
t

KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prenumerata metama:
Amerikoje .................................... f2 00
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur ................... $3.00
Prenumerata pusei metų:

Amerikoje .................................... $1.25
Kanadoje ir kitur už Suvienytų

Valstijų .................................... $1.50
Apskelbimų kainų klauskit laišku 
Kreipiantis su kokiais nors reikalais 
adresuokite:

KELEIVIS
253 Broad»ay, So. Boston, Mass.

KELEIVIS
LITHUANIAN tVKEKLY

Represents over 75.000 Lithuanians in 
New Emrland. ar.d ab-.ut 1,OW»,000 

in the United States.

THE BEST AD\ ERTISING
M EI' i L M

Advertising Ratea
on Application.

KELEIVIS 
253 Broad»ay, So. Boaton. Ma

NO. 48 Keleivio Telefonas 
So. Boston 3071

THE TRAVELER--------------------------------- UTH1IANIAN WEEKLY
SO. BOSTON, NOVEMBER-LAPKRIČIO 25 D., 1936

“Entered as Second Class Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879.
Keleivio Telefonas 

So. Boston 3071 METAI XXXI

Roma su Berlynu Pripažino 
Ispanijos Fašistų “Valdžią”

MAIŠTININKAI PASKEL-]ir klausia 
BĖ RESPUBLIKAI sikišimo”

“BLOKADĄ

tarptautinės
komisijos:

ii

Svetimi submarinai jau pra
dėjo atakuoti Ispanijos 

valdžios laivus.
Pereitą sąvaitę fašistinė

Vokietija ir Italija oficialiai 
paskelbė pasauliui, kad jos 
pripažįstančios Ispanijos 
banditus kaip “teisėtą Ispa
nijos valdžią.”

Pirma buvo skelbiama, 
kad Berlynas su Roma pri
pažins Ispanijos fašistus pa
ėmus jiems Madridą. Bet 
kai pasirodė, kad Madrido 
jie paimti negali, tai pripa
žinimas jiems buvo duotas 
ir be to.

Berlynas ir Roma tuojau 
pasiuntė ir savo “ambasa
dorius” prie generolo Fran
co “valdžios.” Bet tais “am
basadoriais” parinkti ne 
diplomatai, o generolai, kad 
galėtų teikti Ispanijos fašis
tams militarinių patarimų.

Gavęs pripažinimą, gene
rolas Franco pasijuto toks 
didelis ir galingas, kad tuo
jau paskelbė Ispanijos val
džios uostų blokadą ir pra
nešė visoms valstybėms, 
kad visi laivai, kurie plauks 
i Barcelonos, Valencijos ar 
kitus valdžios uostus, “bus 
skandinami.”

Bet Anglijos valdžia i tai 
atsakė, kad ji šitos “bloka
dos” nepripažįsta ir bet ko
kį užpuolimą ant savo laivų 
skaitys paprastu banditiz
mu ant jūrių (piracy). Ang
lija visai nepripažįsta Ispa
nijos fašistų kariautojais, o 
kai jie nėra kariautojai, tik 
banditai, tai tarptautinis 
įstatymas nepripažįsta jiems 
teisės stabdyti ant jūrių 
bent kokius laivus ir daryti 
juose kratas. O kad bandi 
tai laivų neužpultų. Angli
jos valdžia nutarė laikyti 
Ispanijos pakraščiuose ke
liatą savo karo laivų.

Tokią pat poziciją užėmė 
ir Francuzija.

Nežiūrint visa to, Ispani
jos banditams kažin kas at
siuntė povandeninių laivų. 
Du nežinomi submarinai šį 
panedėlį užpuolė du respu
blikos karo laivu ir pradėjo 
šaudyt į juos povandeninė
mis torpedomis. Viena tor
peda pataikė į skraiduolį 
“Cervantes” ir taip jį suga
dino, kad jį reikėjo vilkti į 
uostą. Keliatas torpedų bu
vo paleista ir į kitą respubli
kos karo laivą, bet nepatai
kė.

Ispanijos valdžia tuojaus 
paskelbė šį faktą visam pa
sauliui, pridurdama, kad ši
tie submarinai turėjo būt 
atsiųsti iš svetimos valsty
bės, iš Vokietijos ar Italijos, 
nes Ispanijos banditai nei 
vieno nardomojo laivo ne
turėjo, o pasistatyti irgi ne
galėjo.

Taigi dabar visi gali aiš
kiai matyt, kad karą prieš 
Ispanijos respubliką veda 
ne Ispanijos gyventojai, bet 
Vokietijos ir Italijos fašis
tai, kuriems fašistiški Ispa
nijos generolai padeda su 
Afrikos maurais. Todėl Ma
drido socialistų dienraštis 
“F1 Socialistą” šį panedėlį

ne- 
“Ar

jums reikia da daugiau įro
dymų, kad maištą prieš Is
panijos respublika remia 
fašistinės valstybės?”

Toliau šitas laikraštis į- 
pėja, kad jei šita avantiū

ra nebus sustabdyta, tai į 
carą bus įtraukta visa Euro
pa, nes, sako, Ispanijos res
publika irgi ne viena kovo
ja už demokratiją. Esą vals
tybių. kurios stoja jos pusė
je ir gali duoti jai paramos 
visokiais budais.

Madridas pasirodė fašis
tams neperkandamas riešu
tas. Jie gyrėsi paimsią iį be 
mūšio, o tuo tarpu jie jį 
bombarduoja jau trys są- 
vaitės ir vis negali paimti.

ienų tarpu, pasinaudoda
mi nakties tamsa, keli mau
rų būriai perbrido per upę 
ir paėmė Universiteto mies
tą Madrido pakrašty. Ta
čiau lojalistai juos tuojau 
apsupo ir suėmė. Dabar 
Universiteto miestas vėl vy
riausybės rankose.

Kadangi fašistai netiek 
atakuoja respublikos ka
riuomenę, kiek žudo begin
klius žmones, nuolatos mė
tydami iš orlaivių bombas į

Nelaimingas “Kie- Ispanijos Lojalislų 
los" Palikimas. Ofensyuas Šiaurėj.

Jau ilgas laikas, kaip Paskutinėmis dienomis 
Chicagoj mirė pas lietuvę Ispanijos respublikos gynė- 
Butmanienę “burdingierius” jaį pradėjo smarkiai pliekti 
Kelly, palikdamas apie fašistus ne vien tik Madrido 
$140,000 turto. Butmanienė fronte, bet ir Ispanijos
norėjo jo tuną pasisavint ir 
sakė, kad tą palikimą jis 
pats jai testamente užrašė. 
Buvo ir testamentas pada
rytas. Kelly buvo pardirbtas 
į “Kielą.” Vienas lietuvis 
advokatas ir da keli lietu
viai atsidūrė už tai kalėji
me. Tuomet prie Kelly’o pa
likimo pradėjo kabintis ai
riai. Atsirado net keliolika 
jo “pačių” ir keliasdešimts 
“brolių” ir “seserų.” Visi 
norėjo pralobti. Bet štai. da
bar įsikišo federalė valdžia 
ir pareiškė, kad $81,583 iš 
to turto turi būt užmokėta 
jai už taksus. Kitką pasiims 
advokatai ir teismai. Kelly’ 
“giminėms” gal nieko ir 
nliks.

ir
šiaurėj. Pavyzdžiui, Bilbao 
fronte, kur per kelias savai 
tęs buvo visai ramu, perei
tos sąvaitės pabaigoje loja- 
istai pradėjo generalį puo
limą, kurio tikslas esąs atsi
imti San Sebastianą, o pas
kui Iruną. Daug fašistiškų 
gaujų buvo iš tenai ištrauk
ta ir pasiųsta prieš Madri
dą. Tai šituo pasinaudoda
mi lojatistai ir pradėjo prie
šą lupti.

Teisėjas Uždarytas
Kalėiiman.*

Californijoj pereitą są
vaitę buvo uždarytas kalėji- 
man distrikto apeliacinio 
teismo teisėjas Grain W. 
Craig, kuris buvo nuteistas 
vieneriems metams už ob
strukciją vadinamoj Italo- 
Petroleum byloj. Tačiau vy- 
riausis teismas nusprendė, 
kad ir kalėjime sėdėdamas 

vidurį miesto, tai respubli- jį^ turįs teisę gauti $10,000 
kos vyriausybė nutarė visas algos per metus.
moteris, vaikus ir senius iš--------------
Madrido išsiųsti i kitus mie- 
stus. Iš viso busią iškelta 
apie 450,000 asmenų.

Tuo pačiu laiku valdžia 
organizuoja 70,000 vyrų ei
ti šturmu ir sudaužvti visa

SCRANTONE NUŠAUTAS
BOSTONO KUNIGAS.
Scranton, Pa. — Pereitą 

sąvaitę čia buvo rastas ap 
leistame Pure Coal Co. ofi- 

, , __ , . se nušautas Bostono kongre-
fasistų frontą aplink Madri- gacionalistų kunigas Shu- 
Ją. \ ėliaus žinios duoda maker. Jis buvo dviem šu- 
vilties, kad fašistai pne Ma- vjajs peršautas iš užpakalio, 
dndo gali būt da sumušti. poncija mano, kad jį galėjo 
Kareivių valdžia turi daug nušauti plėšikai, 
daugiau. ------- ---------nes su ja eina Is
panijos žmonės, kuomet 
banditų generolas Franco 
remiasi daugiausia Afrikos 
maurais; bet valdžios pozi
cija yra silpnesnė tuo, kad 
ii neturi pakankamai gink
lų. tuo tarpu kai banditams

ŽMONĖS KILA PRIEŠ 
MOKESČIUS.

Namų ir žemės savinin
kai New Hampshire valsti 
joje pradėjo kilti prieš poli 
tikierius dėl vis keliamų

r,, V j • mokesčiu. Bet politikieriaięnk u pnsuto Italijos r moke-iu net£ri ka 
Vokietijos fasistiskos vai-|tj Torfė| £ praflėJ-0'tenJ;

tartis įvesti parduodamajį 
mokesnį ir apmokesčiuoti 
žmonių uždarbį, nes namų 
savininkų daugiau plėšti 
jau nebegalima.

okTetij 
džios.

Ispanija Ginkluoja 
Prekybos Laivus.
Pereitą sąvaitę Ispanijos 

fašistai paskelbė, kad jie 
skandinsią visus laivus, ku
rie plauks į valdžios uostus. 
Ir vieną prekių 'garlaivį jie 
tuoj paskandino. Išleido 40 
šovinių, pakol pataikė. Dėl 
to Ispanijos valdžia paskel
bė. kad dabar visi jos pre
kybos laivai bus ginkluoti 
armotomis ir kulkasvai- 
džiais.

IŠKASĖ 30.000,000 METU 
ŽUVŲ.

Brooklyno kolegijos mok
slininkas Dr. Erich Maren 
Schlaikjer šią vasarą buvo 
nuvažiavęs Alaskon gamtos 
tirti. Dabar jis sugryžo ir 
parsivežė išsikasęs suakme
nėjusių žuvų, kurios gyveno 
trečiajam žemės istorijos 
laikotarpy, arba 30,000,000 
metų atgal. Tos iškasenos 
bus studijuojamos Ameri
kos Gamtos Istorijos Mu
ziejuje.

MEKSIKOJ NUSAVINA 
MI KAPITALISTŲ TUR

TAI.
Pereitą sąvaitę Meksikos 

senatas užgyrė įstatymą, 
kuriuo yra nusavinami pri
vatiniai kapitalistų turtai 
visuomenės labui. Šito įsta
tymo sumanymą karštai rė
mė pats prezidentas Lazaro 
Cardenas. Kalbėdamas apie 
šį įstatymą, senatorius Cruz 
pasakė: “Šis įstatymas pa 
dės valdžiai nuimti kapita
lizmo naštą nuo liaudies 
pečių.”

UNIJA NUBAUDĖ ANG
LIAKASIUS.

Minden, W. Va. — Ang
liakasiai čia buvo apskelbę 
streiką savo unijos viršinin
kų nesiklausę. Užtai ponai 
viršininkai uždėjo jiems po 
$2 pabaudos, surinko $1,800 
ir tuos pinigus atidavė lab
darybei.

9 INŽINIERIAI RUSIJOJE 
PASMERKTI KIRU.

Pereitą nedėldienį Novo
sibirske pasibaigė 9 inžinie
rių byla dėl sabotažo. Juos 
kaltino tuo, kad jie susitarę 
sabotažavo anglies pramo
nę, suruošė net dujų sprogi
mą Kamerovo kasykloj, per 
tą buvo užmušta 12 anglia- 
tasių. Aštuoni teisiamųjų 
buvo rusai, o devintas—vo- 
rietys Štikling. Visi jie pri- 
-ipažino kaltais ir buvo pa- 
-merkti sušaudyt. Nors jie 
padavė malonės prašymus, 
iet manoma, kad šią sąvai
tę visi jie bus sušaudyti. 

Panašios bylos laukia da 
vokiečiai ir apie 30 kitų 

svetimšalių. Šie yra kaltina
mi netik sabotažavimu. bet 
r šnipinėjimu Vokietijos 
naudai. Vokietijos fašistai 
neriasi iš kailio, kad Sovie- 
ai sugavo jų agentus.

ISPANIJOJ KRITO ANAR
CHISTU VADAS.

Ginant Madridą, pereitą 
sąvaitę buvo mirtinai sužei
stas ir vėliau mirė Buena 
ventura Durruti, Kataloni- 
jos anarchistų kariuomenės 
vadas. Jis krito mušdamas 
fašistus iš Universiteto mie
sto. Ir fašistai buvo iš tenai 
išmušti. Jis buvo gabus ka 
rininkas, bet kaip anarchis
tas, neprisiėmė iokio milita- 
rinio titulo, vadinosi tik pa 
prastu draugu.

NACIAI PASKYRĖ SAVO 
ATSTOVĄ PRIE ISPANI 

JOS FAŠISTŲ.
Berlynui pripažinus Ispa

nijos smurtininkus kaip 
“teisėtą Ispanijos valdžią,* 
hitlerininkai paskyrė ir sa 
vo ambasadorių prie tos 
“valdžios.” Jie parinko tam 
tikslui majorą generolą Wil 
helmą Faupelį, kuris per di 
dijį karą buvo Hindenburgo 
armijos karininku. Taigi 
iabar jisai galės teikti mili
tarinių patarimų Ispanijos 
fašistams.

100,000 Vokiečių Kroppo 
Fabrikuose Lieja Anuotas.

VELNIŠKAS FAŠISTŲ 
SĄMOKSLAS PRIEŠ

RUSIJĄ.
Sovietai pasitiki tik savo jė

gomis. Francuzija ir Ang
lija sulepšėjo.

“Ar Vokietija ruošiasi 
karui, ar ne, to jau niekas 
Europoje šiandien neklau
sia,” telegrafuoja “Boston 
Evening Transcripto” kore
spondentas Movrrer. “Euro
pai šiandien rupi tiktai vie-

Baisi Tragedija
Ant Gelžkelio.
N’orth Dakotos valstijoj, 

N’orthvvoodo miestely, pe
reitą sąvaitę buvo baisus į- 
vykis. Negalėdama gyveni
mo vargų pakelti, Belle 
Paulson, 30 metų amžiaus 
motina, pasiėmė porą savo 
vaikučių, nusivedė juos ant 
gelžkelio ir atsiklaupė prieš 
atūžiantį traukinį. Ir spaus
dama vaikučius prie savęs, 
ji žuvo su jais po traukinio 
ratais.

i Rusija su nepasitikėjimu 
žiuri į Angliją. Maskvoje 
vyrauja toks įsitikinimas, 
kad Anglijos kapitalistai re- 

' mia savo pinigais Ispanijos 
fašistus. Kai Ispanijos val
džia skundžiasi, kad Hitle
ris su Mussoliniu remia gin
klais Ispanijos maištinin
kus, tai Anglijos užsienio 

! reikalų ministeris Eden at
sako, kad “kitos šalys” e- 
sančioc da kaltesnės negu 
Hitleris ir Mussolinis, nes

nas klausimas, būtent: ka-: jos remiančios ginklais Is- 
da Vokietija karą pradės, ir nanijos valdžią. Taigi Ang- 
kurią valstybę ji visų pirma lijos ministerio akimis žiu- 
užpuls?” rint, remti Ispanijos fašis-

Nors niekas tikrai nežino, tus yra mažesnis prasi kalti- 
kurioj vietoj bus paleistas mas, negu remti teisėtą res

publikos valdžią.nnmutinis suvis, tačiau visi 
gerai žino, kad tas šūvis bus 
taikomas į Rusiją. Prieš Ru- 
>iią fašistai daro tikrai vel
nišką sąmokslą. Visų pirma 
įie suruošė kruviną vidaus 
karą Ispanijoj, kad sunaiki
nus tenai žmonių pastatytą 
kairiąją valdžią, kuri erali 
būt palanki Sovietams. Tuo 
tikslu jie pripažino Ispani
jos fašistus kaip “teisėtą” 
to krašto valdžią. Negana 
to, tarp Vokietijos ir Itali
jos buvo pasirašyta sutartis, 
kurios svarhiausis punktas 

bendra kova prieš ko-

ATSIDARĖ GAUSYBĖS 
RAGAS.

Paskutinėmis dienomis į- 
vairios biznio korporacijos 
Amerikoj pradėjo pilti pini
gus kaip iš kokio gausybės 
rago. “New York Times’o” 
apskaičiavimu, per pirmąją 
ousę lapkričio mėnesio 582 
korporacijos nutarė išmo
kėti savo šėrininkams prieš 
Kalėdas $544,000,000 divi
dendų. Be to, penkios di
džiosios pramonės—plieno, 
automobilių, gumos, audi
mų ir mėsos — kurios sam
do 1,200,000 darbininkų, 
pakėlė jiems $200,000,000 
algų metams ir nutarė duoti 
830.000.000 dovanų Kalė
doms.

NAUJAS AMERIKOS AT
STOVAS RUSIJAI.

Rooseveltas paskyrė nau
ją ambasadorių Sovietų Ru
sijai. Tą garbingą vietą už
ims Joseph E. Davies, žy
mus demokratų partijos 
žmogus.

GENEROLAS AREŠ
TUOTAS.

Kentucky valstijoj, New- 
castle miestely, pereitą są
vaitę buvo areštuotas gen 
Henry H. Denhardt. Jį kal
tina nužudžius savo meilu
žę.

HITRELIS PALEIDO 
OSSIETZKI.

Nuo 1933 metų Vokietijoj 
buvo areštuotas ir laikomas 
koncentracijos stovyklose 
Kari von Ossietzky, didelis 
karo priešininkas. Šiomis 
dienomis jam buvo pripa
žinta Nobelio dovana už jo 
nuopelnus taikai. Hitleris 
dėl to liepė paleisti jį iš ka 
Įėjimo, nes jo sveikata visai 
pakrikusi ir gali greitai 
mirti.

70 ŽMONIŲ SUŽEISTA 
FANATIKŲ RIAUŠĖSE.
Sirijos sostinėj Beirute į 

vyko kruvinos riaušės tarp 
krikščionių ir muzulmonų 
tikinčiųjų. Du fanatikai bu
vo užmušti ir 70 sužeista.
KANADA GAMINS ANG

LIJAI AMUNICIJĄ.
Kanados plieninių vago

nų kompanija Hamiltone 
gavo iš Anglijos užsakymą 
kanuoliu šoviniams.

AMERIKOS TAIKOS 
KONFERENCIJA.

Buenos Aires mieste, Ar
gentinos sostinėje, 1 gruo 
džio dieną atsidarys Ameri
kos Taikos Konferencija, 
kurioje dalyvaus 21 Ameri
kos respublika. Jos tikslas 
—palaikyti taiką tarp Ame
rikos valstybių. Delegatai į 
tą konferenciją jau pradėjo 
važiuoti. Pereitą sąvaitę iš
vyko ir Jungtinių Valstijų 
prezidentas Rooseveltas. 
kurio sumanymu konferen
cija yra šaukiama.

MEKSIKOJ UŽMUŠTA 
13 ŽMONIŲ.

Tarpe Santo Tomas ir 
Santa Cruz kaimų, Meksi
koj, pereitą subatą įvyko 
smarki kova. Ūkininkai su
simušė dėl ginčo už žemės 
rubežius. Muštynėse 13 
žmonių buvo užmušta.
NUSKENDO KANADOS 

LAIVAS
Kanados pakrašty perei

tą subatą nuskendo motori
nis laivas “Hibou.” Su juo 
žuvo 7 žmonės. Astuoniems 
pavyko išsigelbėt

yra:
munizma netiktai Ispanijoj, 
bet ir visame pasauly.

Pagaliau, Berlynas susi
uostė ir su japonais. Jis pa
darė ir su jais slaptą sutartį 
prieš Sovietų Rusiją.

Maskva nusiuntė Japoni- 
įai protestą, pareikšdama, 
kad ji žiūrinti į tą sutartį 
kaip į karinę sąjungą prieš 
Rusiją. Japonija atsakė, 
kad toji sutartis karinių tik
slų neturinti, tačiau prisipa
žino. kad abidvi šalys susi
tarusios padėti viena-kitai 
kovoti prieš komunizmą.

Anglija sakosi nenorinti 
kištis į tą kovą tarp fašisti
nių ir komunistinių ideolo
gijų, tačiau ir ji pareikala
vo, kad Japonija pasiaiš
kintų, kokiais tikslais ji pa
darė slaptą sutartį su Vo
kietija. Tuo tarpu Londono 
‘Times” rašo: “Tiesa, kad 
Japonija serga da didesne 
neapykanta prieš komuniz
mą, negu Vokietija: bet vis 
dėlto jai nebuvo reikalo sta 
yti pasaulio taiką į pavojų, 
prisidedant prie fašistų cho 
ro ir kartu giedant neapy
kantos himną.”

Žinios iš Vokietijos tuo 
arpu sako, kad Kruppo 
ginklų fabrikuose, Esseno 
mieste, daugiau kaip 100,- 
000 darbininkų dirba dieną 
ir naktį, liedami anuotas ir 
gamindami kitus karo pa
būklus. Gi 1914 metais 
kuomet Vokietija smarkiai 
ruošėsi pasauliniam karui 
Kruppo kanuoliu fabrikuo
se dirbo tik 80,000 darbi
ninkų.

Rusija visa tai mato ir zi 
no, kad karas jau nebeis 
vengiamas. Ji deda atsar 
gon maistą ir lavina savo 
vyrus apsigynimo karui.

“Sovietai nelaukia jokios 
pagalbos iš šalies.” pasakė 
užsienio reikalų komisaras 
Litvinovas. “Mes pasitikim 
vien tik savo jėgomis ir sa 
vo armija ’*

Maskvoje daroma iš to iš
vada, kad buržuazinė Ang
lijos valdžia mielai susidėtų 
su Vokietija, Italija ir Japo
nija prieš Sovietus, jeigu ji 
tikrai žinotu, kad šitas fa- 
šistinis frontas karą laimės.

Rusų akimis žiūrint, Vo
kietijos militarizmo jau nu
sigando ir kitos demokrati
nės valstybės. Štai. šiomis 
dienomis iš Francuzijos blo
ko išstojo Belgija. Lenkija 
gi svyruoja ii- nežino kurioj 
pusei stoti—Vokieti ios. ar 

rancuzijos. Jeigu kiltų ka
ras ir su Francuzija stotų 
Čekoslovakija, tai Lenkija 
tikrai nueitų su Vokietija. Ir 

isa mažoji entanta, kurią 
rancuzai po karo buvo su- 
pdę iš vidurinės Europos 

nedidelių valstybių prieš 
okietiją, jau pradėjo krik

ti. Net pati Francuzija nete- 
to “vyriškumo.” Ji bijosi 
užimti griežtą poziciją prieš 
ašistus Ispanijoj, kuomet 
ašistai spiaudo visiems į

akis.
Šitie reiškiniai Rusijoj at

siliepia dvasios prislėgimu. 
Žmonės esą nusiminę, nes 
<aro pavojus yra labai di
delis, ir niekas nežino, kuo 
tas karas galės pasibaigti.

a J*Belgijos Hitleris
Nubaustas 30 Centų.

Pereitą mėnesį Belgijos 
ašistai buvo pradėję labai 

triukšmauti. Jų lyderis Leon 
Jegrelle buvo paskelbęs, 
<ad jis žygiuosiąs su 250,- 
000 savo sekėjų į Briuselį ir 
nuversiąs dabartinę valdžią, 
r iš tiesų, po šito jo paskel

bimo Briuselio gatvėse įvy
to didelių riaušių, per ku
rias vienas žmogus buvo nu
šautas ir daug sužeistų. Po- 
icija areštavo kelis šimtus 

reksistų (fašistų), kurių 
tarpe buvo ir jų vadas De- 
"relle. Pereitą sąvaitę buvo 
tu smurtininkų byla. Ir už 
visus tuos sumušimus “Bel
gijos Hitleris” buvo nubau
stas tik 30 centų.

VOKIEČIU SUBMARI-
NAS PASKANDINTAS.

Liubeko įlankoj, Baltijos 
juroj, Vokietijos laivynas 
mokinosi skandinti laivus 
torpedomis, šitų pratimų 
metu 250 tonų submarinas 
“U-18” susidūrė su kitu ka
ro laivu ir nuskendo. Dvyli
ka jurininkų buvo 'gelbėta, 
o*8 žuvo
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KĄ SAKO SOCIALISTŲ 
PARTIJOS SEKRETO

RIUS PO RINKIMŲ.
Clarence Senior, Ameri

kos Socialistų Partijos cen
tro sekretorius, kuris vedė 
rinkimų vajų, dabar patie
kė darbininkų spaudai savo 
darbuotės raportą. Tarp 
kitko jis tenai sako:

“Rinkimų daviniai buvo to
kie, kokius socialistai numatė 
per visą rinkimų vajų. todėl 
‘sekantį rytą’ socialistai visai 
neturėjo to galvos skausmo, 
kokį turėjo kentėti republiko- 
nai ir kun. Coughlinas su savo 
sekėjais.

“Per šiuos rinkimus socia
listai vedė daugiausia švieti
mo kampaniją. Vien tiktai so
cialistų kandidatai aiškino per 
rinkimus tekius opius klausi- 
mus, kaip konstitucijos patai
symas. kad ji neprieštarautų 
reikalingoms reformoms. Mi
liūnai žmonių gavo išgirsti so
cialistų pranešimą, kad tiktai 
nepriklausoma darbininkų ir 
ūkininkų politinė akcija galės 
išgelbėt Ameriką nuo chaoso.”

Milionai darbininku šį
met balsavo už demokratų 
kandidatą dėl to, sako So
cialistu Partijos sekretorius, 
kad bijojo, idant nebūtų iš
rinktas i prezidentus antras 
Hooveris.

Socialistų Partija dabar 
ruošia platų švietimo vajų, 
sako jisai, kad nedavus 
žmonėms užmiršti tos pa
mokos, jogr demokratų lai
mėjimas negali apsaugoti 
kraštą nuo streikų, nedarbo 
ir skurdo. Tam būtinai rei
kia pakeisti ekonominę sis
temą.

Rooseveltas dabar turė
siąs didelių bėdų. Darbinin
kų unijos, kurios už iį agi
tavo ir balsavo, reikalaus, 
kad jis jų neužmirštų. Bet 
j’s visgi ne darbininkų kla
sės žmogus. Jis gina kapita
listinę sistemą, kurios tiks
las yra išnaudoti darbinin
kus ir daryti iš jų neiną. Y- 
ra labai stambių kapitalis
tu, kurie dėjo pinigus jo rin
kimų kampanijai. Ir jie da
bar reikalaus, kad jis neuž
mirštų jų reikalų. Taigi 
Rooseveltui dabar teks pa
sirinkti. kuriai pusei jis turi 
tarnauti.

Neužilgo unijos pamatys, 
ką jos gaus už tai, kad taip 
uoliai rėmė demokratų kan
didatą. Socialistai esą tos 
nuomonės, sako Clarence 
Senior. kad iš šitos nenatu- 
ralės situacijos Amerikoje 
turės kilti galinga darbo 
partija.

TIKRŲJŲ KATALIKU 
BALSAS.

Katalikų yra tikrų ir ne
tikru. Tikrieji yra tie. kurie 
skelbia Kristaus mokslą ir 
tiki jam. O netikrieji yra tie, 
kurie Kristaus mokslui neti
ki, bet skelbia ii tiktai savo 
nedoriems tikslams priden
gti. Prie pastarųjų priklau
so kone visi musu kunigai. 
Jie neva garbina Kristų, bet 
ištikruių tarnauja kapitalui, 
remia kruvinąjį fašizmą.

Tikrieji katalikai fašizmą 
smerkia: ypač jie piktinasi 
barbariškais fašistų darbais 
Ispanijoj.

Štai, pasiklausykit. ką ra
šo apie Ispaniją tikrųjų ka
talikų New Yorke leidžia
mas mėnesinis laikraštis 
“The Catholic Worker.” 
Netiesa, jis sako, kad Ispa
nijos fašistai gina Kristaus 
bažnyčią, nes Kristaus baž
nyčios niekas sunaikinti ne-
falj. Juk pats Kristus pasa- 

ęs: “Sugriaukit šitą bažny
čią, o į tris dienas aš ją vėl 
pastatysiu.” Bet jeigu ir bu
tų jai koks pavojus, tai žiau
ri ginklo spėka jos neišgel
bėtų. Mes manome.. kad jei-

gu Kristus šiandien butų • 
gyvas, tai jis pats pasakytų 
kariaujantiems kunigams: į 
“Įsikiškit savo kardus i, 
makštis,’’ kaip yra pasakęs 
šv. Petrui.

Jeigu Ispanijoj ir butųi 
nukankinta 2,000 kunigų.1 
kaip spaudoje yra skelbia- į 
ma, rašo “The Catholic 
Worker,” tai argi dėl 2,000, 
galima sukelti tokią baisia 
skerdynę ir išžudyti 90,000 
nekaltų žmonių? Argi pra
lieta kraują galima atpirkti j 
ruošiant da didesni kraujo 
praliejimą? Juk patys nu
kankintieji užprotestuotų 
prieš tokią skerdynę, jeigu 
jie butų gyvi.

Tai ve, kaip kalba tikrieji 
katalikai. Ispanijos lojalis- 
tus jie lygina prie “Kristaus 
vaikų.” “Darbininkas” ir 
“Draugas” turėtų iš jų pasi
mokinti.

REIKĖTU JIEMS NUSIU
STI AMERIKOS LIETU- 

TUV1U KONGRESO 
PROTOKOLĄ.

Atėję iš Lietuvos laikraš-
etai praneša, kad kauniš- komunistai nužiūrėjo, kad 
kiam universitete Įveda- jis tenai agituoja už Trockį, 
mos “studijos” apie užsie- Kun. Vilūnas dirbo su 
nio lietuvius. Bus skaitomos komunistais ir Lietuvoje gv- 
paskaitos ir aiškinama, kaip vendamas. Jis buvo išrink- 
gyvena ir ko siekia lietuvių tas ir į antrąjį Lietuvos sei- 
tautos išeivija. mą jų sąrašu. Bet 1926 me-

Lietuvos ponams butų tais, kai fašistai nuvertė tei- 
labai naudinga, kad tose sėtą Lietuvos valdžią, kun. 
paskaitose musų išeivija bu- ilunas išvažiavo Sovietų 
tu teisingai nušviesta. Taigi Rusijon.
mes patartume ALK. Vyk- Dabar pasiklausykit, kaip 
domajam Komitetui nusiųs- Minsko lietuvių komunistų 
ti Kauno universitetui buvu- “Raudonas Artojas” kalti- 
sio Amerikos Lietuvių Kon- na kun. Vilūną: 
greso protokolą. Iš to doku- “Vilūnas, dėstydamas So 
mento
000 organizuotų

* • ... .. • v * a W U1VVUI illKUU ZCCCK1S
jie pamatys, jog 70,- vietų Rusijos istoriją X kla-.kitoks negu rusų buvo. Jie į paklausė O. Sirvydo, kaip 
ganizuotų Amerikos seJ \r Lesdamas 'KP (ko- numato per 4 metus organi- prakalbos pavvko. “Kad 

lietuvių reikalauja, kad tau-.munistų partiją) ir jos kovą zuoti chemijos, fizikos, me- daviau tai daviau raudon- 
tininku režimas, kaip netei-?su Troekiu. , mokiniams pa- talurgijos., agrikultūros ir kakliams—net jų ausys pa
sėta?, tuojau pasitrauktų ir fėiSKe, ksci Kai i^eninas ou- kitu mokslų specialistus,
grąžintų valstybės vaira tei- v° gyvas, tai Leninas suge
bėtai vyriausybei, kuri buvo bėjo išnaudoti Trockį dar- 
Lietuvos Seimo pastatyta bui, o Leninui mirus partija 
1926 metais. nesugebėjo išnaudoti Troc-

-------------- kį darbui, todėl Trockis at-
FAŠISTŲ ŽVĖRIŠKUMAS s^urė opozicijoj prieš par

tiją: todėl jis kovoja pnes 
“Naujienos ’ pastebi, kad partija, prieš sovietu valsty-

Ispanijos fašistai yra netik-'bę ir jų valdovus, 
tai žiaurus barbarai, bet “Tokiu budu Vilūnas dės- 
Pri.e to da ir melagiai. Jau tė mokiniams treokizmą. 
apie tris sąvaitės laiko atgal kaltino partiją, gynė balta- 
jie paskelbė visam pašau- gvardietišką teroristą Troc- 
liui, kad “Madridas jau pa- kį. Vilūnas mokiniams pa
imtas.” Šitą jų melą tuo jaus brėžė, kad VPK vedama li- 
dideliu džiaugsmu “apznai- nija trockistu linkui yra ne- 
mino” savo katalikams mu- teisinga.
siškis “Darbininkas” ir chi- “Vilūnai 
cagiškis "Draugas. pareiškė, kad jis nieko blo-

Tuo tarpu gi faktas yra go nemato sakydamas, kad 
toks, kad Madridas ir šian- Leninui mirus, partija nesu- 
dien da nėra paimtas. Gene- gebėjo išnaudoti Trockį 
rolo Franco atgabenti iš Af- darbui ir kad todėl Trockis 
rikos maurai vieną naktį kovoja prieš partiją ir so- 
buvo padarę patamsy už- vietų valstybę. Šitai vėl ro- 

• puolimą ir užėmę keliatą do, kad Vilūnas yra sąmo- 
namų miesto pakrašty. Bet ningas Trockio agentas, 
jie tuoj buvo išmušti ir nu- “Dėstydamas lietuvių kak 
vyti atgal d a toliau, negu ba Vilūnas mokiniams dik-
pirma buvo.

Negalėdami nugalėt žmo
nių miliciją, sako “Naujie- 

tie tautos ir kataliky-nes,
bės “gelbėtojai” šaudo iš ar- šertus ir namelius neskolin- 
motų ir bombarduoja iš or- gus.’ Paskaičius šitokius sa- 
laivių miestą. Kas jiems gal- kinius mokinių sąsiuviniuo- 

■voj, kad nuo tų šovinių kas- se. gaunasi įspūdis, tartum 
įdien Madride žųva šimtai Vilūnas rūpinosi skiepinti 
beginklių moterų ir vaikų, mokinių sąmonėn privatinę 
ir kad tie šoviniai ir bom- nuosavybę gamybos įran- 
bos naikina muziejus, ligo- kiams. Arba štai vėl jo dik- 
nines, mokslo įstaigas ir net į tuoti mokiniam dvipras- 
bažnyčias! Jiems rupi tikmiai sakiniai: ‘Broliukai,
viena: užkariauti!

Pirma klerikalai visa ger
kle rėkė, kad Ispanijos “be
dieviai” degina bažnyčias. 
Bet kuomet dabar tos baž-
nyčios dega nuo fašistų mė-jsėse, o sudarytuose lietuvių 
tomų bombų, tai jie nesako| kalbos rateliuose, kame sun- 
nei žodžio. .kiau patikrinti, kame ma-

Bet “Naujienos” mano, 
kad Ispanijos žmonės vis- 
tiek fašizmo smaką nugalės,
jeigu demokratinė Europai jis atnešė tuos sąsiuvinius, 
neleis Berlyno ir Romos vii- kurie buvo užpildyti klasė- 
kams Ispaniją sudraskyti, se. Juose panašių sakinių 
Taip manome ir mes. neteko rasti.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Moterų lygybė su vyrais Rusi joj pasiekė jau to 
tarnybą, štai. vienas Sovietų u gnagesių 
dyr.ė matom sėdint moterį inspektorę.

kad moterys yra priimamos į gaisrininkų 
inžinas“ važiuoja gaisrą gesinti, priešakinėj jo sė-

KAIP KUN. VILŪNAS DĖSTE “TROC-
KIZMĄ” BOLŠEVIKŲ MOKYKLOJ.
Baltgudijos sostinėj Min- “Tik dėl bolševikiško bu- 

ske yra nemaža lietuvių, ku- drumo stokos Vilūnui buvo 
rie tvarkosi pagal Sovietų galima dėstyti mokykloje 
Įstatymus ir turi savo vai- trockizmą.”
kams mokyklų. DimanovosI 
miestely yra net gimzija, ? 
kur kun. Vilūnas iki šiol
dėstė lietuvių kalbą. Bet 
šiomis dienomis jis buvo iš 
mokyklos pašalintas, nes

pasikalbėjime SOCIALISTU IR DARBININKU ŽINIOS

tavo tik buržuazinėse mo
kyklose diktuotinus saki
nius, pavyzdžiui: ‘Tunu 
jungą jaučių, tris žirgus nu-

ginkitės nuo bado! Bėk iš 
čia, jei nori sveikas išlikti!”

“Labai charakte ringą, 
kad šiuos sakinius Vilūnas 
mokiniams diktavo ne kla-

zesne kontrolė. Paprašius 
Vilūno parodyti lietuvių 
kalbos pamokų sąsiuvinius,

Keturių Metų Pla
nas Vokietijoje.

Pasaulis daug yra girdė
jęs apie penkmečio planą 
Sovietų Rusijoj. Dabar pa
našų dalyką paskelbė ir 
Vokietija. Vokiečiai nusta- 
statė keturių metų planą. 
Koks yra tų planų tikslas? 
Rusijos tikslas buvo mecha
nizuoti pramonę, pritaikyti 
prie darbo mašinas, kad ša
lis galėtų pasigaminti sau 
reikalingų daiktų pati ir 
taptų nepriklausoma nuo 
kitų valstybių. Tam tikslui 
pasiekti buvo paskirti 5 me
tai. Vokiečiai gi mašinų tu
ri, bet jiems trūksta maisto. 
Taigi jų planas yra truputį

kitų mokslų specialistus, juodo!” atsakė O. Sirvydas, 
kad surastų budus, kaip pa- jįs -raudonkakliais” tuomet
sigaminti namie pakanka
mai maisto, apdaro ir žalia
vos fabrikams. Karo metu 
blokada be mažko nenuma
rino vokiečius badu. Jie ši
tą gerai atsimena, todėl da
bar nori pasiruošti, kad bu
tų nepriklausomi nuo kitų. 
Šito jie tikisi pasiekti per 

4 metus.

BOLIVIJOJ MANOMA
STEIGTI LIETUVIŲ 

KOLONIJĄ.
Šių metų pradžioje į Pie--mane ginti.” Reiškia, jisai 

tų Ameriką atvyko žinomas vedėsi į prakalbas savo 
mokytojas M. Šalčius. Prieš , “gengę,” pasirengusią muš- 
keliatą mėnesių jis lankėsi tvnėms. Nuo tos dienos O. 
Bolivijoje. Ten esama labai Sirvydo žvaigždė užgeso
daug laisvų neapgyventų 
žemės plotų. Kai kur žem
dirbiai gali žemės veltui 
gauti, tik kad jie ją dirbtų 
ir ten gyventų. Tačiau ge
resni žemės plotai, o taip 
oat ir miškai, kurie yra kiek 
arčiau nuo centrų, veltui ne- i 
duodami. Juos reikia pirkti, 
sumokant nedidelę kainą. 
Lankydamas Bolivijos pro
vincijas. M. Šalčius tenai 
sutiko vieną kitą lietuvį. To
dėl jis sumanė Bolivijoje 
Įsigyti žemės ir vienoje vie
toje aptiko jos apie 300,000 
hektarų, kurią ir užpirko. 
Nesenai Kaune gautas M. 
Šalčiaus laiškas, kuriame 
jis rašo, kad Bolivijoje bu
tų galima apgyvendinti ne
mažą skaičių lietuvių išei
vių. Tam reikalui jis ir už
mirkęs didelius žemės plo
tus. M, šalčiaus žmona dar 
bar likviduoja savo turtą 
Lietuvoje ir netrukus žada 
išvykti gyventi į Pietų Ame
riką. Tsb.

ITALIJOJ SPROGO KA
RO GAZAI.

Finico miestely, kur yra 
yra gaminami Italijos armi
jai gazai, pereitą sąvaitę į- 
vyko sprogimas, per kurį 42 
darbininkai buvo užmušti ir 
21 sužeistas.

SKAITYTOJŲ
PASTABOS.

Apie Sirvydus.
Vytautas Sirvydas skelbia 

savo bizni SLA. organe 
“Tėvynėj,” ir visai už dyką. 
Kur dingo “Sargybos” ko
mitetas, kad neprotestuoja 
prieš šitokį šmugeli?

Kai Vytautas Sirvydas 
pradėjo žvejoti po SLA. 
prūdą žuvų nabašninko O. 
Sirvydo baliui, tai SLA. žu
vims patartina pasisaugot, 
kad išalkę fašistai jų neap
žiotu.

Tas pats Vytautas Sirvy
das prašo duot jam pasi
skaityt kas ką turi apie jo 
tėvą, nabašninką O. Sirvy
dą. štai, aš galiu patiekti 
truputį atsiminimų. Tai bu
vo 1914 metais Brooklyne. 
Visi valgėm vakarienę pas 
vieną latvi. Vienas “Vieny
bės Lietuvninkų”

vadino socialistus, kurie ko
vojo prieš caro valdžią, no
rėdami ją nuversti ir pa- 
liuosuoti Lietuvą, ką neužil
go, 1917 metais, jie ir pada
rė. Man toks nekultūringas 
p. O. Sirvydo atsiliepimas 
apie socialistus nepatiko ir 
aš jam pastebėjau: “Ar tam
sta nebijojai šmeižti socia- 

’listus? Juk galėjai gaut iš 
'publikos lupt už tai.” Senis 
Sirvydas atsakė: “Musų pu

lse buvo gerai prisirengus

mano akyse. Tai buvo žmo
gus. anot tos pasakos, vėty
tas ir mėtytas.

Ar šitas mano atsimini
mas tilps O. Sirvydo bio
grafijoj? W. G. Lasky.

KELEIVIO 
KALENDORIUS

1937 METAMS.

“Keleivio” Kalendorius 
1937 metams jau ruošiamas 
->paudai ir jį galima jau da
bar užsisakyti prisiunčiant 
orenumeratą už laikraštį.

Kaip ir visuomet. Kalen
doriaus kaina “Keleivio” 
skaitytojams bus 25 centai. 
(Tiems, kurie “Keleivio” 
neskaito, u ž Kalendorių 
skaitome 5Oc.)

1937 metų Kalendoriuje 
ilps daug įdomių straips- 
lių, visokių patarimų, nuro- 
lymų kaip kas daryt ir dau
gybe visokių formulų bei 
•eceptų amatninkams, me- 
'.banikams, ūkininkams, na- 
-nu savininkams, moterims 
ir tt.

Be to, bus aprašytos “Juo- 
lojo Legijono” paslaptys, 
<aip tie teroristai žudo žmo
nes ir ko jie siekia.

Bažnyčia-Vergijos Rėmėja.
Kas butų klaidingesnio dėl kankynių prarasdavo 

kaip tikėti, kad bažnyčia į savo gyvybę, tai jo ponas 
panaikino vergiją? Senovės i pasilikdavo nebaustas ir nei 
vergija pranyko ne dėl baž- menkiausio skundo prieš jį 
nyčios, bet dėl ekonominių nebuvo galima iškelti. (Co- 
sąlygų. Bažnyčia gi vergiją dex Theodosianus, lib. g. 
teisino ir nemažiau jąjaftit. 12). Tas pats bažnyčios 
naudojosi, kaip ir "pagonis- Įstatymas griežtai draudžk. 
kieji” galiūnai. moterystę tarp laisvųjų ii

“Mes taipgi turime ver-įvergų ir pasako, kad jeigu 
gus!” sako bažnyčios tėvas laisva moteris turi meilės 
Athenorgas, gindamas krik- santykius su vergu, tai tą 
ščionybę nuo Įtarimo, esą ji reikia nužudyti, o vergą gy- 
remianti perversmus. Justi- va sudeginti.
nūs taip pat šneka apie krik
ščionių vergus.

Apaštalo Pauliaus laiš
kuose yra net aiškinama 
vergams besąlyginio klus
numo pareiga. Laiške Titui 
(cap. 2,9-10) yra sakoma 
šitaip: “Bernams reikia,
kad savo ponams pasidavę 
butų, visuose dalykuose 
stengtųsi jiems įtikti, nieko 
prieš nedarytų, ne ką pasi
vogtų, bet visą gerą ištiki
mybę parodytų, kad jie pa
mokslą Dievo, musų išgany
tojo, klauso visuose daly
kuose.” Laiškas gi Timo- 
thėjui (cap. 6,1—15) aiš
kiai sako: “Bernai po jun
gu esantieji, telaiko savo po
nus visos garbės vertais, 
kad Dievo vardas ir žodžiai 
nebūtų įžeidžiami. O kas ti
kinčius ponus turi, tų tene- 
paniekina galvodamas, kad 
abu broliai esą: bet juo dau
giau teklauso, nes tikintieji 
yra vienos teisybės daly
viais. Jei kas kitaip mokina 
ir nepasilieka prie išganan
čių žodžių musų pono Jė
zaus Kristaus, tas nieko ne
žino, yra paklydęs. Iš to at
siranda pavydas, barniai, 
oiktažodžiavimas ir piktas 
oadumojimas, tokie žmonės 
turi pagadintas sielas.”

Pirmame laiške, kuris ei
na apaštalo Petro vardu, 
taip pat sakoma (cap. 2,13

-19): “Jus, bernai, atsida
vę bukite ponams, ne tiktai 
geriems ir švelniems, bet ir 
žiauriems, nes tai malonė, 
jei kas dėl sąžinės Dievo 
Diktumą pakelia, kęsdamas 
neteisybę.”

Šitie pavyzdžiai parodo, 
kad bažnyčios pasaulėžval
ga iš pat pradžios stojo po
nų tarnybon.

Pagal krikščionių cieso
rių įstatymus, vergų laiky 
tojas būdavo tik tuomet kai 
po žmogžudys baudžiamas, 
jeigu jis nukankindavo sa
vo vergą su aiškiu tikslu jį 
nužudyti. Bet jeigu vergas

Laimėjimas Wisconsin val
stijoje.

Paskutiniais rinkimais Wis- 
consino valstijoj socialistai 
ėjo iš vien su Farmerių Dar- 
biečių Progresyve Sąjunga Sų, 
ir paėmė visas vietas, į ku
rias tik statė savo kandida-

savo kandidatus sekančiai? 
rinkimais. Komunistai šį- 

tus. Nepavyko tiktai savo met 50,000 balsų tenai nė- 
gubernatorių pravesti. Be surinko,, todėl įstatymas 
kitų urėdų, _ kurie teko so- jau neleis jiems kandidatu 
cialistams ir farmeriams- statyti, jeigu jie nesurink? 
darbiečiams, socialistai da pakankamai parašų. Socia- 
pravedė 8 savo žmones į listai New Yorko valstijoj 
valstijos Iegislaturą. gavo apie 20,000 balsų dau-

---- 777 . giau, negu įstatymas reika-
Oregono valstijoj socialistų Jauja.

balsai pakilo. __________
Iš Portland (Ore.) prane

šama, kad per paskutinius 
rinkimus socialistų kandi
datas į Oregono valstijos 
prokurorus gavo 12,220 bal
sų. Ir visi balsai da nebuvo 
suskaityti, kai šitos skaitli
nės buvo jau pasiekta.

Vakaruose įkurtas naujas 
laikraštis.

Califomijos socialistų or- zuoti į uniją. Bet dalis dar- 
ganizacija įkūrė naują laik- bininkų pasiliko dirbtuvėje 
raštį Vakarams. Jis eina ir neišeina. Reiškia, jie už- 
San Franciscos mieste ir va- ėmė dirbtuvę ir streikuoja 
dinasi “Labor Action.” Jo sėdėjimu. Kol kas nei kom- 
adresas: 1057 Steiner avė., panija, nei darbininkai ne- 
San Francisco, Cal. Kaina nusileidžia ir nepradeda de- 
metams—$1.50.

Tokia pat dvasia buvo 
gaivinama bažnytinėje įsta- 
tymdavystėje. Vergijos tei
stumą ji visuomet pripažįs 
;a aiškių aiškiausiai. Kon- 
ciliumas Angroje (324 m. 
X) Kristaus) nutarė: “Kas 
oo priedanga religiškos ar
imo meilės mokina, kad 

vergas privalo savo poną 
mažiau gerbti ar savo tarny
bėlė apleisti, užuot su mei
le ir atsidėjimu tarnavęs, tą 
reikia iškeikti.” Bažnyčios 
aukštieji dvasininkai patys 
būdavo uolus vergų iaiky- 
ojai. Westermark’as suran
kiojęs yra didelį skaičių 
duomenų, iš kurių matome, 
kad kunigai, abatai, vienuo
lynai, vyskupai patys yra 
daug vergų turėję savo val
džioje.

Dažnai laisvi žmonės dėl 
religiškų priežasčių būdavo 
vergijon atiduodami, taip 
kad laisvės atėmimas buvo 
laikomas bažnytine pabau. 
da. Taip pat moterys, kurios 
turėdavo santykius su krik
ščioniškais dvasininkais, 
būdavo paverčiamos vergė
mis, ir vergais paversdavo 
vaikus, kurie gimdavo iš to
kio santykiavimo. Bet tokit 
dvasininkai nebūdavo bau
džiami.

Bažnytinių teisių taisyk
is dar mažiau pasigailėda 
vo tų vergų, kurie bažnyti
niuose ūkiuose turėdavo 
vargti. Koncilijumo Epaont 
kanonas uždraudė kuni
gams—vienuolynų abatams 
‘šlaisvinti vergus, kuriuos 
vienuoliai buvo gavę, kaip 
dovaną, “nes butų neteisin
ga, kad bernai voveriautų. 
o vienuoliai kamuotųsi lau 
kų darbais.”

Vėlesniuose viduramžiuo
se da popiežius Nikalojus V 
yra pagyręs vergų prekybą 
pas portugalus savo bullėjt 
1454 m. Kristaus vietinin
kai dar net iki XVI amžiaus 
laikydavo vergus.

Iš “Laisvosios Minties.-’

New Yorke komunistai pra
rado legalų stovį.

New Yorko valstijoj par
tija turi gauti rinkimuose 
nemažiau kaip 50,000 bal- 

kad turėtų teisę statyti

KOMPANIJA PASKELBĖ 
LOKAUTĄ 4,000 DAR

BININKŲ.
SOUTH BEND, IND. -

Bendix kompanija uždarė 
dirbtuves ir paskelbė lokau
tą apie 4,000 darbininku 
dėlto, kad Amerikos Darbo 
Federacija norėjo tų dirb
tuvių darbininkus suorgani-
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

50,000 Lietuvių Žuvo 
Didžiajam Kare.

—Urrra, Maike! Urrra!...
—Ko taip rėkauji, tėve?
—Kad linksma.
—O iš kur toji linksmy

bė?
—Buvau pas zakristijo

ną, vaike, tai jis skaitė 
“Sandaros” gazietoj, kad 
per Amerikos rinkimus mes 
labai daug laimėjom.

—Kas tie “mes?”
—Nugi mes visi, Maike, 

visa musų tauta.
—O ką mes laimėjom?
—Ar tai tu da nežinai. 

Maike? Nugi sako, kad Chi- 
cagoj buvo išrinktas vienas 
lietuviškas sudžia!

—Gerai, tėve, bet kokia 
tau bus iš to naupa?

—Vaje, Maike, kodėl tu 
šitaip kalbi. Nejaugi tu ne
supranti, ką reiškia mums 
turėti savo tautieti ant kor
to benčiaus? Juk tada mes 
kožnam policmanui galė
sim parodyt špygą.

—Na, gerai, tėve, nueik i 
policijos nuovadą ir pakišk 
tenai dežuruojančiam val
džios atstovui panosin tau
tišką dūlią. Še. sakyk, aš ta
vęs dabar nebijau, nes Chi- 
cagoj mano tautietis yra iš
rinktas teisėju. Pamatysi, 
kaip greitai tu atsidursi už 
grotų. Ir tas lietuvis teisėjas 
neateis tavęs gelbėt.

—Tai reiškia, aš turėsiu 
džėloi sėdėt?

—Žinoma.
—Tai negali būt, Maike. 

Juk "Sandaros” pisoriai ne
rašytų. kad mes laimėjom, 
jeigu iš to nebūtų mums jo
kio pažitko.

—Nereikia žiūrėti, tėve, 
kas ką rašo, bet pačiam pro
tą vartoti. Reikia suprasti, 
kad lietuvis išrinktas Į val
dininkus privalo pildyt nu
statytas jam pareigas ir 
daug pagelbėti saviems ne
gali. kad ir labai norėtų, nes 
jeigu jis pradės saviems pa
taikauti, tai kitų tautų žmo
nės pakels prieš tai triukš
mą ir jis greitai neteks savo 
vietos.

—O ar kitokiu spasabu 
jis negali mums pamačyt?

—Tėve, tu geriau pažiū
rėk i tuos miestus, kur lietu
vių valdininkų jau yra. Pa
vyzdžiui, vienas lietuvis tei
sėjas yra Baltimorėj. O pa
klausk tenai gyvenančių lie
tuvių, ar nors vienam jų fa
brikantas pakėlė algą dėl 
to, kad lietuvis užima teisė
jo vietą?

—Tai valuk tavo rokun- 
dos, Maike, išeina, kad ant 
savo tautos reikia nusi- 
spiaut?

—Ne, tėve, spiaudyt ne- 
įeikia; bet nereikia ir ap
gaudinėti savęs tokiomis

viltimis, kad mes busime vi
si laimingi, jeigu vienas ki
tas lietuvis pateks i valdi
ninkus. Ne, musų gyveni
mas nuo to nepagerės.

—Na, tai kas ji pagerins?
—Kiekvienas, tėve, turi 

rūpintis pats savo laime.
—O aš. Maike, kitaip ro- 

kuoju. Jeigu pas mus butų 
geresnė tautiška vienybė, 
jeigu išrinktume Į Amerikds 
valdžią daugiau savo tau

tiečių, tai tada i džėlą nie
kas lietuvio nepasodintų.

—.Jeigu tu toks didelis 
optimistas, tėve. tai pažiū
rėk Į Lietuvą. Tenai visa 
valdžia lietuvių rankose, 
bet kalėjimai prikimšti sau
sakimšai. Ir kalėjimuose te
nai sėdi ne svetimtaučiai, 
bet lietuviai. Kas tik val
džios darbus pakritikuoja, 
tuojau ir kalėjime.

—Tai tu sakai, kad ir A- 
merikoi mums taip butų, 
jeigu čia musų tautiška na- 
čalstva užponavotų?

—Labai galimas daiktas, 
tėve.

—Gali būt, kad ir tavo 
teisybė. Maike.

°LAČIAI VEIKIA FAR- 
MERIŲ KOOPERATYVAI

Amerikos kooperatyvų 
sąjungos sekretorius Camp
bell praneša, kad iš visų ko
operatyvų Jungtinėse Vals
tijose plačiausia veikia far- 
merių kooperatyvai. Per 12 
pastarųjų mėnesių, bai
giant su 31 liepos, farme- 
riai nupirko per tuos koope
ratyvus už 8315,000,000 i- 
vairiu reikmenų.

NAUJA MEŠKERĖ.

Šita meškeriotoja rodo naują 
meškerę, kuri panaši i šautuvą. 
Iššautas iš tos meškerės žeber
klas pasmeigia žuvį ir tada ji 
įtraukiama į laivą.

Jų kapai svetimuose kraš
tuose.

Didžiojo karo metu lietu
viai kariai dalyvavo visuo
se frontuose, kovodami sau
sumoje ir jurose. Lietu
viams tada reikėjo pergy
venti tikrai tragišką likimą, 
nes reikėjo lieti kraują dėl 
svetimų, lietuviui nežinomų, 
priešingų reikalų. Rusų ka
riuomenėje tarnavusieji tu
rėjo žudyti savo brolius iš 
Rytų Prūsijos; vakarų fron
te Amerikos lietuviai kovo
jo prieš Rytprūsių brolius, 
tarnavusius kaizerio kariuo
menėje. Kiek kuriuose fron
tuose žuvo lietuvių, matyti 
iš žemiau paduodamo apra
šymo.

Nuo Juoduių ligi Baltijos 
jurų yra lietuvių kapai.
Lietuvoje yra nemaža ka

pų. kurie apžėlę žolėmis ir 
samanomis: prie jų stovi 
baigę griūti mediniai kry
žiai. o kai kurie iš jų jau se
nai dingę iš žemės pavir
šiaus. Tai didžiojo karo ka
pai. Lietuvoje, tur būt, ne
rasime tokio valsčiaus, ku
riame nebūtų didžiojo karo 
kapų. Reikia pripažinti, kad 
tame skaičiuje yra ir lietu
vių, tarnavusių rusų ir vo
kiečių armijose kapai, tik jų 
niekas sužinoti negali.

Bene daugiausia musų 
tautiečių žuvo tusų armijo
je. Tur būt, nebuvo Rusijoj 
pulko, kuriame nebūtų tar
navę mažiau ar daugiau lie
tuviu. 1914 metais, tik pra
sidėjus mūšiams, rusų ka
riuomenė Įsibrovė Į Vokieti
ją, kur buvo dideli mūšiai, 
pirmiausia. 1914 metais, 
ties Gumbine, o vėliau, 
1915 m., prie Mozūrų ežeru. 
Augustavo miškuose ir ki
tur. Taip einant mūšiams 
nuo Baltijos iki Juodosios 
juros rasime palaidota apie 
milioną karių, kurių tarpe, 
be abejo, yra nemažas skai
čius ir lietuvių, kurie žuvo 
dėl svetimųjų reikalų.

Lietuviai buvo laidojami 
kaip rusai ir ant tokių kapų 
pastatyti pravoslavų kry
žiai. Dar ir dabar Lietuvos 
žemėje galima užtikti ne
maža pravoslavų kryžių, po 
kuriais ilsisi lietuvių karei
vių kaulai.
Šimtai Prūsų lietuvių žuvo 
šturmuojant Kauno. Oso- 
vieco ir kitas tvirtoves.
Prasidėjus didžiajam ka

rui. Prūsų lietuviai iš Klai
pėdos, įsiutęs. Gumbinės, 
Ragainės ir kitų lietuviškų 
apylinkių buvo mobilizuoti 
i vokiečių kariuomenę ir pa
siųsti i Įvairius frontus. Ka
raliaučiuje ir Gumbinėje 
kai kuriems mobilizuotiems 
kariams teko davinėti ko
manda lietuviškai, nes jie 
vokiečių kalbos pakanka
mai nemokėjo. 1915 metais 
vokiečiai pradėjo puolimą Į 
Rusiją. Tada prasidėjo štur- 
mavimas Kauno. Gardino, 
Osovieco, Novogieorgievsko 
ir kitų tuometinių Rusijos 
tvirtovių. Šimtai tūkstančių 
vokiečių karių žuvo tose 
atakose, o jų tarpe, be abe
jo, buvo nemažas skaičius 
ir Rytprūsių lietuvių. Tik 
Kauno kapuose buvo palai
dota apie 1,000 vokiečių ka
rių; prie Vytauto prospekto 
kapinėse yra labai daug ce
mentinių kryželiu su lietu
viškomis pavardėmis. Ir 
ties Gardinu, Osoviecu, No- 
vogieorgievsku ir kitomis 
tvirtovėmis rasime palaido
ta nemažą skaičių vokiečių 
karių, o jų tarpe ir lietuvių.
Lietuvių karių kapai Va

karų fronte.
Beveik ištisus keturius 

metus ėjo smarkiausios ko

vos Prancūzijoj ir Belgijoj. 
Ypač smarkios kautynės bu
vo prie Verduno tvirtovės. 
1916 metais tenai vyko vie
nos iš didžiausių pasaulio 
kautynių. Dabar tenai ištisi 
laukai nustatyti kryžiais. Jų 
tarpe yra ir lietuvių kapų. 
Lietuviai tenai žuvo vokie
čių armijoje. Ten buvo pa- 
’aidota apie 300,000 Įvairių 
kareivių. 1917 metais, kai 
Amerika stojo santarvinin
kų pusėn ir paskelbė karą 
Vokietijai, i Vakarų frontą 
Amerika atsiuntė 2,000.000 
vyrų armiją. Toje armijoje 
buvo nemažas skaičius ir 
lietuvių, kurie ėjo kariauti 
prieš vokiečius. Flandrijos 
laukuose, o taip pat ir arti 
Reimso, Paryžiaus ir kitų 
miestų yra dideli karių ka
pai, kuriuose palaidoti A- 
merikos kariai. Tarpe jų yra 
kryžių su lietuviškomis pa
vardėmis. Žuvo ir keli lie
tuviai karininkai, kurių gi
minės Lietuvoje ir šiandien 
gauna iš Amerikos pensi- 
jas-pašalpas.

Makedonijoj, Turkijoj ir 
net Palestinoj yra lietu

vių kapų.
Didžiojo karo Įkarštyje 

ėjo smarkios kovos ne tik 
Rylų ir Vakarų frontuose. 
■Jos ėjo ir Italijoje. Makedo
nijoje, Turkijoje ir net 
“šventoje” žydų žemėje — 
Palestinoje. Vokiečių armi
jos buvo mėtomos iš vieno 
fronto Į kitą. kad tik sumuš
tų santarvininkus ir laimė
tų karą. Ragainės apylin
kės lietuvis Fridrichas Pau
ra pasakoja, kad jam esant 
vienoje vokiečių divizijoje 
teko kariauti net keturiuose 
frontuose. Pasak Pauros, 
1915 m. jo divizija buvo 
nusiųsta Į Bulgariją. Toje 
vokiečių divizijoje be jo 
tarnavo dar keli šimtai lie
tuvių, kilusių iš Tilžės ir 
Klaipėdos krašto. Vėliau ta 
vokiečiu divizija buvo per
kelta Į Makedoniją, kur ka
riavo prieš serbus ir kitus 
santarvininkusi Uskiubo 
mieste yra nemaži kapai, 
kur buvo palaidota daug 
žuvusių vokiečių karių. Ten 
ir šiandien galima rasti pa
laidota keliolika Rytprūsių 
lietuvių. Vėliau ši vokiečių 
divizija buvusi perkelta i 
Turkiją, iš ten Į Italiją, o po 
pusės metų buvo grąžinta Į 
Palestiną. “Šventoje” žydų 
žemėje vokiečiai, kartu su 
turkais, kariavo prieš ang
lus, tačiau jiems atsispirti 
negalėjo. Tenai irgi žuvo 
daug vokiečių, o jų tarpe ir 
lietuvių.

Ir Atlanto vandenyno 
dugne.

Karas ėjo ne tik sausumo
je. bet ir jurose bei ore. Jau 
1915—1916 m. vokiečių, 
anglų, rasų ir francuzų ka
ro laivai kovėsi Atlanto 
vandenyne, Vokiečių ir Bal
tijos jurose. Viename mū
šyje prie Skagerako tiek iš 
vokiečių, tiek anglų pusės 
žuvo keliolika laivų. Keli 
šimtai kariu su laivais nu
grimzdo i juros dugną. Pa
sakojama, kad šitame jurų 
mūšyje ties Skageraku žuvo 
keliolika ir musų tautiečių. 
1915 m. rusų didelis laivas 
“Slava” buvo vokiečių nu
gramzdintas netoli Estijos 
krantų. Jame buvo kelioli
ka ir lietuvių.

Taigi, lietuvių karių kapų 
yra ne tik Rusijoje, Francu- 
zijoje, Belgijoje ir Rumuni
joje, bet ir Italijoje, Make
donijoje ir net Palestinoje. 
Jei per didi jĮ karą išviso žu
vo apie 7,000,000 karių, tai 
nebus perdėta, jei pasakysi
me, kad tarpe jų buvo apie 
50,000 lietuvių. Tsh.

Kaip Padedama Lietuvos 
Liaudžiai_Kovoti už Laisvę

Amerikos Lietuvių Kongre
so Vykdomojo Komiteto 

Pranešimas.
Lapkričio mėnesĮ Įvyko 3 

svarbios konferencijos A- 
merikos Lietuvių Kongreso 
nutarimams yykinti. Lap
kričio 1 dieną Įvyko didelis 
Bostono ir apylinkės drau
gijų atstovų suvažiavimas 
tuo reikalu, kur dalyvavo 
apie 90 delegatų, atstovau
dami 49 organizacijas su 
7,700 narių.

Antra panaši konferenci
ja Įvyko 15 lapkričio dieną 
Pittsburghe, o trečia—22 d. 
lapkričio Brooklyne.

Dviejose paskutinėse da
lyvavo ir D-ras A. Montvi
las, Vykdomojo Komiteto 
pirmininkas iš Chicagos. 
Gali būti, kad jam bus su
rengtas ir platesnis prakal
bų maršrutas lytinėse vals
tijose.

Šitokiose konferencijose 
ir prakalbose yra aiškinami 
Lietuvos reikalai ir renkami 
pinigai tiems, kurie kovoja 
už Lietuvos laisvę arba sėti i 
užtai kalėjimuose. South 
Bostone per tokią konferen
ciją ir Įvykusias po jos pra
kalbas buvo surinkta apie 
8115.00.

Iš Montello, Mass.
Montellos Amerikos Lie

tuvių Kongreso vietinio ko
miteto sekretorius drg. Ba
ronas rašo:

“Amerikos Lietuvių Kon
greso Vykdomajam Komi
tetui :

“Gerbiamieji!
“Montellos Bendro Fron

to konferencijoj, laikytoj 
rugsėjo 30 dieną, 1936 m., 
Lietuvių Tautiško Namo 
svetainėj, 'atstovaujant dele
gatam nuo 9 draugijų, ku
riose randasi 1,160 žmonių, 
vienbalsiai tapo nutarta, 
kad:

“Amerikos Lietuvių Kon
greso Vykdomasis Komite
tas kuogreičiausiai pasiųstų 
Į Lietuvą nuo Amerikos lie
tuvių pažangiosios visuome
nės specialę komisiją ištyri
mui antifašistinių politinių 
kalinių padėties.

“Montellos Bendro Fron
to Pild. Komitetas:

“A. Sauka, pirmininkas,
“S. Baronas, raštininkas.”
Kas liečia pagelbėjimo 

Lietuvos antifašistiniam po
litiniam kaliniam, siuntimo 
delegacijos i Lietuvą bei pa
siuntimą tiesiai aukų, gaila 
sakyti, bet ir Amerikos lie
tuvių spaudoj ne viską gali
ma viešai skelbti.

Pavyzdin, man tik kelios 
dienos atgal teko kalbėtis 
su vienu kątik gryžusiu iš 
Lietuvos amerikiečiu lietu
viu. Jis ten išgyveno apie 
keturis mėnesius ir plačiai 
apvažinėio. Pasiteiravau jo, 
kas atsitiktų, ieigu gerą ve
lijantis amerikietis parašy
tų laiške savo draugui Lie
tuvoje pasiūlydamas pagel- 
bą prieš Smetonos diktatū
rą kovojantiems? Štai ką jis 
man atsakė:

“Jeigu norėtum pražudyt 
draugą, tai pasiųsk jam ką 
nors panašaus per laišką! 
Kiekvienas laiškas Lietuvos 
žvalgybos yra atidaromas 
pašte ir atydžiai peržiūri
mas.”

Taigi, iš to galite supras
ti, kokis tai sunkus ir painus 
darbas yra susisiekti su mu
sų draugais Lietuvoj, nors 
mes juos ir gerai žinom. Ta- 
čiaus galime užtikrinti, kad 
Vykdomasis Komitetas de
da didžiausias pastangas 
nugalėti visas šias sunkeny
bes, nors neviską galime 
viešai skelbti.

(Mes esam tos nuomonės,

kad siųsti Lietuvon delega
ciją reikštų neišmintingai 
mėtyt pinigus. Tokia komi
sija jokios naudos niekam 
neatneštų, o jos kelionė lė- 
šuotų keliatą šimtų dolerių. 
Daug išmintingiau butų už 
tuos pinigus nupirkti kali
niams geresnio maisto.— 
Red.)

Daug Chicagos Draugijų 
Užsimokėjo Metines

Duokles.
Vykdomojo Komiteto vi- 

ce pirmininkas, drg. R. 
Šniukas, turbut pats yra jo
niškietis, pridavė nuo Joniš
kiečių Labdarybės ir Kultū
ros Kliubo metinę duoklę 
3 dolerius.

North Sidės organizaci
jos: LDS. 112 kp., ALDLD. 
86 kp. ir Taprtautinio Dar
bininku Apsigynimo kuopa 
pasimokėjo visos po 81.

Tolimosios South Sidės 
(Roselando ir kitur) orga
nizacijos net penkios ant 
syk pasimokėjo per draugę 
•J. Urnionienę. Sekamos or
ganizacijos pridavė po 81: 
Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo Roselando kuo
pa, ALDLD. 114 kp., SLA. 
139 kp., LDS. 2 kp. ir Gol- 
den Star Club.

ALDLD. 146 kuopos sek
retorius drg. A. Grigas pri
davė tos kuopos duokles 82 
ir draugiškai pabarė Vyk
domąjį Komitetą už neveik
lumą. Bet tai tik baikos, vie
tiniam draugam galima žo
džiu pasiaiškinti, matytu
mėt kaip mus per laiškus iš 
kitų kolonijų apibara!

Ncrvvocdo Trys Organizaci
jos Jau Užsimokėjo. Kitos 

Tuoj Užsimokės,
Iš Nonvoodo, Mass., drg. 

J. Galgauskas rašo:
“Gerbiamas Drauge:
“Šiame laiške prisiunčiu 

money orderi ant 812, tai y- 
ra metinės duoklės i Ameri
kos Lietuvių kongresą. Se
kamos organizacijos užsi
mokėjo :

“Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio keistučio Dr-ja 85.

“LSS. 133 kuopa 85.
“ALDLD. 9 kuopa 82.
“Kitos organizacijos jau 

yra nutarusios prisidėti prie 
Amerikos Lietuvių Kongre
so, bet duoklių dar nesumo
kėjo. Kaip sumokės prisių
siu.

“Draugiškai, Nonvoodo 
Lietuvių Organizacijų Ben
dro Komiteto iždininkas.

“J. Galgauskas.”

Iš Plieno Karalystės Dar
bininkiškas Pabarimas.
Iš Gary, Ind„ drg. A. Ste- 

ponauskas prisiuntė meti
nes duokles nuo sekamų or
ganizacijų :

Liet. Demokr. Lvga 85.
LDS. 81 kp. 83.
Lietuvių Darbininkų Pa- 

šalpinės Draugijos 85.
Štai ką jis rašo:
“Spalio 11 dieną Lietu

vių Darbininkų Pašalpinė 
Draugija laikė susirinkimą 
r svarstė klausimą ar reika
linga prisidėti prie Ameri
kos Lietuvių Kongreso. Po 
trumpų diskusijų vienbal
siai nutarė, kad būtinai rei
kia prisidėti ir visiems ben
drai veikti, kad pagelbėjus 
Lietuvos liaudžiai atsteigti 
demokratinę tvarką.

“Todėl LDPD. jau trečia 
Gary mieste prisideda prie 
Amerikos Lietuvių Kongre
so, užsimokėdama 85. Drau
gija taipgi išrinko komitetą, 
kuris veiks sulyg nurody
mais Centralinio Komiteto, 
kad pagelbėti Lietuvos liau
džiai atgauti laisvę ir demo
kratines teises.

“Bet rodos, kad Kongre
so Vykdomasis Komitetas 
biskį snaudžia. Todėl, vy
rai, biskj subruskite! Mes 
norime matyti spaudoj dau
giau apie jūsų veikimą, tada 
ir daugiau organizacijų dė
sis prie Kongreso ir stos Į 
bendrą darbą.”

Gary draugam galiu pra
nešti, kad trumpoj ateity 
Chicagoj Įvyks lokalė kon
ferencija, i kurią bus pa
kviesti delegatai ir iš Gary. 
Tada arčiau susipažinsime 
apie veikimą ir ateities pla
nus.

Stambi auka iš Detroito.
Detroite prie Amerikos 

Lietuvių Kongreso vietos 
komiteto priklauso bene 18 
draugijų. Ir pasiskaitykite 
ką rašo to komiteto sekreto
rius J. Overaitis:

“Gerbiamasis:
"Detroito draugijos prieš 

fašizmą prisiunčia Cleve- 
lande išrinktam Vykdoma
jam Komitetui 874.88. Pini
gus meldžiam paskirti se
kamai: '

“Į Vykdomojo Komiteto 
iždą 825.

“Lietuvos politiniam kali
niam 824.88.

“Ispanijos respublikos 
gynėjam 825.

“Pinigus malonėsite pa
siųsti per jum žinomas ir 
pasitikėjimo vertas Įstaigas 
bei komitetus. Draugiškai,

“J. Overaitis, sekretorius,
“John Besasparis, iždin.”
Ačiū, draugai, Reikalavi

mą išpildysime. Ispanijos 
respublikos gynėjam aukas 
iš Amerikos visos progresy- 
vės sriovės siunčia per The 
International Spanish Soli- 
darity Committee, kurio pir
mininku Jungtinėse Valsti
jose yra kriaučių unijos pre
zidentas David Dtbinsky. 
Skvsius to komiteto randasi 
ir Chicagoj, ir per ji perduo
sim detroitiečių auką Ispa
nijos liaudžiai.

Išsiuntinėta Draugijom 
Vykdomojo Kom teto

Pareiškimas.
Šiomis dienomis išsiun

tėm visoms organizacijoms 
(kurių tik turėjom antra
šus) Vykdomojo Komiteto 
pareiškimą. Kurios organi
zacijos dalyvavo Crivelan- 
do Kongrese, o negavo to
kio pareikimo, butų geisti
na. kad jų sekretoriai grei
tai prisiųstų savo antrašą 
man.

Tuos pareiškimus galime 
ir privalome Įteikti ir tom 
organizacijom, kurips Cle- 
velando Kongrese nedaly
vavo. Butų pageidaujama, 
kad lokalių komitetų sekre
toriai prisiųstų vietinių or
ganizacijų antrašus, arba 
patys apsiimtu paskleisti 
Vykdomojo Komiteto pa
reiškimą savo kolonijos or
ganizacijose.

Visais Amerikos lietuvių 
Kongreso reikalais kreipki
tės i Vykdomojo Komiteto 
sekretorių sekamu antrašu:

L. JONIKAS, 3150 So. 
Halsted st., Chicago. III.

AMSTERDAMAS VIRSTA
EUROPIEČIU “R1LNO.”
Amerikoje, Nevados val

stijoj, yra miestas Reno, ku
ris pagarsėjo tuo, kad tenai 
labai lengvai duodami “di- 
vorsai.” Kas nori peisiskirti, 
nuvažiuoja i Reno—ir už 
kelių dienų jau laisvas. Eu
ropoje dabar tokių ‘ divorsų 
fabriku” virto Olandijos 
mieštas Amsterdam is. šį
met tenai persiskyrė 500 po
ru. Todėl Amsterdamas pra
dėta vadinti: “Europos Re
no.”
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Įvairios Žinios.
Policija Daro Kačiuko “Metrikus.”

TRUMPAI Iš VISO PASAULIO.
ANGLIJA. j JAPONIJA.

Arklys leksiąs per Atlan- Žemės drebėjimas. — Ry
tą. —- Anglijos sportsmanas tų Japonijoj anądien buvo 
Strand ruošiasi vykti su sa- jaučiama žemės drebėjimas, 
vo greituoju žirgu “Than- Kai kuriuose miestuose išbi- 
kertonu” i Amerika dalv- rėjo langų stiklai, bet dides- 
vauti arklių lenktynėse atei- nių nuostolių nebuvo, nes
nanti pavasarį. Atgal iš A- 
merikos jis žada vežtis savo 
kuiną vokiečiu skraidomuo
ju laivu “Hindenburgu.” Sa-
ko, tegul nors sykį ir arklys 
perskrenda per Atlantą

drebėjimo centras buvo po 
'ura, toliau nuo Japonijos.

VOKIETIJA.
Hitleris pasninkauja.

Pusantro šimto metų atgal daryti

AUSTRIJA.
Fašistiška “laisvė”.—Vie- 

Įnos miesto paskelbtas nau
jas “U ntersagnurgsgesetz,” 
tai yra draudžiantis įstaty- 

— mas, kuriuo draudžiama ati- 
bent kokią naują

New Yorko policijos katė atsivedė kačiuku. Kad kuris puiicma- 
nas jų nepavogtų ir neparsineštų namo, visų kačiukų buvo pa
darytos kojų nucspaudos ant popieros.

Nusižudė Erancuzi- j
jos Vidaus Reikalų 

Ministeris.
Paryžius, lapkr. 18 d. Ro- 

gers Šalengro, Francuzijos 
vidaus reikalų ministeris nu
sižudė savo namuose, Lille

vienas Frauzuciios valdo- krautuvę, restoraną, spaus- 
nas patarė darbininkams :tuvę ar kitokį biznį. Priežas- 
valgyt žolę. kuomet jie at- tis: Vienos mieste esą jau 
ėio pas jį skųstis, kad alka- perdaug visokių biznių 
nj negali gyventi. Už tokį j --------

Pajieškau Vyro 
A psi vedimui.”

Už Ką Vokietijoje 
Baudžiami Žmonės.

DETROIT, MICH.
Koncertas, Prakalbos, 

Šokiai!
LAPKRIČIO 29 d. Lie

tuvių Svetainėje, kampas 
25-tos ir W. Vernor H’vvay, 
bus puikus parengimas, 

mieste, kuriame jis y ra gf- Rengia 18 lietuvių draugijų 
męs ir nuo 1925 metų buvo bendrai Lietuvos naudai, 
to miesto majoru, o prie pre- Prakalbos prasidės nuo 5 
miero Blumo valdžios, bu- , vakare, kalbėtojai kviečia- 
vo paskirtas Francuzijos vi- mi nu> visų 18 draugijų, bus 
daus reikalų ministeriu. Už- ir pašalinių. Paskui prasidės 
troško žibinamuoju gazu.

Jis buvo 42 metų amžiaus, 
tvino sudėjimo žmogus. Jo 
staigi mirtis sujudino visos 
Fraftcuzijos pažangiąją vi
suomenę. Nors tikroji prie
žastis jo saužudystės da ne
paaiškėjo, tačiaus tvirtina
ma, kad jis
piktų fašistų laikraščių ne
teisingų užsipuldinėjimų.

koncertas. Dalyvaus geriau
sios Detroito spėkos: Aido 
choras, po vadovyste V. Gu- 
gos; Dailės choras, po vad. 
V. Dermaičio; solistai—A, 
Zigrrtantienė, broliai Vasi
liauskai ; B. Arlauskiutė; 
R. Bubeliutė; St. M ąsytė:

PAJIEŠKOJIMA1
Pajieškau savo moters P.ožės Te- 

nanienės, po tėvais Bauloniutė ir du
krelės Jennies. Juodvi mane apleido

O'

pasityčiojimą tam buržujui 
neužilgo buvo nukirsta gal
va, užmauta ant j iešmo ir 
nešiojama gatvėmis su pri
kimšta burna žolės. Panaši

RUMUNIJA.
Kcmunistų areštai.—Ru

munijos fašistų organizaci
ja, kuri vadina save “Gele- 

situacija dabar susidarė Vo- žine Gvardija,” išleido grą- 
kietijoj. Fašistai žadėjo dar- sinantį manifestą, kad ka- 
bininkams gera gyvenimą, valius ir visa jo valdžia turi 
o įstūmė juos į badą. žmo- “garantuoti savo galvomis,” 
nes jau skundžiasi valdžiai, "iog Rumunija nepadės Ru 
kad negali alkani gyventi, sijai kariauti. “Jeigu Ru- 
Hitlerio propagandos mini- manijos jaunimas butų ka- 
steris gen. Goering pataria ua nors verčiamas eiti į ka- 
jiems maitintis daržovėmis ra išvien su bolševikais, tai 
—tai beveik tas pats, ką jie verčiau sušaudytų savo 
valgyt žolę. Bet jis priduria. vadus ir patys nusižudytų.
kad Hitleris irgi nevalgą 
nei mėsos, nei sviesto. Vadi
nasi, ir pats “tautos vadas” 
pasninkauja. Na. jeigu taip, 
tai galva jam kirsti lyg ir

bet komunistams į talką 
neitų.” Valdžia uždraudė 
Rumunijos laikraščiams šitą 
fašistu manifesta skelbti ai 
kalbėti apie ji. Bet fašistų,

nėra už ką/Bet kažin, ar iš- matyt, ji prisibijo, nes jiems
tikrųjų jis pasninkauja? pataikaudama pradėjo are-

_____  štuoti komunistus. Po visą
Rumuniją padaryta daug 
kratų ir suimta keli šimtai 

Ne- žmonių, kuriuos policija nu
žiūrėjo esant komunistais 
ar

ITALIJA.
Nukrito bombanešis.

toli Romos anądien nukri 
to ką r™ lėktuvas bomboms 
mėtvt. Nukrito tiesiai i kai- 
mą, žmonių tarpan, ir spro
go. Žuvo 5 karininkai ir 5 
kaimiečiai. Sakoma, kad ši
tas orlaivis skrido Ispanijos 
fašistams į pagalbą.

ju šalininkais.

KINIJA.

SOVIETŲ RUSIJA.
Lėktuve katastrofa.—Ne

toli nuo Maskvos nukrito 
Sovietų valdžios orlaivis. 
Skridę jame 9 žmonės žuvo. 
Tarp jų buvo du japonai, o 
kiti rusai.

Niekas nežino laiko. —
Buvusioj Kinijos sostinėj 
Peipinge valdžia nutartė į- 
taisyti 7 viešus laikrodžius, 
kad rodytų žmonėms vieno
dą laiką. Dabar tenai nie
kas tikro laiko nežino. Se
niau būdavo

LENKIJA.
Žuvo 4 karininkai. — Ne

toli Varšuvos nukrito lenkų 
kariuomenės orlaivis, kuria 
me buvo 2 rumunai karinin- 

per vidudienį kai ir - lenkai. Visi keturi
iššaunama sykis iš armotos. žuvo. 
Tai reikšdavo 12 valandą.
Bet bus jau metai kaip ta 
armota nutilo, ir nuo tos die
nos laikrodžiai eina kiek
vienas kitaip. Net Rytu ir 
Vakarų gelžkelių stotys, ku
rios stovi viena prieš kitą, 
viena rodo vienokį laiką, 
kita—kitokį.

FRANCUZIJA.
Fašistai išsprogdino para

ko dirbtuvę? — šiomis die- 
domis Saint

U. Palevičienė; M. Grinie-
šių metų liepos 7 d. Motina pasiėmė 

i - ht o., i • - ■ dukrelę ir išvažiavo, ir nez nau kurlaitiene: Al. otankiene ir tt. įr dėiko. Mano žmona 24 m., 5 pėdų 
Tikietus galima nusipirkt iš aukščio, šviesiai tamsių plaukų, nė-

Pikčiausiai J} puole fasis- anksto. Įžanga —OC. Progra- svarus, gražiai atrodo. Dukrele 4 me-
tų sąvaitraštis “Gringoire.” ma prasidės punktualiai. ‘r.8 mėnesių, mėlynos a ;ys. sve- - . .. . .y » . r 1 ria 48 svarus, gražiai atrodo. Rožyte
Per ilgą laiką tas laikraštis Dalyvaukite visi Detroito *r mylima dukrele, grįžkite atgal ir 

. ... gyvensime kuogražiau.-iai. /š žinau,ii' apielinkių lietuviai ir pa- kad kkas nors jumis įmoki’o. Kurie 
praneš teisingų jos adrese, duosiu 
$25 dovanų. Michael Tenanis (9 

82 Town Hill avė., Danbuiy, Conn.

nusižudė dėl n-. širvaitienė: A. šatu-

Arba Įspėjimas tiems, kurie Vokietijos laikraščiai pa- visokiais budais puolė mini-
i •! _ **• ____•____ i____ a.2 Ai -U QolnnfYvn iv vočo omo nper laikraštį nori apsivesti.

Nesenai pastebėjau “Ke
leivy” vienos moterėlės iš 
Fountain, Mich. skelbimą, 
kad ji norinti “vyro dėl ap- 
sivedimo.” Pasisako turinti 
60 akrų ūkį, gyvulių, bet 
vaikų neturinti.

Kadangi aš čia ant vietos 
gyvenu ir viską žinau, tai 
nutariau pranešti per “Ke
leivį,” kaip čia su tuo bizniu 
yra, kad kas nors neapsi- 
gautų.

Kaip man matos, tai ši 
moteris jieško ne vyro, bet 
pinigų. Dalykas yra ve kaip. 
Ta moteris atvažiavo čionai 
pora mėnesių atgal iš Det
roito. Ji sako, kad ją čionai 
atkvietęs vienas senbernis. 
Bet tas senbernis beturtis, 
tai ji už jo nėjo, bet susijieš- 
kojo sau seną našlį, kuris 
turi minėtą 60 akrų ūkį ir 
gyvulių. Ji pradėjo tą senu
ką kalbinti “ženytis.” Iš 
karto senis nenorėjo pristo
ti, bet buvo perkalbėtas ir 
apsivedė. Bet neilgam. Ke
lias dienas pagyveno, ir il
giau negalėjo pakęsti. Senis 
užvedė teisme bylą dėl per
siskyrimo. Kada teismas ši
tą bylą svarstys, aš nežinau,

MEKSIKA.
Boikotuoja fašistus. —

Meksikos darbininkų są
junga įsakė savo nariams 
boikotuoti tuos ispanus biz
nierius. kurie simpatizuoja 
Ispanijos fašistams.

SIENINIAI
KALENDORIAI

skelbė naują baudžiamajį sterį Šalengro ir rašė apie jį 
įstatymą, kurio pagrindan nešvarias sensacijas. Fran- 
dedami šie dėsniai: euzijos fašistai, neapkęsda-

1. Saugot vokiečių tautos darni Šalengro kaipo socia-
garbę. listo, darė jam neteisingus

2. Saugot pramonę nuo priekaištus net iš karės lai- 
streikų ir kitų kenkėju. kų. Savo laikraščiuose rašė,

3. Bausti tuos. kurie ne “ socialistas ministeris
palankiai kalbės 
mvnišką gyvenimą ar ai 
kins, kad lengviau gyventi 
nevedus.

4. Bausti tuos, kurie sa
kys, kad daug vaikų apsun
kina šeimynos gyvenimą.

5. Bausti tuos, kurie ne
palankiai kalbės apie Vo
kietijos armijos darbus ka
ro metu.

6. Bausti tuos, kurie ne
palankiai atsilieps apie Hit
lerį.

7. Bausti tuos, kurie kurs
tys darbininkus streikuot 
prieš fabrikantus.

aDie -.-i- v’sa^ nebuvęs sužeistas, bet 
pabėgęs 1915 m. pas vokie
čius, už tai buvęs teistas ka
ro. teismo ir pasmerktas
mirti

Bet tyrinėjant patį Įvykį 
pasirodė, kad ministeris Sa- 
lengro buvo vokiečių paim
tas į nelaisvę, kuomet jis nu
šliaužė už tranšėjų gelbėt 
kitą sužeistą franeuzų ka
reivį. Jis buvo teisiamas vo
kiečių karo teismo už kur
stymą belaisvių, kad neitų 
dirbt į Vokietijos amunici
jos dirbtuves.

Šie fašistų šmeižtai buvo

gelbėkite savo broliams ir 
tėveliams Lietuvoje.

KOMITETAS. Liudvika Paulau.-kiutė po vyru 
Me.škunienė. pajieškau pusbrolio FE
LIKSO KRASTIKO, Bubriskių kai
mo, girdėjau kad gyveno ;ur apie 
Philadelphia. Pa. ir JU7.ES GRIGA- 
RAVIČIUTĖS, gyvena kur tai apie 
Chicagą arba Detroit, Mict. Pra
šau atsišaukti; kurie žinot kur jie 
gvvena, malonėkite pranešt jų adre
są. (9)

Liudvika Meškunas 
49 Plantation st., VVorcester, Mass.

APSIVEDIMAL
Pajieškau vaikino ar rašlio ant 

farmos, turiu 60 akerių žen - s su bu- 
dinkais ir gyvuliais, viską įrengtą 
tinkamai. Esu našlė, vyras miręs, tu
riu $1,300 mortgičiaus ir tas mortgi- 
čius turi būt atmokėtas ii.i Naujų 
Metų; jeiigu iki to laiko n?atmoke- 
siu, tai mano turtą išpardms. Kūne 
gali iki to laiko tiek atmokė;i, prašau 
atsišaukti greitai. Aš esu 44 metų 
moteris, be vaikų. Plačiau paaiškin
siu laiške. (8)

Mrs. Vincenta Urbotaitienė 
R. 1, Box 31, Fountain, Mich.

. . . svarstomi ir Francuzijos par
8; Bausti tuos, kurie keis jamente ir pasirodė, kad tai 

aikštėn dabartinių fašistų buvo saužinus fašistų melas 
praeities darbus. Įr didelė dauguma juos pa-

9. Už žmogaus užmušimą smerkė. Bet Šalengro buvo 
arba pagrobimą pasipelnv- jautrus žmogus ir matomai 
mo tikslais kaltininkai bau- tie fašistų šlykštus puolimai 
džiami mirtimi. Mirties bau- įžeidė ji skaudžiai kaipo 
smė taip pat skiriama ir už karo veteranų. Tas veikiau- 
kesinimąsi kitą nužudyt, šiai ir buvo priežastimi jo 

bet šitas senis su savo švie- i Bet dvikovoj žmogų galima saužudystės.
žia pačiute dabar krūvoj ne-. užmušti, nes dvikova iske- 
gvvena. O ji rašo, kad jos lįa vokiečių karingumo dva- 
vyras miręs ir ji norinti gau- šią ii* savęs gynimo garbę, 
ti kitą su $1,300 pinigų ne
va “morgičių” apmokėti.

Toronto Lietuviai!

Tik pamislykit! Toks mažas jmo- 
kėjimas pristato Jums Naują 1937 
Baby Grand Philco su naujais pa
gerinimais, aiškiu balsu, ir pasi- 
žymėtim* perdavimu... puikiai pa
darytas su aukšta Philco ypatybe. 
Gražus kabinetas. Nusipirkite s 
dabar!

Įmokant .............$2 00
kitkas ant lengvų išmokėjimų.

Stebėtinai Aukštos Vertės 
Klauskite musų lengvas išmokė
jimo išlygas!

PERKINS SQUARE 
MUS1C SHOP 

482 Broadway,
So. Boston, Mass. 

Tel. SOL'th Boston 1242

“KELEIVIO” DRAUGAI! 
Pasiūlykite “Keleivi” kiek

vienam savo draugui. Tik $2 
metams.

Skaudamos strėnos? Gau
kite malonų ir greitą 
palengvinimą su keliais 

išsitrynimais.
PAIN-EXPtLLE?,

pilniausiu pasisekimu nau
dojamas nuo 1S67 n.etų.

GERAS PASIŪLYMAS!
rp, . - r i Jieškau žmogaus, kuris nori įsigyt
1 UO tarpu taktas yra tikrai gerą Farmą, gali pirkti, arba

toks, kad tas 60 akrų ūkis ir duosiu naudotis dykai. Fanr.a perai 
. t . , . įrengta, su gyvuliais ir padarais, har- gyVUliai yra no JOS ir JOKIŲ ma neša į mėnesį $80 gryno pelno. Vi-

“morgičių” jai čia nereikia ?r Y,skas ,‘'keš" užmokėta ir -.u- . J riu rankose pinigų. Bet as esu jau
mokctl. per prastas farmerys. laikau berną.

Ji rašė, kad vaikų netu- Ku,ris nor^ su manim ka?“ c'-vvert 
l'inti. Bet istikrujų ji turi SU užrašyt pusę farmos, bet pavesčiau
covim CIPTIM mprcriritp Vn- valdyt visų. Gali būt singelis arba im v ieną mergaitę. .Via ženotas, tik ne per jauni ir su nedide- 
tyt. JI yra turėjusi ir kitą vy- le šeimyna. Farma -eroj vietoj. l,4"0 

akerių, geros ganyklos, žemė gera ir 
viskas auga. randasi 19 mylių nuo 
Tacoma. W*sh. prie didelio cementi
nio kelio. Kurie norėtų įsigyt puikų 
gyvenimą, parašykite teisingai apie 
save, kiek e-i vertas ir kokio turto. 
Tie. kurie visai nieko netur, nerašy
kite. tikieto atvažiuot aš nepirksiu. 

PETER MEŠKINIS (1)
R. 1, Box 130. Eatonvillc, Wash.

rą, bet ar anas miręs, ar at
siskyręs, aš nežinau.

Taigi, vyrai, bukite atsar
gus, kad paskui nepyktu- 
mėt ant laikraščio. Pas mus 
jau ne vienas yra papuolęs 
į tokią bėdą. Žinoma laik
raštis čia nieko nekaltas, 
nes redakcija juk negali ži-1937 METAMS.

Užlaikau daug visokių rūšių ir vi-
Chamas mies- sokia kaina sieninių Kalendorių. Biz- noti, kas teisingai pajieško . t-, ... - • menams padarome su ju aptrarsmi- jtely, Francuzijoj, isleke į mais ir pigiai. Kurie norėtų pardavi-. sau draugo ai di augės gy *

padanges valdžios parako ^ėt pavieniais, geros išlygos. Turime venimui, o kas turi kitokiu 
, e'_ . 7- j lr Dariaus-Girėno Kalendorių su jų •- ,dirbtuve. Sprogimas 4o dar- aeroplanu. Prisiunčiame i namus kas ĮSI OKa\ 11T1Ų. 

bininku užmušė ir 200 su- paskalauja, z gilevicius. <-)
zeide. Spėjama, kad dirbtu- xe\v britain, conn 
vę išsprogdino fašistai. ------------------------------------

Senas Ūkininkas,
Fountain, Mich.

siamaBimn

Broliai Samoskai, atidarė antrą 
krautuvę, lietuvių centre,

664 QUEEN ST., MEST, 
Kurioje gaunama visokio Tabako ir 
jo išdirbinių. Saldainių. Minkštų Gė
rimų. Magazinų ir Laikraščių.

čia jus rasite draugišką ir teisingą 
patarnavimą. Lietuviams nereikės 
jieškoti “KELEIVIO" toli, rasit mu
su Krautuvėje pas savus.

664 QUEEN STREET. WEST.

DAKTARAS

A. L. Graičunas
Physician and Surgeon

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

3310 SO. HALSTED STREET, 
CHICAGO, ILL.

i
i
♦II
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AR ROMOS

y/vz Kristauspiezius 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

JForcesferio Lietuvių Išdirbystės Alus

INDIJA.
Riaušėse sužeista 12 žmo

nių. — Bombayaus mieste 
tarp muzulmonų ir indų vėl 
kilo riaušės dėl tikėjimo 
skirtumų. Dvylika fanatikų 
buvo sužeista akmenimis. 
Policija suėmė 50 riaušinin
ku.

ITALIJA.
Roma nutrauksianti san- 

tikius su Maskva. — Italų 
diplomatuose Romoj praėjė
ta kalbėti, kad Mussohnis 
greitu laiku nutrauksiąs dip
lomatiškus santitinius su So
vietų Rusija ir atšauksiąs 
tavo at jovus iš Maskvos. L

SVEIKATA
‘ TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

Kas skaitys tą knygą, tas sužino? apie savo 
kūno mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma 
nežinojo.

Knyga labai puikiai iliustruota, taip kad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta 
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston. Mass

n "BrisciSPaMBBi

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

JAL G,1T.V,U/ 4S IR BONKUTĖSE 
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine.

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochij'os bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4j Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas : ur
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų da:’>ai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelną’ Francuzijai 1891 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių įpie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja D.jvo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgenc jas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaity tą 
knygą, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir t am- 
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą pert kai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny

gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu: 
R K V. M. VALADKA. R. D. 2, DALTON. I’A.

-«un '

TELEFONAS
W orcester—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER. MASS.

BOSTONO U’IELINKĖS ALAI S PARDAVĖJAI. KREIPKITĖS 
CHARLES WAISHVILLE. Brockert Ale Distrib.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

“KELEIVIO99 KNYGYNE
| 253 BROADWAY, SO. BOSTON, MA 5S.

Telephone: OEDham 1731.
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Naujienos iš Kanados
> š»i- APSAtfCA DARBININKU SENATVĖJE.as nėr- *

VALDŽIOS LĖŠOMIS
STATOMI NAMAI.

Kad apvalyti Kanados 
miestus nuo griuvėsių ir su
griuvusių namų, Kanados 
federalinė valdžia numatė 
reikalą paimti savo kontro
le visą darbą, kad apvalius 
miestus nuo netinkamų gy
venimui namų. Tam planui 
vykinti, valdžia paskyrė di
delę sumą pinigų, kurie bus 
išdalinti provincijoms, o 
provincijos skyrstys mies
tams sulyg numatytų rei
kalų.

New Toronte, kur buvo 
trukumas gyvenamų namų, 
jau statoma ir bus parduo
dami labai lengvomis išmo
kėjimo sąlygomis. Reikės į- 
mokėt mažą dalį, o potam 
rumokėti kas mėnesį po $25 
su visais taksais ir kitomis 
mokesnimis. Toronto mies
te, kol kas dar nėra truku
mo gyvenamų namų, tai 
raujų nestatoma, bet vietoj 
to, taisomi seni taip, kad 
lutų tinkami gyvenimui vi
sais atžvilgiais. Toronto 
miestas turi paskyręs tam 
inspektorius, kurie apžiuri- 
r.ėja apgriuvusius namus ir 
jai suranda netinkamais gy
venti, tai tuojaus praneša 
i amo savininkui, kad jis 
jaos taisytų arba nugriautų, 
e eigų namo savininkas atsi
sako taisyti dėl lėšų stokos 
i r kitų priežasčių, tada mie
stas apžiūri namo vertybę ir 
susitarus su savininku, duo- 
< ami pinigai to namo re
montui. Visas padarytas iš
laidas, namo savininkas tū
lės išmokėti per paskirtą 
laiką su mažais nuošim
čiais. Kiek toks planas bus 
geras namų savininkams, 
sunku pasakyti, nes to pla
to vykinimas tik prasidėjo.

Dešimts metų jau suėjo ir 
turėjo but išmokėta ta pusė 
miliono dolerių tai moteriai,
<uri daugiausia vaikų pa
gimdė per tą laikotarpi. Bet T • • . t » i • i i Mirė Toronto miestojimgų nei viena tokių lenk- j 
:yniuotojų negavo, reikalas 
atsidūrė teisman, nes to špo
sininko milionieriaus gimi
nės tą jo padarytą testa
mentą stengiasi sunaikinti,
<aipo neteisėtą. Testamen
tas buvęs padarytas jam ne
visai sveiku protu esant ir 
toks testamentas neturis

i ’tynių ir miestas turi
pti su pulku vaikų. Tas per ____

Į tikrino, kad tokios gimdy- Svarbu> kiekvienas
lino lenktynes, nekulturm- Ąraerįkos darbininkas — 
gos ir žalingos- visuomenei, ar moteris—pilietis ar
n mie.'tų valdonai persei- atejvjg — suprastų Socialės 
gejo, bet jau pervelu, nes ĄpsaUgOS Įstatymo teikia-
kelios dešimtys nelaimingų
jų atsirado šiame pasauly.

metų, tad gausi vienkartinę 
mokestį. Jeigu numirtum, 
šeimyna gaus ilgi vienkarti
nę mokestį, kuri bus 3’Ac. 
už kiekvieną uždirbtą dole-1 
rį po 1936 m.

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

Lapkričio 14 savo namuo 
e mirė Toronto miesto mė

mą pašalpą senatvėje, nes 
24 lapkričio dieną kiekvie- ,
nas dirbtuvės, ofiso, krautu-1 Taluai.

meras, vės, mokyklos ir fabriko: Tas pats įstatymas, kuris 
darbininkas gaus socialės aprūpina senatvėj darbinin-

?" apsaugos aplikaciją ir išpil- kus, uždeda ir taksus, ku-
0- j.. runa kiolcvionae mn.

žodynas lietuviškai argrliškos ir ang- Lietuvos Respublikos Istorija ir 
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A. Į lapių.—šitas veikalas parodo, kaip 

Manoje knygoje. nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos
Psl. 1274. Gražų; tvirti apdarai $16 00: spėkos vedė kovų su caro valdžia, lr 

kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val-

nuic luiviiuy iuc- d turfe • ne vė. nuos kiekvienas turės mo-
ras Sam McBride, sulaukęs baus j ,o<Jįjo idant val- kėti valdžiai, šituos Uksus 

metų amžiaus. Toronto džia įV .'įtį ^^.RoĮektuos Iždo Departa- 
miesto valdyboj jis. išbuvo apsauifOg gngkaita. mento Bureau of Intemal
nuo 1905 metų tr meru bu- ^„^£5 gaus a.
vo išrinktas antru sykiu. Pa- įiikacijos bl/nkas ir 
žymėtina, kad nei vienas kai prilįlo s
Toronto miesto meras narni- ži g vJal{giai busJ pranlšt*a 
re eidamas savo pareigas, tį vėU ’

.-c u vL'ic eiomo * *
’ertės. Jei teismas tą skun- ■ ccumum. truput; vėliau. Tuo tarpu
lą ir atmestų, tai vis viena, tai pirmas toks įvykis šiame d Roard d
tebus visos laimingomis: mieste. Sam McBnde, buvo . trumDa naaiški-ų randami keliatas. o sulyg buržuazas ir jų reikalus uo- į?“ 
estamento pinigai turi but ™ r, omo nim4 aPleW1’ kaip sis jsta
itiduoti vienai, o ne ke
toms. Jau keliatas moterų

nai gynė. Už tai dabar 
jį rašoma
niai ir aukštinama jo

itsidurė bėdoje dėl tų lenk-j pelnai. A. S. Kavoliuna*.

z tai dabar apie liečia Amerikos dar-
ilgiausi straips- £
ištinama io nuo- ___  e..

NEPAPRASTAS SKANDALAS AR
GENTINOS LIETUVIUOSE.

SIMDYMO LENKTYNĖS

“Keleivy” jau buvo ap- 
įašyta apie vieną torontietį 
milionierių, kuris paskyrė 
pusę miliono dolerių tai mo- 
terei, kuri per dešimtį metų 
laikotarpį pagimdys dau
giausia vaikų. Aš kiek pla 
čiau dapildysiu apie tą špo 
rininką milionierių. Tas 
šposininkas Milliar, nujaus
damas, kad jam artinasi 
mirtis, iš kurios nėra vilties 
išsisukti, prieš pat mirtį jis 
suganė padaryti juoko su 
savo turtais. Būdamas ne
vedęs ir vaikų nekuomet 
nemylėjęs, užrašė pusę mi 
pieno dolerių tai motinai, 
ikuri daugiausia vaikų pa 
gimdys laike dešimt metų. 
Arklių lenktynių kompani
joj esamus šėrus užrašė to
kiems asmenims, kurie su 
Aidžiausia panieka žiurėjo į 
tą biznį, kaip žmonių išnau 
dojimą. Bravoro dalį užrašė 
tokiom organizacijom, ku
rios visą laiką vedė kovą 
prieš bravarininkus ir tuos, 
kurie jų alų gėrė. žodžiu, 
visą savo turtą paliko tiems, 
Kairių jis nekentė.

Užrašymas arklių lenkty- 
rių šėrų ir bravaro dalies 
favo priešininkams, tų ne
nuskriaudė, tie iš kvailo mi
lionieriaus pasidžiaugė. Bet 
užrašymas pusės miliono 
čolerių tokiai moteriai, kuri 
pagimdys daugiau kūdikių, 
jridarė daug skriaudos. Ta 
pusė miliono dolerių, ne 
vieną neturtingą moterį į 
t’aukė į tas gimdymo lenk
tines ir kuo tas baigsis, tai 
f ar sunku pasakyti. Prie šių 
1 mktynių prisidėjo ir viena 
Mergina, kad laimėjus tuos 
Jinigus ir patapus turtuole 
težiūrint nei to, kad jos 
lenktyniavimas gali buti ne
tesėtu. Bet pinigas sumynė 
visas padorumo ribas ir į- 
ctumė į tokį purvą ir didel 
skurdą keliolika moterų, 
kurios turės kentėt visą sa
vo gyvenimą.

Tautininkai įskundė vietos 
valdžiai Lietuvos atstovą 
esant “Maskvos agentu.”
Turbut visoj musų istori- 

oje nebuvo tokio šlykštaus 
kandalo, koki dabar pada- 
ė Argentinoje lietuviški 
autininkai.

Dalykas*yra štai koks:
Iki šiol Kauno valdžia 

ūuntė Argentinon pinigus 
rropagandai. Tais pinigais 
ienai naudojosi tautininkai 
r klerikalai. Jie leido už 
uos savo laikraščius ir šmei
žė pažangiuosius lietuvius. 
Tačiau tokiais pinigais ne- 
engva pasidalinti. Taigi 
arp tautininkų ir klerikalų 
irasidėjo piovynės. Vietoj 
garbinti Smetonos valdžią, 
lietuviški tautininkai su 
klerikalais Argentinoj pra 
Įėjo piautis tarp savęs.

Kaunas tai pamatęs, pa- 
alpą jiems sulaikė, o jų vie 

ton davė pinigų savo pa
siuntinybei, kad įkurtų nau- 
ą laikraštį. Tapo įkurtas 
sąvaitinis “Išvien,” kurio 
edaktorium pastatytas bu- 
ęs mokytojas Matas šal

nos.
Netekę Kauno “senvičių,” 

Vgentinos liet. tautininkai 
griebėsi keršto ir parašė ‘ 
Buenos Aires gubemato- 
iui judošišką skundą, buk 

Lietuvos atstovas Aukštuo- 
is ir jo namuose apsigyve- 
lęs M. Šalčius esą “Mask
vos agentai” ir pavojingi 
Argentinai žmonės, kuriuos 
būtinai reikėtų deportuoti.

Štai to skundo turinys, 
kaip jį paduoda 14 spalių 
akloje “Išvien:”

“Jūsų Ekscelencija Po
nas Gubernatoriau:

“Siunčiame musų karš
čiausią prisidėjimą prie di
džiosios krikščioniškosios 
kovos prieš pjautuvą ir kū
jį. Kaipo Lietuvių Tauti
ninkų Sąjungos Argenti
noje vadai, turime garbės 
kreiptis į Jūsų Ekscelenci
ją pareikšti musų atvirą 
simpatiją tiems, kurie did
vyriškai kovoja, kad išgel
bėjus dvasinį ir dorovinį 
paveldėjimą, garbingą tra
diciją šalies glaudžiai su
sietos su mūsiške.

“Taip pat jaučiame rei- 
kaling ūmo pareikšti šį 
griežtą protestą prieš mu
sų Pasiuntinybės pervers- 
minę veiklą, kuri remia ko
munistinius agitator i u s, 
skatina “Liaudies Frontus” 
ir palaiko ir priglaudžia 
tos pačios Pasiuntinybės 
būstinėje sovietinį agentą, 
kuris vadinas Matas šal
čius, propagandistą, kuris 
stengiasi įgyvendinti auk
sinį bolševizmo sapną Pie
tų Amerikos šalyse ir ypa
tingai Argentinos Respub
likoje.

Einant šituo įstatymu, Su 
vienytų Valstijų valdžia 
siuntinės čekius kožną mė
nesį pasitraukusiems nuo 
darbo vyrams ir moterims, 
kuomet jie jau bus pasiekę 
65 metų. Šitas įstatymas lie- 

“Apsčiai ir perdaug yra čia darbininkus, nepaisant į

mento
Revenue, ir klausimai apie 
juos turi buti siunčiami tam 
biurui.

Tą mokesnį mokės darbi-, 
ninkas ir darbdavys. Per 
ateinančius tris metus busi 
mokama apie 15centų į są-' 
vaitę, arba daugiau, tas pri
gulės nuo to, kiek uždirbi. 
Po 1 centą nuo dolerio. Ir 
tuo pačiu laiku darbdavys 
mokės po 1 centą už kiek
vieną tavo uždirbtą dolerį. 
Dvidešimts šeši milionai 
darbininkų ir jų darbdaviai 
mokės tuo pačių laiku.

Po trijų metų—tai bus 
1940 m. reikės mokėti jau

Lenfvas Bsdas liatotti Angliškai.—
Rankius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų. Ai knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieikant, važiuojant kur nors. nu
ėjus kraotuvėn, pat daktarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tikų Ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas Pusi. 95............. 35c.
Etnologija arba ictoiija apie 

tautas. Paga! Dr. H. Haberlandg.
parašė Šernas. Sa paveikslėliais. Ap
rašo apie visas r<aeų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba raaea Yra didelei 
nacdin(-a kiekvienam perskaityti Chi
cago, IJ1-, posL SS7, Popieros vir
šeliais ......................................... ?3 W
Monologai ir Deklaaaadjos. Šioje kny

goj telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoHueionieriikos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos gertu. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams,
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida- So. Boston, 1C14 m............. 2Sc

-J

agitatorių, kurie ramiai gy- ar jie piliečiai ar ne pilie- ; po U/2 cento už kiekvieną 
vena Argentinos teritori- čiai. uždirbtą dolerį. Kitą tiek
joje, vystydami savo veik- jf. ji. reiškia jums mokės ir darbdavys. Po 1943 
lą be didesnių kliūčių. Už- . metų reikės mokėti po 2
tenka tiktai apsistoti ties Tai reiškia, kad jeigu dir< centu už kiekvieną uždirbtą 
parašyta propaganda. Įvai- kokiame nors fabrike, ša- dolerį per kitus tris metus.
rijų laikraščiai varo platų j P^je, kasykloje, dii btuvėje, 
ir nebaudžiamą daugelio t krautuvėje, ofise, ar bent 
neįtariamą darbą, kaip že- koki°j pramonėj, tai ateity 
miau paduodamai, ateiti- gauri pašalpos. Kuomet sū
riai mu,ų”k*lbi'; igiaus, pasitraukus nuo dar- 
vyzdžiui: ®°» gausi is valdžios čekį

kas mėnesį per visą liekamą! Valdžia tuos taksus ko- 
F ron to laik- gyvenimą, jeigu busi išdir- lektuos nuo darbdavio.

bęs bent vieną dieną ar dau- ’ Darbdavys turės nutraukti 
1__“Argentinos Lieto- Spau kiekvienais metais per Į darbininko mokestį nuo ai

rių Balsas.” Redaktorių*-5 metus po 1936 metų, ir gos. Ir kita tiek jis turės pri- 
Kostas Norkus. Administ’- jeigu per tą laiką busi už-(dėt nuo savęs 
ratorius: P. Ožinslms. dirbęs nemažiau kaip 2,0001 Bus taip sutvarkyta, kad• • * Z 1 /I Arti

t, y. už 12 metų nuo dabar, 
darbininkas ir darbdavys

_______________ __ mokės po 3 centus už kiek-
Icraštutinieji laik- la^i 65 metus, arba dau- vieną uždirbtą dolerį.

Tavo darbdavio taksų dalis.

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

žiai aprašyta apie Rymų. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, III 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta ................................... $2 50
lakvizicšja. Parašė N. Gusev. Puiki 

naudinga knyga, aprašyta katalikų 
baŽDyčioe siautimas ir pradžia refor
mos Su daugeliu puikių paveikslų.
Ž15 pusi. Popieros apdaruose. .. $1.00
Gantas latorija. Pagal P. Bert vertė 

Dr. A. Beoevičia. Knyga sa daugelis 
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir Jt.-, trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istorijų. Chi
cago, III. 1903, puaL 209. Gražiuo
se audimo apdaruose...................$1.50

“Liaudies
raščiai:

2.—“Išvien.” Redakto- dolerių. nors pradėsi dirbti kitur 
turės butaa 6 ix« sj_- Turėsi teisę gauti tokius mokestis vistiek 

nus Matas . Admi- čekius_ Juos nepai. mokama. (Ūkių darbinin-
mstratonus: ruodžiunas. ;gant kiek turto arba jneįgų kai, namų tarnautojai, val- 

3.—“Momentas.” Veda- turėsi. Jeigu norėsi dirbti diški darbininkai ir gelžke- 
mas redakcinės komisijos, po 65 metų, tai mėnesinius 1 iečiai į šitą įstatymą neįei- 

“Visi šie laikraščiai gau- čekius gausi iš valdžios tik na.)
na našalnas iš Lietuvos Pa- tada, kada nutarsi nuo dar- Is valdžios visuomet eau- 
siuntinytoL bo pasitraukti. si daugiau negu užmokėsi.

“Komunistiniai laikraš- Čekių
čiai:

1. —“Dabartis.”
2. —“Rytojus.”

Kiek gausi, kuomet su
lauksi 65 metų, tai prigulės 
nuo to, kiek busi uždirbęs 
algos nuo sausio 1 d., 1937 

“Šie laikraščiai pradėjo m., iki savo 65 metų am
sėti ramioje lietuvių kolo- žiaus. Vyras, ar moteris, kū
nijos aplinkoje pasaulinės ris gauna gerą algą ir turi
nesantaikos 
kią.

‘raudoną” si* nuolatinį darbą, gali gauti 
net iki $85 į mėnesį per vi
są gyvenimą po 65 metų. 
Bet mažiausia suma bus $10šitą skundą persispaus

dino argentinų dienraščiai . .
Buenos Aires mieste. Ar-d menesi, 
gentinos visuomenė dabar Jeigu dar jaunas, 
žiuri į Lietuvos atstovybę Sakysime, kad žmogus 
kaip į slaptą bolševikų pro- gajį dirbti dar 30 metų, kol 
pagandos lizdą. O kadangi jam sukaks 65 ra. Jeigu jis 
dabar tenai viešpatauja pu-uždirbs apie $25 į sąvaitę, 
siaufašistims režimas ir bol- arba $1,300 į metus, tai kuo- 
sevizmas skaitomas valsty- met sulauks 65 metų, gaus
bės išdavimu, tai šitoks $45 į mėnesį per visą gyve-
biaurus skundas gali prida- nįmą po 65 *metų. Jeigu va
ryti daug nesmagumų Lie-- dirbsi $50 į sąvaitę, arba 
tuvos atstovybei, pakol iš- $2,600 į metus, tai gausi 
siaiškins, žinoma, kad tas $63.75 į mėnesį per visą 
šmeižtas yra padalytas iš gyvenimą po 65 metų.

Tai ve, kokių šlykščių **! amžiau*,
priemonių griebiasi tie gai- Sakysime, kad jau sulau- 
valai, kurie vadina save tau- ,eį. metų, ir dar turi apie 
tininkais ir krikščionimis! dešimts metų dirbti iki 65
______________________ metu. Daleiskime, kad už-

■ iražu i t ^ri)i $15 į sąvaitę. KuometH !£*??£?. I"’ sul«uk8i «5 metų ir sustosi
LCTOJŲ DRAUGIJA dirbęSi tei {ekį ant

$19 kožną mėnesį per visą 
gyvenimą. Jeigu uždirbsi 
$25 į sąvaitę per 10 metų, 
gausi suvirs $23 į mėnesį.

U’AUKEGAN, ILL.

VALDYBA 193C METAMS.
Jos. Mačiulis — oirminiiikas,

906 Prescott St. \Vaukegan. 111
J Kužinskas — pirm. pagrtbiirtfttes, 

821 Prescott St., Waukegsn< I1L
Su zona Gabris—nutarimų rast.

730 McAlister avė., tVaukegan, III.
Emilija Kernagis—turtų faM.

720 Vine Place, Waukegan, l'l.
K Vaitiekunas — kasierius.

726 — Sth St.. Waukegan, III. 
Kasos Globėja*:

Jurgis Petraitis, Z. Gabris.
Kaygiai:

K. Dambrauskas, J. Gauranskas.

G. Grinius, J. Skripka.
Susirinkimai būna 

dienį kožno mėnesio, f:00 V. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. ttb B 
Adams Sts^ Wsokegaa. DL

Jeigu numirtum prieš ga
vimą mėnesinio čekio, tai 
tavo šeimyna gaus mokestį, 
kuri. sieks 31/, centų už kož
ną uždirbtą dolerį po 1936. 
Pav., jeigu numirtum sulau
kęs 64 metus, ir jeigu už
dirbai $25 į savaitę per 10 
metų prieš tą laiką, tai šei
myna gauna $456. Bet jei
gu nedirbai tiek ilgai kad 
galėtum gauti reguliarišką 
mėnesinį čekį susilaukęs 66

FLIS.

įfoHaiiaoų Istorijos
Lapeliai iš prcletariškoi fuoaofijoa 

Jei neri žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šitų knygelų. Kalba labai lengvu Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imta iš Greilicho. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston,
Kaip Tapti Sovieaytų VatoUta Pilte 

čia? Aiškiai išguldyti piBetystte 
įstatymai tu reikalingam klaneimeie b
atsakymais lietuvių ir sagių '
Antra peržiūrėta h

Džiaa Bambos 8py«aL— Ir kitos fc- 
nės. Daugiau juokų, negu Ameri

koj munšaino. Šioje knygoje telpa net
72 “Džian Bamboi spy čiai”, eilės, 
pasikalbėjimai, hunuristiški straips
niukai ir juokai. Antra
laida. 128 pusi.............

džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta j apakri- 
ėius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo. kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visų Lietu vų 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.0T 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.6t
Ar Buvę Visuotinas Tvanas?— Kaip 

Nojus galėjo surinkti j kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visų žemės kamuolį?
Kaip jis galėjo tnos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų žemų apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškia; išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na .................................................. 25e
Nantu Daktaras, parašė Dr. A i. Ka

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

KeUna Dievas žsaonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyto 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei orijonai, egiptėnai, ckaldai. asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius so žmonėmis turėjo
Knyga stambi ir labai užimanti 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... $1^5
tiaynaa Knyga žinių iš mitologijos, 

historijoe, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei ją šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatų, bo
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninJcaras, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392 
Popieros viršeliais .................. $2.00

žemaitės Raštai Karts Meta. Lietuvos 
šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto

jos paveikslų, 126 poslapiai, kai
na .................................................... 60c.
“O. S. 8.” arba ibabinė Iškilmė.— 

Vieno tkto farsas, labai juokingas

Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof.
R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su 

paveikslais senoviškų liekanų iro-kiais 
spalvuotais gražiais žemlapiais. 
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2 50
Bveate Antano Stebuklas. Dviejų vei

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

lie. Šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.

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

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

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pašako- 
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą; kag reikia daryt, o ko nereikia, kad botą 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
doj. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į tokius klausimus, ku
rių jųg įtartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lytie* klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
Ar galima nustatyt busimo kūdikio 

lytis iš kalno? D-ras Reeder sako.
Kų reiškia meilė ir iš kur ji pa

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

Kas reikia žinoti pirmą nakti? Ši
to nepasako jauniemąKri ttegi, aė».-«te$d kądikj? 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas "
labai svarbos, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką 
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

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

kad galima, ir “Teisingas Patarėjas” 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos motery s neturi vaikų, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jai’ ir šitą klausimą atsako.

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

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

anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but už

drausto kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus ?

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

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

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

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

KELEIVIS
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• KAS GIRDEI1 UETOVOJE
! (Nuo musų korespondentų ir tt Lietam* Laikraičių.)

Byla

Mokinusi Vartoti Priešdujines Kaukes. Vilkaviškio apskrity DAUG KIŠKIŲ IR ME
DŽIOJAMŲ PAUKŠČIŲ.
Sumažėjus medžiotojams,

Dėl Vlado Va
leišio Nužudymo, s

ŠIAULIUOSE NORIMA 
GRIAUTI RUSŲ CER

KVĘ
Buvo laikai, kada rusaiŠiomis dienomis Kauno • - i- . • v -

apygardos teismas sprendė gSaX
Ukmergėje bylą dėl Vlado eer"e‘ SaSu S 
Valeišio nužudymo. Kalti- terKves: partiniu laiku 
narni buvo Stefanija Valei- SySrkvė.^

5SKu:A“ T‘

’ omumu io gnovimo terminui, Šiaulių 
stačiatikių kunigas Družilo-piškių kaimo, Širvintų vals

čiaus, Ukmergės apkričio.
Bylos aplinkybės tokios. 

Mečislovas Miliukas mylė
jęs dar mergina būnančią 
Stefaniją Valeišienę. Bet 
Stefanijai labiau patikęs 
Vladas Valeišis. su kuriuo ji

New Jersey valstijos milicija darė anądien manievrus ir ka
reiviai! turėjo dėvėti priešdujines kaukes.

IŠTEISINO UŽ ĖMIMĄ
DOVANŲ NUMIRĖ

LIAMS.
Pernai Kaišiadorių apy

pilnei Alksnėnų ir gretimų linkėję buvo atsiradusi vie- 
laukuose atsirado na moteris, kuri kitoms da-kaimu

daug kiškių ir kurapkų.
Durpinyčiose ir kitokiuose 
vandenyse matyti nemažai 
r laukinių ančių. Prasidėjus 
kiškių medžioklės sezonui, 
paskutinėmis dienomis ir
šioje apylinkėje gyvai me-irusiems aname gyvenime 
džiojama, nes beveik kas- sekasi. Toji viską aiškino ir 
dien girdėt dažni šūviai. sakė, kad mirusieji reika

lauja įvairių dovanų: dra-

valkoms tvirtindavo, jog, 
užsnudus, matantis su miru
siųjų vėlėmis. Atsirado su
interesuotų savo giminaičių

JAU ŪKININKAI NEBE
TIKI “ŠVENTOS AGO

TOS DUONAI.”
Biržų apskrity šiais me

tais daug ūkininkų pasista
tė perkūnsargius, kad iš
vengtų perkūnijos nelaimių, 
bet kai kuriems, užėjus au
drai, perkūnija sudaužė 
perkūnsargius. Tuo ukinin-

ir artimųjų vėlėmis ir prašė kai labai nepatenkinti ir pa
tą moterį sužinoti kaip mi- ’ geidauja, kad perkūnsar

gius statytų valdžios pa
skirti specialistai.

Ūkininkai jau nebetiki, 
kad nuo gaišių galima apsi
saugoti “šventos Agotos

vas kreipėsi į miesto savi
valdybę, prašydamas dar 
negriauti cerkvės, nes rusai, 
neturėsią kur atlikti savo ti-; 
kybinių reikalų. Be to pra-1 
šo, kad miesto savivaldybė‘ 
atremontuotų stačiatikių ka-

ŠIURPULINGA TRAGE
DIJA DEL MEILES.

MARIAMPOLĖ VĖL
SKENDA PURVYNE.

Miesto savivaldybė

AP1E ČEKIŠKE PRIVISO bužių, kumpių, sūrių ir tt., , ~ ,, ,
VAGIŲ. Dovanas žadėjo perduoti i duona; tačiau bloga, kad

Paskutiniu laiku, čekiš-I dvasių matytoja. Atsirado nera zm.om¥, kurie mokėtų
kėje ir jos apylinkėje, ypa-i lengvatikių, kurie dvasioms 
tingai padažnėjo į vairios įvairias dovanas davė, bet 
vagystės. Taip, šių metų i vėliau įsitikino, kad^esą ap- 
rugsėjo mėn. iš 18 į 19 d. gaudmėjami ir nusiskundė 
buvo nupiaustytos arklių P°lleljai. .

iki uodegos Juškaičių, Aukšta- Vietos apylinkės teisėjas

pastatyti 
gius.

gerus perkunsar-

Gauta žinių iš Zarasų ap., _____ _________
ir susituokusi. Tačiau jų pir-j pįnėse esančią koplytėlę, Salako valsčiaus apie pasi-j šiol per maža kreipia dėme- kaimui hUGučkampių*kal-!“dvasių matuoją” nubaudė 
mykstis bendravimas ir ta- kurią jie galėsią naudoti pa- baisėtiną meiles tragediją, - sį0 j petro Armino gatve, mų ūkininkų. Šių metų rug-!3 mėn. sąlyginai, bet apy- 

maldoms iki pastatys naują kur^mokytojas mirtina^ su- kuri jungįa miestą su cuk- sėjo mėn. iš 22 į 23 d. čekiš-kardos teismas ją visai iždą nebuvo nutrauktas: ne
buvo nutrauktas ir vėliau 
vedus pačiam Miliukui jau
ną 20 metų žmoną. Drauga
vimas su slaptais susitiki
mais tęsėsi per ištisus 7 me
tus iki nusikaltimo dienos. 
Abiejose pusėse, abiejose 
šeimynose, iš šalies žiūrint, 
gyvenimas ėjo normaliai. 
Nesipykdavę, dar ir artimai 
sugyvendavę — kartu me
džiodavę — Valeišis su Ma-

cerkvę. Naują cerkvę sta- šaudė kaimietę, 19 metų 
čiatikiai numato statyti mu- amžiaus merginą Stasę Ruk- 
rinę ii- vietą jai pasirinkti štejytę.
kapinėse.

SNIEGAS ŠIAULIŲ AP
SKRITY IŠGĄSDINO 

ŪKININKUS.
Kemersių apylinkėj, Šiau

lių apskrity, 15 spalių buvo 
tiek prisnigę, kad jau nega
lėjo gyvulių ganyti. Tas 
sniegas buvo labai išgąsdi
nęs ūkininkus, nes šieno tu
ri sušienavęs nelabai daug. 
o vasarojaus šiaudų beveik 
neturi.

teisino.raus fabriku. Virtinės veži- kės miestelyje nežinomi va
rnų, kuriuos tūkstančiais gys atplėšė Vidgerovo krau- 
fabrike skaičiuoja kasdien,"luvės langa ir įlindę išnešė APIE VILKAVIŠKĮ GE- 

už apie 400 litų prekių ir j RAI UŽDERĖJO BULVĖS, 
apie 100 litų^ pinigais. Po| Vilkaviškio apskrities vi- 
krautuvės išvogimo, ryto coj pietinėje pusėj šįmet la-

■ A*7 s . ... iiaonse ssaiciuoja sasoien.
i Pr^b^ių Pėdžios mo- isvažinėja prastą gat- 

jkyklos vedėjas M. Urbonas Vgg grindinį, kad duobės žy-
gyveno pas Rukšteles. Čia 

j begyvendamas jis įsimylė
jo Rukštelytę ir prašęs jos 
rankos, bet merginai Urbo-

Prieš kurį laiką Povilas 'nas nepatikęs ir Rukštelytę
Plechavičius Baioru kalėii-'JO P^utynią atmetus. Bet necnavicius Bajorų Kaieji |Urbonas nesiliovęs Rukšte- 

m .. , a • »me užsakė savo seimai pa- ,1- . ■liuku. Tačiau po ketvertų' , k] „i kurį sulvuo 7 000 lytes Pereetaoh. jai pirštis, 
rr.etą vedybinio gyvenimo į įo pagaliau ir grąsinti. Mer-
įtempta styga trūksta: 1935; a\ pKS?ginos tėvas, numatydamas, 
Betą balandžio 15 d. r^kpinigių. Kai kad Urbono tokia atkakli
lovas Miliukas nusprendžia Įdėjimo dirbtuvės pamink-
ir Įvykdo šiurpulingą savo , įdirb ; p^vičius 
sumanymą - miške pnsi- riimti nurod
telkęs is medžioklinio sau- d kįd pamiiklas pa- 
»Vv°.?!lz.udSsa'Odiąugą y di b ’ ^silaikant v 
ValeisĮ kad paskui įsvazia- į k braižinio. Tada tei- 
vus Latvijon nieko nekliu- singumo minisK,rija Ple.

ProW°rXbvoU:,ubS Pe''

POVILO PLECHAVI
ČIAUS BYLA SU TEI
SINGUMO MINISTE

RIJA.

mi pravažiavimo takus. Lie
tingomis dienomis šita gat
vė virsta ilgu liunu. Gatvės 
niekas nevalo, grioviai už
leisti, ir todėl dumblas ir 
vanduo išsilaiko visą ru
denį.

P. Armono gatvėj dar nė
ra šaligatvių. Nors praėjimo 
takai ir išžvyruoti, tačiau

metą, visos prekės, kurių 
buvo 2 pilni maišai, buvo 
atrastos Čekiškės miestelio 
gyventojo Kukanausko klo
jime, šiauduose paslėptos.

bai užderėjo bulvės, kurių 
derlius 14—24 grūdo. Bet 
pardavimui rinkos nėra, 
nors ir gana daug butų par
duoti. Vietiniai bravorai la
bai mažai ima, nes daugiau
sia bravorų savininkai yra 

i dvarų savininkai, tai savo 
Todėl

“UŽTEMIMAS” MALĖ 
TUOSE.

Maletai turėjo, kad ir la- bulvių daug sodina

RAUDAMA LINUS, MO
TERIS RADO SURIŠTĄ

BOMBĄ.
Kaišiadorių valse., Reiš 

trakių kaimo gyventoja D. 
Kondrotienė, savo lauke 
raudama linus rado ryšulį, 
kurį parsinešė namo ir ji iš-

meilė eali blocuoiu baigtis lietingais ir tamsiais vaka- ■ bai brangią, bet vis dėlto bulvės čia labai pigios šiuo vyniojus vidury rado bom-
® . _ fe J fe ’ _ „.-J-,- i i.___  - •___ n - x ____ Ka Ivoe ia tunai rta/Aūin no.išvyko i Zarasus pas in- ra*s praeiviai juose maudos 

spektorių, prašyti, kad Ur- į neprasčiau, kaip Pa^0Je 
boną perkeltų kitur. gatvėje. Miesto savivaldybė

Stasė Rukštelytė tą dieną netaiso gatves dėlto, kad 
irgi rengėsi kažkur važiuoti ^brikai pnklauso valsčiui, 
ir arkliai jau stovėjo kieme Valsčius gatves netaiso, nes 
pakinkyti. Tuo budu Urbo- S^ve miesto ribose, tai ir 
nas, apimtas susijaudinimo, nera ra?111*18-
prisivijęs per kiemą einan- APViiiuvei
čią merginą, pradėjo į ją iš, KURŠĖNŲ APYLINKĖJ

elektros šviesą. Bet nuo laiku, 
rugsėjo 16 d. stotis sugedo 
ir užtemo.

bą. Kas ją tenai padėjo, ne
žinia.

muosius .uoi.ujs.. dži Kretingos apylinkės t Jt “:
teisme, iššauk&s e£įertas. TRŪKSTA PAŠARO.

vas Miliukas nuteisiamas 8 
metams sunkiųjų dtrbą ka- fnklas vi-
lejimo, o Stefanija Valei- pri^laik/nt duoto
šiene pnpazinta nekalta. bra;žinioH

Apylinkės teismas minis
terijos jieškinį atmetė. Bu
vo paduotas apeliacinis

pripažinta

‘KARALIAUS” ŠVENTE 
ŠIAULIUOSE

Ekspertas pripažino, kad

Spalių 25 dieną šiaulie- skundas Šiaulių apygardos 
čiai nustebo pamatę gatvė- teismui, kuris dabar spren- 
se prie kai kurių namų iška- dė ir nutarė: bylą atidėti, 
bintas tautiškas vėliavas, šaukti naują ekspertą ir nu- 
kadangi jokio oficialaus važiuoti į Bajorus apžiūrėti 
įsakymo vėliavas kabinti paminklą vietoje.
nebuvo duota, o bijodami ---------------
susilaukti protokolų, vienas ŠIAULIETIS ČESNULEVI- 
po kito ėmė kabinti visi na- ČIUS PAPIOVĖ ŠIAULIE- 
mų savininkai: katalikai, TĮ VAIŠVILĄ, 
žydai ir net bedieviai. Vė- šiomis dienomis šiaulietis 
liaupaaiskėjo, kad tai buvo jOnas Vaišvila, 23 metų 
kunigų sugalvotas jomar- amžiaus, ėjo į Bubius aplan
kas; Mat, jie šventė tą dieną ky^į Gervėnų kaime gyve- 
Kristaus '‘karaliaus sven- nantj gavo tėvą. Atėjęs į

A . kaimą, su tulu Vitkausku
Kai tas paaiškėjo, tai užėjo pas Blaviesčių išgerti 

daugely vietų vėliavos buvo aiaus įr čia susitiko su šiau- 
nuimtos. Kai kūne siaube- iįečiu Česnulevičium ir ki- 
ciai nepatenkinti, kad tau- ^jg vvrais. Įsigėrus prasidė- 
tiska vėliava naudojama re- jo gineai, barniai 
ligi jos propagandai.

pusiausvyros mokytojas į Šįmet Kuršėnų apylinkėj 
merginą paleido apie 10 šu- buvus blogam derliui, ypač 
vių. Gal butų šaudęs ir dau- žieminių, ūkininkai jau da
giau, bet išsibaigė šoviniai, bar bėdavoja su kraiku ir 

Trys šūviai merginai pa- pašaru žiemai. Pašarą uki- 
taikė į galvą ir smarkiai ją ninkai, nors dalinai stengia- 
sužalojo; keli šūviai patai- si papildyti prisiveždami iš 
kė į kojas, vidurius ir kitur, cukraus fabriko runkelių 

Pamišimo paimtas moky- išspaudų, kur dabar stovi 
tojas norėjo šaudyt ir į ki- ^gos vežimų eilės, o su krai- 
tus žmones, bet neturėjo šo- dar blogiau.
vinių. Paskui pabėgo į mis- ----------------------------------
ką ir norėjo pereiti į Latvi
ją, bet policija jį suėmė.

Rukštelytė guli ligoninėj
be vilties pagyti; o Urbonas 
uždarytas į Zarasų kalėji
mą ir tardomas.

ir paga
liau — peiliai. Jonas Vaiš
vila paplautas, o įtariama
sis Česnulevičius pabėgo į 
Šiaulius, kur policija jį su-

CIRKAI ELGETAUJA.
Paskutiniais dvejais me

tais Kuršėnus dažnai pradė
jo lankyti įvairus cirkai. 
Šiais metais į Kuršėnus bu
vo atsilankę jau trys cirkai. 
Spalių mėnesio pradžioje 
buvo Kuršėnuose apsistojęs 
“Žvėryno” cirkas, kuris jau 
labai nuskurdęs. Jų visi 
žvėreliai suvargę.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.
« JuodkaiviaT. rud

galviai, gelton- 
galviai ir balt
galviai. Prisiun
čia } visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir i Kanadą 

GEO.
BENDORAIT1S 
S2O WiUon St- 

Waterbory. Cona.

VISŲ ŽINIAI.
Vi vmokiet rųi»cs Hirotldos 

<ri£arsiniaiiK kaip tai: pa ji 
iimus apsiredimų, įvairias prane
šimos. pardavimna. pirkimus, 
skaitome pe Se už žodi nž sykį. No
rint tų patį apgarsiniatų patalpint 
kelis sykius, už sekančius vykins 
skaitome 2c nž žodį ui sykį 
•“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie turi nžsiprennateravf laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2e 
nž žodį, išskiriant paješkojimus 
apsi vedimų, kurie skaitomi po 3e. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Už pajieškojimus giminių arka 
driugų skaitome po 2c až žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie turi nžsipreusmeravų laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gą skaitome tik po lc už žodį.

Pajieškojiaai su paveikslu kai
nuoja dang brangiau, aca kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškoiimų su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.

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

KELEIVIS 
2S3 BROADWAT

SOUTH BOSTON. MASS.

ŠVENTOJ LIETUVOJ 
ŽMONES SMARKIAI 

MUŠASI.
“Lietuvos Žiniose” skai

tom:
Pakuonio vals. buvo iš-

IŠMOTERIS PABĖGO 
KALĖJIMO.

Paprastai iš kalėjimų bė
ga vyrai, bet dabar iš Ma- 
riapipolės kalėjimo pabėgo

daužyti pil. J. Maskvyčio O°min.ika
grįčios langai. Maskvytis už te-Marcnkevicine. Ji pabe- 
tei keršydamas pil. K. Ma- «° nu0 darb«-
liukevičiui kirviu smogė į 
galvą ir sunkiai sužalojo.

Prie Garliavos smarkiai 
pradėjo muštis ir peiliais 
badytis girti A. Černiaus
kas ir J. Jančarovas. Janča- 
rovas smarkiai sužalotas ir 
paguldytas miesto ligoni
nėje.

Uruguay'uus lietuvių Darbininkų
Sneialmtmčn Mintie* Laikrašti*

“Naujoji Banga"
Išeina du kartu per mėnesi. Lai

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

ae ir Kanadoje kainuoja 1 doleri*. 
Adresas: N. BANGA

C. Paraguav No. 1480,
MONTEVIDEO DRUGUAY.

VIEŠINTU APYLINKĖJ
PLĖŠIKAUJA. Šiaulius, kur policija jį su- Nesenai pastatytoji Jo- 

Viešintos. Musų apylin- laikė. Česnulevičius nesigi- niškio klebono Korzono mo- 
kėj drąsus plėšikai. Prieš na dalyvavęs peštynėse, tik demiška daržinė aną sąvai- 
kelias sąvaites nakties laike sakosi neprisimenąs, kad , tę sudegė
jie užpuolė senutę Jakub- Vaišvila butų paplautas, j —---------
kienę, gyv. šilų kaime, ir at- Pats Česnulevičius taip pat 
ėmė 1,200 litų. smarkiai peiliais subadytas.

Spalių 17 d. vakare apie, ---------------
9 vai. taipgi užpuolė našlę APIE BIRŽUS “BEKO- 
Šerelienę, gyv. Sterkonių NAI” IŠEINA IŠ MADOS, 
kaime. Plėšikai reikalavo j Biržai, šiais metais dau- 
pmigų. Kadangi ji jų netu- gelįs aplinkinių kaimų ūki-
rejo, tai ją nnuse^: gerK*ę že- atsisako nuo bekonų ekspedicija. Todėl, visus kviečiame
njiŲ prikišo, kad neisrektų. auginimo. Esą iš bekonų išrašyti popuiibrų demokratiškos pa- 
Nreko negavę, piktadariai pelno šiais laikais maža, O j kraipos dienraštį
įsakė surinkti skolas, kad jg geraį užlaikomų karvių 
Lubj pinigų kitam kartui, daug daugiau. Todėl uki- 
kada jie ateis pas ją. ninkai, vietoje auginę beko-
*rsaiįtriMV* cirvA«iwe nus’ Seriau karves,

io nn a«mpwih ^ daugiau duosią miltų, ge- 
JO DU ASMENIU. riau prižiūrėsią, švariai lai- 

Spalių 24 naktį Meškų- kysią, todėl didesnį pelną 
čiuose, Šiaulių apskrity, turėsią, ir gyvuliai, gerai 

traukinys suvažinėjo du pi- prižiūrimi, busią sveikesni, 
liečiti8, geležinkeliu ėjusius ne kaip dabar, kad nuo įvai- 
į stotį ir norėjusius vykti į riu ligų daug nerūpestingai
Šiaulius. Viena* jų buvo prižiūrimų karvių nugaišta, 
konduktorius Šteine, o kitas Pažymėtina, kad ūkininkai 
darbininkas Ldngis. Abu stato pavyzdingus tvartus, 
šiauliečiai. pagal technikų nurodymus.

Visiems užsieny gyvenantiems 
lietuviams „Lietuvos Žinios* 

metams tik 6 doleriai.
Norėdami palaikyti ryšius su už

sieny gyvenančiais lietuviais, mes su
tarėme mūsų dienraščio orenumeratt 
skaityti tik tiek, kiek mums apaeira

kuris metams tekaštuoja uk ų dole
riai, pusei metų 3 doleriai.

Jei vienai šeimai per brangu — 
susidėkit dviese ar trise.

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

Ka* atsių.* savo adresu — guu* 
mokamai 1 egx. susipažinimu^. 
Rašyti: „Lhfeag 

nas, Gedimino 38. Utknania.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Liet ariu žinyčia

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir 
MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir 
Kakarinės minties pastangomis bei laimėjimais, 
pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą,.

Sekti šių dienų MOKSLINĮ bei KULTURINJ 
PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinka
mą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus 
informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progre
su, už jį kovotų ir jj ugdytų.

Lietuviai tetari tik vieną tokį tobulą informatorių 
apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuo
sius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pa
stangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNA
LAS KULTŪRA.

Ypatintai dabartinės krikičionyhės gadynėje kiekviena* turėtų 
perskaityt, nea tik tada galės aiškiai suprasti Dievo buvimų.

Knyga didelio formato, tari Z71 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00: audimo apd.—11.26, Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arb* “Money Orderį’*. Adresuckit sekančiai:

US BtOADWAY SO. BOSTON, MASS.

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

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

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

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 
KULTŪROS ŽURNALAS

Tilžės gatvė 153, MAULIAL Lithuania.

t I *
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Visokios Žinios
DARBININKAI ŠĮMET
GAUSIĄ $40,000.000,000.

Komercijos Departamen
tas \Vashingtone apskaičia
vo, kad šįmet Jungtinių Val
stijų darbininkams busią 
išmokėta iš viso apie $40,- 
000,000,000. (Keturiasde-
šimts bilionų dolerių.)

Dividendų įvairių kom
panijų šėrininkams busią iš
mokėta apie 4 bilionai do-

Automobilis sužeidė 
čiauskienę.

Cambridge’uje pereitą są
vaitę automobilis parmušė 
ir sunkiai sužeidė Marę

IT CAN’T HAPPEN 
HERE.”

Bar- Jurininkų streikas.
Šį panedėlį Bostono uoste 

sustreikavo 800 laisniuotų 
mašinistų ir kitų darbinin- 
ninku laivuose. Išrodo, kad

Įdomi drama Repertory 
Teatre.

Repertory Teatre jau ke
lintą sąvaitę federalės val
džios šelpiami bedarbiai ar ; 
tistai vaidina dramą “It 
Can't Happen Here.’’ Tai 
yra dramatizuota Sinclairo

tyti. Įžangos tikietai nebran
gus—35 ir 55 centai. Reper
tory Teatras randasi prie 
264 Huntington avė., antroj 
pusėj nuo Symphony Hali. 
Vaidinimas prasideda 8:15 
vai. kas vakaras.

Barčiauskienę, 60 metų am- laivų judėjimas Atlanto pa-
ziaus moterį. Automobilis 
pabėgo nesustojęs nelaimės 
vietoj. Žmonės tik pastebė
jo, kad jis turėjo Michigano 
valstijos registracijos blė- 
tas, bet numerių nepaste
bėjo.

krašty bus visai suparali 
žiuotas, nežiūrint kad Ame
rikos Darbo Federacija ši
tam streikui labai priešinga 
ir vadina jį “komunistų agi
tacijos vaisium.”

leriu.
Departamento apskaiėia-,, . knyga,

vimu. visos salies pajamos, 
šįmet pasieksiančios $60.- Sls vei^a!a? 
000,000,000.

UŽSIDARO ČEVERYKU 
DIRBTUVĖ.

Rockland, Mass. — Susi
kivirčijusi su savo darbinin
kais, E. R. Apt Shoe kom
panija čia paskelbė pereitą 
subatą, kad ji uždarysianti 
savo dirbtuvę. Eina paska
lai, ka.d ji kelsianti savo 
dirbtuvę į Haverhillį. Ar tai 
tiesa, tikrai da nežinia.

buvo parašy
tas prieš rinkimus, kuomet 
Romos katalikų kun. Cough- 
linas begėdiškai agitavo 
prieš Rooseveltą ir piršo fa-

Bijosi revoliucijos. Traukinys sudaužė troką.
Bostone anądien kalbėjo Netoli North Wilmingto- 

Naujosios Anglijos fabri- no važlavo skersai gelžkelio 
kantų draugijos pirminin- trokas su 20 darbininkų, 
kas Hook, kuris gąsdino sa- Tuo larpU atužė traukinys ir 
vo klausytojus revoliucijos smogė j troką. Trokas buvo 
pavojumi. Esą, po “liaudies. du darbininkai
frontų beveik visuomet se- užmušti ir 12 sužeista. Kiti 
ka ie\ol:ucijos. O Roose- ,ąnpin nušokti

šistišką kandidatą Lemkę.'velto valdžia esanti “liau- 
Drama parodo, kas butų A- dies fronto” valdžia. Todėl, 
merikoj^ jeigu kun. Cough- girdi, geri patriotai turi būt 
lino fašistai paimtų šios ša- pasirengę ginti Ameriką, 
lies valdžią į savo rankas, kuomet ••neprisotinamos jo 
Prieš rinkimus fašistai daug minios” pradės statyti viso- 
žadėjo žmonėms. Jų kandi- kių reikalavimų.
datas sakė: “Kai aš busiu kaip davatkai

DETROITE ĮSIGALĖJĘ 
“JUODI LEGIJONI- 

NINKAI.”
Pereitą subatą Detroite 

buvo suspenduotas parkų
komisijonierius \\ ilson, nes —jr ag jusu isakvma iš-
paaiškėjo, kad jis pnklau- pydysiu.” 
so prie “Juodojo Legijono.”

visuomet
išrinktas, tai aš prezidentu sapnuojasi raguotas velnias, 
nebusiu. Prezidentais busit 
jus. visi balsuotojai, o aš bu
siu tik jūsų tarnas. Kitas 
mano telefono galas bus jū
sų namuose. Jus tik pa
skambinsit ir pasakysit 
man, kas turi būt padalyta

taip •patriotams” vaidina
si “neprisotinamos minios” 
ir “revoliucijos.” Nerami 
sąžinė, mat, neduoda pluto- 
kratams užmigti.

?pejo nušokti ir išvengti
i mirties.«1 --------------

Bus Puikiausias Balius.
Lapkričio 26, Cambridge'- 

aus Lietuvos Sūnų Dr-stė 
rengia puikiausią balių. 
Bus visko ko tiktai kas no
rės. Orkestrą geriausia. To
dėl nepamirškite ir nepra
leiskite tokio puikaus pasi
linksminimo. Rep.

Advokatas iššoko per 
langą.

Pereitą nedėldienį Bosto
ne nusižudė Elevated kom
panijos advokatas Barnum. 
Jis iššoko per langą iš Park 
Square Buildingo ir ant vie
tos užsimušė. Sakoma, kad 
to priežastis buvusi suimsi 
sveikata.

IŠKILMINGAS KONCER- I 
TAS

Nedėlioj, Gruodžio-Dec. 6 d
Lietuvių Svetainėje E ir Sil- 

ver Sts., South Bostone. 3 vai. 
po piet. Koncertas bus vienas iš 
geriausių, nes jame dalyvaus 
artistė Ona Kubilienė ir artistė 
Helen Tralsaas. Taipgi daly
vaus garsi smuikininkė p-lė Mil- 
ler. smuikininkas Boynes Jr., 
pianistė Minkienė, pianistė Mil- 
ler ir pagarsėjusios Havdn se
serys dainuos trio ir duetus.

GYDYTOJŲ ADRESAI

Tel. Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTO.: tS 
Valandos: 2-4 ir SH 

Nedėliomi* ir Aventadiei lai* 
nuo 10 iki 12 ryta.

27S HARVARD STR ET 
kamp. lnman st. arti Ceat .d *kv. 

CAMBRIDGE, MAS-,

$3,429.600 UŽ 120 ARMI
JOS LĖKTUVŲ.

VVashingtono Karo De
partamentas davė North 
American Aviation kompa
nijai Californijoj užsaky
mą padalyt 120 lėktuvų ar
mijai, už kuriuos suderėta 
$3,429.600.
CHICAGOJ MIRĖ VYRU 

NUODYTOJA.
Chicagos kalėjime perei

tą sąvaitę mirė Tillie Klim- 
kienė, kuri buvo jau nunuo
dijus 3 vyrus ir ketvirtą be- 
nuodijant buvo sugauta. 
Manoma, kad ji išvarė iš šio 
svieto ne 3, bet apie 20 žmo
nių. tik valdžia negalėjo to 
įrodyt. Ji vienus nuodyda
vo, kad galėtų ištekėti 
kitu.

Bet po rinkimų prasideda 
visai kita istorija. Unifor
muoti fašistai pradeda tero
rizuoti gyventojus, šaudyt 
nepatinkamus jiems asme
nis, ir net pats kun. Cough- 
linas gauna nuo jų į spran
dą. Žmonės pradeda bėgti 
iš Jungtinių Valstijų į Ka
nadą. Nakties laikų fašistų 
gaujos eina per piliečių na
mus ir ardo radio imtuvus, 
kad gyventojai čia neišgirs
tų necenzuruotų žinių iš 
Kanados. Spaustuvės taip 
pat daužomos, knygos nai- 

• kinamos, kaip “kurstanti

Atima iš moterų ranki
nukus.

Ši panedėlį South Bosto
ne ir Dorchestery buvo už
pultos ir apiplėštos keturios 
moterys. Plėšikai išlupo 
joms iš rankų “paketbukus” 
ir pabėgo. Dvi užpultųjų 
bandė gintis, tai banditai 
jas apmušė ir rankinukus 
vistiek atėmė. Lietuvės, bu
kit atsargios: vienos tamsio
mis gatvėmis su “paketbu- 
kais” nevaikščiokit.

South Bostone plėšikai 
buvo įsilaužę į rūbų siuvyk
lą prie 362 Fourth st. Poli
cijai užėjus, plėšikai pabė
go.

Radio programa.
Bostono lietuvių radio 

programa ateinantį nedėl
dienį bus tokia:

1. Frano Kriaučiūno or
kestrą iš So. Bostono;

2. Julia Metrikaitė, daini
ninkė iš VVorcesterio;

3. Kalbės S. E. Vitaitis, 
“Tėvynės” redaktorius.

Pradžia 9:30 ryto. Klau- 
sytina ant 830 kilociklių. 
BUČERNĖ ir GROSERNĖ

Didelis kampinis Storas, biznis iš
dirbtas per daug metų, parsiduoda 
pigiai. Klaust. (9)
208 W. 5-th st., So. Boston. Mass.

Telefoną 21324 
MEDICINOS DAKTAC.AS

C. J. MlKOLAi'TIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po iietų, 

nuo 7 iki 8 m kare.
107 SUMMER STBEliT, 

LAMKENCE, MAS-.

DR. G. L. KILl.ORY
60 Scollay Sųuare, Rix i* 22 

BOSTON Telef. Lafayet« 2371 
arba Somerset 2044 J 

Specialistas Kraujo, Inkstą Ir 
Nervų Ligų.

V’al nuo S ryt. iki 7 vak. asdien 
Nedaliom, nuo 10 ryt. iki L

uz

ORLAIVIO KATASTRO
FA ANGLIJOJ.

Pereitą sąvaitę Angliioj 
sudužo pašto orlaivis lėkda
mas iš Vokietijos. Du vyrai 
užsimušė ir du susižeidė.

Sprogimas Lynne.
Lynno gazo kompanijos 

triobesy šį panedėlį įvyko 
sprogimas. Du darbininkai 
buvo sužeisti.

Išsirandavoja Ruimai
Po 3 ir po 4 kambarius. Randa i są

vaitę $2 00, $2.50 ir $3.00. Visi įren
gimai. Klauskit pas janitorių t9•

WM. SVVEETLOVICH 
227 Athens St.. South Boston.

Pečiams Oil Burners
ŠIĄ SĄVAITĘ TIK $6.75
Circulating Aliejaus Pečiai. $18.50 
Dubeltavi 7 d. Aliejaus Pečiai $29.50 

FLORENCE OIL BURNERS 
ŽEMOS KAINOS.

Nauji ir Vartoti Angliniai Pečiai. 
Mattress ir Linoleum Pigiai.

SOUTH BOSTON STOVE 
EXCHANGE

269 Broadway, So. Boston.
Prie valdžios namų statybos 

paskelbtas streikas.
South Bostone federalės 

valdžios pinigais yra stato
mi nauja namų kolonija, ži-

’ YY A O 1/ G Ilk T-l orknr V’il_’ uviua naiį? \yivi naivv/i ▼ »*—
Dramoj dalyvauja ir kun. lage. Gi pačiam Bostone yra 

Coughlinas. Nors jis tenaD statomas priedas prie teis- 
pavadintas kitokiu vardu, mo rūmų. Šį panedėlį unija 
tačiau jo tipas, balsas ir ki- paskelbė streiką vienoj ir 
tos ypatybės taip pritaiky- kitoj vietoj, kam prie darbo

medžiaga

tos, kad, rodos, matai tą pa
tį demagogą.

Kiekvienam vertėtų šį 
veikalą pamatyt. Jei tai ne
būtų federalės valdžios te
atras, fašistuojantys kleri
kalai su politikieriais čia. 
nebūtų leidę jį scenoje sta-'

L St. Liquor Store
Parduodam geriausius įvairių rusių 

TONIKA. DEGTINĘ, ALĘ Ir VYNĄ
Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir 
užsienio. naš i rink įnia, didžiausias ir 
įvairiausias.
Pokiliams. Vestuvėms. Namuose Vai
šėms ir Baliams. Specialiai kainos 
sumažinamos. Pristatėm greitai ir 
veltui. Atdarąs nuo 8 ryto iki 11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

195 L STREET.
SO. BOSTON. MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADM’AY, 
SOUTH BOSTON. M ASS.

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

Re*. TeL Jamaica 1028-M.

Art. Ona Kubilienė. Mezzo-Alto.

Ona Kubilienė šį metą pirmu 
kartu pasirodys lietuviams, to
dėl prašom visus išgirsti jos ga
lingą balsą, kuriuo ji ameriko
nus linksmina jau daugiau kaip 
metai laiko, dainuodama su Bos
tono Civic orkestrą ir choru 
kaipo Mezzo-Alto solistė. Ne
praleiskit šio koncerto, nes kito 
tokio šį metą nebus.

Įžanga 50c ir 75c y patai. Vai
kams iki 12 metų 25c. šis kon
certas yra ruošiamas paminėti 
dešimties metų Moterų Ratelio 
sukaktuvėms.
Koncertą reigia Moterų Ratelis.

3 Fornišiuoti Kambariai.
Išsiduoda su šilima ir su visais pa- 

rankumais ženotiem arba pavieniam, 
tik pusė bloko nuo gatvėkarių. Taip
gi turiu parduot typeuriter (mašinė
lę) už prieinamą kainą. Pamatvkite. 

MRS. MATUSEVIČIENĖ ' (9) 
17 Frank st., No. Cambridge, Ma-s.

TeL So. Busto: 2660. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS PENTIS’ A9

VALANDOS: Nuo 9 iki 11 dieną 
Nuo 2 ik 9 vak
NEDĖLIOJUS: 
iki 1 v. p pietų 

tik aus aru*.

Seredomis iki 12 di<:<. 
Ofisas “Keleivio” nt a*.

UI BROADM’AY, tarp C Ir D at. 
SO. BOSTON. MAS-.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, :nakiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (akiote) aky-1 
se sugrąžinu šviesą tinkamu j 
laiku.
J. L. FAšAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Bosttn, Ma

SULLIVAN’S LIQUOR STORE
295 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Specialus Pasiūlymai Dekavones Dienoj
PROSPER1TY M’INNER 
TIKRA DEGTINĖ $1.25
100 Proof. 1 metų senumo kv.

PROSPERITY ..... $L19
GOLD RIBBON—90 Proof. kv.
1 metų sena. Sample pante 65c.

TIKRA DEGTINĖ - 98c
COLONIAL HOUSE. Pilna kv.

buvo pristatyti WPA šelpia
mi bedarbiai.

=■= ♦

SULLIVAN’S $1.49
PRTVATE STOCK— 90 Proof kv.
18 mėn. senumo, tikra degtinė.

PROSPERITY 4-xxxx 
TIKRA RUGINĖ $1.59
100 Proof. Virš metų sena. kv.

Sullivan’s Degtinė $1.65
Blended su 6 metų senumo. kv.

________________ EXTR \__EXTR \ * _______________
NARRAGANSETT — 90 Proof TIKRA DEGTINĖ

Kvorta $1.09 . Pusę Galiono $1.95 Galionas .... $3.90

ROMAS—90
Pante 75c.

proof $1.15 BRANDY—V. O. . $1.39
kvorta ! Pante 90c. ............... Didelė bonka i

GIN’Ė pilna kvorta 99c. J ALAUS—visokios rūšies. • 
VYNAS Pilna kvorta 50c. % Gal. 85c Galionas $1.35 '
295 BROADWAY, 

DYKAI PRISTATYMAS.
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOU-th Boston 9772

Ištirta Vertė
Jeigu nenorite mokėt du sykiu, tai Įsigykite 
gerą, gvarantuotą OIL BURNERĮ.
Jus gausite daugiau vertės už savo pinigus. 
Mes turime geriausius OIL BURNERIUS i 
virtuves, seklyčias ir skiepus. Turime eksper
tą, kuris tinkamai Įtaiso.

DUODAM IR ANT IŠMOKĖSIMO.
ROLANI) KETVIRTIS & C0.

322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.
Telefonas: SOU-th Botton 4619.

1•
i(•i
ii
i;i
i«tt4

PICKMCK
atranda savo draugus tarp 
vyru, kurie geriausiai pa

geidauja tiktai Elių.

PARODYK Į TĄ KRANĄ

Arba 12 ancų bonkomis
Pas Vietos Pardavėjus

2 už 25c. (tik alus) Didžiajam Bostone

Pamėginkit Naują Pilnos Kvortos Bonką 
32 ancai—30c. (tik alus).

.. 8rewed by 'HAF-FNpp FEP A CO . Boston *Aoss BREWE<?S S MCE '3

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

Tel. Ualvar* ty 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTISlR
/ALANDOS: •-€ Ir T-S.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SK' SRO) 

CAMBRIDGE. MA:.8.
I

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS. KO
TUS, KEIPUS, MAFEIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste. • 
Priimam priežiūrai (storame) už 

2 nuošimčiu nuo daiktų vertė*.
1834 PORCHESTER AVĖ.,

Arti Ashmont Stoties 
DORCHESTER. MASS.

Tel. TALbot 5208.

J. B. GAILUS
ADVOKATA:

VEDA VISOKIAS PFOVAS 
Daro visus legalius dok. nentu* 

317 E STREET 
(Kampas 3roadwa. )

SOUTH BOSTON, M SS.
Telefonas: South Bos to: 2732 

Namų: Talbot 247 .

RAY VIEY’ 
MOTOR SERVICE į

PASITARKIT SU

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

i < -’arba nuo bile odos ar gal-*
vos odos ligų, reikia pasi

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

DR.GRADY32IZ™T st
Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.

Teleph'i* 

So. Bo Ton
1053

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKV AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pij ios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Breka s.

Taipgi taisome Automol liūs ir 
Trokus visokių išdirb; sčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiuna* — sav įlinkai.

Taisvmo ir demonstravim > vieta: 
1 HAMLIN STRL7T 

Kamp. East Eighitt St. 
SO. BOSTON, M USS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrabus paruošia pagal reikalavimą. Laidoja ant visokių k; pinių. 

Kreipkitės jūsų nubudimo valandoje, mes duosime geriausią jatar-
navimą. Adresas:

258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MA SS.
Telefonas SOUth Boston 4486.

Brocktono ofisą*:
16 Intervale Street,

Tel. Brockton 4110
Montello, Ma s.




