatori- 
oj, Bostone.

šių- > spektakliu lietu
siai tikrai gali didžiuotis, 
les ča pasiekta laipsni, kur 
irąsiai butų galima pakvie
si bet ką iš svetimtaučių,

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8

Nedėliomis ir šventadieniai* 
nuo 10 iki 12 ryto.

27S HAKVARD STREET 
kantp. Inntan st. arti Central skv. 

CAMBRIDGE, MASS.

Telefoną* 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIK0LAIT1S

Valandos- nuo 2 iki 4 po pietų, 
nuo 7 iki 8 vakare.

187 SLMMER STREET. 
LAWREN( E, MASS.ad ų, ką lietuviai 

tiikti. Nes kaip dai- 
. s tau i. vaidinimo žvilg- 
i ižšis veikalas išėjo vi
ai gerai.

Didžiausias kreditas už šį 
; asisekimą priklauso, be

ga
matu 
•K

abejo, 
muzikos 
ieriui

do Choras

Bronei Šalinaitei, 
.. ir reži- 

Jonui Valenčiui. Ai
be galo puikiai 
dainos plaukte 

plaukė, žodžiai negalėjo 
but aiš u iami. Bend
ras vaidinimas buvo tiek 
-eras, kad jeigu ir buvo ko
dų silpnumų, kurie niekuo

met neišvengiami, tai jie 
beveik nepastebėti.

išlavintas

tėjo
Butų gerai, kad ateity 

'augiau tokių puikių paren
gimu galima butų matyt, 
nes kiek\ ienas kultūringas 
■ asirodymas kelia mumis 
vetimtaučių tarpe, ko mum 

labai reikia.
Valentina Minkienė.

Maža mergaitė privalgę 
nuodų.

Tuia Dailia Zavaglia, ku- 
geriausia šito- ri gyvena Lynne, padavė ša

šu teise pasirinkti bet kurią kia bausmė tiktų politikių- vo 18 mėnesių mergaitei pa- 
dieną iš dviejų švenčių: riams, kurie pabuvę vai- žaisti dėžutę su milteliais 
Labor Day, arba nedėldienį džioje kelis metus tampa tarakonams naikinti. Mer- 
prieš Labor Day. Konferen- milionieriais. Uz kiekvieną gaitę ta dėžutę atplėšė it 
cija nutarė pasirinkti nedėl- pavogtą doleri jie turėtų
dieni prieš Labor Day. gauti bent po vieną bizūną 

Taigi atskiros organizaci- 11 ^ent P° tuiėtų but
jos prašomos šitą dieną Įsi
dėmėti ir jokių pramogų ne
ruošti, kad nepasidarytų 
sau nereikalingų nuostolių.

Nutarta taipgi surengti 
prakalbų maršrutą Lietu
vos Nepriklausomybės 20 
metu sukakčiai pažymėti. 
South Bostone prakalbos i- 
vyks 13 vasario. Kalbės 
“Keleivio” redaktorius Mi
chelsonas ir kitas kalbėto
jas bus pakviestas iš Broo
klyno. Dainuos chorai ir so
listai.

Reikia da pažymėti, kad 
Massachusetts Lietuvių Dr- 
jų Komitetas leidžia ištisą 
seriją atviručių su fašistinės 
diktatūros teroro kankinių 
atvaizdais. Konferencija 
nustatė Įvairioms koloni
joms kvotą, kiek kur serijų 
turės but išplatinta. Serija 
susidės iš 4 atviimčių, kurios 
bus sudėtos Į konvertą ir 
parduodamos po 5 centus 
už konvertą. Adreso pusėj 
atvirutėse parašyta: “Ar ži
nai, kodėl 71,000 Amerikos 
lietuvių CIevelando Kon
grese pasmerkė fašistinę 
diktatūrą Lietuvoje? Jei 
nežinai, pažiūrėk Į antrą 
šio atviruko pusę.” Gi ant
roj pusėj yra atspausdinti 
sušaudytų Lietuvos ūkinin
kų ir darbininkų atvaizdai. 
Anglų, lietuvių ir franzucų 
kalbomis paaiškinta, kad tai 
Lietu- os fašistinio teroro 
auko>.

Šie atviiukai bus platina
nt. ta’p Amerikos lietuvių. 
Nusipirkęs konvertą už 5c., 
žmogus gaus 4 atvirukus. 
Ant k> ->verto bus paaiškin
ta, kur r kam tuos atviru- 
1 us adre. joti. Jie bus siun
čiami Lietuvos tautininkų 
šulams.

Tuo tarpu yra daroma to 
kių atvirukų lo.OOO. Kaip 
tik jie bus gatavi, tuoj bu; 
it siuntinėti kolonijų komi- 
t tams po keliatą šimtų se
rijų. Tei 10,000 neužteks, 
bus padaryta antra laida.

pradėjo nuodus valgyt. Kai 
motina pamatė, nusigando. 
Mergaitė buvo nuvežta li
goninėn. kur daktarai išplo-Įmurdyti į žaliai nudažytą 

vandeni. Už toki įstatymą vė jai vidurius ir da abejo- 
privalėtų balsuoti kiekvie
nas teisingas legisliatorius.
Jei kuris balsuotų prieš, tai 
tuojaus butų įrodymas, kad 
jis yra grafteris ir pats tuo
jaus turėtų gauti bizūnų.

jo, ar ji pasveiks. Štai, ką 
reiškia motinos tamsumas.

SLA. 35: kuopa išsirinko 
naują valdyba.

Pereirą sąvaitę Dorches- 
tery bu. SLA. 359 kuopos 
susirinki. kur išrinkta 
nauja k :• >s valdyba atei
nantiems metams ir atliktos 
centro -'..tinku nominaci
jos.

Naujc lyba bus tokia: 
A. Alekna, pirmininkas; 
jaunasi- Brazaitis, vice pir
mininką.-: Karpavičienė, iž
dininkė: Brazaitis ir M. 
Aniestaitt. sekretoriai: A- 
niesta ir Namaksy, organi
zatoriai.

Centro viršininkų nomi
nacijų ei; viniai išėjo tokie:

Adv. Bagočius. Į prezi
dentus, gv eo 23 balsus.

J. K. Mažukna, Į vicepre
zidentus. 23.

J. Miliauskas, Į sekreto
rius, 15; Cinikas 8.

Adv. Gugis, Į iždininkus, 
23 balsu.-.

P-lė M kužiutė, Į iždo glo
bėjus, 22: Jonas Jarus, 9; 
Marcinke ičius, 8: Mockus, 
5 balsus.

D-ras ' vaitis, i

daktarus kvotėjus, 23.
Jeigu visokie lapeliai ne

būtų narių suklaidinę, tai 
pažangiųjų sąrašas gal bu
tų buvęs nominuotas vien
balsiai.

Kucpietis.

Parsiduoda 10 kambariu
NAMAS IR AUTOMOBILIŲ TAI
SYMO VIETA. Ir 6 karų garadžus.

Labai giažioj vietoj, prie dideles 
gatves, netoli maudynių. Gali pirkt 
su visais įrengimais arba be Įrankių. 
Biznis išdirbtas per daug metų. Vie
ta gera geram mechanikui. Rendų 
įeina SI23.00 į menesį. Pardavimo 
priežastis — savininkas ligoninė e, 
serga ir nėra vilties greitai pasveik
ti. Parsiduoda už $6.590. matai rei
kia įnešti. Galima matyt bile laiku. 

565 E 8-th St.. So. Boston. Mas .

Radio pre grama.

Ateinantį nedėldienį, 2 d. 
sausio, Bostono lietuvių ra
dio programa per stotį 
WORL (920 kil.), kaip 
9:30 lyto, bus sekanti: (1) 
Antano Partiko orkestrą iš 
VVorcesterio: (2) Seserys
Alikoniutės, dainininkės iš 
Vv’orcesterio: (3) Antanas 
Partikas iš VVorcesterio 
duos saxaphono solo; (4) 
Dainininkė Margaret Parti- 
kienė iš Worcesterio.

A. ,1. NAMAKSY
, Real Ėst te & Insurance

411 V BROADVVAY. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office T So. Boston 0948.
RES. 251 < HESTNUT AVĖ,

Jam,- a Plain. Mass.
Res. Te Jamaica 1028-M.

Cambricge Lietuviu Piliečiu Kliube
HARVARD ST.,

GRLODŽIO-DEC. 31 Šių Metu,C- z
BUS NAUJŲ METŲ LAUKTUVĖS

Prasidės nuo 9 vakare, baigsis 2 vai. ryto.

Gros pilna Kliubo ork tra. I imėjimas gyvos tur- 
kės. Užkandžius parų -gė EmesL Dalyvau-
tojams 25c. Kviečia KOMITETAS.

163 CAMBRIDGE.

Sveikinimai S^ Maniais Metais
Nuo BERNARO KORITES

I. J. H Ine.
411

America's Largest Furrier
WASHINGTON STREET, BOSTON. 

HU3 5000

L-STREET LIQUOR STORE
195 L STREET (kampai s-th st SOUTH BOSTON.

KALĖDŲ SPECIALS
VIšMOVK A—ZUBROVKA—MALINOVK VOBKA -KI.MMEL 

DIDELIS Bl TKIJS I ž St ■"<»
OI.P BROW\'IF. DEGTINĖS — 2 metų -er i. !•(> ,roof kv. Š1.:i5

( ALIFORMA SUEET HINE 
DidclV butelis 3.»-. Gal. Si.39

CALIFORMA BRANDA 
Didelis butelis $1.1 '.

BAV STATE ALUS.

Tel. SOI 4147

3 Kenai už 25c.
PYKAI PRISTATOME.

: '.r .S k.oria $1.19

J. STRIGUNAS.

Jeffersono viešbuty, ku
ris randasi prie Tremont 
streeto, pereitą sąvaitę bu
vo nušauta tarnautoja Elsie 
Drovvne. Ją nušovė viešbu
čio darbininkas iš pavydo, 
kad ji mylėjosi su kitu.

Su Naujais Metais!
Helo Jonai, labas, labas Pet

rai. kur busi Naujų Metų vaka
re? Važiuosiu i So. Bostoną, 
ten Dukterų ir Sūnų dr-stės 
metinis balius. Mačiau pagar
sinta, kad laike baliaus nauji 
nariai bus priimami už 25 cen
tus Įstojimą; reikės prisirašyti 
kol dar nenusenau. Be to, bus 
ir Įsigerti ir lietuviškų pupų 
duos. Važiuokiam, pasišnekė
sim. pasiiinksminsim. Gerai Jo
nai. aš pasivadinsiu ir savo Ka
trę. Bet pavadink ir vaikus, nes 
bus dvi geros orkestros. Al Sty- 
vens ir Trijų žvaigždžių, tai 
jaunikliai galės smagiai pasi
šokti. Gerai, pasimatysim So. 
Bostone lietuvių salėj Naujų 
Metų vakare. Rep. Narė.

Sulauktuvės Naujų Metų.
Gruodžio 31, penktadie

nio vakare nuo 7:30, D-ro 
Basanavičiaus Kliubas, ren
gia Naujų Metų lauktuves 
Lietuvių Metodistų Žiny- 
čios salėje, 2 Atlantic Street, 
So. Bostone.

Bus dainų, monologų, 
juokų ir šokiai, kurie tęsis 
iki pat ryto. Visi atsilankiu
sieji galės gražiai pasilinks
mint ir puikiai sulaukt Nau
jus Metus. Jus žinote, kad 
d-ro Basanavičiaus Kliubo 
nariai visados pakrečia gar
daus juoko. Nepamirškite 
visi atsilankyti. Įžanga 25c.

Kviečia Valdyba.

Tcl. SOL’th Boston 2660 
DAKTARAS

1. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 9 vak. 

Subatom iki 5 p.p. 
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų

tik susitarus. ' 
SE”.E: i. ‘ 1S iki 12 dieną
'•-i- "Keleivio” name.
251 Broadvvay, 

tarp U ir D street
SO. BOSTON, MASS.

I)R. G. L. KILL0RY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 

BOSTON. Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ.

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

__ •

Mari V/alolis
FURRIER

PASIUVA' 
TUS, E

KAILINIUS. KO
PUS, MAFFUE.

Pigiau nec m- . j st mieste.
Priimam p: . urai : foraęe) už 
2 nnošim

1854 DOli HESTER O . 
Arti . .shmont Stoties

PORCIi >TER. MASS.
Tei. TAI • 52 »>.

ž i

ri BOSTON
CAFETERIA

249 BR0ADWAY, 
South Bostone.

Frar.k Zarveckas 
Vincas Balukonis

SMAGI VIETA PASIVAIšINT 
Visokių Stiprių ir Minkštų 

Gėrimų ir Užkandžių.
Gera miera. puikus patarna

vimas. Vakarais, specialiai pa
ruošiami užkandžiai.

Puikų patari.avimą užtikrina
me. Vieta gražiai Įrengta. Fra- 
šome visų užeit pas mus pavie
šėti.

CAMBRIDGE’AUS LIE-

SVEIKINIMAI SU 
NAUJAIS METAIS 
Nuo

STROUM’S
FURMTURE

333 Broadvvay
South Boston

LINKĖJIMAI su 1938 M. 

CLOCK TAVERN
J. Sharkis ir P. Ivanauskas.

342 Broadvvay, S. Boston

j. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro vigus legalius dokumentas 

317 E STREET 
(Kampas Broadway)

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

24-TAS METINIS BALIUS
Rengia Lietuvos Dukterų ir Sūnų Dr-stč, Subatoj, S

SAUSIO-.IANUARY 1. 1938
LIETUVIŲ SALĖJE

E ir Silver Sts., South Bostone
Prasidės 5-tą vai. po pietų.

Gros Al Stevens ir

ii

J

♦

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir abblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tiakamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 

44" Broaduay, So. Boston, Mass.

Tel. University 9466

Dr. Susan 

Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISTĖ 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

PASITARKIT SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo viso- 

& ą kių kraujo, nervų, odos ir 
kroniškų ligų. Kurie kenčia
nuo TeumatiZu.o, aalzdų, 
uleerio, kancerio, tumors’o, 

' V'“5 ’ arba nuo bile odos ar gal-
- ____ X'' ' J vos °d°s tigų, reikia pasi-

^.7^ 77..r~ ,77 , • J įtarti su juom tuojaus. Žinokite, kadTrijų Žvaigždžiu Orkestros abejose Į paaiškinimas ir patarnavimas visiem
svetainėse. Vyrams Įžanga 35c. Moterims 25c.

Bus valgyt ir išsigert. Bus duodama lietuviškų pupų, 
kurios prie alaus labai tinka. Rengėjai deda visas pa
stangas. kad tisus padaryt linksmais Naujų Metų dieno
je. žinot, ką reiškia linksmumas — jeigu busi linksmas 
Naujų Metų dienoje, tai busi visus metus linksmas ir 
draugiškas. Laike baliaus bus priimami Į Draugystę nau
ji nariai už 25c. Įstojimo.

Kviečiame visus ateiti! Rengimo KOMITETAS.

PAMATYKIT NAUJĄ ’ 
TYPEWRITERĮ

PORTABLE UNDERWOGD

Padaryk mokyklos darbą savo vaikams interesin
gu. Gabiausi mokiniai pripažvsta, kad “Under- 
\vood Portable Typewri-
ter” pagelbsti geresnį - 
pasisekimą moksle. ’

Instrukcijos Dykai!

Lengva išmokti vartot.
Tai geriausia dovana 
visai šeimynai.

Jus galite įsigyt Undertvood Typevvriterį labai len
gvom išlygom pas

ROLAND KETVIRTIS & CO.

| per šį mėnesį duodamas dovanai.

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

Nedėliom tik nuo 10—12.

”TTt H U A N I A N
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI. 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir j to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADtVAY,
SO. BOSTON. MASS.

TeL SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

322

Telephon*

So. Boston 
1058

BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 4649

• STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
TR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
llydraulic Brekaia.

! Taipgi taisome Automobilius ir 
I Trokns visokių išdl.byačių.

I Peter Trečioką; ir

I
Joe Kapočiuc^a — savininkai.

Taisymo ir čemonstravimo viota: 
1 KAMLIN STREET 
Eaaip. East Eighlh Si. 
30. BOSTON, MASS.




