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METAI XXXI

NUSILAUŽĖ SPRANDĄ I 
MADRIDO SIENĄ.

Vietoj gerti Madride vyną, 
jie dabar laidoja savo 

lavonus.

Fašistiški generolai pra-

Sovietai Surašinės 
Tikinčiuosius.

Pereitą nedėldienį Fran- • Trys metai atgal Kuboj' Iš Maskvos pranešama,, 
cuzijoj buvo nepaprastas į- buvo nuverstas ir pabėgo kad ateinantį mėnesį Sovie- i 

____  vykis. Skrendant orlaiviu diktatorius Macha- *uose bus daromas gyvento-'
tu uoziciias ties Pozuelo ir Į.300 pėdų aukštumoje mo- do We o nuvertimo dau- « grasymas. ...........

teris sove is užpakalio laku- gi^a prisidėjo puskari-

KUB0J VĖL UŽ
VIRĖ KOVA.

Trys metai atgal Kuboj

Usera, į pietus nuo Madri- " L’Allemanta ir ’-r t Tdo RUnublikos vvriausvhp • • -ą -Ąiiemantą lr i mn^dis Fulgeneio Batistu,ao. KespuoiiKos vyruusyoe mirtinai j} suzeide. Lakūnas paiutPQ «am p-aIp šitsc i»r. 
pranesa, kad kova buvo la- «nai<> da nusileisti ūkininko ’7aj. 0 sltaMJu-
bai atkakli ir loialistai nete- ? J ■ , aaslIel?I1 UKimnKO Kanmnkelis tuoj pasiskelbė ATnf^?_ntte pievoj lėktuvo nesudauzęs. 3ulkinįnku tano venerali-

ixxu». Kiekvienas i _ _ _ .
asmuo turės atsakyti 5 klau-! r OrdūS Įvesiąs b V ū-
Simus: kaip jo vardas, am-j landų Dieną. 
zius, kuo užsiima ir vedęs ari «**•«*«£ 
ne. Kurie jau turi 16 metų Pranašauja nepaprastai ge

Japonų Agentai Kinijoj 
Kursto Vidaus Karą.

TOKIOS NUOMONĖS 
YRA MASKVA.

ko 500 vyrų. Bet atakos bu- TUOmet moteris pasiėmė or 
- - ,vo atremtos abiejose vieto- jaįvj jr nuskrido viena pati.

dėjo pulti Ispanijos sostinę Įse, ir jie pasitraukė palikda- Lakūnas buvo rastas pievoj 
8 lapkričio. Pradėdami už-;mi 2,000 savo lavonų. begulįs sužeistas. Jis vra 26
puolimą, jie pasakė savo i šį panedėlį fašistų gaujos metų? o jo “draugė” buvo 
laukiniams Afrikos mau- dar mėgino atakuoti respu- 32 metų Ji vadinasi Marie 
rams: Vyrai, eikit pirmyn blikos gynėjus į šiaurę nuo Schmeder’ienė. Jiedu buvo 
drąsiai. Madride yra daug Madrido, bet čia joms da la- nusipirkę tą lėktuvą per pu- 
gero vyno. Ateinantį nedėl-;biau nepavyko. Respubli- Sę jr kartu abudu skraidv- 
dienį mes tenai kelsime bačkos gynėjai atėmė iš jų 6 įav0 Paklaustas, už ką ton 
hų! tankus ir sustiprino savo po- moteris jį šovė, lakūnas at-

Tą patį fasistiski genero- zicijas 12 mylių fronte. Fa- sakė: “Tai mudviejų priva
lai pasakė ir savo “svetim- šistai buvo nugrūsti pusėti- tinis dalykas.” Bet policija

nai vga!‘ m- ,, , spėja, kad jiedu ilgokai my- 
New York Timse korė- Jėjosi, o dabar lakūnas nu- 

spondentas, kuris randasi targ vestį kitą moterį, dėl to

įr savo “svetim 
šalių legijonui,” kuris susi
deda iš visokių pasaulio val
katų.

Ir prasidėjo šturmas! Fa-; prie fašistų armijos, sugebė- madama Schmeder ir šovė
šistinės gaujos labai norėjo 
Madrido vyno.

Atėjo sekantis nedėldie- 
nis, bet prie vyno fašistai 
negavo prieiti. Šiandien su
ėjo jau pusantro mėnesio, 
kaip jie pradėjo Madridą 
šturmuoti. Ir vietoj kelti Is
panijos sostinėj balių, šian
dien fašistai laiko šermenis 
ir laidoja savo lavonus.

Fašistų generolai dabar 
sako: “Mes padarėm baisią 
klaidą, kad atakavom Mad
ridą tiesiai!”

Taip, klaida buvo katas- 
trofinga. Atsimušę kakto
mis į Madrido gynėjų sieną, 
fašistai nusilaužė sparną. 
Jie išeikvojo daug laiko ir 
pražudė baisiai daug savo 
žmonių. Liaudies milicijos 
ugnis išskynė juos kaip šie
ną.

Iš pradžių milicijai nesi
sekė, nes ji da nemokėjo ka
rišku gudrybių. Todėl fašis
tai ėjo prie Madrido beveik 
be jokių kliūčių. Dabar jau 
kitaip yra. Dabar milicija 
be reikalo šovinių neeikvo
ja, o jau kai pradeda šau
dyt, tai fašistams tada ne 
gyvenimas. Štai pavyzdys. 
Pereitą sąvaitę keliatas fa
šistiškų rinktinių, suside
dančių iš italų ir vokiečių, 
pasinaudodamos lietinga ir 
tamsia naktimi, pradėjo 
šliaužti pilvais per purvyną 
prie lojalistų pozicijų Fres- 
nedillos fronte, apie 12 my
lių į vakarus nuo Madrido. 
Lojalistų sargai tuoj davė 
apie tai žinią saviškiams. 
Madrido gynėjai tuomet su
tūpė prie kulkasvaidžių ir 
laukė priešo. Jie prisileido 
fašistus visai arti. Tuomet 
buvo duotas telefonu signa
las, visas laukas tapo ap
šviestas prožektoriais ir iš 
lojalistų pozicijų pradėjo 
šveisti kulkasvaidžiai. Neti 
ketai pasveikinti tokia karš
ta ugnimi, fašistai leidosi 
bėgti atgal, o lojalistai pra
dėjo vytis, šaudydami prie
šą iš šautuvų ir naikindami 
iį rankinėmis granatomis. 
Retai kuris fašistas paspru
ko. Negana to, lojalistai už
ėjo iš šono ir sunaikino už 
pakalinę fašistų sargybą.

Tą naktį fašistai mėgino 
padaryti šitokių užpuolimų 
iš pasalų net trijose vietose 
aplink Madridą, ir kiekvie
noj vietoj jie buvo nuskinti 
tokiais pat budais.

Praėjusį nedėldienį fašis 
tai smarkiai atakavo lojalis-

jo išsiųsti iš jų stovyklos ne- ji get jį jr gavo vyrą. 
cenzūruotą radiogramą, ku
rioj praneša, kad fašistų ei
lėse viešpatauja didelis nu
siminimas. Sako, jie jau pa
matė aiškiai, kad padarė 
baisią klaidą” puldami

Ruošiasi Kovai Prieš
General Motors.
General Motors korpora- 

Madridą tiesiai. Jiems rei- cija yra didžiausia automo- 
kėję stengtis miestą apsupti, bilių gamybos fiirna netik 
tuomet gal butų galėję pri- Amerikoje, bet ir visame 
versti jį pasiduot be mūšio, pasauly. Ji turi suėmus į sa- 
Dabar gi jie pražudė dau- vo rankas daug atskirų au
gybę savo kareivių, nu^uldė tomobilių kompanijų if ga- 
saviškių ūpą ir jau neturi. mina visokios rūšies auto- 
kuo Madridą apsupti. O lo- mobilius, pradedant nuo pi- 
jalistų ūpas tuo tarpu paki- giausių (Chevrolet) ir bai- 
lo, jie gavo pagalbos iš ša- giant pačiais brangiausiais 
lies ir jų padėtis dabar daug (cadillac). Ji samdo kelis 
stipresnė, negu buvo iš pra- šimtus tūkstančių darbinin- 
džių. kų, bet nepripažįsta unijos.

Todėl dabar kilo sumany-
f'nli I!rimti raas reikalauti, kad General Sovietai bąli LZimtl :Motore pripažintų savo dar- 

Pabaltijo Valstybes.
Rusija negali leisti, kad te
nai kurtųsi fašizmo lizdai.

Anglijos spauda atkreipė 
dėmesį į tai, ką visuotiname 
Sovietų Rusijos Kongrese 
anądien pasakė Leningrado 
apygardos Komunistų Par
tijos Veikiamojo Komiteto 
sekretorius Ždanovas.

Kaip pastebi Londono
Daily Telegraph,” Ždano- 

vo kalboje buvo rimtas įspė
jimas Pabaltijos valstybė
lėms, kad jos fašizmui ne
tarnautų, nes kitaip Sovietų 
armijai gali prisieiti užimt 
visą Pabaltijį, taigi ir Lie
tuvą.

“Mes norime su tomis val
stybėlėmis gyventi taikoje,” 
kalbėjo Ždavovas, “bet jei 
tos mažutės tautelės leis 
stambiems fašizmo avantiū
ristams išnaudoti savo teri
toriją avantiūrų tikslams, 
tai mes savo
armijos pagalba praplėsime 
i Europą savo langą...”

Tas “langas į Europą,” 
tai, žinoma, Baltijos pajū
ris.

Taigi Pabaltijos fašistu
kai turėtų apsidairyti, kad 
jiems nereikėtų prašytis pas 
Hitleri “ant burdo.”

bininkų uniją ir visais dar
bininkų klausimais tartusi 
su unijos viršininkais, kaip 
su teisėtais darbininkų at
stovais. Jeigu General Mo
tors korporacija nenorės ši
to reikalavimo išpildyt, tai 
galimas daiktas, kad bus 
apskelbtas streikas. Šitam 
judėjimui vadovauja ang
liakasių unijos prezidentas 
Lewis.

AMERIKOS DAINININ
KAS MOKINS SAVO 

SUNŲ RUSIJOJ.
Dabartiniu laiku Sovie

tuose dainuoja Paul Robe- 
?on, Amerikos juodveidis 
dainininkas. Iš Maskvos 
pranešama, kad jis nutaręs 
atimti savo sūnų iš Ameri
kos mokyklos ir mokinti jį 
Mesk voje.

pulkininku, tapo generali 
nio armijos štabo viršinin
ku ir pats pradėjo diktuoti 
salai. Per trejis metus Ku
bos vyriausybė keitėsi jau 
keturis kartus ir dabai išro
do, kad tuoj gali įvykti pen
kta permaina, nes Fulgen- 
ia grūmoja pašalinti da-

amžiaus, turės da atsakyti 
ir penktą klausimą, būtent: 
tiki Į Dievą, ar ne?

Sovietų spauda 
žmones atsakinėti atvirai, 
nieko neslėpti, nes tikinčių
jų Rusijoj niekas neperse
kioja. Spauda tačiau yra tos 

tikėjimasnuomones, kad
bartinį prezidentą Gomezą, buĮ Jau b jYe?k. 1S-
kurį pereita gegužes mėne- n-vkęs>. nes kur Jls dnbtmo- 
si jis pats įstatė. Nesutiki- m.is P™™>nemis nėra zmo- 
mi tarp jidviejų kilo dėl n?ms skiepijamas ten arno
to, kad pulk. Fulgencia pa- nes «reltai įkratė.
davė Kubos kongresui rei
kalavimą apdėti mokesniu 
tikrų, po 9 centus maišą. į 

Kuba yra didžiausia cuk- 
aus gamintoja visame pa

sauly, ir 9 centai nuo kiek

Republikonų Parti
jos “Resyveris.”
Republikonų partija pa- 

kyrė savo pirmininkui 
vieno maišo cukraus duotų §25,000 algos į metus. Sena- 
apie $1,500,000 pajamų per torius Borah, kuris pats yra 
metus. Šita sumą pulk Fui- republikonas, sarkastiškai 
gencia nori pavartoti mili- pastebėjo, kad “šitokia al- 
taristinių mokyklų steigi- ?a paprastai yra mokama 
mui ūkininkų vaikams. To-lrasyverhii.” .
kių mokyklų Kuboj yra jau “Resyveriu” Amerikoj 
700, met Batistą nori, kad vadinasi toks asmuo, kuris 
ių butų 3,000. Prezidentas yra.skinamas nusibankruta- 
Gmnez tam pasipriešino,; vusio biznio reikalams už
sakydamas, kad tokiose baigti. Per paskutinius rin- 
mokvklose vaikai paverčia-į kimus republikonų partija 
mi fašistais. Bet pulk. Fui-! irgi buvo pastatyta bankro- 
gencia davė kumščiu į stalą '0 pavojun, todėl ištiesų kei- 
ir pasakė prezidentui: tuo-i sta, kad ji skiria savo mrmi- 
jaus šitą įstatymą (įvedantį t ninkui tokią aukštą algą. O 
cukraus mokesnį) pasira- Į gai jis ir bus jos “resyveris.”
šyk, nes kitaip busi praša----------------
lintas. Ir, novoms nenoroms, STIKLO DARBININKU 
prezidentas pasirašė. Bet STREIKAS PLEČIAS, 
nežiūrint to, pulk. Fulgen- į Dabartiniu laiku beveik 
?ia padavė kongresui reika- po visas Jungtines Valsti jas 
■avimą, kad šis prezidentą i streikuoja didžiųjų stiklo 
Gomezą prašalintų. Spėja- kompanijų darbininkai, 
ma, kad prezidentą praša- Pittsburghe streikuoja 6,000

Sužvėrėjęs Policma
nas Nušovė 5 Žmones

Pittsburgho priemiesty 
Duųuesne (lietuviai sako: 
Dukėnuose) pereitą sąvatę 
buvo areštuotas 65 metų 
amžiaus policmanas Martin 
Sullivan, kuris keršto sume
timais nušovė 5 žmones, c 
šeštąjį sužeidė. Jis keršijo 
jiems dėl to, kad jie jį ap
skundė nedorai pasielgus su 

raudonosios Į10 metų mergaite. Jis nušo
vė tos mergaitės motiną Ma
rę Vukelją ir mergaitės 19 
metų amžiaus brolį Milaną, 
o jos tėvą Juozą sužeidė. Be 
to, jis nudėjo da dvi moteris 
ir vieną vyrą, kurie liudijo 
prieš jį. Areštuotas polic
manas prisipažino prie 
žmogžudingo savo darbo, 
bet sako: aš jiems atkerši
jau ir nesigailiu.

SIDABRO KASĖJAI LAI
MĖJO STREIKĄ.

Utah valstijoje, North 
Central sidabro kasyklose 
buvo sustreikavę 1,200 dar
bininkų. Streikas laimėtas. 
Jiems pakėlė 25 centus al
gos į dieną ir atstatyti nuo 
darbo visus streiklaužius.

bnus, pulk. Fulgencia apsi
skelbs Kubos diktatorium. 
Dėl to Kuboje dabar labai 
neramu.

Nelaimė Anglių Ka
sykloje.

Netoli Wilke»barrių po že
me buvo užmuštas Petras 

Stanis.

Wilkes Barre, Pa.—Avo- 
ja anglies kasykloj, netoli 
nuo Wilkesbarrių, pereitą 
sąvaitę įvyko sprogimas, 
kuris sukrėtė visą požemi ir 
nuo viršaus pradėjo griūti 
akmenys, užberdami kelia- 
ą angliakasių. Tuoj buvo 

našaukta pagalba. Bet ėmė 
Š valandas laiko, pakol bu
vo atverstos uolienos. Po to
mis uolėnomis rasta suploti 
du maineriai. Vienas jų bu
žo Petras Stanis, lietuvis, o 
antras—Joseph Turėk, kita- 
autis.

FAŠISTAI APŠAUDĖ
AMERIKOS KARO 

LAIVĄ.
Pereitą sąvaitę Ispanijos 

fašistų karo laivas “Espa- 
no” paleido 7 šūvius iš 12- 
?olinių ai motų per Ameri
kos karo laivą “Erie.” Vie
nas šovinys nukrito nuo 
“Erie” už 500 jardų į van
denį, o kiti pralėkė viršum

rus laikus Amerikoje

Fordo automobilių kom
panijos atstovas William J. 

ragina'Cameron pasakė pereitą są
vaitę Detroite, kad neužilgo 
Fordo dirbtuvėse busianti 
įvesta visiems darbinin
kams 6 valandų darbo die
na. Bet jis pridūrė, kad šitai 
permainai reikia da prisi
ruošti. Jis sako, kad jau 
1929 metais Fordas norėjęs 
įvesti 6 valandų darbo die
ną, bet prasidėjusi tuomet 
pramonės krizė sutrukdė jo 
planus.

Dabar Amerikoj ateina 
labai geri laikai, sako For
do kalbėtojas. Geri laikai 
ne Wall Streeto spekulian
tams, bet pramonei ir jos 
darbininkams. “Darbinin
kams algos bus mokamos 
tokios, kokių da niekas nė
ra matęs Amerikoj,” sako 
Cameron.

Pittsburgh Plate Glass kom
os nijos žmonių, gi Ottawoj, 
lllinojuje, 1,300 darbininkų 
streikuoja Libbey-Owens- 
Fordo stiklo dirbtuvėse. Pa
starosios kompanijos dirb
tuvės taipgi suparaližiuotos 
Toledoj, Ohio; Charlesto- 
oe, W. Va.; Shreveporte, 
Louisianoj ir kitur.

DR. TOWNSEND AREŠ
TUOTAS.

Pereitą sąvaitę Los An
geles mieste buvo areštuo
tas D-ras Tovvnsend, kuris 
oagarsėjo savo “senatvės 
pensijos planu,” pagal kurį 
visi susilaukę 60 metų am
žiaus žmonės turėtų gauti 
oo S200 į mėnesį pensijos. 
Jis yra traukiamas teisman 
dėl įžeidimo Kongreso ko
misijos. kuri norėjo ištirti jo 
“plana.” Pašauktas prieš tą 
komisiją, jis atsisakė atsa
kinėti į klausimus ir atsisto
jęs išmaršavo iš salės.

Kiek Partijoms Kaš- 
■ tavo Rinkimai.

Komunistams kiekvienas 
balsas parėjo po $2.02.

Washingtonas jau paskel
bė. kiek kuri partija išleido 
agitacijai per buvusius pre
zidento rinkimus. Štai tos 
sumos:

Republiikonai $7,500,000
Demokratai 3,500,000
Socialistai ....... 20,973
Komunistai .... 157.275
Kitų mažų partijų išlai

dos da nepaskelbtos.
Imant proporcionaliai pa

gal surinktą balsų skaičių, 
rinkimai brangiausia išėio 
iomunistams. Jiems kiek

vienas balsas išėjo po $2.02.
štai kiek kuriai partijai 

kaštavo kiekvienas balsas:
Komunistams ....... $2.02
Republikonams..............45
Demokratams .............. 12
Socialistams.................... 11

Socialistai šituose rinki
muose gavo 187,000 balsų, 

komunistai—80,096. Ko
munistai daugiausia pinigų 
išleido agitacijai per radio.
Jiems tas kaštavo $31,585.

MAINE’O GIRIOSE NU
ŠAUTA 18 MEDŽIOTOJŲ

Iš Maine’o valstijos pra 
nešama, kad iki 16 gruodžio 
tenai buvo nušauta jau 18 
medžiotojų. Stirną nušauti, 
žinoma, netaip lengva.

VOKIEČIAI SUSTABDĖ 
ANGLŲ LAIVĄ.

Portugalijos pakraščiu 
oereitą sąvaitę plaukė ang- 
’ų prekių laivas “City” of 
Oxford.” Jį tenai pasivijo 
Vokietijos karo laivas 
‘Deutschland,” liepė susto- 
i ir parodyti dokumentus. 

Taigi pasirodo, kad 
“Deutschland” tarnauja Is
panijos fašistams. Ir demo
kratinės valstybės nieko iš 
o nedaro. O matytumėt, 

kokį triukšmą pakeltų Vo
kietija ir Italija, jei pasiro
dytų, kad Ispanijos lojalis
tams padeda kitos valsty 
bės karo laivai.” V

SUSTREIKAVO SKRI- 
BELNINKAI.

Philadelphijoj sustreika- 
ir atsimušė į pakrančio kal-'vo 2,500 darbininkų Stetso-
ną. Kai Amerikos laivas ati
dengė savo anuotas, fašistų 
laivas apsisuko ir pabėgo.

no kompanijos dirbtuvei, 
kuri gamina brangias vyriš
kas skrybėlės

ŽUVO 250 ŽMONIŲ. 
San Salvadoro respubli

koj, vidurinėj Amerikoj, 
šiomis dienomis buvo smar
kus žemės drebėjimas, 
kurį žuvo 250 žmonių. 
Vincento miestas beveik vi 
siškai sunaikintas

Gen. Chang, kuris pagrobė 
gen. Čian Kai-šeką, veikiąs

japonų nurodymais.
Pereitą sąvaitę šioje vie

toje buvo rašyta, kad Kini
joj sukilo kariuomenės da
lis ir suėmė vyriausį armijos 
vadą Čian Kai-šeką. Buvo 
pasakyta, kad sukilėliams 
vadovaująs gen. Chang 
Hsueh-liang, kuris pareika
lavęs, kad butų reorgani
zuota Nankino vyriausybė 
ir duota joje komunistams 
vieta. Iš to išrodė, kad šitas 
generolas yra komunistų 
šalininkas.

Bet Maskva dabar sako 
visai ką kitą. Ji tvirtina, 
kad gen. Chang Hsueh- 
liang (ištark: Čan Šiu- 
lijan) yra Japonijos impe
rialistų agentas ir veikia jų 
nurodymais. Jis pagrobęs 
Kinijos armijos vyriausį va
dą tuo tikslu, kad sukėlus 
Kinijoj vidaus karą.

Sovietai sako, kad pa- 
grobtasai Kinijos diktato
rius buvęs labai žiaurus sa
viems komunistams. Nors 
iš pradžių jis veikęs su jais, 
bet vėlesniais laikais ap
skelbęs jiems išnaikinimo 
karą. Maskva šitokį jo nusi- 
statvmą labai apgailestau
ja. Bet ji pažymi ir tą faktą, 
kad paskutiniais laikais jis 
labai sustiprinęs Kinijos ar
miją ir patraukęs savo pu
sėn gyventojus. Japonams 
jis iki šiol nesipriešinęs, nes 
neturėjęs pakankamai spė
kų. Todėl daug kas įtaręs jį 
esant parsidavusiu Japo
nijai. Bet vėnesniais laikais, 
kai jis sutvarkė Kinijos spė
kas, jis jau griežtai Japoni
jos žygiams pasipriešinęs. 
Rusija tuo džiaugėsi, nes tai 

reiškė jai didelę pagalbą 
prieš Japonijos militariz- 
mą. Taigi, Maskva sako, dėl 
to japonai padarė sąmokslą 
sukiršinti Kinijos gyvento
ms ir uždegti tenai vidaus 
tarą.

Rusai mano. kad prie šito 
sąmokslo veikiausia bus pri
sidėjęs ir Berlynas su Ro
ma. Susitarę su Jaoonijos 
mperialistais, Vokietijos ir 

Italijos fašistai nori uždegti 
toki pat gaisrą Kinijoj, ko
kį jie uždegė Ispanijoj. Is
panijai degant, fašistai da- 
m pastangų pasigrobti ją 
au. O pradėjus liepsnoti 

Kinijai, butų duoda Japoni- 
ai proga Įsiveržti tenai su 
•?vo armija “tvarkos dary
ti” ir užimti sau daugiau 
pozicijų prieš Sovietų Ru
siją.

Suimtas Kinijos diktato
rius Čian Kai-šekas dar te
belaikomas nelaisvėje. Pe
reitą sąvaitę buvo paskelb
ta, kad jis esąs jau nužudy
mas. bet vėliau tas atšaukta. 
Dabar Kinijos armijai įsa
kyta jį paliuosuoti. Tuo tar- 
kilusio gen. Chango prisi
dėjo ir generolas Yu, Kansu 
provincijos vadas. .Taigi 
išrodo, kad istiesų Kinijoj 
gali kilti vidaus karas.

9 f
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Vitaičio nuo-, Tai kurgi p. 
šakumas dabar aimanuoti, 
kad SLA. viršininkai “sto
vi kryžiavoje ugnyje?” Juk 
jis pats tą “ugnį” palaiko!

IiETAIP YRA SU ANGLĮ 
JOS DARBO PARTIJA.

Buržuazinė Anglijos vy
riausybė pasipriešino savo 
karaliui Eduardui, kam jis 
užsimanė vesti paprastą a- 
merikietę, ir prieto da gyva
našlę. Jeigu tu ją vesi, tai 
mano kabinetas rezignuos, 
pareiškė premjeras Bald- 
winas.

Anglijoj todėl kilo klau
simas,
naują vyriausybę, jeigu 
Baldurino kabinetas pasi
trauktų. Sakoma, kad buvo 
pasiūlyta Darbo Partijai tą 
pareigą pasiimti, bet ji atsi
sakiusi. Dėl to “Laisvė*’ da
bar rašo:

•‘Svarbu mums tai, kad An
glijos Darbo Partijos atstovai

PER VAKARUŠKAS—f
DANGAUS KARALY

STĘ.
“XX Amžius,” Lietuvos 

kunigų laikraštis, paduoda 
iš vyskupo Bučio kalbos ši- į 

kas turėtų sudaryti tQkių ištrauką:
“Prisidirbome draugijų, 

kaip malūnų, o ką jos mals. tai 
niekam nerūpėjo; ir šiandien 
dar nerupi. Nepaisant vardų, 
vėliavų Įstatų Įvairumo, musų 
draugijos ir sąjungos visos

su giminazistu Povilu Višin-1 
skiu, kuris davė jai knygų 
paskaityt.

Ir štai—
"Nuostabus reiškinys, ko

kių per ištisus šimtmečius ne
pasitaiko. kokių net diddžiujų 
tautų literatūros neturi: senu
tė. 50 metų kaimo moterėlė, 
nemokyta, vos skaityti ir ra
šyti temokanti, ima rašyti ap
sakymėlius ir patampa žymia 
rašytoja. Iš tiesų, juk daugis 
moterų, sulaukusių 50 metų 
amžiaus, sėdasi kur palei pe
čių ir kalba poterius, rengda
masi anam gyvenimui, tuo tar
pu Žymantiene užsidega jau
natvės karščiu, energija, sė
dasi prie menko stalelio, spyk-

KLERIKALAI NOKI ATGAIVINTI 
INKVIZICIJĄ LIETUVOJE.

Ii žmcnių plėšiama paskuti- Jie kariauja vien dėlto, kad 
darbo žmonės atsisakė ati
duoti jiems savo paskutinį

Kam Skelbti Tokia 
Nesąmones?*ų P'

nis skatikas Rcmos trustui.

Šių metų liepos 1 d. sude
gė Tirkšlių medinė bažny
čia. Tapo suorganizuotas 
bažnyčios komitetas iš kle
rikalų ir apdėjo visus ūki
ninkus “liuosnoriu” 3-jų 
metų mokesčiu 
reikalui: po
nuo kiekvieno žemės hekta- zines 
ro. Tokiu budu užkrauta principus 
ant kiekvieno tirkšliečio u-'juodojo klerikalizmo, 
kininko Romos trusto nau-!čia turime

P® » ltomJbluuBuTO Ritėto de^^nd,,»- patiko, tai visai nesvarbu; leidžia šmeižti prakalbas, 
E^fe13 bEL’;,o,„ bet keista yra tai, kad tas kuriose pirmininkavo ir kai-

kruvinu prakaitu uždirbta * gadynės 17 pinigai renkami Ispanijai,
skatiką. Juk mes, amerikie- S* J* gr (lu<?Vd£M;
čiai, negalime daleisti, kad S?bV^SA^be-gal!^-kOtl tkova
tas pats pasikartotų Lietu- ™ cia’fa-^ylfe*
vole n-har eiti na. rasmys antrast*: Kam tos,” nes toriam atsitikime

, ’ - 'o-cibnn miKn h™’iom - mulkint svietą?” To rašinio tas doleris butų panaudotasiciu bažnyčios, gelbon musų brohams ir se- j b „ .
3 litus } metus gėlėms, padėti kovoje uz są— - -- - H.............F •'*

'Girine loici’ri •vm An i olmrvn i n i •
rakalbas, kui* ir
uputį kalbėti (n _____ _____________r

cnsitvft-uriu^ buvo apribotas). Kad tam lui “Naujoji Gadynė,”
Bartašiunui mano kalba ne- jokių pastabą iš savo pusės,tvar-

sint mažutei lempele, rašo. ku- - okgl; ^s(finta whSu*- ir jykimės prie tų 
na vaizdus, rodo mums v.e.u, žmonfe nenešį lerakime juos> j
po kito sodžiau^ g\\eiumo pa- , k*.,, nostantrui ičlipo
veikslą...” t tų litų—ir gana. Dabar su- sas pastangas išliuosuoti iš

žmogus pripasakojo visai bėjo jos pačios žmonės, 
jie dės vi- nebutų dalykų, ir “Naujo- Turiu pasakyti, kad aš

i galvota kitotoks triksas Su- kunigijos nelaisvės ne tik ?106- Gad>’nes” redaktoriai, njekur aukų nesu rinkęs, nei 
galvota KitotoKs triKsas. &u „"Ti '_Jt ?. kuine tose prakalbose daly- vienas nei su komunistais,

vavo, skelbia tas nesąmones i^įp rašo tasai Adomas Bar-Iš namu Žemaitė vadinosi i lyg ką tik gautu iš Lietuvos tirkšliečius, bet ir visus Lie- ,.. T, . I------- i.-------—:x:_ Kiekvie-dirbo u pati darbą: ruošė va- Julija Benesevičiutė, o po i nuo mano giminaičio laišku, tuvos gyventojus.

parlamente, kurių dauguma vininkai siekia dangaus ka- 
socialistai. stojo su Baldwinu. ralvstės per vakaruškas, 
pritardami pastarojo politikai. ‘‘‘Laisvoji Mintis” dėl to 
Jie atsisakė sudaryti valdžią, įr juokiasi:
jei Baldwino ministerių kabi

karėlius ir gegužines.” \yro — Žymantienė. Žemai- į minėtas bažnyčios
:tė—tai jos slapyvardis, ku- tas pasisavino sau 

Vadinasi,, Lietuvos brost- riuo ji pasirašydavo po sa
vo raštais.

Jos išleitų apsakymė
lių yra du tomai ir da neiš
leistų jos raštų esą vienam

komite-
diktato-

savo laikrašty be jokių pa- tašiunas. Aukas paprastai
. - y, , -v renka prakalbu rengėjai.

Taigi noriu dalyką paais- pagaliau, ko sielotis dėl au-
nam musų suprantama, kad 
jeigu šitas klerikalų užsimo-

riškį galę ir jau deda pa- jimas apiplėšti Tirkšlių pa- kinri^kaTvi^menė n^bu- ku^tokSm 
stangas per valsčių tą “huos- rapijos ūkininkus pavyktų, klaidinama • l0Kiam

..........................................’* kolektoms
žmogui, kuri:

lietas atsistatydintų. 'Darbo 
Partijos vadai leido save Įves
ti i spąstus,’ sako William Gal- 
lacher, Anglijos parlamento 
narys, komunistas. Ir tai tie
sa!”

O mes pasakysime, kad 
tai ne tiesa, bet iškraipytas 
faktas. Nes tikras faktas y- 
ra toks, kad Darbo Partija 
senai jau yra nusistačiusi: 
rieks dos neiti daugiau į 
valdžia neturint parlamen
te užtikrintos daugumos.

Šitokio nusistatymo ji lai
kosi jau nuo 1931 metų, 
1-uomet susmuko jos pasku
tinis kabinetas. Ji tuomet

“Ligi šiol klerikalai visi ur
mu putė Jerichono dūdas, kad 
pavasarininkai veikia ‘Dievui 
ir Tėvynei,’ ateitininkai ‘viską 
atnaujinti Kristuje,’ angelai-. 
čiai Kristui karaliui tarnavo, o i 
čia pats vyriausis visų tų drau
gijų šefas sako, kad tos drau
gijos tik tiek ir darė. kad ruo
šė vakarėlius ir
Reikia tikėti,

tomui.

CIVILINEI METRIKACI
JAI VIS NEGALI “PRI

SIRENGTI.”

prane-
“seime”

norį” mokestį sujungti su tai tokioms kolektoms po t^Ta^įlin^Naūiosios Gadv- Pe?u^°-a^ r.
žemės mokesčiu, šioms sa- į prievarta nebebūtų galo. ė ,, bendradarbis kuri« ^ai^daina? .^a'.° anl
vn nžanidnm? Užteks klebonui ar io Da- • • • D€nara(Įa,DI>. KUi^ tų prakalbu lieti, sitas as-vo pie&noms uzgaiaoma, ozteKs Kieoonui ar jo pa esas “tautinio nusi-
komitetas tilusi gauti pilną jgelbinmkm užsimanyti nau- ^tvmo ^atalikas» (tikro t0 vakf)ro <žvaie_
pntanaią iš Smetonos vai- jo altoriaus, vargonų, \ai- fašįsto charakteristika), ^cė' D' Montvidas kalbė- 

pų ar klebonijos,—ir darbo kitk : Montviaas, Kame
žmonės bus priversti jų gei- P 4 jo prasčiausiai. Apie Ispani-
Julius patenkinti, nors rei-; Ejį agiuvo aukMl pini. "^USiSiulioS’”!^-
arkli Danlwtię a"ę ar gus ne Lspanijos darbininkų dv'damas view> tlįhįs įmo- 

“ paramai, bet kovai čia, ant t;c nnolė Lietuva ir la-m—• Siętos.’ jis sakė, kad Išmani- SS™ jX n?irtin^
JO1C V1H pHKHMKHmHl HUKSO t.zii

REIKIA VAŽIUOT UŽ 30 ir aukų jai nereikia. Betgi įos kariuomene ir Vokieti iu 
KILOMETRŲ MALKŲ pats ponas Michelsonas su s^ios^ariuornene ”° 6

PIRKTI. savo kolegomis komunistais Tai yra stačiai B piršto iš-
Rozalimo miestely, Pane- i važinėja po lietuvių koloni- laužtas melas. D-ras Mont-

vėžio apskrity, įvyko viešos U38 renka iš žmonių pini- ^das ne Lietuva “puolė,” 
miško varžytinės, į kurias S118? neva Ispanijos para- bet kritikavo fašistinę dik- 
suvažiavo ūkininkų iš toli- ma}* Kas gali tikėtų kad tos taturą, kuri vargina Lietu-

džios. Ir dabar, sveikas, jei 
gu nemokėsi žemės mokes
čio, tai tavo ūkį parduos iš 
varžytinių. Kas išdrįs tam 
pasipriešint, tam tautininkai 
uždarys burną. Policija im
sis darbo, kalėjimai susi
lauks naujų burdininkų ir 
teismai pradės smarkiau 
veikti.

Jau tapo panaikinta bau- 
džiava-vergija; pasaulis 

pradeda atbusti, kulturėti...

“Laisvoji Mintis’ 
ša, kad Lietuvos 
buvo pastatytas Smetonos 
švogeriui paklausimas, ka- 

gegužmes. da valdžia paruoš civilinės
kad autoritetas metrikacijos įstatymą? Jis

nemeluoja.” atsakęs, kad šitam įstaty-
Kam čia jis apie saviškius mui valdžia dar nesanti pri

meluos! Jis da nepasako vi- sirengusi.
sos teisybės. Pavyzdžiui, jis Uždaryti politines parti- .
visai užtyli tą faktą, kad po jas ir pasmaugti spaudos ir j Bažnyčia atskiriama nuo

■niausiu apylinkių, net iš to- surinktos aukos pasiekia Is- vos gyventojus. Lietuvą jis 
iau kaip 30 kilometrų ir i Kaip as galiu aukot gynė labai karštai. Tą paliu-
įet tokių, kurie nežinojo į dolerj, jei tas doleris bus pa- dvs kiekvienas, kuris tik 
air Rozalimas. Norinčių | naudotas pneš mane. klausėsi jo kalbos blaivu 
niško pirkti daug, o miško j Kaip matote, tas žmogus protu ir sveika atmintimi, 
naža, todėl smarkiai ir var-(viešai įtaria Michelsoną su Taip pat grynas yra me
rė, įvarydami iki 100 nuoš.!komunistais renkant pini- lą^ kad D-ras Montvidas 
Nemažoj valsčiaus valdy
bos salėje žmonės neišsite- 
co, todėl reikėjo varžytines 
vkdyti kieme... Ūkininkai

ant vietos.” Jeigu jis, Bar- “aukštino”; jis tik pažymė- 
^šiunas, žinotų tikrai, kad jo tą tiesą kad Lietuvos 
------------------------------------ priešai yra daug už ją galin

gesni ir kariauti su jais Lie-

civilė_ kaip žodžio laisvę tautininkai į valstybės, įvedama 
jai” palydi prisirengė labai greitai. Bet; metrikacija, steigiama lais- 

- i j j-j i- »t -j ireuuumes namo, mo- kai priėjo prie civilinės met-'vamaniu kapinės ir tt. bet 
pamate, kad didele klaida Jaus di ūkininkai dažnai rikacijos, “negali prisireng- dar ne visur, klerikalu 
partijai imu valstybes vai- ’anda ^voliotus rugius... ti,” ir gana. (lizdas ir ponija kovoja prie!
rą į savo rankas, kuomet 
parlamentas laiko jos ran
kas surišęs. Jokių reformų 
ji pravesti negalėjo, nes 
parlamento dauguma jų ne- 
rraleido. O paskui ta pati 
Baldvvino kompanija, kuri

tokių "gegužinių, 
“dūšių ganytojai 
“tretininkes” namo,

I dangaus karalyste veda Ar nebutų geriau, kad jie'tas reformas, kad pailginus 
visi keliai. pasitrauktų į šalį ir užleistų*savo lėbavino dienas. Mes

, valdžią kitiems, kuriems šiandien matome, kaip ku- 
taip ilgai “rengtis” nerei- nigai ir jų pakalikai su gin- 
kės. įklu rankose eina prieš lais

.................. . J vai protaujančius Ispanijor
—7” i • n ± 'žmones, lieja jų kraujągaly- Crūlutlfll PrCZldCfltO skerdžia vaikus ir moteris.

KUR DINGO MALDOS 
“GALYBĖ”?

gus “neva”

“Šaltinis” (nr. 35) 
tų reformų parlamente ne- davatkoms maldos

aiškina

praleido, pradėjo viešai bę.” Sako: 
skelbti, kad Darbo Partija 
“apgavusį” balsuotojus, nes 
neišpildžiusi nei vieno savo 
prižadėjimų. Tai buvo tikri 
“spąstai.”

Tas pats butų buvę ir da
bar, jeigu Darbo Partija 
butų paėmusi valdžią į savo 
rankas.

Taigi klysta tas .Anglijos 
komunistas Gallacher, o su

Daviniai.
“Istorija mums primena. -----------

kad katalikai besimelsdami iš- Associated Press žinių a- 
blaškė galingus priešų pulkus, gentura praneša iš Wash- 
sunaikino didžius laivynus... ingtono, kad buvusių prezi-

ageidauja, kad jiems butų 
parduodama daugiau miško.

Ispanijai, ir kar- “labai aukštino” Lietuvos 
tu pyksta, kam Michelsonas “mirtinus priešus.” Minėda- 
agituoja aukoti pinigus ne iras Vokietijos ii‘Lenkijoj 
Ispanijai, bet “kovai čia, armijas, jisai nei kiek jų m*

II iis Rnr- • JJo tilr

sių laikų pavojui išvengti visi;dento rinkimų daviniai da- 
pirmoj eilėj turi sujungti savo bar jau yra galutinai suskai- 
sielas bendrai maldai ir nie- tyli ir patikrinti visose vals- 
kuomet nekovoti antros reikš- tijose, išskyrus tik nedidelę 
mės ginklais.” Rhode Islando valstiją, kur

. . , . . , . , balsų skaičius da nėra ofi-
Na, jeigu kunigai tun to- cįaį patvirtintas.

Sudėjus krūvon visų vals

Kiekvienas Stiklas

i’uo ir “Laisvė,” kad atsisa- kį “pamačlyvą” ginklą, tai 
rydami eiti į valdžią, Darbo kodėl jie jo nevartoja? Pa-

Partijos vadai “leido save į- vyzdžiui, kodėl jie Meksi- ___ __
vesti į spąstus.” Buvo kaip koje ne “sielas bendrai mai-; oficialųjį, 
tik priešingai — jie tų “spą- dai jungė,” bet bombomis kie; 
stų” išvengė. sprogdė tiltus ir traukinius? į Rooseveltas

--------------- Kodėl prieš Sovietų Rusiją
“KRYŽIAVOJE UGNYJE” jie kariauja šmeižtais, o ne ( 

maldomis? Kodėl Ispanijoj

tijų oficialius raportus ir 
Rhode Islando valstijos ne

davimai yra to-

27,751,612 
16,681,913 

891,858 
187,342 
80,181 
37,609 
12,729

Landūnas 
Lemkė ....
Thomas 
Browder 
Colvin ...
A.ikcn
Tuščių ir kit.balsų 168,911 
Rooseveltas, kaip visi ži-

“Tėvynės” redaktorius ai- jje ne rpžančių kalba> B i
manuoya, kad SLA. virsi- kuĮkasvajdžiu į darbininkus 
ninkai “stovi kryžiavoje ug- '

ĖnėT-LPaS3' Kodėl jie savo tamsiems: 
kjrtn ‘skersugny’). Tik pa- <ekti „„panaudoja
siklausj-kit, kaip jiems kar- maMos
6ta: (“istorijoj” “išblaškė galin- ?“'^ dkU pHj
• “Beveik visą laiką SLA- gus priešų pulkus” “su-|Z bUk
Viraninkai. anot to posakio, naikino didžius laivynus?” <deda BPXbiaS
stovi tokioje kryžiavoje ugny-, Kur dingo toji maldos
j e. Sriovinės imtynės SLA. “galybė” dabar, kad ji nei 
reikalais visuomet pirmiausiai popiežiaus negali ant kojų 
užkabina SLA. viršininkus, ži- pastatyti?
noma taisyklė, kad sriovinės -----------------
imtynės niekuomet nesivaržo KAIP ŽEMAITĖ TAPO 
priemonėmis ir dažniausiai RAŠYTOJA.

PICKWICK
ALE

tuva negalėtų, 
i Šitą, rodos, galėjo pui
kiai girdėti “Naujosios Ga
dynės” administratorius 
Jankauskas, kuris buvo tu 
prakalbų pirmininkas; taip 
pat galėjo girdėti jos redak
torius Strazdas ir Stilsonas. 
Tai kodėl gi jie leidžia savo 
laikrašty bet kokiam fašis 
tui skelbti šitokias nesąmo
nes? S. Michelsonas.

Jėznas; Alytaus apskr. 
Piliečiai nusiskundžia, kad 
čia dienos metu miestelio 
aikštėje šaudomi palaidi šu
nes. Tas šaudymas sudarąs 
pavojų žmonėms vaikščioti 
gatvėmis.

pasižymi kraštutine demago-( o . . .gija. Per daug stebėtis neten- -S“l° Lau 1® met«-

? šių bankininkų, fabrikantų, 
streiklaužių ir kitokių reak
cininkų.

Lemkė — “teisingumo u- 
unijos” kandidatas. Repub-’ 
likonai su vienu demagogu 
kunigu buvo sudarę tą “uni
ją*’ ir pastatę jos kandida

k, knr,ki7S A ’ mirė lietuvių liaudies rašy- tą, kad nutraukus balsų nuoka, kuomet tokie SLA. virsi- , . _______ ___į?’________* ,...toja žemaitė. Ta proga 
“Lietuvos Ūkininkas” įdėjo 
apie ją keliatą įdomių atsi- 

Matyt, jis čia turi galvoje minimų.
“Sandarą,” savo “partijos” | Jdomiausis dalykas apie 
organą, nes tame laikrašty Žemaitę yra tas, kad buda- 
daugiausia šmeištų prieš ma be jokio mokslo ji tapo 
SLA. viršininkus telpa. (gana populiari rašytoja, ir 

Bet kuomet SLA. prezi- tai jau susilaukus 50 metų 
dentas Bagočius andai pa-' amžiaus.
reikalavo, kad pp. Vitaitis j Kaime gimusi ir kaime 
su Viniku tą savo organą su- užaugusi, ji ištekėjo už bau- 
valdytų, tai jiedu pakėlė di- džiauninko Lauryno Žy- 
džiausį triukšmą, kad “so- manto ir vargingai nedide- 
cialistai nori cenzūrą už-.liam ūkely gyveno. Visai nedėti!” 'tikėtai jai teko susipažinti

ninku puolimai reiškiasi taip 
vadinamoj pašalinėj spaudoj.’'

Roosevelto. Po rinkimų šita 
“partija” išnyko ir kartu! 
nutilo tas kunigas su dema
gogiškais radio “pamoks-! 
lais.” f

Thomas — Socialistų Par
tijos kandidatas. Jis nedaug 
gavo balsų, nes unijos ir kv 
tos darbininkų organizaci
jos šįmet balsavo už Roose- 
veltą, kad neįsileidus reak
cininko Landono.

Browder — kotnun i s t ų 
kandidatas. . i

Colvin — prohibicininkų. 
Aiken—socialistleiberių. '

skleidžia
v į

Šiluma, Skaistuma, 
Malonu Linksmumą!

Parodyk į Tą Kraną

Taipgi 12 ancų bonkomis 
PAS VIETOS PARDAVĖJUS.

PAMĖGINKIT NAUJĄ PILNOS KVORTOS BONKĄ 
32 ancai—30c. (tik alus)

-t.

“KELEIVIO”
KALENDORIUS

1937 METAMS.
JAU ATSPAUSDINTAS.

“Keleivio” Kalendorius 
1937 metams jau atspaus 
dintas ir visiems, kurie j, 
užsisakė, bus išsiuntinėtas. 
Kurie dar neužsisakė, gali 
užsisakyti jį prisiunčiant 
prenumeratą už laikraštį.

Kaip ir visuomet, Kalen
doriaus kaina “Keleivio” 
skaitytojams yra 25 centai. 
(Tiems, kurie “Keleivio” 
neskaito, u ž Kalendorių 
įkaitome 50c.)

1937 metu Kalendoriuje 
telpa daug įdomių straips
nių, visokių patarimų, nuro
dymų kaip kas daryt ir dau
gybė visokių formulų bei 
receptų amatninkams, me
chanikams, ūkininkams, na
mų savininkams, moterimi 

!ir tt.
Be to, yra aprašytos “Juo

dojo Legijono” paslaptys, 
kaip tie teroristai žudo žmo
nes ir ko jie siekia.

i i
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KAS SKAITO, RAK)
TAS DUONOS NEPRABO LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Žinios Iš Clevelando lr Apielinkės. sokias “išvadas.” Ir dar pri
deda titulų tiems, kurie dis
kusijose dalyvavo. Bet dėl WORCESTERIO LETUVIV ŽINIOS. BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.

SLA. seimo reikalai da 
neužbaigti.

SLA. seimo rengimo ko
misija vis dar negali užbai
gti savo darbų. Ji negali pa
sidalinti keliais likusiais do
leriais. Bet kaip viską ap
mokės, tai gal bus da ir de
ficito, vietoj kelių dolerių 
pelno. Man teko “Tėvynėj” 
patėmyti dviejų kuopų pa
reiškimus. 136 kuopos pir
mininkas ir atstovas Stasys 
Cerauka nurodė, kad 14 kp. 
pelną pasisavino, o antros 
dvi kuopos nieko negavo. 
Vėliau 14 kuopa nupleškino 
j “Tėvynę” papeikimo rezo
liuciją su valdybos parašais 
ir sako, buk Čerauka “me
luojąs.” Jie tvirtina, kad 14 
kuopa nieko nepasisavinusi. 
Aš, kaip buvęs nuo Pildo
mos Tarybos paskirtas pa
gelbėti tvarką padaryti sei
mo surengime, norėčiau ir
gi žodį-kitą apie tai pasa
kyti.

Visų pirma, raportai ir at
skaita dai* nesutvarkyti. An
tra, p. Čerauka užmetimų 
14 kuopai nedaro, o kad jis 
pasakė, kad komisija nesi
laikė sutarties, tai yra fak
tas, ir už tai nereikia pykti. 
Per visą laiką dalis komisi
jos narių buvo ignoruojama 
ir su jais nebuvo skaitoma
si. Pagaliau, buvo padaryta 
sutartis, kad jeigu bus tru
kumas, tai pusę užmokės 
dvi mažesnės kuopos, o an
trą pusę — 14 kuopa; bet 
jei liks pelno, tai ir dalybos 
bos panašios: 14 kuopa pa
ims pusę, o dvi mažesnės 
1 uopos — antrą pusę. Tuo 
tarpu gi 14 kuopos darbi
ninkai gavo už savo darbą 
atlyginimą, o antrų dviejų 
kuopų darbininkai negavo 
i ei po vieną centą. Tai kur 
jau čia proporcionališku- 
nas ir lygybė? Jei truku
mas, tai turi mokėt visi, o 
jei kas lieka, tai visi negau 
na.

Yra ir daugiau dalykų, 
kurie nėra aiškus komisijos 
raporte. Pavyzdžiui, iš sei
mo pajamų yra užmokėta 25 
doleriai už 5 albumus, bet 
niekas nežino, kur tie albu
mai yra. Dvi mažesnės kuo
pos negavo jų nei pamatyti 
Toliau iš raporto matosi, 
kad per bankietą hotely už
mokėta už vieną apytuščių 
bačką alaus. Kur tas alus 
dingo? Kaltininkų nėra 
Matyt, “ponybė” anksčiau 
susirinkusi pabalevojo, 
dabar tyli. Pridaryta ir kitų 
išlaidų, dėl kurių nebuvo 
visų komisijos narių atsi
klausta. Todėl aš manau, 
kad nereikia ant Čeraukos 
ar kitų asmenų už teisybę 
pykti, nes patys gerai žino
te, kad viskas buvo netvar
kingai vedama ir nebuvo 
laikomasi visų sutarimų.

Aš kalbu iš esmės, nes ištie- tų rašymų pasiteisint, jis ne
sų taip yra. Jeigu lietuviai drįso prieš publiką ateiti.Tai Reikia pradėt veikt plačiau, dykai dirbtų. Likviduojant
komunistai nori kada salę jau žemiau kritikos. Ir jeigu 
pasamdyti, tai statomi viso- jis daugiau karščiuosis, tai 
kie reikalavimai, o jei pasi- bus pašauktas da į didesnį 
taiko, kad svetimtaučiai ko- susirinkimą pasiaiškink Tai 
munistai pasisamdo salę, tai bus tikras visuomenės teis- 
direktoriai bijo ką nors pa- mas medaliuotam “kavalie- 
sakyti ir nei klausti neklau- riui.”
šia, ar jie komunistai, ar ki- —------
tokie. Man tas neatrodo Šiomis dienomis Cleve- 
gražu, kad musų žmonės sa- landė mirė Jonas Tamošiu- 
viškiems visuomet nori ken- nas, 49 metų amžiaus lietu- 
kti. Partijos partijomis, o vis. Velionis išgyveno Ame- 
lietuviai lietuviams turėtų rikoj apie 30 metų ir buvo 
padėti. Aš jau per daugelį veiklus žmogus. Jonas buvo 
metų dalyvauju visuomeni- laisvų pažiūrų, mėgo dai- 
niame veikime ir manau, nas ir prigulėjo prie chorų, 
kad yra gerų ir rimtų žmo- buvo linksmaus budo ir tu- 
nių iš abiejų pusių ir tarp rėjo daug draugų.
visų partijų. ---------

Norint lietuvių salę tin- Šiuomi sveikinu visą “Ke- 
kamai užlaikyti ir ją išlai- leivio” redakcijos štabą ir 
kvti, turėtų būti visų vienin- visus “Keleivio” skaityto- 
gesnis veikimas. Reikėtų jus su Kalėdomis ir Naujais 
paimti pavyzdį iš Amerikos Metais. Linkiu, kad atei- 
politlkierių: kada ateina nančiais 1937 metais šis lai- 
rinkimai, jų partijos kovoja kraštis kuo plačiausia pa- 
tarp savęs, o kada reikia siektų musų kolonijas, neš- 
biznį tvarkyti, tai pas juos damas lietuviams pasaulio 
biznieriška vienvbė. žinias ir sykiu apšvietą.

E-ki

Worcesterio lietuviai nuo 
latesnio visuomeniško

šėrininkai turės nukentėti.
vei-,

Išrinkta nauja Amerikos 
Piliečių Kliubo valdyba.
Gruodžio 1 d. buvo nepa- 

; prastas" Amerikos Piliečių

daug publikos, bet įeigų la
bai maža. Todėl ir pelno ne
buvo. Toji gadynė jau din
go, kada jurgių baliuose ar

’ Kliubo susirinkimas, kuria- piknikuose simtus bačkučių 
' me buvo renkama Kliubo?]^ 

mt-
mo yra atsilikę, jie pasi-i . $ dAVorceste

tenkina tik savo vietos rei- no kuopos buvo vamvka sekantiems i
kalais Didelės našelnmės rengusios banketą, paminėt .. :Karais, uiaeies paseipmes » r tams. Tokie susirinkimai v į-
SsS°Skuri^^ Žmonių susirinko vidutinis- su°met vadinami “nepa- 
blf*daug k, nuveik- kai, Buvo svečių B Bostono nes juos saukta
ti prisidedant prie viešų lie- irRe^ komisija gaišino Nors šis susirinkimas bu-
DriArenSlietariu Ur’ “Tėvynėj” kad tamegparen- vo šaukiamas atvirlaiškiais 
prie įrengimo lietuvių kam- - kalhėtoiu bus Centro tačiau nanų dalyvavo ne- bano Pittsburgho umversi- Kametoju dus venų o y
tete nrie lietuviu darylio '-kretcnus Vimkas. Taip ir peraaugiausia. tete, pne lietuvių darželio Ret gĮ^ u Pirmininku sekanmiems

užkvietė ir prezidentą F. J. metams išrinktas vienbal- 
Bagočiu su Mockum. Ir ge- ^iai ,?• Michelsonas. Rodos, 
tai padare. kliubieciai >;ataŽ? > ?sk«

Bagočius pasakė bagotą išrinkdami V. Michelsoną

tenka dėsėtko-kito. Todėl ir 
pajamų nedaug.

Cievelande, prie Lietuvių 
Kongreso, Lietuvoje atsteig
ti demokratiją.

Kriaučių lokalo susirin
kimas.

Gniodžio 9 buvo kliaučių 
54 skyriaus priešmetinis su
sirinkimas. Lokalo pirmi
ninku išrinktas V. Zavec- 
kas, senas lokalo veikėjas. 
Rodos, 1916 metais V. Za- 
veckas buvo lokalo delega
tu. Vėliau buvo kriaučių 
kontraktorium. Dabar jauNet tokia didelė organi- _

racija kaip Lietuvių Nepr. p,7kTibą, o ponas’j. M.”vh Lietuvių Amerikos Piliečių keli metai kaip dirba dirb- 
Kliubas, kun turi susidanus nįįas nieko daugiaus neži- Kliubo pirmininku. Nes V. tuvej ir veikia unijoj. Metai 
didelius turtus iš lietuvių noj0 ką pasakyt, tik atkar- Michelsonas moka laikn atarai hnvn inkais
niekame

turtus 
nepasižymi.

Susiginčyta ir pasibarta.
Priešmetiniame Sūnų ir 

Dukterų Draugystės susirin
kime buvo valdybos rinki
mai.

tojo Bagočiaus kalbą.
K. P. Šimkonis.

Darželio vedėjai neturi Lietuvių Kultūrinio Dar- 
ribų. želio naudai bankietas į-

, . , , , , vyks 17 sausio, bažnytinėjMan darosi nuostabu, kad sįėj & dolerį ir
keliatas musų politikierių visiJturf iš Ralio įsigyti bi- 
taip užsivaro dėl Lietuvių
Kultūrinio Darželio. Jie no 
ri kiek galima daugiau iš
plėšti iš Susivienijimo ir 
irie darželio pridėti, nors ir 
jatys yra Susivienijimo na
riai. Aš visuomet stoju už

Jonas Jarus.

CLEVELANDO UETU- 
LIAMS PRANEŠIMAS.
Kas nori gerai pavalgyt,

darželio reikalus, ir sakau, tal tegul nueina nusipirkti 
xad tas darželis yra gražus mėsos j Jono Jaraus krautu- 
dalykas — Amerikos lietu- ^un randasi pne 8420 
viai negali gražesnio pa- Hugh avė. \ pac gerai pas j j 
minklo sukurti — tačiau aš nusipirkti maisto šventėms 
nenoriu ir musų pašalpinės tavoras geras, sveikas, 
organizacijos nuskriausti. ir kainos nupigintos.
Reikia neužmiršti, kad Su- piTT«nii»ru pa
sivienijimas jau paaukavo PITTSBURGH, PA.
tam darželiui virš penkių LMD. metinis mitingas ir 
šimtų doleriu. Tai yra dide- valdybos rinkimų pasekmė*, 
lė dovana! Kur katalikų Su- Gruodžio 13 d. įvyko 
sivienijimas? Kiek lis pna- LMD metinis ir
dėjo? Nežiūrint to, kozname va!dybos „bkitnas. Narių 
darželio sąjungos susirinki- apie 125.mn rišli otctAN-m A _me tūli atstovai ir Susivieni 
jimo nariai vis šaukia, kad 
reikia daugiau pinigų iš Su
sivienijimo reikalAuti, tar
tum ten butų koks aukso 
kalnas supiltas. Nepagalvo
ja, kad kiekvienas centas 
tenai yra sunkiai darbinin-

POLICIJA SUGRĄŽINO 
LIETUVIAMS DUKTERĮ.

Randolph, Mass.—Kelios 
Ateinantiems metams j jenos atgal trįs jaunos 

veik visa valdyba palieka ta mergaitės, visos po 14 metų . 
pati. Susirinkime buvo daug amžiaus, paspruko iš namų 
kalbėta ir daromi planai, :jr leidosi pčkščios į New 
kaip padidint įeigas iš va- Yorką. Viena iš jų buvo lie- 
sarnamio ir palaikyt tenai tuvaitė, Franė Kansevičiu- 
^erą nuotaiką kad juodukai tg Kelionėje jas užklupo 
perdaug nesimaišytų baltu- smarkus lietus. Sulytos ir 
jų parengimuose. Tokie pa- Nušalusios, jos buvo polici- 
sitarimai labai nepatiko ne- jos sulaikytos vienoj kavi-

Renkant valdybą, kandi
datų nestokavo, išskyrus se
kretoriaus ir maršalkos urė
dus, kuriems daugiau kan 

■ didatų nebuvo, kaip tik po 
1 vieną. Rinkimų pasekmės 
buvo sekamos: <

Ant prezidento, A. J. Le
lionis 74 bals., K. Kregždė 

Lelionis

netik laiko atgal jis buvo lokalo 
tvarkiai susirinkimus vesti, pildomosios tarybos narys, 
bet jis yra ir šiaip rimtas Pereitą metą daug darbavo- 
dalykų tvarkytojas. Tankiai si Bendro fronto komitete, 
jis savo draugams nepatin- kad panaikinti Kliaučių ap- 
ka tik todėl, kad per rimtai Į sigynimo sąjungą ir Kriau-
organizacijos dalykus žiuri.

Naujas išrinktas ir finan
sų sekretorius; kiti liko tie

itys.
Lietuvių Amerikos Pilie

čių Kliubas labai gražiai į- 
rengiamas.

Gruodžio 2 d. buvo šven
to Jurgio draugijos prieš
metinis susirinkimas, nes ir

kuriems mus “lygintojams,” jie rinko sekantiems me-jie sukėlė barnius ir nieko ikuį “ jįeškojo nakvynė?: tams, val?-vįir Pi™minku 
tuo reikalu nebuvo nuveikta. Policija rado jas maumo-’""išrinktas J. Kairys, kuris jau 

eina, rodos, trečius metus--------- ijant donacus ir godžiai sre-
Gruodžio 14 įvyko Lietu-, biant kai stą kavą. Visos trįs Putou?“1}“* l?Je.

riu Piliečiu Kliubo SUširin- ’bnvn sijota7infnQ aferai cllHUgijojc. Kiti \il$ininkclivių Piliečių Kliubo susirin- buvo sugrąžintos atgal pas ,-fai - . ,. 
kimas. Rinkimai valdybos tėvus į Randolphą. liko irgi tie patys,
tęsėsi dvi dienas, numato-Į --------------
ma labai maža permaina. VIEŠA MUSŲ PADĖKA.

čių vienybės lygą. Jis dirbo 
nuoširdžiai ir atsidavusiai, 
kad įgyvendinus vienybę 
kriaučių lokale. Tas pasiek
ta. Jis vėl tapo išrinktas pil
domosios tarybos nariu, o 
dabar ir lokalo pirmininku.

A. Baniulis išrinktas 
kriaučių pildomosios tary
bos sekretorium. Tai svarbi 
unijos įstaiga. A. Baniulis, 
kaip ir V. Zaveckas, senas 
veikėjas. Jis buvo 1925 ar 
1924 metais duoklių rinkė
jas. Veikė įvairiose komisi
jose ir komitetuose. Buvo 
per kelis metus pasitraukęs 
iš kriaučių “trade” ir u&ri-

S v,

Vienas liūdnas dalykas dėjęs biznį. Dabar gryžo at- 
pas “jurgius” atsitiko, tai gal prie kriaučių dirbti, 
nepavykęs šiais metais ba- j. Stankevičius išrinktas į 
liūs. Jurgiai visados pada- pildomosios tarybos narius.

Reiškia, valdyba paliks veik
ta pati. Šiais metais Kliubo mes nerandame žodžių iSreikšti puuuiiiusios uaryuus įtarius,
tvarka buvo nebloga ir Kliu-' mUsų nuoširdžius ačiu visiems, rydavo daug pelno, o sį kar- Jįs senai darbuojasi lokale. 
bas padarė gerą biznį. Gal kurie teikė musų mirusiai dūk- J kaip tik atbulai vos pa- Tiesa, kartais jam nevyksta, 
prie to prisidėjo ir gera relei paskutini atlankymą, taip- denge išlaidas. Kuomet per dažnai ima kritikuoti barti 

20 metų ėjo į iždą nuo pa- kitus ir suklumpa.- Bet jis 
rengimų dideli pelnai, tai nenustoja vilties. Jis eina 
šis parengimas lyg kokia pirmyn; jis lavinasi ir, gali-

Ivarka gaspadoriaus 
Yaudeigio.

Nekune nariai 
jasi

Liūdnoje musų valandoje,

V. gi už kvietkas ir palydėjimą jos 
'kūno į kapus. Taipgi ačiu dr-gui

ku uždirbtas ir padėtas kaip 
apsauga mirties valandoje.,Gir‘žiS'26“
Eikvot jų perdaug negali-i,aim6j0 rinkimug. 
ma, nes kitaip reikėtų mo-, Vice-prezidento urėdui, 

Kast. Šinkūnas 57 bals., Vy
tautas Virbickas 65; Virbic-

kesčius nariams kelti.

Cievelande seniau gyva
vo du draugijų sąryšiai, vie
nas katalikiškų draugijų, o

Reikalingi geresni santikiai 
tarp draugijų.

Prieš kiek laiko buvo ma
nyta, kad daugelis lietuviš
kų draugijų ir draugijėlių 
padarys sutartį su Lietuvių 
Salės bendrove, ir visos per
sikels į Lietuvių Salę 1937 
metams. Bet dabar jau ma
tosi, kad tai neįvyks. Dau
gelis tų draugijų laiko savo 
susirinkimus ir daro paren
gimus svetimtaučių salėse. 
Tiesa, jos manė ęersikelti į 
lietuvių salę, bet jos norėtų, 
kad salės bendrovė pakvie
stų jas, o salės direktoriai 
to nedaro, — kodėl, tai nė 
ra aišku. Salė dažnai būna 
neužimta, o jeigu direkto
riai butų bizniškesni žmo- 
r.ės, jie galėtų tas draugijas 
pakviesti. Mes žinome, kad 
1 orint biznio, reikia jo jieš- 
l oti. Aš čia nekalbu už vie
ną ar kitą partiją, arba 
prieš vieną ar kitą asmenį.

kas laimėjo rinkimus. 
Protokolo sekretoriaus u-

rėdan be opozicijos išrink-
antras — laisvų. Tų sąryšių tas P. J. Sliakas 117 balsų, 
ikslas buvo palaikyti drau- Finansų raštininko urė- 

gijų vieningumą, kad viena dan, irgi be opozicijos, J. 
kitai nebėgtų už akių su pa- Samolavičius surinko 113 
rengimais arba kitokiais da- balsų.
lykais. Bet užėjus sunkiems Iždininko urėdan, A. 
laikams ir draugijom prade- į Zdankus 78 bals., J.A. Kaz- 
jus nykti, katalikiškų drau- lauskas 43; Zdankus laimė- 
gijų sąryšis dingo, nes dau- j0 rinkimus.
giausia dingo ir katalikiškų Direktoriais išrinkti J. 
draugijų; tačiau laisvų Ambrozaitis ir jaunasis S 
draugijų sąryšis gyvuoja, ir Maskeliūnas.
bando, kiek tai galima, Maršalkos urėdan išrink- 
draugijų veiklą koordinuo- tas J. Bogailiškis. Namo 
ti. Taigi butų geras dalykas, gaspadoriaus urėdan — A. 
kad visos dar gyvuojančios Kaulakis.
draugijos išrinktų į tą są- Trumpai sakant, rinkimus 
ryšį delegatus ir veiktų iš- laimėjo kone visa senoji 
vien. Nuostolių iš to nebus, i valdyba, išskiriant direkto-
o naudos gali būt.

Gedimino “kavalierius’
karičiuoja«i.

Musų kolonijos Gedimino 
‘kavalierius” Čalis vis dau

giau ir daugiau pradeda 
karščiuotis dėl praeitų dis
kusijų, į kurias jis buvo šau
kiamas pasiaiškinti prieš 
visuomenę, kodėl jis prie
šingas Lietuvos žmonių lais
vei. Bet medaliuotas “činov- 
ninkas” biiojo prieš publi
ką pasirodyt, todėl dabar 
savo “Dirvukėj” drožia vi

’kurie nariai karščiuo- Michelsonui už pasakytą jai pa- »is paiengimas lyg KOKia pirmyn; jis lavinasi ir, gali-
ir klausia kada baigsis skirtinį atsisveikinimo žodį. katastrofa paveikė į Jurgio ma tikėtis, kad Jonas kada

Kliubo teismas. Reikia tikė-: Su gilia pagarba, draugijos nanus. Jie negali nors išsidirbs musų lokale ir
tis kad jis baigsisaią žiemą, j jonas, Addė, Leonas suprasti, kas čia atsitiko. bus stambus veikėjas,
bet niekas tikrai nežino.! Metiniai. i Labai paprastas dalykas. Apart tų trijų naujų iš-
Advokatai žino geriausiai, 136 Liberty St., Randolph,Mass. Viskas brangu. Pačios or- rinktų į kriaučių pildomąją
nes jiems tai gardus kąsnis.' —------- --------------------- -— i ganizacijos nariai suėjo vėl- tarybą, kiti liko seni. Atro-

-------- r T fITwe’riko’,7»? Didelę didžiumą publi- do, kad pild. tarybos sąsta-
Jau keli metai Worceste- ; prieš atradimu Amerikos iki 1896 »e- į kos sudarė jauni žmonės, tas sekamiems metams la- 

ry buvo suorganizuota Lie- ^ęrfkąra^iCįeaX^danžwonė7gyveno kurie nėra dideli ulevotojai, bai geras, nors neblogas bu- 
Credit. Sako.hrtt. Prie palo knygos.telpa Suvieny- o tik šokikai. Jie daug ne- vo ir pirmesnis.

leidžia pinigų, nes jų neturi, Iš pranešimų teko paste- 
laikai blogi., Taigi, kad ir bėti lokalo susirinkime, kad
___________________ = ' , , _ kriaučiai gaus sekančiais

metais algų pakėlimą, ne vė
liau kaip 1 gegužės. Iš dele
gato A. Bubnio pranešimo 
pasirodo, kad musų lokalas 
iš Unemployment apdrau
dos fondo gauna tūkstantį 
dolerių kaip pašalpą suvar
gusių kriaučių šventėms. 
Geras dalykas. Bet teko gir
dėti, kad pild. taryba nuta
rė nedalyti prieš šven
tes, nes mažai pinigų. Ma
nau, tai klaida. Kiek gauna
te, tiek duokite kriaučiams. 
Daugiau gausite, duokite 
daugiau. Kam laikyti tuos 
pinigus ten, kur jie nepri
klauso? Jurgi*.

uvių Union
tad ją likviduos, nes nėra 
pasišventusių žmonių, kurie

ta Valstijų Konstitncija. Chicago, Rl. 
lS9*i, pusi. 364. Gražiuose audimo 
apdaruose ...................12.25

rių J. Saveikį, kuris pralai
mėjo savo vietą Maskeliū
nui, ir Vytautas Virbickas 
bus naujas vice-prezidentas, 
nes senasis vice-prezidentas 
Povilas Marmokas visai ne 
kandidatavo.

Susirinkimui pasibaigus, 
A. Kaulakio rūpesčiu visi 
nariai buvo pakviesti prie 
stalų ir pavaišinti alučiu ir 
užkandžiais. LMD. Nary*.
Meteria ir Socialitmtt. ParaM Aom»t 

Bebel, verti V. K. R. Yra t*i svar
biausia ir geriausia knyga lietovii)
kalboje tame svarbiame klaueiihe.
PusL 429, 1915 m........................|Y00

Ravmond
Visiems musų skaitlinffiems lietuviams 

klientams, kurie daug prisidėjo 
musų Kompanijos pasisekimui, 

šiuomi nuoširdžiai linkime

iltnksnui Mabbu
IR

baimingų Kaujų jfttdn

DETROITO SOCIALISTAI 
RUOŠIA DIDELI POKILI.

’ Vasario 27 dieną Lietu
vių Socialistų Sąjungos 116 
kuopa rengia Detroite dide
lę vakarienę I. A. S. Salėj, 
kuri randasi 24-tos ir Michi- 
gan gatvių kertėj. Taigi ki
tos organizacijos prašomos 
tą dieną nieko nerengti, kad 
nepakenktume vieni kitiem.

LSS. 116 kuopos metinis 
mitingas įvyks 27 gruodžio 
ir visi nariai privalo būtinai 
dalyvauti, nes bus renkama 
valdyba ateinantiems me
tams ir svarstomi kiti svar
bus reikalai. Susirinkimas 
įvyks I. A. S. Salėj, 24th ir 
Michigan gatvių kertėj, 2 
valandą po pietų, punktua
liai. Rašt. M. Kuležiu*.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Kaip Jėzuitai Rengėsi IšsprogdintiSOCIALIST0 IRDA^IN1NK113?*105 
Anglijos Parlamentą. Gresia didelis angliakasių 

streikas.

Ateinančio kovo mėnesio
Tai įvyko, žinoma, ne Apsirūpinę bendrininkais, Dievas suteiks Tamstai iš- 31 diena pasibaigs dabarti- 

dabąr. Tai buvo XVIII-tojo jėzuitai nupirko netoli par- minties šiuo laišku pasinau- nė minkštosios anglies mai- 
šimtmečio pradžioj, valdant jamento rūmų stovėjusį na- doti...” nerių sutartis su kasyklų

’melį ir iš jo ėmė rausti po- kuris ravn ši laiš- kompanijomis, todėl rei-
žeminj takų prie p^lamen- aiškij kacT prieš kės dalyti naujas kontrak
to rūmų pamatų. Rausiiųo nar,amenta renriama kuž-,ta& Šitokiais atsitikimais 
darbai buvo pradėti naktį- iš fcjį ^ora Vvlti L posėdi beveik visuomet tenka angr'
10 i 11 d"Pada'
Tiento posėdis buvo paskir- niekam „'paakius,
tas 160o m. vasario 7 d., to-!-Svvkt: i kaima tain nat hn an&lies kompanijų bus daug dėl reikėjo skubėti. Darbas yo \.įzįkįne-a ^Elbis e-a- aštresi?ė’ nes kompanijos 
suokalbininkams sekėsi, bet,z- buti iSaįžkintaS i/tada nori *vesti d&esnes darbo netrukus jie susidūrė su ne- Lnub^I ka? valandas ir nekelti a1^
-ikėta kliūtimi: išraustas P«- p0Suokalbio bkdriSnfak ?a vajandaf'^r^vai’^o

“i “* taSS? si5ra‘luo0

us. kuriuos išgriauti buvo ■ , .. 31 kovo jie dirbtų 40 valan-
labai sunku ii- reikalavo , .įordaA nuta!? parodyti už tą patj atlyginimą, 
daug laiko. Suokalbininkų alsk? vidaus reikalų minis- jos teisinasi, kad aliejus, 
laimei parlamento posėdis ;5*nu;-w Ta$.J) paiod^ kaia_ gazas ir elektra atima iš ju 
buvo atidėtas vėlesniam lai-į11?1-Is Pėdžių manyta, kad biznį, todėl angų reįkia pi. 
kui ir tuo budu suokalbinin- }aiska ^?ia kas Parai?e tlks- ginti, nes kitaip ios niekas 
kai gavo galimvbę baigti !u ta?ciai pagąsdinti. Bet nepirksiąs ir kasyklas reikė- 
oradėtą darbą. Kovo mene- *arallHs . šia visai uždaryti
■yje jie jau turėjo beveik iš
griovę pamatų sįeną, kai

Angliją karaliui Jokūbui I 
Dar prieš šio karaliaus įžen
gimą i sostą, iš Anglijos bu
vo išvyti jėzuitai, kaip kenk
smingi žmonių kurstytojai 
ir tikybinės neapykantos 
platintojai.

Jėzuitai, kaip žinoma, v- 
ra tikybinė katalikų kunigų 
ir vienuolių organizacija, 
pasistačiusi sau tikslą įgy
vendinti visame pasaulyje, 
nesiskaitant su jokiomis 
priemonėmis, Romos popie
žiaus diktatūra. Ir tikrai— 
su priemonėmis jėzuitai nie
kuomet nesiskaitė. Ten. kur 

• negalima būdavo laimėti 
geruoju ir teisėtu budu, jė
zuitai nevengdavo nei ap
gaulės. nei smurto.
Viduramžiuose jėzuitų or- 

denas buvo galinga organi
zacija, su kuria nelengva ii 
net pavojinga buvo kovoti. 
Turėdami savo agentų ir

staiga vienas įvykis paleng
vino jiems visą darbą. Kai 
suokalbininkai jau baigė

—Tegul bus pagarbintas, tyk švento rašto. Tenai tu 
Maike! Meri Kristalus! pamatyti, kaip ilgai senovės

—Matau, tu linksmas, te- žmonės gyveno. O dabar ir 
ve. Turbut gavai vištienos šimto metų negali susilauk- 
Kalėdoms? ti. Žiūrėk, jau ir šventas tė-

—Žinai, Maike, kaip aš vas rengiasi pas Abraomą, 
služijau pas ruskį vaiske, tai O juk jis da nesenas vyras, 
maskoliai sakydavo: Na Ant gero parėtko, galėtų 
bezrybi i rak rvba.” įgyventi da šimtą metų.

;—Ką tai reiškia, tėve? —Reiškia, jis irgi nenori 
As Amerikoj augęs, tai ru- pagal šventa rasta gyventi, 
siškai nesuprantu. ar taip, tėve? -

—Tai reiškia, Maike, kad —Na,- matai, tokia iau 
tokiuose pleisuose. kur nėra įabar mada, vaike, 
žuvies, žmogus gali iš bėdos _Bet kaip tu toks geras 
ir lapsterį valgyt. katalikas, tėve, kodėl jam

—Gerai, tėve. bet ką si nepasiūlai barsuko tauku? 
pasaka turi bendra su musų juk jfe jau visas suparali- 
Kalėdcmis Amerikoje? žiuctas. Gal tavo vaistai

—Šita paraka. Maike, iam pagelbėtų? Galėtum 
tinka visur, tik ją reikia ge- gauti už tai daug atlaidų, 
rai išklumočyt ir suprasti. _Bai gaH; Maike, tu čia

—Aš norėčiau žinoti, tė-labai gerai išfigeriavai. Tai- 
ve, kain tu ją supranti. gi parašyk tu jo švenčiau

—Jeigu ją išklumočysi šiai blogarodijai gromatą ir 
pagal dabartines svieto moksliškai išvirozyk, kad 
mandrybes, Maike, tai iš jos staršas vyčių vaisko genero 
išeis toks supratimas, kad las yra matęs daug svieto, 
jeigu ant šventu Kalėdu žino daug- .visokiu liekarst- 
žmogus negavai pavogti vn ir gali išvaryt iš jo šven- 
bučemėį višta, tai turi but ir tablyvos asabos ani kokią 
su binzais satisfait. koleriią.

—Tai reiškia, vietoi kep- , “į/*6’ tėve’ Sia .n? m.a.T}° 
tos vištienos, tu šimet turėsi darbas nes popiežiui reik;a 
apsieiti vienais binzais? rašyt lotiniskai. Taigi nueik 

„ , tu Pas savo kleboną ir pa-
—^aike • Dievo do- prašyk, kad.jis tau toki laiš- 

vana džius di sem. ką parašytų?
.—Bet binzai tavo se- —DenidĮhH už gerą? rodą, 

niems viduriams jau nelabai;.Maike. Taigi tuoj ir einu. c 
sveiku, tėve. . su tavim aš pasimatymu ki-

—Mano viduriai, ačiū oo-gykį, vaike.
nui Dievui, dirbu da nesiek- " __________ .r ,
čiausia. Maike, ba pas dak
taras aš nelabai lankaus’. ,

—Tas negerai, tėve. Prie 
tavo amžiaus reikėtų daž
nai pas gvdvtoją nueit

—Jes, Maike, 
nuėjęs ana syki.

šalininku visų krikščioniškų griauti pamatus, staiga iš 
"na pus pasigirdo žmonių 
balsai. Iš pradžių suokalbi
ninkai pamanė, kad jų suo
kalbis atidengtas, ir pasilei
do bėgti. Bet pasirodė, kad 
išgąstis tuščia. Paaiškėjo.

šalių valdžių viršūnėse, jie 
apsidirbdavo su savo ma
žais ir dideliais priešais.

Išvaryti iš Anglijos, kur 
ue savo veikimu taip pat 
nemažai žmonėms ir valstv-
lei žalos pridarė, jėzuitai kad po rūmais butą rūsio.
pasiryžo žut-but sugrįžti į 
šį kraštą atgal. Kadangi ka
rulius uždraudė jiems Į An
gliją sugiižli. tai jėzuitai, 
neilgai galvoję, nutarė ka- 
aliu nužudyti. Bet vieno 
raraliaus nužudymu jėzui- 
ui mažai ka butų pasiekę.

kurį nuomojo kažkoks mal
kų ir anglių pirklys. Pirklys 
mirė ir jo įpėdiniai, rasic 
nereikalingi, kraustė viską 
iš jo laukan. Pasinaudoję 
šia aplinkybe, jėzuitai rūsį 
išnuomojo ir prigabeno i jį 
36 statines parako. Beliko

dėmesį į laiško žodžius Vasario 17 dieną Nevv 
“Baisus smūgis įsuks parla- Yorke įvyks United ‘Mine 
mentą... . Is šių žodžių kąra- Workers unijos ir kasyklų 
lius intuityviai (pagal vidų- savininkų konferencija ši-1 
uni nuiautimą) padarė iš- tuo klausimu. Maineriai ša
radą, kad rengiamasi par- ko> ka(j jie nekuomet nepri- 
amentą išsprogdinti. ims šitokių išlygų, kaip

Tuojau buvo duotas įsa- kompanijos siūlo. Priešin- 
kymas kruopščiai iškrėsti ir gai, jie reikalaus, kad kasv- 
upžiurėti visus parlamento klose butų įvesta 30 valan- 
t kamyninių ramų rusius. dų darbo sąvaitė, o ne 40. 
Pasiųstas parlamento atida- Taigi neišrado, kad be strei- 
rymo išvakarėse karininkas ko bus galima apsieiti.
?u buriu kareiviu nieko įtar-į ---------
tino nerado. Tik viename 
rūsy jis užtiko žmogų, ku
ris krovė malkas. Paklaus
tas, kas esi, žmogus atsakė, 
kad jis esąs Sir T. Pierce’o 
^arnas ir krauna, savo pono 
Įsakytas, malkas.

<ur kas galingesnis už ka- tik jį uždegti ir parlamen- 
ralių Anglijoj yra seimas, bas su visais “bedieviais” iš- 
turis savo rankose turi visą į lėks į padanges.

Ką duos Amerikos darbi
ninkams demokratų par

tija?
Greitu laiku susirinks 

75-tasai Kongresas Wash
ingtone ir tie darb:ninkai, 
kurie balsavo už demokra
tų partiją, gaus skaudžiai 
apsivilti. Kai rinkimai' pra
ėjo ir darbininkų ba’šai jau 
nebereikalingi, tai ir Roose
veltas jau kitaip pradeda 
elgtis. Jis pradėjo smarkiai 
mažinti WPA viešuosius 
darbus, prie kurių dirbo 
daug bedarbių. Darbininkų 
būklei pagerinti būtinai rei
kalingas 30 valandų sąvai- 
tės įstatymas. Tačiau nėra 
vilties, kad Kongresas šito
kį įstatymą priimtų, nors 
Roosevelto spaudimus galė
tų jį pravesti. Rooseveltas, 
be abejonės, tara įstatymui 
priešinsis, jeigu ne aktyviai, 
tai bent pasyviai. Ir darbi
ninkai pamatys, kad demo
kratai ne jų draugai. ,

GYVEmittO TRA
GEDIJA.

Kalėjimas užtai, kad tėvą* 
nori išmaitinti 10 vaikų.

Šiomis dienomis Utenos 
apylinkės teisme buvo 
sprendžiama Jurgio Lipins- 
ko byla dėl degtinės valy
mo. Jis jau buvo areštuotas 
ir atvestas teisman areštan- 
to rūbuose, o jo 13 metų 

i mergaitė sėdėjo teismo sa-
Minėjo Shoemakerio nu

žudymą.
Sukako jau metai laiko. J kaltinamųjų suolą bu-

kaip Floridos mieste Tam- 
poj policijos suorganizuoti 
fašistai nužudė bedarbiu

vo pasodinta ir ji.
—Kiek kaitų esi baustas

už degtinės varymą?—karu
sia jį teisėjas.

—Jau keturis kartus...
—Na, pats tai pats, bet 

kam tą vaiką painioji į tokį 
negerą darbą?—bara jį tei
sėjas.

Kaltininkas aiškinasi:
—Aš palikau ją pasaugot 

ugnį, kol aš malkų pasi
rinksiu, tuo metu ją ir už
klupo policija “bevaran-

Karininkas nusprendė, socialistą Shoemakerj.
kad viskas tvarko), ir taip IamPos darbininku organi- 

-r zaeijos dabar minėjo tas 
Kalbė-ąranešė karaliui. Tačiau jo "I™pasakojimas apie krovusį hudpas sukaktuves _ 

malkas žmogų kai kuriems 10 Norman Thomas ir km 
ministeriams pasirodė keis-j“1.1 ™“S kalbėtojai. Jie
tas. Buvo nutarta dar kartą JavoĮ!’el0’v kacl Jau meta) 

sukako, kaip Shoemakens 
SuSSr i rusi kareiviai buvo ““žudytas, ir žmoežu- 

oadafP pas malkų krovėją dž!?‘ yra 11 iš.«
kratą ir rado pas jj šauna- „“„ulTausti- Cnors 'iš Dra 21? 
mą ginklu gabaliuką titna- -žmogau, kas bu
vo ugniai Įskelti ir tns užde- . , . . - ’nprtij.,.
gamuosius knatus. Geriau , .PaIe.ls“ ru? nedidelę 
apžiūrėję sutinęs, surado Jau lsva
’r paraką. “Malkų krovi
kas” buvo suimtas ir ištar-

Taip ir butų įvykę, jei ne 
pripuolama aplinkybė ar 
pačių suokalbininkų neap
dairumas. Keliofn dienom 
prieš , parlamento posėdį 
kuris buvd( paskirtas 1605 

ro atstovus. Bet seimo narių metų lapkričio 5 d-, -vienas 
Anglijoj kėli šimtai. Gudra- parlamento narių gavo ano- 
Tglviai jėzuitai ir čia rado niminį tbe autoriaūs nara- 
šeitį—jie sumanė išsprog- šo) laišką, kuriame buve 
iinti paraku seimo ramus, parašyta: ‘^Draugingumas 
kuda jame posėdžiaus visi .kuri aš jaučių Tamstai ir ka?
Teimo nariai ir karalius. kuriems Tamstos draugams. 

Sugalvoję, jėzuitai ėmė verčia mane , susirapint] 
avo sumanymą vykdyti. Tamstos išgelbėjimu. Jei 

Avinus jėzuitų veikėjas Hen- Tamstai brangi gyvvbė—
’y Garnet 1604 m. rudenį rask progą nedalyvauti par 
luvvko slapta su keliatu sa- lamento atidaryme, nes 
’o 'ištikimų bendrininkų į tbevas ir žmonės nutarė nu- 
Angliją inpradėjo pasikėsi- bausti šio amžiaus bedievy- 
limą ruošti. bę. Prašau Tamstą paklau-

Kadangi sumanymui įvyk- syti mano patarimo ir išva
lyti reikėjo daugiau žmo- žiuoti i kaima. Baisus siųm 
ūu. tai jėzuitai prisikalbino gis ištiks parlamenta ir ne- 
u iš vietos kataliku. Vieną matoma bus ta ranka, kuri 
rakti jėzuitų šalininko na- jį palies. Smūgis .truks tiek.

’tinose' buvo sušauktas slap- kiek reikia laiko, kad sude
gąs, suokalbininkų susirinki- ginti šį laišką. Tikiuosi, kad'drausta
niaš: j kurį* buvo sukviesti ir  :—
tie, kurie bdvo dar tik nu-

krašto valdžią ir nuo kurio 
parėjo leisti ar neleisti jėzu- 
tams grįžti Į Angliją. Todėl 
ėzuitai nusprendė sunai
kinti Anglijos seimą, bei 

nąrlamentą ir išžudyti visus

žiavo iš Floridos.

NUMATOMI DIDELI
DARBAI KLAIPĖDOS 

UGSTE.
Ateinančiais metais nu- 

aš buvau matomi dideli Klaipėdos 
ana syki. O ką jis uosto plėtimo darbai. Bus 

,ran pamačiio? Sako, mano naujame uosto baseine sta- 
kraujui reikia daugiau g“- tomą krantinė, nugriauta 
ležies. Aš kaip durnas puti- kopgalio tvirtovė, sutvarkv- 
kėiau tam ir prarijau šeši,-1' ta užmario pakrantė, pagi- 
muterkas. Nuo to laiko aš linti parvateriai ir šaldytu- 
prisiekiau pus daktaras dau- vai, tvarkomi" Neringos ke 
giau nevaikščioti. Ir dabar liai ir kopos, gilinamos 
aš, Maike, sveikas kaip žu- Kuršmarės ir tt. šiems vi 
vis. Teisybė, marmatizmas siems darbams yra paskirta 
biskį baderiuoia, ale dakta- 1,651,000 litų. Taip pat nu- 
ras nuo tokios kvarabos nie- matomi didedi darbai ir 
ko nemačys. Ot, jeigu butų Šventosios uoste. Jiems pa- 
geros krajavos očiščenos skirta 350,000 litų. Be to 
ant barsuko taukų užpilt ir šiuo metu daromi dideli pa 
prieš kožną valgį išgert, tai sirengimai geresnei Kauno 
šiur pamačytų. radio stočiai statyti. Stoti;

—Tu, tėve. Amerikoje kainuos apie pustrečio mi 
jau pasenai, o burtų vis ne- liono litų. AStotis bus stato 
užmiršti. ma ties Babtais arba ties

—Čia, Maike, nėra jokie Muniškiais, kurie yra 20 ki 
burtai, ale senoviškos žmo- lometrų nuo Kauno. Tsb.
niu liekarstvos. Kai senovėj ---------------
žmonės daktarų nežinojo, So. Philadelphijoj, juod 
ale visokiomis žolėmis ir di- veidžių apgyventame kvar- 
vildrekiais gydėsi, tai gy- tale, pereitą nedėldienį su- 
vendavo po 300 metų. Jeigu griuvo namas, užmušdamas 
nevieriji, Maike, tai ateik 6 žmones. Be to, 17 juodvei- 
pac zakristijoną ir pasiskai- džių sužeista.

matyti įtraukti į suokalbį, 
triniausia buvo atlaikytos 
mišios, padalinta komuniia 
’r kiekvienas nauiai nakvie- 
tasis turėjo prisiekti, kad 
neišduos to. ką sužinos čia. 
kad neatsisakys dalyvauti 
ramanvme, kuris čia bus na- 
aiškintas ir kad nesigailės 
žadėti savo gyvybę už “vie- 
rirteliai išganingą musu ti
kėjimą ir už visa tai, už ka 
iens man aukotis kunigai.”

Tik no šitokios priesaikos 
usirinkimo iniciatoriai pa
uškino. kad yra rengiamasi 
Išsprogdinti parlamento ru- 
nus, kai karalius su visa 
šeima ateis atidalyti seimo 
posėdį. Tuo budu bus sunai
kinti visi tie. kurie remia 
Ahgliioj protestantizmą ir 
persekioja jėzuitus.

Susirinkimo dalyviai su
manymui pritarė, tik pareiš
kė apgailestavimą, kad per 
■sprogimą gali žūti nemažai 
r katalikų, kurie ateis pasi
klausyti seimo posėdžio.

Bet susirinkimo iniciato 
riai nuramino, kad, sprog
dinant parlamentą, “bedie
vių” žusią vis dėlto daugiau, 
kaip katalikų.

’ h 4

■sas uuvu suimtas ir isiar- <» • i x •■lytas, bet atsisakė išduoti N*“J“ part,,M 
bendrininkus ir tik po* kurio Dėl sveikatas susilunėji- 
’aiko. kai jau manė, kad vy- mo, buvęs Socialistų Parti- 
riausieji suokalbininkai bus jos sekretorius Clarence Se- 
iš Anglijos jau pasprukę, nior pasitraukia iš ofiso. Jo 
pasakė kelias pavardes. vietą užima jaunas ir ener- 

Taip jėzuitams ir nepasi- gingas įToy E. Burt, kuris 
'ekė susprogdinti Anglijos kaip gabus oratorius ir dar- 
rarląmentą. Daugiau mėgi- bininkų organizatorius yra 
nimų įvykdyti šį baisų savo lyginamas prie nabašninko 
'Umanymą jie jau nedarė. Dėbso. Burt yra gimęs Illi- 
Gyventi Anglijoj jėzuitams nojaus farmerių šeimynoj, 
dar ir šiandien tebėra už- baigęs Umversity of Kansas 

P. K. ;ir paskui keliose darbinin-
----------------- kų centruose kunigavęs.

Wyomingo valstijoj jis yra 
vedęs darbininkų kolegiją 
ir veikęs Amerikos Darbo 
Federacijoj. Gerai pažinęs 
darbininkų reikalus, jis pri
ėjo išvados, kad socializmas 
yra vienintelis jų išgany
mas, ir todėl liko karštas so
cializmo šalininkas.

Vargų Daina.
(PrisiųstaJ

Liūdnai skambėjo dainos 
aDlinkui kaimus miglotus.
O ta vargų daina apeina 
plačiausius dirvonų plotus.
Dali skaudžią apdainuoja— 
nors dainoje pasiguos; 
v'sus valgus išrokuoja:
varge gimę—mirsime varguos...
Bet ir vargas keičia toną, 
matant kam tas vargas skirtas: 
stciu pilvu eina ponas— 
vargšui badu tenka mirti!
Mamos dainos tamsiam kaime— 
gaidos liūdnos nebgirdėti.
Nes tą sunkią jų nelaimę 
sužinojo kur padėti.
Iš sermėgos rodom snukį 
vargų išvanotą tokį...
Ir ant savo gimto ūkio— 
ponų nepažįstam jokių!
Ir tik dairos ponai bailus, 
kad kaime jau dainos kitos.
Ir gyvenimo jiem dailaus 
nebeteks daugiau matyti...
Rytmečiais dalgius galandam 
vargui padaryti galą.
Nors palinkę musu sprandai— 
siekiam savo idealų.
Bačiūnai. Miką* Tamašauskas.

Socialistai remia Ispanijos 
darbininkus.

Amerikos socialistai sten
giasi surinkti kuo daugiau
sia pinigų ir drapanų Ispa
nijos darbininkams ir ūki
ninkams, kurie gina savo 
šalį nuo kruvinojo fašizmo. 
Vienas socialistas Chicago
je perėjo per krautuves ir 
Ispanijos respublikos gynė
jams surinko 100 kepurių, 
daugybę kaliošų, reinkoČių, 
sveterių ir kitokių dalykų.

ts to:
iš kalėjimo neišeisi: žmoną 
;r vaikus palieki badauti. 
Kiek vaikų turi ?

—Dešimt.
—O žemės?
—Hektarą smėlio — ir 

“bravorininko” akyse pasi
rodė ašaros.

—Argi jau taip negali 
būti negėręs?

—Aš visai negeriu. Deg
tinę išmainau ant šeimai 
maitinti reikalingų daiktų; 
prašau pasigailėti ir jeigu 
dar kartą valysiu, bauskite 
mane aukščiausia bausme. 
Daugiau nebevarysiu, nes 
nusibodo ir kalėjime sėdėti.

Teisėias užprotokoluoja 
ro pasižadėjimą daugiau 
degtinės nebevaryti, žada 
bausmę subendrinti ir nu
baudžia 6 mėnesiais papras
to kalėjimo ir 500 litų bau
dos, o dukterį, radęs, kad ji 
veikė ne sava valia, ištei
sino.

šeši mėnesiai kalėjimo ir 
du 500 litu užtai, kad nelai
mingas žmogus stengėsi iš
maitinti dešimti savo vai
kų! Ar tai ne tragedija?

Kalėdų Korta Su 
Hitlerio Dešra.

Telegramos sako, kad 
Hitleris išsiuntinėjęs 3,000,- 
000 kalėdiniu kortų vargin
gesnėms vokiečiu šeimy
noms. Kiekviena kertu bu
vusi ideta į popierinę dėžę 
ir prie kortos pridėk dešra. 
Iš ko ji buvo padaryta, tele
gramos nepaaiškina: bet 

Mirė Dėbso našlė. ,vokiečiams tas ir nesvarbu:. 
Terre Houte mieste, in.ljie šiandien tiek išalkę, kad 

dianos valstijoj, mirė Kathe- j visai neklausia. is_ko tą des- 
rine Debs, nabašninko E. V. ir$ Hitleris padare.
Dėbso, didžiojo darbininkų Į Iš Maskvos prar esama, 
ir socialistų vado našle. Jos jęa(j tenai buvo sušaudytas 
vyras mirė daugau 10 metų tulas Jacun kurig ^tasbu- 
atgal. Nnuo to laiko ji gyve- damas važiavo tro <u ir 2 
.no vienatvėj. žmones užmušė, o 8 sužeidė.
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vairios Žinios.
KELEIVIS, SO. BOSTON.

KAIP BUVO sulaikyta šiurpulingas Įvykis 
ŽYDU PROTESTO EISE-' u xi i a • •na Palestinon. Račkauskų Šeimoj.

jį reikėjo vežti ligoninėn. 
Dabar jau jis po areštu.

Penktas Puslapis.

Valdžia Negali Už
gesint 52 Metų Gai

sro.

LATV1JOJ APVOGĖ BAŽ 
NYČIĄ IR PABĖGO { 

LIETUVĄ.
“Keleivy” buvo jau rašy- Lawrence, Mass.—Perei

ta, kad Lenkijos policija su- ta savaitę Čia buvo areštuo- 
laikė 5,000 jaunų žydų. ku- tas Vincas Račkauskas, ku
rie buvo pasikėlę pėsti eiti ri policijn kaltina norėjus r _
Palestinon protestuoti prieš pasmaugti savo žmona Ago-įKuimenės katalikų ba 
valdžią. Daugiau smulkme- ta. o ii, primušta ir prismau- į čia naktįjjuvo smarkiai
nų dabar praneša apie tai gta. buvo paguldyta ligoni-

Nukirto Jau 25O-tą 
Galvą.

Šiomis dienomis Francu
zijos oficialusis prasikaltė- 

Jis padarė jau $40,000,090 Įbų žudytojas nukilto galvą
nuostolių degs dar 1,000 Andriui Martinui, kuris me- 

metų. tai atgal plėšimo tikslais
Ohio valstijos pįetų i užmušė vieną auksoriy ir j° 

tuose. New Straitsvillės ao”'- zmoną. Maitinas buvo nu
žudytas Caen’o miesto kalė
jime. Žudomiems Francuzi- 
joj prieš mirtį paprastai 
duodama išgerti porcija ro
mo ir užsirūkyti cigaretą. 
Martin šitų “dvasios sustip
rinimų” tačiau nepriėmė.

turkammų myliu plotus, tug BudeS
naikindamas apie $40,000,- . J -laiv.u pi° • ls
000 vertės anglių patraukė šniūrą — ir sunkusOVO vertes anglių. peilis nukrito Martinui ant

Pastaruoju laiku federa- kaklo. Jo galva atsiskyrė 
bnė valdžia pavedė WPA nuo kūno ir nupuolė į pinti- 
viešujų darbų inžinieriams nę su piuvėnomis. 
surasti priemonių tam pra- Ta’' buvo jau 260-ta to 
gai-ui likviduoti. Jiems buvo į budelio nukirsta galva.

- duota 300 darbininikų ir “Monsieur de Paris,” kurio 
$232.000 paskyrė federalė tikroji pavardė yra Anatole 
valdžia, $128,000 asignavo Diebier, yra vienintelis bu- 
vietos apskritis, o $32,000 delis visoj Francuzijoj ir vi- 
sudėjo New Straitsvillės sus pasmerktuosius mirti 
miestelis. tiktai jis vienas žudo. Jis y-

Bet apžiūrėję degantį po- ra Jau I^€‘tti amžiaus, bet 
žemį, inžinieriai priėjo išva- kruvinas amatas jam da 
dos, kad užgesinti jį nėra nenusibodo. Jo tėvas irgi 
galimybės. Per 52- metu bu- buvo budelis.
vo jau išbandyti visokie bu- "
dai. Buvo suleisti į požemį kape Paskandino 
keli upeliai ir manyta, kad jn
garai užtroškins ugnį. Bet &uaų.
neužtroškino. Tuomet buvo Nevv Yorko valstijoj, Ge- 
bandoma užblokuoti visos nesee apylinkėj, pereitą są- 
šaftos, kad neįleidus oro. vaitę buvo suruošta lapių 
Bet ugnis prasimušė kitose medžioklė. Dešimts me
letose. Tūkstančiai dolerių džioklinių šunų pradėjo vy- 
išeikvota ir nieko nepada- tis vieną lapę. Lapė bėgo 
ryta. Išdegė jau 12,000,000 Genesee paupiu apie dvi 
tonų anglies ir da apie 50.- mylias, paskui pasuko ant 
000,000 laukia tas pats liki- upės, kurios pakraščiai bu
mas. Inžinieriai apskaičia- vo užšalę, bet ledas dar 
vo. kad gaisras gali degti da plonas. Šunys taipgi leidosi 
apie 1,000 metų, kol išdegs ant ledo. Bet pabėgę kiek 
visas anglies klodas. mio krašto jie pradėjo vie-

v . nas paskui kitą lūžti per le-
JajP * ta? gaiši as prasi- j jr v— sukrįt0 į vandenį. 
610 ? Ame tai vra toks t>a- j* tuomet aps-uko ir

bėgo atgal į krantą, o šunys 
negalėjo ant ledo užsika-

linkėj, dega žemėje minkš
tosios anglvs. Gaisras prasi
dėjo dar 1884 metais ir per 
52 metu da neužgeso. Netik 
neužgeso, bet eina vis pla
tyn ir apima vis naujus plo
tus. Išdegė jau apie 10 ke

dėjo? Apie tai yra toks pa
davimas: apie 50 metų at-
gal Amerikoj pradėjo orga
nizuods angliakasių unija ■ j visi nuskendo. 
United Mine Workers of 
America. Kova tarp unijos 
ir kasyklų komoaniių tuo
met buvo labai žiauri. Kai 
susiorganizavę New Straits
villės angliakasiai apskelbė 
pirmutini streiką, komoani- 
ia atgabeno juodveidžių 
ir suleido juos į kasykla.
Streikuojantys angliakasiai 
sušaukė slaptą mitingą ir 
ėmė tartis, kas dabar daryt.
Nakties laiku jie oaėmė ke
liatą vagonų anglies, sulais- 
tė juos gerai kerosimi, užde
gė ir paleido i kasyklos šaf- 
tą. Klykdami ir spiegdami 
juodveidžiai iš kasyklos iš
sinešė. Bet nuo tu vagonų 
užsidegė visa kasykla ir de
ga iki šiai dienai.

IR FRANCUZUOJ ŪKI
NINKAI STREIKUOJA.
Bet tenai valdžia jų nesau* 

do, kaip Lietuvoje.
Francuzijoj “žaliamarš-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau tėvo PETRO AMBRA

ZEVIČIAUS, 20 metų atgal jis gyve
no Illinois valstijoj; .prašau tėvelio 
atsiliepti, turiu svarbų reikalą. Taip
gi pajieškau tetų Onos ir Antosės 

Ona po vyru Kui-T . • - • t, , - , įkinių ūkininkų frontas” pa- IVyšniauskaičių: Una po vyruLatvijoje, Bauskės apsk., iv; streiką prieš Parvžin micki«nė> Antosė — Irošautkienė; ir

‘L. Žinios.”
Sako, 5,000 jaunų žydų,

apsirengę rudais, marški
niais, ant peęių nešdamiesi 
kuprines ir paklodes, žydai 
iškeliavo iš Varšuvos pirma
dienį, tuojau išaušus. Prie
šaky savo kolonos jie nešėsi 
vėliavą, kurios mėlynam ir 
baltam fone atvaizduotas 
Judėjos liūtas. Naujieji pil- 
grimai žygiavo dainuodami 
žydų vilties dainą “Hatik- 
va.” Kartu su kolona važia
vo ambulatorija ir motor- 
ciklistai pasiuntiniai. Jau
nieji žydai neturėjo jokių 
pasų ir maisto. Maistą ir vi
zas jie tikėjosi gausią pake
liui iš savo simpatikų.

Panašus “batalionai” tuo 
pačiu laiku žygiavo ir iš ki 
tų Lenkijos miestų. Jų va
das jaunas baristas Viliam 
Ripel pareiškė, kad šis jų 
žygis esanti tik pradžia.

“Pavasarį mes sumobili 
duosim 500,000 žydų ir eisi 
me į Palestiną. Vistiek ar 
Britų valdžia leis, ar ne.”

Varšuvos kolonai pasie 
kus Pyrų kaimą, policija pa 
reikalavo žydus išsiskirsty
ti ir grįžti į sostinę grupė
mis po penkis.

Jie neklausė. Tuomet po
licija jėga juos pradėjo 
sklaidyti ir suėmė vadą Hi
pelį. Žydų laikraščiai Len
kijoj iš viso šiam žygiui ne
pritarė.

Gali but, kad tai įvyko at
sitiktinai, tačiau išrodo, lyg 
kad čia butų lapės gudrybė.

Tatulio farmoj sudegė 
5,000 viščiukų.

Doverio miestely, netoli 
~iuo Bostono, pereito nedėl
dienio naktį Jono Tatulio 
farmoj kilo gaisras, kuria
me žuvo 5,000 viščiukų ir be 
uažko nesudegė visa Tatu- 
io šeimyna. Pats Tatulis, jo 
rys sūnus ir dvi -dukterys 
;os spėjo iš gaisro išsigelbė
si. Pakol pribuvo ugnage- 
;iai, dviejų aukštų namą ūg
lis visai sunaikino.

nen. Račkauskas iau nebe
jaunas vyras, turi 55 metus 
amžiaus, turi suaugusi sunu 
ir dukterį: jo pirmoji pati 
yra mirus jau kebata« metų 
atgal. Jis nesenai vedė naš- 
e. Agotą Ašmėgiene, kurios 
pirmas vyras mirė apie 7 
metai atgal. Ji irgi turi 17 
metų sūnų po pirmo vyro.

Pereitą savaitę Račkaus- 
Kai susiginčijo dėl klausi
mo. keno vardu turėtų but 
dedami jų pinigai bankan. 
nes abudu dirba audeklinėj 
ir pinigų atlieka da pasidėt. 
Kaip Račkauskas policijai 
aiškina, jis norėjęs, kad pi
nigai butų dedami abieju 
vardais, o ji norėjusi, kad 
banko knygutė butų tik ant 
jos vienos vardo. Dėl to ir 
pradėję muštis. Bet 
kauskienė ii- kaimynai pa
sakoja kitaip. Ji sako, kad 
ii šildžiusi pieną ant pe
čiaus, kaip vyras netikėtai 
ią iš užpakalio pagriebęs, 
parmušęs žemėn, prispau
dęs ią keliais ir paėmęs už 
gerklės pradėjo smaugti. Ji 
netekusi žado. Kai kaimy
nai pradėjo belstis Į duris. 
Račkauskas pabėgęs per 
langą. Įnėję vidun, kaimy
nai radę atsuktą gazą kam
bary, kur gulėjo prismaugta 
moteris. Lauke buvo jau 
tamsu. Račkauskas gaudo
mas įbrido į upę iki pažastų 
ir stovėjo vandeny, kol žmo
nės paupiu jo jieško jo. Pa
tamsy jie jo nematė. Ryto
jaus dieną jis buvo suimtas. 
Bet buvo taip peršalęs, kad

plėšta. Pavogti du sidabri
niai kielikai, šv. sakramen
to indas, monstrancijų kry
žius ir relikvijos kryžius. 
Latvijos policija tuoj pra
dėjo kaltininkus sekti. Va
gys pabėgo į Lietuvą. Tuo
jau buvo susižinota su Lie
tuvos policija.

Manoma, kad vagys bus 
pasislėpę su bažnytiniais 
vogtais daiktais kur nors 
šiaurės Lietuvoje.

skelbė streiką prieš Paryžių 
ir nutarė nevežti jokių dar
žovių. Streikuotojų vadas 
Henri Dorgeres išleido pra
nešimą, kad streikas bus tę
siamas patol, pakol valdžia 
nenustatys aukštesnių kainų 
ūkininkų produktams. Bet 
valdžia nekreipia į tai jokio 
dėmesio ir ūkininkų nešau 
do, kaip tai daroma Lietu 
voje šitokiuose atsitiki 
muose.

Komunistai tuo tarpu rei
kalauja, kad šito streiko va
das Dorgeres butų areštuo
tas, nes jis esąs fašistas ir 
tas “žaliamarškinių ūkinin
kų frontas” esąs niekas dau 
jgiau, kaip “žaliojo fašizmo 

prieš Liaudies

dėdžių Jono ir Baltraus Vyšniauskų, 
jie visi gyvena W. Pittston, Pa., pa- . 
eina iš Suvalkų gub., Balbieriškio pa
rapijos, Mackių kaimo. Prašau visų - 
atsišaukti arba kurie žino jų adresus, 
malonėkite pranešti, busiu dėkingas, 

Stanley Ambrose (2)
3307 Williams Street, Detroit, Mich.

Antanas Kurlavičius, pajieškau sa
vo tėvelio KAZIMIERO KI RLAVI- 
ČIAUS. Brangus tėveli, prašau atsi
saukt, nes turiu daug svarbi us jums 
pranešti. Kurie žinot kur jis gyvena, 
meldžiu man pranešti jo adiesą, bu
siu dideliai dėkingas. (4)

Ant. Kurlavičia,
2522 Saimon St., Pbiladelphia, Pa.

KAŽKOKS BEPROTIS
RANDOLPHE DEGINA 

NAMUS.
Randolph’e, kur gyvena Į frontas’ 

daug lietuvių ūkininkų, at- Fronto valdžią.
sirado kažkoks piromania-Į ---------------
kas, kuris pradėjo deginti 200 MYLIU K 1 GALIONO 
namus. Per 6 sąvaites jis pa-r GAZOLINO.

- . ,dai;ė jaTu aPie $300>°00 nu°- Tulas John Hammel Ka- 
Rač- stolių. Jis degina kas papuo-Įj^^ sakosi išradęs tokį 

le: bažnyčias, tvartus ir gyTkarburaforių, kurį pritai-

Pajieškau brolio PETRO SINKEVI
ČIAUS, Mariampoles apskr., Ruda
minos vaisė., Vičgailų kaimo. Išvyko 
Amerikon prieš didijį karą. ir gyveno 
Mahanoy City. Prašau brrli atsi
šaukti, arba kurie žinote kur jis ran
dasi, meldžiu pranešt jo adresų, už 
ką busiu dėkingas. (3)

Stasys Šinkevičius
Lit. Vyt. Club, 2159 St. Catherine 

Street, East. Montreal, Canada.

Pajieškau MARIJONOS RAGAU
SKAITĖS, iš Dubraičių kaimo, Aukš
tosios Panemunės parapijos: atvažia
vo į Ameriką 1912 m. Girdėjau kad 
gyvena apie Rumford, Me. i- ištekė
jus už Ragusko. Prašau ir k tų gimi
nių atsisaukt. Mano žmona mirė šią 
vasarą. Chas. Skaptauskas (2)

R. D. No. 2, Somer.-et, Pa.

, PAJIEŠKAU JAUNO VAIKINO venamus namus. Pei eitą kius prie automobiliaus bu- nuo 18 iki 25 metų, kuris norėtų gaut 
sąvaitę jis sudegina tenai Jsj„ galima su 1 galionu ga-rarbą-r norėtų išvažiuot į k tą mies- 

C. Young & Co. dii-btuvę,Jzo|jno nuvažįuoti 200 my- tą. Man reikalingas vyras pagelbėt 
prie namų darbo. Jis gali di -bt dirb

ini Tšrndn Ivp ir “am7inoifiltuvžie arba kur kitur> 0 m3n p^gel- mi triobėsiai. Dirbtuvė bu-Į judėjimo” mSina. M liuosu laiku, aš duosit dykai
kurioj buvo statomi kilnoja

vo verta $200,000 ir joje Į 
dirbo 40 žmonių. Dabar jie 
liko be darbo. Apie 6 sąvai- 
tės atgal buvo sudeginta Į 
kongregacionalistų bažny
čia.

ŠOVĖ LAWRENCE’O 
DAKTARĄ.

• Lawrence, Mass. — Perei- i 
tą sąvaitę d-ras Scarito pa-! 
matė čia vyrą vagiant jo au- 1 
tomobilį. Kai daktaras jį su-1 
griebė, vagis šovė ir pabė
go. Bet šūvis daktarui nepa
taikė.

VISIEMS KOSTUMERIAMS 
IR VISIEMS DRAUGAMS 

LIETUVIAMS LINKI 
LINKSMŲ ŠVENČIŲ
SOUTH BOSTON

Kafeteria

kambarį ir kiek atlyginsiu.' Turi but 
protingas ir rimtas. Gali rašyt ang
liškai arba lietuviškai.

C. J. O., 2 Trinity Place,
Amsterdam, N. Y.

■

r

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
GEORGE MASILIONIS

BROAI)WAY CAFETER1A
373 Broadway, South Boston.

Linksmų Kalėdų ir Naujų Metų

STRAND CAFE
374 W. Broadway,

249 BROADVVAY, 
South Bostone.

SMAGI VIETA PASIVAIŠINT 
Visokių Stiprių ir Minkštų 

Gėrimų ir Užkandžių. 
Gera miera, puikus patarna

vimas. Vakarais, specialiai 
ruošiami užkandžiai.

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

Frank Zarveckass 
Vincas Balukonis

SIENINIAI
KALENDORIAI

1937 METAMS.
Užlaikau daug visokių rusių ir vi

sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų pardavi- 
nėt pavieniais, geros išlygos Turime 
ir Dariaus-Girėno Kalendorių su jų 
aeroplanu. Prisiunčiame i n mus kas 
pareikalauja. Z. GILEVIČIUS, (-)

73 Hartford Avė- 
NEW BRITAIN. CONN.

Telefonas: Vark 3163
DAKTARAS

A. L Graičunas
Phytieian and Surgeon

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

3310 SO. HALSTED STREET, ♦ 
CygĄGO, ILL. Į

Tik pamislykit! Toks ma as įmo- 
kčjimas pristato Jums Ni. įją 1937 
Baby Grand Philco su na: jais pa
gerinimais, aiškiu balsu, ir pasi- 
žymėtinu perdavimu... pu'kiai pa
darytas su aukšta Philco ,-patybe., 
Gražus kabinetas. Nusipi.rite sau 
dabar!

Tik už $20.00
kitkas ant lengvų išmok ijimų.

Stebėtinai Aukštos Vertės 
Klauskite musų lengvas išmokė
jimo išlygas!

PERKINS SQUARE 
MUSIC SHOP 

482 Broadway,
So. Boston,

Tel. SOUth Boston

f r
I

J

PO DVIEJŲ MĖNESIŲ,
ANTRAS KŪDIKIS.

Štai nepaprastas atsitiki
mas. Pora mėnesių atgal Ala- 
skoje viena moteris pagim
dė kūdikį. Dabar ji laukia 
aritro. Apie tai praneša Ca- 
lagary (Kanadoje) laikraš
ty Dr. A. Lerner, kuris pri
ėmė pirmutinį naujagimį ir 
dabar ruošiasi prie antrojo.

KALĖDOS, 1930
Linkiu visiems savo kostumeriams 
ir prieteliams Linksmų Kalėdų ir 

Laimingų Naujų Metų.

WM. ZAKON.

W ore esteri o Lietuvių Išdirbystės Alus

er ry Chnstmąs:

Linksmų Kalėdų ir Naujų Metų

CLOCK TAVERN ?
J. Sharkis ir P. Ivanauskas

342 Broadway,
So. Boston.

South Boston.

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine. 1
TELEFONAS
W orcester—5*4334

81 LAFAYETTE ST., 
WORCE$TER, MASS.

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

Telephone: llEOham 1731.

K
S6
SI
SiK
SIš
SI
X

Se

Patikėtinu linimentas.' 
palengvina gėlimus ir 
skausmus nuo iitampy-

mų ir išsinarinimų.
PAIN-EXPELLER
▼afobažcnklis Inkras 
žinomas vaistinėse.

Ll NI M E N T

VISIEMS LIETUVIAMS LINKI 
LINKSMŲ .ŠVENČIŲ

BL1NSTRUBU

ciiidVillage
V-t

KALĖDŲ DIENOJE VALGIAI SPECIALIAI PRIRENGTI 
GERIAUSI BOSTONE! KAINA STEBĖTINAI ŽEMA *

Kas mylite gardžiai pavalgyti. 1
Užeikite pas Blinstrubą.

VAIDOV1L1S-FLOOR SH0W
KABARĖTAS. DAINOS, ŠOKIAI!

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNIS
40—50 ypatų Dalyvaus Kalėdų Perstatymucse.
Garsi Muzika. Draugiškos Vakaruškos Visiems Daug Sm: gurno. 

Kurie nori turėt tikrą PASISMAGINIMĄ.
UŽEIKIT PASISVECIUOT PAS BLINSTRUBUS

Kampas D STREET ir BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

GERI KALĖDOMS PIRKINIAI

J. DOYLE ūmiu KRAUTUVEI
FOUR ROSES Degtinė Pante $1.59 Kvorta $3.10 
CALVERT “Special” Degtinė Pt. $1.10 Kv. $2.10 
GREEN RIVER Degtinė Pante 99c. Kvorta $1.95 
DICTUM DEGTINĖ Pante 69c. Kvorta $1.25 
KALĖDOMS “Special” Degtinė Pilna Kvorta $1.00
VYNAS — Galionais $1.50—Pusė Galiono 80c. 

Kvortomis — 50c.—60c.—75c.—85c. ir $1.00
303 W.k Broadway, SOUTH „BOSTON.

Tel. SOUth Boston 9252i Dykai Pristatome.x

k



leštas Poslapi*. KELEIVIS. SO. BOSTON. No. o2. Gruodžio 23 d., 1936 m.

Polemika ir Kritika
DĖL “TĖVYNĖS” REDAK-kad tai yra veidmainiu 
TORIAUS IŠSIŠOKIMŲ, j mulkintojų organizacija!

Pastebėjau “Tėvynėj . . 
“brolio” Vitaičio aiškini- liausį^ 
mus SLA. organizatoriams 
i pie sekretoriaus privile- 
t ijas, kurias buk konstituci
ja jam suteikia narių priė
mimo reikale. Pagal “bro
lio” Vitaičio “filozofiją” iš
eina, kad Centro sekreto
rius yra toks neklaidingas 
:tsmuo, kad tik jis vienas tū
li teisę spręsti narių tinka
mumą ar netinkamumą bū
ti šios fraternalės organiza
cijos nariais, lr jo galės nie- 
):as neturi teisės kritikuoti.
Iš to jau matyt, kad organi

nei vienas komunistas Susi-! 
vienijimo da nėra apvogęs; į 
tuo tarpu gi ponų Vitaičio ir,
Viniko plauko “patriotai” 

ir nunešė Susivienijimui šim
tus tūkstančių dolerių. Vie- 

Dabar skaitome, kad vė- *}a tik V ienybė nusiaugę 
Pildomos Tarvbos dau£*au ka?P $30,000. O

^įvažiavimas šita n Vinikn kui- Deveniai, Kamarauskai SU\apavimas Šitą p. viniko irkimai visokiu the “Keleivis” th.sukurtą smpijadą pasmerkė 1 1>n Rlmai \ įsokių . ... Fn<z|ių>stį oevercių serų, kuriuos supir- mstaiunr an tingiu 
tautininkai

Musų Jaunuolių Skyrius
A LETTER TO THE EDITOR. Ifall bv their football abilitv.

Dear Editor:
1 saw in vour lašt edition oi 

that you are 
h seetion in

narna narį kuri kuoua ori- Ko tautininkai ir pražudė -vour PaP** for thc youuger
ma 'ir daktaras rekomen- SLA. šimtus tūkstančių do-ji**#** I «<>««* to take ad-

,ma. ir,.4aJ5?ras reKom<;n- , : * ivantage of this opportunity by
*aoja. V ltaiciui tas nepatm- , . . . . submittirc- an artide whirh i-a ir iia Hahar “T^vvnAi” Tai KU1TOS gi SIOVCS ŽIBO-į sut>minir« an article vhich 1
.. ii jk aaoai ie ynej Susivieniiimui vra nau—thinli t* of interest to both mktai urzgia. Bet žiūrint į susivienijimui via nąu voun_er and ,dpr folks 
ai bešališkai. Pildomoji dmgesm? Tegul brolis fthe jounger and older folks. 

Taryba pasielgė gerai. Su- ltaitls nors pagalv oja.
ūvienijimas yra nepolitinė W. G. Lasky,
organizacija ir smalavirių Brooktondale, N. Y.
politikai neturi būt vietos

t atėmė jam teisę atmesti

zatoriai ir gal kuopos pro- 'a^ ?"i. n?re tUdiaudė
testuoja prieš šitokią fašis-! >ohtikienus SLA centre, 
tiška sekretoriaus diktatūrą ^.es kntP S1 galima buvo

enai. Aš pirmas keliu kepu- ‘Sttfidttra’ ApŠttlciŽČ 

ę prieš Pildomąją Tarybą Gerą UetuVįų Vardą
NORWOOD, MASS.

___ T__________ _______ “Sandaros” 11 gruodžio
demokratiškoj ir beparty- okl3 betvarkę toleruoti. laiboje tilpo koresponden- 
viškoj organizacijoj. Ištik-. grumtas narys turėjo perei- cįja, kurios autorius sten- 
10, tai pasibiaurėtina dikta-: i Per daktarų šerengą, ir 2;įasį apjuodinti porą Nor- 
tura. Tokią diktatūrą tik to- nor? buvo atrastas pilnai Woodo lietuvių, kurie turi

sveikas, Centro sekretorius. ;.įa įsigiję gerą vardą. Ame 
visai jo nematęs, atmeta ji rįkOs Lietuvių Piliečių Ben-
kaip “netinkamą,” kuomet drovės reikalų vedėjo pa-
;au abiem pusėm pridaryta I ?elbininką Dixoną “Sanda-
šlaidų! Butų da puse bė- ,.os” tamsunas koresponden
tes, jeigu butų laikomasi -as vadina “komsolcu.” Tas

SLA vra nenakenčiamas kiek ra9°naliskesnės korespondentas, kaip ir
oKA., yra nepakenčiama. .lstemos. Daleiskim, pirma. nats “Sandaros;” redakto-
; muitas ir narių įžeidimas.; nueina nas dak- • &anaaros leaakto'fik nno-alvnkime • nrie or-Pegu n.arys nuema pas aak- ,-lus_ matyt.ik pagalvokime, pne oi ara siunčiamas Centro se- *
.ranizacijos .vra kviečiami

kis žmogus gali gint, kuris 
nori pakenkti organizacijai, 
rrba kuris yra nepataiso
mas demokratijos priešas.

Diktatūra šitokioj bepar- 
tvviškoj organizacijoj, kaip

visai nesupran-
arą, siunčiamas centro se-1 ta ka reiškia rusų kalboj 
kretoriaus egzaminacijai, ir “komsomolcai” (tik ne 
ik jam aplikantą atradus “komsolcai,” nes tokio žo- 

; inkamu, siųsti jį pas gydy- džio visai nėra ir jis nieko 
i vs skiritingų pažiūrų negu Tuomet nors nepasi- nereiškia). Jeigu ‘jie žino-
rnaJ vSs 9r Vi ta irk i iarytų bereikalingų išlaidų. kad “komsomolcai” reiš- 

ucnas Vmikas ar \ Raitu,. į Bet Vinikas dirbo kaip f knmnnisrini ian.
■.ai tie ponai susitarę toki
;.tmeta kaip SLA. “griovi

rėtis visi lietuviai, be skir
tumo religinių ar politinių 
pažiūrų, o kada ateina na

lkiš atbulo galo: kai jau nimą, tai kurgi butų jų sen-

Ray Buivid of Marquette and 
Max Starcevieh of VVashington •

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

Žodyną* lietirriikai angliškos ir ang- Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 
hškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A. lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip

Lalis. Abi da'.įs \ienoje knygoje. nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
i P«l. 1274. Gražus trirti apdarai S16 00 spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 

kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džia rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos palmcsuota iš po caro valdžios įr

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.— 
Rankini reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai,
Sėt čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu- 

i ėjus krautuvėn, pas daktarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir 11. Šu fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas. Pusi. 95.............. 35c

University are two fine examp- 
es of Lithuanian progressive- 
ness in football as thev have 
been choosen repeatedly on all 
All-American teams throughout 
he ccuntry.

I have seleeted a team which 
I think is well ųualified to be 
listed as All-Lithuanian. The 
team is as follows;
L. e. Platukas, Duųuesne.
L. t. J. Janusas. Boston College. 
L. g. M. Starcevieh. Wash. U.
C. Yanchulis.Catholic U.
R. g. Lutkauskas, W. Maryiand. 
R. t. Moncevich, Holy Cross.
R. e. L. Pacęuin, Fordham.
Q. b. W.Sadowskas, W.Maryland 
L.h.b. W.Osmauski. Holy Cross.
R. h.b. R. Buivid, Marųuette U. 
F. b. J. Dulkie. Fordham.

Honorable Mention:
Ends: J. Kovatch. North- 

western; Latvis. Williams; J. 
Chubbet, Princeton; Radvilas, 
Columbia; Rekstis, Syracuse; 
Minsavage. Syracuse; Mancaus- 
kas, St. Joseph College.

Tackles: Gustavich, Geneva; 
F. Dixon. B. U.; Bartus, N. Ca- 
rolina; Katalinas, Catholic; T. 
Kishon, Bates.

Guards: Drulis, Temple;
Anthonavage, Catholic Univer
sity; A. Sharkey, Brown; J. 
Kissel. B. U.

Center: Miskevich. Carnegie 
Technology.

Backs: A. Puplis, Notre
Dame; Farkas, Detroit Univer
sity; J. Coffis, Stanford.

These young men have all 
done their share in gaining re- 
cognition for the “Liths” and 
their colleges. I wish that any 
one interested in giving the 
Lithuanians a “lift” would send 
Information about our brother 
athlęjtes so we can follow some 
of their exploits. College, High 
SchooL Professional or amateur 
Clubs. let us have news so that 
we will be able to bring oursel- 
ves eloser together and probab- 
ly participate in a friendly com- 
petition at variours contests.

Your troly, A. Lith

kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežiua 
ir kaip šalis yra padalyta į. apskri
tus. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo. kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čja telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis au bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų inušių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visų Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus Kaina .... $1.0f 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.5t
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip 

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve- 
na išsimėtę po visų žemės kamuolį?
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų žemę 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 jokia kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškia; išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na • 25c.
Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. 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. 
Kaina ............................................ $2.50

Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo.
Knyga stambi ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose ... $1.25
žinynas Knyga žinių iš mitologijos, 

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

R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Sa 
paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiais
spalvuotais gražiais žemlapiais. 
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2.50
Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

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

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

Etnologija arba istorija apie žemės 
tautas Pagal Dr. H. Haberland*. 

parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba rases. Yra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi
cago, III., pusi. W7, Popieros vir
šeliais .......................................... $3.00
Monologai ir DekUmacijoa. Šioje kny

goj telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams.
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1914 m..............25c
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
inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 

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

Dr. A. Baeeviėia. Knyga su daugeliu 
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir U.; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istorijų. Chi 
cago, III. 1903, pusi 209. Gražiuo
se audimo apdaruose..................... $1.60

We, the younger generation. 
have net participated in Lithua
nian affairs through the me- 
dium of the newspaper because 
of our inability to read or write 

ithuanian. The older genera
tion cannot continue indefinitly 
to support the paper so, there- 
fore, the younger bloed should 
nave a chance to carry on by 
\vriting articles for it. In this 
manner I know that it will help 
the “Keleivis” to be the paper 
most desired by the younger 
generation.

As is the custom among the 
talian, Swedish or Jewish 

sport writers to select annually 
their All-Italian or All-Swedish 
football teams, I do not see whv 
an All-Lithuanian Football 
Team cannot be seleeted. Being

Lithuanian myself and hear- 
mg my folks and other older 

ithuanian people speaking on 
iow each Lithuanian should trv 
to elevate himself above the 
others. I think that we should 
try to show the world that Lith
uanians also can be leaders in 
all fields of endeavor. as in this 
case I have choosen the Foot
ball field.

Many voung athletes of Lith
uanian extraction have made 
themselves prominent this past

Materiališkas Istorijon Suprati
Lapeliai iš prcletariškos fi.osofijoe 

Jei nori žinot, kaa gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šitų knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imta iš Greilicho. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston,
Kaip Tapti Suvienytų Valatljf PIBo- 

čiu? Aiškiai išguldyti pflietyatėa 
įstatymai su reikalingais klausimais b 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbooa
Antra peržiūrėta ir pagerinta

risi narį priimdavo, tai jis sas vadinti tuo vardu Nor 
woode gyvenantį lietuvį? 

nu* Kur prasmė vadinti vieną
..... ... .—. --------  ------------ a lr žmogų jaunimo organiza

Vitams teisina šitą snipi- ^et grūmoja nekuriems Pil- ciia? 
įėjimo politiką taip: Girdi, domos Tarybos nariams, Bet “Sandara” nori ikąsti 

. rgamzatonai suranda nau- ’^d jįe “išdavė” “Vilnies” -

.ą Susivienijimui narį ir at-; korespondentui C-ro “slap- vadfna jį nesuprantamu jai 
; įveda jį į kuopą, o kuopa “ybes." Ir ten pat jis bando žodžiu. Nors tuo budu ji 

az'ko sarmatinasi ir ta na- rodyt, kad jokių slaptybių ?am visai neįkanda, bet jos 
į priima, bet vėliaus slapta iebuvo. Na, jeigu jų nebu- ūksiąs x-įstįek aiški.

:ą.” Kurgi fraternalizmas. 
:ur demokratiškumas, kur 
rganizacijos garbė?

atmesdavo’.
“Tėvynės” 50-tame

nerv Vitaitis vėl zurza

aso Centro sekretoriui į vo, tai Ko rėkti dėl “slapty- “Sandaros” pisorėliai ker 
skundus ir prašo, kad jis to: Bų išdavimo?” Matyt, jos §įja Dixonui turbut dėl to, 
įaujo nario nepriimtų, nes )UV0, kitaip nereikėtų gru- kad jis pasitraukė iš ju tar- 

mot nekuriems Pildomos uo įr pradėjo dirbti gi*ažų 
Tarybos nariams už viešu- kultūros darba su socialis- 
■na. Rodos, reikėtų tik pasi- tais.
ižiaugti būnant demokrati- Toliau “Sandaroj" eina 

cuopos arba jų šnipeliai lai-;skam žmogui, kad Pildomoj jau gryni prasimanymai ir 
ko Centro sekretorių to šu- Taryboj niekas nėra slepia- melas. Joje skelbiama, pa
nelio vietoj, kuriuo gali išima...................... vyzdžiui, kad Dixonas daly-
i įasalų užpiudyt nepatinka- Vitaitis “aiškina," į kokį va vęs “komsolcu kongrese“ 
mą sau žmogų. Jie patys lo-ioąvojų įpultų SLA., jeigu (suprask: Amerikos Lietu- 
1 i sarmatinasi, tai tą darbą visi lietuviai butų priimami, vių Kongrese > ir atstovavęs 
už juos atlieka Centro sek-į o ypatingai tie 5 nariai, ku- tenai SLA. 131 kuopą netu- 
retorius. riuos Centro sekretorius at- vedamas jos įgaliojimo. Tai

Ko gi verta tokia kuopa metė. Taip padalydamas yra netik melas, bet ir šlykš- 
i'.rba tie jos šnipai, kurie i jis “išgelbėjo’ SLA. nuo tus žmogaus garbės šmeiži 
>rie akių dedasi žmogaus irapulties. Na, kad jau taip mas. Faktas yra toks, kad 

draugais, o už akių kanda jį1 dalykus aiškintų koks eilinis Jonas Dixonas buvo forma 
Centro sekretoriaus danti- na»ys, daleiskim kaip aš, tai iįaį SLA. 131 kuopos susi 
mis? da butų galima dovanoti, rinkime išrinktas delegatu t

Tai yra netik nepateisi- Bet kada taip aiškina orga- SLA. seimą, o kitos dvi or- 
nama moraliniu žvilgsniu, ao vedėjas, tai jau pasigai- ganizacijos jam buvo davu- 
bet ir nuostolinga organi-i ėjimo neturėtų būt. Nejau- sios savo mandatus atsto- 
zacijos finansams. Be rei-'P P- Vitaitis yra taip silp- vauti jas Amerikos Lietuvių 
Lalo daromi susirašinėjimai, tąs protiškai, kad nesusivo- Kongrese Lietuvos Demo- 
eikvojamas laikas ir pini- kia, kad šitoks aiškinimas kratijai Atsteigti. 
gai, paskui da kįla organi-,vra labai naivus? Tik pa- Tokį pat melą “Sandara” 
zacijoj vaidai, nereikalin-1 galvokim: jeigu sekretorius skelbia ir apie kitą g’ero 
gas narių kiršinimas ir de-.butų įsileidęs tuos 5 vyrus, vardo lietuvį, būtent K. 
moralizacija.

jis esąs negeras.
Na, ką šitoks “brolio”

Vitaičio aiškinimas reiškia? 
Jis reiškia, kad tokios

BROOKLYNE 16 GALVA
ŽUDŽIŲ LAUKIA ELEK

TROS KĖDĖS.

Laikraščiai praneša, kad 
Ossining kalėjime dabarti
niu laiku sėdi mirties kam
bariuose 16 nuteistų galva
žudžių, kurie greitu laiku 
busią susodinti elektros kė
dėn. Visi jie esą iš Brook- 
lvno.

Džian Bambos Spyfiai.— Ir kiton fe- 
nės. Daugiau juokų, negu Ameri

koj munšaino. Šioje knygoje telpa net
72 “Džian Bambos spyčiai", eilės, 
pasikalbėjimai, humoristiški straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi.................................. 25c.
Žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuvos 

šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto
jos paveikslų, 126 puslapiai, kai
na .............................................. . 50c.
“O. S. S.” arba Šliubinė Iškilmė.— 

Vieno akto farsas, labai juokingas
perstatymui. Kaina

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

kurie gal geriau moka daly- Naujokaitį. Ji meluoja, buk 
kus paaiškinti, negu Vitai- Naujokaitis “nelegaliai įsi- 
tis, tai pavojus butų Susivie- briovęs” į SLA. seimą Čle- 
nijimui! Išeina, jog musų velande. Ištikrujų gi ir Nau- 
Susivienijimas stovi tik kaip jokaitis buvo teisėtas dele- 
ant vištos kojos. gatas.

Aš netikiu p. Vitaičiui, Įdomi šmeižikų psicholo- 
kad su musų organizacija gija. Per 6 mėnesius po sei- 
butų taip bloga, kad dėl mo jie tylėjo, ir tik dabar 

Musų Susivienijime yra penkių jam nepatinkamų pradėjo svaidyt žmones 
1 uvę visokių intrigų ir se-įnarių ji butų sugriuvus. Gal purvais. Sarmata! 
liau, kuomet vadinami tik penki balsai butų buvę Socialistas.
‘ tautiečiai” Įsigaudavo i prieš fašistus, tai ir viskas.
('entrą. Bet šitokio smalos Jeigu jau galima ką atvi- 
\ irimo da nekuomet nėra irai pavadinti SLA. “griovi- 
1 uvę. kais,” tai ^jta “garbė” pir-

Tik pagalvokite, kaip turi jmoj eilėj priklauso “broliui” 
jaustis patekęs į šitokią i Vitaičiui, kuris sėdi SLA. 
smalą niekuo nekaltas apli- jširdy ir tą širdį drasko iš vi- 
:antas? Organizatoriaus daus, skirstydamas narius į 

1 albinamas, jisai prisirašo visokias partijas, ažuot vie- 
] rie kuopos nieko bloga ne- ini jus visus į vieną kūną. 
i įanydamas, užsimoka rei- i Kaip visi fašistai, taip ir 
I alaujamą mokesnį, kuopa Vitaitis yra įsikalbėję sau 
{ražiai jį priima, pasveiki- baubą, kad komunistai yra

Ir “brolis” Vitaitis, savo 
proto visai nepavaitojęs, 
pyškina “Tėvynėj” ilgas ti
radas, teisindamas šitą ne
pateisinamą politiką, kurią 
į vedė organizacijon jo “bro
lis” Vinikas (seniau to ne- 
I udavo)!

Ateiviui.—Rašinėlio “Tei 
sybė” nespausdinome, nes 
tai betikslė fantazija. Musų 
skaitytojams reikia kuo dau
giausia informacinio pobū
džio raštų. Taigi prašome 
pamėginti sukurt ką nors 
reališkesnio.

Kanados farmeriuL—Ži-1 
nią sunaudosime, bet eilė
raščio nespausdinsime.

LIETUVIŲ LAISVES MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1936 METAMS.
Jos. Mačiulis — oirmininkas,

906 Prescott St. Waukegan, III.
J. Kužinskas — pirm. pagelbininkas, 

821 Prescott st., Waukegan, HL
Suzana Gabris—nutarimų rast.

730 McAlister avė., Waukegan, III.
Emilija Kernagis—turtų rašt.

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

726 — 8th St., Waukegan, in.
Kam Globėjai:

Jurgis Petraitis, Z. Gobris.
KnygMt:

S. Dambrauskas, J. Gauranskas.
Maršalkon:

G. Grinius, J. Skripka.
Susirinkimai bunia paskutinį nedėl-

vienam dr.nn.ii Tik «2
metams. Adams sta.. m.

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

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

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

“KELEIVIO” DRAUGAI! 
Pasiūlykite “Keleivį” kiek-

štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina
Kų reiškia meilė ir iš kar ji pa

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Kų reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras?
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 pirmų naktį? Ši
to nepasako jauniems ^gei, tėvai 
bažnyčia, nei mokyklai O MsūSihims 
labai svarbas, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet kų 
visi slepia, tų atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

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

‘Teisingas Patarėjas:”
Ar galima nustatyt busimo kūdikio 

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

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

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

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

į ginti kūdikį?į ' •
Mdteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

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

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

i a, o tuo tarpu slapta rašo 
Centro sekretoriui ir prašo 
11 žmogų atmesti!

Juk kiekvienas šitaip su- 
\iliotas žmogus pasakys,

aršiausi Susivienijimo ne
prieteliai. Aš nesu komunis
tas ir man nėra reikalo juos 
girti, bet galiu pasakyti tiek, 
kad kiek man yra žinoma, i

Farmeriai ir GYVULIŲ AUGINTOJAI
žerkite su GRYNAIS KORNŲ DISTILERIŲ GRŪDAIS, 
nes pigiau kainuoja. Dabar didesnis vartojimas, tad ir 
kainos žemesnės.

Specialės kainos pirkėjams, kurie vartoja dau.
Norint daugiau informacijų, klauskite pas:

FRANK ROZENAS
VNIVERSAL MTILLERIES, TAUNTON, MASS.

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

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

253 Broadw*y,
KELEIVIS

So«th Boston. Mass.
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LAS ClIdJETI LIETUVOJE
(Nuo musų lcor«* pondenti,; ir ii Lietuvon Laikraičių.) Ji

Davatkų “Vaina" Raudėnų Užkampyje.
Tolimam Žemaitijos už- Vieną sykį Bražaitė sun-Į 

kampy yra mažas m este lis kiau apsirgo ir buvo iškvies- 
Raudėnai. Pirmiau jis dai tas kunigas. Pamatęs ken- i 
vadindavos miesteliu, pa- čiamą skurdą, kunigas pa
skutiniu laiku išsikėlus vi- žadėjo Bražaitei išrūpinti į 
suris įstaigoms, beliko ma- pašalpą, kad palengvintų 
žai kam žinomas bažnytkai- paskutines dienas ir atimtų J 
mis. sunkią naštą tretininkių pir- i

Prieš kokį 10 metų Rau- mininkei. Tuo tarpu viską 
dėnai buvo garsus savo pra- girdėjo kartu buvusios slau-
eitimi: čia įvykdavo garsios 
muštynės, kurių svarbiausi 
dalyviai būdavo raudėnis- 
kiat Nemažai ir šiandien 
dar liko to laiko liudytojų 
su įvairiais kuno sužaloji
mais. Bet laikui bėgant, vis
kas keičiasi, tai ir Raudė
nai, atrodo, pakeitė savo gy
venimą. Šiandieninis Rau
dėnų ir apylinkės jaunimas, 
galima pasakyti, daugumoj 
kultūringas. Ne vien dėl to, 
kad išnyko muštynės ir kiti 
“ritieriškumai,” bet jų tar
pe paplito laikraščiai, kny
gos, daugiau, negu tarp li
kusių inteligentą. Taigi 
Raudėnai stojo į normalias 
gyvenimo vėžes ir nieko ne
begalima jiems prikišti. Ta
čiau be naujienų vis tiek ne
apsieinama.

Prieš keliatą dienų Rau
dėnuose įvyko skandalin
gas įvykis davatkų tarpe, 
kurių skaičius čia, tur būt, 
prašoka visus Lietuvos mie- 
s us. Čia veikia visokios jų 
organizacijos: pavasarinin
kai, abiejų lyčių apaštalavi
mai, tretininkai, ligonių 
slaugytojai ir kitokie. Akty
viausiai pasirodo tretinin
kės, kurių daugiais a yra.

Prieš trejus metus pas tre
tininkių pirmininkę apsigy-

gytojos ir joms kilo didžiau
sias nerimas: bus parūpinta 
pašalpa! Be to, artinasi Vi
si Šventi—šienapiutė uba
gams ir davatkoms!

Žut-but atimti Bražaitę, 
kad paskui nebūtų per vėlu. 
Bet kokiu budu? Kada?

Tretininkių pirmininkė, 
pas kurią gyveno Bražaitė, 
dėl išsikėlimo neprieštara
vo, tik už pustrečių metų

San Francisco Parodai Statomas Miestas.
KELEIVIS, SO. BOSTON.

Šis vaizdelis parodo, kaip išrodys Golden Gate 
San Francisco, 1939 metų parodai.

miestas, kuris dabar yra statomas ant salos, netoli nuo

Kunigui Nereikia Šįmet Namų Pastatų- 
Užlaikyt Savo Vaiko, ta Ui 23,000 fiOO Litų
Teismas atleido nuo tos pa- Lietuvoje nuolatos didė- 

reigos Pagirių kleboną. į ia ir namų statyba. Vien tik 
Buvusi Pagirių parapijos šiais metais pastatyta apie 

klebono kun. P. gaspadinė, 6,0(10 naujų trobesių, iš ku- 
p-lė G r., buvo iškėlus jam rių apie 70 skiriama pramo- 
teisme bylą, reikalaudama nės įmonėms, šių namų sta- 
užlaikymo savo vaikui. tybai šįmet išleista 23 milio- 

Šiaulių apygardos teisme nai litu. 1934 metais naujų
! ji įrodė, kad kunigas P. yra namų buvo pastatyta 4,500 
jos vaiko tėvas, ir teismas ir jų statybai išleista 19 mi 
priteisė jai iš kunigo po 30 lionų litų; 1935 metais pa
irtų kas mėnesį vaiko užlai- statyta 3,600 naujų namų ir 
kymui, pakol vaikas susi- išleista 17 milionų litų.

UŽ ŽMOGAUS NUŽUDY
MĄ TIK 4 METAI KALĖ

JIMO.
O už komunistinius lapelius 

—10 metų katorgos.
Šiomis dienomis Kauno 

apygardos teismas sprendė

ŽMONĖS GYVENA DAR 
PRIMITYVIŠKU GYVE

NIMU.
Varėnos apylinkės labai

VIENUOLĖS IŠVILIOJO 
PINIGUS.

Kalvarijoje savo laiku ap
sigyveno kaž kokios vienuo-

J. Šalčiaus bylą dėl žmo-
taSsStaTrėtolavo atlTgiJ jgįj '““S*“ • “k'°

nenorėje girdėti ir, kitokios j a~“nes^at,
išeities nesant, nutarė isvog-1^ vakaruškos.

a“ nU° • Cki’ fe Po iŠ laiko, pradėjo
SS lank>di

veik visi mažažemiai, nebe

ja, tai tik Amerikoje esam 
. čių giminių ar šiaip kieno 

Jaunasis J.: norg padedami. Rankomis

lauks 14 metų amžiaus.
Bet nuskriaudęs merginą,

; kunigas nenorėjo jai nieko 
i mokėti. Viena, jam gaila pi- 
| nigų; o antra — sarmata 
į nuo žmonių, kad gaspadinė 
jį paėmė už apykaklės.

Taigi jis apeliavo į aukš
tesnį teismą.

“Lietuvos Žinios” dabar 
praneša, kad Apeliaciniai 
Rūmai Šiaulių apygardos 
teismo sprendimą panaiki

“gSi"°iaą’iW grabo'kn- ™ ir M mokes"< * kuni«° 
:^Xa&roj?Sdu°os p1-nuskriaustai ™^nai at- 

nigus ir aprašys turtą. Bet,
kai iš senutės išviliojo kelia-
jų tūkstančių, tai ir pasiaa-

nuskriaustai 
metė.

Tai ve, koks “teisingų
mas” Lietuvos aukštesniuo-

ti. Bražaitės norėjo bent ke-1* ,-- , - , • , _.';nors padedami. KanJ
lios slaugyto jos — pagarsė- b?vo’ šaulys ir turėjo kuliama., rankomis vėtoma,
josios davatkos, bet buvo “mSS gaidystas PįeJ?

buvo labai drąsus. Vakaruš-, nės^ie^inte^ės^plačda?ži"ji pagciuą u -- a
art‘mlaUSlą koše jisai susipyko su vaiki- “

' Vieną sekmadienį, prieš d^Tri^gį ~
Šalčių du gnu Vieviu-

' atku’buvo jaXi^7sS’- vis Pataikė BaIčiui > širdi ir 
vauų duvo jaučiamas susi- t ieto -.

žmogžudys buvo patrau- jautesi neramus bruzdeji- teisman ir Kauno apy-
raAamSr'BM d^ko: teismas dabar „u&

paslaptį moka išlaikyti ir Kįfojį, ketunems metams
viskas praėjo ramiai. B.'Fogeloviėius, kuris

Atėjo paskutinis sekma- nieko nenuž«da ir niekam

TfSniK n£±*j?-
r - - mo, nes pas jį žvalgyba ra-veno nare Brazaiti, kaipo ■ savo bendradarbėmis, 

senatvės prislėgta ramiam Jai išvykus, viskas buvo do lapelių-

re “globojimo” pertrauka. 
Nukentėjusi pajuto, kad tu
ri reikalą su nesąžiningais 
asmenimis, į pagelbą pasi-

se teismuose

ALYTUJE UŽSIMUŠĖ 
ŽMOGUS.

i Organizacijų jokių nera, 
o be organizacijų žmonės 
bejėgiai.

---------------  Į apsieita ir be muštynių. Bu-
RADO NUŽUDYTĄ PRE-1 vo sužeisti du žmonės.

KYBININKĘ.
Veviržėnuose rasta negy-

sąlyga kad ji po s-ivo m,r- mai tariant, pasisavino Bra-. Kiekyi d į
ties paliks savo turtą, kuns sau.. . . , r ;etuvos miškuose Draside-susidėjo iš aplūžusio stale- Tretininkių pirmininke Lietmo®miškuose praside
lio ir suloDvtu draDaruf namuose berado tuščią kam- aa aaix. • misKa^ Kerta no ir sulopytų orapar.ų(. . kur sU>vėjo Braža^, io. mas, rūšiuojamas, gamina- 

Laikui bėgant, salia treti- etoipitc mas išvežimui i užsieni,
įlinkių organizacijos isistei- Anio tai*rsšn “Lietuvos Par^avimui vietos gyvento

jams, statybai ir tt. šių metų
JiniAių A ie tei rašo
gia nauja—ligonių slaugy- Uki£nkas/>
tojų, kurių tikslas slaugyti miško___________ darbų sezonas 'jau
ligonius savo ir kitų organi- «plRK1T MERGAITĘ Pasidėjo Šiuo metu miš- 
zacijų, rinkti maistą, dra-į io CENTŲ.” kuose dirba per 5,000 darbi-
bužį ir kitką. Į šios organi 
zacijos valdybą Įėjo pagar
sėjusios davatkos, kurių 
darbai anksčiau paminėtose 
organizacijose labai verti
nami. Su pasišvenzimu jos 
ėmėsi naujų pareigų ir daž
nai pradėjo lankytis pas pir
mininkę, kad paguostų su
vargusią Bražaitė ir įkvėptų 
naujų jėgų. Iš pradžių vis
kas ėjo kuo puikiausiai ir 
visi buvo patenkint. Vėliau 
pas karšinčių pradėjo užei- 
dinėti didesnis slaugytojų 
skaičius, kažką patylom 
šnibždėtis. Pirmininkė iš 
pradžių nieko bloga nema
nė, bet ilgainiui pati Bražai
tė pradėjo reikšti nepasiten
kinimą užlaikymu, maitini
mu ir kitkuo. Prasidėjo tarp 
tretininkių pirmininkės ir li
gonių slaugytojų intrigos, 
ypač jos sustiprėjo, kada 
pirmininkė kartą pažadėjo 
visas “slaugytojas” išvyti.

Slaugytojų valdyba su 
savo narėmis pradėjo Bra
žaitei įkalbinėti, kad pirmi
ninkė gerai jos neprižiūri, 
r.emaitina ir ėmė vilioti iš 
jos geresnes drapanas. Pir
mininkė prieš tokius jų žy
gius pareiškė protestą, esą 
ji (Bražaitė) neturinti tei
sės dalyti savo drapanas, 
būdama jos visiškoj priežiū
roj. Tada slaugytojų orga 
nizacija nutarė Bražaitę iš 
tretininkių pirmininkės at
imti ir pasidėti pas save 
nes jos numatė, kad Bražai
tė buvo gausiai šelpiama iš 
artimiausio dvaro ir kitų 
pasiturinčių žmonių, kas jas 
dar labiau paskatino.

„ . ninku. Atsiradus žiemos ke-
Manampolej per Visų iju^ prasidės miško išveži- 

Šventų jom arką buvo toks mas Prie kirtimo ir išveži-

Daugiausia namų stato
ma Kaune. Šįmet Kaune 
namų statybai išleista 7 mi
lionai litų. Kaime statyba 
ųmet taip pat pagyvėjusi. 
Tik bėda, kad jaučiamas 
statybos medžiagos truku
mas. Ukininkai šįmet ypač 
Jaug pastatė gyvenamų na
mų, maudymosi pirčių ir 
iaujų linams minti. Mat, 
kaimai skirstosi į vienasė- 
džius, tai reikalingi nauji 
namai.

LIETUVOJE NYKSTA 
LAUKINIAI PAUKŠČIAI.

Paskutiniaisiais metais 
Lietuvos miškuose gerokai 
priaugo kiškių, lapių ir ku
rapkų. Tik nesulaikomai 
nyksta tetervinai, antys, žą
sys ir kiti laukiniai paukš
čiai, kurie reikalauja žmo
gaus nepaliestų žemės plo-

I mų statybos nukrito nuo 
laiptų apie 60 metų amžiaus

KRUVINOS VESTUVES, senuku Juozas Linkevi-t Pelki ir lau.
cus. Tą pači, dieną buvo yra di_Utenoje buvo vienam na- 

. me vestuvės, kurių metu ne
apvežtas Alytaus apskričio dįda ; ki.
ligoninėn ir mirė. - -J

KAPOJA ALGAS.

mo priežastis. Taip pat ma
žėja ir vilkų skaičius. Vilkų 
nykimo priežastimi yra miš-

va savo bute Sorė Liurvičiu- į 
tė. Aplinkiniai gyventojai į į 
matydami, kad jos parduo
tuvė visą dieną uždaryta, 
įtarė, kad yra kas nors ne
gera ir pranešė policijai. At
plėšus buto duris rasta šei
mininkė negyva. Galvoje 
pastebėta smnrto žymių. 
Matyt, plėšikų pužudyta.

JAUNIMAS TVIRKSTA.
Alovės miestely, Alytaus i 

apskrity, pradėjo labai tvir- ‘ 
Irti jaunimas. Vos 13—14 
metų berniukai pasmirdę 
degtine, su papirosais dan
tyse vaikščioja ir įvairiais 
žodžiais kliudo praeivius.

Untffaay’aiM bietcviij Darbininkų
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga
Išeina da karta per mėnesį

ff
Lai-

atsitikimas. Gedimino gat- rnn čia žipmn m i Skuosti asiK džia Ura?. Soc. Part. Liet. įkyrias, ve kokių 10 metų berniukas Tarbo\p?e 25^ "NA'U0,, CANGA S“v
vedėsi už rankos mažą mer- kų. Prie kirtimo per dieną
gaitę, saukdamas yerksle- darbininkas uždirba 3—4 Ii- 
nanciu balsu: ‘Pirkit šitą 0 išvežimo žmogus 
mergaitę uz 10 centų. Pi- su arkliais ir vežimu gauna 
paų tik 10 centų. Valgyt la- per dieną 6—12 litų. Dar
bai nonų. Pasigailėkit varg- bas atiduodamas akordi-

se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris. 
Adresas: N. BANGA

C. Paragruav No. 1480.
MONTEVTPFO FRUGUAY.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rūšies stcolkius pa- 

sig-arsir.insus, kaip tai: pajieško- 
jimns apsivedimn, įvairins prane
šimus, pardavimas, pirkimus, 
skaitome po 3c už Sedj už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimam 
kaina 50c.

L’ž pajieškojimus giminią arba 
draugų skaitome po 2c už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimss giminių ir drau
gų skaitome tik po lc už žodį.

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

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

K ¥ K E I V I S 
Ž5> B!tOAUWAV 

SOUTH BOSTON, MASS.

Istijo-is. . t
u.Į S

Kamajų valsčiaus taryba kų sumažėjimas. Gamtinin- 
nutarė valsčiaus tarnauto- kai sako, kad kasmet Lietu- 
jams dar sumažinti algas. į voje gimsta tik apie 100 vil- 
Jaunesnysis raštininkas vie-ikų. Tačiau kasmet jų dau- 
toje 100 litų, gaus tik 75 Ii-giau žūsta. Tuo budu, vilkų 
tus į mėnesį. skaičius ima mažėti. Tik šį-
----------------------------------- !met kaikuriose vietose yra
PARDUODU LIETUVIŠ

KUS BALANDŽIUS.
Juodgalviaf. rud
galviai, gelton- 
galviai ir balt
galviai. Prisiun
čiu į visas dali? 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą

GEO.
BENDORAITIS 
520 Wii«on St„TV iison 5? T— Ii • •

VVaterbury. Cona. Idraugiją.

privisę daugiau vilkų, nes 
pernai jiems veistis buvo 
labai palanki žiema.

Neti-ukus Lietuvoje bus 
pradėtos ruošti vilkų me
džioklės. Lietuvoje yra apie 
10,000 medžiotojų. Jie visi 
susiorganizavę į taisyklin
gos medžioklės ir žūklės

Tsb.

so siratos, našlaičio. Pir
kit!”—Vienas praeivis pa
davė vaikui pinigą. Berniu
kas priveda mergaitę ir sa
ko: “Prašau, ponuli, priimti 
šią mergaitę.”

Mergaitė pažiurėjo Į “pir
kėją” ir sako:

“Aš nenoriu su tavim ei
ti.”

“Kodėl nenori?” klausia į 
jis.

“Todėl, kad aš noriu būt 
su savo broliuku Juozuku... | 
Mudu susitarėm tik tyčia, 
taip daryti. Mes tik pinigų 
gauti norėjom ir gardžių 
bandukių nusipirkti, ba mu
sų pamotė pinigų ant ban
dukių mums neduoda.”

Taip paaiškino “parduo
damoji mergaitė.

mai.
Daugiausia šią žiemą miš

ko bus gaminama Biržų, 
Rietavo, Žalgirio, Šakių, 
Raudondvario, Panevėžio, 
Pajūrio ir Kėdainių miškų 
urėdijose. Taigi tautininkų 
valdžia smarkiai miškus 
naikina ir žmonėms jau sun
ku gauti malkų.

Visiems užsieny gyvenantiems 
lietuviams „Lietuvos Žinios* 

metams tik'6 doleriai.
Norėdami palaikyti ryšius su už

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

KOKIUS DIEVUS ŽMONES
GARBINO SENOVĖJE?

RADO MIRTINAI PRI
MUŠTĄ 2MOGŲ ANT 

KELIO.
Šiomis dienomis Krosnos- 

Liudvinavo plente, Buktos 
girininkijos pamiškėje, au
tobusas, eidamas į Mariam- 
polę, rado be sąmonės mir
tinai primuštą Ramanavo 
kaimo gyventoją Joną Bat
vinį 23 metų amžiaus. Nu
gabenus į apskričio ligoni
nę, po 4 dienų mirė.

i
kuris metams tekaštuoja uk fe dole
riai, pusei metų 3 doleris..

Jei vienai šeimai per brangu — 
susidėkit dviese ar trise.

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

Kas atsiųs savo adresą — gaus ne
mokamai 1 egz. susipažinimui. 
Rašyti: „Lietuvos žinios” Kau-

Gedimino 38. Lithuania.

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

Senovės Lietuvių žinyčia

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

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo apd.—11.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį”. Adreauokit sekančiai:

253 BROADVVAY SO. BOSTON, MASS.

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

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

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

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

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

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

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

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 
KULTŪROS ŽURNALAS 

Tilžės gatvė 158, ŠIAULIAI. Lithuania.
»«lV«

i
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Automobilius užmušė Marą 
Kulėšiutę.

Aetono miestely, netoli 
nuo Bostono, pereitą nedėl
dienį automobilius užmušė 
Marę Kulėšiutę, 13 metų 
amžiaus mergaitę. Nelaimė 
įvyko ant Povvder Mili road, 
netoli Kulėšių namų. Mer-

Pereitą sąvaitę Svmpho- ęaitė bėgo per kelią į gatvė- 
ny rūme kalbėjo 3 Ispanijos karį. tuo tarpu smarkiai va- 
delegatai. Jie aiškino fašis- žiučdamas automobilius ją 

parmušė ir ant vietos už
mušė.

BUS DIDELĖS GEDULOS 
PRAKALBOS.

Nuslėpė didelį Ispanijos 
reikalais mitingą.

Lietuvių M. Žinyčia minėjo 
11 metų sukaktį.

Lietuvių M. Žinyčia 20 d. 
gruodžio vakarą minėjo sa
vo 11 metų sukaktį. Tuo tik
slu buvo parengtas bankie
tas. Salė buvo dailiai išpuo
šta pušų ir ąžuolų šakomis,

Jis ragino lietuvius daugiau Tyrinės, ii kur eina komu-1 GYDYTOJŲ ADRESAI
rūpintis šios šalies gyveni
mu, ginti demokratiją ir žiū
rėti, kad į musų organizaci
jas neįsibriautų fašizmas.

Svečių galėjo buti apie 
200', jeigu ne daugiau. Ma-

nistinė propaganda.

Tūlas Phillip Sherman iš 
Somervillės įnešė legislatu
ron bilių, kad butų paskirta 
iš 11 reprezentantų ir 5 se
natorių komisija ištirti, iš 
kur yra platinama komunis-

TeL Trobridge 6330.

Dr. John

South Bostono lietuviai mi
nės liūdną 10 metų sukaktį.

Šiomis dienomis sukako,^ žvėriškumus Ispanijoje, 
jau 10 metų, kaip ginkluoti įmonių buvo nepaprastai 
smurtininkai nakties laiku ^aiig. Aukų publika sumetė 
užpuolė teisėtą Lietuvos ies$300^ovai su kfuvi. 
žmonių valdžią, ginklais ją n£oju fašizmu Bet buržua_ 
nuvertė,^ tautos atsto\us iš zjn- gostono Spauda nepa- 
Seimo išvaikė ir įkūrė fasis- ie tai p • • -
tmę diktatūrą, kuri vargina r
musų tėvus ir brolius iki šiai. ' _________
dienai. i D ,.

šitai liūdnai sukak-, Radio programa.
South Bosto-

_____  _____ ______  tesi daug pažangių profe-
kurios kabojo ant sienų ir sionalų ir biznierių netik DrOnauanda Massachu
nuo lubu Tai dauo- urisidė-! vietimih bet ir iš toliau. Nuo- propaganaa Massacnunuo įuoų. i ai aaug pnsiae valstijoj. Butų daug
jo pne sventadiemskos nuo- . DU/.° JaDai. seia J
taikos. Vakarienė buvo pa. į žmones skirstėsi vakaru pil-
ruošta labai gardžiai. Per nai patenkinti 
visą vakarą grojo A. Buinio

darbas, kad 
kokia nors komisija ištirtų, 

Rep iš kur ateina žiema.

(BBMY8)
LIETUVIS GYDYTOJ AS 

Valandoe: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir Sventadie tinto 

nae 10 iki 12 ryta
278 HARVARD STR JI ET 

kamp. Inman at. arti Centi 11 akv, 
CAMBRIDGE. MAS?.

J. Jurelionytė laimėjo do
vaną Portia mokykloj.
Jennie Jurelionytė, jauna 

Haverhiilio lietuvaitė, kuri 
lanko Portia Lavv School, 
šiomis dienomis laimėjo pri-

Taigi šitai liūdnai sukak-, programa. dlįinbU1iacLe'Snkyb^SoPpT
čiai paminėti, South Bosto- * Ateinantį nedėldienį, Bo- skyręs už pasižymėjimu.
no ir apylinkės lietuvių dr- stono lietuvių radio progra- ' * ---------------
jų Bendras Komitetas ren- ma bus tokia: Bėgant eleyated trauki-
gia gedulos prakalbas 27 d., y South Sea Echos hava- miest0 viršum su 300 
gruodžio vakarą. Jos įvyks jįgka orkestrą iš Stoughton; pasažierių, užpereitą sąvai-

nei vieno zo-

South Bostono Lietuvių Sa 
lėj, E ir Silver gatvių kertėj. 
Prasidės 7 valandą.

Kalbėt yra pakviesti šie 
kalbėtojai:

1. Jaunuolis Kondratas, 
tik šiomis dienomis atvykęs 
iš Lietuvos.

2. M. K. Sukackienė, ži
noma Worcesterio lietuvių 
organizacijų veikėja.

3. “Keleivio” redaktorius 
S. Michelsonas.

Be to, bus keliatas gerų 
solistų daininkų, klasiškų 
šokikų ir muzikų.

Bendras Draugijų Komi
tetas kviečia į šitas liūdnas 
sukaktuves visus South Bos
tono ir apylinkės lietuvius. 
Ateikit visi. Įžanga nemo
kama.

tę mirė prie kontrolių sėdė- 
, ...... „ jęs motormanas. Laimei, ki-
kus, dainininke iš Montello. žmogus sustabdė trauki- 

Pradžia 9:30 ryto. Klau- nį, kitaip butų galėjus įvyk- 
sytina ant 830 kilociklių. ti baisi katastrofa. •«

2. Vera Putvinskaitė-Bel-

Žuvėdra nukando žvejui 
nosį.

Pereitą nedėldienį Bosto
no uostan atėjo žvejų laivas 
“Isabal Parker,” atvežė 
55,000 svarų žuvies, vieną 
žuvėdrą- ir vieną žvejį be 
nosies. Žvejai papasakojo 
šitokią istoriją: kai jų lai
vas buvo apie 50 mylių nuo 
kranto, ant juros siautė 
smarki audra. Vėjas buvo 
toks stiprus, kad nešiojo ju
dų paukščius kaip skiedras. 
•Vieną žuvėdrą jis taip 
smarkiai metė į laivo burę, 
kad paukštis pritrenktas nu
krito ant laivo denio. Žve
jai nusinešė jį į laivo vidų, 
atgaivino, išdžiovino ir pra
dėjo jį šerti supiaustyta žu
vimi. Bet žuvėdrai geriau 
patiko vieno žvejo nosis, ne
gu žuvis, ir ji griebė už jos 
savo aštriu snapu. Dabar tas 
žvejys turės gyventi be no
sies.

DIDELIS METINIS

B ALIU
Rengia Cambridge'aus Lietjnos Dukterų ir Sūnų Dr-ste, 

Naujų Metų Dienoje, Pėtnyčioje.

1 SAUSIO-JAN., 1937,
Pradžia nuo 4 po pietų ir tęsis iki vėlumos.

CYPRUS SALE.IE,
40 PROSPECT ST., CAMBRIDGE, MASS.

Gerbiamieji Lietuviai:
Kviečiame visus dalyvauti ir linksmai pradėti Naujus 

Metus. Bus Gera Muzika, kuri linksmins jaunus ir senus.
Taipgi bus gero Alaus ir kitokių Gėrimų. Bus visokių 

užkandžių sulyg skonio. Įžanga stebėtinai pigi.
Vyrams 40c.; Moterims ir Merginoms 25 centai.

Nepamirškite! Naujų Metų Dienoje puikiai pasilinks
minti. Smagumo bus visiems.

Visus kviečia KOMITETAS. 
Iš kitur atvažiavus išlipt ant Central Sq.. ten ir svetainė

’KKgžvSSKKgy g s.S gagą s a a g s g

orkestrą. Buvo ir kitokių pa- 
marginimų. D-ro Basanavi
čiaus vyry kvartetas gerai 
sudainavo porą dainų. Jur- 
kevičiukas ir Gaidamavi- 
čiukas gražiai pagrojo kor
netais, o jaunasis L. Buinis 
puikiai pagriežė ant smuiko.

Tarpe dainų ir muzikos 
buvo ir kalbų. D-ras Repšys 
davė keliatą labai gerų pa
tarimų apie maistą, o S. Mi
chelsonas ragino pažan
giuosius lietuvius vienytis Į 
laisvąsias organizacijas ir 
kovoti už demokratiją taip 
politikoj, kaip ir religijoj. 
Karštai tam pritarė ir min. 
Kubilius, kuris apgailesta
vo, kad yra daug laisvų pro
fesionalų ir biznierių, kurie 
dažnai tarnauja juodajam 
internacionalui. Jis prilygi
no tokius prie beždžionių.

Žinyčios B&nkieto Komi- Norma Millen norėjo nusi- | 
tetas taria ačiū Buiniams, nuodyt.
Dr. Basanavičiaus vyrų Norma Millen, kui •ios vy- 
kyartetui, bankieto seimi- ras Murton Millen buvo ne- į 
ninkėms Emilijai Sank, Ru- gej^j nužudytas elektros 
piemene1, Steponkienei. šu-1 kėdėj už žmogžudystę plė-< 
nlienei, Narauskienei, Vai- šiant banką, pereitą sąvaitę' 
gauskienei ir visiems lą- atsigėrė nuodų ir buvo nu- 
terns, . kurie prisidėjo Pne, vežta miesto ligoninėn. Ji 
Žinyčios 11 metų sukaktu- yra kunigo duktė, bet buvo 
vių bankieto surengimo, o susidėjus su plėšikais ir už 
taip pat aciu visiems sve- jų Ištekėjus. Kai jos
ciams, kalbėtojams ir biz- plėšiką vvrą valdžia nuga- 
męnarn^ kurie mus parėmė. labijo> dorina ištekėjo už

L. Z. Bankieto Komitetas, kito vyro, bet turbut nebuvo Į

Automobilius suvažinėjo 
Linskių vaiką.

Einant skersai Old Colo- 
ny bulvarą, South Bostone, 
buvo automobiliaus suvaži
nėtas Linskių vaikas, 8 me
tų amžiaus Jonukas.

laiminga,
dytis.

jeigu nutarė zu-į

ant Randos

MEDICINOS
Telefontr 21X24 
DAKTA?A8

C. J. MIKOLAITIS
Valandos: duo 2 iki 4 po lietų, 

nuo 7 iki 8 vikare.
107 SUMMER STREI IT, 

LAVVRENCE, MAS:.

DR. G. L. KILLORY
60 Scollay Sųuare, Roctj 22 

BOSTON Telef. Lafayette 237!
arba Somerset 2044 J 

Specialistas Kraujo, Ialtitų ir
Nervų Ligų.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. h 
Nedėliosi, nuo 10 ryt. iki

I
su visais įrenginiais, I 

Gali matyt bile laiku. ■

IiIĮį«ti•
J

BENDRAS BALIUS
Rengia Bendrai Trjs Seniausios Draugystėj: D. L. K. Vytauto, Lie
tuvos Dukterų ir Sūnų ir Lietuvių Balso Draugystė,

KALĖDŲ ANTRĄ DIENĄ

GRUODZIODEC. 26, 1936 
LIETUVIŲ SVETAINĖJE,

E ir Silver Street*, South Bostone.
Pradžia 4 vai. po pietų ir tęsis iki 12 vai. nakties.

Visieno^yra žinoma, kad šios trys draugystė.- palaiko draugiškus 
ryšius su visais lietuviais, todėl ir kviečiame lietuvių visuomenę į 
musų padengimą. šis balius bus įdomus tuomi, kad atsilankiusieji 
turės progos pamatyti D. L. K. Vytautą ir Birutę uniformoj apsi
rengusius.

PUgeidanjama, kad mergaitės ir berniukai nuo- 5—15 metų am
žiaus ateitų lietuviškais kostiumais apsirengę, už gražiausius kos
tiumus bus duodamos dovanos. Vytautas su Birute irgi bus tokio 
amžiaus, jiedu atstovaus minėtas draugystes ir ves maršą. Vietos 
užteks visiems, yra nusamdytos trys svetainės ir grieš dvi geros 
orkestrus. Viršutinėje svetainėje grieš amerikoniškus ir lietuviškus 
šokius; o apatinėje, Birutės orkestrą linksmins jaunus ir senus lie
tuviškais šokiais. Valgių ir gėrimų bus įvairių ir kiekvienas galės 
pasirinkti sulyg savo skonio. Yra dedamos pastangos kad visi sve
čiai butų patenkinti. įžanga žema: Vyrams 35c., Moterims ir mer-į? - = = ?5 X XX x x xxxB's'gJpgš'gsš,as;

Linksmų Kalėdų ir Naujų Metų

Since r e Gootf ILishes ...

j ginoms 25 centai. Kviečia KOMITETAS.

Specialus Pasiūlymai Kalėdą Šventėms 
SULLIVAN’S L1QUOR STORE

DIDELIS METINIS BALIUS
Lietuvos Dukterų ir Sūnų Draugystės. So. Bostono, 

Penktadieny, SAUS1O-JANUARY 1 d. 1937 m.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
E ir Silver Street*, South Bostone.

Prasidės nuo 4 po pietų iki 12 nakties.
Užimtos abidvi Svetainės ir bus dvi geros orkestros— 

AL STEVENS viršutinėje ir gera žemaičių orkestrą gros 
apatinėje. Bus skaniausių valgių ir gėrimų. . Įžanga vy
rams 35c. Moterims 25c. Maloniai kviečiame visus atsi
lankyti ir smagiai praleisti laiką, pradedant Naujus Me-

{tus. RENGĖJAI.

Ruimai
5 kambariai 

gražioj vietoj.
Renda pigi.

235 — 3-rd Street, So. Bostone.
• - " —

PIGIAI PARDUOSIU
3 saliunai parsiduoda gerose vieto

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

R. J. VASIL
409 Broad*ay. So. Boston, Mass.

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

FLORENCE OIL BURNERS 
ŽEMOS KAINOS.

I Nauji ir Vartoti Angliniai Pečiai. 
Mattress ir Linoleum Pigiai.

♦ SOUTH BOSTON STOVE 
į EXCHANGE

268 Broadway, So. Boston.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AI. 
(Insured 
Movers)

Perkraustom Į 
čia pat ir į to- i 

limas vietas. ;
Saugi priežiūra, kaina prieinama. t 

326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4C!8

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office TeL So. Boston 0948. 
Res. 251 Chestnut Ave^ 
Jamaica Plain. Mass.

Res. Tek Jamaica 1028-M.

T e L So. Bostm 36*. 
DAKTARAS

A. L. KAPOCiUS
LIETUVIS DENTIS AS

VALANDOS: Nuc 9 iki Iš dienų 
Nuo 2 ik 9 rak.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 r. pt

tik aus arua.

Seredomis iki 12 die:ų- 
Ofisas “Keleivio” ntioe.

2*1 BROADVVAY, tarp C ir D at. 
SO. BOSTON. MAS:.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas skis a:itiesinu 
ir amblyop iškošė (akiote) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Bostcrų

TeL Ualvsrsity

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVI DENTISIt 
/ALANDOS: M tr 14.

678 Massachusetts Ave^
(PRIE CENTRAL SK* £RO) 

CAMBRIDGE. MAi

South Bostone sudegė stiklo g, 
dirbtuvė.

Šiomis dienomis South Bo- Į 
stone ugnis sunaikino stiklo | 
kompanijos dirbtuvę, kuri j 
stovėjo prie A streeto. Trio- į 
bėsys buvo medinis, todėl į 
greitai užsidegė ir supleškė- t 
jo ligi pamatų, nors buvo | 
sušauktos net penkios ugna- | 
gesių komandos. Kovojant 5 
su liepsnomis, du ugnage- | 
šiai buvo sužeisti. Kadangi | 
dirbtuvėj buvo daug kito *
(“pūdės”) langams kituoti 
ir visokių malevu, tai pra
dėjus toms medžiagoms 
degti, ėmė kilti baisus durnų 
debesiai, kurie užtemdė vi
są South Bostono padangę.
Nuostolių gaisras padarė g 
apie $150,000. |

W. Lynne kalbės “Kelei- g 
vio” redaktorius.

Ateinantį nedėldienį, 27 | 
gruodžio, įvyks bendros 4 f 
draugijų prakalbos 2 valan- * 
dą po pietų, Piliečių Kliubo 
salėj, 25 Camden st. Kalbės 
“Keleivio” redaktorius St.
Michelsonas.

Prakalbas rengia šios 
draugijos: šv. Kazimiero, į 
šv. Juozapo, šv. Onos ir Lie- *
tuvos Sūnų ir Dukterų. Visi g alus, BONKOMIS, KENUKAIS ir KEISA1S. 
Lynno ir West Lynno lietu- g — ■ ■ ■ ■ ■■■
viai prašomi susirinkti pa- * 295 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
įkirtu laiku, lygiai 2 valan- g DYKAI PRISTATYMAS. Tel. SOU-th Boston 9772
d.ą po Įlietų. .< ‘ r.

295 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

KALĖDŲ DOVANOM PUIKI
1 Kvorta Geros Degtinės, 1 metų senumo 
1 Didelė Bonka Gero Vyne už abu

PILNA KVORTA DEGTINĖS 100 Proof .. $1.25
1 METŲ SENUMO tik už

PROSPERITY $1.19
GOLD RIBBON—90 Proof kv.
1 metų sena. Sample pante 65c.

NARRAGANSETT 98c.
90 Proof Tikra Degtinė kvorta

TIKRA DEGTINĖ 98c.
COLONIAL HOUSE pilna kv.

PILNAIS GALIONAIS-
90 Proof

Narragansett .......... $3.90
90 Proof— 1 metų senumo
Gold Ribbon .........  $4.25

-DEGTINĖ—PUSĖ GAL.
90 Proof

Narragansett ........... $1.95

i
90 Proof—1 metų sena
Gold Ribbon . . .. $2.25

100 Proof—1 metų sena.
Prosperity Winner

' 100 Proof—1 metų sena
$4.50 Prosperity Winner $2.45

ROMAS—90 Proof 
Buccaneer Kvorta $1.35

BRANDY
V. O. Didelė Bonka $1.49

Cuban Club Kvorta $1.09 Granada Did. Bonka $1.35

GIN*Ė, KVORTA—89c.—$1.15^-$1.55.

VYNAS—PORT, SHERRY IR KITI 
Didelės Bonko* 39c. Taipgi 3 Bonkos už $1.00. 
Kvortomis, — 50c. 75c. ir $1.00.
Pusė Galiono — 85c. 95c. ir $1.15.
Galionais, — $1.45, $1.75 ir $1.95.

ir

KOMBINACIJA

*1.55

SULLIVAN’S ......... $1.49
PRIVATE STOCK—90 Proof kv. 
18 mėnesių sena, tikra degtinė.

St.

L St. Uquor Store
Parduodam geriausius įvairių rusių 

TONIKĄ, DEGTINĘ, ALŲ Ir VYNĄ
Visokiose įtalpose: Bonkoms. Gor
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir 
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 
įvairiausias.
Pokiliams. Vettuvėmt. Namuose Vai
šėms ir Baliams. Specialiai kainos 
sumažinamos. Pristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak. 

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

195 L STREET.
SO. BOSTON, MASS.

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (atorage) už 
2 nuošimčiu nuo daiktų vertės.

1854 DORCHESTER AVĖ, 
Arti Ashmont Stoties

DORCHESTER, MASS.
TeL TALbot 5208.

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PI )VAS 
Daro visus legalius dok. mentus 

317 E STREET] 
(Kampas Broodsra/) 

SOUTH BOSTON, M ' SS.
Telefonas: South Basto- 2732 

Namų: Talbot 2471.

BAY VIEU’ 
MOTOR SERVICE

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

Kalėdoms Dovanu
4

LAIKRODŽIŲ, ŽIEDŲ, RAŠOMŲ PLUNKSNŲ, 
BRANZOLIETŲ, LAKETŲ

Vėliausios Mados ir labai pigiai.
• ' . .

Perdirbk savo seną laikrodį arba žįędą į vė
liausios mados, mes jums patarsime kaip 
padaryt, busit labai patenkinti, užeikite per
sitikrinti.

Taisom laikrodžius, žiedus ir akinius. Darbą gva- 
rantuojam.

PARDUODAM RADIOS IR OIL BURNERIUS 
GERIAUSIŲ KOMPANIJŲ.

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 BROAOWAY, SOUTH BOSTON.

-- TeUfoau: SOU-th Boston 4649.

PASITARKIT SU

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

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

DR.GRADY32^£SŠl 51
Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.

Teleph <no 

So. Bo-ton 
įor.s

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENT .RA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automo lilim ir 
Trokus visokių išdirb įsčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — sa'minkai.

Taisymo ir demonstraviir j vieta: 
1 HAMLIN STRLGT 
Kamp. East Eiglvh SL 
SO. BOSTON, MASS.

tĮII—milllllllllllll Į ....................H iii I mi IiIIIHUi IĮ n H II I I

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

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

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

258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MA SS.
Telefonas SOUth Boston 4«86.

Brocktono ofisas: Tel. Brockton 4110
16 Intervale Street,____________ Montello, Ma a.

t




