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Vokiečiai Pradėjo Karą 
Prieš Ispanijos Valdžią

PAGROBĖ DU LAIVU, O Į negalėjo teisėtos ispanų val- 
TREČIĄ APŠAUDĖ. džios nuversti, tai Berlyno 

banditai pasiryžo šitą smur
tą atlikti.

Francuzija ir Anglija šio
mis dienomis yra pasiuntu- 
sios Italijai, Portugalijai, 
Vokietijai ir Rusijai reika
lavimą nuo Naujų Metų su
laikyti ginklų ir žmonių 
siuntimą Ispanijon. Rusija 
tam pritarė, bet fašistinės 
valdžios dar nieko neatsa
kė. Paskutiniai įvykiai aiš
kiai rodo, kad fašistinės 
valstybės visai nemano savo 
pagalbą Ispanijos bandi
tams nutraukti.

Šitaip dalykams stovint, 
Francuzijai ir Rusijai nieko 
daugiau nelieka, kaip tik 
remti Ispanijos valdžią. Ir 
jos gal sutiktų tokią para
mą duoti, jeigu pne to pri
sidėtų Anglija. Bet Angli
jos politika labai neaiški. O 
be Anglijos pritarimo Fran
cuzija nenori karan įsivelti.

Fašistai tuo tarpu elgiasi 
be jokių ceremonijų. Jie tu
ri jau suėmę ir laiko į savo 
uostus susivarę 7 Rusijos 
laivus: “Krasnyj Profin-
tem,” “Belą Kun,” “Mosk- 
va,” “Maksim Gorkij,” 
“ftostyšev;” “Katajama” ir 
“Kubam” Be to, dabar jie 
pagrobė da du Ispanijos lai
vu ir apšaudė du Anglijos 
laivu. Anglija dėl to supyko 
ir nusiuntė 17 karo laivų Is
panijos pakraščiuosna. Bet 
tai tik savo bizniui saugot. 
Ispanijos demokratija Ang
lijai nerupi. Anglijos impe
rialistai gal net juokiasi į 
rankovę ir džiaugiasi, kad 
fašistai žudo Ispanijos res
publiką, nes stipri Ispanija 
butų pavojinga anglų Gib- 
raltarui. Dėl to Londono 
diplomatai ir nenori prieš 
Vokietiją ir Italiją griežtai 
išeiti. Su Italija jie šiomis 
dienomis net sutartį pasira
šė. Italija neva pasižadėjo 
savo “rankų Ispanijon ne

iti,” bet tos sutarties raša
las da nebuvo išdžiuvęs, o 
Mussolinis jau nusiuntė 10,- 
000 ginkluotų “turistų” ge
nerolui Francui į pagalbą. 
Nejaugi Italija butų šitaip 
savo sutartį tą pačią dieną 
sulaužius, jeigu Anglijos 
diplomatai nebūtų su tuo 
slapta sutikę? Eina jau pas
kalai. kad Anglija duosian
ti Italijai didelę paskolą ir 
abidvi per pusę išnaudo
siančios Etiopiją. Kas gi ga- 

užtikrinti, kad Anglija 
nėra susitarus su Italija vė
liau tokiu pat budu Ispaniją 
oasidalinti?

10,500 Italų Pribuvo Vyriausis Teismas 
Ispanijon. Už Žodžio Laisvę.

KONGRESAS SU
SIRINKO.

‘New York Times” Sustabdysiųs orlaivių siun
timų Ispanijon.

Sausio 5 dieną po pietų, 
kuomet “Keleivis” eina
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Fašistai turi suėmę 7 rusų 
laivus. Anglijos du laivai 

buvo apšaudyti.
Tarp Ispanijos respubli

kos ir Vokietijos nacių jau 
eina atviras karas, nors for
maliai ir nepaskelbtas. Pra
sidėjo taip. Ispanų valdžios 
laivynas sugavo vokiečių 
laivą “Palos” šmugeliuo- 
jant ginklus Ispanijos ban
dito Franco armijai. Tą lai
vą ispanai parsivarė j Bil
bao uostą. Visą kontraban
dą konfiskavo ir buvusį lai
ve vieną ispaną šnipą su
ėmė, o laivą paleido.

Vokiečių karo laivai, ku 
rie buvo'Ispanijos pakrašty, 
pareikalavo, kad ispanai pa 
leistų tą šnipą ir grąžintų 
sulai kyta karo kotrabandą. 
Ispanai šitą reikalavimą at
metė. Tuomet vokiečių karo 
laivynas pradėjo grobti Is
panijos prekybos laivus. Vi
sų pirma pagrobė garlaivi 
“Aragoną” ir nusivarė jj Į 
fašistų uostą. Paskui už
puolė “Soton.” Tas nenorė
jo pasiduoti ir ėmė plaukti 
prie Ispanijos pakraščio. 
Tada vokiečių karo laivas 
pradėjo jj šaudyt, ir gal bu
tų nuskandinęs, jeigu nebū
tų atlėkęs Ispanijos karo or
laivis. Kai orlaivis pradėjo 
sukti virš vokiečių laivo, tai 
užpuolikas pabėgo. Gi už- 
pultasai “Soton” buvo išva
lytas j pakraštį ir nusėdęs 
ant seklumos.

Šitoks akyplėšiškas vo 
kiečiu banditizmas baisiai 
suerzino Ispanijos vyriausy
bę ir ji tuojau įsakė savo ka 
ro laivams šaudyt visus vo
kiečių laivus, kūne tik mė
gins trukdyti Ispanijos pre- 
kvbą. Bilbao pakrašty Ispa
nijos baskai tuoj atidengė 
sunkiausias savo kanuoles 
ir nukreipė jas į tą pusę. kur 
patroliuoja vokiečių karo 
laivai.

Vokiečiai pasiuntė Ispa
nijos valdžiai antrą reika
lavimą, kad paimta karo 
kontrabanda iš jų laivo “Pa
les” ir suimtas fašistas šni
pas butų paliuosuoti. Ispa
nijos valdžia nedavė nei at
sakymo į tą reikalavimą, 
tik išleido pareiškimą, kad 
jos vidaus karas yra jos vi
daus reikalas ir jokia sveti
ma valstybė neturi teisės į 
tai kištis. Tuomet vokiečiai 
pagrobė ant jūrių antrą Is
panijos prekybos laivą, 
“Martą Junąuerą,” ir nusi
varė į fašistų uostą.

Šį utaminką nacių skrai 
Juolius “Koenigsberg” nu
siuntė Ispanijos valdžiai 
jau griežtą ultimatumą, rei
kalaujantį, kad minėtoji 
karo kontrabanda ir tas šni
pas butų paliuosuoti iki 8 
sausio 8 valandos ryto. Jei
gu tas reikalavimas iki pa
skirto laiko nebusiąs išpil
dytas, tai vokiečių karo lai
vynas grobsiąs visus Ispani
jos prekybos laivus ir ati
duosiąs juos Ispanijos fašis
tams.

Francuzija sako, kad šitie 
fašistiškos Vokietijos žy
giai reiškia tikrą karą prieš 

’ Ispaniją Generolas Franco

gavo! Išteisino komunistų kalbe- 
iš Gibraltaro šitokią radio-įtoją ir pasmerkė “krimina- 
gramą: “Čia patikėtinai į linio sindikalizmo” įsta-
pranešama, kad keliomis j tymų.
paskutinėmis dienomis Ita-J šį panedėlį Vyriausis Tei- spaudos, Washingtone susi- 
li jos karo laivai atvežė į Ca-į smas Washingtone paskel- renka 75-tas Kongr esas, orK-’n nnete A rrivilr. 4. -----______________________________ ____ Y* J-*_____ _________ * 1_

Automobilių Pramonei 
Gręsia Generalis Streikas

dizo uostą 4,000 gerai gink
luotų italų kareivių. Iš Ca- 
dizo uosto jie buvo tuojaus 
specialiais traukiniais išsių
sti į Seviliją ir Cordobą.”

Sevilija ir Cordoba yra 
Ispanijos fašistų užimti 
miestai, kuriuos paskutinė
mis dienomis pradėjo supti 
vyriausybės šalininkai. Su
traukę visas savo spėkas 
Madridui atakuoti, fašistai, 
matyt, neturi kuo tų miestų 
ginti, todėl Mussolinis siun
čia jiems talkon. Anglijos 
valdžia šį panedėlį oficialiai 
paskelbė, kad be tų $4,000 
italų, kurie buvo pasiųsti 
per Naujuosius Metus, Mus
solinis pasiuntęs dar 6,500 
apie Kalėdas. Ir niekas 
nekelia dėl to protestų. O 
koks butų riksmas, jeigu 
Rusija viešai nusiųstų 10,000 
kareivių Ispanijos valdžiai 

pagalbą! Rėktų netik Itali-

FAŠISTAI BUVO SULAI
KĖ RUSU LAIVĄ.

Šiomis dienomis Ispani
jos fašistų karo laivas už
puolė rusų garlaivį, kuris 
plaukė į Bostoną su angli 
mis. Iškratę laivą, peržiūrė
ję jo dokumentus ir įsitiki
nę, kad laivas plaukia Ame 
rikon, fašistai jį paleido. Jis 
vežė Bostonan 6,000 tonų 
rusiškos anglies. Amerikie
čiai rusų anglį labai mėgsta, 
nes ji daug geresnė, negu 
Amerikos anglis. Joje nėra 
akmenų ir labai mažai pele 
nu atsimeta

bė tris svarbius sprendimus, sekančią dieną prezidentas 
ir kiekvienas jų buvo skau- Rooseveltas pasakys pra
dus smugis reakcijai. kalbą, nurodydamas, kokius

Darbininkų žvilgsniu žiu- darbus šis Kongresas turėtų sugryžo misija, kuri buvo 
rint, svarbiausis sprendimas atlikti. Washingtone mano- atvykusi į Jungtines Valsti- 
buvo komunisto De Jonge ma, jog visų pirma Kongre- jas pasižiūrėti, kaip čia ve- 
byloje. Tas komunistas bu- sas papildys neitralumo į-, dami fabrikai. Savo raporte 
vo nuteistas Oregono valsti- statymą, kad ginklų fabri-lji pareiškė, kad Amerikoje 
joj 7-niems metams kalėji- kantai ir pirkliai negalėtų 600 darbininkų padaro tiek, 
mo užtai, kad pasakė pra- siųsti karo medžiagos Ispa- j kiek Sovietų Rusijoj pada- 
kalbą komunistų susirinki- nijon. To papildymo tūli 
me. Jam buvo pritaikytas politikieriai reikalauja dėl 
“kriminalinio sindikaliz- to, kad sustabdžius siunti
mo” įstatymas, kurį tos vai- mą orlaivių, kuriuos čia vie- 
stijos reakcininkai yra išlei- na firma buvo užpirkus Is- 
dę prieš darbininkus. Nu- panijos valdžiai. Jeigu or- 
teistasis apeliavo į vyriausį. laiviai butų užpirkti Ispani- 
valstijos teismą, bet tas bau- jos fašistams, gal tokio rei
sinę palaikė. Tuomet ape- kalavimo nebūtų, 
liuota i Vyriausį Teismą ---------------

Heikalauja Ameri- clevelande jau eina
. į, ,, - . MŪŠIAI SU POLICIJA.
komzuot Sovietų

Pramonę.
Šiomis dienomis Rusijon

Šią sąvaitę žada me3ti dar
bą 135,000 General Motors 

darbininkų.

Beveik visoj pramonėj, 
kuri gamina automobiliams 
kokias nors dalis, pradėjo 
streikuoti darbininkai. Cle
velande sustreikavo 7,000

ja ir Vokietija, bet protes
tuotų ir Anglija su Francu
zija.

Fašistai Jau Bėga
iš Ispanijos.

• Associated. Press žinių 
agentūra praneša iš Gib
raltaro, kad pereitą sąvai
tę tenai buvo privažiavę 
daug “svečių” iš pietų Is
panijos, o daugiausia iš Se
vilijos. Visi Gibraltaro vieš
bučiai užsikimšę tais pribui- 
iais. Jie susideda daugiau 

šia iš turtingų biznierių, ka
rininkų, kunigų ir Ispanijos 
didikų.

Gibraltaras yra anglų for- 
tifikuotas miestas pačiam 
pietiniam Ispanijos kampe. 
Kodėl tie Ispanijos parazi
tai tenai taip urnai subėgo, 
jie niekam nesako, bet Gib
raltare eina paskalai, kad 
pietų Ispanijoj fašistams 
pasidarę jau karšta. Susior
ganizavę respublikos šali
ninkai tenai pradėjo juos 
iš visų pusių gulti. Paskuti
nėmis dienomis jie tenai pa
ėmė keliatą miestų ir pavo
jus jau grąsiąs pačiai Sevi
lijai, kuri iki šiol buvo stip
riausia fašistų atrama. Dėl 
to fašistai ir pradėję iš tenai 
bėgti.

Kad respublikos gynėjai 
ištikrujų pradėjo spausti Se
viliją, tai parodo ir tas fak
tas, kad šiomis dienomis 
Mussolinis pasiuntė tenai iš 
Italijos 5.000 ginkluotų sa
vo kareivių.
MELLONAS DOVANOJO 
VALDŽIAI UŽ $3.000,000 

PAVEIKSLŲ.

Andrew Mellon, didžiau
sis Amerikos piniguočius ir 
buvęs prie republikonų val
džios iždo sekretorium, šio
mis dienomis dovanojo $3,- 
000,000 vertės paveikslų 
projektuojami valstybės pa
veikslų galerijai Washing- 
tone. Nežiūrint tos dovanos, 
Washingtcno valdininkai 
sako, kad nuo mokesčių jis 
nebus paliuosuotas. Mat, 
buvo susekta, kad jis nuslė
pė daug savo pajamų. Vien 
tik už 1931 metus jis neda- 
mokėjęs valstybei $3,089,- 
000 mokesčiu.

Washingtone. šis bausmę siunčia lOOfiOO Dra- 
panaikino ir da pažymėjo, . ...
kad Oregono “kriminalinio panų Ispanijai. 
sindikalizmo ’ įstatymas, Xew Yorke yra įsteigtas 

kaip jis buvo vartojamas unijų komitetas gaminti 
šioje byloje, yra pnešmgas drapanas Ispanijos liau- šalies konstitucijai. “Ramus džifL Tas komPįteJs iau pa
žinomu susirinkimas ir tei- <jamįno daugiau kaiį 100,- 
sėtas dalykų svarstymas ne- qoq įvairių drapanų pavyz- 
gali but prasižengimas,” sa- džių; kmde buvo išstatyti 
ko vyriausis teismas. pereitą nedėldienį Madison

Tai yra smugis visiems Sųuare Garden patalpoje ir 
reakcininkams, kūne “pa- rodomį publikai. Į tą paro- 
triotizmo” skraiste pnsiden- dą buvo pakviestas ir Ispa- 
gę norėtų sukišti į kalėji-, nįjos ambasadorius Dr. Fer- 
mus visus darbininkų va- nando de los Rios iš Wash- 
dus. Amerikos konstitucija įngtono. Tie pavyzdžiai tuoj 
visiems garantuoja spaudos bus įšsįŲstį Madridan. Dra- 
įr žodžio laisvę, ir tos Jais-1 panO5 gaminamos už tuos 
vės negalima niekam atimti. pinigus, kuriuos Amerikos 
Šituo vyriausiojo teismo darbininkai suaukoja Ispa- 
sprendimu darbininkai da- nijos liaudžiai, 
bar galės remtis visose pa

ro 1,700. Todėl Gregorij K. darbininkų Fisher Body Co.
Ordžinikidzė, sunkiosios dirbtuvėse, kurios gamina 

pramonės komisaras, reika- automobiliams liemenis. 
Jauja, kad Sovietų Rusijos Detroite streikas suparali- 
gamyba butų organizuota ž- _ntvnias Bohri*Alu- taip, kaip Amerikoj. Nors ziavo Bohn Alu’
po revoliucijos Rusijos pra- n!1.num ,an.d Brass korpora- 
monė žymiai pakilo, bet se- .cU°s. dirbtuves. Darbimn- 
noviško biurokratizmo dar kaičia metė darbą dėlto, 
nenusikratyta. Ordžoniki- i Kad kompanija prašalino 
dzė nurodo, pavyzdžiui, vierĮ3 darbininką. Flinte su- 
Kalinino mašinų fabriką i streikavo Chevrolet auto- 
Maskvoje, kur ant kiekvie-! mobilių darbininkai. Dau- 
no kvalifikuoto darbininko, ėmusia nuo streikų kenčia 
išpuola trys “biurokratai:” General Motors korporaci-trys
raštininkai, užveizdos, įn- ja, didžiausia automobilių

našiose bylose.

Europoje Siaučia 
Influenza.

Suomijoj Nunuody
tas Fašistų Vadas?
Šiomis dienomis Suomi

joje mirė Vistori Kosola, pa
Londono žiniomis, pasku- į garsėjęs lapujiečių (fašis

tinėmis dienomis Anglijoj;tų) vadas. Jisai gyveno La- 
pradėjo siausti influenzos! pua miestely, iš kur 1930 
epidemija. Londone kai ku- metais buvo pradėjęs orga- 
riose šeimynose guli via nizuoti žygį “prieš komu- 
žmonės. Daktarai nespėja nizmą” ir norėjo nuversti 
visų ligonių aplankyti. Li- valdžią. Nuo to miestelio 
goninės esančios pilnos ser-i vardo ir visi Suomijos fašis-
šančių ir ketvirta dalis slau
gių taip pat serga.

Influenza siaučia po visą 
Europą. Kol kas ji nėra pa
lietusi tik Francuzijos ir Is
panijos. Anglijon ji atėjusi 
iš Vokietijos, kur išmirė jau 
daug žmonių. Lietuvoje ji j 
taip pat volioja žmones, j 
Kaune labai daug ligonių.

tai įgijo “lapujiečių” vardą. 
Kosola dabar buvo išvažia
vęs su fašistine agitacija. 
Sugryžęs namo jis staiga ap
sirgo ir užvertė kojas. Kalba 
kad jis buvo nunuodytas.

6 ORLAIVIAI IŠ NEW 
YORKO ISPANIJON.

spektoriai ir kitokie. šitokį gaminimo Įmone. Streikai 
biurokratizmą” jis reika- vefl,ami Francuzijos darbi- 

ninku pavyzdžiu: sėdint ant 
mašinų ir neinant iš dirbtu
vės laukan.

General Motors korpora
cija turi 69 fabrikus po visą 
šalį ir samdo 135,000 darbi
ninkų.

Šio panedėlio vakarą 14 
dirbtuvių buvo jau uždary
ta ir 39,600 darbininkų ne
dirbo. Galimas daiktas, kad 
iki šios sąvaitės pabaigos 
streikuos jau visi 135,000 
darbininkų. Kai visi darbi
ninkai dirba, tai jie padaro 
General Motors korporaci- 
. ai kas diena po $330,000 
gryno pelno. Pereitais 1936 
metais ši korporacija paga
mino 1,900,000 automobilių 
ir savo šėrininkams prieš 
Kalėdas išmokėjo $65,200,- 

OO dividendų. Taigi ji gali 
duoti ir darbininkams ge
resnį atlyginimą. Darbinin
kai daug neprašo. Jie tik 
nori, kad butų pripažinta 
unija ir sutrumpintos darbo 
valandos. Bet korporacijos 
prezidentas Sloan šį pane
dėlį pareiškė, kad jis nepri- 
jažinsiąs jokių “unijos dik- 
atorių.” Reiškia, diktato
rium jis pats nori but. Ir jis 
pareiškė, kad darbo laikas 
rosiąs 40 valandų į sąvaitę. 
Darbininkams jis pataria 
prie unijos neprigulėt ir ne- 
mokėt jai jokių duoklių.

Taigi išrodo, kad automo
bilių pramonėj bent Gene
ral Motors fabrikuose gali 
kilti generalinis streikas.

Clevelande šį panedėlį 
iau įvyko muštynės ties 
Fisher Body Co. dirbtuve, 
kurios darbininkai streikuo
ja. Kai vyriausis menedže
ris Scafe, lydintas 4 polic- 
manų, norėjo Įvesti dirbtu- 
vėn 300 streiklaužių, strei
kuojantys darbininkai už
tvėrė jiems kelią. Policma
nai tuoj pradėjo skirti kelią 
streiklaužiams, bet streikie
riai nesidavė stumdomi ir 
bematant pradėjo bataliją. 
Vienas policmanas ir du 
unijistai buvo sužeisti. Strei
kieriai kovą laimėjo ir nu
vijo policmanus streik
laužiais šalin

jis
lauja kuo greičiausia praša
linti.

ŽMOGUS PRIKALTAS 
PRIE BAŽNYČIOS DURŲ.

Per Naujus Metus Rygoje 
i latviai pamatė prie Kated
ros duių prikaltą žmogų. 
>Per v.ieną jo ranką buvo 

įkaltašį panedėlį Brooklyno bSnvSos S

orlaiviai iš tų, ką buvo aną
dien nupirkti Ispanijai. Šį vo pašaukta policija, kuri

1,000 Airių Išplaukė
Ispanijon.

Bostono “Evening Trans- 
cript” gavo iš Airijos laišką, 
kuriuo pranešama, kad 21 
gruodžio iš Dublino uosto 
išplaukė Ispanijon 1,000 ai
rių. Juos paėmė vokiečių 
Hamburg-America linijos 
laivas “Urun” ir nuvežė tie
siai Ispanijon, kur jie prisi
jungs prie fešistinės genero
lo Franco armijos. Airijoj 
juos sumobilizavo airių fa
šistų vadas gen. O’Duffy.

LIETUVIS PASKIRTAS 
PENNSYLVANIJOS 

GIRININKU.

Iš Mt. Carmel, Pa., mums 
prisiųsta žinia, kad Penn- 
sylvanijos valstijos miškų ir 
vandens departamentas pa
skyrė jauną lietuvį, Albertą 
B. Mickelitį (gal Mickelai- 
į?) valstijos girininku. Jau

nas Mickelitis esąs baigęs 
New Yorko valstijos giri- 
ninkystės mokyklą Syracu- 
?e universitete. Jo tėvas 
Jurgis yra senas “Keleivio” 
kaitytojas.

NU-

ispanų laivan ir laivas iš
plaukė, nelaukdamas, kol sirodė, kad padarė tai pats.
Kongresas uždraus j, išve- “feats^ė-N  ̂
žimą. Kitu išvežt gal nesu- X nS^ti savt 
Pes-__________ kad išgelbėjus žmoniją nuo
SPROGIMAS MEKSIKOJ karo__________

UŽMUŠĖ 20 DARBI- POPIEŽIUS BAISIAI 
NINKU. KANKINASI?

Pereitą sąvaitę Meksikoj žinios iš Vatikano sako, 
sprogo 30 dėžių trinitroto- kad popiežius kenčia bai
liuko (TNT), kuris buvo su- sius skausmus ir protiškai 
krautas naujam keliui tiesti, jis esąs labai suiręs. Para 
Sprogimas užmušė 20 dar- lyžius tiek jį susuko, kad 
bininku. Vienas žmogus bu- kraujas sunkiai cirkuliuoja, 
vo numestas 800 jardų oro viduriai nebevirškina mais 
spaudimu to ir širdis nesveika

BANDITAS TROY 
ŠAUTAS.

Šį panedėlį Worcestery 
buvo rastas nušautas bandi 
tas Troy, kuris tik Kalė
doms buvo išleistas iš kalė
jimo. Už plėšikavimą jis 
buvo nuteistas 15-kai metų 
kalėjimo, bet išsėdėjęs 10 
metų buvo paleistas ir tuoj 
apsivedė su lenke Marija 
Gondek. Jis irgi buvo len 
kas. Tikroji jo pavardė bu
vo, rodos, Trojanowski.

SEKANTIS AMERIKOS 
PREZIDENTAS BU

SIĄS FARLEY.
Airiai politikieriai New

Yorke paskelbė, kad sekan
tis Amerikos prezidentas 
busiąs Farley, pašto depar
tamento viršininkas (minis 
teris), kuris vedė Roosevel 
to rinkimų kampaniją. Jis 
yra gabus politikieris.
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APŽVALGA
Įdomesni Šių Dienų Įvykiai Ir Žmonės.

’/SMAUGĖ “LITERATŪ
RĄ” IR DA ŠMEIŽIA 

JOS LEIDĖJĄ.
“Keleivy“ jau buvo rašy

tą, kad Lietuvoje pradėjo 
titi “Literatūra,“ mėnesinis 
žurnalas, kuriame buvo tal
kinami žymiausių rašytojų 
raštai.

Ir šitą vienintelį literatū
ros žurnalą tautininkų dik
tatūra jau pasmaugė. Netik 
pasmaugė patį žurnalą, bet 
da begėdiškai šmeižia bu
vusį jos leidėją, prof. Vincą 
Krėvę-Mickevičių.

Tik pasiklausykit, ką apie 
tai rašo “Lietuvos Žinių” 
bendradarbis:

•‘Šįmet sueina trisdešimts 
metų, kai V. Krėvė dirba lite- 
raturini darbą. Tai nemažas 
laiko tarpas, bet Krėvės per tą 
laiką daug padaryta. Reikia 
stebėtis jo darbštumu, atsime
nant, kad Krėvė yra turėjęs 
daug kitų pareigų ir jo darbo 
žymių yra likę Įvairiose sri
tyse.

“Krėvė yra tapęs musų kla-

m:s ideologijos skleidimo nie
kas neturi.

“Buvo net paskleista gan
dų, kad ‘Literatūra’ leidžiama 
svetimais pinigais. Tai buvo 
darbas tų pačių asmenų, kurie 
‘Literatūrą’ stengėsi visokiais 
budais kompromituoti, kaip 
pavojingą sau konkurentą. 
Pirmam numeriui sumetėm 
kelis šimtus litų. Honorarų 
niekam nemokėjom. Antrą nu
merį mes jau išleidom iš gau
tų už prenumeratą ir parduo
tus atskirus numerius pinigų.

“ ‘Literatūra’ visuomenės 
buvo maloniai sutikta. Visi jos 
egzemplioriai išpirkti.”

Ir vis dėl to taukuoti snu
kiai ją užgniaužė ’.

Ar galima gi šitokį barba
rizmą pakęsti?

KĄ SAKO ISPANUOS 
KATALIKAI APIE FA
ŠISTŲ GENEROLUS.
Anglijos liberalų laikraš

KELEIVIS, SO. BOSTON.

ti) Georgės Bonnet, naujas Francuzijcs ambasadorius Amerikai. (2) Ceremonijos Londone 
paskelbiant Albertą Windsorą nauju Anglijos karalium. “Jurgiu šeštuoju." kuomet jo brolis 
pabėgo nuo sosto su gyvanašle. (3) Kinijos diktatorius ČiangKai-šekas. kurį šiomis dienomis 
gen. čansuljanas buvo suėmęs.

tis “Manchester Guardian” _ _____ __________
įdėjo įdomų straipsnį apie Lietuvių Centras, į kurįjei- 
Ispanijos katalikų pažiūras siančios visos veikiančios 

aiku. Gražiu stiliumi, vaizdžia į fašistų generolus, kurie no- Brazilijoj lietuvių organi- 
kalba surašyti jo kuriniai na- ii nuversti teisėtą respubli- zacijos.
grinėjami mokyklose, jtrau- koe vvriausvbe. Straipsnis ------- ■ ----------
kti i literatai programą. B- sako: • Paaiškėjo “Zacha.-

rovo” Tautybė.
Šitas “ginklų karalius“ bu

vęs graikas, gimęs Turkijoj.

Busiąs įkurtas Brazilijos MEKSIKOS DVARAI NUSAVINAMI 
BE ATLYGINIMO.

tįsos mažesniosios jo apysa
kos, o didesniųjų veikalų epi
zodai spausdinami chrestoma
tijose. Krėvė musų literatūroj 
yra užėmęs tvirtą vietą. Jis y- 
ra didelio masto rašytojas.

“šįmet Krėvės vardas ypač 
dažnai tam tikros spaudos mi
nimas. Gal būt. ta spauda ap
rašo per 30 metų nenuilstamai 
dirbtą Krėvės literatūrinį dar
bą, gal būt, ji nagrinėja jo 
gausias veikalus. Visai ne. Ji, 
kaip Įmanydama, puola ir juo
dina Krėvę, nesigėdihdama nei 
šmeižtų. Ir tą daro tokie žmo
nės, kurie gal dar iš viso netu
ri nei 30 metų amžiaus ir ku
rių kūrybos ar mokslo darbų 
Lietuva dar nesusilaukė.

“Tokios padėkos susilaukė 
didis Lietuves rašytojas už sa
vo reikšmingą 30 metų litera
tūros ir mokslo darbą. Be to, 
nesenai atimtas leidimas Krė
vei redaguoti literatūros žur
nalą ‘Literatūrą.’

“Apie šiuos visus dalykus ir 
norėjau pasikalbėti su pačiu 
Krėve. Eidamas pas jį, žino
jau, kad jis ypač nemėgsta jo
kių jubilėju, minėjimų ir, ap
skritai. pompastikos ir inter- 

; Adų. Bet vis tikėjausi vieną ki
tą žodį apie tuos visus dalykus 
išgirsiąs.

“Profesorių radau jo darbo 
kabinete, kuris pilnas knygų 
lentynų, bedirbantį. Ant stalo 
gulėjo sustabdytos ‘Literatū
ros’ rankraščiai.” ,

“Literatūroj” tilpdavo ra
škai tokiu rašytojų, kaip Ro
mam Rollond, George Ber- 
nard Shav ir kiti. Kadangi 
tie rašytojai, kaip ir visi 
šviesaus proto žmonės, 
smerkia fašistinį smurtą, tai 
t?e profanai, kurie dabar 
valdo Lietuvą, išaiškino, 
kad “Literatūra“ sklei
džianti “importuotą ideolo
giją,” o aiškiau pasakius — 
bolševizmą.

“Niekas taip aiškiai nepa
rodo fašistų generolo Franco 
nepasisekimo įsigyti ispanų vi
suomenės pritarimą, kaip šis 
faktas: Jisai tvirtina kovojąs 
už krikščionybę (su mahome-

Ukininkai ir darbininkai liaukų laistymo sistemos, 
siekia socialistinės tvarkos. Laukai, mat, užliejami van- 

Reakcinė spauda Ameri- deniu visi ant syk, paskui 
koje daug rašo apie Meksi- ant syk tun būt nusausina- 
ką, bet labai mažai pasako r ant syk sėjami. Taigi 

reikėjo taip sutvarkyti, kad

Rusija Pasiruošusi 
DviemJKaram.

Buržuazinė spauda daž- gali būt permesta kur tik 
nai daro Sovietų Rusijai bus reikalas, 
priekaištų, kad Maskvos di
plomatai agituoja už taiką 
o tuo tarpu jų valdžia užlai 
ko didžiausią pasauly armi 
M-

Kad Sovietų Rusijos ar 
mija yra didelė ir vis dar di
dinama, tai yra tiesa; tačiau 
reikia neužmiršti, kad ir ka
ro pavojus Rusijai yra daug 
didesnis, negu kitoms vals
tybėms. Prieš Rusiją kardus 
galanda dvi stipriausios ir 
karingiausios šalys, tai Vo
kietija ir Japonija. Viena 
gali pulti iš Rytų, o kita iš 
Vakarų. Taigi, Rusijai gali 
tekt iš karto vesti du karu. 
ir ji turi būt tam pasiruo
šus.

“šių dienų įvykiai stebė
tinai teisina Sovietų Sąjun
gos militarinę strategiją ir 
"a skubotumą, kuriuo ji gin
kluojasi,“ rašo iš Maskvos 
“Ne v York Times“ kores
pondentas Harold Denny.

Pasaulinio karo pavojus 
kas diena darosi vis dides
nis, sako Harold Denny, ir 
šioje valandoje, bent Sovie
tų akimis žiūrint, jis krista
lizuojasi abejuose Sovietų' Europos už 5,000 mylių.

Be šitų trijų armijų, Ru
sijoj yra da didelė išlavinta 
imijos atsarga, iš kurios Į 
'vi sąvaites laiko Sovietu 
sąjunga gali pastatyti 6,- 
00,000 vyrų armiją, o 1938 

uotais tokių atsarginių Ru
sijoj busią jau 10,000,000.

Dideli Rusijos plotai, ku- 
•ie apsunkina susisiekimą, 
uri ir geni pusių, nes spiria 
rūpintis pramonės pakėli
mu. Aukšti Sovietų vadai 
L'bar sako, kad 1932 me- 
ais japonai galėjo da leng
vai Sibyro pajūrį užimti. 
Maskvos vadovybė buvus: 
abai tuo susirupinusi. To
lei buvo pradėta nieko ne- 
aupinant stiprinti Tolimuo
sius Rvtus. Buvo pristatytą, 
riša eilė fabrikų, išdygo vi
sai nauji pramonės centrai. 
Ir tuo pačiu laiku buvo ke- 
’ismas žemės ūkis, kuris 
šiandien gali jau išmaitinti 
netiktai pačius Sibyro gy
ventojus, bet aprūpina mai
stu ir didelę armiją. Duonos 
ir mėsos Rusijos kariuome
nei Tolimuose Rytuose šian
dien jau nebereikia siųsti is

teisybės. Gatviniuose Hear- 
sto geitonlapiuose paprastai gavę po sklypą žemės, uki-

. . „ ,bur.a skelbiami tiktai kuni-1^^.^ dirbtų vieningai. To-
_ ____ ____, ,_ _______ Keleivy buvo jau rasy-gų šmeižtai prieš Meksikos _ išgalvota kolektyvio že
tonų pagalbai), bet Ispanijos ta, kad Prancūziųjoj nesenai,vyriausybę. Popiežiaus a- m^s ūkio sistema. Apie 30,- 
tikrieji katalikai gina demo- mirė garsusis \ asilius Za- Agentai tiek įniršę prieš Mek- bežemių gavo po 4 hek-

bai gerą darbą išleisdama kny- tikrai nežino 
gėlę (‘Katalikai ir Vidaus Ka- nas, kokios t_
ras Ispanijoj’), kuri mums pa- rios. valstybės . ____  __
rodo. kad švarus ispanų katali- turėjo ryšių su ginklų fabri- “griauti. ir lygiai dalijasi pini-
kai pasiliko ištikimi teisėtai. kais visose Europos šalyse Tuo tarpu faktas yra toks, &ais>
vyriausybei ir padeda jai ko-,ir*, visur turėjo gyvenamų Lad popiežiaus agentams Dabartinė valdžia įsteigė 
voti prieš fašistų maištą. dabar, kai jis mi- nipį ne bažnyčios, bet dva-

“Knygelė pradedama ispanų te, iš rastų jo metrikų pa- rų gynimas. Bažnyčių nie- 
lektoriaus Oxfordo Universite- aiškėjo, kad jis buvo graikų įęa§ Meksikoje negriauja.

"am tikrą banką, kuris sko
lina pinigų naujakuriams 
nragyventi iki ateinančios

Bet tai yra netiesa. Ir pats 
prof. Krėvė sako, kad—

Sąjungos horizontuose—Ry
tuose ir Vakaruose. 

Šiandien iau aišku vi-

kaip tai buvo prie caro. Be 
o, į Tolimuosius Rytus pra 

vesta antras gelžkelis. O ža-
siems, tęsia korespondentas lavos ginklų fabrikams Si- 
tcliau, kad prasidėjus karui, į byre nestinga, nes kasyklos 
-audonoji Sovietų armija ir tenai pilnos anglies, gele- 
aivynas turės kovoti ant; ties, vario ir kitokių mine- 
?yk su dviem galingais prie-! "alų.
šais dviejuose frontuose,1 Vakarų fronte Sovietų ar- 
5,000 mylių atstu vienas mi ja turi taip pat stiprų už- 
nuo kito. Bet Sovietų Sąjun-• nugarą. Čia jai tarnauja ne- 
ga yra kaip tik tokiai even- išsemiamos Ukrainos kasy- 
tuaiybei pasiruošusi. įklos ir milžiniški duonos

aruodai.Milžiniški Sovietų Rusi
os plotai ir frontų tolumai 
>uvo viena iš sunkiausių

Todėl Sovietų Rusija šiar 
iien jau drąsiai sako, kad ji 
umuš kiekvieną užpuoliką.oroblemų organizuo j a n t1, . ., < £ * . .£

krašto apsaugą. Susisiekimo J o kesinsis * 1 JOb
istema per du ištisu konti-i ^ntQr1^’_________________

te laišku, kuriame jisai nuro- tautybės žmogus, ir tikroji bet kunigų ir vienuolynų i piutės. Bankas taipgi pri- tentu buvo nepakankama -T , j- o . ,
Rocbu «rv-Jio Davardė buvo ne Zacha- rkronio t«; įmo b-AaK.įstato ūkininkams reikalui- net ramybės laikų reikalavi-i UuCUlue rrOVOKtttO-do, kad Baskų provincijos gy-j jo pavardė buvo ne Zacha- dvarus tai tikrai ima ii- dali-’ ?tato ūkininkams reikalin 

ventojai katalikai, kaip lygiai rovas, bet Zaharopoulos. ja bežemiams. Dėl to kuni- ?ų sėklų ir mašinų. Beže-
ir jų kunigai, vieningai ir tvir- Gimęs jis buvo Turkijoj, gaj įr rėkia, kad Meksikos miai džiaugiasi laisve,
tai laikosi už respublikos vy- Skutari mieste, aziatiškoj valdžia “bedieviška,“ kad Bet dvaru savininkai ši-
riausybę. Kaip parodo senjo- Bosforo pusėj, 1850 metų Jungtinės Valstijos turėtų tai žemės reformai labai
ras Iruyo, Baskų katalikas ir' 20 spalių. apskelbti jai karą. priešingi. Jie buvo organi-
dabartinės Ispanijos vyriausy-, Kažin kas buvo paleidęs Ąp*e dvarų dalinimą bos- zavę net ginkluotą opoziciją 
bes narys, Vittorijos ir Pamp- paskalą, kad šitas ginklų toniškis “Evening Trans- prieš valdžią. Bet jų vajus 
lonos (fašistų užimtos sritys) šmugelninkas buvęs lietu- cript” anądien įdėjo labai susmuko. Dabar jie niurna, 
vyskupai yra tikri fašistų kali- vis, bet iš aukščiau paduotų įdomų savo korespondento kad Meksikoje esąs vykina
mai, nes atsisako pritarti fa- davinių matom, kad jis ne pranešimą iš Meksikos. Jis mas “iš Rusijos importuotas
šistų armijai.

“Kun. Julian Garcia Mora
les paskelbė per Madrido radio 
atsišaukimą į Romos popiežių, i 
prašydamas jį pasmerkti tuos j 
sukilimo vadus ir kunigus, kū

mūsiškis. sako taip : _ . komunizmas,
i Mažiau kaip 400 mylių Bet Meksikos Darbininkų 
, nuo Amerikos sienos, Mek- Sąjunga (Confederacion de 
įSikoje yra daromas didelis Trabajadores Mexicanos),
I čLsper'mentas, gal radika- kuri apima Meksikos darbi-

. j, . . . j Gruodžio 15 d. i Maskva VakarU pinkus ir ūkininkus, nėra
ne g’ndami savo dv^us gne- atvyko Lfetuvos prekvboi. žemes paskamuoly. komunistinė organizacija.
bes» ginklo, kad nuvertas tei- j r •• kuriai nirminin-i Valdžia ima didelius dva- Jos centro sekretorius, Jose 
Sėtu budu žmonių išrinktą vy- ,kauja užsienių reikalų mini- be atlyginimo ir dalija Isabel Garcia, viešai aną-
nausvbę. „i.j__iin žptum dten naskplhė. kad loidžin-

“Don Jose Bergamin, žino-

MASKVON ATVYKO
LIETUVOS DELEGA

CIJA.

rių V. Sinkevičių.
riaujančios armijos! Per -_. . . .. ,
visą Sibyrą ėjo tik plonytis ?eI 10 P’-o’o'tacjjo, be m« 
kiškelio siūlas, ir kitokių ko kel. žmones
kelių beveik nebuvo. Tiesą Šilavoto valsčiuje, Lietu 
oasakius, tai susisiekimo. voj gyveno tautininkų šune- 
žvilgsniu Rusija buvo dau- lis V. Sinkevičius. Kaip smi
giausia atsilikusi šalis visa- no ir provokatoriaus, žmo 
me pasauly. Ir šiandien da nes jo nekentė. Pavyzdžiui 
ios gelžkeliai ir vieškeliai to- -udenį Taboriškin kainu 
li nepatenkina paprastų rei- oas Vasiliauską buvo talka 
kalavimų. Tš tos talkos Sinkevičius bu-

Sovietų vadovybė senai vo išvytas. Vėliau pas kitą 
jau suprato, kad kuomet ūkininką Kumetaiti buvę 
sunkioji pramonė, kaip ka- vakaruškos, kuriose Sinke

vičius šoko su viena mergi
na. Iš Sinkevičiaus ta mer-

mo Ispanijos katalikų žurnalo 
redaktorius, da 20 rugsėjo 
griežtai pasmerkė fašistiškus 
generolus, pavadindamas juos 
‘desperatiškų išdavikų gauja.’

“Don Ossorio de y Gallardo, 
įtakingas Ispanijos katalikų 
advokatas, taip pat pasmerkė 
maištininkus, kurie dirbdami 
išdavikišką ir kruviną darbą 
nori jį pridengti Dievo vardu.”

sterijos ekonominio depar žemes bežemiams. dien paskelbė, kad leidžia
tamento direktorius Nork&i-' Meksikos bežemiai per 4 mi paskalai, buk ši organi
nis. Stotyje delegaciją pasi- šimtmečius gyveno didžiau- zacija esanti komunistinė, 
tiko Lietuvos pasiuntinys si?1 priespaudoj. Tai buvo yra “grynas melas. ’ 
Maskvoje Baltrušaitis ir So- • ^jkai, kuomet Meksikoje “Mes esam socialistai, 
vietų Sąjungos užsienių pre-! J®1?08. katalikų ne komunistai,“ sako jisai,
kybos liaudies komisariato idvasiskija. KleDomjos, vys- “Musų galutinis tikslas yra 
atstovai. įyPPJJ08 ir vienuolynai valdė nuversti kapitalistinę siste

didžiausius dvarus, o tuks- . . _
LIETUVOS

PANUOJ
ŠISTUS.

_ , , . . ... mą, bet dabartiniu laiku
PILIETIS is-^tanciai baudziaumnkų vilko mums rupį užtikrinti ma- 
MUŠA FA- ! jaučio dvaruo- sems ekonominę ir politinę

jse. Coahuila ir Durango vai- laisvę/

Tai taip kalba Ispanijos 
katalikai, kuriems nerupi 

“Nieko joj bolševistinio ne- kunigų dvarų gynimas. Jie 
buvo. Tai buvo prasimanymai visi prieš fašistus, visi už 
tų asmenų, kuriems kenkė ‘Li- Madrido vyriausybę, 
teraturos’ pasisekimas arba -----------------

, .... T sti jose, vadinamam Lagu-Alytaus apskričio, Jezno’noį distrikte dvarai į.
l.?taisyti labai puikiai. Buvo į- 

_1S vestas dirbtinis laukų laisty-
valsčiaus, Šobuvos kaimo

rui pasiruošimo pagrindas, 
gali būt išvystyta palygina
mai greitu laiku, tai susisie-! gina buvus atimta ir jis pate 
kimo sistemai_sukurti_ reikės ! 'š vakaruškų buvo išvytas.

1936 metų balandžio 30 
dieną nakties metu tarp Plu-

daug metų. Todėl Sovietų 
strategai suplanavo savo ša-
ies apsaugą taip, kad jai tigfcįų ir Kauno buvo nu- 

kuo mažiausia butų reika- pįauti 6 telegrafo stulpai
lingos susisiekimo priemo
nės. Tuo tikslu jie įsteigė 
dvi visai atskiras, viena ki
tai nepriklausomas karines 
organizacijas — vieną Ry
tuose, antrą Vakaruose. 

Raudonoji armija dabar

Valdžia paskelbė 1,000 
litų dovanų tam, kas išduos 
kaltininkus. Ir štai V. Sinke
vičius ateina į Šilavoto poli
ciją ir praneša, kad jis žinąs, 
ir matęs, jog stulpus piaustę 
K. ir V. Martinaičiai, J. Ke

noras užgniaužti kitokios, ne
gu jie, pakraipos mintį. Kaip 
Įrodymas musų ideologijos, bu
vo nurodoma į recenzavimą 
kairiųjų pažiūrų rašytojų vei
kalų. Bet ne musų kaltė, kad 
didieji pasaulio rašytojai, kaip 
R. Rolanas. B. šou, Undset ir 
kiti nėra fašistai.

"Manau, kad šį triukšmą 
prieš ‘Literatūrą’ prisidėjo su
kelti ir tie rašytojų sluoksniai, 
kurie yra pasiėmę oficialų lite
ratūros atstovavimą. Jokių įro
dymų d« 'Literatūros* sveti-

BRAZILIJOS LIETU
VIAI ORGANIZUOJASI.
“Lietuvių Aidas Brazili

joj“ praneša, kad—
“...Įvairių ir skirtingų orga

nizacijų atstovai nutarė orga
nizuoti Brazilijos lietuvių cen
trą ir visiems bendrai dirbti 
kolonijos kultūros, švietimo ir 
ekonominio vystymosi darbą 
ir sujungti visus Brazilijoj gy
venančius lietuvius į vieną 
bendrą savišalpos organiza
ciją.”

ŠIAULIUOSE STEIGIA
MOS BENDROS KA

PINĖS.

Romos katalikų kapines 
bus uždarytos.

Kadangi dabartinės kata 
likų kapinės Šiauliuose yra

vienas ūkininkas
Madrido nuo savo brolio mas, Lrigacija. Žemė derlin- 
hiską, kuname jis i-aso esąs „ Taf dįstrjktas apima 
įojalistiį kariuomenėj ir mu- pIot, p*
sąą fasistus. Laiško autorius gamįna 48 nuošimčius visos 
pnes kelis metus buvo įsva- Meksikos medvilnės.
ziavęs iš Lietuvos į Brazdi-- tįenis dvarams pra- perpildytos ir netinkamoje
ją. Kaip jis iš Brazilijos P®* sidėjo 1910 metais, kuomet vietoje, miesto savivaldybė 
teko Ispanijon, nežinia. buvo nuverstas žiaurus dik- netoli Aleksandrijos jau
ri.ivA.tt mitu .ann tatorius Porfirio Diaz. Nuo pernai buvo nutarusi steigti 
SUKČIŲ GAUJA JAPO- Meksikoj pradėjo bendras miesto kapines, o

NUOJE. J vykti socialė revoliucija,, dabartines katalikų kapines
Jokohamoje buvo suim- prasidėjo dvarų dalinimas uždaryti. Pernai jau buvo

ti penki tarptautinės pinigą vargingiems valstiečiams, pradėti paruošiamieji dar 
padirbinėjimo gaujos na- Bet žemės reforma buvo vy
riai. Suėmimai sukėlė šen- kinama lėtai, o Lagūnos dis- 
saciją, kadangi suimtųjų teikto dvarai visai nebuvo 
tarpe pasirodė du buvę Ja- judinami, nes pareeliaci- 
ponijos banko direktoriai ir ją reikėjo labai planingai 
vienas advokatas. suorganizuoti dėl dirbtinio

bai naujoms kapinėms, 
dabar, reikalui vis aktualė- 
įant, taryboje jau išrinkta 
komisija rūpintis greitesniu 
galutiniu tų kapinių atida
rymo reikalu.

turi reguliarėj tarnyboj 1,- daitis, J. Jaciunas ir S. Ka- 
300,000 vyrų. Ji yra gausiai sakaitis. 
aprūpinta orlaiviais, tan- Remianties tuo praneši- 
kais ir kitokiais mechaniš- mu įskųstieji ūkininkai bu
kais pabūklais ir ji yra pa- vo suimti ir buvo rengiama- 
dalyta į tris organizacijas, si atiduoti karo lauko teis- 
Toj kreivoj linijoj, kuri eina mui, kuris jau ne vieną uki- 
nuo Čitos iki Vladivostoko, ninką pasmerkė sušaudyt, 
stovi prieš galimą japonų Taigi grėsė ir šitiems sušau- 
ouolimą specialė Tolimųjų dymas. Tačiau vėliau paaiš- 
Rytų Armija, šiaurės vaka- kėjo, kad Sinkevičiaus pra- 
rų Ukrainoj stovi kita dide- nešimas melagingas, 
lė, savystovi jėga, gal didės- įskųstieji ūkininkai buvo 
nė da negu Rytuose, kad at- paleisti, o suimtas Sinkevi- 
muštų kiekvieną ataką nuo čius.
Vokietijos pusės. Abidvi ši- Mariampolės apygardos 
tos armijos yra įsikasusios į teismas Sinkevičių nubaudė 
žemę už nematomų plieno 3 metais sunkiųjų darbų ka- 

kurios 7ėjimo. Jis padavė apeliaci
jos skundą, bet Apeliaciniai 
rūmai gruodžio 14 d. Sinke
vičiaus skundą svarstė ir at
metė.

ir konkreto tvirtovių, 
tęsiasi visu pasieniu.

Trečia spėka yra kilnoja
moji. Ji susideda iš įvairių 
garnizonų šalies viduje ir

f'
i



No. 1. — Sausio 6 d., 1937 m. KELEIVIS, SO. BOSTON. Trečias Puslapis.

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS Naujas Karo Laivas “Philadelphia.”

Agituoja, kad biznieriai ir 
profesionalai boikotuotų 

draugijų pramogas.
“Dirvos” 52-rame nume- 

įy tūlas biznierius, labai ne
protingai kalba apie musų 
organizacijų pramogas. Jis 
labai skersai nusistatęs prieš 
visokius draugijų parengi
mus ir piktai smerkia tuos 
organizacijų veikėjus, kurie 
eina ir pardavinėja visokių 
pramogų tikietus. Jis pata
ria visiems profesionalams 
ir biznieriams, kad mažes
nių draugijų parengimų jie 
visai neremtų ir jų ti kietų 
nepirktų, o remtų tik dide
les draugijas ir įstaigas. 
Reiškia, jis pataria mažes
nes musų organizacijas boi
kotuoti.

Matyt, šitas “Dirvos” po
nelis visai negalvojo šito
kius niekus rašydamas. Vi
sų pirma, dalykas yra toks, 
lrad niekas da nėra išradęs 
tokio mąsto, kuri pridėjus 
prie draugijos butų galima 
matyt, ar ji “didelė,” ar 
“mažutė.” ir jis pats nepa
sako, kur yra ta linija, nuo 
kurios . prasideda didelės 
draugijos arba mažos. Kiek 
organizacija turi turėt na
rių, kad ją galima butų pa
vadinti didele, to da niekas 
nėra nustatęs. Tačiau gali
ma pasakyti tiek, kad tokių 
didelių draugijų, kaip yra 
kituose didmiesčiuose, Cle
velando lietuviai visai netu
ri. O kas link biznio Įstaigų, 
tai stambiausia iš jų yra 
Lietuvių Banko ir Paskolos 
Įstaiga, bet ji jokių pramo
gų nerengia.

Antras dalykas yra toks, 
kad musų biznieriai ir pro
fesionalai nėra maži vaikai 
ir tokie “Dirvos” patarimai 
jiems visai nereikalingi. Jie 
patys geriau žino, ar pirkti 
tikietą i draugijos pramogą, 
ar ne. Jeigu jie perka, tai 
tik dėl to, kad tikisi turėti iš 
to naudos. Kaip biznie
riams, taip ir profesiona
lams reikalinga musų visuo
menės parama. Tos para
mos jie negali daug tikėtis, 
jeigu jie nerems musų orga- 
r izacijų parengimų.

(Jeigu jau boikotuoti ma
žesniąsias organizacijas ir 
biznio Įstaigas, tai tuomet 
juk ir “Dirvai” reikėtų boi- 
1 otą paskelbti, nes ji taipgi 
Tiepriguli prie milžinų.— 
Mėd.)

Kliubas rengia didelį ban- 
kieta ir šokius.

Lietuvių Piliečių Kliubas 
16 sausio dieną rengia dide
li bankietą su šokiais; bus 
atidarymas naujai Įrengto 
baro. Be to, Kliubas rengia 
pasilinksminimo vakarus 
kas penktadienis. Į Kliubo į 
vakarus susirenka gražios; 
publikos, ir visi turi “good i 
time.” Iš tų parengimų yra 
naudos ir Lietuvių salei. 
Chester Žuris, plačiai žino
mas politikoj žmogus, ne
mažai prisideda prie tų pa
rengimų. Į minėtą bankietą, 
kun Kliubas rengia 16 sau
sio, Įžanga bus 50 centų as
meniui.

Biznio biuras praneša, 
kad Kalėdų biznis. Cleve- 
lande buvęs geriausis kaip 
yra buvęs per keliatą pasku
tinių metų. Visi ėjo, pirko 
ir leido paskutinius savo 
centus. WPA darbininkam 
algos buvo išmokėtos ke
liom dienom prieš Kalėdas, 
kad galėtų savo pinigus iš
leisti. Žinoma, buvo tūkstan
čiai ir tokių šeimynų, kurios 
neturėjo ko pavalgyti Kalė
dų dienoje. Bet abelnai 
imant, šios Kalėdos buvo 
žmonėms daug linksmesnės, 
nes daugiau žmonių tun 
darbus. Daugelis tikisi, kad 
ateinančiais metais prezi
dentas Rooseveltas pasirū
pins, kad butų da daugiau 
darbų ir daugiau šeimynų 
butų aprūpinta maistu. Tūli 
mano, kad ateinančios Ka
lėdos busiančios dar links
mesnės. Tas, žinoma, tik 
ateity galės pasirodyti.

Tiffino miestely Charles 
Birch nupirko savo sunui 
Kalėdoms rogutes. Vaikutis 
tuoj nubėgo ant ledo pasi
važinėti, o ledas buvo dar 
donas ir vaikutis Įlūžo. Jo 
vyresnis brolis bandė jį gel- 
>ėti ir pats Įkilto Į vandenį. 
Verksmą išgirdęs, nubėgo 
tėvas, ir tas Įkrito. Bet lai
mė, kad kaž-kas pašaukė 
ugnagesius, tai tie visus tris 
išgelbėjo.

Del SLA. įamžinimo Lietu
viu Daržely.

Nekuriems ponams ausys 
kaista, kad SLA. 136 kuopa 
padarė formalų medžio Į- 
amžinimą Lietuvių Daržely 
jų visai nesiklausus. Dabar 
jie jau verkšlena ir bando 
Įrodinėti per “Tėvynę,” kad 
tas medis jau buvęs “atida
lytas” tuo pačiu laiku, kada 
ir darželis buvo atidarytas. 
Tačiau jie klysta. Kada 
darželis buvo atidaromas, 
tai apie Susivienijimo įam
žinimą niekas nei minėti ne
minėjo, ir jokių ceremonijų 
tam tikslui nebuvo. Tik vė
liau, kada 136 kuopa tą su
manė ir centras sumanymą 
užtvirtino, paskirdamas J. 
Jarą, S. Čerauką ir Dr. Vit
kų tuo pasirūpinti ir viską 
prirengti, tai tik tada Susi
vienijimas liko Įamžintas, 
dalyvaujant vice-preziden- 
tui J. Mažuknai iš Pitts- 
burgo. O musų ponai nieko 
neveikę, niekuo neprisidė
ję, drožia špaltas Į laikraš
čius savo darbus ir save iš
girdomi.

Šiomis dienomis Philadelphij os laivu dirbtuvėj buvo pabaig 
ro laivas, kuris ir pakrikštytas “Philadelphijos’’ vardu.

is statyti naujas Amerikos ka-

Kas Mums Rašoma. Amerikos Farmerių Individualizmas.

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Edmontono Lietuvių masi- tarnavimu, pritaikintu karo 
nio mitingo Lietuves netei- laukui. Prie to, dar buvo 

sėtai vyriausybei -pasiūlyta 75 geriausi aviaci- 
Protesto Rezcliucija. jos mechanikai, kurie už 

Mes, Edmontono ir apy- tam . sąlygas stojo Į
linkės lietuviai, susirinkę Ispanijos liaudies kovotojų 
masiniai ELLCK. kvietimu eiles ir su mielu noru pasi- 
i Rusų Kliubo sale, 1936 m. žadėjo ištikimai tarnauti, 
20 gruodžio dieną, ir ap- kalP .tlkri Ispanijos sunai. 
svarstę savo brolių, sesių ii Užbaigus maršrutą, turėjau 
bendrai visos liaudies kan- skiltis su Ispanijos delega- 
čias ir skurdą, kuri Lietuvos e0a *r g^žti atgal i Toron- 
liaudis neša ant savo pečių, tą; bet skvrėmės tvirtai Įsi- 
jau dešimti metų, ir vis ne- tikinę, kad Ispanijos demo-
simato tam galo, nutarėm 
pareikšti Lietuvos liaudžiai 
gilios užuojautos, o neteisė
tai Lietuvos vyriausybei— 
protestą.

kratija bus apginta ir mes 
busime artimi draugai ir 
vienos idėjos skelbėjai. Sen
joras de Palencia išvyko Į 
savo pareigas, būtent Ispa-

1. Mes reikalaujame, kad nijos ambasadon Švedijoj,
tuojau butų paskelbti seimo kuf j!S buvo paskirtas dar 
rinkimai demokratinės kon- Prieš atvykstant Į Ameriką, 
stitucijos tvarkoj. Kiti du asmenys, švietimo

2. Grąžinti naudos ir žo- mmistens ir kunigas Sara-
džio laisvę. ‘ sola> Ispanijon prie

o kt i i • *• • j savo pareigų. Prie pabaigos3. Nekankinti ir nepudyti ,uriu kadKaip pasidaro “stebuklai.” Farmerių žurnalas “Hoard’s
M?Stoi UniveSteto“ ve“S n^rilaip^aC'Kip'k kaimuose nekalti, darbi-

1 g pUg rikulturos sk. vedėjas Coffey amerikietis farmerys. Pasi- nmkų n vaktiecių, kurie fa pase įmingąs, kaip mora
i- * J <• J ___ • ____ • _ jZ • • sistu vra nuteisti tik uz tai. f. ■ . • -® ’ .<....

Santikių su savo kaimy
nais lietuvis farmerys be-

nos vengrės vaikas. Motina,!r'j'vC Zk“? 
būdama tamsi katalikė, nu- £ - ~
ėjo pas kunigą pasiskųsti. d“
Sr tS^t™ f- indiriduaUz-
kils. Moteris davė pusė do- !"as, A.™rlkal °auf? P®' 
lerio, o kunigas padavė jai Kenks’ Je'?u
žvakutę ir sako: “Uždek ų-f", moderniškų priemo- 
žvakę, prilipdyk prie lentos: -’fc . . .. . . , ... .

A

^ė it- bu^iS0'!,. be ™kS,TkuiS: 
noma, jis outų įskilęs ir be klaus.in,ai, ’ danovbė tos žvakutės, tačiau tamsuo- ir J'-SS

čių — kad tuo pačiu laikulė pradėjo tikėt, kad čia bu
vo “stebuklas.” J. Paulenis. stokuoja

nėręs Į savo individualinį |jstŲ yra nuteisti tik už tai, j—, ;r meterialiai, kaip
gvyenimą, jisai ir gludi ja- 112 savo ir saxc Ispanijai, taip ir visam pa-
me apžėlęs, lyg tas “pustei- oi oiių iaisvę.
ninkas.” 

Dar pusė

4. Panaikinti karo lauke 
teismus.

bėdos su tais, 5. Nuginkluoti ir paleisti «

šauliui, nes per šį maršrutą, 
mes padarėm didelę pažan-

tuo labai džiaugiuos ii- nesu 
pavargęs po tokio sunkaus 
ir plataus maršruto.”

Clevelando lietuviai vei
sėjai pradėjo vienas po ki
to užsirašyti pažangiuosius 
aikraščius. Mažanskas už
sirašė “Keleivį,” o Oi. Žuris 
—“Naujienas.” Daugelis ki
tų vietos veikėjų irgi prade
da reikalauti pažangių laik
raščių, nes juose telpa daug 
teisingų žinių.

Jonas Jarus.

Prieš Kalėdas ir Kalėdų 
dieną Clevelando apylinkė 
je oras buvo nepaprastai 
šiltas. Mažai kas ir atsime 
na, kada yra buvęs toks šil
tas oras Kalėdų metu.

DETRO1T, MICH.
Protesto Rezoliucija Lie

tuvos valdžiai.

Mes, Detroito lietuviai, 
susirinkę vietos 18 draugijų 
jei kuopų kvietimu, 1936 
metų 29 lapkričio dieną Lie
tuvių svetainėje, išklausę 
kalbėtojų kalbas ir raportus 
apie Lietuvos liaudies eko
nominę ir politinę padėtį, 
griežtai protestuojame prieš 
Lietuvos valdžią dėl žiaurių 
areštavimų ir baudimų ūki 
ninku, kurie kovoja prieš 
nepakenčiamą ekonominę 
ir politinę priespaudą.

Mes reikalaujame:
1. Paliuosuoti iš kalėjimų 

nubaustus ūkininkus.
2. Panaikinti kaltinimus 

prieš tuos ūkininkus, kurie 
dar yra po areštu!

3. Paliuosuoti visus prieš- 
fasistinius politinius kali 
nius.

4. Leisti Lietuvos žmo
nėms atsteigti demokratinę 
tvarką, išrenkant demokra
tiniu ir teisiu balsavimu to
kią valdžią, kuri jiems tar
nautų ir Lietuvos žmonių 
daugumą patenkintų.

Vestuvės be merginos.
Waterbury, Conn.—Bau

bų šeimynoj, kuri gyvena 
ant fanuos netoli Waterbu- 
rio, turėjo būt vestuvės. Ke
tino vesti jų 24 metų sūnūs 
Juozas. Pridaryta daug gė
rimų. Bet vestuvės neįvyko 
ir tuos gėrimus teko sukrau
ti skiepe. Aną dieną Baubas 
su Baubiene atvyko Į Wa- 
terburį, o Juozas su jaunes
niuoju savo broliu Antanu 
liko namų saugot. Likę vie
ni du, jiedu nutarė iškelti 

vestuves,” kad ir be mer
ginos. Prisinešė iš skiepo 
gėrimų ir pradėjo gurkšno
ti. Kai gerai jau apsišvietę, 
nutarė ir šunį pavaišji>ti/ 
Surado didelę šrirleįtynę, 
nripildė ją munšainu - ir iš- 
žiodinę šunį suvarė jam ke
lias dezas, Paskui susigavo 
katiną ir jį pavaišino. Ant 
galo Juozas su savo broliu 
Antanu susipyko. Antanas 
paėmė šautuvą ir atstatęs i 
Juozą, liepė jam ruoštis Į 
dangaus karalystę. Juozas 
pagriebė už šautuvo ir iš
traukęs jį iš Antano rankų, 
vožė jam per galvą, šautu
vo kotas truko per pusę. 
Kaimynai pašaukė policiją, 
kuri abudu broliu išvežė be- 
langėn ir tuo pasibaigė 
“vestuvės.” Abudu broliai 
gavo po 15 dienų šaltoj pa- 
tupėt ir turėjo da užmokėti 
>45 pinigais. K. A*eviči*.

A. a. ONAI PELECKIENEI. 
Pursglove. W. Va. — Gruo- 

Ižio 11 d. pereitų metų mirė 
Ina Peleckienė, palaidota gruo
džio 12 d.. 1936 m. Paliko dide-
iam nuliudime savo vyrą Leoną 
ir 3 užaugusius vaikus Ameri
koje. Velionė išgyveno 31 me
tus, paėjo iš Kauno gub., Rase
lių apskričio, Eržvilko parapi
jos, Baužaičių kaimo, iš tėvų 
Ona Palionaičiutė. Velionė buvo 
rimtaus budo moteris, plačių 
pažiūrų ir mylėjo pažangą, per 
:lgus metus skaitė “Keleivį” ir 
rėmė visokius lietuvių reikalus. 
Tegul būna jai lengva ilsėtis 
amžinai Amerikos žemėje.

ūkininkams čia 
moderniškumo.

Tačiau pagyvenus tarp 
Amerikos farmerių keliatą 
metų ii- geriau Į juos prisi
žiūrėjus, pasirodo, kad 
Coffey sako gryną tiesą.

Amerikos farmeriai, gali
ma sakyti, laikraščių ir kny
gų visai neskaito; o jei ku
ris ir ima laikraštį, tai per
žiūri tik produktų kainas, 
uaveikslėiius ir daugiau nie
ko. Svarbesni dalykai jam 
nerupi

Farmeriai čia daugumoje 
labai senoviški žmonės, ir 
juos sunku Įtikinti, kad jie 
klysta. Jokių draugiškumų 
įę jokių ryšių su kaimynais 
jie neturi. Pas kaimyną A 
merikos farmerys nueiąąj^ 
tuomet, kai jam reikia pasi 
skolinti ratus ar kitokius pa 
dargus. Taip pat ir jo kai
mynai skolinasi kada yra 
reikalas. Bet kiekvienas žiu
ri, kad, saugok Dieve, kai
mynas nenuskriaustų ji ant 
kokio cento. Yra tokių far
merių, kurie ant savo žemės 
neįsileis kaimyno vištos nei 
šunies; o jeigu pasirodo kar
vė ar arklys, kad ir žiemos 
laiku, tai bus tikra pekla, 
karas.

Kuomet miestuose komu
nistai sako, kad reikia su
vienyti darbininkus ir far- 
merius Į vieną didelę parti
ją. tai man rodos, jog vra 
tokia pat svajonė, kaip skri
dimas i maršą ar mėnulį.

Reikia pasakyti, kad far- 
mos gyvenimas pakeičia net 
ir lietuvius
vendami lietuviai priguli 
prie Įvairių 
turi užsirašę po keliatą laik
raščių, dažnai priguli prie 
socialistų ar komunistų par
tijų, skaitosi veikėjai. Bet

<urie vedę; moteris nors ii' iš tarnybos visus provokato- 
neišlavinta, bet vis dėl to rius ir šnipus, kurie apmo- 

pmazgoja, apdirba ii' gy- kami riebiomis algomis, su- 
venimas nors paviršutiniai rinktomis iš darbininkų ii 
atrodo žmoniškesnis. Bet y- valstiečių mokesčių. Tokius 
ra gana daug pavienių, ku- provokatorius reikalaujame Toronto paštas savo isto- 
rie neturi ir nenori turėti tinkamai nubausti. rijoj dar neturėjo tokio di-
moters; tai dažniausia did- 6. Sumažinti Lietuvos vai- delio skaičiaus laiškų, liaip 
miesčių senberniai, “bur- stiečiams uždėtus aukštus šiais metais gruodžio 21 d., 
dingieriai” ar “bečleriai.” mokesčius. kuomet iš pašto baksų buvo
Jie tikrai bijosi moteries. 7. Pakelti ūkio gaminių išimta 2,500.000 laiškų vie- 
Jie Įsikalbėję sau baubą, kainas. na diena. Tą pačią dieną Į
kad jei apsives, tai moteris Mes. Edmontono lietu- Torontą atėjo 800,000 laiš-

Rekordinis laiškų skaičius.

atims farmą ir nebus gyve- viai, sykiu su viso pasaulio kų iš viso pasaulio kampų.
nimo. .

Kaip tokie lietuviai gyve
na, tai mažai kas žino, ma
žai kas mato. Tai musų 
draugai lietuviai, “susipra
tę,” “apsišvietę veikėjai.”

Daktaras.

STAIGA MIRĖ ANTANAS 
ANDRIULIS.

Eckville, Altą.. Canada. — 
Gruodžio 11 d. nuvažiavus jam 
su reikalais j Calgary. puolė 
gatvėje ir tuoj aus mirė Anta
nas Andriulis. Draugai sužinoję 
apie jo mirtį, parsivežė velionį į 
Eckville ir gruodžio 14 d. palai
dojo Eckvil’ės kapinėse.

lietuviais išeiviais, pasiryžę 
esam tęsti nepaliaujamą ko
vą už grąžinimą Lietuvos 
liaudies teisių, demokrati
nės tvarkos ir už prašalini- 
mą fašistinės diktatūros.

A. S. Kavolių na*.

Aukcs Lietuvos Liaudies 
kovotojams.

Per Kanados Lietuvių 
Komitetą Lietuvos Liau-Mes kiekvienoj sunkesnej džiai Gintj M:į70 au. 

valandoj ištiesime savo bro- k priea,^^ Lietuvos 
liskg ranką savo broliams u paramai¥ Aukas su.
sesutėm, ir padėsime jiems rinko* FSudburio Lietuvių 
kovoti uz darbo žmonių Lie- Lietuvos Liaudies Gelbėji-
tuvjK. j-.. x , mo Komitetas tarp Sudbu-

Šalm diktatūra! rio Įjetuvi„
K. Katma., mitingo pirm. Tai j tam pačiam tikslui 
P. Yoneliunas, sekret. ggutai $0 g0 a£kų Evang.

c i a tAnnnn □ i • burg, Altą., nuo ALDLD. Sušukuota 100,000 doler.ų L Leaeričiu,,
Ispanijos baud.e. paramai. KLKLLG sekretorius,

Vienas iš žymiausių to- 
Velicnis paėjo iš Vikonių kai- rontiečių darbuotojų prieš 

mo. Gaščiunu valsčiaus, Šiaulių karą ir fašizmą, A. G. Mac- 
apskričio. Paliko Lietuvoje da Leod, tik ką SUgryŽO Į To? 
gyvą motiną, tris brolius ir dvi ronto po aštuonių sąvaičių 
seseris. Kanadoje giminių netu- maršruto po Kanadą ir Sū
rėjo. Buvo sveikas žmogus, nie- vienytas Valstijas. Ir štai ką 
kad jis nebuvo sirgęs ir nežino- jis pareiškė spaudos atsto-' 
jo kas liga. Mirė širdies ligą. Į vams: “Su Ispanijos demo-'
Kanadą atvažiavo 1927 m. ir vi- kratinės valdžios deiega- 
są laiką gyveno netoliese Eck- tais sykiu aplankėme aštuo- 
villės. Velionis čia buvo plačiai nias Kanados provincijas it 
žinomas ir turėjo daug draugų, dvidešimt steitų Suv. Vals- 
kurie jam suteikė paskutinį pa- rijose. Visose šitose vietose 
tarnavimą. Laidotuvėse dalyva- pasakėm 90 prakalbų apie 
vo ir keli draugai iš Calgarės ir Ispanijos vidaus karą ir 
nupirko gražų vainiką. apie gresiantį pavojų iš fa-

Visiems prisidėjusiems prie šizrno pusės visom demo-į
velionio Antano laidotuvių ir krat.skom valstybėm. Laike c,ahat,n,ų 
suteikusiu jam paskutinį patar- £ musų mareruto Ispanijos | reme»s 
navimą, šiuomi tariame ačiū.

P. O. Station D, Box 44, 
Montreal, Canada;

NEKROLOGAS.

demokratinei valdžiai su
rinkome 100,000 dolerių ir 

Dvi savaitės prieš jo mirtį, 12,000 drapanų kareiviams, 
Miestuose gy-1 Antanas Andriulis buvo atva- moterims ir vaikams.

žiavęs į lietuvių surengtus šo- “Mano apskaitliavimu, 
organizacijų, kius ir policija jį areštavo už tai. musų prakalbų klausė apie 

kad jo automobiliuje rado nū- 300,000 žmonių ir iš to skai- 
gertą bonką vyno. Už tai jis bu- čiaus atsirado keiiatas tuks- 
vo nubaustas užsimokėti $300. tančių tokių, kurie kreipėsi 
arba 3 mėnesius kalėti. Netu- prie musų ir tiesiog siūlėsi, 

kuomet išsikelia ant farmos, irint jam tiek pinigų su savim, kad mes juos pasiųstume Is- 
tai visai kitokiais žmonėmis iis buvo uždarytas į kalėjimą, panijon Į valdžios kariuo- 
patampa. Nekurie tokių , Bet kiek vėliau jo draugai nuva- menę, kad su ja sykiu galė-
“veikėjų” jau nebeskaito žiavo ir iš kalėjimo jį išpirko, tų kovoti prieš Ispanijos 
jokio laikraščio, o domisi (Vietos policija gana žiauri ir la-; liaudies priešą—fašizmą, 
tiktai didelių kompanijų bai nemandagiai elgiasi su ap-Į “Laike aštuonių sąvaičių 
kataliogais, kuriuos varto kaltintais  ̂juo labiau su svetini- maršruto po Kanadą ir Suv.

MIRĖ JUOZAS MALI
NAUSKAS.

Ottawa. Canada. — Gruodžio 
19 d., 1936 m. miesto ligoninėje 
mirė Juozas Malinauskas (Mal- 
las), 52 metų amžiaus. Velionis 
paėjo iš Lietuvos. Prieš karą 
gyveno Suv. Valstijose, Hous- 
tone, Texas. Jis pasakojo, kad 
ten gyveno ir jo sesuo, bet jos 
pavardės po vyro, nesakė.

Juozas Malinauskas buvo so- 
pažiurų žmogus ir 

darbininkiško judėji
mo.

Nors buvo didžiojo karo vete
ranu ir tarnavęs Kanados armi
joje, bet nustojęs sveikatos gau
davo tik $15.00 į mėnesį, o kuo
met visiškai susirgo, tai paėmė 
jį į ligonine ne kaipo kareivį, 
bet kaipo civilį miesto gyvento
ją ir turėjo ligoninei mokėti 
$2.50 sąvaitę iš savo pensijos. 
Mirė apleistas, be geros priežiū
ros.

’olaidotas gruodžio 22, 1936 
metų be religinių apeigų viešo
se visų tautų kapinėse, netoli 
Ottawos.

Ligoninėje išbuvo veik 4 mė
nesius. Kurie norėtų daugiau 
žinių apie velionį, kreipkitės 
šiuo adresu: R. Degutis. 57 
Main st.. Ottawa, Canada.

vakaras suaukauta

Leonas Peleckas, 
M. L. Balchunas, pirm.'PO- Box 101. Pursglove. W. Va.

• žiūrinėja, į tauciais. Tas matomai labai pa-, Valstijas, 
kiek kainuoja guminiai ba-,veikė ant jo ir daug prisidėjo 1,200 tonų maisto, medika- 
tai ar kiti reikalingi jiems prie pagreitinimo jo mirties. lių reikmenų, šeši ambulan- 
dalykai. 1 Velionio Draugas, sai su pilnu Įrengimu ir ap-
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Pasikalbėjimas 

Maikio su Tėvu
Lietuva Kryžių Šešėliuose

PARAŠĖ J. LAISVŪNAS ----------
t Paimta iš “Laisvosiom Minties” išleistos brošiūros.)

i

—Tegul bus pagarbintas, sų gyvenimas Amerikoje
Maike’...

—Labas vakaras, tėve!
—Geriau sakyk “ant am

žių,'’ vaike.
—O kodėl tau nepatinka 

“labas vakaras?”
—Kas čia man do per “la

bas,” Maike, kad nėra jokio 
gerumo ant svieto. Seniau ve 
da Amerikoj galima buvo

ragana. O tada raganas visi 
bijojo įžeisti, kad ką bloga 
nepadaiytų. Bet vienas kai
mo bernas, Lukošius Motie
jūnas, ne tik tą raganą iško- 
liojo, bet dar ir sumušė. Ra
gana pagrūmojo ir sako: 
“Tu mane atminsi!” Ir ar į 
trečią naktį atnešė prie dar
žinės, kui- gulėjo bernas, ir 
pametė gražų susijuosiamą 
dirželį. Rytą bernas ?ina iš 
daržinės, žiuri—dirželis. Se
novėje visi juosdfvomės 
juostomis. Bernui patiko ta 
juosta, pasiėmė ir susijuosė. 
Nagi ir pavirsta vilku! Kas 
daryti? Kur dėtis? Protą tu
ri ir žmogišką ir vilkišką. 
Kalbėti negali. Ką darys, 
bėga prie vilkų į mišką ir 
gyvena su vilkais iki žiemos 
ir vilkai jam nieko nedaro.

Vieną labai šaltą žiemos 
{rytą visi vilkai nuo šalčio 
ėmė drebėti, tai sumanė 
lakstyti ir per griovį šokinė
ti. Kartu šokinėjo ir Irernas. 
Tik kai šoko labai smarkiai,

mams saikuojama smūgiais ir botagų kir- bei niui esant, Lietuvoje bu-., , - An<o<nim
čiais. Mieste nėra jokios ligoninės nei vo ne tik lokių, vilkų, bet ir [y., k r ..J , kei kdami* 
prieglaudos elgetoms. Žmonių namuose velnių bei raganų. Ne vie-, nudumėTmi«ka‘ o jis parėjo 
visados pilna durnų, kurie jiems akis iš- nam velnias išmainydavo' ' J-P. 3

(Tąsa) (šventosios vokiečių tautos Kymo imperi- Seniai via riečia pasakas
rajau:- muksiąs iiems buvo tik prie-1 j“: svietiškuose dalykuose turi k'ausyti apie velniu, ir kitu, nebu- 

dmg? daugiau žemių užgrobti, daugiau S, r"J£ d,lktu‘-

Romos katalikų bažny
čios kunigai taip užkrėtė 
Lietuvos kaimiečius prieta- 

but, jie butų ordiną iškeikę, o žemaičius ’ais’ kad Jie negali jų nusi- 
kino epie 900 oilių. Dauge'į pilių iie su- Bet žemaičiai tik skundėsi ir
naikino po ke'is kirtus Jei L»%, kad S° TodėT?r ti°savZLfa

tai visose bendrai turėio žūti 90,000 lieti bažny-
2«?!r.“^I?-,..?,.klftj,».zuvo atT,™ose kus." Užmjie ir nematf lietuvių skriau- «». o kartu su ja iš

Lenki-
imto pr^peti. ‘srairSSdiuST^k jy™Wb«s.” Reiš-
lietuvu ir žemaičiu nužudė krikščionybės kia’ kentėk ? 0 ^)US1 išganymas. žino-
skelbėjH Senovė kronikose randame ži- 5* ^P?P^aj butų gavę ir galėję gauti 
niu, kad krvž uočių ir kardininkų ordinai.-įf žemaičių daugiau, negu iš ordino, gal

- j T . ‘ w . Kttr no Hurr-i nrrilno icl/*oiLr^ s\ vomoiomo
per 300 metų Lietuvoje išgriovė ir sunai-

mušiuose suatėiunais, kiek žuvo sodybose, 
miškuose, keliuose ir kryžiuočių nelaisvė

Juk kryžiuočių kronikininkas tvirtina, 
kad vien tik Saulės (Šiaulių) mūšyje jie 
išguldė 2 000 pagonų. Žalgirio laukuose 
apie 30,000 lietuvių padėjo galvas.

Tris šimtus metų kryžiuočiai teriojo 
Lietuvą. Beveik kiekvienais metais ruoš
davo kryžiaus žygius j “pagonų žemę.”

ei kiekvienais metais tie apaštalai butui 
nužudę tik po tūkstanti lietuvių, tai per1 
:00 metų krikšto aukuras turėjo buti ap 
erautas 300,000 lavonų. O kiek per tą lai

dų, neužjautė jų vargo ir kančių. Didelės *r v^s pasakos apie 
duoklės pareikalavo iš lietuvių krikščio- velnius. Todėl svarbu kuo 
nybė. Ašaromis, krauju ir tūkstančiais gy- daugiausia tų pasakų sian- 
vybių apmokėjo jie Romos bažnyčiai už (ien, uzrekorduoti musų 
teisę vadintis “ištikimais Kristaus bažny- spaudoje, kad ateity istori- 
čios vaikais.” Ja. galėtų matyti, ligi kokio

laipsnio bažnyčia buvo ap- 
BAŽNYČIOS DOVANA LIETUVOS svaiginus lietuvių liaudies 

LIAUDŽIAI. • protą.
Dabar patyrinėsime, kokios gerovės su- Štai, paduosime čia da 

Į Per laukė Lietuvos liaudis, priėmusi katalikų keliatą tokių pasakų iš 
i ap- tikėjimą. 1576 m. kronikininkas Braunas “Lietuvos Ūkininko:’’ 

taip aprašo pakrikštytų Lietuvos valstie

pagerėjo.
—Tfu! Ant tokios šnek

tos tai tik nusispiaut, Mai
ke ! Kas gi tai matė, kad vy
ras už bobas taip užstotų, 
kaip tu?

—Kiekvienas vyras pri
valo užsistot už motelį, tė- 

nes ji silpnesnė.
Maike, ju rong Boba

žmogui gyventi, o dabar ir n,^ra silpnesnė. Ar tu ne- 
čia tas pats biesas, kaip ir skaitei gazietose, kaip Nau- 
kitur. jorko Zose savo vyrą must-

—O man rodos, tėve, kad ravoia.
čia netiek Amerika kalta, , . —Bet ar tu nematai, tėve, 
kiek tu pats. Seniau tu bu- kiek vyru laiko savo moteris 
vai jaunesnis, sveikesnis, pastumdėlių vietoj, 
todėl ir gyvenimas išrodė —Taip ir reikia, Maike. 
kitaip. O dabar jau tau -Juk Dievas ant to bobą ir 
daug sunkiau vaikščioti ir sutvėrė, kad vyro klausytų 
tas pats valgis jau nebeina Ir kunigas duodamas šliubą 
sveikatom jai liepia savo vyrą šėnavot

—Maike, tu mano vidų- ir klausyt. Juk dėl bobos, 
rių nekritikuok, ba geresnių Maike, svietas buvo velniui 
negali man duot parduotas. Jeigu Jieva ne-

—Aš jų visai nekritikuo- butų rojuje sugriešijus, tai 
ju tėve; aš tik aiškinu, ko- šiandien visi butume lai
dei tau Amerika šiandien iš- mingi. Nereikėtų nei darbo 
rodo b’ogesnė, negu 30 me- dirbti, nei už burdą mokėti, 
tų atgal. nei policijos bijoti. Bet Jie

—Ot ir nežinai, Maike, va suspoilino visą bizni. Va- 
kodėl man dabar negerai. ’uk to. Maike, tegul dabar 

—Na. tai kodėl gi? bobos nors pančekas vyram
—Ogi dėl to, Maike. kad išskalbia.

gaspadinės dabar pasileido. —Taip, tėve. i motelį žiu 
Šiandien gero burdo jau ne- ri Romos katalikų bažnyčia 
gali žmogus gauti. Bobos Bet tai yra neteisinga ne
pradėjo cigaretus rūkyt, ei- žiūra. Nės ištikrujų nėra bū
na j saliunus alaus gerti, o ve nei tokicT rojaus, nei to 
auzos nežiūri. Seniau būda- kios Jievos. kaip šventraštis 
vo visai kitas parėtkas. Bu- sako. Todėl moteris niekuo 
davo, gaspadine išskalbia nėra nusidėjusi ir jos nega 
burdingieriui marškinius, Įima dėl to, kaltinti, 
pančekas, išprosina kelines, —Dac inaf, Maike. Tu vi-
duoda per visą sąvaitę zu-sai ne vyriokai kalbi. Guc 
pės, kavos, ruimą, ir už tą bai.
viską aš mokėdavau tik do- ------- —
leiį ir kvoteri per sąvaitę. KO-OPERATYVŲ BAN- 
Dapirkdavau tik šolderi ir KAI IŠMOKA $120.000,000 
donacų. Už du doleriu aš DIVIDENDŲ,
poniškai per sąvaitę pragv- Amerikoje yra daug ko- 
vendavau. O dabar moku 3 operatyvų bankų, kurie sko 
dolerius uz ruimą ir pats tu- jjna pinigus namų statybai, 
nu pančekas skalbtis. Nėra Tįe bankai turi 3,000,000 
jau nei zupės, nei kavos. Na, narįų (šėrininkų) ir 1936 
tai pasakyk man, Maike, metaįs uždirbo $120.000, 
kaip žmogus gali but satis- ooų, kuriuos dabar dalija 
fait su tokiu gyvenimu. sgvo nariams. Paskolų ant 

Tu, teve, perdaug vien- namų dabartiniu laiku esą

<ą nužudyta moterų, senių, vaikų? Kiek čių gyvenimą: "Žmonės Vilniuje gyveną
sudeginta turto?! šiurpius pėdsakus pali- yra jyg laukiniai ir vergauja ponams be Kitą kartą,—sako 96 me

■ o Lietuvoje pirmieji krikščionybės skel- mažiausios laisvės. Ponų meilė jų valdi- tų senukas, — man dar pus- 
oėjai! -___ __ -■__ -___ _____ ?_ l. ij._____1 ccnnė T i/U-iiTrzvin K,, “Ule

Bet tuo dar nesibaigė lietuvių aukos 
crikščionybei. Kai karalius Jogaila, Ro
mos paragintas, sumanė apkrikštyti Lie
tuvą, jis išleido toki įsakymą: “Nutarėme Į griaužia: todėl čia daug aklų... Keista 
musų valdomose žemėse visus lietuvius, Į me mieste tikyba: maldingai klauso mi
trus ir moteris, visokio luomo ir verslo, 
enkti ir versti priimti katalikų tikėjimą ir 
eikšti paklusnumą šv. Rymo bažnyčiai.”
Kadangi didesnė dalis lietuvių katalikų 
ikėjimo geruoju nenorėjo priimti, tai to-
:it< teko lengti ir versti jėga. Čia ir vėl neĮU1-į nuosavo, išskyrus tai, ką ponas jam dvara^dirbti rTsaulr duonos sakyklų sakydavo, kad 
daugelis lietuvių padėjo galvas knkscio- duoda iš malonės. Juos enįu ir plėšia ne £±iio nėra. PonL^ kure bal4

siu, mušdamiesi ne tik i krutinę bet ir i miškų tiek daug buvo!) ir į * Šiw
veidą. Panašiai rase ir Venecijos pasiun- sutiksi ponaitp Jis tave nuo-: •> ..X r T-,
tinis vyskupas Lipomano 1575 metais širdžiai pasveikins, paklaus , *■ 1 , • - - ’ . •UUK s AO O Hivuiia. kas gįj-dėįi _ Na ’jjf sakv. ko, kurie žmones paversti

Nėra pasaulyje nelaimingesnio šutvė- dnvnmp nnna<f nikrl’? v^kais, tai tie vilkai baltais 
o, kaip Lietuvos kaimietis. Jis nieko kja beveik kasdien eiti "i ■ Aklais, Būdavo ir kunigairimo.

pusiškas. Tu norėtum, kad 
tik tau butų gerai. Bet tu 
nepagalvoji apie moterį, iš 
kurios tiek daug reikalauji. 
Jeigu seniau lietuvė moteris 
už dolerį per visą sąvaitę 
p-amindavo

duota $1,000,000,000.

nybės labui, o jų turtai buvo konfiskuoja 
mi. Pagaliau, panaudojus atatinkamas 
priemones—dovanas. įkalbinėjimus, grą- 

n’mus., kalėjimus ir mirties bausmes— 
ietuviai buvo apkrikštyti—ir Romos baž
nyčią papildė savo avydę naujų avelių bu
dais.

MEKSIKA IŠVIJO FA
ŠISTŲ AGENTUS.

Meksika išvijo Ispanijos
____ _ tauvadgįTduo! faši®tų

davo kambarį ir apskalbda-,c,e Pajudą, kuns buv o 
vo, tai tau buvo gerai; bet atv^?? ,Wai kaip fašistų 
koks buvo iš to gerumas . valdžios ambasadorius, 
jai? Ji turėjo dirbti kaip ir sekretonų Teusą. 
vergė. Šiandien ji jau susi
prato ir vergauti nebenori.
Tavo pančekų ji jau nebe

FAŠISTAI NUŽUDĖ 100 
ŽMONIŲ.

nori skalbti. Tu gali pats jas Šį panedėlį fašistų oriai 
išsiskalbti. Taip daug tei- viai numetė daug bombų 
singiau, tėve. Taigi man ro- Madridą. Apie 100 žmonių 
dęs, kad šiuo žvilgsniu mu- buvo užmušta ir 40 sužeista.

tik ponai, bet ir kareiviai... Užtat valstie
čiai nuo tokio smurto turi bėgti į miškus su 
savo vaikais ir manta...” Toliau popie
žiaus nuncijus praneša, kad: “Už šunies 
užmušimą čia daugiau baudžiama, negu

met atsakydavo:—Et, kvai- ta*s kaklais, nes jie esą ra
li esate! Vokit kas pakliūva' Vllkais Paverstl zmo' 
iš dvaro, neklausykite po- ne>'
nų. Suprask, velniui tik ir ru
pi, kad žmonės griešytų. Da ,r. - . V •išims iš kišenės tabokinę, Vmną sventadien,, — pa-už valstiečio.” o

Valstiečiai neturėjo arklių dirvai išarti, įefakf veririiTa(lI- ?-ako-’a .toJiau . senuke,—iš-
Kas tun teises, tam tenka prisiimti ir Į neturėjo duonos kasdieninės, o tuo pačiu majnvti

am tikras pareigas. Todėl ir lietuviams, įmetu, kaip sako tas pats popiežiaus atsto- 
'uriems smurtu primetė krikščionybę, vas, “Arkivyskupai į seimą važiuoja po

Kur tu žmogus.'jomve > Kru0J;i "a“drti gu’ 

nemainysi. - sumainai. 0 *a,P Įėjome, buvo ko-
paskui išimi itaei arklio 3-0 valanda ryto. Gau-

uojau užkrovė pareigas ginti naują tikė- tūkstantį arklių pasikinkę.” "Liaudis "skūr- kanopa " S dom, gaudom ir nieko nesu-
imą nuo eretikų ir atskalūnų. Popiežius do ir badavo, bėgo į miškus, o “Karaliai . . •. gaunam. Štai kur būvis, kur
Martynas V net du kartu ragino Lietuvos kasmet turi 300,000 talerių pajamų, o kie- v TaiP ir prigaudinėdavo nebuvus, ateina musų gerai
valdovus eiti naikinti čekų husitų. Bajo- boniios—400,000 talerių. Karalius valdo žmones ponaičiais pasivertę pažįstama Aleknienė. O ji
ai mielai klausė popiežiaus ir vedė pulkus į 90.000 kaimų, o kunigams priklauso apie velniai. O kiek buvo raga- buvo visų gerai žinoma ra-
valstiečių kovoti su tokiais pat čekų vals- 160.000 kaimų su baudžiauninkais.” nŲ? To paties senuko sene- gana. Pažvelgia į mus, o ma-
iečiais. Kurie nebuvo pašaukti karo žy-

gin, tie turėjo padengti visas karo išlai
das. Vėliau jiems teko kariauti prieš “ne- 
ikėlius” turkus ir totorius, prieš “shizma- 
ikus” rusus ir kitokius Romos priešus.
Per 300 metų popiežiai išleido per 100 įsa
kymų (bu'ų). raginančių pasaulio katali
kus kovoti prieš pagonus lietuvius. Vė- 
;au tokiais įsakvmais ragino lietuvius gul- 
lyti galvas dėl Romos interesu. Nors tuo 
”ačiu metu jų laiminami kryžiuočiai dar 
is skerdė jau pakrikštytus lietuvius ir že
maičius, bet “šventoji bažnyčia” į tai žiu- 
ėjo pro pirštus. Viena ranka ji neva glos- 
ė ir globojo naujakrikščius lietuvius, o 
mtra laimino jų skriaudėjus vokiečius.
3ažnyčia tai darė dėl to, kad nenorėjo nu
loti tos naudos, kurią ji gaudavo iš kry
žiuočių ordino. O gaudavo iš jų gana daug.
>tai kaip vaizdžiai aprašo vienas kryžiuo
tų atstovas prie Vatikano, kokiomis prie
monėmis iie palenkdavo bažnyčios valdo
ms užgirti kryžiuočių žygius ir palaiminti 
ių kardus.

“Tėvas šventasis Martynas V kasmet 
gauna iš ordino 400 dukatų, bet jis tuo 
r.ažėjasi... Man dažnai tenka eiti pas iį 

Luščiomis rankomis; suprantama, kad jis 
maloniau klauso tų. kurie ką nors atneša, 
lei norite, kad kryžiuočiai turėtų šv. Tėvo 
malonę, jųs turite jam paskirti kasmet 
daugiau pinigų... Turėjau puikų baltą er
žilą tokios lyties, kad lygaus nebuvo po
piežiaus rūmuose. Tėvas šventas prašė pa- 
’kotinti: mat jam pritrukę baltų žirgu ro
dinėti. Atsiųskit man kitą žirgą, tik ne į

Taip skelbė Venecijos atstovas. ks ganęs pas Kurklinską no kaimynas ir sako:—Na,
Popiežiaus nuncijus vyskupas Bondžio- Kandą. Ten buvo samdytas kad jau raganos pradės vai-, 

vani taip pat panašiai vaizdavo Lietuvos kaimo skerdžius. Ir tas sker- kiotis, tai žinok, draugeli, 
liaudies skurdą ir jos valdovų prabangą: džius buvęs įtariamas raga- kad žuvies nesugausime!

“Lietuvos darbadirbiai žmonės nuskur- ŠSti^k2Tn?’ Ragana
dę ir veika nelaisvės geležinius... Karalius ^įkLkt,S X^i SaVdome1 “ g“ g stal
‘uri 500.000 taleriu metinių pajamų, laiko r P° ' gn° ka,. *tl¥ni’ tr,au‘
9onn 4,«rvi vn-o i^ooo cvL, paplauna avį ir nusivelka, kiame taip sunkiai, rodos,0?hrokS ^.vsrt^mn Ik o”, Hsr Kaim» gaspadoriai prade- koki rąstą iškelsime. Ogi & 
aabro indu nevartojamų, nes jis tun dar • i i-‘ i- • - -kitokių... Be to. stengiausi sužinoti, kiek Sr ?m-a pa" .
Irarnliik trri ninimi ” tai darbas. Vieną dieną lie- dmų vidutyje tinklo! Mes

Vadinami kairPkiti popiežių atstovai pė didžiausiam piemeniui oersigandome ir palikę tin-
, - j, j--* p - U-v • ’ pasekti, kai skerdžius eis i klą parbėgome namo. Par-ta*p ir vyskupas Bondziovam, aiškiai ma- l,;5Vo p .tė kaip vargta ir kenčia Lietuvos liaudis ą: TaiP 11 Padare- Sker- oegę žiūrime kad jau dvy- 
i ’i • -P J’“ • 11 X džius į mišką, piemuo slapta likta valanda. Tai matai, perkokioj prabangoj gyvena jos valdovai. O g 'kos> p’įfc koki * mumini ra
ka iie nadarė kad sudrausti ios išnaudo- Ib P A l,acia> mlSldS mums toji ra-, - ■ .P j f • • i i i •• t4 mišku, žiuri — skerdžius gana su velniu toki šposą iš-tojus, kad palengvint, jos kančias kad ,s- £įeina ;ri(? d ? - - u - p
aisymti ,r verguvės? Nieko. Jis tik sten- \pušėje įkalti septyni kuo-
gen sužinot, kek: karalius tun pinigų kad sįeražiug ^„džįoja 
lengviau galėtų gausti Roma, duoklę. tuog kuoi^/pavį,^ vi,.

___________ aisauKiau_______________ įr gj-eit nubėga. Tada

krėtė.

Į Visus Keturius Vėjus.
(Lietuviu poetams.)

Žmogau iš sužalotų žodžių daržo. 
Gana grašiakampy tupėti.
Jei tau arklinės kamanos alsavimą 
Jes turi sutrupėti.

Vantainių kaimo lauke y- 
ra labai graži vieta, vadina- 

piemuo pribėgo, ištraukė ma “šakos.” Per vidurį te- 
vieną kuolą ir pasislėpė miš- ka Kruoja, nemaža upė. 
ke. Už valandos vėl atbėga Krantai apaugę alksriais ir 
vilkas ir vėl perlindo per šermukšniais. Kiekvienais 
kuolus. Atsistojo skerdžius, metais švento Jono naktį 
tik jau su vilko uodega. Vėl karpydavo viršūnes. Nebe- 
perlindo, pavirto vilku, vėl oamenu kokiais metais, tik 
oerlindo, pavirto žmogum, ,ial- prieš metiežą, susitaria 
bet vistiek su vilko uodega, me koki, rodos, peniu pus- 
Nieko nepadarysi. Paslėpė berniai ir švento Jone naktį 
uodegą į kelines ir nuėjo nuėjome į “šakas,” sulindo-, 
prie bandos, \akare. kai me į karklvnus ir laukiame, 
bandą parginė, piemuo ir kas bus. Vienas turėjo užsi
rako gaspadoriui: — Jau, taisęs šautuvą. Manome, 
brač, musų dėdė su uodega! kaip ateis raganos piaustyti 
Tuojau kaimo gaspadoriai šermukšnių, šausime ? viršų, 
nuėjo pas skerdžių ir žiuri, kad išsigąstų. Na ir laukia- 
kad skerdžius tikrai su vii- me. Apie 12 vai. ėmė rinktis 
ko uodega. Paėmė skerdžių raganos ir susikabinusios 
ir kažkur nudėjo. Tur but rankomis ėmė šokti. 3emas 
užmušė. iš' šautuvo tik paukšt. Raga-

Ir kol tik Lietuvoje buvo nos tuoj išsislapstė. Šer- 
vilkų, tai kaip tik pamatai mukšniai buvo da vii i svei- 
budavo vilką ir surinki: ki. Susėdome ir laukiame 
“Dėdė, dėdė,” tai vilkas ir ryto. Bet kada išaušo, tai 
dumia sau. pamatėme, kad šermukšniai

♦ » ♦ visi buvo nukarpyt. Nu
kirpta viršūnė ir še Tnukš- 

Antras buvęs toks atsiti- nio, prie kurio mes i ėdėjo- 
Teofilis Tilvytis.; kimas. Kaime buvusi didelė me. Užrašė Teuiuna*.

suvaržė—

Valio valia, kai vėjais užėmę.
Kišenėse nešiojamės pavasarių po tūkstantį 
Pavasarių kurkliai išvirto žengės rupūžėm 
Ir po apylinkes su kūjagalviais dūksta.

balto p’auko... Atsiųskite nmigų. nes po-;Mažai granatą pūdyti krutinėję 
oiežiaus rūmuose su paskutiniu pinigu pa- i lr vilgyt viralu, kad. Dieve gink. nesprogtų 
ribaigia ir bičiulystė... Aš tūrių dar 4 kai- Supuskim tokią laisvės sutartinę 
’ius, 6 zamšines kelines ir 18 porų piršti- Kad žagrės dirvoj šoktų
nių; bet viso to kardinolams negana: aš 
nesu gavęs čia labai mėgiamų kailių...”

Štai už kokius “nuopelnus” krikščiony
bei popiežiai laimino kryžiuočius. O kai 
1417 m. krikščionių žemaičių atstovai ap-
kundė kryžiuočių ordiną vyskupų susirin- didži

kimui Konstancoje, išdėstvdami baisias Atelna metas darb0 dIdz10’ 
ludynes, kankinimus, dėginimus, plėši
mus ir moterų gėdinimus, “šventasis” su- 
ririnkimas šitaip jiems atsakė: “Nuo šios 
dienos ir toliau žemaičiai turi priklausyti

Žiūrėkite šviesuomenę apstojo velnias,
Kas trečias žmogus bando vogti.
Iškarkim ant tvorų, Tarul, mėlynas kelnes. 
Nes jos pradėjo dvokti.

Aplinkui parako laukus pripylė.
Tat uždainuokime su buvusiu Rimydžiu.— 
žmogau, pasuk j kairę žemės profilį!

1
(“Literatūra.”)
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vairios Žinios.
Iš Kruvinojo Ispanijos Karo Lauko. !

Fašistai turėsią nuo Madri- Jei šios atakos taip sek- , 
do trauktis, bet netu- mingai bus toliau tęsiamos,;

rėsią kur. tai sukilėliai beveik nebega-
Londono darbiečių orga- ^.P1 įstatyti. ^vo. armijai; 

no “Daily Heraldo” korįs- n?a.lst0’ amunicijos ir pastip- ‘ 
pondentas praneša iš Ispa- linlmU-
nijos, kad fašistų generolas, Labai yra įdomi militari-
Franco jau bando susigy 
venti su ta neišvengiama iš
vada, kad nuo Madrido jam 
reikės trauktis, nes jis pra
žudė tenai tūkstančius savo 
kareivių ir tiek susilpnino 
savo armiją, kad apie Mad-

nę pozicija prie miesto var- 
ų — Universiteto miestelio 

fronte. Čia sukilėliai buvo 
Įsiveržę labai siauru ruožu.

Dideli fašistų nuostoliai.
Universiteto miestas, ka-

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Šveicarijos Raiteliais.
š- ’.’^ė%ty'■ > • ’>' •/.■ ?/',' irr i : ~~

■ *ii

Šiame vaizdely parodyta Šveicarijos raitelių komanda manevrų metu ties Ženeva.

VOKIETIJOJ NEBEBUS 
IŠ KO PASIRINKTI 

VALGI.
DU SVARBIAUSI KLAUSIMAI.

Penktas Puslapi*.

galėtų didelius darbus Lie
tuvoje nuveikti; jie išsklai- 
:dytų tamsos debesis, kurie 
laiko apgulę Lietuvos žemę. 

i Tad lietuviai, meldžiu 
talkon šiuos du dalykus įvy
kinti 1937 metais.

Dr. A. L. Graičunas.

Pella, Ia.—Pereitą sąvai
tę čia sudegė visa darbinin
ko Robertso šeimyna, tėvas, 
motina ir duktė. Policija 
spėja, kad ji galėjo but nu
žudyta ir tada uždegtas na
mas, kad paslėpus pėdsa
kus.

PAJIEŠKOJIMAI
MARCELĖ VASILIAUSKAITĖ, 

Kazmirunių kaimo, Pivašiui u para-, 
pijos, pajieško pusbrolio VINCO 
STANILIONIO Bakaloriški^ kaimo, ■’ 
Dusmeny parapijos. Jeigu kas apie jį . 
žino, kur jis randasi, prašau man 
pranešti; busiu dėkinga. /

Marcelė Komitch,
196 D st., So. Bosto.', Mass. --

rido paėmimą jau negali da tai puikus atviras plotas, --------*• ... , , . . . , . , , , .... ■
buti nei kalbos. Tik klausi- apstatytas dideliais raudo- Goeringo ketvertų metų;,.1“?™“- kad visi amen-,darai dalyko askiainesu 

’ tanui mikala.iiant Vf,UiP. k‘«laL prenumeratonai ga- prasdamas, nes tamsos vor-mas lieka neišrištas, kui nais stogais rūmais, kuris planui reikalaujant, Vokie 
jam trauktis? Visa ispanų oretendavo tapti didžiausiu tijos viešbučių ir restoranų 
tauta eina prieš jį, ir kur tik Europos mokymosi centru, lankytojų organizacija nu-
jo gaujos eina, tenai gink 
luoti darbininkai jas šaudo.

Paskutinėmis dienomis 
fašistai jau negali pažengti 
nei žingsnio pirmyn, bet vis 
stumiami atgal. Kur tik jie 
nepamėgina pulti, visur bū
na atmušti su didžiausiais ’

dabar beveik visai sugriau- tarė žymiai sumažinti vai 
tas. Tūkstančiai fašistų čia gių sąrašus. Valgių sąrašai 
buvo užmušti artinantis į restoranuose, kur iki šiol' 
Universiteto miestelį ir pas- būdavo sužymėta iki kelias- 
kui kovose už kiekvieną na- dešimts valgių, bus kelis 
mą, kovojant rankinėm gra- kartus sutrumpinti. Tų val
katom ir bombom. i gių, kurių Vokietijoje bus

Vienas karo autoritetas permaža, pav. mėsos, sąra-
nuostoliais. pareiškęs, kad kovos už Ca- šuose visiškai nebus. Jau da-

Paimti nelaisvėn fašistai įsa dėl Campo parką ir Uni- bar patariama sąrašuose 
pasakoja, kad gen. Franco i versiteto miestą taip susilp- vietoj kiaulienos žymėti žu- 
eilėse esąs didžiausis nusi-cninę puolančias gen. Franco vį. Valgių sąrašai sutrumpi- 
minimas ir nepasitenkini- į dalis, kad jis dabar esąs tik- narni todėl, kad valgių at- 
mas, kad nepavyko Madri-irai nelaimingoj padėty: jis sargos nereikėtų laikyti res- 
dą paimti, kaip Franco jiem turi per maža žmonių ata- toranuose, kur jie genda, 
tikrino. Kareiviai esą nu- kuoti Madridą ir yra tokiose Žmonės, kurie valgo resto- 
vargę ir išbadėję. pozicijose, iš kurių negali ranuose, turės pasitenkinti

Franco, dabar yra tokioj pasitraukti be didelių nuos- mažu valgių pasirinkimu, 
padėty: jis turi per maža tolių. 1
žmonių sėkmingai pulti sos
tinės centrą ir tuo pačiu lai
ku jis negali atsitraukti be 
didelių nuostolių.

Pcpuiiarųs Anglų Parla 
mentarai.

Anglų parlamento

vo “Laisvąją Mintį” uz 
gruodį; tai paskutinis 1936 
metų “Laisvosios Minties” 
numeris. Tad visi senieji 
prenumeratoriai privalo at
naujinti nevilkinant prenu
meratą 1937 metams ir nors 
keliatą naujų skaitytojų

tinklis tavo akis dar užtem- 
dinęs laiko. Tu dar pasken
dęs prietaruose, da tiki į 
stebuklus, į dievus, kuriuos 
tu sava ranka padarei ir 
manai, kad jie tave išganys.

Daugiau kaip 50 metų 
musų tautos atgimimo tėvu-

Klaipėda Pasidarė 
Purvinas Miestas.
“Lietuvos Žinios” rašo:
Nors didelė Klaipėdos

gatvių dalis kaip ir neturi
šaligatvių, jei neskaityti
žvyruotų takų, tačiau ir tie
patys nevalomi. Pablogėjus I Pajieškau brolio jono p.- lkoto,
orui, šaligatviais pasidarė Į^en7° ^u?enitko‘'o
sunku ir pavojinga vaikš- Jdžiu ir nežinau kas su juo atsitiko.J Kurie žinot kur jis randasi arba kasCioti, tiek juose purvo. Be to, Į su juos atsitiko, malonėkite pranešti.- 
praeivius nuolat aptaško Busiu dideliai dėkinga. <i>.
purvu pravažiuojantieji au-| Staufer Alte., Canada.
tomobiliai. Jieškau brolio KAZIO ŠEPORAI-

ĮČIO, pirmiau jis gyveno Alle Pasakoe, 
Į Argentinoje, dabar gal kitoje Pietų 
j Amerikos valstybėj. Iš amalo, kriau

tę,. • • T/i • ičius. Jeigu kurie žinote kur jis ran-Siomis dienomis pro Kiai- j dasi, malonėkite pranešti. Taipgi pa-
Dėdą praėjo smarkus lietus jieškau ir kitų mano giminių ir drau-r r . .............. Igų. Jeronimas Seporaitis (2)

2209 — 13-th avė., Regina, Sask., 
Canada.

VĖLYBA PERKŪNIJA.

su perkūnija ir žaibai.

kiekvienas turėtumėm gau-j naj žodžiu ir raštu atsidavu- 
„Jai nėra sunku, tik tru-1 — geresnį ryto-

puciuką pastangų—11 dai- jr nors mataį gražias
bas eina sklandžiai. Aš jau- asekm bet tu d it 
savo kvotą ispildziau, suras- QŽyg> atbulas traukiesL 

Nieko nesakau, kad Lietu-
, -. . . 'tas ožys,damas pustuzinį naujų pre-

KAUNĄ SMAUGIA IN- 
FLUENCOS EPIDEMIJA.
Kaune jau kuris laikas 

narių siaučia gripo arba influen-
Jis dabar stengiasi pa- komisija Madride esanti ne-i eos epidemija. Gripu serga

naudoti kiekvieną priemonę paprastai populiari. Vieną 
sutraukti daugiau pastipri- rytą kapitonas MacNamara 
nimų prie Madrido. Bet jei išėjęs į gatvę pažiūrėti prie- 
jų negaus per kelias dienas, šo lėktuvų. Ten milicinin- 
jis bus neišvengiamai pri- kas jį paklausęs dokumen- 
verstas pasitraukti. tų.
_ ... . . Kai buvo sužinota, kad jis
Tuscios pastangos grąsinti yra Anglijos parlamento 

miestui badu. delegacijos narys, susirin-
Franco grasinimas, kad kusi minia jam sukėlusi ova- 

jis apsupsiąs miestą ir tuo cijas.
budu jo gynėjus priversiąs --------- x _________ ,
badauti, yra tuščias. Sukilę- Prie to. ką aukščiau rašo ėmė įtartiną latvį, norėjusi

daugelis mokinių, valdinin
kų, o šiomis dienomis gri
pas įsisuko ir Į kunigų semi
nariją. Dėl tos priežasties 
kunigų seminarija ir Kalė
dų atostogas visa sąvaitę 
anksčiau pradėjo.

SUIMTAS PILIETIS IŠ 
LATVIJOS.

Šiomis dienomis pasienio 
policija Smalininkuose su-

liams nepasisekė užimti Ma- “Daily Heraldo” korespon-, persikelti per Nemuną Vo- 
drido vandens šaltinių, nors dentas, reikia da pridurti, kietijon. Pas suimtąjį rasti 
ir daug buvo dėta pastangų, kad paskutinėmis dienomis <įĮu automatiški revolveriai, 
O apsupti Madridą jiems Ispanijos fašistai neteko nemaža šovinių ir 5 nauji, 
reiktų dvigubai ar net tri- Italijos paramos. Pamatęs, misinginiai raktai. Latvis 
gubai padidinti savo jėgas, kad jie karo laimėti negali, pasisakė esąs rygietis, Ar- 
kad sudarytų pakankamai Mussolinis nutarė daugiau thur Reze. Lietuvon perbė- 
stiprią liniją. jų neberemti ir patarė Hit- gę§ slapstydamasis nuo lat-

Vyriausybininkų dalys su- leriui tą patį padaryti. 'viu policijos už mėginimą į- 
gebėjo pietuose atstumti at- Popiežius su savo vysku-. vykdyti plėšimą. Jau dvejus 
gal sukilėlių armiją iki tos pais ir kunigais dabar jau metus išsėdėjęs kalėjime, 
vietos, iš kur ji pradėjo Ma- gali sugiedoti generolui į Policija tiria suimtojo as- 
dridą pulti apie du mėnesiai Frankui “amžiną atilsi.” menybę
atgal. ---------------

Šiomis dienomis lojalistu ORLAIVIO KATASTRO- ŠIMONiy VALSČIUJ PA
SIRODĖ DĖMĖTOJI 

ŠILTINĖ.
Aną dieną po dviejų są

vaičių sirgimo Sakonių kai
me, Šimonių valse, mirė vie-

artilerija jau apšaudė ir Ta- FOj BUVO 11 ŽMONIŲ 
laverą, kuri randasi uz 60
mylių i pietų vakarus nuo Pocono kalnuose, netoli 
Madrido. tos vietos> kur sueina New

Greiti vyriausybininkų Yorko, New Jersey ir Penn- 
motorizuotų kolonų žygiai sylvanijos valstijos, aną- nas ūkininkas. Per šermenis 
verčia sukilėlius atitraukti dlBn PY'ko orlaivio katast- buvo dau? susįrįnkę žmo- 
nuo Madrido fronto labai ro*a- *?id_e“s keleivmis.lek- nių, kurių dalis po vaišių su- 
ten jiems reikalingas dalis, ^vas /V 11 ir sirgo dėmėtąją šiltine. Su-
kurios gina savo oro bazę. atsimušė į karną. Lektuyąs g^-gru^ji patalpinti Pane- 

Eskorialas. kuris yra 30 sudužo, tačiau žmones įsli- Vgžio apskr. ligoninėje.
mylių nuo Madrido, tebėra ko, , tlk smarkiai ------------------ --------_
ginamas tų pačių lojalistu, sukrėsti ir kai kurie sužeisti, 
kurie ten kalnuose kovoja
nuo pat karo pradžios. Šie AUSTRIJA PAIMS SAVO 
vvrai, nežiūri i dideli šalti ŽINION GINKLU PRA- 
Guadaramos kalnuose, yra MONį..
vieni iš drąsiausių Madrido Austrijos Kancleris šuš- 
gynėjų. nigas pramonės ir amatų at-

90 nuošimčių iš jų nie- stovas pasakė kalbą, dau- 
kuomet net nesapnavo apie giausia paliesdamas Austri- 
karą, kol neprasidėjo fašis- jos kariuomenę ir jai reika
lų sukilimas. Jie paliko sa- lingus ginklus. Ta proga ji- 
vo darbą ir savo namus, bu- sai pareiškė, kad valstybė 
darni visai netinkami kovo- paims savo itakon privačią 
ti, dabar gi jie savo drąsiu Austrijos ginklų* pramonę.
atkaklumu išlaikė kalnų ------------------- -----------------
praėjimus ir kaimus aplink
juos. Šios vietos gynimas 
žymiai susilpnino gen. Fran
co jėgas prie Madrido, nes 
jam reikėjo padaryti apie 
70—80 mylių kilpą, ir tai 
sumažino jo ir taip, palygi
namai, silpnas jėgas.

Vyriausybininkai atakuo
ja sukilėlių susisiekimo lini
jas ir turi jau užėmę penkis 
kaimus.

WORCESTER, MASS.

Chesney’s Canteen
GERIAUSI ISSIGĖRIMAI 

IR VALGIAI.
Visokia Degtinė. Likeriai, Vynai 

ir visokių išdirbysčių ALŪS.
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS! 

Taingi raunama? ir “KELEIVIS’’ 
pavieniais numeriais.

90 Millbury Street
WORCESTER. MASS.

Paler.gvinimr 
drebinančių 
neuralgijos skausmų — 

gaunamas tuojaus.

PAIN-EXFELLEX
bonkutė tik 35c. ir 70c. 

visose vaistinėse.

numeratoriu “L. Minčiai.
Prie Nr. 12 “Laisvosios 

Minties” buvo duotas prie
das pavydale nedidelės kny
gutės. Teisybė, nedidelė 
knygutė, bet turinys labai ir 
labai turtingas. Knygutės 
vardas: “Lietuva Kryžių še
šėliuose.”

Amerikos lietuvi, išnau
dok žiemos^ ilgus vakarus, 
perskaitydamas tąją kny
gutę nuo pradžios iki galo. 
Iš jos sužinosi, kas tave, ta
vo tėvus ir tavo gimines 
trukdė ir neleido pakilti į 
aukštesnį laipsnį kultūros ir 
apsišvietimo. Sužinosi, kas 
tave tyčia, sužiniai laikė su
rakinęs retežiais—ne tik ta
vo kūną, bet ir protą kad 
nepraregėtum, kad nepama
tytum savo engėjo, išnau 
(lotojo.

Taigi skaityk, duok pa
skaityt kitiems ir kartu su 
□tais kurk geresnę ateitį.

Negali nusiskųsti, kad ne
puri kelrodžio. Kelrodį turi: 
iš vienos pusės Laisvamanių 
Etinės Kultūros Draugiją, o 
iš kitos pusės — Komitetas 
atsteigti demokratinę tvar
ką Lietuvoje. Tas komite
tas nėra “samozvancų” ko
mitetas, bet teisėtas komite
tas, kuri išrinko ir užtvirti
no Amerikos Lietuvių Kon
gresas, kuris atsibuvo birže
lio mėnesyje, 1936 m., Cle
velande, Ohio.

Neprisidėdamas aktyviai 
ir su doleriu prie vieno, ar 
prie kito, tu trukdai ir ap
sunkini kilnų darbą, tu pats 
sau kenki—kenki ir ki
tiems, kurie žygiuoja prie 
laisvesnio rytojaus.

Aš tikrai žinau, kad tu tai

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

Bile blekės darbą padarau arba 
sutaisau, nes turiu visokias tars 
reikalui mašinas. Taisau ledų bak- 
sns, stogams paipas, varinuis boi
lerius -unituoju, prakiurusius už
lopau. taipgi padarau naujus. Vi
soki darbą darau prieinamiausią 
kaina. Darbą gvarantuoju ilgų me
tų mano patyrimu Dirbtuvėlė ma
no randasi prie pat bažnyčios. 

Klimas Česnulevičius
13 Whitaey St.. Worrsatee, Mass.

voj randasi atžagareivių, 
nes Lietuva suvaržyta dur
tuvu ir krapylu; bet kad tu 
Amerikoje iki šiol nepra- 
blaivėjai, tai jau atsilikėlis 
esi.

Amerikiečiai lietuviai 
daug jau atsiekė; bet jie 
dar galėtų šimtą syk dau
giau atsiekti, jei tik jie tru 
pučiuką atydžiau susidomė
tų dienos klausimais. O 
svarbiausi šios dienos klau
simai, kurie būtinai turi but 
išrišti ir įkūnyti per ateinan
čius 1937 metus, yra šie:

Pirmas — tai atstatymas 
demokratinės tvarkos Lie 
tuvoje. Yra įsteigtas komi 
tetas tam tikslui. Atsibuna 
beveik kiekvienoj didesnė 

’ lietuvių kolonijoj konferen 
’ cijos. Viskas tvarkoje. Rei

kalinga tik gausesnė pinigi 
nė parama Vykdomam Ko
mitetui.

Antras — tai piniginė pa
rama Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugijos Centrui 
Šią paramą galima teikti 
dvejopu budu: (1) užsipre 
numeruojant “L. Mintį” ir 
užmokant $1.00 iš kalno 
prenumeratą už 1937 metus, 
ir (2) kiekviena didesnė ar 
mažesnė lietuvių kolonija 
Amerikoje turi pasistengti 
pasiųsti Lietuvos Laisvama
nių centrui nors po keliatą 
desėtkų dolerių pinigais.

Amerikoje randasi apie 
150 įžymesnių lietuvių kolo
nijų, ir jei tos kolonijos pa
siųstų nors po penkiasde
šimts dolerių, tai Lietuvos 
Centras iš Amerikos aplai- 
kytų apie $7,500. Turėdami 
tiek pinigų ant rankų, jie

SOUTH BOSTON

Kafeteria
249 BROADWAY, 

South Bostone.
SMAGI VIETA PASIVAIšINT 

Visokių Stiprių ir Minkštų 
Gėrimų ir Užkandžių.

Vaclovas Kaminskas, >a jieškau
įbrolio VLADO KAMINSKO,' 7 metai, 
jis išvažiavo iš Ansonia, Corn. į Ma-’ 
hanoy City, Pa. Girdėjau Iiad 1930 
'metais gyveno Brooklyn, N. Y., bet 
nuo to laiko jokių žinių ap'.e jį ne

įgauna. Kas žino kur jis randasi ir 
kas su juo atsitiko, malonėkite pra- 

Į nešti, aš jums atlyginsiu. .Mes paei- 
rname iš Betygalos miestelio, Rasei
nių apskr., Kauno gub. (2)

Vaclovas Kaminskas
3234 Liberty st., Ansonia, Conn.

JZE\ ICIAUS, 20 metų atgal jis gyve- 
_ . . ,no Illinois valstijoj; prašau tėvelioGera miera, puikus patarna- |atsil.iepti, turiu svarbų reikalą. Taip

gi pajieškau tetų Onos ir Antoses
Vyšniauskaičių: Ona po vyru Kuz- 
mickienė, Antosė — Irošau-kienė; ir 
dėdžių Jono ir Baltraus Vyšniauskų, 

.... v. . . . .jie visi gyvena W. Pittston, Pa., pa-me. Vieta gražiai įrengta. Pra- eina iš Suvalkų gub., Balbieriškio pa-

vimas. Vakarais, specialiai pa
ruošiami užkandžiai.

Puikų patarnavimą užtikrina-

šome visų užeit pas mus pavie
šėti.

Frank Zarveckass 
Vincas Balukonis

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- 
jvo tėvelio KAZIMIERO KURLAVl-

AupiffHitos Knygos.
GYVENIMAS GIRTUOKLIO su pranešti. Kurie žinot kur jis gyvena, 

paveikslais........................................ 25c. meldžiu man pranešti jo adresą, bu-
DAINOS IR DEKLAMACIJOS siu Odeliai dėkingas. (4>

Šo^U.Unį..kar.ą’.jaUnimO .ir fej 2522 Sataon St“"pMIaddphia, Pa.

KOVOTOJAS UŽ TEISYBĘ.
Sovonorolas ...................................

PASAKŲ KNYGA: Ra|

J. Pajieškau MARIJONOS RAGAU- 
2®®- IŠKAITĖS, iš Dubraičių kaino, Augi. 

agims, Gri- Įtosios Panemunės parapijos; atvažia-, 
gas, Velnio Švogeris, Gudrus Justi- Jvo į Ameriką 1912 m. Girdėjau kad
nas ................................................. 25c. ljryvena1 apie Rumford, Me. r ištekė-

LIETUVOS AŠAROS. Dainos, jus už Ragusko. Prašau ir kitų gimi-
120 puslapių.................................... 25c. I nių atsisaukt. Mano žmona mirė šią

SAPNŲ KNYGELĖ, išguldymas va^ Ska‘g£Ž£t,

SPĖJIMAI LAIMĖS ir planetos,! PAJIEŠKAU JAUNO NAIKINO 
kas kada gimęs ir jo laimę. .... 2Oc. I uo metų, kuris norėtų gaut

KAZYRŲ KNYGELĖ, kaip apsi- darbą ir norėtų išvažiuot į kitą mies-
saugoti nuo apgavikų ............... 25c.

Kas prisius $1.00, gaus visas 8 kny
gas, bet jeigu kurie iš minėtų knygų 
kurios nors nenorėtų, tam atsiusiu
Salomoną ir Mirties bausmę. Kurie 
norėtų bile kurią vieną iš čia garsi
namų, tai turi pilną kainą prisiųsti 
pašto štampomis. t

P. MIKALAUSKAS.
248 W. Kourth Street, 

SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: Yark 3165
DAKTARAS

A L Graičunas
Physieian and Snrgeon

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

3310 SO. HALSTED STREET, 
CHICAGO, ILL.

Worcesterio Lietuvių Išdirbystės Alus

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

81 LAFAYETTE ST, 
WORCESTER, MASS.

BOSTONO APIEI.INKĖS ALAUS PARDAVĖJAI, KREIPKITĖS 
CHARLES WAISHVILLE. Brockert Ale Distrib.

Telrphone: DEllham 1731.

tą. Man reikalingas vyras pagelbėt 
prie namų darbo. Jis gali dirbt dirb, 
tuvėje arba kur kitur, o man pagel
bėt liuosu laiku. Aš duosiu dykai 
kambarį ir kiek atlyginsiu. Turi but 
protingas ir rimtas. Gali rašyt ang
liškai arba lietuviškai. (2>

C. J. O., 2 Trinity Plac ■,
Amsterdam, N. Y.

APSIVEDIMAL
NORIU SUSIPAŽINTI u Lietui 

vaitėmis tikslu apsivesti. Lauksiu 
laiško ir paveikslo. Aš esu gelžkelio 
darbininkas. Plačiau paaiškinsiu lai-* 
šku. K. LAU <2>,

Patrick, Sask., Canada.

Noriu susipažinti su lietuvaite tarp 
25—36 metų. Esu 35 metų, nesu tur
tingas ir turtų ne j ieškau. Su pirmu 
laišku prašau prisiųsti savo paveiks
lą. kuri reikalauiant sugražinsiu. Ra
šykite lietuviškai ar angliškai. (2>

J. Miller
827 So. Negley avė., Pittsb'irgh, Pa.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotų puikiu paveikslų,
223 pusi. didžio, apie 150 įvairiy eiliy, tinkamu 

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšių eilėa:

TAUTIŠKOS. ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti mvo knygyną minėta knyga. 
Kiekvienus nusipirkęs tų knygą pasidžiaugs. Pinigus ger ausin 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog I įpra
stam konverte. bet reikia aiikiai užrašyt savo ir “Keleivk’’ ad
resų ir nepamiršt prilipint ui 2c. markę.

“KELEIVIS*’
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MKSS. ;

- T'.ž.MažAg5'ČK~i. a B Įjy-g g 4'ga'i.^g gy-g-g-į^j
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Kaip Nyksta Lietuviai. REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Vergui. — Peržiūrėjome 
Lietuvoje vra Įsigyvenę nai, slavai, ar švedai, tesi-i draugo parašytą vaizdeli 

trys seni ožiai, kurie naiki- grumdami po Lietuvą, pali-; ‘Pasikalbėjimas kunigo su 
i a lietuvius be jų amžiaus, ko mums veži. i Darbininku apie Tikėjimą
r smens. užsiėmimo, ar pa- Vėžvs ėda lietuvius lyjdai ir nutarėm “keleivm jo 

Šitie trys Lietuvoje kaip ir Ameriko-

Musų Jaunuolių Skyrius
Šį SKYRIŲ VEDA “RED FALCONS OF AMERICA“, 

Amerikos Socialistinio Jaunimo Organizacija.

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO’ 
KNYGYNE.

! •
i *0<bn“ lietuviškai angliško* ir ang-. Uetuvov Respublikos Istorija ir te» 

liekai lietuviškos kalbų. Sutaisė A. j lapi*.—-šitas veikalas parodo, kaip 
I Lalis. Abi dalis vienoje knygoje. i nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
i Psl. 1274. Gražus tvirti apdarai SIC 00'spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir

i iuru skirtumo 
5 iii ežiai, tai džiova, sifilis je. Kova su vėžiu šiandien 
i • vėžys. yra neapsakomai didelė. Ji

Džiova Lietuvoje yra pla- yra vedama visuose kraš- 
t iai įsigalėjusi jau nuo senu tuose. Nesenai prof. E. \ įn
inku. Yra nurodoma, kad teleris. medicinos fakulteto 
1 uk lenkai atnešę šitą ligą i narys, buvo atvykęs iš Lie- 
Lietuvą daug metų atgal. Ji tuvos i Nevv Yorką, kad pa- 
3 ra giliai Įleidus savo pra- ' kas čia yra daroma ko-
į aištingas šaknis i lietuvių vai su vėžiu. Jis pamatė 
plaučius ir ėda organizmą Nevv Aorko milionines Įstai- 
le pasigailėjimo. Tai yra gas kovai su vėžiu ir grįžo Į 
skaudi rykštė, kuri kasmet Kauną kupinas inspiracijų, 
tžplaka tuksiančius gyty- Bet Lietuvoje su vėžiu ko- 
tių ir daro dideli ekonomi yojama dar primityviais bu
ri nuostoli. blais. Šiandieninio vėžio gy-

nedėti. Draugas sakai, kad 
ištikruju taip buvę. Mes tam 
tikim. Bet dalykas, matote, 
vra toks, kad ne viskas yra 
j domu. kas teisybė. Pavyz
džiu žmonės kas rytas eina 

darbą, o vakare pareina 
name: jie pavalgo vakarie
nės. išmiega ir sekantį rylą 
vėl eina darban. Arba vėl:

HOW THE MONKEYS WON: cotton? It’s a beautiful sight. i
THE STRIKE IN CALI- A large white field. a clear sun- į t”^u9B“:“a!in“‘SšiųAa?S‘’7r

FORNIA. j y day,a bright refreshing bree-
7he California fruit growers 5 ze The breeze becomes playfal. It 

were having some trouble with a Piece of cotlon out of a
their \vorkers. The men wanted

k&ip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džių rėmė ir gynė; kaip pasKui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios jr 
kaip ji buvo apskelbta respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlaph 
oarodo dabartinės Lietuvos rubežiu* 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri
tus. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svar
esni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų įaušių sa lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet t esiog žibintu
vas, kuris apšviečia 'dsų Lietuva 
š lauko ir iš vidaus Kaina .... $1.0f 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.61
Ar Buvo Visuotina* rvauas?—Kaip 

Nojus galėjo surinkti j kelias die
das visų veislių gyvulius, Kurie gyve- 
ja išsimėtę po vis$ žemės kamuolį?
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj

o&sikalijėjimų ši knyga sutaisyta taip 
ergva: ir su»-.rantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
ki. Joje telpa retik atskiri žodžiai, 
'•et čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar- 
x> jieškant, važiuojant kur nors, nu 
•jtxa krautuvėn. pas daktarą, pas bar- 
-d&skutį, pas kriaušiu ir tt Su fone- 
išku ištarimu ir gramatika. Antra 

padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas Pusi. 95............. 35c
Etnologija arba istorija apie iemės 

tautas Pagal Dr. H. Haberlandg. 
parašė šernas. Su paveikslėliais. Ap- 
rt-.šo apie visas musų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba rases Yra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi
cago, m., pual. 667, Popieros vir
šeliais .......................................... $8.00
Macciogai ir Deklamacijos. Šioje kny

goj telpa daugybe naujų, labai gra-

monkey’s hand and tosses it 
about. The monkey prefers play 
to work and watches the cotton. 
fascinated. It’s more fun than 
blowing bubbles is for you. The 
cctton blows away. The monkey 

not l>e agreed on unti) is disappointed.But soon his face 
that mon- UP- He takes another

mported to do the Piece of cotton and kts the 
What a swcll idea! No breeze Piav w,lh it- and another.

and another. Soon his friends 
are doing the šame. What a 
snowsstorm of cotton they caus- 
ed. And the poor bosses! They 
vvere almost ruined. They sent

a living wage and shorter hours. 
It was terrible. The poor fruit 
grovrers did not know w’nat to 
do. They called a meeting te dis- 
tuss the problem. A good pian 
couldtratvemis važiuoja automo

biliai; prie raudonų žiburių ^meone i'uggej’24 
jie sustoja, o kai žiburiai keys U !mported 
pasidaro žali, važiuoja to
liau. Visa tai yra teisybė. 'vage>
Bet jeigu visa tai aprašyti,

Immediately hundreds of 
di pasaka, kad jos niekas monkeys were brought from

work.
to be paid—and 

v.ouid be bigger prefits.
there

šūymas atseina labai bran- Pasidarytų juk tokia nuobo-.
žiu ir juokingų monologų ir deklama- »avo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi-•S_ _J - _ a__  J_VI_irt. voV’/tanc- vco

Kova su džiova Lietuvoje p — vienas granas radiu- 
l uvo pradėta apie 19-o me- pavyzdžiui, kainuoja 
tais, bet progresas iki šiol Į ,lviršH yo.oOC dolerių. 0 
Tedarytas dar nežymus. Di. idej. j0 j^aur^*> Raudo- 

nniUS Via Vienasis tų Krvžifliis licrnninp turiK. Grinius _
pionierių, kuris atkakliai 
veda kovą su ta liga visą 
liiką. Tačiau vienas gene
rolas be armijos, be Įrankių,
L e kapitalo negali priešo 
rukovoti. Kova su džiova 
r egali būt laimėta ant grei
tųjų. Ligos šaknis reikia 
raut pamaželi ir nuodug- 
r iai. Čia reikia mokslo žmo- 
rių armijos. Kovoti tenka 
su nematomu priešu—Ba
bilius tuberculosis ir kitais 
i eliatyviais mikrobais. Dr. 
Biežis nesenai rašė musų 
spaudoje apie i vairias bak- 
t erijas. Kiekvienas skaity- 
t rjas privalėtų gerai susipa
žinti su šitais nematomais 
žmogaus priešais.

Sakoma, kad šitą baisią 
i gą atnešę Lietuvon lenkai 
su krikščionybe.

Kitą biaurią Lietuvai “do- 
vaną” yra palikęs Napoleo 
r as. Tai yra francuzu ligą— 
sifilis. Žemutinė j Kauno 
r liesto daly, Nemuno ir Ne- 
įio upių santakos kertėje, 
i nt dirvonėlio riogso senai 
sugriuvusi luetikų tvirtovė 
--Napoleono fortas. Dauge
lis Kauno vaikėzų didžiuo
jasi. kad čia Napoleonas

iešpatavo, ir jie semia sau 
inspiracijų iš to. Bet tikre
nybėj šita tvirtovė turi kito
kią reikšmę. Iš čia, iš šito 
1 ampučio buvo išplatinta 
Lietuvoje baisi liga, žino
ma visame pasauly kaipo 
katalikiškojo francuzu ka- 
įaliaus Liudviko liga arba 

‘sifilis. Tai yra francuzu 
‘ dovana,’’ kurią Napoleo
nas su savo armija Lietuvo
je paliko. Užkrėtę Lietuvos 
c ukteris sifilio perais, fran- 
c uzai pasitraukė, bet Lietu
vos žmonėms paliko amžių 
1 ovą. Todėl Napoleono gar
bintojai Kaune turėtų raus
ti iš gėdos, o nedidžiuotis jo 
j alikimu.

Supratęs Napoleono pa- 
< arytą Lietuvai skriaudą, 
I'rusijos lietuvis gydytojas 
Schaudinn (Šiaudinis) lei
dosi Į nematomą priešų 
(bakterijų) pasaulį, kad su
rast tikrus ligos perus, kurie 
r aikina lietuvius. 1905 me- 
t lis jam pavyko surasti ir iš- 
i iškinti pasauliui sifilio li- 
c os perą—Treponema Pal- 
1 dum. Tai vra vingiuotas, 
] lauko pavidale gyvis, ku
ris gyvena kraujo sriovėj ir 
ėda žmogaus sveikatą. Ačiū 
£ chaulinn’o atradimui ir 
kVassermann’o pritaikytam 

t.'rimui, šiandien visas civi- 
1 zuotas pasaulis pradėjo 
valytis nuo šitos francuzu 
T gos. Kova su sifiliu ir Lie
tuvoje yra vedama, bet pa
lyginus ją su kova kituose 
kraštuose, nes dar toli esam 
atsilikę, nes stoka tirimo ir 
gydymo Įstaigų.

Vėžys Lietuvoje taipgi y- 
ra giliai įsigy venęs. Vėžys į 
I ietuvą pats neatėjo. Labai 
gali būt, kad lietuviai patys 
atsinešė jį iš pietinių tautų,- • • •• - t

nenorėtu skaitvti. O bęveik Africa and placed in nice Hitie,,^ monkevs back to Africa as

nojo Kryžiaus ligoninė turi 
keliatą milligramų, tai ir 
viskas. Kova su vėžiu Lietu
voje yra sunki da ir dėlto, 
kad žmonės yra Įpratę ‘‘gy
dyti” pats save. Pakol kai
mietis persitikrina, kad be 
daktaro pagelbos negalima 
apsieiti, tai vėžys būna jau 
Įsisenėjęs ir išgydyt ji per- 
vėlu.

Sveikatos reikalas turėtų 
būt statomas pirmoj vietoj. 
Nes tik sveikas žmogus gali 
tinkamai vesti kovą už būvį 
su matomais ir nematomais 
priešais; tik sveika, higie
niškai išauklėta moteris gali 
būti gera motina ir auklėti 
'-veiką šeimyną.

Šituos tris žilus ožius, ši
tas tris baisias ligas reikia 
vyti lauk iš lietuvių tarpo. 
Bet kaip? Čia reikia ne ka
reivių su šautuvais, bet mo
kslo žmonių, mokslinių Į- 
staigų, ligoninių, sanatorijų, 
kokių Lietuvoje nėra.

Didele viltimi buvo kreip
tasi Į Rockefellerio Foun- 
daciją, kad padėtų pastaty
ti Kaune Higienos Institutą. 
Prašymas buvo išklausytas, 
direktorius iš Paryžiaus at
važiavęs apžiurėjo Kauną, 
bet paramos negauta. Kas 
liko dairi? Niekas daugiau, 
kaip tik laukt pakol “tuš
čias tautos aruodas” pasi
pildys, pakol kraštas prasi 
gyvens. Dr. D. Pilka.

Gromzifos Maikio 
Tėvui.

tokio pobūdžio yra ir tas red houses built especially for 
“Kunigo su Darbininku Pa- them. They were fed. and train- 
sikalbėjimas.” Nėra jame ed to pack fruit in boxes. 
jokių intrigų, jokios fanta-j At lašt the great day arriv- 
zijos. teveik jokių argu- The fruit was ripe for pick- 
mentų ir jokios išvados. ing; the monkeys smelled it and

Daktarui. — Atleiskite, were anxious to get out of their
kad kai kuliuos žodžius iš- bouses. The best friends of the 
leidom ar pakeitėm; mato- bosses were invited to see the 
te, yra tokių žodžių, kurie show.
rašytinėj kalboj nevarto- The monkeys are out. The 
jami. spectators are tense. How won-

F. Žibučiu!. — Draugo čerful-uhat a mandoua eli- 
straipsnelio apie “N. G.” mlnat“f »f «™“ble they
nedėsime, nes prie to, kas ^ <» »»“>>• Now
buvo “Keleivy” rašyta, jis r? '
neprideda nieko nauja. O e> 
polemizuoti dėl asmeniškų cest 
dalvku neužsimoka.

fast as they couid.And the smart 
monkeys were glad to get home. 
And their leader, the eldest of 
them all, swinging bv his tail 
from a branch, told the admir- 
ing throng how they won the 
Strike in California.

Big Bill Hayuood.

Amerikos Macochas.
talikų kunigas Hans Schmith pa

plovė merginų Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi...................... 10c

'ijų. 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, 3914 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

į Inkvizicija. Parašė N. Guaev. Puiki 
naudinga knyga, aprašyta katalikų

------------------- i bažnyčios siautimas ir pradžia refor-
. į mos. Su daugeliu puikių paveikslų. 

Arba kaip ka- 215 pual. Popieros apdaruose. .. 11.00

tiek vandens, kad v sų žemy apsem
tų? Kur tas vanduo dacar yra? Kaip 
š Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
00 tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
r kitų veislių žmonė3? šitie ir šim

tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškia; išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
raktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ii 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na .................................................. 25c
Samų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka

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

Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė 
Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu 

, paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak- ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa mecų ir . trBmpaJi alkiai ir supran- 
28 gražios eilės, daugybė straipsniu, tarnai ižaižkin?, gamtos istoriją. Chi- 

juokų, ir tt. Puikiai iliustruota. i cagOj ni. 1903, pusi. 209. Gražiuo
ju pus......................... .................... 25c. se audimo apdaruose.....................$1.50

the monkeys are on the trees. n ,.. , . . , . -, , . „ , . Kunigų Celibatas— Išaiškinta kum- Materiališkae istorijos Supratimas,
are looking for the choi- gų bepatystės istorija, pasekmės ir Tpelini iš preietariškos fnosoiijos. 
fruits to pick. Now one doriškas nupuolimas, šią knygą tu- Jei r.ori žinot, kas gimdo pasaulyje 

;,i, « Ui,+ iperskaityti kįkvienas vyras, tė- įvairiausius nuotikius, tai perskaitykpicks a piece OI fruit.—būt—j vas ir Jaunikaitis, kurie geidžia, kad šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny- 
instead of packing it away as Įdukteris ir my,in;osios ne- protaujantiems darbininkams neap- 

J. Kirahauskui. — Ačiū , he been trained, he nibbles at it, j CT So. Ssend" Dri)..
UŽ iškarpas. throws it away, goes to another į lavino Ferdinand de Samogitia 25c j

K Šalovėjui __ frinia a- piece’ does the same riling, j Paparčio Žiedas h-keturios kitos apy-i Aiškiai išeuldvti Dilietvstė. žinynas. Knyga žinių iš mitologijos,
pie streiko pabaigą Kelsey leavirf thJ\p0<>Lfrit *roW8 ’ .................
Hayes VVheel Co. dirbtuvė- pamed and
se paminėj'ome. Ačiū UŽ iŠ- The monkeys are back in į bortas ir tu'.................. i5e.
karpą. their beautiful houses, and so

(1) Neužsitikintis Vyras; 
į 121 Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
• rėkta. Jose nurodoma kaip ziuonev 

paikai tiki į visokius prietarus,

ou.’ Aiškiai išguldyti pilfetyrtėt 
įstatymai su reikalingais klausimais b 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida ................................................fts

Istorija Suvienytų Valstijų Šiaurinės 
Amerikos nuo atsiradimo ir dar 

prieš atradimą Amerikos iki 1896 me
tų. Aprašo, kaip Kolumbas atrado A-

Kokios Dievas 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 saniikius su žmonėmis turėjo.
Knyga stambi ir labai užimanti.
Tsi yra tikra tikėjimų istorija. 51.00 
Drūtuose audimo apdaruose ... $1.25

GENEROLUI PRAŠYMAS.
Mano pypkė gerai rūksta.
Tiktai vieno man čia trūksta: 
ŠĮ laišką skubiai aš rašau 
Ir Maikio Tėvą užprašau 
Atvyk pas mane Į svečius 
Per šiuos ištisus metučius.
Į tolimą mus Milvvaukee 
Mano $2.00 tave šaukia.

Wm. Staupickas.

PREZENTAS ANT KRISMŲ.
Siunčiu staršam vyčių gene

rolui du doleriu ir 25 ameriko
niškas kapeikas. Tai bus pre- 
^entas ant Krismų. O man tegul 
is užtai atsiunčia "Keleivi’' me

tams ir Kalendorių.

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakį;; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nero
dymų amntninkanu, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1931 ra., puslapi; 3S2 
Popieros viršeliais .................. 52.00
Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof.

R. Vipper verte iš rusų kalbos D. Su 
paveikslais senoviškų liekanų iro-kiais 
spalvuotais gražiais žcmlapiais. 
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2 50
Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei- 

“O. S. S.” arba šliublnė Iškilmė.— kimų komedija. Perstatymui reikia
Vieno akto farsas, labai juokingas 110 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo- 

ir geras perstatymui. Kaina .... 16c. Šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.

Džian Bambos Spyčiai— Ir kitos fo- 
nėa. Daugiau juokų, negu Ameri

koj mur.šaino. Šioje knygoje telpa net
72 “Džian Bambos spyriai", eilės, 
pasikalbėjimai, humoriatiški straips-

r, , _. . . v ' are the discouraged fruit grow-
F. J. MUartna’. _ AdUUZ ers Būt all is not lošt yet. A

Iškarpą, bet jūsų postmaste- ;brijliant idea comes. They will' šėriką, kokie čia tada žmonės gyveno ^iakai ir juokai. Antra pagerinu
no Šteino pasakojimo apie J th monkevs And Įirtt; Pnę gato knygos.tei^Sune^- la5da 128JpusL............ .PT^... 25c.
O/Yviotn Pnctio i “TčcJrn-m” -nuz,zle LIle niouKevb. .-vnu Valstijų konstitucija. Chicago. III.

f rveie v į Įjjev Į 1890. pusi 364. Gražiuose audimo žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuvon
nedėsime, nes tas JO paša- T-, apdaruose......................................52 25 šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto-
koiimas Lerdauc viennusiš- The e 1 he muzzled . . - . K P -- A „ *>» paveiksiu, 126 puslapiai, kai-KOJimaS pei aaug Vienpusis- monkevs go the fruit Moteris lr SoeiaDzmas Paraše August na...................................................... 50c
kas. Jis nieko gero Rusijoj _but instead „f icki
nemate, Uk blogumus ir blo-thev vajn, et the nujs_'...........
gurnus. Blogumų yra visur. ances off 
tegu Amerikoje surinku K,s ,10 use Monk won-t 
visas žinias apie gengste- . frujt f fit_ In the 
nūs apie visokius. vigi- to be fed
liantus, apie organizuotas 
galvažudžių gaujas strei
kams laužyti, apie politikie
rių vagystes ir “raketus,” 
tai Amerika išrodys kaip 
pragaras. Bet kalbėti vien 
tik apie neigiamas puses, 
teigiamąsias _ tyčia užtylint, them w t„e ,aw 
butų neteisinga. O tasai 
Stein, matyti, taip ir daro.

kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429. 3915 m._______ .... $2.00

or the Society for the Preven- i 
tion of Crueltv to Animals will 
?ue the fruit growers. They ask 
a judge what he can do for 
them. He sadly shakes his head 
and says if they were only u- 
nion men, he could imprison 

no sav
over monkeys.

Būt wait—another brilliant 
idea strikes the bosses. Why 
not ūse them to pick cotton? 
Not even monkeys would care 
to eat cotton. No sooner thought

Pereitą sąvaitę buvo ras- 
itas nusišovęs prof. Amold 
Hinrichs, kuris profesoriau- 
davo Rhode Island valstijos than done And jt 
žemes ūkio kolegijoj. Prie
žastis nežinoma.

« KELEIVIO 
KALENDORIUS

1937 METAMS.
JAU ATSPAUSDINTAS.

monkeys picked cotton beauti- 
fully. The bosses rejoiced. What 
a wonderfull way to settie la- 
bor troubles and make loads of 
money ’

Can’t you see the animals 
ivorking industriously picking

BUVO GARSI DAINININKĖ.

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 j tokius klausimus, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”

“Keleivio” Kalendorius 
1937 metams jau atspaus- 

visiems, kurie j,dintas ir visiems, kurie 
užsisakė, bus išsiuntinėtas. 

A. Neverauskas. i 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 
skaitome 50c.)

1937 metų 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, moterims 
ir tt.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1936 METAMS.
tos. Mačiulis — birmininkas,

906 Piescott St. \Vaukegan. III.
■J. Kužinskas — pirm. pagelbininkas, 

821 Prescott st, VVaukegan, I1L
Zuzana Gabris—nutarimų rašt.

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

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

726 — 8th St.. Waukegan, III. 
Kasos Globėjai:

Jurgis Petraitis, Z. Gabris.
Knygiai:

K. Dambrauskas, J. Gaaranskas.
Maršalkos:

G. Grinius, J. Skripka.
Suiirinkimai būna paskutinį nedėl-

dienį kožiio mėnesio. 1:00 v. po pietų,

štai Emestine Schumann-

Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa
reina ?

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? Ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas, 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką 
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

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

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
' Kodėl kometas turėtų būt už
drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

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

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

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

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

KELEIVIS
Be to, yra aprašytos “Juo- Heink, kuri ilgus metus dainavo 

dojo Legijono” paslapty*, Amerikos operose lr koncertuo-
253 Broadway,

c 1 Vnrinmie iw> ffVVPnn kita- d’C“! korto menesio. 1:00 v. po pietų, S1 Runomis Jie gyveno Kitą- Svetainėje, kamp. 8th ir
syk krūvoje. O gal ir teuto- i Adams Sta, Wankegan, I1L

kaip tie teroristai žudo žmo
nes ir ko jie

se. Ji nesenai mirš, susilaukusi 
jau 75 metų amžiaus.
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KAS (URBE! I LIETUVOJE
k Nuo musų kares ;X>nd«xtų ir tt Lietuvos Laikraščių.)

Didele Politinė Byla kugelio ir “tele- 
Kariuomenes 1 eisme tely kilo triukšmas.i

Kauno žydų leidžiamas 
laikraštis, “Idišė Štime,” 

. praneša apie triukšmą, koks 
^ ?yars^° ivyko Pikelių miestely, Ma- 

, j ik u gy- žeijQų apskrity, dėl kugelio 
ir žydiško “telefono.”

Kur tamsesni žydai, pro
vincijos miesteliuose daug 
tur galima matyti išpainio- 
us nuo vienų iki kitų namų 
‘telefonus,” hebrajiškai va- 
linamus “eirev.” Tų telefo
nų reikšmė tokia, kad reli
gingi žydai bent kokį daik- 
ą iš savo namų gali nešti

Užsimanė “Zenytis.”

Išvažiuojame ii kariuome
nės teismo sesia Utenoje 
nagrinėjo didelę 
ir Anykščių apv 
ventojų politinę bylą. Kalti
namaisiais Datraukti 53 as
menys: l)Bolovkai ė Hina. 
2) Bulovkaitė Michlė, 3) 
Cukeris Šimkė, 4) Čiukšys 
Povilas, 5) Čiukšy ; Ed vai
das 6) Deleckaitė Bedė, 7) 
Gutauskas Vladas, 8) Gant 
vergeraitė Joc-ha. P) Gant 
vegeraitė Feigė. 10) Guke- Nevv Yorko teatrų “žvaigždė” Peggy Joyce ir žirgvaikis 

Jackson paskelbė anądien, kad jiedu tuoksis. Bet per Kalėdas 
jisai žirgliuodamas Šveicarijoj užsimušė.

Rokiškyje Suimta 
Gauja Vagių.

PRALOŠĘS 10 LITŲ, NO-! 
RĖJO PASMAUGTI

LAIMĖTOJĄ.
Užuguosčio apylinkėje,

URVAI PILNI 
ŽMONIŲ KAULU

Ukmergės apskr., Taujie
nų valsčiuje yra garsus Ra-

_ - , tt • &«*• ***«&«* .dvilos dvaras. Kitados čia
giausiai vogė rubus. \ agi- met turj tai pralošia kitus i labai negailestingai buvo 
hai buvo tokie drąsus, kad (laiktus r net gyvulius ne*dHfbun£dl.
iš do miegančio žmogau* kt 1 • e- 1 -r kankinami lietuviai bau-^fiid” kg pagalves K- Ne^nal "enaS B’Mdžauninkai. Dar ir dabar i- pdjMuuco ai įsvuj; pralošė savo žmonos desim- , ,

Policija be\ eik kiek- litų. Baigus lošti, pralošęs *ornu dxar‘I aplankyti.

šiomis dienomis Rokišky Trak aspskl.ity, lab'ai papli: 
ivo susekta \ agių banda, jOgiroas kortomis iš pini-

gų. Pinigų lošėjai ne visuo
s“ ........ - - -

davo
vieną dieną suima tos ban 
dos narių. Nemažai surasta 
ir vogtų daiktų, kurie bus 
grąžinti savininkams. Dar 
nebaigus likviduoti didžio
sios vagių bandos, mieste 
vėl atsirado drąsus vagis. 
Prieš savaitę, naktį buvo iš
plėšta blaivininkų arbatinė 
ir išnešta likerių ir saldai
nių. Iš Razienės vyninės pa
vogta vyno, iš Jakobsono

banką palaukė namo einan 
čio išlosusio ir užpuolęs pra
dėjo jį smaugti, kad atiduo
tų pinigus. Užpūtasis pradė
jo šaukti pagalbos. Subėgę 
žmonės jį išgelbėjo.

LIETUVOJE RADO 1655 
METŲ PINIGŲ.

Lietuvos žemėje paskuti
niu metu randama vis dau-

r?s Zelmanas.L) Jacys An- r jk į ta arba įg to namo> tarp 
tanas. l-> Karosas Alfon-j įj^ų yra nutiesti “telef o- 
sas. 13) Karabelniras Lei-: iaį„ get kadangi tie telefo- 
zens,_ 14) Kovalskatte Fei j iaj sudaro tikrų kliūčių ir 

gadina miestelio vaizdą, tai 
oolicija draudžia žydų tele- 
?cnus ir įsako ištiesti pože-

ge, lo) KiiacKo Kaermins 
16) Komusas Šblomas-Hen- 
delis. 17) Komusas Gurma
nas, 18) Komusas Šachmo- 
Abromas. 19) Lazaraitė 
Beilė-Taibė, 20) Lazaitė 
Leie-Rocha, 21) Laferis 
Zelikas, 22) Laferis Ruvi- 
nas, 23) Laučius Adomas 
24) Lesčinskas Juozas, 25) 
Misonis Pranas, 26) Maska- 
liunas Donatas, 27) Meš
kauskas Petras, 28) Meš-- 
kauskas Povilas, 29) Mas- 
kaliunas Jonas, 30) Montvi- 
liškis Boruehas, 31) Peniau- 
kaitė Chanai 32) Peniauka 
Kalmanas, 33) Piketkinaitė 
Cha na. 34 ) Rachmanaitė 
Scra-Giteį 35) Rachmanai
tė Chaia. 36) Rachmanaitė 
Tiba, 37) Rachmanas Kal
manas, 38) Rachmanas Šo- 
lomas, 39) Reznikavičiutė 
šeinė, 40) Reznikavičius 
Mc'eris, 41) Stančikas Jus
tinas. 42) Stukas Povilas, 
43) šleikus Juozas, 44) ša- 
vachaitė Beilė, 45) Šapot- 
k'naitė Chaia. 46) Šėla? 
Veilochas. 47) Vildžiūnas 
Vladas. 48) Vildžiūnas Jo
nis. Jono sunūs. 49) Vil
džiūnas .Tonas, Kazio sūnūs, 
50) Vidžiūnas Donatas, 51) 
Vildžiūnas Petras, 52) Vil
džiūnas Alfonsas, 53) Vil
džiūnaitė Veronika.

Byla buvo sudaryta be
veik iš 3,000 laoų.

Arešto metu pas kaltina
muosius rasta keli komunis
tinio turinio alsišr.ukimai, 
užrašų knygutėse rasta ne
patinkamų policijai užrašų, 
dainuškų ir numautu vamz
džiu kariškas šautuvas. Dau

ginius “telefonus.” Taigi, 
domis dienomis ir Pikelių 
niestely buvę nupiaustyti 
risi žydų telefonai. Telefo

Po visu sodu yra išve
džioti gilus urvai, panašus į 
tunelį. Tų urvų skliautai ir 
grindys išklotos plytomis; 
urvai tamsus, viens su kitu 
sujungti storomis geležinė- 

‘mis durimis. Iš lauko pusės 
ik vienas įėjimas, taip pat 
u storomis durimis. Dabar 

urvai gerokai apgriauti, to
dėl beveik neįmanoma toli 
•iti. Vos tik įžengi į pirmą 
urvą, kaip nukrečia šiui-pu- 
’iai: visur matyti žmonių 
kaulai, sienomis ir grindi
mis replioja įvairus šliužai, 
skraido šikšnosparniai. Dar 
orieš 130 m. kai šis dvaras 
oriklausė pagarsėjusiam sa
vo žiaurumu bajorui Mari- 
kenui, čia buvo kalinami ir 
kankinami prasikaltę bau
džiauninkai. Už menkiausi 
nepaklusnumą baudžiaunin
kai buvo metami į urvą. 
Pasakojama, kad Marško
nas taip ir tykojo kur grieb
ti kokį baudžiauninką.

Bet, esą, dvaro prievaiz
da toli pralenkdavo savo 
ooną žiaurume. Jis bau
džiauninką pririšdavo prie 
spiruoklių ir tol jį kratyda
vo, kol kankinamas mirda
vo. Tai liudija visur išmėty

mėsinės patogia mėsos. Va- ž^au vertingų iškasenų štai
gilis vogtus daiktus susikro- “sena.‘. Lle,nos apskrity, 
ves i čemodaną, nuvežė i Daugadjų valse Družnų 

* ‘ .... kaime, taisant kelią, buvo
LE,” O PABUDO BALOJE važiuoti. Bet policija' šj va- zemeje molinis puo- 

BE KELINIŲ. giliu sekė ir suįmė, kuri pa-
Kauno stiklo fabriko mei si, otlė Ragelių bažnyt- k b P gu,

VYRAS NUSINUODIJO, IŠVAŽIAVO SU “PANE- 
KAD PATI SU KITU j 

PABĖGO.
Trakų apskričio, Butkiš- ]

gelžkelio stotį ir rengėsi iš

nų dauguma yra sidabri
niai. Toje vietoje seniau bu- 

Toks stambus vagių ne- vo namas. Tad manoma
Raimio gyventojas.kių kaimo ūkininkas L. P. 'steris p. Vladas D. nusiskun- 

pastebėjo, kad pas jo žmo-j dė policijai, kad jis nuėjęs į „ „
ną lankosi meilužis. Jis no- į “Sostinės” restoraną Valan- oasisekimas, yra pirmas Ro- kad pinigai anksčiau buvo 
rPTPR mižudvti Sflvn žmona kiškio istorijoj, nes pirmiau pakasti po namo pamatais.

vagių niekas čia negaudė. Visi atrastieji pinigai yra iš
--------------- 1655 metų ir keli yra kelia-

UKMERGĖJ BEDARBIAI tos metų vėlesnės laidos.

/įsi ^vuų Lciciunai lcaclv- sa vo jmon?: čiaus gatvėje ir išgėręs. Pas-
. Ąyuų Lviciuudi. ± vieiu meiluži, tą sužinojusi kuj su t0 restorano Dadavė-SdSeZ1.4*“ ». *» •> Stase* nS S i Uk-

adienio rvta. kol žvdai d a Likęs5 su trim mažais mergės pi. 103 nr., kur daiadienio rytą, kol žydai da
^vokueeiiobUVO neatSlemę žudyti, bet kiti šeimos nariai 5įjutęs ^stovis" kažkokioj

Mat Pikeliuose žvdai ku-in,eleidt ja™ PadaiTu- i baloj be viršutinių keliniu ir Mat, riKenuose zyoai Ku- skui L p išgėręs nuodų. Daito 
gelį kepti sunesa į vieną vie- V, •

Kadangi šeštadieni

vaikais, L. P. norėjęs nusi-\ išgėrę. Ryt0 mtų vi. D. pa-1 NETURI IŠ KO GYVENTI. Piniguose dar žymus lenku
,„dvt. hetlnt, --- '--X,švedų ir Dancigo ženklai.

Šiuo metu Ukmergėje yra ai-

a Kaoamri šeštadieni “ei- *uvežus P?8 darą. Kaaantei šeštadieni ei VjUV0 atganrintas bet vėliau 
rėvų jau nebuvo, tai neii- * mirė./ienas religingas Pikelių zy
Jas nėjęs kugelio atsiimti. , KRETINGOJE SUIMTI 

Susirinkę vist j sinagogą Du PL£S1KAI.
.aręsi ką daryti. Rabinas pa- ... ... .
siūlęs nelaužyti ritualinių i Šiomis dienomis Kretm- 
oaproeių ir verčiau be kuge- i ?os policija geležinkelio

nemažiau šimto negaunan
čių darbo bedarbių. Dabar 
šalčiams prasidedant užsi-“TIKĖJIMO GYNĖJAS balsiant kai kuriems viešie- PRALAIMĖJO TEISME. &S. darbams” S-

PER ŠIAULIŲ EŽERĄ 
BUS DAROMAS PYLI

MAS.
Miesto savivaldybėCivilio Vtctl MCZ111O. LOO Uvuaf J-* X’ T- •Pereitų metų gruodžio 4 ibių skaičius dar labiau di- fe

Utenos apylinkės teisme bu- j deja. 
vo nagrinėjama knygnešio į 
Albino Oželio Degėsių dva-

lio švęsti šabasą, nes nėra jų > stotyje suėmė du tauragis- 
‘eirev.” Niekas ir nėjęs ku- kius vagis. Pas suimtuosius 
gelio atsiimti. buvo rasta dauS sidabrinių

Kitą dieną likęs nuo ša-!1—2 litų monetų, suvynio- 
baso kugelis buvo išdalintas i popieriuje rtttuliukais, ir 
beturčiams. keH šimtai įvairių raktų. Ve-

Po to atvykus Pikelių žy- damas tardymas. Manoma, 
dų delegacija i vidaus rei- kad sulaikytieji Žemaitijoje 
kalų ministeriją, bet dele- bus jvykd§ vagysčių ir 
racija negavus nieko. Įsiki-, plėšimų. Bet gal būt kokie 
šus ir rabinų sąjunga. Dabar nors tautininkėliai apsivo- 
sakoma, kad dalykas busiąs slapstėsi. Žinia jų pra- 
varstomas. ‘ įvardžių nepaduoda.

Žinoma, tokie “telefonai”: ,,a .
ir nėra reikalingi. Bet už-1 UŽDARYTAS ŠAULIŲ 
oulti nakties laike tepti de- TEATRAS,
gutu Žvdu iškabas, piaustvti Mlesto statybos komisija 
ių “telefonus,” yra labai ne- apžiūrėjusi Šaulių teatro 
kultūringas darbas. pastatus pripažino juos sa-

__________ vo paskirčiai netinkamais ir
ŠIURPI TRAGEDIJA PA- nutarė uždaryti. Šiuose ru- į 

NEVĖŽY. muose tilpdavo apie 500
Batsiuvio Juogio Pabe-

.•o..ę,aufa‘1liv.,v.al.s-’.sav““-li VISŲ ŽINIAI.kui K. Snukiskiui uz jo kei- ... . L-.j i-vi • 2 vtsokMjs rusxes BtcaikioAstą sumušimą įskelta byla. !
Teismas pripažino Snu-

kiškį kaltu ii- kaipo didelį 
zautininkų šulą, nubaudė tik 
5 parom arešto.

INTELIGENTAI BEDAR
BIAI LYGINA TAKUS.
Kauno miesto savivaldy

bė suteikė savo įstaigose 
darbo 45 inteligentams be-' 
darbiams. Keliolika tų be
darbių pasiųsta į Ąžuolyną 
takų lyginti, o kiti į savival
dybės skyrius ir adresų biu
rą.

ŠIAULIUOSE ARTI 1,000 
BEDARBIŲ.

Į 1936 m. Šiaulių miesto 
darbo biržoje jau užregist
ruota 989 bedarbiai, iš ku
rių tik 122 tuo tarpu dirba

muose tilpdavo 
žmonių.

, - . . ~ Dėl šių pastatų tenka pri-.. dmsko šeimoje, Panevėžy, durti< k^aJ nors jie buvo ir
pnnas kaltinami priklausė | nemoderniški bet vistiek prie įvairių miesto" savival-
komumstu partijai, platinę i ?eam-Ka- Įsigėręs sus.gmd 0UVo meno žiburiu platiems •' 1
ar rašę atsišaukimus, l abinę I? ?^?.sav2)zP1^??a-. -° gyventojų sluoksniams.
vėliavas, dalyvavę susirin- Pabedinskas miršo ptUmaį stipraus muro.:
kimuose, masovkose, varę ,kad stipnu kėdės ctru- juos rejkėtų pataisyti. Juk i 
komunistinę propagandą. ^_u p^arojf da” rodė ne lengva bus pastatyti j

Iš 53 areštuotu žmonių gyvybės žymes, Pabedins- nauJus> ______________

ŠM* p£ UETUVOJ.SIAUCU

dybės darbų. Kiti gi lanko 
birža ir laukia darbo

■•rarsMšaias. kaip tai: papešto
ji m b s apsivedimu. {vairias prane
šimas. pardavimas, pirkimas, 
skaitome po 3c už žodi už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpini 
kelis sykius, už sekančias sykias 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie tari užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c 
ož žodį. išskiriant paįeškoįimos 
apsivedimtj, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 56c.

Už pajieškojimes giminią arba 
drangą skaitome po 2c až žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie tari ažsiprenumeravę laikraštį, 
až pajieškojimus giminią ir dran
gų skaitome tik po lc nž žodį.

Pajieškojimai su paveikslo 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 tilptą, 
reikia pasiųsti karto ir mokestį.

KELEIVIS 
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DĖ

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

pra-
dar-

bus pylimui per Šiaulių eže
rą padaryti. Pylimas skirs
ežerą pusiau ir jungs miestą 1 žmonių kaulai. Gyvento- 
su Salduvės kalnu, kuriame
miesto valdyba sodina me
džius ir ateity numato įtai
syti parką. Viena ežero pu
sė bus išvalyta ir joje numa
toma įtaisyti'tinkamas mau- 

■ dykles.
Vrugnay’aus Ijetavią Darbininką 
Socialistinės Minties Laikraštis

uNaujoji Banga'9
Išeina du kartu per mėnesi. Lai

džia Urng. Soc. Part. Liet skyrius
“NAUJOJI BANGA Suv. Valsti jo 

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

C. Paraguav No. 1480,
MOVTEVIP^n ITUVGUAY.

nifnoe-1] na- -• r • • 1/ • •• a MĖTOJI ŠILTINĖ.prasto kalėiimo 0 25-PUa- d££&« 'įkfelife D Garliava- , ^uno apskr. 
žino pokaiti f• * />ei§siant- raoeams- pastabu iaiku Telaičiųzmo neKaitais. kiene buvo paplūdusį krau- ka;mp vįPnac 7mf1(nK Q11«rVisi jie buvo areštuoti' Kan?e vienas žmogus susu--
1934 metais ir iki šiol laiko

katorgos iki 7

mi kalėjimuose. Ir pats teis
mas dabar pripažino, kad 
25 ių buvo visai nekalti. Kas 
gi jiems dabar atlygins už 
tą kankinimą?

PALANGOS BURMIST
RAS PAVOGĖ 30.000 

LITŲ.
Pereito gruodžio 9 diena 

kad 
VI.

Kraujelis vidaus reikalų mi- 
nisterio “atstatytas už netin
kamą pareigų ėjimą,’ o kitą 
dieną “L. Aidas” tą žinią 
papildo ta prasme, kad Pa
langos burmistras VI. Krau
jelis pasisavino 30,000 litu 
ir užtai areštuotas.

“Lietuvos Aidas” rašo, 
Palangos burmistras

APIE ROKIŠKI SUNKU 
GYVULIUS PARDUOTI.

Panemunėlio gelžkelio 
stoty, buvo priiminėjami 
jaučiai į “Maisto” skerdyk
lą. Jaučių privaroma daug, 
o paimama nedaug.

juose, bet dar gyva. Buvo g0 dėmėtąją šiltine. Ligonis 
norėta suteikti medicinos jšvežtas j Kauną, į užkįęia.
pagalbą, bet vežant j vietos mujų ,igį Kgoniįę. GirdėtU 
bgoninę, kelyje mirė. ir daugiau susirgimų.

Pabedinskai nuo senai ____ z_______ ______'
tarp savęs nesugyveno. Tarp visiems užsieny gyvenantiems 
«“nSSkey «"» „Lietuvos žinios- , 
liais nuėjo, — sūnūs atlieka metams tik 6 doleriai, 
bausmę Kalnaberžėje. Norėdami palaikyti ryžius su už-

______________ sieny gyvenančiais lietuviais, mes nu-
KAUNO ŽYDAS NUVA- tarėme IBŪSų dienraščio orenumerafc. 

2JAVO IR APVOGĖ skaityti tik tiek, kiek mums apseine 
Tf’VVMF ekspedicija. Todėl, visus kviečiam*

oAW ItVlIMę.. išrašyti populiarų demokratiškos pa-
Kauno Žydas Aronas kraipos dienraštį 

Apelšteinas nuvyko Palesti
non, pavogė tenai 21,500 li
tų ir vėl sugryžo Kaunan.
Dabar jis Kaune areštuotas.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.
- _____ Juodcrtiviaf, rud

gaiviai, geiton- 
galviai ir balt- 
cralviai. Prisiun
čia į visas dalis 
Suvienytą Valsti
ją ir i Kanadą

GBO.
BENDORAITI8 
320 Wil*on ?»_ 

Watcrbory, Conn.

kuris metams tekaituoja uk ą oole- 
riai, pusei metų 3 doleriai.

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 Žiuoą“ Kau- 
- nas, Gedimino 38. Litiniams.

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

Senovės Lietorią žinyčia

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienos 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 popiorinj dolerį 
arba “Money Orderį”. Adrsauokit sekančiai:

.253 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

iai tą vietą praminė “velnio 
duobe,” taip tuos urvus ir 
dabar vadina, o prievaizdą 
vadindavo pačiu velniu. 
Žmonės taip nekentė prie
vaizdos, kad po jo mirties 
kiekvieną naktį subiauroda- 
vę jo kapą. Esą, Martikonas 
net sargybas statydavo nak
timis prie kapo.

Jo antkapis, tikriaus pa
minklas, dar gerai i^silikęs 
ir jį kiekvienas gali pama
tyti Taujienų kapinėse. Ant 
paminklo matomas lenkiš
kas užrašas.

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

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

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

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

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

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

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 
KULTŪROS ŽURNALAS 

Tilžfc gatH 1SS, ŠIAULIAI. Lithoania.
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Curley pasitraukia su di* 
džiausią pompa.

Šį ketvergą Džim Curley

Bostono Apskričio Komite- 
to susirinkimas.

NAUJAS “RAKETAS.”

Žulikai gaudo automobilis
tus prie saliunų.

Bostone pradėjo veikti 
naujas žulikų “raketas.” 
Trys-keturi raketieriai su
stoja su automobilium ties 
saliunu ir žiuri, pakol žmo-

Piktadarybės neišnaikinsi, 
sako gen. Butler.

Pereitą nedėldienį Bosto
ne kalbėjo gen. Smedlev D. 
Butler. Jo tema buvo: “Po
litika ir Piktadarybė.” Kal
bėdamas apie politiką, jis 
pasmerkė Anglijos reakei 
ninku valdžią,

Ateinantį ketvergą, 7 sau- 
turi jau pasitraukti iš Mas- šio, 8 vai. vakaro įvyks A- 

! sachusetts gubernatoriaus merikos Lietuvių Kongreso 
sosto. Jo vietą užims nese-j Bostono Apskričio Komite- 
nai išrinktas Charles F. Į to susirinkimas Piliečių 
Hurley. Bet Curley išeina Kliube, 376 Broadvvay. Visi 
iš State House netaip, kaip Komiteto nariai prašomi su- 
priderėtų rimtam vyrui, bet sirinkti paskirtu laiku.
su muzika, su bubnais ir ki-; ----------------
tokiom iškilmėm. Bostono Bedarbis nusižudė po trau-

Kanopka užmuštas automo
bilių nelaimėj.

Pereitą sąvaitę Medforde 
susikūlė du automobiliai. 
Vieną iš jų operavo B. Ka- 
nopka, kuris išlėkė per sto
gą ir buvo užmuštas ant vie
tos. Jis gyveno Medforde, 
prie 55 Adams st. Spren
džiant iš pavardės, Kanop- 
ka galėjo būt lietuvis.

“Herald” sako:
“Kiti gubernatoriai,

kiniu.
už- Netoli nuo Gloucesterio

- - ~.-i, i kuri sukėlė baigę savo tarnybą, nusi-, šoko po traukiniu ir ant vie-
gus, išgėręs stiklą-kitą, įsei- triukšmą vien dėl to, leisdavo Šute House laip- įtos buvo užmuštas Rolland
K^L?18186^ ^?° aiitPm^ kad karalius užsimanė vesti į tais be palydovų. Curley ši-iBurnham, 62 metų amžiaus 

pradeda važiuot. n anie Vnmnni?. i ta precendentą sulaužys, i bedarbis, kuris niekui- ne
galėjo gauti darbo.

biliumOIHUH1 piaueua va^iuuu gyVanašlę> 0 apie komuniz-' tą prece 
Tuomet raketienai susėda b pasakg ka(Į reikėtų Jis uadės savo ofiso vadžias
1 savo masiną, muilydami Jpa£ukti oažiurėti. I ir išeis iš State House kartu
užvažiuoja jam uz akių, pri- - - * ir pažiūrėti,

.. j j •• kaip komunistinė santvarkaverčia sustot, ir pradeda jį r H j 
kaltinti užgavus jų masiną ,.odjį praktiš&eslč, negu 
ir nesustojus nelaimes mušiškė,jis sako, tuomet ir

su savo jauna žmona ir su 
visa savo vestuvių kompa
nija, su visais giminėmis.” 
Ir nuo pat State House laip-“nelaimės” iiiuiaiojic 1X .. ___ ,_________________ r

vietoj. Būdamas nekaltas, meg gafėsime savo sistemą tu prasidės paroda su viso- 
uzpultas žmogus, žinoma, paį-eįstį Rusijos pavyzdžiu, kiais barškalais ir automo-
pr“o “u esi virtas'” sako O kai dėl pikudaryfe, bil’y f“u?lmals-
jam raketieriai Ir pradeda tai jos neišnaikins jokia po- > ^iey baisim nga pa- 
gąsdinti žmogų, kad jeigu licija nei įstatymai, nes tai, ;o(la> lr iškilmes, ištiesėtas 
jis jiems tuojaus neužmokės šių dienų Įstatymai skai- žmoguj nep _ ® ^vn naiuž1 padarytį nuostoli,” tai
jie pasauksią policiją ir jis gimtas žmogui daijkas. iai • k **
busiąs areštuotas už “girtą” viena. Antra, ir tie patys iš- C11KO Maunu, 
važiavimą. ' tatymai nėra vykinami, nes

Buvęs saliune ir stiklą- politikieriai ir policija gau- 
kitą išgėręs, žmogus bijosi Į,na kyšių ir “'piktadarių ne-
policiją patekti ir, noroms-i mat°. Kalbėtojas sako, kad Boston City Hospitaly 
nenoms, užmoka raketie-J Jar9 buvę pavesta apvalyti jau antras mėnuo guli bė
riams “už nuostolį,” kurio' Philadelphijos miestą. Jįs veik niekam nežinomas Juo- 
jis visai nepadarė. i išbuvęs tenai policijos gal- zas Nedoras, apie 50 metų

Policija sako, kad šitokių
užpuolimų paskutinėmis

Curley pačiuojasi.
Gubernatorius Curley pa

skelbė, kad jis vesiąs našlę 
Gertrūdą Dennis’ienę. Ves
tuvės busiančios neužilgo.

Radio programa.
Ateinantį nedėldienį, Bo

stono lietuvių radio progra
ma bus tokia:

1. So. Bostono lietuvių 
trio;

2. Ona Navickiutė, daini
ninkė iš Cambridge’aus;

3. “šešios Birutės” iš Bos
tono, po vadovyste Valenti
nos Minkienės.

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

Šviesesnė ateitis moky
tojams.

Bostono Universiteto sam
dos biuro vedėjas W. E. 
Benson, sako, kad universi-Į 
tetą baigiantiems žmonėms’ 
dabar esą daug lengviau ra- i 
sti užsiėmimas, negu buvo' 
depresijos laikais. Y pač 
šviesi esanti ateitis mokyto
jams. Jo surinktomis žinio
mis, elementarinėse moky
klose jau dabar stinga tin
kamų instruktorių.

TcL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPftYS)

LIETUVIS GYDYTOJA* 
Valandos: 2-4 ir *-tt 

Nedėliomis ir Aventadiet lala 
nuo 10 iki 12 ryte.

27b harvard sTRJiCT 
kamp. Inman st. arti Centu.] skv, 

CAMBRIDGE, MAS-

Juozui Nedorai nupiovė 
koją.

L St. Liquor Store
Parduodam geriausius įvairių rūšių

TONIKĄ, DEGTINĘ. ALŲ Ir VYNĄ 
Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir 
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 
įvairiausias.
Pokiliams, Vestuvėm*. 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.

5 puikus kambariai ir 
maudynė.

Štymu apšildomi, visi nau
jausi įtaisymai. Parankus 
visais atžvilgiais ir šviesus. 
Matyti galima bile laiku.

“Keleivio” name, 253 j 
Broadway, So. Bostone.

J ieškau Pusininko į 
Barbernę.

Galima matyt dienomis bile laiku.
3312a Wa*hington Street.

Jamaica Plain, Mass.

CAMBRIDGE, 181 CLARK ST. 
Parsiduoda alaus pu m pa pilno saizo 
mažai vartota. Parsiduoda už $30 ar 
mažaiu, turi būt parduota. Kaštavo 
75 doleriai.

PIGIAI PARDUOSIU
3 saliunai parsiduoda gerose vieto

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

R. J. VASIL
409 Broadway, So. Boston, Mass.

Telefoms 21124 
MEDICINOS DAKTAF.AS

e.J.HIKOLAtTlS
Vaiar.dos: nuo 2 ik: 4 po lietų,

. nuo 7 iki 8 v ■ kare.
107 SUMMER STREI.T,

LAU RENCE. MAS-.

DR. G. L. KILLOKY
60 Scollay Sųuare, Roo n 22 

BOSTON Telef. Lafayetri 2371 
arba Somerset 2044 / 

Specialistas Kraujo, laki tų ir 
Nervų Ligų.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. i asdiea 
NedSkom, nuo 10 ryt. iki :

TeL So. Boetot 2Mt 

DAKTARAS

A. L. KAPOCi VS
LIETUVIS DENTIS AS

VALANDOS: Nuc 9 iki Ii dien* 
Nuo 2 ik. » vak.
NED£LIO:!I8: 
iki 1 t. p: pietų 

cik aus

va. meni ir- nežiūrint amžiaus lietuvis. Šiomis die 
griežčiausių priemonių, nomis jam nupiovė tenai 
miestą apvalyti nebuvę ga- dešinę koją aukščiau kelio 
Įima. nes politikieriai truk- įr jįg sunkiai serga. Netikė
ję kiekvieną žingsnį. Poli- į tai j j tenai užėjo South Bos- 

Smugis Federal National įcijoj esą ir teisingų žmonių, Į tono lietuvis Kazimieras 
Banko depozitoriams. bet esą taip pat ir ‘ prakeik- Zujus. Išgirdęs lietuvišką

t Arthur Black, federalio i gausių sukčių, kokie tik yra kalbą, ligonis net apsiver- 
teismo paskirtas mastelis, nac a kęs. Seniau jis dirbęs South

dienomis 
daug.

pasitaiko labai BLINSTRUBŲ

l illage and Grill
Pečiams Oil Burners
ŠIĄ SĄVAITĘ TIK $6.75
Circulating Aliejaus Pečiai.. $18.50 
Dubeltavi 7 cl. Aliejaus Pečiai SŽ9.5O 

FLORENCE OIL BURNERS 
ŽEMOS KAINOS.

Nauji ir Vartoti Angliniai Pečiai. 
Mattress ir Linoleum Pigiai.

SOUTH BOSTON STOVE 
EXCHANGE

269 Broadway, So. Boston.

Seredomis iki 12 <tte:ų. 
Ofisas “Keleivio” na t ie. 

tfl BROADWAY, tarp C ir D et. 
SO. BOSTON. MAS •-

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Bostono cukernėj, bet įsi

metus jo kojon cukrinei li-
,r , .. , gai, buvo atleistas. Jis buvoValstijos rūmuose (State Jed lenk bet jau

House, įvyko pieno gamin- pei.Jskvrė. Turėjo sūnų, bet 
tojų it perdirbėjų mitingas, £ -nužj kJliais
kuname samintojai far- Dabar Ju^s Nedoras ne.i 

tokią sumą šio banko vedė- meiiai) teikalato pakelti 1 t d , vben0 draugo. Jis
jai pasiskolino iš anų bankų-* <«« Ward’ė. Į
” '^masurio Bbck?o'ra- riam\° . Pieno P?rd"W‘ Prie Carney ligoninės! 
porus buvo paduotas fede. j"™”$> 'mįrieMa

tins. Tai bus dužiausia .^“^“Sgauna stone ir Dorche^n, 
skriauda Federal Banko de-
pozitoriams. nes iš jų sun- Lįnka, kad farmeriams rei

kuris nagrinėjo keturių ban
kų iškeltą Federal National 
Bankui bylą. nusprendė,: 
kad iš Federal National 
Banko pinigų turi būt išmo
kėta aniems bankams dau
giau kaip $3,000,000, nes

Pakels pieno kainą.

kiai sutaupytų centų bus 
paimta 3 milionai dolerių 
sukčių skoloms apmokėti.

Montelloj mirė Kazys Bostono aristokratijos dis- 
Grakauskas. trikte, Brookline, susekta

Gruodžio 26 dieną Mon- daug policijos palaikomų 
teloje mirė mirė Kazys Gru- nedorybės namų. Busią are- 
kauskas. Velionis buvo jau stuota apie 200 policininkų.
58 metų amžiaus, bet da ne-1 —7”----------
vedęs. Apie 30 metų atgal Per Naujų Metų vakarą 
jis atvažiavo iš Lietuvos pas Bostono policija suėmusi 
savo brolį Joną į Erie, Pa., 261 asmenį už girtumą, 
paskui atvyko į Montello. ~ ~ • •
Jo sesuo Karalina yra ište
kėjusi už M. Kazlausko ir 
gyvena South Bostone.

kia 1 centą ant kvortos pri
dėti.

Charlestowno policijosĮ 
nuovadoj pasikorė policma- • 
nas Canney, kuris buvo are- Į 
štuotas už girtybę.

VALGIAI SPECIALIAI PRIRENGTI.
GERIAUSI BOSTONE! KAINA STEBĖTINAI ŽEMA

Kas mylite gardžiai pavalgyti,
Užeikite pas Blinstrubą.

V AIDOVILIS—FLOOR SH0W
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI! 

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNIS

40—50 ypatų Dalyvauja parengimuose vakarais.

Garsi Muzika. Draugiškos Vakaruškos Visiems Daug Smagumo. 
Kurie nori turėt tikrų PASISMAGINIMĄ,

UŽEIKIT PASISVEČIUOT PAS BLINSTRUBUS

Kampas D STREET ir BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS. 

j Office TeL So. Boston 0948.
' Res. 251 Chestnut Avė.,
j Jamaica Plain. Mass.
i Res. TeL Jamaica 1028-M. J

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste.
Priimam priežinrai (storage) už 

2 nuošimčiu nuo daiktų vertė*.
1854 DORCHESTER AVĖ, 

Arti Ashmont Stoties
DORCHESTER. MASS.

Tel. TALbot 5208.

J. B. GAILIUS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis a:.tiesinu 
ir amblyopiškose (aklort) aky
se sugrąžinu šviesų tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, 0. D. 
447 Broadway, So. Bostcr,

TeL Uaivenity MM

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

UETUNt DENTIS It 
ZALANDOS: »-« Ir f-».

678 Massachusetts Ave^
(PRIE CENTRAL SK\ SRO) 

CAMBRIDGE, MAI J.

Kingsbury ir Washington 
gatvių kertėj buvo užmuš
tas 13 metų amžiaus vaikas, 
Preston Whitehouse, kuris 
važiavo užsikabinęs ant gat- 
vėkario ir nušoko tiesiai po 
troko ratais.
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ADVOKATAS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentas 
317 E STREET 

'Kampas Broadway) 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: Sonth Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
5

Nupigintom Kainom Į
LAIKRODŽIŲ, ŽIEDŲ, RAŠOMŲ PLUNKSNŲ, | 

BRANZOLIETŲ, LAKETŲ
Vėliausios Mados ir labai pigiai. S

Perdirbk savo seną laikrodi arba žiedą į vė- S 
liausios mados, mes jums patarsime kaip | 
padaryt, busit labai patenkinti, užeikite per- | 
sitikrinti.

M. H STaisom laikrodžius, žiedus ir akinius. Darbą gva- » 
rantuojam.

PARDUODAM RADIOS IR OIL BURNERIUS | 
GERIAUSIŲ KOMPANIJŲ.

ROLAND KETVIRTIS & CO. į
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON. J

Telefonas: SOU-th Boston 4649.

Sujudinąs Elius. Stiprus 
Elius. Elius Kuriuo

Vyrai Tikrai 
Pasitenkina!

Taipgi 12 ancų bonkomis
PAS VIETOS PARDAVĖJUS 

2 už 25c. (tik alus) Didžiajam Bostone

PAMĖGINKIT NAUJĄ PILNOS KVORTOS 
BONKĄ

32 ancai—30c.—(tik alus)

Parodyt

KRANĄ

-y""™

PICKWICK ALE

A. J. ALEKNA
Savininkas Flood Sq. Hardware

Taipgi užlaiko visokių pentų, i 
sieninių popierų, plumbingų ir 
visokiausių geležinių daiktų.; 
Pristatom tavorą Į namus. Da
bar galėsime patarnaut visiems 
geriausiai ir prieinamiausią kai
na. Prašome visus užeiti reika
lui esant ir persitikrint, kad mu
sų tavoras geriausias visame 
Bostone. Adresas:
FLOOD SQUARE HARD- 

WARE,
, 628 Broadvvay, prie I street,

So. Bostone. Tel. S. B. 4148

PASITARKIT SU

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

- .‘arba nuo bile odos ar gal-, 
vos odos ligų, reikia pasi- ! 

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

DB.GR4DF’2“*Sl
Valandos: Utar., Ket, Sub. nuo
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8. 

Nedėliom tik nuo 10—12.

Jį

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PEF (RAUS-

TY TOJAI. 
(In ;ured 
Movers)

Perl austom 
čia pat ir į to

limai vietas.
Saugi priežiūra, kaina pri Tnama. 

326 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4C.S

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Teleph. m

So. Boston 
1053

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pi?ios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydranlic Brekais.

Taipgi taisome Antomol liną ir 
Trokas visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — sav ninkai.

Taisymo ir de monstrą vim i viela: 
1 HAMLIN STREt-T 

Kamp. East Eighta SL 
SO. BOSTON, MISS.

aBaaaaaaKa^^^sasa3gs3saaaas^®as3gaaaaBBgi

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

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

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

258 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth Boston 4486.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street,

TeL Brockton 4110
Montello, Ma'S.
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