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112,000 Žmonių Streikuoja 
Automobilių Pramonėje

sė1 darban ink vAsker- Madrido Krito
dynę. j Daug Vokiečių.

Užpulti streikieriai Fisher
Body dirbtuvėj gynėsi 

ištisą naktį.
Šį panedėlį General Mo

tors automobilių fabrikuose 
streikavo jau 112,000 darbi
ninkų. Streikas vedamas 
nauju budu—sėdint dirbtu
vėse. Kapitalistus tas varo į 
pasiutimą. Todėl šį pane
dėlį jie griebėsi žvėriškų 
priemonių. Flinto mieste, 
netoli Detroito, jie liepė po
licijai pulti Fisher Bodv 
dirbtuvę, kur sėdėjo keli 
tūkstančiai streikuojančių 
darbininkų. Policija tuoj 
pradėjo mėtyt gazines bom
bas per langus į dirbtuvę. 
Kaitų su policija ėjo ir pri
vatiniai kompanijos mu
šeikos.

Gindamiesi nuo tų besti
jų, darbininkai paleido van
denį iš gaisrinių dūdų. Susi
rinkusi gatvėje žmonių mi
nia pradėjo juoktis, kaip 
smarkios vandens sriovės 
ėmė versti policijos “karžy
gius” nuo kojų. Supykę, 
kad iš ju juokiasi, policinin
kai pradėjo mėtyt gazines 
bombas į susirinkusius žmo- į 
nes. Bet minia pasitraukė 
truputį atgal ir vėjas nupu-

Rusų Lėktuvai Ge-\V aidžia Turi 840,000 Mirė Kanados “Ste-
resni Kaip Vokiečių.

Pagarsėjęs Amerikos la
kūnas Bert Acosta, kuris bu
vo nuvykęs Ispanijon tar
nauti vyriausybės aviacijoj 
prieš fašistus, jau rezigna
vo. Atvykęs iš Ispanijos Pa
ryžiun jis papasakojo, kodėl

Susilaukę apie 20,000 ita- jisai iš kovos lauko pabėgo, 
lų ir vokiečių talkos, Ispani- Esą, Ispanija neturi gerų 
jos fašistai pereitą sąvaitę orlaivių. Orlaiviai pasenę, 
pradėjo pašėlusiai atakuoti nuolatos gendą, vienu žo- 
Madridą. Sakoma, kad Hit- džiu — “skraidomieji gra- 
lerio lupomis Vokietijos ge- bai.” Acosta su dviem kitais 
neralinis štabas pasakęs Is- Amerikos lakūnais išbuvo 
panijos fašistų generolams, ispanų aviacijoj vieną mė- 
kad jie turi paimti Madridą nesį, ir jei per tą laiką jie iš- 
iki 15 sausio, nes kitaip ne- liko gyvi, tai ačiū esą tiktai 
gaus daugiau paramos. Tai rusų lakūnams, kurie juos 
gi fašistai ir pradėjo ata- saugojo nuo vokiečių ir ita- 
kuoti Madridą ant žut-but. lų orlaivių. Rusus jis labai 
Visą pereitą sąvaitę mūšiai girįa. Jų orlaiviai ir lakūnai 
ėjo be pertraukos. Nors vie

Tarnautojų. tt
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bukladaris.j
Jie gauna $1,500,000,000 ! Šiomisi dienomis Montre- 

algų per metus. ale, Kanadoj, mirė “brolis”
“New York Times” sako, Andre’ kul'i tams«s žmon&

Hitleris Nusigando Armotų, 
Žada Ispanijon Nesikišti.

kad dabartiniu laiku prezi
dento Roosevelto administ
racijoj yra 840,000 tarnau 
tojų, kuriems per metus iš 
mokama daugiau kaip 1 bi- 
lionas ir 500 milionų dole
rių algų.

Kai 1933 metų 4 kovo die
ną Rooseveltas užėmė pre
zidento vietą, valstybės tar
nautojų buvo apie 500,000, 
kuriems buvo išmokama a- 
pie §960,000,000 per metus.

Tarnautojų skaičius prie 
Roosevelto pakilo dėl to, 
kad jo administracijai pri
sidėjo labai daug naujų dar
bų. kurių pirma nebuvo. 

{Vien sutvarkymas karo ve
teranams bonuso paėmė ke- 

dar-

laikydavo “stebukladariu.” 
Nuo pat mažens jis buvo 
gamtos nuskriaustas ir ilgai 
sirgo vidurių liga. Vėliau jo 
viduriai išsitaisė, todėl jis 
įsikalbėjo, kad jo ligą paša
linęs šventas Juozas. Ir pra
dėjo jis skelbti, kad galima

FRANCUZIJA IR ANGLI
JA JAU GRASINO KARU.

sukurtus turtus ir žudo nie
kuo nekaltus žmones. Su 

{Afrikos maurais gen. Fran-

esą daug geresni negu vo- 
tomis fašistai pasistūmėjo kiečių ar italų. Tvarka iri
pirmyn, tačiau akyvaizdoj disciplina pas rusus taipgi 'liasdešimtsVukstančiu uar- 
i^Va'imėbmZi^buvo “Ii Pa.''Lzdjn??- Jeig!1 -ne "T’ bininkų. Paskui buvo įvesta
Sen’^Solbi^ tt “coST Ja“ nebU' NRA; ku™

Miadiad('išSkėiMiifcha,iOt k A™erikosf sPauda.^bisi- NoreTrA® buvo teisnS
io, kad pereitą' sąvaitę prie tina rusų techniką. ’ aTa CCC irt?
Madrido krito nemažiau nK0 wrA, aaa, luu ir ki
kaip 4,000 fašistų. Daugiau-
sia ziugo Vokietijos nacių, 
kurie norėjo pasirodyti savo 
smarkumu ir atakavo su
glaustomis eilėmis, vietoj 
paprastu partizanišku budu,

Baskai
imtus
Baskai

Šaudys Su- 
Vokiečius.

tos agentūros, kurios orga
nizuoja ir veda viešuosius 
darbus, tvarko girias, teikia 
farmeriams pagalbą ir tt. 

Tačiau dabar Rooseveltasyra autonomine
Ispanijos dalis, bet karštai pareiškė Kongresui, kad 

kain"Tabar^lSnanrioi^vra remia Madrido valdžią. Jie daugiau išlaidų šitiems rei- Siamą iuo- lusSs naeS nelabai su2aTO Vokie’ kalams nepmSIo bmi. Šią 
en sJ Mkiva? la!vĮ. federalinė valdžią da
džifli <kvnė kain žolp nant Pnkl4 kontrabandą turinti išlaikyti pne viešųjų

Kiek ber šitas kovas žuvo IsPanii°s fašistams ir tą darbų 2,580,000 bedarbių, 
Madrido ffvnėiu loialistu šmuSeli konfiskavo. Dabar kas reiškia 800,000 mažiau 

tė nuodingas dujas atgali- , ' u t fLįstai baskai paskelbė viešai, kad negu pereitą žiemą, tačiau
pačiai policijai. Tada poli-, ka}to kad vvriausvbi .kiekvieną sugautą vokieti toliau ir tiems darbo pnva- 
ciningi pradėję susirinku-.n^kų busią žuvę apie
šią minią šaudyt. Pasipylė 
nekaltų žmonių kraujas. 
Kai minia išbėgiojo, pilna 
gatvė buvo vaitojančių žmo
nių. Kurie galėjo pabėgti, 
tie bėgo svyruodami ir šlu
buodami, kiti savo draugų 
prilaikomi. Ligoninėn nu
vežta 13 sunkiai sužeistų; 
darbininkų. Pearl de Long, 
32 metų amžiaus vyras, per
šautas per vidurius ir turės 
mirti. George Scheer. 23 me-

1,000; taigi butų 4 kartus 
mažiau, negu fašistų.

MUSSOLINIS SIUNČIA
KAREIVIUS IR PINI

GUS ISPANIJON.
Viena žinių agentūra pra

neša iš Italijos, kad Italijos 
laikraščiuose nieko nerašo
ma apie siunčiamus Ispajon 
kareivius griūvančiai fašis-

jie atiduos karo lauko teis- lanti duoti privatinė pramo- 
mui ir sušaudys. Dabartiniu nė. Fabrikantai dabartiniu 
laiku jie turi vieną Hitlerio laiku stengiasi ilginti darbo 
lakūną, kurį jie numušė že- valandas, sako Rooseveltas. 
mėn Bilbao mieste. Veikiau- Tai reiškia, jie nori padi- 
sia jis irgi bus sušaudytas dinti gamybą, nesamdyda- 
kaip užpuolikas ir žmogžu- mi daugiau darbininkų ir
dys. palikdami milionus žmonių 

be darbo. Tokia praktika y- 
ra kenksminga netik valsty
bei, bet ir pačiai pramonei, 
nes bedarbių išlaikymui val-

MAŽŲJŲ VALSTYBIŲ 
KONFERENCIJA PRIEŠ 

VOKIETIJĄ.
Belgrado mieste, Jugosla- S,?” dė Tairi

darbda-
- tų “valdžiai” palaikyti, nors kesčius pramonei,

tų darbininkas. turi labai Ispanijoj esą jau tarp>15- konfe^ Rooseveltas raęna

Dabar bus mėginama susi- co negalėjo Madrido paim- 
tarti geruoju ir palikti Is- ti, tai Mussolinis ir Hitleris 

paniją vieną. atsiuntė jam ir kareivių pa-
w________? __ o_____ Pereitos sąvaitės pabaigo- galbon. Sakoma, kad Mad-

išgvdyti kiekvieną ligą, tikjje jau išrodė, kad Europoje ridą dabar atakuoja 30,000 
reikia karštai pasimelsti į prasidės karas. Francuzija vokiečių ir italų. Jeigu dau- 

innvc j,, obincibuvo jau pasiruošus siųsti giau kareivių Berlynas su
100,000 kareivių armiją Is- Roma ir nenusiųstų, tai jau 
panijos Morokon, o Angli- nusiųstųjų neatšauks. Taigi 
jos karo laivynui buvo įsa
kyta tuojau susirinkti Ispa
nijos pakraščiuose.

Šitas staigus subruzdimas 
kilo dėl to, kad iš Ispanijos
Morokos atėjo žinių, jog te- daug jų kareivių vėl pabėgo 
nai išlipo vokiečių armijos ir perėjo vyriausybės pusėn, 
inžinieriai ir ruošia dirvą Šia sąvaitę fašistų dezerty- 
skaitlingesnei vokiečių ka- rai'papasakojo Madrido gy- 
riuomenei, kuri neužilgo te- nėjams, kad per šešis mėne- 
nai išlipsianti. sius gen. Franco įsakymu

Dėl tų žinių Francuzija buvo sušaudyta 15,000 civi- 
baisiai susijaudino ir tuoj lių žmonių fašistų užimtose 
nusiuntė fašistų generolui vietose. Ir jie priduria, kad 
Frankui aštrų protestą, gru- fašistų armija dabar sudaro 
modama, kad jeigu jis tuo- daugiausia iš Vokietijos ir 
jaus neprašalins iš Morokos Italijos atgabenti kareiviai, 
visų vokiečių, tai Francuzi- Vokiečiai atvažiuoja netik- 
ios armija užimsianti visą tai su savais ginklais, bet ir 
Ispanijos Moloką, kur da- su savais vežimais, motori- 
bar šeimininkauja Ispanijos niais trokais.
fašistai. Ir kai Vovietija su Italija

Kitą panašią protesto no- šitaip Ispanijos banditus ap- 
tą Francuzija nusiuntė Ber- ginklavo ir sustiprino, tai 

užsienio mi- jynui Karas išrodė jau neiš_ Anglija užsispyrė dabar jau 
vengiamas. Anglija paskel- kitų valstybių paramą Ispa- 
bė, kad ji remsianti Francu- rijai sulaikyti. Tuo tikslu ji 
ziją. Rusija pasisakė taipgi jau išsiuntinėjo notas Fran- 
eisianti su Francuzija. cuzijai, Italijai, Vokietijai,

Ir kai Ispanijos pakraš- Portugalijai ir Sovietų Ru
giuose pradėjo rinktis Ang- sijai. Tuo pačiu tikslu ji da
lijos laivai su didelėmis ar- bar ir juriu manievrus daro 
motomis, Hitleris gavo kin- Ispanijos pakraščiuose. Ji 
kų drebėjimą. Pasišaukęs tikisi, matyt, kad dabar su- 
Francuzijos ambasadorių laikius Ispanijai pagalbą, 
Berlyne šią sąvaitę jisai pri- fašistai galės paimti Madri- 
siekė jam, kad Vokietija dą. Kad Anglijos plutokra- 
neturinti jokių tikslų Ispa- tų valdžia daugiau simpati- 
nijos Morokoj ir nesiųsianti zuoja fašistams, negu de- 
tenai nei vieno kareivio. Jis mokratinei IsDanijos val- 
taip pat prižadėjo nesiųsti džai, tai yra daugiau negu 
daugiau paramos fašistams aišku.
ir pačion Ispanijon, jeigu __________

s v. Juozą. Raišos ir aklos 
davatkos tuoj pradėjo eiti 
pas jį “pagalbos” jieškoti. 
Kanados francuzai labai re
ligingi, todėl tamsus žmo
nės; jie pradėjo kalbėti, kad 
“brolis” Andre tikrai darąs 
“stebuklus.” Ir taip jis “gy
dė” tuos tamsuolius per 
daug metų, nors nei vieno 
išgydyto niekas niekur ne
matė.

Kad tas žmogus nebuvo 
joks stebukladaris ir nega
lėjo nieko išgydyt, tai paro
do ir tas faktas, kad ant se
natvės jis pats tapo suparą- 
ližiuotas ir paskutiniais lai
kais jau nebegalėjo savo ko
jomis vaikščioti.

Lenkija Pasižadėjo 
Remti Čekoslovakiją
Už tai gavo $81,725,000 pa

skolą iš Francuzijos.

Francuzijos 
nisteris Yvon Delbos prane
šė anądien savo parlamen
tui, kad Lenkija pasižadė
jusi eiti Čekoslovakijai į pa
galbą, jeigu pastarąją už 
pultų Vokietija. Kadangi 
Čekoslovakija yra Francu 
zijos sąjungininkė, tai toks 
Lenkijos pasižadėjimas 
francuzams turi daug svar
bos. Po šito pranešimo, 
Francuzijos parlamentas už
gyrė 1,750,000,000 frankų 
(apie 81,725,000 dolerių) 
paskolą Lenkijai.

vistiek Ispanijos banditams 
bus duota milžiniška para
ma.

Pradėjus dabar fašistams 
iš naujo Madridą atakuoti,

apdegintą veidą nuodingo 
mis dujomis ir išdegintos 
akys. Unijos organizatorius 
Fred Stevens peršautas per 
šlaunį. Kitų žaizdos da ne
buvo žinomos šitą žinią ra
šant. O kiek sužeistų darbi
ninkų parėjo namo, to tur
but niekas ir nesužinos.

Kai streikierių minia gat
vėje buvo jau išvaikyta, ta
da policija su kompanijos 
mušeikomis vėl pradėjo ata
kuoti dirbtuvę, kurioj strei
kuojantys darbininkai gy
veno jau visą sąvaitę. Pra
dėjo iš naujo mėtyt gazines 
bombas per langus į dirbtu
vę. Nuodingu gazų smau
giami, darbininkai susirin
ko ant dirbtuvės stogo ir 
pradėjo mėtyt į užpuolikus 
pieno bonkomis, gelžgaliais 
ir kitokiais daiktais.

Kova tęsėsi per visą šio 
panedėlio naktį. Apie 2 va
landą utaminko rytą darbi
ninkai nulipo nuo stogo į 
dirbtuvę, manydami, kad 
nuodingi gazai bus jau išsi
sklaidę. Bet dabar jie rado 
atkirstą šilimą.

NAMAS SUGRIUVO.
Lavvrence, Mass. —Perei

tą sąvaitę čia sugriuvo se
nas namas prie So. Broad- 
way u sunkiai sužeidė dar
bininką Taylorį,

000 ir 20,000 italų kareivių. 17^i5a',kurioTdalvvaw Ru vius trumPinti darbo valan- 
Tiesa, jie savanoriai. Bet mun;;a ,r čekoriovakiia ši das ir samdyti daugiau dar- savanorių Italijoj gauti la- -”11111 ^a • e ?s. ,-a ^a'- s bininkų, kad valdžiai nerei- bai lengva, nei tūkstančiai £ k^ šeįti tiek daug bedar-
kareivių grįžta iš Etiopijos . v k^ti( jf * b”i- Šią žiemą bedarbių iš-
ir paleisti netun įskogy-ij .t P valdvtoias*’ kuni- iaik-vmui Kongresas ture- 

" S P^Trieš C da pridėt $790,000,000.

ferenciją išvyko Londonan
pasitarti ir iš Londono at
vyks tiesiai Į konferenciją.

venti. Darbų nėra. O agen
tai prie jų prieina ir sako, 
kad Ispanijoj jiems bus mo
kama po 50 lirų (apie
$2.10) į dieną. Italui tas rei- M , , - .. , -
škia didelį pinigą. Todėl ;faPoma, kad v ?sas sitas ju- 
tūkstančiai Sulosi važiuot d?J™.as yra SUSH«S su An«- 
Ispanijon. Ir ištiesų, jiems!1*® Francuzijos pasirj-
tenai mokama po 50biru. ,z,mu. 7“*’. V°m’aU‘ 
Oficialiai tuos pinigus jiems kan 13 Ispan.jos Morokos. 
moka neva generolas Fran
co, tai tik knygose taip už
rašoma. Ištikrujų gi tuos pi
nigus generolui Frankui

FAŠISTAI UŽMUŠĖ 70 
SAVO SĖBRŲ.

Ispanijos valdžia prane-
siunčia Mussolinis. Nors Ita- ša, kad Oviedo fronte 13 vo- 
lija jau bankrutuoja, bet kiškų orlaivių užpuolė faši- 
Mussolinis turi gelbėt gene- stų apkasus ir nušovė kul-
rolą Franką, nes kitaip 
šizmui butu galas.

fa-

VOKIETIJOJ UŽDRAUS
TI KUNIGŲ MITINGAI.

kasvaidžiais 70 fašistų. Jie 
manė, kad tai lojalistų ap
kasai. Vėliau vyriausybinin
kai tuos apkasus užėmė ir 
rado lavonus.

TIGRU PAVIRTĘS VY
RAS PIAUNA KAIMIE

ČIUS.
Indijoj, Hyderabado apy

linkėj, į Bainsos kaimą įpra
to tigras, kuris sudraskė jau 
keliatą vaikų ir suaugusių 
žmonių. Prietaringi indai 
bijosi tą tigrą užmušti, nes 
tiki, kad tai ne tigras, bet 
žmogus į tigrą pavirtęs. Tū
las laikas atgal iš to kaimo 
prapuolė vienas vyras, todėl 
jie mano, kad jis dabar yra 
pavirtęs tuo žvėrių.

“PARAKO MAGAZINE
BEPROČIAI ŠVAISTOSI 

SU UGNIMI.”
Kalbėdamas apie Vokie

tijos ir Italijos fašistų skver
bimąsi Ispanijon ir užpuldi
nėjimą laivų Ispanijos pa
kraščiuose, Anglijos vysku-

Vokietijos protestonų ku- ™ nnvruui i rui
nigai norėjo suruošti “baž- {^^OOO DOVONŲ CHI- 
nyčios sąvaitę” tuojau po CAGOS UNIVERSITETUI 
naujų metų. Tą sąvaitę tu- J šiomis dienomis Chica-
rėjo būt ruošiami mitingai, gos Universiteto preziden- pas iš Winchesterio pereitą
kur kunigai ir vyskupai bu- tas Hutchins paskelbė, kad nedėldienį pasakė: “Pašau
tų sakę pamokslus ir aiški- jo įstaiga gavusi iš Rocke- lis šiandien yra didelis pa-
nę bažnyčios reikalus. Hit
lerio valdžia tuos mitingus 
uždraudė

fellerio įsteigtos organizaci- rako magazinas, po kurį be 
jos New Yorke $3.000,000 pročiai švaistosi su liepsno- 
dovanu įančiomis dorvokšnėmis ”

LONDONE INFLUENCA 
PASMAUGĖ 700 ŽMONIŲ

Pereitą sąvaitę Londone 
ir jo apylinkėje nuo influen
cos mirė apie 700 žmonių. 
Kituose Anglijos miestuose 
taip pat daug žmonių serga 
ir miršta. Maskvoje buvo 
susirinkę Sovietų medicinos 
žinovai ir svarstė influencos 
priežastį. Jie priėjo išvados, 
kad tą ligą pagimdo tam ti
kras peras, todėl reikia su
rasti tinkamą skiepą, kuris 
tą perą užmuštų žmogaus 
sistemoj.

LANDONAS NETEKO 
DŽIABO.

Pereitą sąvaitę pasibaigė 
Kansas gubernatoriaus Lan- 
dono tarnyba ir jis turėjo 
užleisti savo vietą kitam. Jis 
mėgino įkopti į prezidento 
sostą, bet. piliečiai nubloškė 
jį į šalį. Dabar republikonų 
politikierius neturi jokio 
džiabo. Bet bado jis neken
tęs, nes iš aliejaus biznio jis 
turi pasidaręs daug pinigų.

DEPRESIJA KAINAVO
PASAULIUI 149 BILIO- 

NUS.
VVashingtono žiniomis, e- 

konominė depresija nuo 
1930 iki 1934 metų kainavo 
pasauliui $149,000,000,000. 
Tai yra 7 kartus daugiau, 
negu Amerikoj šiandien yra 
pinigų

palik' Kiniečiai Surėdo Ant
Ar galima Hitlerio ir ben- Gatvėkarių Bėgių. 

drai fašistų žodžiams tikėti, i ~ , -
tai mes abejojam; tačiau , Sa ?ai^ .K<anad?J*
francuzai jiems patikėjo ir kiniečiai pereitą
pareiškė, kad jie tuo baigia susinnko ant Eighth
visą šitą triukšmą. Nors An- avenue ir susėdo ant gatye-
g-lijos laivynas Ispanijos pa- n.oredami. fuo
krašty vistiek renkasi, bet atkreipti į save visuo- 
tai busią tik jūrių maniev- menes ir valdžios demesj.
rai. Tuo tarpu fašistu laivai f‘e 5?ko’,kad W ,nctun dal? 
užpuldinč,a svetimų‘valstv- bo. >r neturi is ko gyventi, 
bių prekybos laivus ir krečia Riesto valdžia duodant! 
juos Sį panedėlį jie pagro- !le,ms P° JĮ4? 1 ??valt« Pa- 
bė rusu laivą “Vtoroja Pia- salP“s- bet !? tok!os P88^'
tiletka,” kuris plaukė su an- P"? J‘e ’- - ............ nei numirti. Susinnko dide

lė žmonių minia žiūrėti, 
kaip kiniečiai sėdi gatvėje 
ant bėgių ir nepraleidžia 
gatvėkarių. Galų gale buvo 
pašaukta policija, kuri juos 
nuo bėgių prašalino, tačiau 
neareštavo.

glimis į Bostoną. Prieš šitą 
iurių banditizmą niekas ne
protestuoja. Bet kuomet Is
panijos valdžios laivas an- 
lai sulaikė vokiečių garlai
vį su kontrabanda, tai Vo
kietija pakėlė didžiausį 
triukšmą ir jos karo laivai 
pradėjo šaudyt Ispanijos 
laivus.

Nors Hitleris ir Mussoli
nis sutinka daugiau pagal
bos Ispanijos fašistams ne
besiųsti, bet tų prižadų jie 
vistiek nepildys. Juk ir pir
ma jiedu buvo pasižadėję 
ginklų nesiųsti, o tačiau 
siuntė dieną ir naktį. Vokie
čių ir italų orlaiviais aprū
pinti, Ispanijos fašistai da
bar kas diena bombarduoja 
Madridą, naikina amžiais

NUŠOVĖ 52 PABĖGUSIU 
KALINIU.

Tsitsiharo mieste, Man- 
džurijoj, iš karinio japonų 
kalėjimo pabėgo 117 kali
nių, Bėgdami jie užmušė 
sargus ir pasiėmė daug gin
klų su savim. Tačiau japo • 
nų kariuomenė juos apsupo 
pelkėse ir 52 jų užmušė, o 
kitus suėmė gyvus. Bėgimas 
įvyko 31 gruodžio, bet ik; 
šiol japonai ta žinią slėpė,

i
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DMiiausia Pasauly Užtvanka.

APŽVALGA l$
KODĖL DARBININKAI 
TOKIE “NEDĖKINGI?”
Plieno pramonės magna- 

t ii nesenai pakėlė savo dar
bininkams 10 nuošimčių al
pų. Pakėlė visai neprašomi. 
Argi darbininkai neturėtų 
bus užtai dėkingi?

Automobilių fabrikantai 
t lip pat pakėlė algas visai

pinigų, mes nežinom; zi-Į 
ncm tačiau, kad iš prenume
ratos ji negali tiek pinigų 
surinkti, kad galėtų eiti kas 
liena.

Kai “Keleivio” redakto-, 
rius buvo andai nuvažiavęs 
Brooklynan, tai p. Tysliava 
Įi užsipuolė:

“Kam jus rašot ‘Keleivy,’
_ _ _ kad Smetona neduos mums

neprašomi. Tai irgi neapsa- pinigų?”
komas gerumas. Į “Argi duos?” paklausė jį

O vis dėl to darbininkai Michelsonas. 
nepatenkinti. Organizuoja- i “šiur, kad duos, ’ atsakė
s?. į unijas, kelia streikus ir 
trukdo pramonę, kuri tiek 
daug jiems gero padaro. 
Tai juk didžiausis nedėkin
gumas!

Taip galvoja vidutinis 
amerikietis, kuris skaito tik 
gatvinės spaudos antgalvius 
ii1 sporto žinias, bet visai ne
pažiūri į darbininku laik-

Tysliava. 
žinoma, tas pasikalbėji

mas ėjo juokais, bet tarp tų 
juokų galėjo būt ir tesiybės 
nemaža. čia vaizdelis parodo paruošiamuosius darbus Grand Coulee užtvankai, kuri bus pastatyta 

per Columbijcs upę. Parodyta čia siena yra statoma visų pirma upės vagai nukreipti i sali, 
kad paskui galima butų statyti pačią užtvanką. Užtvenktos upės vanduo bus pakinkytas elekt
ros energijai gaminti, ši užtvanka bus didžiausia visame pasauly. Ją stato federalinė valdžia, 
kad davus bedarbiams uždarbio ir kad paskui kraštui butų iš to naudos. Columbijos upė pra
sideda Kanadoj, paskui teka VVashingtono ir Oregono valstijų rubežium ir Įteka Į Ramųjį 
Vandenyną.

APIE 1863 METŲ LIETUVIŲ SUKI- 
ŪMĄ PRIEŠ CARO VALDŽIĄ.

Du šimtmečius lietuvių 
tauta nešė sunkų carų val
džios jungą. Per tą metų ei-

kilę lietuviai apsistojo gi
rioje, prie Gudiškių vienkie
mio, netoli Pelaniškių ir

lę ne kartą lietuvių liaudis1 Mažutiškių kaimų, ir lauki
buvo sukilusi prieš caro de
spotizmą, ne kartą lietu 
viai liejo kraują dėl laisvės

naujo rusų puolimo. Lietu
vių buvo apie 5,000, o rusu 
žymiai daugiau. Lietuviai

ir nepriklausomybės. Bet, buvo apsiginklavę šautu-
dėja, carui ištikimoji ka 
riuomenė ir žandarmerija 
visas lietuvių tautos pastan
gas atgauti laisvę ir nepri
klausomybę žiauriai už
gniauždavo, o didesniuo
sius lietuvybės žadintojus 
nuteisdavo pakarti arba su
šaudyti. Tiktai 1917 metais 

f kilusi revoliucija nušlavė

vais ir dalgiais, pritvirtin
tais prie ilgų kotų, o rusai 
šautuvais ir kardais. Prie 
Gudiškio kova buvo dar at
kaklesnė. Daug kovotojų 
žuvo abiejose pusėse. Bet ir 
šioje vietoje pergalė nebu
vo aiški nei vienai pusei. 
Tačiau rusams plaukė nau
jos jėgos, o lietuviai nesiti-

NEI NUOSAKUMO, NEI 
SARMATOS.

South Bostono klerikalų 
“Darbininkas” Įdėjo vieno

raščius ir nesupranta tikros kunigo straipsnį, “Kada
padėties.

Kodėl darbininkai tokie 
“nedėkingi” savo “geradė- 
jams” kapitalistams, tai pa
rodo plieno darbininkų or
ganizacijos leidžiamas or
ganas “Steel Labor.” Jo 19 
gruodžio laidoje yra at
spausdinta visa eilė “pay 
s'atementų” (algos atskai 
tu), parodančių, kiek uždir-į 
ba Tennessee Coal and Iron 
kompanijos darbininkai per tas klerikalas laiko 
dvi sąvaites. žmogum “su siela” ir "su

Štai vienas tokių “statė- Dievu.” Pažiūrėkime todėl, 
mentu:”

Žmogus Žmogų Ryja,” kui 
tarp kitko rašoma:

“žmogus be sielos butų ne
žmogus. žmogus be Dievo... 
jei ir žmogus, tai be tikro 
žmoniškumo. Ryškėja faktas 
ir karti tiesa: žmogus. Dievą 
iš savęs išvijęs, sužvėrėja...

“Logiška, galutinė subedie
vėjimo išvada sužvėrėjimas...“

Iš to reikia spręsti, kad ši- 
save

carizmą ir paliuosavo Lietu-1 kėjo sulaukti paramos. Vi- 
vą. duryje girios ant Anglių

Vienas didžiausių lietu- kalno lietuviai susitvarkė 
; vių sukilimų prieš rusų vai- sužeistuosius ir rusų perse- 
džią Įvyko 1863—64 me-1 kiojami traukėsi Į rytus. La

itais. Apie tą sukilimą nema- iii savo užmuštųjų sukilėliai 
ža yra parašyta lietuvių ii, palaidojo Anglių kalne. Ties 

i svetimomis kalbomis raštų. Ališine ir Gudišiais įusai 
Be to, Lietuvoje yra dar ne- savo užmuštuosius susirin- 
maža žilagalvių senelių, ku- i ko ir vienus palaidojo apy- 

j rie gerai atsimena to di-į linkės kapuose, kitus gi ne-
Phila^lphij°j ! Amerikos Lietuvių Kongreso Chicaaiš- džiojo lietuvių liaudies są-i žinia kur išvežė. Sukilėlių 

, 1904 Brooklyne Spindu-> y7/ .> m j. ii t judzio laikus, kurie tame są- lavonus taip pat surinko ru-
1905 Astramsko ‘Pleperi.’ KIS i\.OTflitetttS C ZSluVeZe rlCltU iJttrOfį. judyje ir patys dalyvavo, sai kareiviai ir ties Gudiš-

—----------- — Tie gyvieji anų laikų liūdi- kiais girios pakrašty užka-
Nuo 1 iki 16 vasario rinks į Šitą darbą dirbs Ameri- ninkai daug gyviau ir vaiz- sė. Ant tų žuvusių lietuvių
aukas kovai prieš fašistų j kos Lietuvių Kongreso chi- džiau nupasakoja lietuvių kapų, apylinkės lietuviai

diktatūrą Lietuvoje. ; cagiškis komitetas, Į kuri kovas su caro valdžia, kaip susitarę ir slapta pastatė di-
dienomis Chica-

kaip
Iš viso uždirbta..........$52.15 mas.’

išrodo jo “žmonišku- 
Štai ką jis sako apie

Už maistą išimtą iš kom
panijos krautuvės atskai
tyta ..............................$30.00

Už mediciną .... 5.00
Už rendą.............. 10.00
Kiti dalykai ....
Iš viso nutraukta

1.95
.. $46.95 

Algos lieka.................. $5.20

Ispaniją:
“Ispanijoj marios kraujo, 

kraujo upės, kruvina žemė. 
Abi pusės kovoja. Tik naciona- 

Į listai žmoniški kovotojai. Pa

ną, 
tuvi
iį,’
Chicagoj anarchistų 1911 me
tais leistą ‘Laisvąją žmoniją,’ 
—ir daugeli kitų. cet žinomes
nių, bet mirusių laikraščių: 
‘Darbininkų Viltis,’ ‘Dilgėlės,’ 
‘Kova,’ ir tam panašiai ? Ame
rikos lietuvių spaudos tyrėjas 
čia susidurs su spragomis, ku
rių daugelis, gali būti, sprago
mis amžinai ir pasiliks.”

Čia da toli ne visi mirę 
laikraščiai pažymėti. Gali
ma butų da pridėti Chica
gos “Lietuvą,” “Kataliką” 
ir “Šakę;” Minersvillės 
“Pirmyn,” South Bostono 
“Ateitį,” Woroesterio mė
nesinį žurnalą “Amerikos

išrinkta 25 žmonės, būtent:.bet kurie raštai. delį ąžuolinį kryžių. Rusų
J. Mickevičius, V. Am- j Jie pasakoja, kad 1863 v’aldžia apie tai sužinojusi ii 

.i.._______ :___•_______  nrPflPinsi tarnnna. I acian
Šiomis

goję buvo sušaukta lietuvių ____ ~...___, .. __ . , — r----------- . .
draugijų ir kliubų konferen-; brose, K. Kairys, C. Čepu- metų pavasarį nuo Vilniaus, Pra(*ejusi tardymą, 
cija Lietuvos demokratijai'kas, V. Mankus (nuo Chica- Kauno ir Kėdainių apylin- nepavyko susekti,
ginti. gos Lietuvių Draugijos); J, kių susiorganizavo pulkai *as kryžių pastate.

Konferenciją atidarė pir-! Kundroška ir K. Jurgan lietuvių ir ėjo vyti iš Lietu- Seneliai dar daug paša 
mininkas J. Mickevičius, nuo Keistučio Kliubo), E. vos caro uredninkų. Sukilė- koja jr apie tai, kaip žuvu- 
Vėliaus jis išrinktas pašto- Mikužiutė, Dr. Rutkauskas, lių eilėse daugiausia buvo sj„ per sukilimą lietuvių ar- 
viu pirmininku, o jo pagel- Dr. Montvidas (nuo SLA.. valstiečių. Jiems vadovavo timieji dar ilgai, ilgai iš to- 

atva- 
Lietuvą

ir kiti -Susirinkę trys sukilę- .d/rfe jų kapų. “ paS‘me 
lių pulkai iš pietines ir vidų-'
rinės Lietuvos, atskirais ke- Nuo 1863—64 m. sukili- 
liais traukė į šiaurės Lietu- mo prieš caro režimą tepra- 
vą. 1863 metų 7 gegužės su- bėgo tik per 70 metų. tačiau 
kilėliai Biržų apylinkėse su- jau daug kas pasikeitė. Net 
sijungė ir už Medeikių kai- ir tas upelis, kuris dar tik 
mo, prie Alisinės vienkie- prieš kelias dešimtis metų 
mio, miške, susidūrė su ru- pro kritusių lietuvių kapus 
sais. Seneliai pasakoja, kad taip sriauniai tekėjo, šian- 
kova buvusi neilga, bet dien jau vos besruvena. Kei- 
žiauri. Daug krito lietuvių, čiasi ir vietų vaizdai. Kui 
bet dar daugiau rusų. Tik anksčiau žaliavo miškas, 
sutemus abi pusės išsiskyrė, šiandien tik kelmai juoduo- 
Rusai pasitraukė į Medeikių ja, arba dirvonai riogso... 
kaimą, sukilėliai pamažu Prabėgs dar kelios dešimtys 
slinko į girią. Bet rytojaus metų ir šie lietuvių kapai 
dieną atskubėjo rusams ir virs milžinkapiais ir bus ap- 
sukilėliams naujų jėgų. Su- supti Įvairiais padavimais.

miieto) raportą patiekė Dr. A. Juris (nuo ALDLD.); 
A. Montvidas. Jį dapildė L. nuo “Naujienų” dienraščio 
Jonikas. Dr. Montvidas pla- įnėjo jų vyriausis redakto

re nesigrie- vają Mintį,” Philadelphijoa’čiai apipasakojo, kaip ALK rius Dr. P. Grigaitis, o nuo 
Kingai... “Progresą” ir daug-daug atskiri apskričiai veikia ir “Vilnies” And ralis; R. šniu-

ties sukilėlių vado Franko žo- Lietuvį.” Scrantono “Lais-
džiais, žiaurumo —'—’ ‘ ----- '
bia, bet elgias teisingai...

Komunistai žiauresni, plėš- kitų.
ni n 4 /rvrvul i it o • darbuojasi. Jisai pats Kon-'kas nuo kliubų; RoselandoTai dviejų savaičių už

darbis, kartu su tuo 10 nuo
šimčių pakėlimu. ___ o_____f______ _____ • - r

Kitąsyk iš dviejų sąvaičių fašistų orlaiviai per pačias ir knygelių .
uždarbio nelieka nei $5, kai Kalėdas Madride užmušė Istiesų, čia bus nemaža teikiama gerai, ypač Pitts- Lene. ..
kompanija išskaito už mais- bombomis apie 100 moterų nuostolių musų kultūros iš- ouighe ir New Jereey. F. Meison, o Gart koloniją 
ta, medicinos pagalbą ir ki- ir vaikų. Sausio 3 dieną, tonJai- j Konferencijoj dalyvavo ^/ponaitis, chorus- at
bus dalykus. Šitų faktu gat- kuomet Madrido vaikams ,i 136 delegatų, kurie atstovą- stoyaus Milienute ir M. Ba- 
vinė kapitalistų spauda ne- buvo įtaisyta eglaičių šven- LIETUVOS KATALIKŲ v0 didžiausias organizaci- turis, o moterų orgamzaci- 
skelbia. Bet kuomet kompa- tė, gen. Franco orlaiviai vėl JAUNIMAS REIKALAU- jas. Pavyzdžiui, Chicagos A*. Misciukaitiene. 
nijos pakelia darbininkams užpuolė miestą ir apie 100 JA ATIMTI IŠ KUNIGŲ -Lietuvių Draugiją, kuri turi Lnicagos riomite-

nVARlJS- apie 4,000 narių; Keistučio • Dalyvis.
Kliubą su 1,400 narių, ir tt.-------------------------------------

“Laisvė” paduoda Reite-i n . “NAUJIENOS”
rio žinių agentūros šitokią Į Buvo taip pat atstovai

resni už gyvulius, už žvėris O kiek buvo išleista ir jau greso reikalais lankėsi Pitts- koloniją atstovaus J. Puč- 
Telegramos praneša, kad išn-vko B apyvartos visokių burghe, Binghamtone, Nęw korius ir J. šarkiunas, o Ci 

orlaiviai nėr naėiaa knygų ir knygelių! Jereey ir Brooklyne. Ten eero koloniją — J. Gudai
Knaucius

kelis centus į dieną, tai šita žmonių bombomis sudras 
spauda bubnija per kelias kė, o apie 400 sužeidė, 
sąvaites „apie darbdavių jr “su sje|a” įr “su

gerumą. Dievu” klerikalas “Darbi-
Tuo tarpu faktas yra toks, nįnke” nesigėdi sakyti, kad 

kad ir tuos kelis centus plu ...........

ĮVEDA 
MOTERŲ SKYRIŲ.

telegramą, išsiųsta iš Kau-;nuo Lietuvos Seserų Tautis- .
no4saus;o- *" 5kos Draugijos, nuo Lietuvių Naujienose pasirodė

i Politinio Kliubo, nuo Lietu- naujas skyrius, “Moterų. . - fašistai yra “žmoniški kovo- . ________________________
nrioeda ne is savo tojai,” “žiaurumo nesigrie- “Lietuvos katalikai, matyt, Demokratų Kliubo, Auk- Puslapis.” Jis bus 4e,dainas 
Starką apie tai sa- bia>» “elgiasi teisingai.” O pakurstyti tuom, kas dedasi į žvaigždfe Ue. Sykj j sąvaitę, būtent, ket-

Jeg/Steel Labor: žmonės, kurie nuo tų užpuo- rimtai galvoja, apie it^ų Moterų Apšvietos Dr- virtadieniais. Jame busią
socializavima ir perdalinimą ijog žvaigždės Pašalpinio aiškinami tokie klausimai,
žemių ir kitokios nuosavybės, Į^iiubo (Melrose Park), Lai- kurie daugiausia paliečia
kuria turi Romos katalikų :svamanį„ Kultūros Draugi- moteries gyvenimą, 
bažnyčia ir kunigai Lietuvoje. '

“Paimkime U. S. Steel kor- likų ginasi, jam yra^ "ziau- 
pcracija kaip visos plieno pra- resni už gyvulius ir žvėris. ’

' monės pavyzdį. Kur gi čia nuosakumas?
“Ši korporacija pakėlė dar- Juk šitais žodžiais jis pats 

bininkams 10 nuošimčių atly- sumuša savo tvirtinimą, kad 
ginimo 1936 metų 16 lapkričio “Dievas” ii’ “siela” reiškia 
dieną. Bet 1936 metais ji ture- žmoniškumą. Jis pats Čia 
jo padarius $30,000,000 gryno užtaria baisiausi žvėrišku- 
pelno jau iki i spalių. Iš šito mą, kokį tik galima įsivaiz- 
pelno ji tačiaus nedavė savo duoti.
darbininkams nei vieno cento. Sarmatos pas šitą klerika- 
Vietoj to, ji pakėlė plieno kai- lą taipgi nėra nei šešėlio, į 
nas po $3.00 ant tonos. nes teisinti užpuolikus ir!

“Per 1936 metus U. S. Steel kolioti užpultuosius gali tik- ■ 
korporacija pardavė 10,650.- tai paskutinis begėdis!
148 tonas plieno. Pakėlus kai- Tokie pat begėdžiai yra ir 
ną po $3.00 ant tonos, per me- tie, kurie šitokį purvą deda 
tus pasidarys iš to apie $32.- į savo “katalikišką” laik- 
000,000. Gi algų pakėlimas pa- raštį.
ims per metus tik $30,000,000. ------------------
Vadinasi, prie algų pakėlimo NYKSTA MUSŲ KULTU- 
ši plieno korporacija netik nie- ROS TURTAI,
ko nepridėjo, bet da apie $2,- ... , . , . . ,.
000,000 iš to įsidės į savo ki- Šitokiu antelfiu V t šir- 

» vydas rašo “Vienybėj” apie
išnykusius Amerikos lietu

kas čia pasakyta apie ai- vių laikraščius. Jis sako:

„ , .. T . T. jos, Bučerių Susivienijimo,Konferencija Jungtinio Ue- ly if Mote Pašaipi™ 
Centro priėmė Kj:ubo.tuvos Katalikų 

tuo tikslu rezoliuciją;

DRG. BIELINIO PASVEI
KINIMAS.

Centrui nriklauso svarbiausio^ ' - Darbininkų Su p,.g £ Bielinis prisiuntė

cemrui pnKiauso svaroiausioį ^vienijimo ir Literatūros redaktoriui na-
katalikų organizacijos, taipgi irkuonos buvo reaaktonui pa
kataliku dvariškuos nariai Re-1 , ^J0S- Kuopos du\o sveikinimų Naujų Metų pro- KataiiKų (tt asisKijos nanai. Ke-, skaitlmgai reprezentuotos. Sveikina visus amerikie- 
zohucija sako, jog pradine pne- g atstovvbė ir nuo neku- - ^eiKina visu. amenKie 

iš kurios kilo pilietinis Vnno tri^, ems, su kuriais jam teko su-

ISPANIJOS FAŠISTŲ ŽVERISKVMAS,
L

Be teismo tie galvažudžiai šėtoną, jei tik tas gins jų su- 
nužudė 100 žymiausių vyrų. grobtus iš biednų žmonių

Londono darbiečių “Dai- turtus- __________
ly Herald pianeša, kad Is- vokifti i a ęTATnęi m panijos ambasada Londone J1"
paskelbė sąrašą žymiausių j DEL* KAR0 LAIVYNĄ. 
Ispanijos vyrų, profesorių,; šiomis dienomis Vokieti- 
advokatų, daktarų, moksli- jos spaudoje buvo paskelb- 
ninkų ir net kunigų, kuriuos tas šių metų karo laivyno 
gen. Franco fašistiški bude- statybos projektas. Pirmoje

gų pakėlimą plieno pramo
nėj, tą patį galima pasakyti 
ir apie automobilių pramo
nę.

Žinant tuos faktus, argi 
galima stebėtis, kad darbi
ninkai nerimauja?

VISGI DIENRAŠTIS.
Šiaip ar taip, Brooklyno 

“Vienybė” visgi pradėjo ei
ti dienraščiu. Kas jai davė

“Pavyzdžiui, kas turi bent 
vieną numerį Valparaiso stu
dentų hektografuoto ‘Jaunimo 
Sapnai?’ Kas turi bent vieną 
vargonininko Jurgio Barono 
1908 metais McKees Rock, Pa. 
‘Lietuvių žinių’ numerį? Kas 
turi M. Tvarausko 1879 metų 
‘Lietuvišką Gazietą’? Ar 1896 
metais Waterburyje žjusį ‘Ry
tą, 1896 m. Baltimorėj ‘Kardą,’ 
1897 m. Fozcroft, Me. ‘Vulka-

r <-

žastis, iš 
karas Ispanijoj,
katalikų bažnyčia Ispanijoj už. “į]oj buTO atstovauta 
miršo sočiai} knkscionybės tei- - organizacijos, 
singumą; o šis pavyzdys turėtų i Konferencija išklausė du 
būt persergejimas (ir Lietu- tnmpus referatUS ‘
VB1'’ ' pranešimą.

buvo ta ioe T3r sipažinti lankantiesįyietmių chorų. Is viso kon- metais Amerikoje.
anais

KIPRO PETRAUSKO 
JUBILĖJUS.

liai sušaudė be jokio teismo, 
be jokio kaltės įrodymo. Su
šaudė dėl to, kad tie švie
suoliai buvo ištikimi teisėtai 
respublikos valdžiai.

Šis sąrašas esantis tik ma
ža dalis aukų, kurios žuvę 
nuo sukilėlių teroro. Jame 
surašyta daug Ispanijos in
telektualiniame gyvenimeir vieną

“Rezoliucija priduria, jog „.Šri ”'fletUTOie teatre buvo iškiimmgai mi- pažymėjusių asmenų pa-
pasauiiečiai Lietuvos gyvento- Aiidrulis, apie kovų prieš "hnos Kipro Petrausko 25 
jai, kur katalikas sudaro apie faįįgtjnę pr0B#Kandą Ame- metų teatro darbuotės su- 
85 procentus, yla nusistatę ril(ojc referav0 ]>. Rutkau- kaktuves.
pneš dvasiskiją delei socialiu skl3j 0 apic kultūrinio dar- -----------------

sumanymus

Gruodžio 21 diena Kauno

(visuomeniniu) nelygybių, ir pranešimą LAIŠKAS REDAKCIJAI,
todėl reikia padaryt sias kraš- paiJarė Dr. Montvidas. Beje, Daugelis “Keleivio” skaityto- 
tutmes sociales permainas (re- apįe kultūrinį darbą ir kaip jų veikiausiai yra girdėję, ir gal 

. 'ji vesti konferencijoj išrink- pažinojo kun. Zabielą, nes kuni- 
vyskupai komitetas turfe patiekti go vardą jis gavo Amerikoje 

priešinosi tokiems stipnems atatinkamus planus. (arba kaip sakoma įsišventino).
Apsvarsčius iškeltus klau- Kiek laiko atgal jis (t. y. kuni- 

simus, nutarta ruoštis prie gas Zabiela) grįžo į Lietuvą ir 
16 Vasario šventės, kad tin- nusipirko Burbiškio dvaro cen- 
kamai nušvietus musų kovą trą. Dabar gavau laišką iš Lie- 
UŽ Lietuvos nepriklausomv- tuvos, kad kun. Zabiela jau ap- 
bęir kas dabar toj nepri- sivedė. Visos davatkos, kurios 

Jeigu visa tai butų tiesa, kkusomoj Lietuvoj darosi, turėjo su juom kokius nors rei- 
tai reikštų, kad ir šventoj 0 nuo 1 iki 16 vasario nu-'kalus, lai paprašo jam dvasios 
Lietuvoj jau ateina kunigų tarta rinkti aukas kovai (šventes. v. Juodelis,
viešpatavimui galas. prieš fašistų diktatūrą. į Edmonton, Altą.

formas).
“Nors Lietuvos 

tokiems
pasiūlymams, tačiaup jaunes
nieji katalikai juos užgyrė. 
Visuomeninių reformų šali
ninkai tapo išrinkti į pildantįjį 
komitetą Jungtinio Lietuvos 
Katalikų Centro.”

vardžių.
Tarp jų yra liberalas Se-

nor Sampedro, Pamplonos 
antituberkuliozinio dispan

serio administratorius ir Is
panijos kovai su džiova or
ganizacijos vadas; Katalo- 
nijos teisingumo ministeris 
liberalas don Adolfo Fer- 
nandez Morera; senor Pa- 
lanko, Granados universite
to rektorius, ir daug kitų.

eilėje pagal programą nu
matoma pastatyti vieną 35,- 
000 tonų kreizerį, vieną 10,- 
OOOtonų kreizerį, šešis nai
kintuvus po 1,811 tonų, ke
turis povandeninius laivus 
po 500 tonų ir keturis po
vandeninius laivus po 250 
tonų, 12 mažų torpedinių 
laivų, 12 laivų, skiriamų 
jieškoti povandeniniams lai
vams, keturis minogaudžius 
du torpedininkus ir didelį 
burinį laivą, skiriamą juri
ninkams apmokyti.

NORĖJO, KAD POLICIJA 
SULAIKYTŲ BAŽNYČIŲ 

VARPUS.
Haverhill, Mass. — Kalė

dų rytą čia vienas žmogus 
paskambino telefonu į poli
cijos stotį ir pareikalavo, 
kad ji sustabdytų bažnyčios

Tačiau Romos popiežiaus varpų gaudimą. Sako, “aš 
agentai apie tuos fašistų nesenai atvažiavęs iš New 
žvėriškumus nieko nesako. Yorko ir negaliu šito erzi- 
Anot “Darbininko” kunigų, nančio bildėjimo pakęsti. 
Ispanijos fašistų generolas New Yorke tokio šlamšto 
Franko elgiasi “žmoniškai” mes neturim.” Policijos sto- 
ir “teisingai.” tis betgi jo reikalavimo ne-

Klerikalai išteisins ir patį išpildė.



Xo- -■ ~ Sausio 13 d., 1937 m. KELEIVIS, SO. BOSTON. Trečias Puslapis.

KAS SKAITO, BAfiO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS. Aukso Vartų Tiltas Nakties Laiku.

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS
Brocklyniečiai balevoja.

Kelios sąvaites atgal, V. 
Zaveckas minėjo 25 metų 
ženybinio gyvenimo sukak
tį; buvo stambi parė. Naujų 
Metų vakarą tokį pat balių 
kėlė A. Packevičius. Žmo
nių kaip vienoj, taip ir ant
roj puotoj netruko. Stalai 
buvo apkrauti valgymais ii 
gėrimais. Visi linksminosi 
ir džiaugėsi, kad abiems 
brcoklyniečiams pavyko su
silaukti 25 metų jubilėjų.

A. Packevičių bankete 
dalyvavo apie 400 žmonių. 
Tiesa, Packevičiai labai 
rimti žmonės, turi daug 
draugų ir pažįstamų. Bet su
traukti tiek publikos į vie
nos šeimynos pokilį—visgi 
kas nors turėjo tuo susirū
pinti ir padirbėti Tiesa, 
daug dirbo Vinco Packevi- 
čiaus žmona. Bet ji viena 
jokiu budu nebūtų galėjus 
tiek padaryki. Ji mokėjo su
siorganizuoti apie save ga
na darbščių moterų būrį. 
kurios jai pagelbėjo tokį 
milžinišką darbą atlikti.

Kyburio svetainė virsta 
smarkių parių vieta. Osval
das Ky būrys moka patrauk
ti pažystamus pas save. Jis 
senas biznierius ir malonus 
žmogus—turbut todėl ir tos 
parės taip puikiai pas jį ke
liamos.

Bale vo j ant Packevičių 
šeimynos iškilmėse nebuvo 
ansieita ir be prakalbų. V. 
Zaveckas pirmutinis prabi
lo, kad sidabrinės Packevi
čių vestuvės nesmagios, nes 
Packevičienė serga gripu; ii 
nedalyvaus tarpe musų. V. 
Michelsonas pirmininkauja 
visam vakarui. Pakviečia 
kalbėt iš eilės A. Žilinską, J. 
Žabarauską, J. Buivydą ir 
kitus. Visi linki Packevi- 
čiam geriausių laimių ir pa
sisekimo. Visi apgailestau
ja, kad

vo geros. Visų pirma valgė 
“Dievo dovanas”—plotkas, 
paskui silkes ir ant galo deš
ras su kurkinais. Tos kūčios, 
išėjo fifty-fifty: pradžia ka
talikiška, o pabaiga “šliup- 
tarniška.”

Kaipo prezentą, J. Valan
čiui teatrininkų grupė nu
pirko Emersono radio. Ra
dio veikia gerai ir J. Valan
tis patenkintas savo teatri
ninkų dovana.

Bendras frontas ne visiems 
ir ne visur.

Tarpe Brooklyno kriau
čių ir nekriaučių gyvuoja 
bendras frontas. Tūliems 

aukštiems” žmonėms tas 
nelabai patinka. Jie norėtų 
vajavotis ir vajavotis. Jie 
mano, jeigu nebus frakciji- 
nių rietenų organizacijose, 
tai jie nustos savo vertės kai
po vožnos asabos. Pavyz
džiui, pas kriaučius J. Am
brazaitis pralaimėjo pirmi 
ninko rinkimus. Jis labai 
pyksta ir keikia J. Buivydą, 
kad tas su tuo savo bendru 
frontu “nunakinęs” jo pres- 
tyžą kriaučių tar pe.

Jackus taip pat keikia 
Buivydą, kad tas jam paki
šęs koją Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliube, ir užtai pa
metė Kliubą. S. Masiulis ir
gi nepatenkintas bendru 
frontu. Girdi, jeigu ne ben
dras frontas, tai aš dar vis
gi bučiau Lietuvių Piliečių 
Kliubo menddžerium. Ch. 
Jankaitis visai keikia. Sako, 
kad ne tas bendras frontas, 
tai apie mano paskolas iš 
kontraktorių nei lapė nebū
tų lojusi. Taigi dėl to bend
ro fronto kai kurie labai 
spiaudo ir čiaudo. O kodėl 
taip įvyko?

Nagi ve kodėl.
Visų pirma, kaip egzista

vo organizacijose nelemtos 
draugė Packevičie- Į frakcijos, rietenos, tai savo 

ne negali kariu dalyvauti, pozicijoms palaikyt frakci
nes serga.

Po visų prakalbų, tarė žo-

Čia parodytas naujas didžiausis pasaulio tiltas nakties laiku. Jis eina per juros Įlanką, jun
gia San Franciscos miestą su Oakiandu ir vadinasi “Aukso Vartų” tiitu.

Lietuvoje, pasistengkite įsi
gyti tikietų ir dalyvauti va- į 
karienėj. Nes tai puikus' 
darbas ir jis turi visų pro- į 
gresyvių lietuvių būti re
miamas. Jurgis.

BROOKLYN, N. Y.
Štai jau pradėjom ir Nau

jus 1937 Metus. Sutikt Nau
jus Metus buvo rengiama 
visokių parengimų įvairiose 
vieitose, pradedant didžiais 
teatrais ir auditorijom ir bai
giant užkaborinėm smuk
lėm ir naminėm parėm.

Sausio 3 d. medicinos stu
dentas Algirdas Vaitukaitis 
išvažiavo Į Norih Carolina 
universitetą baigti mokslą, 
kartu išvažiavo ii- jo sesutė 
Genovaitė. Ji tik da pirmus 
metus kolegijos studentė. 
Nors Vaitukaičiai yra žmo
nės darbininkai, bet abudu 
savo vaikus leidžia į aukš
tesnius mokslus.

Visur Buvęs.

WORCESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS

jos statydavo bet kokį žmo
gų į urėdus—kad tik “sa
vas.” 0 ar jis tinkamas, ar 

tai nežiūrėta. To pasek- 
buvo

d į ir pats Augustas Packevi- 
čius. Jis pažymėjo, kad ne- ne.’.
sitikčjo tokios didelės !r buv° .organizacijų 
•‘kraiidės.” Jis nujautė, kad Ambrozal-
draugai kaž-ką rengia, bet
nemanė, kad bus toks dide-

Šokikai negalėjo suprasti
“Dirvos” muzikantu.i

Naujiems metams pasitik
ti “Dirva” buvo suruošus 
vakaiuškas Lietuvių salėj. 
Savo skaitytojus leido dy
kai, o kiti turėjo truputį pri
mokėti. Žmonių buvo vidu
tiniškai, bet kiek iš jų buvo 
“Dirvos” šalininkų, tai sun
ku pasakyti, nes į tekias va
karuškas eina visokio plau
ko žmonės. Reikia tačiau 
pasakyti, kad “Dirvos” mu
zikantai buvo visai nekokie. 
Šokikai negalėjo net supra
sti, kokie šokiai buvo gro
jami.

ginti Clevelando komitetas 
lucšiasi prie didelio paren
gimo. Manoma, kad bus ga
lima ir finansų kiek sukelti 
Lietuvos liaudžiai pagelbė
ti. Taipgi yra rengiamasi ir 
prie diskusijų vakaro, į ku
rias vėl musų “ponai” bus 
šaukiami. Parengimų vieta 
ir laikas bus greitai praneš
ta per spaudą.

Yra malonu matyti, kad 
musų kolonijoj pažangieji 
žmonės ir veikėjai eina prie 
susipratimo ir pradėjo veik
ti išvien. O kada veiks iš
vien, tai daug naudingo dar-

______ do galės atlikti. Nors savo
. . . . partinių nusistatymų ir ne-

Pasitinkant Naujuosius keičia, bet visuomenei nau
dėtus Clevelande buvo la- dįngą darbą pradėjo dirbti 
bai daug entuzijazmo. Gat- išvien.
vės buvo pilnos žmonių pei ______
visą naktį. Saliunai ir vieš- Tarpe teisėjoSenelių Prieglaudos Dr mai, jie “carinės” giminės

šiaip taip, bet visgi pro- Aš manau, kad toks pirmi- bučiai buvo peipildyti. Į pclicijro_ r_______________ _____
gresuoja. Gaila, kad vietos ninko elgęsis draugijai gar- naktinius kliubus ir viešbu- delė kova? ir gal atsidurs vy-
veikėjai ne risi tam darbui bės nedaro. čius niekas negalėjo nei riausiame’teisme. Policistas
prijaučia ir prie draugijosj ------------- ineiti, jeigu neturėjo užsisa- Schmidt areštavo tūlą rao-
neprisirašo. , Sugriuvo vienybės komi- vietos iš anksto. Ir oras tei-j užtai, kad būdama gilta

Sausio 17 d., 2:30 po pie-j tetas. buvo nepaprastai siltas ii važiavo automobilium ir ūž
tų, L. P. Kliubo svetainėje, Tūlas laikas tam atgal, g^žus- Yisi tikisi, kad atei- taj teisėjas ją nubaudė. Vė- 
12 Vei non Street, įvyks dr- buvo suorganizuotas Ran<nąis pelais bus geresnė į^u prokuroras Frey norėjo 
jos susirinkimas; kviečiame vienybės komitetas, į kurį Padetls V1SOJ ralyje. tą vįską “pafixyti.” Tas ir
visus ateit ir prisidėt prie buvo įnėję apie pusė tuzino ^r. ~~... . sukėlė skandalą,
to didelio dai do. žinote ^6* tyuvnsii^ opozi^*ioniernj Peri- Aliesto politikiei’iai vei ■ -——
rai, kad musų kolonijoj jau & £ jų ,au rezignavo, bet aštriai susipiovė ir keturio- Ohio valstijos legislatura 
yra pusėtinas skaičius senių vienas da pasiliko. Pasiro- }ika šimtų miesto darbinin- užtvirtino gybernatoriaus
kuriems reikalinga skubi do> *kad pozicija apie jokią neteko darbo. Po pereitų $66,000,000 taksų progra- 
pagelba. Todėl visų parei- vienybę ir rezervacijas ne- rinkimų visi miesto tarybos mą ir pravedė bedarbės ap- 
ga tą reikalą paremti. kalba. Jie nori veiklesnius nariai ir pats majoras pri- draudos įstatymą.

t i-. , opozicionierius pasikinkyt į statė prie darbo daugybę ---------
L. P. kliubo metinis ba- darbą ir viskas Aš taip ma- savo sėbrų, kurie uz juos Petras ir Alrina Luizai 

liūs pavyko puikiai. Tvarka n;au karto kad iš tos že- dir^ laike balsavimu. Galų dabar gyvena Toledo, Ohio, 
buvo pavyzdinga, svečių da- natvės nieko gero neišeis. ?ale pradėjo jau nebepasi- bet per Kalėdas apsilankė
lyvavo ir iš kitų kolonijų, j _____ dalinti darbais. Kožnas ura- Clevelande pas savo tėvus ir

D-jos pinigini* stovis geras, dėjo savo sėbius kišti. Ma- daugelį draugų.
Sūnų ir Dukterų draugija J3^ toli pei žengė -—

turi arti $9,000.00 pinigu ir biudžetą, pradėjo taksus \mcas Česna, geras ne
daug paskolinusi ant m6rt- ant .į*1’ kjid tos veikėjai ir pažangesnių
gičių. Narių geram stovy tu- su finansais, darbų rėmėjas, užlaiko pul

ja
Silberto ir 

s prokuroro eina di-

DETROIT, MICH.
SLA. metinis parengimas.
Sausio 2 d. įvyko SLA. 

352-ros kuopos metinis pa
rengimas: koncertas ii- šo
kiai. Šiame koncerte daly
vavo solistė iš Chicagos, Ak
vilė Aneiutė. Kiti programo 
dalyviai buvo; B. Cibulskis, 
piano accordion solo; M.

Stankienė,

Atsilankė ii- miesto majoras 
Sullivan. M. Kinderis, kei
kę kepėjas, pagamino di
džiuli keiką pažymėdamas 
34 Kliubo gyvavimo metus. 
Mat, jau 34 metai kaip L. P. 
Kliubas susiorganizavo. Rei-

išsisukti
n 478, reiškia metinis ra’- Taigi dienomis ma- kįą taverną’
ponas sekretoriaus skamba i°Ias

po num. 6710
įsakė departamentų Superior avė. Ponai Česnai 

kia tarti ačiū M. Kinderiui galvom, kad tuoj butų nuo vra labai malonus žmonės
už toki puikų Kliubo pažy- )ėt^ *įaįtė bene-bJs u darb,» P.aleis> keturiolika ir smagu pas juos užeiti, 
mejimą. Taipgi reikia pa- šimtų žmonių. Tai tau n Jonas Jarus.
reikšti dėkos žodį visiems 1 & r______ naujų metų prezentas. ---------------
darbininkams, kurie taip Lietuvos Sūnų Draugija ®et k3 žmonės gali kaltinti CHICAGO, ILL. 

At’ankiu* kun. Mockų.

Sausio 3 diena trvs seni

Širvaitienė, M.
čiai ir Jankaičiai. duetas; R. Valatka, solo, ir

Parėse pas V. Zavecką ir Dailės Choras.
A. Packevičių matėsi sklo- 

čių net iš New Jersey’ Con- kininkų ir komunistų, bet 
neetieut ir kitų valstijų. Pa-į nesimatė P. Tiškevičiaus ir
ačiavo visiems ir visoms. J. Glavecko. Rodos, tas pa- tiR pirmu kartu Detroite 
Sugaudė fabrikų sirenos, >s raige artinu žmones. siro§ė Bet publika jos 
pranešdamos, kad dvylikta I Bet patynnejus giliau ve L - nebuvo «užavl—r« 
nakties. Pasipylė bučkiai ir i kas pasirodo. Tiedu draugai vietiniai gertau pį£g 
linkėjimai geriausių laimių nepritaria bendram frontui s- ~
Naujus Metus pasitinkant, ir jie nežymiai izoliuojami.

• 'Yra, mat, visokių kovos bu- 
. _ Tek? girdėti, kad visa ei- Vieni prašalinami iš or-
le ir kitų rengiasi pne išku-' vadovybės, kiti!bu Stanevičių orkestros.
mių. Ar neperdaug. Brook- nekviečiami į pares. Jeigu 
-\n3s„ Pavirs į vienų balių Rag t0 nemato ar nesupran- 
tnuksmą. Gerai viena-kita - ^ad visiems progresy- 
pare, bet kaip ima kartotis viams lietuviams reikia kuo- 
viena po kitos, tai lieka, nuo- tampriausiai susivienyti ir 
bodzios. Gerai pabalevot, djrįti bendrai, tai tas gali 
bet nereikia pamiršti ir or-' papuk p0 izoliacijos rykšte, 
gamzacijimo darbo. Viską Brooklyne tas žymiai prak- 
aukuot parem negalima.. tikuojama ir kaip kas tą 
Reikia visur laikytis tem ti-jaučia. Kas mano, 
kro_ limit. Pagalvokite tie, kad bendras frontas Brook- 
loine esat pasiryžę rengti jyne yra tik “bimbinių” tar- 
ri augiau balių, ar nebus jau pe, gak apsigauti. Dar- 
perdaug. (bininkų vienybė reiškiasi

. visu plotu ir gana rimtai 
Kūčios pa* J. Valantį, 'kristalizuojasi.

gražiai ir sumaniai susirin- ąavo Kliubo leidimą Lietu- jei^ ne P3^ Jei^
kušiai publikai patarnavo. ^ju svetainėje. Sausio 5 d. -.piliečiai susiprastų ir bal- 

Draugijos susirinkime išsi- Įuotų už darbo žmogų, kada
rinko Antaną Rutkauską buRa rinkimai, tai gal to kun. Mockaus draugai ir pa- 
gaspadorium. Geras žmo- nebūtų. Čia yra pačių dar- zyrtami — drg. Dombrow,

Pirmiau knygynas, dabar
saliunas. ......

Lietuvių Svetainėje, 29 gus ir senas veikėjas. Reikia bininkų apsileidimas. 
Endicott Street, visą laiką tikėtis gerų pasekmių.

tis pokilis.' Jis čia matąs sve-

Kiek teko nugirsti, tai

Publika labiausiai norėjo 
pamatyt ir užgirst dainuo
jant panelę Ančiutę, neš ji.:

visą
kaip tik ta Įstaiga Worces- 
tery susiorganizavo, buvo

navo negu viešnia.
Po koncerto buvo šokiai 

abiejose svetainėse prie bro-

Kas dabar darosi Lietuvoje.

Visi galėsite matyt kas 
dabar darosi Lietuvoje atsi
lankę į Lietuvių Svetainę, 
25-th st. ir Vemon Highway 
šį sekmadienį, sausio 17 d. 
Tą dieną įvyks Lietuvių Pi 
ketinimo
metinis

V. B. Ambrose ir Jos. Straz
das — atlankėme sunkiai 
sergantį pagarsėjusį bedie- 

kun. Mockų,
jgtas knygynas 

- tėn užėjęs, 
lasiskaitytTv ” 

4r Joafeįor

ir kiek-

Jchn Soeder važiavo au
Sugrįš vėl savo vieton. tomobiliu ir susikūlė su kita vių kalbėtoją,
ADie 11 metų atgal, John mašina,.Tada.Ii? abi?W au: ^mtv’wS'
“ ‘ terorizavo tVorcesterį tomobiliu ishce šoferiai ties ligoninėj (County Hos- 

Policija Pra(rej° vienas kitą kolioti. pitai).y jTper tris mėnesius, 
hi- visgi jį sučiupo ir buvo nu- 

fe buyo teistas nuo 15 iki 20 metų o ,
■vh? Pilie- kalėjimam Kalėjime elgėsi Soedenui

Kitu automobilium važia- Kun. Mockus yra rimtai 
vęs jaunas vyrukas smogė sunegalėjęs dėl senatvės ir

nnp Liėfavhj Pilie- kalėjimam Kalėjime elgėsi Soedenui i žandą, ir tas nen-ų nuyargimo Jis jau vi- 
čių Kliubo. Nepasisekus L. gerai ir pereitą vasario mė- griūdamas ant vietos uzsi- eai negali pasikelti iš lovos.

Kliube užvaldyt mažu- Sstišlėido j?i?nt “parolS.” ° anas PaW° ~ iki
mai didžiumos, tūli jo na- Bet matomai vėl susidėjo su sio! dar nepagautas. nes taį svarina jmn galvą.
nai pasitraukė ir nupirko plėšikais ir sausio 4 d. poli- .  7 . . auooo gerai is veiao. oxau
naują svetainę, kurią pava- cija paėmė nuo gatvės pa- Kiek teko nugirsti, tai Jo- smų sako neturįs. Dar megs-
dino Lietuviu svetaine, įstei- šautą Nuvežtas miesto ligo- nas Brazauskas vėl ketina ir pajuokauti, kad jis e-
gė knygjmėlp“ ’ • - ..................... 6
timo įstaiga,
stui mokesčių. Nors įeigų State boardas “paro*lę” jam Į3rj. A . 
didelių neturėjo, bet išlai- atšaukė ir kaip tik pasveiks, bizni tenai pereitą vasarą, 
das padengdavo. Dabar sve- bus sugrąžintas atgal į kalė- JVon^ Partneriavo Juozas 
tainėje gautas leidimas par- jįmą. Jani. Blaskevicius.
davinėt degtinę ir kitus gė-

Pašelpos Kliubo rimus. Reiškia, prie knygy- p A p f1 T R f? K IT 
parengimas,__ bus no bus ir saliunas. -

perstatytas veikalas “Kont
rabandininkai.” Tai trage
dija keturiuose aktuose, ku
ri atvaizduoja kas dabar 
darosi Lietuvoj. Veikalas y- 
ra žingeidus ir triukšmin-

Brooklyno Liaudies Teatro
“artistai” buvo kučiosna' klyno skynaus veikla, 

pas savo profesorių, J. Va-į Lietuvių Kongreso Brook- 
lantį. J. Valantis yra, geras lyno skyriaus komitetas uo- 
režiserius ir vykusiai sumo- Hai ruošiasi prie vakarienės, 
kiną artistus. Graži artistų Vakarienė bus, rodos, 6 ko- 
grupė sukasi apie jį. Jie tu- Vo, Grand Paradise svetai- 
rėjo porą gerų pastatymų ir nėję. Bilieto kaina—$1.25. 
vienas jų buvo labai vykęs. Komitetas deda pastangų,
Antras, “Partizanai,” pavy- kad vakarienė pavyktų kuo
ko nekaip. Bet visa teatri- puikiausiai ir jau visur pla- 
ninkų grupė turi gerų tikslų tina bilietus.
ir jie žada labai daug, tik} Visi Brooklyno pažangus 
klausimas, ar ištesės. Tą pa- žmonės, kurie tik myli de 
matysime vėliau. mokratiją, kurie tik turi ki

Kūčios pas J. Valantį bu- birkštį meilės savo broliams dininkus.
I

K. P. Šimkonis.

Pirmininkas perdaug 
drąsino.

!»i-

bet pats neinąs ten gydytis.
Tačiau pasveikti Mockui 

daug vilties nėra. Jeigu pa
gerėtų jo sveikata tiek, kad

Naujiems Metams pasi- gaiėtu pavaikščioti, tai butų 
tikti pas pp. Petraičius buvo ]at>ai gerai 

NELAIMĖJE, surengtas vakarėlis, kur da- Kun Mockui vra reika- 
. .—T. lyvavo dange is . artimų lina arama G’eros valios

_ o menesiai kaip sergu. 2 draugų. Visi linksminosi iki žmon& į,. Iaisvos diąugijos 
menesiai jau guliu ligoninėje, ir i-yto. gali aukomis paremti ir-
ar kada pasvetkaiu, nežinau., ------------ |an(į ,a;^.amanj ku.

kad ris liaudžiai dirbdamas sau

Jau

Metinmm draugijos susi- Kiek turėjau susitaupęs, jau Atskaitos parodo, 
gas; jame yra juokų ir susi- ’rinkime pirmininkas nubau- pereitą žiemą viską praleidau ir per Kalėdas Clevelando gy- 'neralėio M ^ikraSi*
griaudinimų. Parodo kaip dedu draugu, Y. M. ir A. S., esu labai sunkioj padėty. ventojai praleido arti 19 Aukas galima siusti “Kelei-

šiuomi kreipiuos i visus ma- milionų dolerių pirkdami arba “Naujienų” ant- 
tos. Aktoriai surinkti ge- gėlimo; pasakė, esate ant no gimines, draugus ir pažysta- visokias dovanas. Daugelis

Veikale tiek nubausti ir tiek. Ir už mus, prašydamas pagelbėt man'stebisi, iš kur vieno miesto 
dalyvaus ir Dailės Choras, ką? Už tai, kad jiedu stojo sunkioje nelaimėje. (gyventojai galėjo gauti tiek
Geresnio perstatymo šįmet gint draugijos reikalus, o ne aš paeinu iš Suvalkijos, Pus- pinigų praleidimui, kuomet 
Detroite nebus. Perstatymas politikavimą, o tas pirmi- sko parapijos, šlynakiemio kai tiek daug yra bedarbių, 
prasidės nuo 6:30 vakare, ninkui nepatiko. Gaila, kad mo. Mikolas Gaidutis,

vio” arba 
rašais, kun. 
du.

Mockaus var- 
VBA.

IŠTEKĖJO UŽ VAIKINO, 
KURIS JĄ PAŠOVĖ.

P O. Cox 329,
Long Beach, N. Y.

Po lošimui šokiai abiejose tuodu draugu nebuvo šiame 
svetainėse. Nauji nariai bus susirinkime, jų bausmės bu-
priimami į Kliubą. Tad visi tų buvusios atšauktos. Man ----------------
Detroito ir apielinkės lietu- prigulint 20 metų šioj drau- Dabartiniu laiku Francu- 
viai ateikit sekmadienyje, gijoj, nei vienas pirminin- zijoj yra 41,905,960 gyven- 
sausio 17 d. į Lietuvių Sve- kas nėra narių nubaudęs po tojų. bet 2,453,507 iš to yra 
tainę pamatyt “Kontraban- 50 centų, išskyrus dabartinį svetimšaliai. Per 5 metus 

Sklokininkė. J. Z. ir buvusį J. P. Mato- franeuzų priaugo 508,461.

Yra keistų žmonių šiame Dover, N. J. — Praėjusią 
pasauly. Kalėdų dieną tūlas vasarą Sam Miller, 17 metų 
Jackson nušovė savo mote- vaikėzas, susipyko čia su 
rį užtai, kad ji nenupirko mergina, 15 metų Džene 
vienos ekstra vištos jo šu- Hash, ir šovė ją iš revolve- 
niui. Reiškia, šuva jam buvo rio. Pereitą sąvaitę ji jau iš- 
artimesnis, negu jo moteris, tekėjo už jo. Dėl to šovimo

Lietuvos Demokratijai da nėra pasibaigusi byla.

I
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

LctoJ^»5e5eft«ose Sveikatos SkyNlIS
t Paimta iš “Laisvosios Minties” išleistos brošiūros, t 

(ląsa) I dėl tokio menko turto klebonas nerado
Sj skyrių veda 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.
banditai Susprogdė NUMATO STOKĄ

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Dideli Šalčiai V aka- Kas Gauna Didžiau- 
rinese Valstijose, sias Algas Amerikoj

D A 7R AININIf I) f AVA- l Vaclovas Kaminskas. pajieškau 
įbrolio VLADO KAMINSKO, 7 metai

Penktas Puslapio

Nei Romos popiežius nei jo patarėjai i1 eika^° šlapinti sa\ o kojas, 
nesipriešino baudžiavos įvedimui Lietu-1 “Užpalių kunigas turėjo keturis kaimus 
voje. Kai 1447 m. Lietuvos valstiečiai bu- baudžiauninkų: Syziškės, Armoniškės,
vo galutinai pavergti ir pririšti prie dva- Ubagių ir Pasaulių.* Ras Užpalių kunigą --------
rų, bažnyčia dar patacė jiems: “klaūsyti baudžiava buvo sunkesnė, kaip dvaruose, žmogaus kūne yra du iš da- 
savv ponų, kaip tikrų tėvų ir melstis už jų Pas jį baudžiava ilgiau ir užsitęsė, negu lies vienas j kitą panašus kieti 
sveikata.” Vvskupas Bosuedas aiškino> apylinkės dvaruose.” audiniai: tai dantys ir kaulai. 'gen<jančių
“ “smerkti vergovę butą lygu smerkti Tačiau iyi-ki.

DANTŲ HIGIENA.

Rašo Dr. C. Z. V eželis.

kūdikius. Juo kūdikis eina se
nyn, juo dantų puvimas mažėja, 
štai kodėl itin svarbu kūdikio 
dantys prižiūrėti. Svarbu netik 
todėl, kad tuo butų galima dan
tys išgelbėti, bet ir todėl, kad 

dantų vaikai leng
viau apserga kokliušu, tymais 
ir kitokiomis ligomis.

Mes visi žinome, kad dantys 
genda ir pas suaugusius. Tačiau 

dažnai
pareina nuo to, kad kūdikystė
je dantys nebuvo tinkamai pri
žiūrimi.

Reikia visada atsiminti, jog 
svarbu ne tik dantys prižiūrė
ti, kad jie butų švarus, Jet taip 
pat ir dantų smegenys. Mat, pas

šventąją Dvasią.” Vienuoliu trinitorių or- .
dino generolas Grabowskis tvirtino, kad baudžiauninkų, kurie turėjo eiti lažą y - vra muSų kūne paslėpti
“Dievas rojuje už pirmapradę nuodėmę P° dienas pei sąvaitę. ir apsaugotį jįe relaj puna, j, ..... .. . „
įsteigė baudžiavą, kurią Kristus įsakė, o Todėl daugelis baudžiauninkų bėgdavo iš pas suaugusį žmogų jie yra gen, a ,r P3® sua gus^ •. 

lijo įpėdiniai patarė išlaikyti.” Kaštelianas vienuolyno baudžiavos į kitus dvarus. Su tvirtesni nekaip pas vaikus. vld t^.u
: Jezierskis paguodė Lietuvos baudžiaunin- gautuosius pabėgėlius vienuoliai plakda- Kita kaulų savybė yra ta,

—Gut mornink, Malke! jaus neatpigs.
—Labas, tėve! —Na, tai kokiu spasabu
—Žinai ką, vaike, išklu- tas gali išeiti musų tautai 

močvk man vieną tautišką ant naudos, Malke, jeigu 
intarasą. Tautiškos gazietos mėsos praisas nesumažės, 
labai daug rašo apie tą slau- Ga* paliokai atiduos mums 
ną dainininką, Kiprą Pet- ',dmų. . ...
rauską, ką Kaune gvvena. Tu, teve, būtinai nori 
Sako, jam pasidarė ‘kokia apčiuopiamos naudos. Bet 
ten nelaimė. Taigi išvyro- menas, kun atstovauja Kip- 
zyk, Maike, kas jam ištikro r.as Petrauskas, nėra ap- 
atsitiko. Ar tik nenusivertė čiuopiamas dalykas. Mėsos 
jis trepais perdaug tautiško ar s\1.est?. J1S. negali pakeis- 
krapniko išmovęs? į1; Jls tlktai dvasi3 Pate£

—Ne, tėve. kai krupnikas _Maike mano dvaria tokius didelius vyrus laip- - ke’e nk?na py
tais nuverčia, tai tautiški
laikraščiai nerašo.

kus tuo, kad: “Baudžiava nėra vergija, Vo rykštėmis ir įmesdavo į vienuolyno iu- kad Jie sugyja, kada esti sužeis-
Įneš bajorai turi ant savęs karalių, o ponai sius pataisai. Daugelis nelaimingųjų tenai tiarba net ir?Mlaužti- Visai ki-
,ir baudžiauninkai ne tik visi kartu eina •__  - . . . „... .......... *7 „ taip yra su dantimis: kai dan-
prie šv. Sakramentų, bet ir karčiamoj po . ^J^davo, o JU ‘ J u ap- tis nujužta, tai jo nebegalima
nas prie to pat stalo valgo savo kepsnį.” grauždavo žiurkės. Žemaičių Kalvarijos sugydyti.
Vadinas, aukštieji dvasininkai manė, kad į domininkonai turėjo 100 dešimtinių že- Tik apatinė danties dalis yra
baudžiauninkas turi būti labai patenkin-į mes, dideles Srujos pievas, Alsėdžių eže- apdengta, štai kodėl neapsaugo- senesnl° amžiaus žmogų dau- 
tas, jei karčiamoje ponas prie to paties rą. vandens malūną ir šilopadubvsio dva- li dantys pradeda puti. Jei i tai glausia «e,Kla smegenys apie 
stalo valgo kepsnius, prie kurio mužikas Įreį j;ems prįklausė 70 šeimų Gaudžiau- nekreipiama dėmėsio- ui Per
kramto ašarotą duoną arba neluptą bulvę. tul.adav0 kėlu metusi risimi .datnu

Tokiais pamokymais bažnyčios atstovai vienuolynui? ‘ o šventadieniais dirbdavo kus dantis, mes turime juos
taip išauklėjo ir išmokė Lietuvos liaudį, savo laukus. Dotnuvos bernardinų vienuo- tinkamai ir prižiūrėti
kad ji ne tik nedių^ pasipriesin i skriau- j baudžiauninkai bėgdavo i Komaro ir šiandien yra gerai žinoma, 
dejams, bet dar bučiavo botagus, kuriais A • . - , „j j -j- i u • t.ponai ją plakė. Todėl svetimtaučiai kro- Oginskio dvarus, iurejo baudžiauninkų kad dantys didina labai svarbu
nikininkai turėjo pagrindą šitaip apibu- Kolainių ir Linkuvos karmelitai, Palėve- S^°if^be\'X bebuvo
dinti Lietuvos žmonių “gerbūvį.” “Vieni nio domininkonai, Raseinių dominmko- ‘ „endančio danties išjrel
jų pusnuogiai, kiti vos miline prisidengę, nai, Varnių rokitai ir daugelis kitų vie- Sri^eiTs X SugX Xi 
n; visi nubudę, susitraukę nejaukųs-jų nuolynų. , ištraukdavo lauk> ir viskas
akys įdubusios, žandai.įkntę. Jie neko ne- domininkonų vienuolynas tuo baigdavosi.

valdė 45 valakus žemės ir 62 gličias bau- ,'ls^ kab kita yra dabar- Jau 
džiauninkų. Kokiose sąlygose gyveno Ska- kiekvienas gydytojas, kiekvie- 
piškio vienuolių valdiniai, liudija vienuo- Iias dentistas bei šiaip apsiskai- 

1816 m iškul- žmogus žino, kad blogi dan-

ta kilbasa su raugintais ko
pūstais. O jeigu prie to da 
yra paintė šnapso, tai geres
nio pikniko nereikia.

tėve. Jis susilaukė jubilė- . neWa*^
J kala vimus, teve. Tu esi alka

nas, todėl tau norisi visu

—^Na, tai kas jam atsiti
ko?

v—Jam niekas neatsitiko,

jaus.
—O kaip tas išeina. Mai

ke? Ar tai reiškia, kad jam 
krupniko daugiau nebe-
lieįjubilėius reiškia sukak- Jie net Waug persivalgę, 
tu^, tęvi'' “a Todėl jie nori tik dvasinio
šventė, kada krupnikas lie- peno lslePintam sav0 sko'

pirma pavalgyt. Bet tie po
nai, kurie kelia Kipro Pet
rausko jubilėjų, nėra išalkę.

mui.
—Tai kam tu mane bala- 

mutini, Maike; kam tu sa
kai, kad tas jubilėjus yra

imi keliolika daromas musų tautos labui? 
-1 a Juk musų tauta nėra persi

valgius. Dvasiško pasilko 
iai nereikia. Ji nori gerų la
šiniu. ale ne kokio ten Rie

jasi labai gausiai.
—Sukaktuvės, sakai?
—Taip.
—O kas jam sukako?
—Sukako

metu. kaip jis dainuoja.
—Na. tai kam gazietos

anie tai rašo, Maike? Ar gi £

jaučia, neturi jokių minčių—ir tai vienin
telė jų laimė... Jie gyvena rusyse ir lūšno
se. Visą dieną dirbę ponui, jie lenda į dvo
kiančią pastogę ir ilsisi ant nešvarių šiau-
dų su vaikais ir gyvuliais.. Poną sutikę jie į^io^p® kk^įu D'un7įre tys gali pagimdyti įvairiausias 
eina pro sali akis i žemę nuleidę, tardami: :la iTigių eurų, kviečių įbou purų, šie- D
“tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus!” Aš no suvežta 360 vežimų, baudžiauninkai ^-Būtent. reumatizmo, sir-
negaliu atsistebėti, kaip dar jie gali gar- I atidirbo 918 dienų vyriškų ir 683 moteriš- Veikla' Fmonil lkaiė ‘1 
binti Dievą!!!” Tai štai, kaip globojo Lie- Is plecmmkų gauta nuomos 800 rub- Aemają žmonių skaičių
tuvos baudi Romos bažnvčios atstovai. pnį « bravoru pelno 2371 rub., iš karčia- ^į^ml^k  ̂h fakusims 

mų 4215 rub. Elgetoms ir beturčiams isda- užsikrėtimas, kuris buvo smar-
Užtardami ponus ir išgirdami baudžia- iįnta 72 rubliai variniais pinigais 18 ke- kiai Pradė->ęs plėtotis karo me- 

vą. kunigai ir vyskupai kartu gynė ir savoĮpaĮų duonos ir už 12 rublių kitokio maisto. tu‘ Užsikrėtę ta liga žmonės y- 
kišenės reikalus. Nes ir karaliai ir šiaip di- Jurgįs Latvėnas gavo 25 rykštes už keiks- ra nei šlokie’ nei tokie- ~ nei 
dikai nešykštėjo bažnyčios tarnams dova-. prieš perdėtinį laike rugiapiutės... Bar- sveikl’ nei lig?ny.s- veidas y" 
nu. Bažnyčioms, klebonijoms ir tris kmt.ns zmvnrvtAs kelinis išblyškęs, jaudinsi beveik vi-lynams nuolatos buvo dovanojami dvarai, "pu„k bažnX už nėiimąiš^žinrie^.
didėli žemių plotai ir kaimaiysu bandžiau-' groliai Baniuliai jau trečią kaitą nuplakti •’? puotaika visai bloga. Bet kai
ninku šeimomis. O šių gerybių kunigai jau rykštėmis, nes vis neklauso prievaizdos ir l*k ^akusmis užsikrėtimas yra

---- ---------- ------1... a._: „i - - - - -- r pašalinamas, tai tuoj įvyksta
__________ _____ ______ __ _________ . nepaprasta permaina. Kaip sa-
ninkų vyrų, o kunigų seminarijos dvaruo-i /.Toks gyvenimas buvo vienuolyno bau- koma, žmogus tarsi atgimsta: 
šfe dirbo 1.200 baudžiauninkų. Vilnjans|džiauninkaras. Turbūt, ne iš gero jie vog- pas jį atsiranda daugiau ener-
vyskupui priklausė ištisi valsčiai: Labapo-: davo bulves. Badas vertė juos jiekoti mai- gijos, jis palinksmėja. 
re, Molėtu, Sakalo. Tauragnų ir trys vals- X) ir tie elgetos, kuriems vienuoliai per čia bus pravartu pažymėti, 
čiai Gudijoj. Žemaičių vyskupui priklausė metus išdalino 18 kepalų duonos, ne iš ki- jog blogi dantys yra viena iš 
Ariogalos, Alsėdžių, Girkalnio, Eržvilko, to pasaulio ateidavo, bet tie patys bau- vyriausių priežasčių fakusinio 
Janapolės, Kaltinėnų, Kalvarijos, Krakių, džiauninkai senatvėje likdavo elgetomis, užsikrėtimo.
Lieplaukės, Mosėdžio, Pašv itynio, i Vabalninko klebonas taip pat turėjo ke-
įskio, A arnių ir Viduklės valsčiai. O kiek turįs kaįmu? baudžiauninkų, kurie vilko 

Tuose buvo baudžiauninkų, kiek turto Jie ^aug sunkesni baudžiavos jungą, negu a- 
sukraudavo j vyskupo ir kunigų aruodus? :pyli°kės ponų dvaruose.

Dažniausiai dantys genda pas

dantis. Dėl blogos priežiūros 
galis įgauti vadinamoji pyor- 
rhea. Tai dantų smege įų liga. 
Pyorrhea naikina žandikaulius 
ir gamina pulius. Nuo mažiausio 
palytėjimo tuoj pasirodo krau
jas drauge su pūliais. Jei nieko 
nedaroma, tai nuo tos ligos žmo
gus gali ir visiškai dantis pra
rasti. Todėl labai svarou, kad 
žmogus, kurio dantų smegenys 
yra labai jautrus (pūliuoja ir iš 
jų kraujas teka), tuoj kreiptųsi 
i dantų gydytoją. Priešingu at
veju jis gali visiškai dantų ne
tekti.

Pravartu turėti galvoje tas 
faktas, jog visa žmogaus kūno 
sudėtis nuolat kinta, žinoma, 
tas pats atsitinka ir su burna. 
Juo žmogus eina senyn, juo jis 
darosi silpnesnis. Jo plaukai pa
sidaro “sidabriniai” ir oradeda 
kristi, kraujo sudyniai sukietė
ja. raumenys pasidaro minkš
tesnį, regėjimas silpnėja, žo
džiu. artinasi senatvė.

Aišku, kad senatvėje vyksta 
ir pakitėjimai burnoje. Dantų 
smegenys atkrinta ir nusmun
ka žemyn. Tuo pačiu metu nu
sileidžia žandikaulis, todėl dan
tų šaknys išlenda Į viršų. Maža 
.o: dantys tiek susilpnėja, kad 
pradeda klabėti.

Tai vis nelabai malonus reiš
kiniai. Tačiau nebūtinai pas se
nus žmones dantys turi būti 
prasi). Jei dantys per visą laiką 
vra tinkamai prižiūrimi, tai ir 
senatvėje jie nesugenda.

D-RO GRAICVNO PAMOKSLAS.

Savo Sėbrą. DARBININKŲ.

Oregono valstijoj 49 že
miau zero.

Bostone pereitą sąvaity 
buvo taip šilta, kad langui 
reikėjo atsidaiyt, parkuosi 
žolė žaliavo. Tuo tąrpu vi 
dūrinėse valstijose buve 
smarkus šalčiai ir pūgos

Arizonos valstiją užgriu 
vo tokia žiema, kokios tena:

NŪS PAKORĖ UŽ KOJŲ.
Kurdų kalnuose, 

joje, buvo susidariusi gink-lnuo 
luotą gauja razbaininkų, su 
kuria Turkijos valdžia vedė

Minavo? neŽinOj°’ kad no- 0 ant ?al° j“k
' -Neklausinėk paiku da-

ta™ PotvXbo5 xn-o Kaune dainuoja. Taigi ne- 
kad tas Petrausko 
reikalingas lietuvių 
Jis reikalingas tik

tykų, tėve. Petrauskas yra . , 
prtistps todėl apie jį rašo. v,a1; *

—Maike. aš noriu, kad tu /„ -
man šitą b;zni išvirozvtum ^t^ntoi t;v
davadlyviau. Pasakyk ko- 
dėl man niekas tokios šyen- ba ant
tės nesurengia? Juk ir aš kSSu^tod
2U šmotas metų .ant amo- bje-dni žmcnįs. Ga|
nikos birbinu. Taigi ir aš ar- sakysi, kad aš neteisybę sa-tistas. Ir aš už dyką savo į '<> 
frentus palinksminu, o jis to-.-;™
UZ dyką turbut nedainuoja? tink

—Tas tiesa, teve; jam _N . • , , - M •,reikia gerokai užmokėti. kad “ įmk-
—Na, tai uz ką dabar jam nžfundvt užtai fundiia? Valuk mano ražu- uztunq>1 uzteL 

mo. Maike, tai magaryčios
reikaHngos tik tada, kada 
žmogus padaro kitiems ką 
nors už dyką; o jeigu jis

KATINAS SUKĖLĖ PA
NIKĄ TEATRE.

Vengrijos sostinėj, Buda- 
ima už savo darbą pinigus, pešte, pereitą subatą vaisty
tai yra streit biznis, ir dac bės teatre buvo statoma ko 
oi! mediją. Prasidėjus pirmam

—Tas irgi tiesa, tėve. Bet i veiksmu^, scenoje pasirodė 
nežiūrint to, tautininkai no- katinas ir stipriais žiburiais 
ri parodyt pasauliui, kad nugąsdintas šoko atgal ir 
lietuvių tauta turi gerą dai-, pataikė tiesiai Į aktorką. Ši- 
nininką. Taigi šitas jo jubi-įta nusigandusi suklyko ir 
Įėjus yra keliamas lyg ir puolė už scenos. Katinas 
tautos labui. tuomet šoko nuo scenos tie

—Orait, Maike, o kiek šiai į publiką. Sėdėjusios 
mes turėsim pažitko iš to vi- pirmose eilėse moterys ma

v?sįuP1J,,y kun“=al į 1817 m. ststant naują murinę bažnyčią, ę.ld?.lal Perb-Keieivis. nei saldo. Ir tieji, kūne ne-
•uie'o 29.000 baudžiauninku. Jėzuitų vie-iVabalninko klebono baudžiauninkai buvo „ sveikinu visus .......-----------------
nuoliu Lietuvoje buvo t,k 317 žmonių, o varomi aknKnų ska|dytį, žvyro kastį ir Keleivio stabo darbmm-
baudziauninkų jie turėjo 14,000. iplytų nešioti. Keturias dienas jie eidavo ku? ~ pradedant nuo ponų . _

Tai ve. kokią “laimę” Lietuvai atnešė ‘ klebonui baudžiavą, o dvi dienas turėda-.red^. ?n^ ir pa- skaitančioji visuomenė pa-
Rcracs popiežiaus tikėjimas! -vo dirbti prie bažnyčios statybos. Varg- nak^nlu sargu. Thatš all. įmatė, jog p. Redaktoriai iš

v i -- u.,. i. - šams nebuvo nei kada atsikvėpti. Nors Prie progos ačiuoju pp. jos tik tyčiojasi. Nieko ne-
X Z^2U11 bUV|- b i klebonas buvo paralyžio sutrauktam ko- redaktoriams, kad nors ret- duoda, o tik išmaldos reika-

KM T-f j0"1’ bet nuo J° aki^ nepasislėpdavo bau- karčiais, kadir sutrumpin- ‘ Jauja. . . - o T.
ap‘c džiauninku “nusikaltimai.” Tarnas vėžio- toj formoj, atspausdina ma-; Bec Kam as tai rašau? Li-

muzikams gaudyt bites ponų zemeje. Po- dayo ^plink bažnyčįą ratukuose, o kle- no straipsnelius! jSoni° nepagydysi, kuns ne-
nas be baimesga ėjo savo baudžiauninką bcnag nuoĮatos šaukdavo: “Aha, iaidaki, Gabiausis redaktorius įsi- kooperuoja, kuris siisirgęs
uzmtisti. pakarti, išmainyti į sunj. Jis tuie- panje dirbti tingite!” Ir pliekdavo sunkia į kūrybinius socialio Į*ors ir pasisaukia gydytoją,

baudžiauninkus obeline lazda. Už mažės- sugyvenimo darbus ir kai- bet į,aJ.(laufiau ,1S:
“Ahmnfinl1 nius nusikaltimus liepdavo eiti nuogais kada net sutrukdo progreso mano uz jį. Tokiam ligoniui

^roii PJnk keliais aplink bažnyčią. Pora lazdomis eigą. Tas, suprantama, ne- P3? gibonų vieta
,edint. ,a o z as dūk- pĮnkĮuctų špitolninkų turėjo sekti, kad nu- paeina nuo blogos valios p.' Lietuva nepriklausoma

er.’® V. S8?į?r.ls- ’ Un. niekas ne auę e kimi- eįtu tiesiai, nesirinktų švelnes- Redaktoriaus, bet nuo nuo- valstybe, « kui- amerkiecių
gaikscio Oginskio dvarų kcmisonaus Ve- nįo įr pe sirišt keli ^kudurais. vargio. .kūrybiniai darbai? šiaip taip
lenskio kuris Gruslaukes dvare buvo isge- A§trug šventoriaįs žvy?as ėsdavo kelių Todėl manau, kad korės- Cypdytas Vykdomasis Ko-
dmęs 50 mergaičių. Nei teismas nei kum- cdą tik vieną kartą apėjus bažnyčią, o pa- pondentai yra pageidantini mitetas atstatyti Lietuvoje

dtan?ni’hkskui krauJas nužymėdavo baudžiauninkų redakcijai. Bet aš tankiai demokratinę valdžią. Bet
ir kunigu bei vienuolynų dv aruose bau- kalvari asJ 4 apsiviliu, kada mano straip- laikraštija is to pelno netun,
dziavnmkai kente tokią pat, kartais dar J snelis kūrybinio turinio ne !tai ir L31 533 komitetas
žiauresnę skriaudą. Štai keliatas pavyz- Iš senovės raštų ir senų žmoniųpasakoji- prieštariaįjantis laikraščio i veikia ...............................
dziu, kaip dar nesena; gyveno baudziau- raų mes žinome, kokia sunki baudžiava bu- nusistatymui būna palaido-' Dr- sbuPO misija irgi 
ninkai bažnyčios tarnų globoje: ” vo ponų dvaruose. Bet jei kleboniių ir tag • p Įnamiršta; nors pasižadėta,

“Aluntos k'ėbonas Saunora, saulei ta- vi.cnu<#J? baudžiauninkai bėgdavo iš ku- ReŠakcįjos kaltas, kad *** nedatesėta. Anot adv. 
kant. raitas apjodavo savo lauką ir dir- pigų globos i ponų dvaras, tai aišku, kad leidėjai laikraščių nusiskun-
bančius baudžiauninkus mušdavo bizunu, ^ai buvo dar blogiau. \ įenuolynai savo dži j tiražas laikraščio
dar cakvdaira- ‘veršiai nraklenti” Karta ^dziaumnkus ne tik versdavo dirbti kagmet *ažėja! Mažėja dėl
cai .aKyaama,. ve.s.ai pragenu Kartą daugiau, negu kai kurių ponų dvaruose, t kad vi^omenė išauga iš
klebonas rattas uz Kazių ka.mo kun.gis- tet mažiau duodayo pašalpų trobesiams į£,k™ T p^nai
kių lauke mušdamas baudžiauninką, įsivi- statyti, mažiau rūpindavosi ligoniais, ir se- RadaVtnrini vi« Bar tphenp 
jo jį Į upę, ir šis ėmė skęsti. Klebonas, pa- neliais. Užtat ir baudžiavą

skaitė lietuviškų laikraščių, 
turi “auzas” (namus) ir ap- 
i-upinę rytojaus diena, o

panaikinus, šlOja

F. J. Bagočiaus—važiuoja į 
amžinystę taradaikin ai vei
kėjai. Tad viso labc jiems 
anapus grabo!

Dr. A. L. Gra’čuna*. 
Nuo redakcijos: R ie šito

to labo? Ar bučeriai atpi
gins mums porčapsą?

—Tokių dalykų negali 
reikalaut, tėve. Pragyveni- 

dėl Petrausko jubilė-

ne, kad katinas yra pasiu 
tęs, todėl sukilo ir klykda 
mos pradėjo bėgti. Nusi 
ando visa publika ir teatre 

o didžiausia panika.
gan
kilt

matęs, jog žmogus skęsta, ėmė šaukti žmo- dvarponiams priklausiusieji kaimai buvo Mažraščiais ir nusiviliusiais
niu pagalbos, kad skęstantį ištrauktų. Kad žymiai turtingesni ir greičiau prasigvve- gyvenįmu redakcijos nau-
isivijai, ui dabar ir ištrauk,-atsakė žmo- 5?: negT kleįonl«. >r vienuolynų bau- doj „ ,abai toIi atsitoiina
pivijd., u.1 U įsurtun., imu džiauninkai. Panaikinus baudžiavą, “ku- n.^ f;vrnin kocdiPninin trv-
nes, nes ant kunigo buvo perpykę. Bau- nigiškiai” dar ilgai nepajėgė išbristi iš venimo J Kasaiemmo 
džiauninkas, niekeno negelbimas, prigė- vargo ir jų kaimai per daugelį metų pasi- Run Mockaus pliurpa- 

Aišku, klebonui ne žmogaus buvo gai- liko vargingesni. }ų mėgėjai išmirė arba taiprė.”
la, bet nuosavybės, kuri žuvo. Bet visvien (Bus daugiau)

trumpas kelinaites.ipamokslo mes negalim nie-• • *1 • * T “ A i * 1 X •ko daugiau pridėt, 
vieną Amen.

tiktai

įsusilpo, kad jiems nei šildo,

Fairfield, Vt. — ^ereitą 
sąvaitę čia sudegė Bevato 
pieno ūkis. Ugny žuvo 35 
melžiamos karvės ir 2 ark
liai.

jis išvažiavo iš Ansonia. Conn. j Ma- 
_ , . .hanoy City, Pa. Girdėjau kad 1930
1 Urki- Į metais gyvenu Brooklyn, N. Y., bet 

to laiko jokių žinių apie j) ne
gaunu. Kas žino kur jis randasi ir 
kas su juo atsitiko, malonėkite pra
nešti, aš jums atlyginsiu. Mes paei
name iš Betygalos miestelio, Rasei
nių apskr., Kauno gub. (2)

Vaclovas Kaminskas 
3234 Liberty st., Ansonia, Conn.

NEBŪK ŽILAS
ISRODYK 10 METŲ JAUNESNE

Pereitą sąvaitę Washing
tane buvo paskelbtas sąra__________ __ ______ ___ _
sas tų biznierių ir profesio- koVą per 15 met^ Galų ga- 
nalų, kurie uzpereitais me je kurdaį buvo nugalėti ir 
tais gavo nemažiau kaip pi penki jų vadai pereitą są- 
$15,000 algos. ,vaitę buvo nužudyti. Jų la-

Pats pirmutinis stovi gel (vonai paskui buvo pakarti 
tonosios spaudos karalius' už kojų priešais gubernata- 
Hearstas, kuris per metu? (riaus namą, kaip įspėjimas 
ima iš savo korporacijom gyventojams, kad niekas 
5500,000 algos. nedrįstų eiti kurdų pėdomis.

Paskui seka judžių aktai- ’ » *11? A \ TIK* AI
ka Mae West. kuri per me-1 I AJlluS&vJlMAl

Sioux Falls mieste, South Chicagos universiteto na- 
Dakotas valstijoj, gauja rys, Dr. Moultan, kalbėda- 
banditų prieš Naujus Metus mas anądien fabrikantų 
įsilaužė į auksinių daiktų bankiete Washingtane pa- 
krautuvę, susprogdė seifą ir sakė, kad dabartiniu laiku
pavogė už $37.000 brang-.Jungtinėse Valstijose yra nebuv0 jau €r 2C metų 
menų. Paskui jie pradėjo-apie 9,000,000 bedarbių, ....
bijoti, kad jų sėbras Harold jeigu skaityti prie bedarbių Oregono valstijoj,
Baker su savo mergina ne- ir tuos, kurie dirba nepilną cham apylinkėj, 7 sausic Dadarė $480 833.
išduotų jų policijai. Todėl laiką. Jeigu tų neskaityti, temperatūra nukilto 49 laip- ‘ s jieškau brolio kazio seporai-
Naujų Metų dieną jie pa- jis sako, tai tiknj bedarbių zem.au zero. kas teis General Motors automo-
ėmė tą Bakerį su jo mergi- dabartiniu laiku bus tarp 5 Jai.Psnj sa^10 paga: bilių koiporacijos pieziden Amerikos valstybėj. Iš amato, kriau
na nuvežė i snroirstamosios ir 6 milionu O ieieu Diamo-; Fahrenheite termometro. tas Sloan per metus gauna čius. jeigu kurie žinote kur jis rauna, nuveze Į spiogstamosios ir o liuuuuų. jeigu pramu , «Q7d fino n in nadpiAiac dasl> malonėkite pranešti. Taipgi pa
medžiagos sandėlį, kur bu- nės atgijimas eis ir toliau North Dakotoj 32 žemiai knudecn> $325 800 J J jieškau ir_ kitų mano gimimų ir drau

Mea-

Pajieškau MARIJONOS RAGAU
SKAITĖS, iš Dubraičių kaimo, Augš- 
tosios Panemunės parapijos; atvažia
vo į Amerika 1912 m. Girdėjau kad 
gyvena apie Rumford, Me. ir ištekė
jus už Ragusko. Prašau ir kitų gimi
nių atsisaukt. Mano žmona mirė šia 
vasarų. Chas. Skaptauskas <2)

R. D. No. 2, Somerset, Pa.

APSIVED1MA1.
NORIU SUSIPAŽINTI su Lietu

vaitėmis tikslu apsivesti. Lauksiu ! stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa- 
laiško ir paveikslo. Aš esu gelžkelio naikina žilimą. Plaukų slinkimą ir 

Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtųdarbininkas. Plačiau paaiškinsiu lai 
šku. K. LAU (2)

Patrick, Sask., Canada.

vo sukrauta 3,300 dinamito tokiu tempu, kaip ėjo pas- zero. 
ir 7,500 parako, sumušė, kuriniais metais, tai ji netik- Į Montanoj 
juos tanai, peršovė keliais tai suims visus bedarbius,' 
šūviais, paskui uždegė kna- bet po 5 metų pasidarys' 
tą ir, pridėję kitą jo galą darbininkų stoka. Jis mano, 
prie parako, pabėgo. Mergi- kad Amerikai štokuos apie 
na buvo da gyva, todėl iš- 3,000,000 darbininkų.
šliaužė iš sandėlio ir pasi-j Reikia pasakyti, kad pra
šiepė duobėj, {vyko baisus monė nusiskundžia, jog iš- 
sprogimas, nuo kurio žemė lavintų darbininkų ir dabar 
sudrebėjo per 50 mylių, o jau trūksta.
Sioux Falls mieste langų iš----------------
birėjo už $20,000. Sprogi- 1936 METAI PASI2YMĖ- 
mas sunaikino sandėlį ir bu- JO POTVYNIAIS IR SAU- 
vusį jame banditą Bakerį. SROMIS.
bet jo mergina išliko duobėj j Klimato žvilgsniu 1936'

s pr»\
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
ati taiso žilus plaukus koki bu- 

_ . . Noriu susipažinti su lietuvaite tarp' vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už
Jeronimas Šeporaitis (2) 125—35 metų. Esu 35 metų, nesu tur-ljas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai

30.
Minnesotoj—22. 
Wyominge—20. 
Nebraskoj—-16. 
Idahoj—12-

Woolworth dešimtštarių 
[kompanijosprezidentas Mil-

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

Canada.

ler gauna $300,000 per me- cio?j^kiųUapsk?JcteigaudUkio vaJ- 
Įfnc; čiaus, Varculių kaimo. Prašau atsi-'
' vu*~- šaukti, turiu svarbų reikalų. Kurie

žinot kur iis randasi, malonėkite pri- 
. - duot jo adresų, busiu dėkingas.Caplin per 193o metus pa- Sabast. Valantinas,

Net Californijoj vietomis 1 darė $260.000. t 294 suydam st., Brooklyn, n. y.
pusėtinai pašalo. J Artkln. Rri«,hanp nt«5Pnin Pajieškau draugės MARĖS SLE-

i ;. Aruiui oriboane, nesenai KIUTĖE> štakerų kaimo, Biržų na-
Dėl šitokių šalčių žmonės |miręs Hearsta laikraščių rapijos. jieško jos Eva Podziuniutė,

pradėjo labai sirgti visokio- apžvalgininkas, gaudavo po rX^kX°o ppXlf ^iš^ko, 
mis ligomis. Chicagęje pe» J $260,500 per metus. kas žino kur ji randasi, meldžiu pra-
vieną sąvaitę mirė 299 as J šiaip didžiųjų kapitalisti- vs >žain Street, Gardner^as.-.

-r daug^au^ia. vis dė; dienraščių redaktoriai Pajieskau tėvo petro ambra- 
dįdėlių šalčių-Denvero mie-jgauna po $75)000, po $60, zeviči:aus, 20.metų aS juĮ^Į

Judžių juokdarys Čali

per vieną parą nuo in- 000, po $50,000 ir tt.gyva ir papasakojo viską metai Jungtinėse Valstijose fluencos žmonės,
policijai. Dabar policija buvo labai nenormalus. Iš 
jieško tų banditų. pavasario buvo baisus pot-

--------------- viniai, nuo kurių daugiausia
ANTHONY CUTRO, AR nukentėjo Naujoji Anglija 

ANTANAS KUTRA? ir kitcs Rvt^ valstijos. Ištisi 
miestai buvo apsemti, na- 

Pereitą sąvaitę NTew Yor- maį prįnešti dumblo, keliai 
ke buvo areštuotas 27 metų išardyti, susisiekimas nu- 
amžiaus vyras, kuris esąs trauktas. Nuostoliai siekė 
išplėšęs
New 
burst

SAULĖS SPINDULIAIS 
SUKA MASINĄ.

Amerikos
{suvažiavime, kinis

tingas ir turtų nejieškau. Su pirmu supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 
laišku prašau prisiųsti savo paveiks- ; pakelį už $1.00. Užsisakvk šiandien ir 
lų. kuri reikalaujant sugražinsiu. Ra- sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
šykite lietuviškai ar angliškai. (2) [patenkintas, jums pinigai bus sugr$- 

J. Miller 'žinti. Reikalaujame agentų.
827 So. Negley avė., Pittsburgh, Pa.

no Illinois valstijoj; prašau tėvelio 
atsiliepti, turiu svarbų reikalu. Taip
gi pajieškau tetų Onos ir Antosės 
Vyšniauskaičių: Ona po vyru Kuz- 
mickienė, A irtose — Irošauskienė; ir 
dėdžių Jono ir Baltraus Vyšniauskų, 
jie visi gyvena W. Pittston, Pa., pa-Nori Dalyvaut Ra

deko Byloje.
Tarptautinė komisija prašo 
leidimo ii Sovietų Rusijos. ,,

šiomis dienomis Maskvoje™• konsI™kclJos
sionns uienoniib jna&avy |aparatą, kuris saules spm- vo tėveli© Kazimiero kurlavi-

mnlrclinirrlrn eina >š Suvalkų gub., Balbieriškio pa HiVft.snuuntt.ų rapjjog, Mackių kaimo. Prąšųu visų 
įvyko atsišaukti arba kurie žino jų adresus,

[anądien Atlantic Cityje, Dr. malon^uPraAn®hk^usiu dgkin^ 
I Charles G. Abbott demons- 3307 Williams Street, Detroit, Mich.

prašau atsi- 
svarbaųs jums 

kur jis gj vena,
, , . TZ , ry J , • Isin^- Ket vis dėl to lieka ne- Z^dideiiardėki^' j° adres4' m
d aktorius Kari Radek ir I įgristas klausimas, kaip gau- Ant. Kuriavi&a,
sunkiosios pramonės komi- ti spinduliu apsiniau- 2522 SaJmon st” PhlladelPhia' Pa
šaro padėjėjas Gregonj kusią dieną. k------------------------------------------

džios agentai norėjo suim- ną o balandžio 30 die- 
taiį išklausinėti dėl plėšimų na buvo jau 80 laipsnių kar
ktose valstijose, bet New ščį0. Birželio 15 dieną sni- 
Yorko policija neprileido jų g0 sniegas, o 8 liepos buvo Piatakov. Tarptautinė kaiv..;nhn-L-o i...-z- ® • ji__ .-i .j...___

Pajieškau vaikino ar našlio apsive- 
dimui, nejaunesnio 35 ir nesenesnio 
45 metų; aš esu 37 metų, gerai atro
dau, turiu turto, norėčiau kad ir vy
ras butų pasiturintis. Plačiau paaiš
kinsiu laišku, ant rimtų laiškų atsa
kysiu kiekvienam. (6)

M. Balašienė
411 — 4th Street. Wallace, Idaho.

VALORTONE HERB CO-,
liepi. 4,

Box 305, Clinton, Indiana.

Nupigintos Knygos.
GYVENIMAS 

paveikslais...........
DAINOS IR

GIRTUOKLIO su
......................... 25c.

DEKLAMACIJOSPajieskau draugo gyventi ant far- _______ __ _____________ __
mos, turiu nemažų farroų be skolos, 'apįe pasaulini karų, jaunimo ir iuo- 
visus Įrankius ir gyvulius. Kuris my- kingos ...................... f?............ 25c.
lėtu gyvent ant farmos, atsišaukite. 
laišku. Aš esu 38 metų, našlė. „ KOVOlOJAS

- R. 1, Hart, Mich. Sovonorolas
PASAKŲ

Mrs. P. Sabbo,
UŽ TEISYBĘ. J.

.................................... 25c.
KNYGA: Raginis, Gri

gas, Velnio Švogeris, Gudrus Justi
nas .................... ............................ 25c.

LIETUVOS AŠAROS. Dainos.
................... .; 25c.

PAJIEŠKAU JAUNO VAIKINO 
nuo 18 iki 25 metų, kuris norėtų gaut 
darbų ir norėtų išvažiuot į kitų mies
tų. Man reikalingas vyras pagelbėt ‘120 puslapių, 
prie namų darbo. Jis gali dirbt dirb- I SAPNŲ KNYGELĖ,
tuveje arba kur kitur, o man pagel- Į sapnų..................................
bet liuosu laiku. Aš duosiu dykai1

išguldymas 
.......... 25c.

SPĖJIMAI LAIMĖS ir planetos,kambarį ir kiek atlyginsiu. Turi būt kada į ir .. 20c.’.
liškai arba lietuviškai. (2) KAZ^ RV KN\GLLt, kaip apsi-liškai arba lietuviškai.

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

prie jo. Kaip tik jie atvyko karščiausia diena iš visų me 
į. ta nuovadą, kur jis buvo tu—Bostono apylinkėj kar- 
uždarytas, policija tuoj iš-štiš siekė 100 laipsnių, 
gabeno jį per užpakalines šalies vidury vasarą buvo' važiuot Maskvon pažiūrėti, 
duris į kitą nuovadą ir pa- didelė sausra, sunaikinusi kaip šita byla bus spren- 
reiškė, kad jo čia nėra. Jus- farmerių javais ir palikusi džiama. Jei leidimas bus 
ticijos departamento agen- tūkstančius žmonių be duo- duotas, tai komisija prašo 
tai vaikėsi jį visą dieną ir nos. su ta byla palaukti, pakol
negalėjo pamatyti jo. Sako- Gruodžio 1 dieną apie j komisija pasieks Maskvą, 
ma, kad polici ja nori visą Bostoną buvo 22 laipsniai i Komisijon įneina Amerikos 
“kreditą” už to žmogaus su- šalčio, o 31 graudžio buvo' (Norman Thomas), Angli- 
ėmimą pasiimti sau ir todėl 60 laipsnių šilimos. ! jos, Francuzijos, Ispanijos,
nuo federalės valdžios a- —------------  Danijos, Lenkijos, Čeko-
gentų jį slepia. Kalė Plaukė Per Slovakijos ir Šveicarijos at-

To žmogaus vardas esąs i _
Anthony Cutro. Kažin, ar Upę 73 Karty. 
nebus ‘jis Antanas Kutra, iš Vokietijos 
lietuvis?

SEBEC EŽERE NUSKEN
DO AUTOMOBILIUS SU 

ŽMONĖMIS.
Dover-Foxcroft. Me. —

Pereitą subatą iš čia išva
žiavo Į savo kempę prie Se- 
bec ežero Carrol Wiles su

riujų organizacijų komisija 
kreipėsi Maskvon su prašy
mu, kad jai butų leista nu-

stovai.
Komisija prašo, kad jai 

butų leista privačiai su kali
niais pasimatyti ir jų kalbas 
užstenografuoti. Hitleris to
kių teisių tarptautinei ko 
misijai nedavė, kuomet Ber
lyne buvo sprendžiama

us v umcuju» pranešama 
šitoks Įvykis: Ruhro krašte, 
netoli Esseno, vienas giri
ninkas turėjo kalę, su kuria 
per 7 metus eidavo girios 
apžiūrėti. Šį rudenį jis ati- - . . .
davė ją savo draugui, kuris [ Reichstago padegimo byla, 
gyvena* kitoj Ruhro upės ‘bet demokratinėse šalyse 
pusėj. Tas ją iš pradžių lai- tokia praktika politinėse
kė pririšęs, kad nepabėgtų. 
Bet šiomis dienomis ji atsi-

bylose esanti pripažinta. 
Sovietų Rusija iš pradžių ir-

SOUTEĮj BOSTON

Kafeteria I

249 BROADWAY,
South Bostone. i

SMAGI VIETA PASIVAIšINT
Visokių Stiprių ir Minkštų į

Gėrimų ir Užkandžių.
Gera miera, puikus patarna

vimas. Vakarais, speciafiai pa
ruošiami užkandžiai. į

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

Frank Zarveckass 
Vincas Balukonis

Telefonas: 1 ark 3165
DAKTARAS

PAJIEŠKAU VYRO
DIRBT ANT FARMOS, kuris ga

lėtų karves melžti ir suprasti farmų 
darbų abelnai. Toks turėtų nuolatinį 
(steady) darbų. Atsišaukite tuojaus. 
Mokestis pusėtina. (3)

J. J. PLANBUNIS,
R. 1, Rowe’s Corner, Auburn, Me.

saugoti nuo apgavikų ............... 25c.
Kas prisius $1.00, gaus visas 8 khy- 

gas, bet jeigu kurie iš minė ,ų knygų 
kurios nors nenorėtų, tam atsiusiu
Salomona ir Mirties bausme. Kurie 
norėtų bile kurių vienų iš čia garsi
namų, tai turi pilnų kainsj. prisiųsti 
pašto štampomis.

P. MIKALAUSKAS.
248 W. Fourth Street, v 

SOUTH BOSTON, MASS.

Ar žinote, 
kas ?čia:

savo motina. Kempei tolėjo tedė , šuidukus įr buvo nu0 gi leisdavo svetimų salią at- 
but balius. Bet. po baliaus Jjo palejsta. Kaip tik jąjstovams tokiose bylose da. 
jiedu nesugryzo. Rykaus; paleidOi jį tuoj viena šuniu- gyvauti. Ar dabar Maskva 
dieną buvo duoto apie tai įi apžįojo įr įšoku; upįn tokį leidimą duos, da neži-

kori, ir netoli nuo tos kem- £, senaij pPaskuV jįl — 
peš rastą įlaužtas ežero Ie- lauRė įį ,asiėmė aį 
das, krnis buvo tik apie 2 š j k • jr 4, nupiaukė
coliu storumo, šenfas sura- pla(..ją ir sraunią įpę
do tenai nuskendusį auio- t j - persineše visus 7 šu- 
mobihų su motina ir sunu- *įas d jai j.
mi. Sebec ežeras vietomis kįjo pcrpIa^kti Kį!inga.

jį Ruhrą net 13 kartų.

A L. Grakunas:
Physician am! Snrgeon

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

3310 SO. HALSTED STREET, 
CHICAGO, ILL.

.»

»
S¥

labai gilus.

CHICAGOS LIETUVIU 
NELAIMĖS.

“Nauiie-

NUKRITUSI IŠKABA UŽ
MUŠĖ 2 PRAEIVIU.

EI Paso, Texas. — Smar- 
nos," Oak Forest prieglau- kus vėjas pereitą sąvaitę čia 
doj. Chicagoje. randasi lie- nuvertė nuo stogo didelę iš- 
tuvis Lechavičius. kuriam kabą, kuri krisdama gatvėn 
buvo nupiautos abidvi ko- du praeiviu užmušė ant rie
jos. Jis važinėja ratukais. itos, o kitu du sužeidė. 

Juozas Mažeika, kitas
Chicagos lietuvis, buvo sun
kiai sužeistas automobiliaus 
nelaimėj. Jis gulįs Westside 
ligoninėj su perskelta gal
va. Jo gyvenamoji vieta—
1816 So. Halsted st.

Prieš Kalėdas mirė auto- 
tomobiliaus nelaimėj sužei
sta Ona Mockurienė, 60 me
tų amžiaus lietuvė.

Antaną Mickevičių ani- 
į/.ė’ė banditai. Atėmė $40.

Kain n praneša

- t <,->» »-l VI '

Ll N I M t HJ,

Worcesterio Lietuvių Išdirbystės Alus

< Vtj,

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE** . .. ^* • * *< T!. ; '
, PRAŠYKltE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0„ Ine.
TELEFONAS
WorceBter—5-4334 ’r

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

BOSTONO APIELINKĖS ALAUS PARDAVĖJAI. KREIPKITĖS
CHARLES WĄISHVILLE. Brockert .Ale Distrib.

Telrphone: DEDham 1731.

KasrK

TAI “JUODOJO LEGIJONO” NARIAI PILNOJE 
SAVO UNIFORMOJE.

“Keleivio” Kalendoriuje 1937 
metams yra aprašytos visos ši
tų teroristų paslaptys. Kaip jie 
verbuoja savo armijai naujokus, 
kaip jie žudo savo priešus, kaip 
jie ruošėsi padaryt Amerikoj 
perversmą ir pasigrobti valdžią 
į savo rankas—viskas yra nu
šviesta “Keleivio” Kalendoriuj.

Tai yra begalo įdomi istori

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

Įsigyk “Keleivio” Kalendorių 
1837 metams ir perskaityk tą 
istoriją. “Keleivio" skaityto
jams kalendoriaus kaina tiktai 
25 centai.
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Ketvirtas Puslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 2. — Sausio 13 dM 1937 m.

"T

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

LctoJ^»5e5eft«ose Sveikatos SkyNlIS
t Paimta iš “Laisvosios Minties” išleistos brošiūros, t 

(ląsa) I dėl tokio menko turto klebonas nerado
Sj skyrių veda 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.
banditai Susprogdė NUMATO STOKĄ

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Dideli Šalčiai V aka- Kas Gauna Didžiau- 
rinese Valstijose, sias Algas Amerikoj

D A 7R AININIf I) f AVA- l Vaclovas Kaminskas. pajieškau 
įbrolio VLADO KAMINSKO, 7 metai

Penktas Puslapio

Nei Romos popiežius nei jo patarėjai i1 eika^° šlapinti sa\ o kojas, 
nesipriešino baudžiavos įvedimui Lietu-1 “Užpalių kunigas turėjo keturis kaimus 
voje. Kai 1447 m. Lietuvos valstiečiai bu- baudžiauninkų: Syziškės, Armoniškės,
vo galutinai pavergti ir pririšti prie dva- Ubagių ir Pasaulių.* Ras Užpalių kunigą --------
rų, bažnyčia dar patacė jiems: “klaūsyti baudžiava buvo sunkesnė, kaip dvaruose, žmogaus kūne yra du iš da- 
savv ponų, kaip tikrų tėvų ir melstis už jų Pas jį baudžiava ilgiau ir užsitęsė, negu lies vienas j kitą panašus kieti 
sveikata.” Vvskupas Bosuedas aiškino> apylinkės dvaruose.” audiniai: tai dantys ir kaulai. 'gen<jančių
“ “smerkti vergovę butą lygu smerkti Tačiau iyi-ki.

DANTŲ HIGIENA.

Rašo Dr. C. Z. V eželis.

kūdikius. Juo kūdikis eina se
nyn, juo dantų puvimas mažėja, 
štai kodėl itin svarbu kūdikio 
dantys prižiūrėti. Svarbu netik 
todėl, kad tuo butų galima dan
tys išgelbėti, bet ir todėl, kad 

dantų vaikai leng
viau apserga kokliušu, tymais 
ir kitokiomis ligomis.

Mes visi žinome, kad dantys 
genda ir pas suaugusius. Tačiau 

dažnai
pareina nuo to, kad kūdikystė
je dantys nebuvo tinkamai pri
žiūrimi.

Reikia visada atsiminti, jog 
svarbu ne tik dantys prižiūrė
ti, kad jie butų švarus, Jet taip 
pat ir dantų smegenys. Mat, pas

šventąją Dvasią.” Vienuoliu trinitorių or- .
dino generolas Grabowskis tvirtino, kad baudžiauninkų, kurie turėjo eiti lažą y - vra muSų kūne paslėpti
“Dievas rojuje už pirmapradę nuodėmę P° dienas pei sąvaitę. ir apsaugotį jįe relaj puna, j, ..... .. . „
įsteigė baudžiavą, kurią Kristus įsakė, o Todėl daugelis baudžiauninkų bėgdavo iš pas suaugusį žmogų jie yra gen, a ,r P3® sua gus^ •. 

lijo įpėdiniai patarė išlaikyti.” Kaštelianas vienuolyno baudžiavos į kitus dvarus. Su tvirtesni nekaip pas vaikus. vld t^.u
: Jezierskis paguodė Lietuvos baudžiaunin- gautuosius pabėgėlius vienuoliai plakda- Kita kaulų savybė yra ta,

—Gut mornink, Malke! jaus neatpigs.
—Labas, tėve! —Na, tai kokiu spasabu
—Žinai ką, vaike, išklu- tas gali išeiti musų tautai 

močvk man vieną tautišką ant naudos, Malke, jeigu 
intarasą. Tautiškos gazietos mėsos praisas nesumažės, 
labai daug rašo apie tą slau- Ga* paliokai atiduos mums 
ną dainininką, Kiprą Pet- ',dmų. . ...
rauską, ką Kaune gvvena. Tu, teve, būtinai nori 
Sako, jam pasidarė ‘kokia apčiuopiamos naudos. Bet 
ten nelaimė. Taigi išvyro- menas, kun atstovauja Kip- 
zyk, Maike, kas jam ištikro r.as Petrauskas, nėra ap- 
atsitiko. Ar tik nenusivertė čiuopiamas dalykas. Mėsos 
jis trepais perdaug tautiško ar s\1.est?. J1S. negali pakeis- 
krapniko išmovęs? į1; Jls tlktai dvasi3 Pate£

—Ne, tėve. kai krupnikas _Maike mano dvaria tokius didelius vyrus laip- - ke’e nk?na py
tais nuverčia, tai tautiški
laikraščiai nerašo.

kus tuo, kad: “Baudžiava nėra vergija, Vo rykštėmis ir įmesdavo į vienuolyno iu- kad Jie sugyja, kada esti sužeis-
Įneš bajorai turi ant savęs karalių, o ponai sius pataisai. Daugelis nelaimingųjų tenai tiarba net ir?Mlaužti- Visai ki-
,ir baudžiauninkai ne tik visi kartu eina •__  - . . . „... .......... *7 „ taip yra su dantimis: kai dan-
prie šv. Sakramentų, bet ir karčiamoj po . ^J^davo, o JU ‘ J u ap- tis nujužta, tai jo nebegalima
nas prie to pat stalo valgo savo kepsnį.” grauždavo žiurkės. Žemaičių Kalvarijos sugydyti.
Vadinas, aukštieji dvasininkai manė, kad į domininkonai turėjo 100 dešimtinių že- Tik apatinė danties dalis yra
baudžiauninkas turi būti labai patenkin-į mes, dideles Srujos pievas, Alsėdžių eže- apdengta, štai kodėl neapsaugo- senesnl° amžiaus žmogų dau- 
tas, jei karčiamoje ponas prie to paties rą. vandens malūną ir šilopadubvsio dva- li dantys pradeda puti. Jei i tai glausia «e,Kla smegenys apie 
stalo valgo kepsnius, prie kurio mužikas Įreį j;ems prįklausė 70 šeimų Gaudžiau- nekreipiama dėmėsio- ui Per
kramto ašarotą duoną arba neluptą bulvę. tul.adav0 kėlu metusi risimi .datnu

Tokiais pamokymais bažnyčios atstovai vienuolynui? ‘ o šventadieniais dirbdavo kus dantis, mes turime juos
taip išauklėjo ir išmokė Lietuvos liaudį, savo laukus. Dotnuvos bernardinų vienuo- tinkamai ir prižiūrėti
kad ji ne tik nedių^ pasipriesin i skriau- j baudžiauninkai bėgdavo i Komaro ir šiandien yra gerai žinoma, 
dejams, bet dar bučiavo botagus, kuriais A • . - , „j j -j- i u • t.ponai ją plakė. Todėl svetimtaučiai kro- Oginskio dvarus, iurejo baudžiauninkų kad dantys didina labai svarbu
nikininkai turėjo pagrindą šitaip apibu- Kolainių ir Linkuvos karmelitai, Palėve- S^°if^be\'X bebuvo
dinti Lietuvos žmonių “gerbūvį.” “Vieni nio domininkonai, Raseinių dominmko- ‘ „endančio danties išjrel
jų pusnuogiai, kiti vos miline prisidengę, nai, Varnių rokitai ir daugelis kitų vie- Sri^eiTs X SugX Xi 
n; visi nubudę, susitraukę nejaukųs-jų nuolynų. , ištraukdavo lauk> ir viskas
akys įdubusios, žandai.įkntę. Jie neko ne- domininkonų vienuolynas tuo baigdavosi.

valdė 45 valakus žemės ir 62 gličias bau- ,'ls^ kab kita yra dabar- Jau 
džiauninkų. Kokiose sąlygose gyveno Ska- kiekvienas gydytojas, kiekvie- 
piškio vienuolių valdiniai, liudija vienuo- Iias dentistas bei šiaip apsiskai- 

1816 m iškul- žmogus žino, kad blogi dan-

ta kilbasa su raugintais ko
pūstais. O jeigu prie to da 
yra paintė šnapso, tai geres
nio pikniko nereikia.

tėve. Jis susilaukė jubilė- . neWa*^
J kala vimus, teve. Tu esi alka

nas, todėl tau norisi visu

—^Na, tai kas jam atsiti
ko?

v—Jam niekas neatsitiko,

jaus.
—O kaip tas išeina. Mai

ke? Ar tai reiškia, kad jam 
krupniko daugiau nebe-
lieįjubilėius reiškia sukak- Jie net Waug persivalgę, 
tu^, tęvi'' “a Todėl jie nori tik dvasinio
šventė, kada krupnikas lie- peno lslePintam sav0 sko'

pirma pavalgyt. Bet tie po
nai, kurie kelia Kipro Pet
rausko jubilėjų, nėra išalkę.

mui.
—Tai kam tu mane bala- 

mutini, Maike; kam tu sa
kai, kad tas jubilėjus yra

imi keliolika daromas musų tautos labui? 
-1 a Juk musų tauta nėra persi

valgius. Dvasiško pasilko 
iai nereikia. Ji nori gerų la
šiniu. ale ne kokio ten Rie

jasi labai gausiai.
—Sukaktuvės, sakai?
—Taip.
—O kas jam sukako?
—Sukako

metu. kaip jis dainuoja.
—Na. tai kam gazietos

anie tai rašo, Maike? Ar gi £

jaučia, neturi jokių minčių—ir tai vienin
telė jų laimė... Jie gyvena rusyse ir lūšno
se. Visą dieną dirbę ponui, jie lenda į dvo
kiančią pastogę ir ilsisi ant nešvarių šiau-
dų su vaikais ir gyvuliais.. Poną sutikę jie į^io^p® kk^įu D'un7įre tys gali pagimdyti įvairiausias 
eina pro sali akis i žemę nuleidę, tardami: :la iTigių eurų, kviečių įbou purų, šie- D
“tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus!” Aš no suvežta 360 vežimų, baudžiauninkai ^-Būtent. reumatizmo, sir-
negaliu atsistebėti, kaip dar jie gali gar- I atidirbo 918 dienų vyriškų ir 683 moteriš- Veikla' Fmonil lkaiė ‘1 
binti Dievą!!!” Tai štai, kaip globojo Lie- Is plecmmkų gauta nuomos 800 rub- Aemają žmonių skaičių
tuvos baudi Romos bažnvčios atstovai. pnį « bravoru pelno 2371 rub., iš karčia- ^į^ml^k  ̂h fakusims 

mų 4215 rub. Elgetoms ir beturčiams isda- užsikrėtimas, kuris buvo smar-
Užtardami ponus ir išgirdami baudžia- iįnta 72 rubliai variniais pinigais 18 ke- kiai Pradė->ęs plėtotis karo me- 

vą. kunigai ir vyskupai kartu gynė ir savoĮpaĮų duonos ir už 12 rublių kitokio maisto. tu‘ Užsikrėtę ta liga žmonės y- 
kišenės reikalus. Nes ir karaliai ir šiaip di- Jurgįs Latvėnas gavo 25 rykštes už keiks- ra nei šlokie’ nei tokie- ~ nei 
dikai nešykštėjo bažnyčios tarnams dova-. prieš perdėtinį laike rugiapiutės... Bar- sveikl’ nei lig?ny.s- veidas y" 
nu. Bažnyčioms, klebonijoms ir tris kmt.ns zmvnrvtAs kelinis išblyškęs, jaudinsi beveik vi-lynams nuolatos buvo dovanojami dvarai, "pu„k bažnX už nėiimąiš^žinrie^.
didėli žemių plotai ir kaimaiysu bandžiau-' groliai Baniuliai jau trečią kaitą nuplakti •’? puotaika visai bloga. Bet kai
ninku šeimomis. O šių gerybių kunigai jau rykštėmis, nes vis neklauso prievaizdos ir l*k ^akusmis užsikrėtimas yra

---- ---------- ------1... a._: „i - - - - -- r pašalinamas, tai tuoj įvyksta
__________ _____ ______ __ _________ . nepaprasta permaina. Kaip sa-
ninkų vyrų, o kunigų seminarijos dvaruo-i /.Toks gyvenimas buvo vienuolyno bau- koma, žmogus tarsi atgimsta: 
šfe dirbo 1.200 baudžiauninkų. Vilnjans|džiauninkaras. Turbūt, ne iš gero jie vog- pas jį atsiranda daugiau ener-
vyskupui priklausė ištisi valsčiai: Labapo-: davo bulves. Badas vertė juos jiekoti mai- gijos, jis palinksmėja. 
re, Molėtu, Sakalo. Tauragnų ir trys vals- X) ir tie elgetos, kuriems vienuoliai per čia bus pravartu pažymėti, 
čiai Gudijoj. Žemaičių vyskupui priklausė metus išdalino 18 kepalų duonos, ne iš ki- jog blogi dantys yra viena iš 
Ariogalos, Alsėdžių, Girkalnio, Eržvilko, to pasaulio ateidavo, bet tie patys bau- vyriausių priežasčių fakusinio 
Janapolės, Kaltinėnų, Kalvarijos, Krakių, džiauninkai senatvėje likdavo elgetomis, užsikrėtimo.
Lieplaukės, Mosėdžio, Pašv itynio, i Vabalninko klebonas taip pat turėjo ke-
įskio, A arnių ir Viduklės valsčiai. O kiek turįs kaįmu? baudžiauninkų, kurie vilko 

Tuose buvo baudžiauninkų, kiek turto Jie ^aug sunkesni baudžiavos jungą, negu a- 
sukraudavo j vyskupo ir kunigų aruodus? :pyli°kės ponų dvaruose.

Dažniausiai dantys genda pas

dantis. Dėl blogos priežiūros 
galis įgauti vadinamoji pyor- 
rhea. Tai dantų smege įų liga. 
Pyorrhea naikina žandikaulius 
ir gamina pulius. Nuo mažiausio 
palytėjimo tuoj pasirodo krau
jas drauge su pūliais. Jei nieko 
nedaroma, tai nuo tos ligos žmo
gus gali ir visiškai dantis pra
rasti. Todėl labai svarou, kad 
žmogus, kurio dantų smegenys 
yra labai jautrus (pūliuoja ir iš 
jų kraujas teka), tuoj kreiptųsi 
i dantų gydytoją. Priešingu at
veju jis gali visiškai dantų ne
tekti.

Pravartu turėti galvoje tas 
faktas, jog visa žmogaus kūno 
sudėtis nuolat kinta, žinoma, 
tas pats atsitinka ir su burna. 
Juo žmogus eina senyn, juo jis 
darosi silpnesnis. Jo plaukai pa
sidaro “sidabriniai” ir oradeda 
kristi, kraujo sudyniai sukietė
ja. raumenys pasidaro minkš
tesnį, regėjimas silpnėja, žo
džiu. artinasi senatvė.

Aišku, kad senatvėje vyksta 
ir pakitėjimai burnoje. Dantų 
smegenys atkrinta ir nusmun
ka žemyn. Tuo pačiu metu nu
sileidžia žandikaulis, todėl dan
tų šaknys išlenda Į viršų. Maža 
.o: dantys tiek susilpnėja, kad 
pradeda klabėti.

Tai vis nelabai malonus reiš
kiniai. Tačiau nebūtinai pas se
nus žmones dantys turi būti 
prasi). Jei dantys per visą laiką 
vra tinkamai prižiūrimi, tai ir 
senatvėje jie nesugenda.

D-RO GRAICVNO PAMOKSLAS.

Savo Sėbrą. DARBININKŲ.

Oregono valstijoj 49 že
miau zero.

Bostone pereitą sąvaity 
buvo taip šilta, kad langui 
reikėjo atsidaiyt, parkuosi 
žolė žaliavo. Tuo tąrpu vi 
dūrinėse valstijose buve 
smarkus šalčiai ir pūgos

Arizonos valstiją užgriu 
vo tokia žiema, kokios tena:

NŪS PAKORĖ UŽ KOJŲ.
Kurdų kalnuose, 

joje, buvo susidariusi gink-lnuo 
luotą gauja razbaininkų, su 
kuria Turkijos valdžia vedė

Minavo? neŽinOj°’ kad no- 0 ant ?al° j“k
' -Neklausinėk paiku da-

ta™ PotvXbo5 xn-o Kaune dainuoja. Taigi ne- 
kad tas Petrausko 
reikalingas lietuvių 
Jis reikalingas tik

tykų, tėve. Petrauskas yra . , 
prtistps todėl apie jį rašo. v,a1; *

—Maike. aš noriu, kad tu /„ -
man šitą b;zni išvirozvtum ^t^ntoi t;v
davadlyviau. Pasakyk ko- 
dėl man niekas tokios šyen- ba ant
tės nesurengia? Juk ir aš kSSu^tod
2U šmotas metų .ant amo- bje-dni žmcnįs. Ga|
nikos birbinu. Taigi ir aš ar- sakysi, kad aš neteisybę sa-tistas. Ir aš už dyką savo į '<> 
frentus palinksminu, o jis to-.-;™
UZ dyką turbut nedainuoja? tink

—Tas tiesa, teve; jam _N . • , , - M •,reikia gerokai užmokėti. kad “ įmk-
—Na, tai uz ką dabar jam nžfundvt užtai fundiia? Valuk mano ražu- uztunq>1 uzteL 

mo. Maike, tai magaryčios
reikaHngos tik tada, kada 
žmogus padaro kitiems ką 
nors už dyką; o jeigu jis

KATINAS SUKĖLĖ PA
NIKĄ TEATRE.

Vengrijos sostinėj, Buda- 
ima už savo darbą pinigus, pešte, pereitą subatą vaisty
tai yra streit biznis, ir dac bės teatre buvo statoma ko 
oi! mediją. Prasidėjus pirmam

—Tas irgi tiesa, tėve. Bet i veiksmu^, scenoje pasirodė 
nežiūrint to, tautininkai no- katinas ir stipriais žiburiais 
ri parodyt pasauliui, kad nugąsdintas šoko atgal ir 
lietuvių tauta turi gerą dai-, pataikė tiesiai Į aktorką. Ši- 
nininką. Taigi šitas jo jubi-įta nusigandusi suklyko ir 
Įėjus yra keliamas lyg ir puolė už scenos. Katinas 
tautos labui. tuomet šoko nuo scenos tie

—Orait, Maike, o kiek šiai į publiką. Sėdėjusios 
mes turėsim pažitko iš to vi- pirmose eilėse moterys ma

v?sįuP1J,,y kun“=al į 1817 m. ststant naują murinę bažnyčią, ę.ld?.lal Perb-Keieivis. nei saldo. Ir tieji, kūne ne-
•uie'o 29.000 baudžiauninku. Jėzuitų vie-iVabalninko klebono baudžiauninkai buvo „ sveikinu visus .......-----------------
nuoliu Lietuvoje buvo t,k 317 žmonių, o varomi aknKnų ska|dytį, žvyro kastį ir Keleivio stabo darbmm-
baudziauninkų jie turėjo 14,000. iplytų nešioti. Keturias dienas jie eidavo ku? ~ pradedant nuo ponų . _

Tai ve. kokią “laimę” Lietuvai atnešė ‘ klebonui baudžiavą, o dvi dienas turėda-.red^. ?n^ ir pa- skaitančioji visuomenė pa-
Rcracs popiežiaus tikėjimas! -vo dirbti prie bažnyčios statybos. Varg- nak^nlu sargu. Thatš all. įmatė, jog p. Redaktoriai iš

v i -- u.,. i. - šams nebuvo nei kada atsikvėpti. Nors Prie progos ačiuoju pp. jos tik tyčiojasi. Nieko ne-
X Z^2U11 bUV|- b i klebonas buvo paralyžio sutrauktam ko- redaktoriams, kad nors ret- duoda, o tik išmaldos reika-

KM T-f j0"1’ bet nuo J° aki^ nepasislėpdavo bau- karčiais, kadir sutrumpin- ‘ Jauja. . . - o T.
ap‘c džiauninku “nusikaltimai.” Tarnas vėžio- toj formoj, atspausdina ma-; Bec Kam as tai rašau? Li-

muzikams gaudyt bites ponų zemeje. Po- dayo ^plink bažnyčįą ratukuose, o kle- no straipsnelius! jSoni° nepagydysi, kuns ne-
nas be baimesga ėjo savo baudžiauninką bcnag nuoĮatos šaukdavo: “Aha, iaidaki, Gabiausis redaktorius įsi- kooperuoja, kuris siisirgęs
uzmtisti. pakarti, išmainyti į sunj. Jis tuie- panje dirbti tingite!” Ir pliekdavo sunkia į kūrybinius socialio Į*ors ir pasisaukia gydytoją,

baudžiauninkus obeline lazda. Už mažės- sugyvenimo darbus ir kai- bet į,aJ.(laufiau ,1S:
“Ahmnfinl1 nius nusikaltimus liepdavo eiti nuogais kada net sutrukdo progreso mano uz jį. Tokiam ligoniui

^roii PJnk keliais aplink bažnyčią. Pora lazdomis eigą. Tas, suprantama, ne- P3? gibonų vieta
,edint. ,a o z as dūk- pĮnkĮuctų špitolninkų turėjo sekti, kad nu- paeina nuo blogos valios p.' Lietuva nepriklausoma

er.’® V. S8?į?r.ls- ’ Un. niekas ne auę e kimi- eįtu tiesiai, nesirinktų švelnes- Redaktoriaus, bet nuo nuo- valstybe, « kui- amerkiecių
gaikscio Oginskio dvarų kcmisonaus Ve- nįo įr pe sirišt keli ^kudurais. vargio. .kūrybiniai darbai? šiaip taip
lenskio kuris Gruslaukes dvare buvo isge- A§trug šventoriaįs žvy?as ėsdavo kelių Todėl manau, kad korės- Cypdytas Vykdomasis Ko-
dmęs 50 mergaičių. Nei teismas nei kum- cdą tik vieną kartą apėjus bažnyčią, o pa- pondentai yra pageidantini mitetas atstatyti Lietuvoje

dtan?ni’hkskui krauJas nužymėdavo baudžiauninkų redakcijai. Bet aš tankiai demokratinę valdžią. Bet
ir kunigu bei vienuolynų dv aruose bau- kalvari asJ 4 apsiviliu, kada mano straip- laikraštija is to pelno netun,
dziavnmkai kente tokią pat, kartais dar J snelis kūrybinio turinio ne !tai ir L31 533 komitetas
žiauresnę skriaudą. Štai keliatas pavyz- Iš senovės raštų ir senų žmoniųpasakoji- prieštariaįjantis laikraščio i veikia ...............................
dziu, kaip dar nesena; gyveno baudziau- raų mes žinome, kokia sunki baudžiava bu- nusistatymui būna palaido-' Dr- sbuPO misija irgi 
ninkai bažnyčios tarnų globoje: ” vo ponų dvaruose. Bet jei kleboniių ir tag • p Įnamiršta; nors pasižadėta,

“Aluntos k'ėbonas Saunora, saulei ta- vi.cnu<#J? baudžiauninkai bėgdavo iš ku- ReŠakcįjos kaltas, kad *** nedatesėta. Anot adv. 
kant. raitas apjodavo savo lauką ir dir- pigų globos i ponų dvaras, tai aišku, kad leidėjai laikraščių nusiskun-
bančius baudžiauninkus mušdavo bizunu, ^ai buvo dar blogiau. \ įenuolynai savo dži j tiražas laikraščio
dar cakvdaira- ‘veršiai nraklenti” Karta ^dziaumnkus ne tik versdavo dirbti kagmet *ažėja! Mažėja dėl
cai .aKyaama,. ve.s.ai pragenu Kartą daugiau, negu kai kurių ponų dvaruose, t kad vi^omenė išauga iš
klebonas rattas uz Kazių ka.mo kun.gis- tet mažiau duodayo pašalpų trobesiams į£,k™ T p^nai
kių lauke mušdamas baudžiauninką, įsivi- statyti, mažiau rūpindavosi ligoniais, ir se- RadaVtnrini vi« Bar tphenp 
jo jį Į upę, ir šis ėmė skęsti. Klebonas, pa- neliais. Užtat ir baudžiavą

skaitė lietuviškų laikraščių, 
turi “auzas” (namus) ir ap- 
i-upinę rytojaus diena, o

panaikinus, šlOja

F. J. Bagočiaus—važiuoja į 
amžinystę taradaikin ai vei
kėjai. Tad viso labc jiems 
anapus grabo!

Dr. A. L. Gra’čuna*. 
Nuo redakcijos: R ie šito

to labo? Ar bučeriai atpi
gins mums porčapsą?

—Tokių dalykų negali 
reikalaut, tėve. Pragyveni- 

dėl Petrausko jubilė-

ne, kad katinas yra pasiu 
tęs, todėl sukilo ir klykda 
mos pradėjo bėgti. Nusi 
ando visa publika ir teatre 

o didžiausia panika.
gan
kilt

matęs, jog žmogus skęsta, ėmė šaukti žmo- dvarponiams priklausiusieji kaimai buvo Mažraščiais ir nusiviliusiais
niu pagalbos, kad skęstantį ištrauktų. Kad žymiai turtingesni ir greičiau prasigvve- gyvenįmu redakcijos nau-
isivijai, ui dabar ir ištrauk,-atsakė žmo- 5?: negT kleįonl«. >r vienuolynų bau- doj „ ,abai toIi atsitoiina
pivijd., u.1 U įsurtun., imu džiauninkai. Panaikinus baudžiavą, “ku- n.^ f;vrnin kocdiPninin trv-
nes, nes ant kunigo buvo perpykę. Bau- nigiškiai” dar ilgai nepajėgė išbristi iš venimo J Kasaiemmo 
džiauninkas, niekeno negelbimas, prigė- vargo ir jų kaimai per daugelį metų pasi- Run Mockaus pliurpa- 

Aišku, klebonui ne žmogaus buvo gai- liko vargingesni. }ų mėgėjai išmirė arba taiprė.”
la, bet nuosavybės, kuri žuvo. Bet visvien (Bus daugiau)

trumpas kelinaites.ipamokslo mes negalim nie-• • *1 • * T “ A i * 1 X •ko daugiau pridėt, 
vieną Amen.

tiktai

įsusilpo, kad jiems nei šildo,

Fairfield, Vt. — ^ereitą 
sąvaitę čia sudegė Bevato 
pieno ūkis. Ugny žuvo 35 
melžiamos karvės ir 2 ark
liai.

jis išvažiavo iš Ansonia. Conn. j Ma- 
_ , . .hanoy City, Pa. Girdėjau kad 1930
1 Urki- Į metais gyvenu Brooklyn, N. Y., bet 

to laiko jokių žinių apie j) ne
gaunu. Kas žino kur jis randasi ir 
kas su juo atsitiko, malonėkite pra
nešti, aš jums atlyginsiu. Mes paei
name iš Betygalos miestelio, Rasei
nių apskr., Kauno gub. (2)

Vaclovas Kaminskas 
3234 Liberty st., Ansonia, Conn.

NEBŪK ŽILAS
ISRODYK 10 METŲ JAUNESNE

Pereitą sąvaitę Washing
tane buvo paskelbtas sąra__________ __ ______ ___ _
sas tų biznierių ir profesio- koVą per 15 met^ Galų ga- 
nalų, kurie uzpereitais me je kurdaį buvo nugalėti ir 
tais gavo nemažiau kaip pi penki jų vadai pereitą są- 
$15,000 algos. ,vaitę buvo nužudyti. Jų la-

Pats pirmutinis stovi gel (vonai paskui buvo pakarti 
tonosios spaudos karalius' už kojų priešais gubernata- 
Hearstas, kuris per metu? (riaus namą, kaip įspėjimas 
ima iš savo korporacijom gyventojams, kad niekas 
5500,000 algos. nedrįstų eiti kurdų pėdomis.

Paskui seka judžių aktai- ’ » *11? A \ TIK* AI
ka Mae West. kuri per me-1 I AJlluS&vJlMAl

Sioux Falls mieste, South Chicagos universiteto na- 
Dakotas valstijoj, gauja rys, Dr. Moultan, kalbėda- 
banditų prieš Naujus Metus mas anądien fabrikantų 
įsilaužė į auksinių daiktų bankiete Washingtane pa- 
krautuvę, susprogdė seifą ir sakė, kad dabartiniu laiku
pavogė už $37.000 brang-.Jungtinėse Valstijose yra nebuv0 jau €r 2C metų 
menų. Paskui jie pradėjo-apie 9,000,000 bedarbių, ....
bijoti, kad jų sėbras Harold jeigu skaityti prie bedarbių Oregono valstijoj,
Baker su savo mergina ne- ir tuos, kurie dirba nepilną cham apylinkėj, 7 sausic Dadarė $480 833.
išduotų jų policijai. Todėl laiką. Jeigu tų neskaityti, temperatūra nukilto 49 laip- ‘ s jieškau brolio kazio seporai-
Naujų Metų dieną jie pa- jis sako, tai tiknj bedarbių zem.au zero. kas teis General Motors automo-
ėmė tą Bakerį su jo mergi- dabartiniu laiku bus tarp 5 Jai.Psnj sa^10 paga: bilių koiporacijos pieziden Amerikos valstybėj. Iš amato, kriau
na nuvežė i snroirstamosios ir 6 milionu O ieieu Diamo-; Fahrenheite termometro. tas Sloan per metus gauna čius. jeigu kurie žinote kur jis rauna, nuveze Į spiogstamosios ir o liuuuuų. jeigu pramu , «Q7d fino n in nadpiAiac dasl> malonėkite pranešti. Taipgi pa
medžiagos sandėlį, kur bu- nės atgijimas eis ir toliau North Dakotoj 32 žemiai knudecn> $325 800 J J jieškau ir_ kitų mano gimimų ir drau

Mea-

Pajieškau MARIJONOS RAGAU
SKAITĖS, iš Dubraičių kaimo, Augš- 
tosios Panemunės parapijos; atvažia
vo į Amerika 1912 m. Girdėjau kad 
gyvena apie Rumford, Me. ir ištekė
jus už Ragusko. Prašau ir kitų gimi
nių atsisaukt. Mano žmona mirė šia 
vasarų. Chas. Skaptauskas <2)

R. D. No. 2, Somerset, Pa.

APSIVED1MA1.
NORIU SUSIPAŽINTI su Lietu

vaitėmis tikslu apsivesti. Lauksiu ! stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa- 
laiško ir paveikslo. Aš esu gelžkelio naikina žilimą. Plaukų slinkimą ir 

Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtųdarbininkas. Plačiau paaiškinsiu lai 
šku. K. LAU (2)

Patrick, Sask., Canada.

vo sukrauta 3,300 dinamito tokiu tempu, kaip ėjo pas- zero. 
ir 7,500 parako, sumušė, kuriniais metais, tai ji netik- Į Montanoj 
juos tanai, peršovė keliais tai suims visus bedarbius,' 
šūviais, paskui uždegė kna- bet po 5 metų pasidarys' 
tą ir, pridėję kitą jo galą darbininkų stoka. Jis mano, 
prie parako, pabėgo. Mergi- kad Amerikai štokuos apie 
na buvo da gyva, todėl iš- 3,000,000 darbininkų.
šliaužė iš sandėlio ir pasi-j Reikia pasakyti, kad pra
šiepė duobėj, {vyko baisus monė nusiskundžia, jog iš- 
sprogimas, nuo kurio žemė lavintų darbininkų ir dabar 
sudrebėjo per 50 mylių, o jau trūksta.
Sioux Falls mieste langų iš----------------
birėjo už $20,000. Sprogi- 1936 METAI PASI2YMĖ- 
mas sunaikino sandėlį ir bu- JO POTVYNIAIS IR SAU- 
vusį jame banditą Bakerį. SROMIS.
bet jo mergina išliko duobėj j Klimato žvilgsniu 1936'

s pr»\
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
ati taiso žilus plaukus koki bu- 

_ . . Noriu susipažinti su lietuvaite tarp' vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už
Jeronimas Šeporaitis (2) 125—35 metų. Esu 35 metų, nesu tur-ljas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai

30.
Minnesotoj—22. 
Wyominge—20. 
Nebraskoj—-16. 
Idahoj—12-

Woolworth dešimtštarių 
[kompanijosprezidentas Mil-

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

Canada.

ler gauna $300,000 per me- cio?j^kiųUapsk?JcteigaudUkio vaJ- 
Įfnc; čiaus, Varculių kaimo. Prašau atsi-'
' vu*~- šaukti, turiu svarbų reikalų. Kurie

žinot kur iis randasi, malonėkite pri- 
. - duot jo adresų, busiu dėkingas.Caplin per 193o metus pa- Sabast. Valantinas,

Net Californijoj vietomis 1 darė $260.000. t 294 suydam st., Brooklyn, n. y.
pusėtinai pašalo. J Artkln. Rri«,hanp nt«5Pnin Pajieškau draugės MARĖS SLE-

i ;. Aruiui oriboane, nesenai KIUTĖE> štakerų kaimo, Biržų na-
Dėl šitokių šalčių žmonės |miręs Hearsta laikraščių rapijos. jieško jos Eva Podziuniutė,

pradėjo labai sirgti visokio- apžvalgininkas, gaudavo po rX^kX°o ppXlf ^iš^ko, 
mis ligomis. Chicagęje pe» J $260,500 per metus. kas žino kur ji randasi, meldžiu pra-
vieną sąvaitę mirė 299 as J šiaip didžiųjų kapitalisti- vs >žain Street, Gardner^as.-.

-r daug^au^ia. vis dė; dienraščių redaktoriai Pajieskau tėvo petro ambra- 
dįdėlių šalčių-Denvero mie-jgauna po $75)000, po $60, zeviči:aus, 20.metų aS juĮ^Į

Judžių juokdarys Čali

per vieną parą nuo in- 000, po $50,000 ir tt.gyva ir papasakojo viską metai Jungtinėse Valstijose fluencos žmonės,
policijai. Dabar policija buvo labai nenormalus. Iš 
jieško tų banditų. pavasario buvo baisus pot-

--------------- viniai, nuo kurių daugiausia
ANTHONY CUTRO, AR nukentėjo Naujoji Anglija 

ANTANAS KUTRA? ir kitcs Rvt^ valstijos. Ištisi 
miestai buvo apsemti, na- 

Pereitą sąvaitę NTew Yor- maį prįnešti dumblo, keliai 
ke buvo areštuotas 27 metų išardyti, susisiekimas nu- 
amžiaus vyras, kuris esąs trauktas. Nuostoliai siekė 
išplėšęs
New 
burst

SAULĖS SPINDULIAIS 
SUKA MASINĄ.

Amerikos
{suvažiavime, kinis

tingas ir turtų nejieškau. Su pirmu supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 
laišku prašau prisiųsti savo paveiks- ; pakelį už $1.00. Užsisakvk šiandien ir 
lų. kuri reikalaujant sugražinsiu. Ra- sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
šykite lietuviškai ar angliškai. (2) [patenkintas, jums pinigai bus sugr$- 

J. Miller 'žinti. Reikalaujame agentų.
827 So. Negley avė., Pittsburgh, Pa.

no Illinois valstijoj; prašau tėvelio 
atsiliepti, turiu svarbų reikalu. Taip
gi pajieškau tetų Onos ir Antosės 
Vyšniauskaičių: Ona po vyru Kuz- 
mickienė, A irtose — Irošauskienė; ir 
dėdžių Jono ir Baltraus Vyšniauskų, 
jie visi gyvena W. Pittston, Pa., pa-Nori Dalyvaut Ra

deko Byloje.
Tarptautinė komisija prašo 
leidimo ii Sovietų Rusijos. ,,

šiomis dienomis Maskvoje™• konsI™kclJos
sionns uienoniib jna&avy |aparatą, kuris saules spm- vo tėveli© Kazimiero kurlavi-

mnlrclinirrlrn eina >š Suvalkų gub., Balbieriškio pa HiVft.snuuntt.ų rapjjog, Mackių kaimo. Prąšųu visų 
įvyko atsišaukti arba kurie žino jų adresus,

[anądien Atlantic Cityje, Dr. malon^uPraAn®hk^usiu dgkin^ 
I Charles G. Abbott demons- 3307 Williams Street, Detroit, Mich.

prašau atsi- 
svarbaųs jums 

kur jis gj vena,
, , . TZ , ry J , • Isin^- Ket vis dėl to lieka ne- Z^dideiiardėki^' j° adres4' m
d aktorius Kari Radek ir I įgristas klausimas, kaip gau- Ant. Kuriavi&a,
sunkiosios pramonės komi- ti spinduliu apsiniau- 2522 SaJmon st” PhlladelPhia' Pa
šaro padėjėjas Gregonj kusią dieną. k------------------------------------------

džios agentai norėjo suim- ną o balandžio 30 die- 
taiį išklausinėti dėl plėšimų na buvo jau 80 laipsnių kar
ktose valstijose, bet New ščį0. Birželio 15 dieną sni- 
Yorko policija neprileido jų g0 sniegas, o 8 liepos buvo Piatakov. Tarptautinė kaiv..;nhn-L-o i...-z- ® • ji__ .-i .j...___

Pajieškau vaikino ar našlio apsive- 
dimui, nejaunesnio 35 ir nesenesnio 
45 metų; aš esu 37 metų, gerai atro
dau, turiu turto, norėčiau kad ir vy
ras butų pasiturintis. Plačiau paaiš
kinsiu laišku, ant rimtų laiškų atsa
kysiu kiekvienam. (6)

M. Balašienė
411 — 4th Street. Wallace, Idaho.

VALORTONE HERB CO-,
liepi. 4,

Box 305, Clinton, Indiana.

Nupigintos Knygos.
GYVENIMAS 

paveikslais...........
DAINOS IR

GIRTUOKLIO su
......................... 25c.

DEKLAMACIJOSPajieskau draugo gyventi ant far- _______ __ _____________ __
mos, turiu nemažų farroų be skolos, 'apįe pasaulini karų, jaunimo ir iuo- 
visus Įrankius ir gyvulius. Kuris my- kingos ...................... f?............ 25c.
lėtu gyvent ant farmos, atsišaukite. 
laišku. Aš esu 38 metų, našlė. „ KOVOlOJAS

- R. 1, Hart, Mich. Sovonorolas
PASAKŲ

Mrs. P. Sabbo,
UŽ TEISYBĘ. J.

.................................... 25c.
KNYGA: Raginis, Gri

gas, Velnio Švogeris, Gudrus Justi
nas .................... ............................ 25c.

LIETUVOS AŠAROS. Dainos.
................... .; 25c.

PAJIEŠKAU JAUNO VAIKINO 
nuo 18 iki 25 metų, kuris norėtų gaut 
darbų ir norėtų išvažiuot į kitų mies
tų. Man reikalingas vyras pagelbėt ‘120 puslapių, 
prie namų darbo. Jis gali dirbt dirb- I SAPNŲ KNYGELĖ,
tuveje arba kur kitur, o man pagel- Į sapnų..................................
bet liuosu laiku. Aš duosiu dykai1

išguldymas 
.......... 25c.

SPĖJIMAI LAIMĖS ir planetos,kambarį ir kiek atlyginsiu. Turi būt kada į ir .. 20c.’.
liškai arba lietuviškai. (2) KAZ^ RV KN\GLLt, kaip apsi-liškai arba lietuviškai.

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

prie jo. Kaip tik jie atvyko karščiausia diena iš visų me 
į. ta nuovadą, kur jis buvo tu—Bostono apylinkėj kar- 
uždarytas, policija tuoj iš-štiš siekė 100 laipsnių, 
gabeno jį per užpakalines šalies vidury vasarą buvo' važiuot Maskvon pažiūrėti, 
duris į kitą nuovadą ir pa- didelė sausra, sunaikinusi kaip šita byla bus spren- 
reiškė, kad jo čia nėra. Jus- farmerių javais ir palikusi džiama. Jei leidimas bus 
ticijos departamento agen- tūkstančius žmonių be duo- duotas, tai komisija prašo 
tai vaikėsi jį visą dieną ir nos. su ta byla palaukti, pakol
negalėjo pamatyti jo. Sako- Gruodžio 1 dieną apie j komisija pasieks Maskvą, 
ma, kad polici ja nori visą Bostoną buvo 22 laipsniai i Komisijon įneina Amerikos 
“kreditą” už to žmogaus su- šalčio, o 31 graudžio buvo' (Norman Thomas), Angli- 
ėmimą pasiimti sau ir todėl 60 laipsnių šilimos. ! jos, Francuzijos, Ispanijos,
nuo federalės valdžios a- —------------  Danijos, Lenkijos, Čeko-
gentų jį slepia. Kalė Plaukė Per Slovakijos ir Šveicarijos at-

To žmogaus vardas esąs i _
Anthony Cutro. Kažin, ar Upę 73 Karty. 
nebus ‘jis Antanas Kutra, iš Vokietijos 
lietuvis?

SEBEC EŽERE NUSKEN
DO AUTOMOBILIUS SU 

ŽMONĖMIS.
Dover-Foxcroft. Me. —

Pereitą subatą iš čia išva
žiavo Į savo kempę prie Se- 
bec ežero Carrol Wiles su

riujų organizacijų komisija 
kreipėsi Maskvon su prašy
mu, kad jai butų leista nu-

stovai.
Komisija prašo, kad jai 

butų leista privačiai su kali
niais pasimatyti ir jų kalbas 
užstenografuoti. Hitleris to
kių teisių tarptautinei ko 
misijai nedavė, kuomet Ber
lyne buvo sprendžiama

us v umcuju» pranešama 
šitoks Įvykis: Ruhro krašte, 
netoli Esseno, vienas giri
ninkas turėjo kalę, su kuria 
per 7 metus eidavo girios 
apžiūrėti. Šį rudenį jis ati- - . . .
davė ją savo draugui, kuris [ Reichstago padegimo byla, 
gyvena* kitoj Ruhro upės ‘bet demokratinėse šalyse 
pusėj. Tas ją iš pradžių lai- tokia praktika politinėse
kė pririšęs, kad nepabėgtų. 
Bet šiomis dienomis ji atsi-

bylose esanti pripažinta. 
Sovietų Rusija iš pradžių ir-

SOUTEĮj BOSTON

Kafeteria I

249 BROADWAY,
South Bostone. i

SMAGI VIETA PASIVAIšINT
Visokių Stiprių ir Minkštų į

Gėrimų ir Užkandžių.
Gera miera, puikus patarna

vimas. Vakarais, speciafiai pa
ruošiami užkandžiai. į

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

Frank Zarveckass 
Vincas Balukonis

Telefonas: 1 ark 3165
DAKTARAS

PAJIEŠKAU VYRO
DIRBT ANT FARMOS, kuris ga

lėtų karves melžti ir suprasti farmų 
darbų abelnai. Toks turėtų nuolatinį 
(steady) darbų. Atsišaukite tuojaus. 
Mokestis pusėtina. (3)

J. J. PLANBUNIS,
R. 1, Rowe’s Corner, Auburn, Me.

saugoti nuo apgavikų ............... 25c.
Kas prisius $1.00, gaus visas 8 khy- 

gas, bet jeigu kurie iš minė ,ų knygų 
kurios nors nenorėtų, tam atsiusiu
Salomona ir Mirties bausme. Kurie 
norėtų bile kurių vienų iš čia garsi
namų, tai turi pilnų kainsj. prisiųsti 
pašto štampomis.

P. MIKALAUSKAS.
248 W. Fourth Street, v 

SOUTH BOSTON, MASS.

Ar žinote, 
kas ?čia:

savo motina. Kempei tolėjo tedė , šuidukus įr buvo nu0 gi leisdavo svetimų salią at- 
but balius. Bet. po baliaus Jjo palejsta. Kaip tik jąjstovams tokiose bylose da. 
jiedu nesugryzo. Rykaus; paleidOi jį tuoj viena šuniu- gyvauti. Ar dabar Maskva 
dieną buvo duoto apie tai įi apžįojo įr įšoku; upįn tokį leidimą duos, da neži-

kori, ir netoli nuo tos kem- £, senaij pPaskuV jįl — 
peš rastą įlaužtas ežero Ie- lauRė įį ,asiėmė aį 
das, krnis buvo tik apie 2 š j k • jr 4, nupiaukė
coliu storumo, šenfas sura- pla(..ją ir sraunią įpę
do tenai nuskendusį auio- t j - persineše visus 7 šu- 
mobihų su motina ir sunu- *įas d jai j.
mi. Sebec ežeras vietomis kįjo pcrpIa^kti Kį!inga.

jį Ruhrą net 13 kartų.

A L. Grakunas:
Physician am! Snrgeon

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

3310 SO. HALSTED STREET, 
CHICAGO, ILL.

.»

»
S¥

labai gilus.

CHICAGOS LIETUVIU 
NELAIMĖS.

“Nauiie-

NUKRITUSI IŠKABA UŽ
MUŠĖ 2 PRAEIVIU.

EI Paso, Texas. — Smar- 
nos," Oak Forest prieglau- kus vėjas pereitą sąvaitę čia 
doj. Chicagoje. randasi lie- nuvertė nuo stogo didelę iš- 
tuvis Lechavičius. kuriam kabą, kuri krisdama gatvėn 
buvo nupiautos abidvi ko- du praeiviu užmušė ant rie
jos. Jis važinėja ratukais. itos, o kitu du sužeidė. 

Juozas Mažeika, kitas
Chicagos lietuvis, buvo sun
kiai sužeistas automobiliaus 
nelaimėj. Jis gulįs Westside 
ligoninėj su perskelta gal
va. Jo gyvenamoji vieta—
1816 So. Halsted st.

Prieš Kalėdas mirė auto- 
tomobiliaus nelaimėj sužei
sta Ona Mockurienė, 60 me
tų amžiaus lietuvė.

Antaną Mickevičių ani- 
į/.ė’ė banditai. Atėmė $40.

Kain n praneša

- t <,->» »-l VI '

Ll N I M t HJ,

Worcesterio Lietuvių Išdirbystės Alus

< Vtj,

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE** . .. ^* • * *< T!. ; '
, PRAŠYKltE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0„ Ine.
TELEFONAS
WorceBter—5-4334 ’r

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

BOSTONO APIELINKĖS ALAUS PARDAVĖJAI. KREIPKITĖS
CHARLES WĄISHVILLE. Brockert .Ale Distrib.

Telrphone: DEDham 1731.

KasrK

TAI “JUODOJO LEGIJONO” NARIAI PILNOJE 
SAVO UNIFORMOJE.

“Keleivio” Kalendoriuje 1937 
metams yra aprašytos visos ši
tų teroristų paslaptys. Kaip jie 
verbuoja savo armijai naujokus, 
kaip jie žudo savo priešus, kaip 
jie ruošėsi padaryt Amerikoj 
perversmą ir pasigrobti valdžią 
į savo rankas—viskas yra nu
šviesta “Keleivio” Kalendoriuj.

Tai yra begalo įdomi istori

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

Įsigyk “Keleivio” Kalendorių 
1837 metams ir perskaityk tą 
istoriją. “Keleivio" skaityto
jams kalendoriaus kaina tiktai 
25 centai.
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(eitas Puslapi*. KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 2- — Sausio 13 d.. 1937 m.Naujienos iš Kanados NEKROLOGAS.

Susitvėrė socialistų kuopa.

TORONTO.—Sausio 3 d. 
buvo sušauktas socialistinės 
minties lietuvių susirinki
mas, tikslu įsteigti “Naujie-

mieste šelpiamųjų skaičius 
nemažėja, bet kas metai di
dėja ir tas reiškia, kad de
presija nepasikeitė.

Toronto mieste šelpiamų
jų skaičius kas metai mažė-.liečiu Kliubą/’' kuriame bu- - į kad d

tų galima dirbu politiniais <ja mažėja į,L’lonoimoic iv cLImcti e/vuo. . - ........... ** _klausimais ir skleisti sočia 
lizmo idėją tarpe Toronto 
lietuvių.

Po ilgų pasitarimų priei
ta steigti socialistu kuopa, 
kuri palaikytų glaudžius ry- 

Lietuvių Socialistų

ir
amda dalinai didėja. Bet 

paėmus statistikos žinias 
bendrai, pasirodo, kad šel
piamųjų skaičius tarpe 1934 
ir 1936 metų mažai pasikei- 
ė, jei vienur sumažėjo, tai

SIUS SU Aliuvių oocm^vų padidėjo> reįškia, be_
sąjunga Amerikoje. Siame darbjŲ skaičius visai nežv- 
susirinkime į socialistų kuo
pą istojo 16 narių ir gana ______
veiklių žmonių, ui galima , Numatomi „ž^kymai.

darbių 
niai mažėja.

tikėtis sėkmingo veikimo.
Organizatorium išrinktas Car cijog vice.

ar«-. A. Fremeba nuUrimų i)rezidentas ’R g Ha„
4* Stankus, paudos atstovams pareiškė. 

„a,„,„t.„ a,-„ J. Jokūbu iių met(J vasarĮ0 mėne;
šio pradžioje numatoma

. r, ,. T . . . . i gauti didelis užsakvmas iš 
tis, A. Paulis. Labai girtinas ■ j;anados valdžios, paga- 
t.alykas .r tuo reikia dztaug- minti visokios

HAMILTON. —National

iždininku drg 
nas; kontrolės komisijon iš 
linkti A. Butkus, A. Kuniu- i wuti <lidel-

tis, kad susitelkė bulelis 
('raugų, kurie supranta šių 
(■ienų padėti ir socializmo 
įeikšmę ir pradėjo viešai 
(irbti tiek, kiek leis gyveni
mo aplinkybės.

Kviečiame ir kitus Toron
to lietuvius stoti i socialistų 
l.uopą ir padėti darbininkų 
? ienybės darbą dirbti.

Demokratiškumsa jau iš
garuoja.

Kanados liet. komunistai 
.- taigiai buvo pradėję pakei- 
sti savo gaires, bandė nu- 
1 rypt nuo diktatūros i de- 
i mkratiją. Bet kokiais su- 
i įetimais tas buvo daroma, 
i tsakymas aiškus. Sudemo- 
1 ratiškėjimo tikslas buvo 
tas, kad daugiau pasigauti 
sau pasekėjų, nes po prie- 
(anga demokratijos daug 
lengviau susirasti pritarėjų.
Ir tas jų sudemokratėjimas 11 
( alinai rado pritarimo ir 
jau buvo padarytas žingsnis 
prie vienybės ir solidariš-
1 esnio veikimo. Bet štai, Vi
tai netikėtai Kanadon apsi
lankė d-gas P. Grigaitis. Ka-
2 ados lietuvių didžiosiose 
kolonijose jis pasakė po ke
liatą prakalbų, apie demo
kratiją, socializmą ir prole
tariato diktatūrą. Atvyki
mas i Torontą dr. P. Grigai
čio ir pasakytos jo prakal
bos taip nepatiko komunis
tams, kad nuo tos dienos jie 
pasirodė jau ne demokrati
jos gynėjais, bet diktatūros

rusies vago
nų. Ar tas pareiškimas tei
singas, sunku atspėti, nes to
lau pareiškimų tankiai pa
sirodo spaudoje, bet dau
giau niekas ir nežino. Praei
tų metų lapkričio mėnesį, 
tas pats asmuo pareiškė kad 
National Steel Car dirbtuvė 
gavusi didelį užsakymą iš 
Anglijos, pagaminti įvairių 
kariškų ginklų, ir buk jau 
buvo pradėta įrengti maši
nos ir prisiruošimai prie 
darbo pradžios. Bet jau 
praėjo gana ilgas laikas, bet 
darbo nesimato ir daugiau 
apie tą užsakymą nieko ne
sigirdi.

A. S. Kavoliunas.

PALAIDOJ U S ANTANĄ 
KATKAUSKĄ.

Jis mirė, bet nuveikti jo dar
bai pasilieka musų mintyse.

Antanas J. Katkauskas paėjo 
:š Lietuvos. Raseinių apskr., 
Vytavėrų valsčiaus. Kiškonų 
laimo. Amerikon atvažiavo 
iries pat pasaulini karą, pir 
•niausią apsigyveno Maine vai 
stijoje, o 1917 metais atvyko i 
‘Vorcesteri. Čia velionis susipa
žino su Amili.ia šimkiute-Stan- 
kiene ir 1920 metais apsivedė. 
‘.Vorcestery jis Įrengė didelę ap- 
ėdalų krautuvę ir per 16 metų 
eikė prie skirtingų lietuviškų 

organizacijų ir buvo labai popu- 
’iarus. Velionis buvo nuolaidaus 
budo, su visais ir visame leng
vai susitaikydavo. Jis prigulėjo 
prie visų didžiųjų vietos organi- 

jzaciju: Lietuvos Sūnų ir Duk
terų, Birutės Dramatiškos Dr- 
įcs. Lietuvių Piliečių Kliubo, 
SLA. 57 kp.. LDS. 57 kp., ALD 
LD 11 kp., buvo šėrininku Wor- 
cesterio Lietuvių Suvienytos 
Draugijos ir per pastaruosius 
’5 metų buvo jos iždininku, taip
gi buvo iždininku ir Lietuvių 
“Credit Vnios.” Velionis buve 
bendradarbis ir uolus platinto
ms “Keleivio.” Jis mylėjo lite- 

’-aturą, pas jį ateidavo visokių 
pakraipų laikraščiai ir žurnalai 
ir iš Lietuvos. Ko knygynuose 
nebuvo galima gauti, tai pas ve- 
ioni krautuvėje galėjo rasti ir 
oasiskaityti. Velionis daugiau
siai prisidėjo ir prie 1935 metų

PITTSBURGH, PA.
Susiorganizavo lietuviai 

studentai.

Šiuomi norim painformuo- 
Pittsburgho ir apylin

kės lietuvių visuomenę, kad 
Pittsburghe yra susiorgani
zavęs Liet. Studentų Lan
kančių Universitetus ir Ko
legijas Kliubas, kuris ang
liškai vadinasi Lithuanian 
Intercollegiate Fratemity.

Šioji lietuvių jaunuolių 
lankančių aukštąsias moky
klas organizacija daugiau 
kaip vienų metų senumo ir 
kad pažymėjus savo meti
nes sukaktuves, rengias prie 
viešo didelio parengimo, 
kur musų studentai ir lietu
vių publika turėtų progą ge
riau tarpe savęs susipažinti

Humoristika
GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 

KNYGYNE.

GERBIAMIEMS MUSŲ KLE
BONAMS VIEŠAS PAKLAU

SIMAS.
Apie šventų eudų galybę.

Mes, vieni krikščionys kata
likai. matydami kad cudai ant 
musų griešnos žemės jau prade- • 
da išnykti, ir kad dėl to labai 
platinasi bedievybė ir nepavožo- 
iimas dvasiškam stonui, pasta- 
narijom paskelbti per vieninteli 
krikščionišką laikraštį “Kelei
vį” šitokį nužemintą savo pa
klausimą gerbiamiems musų 
klebonams, vikarams ir kitoms 
vožnoms asaboms:

Punktas pirmas: šventoj mu
sų Lietuvoj yra daug.cudaunų 
vietų, kaip štai Šiluva, Panemu
nis, Ožiaragiai, Durnaropiai ir 
kitos. Per škaplernas, ražanca- 
vas ir kitokius zupelnus atlai-

cudauną vietą? Jeigu jus to ne
padarysit ir kipšas musų šven
tąjį tėvą nusineš,
galėsime išvirsti šliuptarniai

j žodyną* listsvMluU angliško* ir ang
liškai lietuviško* kalbu. Sutaisė A.

I kalis. Abi dalis vienoje knygoje, 
i PsL 1274. Gražus tvirti apdarai >16.00

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.—
Račkius reikalingiausių žodžių ir 

lasikaibėjimu ši knyga sutaisyta taip 
engvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt anglis
tai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
iet ėieli sakiniai, pasikalbėjimai dar- 
•>o jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėm pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt Su fone- 
išku ištarimu ir g-amatika. Antra 

nadid'nta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas. Pusi. 95............ 35c
Etnologija arba istorija apie žemės 

tautas. Pagal Dr. H. fi&berlandą. 
parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba rases. Yra didelei
naudinga kiekvienam perskaityti Chi 
eago, 111., pusi. 667, Popieros vir
šeliai* ......................................... $3.00

Lietuvos Respublikų* Istorija ir £esa- 
lapia.—Šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1906 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li-
<os paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas ientlapis 
nurodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis vra padalyta į apskri
tus. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visa Lietuvą
iš lauko ir iš vidaus Kaina ____$1.0<
Drūtais audeklo apdarais .... $15*

Ar Buvo Visuotinas Tvartas?—Kaip 
Nojus galėjo surinkti į kelias dien

aus visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visų žemės kamuolį?
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastojMonologai ir Deklamacijos. Šioje kny

goj telpa daugybe naujų, labai gra- ______tęs, tai mes visi įjų ir juokingų monologų ir deklama-Havo arkoj sutalpinu? Iš kur ėmėsi 
it i šliuptarniais. cijų. Visokios temos: darbininkiškos, riek ^vandens, '‘są^žemę apsem-

revolincionieriškos, tautiškos, humo- 
Abejojančių Komitetas, ristiškos ir laisvamaniškos. Visos

‘Rambios, visos geros. Tinka viso 
kiems apvaikščiojimams, baliams, 
koncertams ir tt Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1214 m............25c

tų? Kur *as vanduo dabar yra? Kaip

surengimo aviacijos dienos la- , ., ... .
kunui F. Vaitkui. Jis mylėjo ?us mes ten ^vom P***18 ke-
prakilnius darbus ir daug prisi
dėjo prie įvairių didelių paren
gimų. nekalbant apie mažes
nius. 1931 metais velionis buvo 
pasirengęs važiuot Lietuvon ap
lankyt savo seną tėvelį, bet di
dėjant depresijai, susilaikė. Pe
reitą vasarą, išsikalbėjus su ve
lioniu. pasakydavo, kad neper-

KARTAIS REIKIA PASKU
BĖTI.

—Kur taip greit leki?
—Namo. Breikai išdegė, tai 

reikia skubėt, kad neatsitiktų 
nelaimė.liais—vyrai kelines pasiraitoję, 

o mergos sijonus pasikėlusios.
Daugeliui musų keliai ir dabar 
da nėra užgiję, o kiti gavom 
reumatizmą ir kitokių paralių. Vienas korespondentas mėg- 
Bet mes ėjom ir kentėjom dėl davo rašyt labai iigas korespon- 
to, kad jus. gerbiamieji musų1 dencijos savo laikraščiui. Re- 
klebonai, kamendoriai ir kiti,' daktorius visuomet jį bardavo 
tvirtinot mums per savo di- j užtai ir sakydavo, kad rašytų

TRUMPA KORESPON
DENCIJA.

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

žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, III. 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta........................................$2 5C
Inkvizicija. Parašė N. Guiev. Puiki 

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

Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu 
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak 
menų ir U.; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istorija. Chi
cago, Ui. 1993. pusi 209. Gražiuo
se audimo apdaruose....................$1.50
Materiališku Istorijos Snprsūuaa

Lapeliai iš prcletariškos fuosofijos 
Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imta iš Greilichc. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston,
Kaip Tapti Suvienyti) Valstiją Pttto 

čiu? Aiškiai išguldyti pŪietystū 
įstatymai su reikalingais klausimais ii 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida .. — •••• ....... • • Ms
Džian Bambos Spyriai.-— Ir kitos fo- 

nės. Daugiau juokų, negu Ameri

iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos nedali 
atsakyti jokia kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškia; išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ii 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na • • — ....... 25c.
Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka

ralius. Knyga tik ką apleido spau
dą. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui.
Įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 puisapių. 
Kaina ........................................... $2.59

Kokius Dievus ž monės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo.
Knyga stambi ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.09 

i Drūtuose audimo apdaruose ___ $1.25
žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems
(s įvairių šaltinių surinko J. Laukis, 
rifaieago, III. 1911 m., puslapi; 392 
Popieros viršeliais ................... $2.00

Terausią. jaučiasi, ta niekad šventablyvus pamokslus, kuctrumpiausia, nes neįdomios
^nusiskundė kad serga. Gydj- įad ,os v,ews ,-vr,a t*“*““ ! smulkmenos padaro labai nno- 5n*£*gį.*j5
toju vengė ir mažai pas juo* ^aunos’ ir Jei ^as ^uri kokią į bodu skaitymą. Taigi sykį tas pasikalbėjimai, humoristiški straips- 
lankėsi. Tik smarkiai skaus- ch°le^ tai atsigėręs iš eudau-: korespondentas parašė visai Antra
mams kankinant sutiko važiuot no f1^10 ^ndens ir apieravo-(trumpai; “Pas mus įvyko už-
i ligoninę. Bet nepadarius ope- jęs k_ok> rubl? P01}111 dievui ant puolimas. Kunigas rinko bažny- Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto-
racijos, gruodžio 27. 3 vai. ryto, £arWs' »■““ ®veik«t kaip krie- įčioj pinigus. Banditas jį peršo- jos paveikslų, 126 puslapiai, kai
ru irė. sukakęs 45 metu amžiaus’. llas ir gaus da ZUPeln^ gnekų ’vė, O parapijoms jį taip primų- na Švento Antano Stebuklas. Dviejų vet-

atleidima už pasileidimą. • šė, kad vargiai pasveiks. Ir ge- “O. S. S." arba šlinbl™ išlaimėt- I kimų komedija. Perstatymui renčia
Volinnic rvoblrr. vmrjno Amili » . ‘ x - - * i • Vieno akto farsas, labai juokingasIto aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo-v elionis paliko žmoną Amui- Punktas antras: Kita tokia i-ai tokiam rupuzei.’ - — -

įą. sūnų \ ytautą 13 metų, dūk- pamačlyva vieta yra paliokų !---------------------------
terį Eleną 15 metų ir podukrą žemėj, čenstakavos mieste, kur 
Amili.įą Stankiutę-Jankauskie- faunas kunigas Macochas di- 
nę. \ elionio tėvelis mirė Lietu- džius eudus darė ir visokius a- 
voje du metai atgal, o motinėlė i vingalvius nuo ligų gydė. 
paliko Antaną vos 13 metų am
žiaus. Punktas trečias: Trečia bai-
’ Velionio karstas .buvo ap- siai eudauna rietą yra Liurdos 
klotas gyvom gėlėm, nuo šeimy- miestely, bedieviškų prancūzų 
nes, giminių, pavienių draugų sliuptamiškoj respublikoj, 
ir nuo draugijų. Vienas labai Punktas ketvirtas: Visos ga- 

zietos rašo, kad brangiausis mu-

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

oaveikslais senovišku liekanų ir5-kiaig
spalvuotais gražiais žemlapiais. 
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2 50

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

garbintojais, ir tokiais pat 
i meižtų meisteriais, kaip ke
li metai atgal. Šiandien pa
turėjus į “Liaudies Balsą” 
pamatysi užgauliojimus ir 
išniekinimus tų, kurią pri- 
jaučia demokratijai ir d-gui 
Grigaičiui. Ne vien tas, 
šmeižiama ir Lietuvos So
cialdemokratų Raitija ir jos 
t adai, ir visokiais nešva
riais budais bandoma dis- 
kredituot visa socializmo 
idėja. Suprantama, tokie 
šmeižtai nieko gera darbi- 
i inkijai neduos, bet aiš
kiausiai parodo, kaip tie 
< raugai komunistai mažai 
s apranta ir pačios demokra- 
tijos reikšmę.

Bedarbė Kanadoje mažai 
keičiasi.

ir uzmegsti geresnius ir 
draugiškesnius ryšius.

Tas musų pirmas pasiro
dymas lietuviškai publikai 
yra rengiamas sausio 13 d. 
Lietuvių Mokslo Draugys
tės svetainėje, 142 Oit st., 
Pittsburghe. Nuo baliaus vi
są pelną skiria įrengimui 
Lietuvių Kambario Pitts
burgho Universitete.

Todėl lietuviai studentai 
šiuomi kreipiasi į visus ge
ros valios lietuvius ir širdin
gai prašo nuoširdžiai pa
remti musų rengiamą balių 
visais galimais budais. Šis 
musų pirmo parengimo pa
sisekimas pažadins musų 
studentiją ateity daugiau 
darbuotis lietuvių reikaluo
se.

Prie to norime pastebėt, 
kad kai kurie Lietuvių Stu
dentų Kliubo nariai yra žy
mus footbolės lošėjai ir da
lyvavo Pittsburgho Univer
siteto “tyme,” kuris lošė Ca
lifornijos “Rose Bowl.” Jie 
gryžo iš tolimos Califomi- 
jos su laimėtojų “laurais.” 
Ir tie pasižymėję lietuviai 

kad dalyvaus

žymus vainikas matėsi nuo ve
lionio draugų. Išlydint iš namų 
prie karsto pasakė trumpą pa
reiškimą F. J. Bagočius, SLA. 
prezidentas. Ant kapų pasakė 
atsisveikinimą lietuviškai ir an-

sų šventas tėvas yra nukritęs 
nuo kojų ir rėkia gvoltu, kad jį 
ratavotų; susišaukė- bedievius 
daktarus, ale jokios rodos nega
li gauti. Iš visko matyt, kad

gliškai. Apipasakojo velionio velniu* parsidavę masonai aplei- 
darbus ir pasiryžimus, ne vie- do « savo burtais, idant galėtų 
nam išsiveržė gailos ašara. sau didelės patiekos iš musų nu

liūdimo turėti.
Į kapus velionį palydėjo apie Punktas penktas ir vožniau- 

100 masinu, tai pirmas toks Įvy- gjg. gjtuo punktu mes statom 
Kis \\ orcestery. kad tokia skait- . paklausimą visam musų dvasiš- 
inga minia palydėtų lietuvį į );ani stonui: Kodėl musų šven- 

kapus. Velionis tapo palaidotas |as tėvas nenuvažiuoja su savo 
H epe Cemetary (Vilties kapi- lįga j katrą nors stebuklingą
nėse) be jokių hažnytinių apei
gų. Laisvai gyveno ir laisvai 
nulydėtas į amžiną pailsį. Ilsė
kis Antanai ramiai, nes tavo rū
pesčiai jau baigti.

J. A. MO-TIS.

i

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

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

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

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

reina? *
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?

Tūkstančiai darbininkuc
gyvena iš pašalpos. Trijų 
lietų laikotarpy, kaip pa- 
( uodą spalio mėnesio statis- 
t kos žinios, valdžios lėšo- 
nis šelpiamųjų skaičius bu
to sekamas:

Montreale, 1934 m. spalio 
nėn. 158,903: 1935 m. 160,-j lošėjai netik 
813; 1936 m. 168,246. jšiame baliuje, bet jie papa-

Toronto, 1934 m. spalio sakos iš tos tolimos kelio
nėn. 92,582; 1935 m. 86,-’nės ir lošimo įspūdžius.
£68: 1936 m. 76,336. į Dar kartą prašome nepa-

Nors yra manoma, kad • miršti studentų rengiamo 
laikai gerėja ir bedarbių baliaus, sausio 13 d. Visi at
skaičius žymiai mažėja, bet šliaukykite į LMD. svetainę, 
tukšfiau paduotos skaitli- 142 Orr st., Pittsburgh, Pa. 
rėš parodo, kad Montrealo Kviečia Lietuviai studentai.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA

VVAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1936 METAMS.
los. Mačiulis — Dirminiakaa,

9<lfi Prescott St. \V atike "an. III.
f. Kužinskas — pirm. pagelbininkas.

821 Prtscott st.. Waukt‘K*n. III.
Suzana Gabris—nutarimų rašt.

730 MeAlister avė., (Vaukegan, III.
Emilija Kernagis—turtų rašt.

720 Vine Piace, VVaukegan, III.
K Vaitiekiinas — kasieruia,

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

Jurgis Petraitis, Z. Gąbris.
Knygiai:

K. Dambrauskas, J. Gauranskas.
Maršalkos: ’1 *

G. Grinius, J. Skripka.
Susirinkimai būna paskutinį nedžl- tų

dienį kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų, 
Lioosybės Svetainėje, kamp. Kth ir 
Adams St*., Waukeg*n. HL

rietą ir neišsigydo per šventą 
eudų galybę? Jeigu jus, gerbia
mieji musų dūšių ganytojai, 
tvirtinau kad prastam žmogui 
tenai gali ataugti nauja galva, 
aklam atsidaro akys, o nebyliui 
sugryžta kalba, kad vėl galėtų 
bliuznyt, tai šventas tėvas dar 
greičiau galėtų pasveikti, ba jis 
šventas. Kai prastas žmogus pa
sveiksta, tai niekas tos eudų ga
lybės nemato ir nežino, ba nie
kas tokio žmogaus nepažįsta; 
tik kunigų gazietoe apie tai pa
rašo. O jeigu šventam musų tė-. 
vui naujos kojos išdygtų, tai vi
sas svietas apie tai kalbėtų, visi 
bedieviai atsiverstų prie musų I 
vieros šventos ir neštų savo pi
nigus ponui Dievui ant garbės. 
Butų netik garbės, ale ir biznio. 
Kožnas klebonas tada galėtų tu
rėti po tris gaspadines, nes pi
nigų parapijonįs daugiau sudė- 

Taigi mes klausiame jūsų,
mieli kunigėliai, 
nuvežat šventąjį

kodfl jus ne- 
musų tėvą į

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
vų? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei 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- 
kų.

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

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

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

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

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

KELEIVIS
253 Maas.

t
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KAS ClKDEli LIETUVOJE
( Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

Kauno Gatvėse 10,000 Apleistų Vaikų.
_______ i

Kauno laikraščiai prade- gatvės vaikas nekviečiamas, i 
jo svarstyti opų klausimą: Gatvės vaikas, tas niekam 
kas reikia daryti su apleis- nereikalingas sutvėrimėlis, 
tais vaikais, kurių pilnas e- su veik permatoma pageltu
os Kauno miestas? Jie va- šia oda, su mėlynais paa- 
giliauja, meluoja, arba stab- kiais, su raudona šašuota 
do praeivius ir stačiai aky- nosyte (oro ir maisto stokos i 
plėšišku budu reikalauja pi- pažymiai)—jis pro krautu-: 
nigų: “Duokite litą! Jei ne- vių vitrinas mato tiek var
duosite, padarysiu gėdą. džių ir gražių dalykų: štai 
Šauksiu per visą miestą, kad vaisiai, štai koki gardus py-
esate mano tėvas ir neduo- 
dat man valgyti.”

Buržuazinio budo žmo
nės, kurie j gyvenimą nesi
gilina, kaltina tų vaikų “iš
tvirkimą,” visai negalvoda
mi, kodėl jie “ištvirikę.”

Kitaip Į tuos vaikus žiuri 
“Lietuvos Žinių” bendra
darbė K. L—tė. Ji teisingai 
pabrėžia, kad čia kaltos 
buržuazinės santvarkos są
lygos. Ji stačiai sako, kad 
gatvės vaiko šauksmas, 
“duokit litą,” tai apkaltini
mas metamas visuomenei. 
Tai galingas balsas nelai
mingų vaikų, kurie prieš ju 
pačių norą
pasaulj ir išmesti i gatvę be 
jokios priežiūros, be globos 
ir dagi be pastogės.

ragaiciai, čia saldainiai, o Į 
šičia kokių gražių žaisliukų 
oilnas langas...

Todėl ar galima kaltinti 
gatvės vaiką, kad jis mal
dauja praeivių pinigų, ir 
?avęs kelis centus bėga i 
saldainių krautuvę? Ar ga
lima ji kaltinti, jeigu jis ne
gavęs išmaldos eina vogti, 
kad galėtų patenkinti savo 
vaikiškas silpnybes? Juk 
ne jis kaltas, kad jis alka

Darys Nužudytų Žmonių Veidus. Butą ir Lietuvoje “Sodomos ir Gomoros.”ŠIURPI BEDARBIŲ PA
DĖTIS TAUTININKŲ

LIETUVOJE. Sena Įegen(ja pasakoja, |bažnyčios... Toje vietoje,
Šiomis dienomis Kaunan kad kadaise Balsiuose buvę i kur buvo karčiama, ir dabar 

atvyko bedarbių delegacija 5 bažnyčios. Pati pirmoji i niekas neauga — tik lekiam 
bus pastatyta Vytauto, o ki-itis smėlis, o kiekvieną Ve- 
tos Lietuvos-Lenkijos ka- lykų naktį jie keliasi iš že- 
ralių. Tad senoje dievų mės ir eina gorčinėmis ii 
šventykloje, kur 100 vaidi- stiklais skambindami...” 
lučių amžinai kūrendavo' Tai tokiomis pasakomis 
šventąją ugnį, išaugęs ro- kunigai mulkina tikinčiuo- 
miškų bažnyčių miestas. Da- sius žmones. Pasaka labai 

i ir nuvargę. Kiti 3 šiaip-taip į bar bet gi ten nėra nei baž- durna, nes ji ir patį Dievą 
j pasiekė Kauną. Jų tikslas nyčių nei miesto. Viskas iš- pastato neišmanėlio vieton, 
i buvo išdėstyt Darbo Ru- nykę.- Tik senoje prekyvie- Naikindamas vieną karčia- 

tės vietoje stovi šventoje mą, jisai sunaikino penkias 
Fiioriono statula ant aukšto savo bažnyčias. Kurgi jau 
medinio stulpo. O kur stove- čia protas? (Bet tose pen- 
jo pirmoji krikščioniškoji kiose bažnyčiose galėjo būt

iš Šiaulių. Neturėdama ke 
lionei pinigų, delegacija iš
ėjo iš Šiaulių pėkščia. Išėjo 
iš viso 5 žmonės. Bet kol at
ėjo iki Kėdainių, du bedar
biai jau krito ir nebegalėjo 
toliau eiti—taip jie nusilpę

mams šiurpulingą bedarbių 
padėtį Šiauliuose. Jie papa
sakojo štai ką:

Bėdaibių Šiauliuose yra 
daugiau kaip 2,000, nors 
tautininkų spauda rašo, kad 

!nei tūkstančio nėra.

bažnyčia, ten stovi tik ak
meninis aptvaras — švento
rius, keli palinkę kryžiai, 
kelios pušelės ir kiti me
džiai. Tai visa, kas likę iš 
senojo bažnyčių miesto. 
O tai atsitikę todėl, kad se-

čia parodytas New Yorko kriminalinio biuro viršininkas Wil- 
kinson su moliniu veidu, vaizduojančiu jį pati. Tas biuras da- ' Iš tų 2,000 bedarbių, tik 
bar darys tokius veidus visų nežinomų žmonių, kurie bus atra- į 100 gauna prie viešųjų dar- 
sti piktadarių nužudyti. Tie veidai bus laikomi tame biure, kad bų padirbėt vieną savaitę
atsiradę giminės ar pažįstami galėtų išaiškinti jų asmenybę. į per mėnesį. Jiems moka į njejj Balsių gyventojai buvę
----------------------------------------------------------------------------i dieną tik po 1 litą, kas A- “ni,aminai ’ TT^ tai inncUŽ SVETIMUS DOLE- j DĖL ISPANUOS KARO merikos pinigais reiškia 10' nU° eminerl*
RIUS NUSIPIRKO SAU 

DVARĄ.
Panevėžio apygardos tei-

KAUNE BUVO MUŠ
TYNĖS.

‘Aldonos” kavinėj, Kau-

i centų. Taigi per sąvaitę be
darbis gauna 6 litus. Iš to jis

... . . , smas prieš Kalėdas nubau- ne, dėl Ispanijos vidaus ka
nas, kad jam niekas gardės-ijė sukčių M. trim metais ro įvyko gana smarkios mu- 
mo kąsnelio nepasiūlo. ! katorgos užtai, kad pasisa- štynės.

Juk kaip dažnai mes, ap- vįno savo švogerio pinigus "Kaltinamuoju dėl tu muš- lankydami - * -« - . . , j .
mą, nunesame

pažįstamą sei- iš Amerikos ir nusipirko sau tvnių buvo patrauktas pil. 
ne vaikučiams dvarą už juos. Azinciana.

buvo atnešti i ši Amerikoje! Gruodžio 21 d apylinkės
tęs—zaisnuKą, Knygutę... o JO SVogens siuntė Lietuvon teisme Azinciano bvla buvo
juk tų musų pažįstamų vai- pinigus į siuntinius ivynio- sprendžiama, 
kutis dažnai viso ko perte- jęS įr prašė už juos nupirkti Br. Kalvaitis.

(kęs: sotus, gerai aprengtas, įam> amerikiečiui, dvarą Svarstant bvla paaiškėję Rusijos miestuose po karo I tun ir žaisliukų ir knygų. Ir Lietuvoje. Tuo tarpu tas a- kad dėl muštynm esąs kal

Jį gynė adv.

daugiau pasileidimo, negu 
vienoje karčiamoje.—Zec.)

VILKAVIŠKY ĮLŪŽO 
NAUJA SALĖ.

Kuomet parapija tik pra
dėjo statyti viduryje miesto 
modernišką, dviejų aukštų 
salę, mieste buvo pasklidęnuodėmingi. ’ Už tai juos

“Dievas bausdavęs maru.”, , . ,
Jų karčiamą nugramzdinęs į ?andM? jog su namo planu 
į žemės gilumą. Bet leiski-jne yibkas t\alkoje. n namą 
me apie tai kalbėti pačiai I Pastac.us gal. būti kuriozų.

- . . t žemės gilumą. Bet leiski
turi pasisamdyti butą, apsi- me apįe taj kalbėti pačiai, D , , - . . . ,
myna visą mėnesį. Visą mė- lišgseno Apylinkės žinovėse- i!ams ne,bH™ “kėta.ir Peie‘- 
nesį uz 6 litus, tuo tarpu kai nnun ian arti 1OO mPtn gruodžio viduryje jruos-
tautininkų tūzai ima po i i( T-, - Itoje salėje buvo manoma
3,000 litų į mėnesį ir tai‘TTirSo vaidinimą,
skundžiasi, kad jie mažai ktJ -S“'ga' dart’“llnkam

ena. iciamme
Bet bedarbiai ne visi gau- -

,euarx-.J bebaigiant paskutinius dar- 
dienas, naktis n į^s, prasidėjo n#*nanrast»<nepaprastas

_ p 11 rri9<
negauna visai nieko. Tai i“»metus. Karčiamoje bu-:^Sįmdę, darbin.n'
kaip gi jiems gyventi?— niev. P4nikoJe aP1^" salę,
klausė delegacija pas Dar- ls43es§» sdavo Pasirodo, jog įlūžo lubos

ną ir po 6 litus. Daugumljų Taip gerdavo poškėjimas ir

šitokių “bezprizoimikų” ir- ‘ vis tik... norime jam suteikti merikietis mirė, todėl jo tas ne Azincianas bet kitas bo Rūmų ponus.
« »z\ ♦ i z»> a « I m I—. w«««z-v ' z-J A /-J v A z-v-<~- z~v ( ' A » t a a m ■■ ■ w • . •• i w -w—kgi b^ tūkstančiai. Ir buvo dar džiaugsmo. Gatvės vai- švogeris M. tuos pinigus pa- (asmuo. Prieš Aziicianą by- 

dideho rūpesčio, ką su jais. kų nelanko nei turtingi dė- gisavino ir nusipirko dvarą ja nutraukta, o keliama
daryti. Bet Sovietai puikiai dės, nei Kalėdų senukai. Tai savo vardu, 
šį klausimą išrišo ir iš nelai-: ar galima pasipiktinti gat- Mirusiojo seserys dabar 
mingų, pamestų vaikų, iš-į vės vaiku, kad jis brutaliai iškėlė tam M. bylą. Jis gy- 
auklėjo pavyzdingus pilie- reikalauja sau tų tikrai jam nįsį pinigų iš savo" švogerio 
čius. Tuo tarpu šventoj Lie- priklausančių teisių ne tik negavęs, o dvarą nusipirkęs 
tuvoj niekas jais nesirūpina, elgetuoti, bet ir gauti išgy- savo’dolerius, nes ir jis!
“Lietuvos Žinių” apskaieia- venimo nors kiek džiaugs- seniau buvęs Amerikoje, 
vimu, Kauno gatvėse tokių mo. Ir jei jo reikalavimai Tačiau mirusiojo ameri- 
nelaimingų vaikų šiandien bei džiaugsmo supratimas kiečio seserys pristatė teis-oi* toi • i **i i • _ 1

prieš kitą asmenį.

(pačias, vaikus ir... už tai jr stOgas Varžtai, kurie lai-
Darbo1 Rūmų ponai pri- Juo^zeme_ pralijo. Tie gir-,k- iu|jag> neatlaikė. Dabai

žadėjo tuo reikalu “pasiru- jpoltiiąi vle_n3 Velykų rytą, teisinamasi, jog suklysta, 
kada žmones susėję [ baž- kiek ši’k,aJi/a butu» į 
nycią meldėsi, kuomet kum- dal.ius> jei tas triukštėieji- 
gas su tikmciaisiats ėjo apie mas bulų įvykęs publikai su- 
baznyctų, jie išgėrė po pusę IgMnkusFlileito savivaldy-

žadėjo 
pinti.” Tai ir viskas.

SKAUDI NELAIMĖ.
Šiomis dienomis Deltuvos 

valse., Saliečių kaime užsi-į 
degė linus minant pirtis. 
Vietinis ūkininkas Jonas 
Tomašauskas, begesinda-

VISŲ ŽINIAI.

labai. m ui laisKus, hunuos ra. ra- v
Sako: tas vaikas, kurj nerupestm- šęs Amerikon savo švoge- "T
Musų inteligentiškosios ga aukle numetė ant grindų rįuį pranešdamas, kad pini--didesnėm hgos komphkaei- 

visuomenės vaikams dažnai ir dėl to vaikas išaugo kup- gug, priėmęs ir dvarą iam J?0!*, -\ukentejasis guli ap- 
suruošiami vaikų spektak- rotas? Visuomenė yra toji nupirksiąs. sknties ligoninėje,
liai Valstybės teatre ‘ ir vai- auklė, jos pareiga rūpintis, Tais laiškais pasiremda-
kų seansai kinuose. £5et i ten kad v aika.. neiskrikti^* mas, teismas pripažino M.

esą nemažiau, kaip 10,000. yra iškrikę, tai... ar tai kai- muį laiškus, kuriuos M. ra- ma1 1 . ,
Snkn- tas vaikas, kuri ripninestin- a_ rankas. Yra rimto pavojaus

KAIP DAVATKA VOGĖ 
ROKIŠKY VERŠI.

MIKAS PETRAUSKAS
kaltu ir nuteisė trims me- UT . SERGA.
tams sunkiuju darbų kalėji-!. . prT'
mo. Ot, tau ir dvaras! sa, kad Mikas Petrauskas

__________ sunkiai serga.
ŠV. VINCENTO “PRIE
GLAUDOJ” MUŠA IR

KOLIOJA. jv gyvujįų rinkos Rokišky
Kaune yra sy.^ Y incento nuo karvės nuklydo teliu- 

ir Povylo katalikiškoji prie- kurį pasigavo vieno TT, - , • ,
glauda, kur neva “globoja- kaimo dievobaiminga mo- į]??.er<es apskrity, kas ne- 
mi” beturčiai ir pavargėliai, terėlė P., ir surišusi pasigul- deldl«nis žmones girdi ne 

Bet kaip šita kuniginė įs- dė į savo vežimą. Kai savi- Pamokslus, bet klenkaliską

AGITACIJA BAŽNYČIOJ.
Bagaslaviškio bažnyčioj, ŠLIUPAS APSIGYVENO 

KAUNE.
Lietuvos laikraščių pra- 

ne nešimu, D-ras Jonas Šliupas 
apsigyveno Kaune.

taiga “globoja” nelaimin- ninkas pasisėdo telio tai pnes pažangiuosius, tai parodo šis atsi- žmonės nurodė, kas jį įasi- ^us .la.ik^ius^ Kadangi: Rozalimas. - Iki pat Ka-’ 
tikimas: gavo ir kur jis yra. Davatka ^uni?!n1^ laikraščių žmones šalčių čia dar nebuyo.

Gruodžio 11 d. apie 1 vai. bandė užsiginti ir sakėsi, tai jiems pra- Todėl ukįninkai, kun^įu-
naktį jos kieme ant plikų kad telį jį pirkusi. Dabar a- ^^^ty net k^m ko- VQ nebaįgę arti dirv^p- Ja- 
akmenų pusnuogė moteris pylinkės ‘teismas ją, kaip Klom sanKclJom uztai- !bar baigia iasarti.

.-luvo.Pi™!; ROKIŠKYJE SUDEGĖ 1-------------- ---------------------gulėdama šaukė: 
mušė, mane musė! 
pakviestas budįs policinin
kas. Tada paaiškėjo, kad tą 
moteriškę už kažkokį nusi

pirmą
lengvai nubaudė, tepaskyrė KRAKMn, o farrikas 
2 paras kalėjimo. Įėjus į tos K1įA1K17'JLO. FABR1*AS. 
davatkos namus, matosi kry- Rokiškio priemiesty ra
želis, sienos apkabintos grundoje sudegė aliejaus ir 

žengimą išmetęs šv. "V incen- šventais paveikslais, o ant akmolo fabrikėlis. Nuos
to ir Povilo prieglaudos ve- įg^jo guli kunigų leidžiamas tolių pasidarė apie 13,000 
dejas “bausmei” atlikti iš į “Musu Laikraštis.”
prieglaudos...

Prieglaudos vedėjas, as
menį, kuris pašaukė polici
ninką, apibumojo dar... Gir
di, jis esąs šeimininkas ir 
galįs
niais,”

PANEMUNY NUSIŠOVĖ 
JAUNUOLIS.

DAUGELIS SERGA.
Stakliškių apylinkėj daug 

žmonių serga. Atsitinka, 
kad kasdien po du lydi į ka-Panemunio miestely, Ro- , „ , ,. - ... ...elgtis su “pavaldi- kiškio apskrity, prieš Kalė- P1^-gydytis mązai kas gali, 

ktip norįs... das nusišovė iš medžiokli- del "^rialtų sunkumų. Į
--------------- nio šautuvo 19 metų am-

NUBAUDĖ ŠNIPINĖJU- žiaus jaunuolis. Šruotai SU
SIUS. lindo krūtinėn. Sakoma,

Šiomis dienomis kariuo- kad nelaimė įvykusi per ne-

Visiems užsieny gyvenantiems 
lietuviams „Lietuvos Žinįos* 

metams tik 6 doleriai.
menės teismas baigė svars- atsargumą, 
lyti Leopoldo Bormano, Fri
dricho Wilhelmo Hinzo ir 
Walterio Baumgaertel, kal
tinamų šnipinė jus vienos 
svetimos valstybės naudai

SUDEGĖ NAŠLES GY
VENIMAS.

Kaniūkų kaime, Alytaus išraJytl p°p^rų demokratiškos pa-
bylįvfsi kaltinamieji buvo apskrity, sudegė našlės Ba-jteaipos dienrašų 
pripažinti kaltais ir nuteis- kunienės visas ūkis, įssky 
ti: Bormanas 12 metų, Hin- rusįgyvenamąjį namą. Nuo 
zas 4 metus ir Baumgaertis stoliai sunkus.
2 metus sunkiųjų darbų ka
lėjimo.

NUSKENDO VAIKAS.
Šiomis dienomis Salan

tuose Salantos upėje ant le
do rogutėm besivažinėjant 
lūžūs ledui nuskendo St 
Montvilo sūnūs, turėjęs 10 
metų amžiaus. Palaidotas 
be religinių apeigų.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Norėdami palaikyti ryšius su už
sieny gyvenančiais lietuviais, mes nu
tarėme mūsų dienraščio prenumerata 
skaityti tik tiek, kiek mums apseina 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiame

GEO.
BENDORAIT18 
S20 Wil»on S»- 

Waterbury, Conn.

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

Jei vienai šeimai per brangu — 
galviai. Prisiun- susidėkit dviese ar trise, 
čiu į visas dalą Mes norime, kad „Lietuvos Žinios* 
j^ir^r Kanadą9** būtų skaitomos viso pasaulio lietuvių 

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

nas, Gedimino 38. Luthuaiiia.

Juodgalviai, rud
galviai, gelton- 
galviai ir balt-

Už visokios rųsies smalkius pa- 
sicarsinimus, kaip tai: pajieško- 
įimus apsivediray, įvairins prane
šimus, pardavimus, pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No* 

apdegė veidą ' rint apgarsinimu patalpint
- ® kelis sykius, už sekančius sykius

skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirma sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 56c.

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

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po 1 c už žodį.

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

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

KELEIVIS 
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KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Lietuvių žinyčia

gorčiaus snapso, ii kad pOnaj turėtų žiūrėti, kart 
pasityčioti, paėmė kas gor- p^tytas namas, ypač nau- 
cinę, kas saukstus, kas> Jei- cĮojįmuį visuomenės sueigai, 
kas ir sudarė procesiją ^utų saugus, kad paskui ne- 
ejo aphnk karčiamą. Tada!įvy£ų sįmbių n4imių.
Kristus pritrukęs kantrybės 

: (pritrukęs kantrybės lygiai 
taip, kaip anais laikais prieš 
rabinus, kurie pirko ir par
davinėjo jo bažnyčioje) ii
iu karčiamą kartu SU jais | Išeina du kartu per mėnesi. Lai- 

Idžia Urug. Soc. Part. Liet. skyrius, nugi amzamo į gelmes... Die-1 “naujoji banga suv. vaistijo-
vas nubaudė ir jų nedorus ! »e ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.
ivaikus. Juos išnaikino ma-( cA^iv No! 5«o?CA 
ras; sugriuvo miestas n i montevideo uruguay.

Uraguay’aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Nauįoįi Banga”

e*ų*s*ų« T

Ypatingai dabartinės krikičienybės gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tads galės siškisi suprasti Dievo buvimų.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo apd.—21.26. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money

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

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

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

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 
KULTŪROS ŽURNALAS

Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.
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Kidnaperių Pagrobtas 
Vaikas Nužudytas.

Tacomos mieste, \Vash-' 
ingtono valstijoj, per Kalė
das kidnaperiai pagrobė iš 
namų D-ro Mattsono 10 me
tų amžiaus vaiką ir paliko 
raštą, kad už jo paliuosavi- 
mą tėvas turįs užmokėti

savo kūdikį. Kūdikis nukri
to ant gyvosios relės ir žmo
nės matė, kaip per jį žibčio- 
jo elektros kibirkštys. Pas
kui per jį perėjo keli elekt
riniai traukiniai. Tėvas tei
sinosi, jog jis nužudęs savo

Sulaikė Curley’o “dovanas”' Kiek kainuoja telefonas ii 
Buvęs gubernatorius Cur- i®°*tono 1 kitus didmiesčius.

ley su savo pildomąją tary-; Anądien “Keleivio” ofi- _______________ t ____ _
ba nutarė primokėti George san atėjo vienas musų tau-i ne, yra Vokietijos konsulą- nj balių, subatoj'e prieš Už- 
A. Fullerio kompanijai už tiečių, padėjo penkis centus tas. * Ties konsulato namais gavėnes, vasario 6 d., 1937, 
pastatymą Concordo kelio i ir sako: “Ve nikelis, aš no-,anądien Bostono moterys į- Lietuvių Salėje, So. Bosto
$135,000 daugiau, negu --------------------------------- i.:*., j----------
kontraktas reikalavo. Nuta
ręs duoti tai kompanijai to

Protesto demonstracija Gražus metinis balius, 
prieš Vokietijos konsulai*. Dorchesterio SLA. 359 

Prie 131 State st., Bosto- kp. rengia smagų savo meti-

jiems $28 000 Nuo to laiko į udik- į M ne\u!.ėjęs
ėjo neva derybos su kidna- * < augimi Teismas

teisė jį 7 metams sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

riu duot tilyponą į Čikagą.” taisė protesto demonstraci- ne. Prašome kitų draugys- 
Pasirodo, kad tas žmogus ją. jOs protestavo prieš Vo- eių ir kuopų panašaus pa-’ 

nežinojo, kiek ištikrujų te- kietijos fašizmą dėl kišimo- rengimo ant to vakaro ne- 
kį Kalėdų “prezentą,” Cur- lefonas į Chicagą kainuoja. ;Sį Ispanijon. Demonstran- rengti. Al. Stevens orkestrą 
ley paaiškino, kad toji kom-[Ir daug kas nežino. Todėl tės vaikščiojo ties konsulą- linksmins visus. V. Anesta. 
panija padariusi “daugiau i gal bus įdomu skaitytojams tu iškėlusios didelius plaka- --------- ;-------------------------
darbo,” negu kontraktas rei-tas patirti. Štai naujos, jau tus, kurių užrašai smerkė ly- Parsiduoda Keptuvė, 
kalavęs. Taksų mokėtojų nupigintos telefono kompa-'

TeL Trobridgo 6330.

Dr. John Repšius
(REP8YM)

LIETUVIS GYDYTOJ 18 
Valandų*: 2-4 ir 8-11

Nedėliomū ir Sventadiet lais 
nuo 10 iki 12 ryt*.

278 H AK VARI) STBJiET 
kamp. lnmaa at. arti Centrui akv,

CAMBKIDGE, MASS.

periais. Tėvas sukėlė reika
laujamą sumą, bet reikala
vo aiškaus Įrodymo, kad jo 
vaikas tebėra da gyvas, tuo
met jis tuos pinigus sumo
kėsiąs. Tuo tarpu šį panedė-

organizacija tuojaus iškėlė 
bylą prieš tokį šmugelį, o

nijos paskelbtos kainos, ku
rios įneina galion nuo 15 d

giai Mussolinį, kaip ir Hit- MEDICINOS
Telef on; .s 21336 
DAKTARAS

lerį. Randasi geroje vietoje. 
Klauskite “KELEIVIO” ofise.

(4)

TROCKIS JAU MEKSIKOJ
Trockis su savo šeimyna 

lį pagrobtasai vaikas buvo jau atvyko Meksikon. Jis iš-v i j • i*_ rn_ .. • _ _ —

prokuroras Dever pareiškė, sausio mėnesio:
kad Curley su savo tarybai Į Washingtoną.......  $1.25
neturėjo teisės tokių “pre

rastas miške nužudytas ir lipo Tampico uoste ir trau- 
pamestas. Tai yra panaši kiniu nuvyko į Meksikos 
tragedija, kaip buvo su miestą. Meksikos preziden- 
Lindbergho vaiku, tik tas tas jam pasakė, kad jis tu- 
skirtumas, kad D-ras Matt- rėsiąs Meksikoje pilną lais- 
son da neįdavė banditams vę ir galės važinėtis ar gy- 
reikalaujamų pinigų. Dabar venti kur jam patinka.
federalės valdžios agentai ----------------
pradėjo jieškoti piktadarių.

žentų” iš valstijos iždo da
lyti ir todėl tas jų nutarimas 
primokėti $135,000 yra ne
legalus. Pinigai tapo sulai
kyti ir toji kompanija jų ne
gaus. Jeigu piliečiai nebūtų 
apsižiūrėję, tai 135 tūkstan
čius politikieriai vėl butų 
nusinešę.

J Hartfordą.................. 50
Į Albany.......................65
Į New Yorką .............. 80
J Detroitą ............... 1.85
Į Chicagą ................ 2.50
Į Miami, Floridą .... 3.50
J Dalias, Texas.......  4.25
Į Denverą, Colorado 4.75
Į San Francisco....... 6.75
Vietiniu telefonu galima 

kalbėtis už 5 centus netoliau

PRANEŠIMAS. Reikalinga* Draiveris
Kviečiame visus Lietuvių (Driver)

M. Žinyčios narius būti me- Turi mokėt pats vienas važiuot tro-
tininmp 'Siisirinkimp kuris (didvežimiu) ir perkraustyt pianą uniame SUSinnKime, KUI Ii, ir forničius Atsišaukite greitai, se 
įvyks sekmadieny, January kančių adresu: <4)
17 d., 1937 m. Dr. Charles
Otto dalyvaus ir bus susi
rinkimas labai svarbus!

Lietuvių M. Ž. Komitetas.

LITH. FURNITURE CO.
326 Broaduav. So. Boston. Mass. 
Tel. ŠOU 4618.

C.J.MIKOLA1TIS
Valandos: šuo 2 iki 4 po pietį), 

nuo 7 iki 8 M-kara.
107 SLMMER STREET, 

LAWRENCE, MAS^

ČANSULJANAS PA-
------------------ LEISTAS.

TĖVAS NUMETĖ KUDI Generolas Čansuljanas, 
KI NUO TILTO. kuris buvo suėmęs Kinijos

Londone buvo suimtas diktatorių čiankaišeką “ ir 
tūlas IVilliam Stepney, 24 nuteistas užtai 10-čiai metų 
metų amžiaus vyras, kuris kalėjimo, dabar visai ištei- 
numetė nuo gelžkelio tilte sintas ir paleistas.

IŠMETA 175 CURLEY’O 
SĖBRŲ.

Apiplėšė Romeikos degti
nės krautuvę.

Paskutinėmis dienomis Bo
stone plėšikai pradėjo plėš
ti degtinės krautuves. Perei
tą sąvaitę buvo užpulta ir 

1 lietuvio Mvkolo Romeiko 
gubernatorius garimų krautuvę, kuri ran

dasi prie 195 L st., South

Buvęs gubernatorius buvo 
prikimšęs visus departa
mentus nereikalingą dy

kaduonių.
Naujasis

paskelbė, kad jis įsmesiąs 
daugiau kaip 175 dvkaduo-, Bostone_ Banditai nuvarė jį 
mus, kurių buvęs guberna- į krautuvės užpakalį, liepė 
tonus Curley buvo pnpaka- atsįgulti ant žemės ir gulėti, 
vęs visus departamentus ir 0 jie tuo u iška-austė ka. 
mokėjo jiems dideles algas. pagrobė S84 pįnigų ir 
Ka! kurie tų parazitą gau- bė J automobilium Tą 
davo po $6,000 j metus. pačią diena buvo išplėštos 

Vien iš bankų departa- ja trvs panagįQS biznio is- 
mento busią išmesta apie 7o i^jgos
advokatai, kurie sėdėjo te-į * 
nai be jokio darbo ir ėdė pi
liečių pinigus. Tūli jų buvo į 
paskirti net tokioms juokin- , .r 1 
goms pareigoms, kaip “už- 1U" 
darytų bankų prižiūrėji

Tūkstančiai žmonių negau
na savo automobiliamsŠA* 99Insurance.

Moterų Ratelio Dešimts 
Metų Sukaktuvių Banketas

kaip už 42 mylių nuo Bos- įvyks sekmadieny, January

J ieškau Pusininko į 
Barbernę.

Galima matyt dienomis bile laiku.
3312a VVaahington Street.

Jamaira Plain, Mass.

DR. G. L. KILTO RY
60 ScoIUy Sųuare, Ro :a 22 

BOSTON Telef. Lafayet * 2371 
arba Somerset 2044-1 

Speciali* taa Kraujo, Inl.itų ir
Nervų Ligų.

Vai nuo 9 ryt. iki 7 vak. tasdien 
Nedėliota, nuo 10 ryt. iki J.

CAMBKIDGE.
tono.

Valstijos apeliacijų tary
ba automobiliams gavo tūk
stančius skundų prieš ap- 
draudos kompanijas, kad 
šios atsisako duoti jų auto
mobiliams apdraudą, o be 
apdraudos negalima gauti 
registracijos blėtų ir negali
ma važiuoti. Kuo tas baig
sis, da nežinia.

Apdraudos kompanijos 
nori tik kolektuoti pinigus katą. _ 
iš automobilistų, bet nenori. Pradžia 9:30 ryto. Kiau
nei cento išmokėti atlygini- į sytina ant 830 kįloeikhų.

181 CLARK ST.
04 r] m vai vo Parsiduoda alaus pumpa pilno saizoa., 1»«5 f m. 0.60 \ai. \a- nlažai vartota Par.<iduoda už 830 ar 

i kare. Kalbės svečias kalbė- mažaiu, turi būt parduota. Kaštavo 
tojas “Keleivio” redakto- 75 doleriai-_________________

, J ” .. t PIGIAI PARDUOSIU
zanga tik 40 centų ypatai. 3 parsiduoda gerose vieto- 

South Bosto-

Radio programa.
Ateinantį nedėldienį, Bo- 9^ Stasys Michelsonas. Į- 

stono lietuvių radio progra- za^ga tik 40 centų ypatai. 
ma bus tokia: ! Moterų Ratelio Rengimo,«e. ^^nghtone,

1. Trijų žvaigždžių orke- ’ Komitetą*. r."j. vasil
stra iš Bridgewaterio;

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

3. Daktaras J. Landžius

5 puikus kambariai ir 
maudynė.

ios Broadway, So. Boston. Mass.

TeL So. Boston 

DAKTARAS [

A. L. KAPOČIUS
LIETU VIS DENTIS [ AS

VALANDOS: Nuo 8 iki : ! <Uw« 
Nuo 2 ik 8 vak.
NEDELIt 4IS: 
iki 1 v. j«» pietų 

tik au: tarus.
Seredomis iki 12 die tų. 
Ofisu “Keleivio” m. ne.

281 BRO.4DWAY. tarp C r D et. 
SO. BOSTON, MAt:t

Pečiams Oil Burners 
Štymu apšildomi, visi nau- ŠIĄ SĄVAITĘ TIK $6.75 

Seymour iš So. Bostono pa-! jausi įtaisymai. Parankus Oeniating Aliejaus Pečiai.. SI8.30 
sakys prakalbėlę apie svei-! visais atžvilgiais ir šviesus. D"^Rvį J/į A1^au‘ R,e?YFT<5° 

Matyti galima bile laiku.
“Keleivio” name, 253 

Broadway, So. Bostone.

FLORENCE OIL BURNERS 
ŽEMOS KAINOS.

Nauji ir Vartoti Angliniai Pečiai. 
Mattress ir Linoleum Pigiai.

SOUTH BOSTON STOVE 
EXCHANGE

269 Broadway, So. Boston.

LIETUVYS
OPTOMETRR TAS

Išegzaminuoju akis, j riskiriu 
akinius, kreivas akis atitiestas 
ir amblyopiškose (aklo n > aky-I 
se sugrąžinu šviesą .inkamu | 
laiku.
J. L. FAŠAKARNIS O. D. 
447 Broadwav, So. Bosto i,

mo nelaimei atsitikus. Jei į 
kam pasitaiko nelaimė, kad 
ir ne iš jo kaltės, ir apdrau
dos kompanija turi už pasi
dariusius nuostolius kiek at-1 
lyginti, tai paskui ji jau ne
beduoda tam žmogui ap
draudos. O įstatymas yra 
toks, kad jei privatinė kom-i 
panija atsisako automobilį 
apdrausti, tai valstija atsi-i 
sako jį registruoti. Vadina
si, ir valstija, ir piliečiai pri
klauso nuo privatinių kom
panijų malonės.

Lowely po naujų metų 
beveik nei vienas automobi
listas negalėjo gauti leidi
mo važiuoti, nes kompani
jos tenai atsisakė automobi
lius apdrausti. Fall River 
mieste jos atsisakė apdrau
sti taxių kompanijų auto
mobilius, ir tie dabar negali 
biznio darvti.

Klausykite, Naujiena.
Pirmą linksmą balių ir šo- 

rengia Dorchesterio 
Lietuvių Piliečių Kliubas 
subatoje, Sausio 30 dieną.
Svetainėje 1436 Dorchester 

syverią rankose ir joks pa- Dorchesteiy, _ prie
šalinis “prižiūrėjimas” te- ^eSerio^'gyventojai XĮ Marine Parke, South Bos- 
nai nereikalingas n jam vi- kaimynai, kurie norįteitone, buvo rastas negyvas 

smagiai prieš užgavėnes pa- žmogus apie 60 metų am 
silinksminti, nepamiirškite,
kviečiame iš anksto.

Reporteris B.;

mas. Tuo tarpu gi visi žino, 
kad uždaryti bankai vra rė

sai nėra vietos.
Viešųjų darbų departa

mente taip pat esą prigrūsta 
visokių Curley’o sėbrų, ku
riems nėra kas veikti, tik al
gas iš valstijos iždo imti. Mokėjo kyšius policijai

Laikraščiai dabar deda po $1,000.
karikatūras, pajuokiančias Tyrinėjant Brookline nedo- 
buvusią Curley’o administ- rybės namų biznį paaiškėjo, 
raciją. Bostono “Post” įdė- kad viena tokių namų užlai- 
jo karikatūrą, kuri parodo kytoja mokėdavo policijai 
Valstijos Rumus (State po $500 ir po $1.000 kyšių, 
House) iš lauko pusės. Na- kad jos biznio “nematytų.”
mas tiek pripakuotas Cur- _
ley’o sėbrais, kad sienos iš
sipūtusios net plyšta, o per j 
langus tik galvos kyšo Cur
ley’o pakalikų. Kita karika
tūra parodo steitauzės vidų.
Tenai tiek tų nenaudėlių 
prikimšta, kad vietos vi
siems atsisėsti nėra. Vieni 
jų sustoję ant langų, kiti su
lipę ant radiatorių, da kiti 
ant kandeliarų palubėj už
sikabinę. Ir visi ima algas 
iš piliečių mokesčių.

Bet klausimas, kodėl tie 
laikraščiai nekėlė šitų daly
kų viešumon pirmiau, pakol 
Curley buvo gubernato
rium?

Ar jie jo bijojo, ar tylėda
mi jie turėjo kitokios nau
dos?

Pasitikd am i N au juosius • 
Metus tūli bostoniečiai el
gėsi kaip tikri laukiniai. Iš 
vieišbučių išmėtė per langus 
naduškas, sudaužė veidro
džius. stiklus ir tt. Tai ame
rikoniška “kultūra”

ziaus.

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalius dokumentus 

317 E STREET 
(kampu Brnad*ay) 

SOUTH BOSTON. MASS -
Telefonas: South Boston 2732 

Nantą: Talhot 2474.

BLINSTRUBŲ

T lllage and Grill
VALGIAI SPECIALIAI PRIRENGTI.

GERIAUSI BOSTONE! KAINA STEBĖTINAI ŽEMA

Kas mylite gardžiai pavalgyti,
Užeikite pas Blinstrubą.

VAIDOVILIS-FLOOR SH0W
KABARETAS. DAINOS, ŠOKIAI! 

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNIS

40—50 ypatų Dalyvauja parengimuose vakarais.

Garsi Muzika. Draugiškos Vakaruškos Visiems 
Kurie nori turėt tikrą PASISMAGINIMĄ,

Daug Smagumo.

UŽEIKIT PASISVECIUOT PAS BI.INSTRUBUS

Kampas D STREET ir BROADWAY 
SOUTH BOSTON, HASS.

ŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

igintom

S

L St. Liquor Store
Parduodam geriausius įvairių rosią

TONIKĄ. DEGTINĘ, ALŲ Ir VYNĄ 
Visokiose įtalpose; Bonkotns; Gor
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų it 
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 
ivairiaesias.
PoLiliaiM, Vestuvėm*. Namuose Vai- 

ir Baliams. Specialiai kainos
sumažinamos. Pristatom greitai ii 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STR1GUNĄ

193 L STREET.
SO. BOSTON. MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estete & Insurance

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. So. Etoston 0948. 
Bes. 231 Chestnut Avė., 
Jamaica Plain. Mass.

Rea. TeL Jamaica 1028-M.

LAIKRODŽIŲ, ŽIEDŲ, RAŠOMŲ PLUNKSNŲ,
BRANZOL1ETŲ, LAKETŲ

. Vėliausios Mados ir labai pigiai.
Perdirbk savo seną laikrodį arba žiedą į vė
liausios mados, mes jums patarsime kaip 
padaryt, busit labai patenkinti, užeikite per
sitikrinti.

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

PARDUODAM RADIOS IR OIL BURNERIUS 
GERIAUSIŲ KOMPANIJŲ.

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 BROAOWAY, SOUTH BOSTON.

Telefonas: SOU-th Boston 4649.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU 2EMLAPIU.
šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, 
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina ................................................... $1.00
Drūtais audeklo apdarais ................. $1.25

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

1
iiI
i<tt

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAU KAILINIUS, KO
TUS, REIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste.
Priimam priežiūrai (storage) už

2 nuošimčiu nuo daiktą vertės.
1854 DORCHESTER AVEL, 

Arti Ashmont Stoties
DORCHESTER. MASS.

Tel. TALbot 5208. I

Tel. Unlvorai .y 8488

Dr. Susan 
Glodienes-Cmry

LIETUV® DENTIS 't 
BALANDOS: 8-8 ir 7-8.

678 Massachusetts Ave^
(PRIE CENTRAL SK7ĖRO) 

CAMBRIDGE, MAS 3.

A. J. ALEKNA4
Savininkas Flood Sq. Hardware, f/

Taipgi užlaiko visokių pentų, 
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 Broadway, prie I Street,

So. Bostone. Tel. S. B. 4148

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PER KRAUS

TO 70JAI. 
(Ir.sured 
M z vers)

Per: raustom 
čia pi t ir į tx>- 

lima:. vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADWAY.
S0. BOSTON. MAS S.

Tel. SOUth Boston 4618

DAY VIEV’ 
j MOTOR SERVICE j

PASITARKIT SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo viso-1 
kių kraujo, nervų, odos ir 
kroniškų ligų. Kurie kenčia' 
nuo reumatizmo, žaizdų, 
uleerio, kancerio, tumors’o, i 

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

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

DR.CR4DP2“* s‘,
Valandos: Utar., Ket, Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8. Į

Nedėliom tik nuo 10—12. i

Teleph>>M

So. Boston 
10E8

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydranlic Brekais.

Taipgi taisome Automol ilioa ir 
Trokus visokią išdirb; sčią.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — «av ninkai.

Taisymo ir demonstravir: < vista: 
1 HAMLIN STRIuT 
Kamp. East Eight i St.

j S0. BOSTON, MkSS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrobus paruošia pagal reikalavimą. laidoja ant visokių kr pinių. 

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

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

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street, 

macHaaaaaBHaBiaBnHB

Tel. Brockton 4110
Montello, Ma a.




