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Franko Pastate Ultimatumą 
Ispanijos Vyriausybei_ _

Francuzijoj Esą 
50,000 Monarchistų
Išvytas iš Francuzijos Jauno lietuvio kūnas rasta

Tragingai Žuvo Al-'New Yorke Areštuo- 
girdas Makarevičius tas Kubos Dikta-

REIKALAUJA PASIDUO
TI IKI 5 GRUODŽIO.

Respublikos valdžia atsakė 
tam banditui artilerijos

ugnimi.

Ispanijos fašistų erštas, 
Mussolinio ir Hitlerio pa
kurstytas, pereitą sąvaitę 
nusiuntė teisėtai respubli
kos vyriausybei “ultimatu
mą,” reikalaudamas, kad 
iki 5 gruodžio dienos ji jam 
pasiduotų. Jeigu iki to lai
ko Madridas nepadėsiąs 
ginklų, tai jis, Franco, pra
dėsiąs “generalinę ofensy- 
vą,” kuri esanti jau paruoš
ta nuo 10 lapkričio.

Tai jau ne pirmas šitoks 
“ultimatumas.” Tas begė
dis jau kelis kalius siuntė 
vyriausybei šitokius reika
lavimus, gvąsindamas “pa
imti Madridą Į dvi dienas,” 
jeigu valdžia nepasiduo- 
sianti jam geruoju. Atsime
nam, kad po vieno šitokių 
“ultimatumų” loialistai už
kure jam tokią pirtį, kad 
apie 20,000 italų ties Mad
ridu tirpte sutirpo, o kurie 
išliko gyvi, tie pabėgo, pa
likdami visus savo tankus ir 
kitą karo medžiagą.

Ir dabar Ispanijos žmo
nių remiama vyriausybė 
Franco “ultimatumo” ne
nusigando. Vietoj “pasi
duoti,” ji atsakė tam ban
ditui artilerijos ugnimi ir 
orlaivių bombomis.

Kaip praneša specialus 
“Nevv York Times” kores
pondentas, tuojaus po šito 
“ultimatumo,” vyriausybi
ninkai pradėjo lupti fašis
tams kailį Aragono fronte. 
Ties Casa Batanero katalo- 
niečių milicininkai užėmė 
fašistų pozicijas ir paėmė 
daug karo medžiagos. Šiau
rės Ispanijoj valdžios arti
lerija suardė fašistų fortifi
kacijas.

Keršydami už tai lojalis- 
tams, fašistų orlaiviai už
puolė nakties laiku Colme- 
nar Viejo miestelį ir nume
tė keliasdešimts bombų, už
mušdami 50 miegančių 
žmonių, daugiausia moterų 
ir vaikų. Vyras buvo už
muštas tik vienas.

Anglai Pakorė Ara
bą “Tautos Vadą”
Haifos mieste, Palestino

je, pereitą sąvaitę anglai 
pakorė šeiką Farhaną Saa- 
di, dvasinį arabų “tautos 
vadą.” Anglų kariuomenės 
teismas pasmerkė jį tokiai 
mirčiai už kurstymą arabų 
prie riaušių ir teroro. Šei- 
kas nuėjo ant kartuvių šal
tai ir drąsiai, nuduodamas 
kad jam tai nieko nereiškia. 
Užnėrus jam kilpą ant kak
lo, platformė po jo kojomis 
nukrito ir jis pakibo ore. Jis 
iškabojo visą valandą, tuo
met virvė buvo nuplauta ir 
sustingęs lavonas nukrito 
žemėn. Anglai jį gaudė Pa
lestinoj ištisus metus ir pe
reitą sąvaitę sučiupo jį pasi
slėpusį kukurūzuose.

Japonai Siūlo Ki
nams Pasiduoti.
Japonų karo orlaiviai pe

reitą sąvaitę perskrido per 
Kinijos sostinę Nankiną, 
bet ne bombas mėtė, o la
pelius bėrė. Tuose lapeliuo
se jie siūlo Kinijos armijos 
vadui Čian Kai-šekui pasi
duoti japonams ir tuomet 
užsibaigsiąs karas. Oran 
tuojaus pakilo greitieji ki
niečių lėktuvai ir puolė ja
ponų orlaivius. Padangėse 
viršum Nankino užvirė įdo
mi lėktuvų kova, kuri išro
dė kaip įniršusių šunų pio- 
vynės. Orlaiviai vartėsi vi
saip, krito žemyn ir vėl kilo 
aukštyn, visuomet vengda
mi priešo ugnies ir stengda
miesi vis išnerti pro apačią 
ir, apsisukus, užklupti prie
šą iš užpakalio arba iš vir
šaus. Manoma, kad kinie
čiai čia vartojo rusų orlai
vius, kurių šiomis dienomis 
Sovietai pristatė Kinijai 50.

monarchistų lyderis grafas nuogas miške, netoli Wa- 
de Guise paskelbė anądien terburio.
5,000 žodžių “manifestą,” Miško tankumyne, netoli
pareikšdamas savo pasiry- Waterburio, pereitą subatą v 1 
žimą “atkovoti” nesamą vienas italas medžiodamas * '01k0
sostą ir atsisėsti ant jo kąra- rado negyvą Algirdą Maka- 
liaus Jeano III vardu. Žino- revičių, 22 metų amžiaus 
ma, demokratinė Francuzi- jaunuolį, kuris gyveno su 
jos spauda daro iš to juo- savo tėvais prie 236 Alder 
kus. Ji sako, kad jo šansai street, AVaterbury. Jo ku- 
tapti Francuzijos karalium nas gulėjo tarp didelių ak
yta ’ ™
šium

torius.
Kuba reikalauja išduot jį 
kaip žmogžudį ir vagį.
Pereitą sąvaitę vienoj 

ligoninių buvo 
areštuotas gen. Machado, 
buvęs Kubos diktatorius, 
kuris treji metai atgal buvo 
tenai nuverstas ir pabėgo į 
Jungtines Valstijas, Naujo
ji valdžia tuomet pareika
lavo, kad Amerika jai Ma

Rooseveltas Paskelbė De
presijai Prašalint Planą
$16,000,000,000 BUSIĄ 

PALEISTA NAMŲ STA
TYBAI.

Kas turi $600, galės pasi
statyti sau $6,000 vertės 

namą.

nes šakos, nes namų staty
bai reikia visokios medžia
gos.

Taigi Kongresas 
šitą planą svarstys, 

inoma, kad priims.

dabar 
ir ma-

Ispanijos Kabinetas 
Dabar Stipresnis.
Paskutinėmis dienomis Is

panijos respublikos vyriau
sybėj kilo nesutarimų dėl 
taktikos šalies gynimo klau
simu. Dėl to pasitraukė kra
što apsaugos ministeris dėl 
Vayo. Bet valdžios žmonės 
sako, kad ministeriu kabi
netas dabar esąs stipresnis, 
negu kuomet nors pirma. 
Pereitą sąvaitę vyriausybi
ninkų artilerija smarkiai 
bombardavo fašistų pozici
jas Aragono fronte, o pas
kui valdžios lakūnai puolė 
fašistų drutvietes iš oro ir 
pridarė priešui didelių nuo
stolių.

BAISI AUDRA BALTI
JOS JUROJ.

Šiomis dienomis Baltijos 
juroj siautė pašėlusi audra, 
kuri sudaužė du laivu, vie
ną Suomijos pakraršty, o 
kitą ties Alandų salomis. Su 
■<’ienu labai žuvo 18 žmonių.

170,000,000 Žmonių 
Armija.

Leningrado apygardos ko
mendantas Dybenko sako: 
“Musų priešai stengiasi at
spėti. kaip didelė galėtų bū
ti musų armija karui kilus. 
Musų armija bus nei mažes
nė, nei didesnė, kaip 170,- 
000,000 žmonių. Tiek So
vietu Sąjunga turi piliečiu 
ir visi jie eis gint savo šalį.”

VOKIEČIU LAIVAS SU
ERZINO ESTUS.

' Estijos uostan Talinan 
pereitą savaite atvyko Vo
kietijos karo laivas “Leip- 
zig.” Pasinaudodami ta pro
ga, vietos vokiečiai fašistai 
itaisė demonstraciją ir iškė
lę Hitlerio vėliavas ėjo į 
uostą tą laivą sveikinti. Tas 
labai suerzino Estijos val
džią, kuri pati yra pusiau- 
fašistinė.

BALKANŲ SĄJUNGA
SUSIRŪPINO SIENŲ 

APSAUGA.
Balkanų valstybėlių są

junga arba ententa. kurion 
ineina Graikija, Turkija, 
Rumunija ir Jugoslavija, 
pradėjo tartis dėl bendros 
savo sienų apsaugos. Jos 
pajuto pavojų iš stipresnių 
fašistiniu valstybių pusės.

ŠĮ panedėlį prezidentas Didelis Husų Vežikų 
Rooseveltas u nepadavė Kon- q,

-------------- -----------------  gas. ura panos buvo sudras- r“**' i—i— gresui savo planą prasi- StreiKOS.
raščiai pastebi, kad vis dėl kytos ir išmėtytos. Marški- zmoizudI ir vagį, nes dėjusiam nedarbui pašalin- Greyhound busų kompa- 
to Francuzijoj esą apie niai suplėšyti" ir kai kurios P?.lea Pabėgimą jisai ti. Jau 1934 metais Kongre- nija susirupinusi, kad strei- 
50,000 monarchistų, kurie jų dalys kabojo ant medžių ].SZU(^ daug savo oponentų Sas yra išleidęs vadinamąjį kas nesunaikintų jos biznio,
trokšta karaliaus, ir jie turi šakų. Akiniai rasti upely. “'.pagrobė iš valstybės iždo namų statybos Įstatymą, ku- Jas septynios linijos tarp
net savo laikraštį, “Cour- šalia lavono gulėjo mėši: 88».««0,000 pinigų. riuo tikėtasi paskatinti na- didžiųjų Amerikos miestų
rier Royal.” Reikia tik ste- ninko peilis, šautuvas ir . Kubai reikalaujant, Jung- mų statybą ir išjudinti visą visai suparalyžiuotos. Tarp
bėtis, kad demokratinė bonkutė, kurioj buvo trupu- timU alstijų valdžia islei- šalies pramonę. Tam įstaty- Bostono, Nevv Yorko ir Phi- 
Francuzija šitokius daly- tis gyvojo sidabro. Jaunas j10 varantų jį areštuoti, bet mui vykinti buvo sudaryta ladelphijos susisiekimas bu

lygųs tuščiam 0. Ry- menų, prie upelio, visai nuo- KaaAmeriKa jai Ma
su tuo kai kurie laik- gas. Drapanos buvo sudras- c^a(J^ įsduo.ų kaip papias-

kus toleruoja.

Meksika Išdalijo 
l,2$5,150 Akru 

Žemės.

Makarevičius buvo išėjęs tas pantas gulėjo jau nuo įr tam tikra administracija, sais beveik _._c____ ____
iš namu anksti Thanks- nes Jios šakes žinoma kaip Federal Hous- Dėl to kompanija iškėlė
giving dienos rytą ir nesu- va^in3nPaj vis “negalėjo’’ jng Administration, o su- gelžkeliečių unijai bylą, 
gryžo. Radus dabar jo lavo- £enei.'ol° Machado su jo mi- trumpinus—FHA. Ši admi- reikalaudama $6,300,000 
ną. iš pradžių manyta, kad llonals surasti. Tik pereitą nistracija daugiausia ragi- už nuostolius. Kompanija 
jį kas nužudė, bet valdžios ?4vaitę, kai jiems buvo jau no žmones taisyti, remon- sako, kad šitą streiką suruo- 
daktaras nustatė, kad Al- Paro«yta, kur gen Macha- tuoti pasenusius namus, ir šusi gelžkelių tarnautojų 
girdas mirė iš savo rankos. randasi, tai jis buvo pa- siūlė paskolas naujai staty- brolija, norėdama pakreip-

neįmanomas.

Meksikos Žemės Ūkio _____
Departamentai pianesa, jo viduriuose rasta gyvojo statytas po areštu. Bet ka- bai, tačiau darbo neišjudi- ti pasažierius iš busų į trau
ka d nuo to laiko, kaip revo- gidabro įr prie to da buvo dangl -F a.Psin}et« “sunkiai no. Todėl Rooseveltas da- kinius.
liucija nuvertė kunigų ii peršauta galva iš priešakio. ^įgančiu ligoniu, tai jį pa- bar siūlo šį įstatymą pakeis-
nvnrtninkn niktatiira Aipk- ° - liko ligoninei tik nastate ti toi« k«zidvarininkų diktatūrą, Mek- f)aktaras mano kad ĄJgir- ligoninei, tik pastatė ti taip, kad žmogus, turėda
mos revoliucinė valdžia dag nusidraskęs rubus dėl prie j° sar?ą’ Ir’ kai tik Ma' mas banke $600, arba to-C _ I_ _ _1 1------- ----- — X - — - - « . . _ _vien tik 
valstijoj

San Luis Portosi chado
išdalino beže- didelio skausmo nuo gyvojo
..... , ,.o. .sidabro ir žaizdos galvoje. K ... ...... . - ■» .

ratams valstiečiams 1,28a,- Velionis buvo labai darb- ?an?lkin.°.,l° lst,reT™« nam«- 
loO akrų žemę Žeme ouvo ir bus ie namus. lą. Jie aiškina kad Macha- šita£
aprūpinta 10,776 bežemiai. Jis bai ė Ansoįjoj high do papildytos Kuboj zmog- veikli ^jp.
Del to kunigai su dva.rn.n- „asklli Upliata z« ir vagyste esą po- Daleiskjm> jųs turįt

Fordas Pranašauja 
Gerus Laikus.buvo surastas, šios kios vertės žemės sklypą, „ „___„

“Ž W°° Spaudos atstovai teiravo-
Šitas jo planas turėtų apįe dabartinę depresijų.

siege. Manoma, kad neaar- pas architektą ir pasirinkti tje “stakai” susmunka ir

6 Socialistai Belgi
jos Valdžioje.

Belgijoj susidarė koalici-

. ttcvacct Amerikos ka nitą Ertai Ma 1 11 tildei lle "Stakai
bas ir bus jo tragingos mir- patinkamą namo planą. Tą cnekuliantai rauna nuosto-—V.priežitis. ’jegmtąip, kX S’ Plani» nusine&t f kur] li^^i ]?e isiv?iX"a kad

sitas įaunas lietuvis bus ”ev bu .?ma". *>ub.0‘ (llkta nors banką ir pasakot, kad i/šalies nramonė turės eitintalistinės sistemos au- norit pasiskolinti $5.400 to- S
ties 
tai
kapitalistinės sistemos au- —t ’L-į’ norit pasiskolinti $o,40U to- velniop. Laikinai sustoja 
ka... hemą. r žiaunai zuae ku namo pastatymui. Ban- užsakymai nes visi biio<i

jos vyriausybė, kurion pa- šita žinią imam ir 28 lap- bos daibminkus, kuomet tie k g verčiamas tą pa- įsikalbėtos* depresijos Bet 
skirta ir apsiėmė dalyvauti kričto “Waterbury Sunday pasikėsindavo cukraus tr, k , d tikS,įi
6 socialistai, {nėjo taip pat-Republican,” kurį mums tmstų priespaudai. duos’ nes federalin^ p"ėi reikia "kiS

3 naujos katalikų partijos prisiuntė vienas draugas. SKANDALAS RFVERE įva^4žia jam tą paskolą ap- sunų lenktynės Californijoj.
nariai. Kiti bus liberalai. ---------------- v draus ir garantuos. Jeigu ir ateinanti pavasari nra-Kabineto premjeras bus MIRĖ GEN. ŽUKAUSKAS Yetr>1i p^jn ^' Rpv(> ^savininkas negalėtu bankui monė Amerikoj eisianti ge-
laisvamanis ir libera as Iš Kauno atėjo žinių, kad Ne.toh Bostono >ra Reve-igkolos atmokėti, tai valdžia riau netru iki šiol ėjo
Paul Ennl Janson. Karalius tenai mirė Silvestras re miestelis, kur gęngstenai atmokės įr paims iš žmo- ’ g J
buvo pasiūlęs socialistų va- Žukauskas, buvęs Lietuvos P įaketienai tiek Jslvyravo,, g^g namą.
dui sudaryti ministeriu ka- kariuomenės vadas, kuris kad PradeP% ne?. karą tarp T Bankui sutikus paskolą
binetą, bet socialistų parti- "pasižymėjo” tuo, kad atsi- Priešingų gaujų duo^, jųg einat su savo pla-
ja neleido jam imtis tokios 5akg lenkus iš Vilniaus vv- bariai pradėjo _saud\t \ieni nu j vietinį FHA ofisą ir
atsakomybės, kuomet par- kuomet juos buvo galima k’.L,u.x xid miesto. Del t° prašot, kad jis duotu bankui 
lamente socialistai neturi ■ . - . . vnij-,,, . j - --
absoliučios didžiumos.

ŠIAURĖS AŠIGALY PRA
SIDĖJO ILGOJI NAKTIS.

Keturi rusų mokslininkai, 
kurte turi įsikūrę “oro biu
rą” ant ledo lyties šiaurės

lengvai iš tenai išgrūsti. 
Lietuviški klerikalai Ame
rikoje yra nupirkę ir nu
siuntę jam auksuotą kardą.

įsikišo federalinė valdžia ir j k„lo? apdraudą.
pradėjo tas gaujas naikinti. 1 i
Paaiškėjo, kad tos gaujos, FHA ofisas peržiuręs pla- 
veikė su policija. Policijos n4« apžiūrės lotą ir, jei ras 
viršiningas ir jo du sėbrai šį v3Ską tvarkoj, duos bankui

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 
9 VAIKUS.

Iowos valstijoj aną rytą 
atsitiko didelė nelaimė. Ve
žant busui vaikus į mokvk- 
ą ir važiuojant per gelžke-

panedėlį jau rezignavo. garantiją, kad paskolinti jo 
I pinigai nežus. Tuomet ban 
kas duoda paskolą. Ir taip.

MEKSIKOJ SUIMTI 
3 KUNIGAI.

Vera Cruz provincijoj, 
ašigaly, praneša per radio, Meksikoj, buvo areštuoti ir 
kąd tenaį jau prasidėjo ii- nubausti 3 Romos katalikų 
goji šįaurės naktis ir saulė j kunigai. Jie buvo sugauti 
nebeužteka. Ir ta naktis slapta dirbant klerikališką
esanti taip tamsi, kad nega- darbą prieš valstijos įstaty- greitumas. Anglijos kapito- 
lima matyti, kaip platus ir mą. " nas George Eyston padarė
gilus yra jų sprogstančio le- * __________ 311 mylių su viršum per va
do plyšiai. Jų ledo lytis skį- LUDENDORFAS MIRŠTA landa. Tai yra naujas auto- 
la susimušdama su plaukio- jš Muencheno praneša- mobiliaus greitumo rekor- 
jančiais ledo kalnais. Bet.ma, kad tenai miršta gen. ^as visame pasauly, žino
tai esąs paprastas reiškinys Ludendorfas, garsus kaize- ma. šitas automobilis yra 
ir tas ju negąsdina. rio ginkluotų jėgų vadas, tyčia pastatytas greitoms

--------------- Karo metu vyskupas Kare- lenktynėm ir jo motoras
vičius vyko pas jį prašyti, turi 24 cilinderius. 
kad jis priglaustų Lietuvą

ITALU KARIUOMENĖJ 
‘ RIAUŠĖS.

Associated Press praneša, prie Vokietijos, 
kad Eritrėjoj (Afrikoj) ita
lu kariuomenėj buvo kilu
sios riaušės. Sukilusiems 
italams malšinti buvusi pa
šaukta

lį, užbėgo traukinys ir busą 
sudaužė į šipulius. Nelai
mėj žuvo 9 gy vybės. Be to, 
19 vaikų buvo visaip sužei
sta.

AUTOMOBILIUM 311
MYLIŲ PER VALANDĄ. I turėdami $600, arba tokios

Utah valstijos druskinė- jvertės pasistatot
se lygumose anądien buvo *au zęme
bandomas automobiliaus kus. ' eytas $6,000. Vadina

si, jus busit pridėję savu tik 
10 nuošimčiu, o 90 nuošim-

MERGINOS APIPLĖŠĖ 
GAZOLINO STOTJ.

Rutherford. N. J.—Perei
tą sąvaitę dvi ginkluotos 
mergos čia užpuolė gazoli-

FRANCUZAI SUČIUPO 
6 ŠNIPUS.

Alzacijos pasieny fran- 
euzai sučiupo 6 šnipus, ku-

IŠSIVERŽĖ JAPONIJOS 
VULKANAS.

Pereitą sąvaitę Japonijoj i rie rinko žinias apie I ran-i 000,000. Pradės veikti netik 
Afrikos juodveidžiu išsiveržė Širano ugniakal- euzijos kariuomenę Alzaci- privatiniai pinigai, bet ir 

kariuomenė. Besišaudant, 9 nis, kuris per 5 metus stove- jos pasieny ir pardavinėjo' bankų kapitalai, kurie da-
italai buvę nušauti ir 27 su- io ramiai. Iškalno dabar kį- tas žinias vokiečiams. Vo- 
žeisti. Malšintojų pusėj bu- la debesiai durnų ir <?u,do kiečiai mokėdavę jiems po 
vę sužeista 10 juodveidžiu. liepsnos 500 markiu už informacija.

_ , ,, , no pilstvtuvę, nutraukė tė
čių bus valdžios apdrausta^ jefono vielas, pagrobė $60 
banko morgicius. jr pabėgo automobilium.

Valdžios apskaičiavimu, ----------------
iųs tuomet turėsit mokėti! SPROGO GAZO ŠaL- 
kas mėnesį apie $50. Tai j TINIS.
padengs taksas, apdraudą West Virginijoj pereitą 
ir mėnesinį mokesnį ban- sąvaitę sprogu gamtinio ga- 
kui, iki paskola bus visiškai z5 šaltinis, sužeisdamas II 
išmokėta. 1 darbininkų. Besiveržiantis

Šitaip palengvinus namų į iš žemės gazas liepsn« ja ir 
statybą, Rooseveltas manojfabar.
kad per 5 metus bus paleis ------------
ta darban apie $16,ouO.- 18,000 ŽMONIŲ LOWEL-

bar guli nenaudojami. Pra
sidėjus namų statybai, tuoj

LY BE DARBO.
Lovvell, Mass. — Bedar

bių registracija parode, kad 
Lo-veilv dabartiniu laiku 
yra apie 100.000 gyventojų.

furės atgyti ir kitos pramo. js kurtu 18,000 bedarbiu
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Plutokratai Priešinas Pigesnei Elektrai.

Susivienijime. Ir ji parodo, 
kad 37 metų amžiaus as-t 
muo už $1,000 apdraudos 
moka New York Life Insu
rance kompanijai per 20 
metų po $41.14 per metus, o 
Susivienijime už tokią pat 
apdraudą reikia mokėt tik 
$27.98 ir prie to da $1.80 i

APIE BRAZILIJOS LIE
TUVIUS.

“Lietuvos Ūkininkui” iš 
Brazilijos rašo:

“Kiek yra Brazilijoj lietu 
viu, niekas nežino. Vieni skel- 
kia, kad 40.000. kiti kad 30,- 
000. Daugiausia lietuviu gy
vena San Paulo, bet kiek. ar Lėšų Fondų, kas iš viso pa
lo ar 20 tūkstančių, taip pat daro $29.78. Vadinas. $11.- 
niekas nežino. Nei konsulate. 36 pigiau, negu amerikonų 
nei klebonijoj statistinės re kompanijoj. Nors kcmpani- 
g-istracijos nėra. niekas neve- ja duoda šiek tiek atgal di- 
da nei naujai atvykstančių videndais, bet vistiek išeina 
statistikos. brangiau, negu Susivieniji-

“Visos Brazilijos lietuvių me. 
organizacijos neturi nei 1,000 --------- «------
narių, čia nepriskaitau Lietu
vių R. Katalikų bendruome
nės. kurios nariais klebonas 
skaito visus, kurie tik kreipia
si i ji kokių nors bažnytinių 
patarnavimų. Kiek tokių na
rių b-nė turi.
klebonas nežino, nes vienų 
kartą skelbia 1.500. kitą kartą 
700. Tikrų parapijos narių, at
liekančių pareigas, tepriskai- 
to vos kelias dešimtis.”

Katalikybei palaikyti ir 
fašistinei dvasiai skleisti 
lietuvių kunigas leidžia 
Brazilijos lietuviams laik
rašti “Šviesą,” bet tas jo 
laikraštis turis vos tik apie 
200 prenumeratorių. Jeigu 
Lietuvos valdžia nešelptų 
jo savo iždo pinigais, tai jis 
negalėtų nei eiti.

Lietuvių darbininkų gy
venimas Brazilijos miestuo
se esąs labai sunkus, nes už
darbiai nekokie, o pragyve-

“KABA VILNIUS GRĮŠ 
LIETUVAI?”

Šitokiu klausimu anądien 
Kaune kalbėjo Vilniui Va
duoti Sąjungos pirminin-

matyt. ir pats kas Juška. Ir štai ką jis pa
neš vieną sakė:

“Sekdami Lenkijos gyveni
mą ir jos tautų santykius, 
mes, pirmiausia, esame tikri, 
kad lenkams nepasiseks iš lie
tuvių. gudų. ukrainų ir kitų 
tautų žmonių padaryti me
džiagą savo tautos skaičiui ug
dyti ir galutinai Įsitvirtinti 
dabar valdomose žemėse. Nors

KELEIVIS, SO. BOSTON

čia parodytas elektros korpo 
programą gaminti gyventoja 
džią kam ji pastatė Tenness

racijų erštų susirinkimas, sušauktas kovai prieš Rooseveito 
ms pigesnę elektrą. Jie jau užvedė bylą prieš federalinę val- 
ee Klony elektros Įmonę. Tai yra aršiausi visuomenės priešai.

STEIGKIM AMERIKOS LIETUVIŲ 
KULTŪROS CENTRĄ.

musų išeivijos pasitikėji
mą? Musu manymu, Į tokią

Pas viena lietuvi biznier-i atstovybę butų galima pa" 
dku • • u kviesti tokius rimtus ir už-PhiĮadelph.joj įvyko Uų. 5iui,.navasius vįsuomenės 
vadinamas šeimyniška, * . kai F [i<)llkevi. 
vakarėlis, ’ kur besikal , purėnienė, prof.
bant įvairiais visuomen, | f d Sleževičius,

Philadelphiečių suma
nymas.

“Musu organizacija ir laik- . 
raštis. būdami neturtingi, ne- i 
gali be visuomenės paramos• 
sukelti tos sumos, kuri reika- ■ 
linga sumokėti musų gerbia- ! 
mo draugo išlaisvinimui.”

“Naujosios Bangos” adre
sas teks: “Naujoji Banga,” 
Calle Paraguay 1480, Mon- į 
tevideo, Republic of Ura-i 
guay. į

DUOKIT IR MAN ŽODĮ.

įvairiais visuomem 
niais reikalais prieita prie 
šitokio klausimo: Kas bus 
kai musų nebus? Kas bus 
su dabartinėmis musų drau
gijomis, kliubais, Susivieni
jimu ir laikraščiais, kuomet 
mes išmirsime?

Visi sutiko, kad tai yra 
labai opus klausimas. Juk
ymfaktąį kadmių išeivi-;“^ ,r at-
ja Amerikoje sudaro apie k,.į k
trecdal, musų tautos. Ne- atlickama sava tult kafl 

mes turim jau įsi- jjs svetjmie^

Bet visa tai yra tik suma-
, r - - TTv 1A ..■ avinas, tik braižinvs ant po- pradedam mirti. Uz 10-loLįeros Xol.int viĮa £v.

kinti gyvenimam reikia iš- 
rišti klausima, kas ir kokiu

gana to,
giję ir turto nemaža. Ii- štai 
mes jau einam senyn ii

mz. Kairys, d-ras Grinius 
ir jiems panašus.

Mums rodos, kad šitaip 
darbą pastačius, lietuvybei 
Amerikoje butų padėtas 
.virtas pamatas.

Be to, Amerikos Lietusių 
Kultūros Centras galėtų 
būti ta Įstaiga, kuriai likvi-

lenkai visomis priemonėmis 
smaugia tautini ir kulturini 
ne lenkų gyvenimą, bet oku- ■ 
puotujų gyvybės instinktas!
jiems nepasiseks numarinti.. philadelphijoj kilo suma-« 
Tas instinktas iskels juos ne- nVmas steigti Amerikos Lie-j 
nugalimais galiūnais.” ! tūvių Kultūros Centrą. Šia-

Bet kada Vilnius gnl'nie puslapy telpa platesnis 
Lietuvai, ponas Juška įo sumanymo aprašymas, 

nimas brangus. Dėlto Ketu- taip ir nepasakė. Fašistai ir buitis r(?l0S> Rąd tai .V1y.ai
viuose dabar prasidėjo agi- negali to pasakyti. Anot to sveika ir remtina mintis,
taciia steigti žemės ūkio ko- anglų pasakymo, jie visuo- Geiai . butų, kad m .no -klau-
lonijas, tik bėda esą, kad met “beat around the bush.” £1.mu issireikstų musų kolo-
niekas aiškiai nežinąs, kaip Norint, kad Vilnius griž- S^aF™23^05 U at5km 
to pasiekti. tų atgal prie Lietuvos, tai J

Be to, žemės ūkis Brazi- reikia ne apie “nenugali- 
lijoj irgi nedaug žada. “Lie- mus galiūnus” deklamuoti.,
tuvos Ūkininko korespon- nes tai absurdas, bet reikia' sumanymą perskaityti ir, 
dentas sako: atsteigti Lietuvoje demo-į gerai ji apgalvojus, pasa-

“O kas dabar dedasi ukiuo- kratinę tvarką, duoti žmo-
se? Vatos kaina kritusi. Da- nėms laisvę ir sukurti Lie- 
bar visi puolė auginti kavą. tuyoje tokias sąlygas, kad 
bet ir tos Kavos milionai mai- y ilniaus krašto gyventojai 
šų jau kasmet deginami. Nėra patys norėtų prie Lietuvos 
rinkų. Ir kavos ateitis neaiški. grieti.
Jos kaina turės kristi. Kuo _ ienų žodžiu sakant, no- i 
versis tada tolimųjų provinci- tint atgUUti \ ilnių. visu pir- \a*. 
jų ūkininkai? — Arčiau San ma reikia iššluoti iŠ Lto*”
Paulo. Rio de Janeiro ir kitų V°S fašistinę diktatūrą, 
didesnių miestų, galima vers-----------------

APIE AMERIKOS LIETU- 
i VIU KULTŪROS CEN

TRĄ.

Mes patariant savo skai
tytojams philadelphiečių

kyti savo nuomonę per “Ke
leivi.”

POGROMAS “KUNTAP
LIO” REDAKCIJOJ.

tis daržovių auginimu, sodais 
ir smulkiųjų gyvulių ukiu. o 
taip pat bitininkyste ir višti- 
ninkyste. bet tokiose vietose 
žemė daug brangesnė, negu 
Lietuvoje. Tat žemės ūkio ko
lonijos steigimas be didelių 
kapitalų iš šalies ir be rimtų 
studijų gali Įstumti i prapulti 
daugeli emigrantų šeimų.”

“NAUJOJI BANGA” 
PRAŠO PAGALBOS

“Naujoji Banga,”

Lietuvos laikraščiai pra- 
kad 8—9 lapkričio 

iš Lietu-1 naKU ‘nežinomi” piktada
riai padarę pogromą kau
niškio “Kuntaplio” redak
cijoj. Buvę išdaužyti langai 
ir “kitokių sugadinimų” 
padaryta.

ta:Urugvajaus lietuviu sočia- ’, V°s btiios dienos prieš tai 
listų laikraštis. Jis eina jau teismas nubau-
septintus metus ir dabar jĮ ^?, re
ištiko Skaudus reakcijos TllvR Jltu arba trim 

o da
bar “nežinomi” asmenys 

d a ir pogro-
Dėi to jis pataria Brazili

jos lietuviams mokintis 
amatų, nes amatninkai grei
čiau darbo gauna ir geriau mos. Sako: 
uždirba.

Taip pat yra ir Jungtinė
se Valstijose.

ištiko skaudus reakcijom . . . ,
smūgis. Fašistine Lrugva- 
jaus valdžia uždarė kalėii- 
man jo redaktorių, drauga naagaiųciom 
KrigerĮ: todėl laikraštis mą itaise-
kreipiasi Į socialistinės min- Šitokiom šunybėm tauti- 
ties lietuvius ir prašo para- ninkai daro gėdą visai Lie

tuvai !

Gerbiamoji “Keleivio” 
Redakcija!

Skaitau “Keleivi” apie 
30 metų, ale da nei kaito 
nebuvau ji numetęs. Kai 
perskaitau, tai duodu ki
tiems. Bet pasitaiko tokių, 
kurie “Keleivio” bijosi. Sa
ko, jie skaitą "Draugą.” Aš I 
šito nesuprantu. Aš skaitau i 
“Keleivi” ir galiu skaityti i 
“Draugą.” Man valia visus 
laikraščius skaityt. Kodėl gi I 
“Draugo” skaitytojams ne- Į 
valia kitus skaityti?

Dabar kita pasaka.
“Keleivio” num. 44 buvo: 

rašyta apie lietuvių kalbą, i 
kad musų kalba kilusi iš! 
slavų kalbos. Tas gali būti! 
tiesa, nes labai daug dalykų 
vadinasi panašiais vardais. 
Tik lietuvių kalba toliau 
atsitraukus nuo tikrų slavų 
kalbų. Dabar lietuviai nori į 
perkošti savo kalbą per tik
rą lietuvišką koštuvą, kad: 
neliktų nei vieno svetimo 
žodžio. Tai yra sunkus dar
bas, kad kožnam daiktui 
duoti atsakanti vardą. Mes 
dabar sakom: laikrodis, 
lietsargis, dūmtraukis. Tai 
yra tinkamas daiktų pava
dinimas, nes jis tuoj paro
do, kokiems tikslams daik
tas tarnauja: laikrodis laiką 
rodo, lietsargis apsaugo nuo 
lietaus, o dūmtraukis trau
kia durnus.

Bet lenkai tuos daiktus 
vadina savotiškai. Jie sako: 
zegarek, parasol, komin. 
Tai jau netinkamas daiktų 
pavadinimas. Einant lietu
vių pavyzdžiu, lenkai turėtų 
sakyti: czasomierz, desz- 
czochron, dymociąg.

Bet šitaip kalbą pertai- 
syt butų didelis darbas, o 
nauda iš to kokia?

Gali būt, kad visos kalbos 
yra kilusios iš vienos pro
kalbės, bet jos augo ir kitė
jo su laiku. Kol žmonių bu-

SLA. APDRAUDA IŠEI
NANTI PIGIAU.

Vienas SLA. 
“Tėvynei” rašo:

jaunuolis

“Amerikoje gimusių ir au
gusių lietuvių organizavimui 
prie Susivienijimo labai kliu
do apdraudos kompanijų duo
dami dividendai už mokamas 
duokles Į tas kompanijas. Be
veik kiekvienas tuojaus klau
sia: kiek SLA. moka dividen
dų už sumokėtas duokles? 
Kuomet paaiškini, kad SLA., 
kaipo fraternalė organizacija, 
negali mokėti dividendų, tuo
jaus gauni atsakymą, kad pel
ningiau prigulėti prie apdrau
dos kompanijų, kurios moka 
dividendus ir tuomi palengvi
na sumokėti mokesčius Į jas.”

“Tėvynės” redakcija at
sako, kad tai esąs klaidin
gai aiškinamas reikalas. Ne 
inšiurans kompanijose ap
draudė esanti pigesnė, bet

rys gyveno krūvoje, vis; 
daiktai pas juos buvo vadi
nami vienodais vaidais. Bet 
tų daiktų senovėj pas juos 
buvo nedaug, taigi nedaug 
ir žodžių jiems reikėjo žino
ti.

Kada giminė tiek išaugo, 
kad visi nebegalėjo vieno; 
vietoj išsimaitinti, jie turėjo 
skirstytis ir keliauti toliau, 
nelyginant kaip tas bičių 
spiečius, išėjęs iš perdaug 
ankšto avilio skrenda jieš
koti erdvesnės sau vietos.

Pasitraukęs toliau, vienas 
būrys pasidarė sau naują 
Įranki, kurio pirma neturė
jo, ir pritaikė jam tam tikrą 
vardą. Panašų Įranki pasi
gamino ir kitas būrys, bet 
šitas ji pavadino jau kitokiu 
vardu. Ir taip pasidarė kal
bos skirtumai. Daug yra to
kių Įrankių, kurie vadinasi 
išradėjo vardu. Dažnai toki 
išradimą pasiskolina kita 
tauta ir kartu pasiskolina jo 
pavadinimą. Ir štai dėl ko 
tūlų daiktų pavadinimai 
mums šiandien išrodo nesu
prantami arba neatatinka 
savo tikslui.

Ar kam patiks, ar ne, bet 
mano nuomonė yra tokia, 
kad geriausia butų, jeigu 
viso pasaulio tautos susitar
tų ir pasirinktų tiktai vieną 
kurią kalbą, o visas kitas 
užmirštų. Tada žmonija bu
tų daug laimingesnė, nerei
kėtų tiek daug kalbų moky
tis, nereikėtų vertėjų. Nes 
kokia nauda iš kalbų Įvai
rumo?

Žinote, draugai, kad mes, 
kurie atvažiavom iš Lietu
vos da prieš karą, beveik vi
si mokėjom po keliatą kal
bų. Daugelis mokėjo lietu
viškai, rusiškai ir lenkiškai, 
o kai kurie da mokėjo vo
kiškai ir latviškai. Ir dabar 
daugelis iš musų moka da 
po 4 ar 5 kalbas. Bet musų 
vaikai Amerikoj užaugę te
mokės. tik vieną kalbą. Na, 
o pasakykit, ar jiems bus 
blogiau gyventi? Ne, jiems 
butų blogiau, jeigu reikėtų 
mokėti keliatą kalbų.

Taigi, Amerika šituo 
žvilgsniu galėtų būt pavyz- 
dis visam pasauliui, kad 
viena kalba visoms tautoms 
yra geriausis daiktas.

Žinoma, nacionalistai stos 
prieš tai piestu. Ir dėl to, 
kad pasauly yra daug tokių 
aklų gaivalų, kaip naciona
listai, žmonija turės da il
gai vargti.

Kaz. Karčiauskas.

beliks. Praeis da kiek laike 
—ir nei vieno musų neliks. 
Kas bus tada? Butu didelis 
nuostolis lietuvybei, jeigu 
mes išnyktume ir kartu su 
mumis žūtų musų sukurtos 
organizacijos ir jų turtas.

Bet ar galima visa tai iš
saugoti?

Svarstant ši klausimą, nei 
vienas nenorėjo Įsileisti tos 
minties, kad lietuvybei rei
kės išnykti. Juk žydai taiu 
pat yra ateina i, ir jie grei
čiausia prie čfonaitinių są-

*2’
budu galėtu tai atlikti?

Pas mus buvo pajudintas
ir šitas klausimas. Nors ne
buvo laiko plačiau jis išdis- 
kusuot, tačiau daugumas 
pritarė tai nuomonei, kad 
šitokiam darbui reikėtų su
šaukti steigiamas suvažia
vimas. Tiesa, kai kurie ar
gumentavo, kad šaukiant 
atskirą suvažiavimą pasi
darytų daug išlaidų: jų ma
nymu, jeigu jau toki suva
žiavimą šaukti, tai reikėtų

lygų prisitaiko, o vis dėl to ii šaukti kartu su SLA. sėl
ių tautinis gyvenimas čia mu, ar surasti kitokią išei- 
nemirsta. Netik nemiršta, ti, kad nereikėtų daug pini-
bet tolyn eina vis stipryn. 
Ju Įstaigos auga, organiza
cijos didėja ir teikia dide
lės paramos pasauliniam 
žydų judėjimui. Kodėl gi 
mes negalėtume pasimo-

gų išleisti. Kol kas šitas 
klausimas taip ir pasiliko 
atviras.

Man, kaip nesenai iš Lie
tuvos atvažiavusiam, buvo 
pavesta visa ši pasikalbęji-

kinti iš jų? Jeigu mes ir ne- mą aprašyti ir pasiusti i 
galėsime tokių didelių dar- “Keleivi.” šio pasikalbėji- 
bų atlikti, kokius atlieka mo dalyviai labai pageida- 
žydai, tai visgi mes turėtu- vo, kad musų laikraščiai ir 
me galėti palaikyt nors tai. atskiri veikėjai pareikštų 
ką jau turime sukurę. Abe- šiuo klausimu savo nuomo- 
ioti apie tai netenka, tik rei- nę. Just. Žukauskas.

Philadelphia, Pa.
1937. XI. 21,___________

‘Naujienų” Redak
toriaus Prakalbos 

Pittsburahe.

kia surasti būdą.
Ir štai, svarstant viso

kius budus, kilo šitoks su
manymas : reikia steigti
Amerikos Lietuvių Kultū
ros Centrą!

Svarbiausis tokios Įstai
gos uždavinys turėtu būti ______
^knvzas^žu™“'^ "alk “^enų” "redaktorius 
jas knygas, žurnalus, laik- Dr p Grigaitis, grįždamas 
rascius ir platinti šitą lite- ; j valstijų prakalbų
raturą musų išeiviją tarpe. ma,įrutn; sustcsJ ;r 'pitteburJ 

šitam darbui dirbti Ku - h k ; Rt
turos Centras turėtu turėtivisose didesnėse kolonijų- pra^lb;'“ ' 
se savo skyrius. Skvriai ga- į 
lėtų susidėti iš vietinių or- ’ ’Gr,Jodžio 7 d Lietuviu 
ganizacijų atstovų ar kitaip Moks,o svetai?

Tal?. L v h r t c’^ėje, 142 Oit st. PrakalbosToliau Kultūros Centras .J |d , ; . k .
turėtų stengtis įuosti per £ , vakare. Kalbėtoias kai- 
savo skyrius Įvairiais klau- s,okamorr. - “Pa-
Simais paskaitas Tai butų pavo>
lyg ir keliaujanti mokykla. Lj ,o; • neD1.jklapu^ 
Jeigu tinkamo žmogaus ne- . j,. h. ..Demok’ratinis sociį. 
butų galima rasti Amenko- i-
je, tai galima butų toki par

BRAZILIJA ATSISAKO
MOKĖTI SKOLĄ AME

RIKAI.
Fašistinė Brazilijos val

džia pereitą panedėli pa
skelbė, kad ji nutarusi “lai
kinai” nemokėti savo skolų 
užsieniams, kuriems ji sko
linga apie $1,250,000,000. 
Jungtinių Valstijų kapita
listams šiomis dienomis ji 
turėjo sumokėti $470,000,- 

, 000, bet dabar jau nemokės.

$

yra rengiamos 
sekamose vieto-

Gruodžio 8 d. kalbės Lie
tuvių Pašelpinio Kliubo sve
tainėje, 24 Locust st., Mc- 
Kees Rocks, Pa. Čia prakal
bos prasidės irgi lygiai kaip 
7:30 vai. vakare. Įžangos 
jokios nebus abiejose pra- 

i
Apie Dr. Grigaiti kaipo 

kalbėtoją turbut nereikia 
nieko nei aiškinti, nes iis v- 
ra vienas iš geriausių ir nuo
sakiausių lietuvių kalbėto
ju.

Todėl nepraleiskim pro
gos ir visi dalvvaukim pra
kalbose. S. Bakanas.

sitraukti iš Lietuvos. Jis ga
lėtų aplankyti kiekvieną 
koloniją ir kiekvienoj vie
toj galėtu duoti no keliatą 
paskaitų iš eilės. Per tokia? 
paskaitas butų labai gera 
proga ir minėtąją literatūrą 
platinti Gaunamas iš to pel
nas ir kolektos apmokėtų 
visa šitą d arba. Visa tai bu
tų Įdomu netik mums, jau 
pasenusiems, bet užintere- 
suotų ir musų iaunaią kar
ta lietuvybės reikalais. Bet 
darbas turėtų būt vedama? 
rimtai, pavyzdingai ir de
mokratinėj dvasioje.

Musu manymu, Kulturo? INDIJONAI NORI ATSI- 
Centras turėtų užmegsti IMTI NEW YORKĄ. 
ryšius su Lietuva ir įsteigti Šiomis dienomis New 
tenai savo atstovybę ar Yorke Įvyko indijonų susi- 
agenturą, kuri rekomen- rinkimas ir įie nutarė at
duotų mum? kaip literatu- pirkti New Yorką iš baltvei- 
rą, taip ir kalbėtojus arba džių atgal. Jų protėviai 
instruktorius aukščiau mi-i pardavė dabartine New 
nėtoms paskaitoms. Y’orko vietą olandams už

Bet klausimas, iš kokių -$24. Dabar indijonai norėtu 
žmonių turėtų susidėti Lie- gauti New Yorką atgal už 
tuvoje tokia atstovybė, kad tą pačią kainą ir prideda da 
ji neibruktų mums nepa-, $6 magaryčioms, iš viso 
geidaujamų prekių, ir kad. $30. Pasirodo, mat, kad ir 
ji turėtų visos progresyvės Į jie moka juokauti.
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
WORCESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS

Rinkimų daviniai. — Aido vai ir esi fašistas.” Na, gana 
Choras. — Worcesterio lie- tokių išsitarimų rašte ir kal- 
tuviai Ispanijoj. — Sūnų ir boję. Jeigu mes norime at- 
Cukterų D-jos mitingas. gaivinti Woreestery pro

gresyvi judėjimą, tai bu-

Nelaimingus Kiniečius Muša Visi.

Buvau pranešęs per “Ke
leivį,” kad Worcesteric 
miesto majoru išrinktas de

ki m mandagesni.
Aido Choras jau vėl su-

mokratas tik 45 bakais virš ! tvirtėjo. Turėjom pumas 
republikonu. Bet išnaujc pamokas prie naujos moky- 
perskaičius balsus pasirodė, i T) j KarsoKie-
kad republikonų kandida ;nes- Prisidėjo daug senų, 
tas gavo 96 baisus daupdau. i&enl daininmKų. Matyt, 
negu demokratų
tas. 
čių

alsus daugiau, i c ........................
kandida-' ^oicesterieciai visada ge

riau myli dainuoti, kuometTaigi, po dviejų savai 
rinkiniu I chorą mokina moteris. Keli

galvą.
turim naujai . , x -•
W. A. Ben- m.etai. atgal tu.reJ° gerą11netta° " {didelį chorą prie mokytojos

Man rodos, visai be rei-1 f*1'^s. M- -^^lenės-Jab- 
kalo tyčiojasi drg. “Wor- *onskaites._ Lai ateitis būna
testerio Pilietis” per “Ke- 'a £eiesne- 
leivį” ir draugo Juozo. Kiek Netekome vieno draugo, 
man teko girdėti drg. Juozą ;ai Yra» Juliaus Baublio, 
kalbant, visai nereklamavė kuris žuvo Ispanijoj kovoj 
republikonu partijos, tik -u fašistais. Paliko dvi sese- 
gyrė tos partijos pastatytą ris Woreestery, Alisę ir Iza- 
žmogu. Drg. Juozas vra sv- belę. Be to, kiti du V orees- 
kiu išdirbęs su juo vienoj terio lietuvių jaunuoliai bu- 
dirbtuvėj keliolika metų, to- vo sužeisti, tai Antanas Ma-

Kiniečiai gauna mušti savo namuose nuo visokių atėjūnų. Kai japonai sumušė jų armi
ją ir užėmė Šanchajų, pasilikę miesto gyventojai pradėjo 1 ėgti i europiečių kvartalą, 
jieškodami apsaugos po baltveidžiu vėliavom. Bet čia jie irgi gavo mušt. šiame vaizde
ly galima matyti europietį poncininką tvojant lazda kiniečius, kurie nešdamiesi ant pečių 
savo mantą j ieškojo čia prieglaudos.

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS
Karpius apvylė žmones.

Per ilgą laiką musų Čalis 
garsino savo kermošių, tai 
yra, 20 metų jo darbuotės 
prie laikraščio sukaktuves. 
Bet jis gerai žinojo, kad sa
vo vardu publikos nesu
trauks, nes vietos lietuviuo-

ko. 0 paskutinį programos 
numerį išpildė panelė Ra
kauskaitė. Ji pasirodė gana 
gerai. Labai malonu, kad 
lietuvių tarpe randasi tokių 
talentingų, gamtos apdova
notų žmonių.

Jeigu ne tos dainininkės,
se jis turi mažai pritarime tai Čalio jubilėjus butų bu- 
ir jo “Dirvos” parengimai vęs visiškai “i'lop.” 
visuomet būna skysti. Taigi
šį sykį jis paskelbė, kad ta
me jo kermošiuje dalyvau
sianti Lietuvos operos ar
tistė Rakauskaite ir be te 
da iš Chicagos atvažiuosią 
šposų krėsti komedijanta;

Ristikas Požėla rašo.

Šiomis dienomis gavau 
laišką iš Paryžiau? nuo ris- 
tiko Karolio Požėlos. Jis 
per porą paskutinių metu

V o-,* J „JT; apvažinėjo daugeli Europos vanagaitis. Šitie <iu vardai U . , - J ■ i ‘ • Įkė publikos kiek dau- ' artybių, ir kone .visur bu-sutraukė publ

!’°s ' '
*, j • • n ką patyriau is man pnsiųs- artistai ir juokdariai, susi- 1 J 1 ‘

vo pripažintas kaipo Euro- 
ta

dėl jis ir patarė lietuviams 
balsuoti už jį, kaip jam ge
rai pažįstamą ir teisingą 
vyrą.

Mes turime visur draugiš
kai rišti visuomenės klausi

zurka ir Juozas Sakalaus
kas.

Reikėtų visiems nariams 
neužmiršti, kad Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų broliškos 
draugijos metinis susirinki-

AKRON, OHIO.

Iš SLA. 198 kp. darbuotės.

_. _ . kuopos susirinkimas. Pa
muš. Atsimenu tą nedėldie- mas įvyks 7 gruodžio, Lie- rengimų komisija pranešė,

Amerikos lietuvių iševijoj, 
kad atsteigus tenai demo- 

... kratinę santvarką ir paliuo-
Lapkricio 14 d. buvo sios savus visus prieš-fašistinius 

oolitinius kalinius.

tų laikraščių iškarpų. Jis vi
sur skelbiamas, kaip lietu
vis, Euiopcs ristikų čempi- 
jenas. Su Požėla važinėja ii 
keli kiti žymus Amerikos 
ristikai, Požėla siunčia 
daug labų dienų visiems sa
vo draugam? ir pažįsta
miems Amerikoje ir žada 
grįžti į Ameriką už kokių 
metu laiko.

rinko tik apie 360 žmonių. 
Bet ir tie apsivylė, nes 
dzimdzininkas Vanagaiti? 
visai nepasirodė.

Bet pradėkim nuo pra
džios. Čalis skelbė, kad ta? 
io didelis jubilėjus prasidė
siąs didelėm iškilmėm 3 va
landą L. K. Daržely. Pa
skirtu laiku nuvykau ir aš 
tu dideliu iškilmių pažiu- 
iėti. Išlaukėm iki pusės po 3 
ir susirinko į darželį vos tik 
apie tuziną? žmonių. Pasi
darė labai nejauki padėtis:

HOOSICK FALUS. N. Y. 

Mirę lietuviai.
Lapkričio 13 mirė Juozapas 

Kiselavičia, 73 metų amžiaus, 
prigulėjo pašelpinei šv. Jurgio 
dr-stei. Amerikoje išgyveno a-

Smetona daugiau medalių 
nebesiųsiąs.

... Patarlė sako, kas nauja, 
nei ceremonijas pradėti. taj j,, nepaprasta. Vienas 
nei daugiau publikos įauk- vjetos karštas Smetonos ša- 
Hy., I.r turėjom įssiskirstyti įįnjnkas man pareiškė gir- 
įskilmių visai nematę. dėjęs, kad blėšinių meda- 

Na, sakau, reikia nuvykti lių Smetona iš Lietuvos ne- 
į Lietuvių Salę. kur 5:30 besiusiąs, nes jau perdaug 
valandą turėjo prasidėti tų “kavalierių” pridaręs ir 
koncertą" su tais išgarsini- visi vienodi atrodo. Aš jo 
mais. Atėjo 5:30 valanda, klausiau, kaip dabar geres- 
bet koncertas neprasideda, niuosius patriotus ženklins 
Laikrodis rodo jau ir 6:30, —nejaugi ausis karpys,
c garsus artistai vis neatei- kaip avinam seniau dary- 
na. davo? Well, jis sako, gal to

Galų gale, apie 7 valan- ir nedarys, bet bandys ki- 
A. A. jonas KUKAITIS. dą, prasidėjo programa, taip iuos “suznočyti,” kad

Jau šiandien fašistai plė
šia svetimas žemes ir žudo pįe 40 metų, buvo nevedęs; pa-

_____ ________v„ __r_____ f žmones. Ispanijoj ir Kinijoj iįj<0 viena seseri Magdalena.
Vargo Sūnūs. kad 31 gruodžio yra rengia- Vejasi nekaltų ^vento- 1?* Antanas

mas balius bendrai su ru- Jy kraujas. Tas pats gali
sais. Bus suloštos dvi kome- atsitikti ir Lietuvoj. Ją bet 
dijos. Finansų sekretorius kurią dieną gali užpulti 
raportavo apie kuopos f i- Hitleris. Šis klausimas irgi 
nansinį ir narių stovį. Visi ’?us plačiai prakalbose nu- 
raportai priimti. Skaityta svestas.
laiškas nuo gen. rajono or- Daugiau rašyti neapsimo- 
ganizatoriaus J. Jaraus, kad ka. Visi Brooklyno ir apy- 
reikia įsteigti SLA. apskriti linkės “Keleivio” skaityto- 
Ohio valstijoj. Laiškas pri- jai yra prašomi dalyvauti 
imtas vienbalsiai. Vėliaus prakalbose, kad visi ben- 
padarė pranešimą K. G., da- drai galėtume suprasti, kaip 
lyvavus 31 spalių A. L. reikia gintis nuo fašistinio 

barbarizmo!
J. Nalivaika,

Brooklyno skyriaus seki-.

viena draugė pasakė: “bu- vautų.

Apie Musų 'Kermošius9 ir 'Pares.9
lietuvius, bet ir pas svetim
taučius ir sako: “Mes ren
giame supraiz parę Onai ar 

kur pasakyta, kad spaliu 16 ^Įaiijai. Bet
diena Lietuviu Piliečiu

AKRON, OHIO.

“Keleivio” num. 44 iš 
Akrono tilpo kelios žinutė?

Kliubas buvo surengęs pra
kalbas, kuriose kalbėjo tei
sėjas Patterson ir kiti.

Toliau? pasakyta: “Dvi 
lietuvės moteris spalių 16 d. 
Taručio namuose surengė 
kermošių, kad pakenkti L. 
P. Kliubo prakalbom. Bet 
joms tas nepavyko. Rimti 
žmonės tokių kermošių ne
paiso.” Pasirašo Dalyvis.

Aš neriu paklausti to Da
lyvio: kur tamsta daivva- *■
vai, prakalbose ar kermo
šiuje? Jeigu kermošiuje, tai 
ką tenai pirkai ar parda
vei?

Aš buvau prakalbose ir 
parengime, bet ne Taručio 
namuose, o svetainėj. Ir tą 
parengimą rengė ne “dvi 
moterys,” bet komisija su
sidedanti iš vyrų ir moterų.

. Tą vakarą sumanė pa
vienių žmonių grupė ir iš
sirinko komisiją. Visa tai 
atsitiko tris savaitės pirma 
negu L. P. Kliubas pradėjo 
garsinti savo prakalbas.

Žinoma, plačiai visuome
nei gal neaišku, kaip tas vis
kas įvyko. Apie 60 pavienių

uz tuo? pinigus gausite ger
ti ir valgvti kiek norėsite.”

Susirenka visi į “parę,” 
tik tos nėra, kuri nulaužtą 
degtuką ištraukė. Mat, ii 
lieko apie tai “nežino.” 
Kas nors ia atveža ir paro
do “supraizą.”

Unavičia 65 metų, paliko dide
liam nubudime žmoną Mikali
ną, du sūnūs ir 5 dukteris. Visi 
gyvena Hoosick Kalis. Buvo ra
maus budo žmogus ir gražiuo
ju sugyveno su visais. Daug 
žmonių palydėjo į bažnyčią ir 
kapus. Prigulėjo prie šv. Jur
gio tir-jos.

Lai būna jiems lengva šios 
šalies žemelė. Kaimvnas.

onfereneijoj,Kongreso 
Clevelande.

K. G. piimiausia savo ra- 
Už Įžangą iš svečių suko- porte nupeikė susirinkimo 

lektuota gal apie S100, o jei dalyvius, kad nepamokino 
gėrimams išleista kokia jos kaip reikia apsieiti ir ką 
$30, tai vistiek lieka apie daryti konferencijoj: nieko 
$70 pelno. nežinodama, ji pasidarius

Atvežta Ona ar Marija į tenai kaip durna. Puolus 
tokią “parę” labai nusiste-' prie vieno klausti patarimo, 
bi, nuduoda nieko apie tai bet sužinojusi, kad tas bol- 
nežinojusi, beveik apalpsta ševikas; puolusi prie kito, 
iš tekio siurpryzo. Bet grei- ir tas bolševikas.
tai atsipeikėia ir nubučiuo-' ___.__ 4-,*• , i j i**. Šitokį i apoi tą patiekus,■a tas kūmutes, su kuriomn • • i •degtuku? traukė kad i<r K‘ G* paprašė susirinkimo, 
. i • • • C * kad atlygintų jai keliones

cSTa !8šas* Susirinkimas nutarė
ų “įa?ę” aPmok8ti S1-50 lė-

ištikrujųrenge, jeigu tai 
“supraiz parė!”

Už poros dienų ta, kuriai 
buvo “parė” surengta, jau 
eina per stubas ir kolektuo-

su.
K. G. ir P. Y. buvo apsi

ėmę važiuoti į konferenciją 
kaip liuosnoriai, be atlygi
nimo. P. Y. visai nedalyva-

ia nunirus antori ant “tokte vo konferencijoj, o K. G.
gavo apmokėti. Taip pasi- pat baliaus. Kai pereina vi- į j 1 f • nedžentelmo-

Aš manau, kad i se-
o*AWt« kančią konferenciją musų . . kart C1£į .-eie^nis geseftus kuopa nesįus tokių “liuos- 

vyru ir moterų, jaunesnių ir negu kermošius, kuriame U „ - Rarvs
niekas nieko nei perka, nei ' ** __________ ‘
parduoda. Dalyvis No. 2.

senesnių, susidėjo po $1.00, 
pasisamdė svetainę, muzi
kantus, nusipirko valgių ii 
gėrimų ir visi susirinkę tu
rėjo pasilinksminimo vaka
rą. Kad Dalyvis negalėjai 
dalyvauti ir tik namie pasi
likęs turėjai dūsauti, kad 
burdingierius išėjo į paren
gimą, tai ta aš labai atjau
čiu ir sutinku, kad visi tie 
“rimti žmonės,” tai tik tam
sta vienas.

Aš manau, kad geriau 
tiktų vadinti “kermošiais” 
tas “pares,” kurios čia daž
nai vyksta, tik niekas apie 
jas neparašo į spaudą. Suei
na keliatas moterų ir susita
ria, kad vienai reikia pirkti 
naujas pečius, antrai radio, ’ 
trečiai visi virtuvės rakan
dai, o ketvirta.! reikia 
“cash.” Traks degtukui ga
lą— ir traukia visos po vie
ną. Ištraukusi nulaužtą

BROOKLYN, N. Y. 

Dainuos Mariona Rak aus-

BROOKLYN, N. Y.

Svarbios prakalbos.

Amerikos Lietuvių Kon
greso ~kaitė. greso Brooklyno skyrius

Pasižvalgius po Brookly- ren^a svarbias prakalba? 
ną tenka pastebėti, kad visi Penkta deni, 10 gruodžio, 
lietuviai laukia artistės Ma- Granf, Paradise svetainėje. 

Rakau?kaitės kon- P1-aKalbų .tema: Ką fasiz-nonos
certo, kuris čia įvyks 12 d. 
gruodžio, 7 vai. vakare, La- 
bor Liceum salėje.

K. J. Paulauskas.

MIRĖ ONA ANGLE.

Hope. N. J. Spalių 28 mirė 
Ona Angles. Velionė buvo ište
kėjusi už anglo vyro ir labai 
pavyzdingai sugyveno. Jos vy
ras mirė du metai atgal. Velio
nė palaidota yankių kapuose ša
lę savo vyro.

Ona buvo laisvų pažiūrų mo-
teris, mylėjo draugaut su pa

skaitos! laimėtoja. Kitos tU-1 Žangiais žmonėmis ir per ilgus
ri rengti jai "surprize par- 
ty.” Jos važiuoja netik pas

metus skaitė ‘Keleivį.”
Jos. Paulenis.

U

MATERBURY, CONN. Spa
lių 30 Jeną Kukaitį skaudžiai 
užgavo automobilis ir nuo dide
liu skausmu mirė.

vakaro

DETROIT, MICH.
Rakauskaitės koncertas 

pavyko.

Lapkričio 12 d.
etuvių svetainėje buvo 

koncertas Marijonos Ra
kauskaitės. Da prieš 8-nias 
žmonių buvo pilnutėlė sve
tainė, taip kad daugeliui 
sėdynių pritruko. Progra
mas prasidėjo garsintu lai
ku. Prieš karą ką nors ren
giant būdavo išdalinama 
oudais plakatu pas bažny
čias, kurie daugiausia ten 
nat būdavo numetami ir nu
klodavo jais keliatą blokų, 
o publika vis pasivėlinda
vo porą valandų į parengi
mus. Dabar iau žmonės 
daugiau apsišvietę ir moka 
įvertinti gerus parengimus. 
Užtenka vien tik laikraš
čiuose paskelbti.

Koncertan atsilankė dak-

iš Suvalkijos. 
Gražiškių

JONAS KUKAITIS.
Jonas paėjo 

Naziškių kaimo, 
rapijos.
viršum 24 metus velioni

mas atnešė Lietuvos liau
džiai. Tai bus apibudintas 
11-kos metų fašizmas Lie
tuvoje.

tarų, advokatų 'ir šiaip ge- i tė “Keleivi" ir tankiai pasaky- 
ras skaičius apsišvietusių davė, kad jo geriausias drau- 
žmoniu, apart paprastų gas ir kiekvieną ketvergą lauk- 
darbininku. davo kaip geriausio savo drau-

Advokatas Uvickas bu- 2°*
vo vakaro vedėju. Rakaus- Velionis paliko dideliam nu
kaitė savo užduotį atliko liūdime mylima savo žmoną 
ko geriausia. Publikai net Veroniką, brolį Juozą ir seserį 
delnus skaudėjo nuo did?- Marijoną Lietuvoje ir 
IlO plojimo. Savo puikiai vestrą, Škotijoje. Velionis Jo- 
skambančiu balsu žavėte nas buvo ramaus budo žmogus 

{žavėjo publiką. Daug kartų ’r visa ap.ielinkė gerbė kaipo
buvo iššaukta pakartoti.

Koncertą padėjo išpildyt 
Prakalbos prasidės 7:30 geČ dainininkai: A. Va

rai. vakare. Kalbės vietinis . “-..Valiukas, ku-
Rojus Mizara, “Laisvės” ne tanklai linksmina dėt-

Ant estrados suėjo apie 20 butų išskiriami iš kitų. Pasi- 
kalbėtojų ir sveikintojų pa- rodo, mat, kad medaliuoti 
sveikinti medaliuotą trijų “kavalieriai” ne visi esą 
pėdų milžiną. Nuobodžios “košer,” o medalius iš jų 
ju kalbos tęsėsi iki 8:30. atimti jau nėra kaip. Taigi 
Vieni jų tik pasveikino or- dėl to daugiau medalių ir 
denistą Čalį ir atsisėdo, o nebusią.
kiti rietė patriotiškus spy- ---------
f.įV ' V*?™ JU Čalio Laukiam :dcmių prakalbu,
literatunskus gabumus, o ‘

kiti neveidmainiaudami pa- A. L. Kongreso komite- 
sakė tiesiai į akis, kad tie tas rengia svambias prakal- 
jo, atsiprašant, raštai jiems bas 19 gruodžio dieną, Lie- 
visai nepatinka. Kalbėjo ir tuvių salėj. Kalbės žyrnųs 
Tvsliava iš Brooklyno. Pa- kalbėtojai, “Naujienų” re- 
sakęs verksmingą spyčių, daktorius P. Grigaitis ir 
jis apsikabino Čaliuką ir “Vilnies” redakcijos narys 
pliaukšt!—pabučiavo. Sa- F- Abekas ir keliatas vieti-
ko, aš mylių Čalį, nes jis vi- niu. Bus aiškinama dabarti- 
suomet teisybę rašo. ne Lietuvos padėtis ir pa

saulio Įvykiai. Be to, bus irŽmonės pradėjo kvatoti 
salėj. Sako, Čalis nesenai 
savo “Dirvoj” išvadino Tys- 
liavą piemeniu, ir dabar 
Tvsliava jį bučiuoja, kad 
parašė teisybę... Reiškia, 
abudu žymus vvraL . _ .

" i Na, snvčiam užsibaigus, nepamirškite tos 
skai°' V!Si *2’iikia dainų ir juokų Prakalbas rengia 

programos. Nors daugelis iš 
laiko jau žinojo, kad Vana
gaitis nedalyvaus, bet visgi 
laukė, koks bus Čalio pasi
aiškinimas. Ogi nieko, tik 
praneša, kad gavęs pasvei
kinimo telegramą nuo Va- 

: ■ nagaičio, ir viskas. Tas

rimtą ir draugišką kaimyną. 
Su savo mylima žmona sugv ve-' 
no pavyzdingai, palaidotas lap
kričio 3 d. Lietuvių laisvose ka
pinėse, šalę savo brolio Kazi
miero. Nors buvo dirbama die-

redaktorius, ir iŠ So. Bosto- r°\^e^US ra^°ina, bet daugybė žmonių palydė-
no Stasys Michelsonas, ‘ va.land9 šeštadienio raka-, kapus, liudHan.i netekę 
“Keleivio” redaktorius. ^aia?1 J3.11?" malonaus savo draugo. Lai bu-

Ab”du kalbėtojai yra pasi- Pa^ vakarą ap eu o, a -am musŲ amž5na atmintis.
žymėję mokėjimu vartoti vvJ°y ’̂rka * sakn^n kur' Mrs‘ Ve‘onika Kukaitienė.
neginčijamus argumentus. į . v v* ’ , I 13 Summie st., \Vaterbury, Ct.tUI |S SU KOKIH Opel H P3CI3“

Šiose prakalbose bus iš- ręs kontraktą dainuoti, tai Visiems, kurie dalyvavo ve-
girsta ne vien tik, kaip fa- gal į Detroitą daugiau ne- lionio šermenyse ir palydėjo į
šizmas Lietuvoje nualino begrįš. Vėlinu jam kuo- kapus šiuorai prašau priimti
liaudį dvasiniai ir finansi- geriausio pasisekimo. mano padėkos žodį. Velionio
niai, bet ir kas yra daroma J. Griunas. žmona V. Kukaitienė.

dainų programa, kuria iš
pildys geriausi vietiniai 
dainininkai solistai ir “Ly
ros” choras. įžanga į pra
kalbas veltui. Taigi visi vie
tiniai ir apylinkių lietuviai 

dienos, 
komite

tas, kuris yra sudarytas iš į- 
vairių draugijų atstovų.

Jonas Jarus.

NEW BRITAIN. CONN.

Mirė J. Andraičikas.

Lapkričio 7 atsiskyrė su šiuo
b-oHSiL tuo*1 ?ul5ele publikoj nėra- pasauliu j Andraičikas. sulau.

mum^; “ k«ne Pradėjo k 45 m amžįaus Paliko 7 
savo žodžiais Cal^ vadinti metl, dukrelę ir moterj kuri su 
uz apgaudinėjimą. kteų- vejįonju jau buvo persiskyrusi, 
ge iš pi abejo sakyti, kad paiajdotas ajrju kapinėse lap- 
mes atėjom jie tavęs paziu- kričio 10 d. šiuomi larįu ačiū 
reti, bet vanagaičio pro
gramos išgirsti. Vienas ge
ras pilietis padarė tokią pa
statą: Sako, žinote kiek 
publikos susirenka, kada 

‘“Dirva” viena vakarą ren-
T

visiems, kurie dalyvavo šerme
nyse ir laidotuvėse, o ypatin
gai tiems geros širdies drau
gams. kurie aukavo ant gėlių 
velioniui. Viso suaukauta $14.

gia 1 Bet kada panaudojo Velionio mirtį pagreitino šei- 
kitų vardus, tai publikos su- myninio gyvenimo aplinkybės, 
traukė. Ar tai gražu? nes jo buvusi žmona paliko jį

Pirmiausiai dainavo dvi didžiausiame skurde, viską pa
vietinės lietuvaitės, Bronė siimdama. Ilsėkis ramiai mielas 
Rašiliutė (Russell) ir Rožė broli laisvoje Amerikos žeme- 
Lukoševičiutė, pianu akom- Įėję. Lai būna tau mano amžina 
panuojant Aldonai vilke- atmintis. A. Žukauskas, 
lienei, graboriaus Vilkelio Vet’s Hospital.
žmonai. Jos publikai pati- Nortb-'mpton, Mass.
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ėjimas 
Maikio su Tėvu

CARISTINES RUSIJOS PASKUTINIAI PASAULIS DEGA.

LIUDININKAI.
Kaip gyvena Kerenskis, 

Miliukovas, Denikinas
ir kiti.

—Tegul bus pagarbintas, —Tai tik viena istorijos 
Maike!... pusė, tėve.

—Bet kodėl taip nusimi- —O kokia kita?
nęs, tėve? —Kita yra tokia, kad
_ —Gavau markatną nau- Žukauskas galėjo lengvai 
jieną is Kauno. lenkus iš Vilniaus išvyti ir

—O kas atsitiko? net pati Želigovski nelais-
—Mano frentas genero- vėn paimti, kuomet pasiū

las Žukauskas Dievui dūšią 
atidavė.

—O ką tu žinai, tėve, 
kam jis savo dūšią atida-

Rusai Paryžiuje vėl ma
doj. tik dabar toji mada 
nelabai patiems rusams 
maloni. Paryžiečiai aiškiai 
pradėjo piktomis žiūrėti Į 
rusu emigrantus, kaip i vi
sokio nerimo šaltini. Juk 
rusų emigrantas Gorgulo- 
vas dienos metu nušovė 
Francuzijos prezidentą Du- 
merą. Taipgi buvo dienos 
metu pagrobtas Kutiopo- 
vas ir tuo budu gražiąją 
Francuzijos sostinę kai kas 
ėmė vadinti antraja Chica- 
ga. Ir gen. Milerio pagrobi
mas garbės nedaro Francu
zijai. Laiks nuo laiko Fran
cuzijoj išlekia i orą tai na
mai, tai tuneliai ir kiti pa
statai. kas, be abejo, yra 
užsieniečių darbas. Todėl 
nenuostabu, kad francuzai 
i visokius užsieniečius ėmė 
žiūrėti su neapykanta.

Bet francuzai yra ramus 
žmonės. Kuri laiką policija 
darys kratas, elgsis ener
gingai. bet palengva viskas 
nusiramins. Jau dabar gir
disi kalbant apie rusus:

—Gera ir bloga. Negali
ma visų kišti Į vieną maišą 
nes nuo to gali nukentėti 
kalti ir nekalti.

Po Dumero nužudymo 
rusų kalba beveik dingo iš 
Paryžiaus gatvių, bet vė
liau ji vėl sugrįžo, ir niekas 
nebebijojo ja kalbėti.

Šiuo metu francuzų spau- 
iau vėl rašoma apie ru- 
kunigaikščius, grafus.

'sąjungos pirmininkas ir to- 
■ dėl nuolatinis svečias visuo-: 
Ise priemiesčiuose. Miliuko- 
Įvo svarbi padėtis rusų emi
grantų tarpe liudija, kad jo 
vadovaujama liberalistinė 

kryptis turi daugiau pasise
kimo, negu .reakcingieji ir 
monarchistiniai rusų sluok
sniai.

vė?
—Geras buvo katalikas, 

tai zlydukas neturės ant jo 
valios.

—Ar tu, tėve, kartais ne
klysti?

—Kodėl?
—Juk geras

rasis buvo sumustas ties 1 
Širvintais. Želigovskio pul- 
kai tada buvo išblaškyti ir, 
jeigu ne gen. Žukauskas, generalgubernatorius ir ca- 
lietuviu kariuomenė tada ro giminaičius, kūne gvve- 
butų Vilnių užėmusi. Bet na ?ana skurdžiai, dirbda- 
Žukauskas ją prie pat Vii- mi šoferių, kelnerių, dun- 
niaus sulaikė ir liepė grižti ninku įr kitų darbą, 
atgal. Lenkams jis tuo labai Vienoje Sen-Žermeno

man rodos, negali but gene
rolu. Taigi ir Žukauskas, 
kaip kariškis, negalėjo but 
ištikimas katalikas.

—O kaip tu tą išfigeria- 
vai, Maike?

pasitarnavo, taigi tegul jie bulvaro salėje kalbėjo Ke- 
dabar ir paminklą jam sta- renskis, buvęs Rusijos mi- 

katalikas, to. nisteris pirmininkas. Jis pa-
—Na, vot, te be raz! sidaręs gerokai senas, bet
—Taip, tėve. gyvas kaip ir anksčiau. Jis
—Olrait, Maike, gali sau kalbėjo ugningai, patetiš- 

kalbėt kaip nori, o aš eisiu kai, taip pat kaip 1917 me- 
nors “aniol panski” su žak tais birželio mėnesv Mask- 
ristijonu už nabašninką su- voje. Klausytojų dauguma 

„ T , , giedoti. ' buvo Kerenskio šalininkai,
rivot. _ tėve. Juk katalikų kuriu iam iki šiol netrūksta,
tikė j i m a s sako ‘‘ne už- Nors 56 metu amžiaus žmo-
mušk,” o generolo amatas' JAPONU “DIDVYRIS.’’ turį kovoti su materia- 
sako: “žudyk! Taigi ais- .Japonai praneša, kad vie- liniais sunkumais, bet jo 
ku, kad šitiem dviem pnn- nas jų lakūnas vėl žuvęs dvasinė jėga dar nepalauž- 
cipam žmogus negali but iš- “didvyrio'’ mirtimi. -Jis ori- ta. Jis vartoja tokius posa- 

Jeigu jis žudys ki- sikrovę; savo orlaivi pilną kius: “Mano vyriausybė.”
i Sočau, “mano dekretas senatui.”

—Čia nereikia nei “fisre-

tikimas
t^taijis lauž~s Dievo pri' bombų ir~ nulėkę

tvčia nukritęs su visa maši-sakymą.
—Neprieteli galima už

mušt. vaike, ir ponas Die
vas už tai nepyks.

—Bet tavo neprietelis 
gali turėti geresni vardą 
nas Dievą, negu tu, tėve. 
Tai kain gi tu gali tikėtis, 
kad Dievas tan dovanos, 
jeigu tu jį užmuši?

—Maike, aš nenoriu šian
dien eit su tavim ant kriti
kų. Reikėtų žėlaba užsidėt, 
ale ne kritikas varinėti. Ot, 
geriau sukalbėkim “Sveiką 
Mariją” už jo dūšia.

—Jeigu tu žinai, tėve, 
kad io dūšia jau pas Dievą 
ržpečky šildosi, tai kam da 
“Sveiką Mariją” kalbėti?

—Ar ne nuštilsi. Mai
ke?... Kibą tave pikta dva
sia šiandien apsėdo...

—Nesikarščiuok, tėve. nes 
ir tau gali taip atsitikti, 
kaip generolui Žukauskui.

—Tu, Maike, juokų ne- 
provyk. Verčiau eik parink 
aukų.

—O kam?
—Ogi reikės pomniką 

statyt tautos didvyriui.
—Ar tam generolui?
—J es.
—Ar tai musų pareiga, 

tėve?
—Tai keno?
—Lenkų.
—Nu, o kaip tas? 

jie gali jam statyt?
—Ogi už Vilnių.
—Bet Vilnių paliokams

na ir bombomis 
poziciją.

“mano Įsakymas armijai,” 
i kiniečių kad irodvtų. jog jis, o ne

Leninas buvo didysis Rusi- 
— jos revoliucionierius. Žmo

gus, kuri Rusijos tauta prieš
20 metų ant rankų nešiojo, 
po paskaitos kantriai laukė 
autobuso. Jis nusipirko bi
lietą už pusantro franko ir

SUNAIKINO 30 KINIE
ČIŲ ORLAIVIU.

Japonai giriasi, kad jų 
lėktuvai sunaikinę du ki
niečių aerodromu su 30 or
laiviu, kuriuos Kinija nese- n^i vienas keleivis negalėjo 
nai buvo nupirkusi Anglį- pagalvoti, kad tai yra žmo- 
joj. gus, kuris prieš 20 metų

----------------- valdė šeštą viso pasaulio
dali. Prieš 10 metu Kerens
kis vienam žurnalistui pa
reiškė apie Mussolini:

—Tas garbinimas nieko 
nereiškia. Ir mane savo 
laiku garbino. Minia neišti
kima: šiandien ji šaukia 
“Hosana,’’ o rytoj — “pri
kalti prie kryžiaus!”

Dešinesnis už Kerenskį 
yra buvęs nžcionių reikalų 
ministeris Miliukovas. Nors 
jam jau 75 metai, bet jis d a 
tebėra nuostabiai gyvas ži
lagalvis ir beveik visuomet 
optimistas. Francuzų sluok
sniuose iis labai oopuHaru®, 
nes būdamas Rusijoje i’S 
simpatizavo Francuzijai. 
Paryžiuje Miliukovas lei
džia savo “Poslednije No- 
vosti,” kurio išeina gana

SOVIETŲ VIRŠŪNĖSE.

Monarchistų krypčiai va
dovauja gen. Denikinas ir 
nesenai dingęs gen. Mileris. 
Bet Denikino ir Miliukovo' 
asmeniniai santykiai yra 
geri ir širdingi.

Didieji rusų kunigaikš
čiai vis dar tebėra turtingi. 
“Figaro” laikraštis nekuo
met nepamiršta “aukšto
sios visuomenės kronikoje’" 
pažymėti, kad “jo impera
toriška didybė didysis ku
nigaikštis Andriejus Vladi- 
mirovičius matytas tada ir 
tada, tokiame ir tokiame 
parengime,” ir tą pat gali
ma sakyti apie jo brolius— 
Kirilą ir Borisą. Svarbiau
sias iš jų yra Kirilą-, nes 
įis, kaip buvęs imperatorių 
iusu šefas yra pretendentas 
į caro sostą. Šių trijų brolių 
tėvas yra didysis kunigaikš
tis Vladimiras, kurį labiau
sia prisimena francuzų vi
suomenė. nes jis Paryžiaus 
naktiniuose kliubuose se
nais gerais laikais leisdavo 
oinigus, kaip Indijos nabo- 
bas. Vienas iš žinomiausių 
asmenų tebėra kunigaikštis 
Feliksas Juzupovas, kuris 
nužudė Rasputiną ir vedė 
Nikalojaus antrojo artima 
giminaitę. Jis gyvena tai 
Londone tai Paryžiuj, kui 
turi kelis didelius madų sa
liomis. Tie salionai vadina
si “Irfe” (Irena Feliks) 
vardu; jiems vadovauja jo 
žmona. Felikso J užu pove 
tėvas buvo Maskvos gene
ralgubernatorius ir seniau 
Juzupovai buvo laikomi 
turtingiausiais žmonėmis 
Rusijoje.

Jaunoji karta pergyvena 
didelį asimiliacijos procesą. 
Rusu skautai, kurie nei 
Puškino jubiliejų Paryžiu
je stovėjo garbės sargybo
se, nemoka nei žodžio rusiš
kai, nors ir jie nebesivadi
na Vania, Petia. Kolia ir tt. 
Taigi rusų emigrantų pro
blema yra tik laiko proble
ma. Miliukovai ir Kerens- 
kiai, Denikinai ir Mileriui 
yra paskutiniai ano laiko
tarpio liudininkai, kurie 
sparčiai traukiasi istorijon. 
Jaunieji tebeturi rusiškas 
pavardes, bet esmėje jau y- 
ra francuzai. Francuzų ad
vokatų draugija jau turi sa
vo Strelnikovą, Filonenkc 
ir kitu®. o franeuzu kariuo
menės karininkų tarpe su
tinkami Samsonovai, La- 
zarjevai ir tt. Hugenotų ir 
franeuzu revoliuciios emi
grantų istorija pasikartoja: 
emigrantai darosi savo nau
jos tėvynės tikrais patriio- 
tais. “L. ž.”

Spauda rašo. svietas klega,
Net šiurpu klausyti.
Sako, kad pasaulis dega 
Ir nėr kam gesinti.
Ir iš pietų ir iš rytų 
Smarkiai žemė dega,
Žmogus žmogų, įmanytų,
Ėst kaip vilkas ragų.
Bet ką ėstų. kad jau ryja 
Kiek tiktai apžioja.
Nors tas šauk “Jėzus Marija,’ 
žmogžuda neboja.
Ispanijoj antri metai 
Šviną laukuos sėja.
Tarška šūviai, tartum ratai, 
Vėjas puė prieš vėją.
Dega lūšnos, griūva murai, 
Teka žmonių kraujas.
Mirtis siaučia žemėj, juroj 
Ir ore neliaujas.
Ten iš gyvo greit lavonas,
Ant arimo kapas.
Darbininkas, šalia ponas — 
Lyg prie lapo lapas.
Iš to aišku, kad žmonija 
Sužvėrėj’ be saiko,
Nors žudikai “kultūringais”’ 
Patys save laiko.
Vėl rytuose vardan gero,
Ar kultūros dėlei,
Japas kinui duoda garo 
Po senovei vėlei.
Na, ir pila, mala, grūda 
Kiną tartum vaiką.
Kam jis savo žemės kliudo 
Užgrobt, kiek jiems reikia. 
Dėdei Šamui daros koktu,
Nėra biznio, o tik ligos.
Menkos štukos azijatams 
Pakišt ir jam špygos.
Pasižiuro, ką veiks anglas, 
Rusas ar franeuzas,
Ir kuriam pirmiausia rengias 
Iškilt kaktoj guzas.
Ir taip šita kolegija 
Vis-pro pirštus žiūro;
Bile tik ant jų nelyja,
Sau džiovina skūrą.
Nors nuobodu, rodą daro 
Drausti Hitlerį ir dučę.
Ant jų pyksta, ant jų baras, 
Kam jie gaisrą pučia.
O tie pučia, kaip ir putę,
Ir vis labiau stengias.
Pakol melžiąs, melžia tpriukę. 
Paskui piauti rengias.
Visai tiesą svietas klega, 
Reikia pripažinti:
Šen ir ten pasaulis dega.
Bet nėr kam gesinti.

“L. L.”

AUSTRIJOJ PAKELTAS 
KARININKAMS TARNY

BOS AMŽIUS.

Austrijos klerikališkai fa- 
šistiškas kabinetas sumanė 
pakelti visiems karinin
kams tarnybos amžių iki 60 
metų. Iki šiol karininkai te
nai buvo atleidžiami pensi
jon susilaukę 40 metų am
žiaus. Apie 6,000 tokių ka
rininkų dabar gali but pa
šaukta tarnybon atgal.

Keleivio” Kalendo

rius 1938 Metams,

Čia parodyta Sovietų Rusijos 
premjero Molotovo žmona. V. 
M. Molotovą, kuri šiomis die-

Sveikatos Skyrius
S| skynų ved*

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

PYORRHEA. 

Rašo Dr. S. Jakubs.

Pyorrhea yra ypatinga 
liga, kurią galima pavadin
ti senatvės dantų liga. Nors 
dantys retai ir pakenčiama 
neskaudėjo ir ne pūna, vie
nok pasenus pyorrhea vis
tiek prisikabins. Priežasčių 
tam yra daug. Viena iš jų 
tai nešvarumas. Pyorrhea 
myli nešvarumą, o savos rū
šies nešvarumas burnoje 
tankiai pasireiškia, ypatin
gai sulaukus žilos senatvės. 
Čia turiu minty dantų apli 
pimą, apsivėlimą vopna 
(tartaru), kuris daugiausia 
pareina iš seilių, ypatingai 
ant priešakinių žemutinių 
dantų iš vidaus, nes ten ran
dasi liežuvio pasaga bent 
trys seilinęs liaukos, iš kui 
nusistoja kalkulos. Tos kal- 
kulos į 21 valandas neva
lant sukietėja, o toliau dai 
daugiau apsivelia ir dau
giau sukietė ja, o vėliaus tar
pe kalkulų ir smegenų susi
daro bakterijų guštos ir iš
ėda dantų raumenis, kurie 
laiko dantis normališkoj 
vietoj. To visko rezultatas 
—pyorrhea. Tuoj žmogus 
pajunta, kad dantys liuosi.

Antra priežastis dėlei ko 
gaunama pyorrhea, tai ne
vykęs dantų užtaisymas: 
tilteliai arba taip sau užlo- 
pinimas dantų. Supranta
mas dalykas, kuomet pras
tai užtaisyta, kartais palie
kamas aštrus kraštas-ir tas 
aštrus kraštas daro iritaci- 
ją, dilgina minkštus kūno 
audinius, iš ko gaunama 
karštį į dantų smegenis ir 
dantys pradeda puti ir kli
bėti. Paskui prikimba py
orrhea.

Trečia priežastis, tai nu
puvę dantys, kurie turi ašt
rų kraštą arba ir daug ašt
rių kraštų. Tame supuvu
siam danty, apart iritacijos- 
dilginimo dantų smegenų, 
visuomet jra užsilikę mais
to. Apart blogo dvokimo iš 
burnos tas užtektinai vaisi
na bakterijų, kurios gelbsti 
pyorrhea įsigalėti.

Asmuo pa jutęs, kad turi 
kiaurą dantį ir dantis pra
deda skaudėti, tai neina pas 
dentistą, bet klausia savo 
kaimyno, ką jis turi daryt 
su skaudančiu dančiu. Jo 
draugas nurodo eiti į vaisti

nę, kui- nusiskundęs gaus 
pagelbą. Vaistinėj tankiai 
aukštą kainą užmoka ir ne
mokėdamas kaip vaisto var
toti, tankiausiai išsidegina 

burną ir blėdies tiek pasida
ro, kad ir dentistas nebega
li atitaisyti. Tai žmonių ne- 
apsisvarstymas. Butų ge
riausias dalykas, kad žmo
gus, kuomet patenka bėdo
je, tai eitų prie tokio žmo
gaus, kuris apie minimą bė
dą gerai supranta ir žino 
neabejojančiai kaip ją pra
šalinti. O dar geriau, kad 
asmuo nuo minimos bėdos 
apsisaugotų pertikrinda
mas dantis bent du kartus į 
metus; tas butų sveikiau ir 
dar geriau.

P. S. Lietuviai profesio
nalai galime pasidžiaugti, 
kad dar vieną energingą ir 
darbštų asmenį susilaukė
me musų profesijoj, tai yra, 
Dr. S. Jakubs. Jis pereitą 
vasarą baigė Loyola Uni
versitetą su daktaro laips
niu. Tai yra sūnūs brighton- 
parkiečio Jurgio Jakub- 
kaus, kuris yra daug gelbė- 
jęs kitiems mokiniams, bet 
savo vaikų irgi nepamiršo. 
Kitas sūnūs yra vaistinin
kas.

Gero pasisekimo dakta
rui S. Jakulis. Geistina, kad 
daktaras ir daugiau rašytų.

Dr. G. I. Biožis.

ĮDOMUS VEDYBŲ PA
PROTYS INDIJOJ.

Anglijos mokslin inkų 
draugijos susirinkime aną
dien Dr. Furbery-Haimen 
Borf skaitė paskaitą apie 
Indijos tautų papročius. Jis 
sako, kad tarp nagų taute
lės Assamo valstybėlėj mer
gina turinti pirma pagim
dyti kūdikį, tik tada ji ga
linti tekėti už vyro. Jos vy
ras gali but to kūdikio tė
vas, bet gali but ir visai ki
tas.

ORLAIVIO KATASTRO
FA BELGIJOJ.

Ties Ostendu, Belgijoj, 
užpereitą sąvaitę sudužo 
dide-is lėktuvas, kuris lėkė 
iš Vokietijos į Angliją su 
vokiečių didžiūnais į vestu
ves. Mat, didis vokiečių ku
nigaikštis Ludv.ig iš Hes- 
sės vedė Anglijoj žmoną ir 
jo šeimyna skrido į tas ves
tuves. Katastrofoj žuvo 11 
žmonių.

Nauias Amerikos Greituolis.

PAŠAUKTAS MASKVON.

čia parodytas Konstantina?
didelis egzempliorių skai- Jurenevas, Sovietų pasiuntinys 
čius. Laikraštis duoda gerą Vokietijai, kuris šiomis dieno- 
pelną, bet Miliukovas ben- mis buvo pašauktas Maskvon 

ir, sakoma, areštuotas. Tuo pa-Už ką nomis buvo paskirta maisto dradarbius renkasi iš tų sa (
pramonės vicekomisare. Tai vo tautiečių tarpo, kuriems čiu laiku buvo atšaukti ir du ki- 
yra pirmutinė moteris Rusijoj visų labiausia reikalinga
pasiekusi ministerio kabineto, materialinė pagalba. Miliu- 

nadavė ne Žukauskas, o Žu- į Ji užėmė šį urėdą žemčužinos kovą galima sutikti visur.
likauskas. i pavarde. Jis yra užsienių žurnalistų, areštuoti.

ti Sovietų ambasadoriai, bū
tent. Karskis iš Turkijos ir 
Davtjanas iš Lenkijos. Tie irgi

Kalendorius jau baigia
mas ruošti ir dabar jau lai
kas ii užsisakyti. Prisiųsda- 
mi už “Keleivį” prenumera
tą, pridėkite 25 centus ir pa- 
žymėkit. kad tai už Kalen
dorių. Ka; anksčiau bus už
sisakęs, tai greičiau gaus 
Kalendorių.

1938 metų Kalendoriuje 
tilps labai daug naudingi] 
patarimų, nurodymų ir vi
sokių “sekretų” mechani
kams, amatninkams, mote
rims, f ai meldams ir namų 
savininkams.

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

Užmokestį galima prisių- 
; sti money orderiu, arba į- 
d ėdant į konvertą sidabrinį 
kvoterį. Bet dedant pinigą, 
ij reikia suvyniot į popierė- 
lę, kad nepraplėštų konven
to.

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

Adresuokit: “Keleivis,” 
253 Broadvvay, South Bos
ton, Mass,

šiomis dienomis Pbiladelphi jcj buvo nuleistas Į vandeni 
naujas Amerikos greitasis karo laivas, kuris pakrikštyta 
“Wichita.” čia jis parodytas nuleidimo laiku. Amerika 
dabar turės pasistačiusi 18 šitokių greituolių. Jie sveria 
po 10,000 tonų ir turi po 9 aštuonių colių arnrr ’as, neskai
tant mažesnių kanuolių.
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įvairios Žinios.

Nepaprasta Lietuvos Žydo Byla Šveicari
joj Dėl Ginklų Gabenimo Ispanijon.
“Lietuvos Žinios” rašo: tai, ar Rozenbaumas kaltas,
Šveicarijoj jau kuris lai- bąt keliamas klausimas a- 

kas gyvena buvusio žydu pie saugojimą teisėtumo ir 
reikalams ministerio be liaudies teisių nuo smurto, 
portfelio, o paskui Lietuvos Vyriausiojo teismo pirmi- 
generalio konsulo Palesti- ninkas dr. Balziger esąs 
noje sūnūs p. Rozenbau- tarptautinių teisių saugoji
mas. mo šalininkas, tai dedama

Rozenbaumas yra visuo- daug vilties, kad tos bylos 
menės veikėjas ir paskuti- sprendimas busiąs nešališ- 
niuoju metu Ciuriche vertę- kas.
sis advokatūra. Sprendimo laukiama arti-

Dabar .Šveicarijos Vy- miausiomis dienomis, 
liaujame teisme svarsto
ma Rozenbaumo ir jo sek
retoriaus Brunerio bvla.

Kaip Fašistai Žiuri 
į Rusiją.

I)-ras Garmus, kuris da
lyvavo fašistiškoj Portuga
lijoj buvusiame “džiovos 
kongrese,” dabar “Lietuvos 
Žiniose” rašo:

Vienas portugalų gydyto
jas, priėjęs prie mu ų stalo, 
ant kurio stovėjo I ietuvos 
vėliava, sako:

—Jum0, tur but, baisu 
gyventi 1

—Kodėl?
Kaimynai labai pavojin-

Latviai?——Kurie gi? 
klausiu aš.

—Ne!
—Vokiečiai?
-Ne!
Tuomet d-ras Gaimus 

□radėjo portugalui aiškinti,
SUGAVO MELUOJANT.

.. ____ _________ Iš St. Paul miesto išvažia- .. ..
“Žydu Balsas” vakarykš- vo Į Wyomingo valstiją vie- I kad aršiausi Lietuvos pne- 

čiame numeryje idėjo save nos firmos agentas rinkti' Yra sufasisteję lenkai.
Ženevos korespondento dr. užsakymų ir už poros die-^są:
Stučinsko (Stučinskis ma- nų muse firmai šitokią tele- —Een.Rai mus .Knau 
riampolietis, yra baigęs gramą: “Greitai pnsiųskit dzia, gaires Perstoto, polici-
Lietuvos universitetą) ido- man $50.00, nes mano auto- ninkus vagia! Arklius nusi-
mų Rozenbaumo bvlos pro- mobilj jsnigo ir reikia sam- varo, sieną nusiveža is mu-
ceso aprašymą, kurio turi- dyt pagalbą.” . sų puses, gaires perstaty-
nys toks: u-*nma paskambino oro nenatiko ! HANOVER KALĖJIMĄ.

Kaip žinoma, Nesikišimo biurui: “Pasakykit, ar daug Portugalui tas nepatiko, i *
komitetui pasiūlius visų ne- Wyomingo valstijoj snie- nes^jis, matyt, irgi fasistas. žinios is Vokietijos sako, I 
sikišimo komitete dalvvau- g° ■

Penktas Puslapis

Naujas Vyriausiojo Teismo Sustotas.

Čia yra pirmutinė Vyriausiojo Teismo narių nuotrauka su teisėju Black’u. dėl kurio buvo kilęs toks didelis triukšmas, 
buk jis esąs Ku Klux Klano narys. Teisėjas Black čia stovi viršutinėj eilėj paskutinis (dešinėj pusėj). Pirmutinėj eilėj 
sėdi iš kairės Į dešinę: Sutherland, McReynolds, Hughes, Brandeis (žydas) ir Butler. Viršutinėj eilėj stovi iš kairės i de
šinę: Cardozo. Stone. Robert s ir Black.

TELMANAS PERVEŽTAS HITLERIS UŽDRAUDĖ 
DVIKOVAS.

Berlyno

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau brolio Vincento Zinevi- pranesama, čiaus Seinų parapijo-, Podgavinėnlų

BUS DAUGIAU “PI- - 
RATŲ”

Iš Romos pranešama, kad
Todėl jis greitai užginčijo. kad buvęs Vokietijos ko- kad šiomis dienomis Hitle- kahmo^pra&u^jj pati atsišaukti, yra j jjonfalconos. laivų dirbtu-

iančiu valstybių wriau«v- “Šimet Wyomingo valsti- kad lenkai negali but blogi mUnistų lyderis Telmanas, ns suspendavo leidimą na- į 
bė« išleido ’istatvmus ku- joj da nesnigo,” atsakė oro žmonės. Jo manymu, bai- kuris nuo‘l933 m. kovo mė- cionalistų partijos nariams 
riais draudžiama sa’vano- biuras. ' šiauši Lietuvos kaimynai nesio sėdi kalėjime, dabar kautis dvikovose. Šis leidi-į
riams vvkti i Ispanija ir “Cha, cha, cha!” sukva- turi but . Rusijos komums- eSąs pervežtas iš Berlyno mas suspenduotas sąrysy su 
ginklus ten gabenti. Adv. tojo firmos ofisas. “Tas me- tai. Girdi : . Moabito kalėjimo i Ceile kap. Rolando Strunk, juo-
Rozenbauma^ ir kaltina- lagis turės palaukti pinigu —Rusai yra patys bai- kalėjimą, netoli Hanoverio, dosios gvardijos karininko, 
mas kad tam irtatvmui nu- pakol Wyominge prisnigs.” kiausi ir Žiauriausi pasauly §įs kalėjimas yra labai bai- mirtimi. Jis žuvo dvikovoje.'

• žmones. sus, nes jame su kaliniais Kol bus išleistos naujos:
—Cha... cha...—mes visi elgiamasi labai griežtai ir kovos taisyklės, visi “gar-; 

tik nusijuokėme, atsakyda- žiauriai. bės” reikalai pavesti spręsti
mi. kad čia mažiausias pa-. Telmanas esąs pervežtas į slaptosios policijos viršinin-’ 

sąrišy su nauju Himlerio, į kui Himleriui.
gėm, X-tą prieš- vokiečių slaptosios polici- ---------------- !

jos šefo, įsakymu, kad visus Į 
politinius, ar jie teismo 
bausti ar ne, laikyti kalėj i-

sižengęs. O bylos duomeni
mis, nusižengęs taip:

(Čia apie 20 eilučių iš
braukta cenzūros.)

Kaltinamajame akte

TRIUKŠMAS ANGLIJOS 
PARLAMENTE.

Anglijos parlamente pe- u?
_________ ,___  ___ sa- įeitą panedėlį darbiečiai Taj bai<rė

koma. kad toji ginklų pre- ^kėlė triukšmą dėl Anglį- tuberku!iozinį kongresą 
kybą ėjus italo Sfinos var- J°s laivyno vice-admirolo
c.u, bet ir Rozenbaumas sa- Little’o elgesio Tolimuose 
vo vardu pirkęs 4 karo lėk- Rytuose. Mat, tasai vice-ad- 
tuvus, kuriuos perdavęs Is- mirclas nusiuntęs japonų 
panijon. karo vadui pasveikinimą

Rozenbaumas iš vienos paėmus japonams Šancha- 
šveicaru aero bendrovės JŲ-
pirkęs lėktuvų už $150,000

SUŠAUDĖ LEVANEVS
KIO ORLAIVIO INŽI

NIERIŲ.

Žinios sako, kad bolševi
kai sušaudė tą inžinierių.

me iki atskirų Įsakymų.

SĄMOKSLAS PRIEŠ 
MEKSIKOS PREZI

DENTĄ.

Meksikos policija sakosi

ir antros už $300,000. Tuos 
lėktuvus irgi perdavęs Is
panų vyriausybininkam

vėj anądien buvo nuleistos 
; tiys naujos submarinos, 
i “Marcelio,” "Dandolo” ir 
Į “Mocenigo.” Jos turinčios 
i po 8 tūbas torpedoms, po 
dvi kanuoles ir galinčios 
pasinerti 300 pėdų gilumon. 

TĖMYTINA.
KACHAVS SALVE (Mostas) nau

ja ir dideliai skirtinga GYDUOLĖ 
tiems žmonėms, kurie kenčia nuo 
ECZEMA (nupuškimoi, Poison Įvy, 
Atheletes (sutrukimo ir niežulio ko
jų pėdų), nuo nepagydomų niežulių, 
ir nuo daugelio kitų išbėrimų, toji 
MOSTIS labai pasekminga gyduolė. 
Kaina tos MOST1ES 70c. prisiun- 
čiant Money Orderį, C.O.P. 80 centų. 
Tą Stebėtiną. Mostį galima gaut pa
rašant pas:

KACHAN LABORATORIES. 
north boro, .Mass.

s ieniniaT
KALENDORIAI

1938 METAMS.
Užlaikau daug visokių rūšių ir ri-

»kia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų parda- 
vinėt pavieniais, geros išlygos. Turi
me ir Dariaus-Girėno Kalendorių su 
jų aeroplanu. Prisiunčiame į namus 
kas reikalauja. Vienas 25c.—5 už $i.

Z. GILEVIČIUS (-
73 Hartford Avė.,

KEV. EPITAIM, CONN.

ANTOSĖ ZINEVIČ 
susekusi sąmokslą išdina-1 kur. i“ randasi a5.ba. . i • • i • gai jau mirę*, prašau pranešti. Kas
mituotl tfHUkinį, kuriuo va- pirmas praneš apie jį tikras žinias, 
žiavo Meksikos preziden- duoslu ^^ntosė^Tnevr 
tas Cardenas. Buvo suimta 209 So. oiive st., Los Angeles, Cai.

FRANCUZAS NULĖKĖ 
IŠ PARYŽIAUS I 
BUENOS AIRES.

, Pagarsėjęs franeuzu la
Kaip žinia, tas orlaivis žu- kūnas Codos su trim laku- zacijų žmonių, 

apie Alaską ir najs pereitą panedėlį atlė- Jle paleisti, 
kė į Argentinos sostinę Bu
enos Aires. Jis išlėkė iš Pa
ryžiaus, sustojo Afrikoj,

__________ kuris pastatė Levanevskiui
ŽIEMA PARODĖ SAVO orlaivį skristi Amerikon.

ILTIS.
apie 20 dešiniųjų organi- 

bet vėliau
1111O. Iš šiaurės vakaių pereitos y o kaž-kur 

Be to, Rozenbaumas su Sfi- svaitės pabaigoje perėjo i jį“ š,°1 ,d? nėl?. surastas, 
na vienoje Šveicarijos fir- rytines valstijas šalta oro Bet orlaivių nelaimių pasi- 
moje už 10,000 šv. franku banga su sniegu. Prisnigo taiko ir kitose salj.se, o vis 
užsakę 20 milimetrų pa- Ulinojuje. Miehigane, Ohio. dėl to inžinierių niekas ne- 
tranku. New Yorke ir Massachu- šaudo.

setts. Bostone oras pasidarė 
labai šiukštus.

VAGIA ARKLIUS.

Mažeikių apskrity, Lai 
paskui perskridęs Atlantą žuvos valsčiuje, vagys pa-

Pajieškau savo pusbrolio Juozo ____
pači,,, ,š Mosėdžio parapi- SSU?kMSVbS:

JOS. Gyveno Montreak, o po tam is- nipriMnl, i„
važiavo miškan dirbti. Kas apie jį 
žino malonękite pranešti.

Juzefą Alčauskaitė.
1439 Cornwall st., Regina, Sask.,

Canada.

rankų
1937 m. vasario 12 d. sa

koma kaltinajame akte, Ita
lijos vyriausybė pranešus 
Šveicarijos vyriausybei, 
kad Ispanijos vyriausvbi- 
ninkai šaudą iš šveicarišku 
armotų ir bombas mėtą iš 
šveicariškų lėktuvų.

Šveicarijos vyriausybė,

FRANCUZAI JIEŠKO 
PASKOLOS OLANDIJOJ.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad Francuzijos finansų 
ministeris Bonnett nuvykęs

AMERIKOS AMBA9A 
DORIUS PERSIKĖLĖ 

BARCELONON.
Šios sąvaites žinios sa- Olandijon pasiskolinti iš

ko, kad Jungtinių Valstijų Amsterdamo 
amhasador i u s Ispanijai

gavus toki pranešima iš Ro- i Barceloną. Iki
mos, pradėjus tikrinti gink- sl<>1 )* buTO x alenclJ°J- 
lų fabrikus ir vieno ginklų
fabriko knygose radusi Ro
zenbaumo užsakymą gink
lu Urugvajui ir Persijai.
Tardomi Rozenbaumas it 
Sfina prisipažinę.

Tieson patrauktas ir Ro
zenbaumo sekretorius Bru- 
neris.

Pirmos instancijos teis
mas Rozenbaumą nubau
dęs 4 mėnesiais kalėjimo it 
6,000 frankų pinigine bau
da. Bruneris nubaustas l 
mėnesiu kalėiimo ir 100 šv. 
franku pinigin“ bauda. Jie 
padavė ane-iacijas Vyriau
siajam teismui.

Vyriausiajame teisme to
ji byla dabar svarstoma ’r 
jos svarstymas sukėlęs ne
paprastą audrą Šveicarijos 
visuomenėje.

Didžiausi te^ės autorite
tai, k. a. prof. Fr. Kleiner, 
tarptautinės teises žinovas, 
buvęs Haagos tribunolo na
rys prof. Bliumenšteinas, 
prof. Zakcmete ir kt. iškė
lę klausima (spaudoj), kad 
ar esąs teisėtas ir tas įstaty
mas. kuriuo draudž’^mt 
ginklus parduoti teisėtai Is
panijos vyriausybei. Jų 
nuomone. įstatymas, drau- 
džiąs parduoti ginklus tei
sėtai Ispanijos vyriausybei 
esąs priešingas Šveicarijos 
konsitucijai ir kaip toks ne- 
pildytinas.

Čia einanti kalba ne apie

bankininkų 
$83,000,000. Tie pinigai 
Francuzijai esą reikalingi 
atmokėti paskolą anglams.

Kunigas Meldžiasi Kalėjime.

i

sustoj’o Brazilijoj, ir iš čia vogė Latvelių kaimo uki- 
pabaigė savo kelionę i Bue- ninko Prano 
nos Aires. arklius.

Parsiduoda Farma

Pajieškau pusbrolių Vinco ir Sta
sio PUSVAŠKIŲ, 1932 m. jie gyve
no Ansonia, Conn. Turiu reikalą; ku- 

Mažiliausko rie žinot kur juodu randasi, prašau
pranešti jų adresą, busiu dėkingas, Iši;o IŠ ,..abdo , 
arba pats lai atsišaukia.

Alf. Mackevičius, 295 Harbord st.,
Toronto, Ont., Canada.

SVEIKAI A
aslų knygų

LIGONIAMS
BARCELONOJ SUSEK

TAS SĄMOKSLAS.
Vokietijos telegramų a- 

genturos žiniomis, Barcelo- 
nos policija susekė antiko
munistinį sąmokslą, kuri
rengė anarchistai sindika- „ ....... ... .., Ramunių, Liepžiedžių, Čiobrelių,
llStHl. r>U YC SULHStH Cl OKU- Kasta volo. Debesylo, šaruočio, Truk-
mentu, kad anarchistai sin- žoIi,1’- valerijonų Našlelių, Katmėč.ų. ir daugybe kitokių, 25c. uz pakeli, 
dikalistai netrukus Katalo- Geriausios Trejos-devyncviog 60c.
nijoje rengė pradėti karo 3 pakai už ? 1.20. . .. atrodančios; su pirmu laišku prašau
veiksmus. Vienoje medžio H) centų. M. žUKAITIS. pnsių.ti paveik, lą. As esu vaikinas,
pramonės imonėje buvo rs- spencerport, n. y.
sta 48 kulkosvaidžiai, 250 
šautuvų ir daug gianatų.
Visa rastoji karo medžiaga 
buvo konfiskuota.

Farma randasi Marylando steite. 
Farma gera. Platesnes žinias su
teiksiu per laišką arba vpatiškai. 

JOS W. GRICE'

Gydymas visokių ligų Šaknimis, 
Augmenimis, Žievėmis, Žiedais, Sėk
lom ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 

lotyniškai, ir paaiškinimai kokias

Pajieškau broliu MYKOLO, LEO
NO, ir sesers TEKLĖS ŠEMETŲ, 
paeina iš Krakių parapijos, Kėdainių lr )0

345 VVashkigton st Nevvark N J aPsJ^’c’°, Amerikoje jau gyvena 30 |įga. g-yj,, jr kaip reikia vartoti. Kai- vvasn^gton st., *ewant, k. .i. t tun? svarbų reikalą. Kas zi- ra su pri,iuntįmu Pinigus ge-
uote kur J,e randasi, ma.onekit man liaus;ai siųst orderį, arba po-
pranesti šiuo adresu: <48) ierini dolerį ]aišk/ Adre?as:300 Visokių Žolių Frank Šemett,

253 Broadvvay, So. Boston, Mass.

APSIVEDiMAI.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, gražiai

NEDAUG KAIMU BE
LIKO.

- Siesikų valsčiuje b?veik 
visi kaimai išsiskirstė i vien
kiemius. Iš viso tam? vals
čiuje beliko tik 2 kaimai.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, md 
galviai, gelten- 
galviai ir balt
galviai. Prisiun 
čiu į visas dali? 
Suvienytų Valsti 
jų ir j Kanadą 

GEO.
BENDORAITIS 
520 Wil*on St.. 

Wa<erhury. Conn

30 metų. gerai atrodau, turiu bizni 
vertės $40,000. Malonėkit rašyt ad
resu: J. Bartulis,

Vai D'or, Que., Canada.

Pajieškau apsivedimui moteriškės 
apie 55 metų bet ne senesnės OO me
tų; aš esu našlys, 60 metų, šeimynos 
neturiu: farma 25 akeriai, visa dir
bama, budinkai visi geri, stuba 5 
ruimų, farma liktų žmonai. (9,

S. Mtlco, Granville, UI.

PAUL MIKALAUSKAS 
248 W. Fonrth St.. So. Boston, Mais.

Tu^star.f^i pasiekė paJrsrri-i 
r2T:~7’ ir sk-u'm-.j r.avar- j 

rrur!;u!u3se su keliais

PA!?'-''' ZLLERiS
su "Ir.akro” vaxsca2cnkLu yra

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTĖS

SVARBUS ATSITIKIMAI 
ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS 
REIKIA TURĖTI KASDIEN

čia matome kun. C. E. Newtoną kalėjime skaitant Bibliją. | t 
Kun. Newton buvo suimtas ir uždarytas už grotų Pittsfiel- • 
de. Ilk, už nužudymą moteriškės vardu Maybeiie Kelly. Jos ' » 
Runas buvo rastas sušaudytas ir Įmestas upėn. Kapitalistų * 
spauda beveik nieko apie tai nerašo.

Amerikos lietuviai turi tik vieną dienraštį, iš 
kurio viską pa iria KASDIEN, tai didžiausį 
ir seniausi dienrašti “NAUJIENAS.” 
Negyvenkite nežinojime, patirkit viską, kas 
dedasi plačiam pasauly, KASDIEN skaityda
mi “NAUJIENAS.”

Už Chicagos “NAUJIENOS” metams kai
nuoja tiktai Metiniai prenumeratoriai
dar gauna puikių dovanų. Vieną numerį pa
žiūrėjimui galite gauti VELTUI,

V .4 U J IENOS ”
1739 SO. HALSTED ST.. CHICAGO, ILL.

f

KURIE NORI TIKRAI GERO ALAUj ATSIGER
TI—PABANDYKIT TIKRO LIETUVE KO ALAUS.
JAU GAUNAMAS IR BONKUT'ESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

< Į / * •

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS 

W orcester—5-4334

81 LA -AYETTE ST., 
WOR( ESTER, MASS.

Bostono Skyrius, 1410 Colu.nbia Road 

South Boston, Tel. SOUth Boston 2271.

I

salj.se
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Moterims Pasiskaityt
a. v OT’Y’TUT' *T»5 " * INU'r NŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSON'IEN'Ė.

UZ BUČKI IŠTREMTA 
VISAM AMŽIŲ i.

Jauna Julijona Clarke 
graži juodaplaukė mėlyn
akė škote, kuri gyveno Ai
rijoj, aną dieną išvažiuoda
ma škotijon aplankyti savo 
tėvelių, atsisveikindama su 
savo vaikinu, jaunu airiu- 
ku, ėmė ir pabučiavo ji vie
šoje vietoje, kas Airijoj yra 
uždrausta. Abu tuoj buvc 
areštuoti. Nors merginai 
teisėjas leido išvažiuoti 
Škotijon, bet jai išvažiavus, 
nuteisė ją kalėti vieną mė
nesi, ir išnešdamas sprendi
mą pareiškė, kad tai busią 
lygu ištrėmimui visam am
žiui, nes mergina, nenorė
dama eiti kalėjiman, Airi- 
jon daugiau nesugrįš, ir to
kiu budu Airija nusikratys 
nuo tos jaunos “begėdės.’’ 
kuri viešai, prie kitų. “drį-

dėl jos turto, tai visos sen- 
gės ir našlės turėtų nu

džiugti ir nepamesti vilties,
kad ir sena 

i V
nes tai reikštu
moteris ga: gaut vyrą. tik 
ji turi mokėti kaip “balan
dėlį" prisivilioti.

Cheer up. girls! You may 
be next.

NAUDINGI PATARIMAI.
Kepant pečiuje bulves su 

žievėm, jas reikia gerai nu
valyti ir paskui ištepti val- 
' omuoju aliejum arba svie- 
. tu; tąsyk bulvė bus minkš
ta, skani ir bus galima su
valgėt visą neluptą.

Jei stalų, kamodų ir kitų 
'aidų stalčiai kliūva ii 
girgžda, tai juoe reikia ge
ni patrinti parafinu, tąsyk 
ie lengvai išsitrauks ir už- 
įdarys, be jokių kliūčių ii

so savo jausmus parodyt.” girgždėjimo.
Mat, katalikiškoji Airija r 7 ~;—

mano, jog daug padoriau . Kad _ išimti užsisenėju- 
yra bučiuotis kur nors tam- - ias žolės dėmes is skalbia- 
siam užkampy, kur niekas drapanų, reikia dėmė 
nemato. Tą syk gal ir “grie- gerai ištrinti malesu 
ko” nėra: bet viešai, prie
kitų, tai jau tikras 
kimas.”

Mes manom, jog klaidin- drabužiai galima įsva- 
gai suprantantis dorą teisė- ;Yt! alkoholium.
jas gali apsirikti manyda-; —;-----
mas, jog jis ištrėmė mergi- Sakoma, jog maievotos 
ną “visam amžiui.” Jei ji -ienos virtuvėje labai leng- 
tikrai myli vaikiną, ir jis ją vai nusivalo šitokiu budu: 
myli, tai vienas mėnesis ka- paimti švarų skudurą, pa
le j imo mažai ką reiškia, vilgyti kad butų tik drėg- 
Jei vaikinas nenuvažiuos nas» . apibarstyti su sausa 
pas ja škotijon, tai ji galės “baking soda ir juom s:.- 
sugrįžti ir atsėdėti inkvizi- terštas sienas nušluostyti, 
nę bausmę.

ir pa
laukus keliatą valandų ge- 

’ištvir- ’ai išplauti, o dėmė visai 
■ >ranvks. Šviežiai suteršti

Vaikinas, už tai kad pri
ėmė jos bučkį, liko nubaus
tas dešimties dolerių pa
bauda.

MIRĖ GABI MERGINA.

Šiomis dienomis New 
Yorke mirė Peggy Hoyt, 
pagarsėjusi moterų madų
kūrėja.

Būdama visai jauna, vos 
high schoolę pabaigus mer
gaitė ir paveldėju? tik 300 
dolerių nuo savo tėvo, ji at-

Akt orkos Rodo Naujausias Madas.
KELEIVIS, SO. BOSTON

Čia vėl ir.aiome tris Holly v. oodo “žvaigždes'’ demonstruojant vėliausios mados dra- 
nur.as. Už šitokį pasirodymą jos gauna po kelis tūkstančius dolerių atlyginimo.

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS.
KAIP BRAZILIJOS RE- ižinias'apie laimėjimus karo

AKCIJA KOVOJA PRIEŠ j f romuose tų, kurie gina bol- 
DEMOKRATIJĄ. ševikų rėžimą, kaip tai apie 

laimėjimus Yaleneijos vy-Kad išnaikinus visokią 
’aisvę ir pavergus darbinin
kus, Brazilijos kavos milio- 
nierių valdžia su Vargu 
priešaky paskelbė karą ne 
va “komunizmui,” o ištik
tųjų demokratijai.

Visas tas

i iausybės Ispanijoj. Teatri
niai veikalai, visokios dra- 
įmos, komedijos, operetės 
j taip pat turi būti, prieš vai- 

, dinant, atydžiai peržiūrėti, 
!kad juose nebūtų simpati
jų komunizmui, kad nebu- 

tnukšmas : tu pajuokiami krašto karo 
“prieš komunizmą,” tai tik vadai/ vyriausybės galvos 
mulkinimas pasauliui akių. Įįr svetimu valstybių ženk

GEROS KNYGOS UŽ PUSĘ KAINOS.
r.igai sako, kad tautųGeros Naujų Metų Dovanos 

Visiems.
Jei norite nupirkti vertin

gų ir atmintinų Kalėdų do
vanų savo draugams ar gi- . 
minėms, tai užrašyki: jiems skaitvt- Kaina tik 25c. 
metams “Keleivi,” arba nu- ‘ ° ’’

dono mokslą. Apie anarchistus 
visi yra girdėję, bet ar žino kas, 

likimą ko aaarchistai siekia? Nedaug
Dievas nulemia, ši brošiūra tokių \ra. O inteligentiškas 

žmogus turėtų juk žinoti kiek
vieną politinę filosofiją, ši kny
gutė aiškiai tą mokslą išdėsto. 
Ir pigi, tik 10 centų.

15. Tabakas. Ar jis kenkia

j ums parodys, kad nei Dievas, j 
nei karaliai, bet žmonių kova! 
už būvi. Būtinai reikia ją per-'

pirkit knvgų.
“Keleivio” administraei- nusipirkti ir duoti katalikui pa

4. Socializmas ir Religija.
Kiekvienas turėtų šitą knygelę b'e*kataL ar ^ne ‘ Perskait\kit

Pajuodę arba aptraukti 
sidabriniai šaukštai, peiliai, 
šakės ir kiti daiktai lengvai už 32.00 
nusivalys, jei jie bus pa
mirkyti valandą laiko alu- 
mininiame puode, tame ginama per pusę: 
karštam vandeny, kur bul
vės virė. Išėmus juos gerai 
nuplauti karštu švariu van
deniu ir nušluostyti, o jie 
blizgės kaip nauji.

ja nutarė tūlam laikui savo 
Įmygy kainą sumažinti per Pr°_tauti. jis 
usę. Kas prisius 1 dolerį, XT

gali išsirinkti sau knvgui - I

Tabaką, o sužinosit Įdomių da- 
siskaityti. Jei tas katalikas gali k Kaina 20 centų

bus socialistas.

o. Kodėl Aš Netikiu Į Dievą?
Tai knygelė, kurią perskaitęs ir

Štai tos knygos, kurių kai- Juozas Tysliava pasidarė^ lais
tą nekultam laikui nupi

16. Alkoholis ir Kūdikiai. Tai
svarbi pamoka kiekvienai moti
nai. Kaina 10 centų.

17. Eilės ir Straipsniai, čia 
yra labai gražių dalykų pasi-

Kad sidabriniai daiktai 
nepajuostų, reikia juos su
vynioti į minkštą (tissue)

važiavo New Yorkan iš Mi- popierą ir laikyt gerai užda- 
chigano. kad pradėjus la
bai sunku ir pilną kompeti- 
cijos karijerą.

Su tais 3300 ji netik bai
gė mokslą, bet ir pradėjo 
biznį, kuris per dvidešimts 
metų taip išaugo, kad da

rytoj vietoj, šitaip apsaugo
tas sidabras išbus šviesus 
per eilę metu.

bar jau per metus darė su- ant viršutinės 
viršum milioną dolerių apy- lentynos, o ta
vartos.

Per dvidešimts metų sun
kaus darbo ir pastangų, ji 
pasiekė tokio pasisekimo 
savo darbe ir bizny, kuris 
retai gali turėti sau panašių.

Peggt' Hcyt buvo viena
tinė amerikietė, kuriai Pa
ryžius pripažino madų au
toritetą. Jos kuriamos ma
dos ir jų formos buvo var
tojamos visame pasauly.

NENUSIMINKITE. MER
GINOS, DAR VISOM 

YRA PROGA.

Kas sakė. jog gyvenimas 
baigiasi su 40 metu am
žium?! Gal kaip kam ir 
baigiasi, bet 73 metų Gra- 
cei Blanchard, tai tik “me
daus mėnuo” prasidėjo. Ji 
ištekėjo už 36 metu am
žiaus muzikanto Earl E. 
Dunbaro. Ir iis tikrina, kad 
jis vedęs ia iš meilės, nors ji 
senesnė už jo motina. Jis ją 
pamylėjęs už tai, kad jų
dviejų budai ir norai vieno
di. Jiedu, abu myli muzika 
ir damas, ir visuose gyveni
mo klausimuose esą vieno
dų pažiūru.

Gal tai ir tiesa, bet galėjo 
būti ir kitokiu “patrauki
mų” ir “išrokavimų,” dėl 
kurių šis jaunas vyras vedė 
taip seną našlę. Galėjo būti 
pinigai.

Jeigu Dunbaras ištiesų 
vedė tą senę iš meilės, o ne

Brazilija yra kavos garny > lai, kaip vėliavos 
bos šalis. Kavos pramonę ^ių ženklai.
valdo labai stambus kapi-__ i_______________
ralistai, kurie turi sudėję'
i tą biznį 31,000,000,000.;
Paskutiniais laikais jie pra- j 
dėjo skustis, kad kavos kai
nos nukritusios, kad jų pel-, 
nas susmukęs, kad reikėtų i 
numušti darbininkams al
gas. Darbininkai tam pasi
priešino. Dėl to buvo pa
skelbtas karo stovis neva 
prieš “komunizmą,” kurio 
čia visai nėra, o paskui ii 
parlamentas paleistas, kon
stitucija panaikinta. Prezi
dento rinkimų jau nebus.
Vargas apsiskelbė diktato
rium šešiems metams. Ir. 
įdomus dalykas, į žemės 
ūkio ministerius jisai pasi
kvietė kavos trusto galvą.
Taigi, faktinai dabar Bra
ziliją valdo kavos magna
tai.

Kad užkirsti kelią taria
mam komunizmo plitimui, 
karo stoviu vykdytojų ko
misija, su teisingumo, karo 
ir jūrių ministeriais prieša
ky, yra išleidusi privalomus 
parėdymus spaudai, moky
kloms, organizacijoms ir te-
legiafų agentūroms. Visa Mis3issi c siaurėf Ameri. 
Brazihjo, vedančioji spau- kcje j; uv 4 221 mvli n.
da yra įpareigojama pnsi- gekanti ilgiausia upė
deu pne akcijos prieš ko - * Amazona> PTetu Ame;.į.

rastis privalo savo laidose. koJ- Jl tul1 3-900 ____
talpinti komunizmą kovo
jančius straipsnius. Moky
klose mokytojai privalo, 
per pamokas. padaryti. 
trumpus pranešimus prieš Į 
komunizmą, kad vaikai bu-; 
tų nusistatę prieš komunis
tines idėjas ir išaugtų na
cionalistiniai susipratusiais.
Fabrikuose ir kituose dar
bininkų bei tarnautojų su
sibūrimo vietose turi būti 
suorganizuoti antikomunis
tines akcijos būreliai. Tele
gramų agentūroms, kurios 
gauna žinias iš užsienių 
laikraščiams, ypatingai įsa
kyta atkreipti dėmesį į gau
namas žinias iš Maskvos,
Madrido ir taip pat iš Pary
žiaus. Laikraščiams uždrau
sta spausdinti visokias ži
nias bei fotografijas dėti,
kur butų reiškiamos šimpa- ------------------
tijos komunizmui bei bolše- Gulivero Kelionės j Nežino- 
vikų vadams (politikams, mas Šalis, 
kariams diplomatams ir tt.) , Lab.®i *ražj 't. interesinga apysa- 
Draudziama taip paduoti Ris. Kaina ............................ 50c.

it valsty-

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

“Keleivio” skaitytojui.—
! Kiek Ispanijos valdžia da 
i turi savo rankose teritori- 
i jos, myliomis ar akrais ne
galima pasakyt; bet imant 
bendrai, turi da apie du 
penktadaliu, jeigu neskai
tyti Majorkos salos ir Moro- 
kos kolonijos Afrikoje.

“Aušros” Kliubui. Sao 
Paulo, Brazilijoj. — Labai 
gaila, bet negalime siunti
nėti knygų be pinigų. Be to. 
tamstos visai nenurodo!, 
kokių knygų norit.

Aleksandrui Zaleskiui.
—Bunker Hill turi 110 pė
dų aukščio, o pastatytas ant 
jo paminklas — 221 pėdą. 
Aukščiausis pasaulio kal
nas yra Everestas, kuris 
randasi tarp Kinijos ir Indi
jos. Azijoj. Aukščiausioj 
savo vietoj jis turi 29,141 
pėdą virš juro? paviršiaus. 
Ilgiausia pasaulio upė yra

vamaniu. Parašė Iksas. Kaina baltymui. Su paveikslais. Kai
na 25 centai.

18. Džian Bambos Spyčiai ir
6? žemė k žmogus. Mokslinio kit<)S fonės' Daugiau juokų’ ne' 

gu saliune alaus. \ isas biznis
25 centai.

20 centų. (Į Lietuvą dabartinė
1. Lietuvos Respublkos Isto- cenzūra neįleidžia.)

rija. čia faktais ir dokumen
tais parodyta, kaip kūrėsi Lie- pobūdžio knygele. Ją parašė Z. 4

jvos valstybė. Nušviesti visi 
jos išdavikai ir jos draugai, tik- 
. ieji kovotojai užjos laisvę. 
Knyga be galo Įdomi ir pamo
kinanti. Audekliniais apda
rais. su spalvuotu žemėlapiu, 
kaina §1.00. (Lietuvon cenzū
ros neįleidžiama.)

2. Guliverio Kelionė i Neži
nomas šalis. Labai graži anvsa-

Įdėkite medinių anglių 
(charcoal) i puoduką arba 
kitą koki indą ir pastatvkit 

šaldytuvo 
prašalins sako.

K ' 50c.

Aleksa sėdėdamas caro kalėj i 
me. Kaina 25 centai.

7. Monologai ir Deklamaci
jos. pritaikyti visokiom pro
gom. Revoliucinio, darbininkiš
ko ir humoristinio turinio. Kai-
a 25 centai.
8. Detroito Socialistų Byla su 

Katalikais. Tai istorinis doku
mentas, parodantis kaip musų 
ivasiškija net Amerikoje buda-

Kai-

valgomų daiktų kvapą. čiai ir kiti “tautos vadai.'

3. Materialistinis istorijos gynė caro valdžią ir siundė 
Supratimas, arba bruožai iš parapijomis mušti socialistus, 
proletarinės filosofijos. Kas kurie ruošė carizmui galą. Kai- 
kuria tautu istorija? Patriotai na 25 centai. .

kad karaliai: kunuraikš- 9- M to Reikia Ger.
Ku- ir Valgyt? Gal pasakysit:

___ to. kad norisi I Bet dėl kogi no-

Norį SlOfiOO Už Sugadintą Bučkį.

šita leidė apskundė Chicago j dvi krautuves ir reikalauja 
$10.000 atlyginimo už... sugadintą bučkį. Ji nusipirkusi 
tose krautuvėse “lipstikų" lupoms dažyt. bet tie dažai bu
vę taip netikusiai padaryti, kad jai nusitrynę ir sugadi
nę bučkius. Sugadintas smagumas jai esąs vertas 10 tūk
stančių. Ji vadinasi Margaret Roesner, 25 metų amžiaus. 
Ji čia parodyta prieš veidrodį dažant lupas.

19. Davatkų Gadzinkos. 
na 10 centų.

20. Paparčio žiedas. Įdomi 
apysaka už 15 centų.

21. Amžinos Dainos. Jovaro 
kūryba. Kaina 15c.

22. Amerikos Macochas. arba 
kaip katalikų kun. Šmitas New 
Yorke paplovė savo gaspadinę. 
Su jo ir jos atvaizdais. Kaina 
10 centų.

23. Mano Ašarėlė (eilės). 
Kaina 10 centu.

24. Lytiškos Ligos ir kaip

BRAZILIJOS DIKTATORIUS.

dėj F. Matulaitis. Kaina 10 centų.
Kas prisius $1.00, fas ga- 

”isi ? Ši klausimą Dr. Garmus Jj išsirinkti iš šito sąrašo 
;;aip tik ir aiškina šitoj knyge- Knygų už $2.00. Kas prisius 
lėj. Kas nori but sveikas ir ii- 51.50, tam nusiųsime knygų 
gai gyventi, turėtų ją perskai- už $3.00.

Čia parodytas Brazilijos dik
tatorius. Getulio Vargas. Ištik- 
ro. Brazilijos liaudžiai jis bus 
didelis vargas.

Kainuoja tiktyt kelis kartus.
15 centų.

10. Ar Buvo Visuotinas Tva- įėnkat,
nas? Jeigu buvo, tai kur Die
vas gavo tiek vandens, kad ap- Boston, Mass.
semtų visą žemės kamuolį virš__________
aukščiausių kalnų? Ir kur tas 
vanduo dabar yra? šito neišaiš
kins kytriausis kunigas. Bet ši 
brošiūra išaiškina viską. Ji su
muša visą Bibliją į dulkes. La
bai naudinga Lietuvos žmo
nėms. Kaina 25 centai.

11. Kunigų Celibatas, 
kodėl Romos popiežius nelei- 1 
džia savo agentams pačiuotis?
Parašyta paties Romos katali
kų kunigo, kuris atsimetė nuo 
popiežiaus. Kaina 25 centai.
12. Kur Musų Bočiai Gyveno?
Kunigai sako. kad rojuje, ši 
knygelė parodys ums, kad tai 
nesąmonė, žmonijos lopšinė 
veikiausia buvo šiaurėje, 
tenai pirmučiausia . žemė atvė
so ir augmenys pradėjo augti.
Kaina 25 centai.

13. Kaip Senovės žmonės įsi
vaizduodavo žemę. žodžiu ir 
paveikslais knygelė parodo, 
kaip keistai senovės filosofai 
aiškindavo musų pasaulio san-

Tik prašome aiškiai pa
žymėti, kurias knygas išsi-

‘Keleivis,” 253 Broadway,

MOTERIS NUDURĖ 
VYRĄ.

Nashua, N. H. — Šiomis 
dienomis čia buvo areštuo
ta Grace Davidson, 31 metų 
amžiaus moteris. Ji kaltina-

arba ma numurusi peiliu savo vy-

LIETUVIU LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1937 METAMS.
Jos. Mačiulis — Dirmininkaa,

906 Prescott St. V.'aukegan, III.
J Kužinskas — pirm. pagelbininkas, 

£21 Prescott st., Waukegan, I1L
nes Suzana Gab-is—nutarimų rast.

730 McAIister avė., Waukegan, IR 
Emilija Kernagis—turtų rast.

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

726 — 8th St., tVaukegan, III.
Ka««-s Globėjai:

J. Petraitis. D. Lauraitis.
Knygiai:

K. Dambrauskas, A. Marcinkus. 
Maršalkos:

tvarką. Toj pačioj knygelėj yra J- Sereikis, P. Vaitekūnas.
straipsnis ir apie tai, kaip atsi- Susirinkimai būna paskutinį nedėl- 
,,,,,, ... dienį kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų,rado tautų kalbos. Kama 10c. Liuosybės Svetainėje, kamp 8tb ir
14. Anarchizmas pagal Pru- Adams Sta., Waokegan HL

GRAŽIOS EILES. DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

)i :
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Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų,
223 pusi. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuct viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knypoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 
KAINA TIK $1.00.

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

Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst ••>loney Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “kelerrio” ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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KAj GiRDETI UETuVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietu rot Laikraičių.)

Opiumo Kontrabanda. n

Spręs 12-kos Ūkinin
kų Politinę Bylą.
“Lietuvos Ūkininkas” pra

neša, kad 18 gruodžio die
ną Apeliaciniai Rūmai 
spręs 12-kos Suvalkijos 
ūkininkų politinę bylą. Jie 
buvo patraukti tieson už 
priešinimąsi tautininkų dik
tatūrai. Visi kaltinamieji y- 
ra Vilkaviškio apskričio 
ūkininkai.

Tą pačią dieną bus svar
stomos dar ir kitos politinės 
bylos, būtent:

Juknaičių Įvykių byla.
T. Zelikovičiutės byla. Ji 

kaltinama dėl laikymo “ne
legalios” literatūros. Mat 
kas tautininkų valdžiai ne
patinka, tai “nelegališka.” 
Bet jie užmiršta, kad jie ne- 
legališkai valdo Lietuvą.

A. Ruko byla. Jis kilęs iš 
Pakuonio valsčiaus, Rokiš
kio apskričio. Tautininku 
šnipai rado

KAIP KLERIKALAI VO 
GĖ PINIGUS iŠ SAVO

“KATALIKIŠKOS”
DRAUGIJOS.

Pereitą pavasarį valsty
bės kontrolės revizorius 
Sesonis padarė kunigų 
“Blaivybės” draugijoj re
viziją ir rado Įvairių vagys
čių. Pasirodė, pavyzdžiui, 
kad buvęs tos “šventos” 
draugijos pirmininkas, kle- 
ikalas Antanas Gilys, pa
kulino “Blaivybei” 28,780 
itų, o paskui vardan tos 
kolos pasiėmė iš “Blaivy
bės” iždo net 51,723 litus. 
Vadinas, apie 23,000 litų 
javogė.

Kunigų “Blaivybė” daro 
dideles pinigų apyvartas, 
nes užlaiko daug karčiamų. 
kur “naikinami” svaigina
mi gėrimai.

Vogė ir kiti “Blaivybės” 
oinigus.

Bronius Palekas, eida
mas blaivybės draugijos

Federalinės valdžios agentai rodo opiumą ir kitokius n. g- 
daneius svaigalus, kuriu jie labai daug konfiskavo per

Rokiškio “Londone’ 
Panele Apmovė 

Kavalierių.
Rokiškio

DŽIUNGLĖS PRIE KAUNO.
Yra tokia

miestely yra 
-toranas “Londono” var- 

dt:. Tenai galima išsigerti ii 
mba:i gauti. Aną vakarą, 

ena? užėjo su panele kava-! plintant 
■ius N., kuris pardavinė 

Ja klumpes. Matyt, turėjo : uzeme šią

Kauno, už Žaliojo tilto, va
dinama A. Freda. Savo lai
ku A. Freda priklausė Gar
liavos valsčiui ir jos gyven
tojai mokėjo viršaičiui mo
kesčius centais. Tačiau 

Kauno miestui, 
i miesto savivaldybės tėvai 
i nuošalia vieta ii

pašalė, netoli i pat šlubuoja. Kartais ji už 
įmerkia porai naktų.

laręs iš klampių biznio*A. Fredos gyventojai pra- 
pinigu. Išsigėrė su ta ! dėjo savivaldybei 

mele, o paskui abudu nu- i mokesčius šimtais.
; orą kambarį. Ma- Tačiau gyventojai per- 

po visų linksmybių jis jaUg nebukštavo: rasi da- 
užraite. ne- nematė. yoar mes busime kulturin- 

Ką (laro panelė. I o keiių va-igajs žmonėmis, — gausime 
u jis pradėjo rėkti, kad j vandentieki, elektrą, o Ba- 

paiu įė jį apvogusi, is jo ke- į Danausko plentu rudeniop

iek

porai naktų. Be 
to, A. Fredos elektra baigia 
savo žibinimą apie 4 vai. 
įyto, kuomet dar visai nak
tis. Tačiau šiuo ankstyvuo
ju laiku kaip tik daugelis 
darbininkų ir tarnautojų 
jau skuba i darbo vietas.

Liūdniausia frediškiams 
‘su vandeniu. Dabar beveik

iinių kišeniaus esą pavogta i neteks 
800 litu. Panelės jau nebu- į kjug„

„Matyt, pasiėmus pin1-* j gyventojų vargais besirupi- 
gus j: paspruko. Įnanti Kauno savivaldybė į-

S taisys nors pėdos pločio ša- 
TELŠiy POLICIJOS VIR- Įygatvi. Tačiau išėjo visai 
ŠININKAS APSIVOGĖ. kitaip. Matyt, Kauno savi

valdybė A. Fredą palaikė *?“/({<“ 
tik savo pelninga kolonija.

bristi
kultūringa

mokėt:: vįsĮfcms -jo apĮejsto kampo 
Į gyventojams vandenį veža 
gaisrininkai. Už vandeni 
reikia neperdaugiausia mo
kėti, nes visų šuliniai iš
džiuvo. A. Fredos gyvento
jai mielu noru sutiktų ir da 
daugiau mokėti miesto sa- 

purvyną iki j valdybei, kad tik ji paga- 
likimu.bei visu iu

pas
legališkus” lapelius.

Krestjanovo 
“nelegalios”

Studento V 
byla irgi dėl 
literatūros, kurios žvalgybi
ninkai rado pas ji Biržuose

Daug Žmonių Nu
bausta Už Politiką.

Apeliaciniai rūmai spalių 
28 d. sprendė kelias politi
nes bylas.

Aleksas Mačiulskis, 30 
metų, iš Salantų miestelio, 
nubaustas vieneriais metais 
ir 4 mėnesiais paprasto ka
lėjimo, bet i tą bausmę i- 
skaityta ligi teismo iškalėti 
10 mėnesių.

Kazys Riepša. 21 metų 
amžiaus, taip pat iš Salan
tų, pripažintas kaltu ir nu
baustas ketveriais metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Juozas Dėmėkis. 53 metų 
amžiaus, iš Kurvnės kaimo.

jį 196 “ne- buhalterio pareigas, pasisa
vinęs 5,379 litų, kuriuos re
vizijos metu grąžinęs.

Juozas Baltrušaitis, buvęs 
blaivybės draugijos admi
nistratorius, pasisavinęs ir 
išeikvojęs 1.016 litų (revi

zijos metu irgi grąžinęs).
Juozas Linkevičius, po 

Paleko buvęs buhalteriu, 
pasisavinęs 568 litų ir ne
teisėtai nurašęs i išlaidas 
1,581 litų. Dr. A. Gilys, Br. 
Palekas. J. Baltrušaitis ir J. 
Linkevičius patraukti tie
som

NELAIMĖS GELŽKE- 
LIUOSE.

Joniškio Meitenės tarpu- 
i stoty, važiuodamas per per
važą, po traukiniu pateko 
Jonas Elzbutas, kuris buvo 
sužeistas Į galvą. Traukinys 
jam sulaužė kairiąją ranką 
ir koją. Nukentėjęs pagul
dytas i Šiaulių ligoninę.

Traukinys netoli Kretin-
Jankų valsčiaus,'Šakių aps..!?ėlės stoties suvažinėjo 2 
nubaustas vieneriais me- arklius, o Noreikių Obelių 
tais paprasto kalėjimo ir į: tarpustoty suvažinėjo vieną 
tą bausmę iškaityti 4 mene- Į arklį. . .
šiai ligi teismo atkalėti. ' Jonavos Žeimių _ tarpu- 

A. M. Benigsonas, 20 me- stotv traukinio masminkas 
tu amžiaus, iš Gargždų J- Eitmanavičius pastebėjo 
miestelio, Kretingos apskr., tarp bėgių gulinti žmogų ir 
nubaustas penkenais me
tais sunkiųjų darbų kalėji
mo, bet, kaip nepilname
čiui, vienas trečdalis baus
mės numuštas.

Leja Zasaitė, 22 metu

traukinį sulaikė. Paaiškėjo, 
kad tai buvo J. T., kuris, 
jau būdamas kiek įsilinks
minęs, nebenusivckė kur 
esąs, ir tarp geležinkelio 
bėgiu užmigo. Laimingai 

amžiaus kaunietė, nubausta likęs sveikas buvo pasodin- 
ketveriais metais sunkiuiu tas i traukini ir atvežtas į 
darbu kalėiimo. ' ‘ Kėdainius, kur iš jo įsjies-

Mejeris Gorklanas, 20 kotą pabauda už traukinio 
metu amžiaus, iš Kėdainių, sulaikymą
nubaustas ketveriais metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo, 
bet, kaip nepilnamečiui, 
vienas trečdalis bausmės 
numuštas.

Visi nubaustieji buvo pa
traukti tieson už kurstymą 
nuversti esama sutvarky
mą, 'aikymą nelegalės lite
ratūros ir iv’klausymą ko
munistų partijai.

ir mokestis 
pravažiavimą.

uz

kratas Troy ir Albany miestuose. Kartu su šita šontraU;; .- 
da buvo suimta 11 žmonių.

Kuršaičiui 80 Metų. už™olįmaskrętin-

“Naujas Tilžės Keleivis” Du nežinomi piktadariai 
rašo, kad Krance, Samlan- nesenai vieną vakarą už
do pajūry, gyvenančiam puolė grįžtantį iš Kreting- 
prof. Aleksandrui Kur
šaičiui suėjo 80 metų. Prof 
A.Kuršaitis yra gimęs 1857 
metais netoli Klaipėdos.
Gimnaziją’ jis lankė Kara
liaučiuje, ten ir studijavo.

Prof. A. Kuršaitis 40 me
tų mokytojavo Tilžės gim
nazijoje, kurioje, tarp kit
ko, buvo mokytoju lietuvių 
kalbos tų mokinių, kurie 
patys savo noru pageidavo 
mokytis lietuviškai. Dabai 
Tilžės gimnazijoje lietuvių 
kalba jau nebedėstoma.

Tilžėje gyvendamas, pro
fesorius Kuršaitis daug me
tų buvo Tilžės lietuvių lite
ratūros draugijos pirminin
ku ir eidamas šias pareigas 
daug pasidarbavo Įren
giant lietuvišką namą Til
žėje. Dabar tas lietuviškas 
namelis Jckubinės darže i 
yra vadinamas “Heimat- Į 
haeuschen” ir jame buvę 
lietuviški daiktai perduoti Į

sodžio kaimo gyventoją 
Kiškį ir pradėjo smaugti, 
reikalaudami atiduoti pini
gus. Pinigą negavo, nes už- 
pultasai neturėjo su savim 
pasiėmęs. Gal užpultasis 
ir daugiau butų nukentėjęs 
bet piktadariai, pamatę at
važiuojant žmogų, pabėgo 
Policija piktadarių jieško.

Tilžės 
jui.

Frof. A

Grenzland” muzie-

Telšių policijos viršinin
kas Vladas Skridulaitis ga
vo metus paprasto kalėji
mo užtai, kad pavogė 3,000 
■itų, kuriuos buvo surinkęs 
už išparduotą ūkininkų tur- ■ valdybė* 
ta dėl nesumokėtų mokės-' 
čiu.

Ilgai vargo A. Fredos gy
ventojai, prakaitavo su pra
šymais, trynėsi miesto savi-♦ 'V

laukiamuosiuose, 
kad jiems įtaisytų nors elek- 

Įtrą Bakanausko plente. Pa- 
galiau buvo prikabintos ke- 

LAIŽUyOS VALSČIUJE |?ios lempos.
IŠPLĖŠĖ SVIRNĄ. Tačiau šito nepakanka:

Naktį iš 16 spalių nežino- Bakanausko plentas, vedąs 
mi vagys įlindę per langą Į jį A. Fredą, Birutės kaimą 
Barysčių kaimo, Laižuvos ir lakūnų rajoną, — paliko 
vai. gyventojo Kl. Vilei- siaubingų nykių vieta. Štai. 
kausko svirną išvogė įvai- tik šiomis dienomis buvo 
lių rūbų, auksinių daiktų ir užpulta viena A.Fredos gy- 
pinigu, padalydami apie ventoja, iš kurios pačiupta

’iau susirūpintų
Tačiau po šios žinutės, 

miesto savivaldybė tur but, 
stengsis būtinai pasiaiškin
ti... Tik vargu ar tokį pasi
aiškinimai apsaugo? A.

moteris nuo chuli
ganų ir vargu išdžiuvusiuo
se šuliniuose atsiras nors 
lašas vandens.

Rimtai pagalvojus vi
siems šiems dalykams su
tvarkyti reikia ne tiek gau
singų kreditų, kiek energi
jos, geros pono burmistro 
rankos.

Uruguav'aus Lietuvių 
Socialistinės Minties

DaruVninkų
Laikraštis

I 1,600 litu nuostoliu.

STATOMA AMATU 
MOKYKLA.

Ukmergės mieste, netoli 
gelžkelio stoties, statoma 
nauja modemiška amatų 
mokykla. Mokykla bus 
dviejų aukštų.

PLEČIASI BITININKY
STĖ.

Ukmergės apskrityje šį
met ypatingai išsiplėtė biti
ninkystė.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja kny<;a,

MYTAI APIE KRISTŲ

LABAI NUSEKO ŠVEN
TOJI.

Per šį mėnesį labai nuse
ko Šventosios upė Ukmer
gėje. Dar nei vieną rudenį 
taip smarkiai nusekusi upė 
nebuvo.

Visiems užsieny gyvenantiem* 
lietuviams „Lietuvos Žinios* 

metams tik 6 doleriai.
Norėdami palaikyti ryšius su ui- 

įieny gyvenančiais lietuviais, mes nu
arėme mūsų dienraščio prenumerati 
skaityti tik tiek, kiek mums apseku 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiams 
.‘rašyti populiarų demokratiškos pa 
kraipęs dienraštį

ridikiulis su pinigais. Po 
poros dienų, vėl buvo už
pulta, tame pačiame plen
te, A. Fredoje gyvenančio 
pulkininko žmor a ir univ. 
asistento žmona. Dar po 
poros dienų buvo užpulta 

± viena Birutės kaimo gyven
toja. Aišku, jog Bakanaus
ko plente reikalingas poli
cininkas.

Su elektra dalykai taip

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesį. Lai- 

Ižia Urug. Soc. Part. Liet. skyrius.
“NAUJOJI BANGA Sov. Valstijo

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

C. Paraguay No. 14S0,
M O N TE VIDEO t ’ KUGUAY.

NEBŪK ŽILAS

. Knygoje rasite legenda- apie Kristų, 
kaip jisai buvo jdievintas, ir kaip 

kill'ic Dievo sūnumi.
, , ... " TIKIME J KRISTŲ, todėl turimeVra brolvaikis lietutiams Žinoti kaip mytai apie Kristų susida-

žinomo senojo “Keleivio” ry žinosite kaip krikščionys pasisa- 
Vino nuo pagonų pasaka apie kristų, leidėjo, dar ir šiandien Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar

domisi lietuvių kai-i ./*<***» Pa?°njy będie-y v viais. Atrasite kad net Bib.na nezi-s. .Jis vra Dar et“ no TCrUtnc orimo Tnirrii j p kada

Kuršaitis.
kuris metams tekaštuoja tik b dole
riai, pusei metų 3 doleriai.

Jei vienai šeimai per brangu — 
susidėkit dviese ar trise.

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

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

nas, Gedimino 38. Lithuania.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽNJS.

Juodgalviai, rudgalviai ir gelton- 
gaiviai. Prisiunčiu į visas dalis Su
vienytų Valstijų ir į Kanadą.

KAZ. GARBAUSKAS.
214 Alder St.,

WATERBURY, CONN.

IŠRŪDYK JAUNESNE

Boikotas Japonijos Prekėms.

gyvai
bos reikalais. Jis yra para - no kada Kristus gimė. mirė 
sės nauja lietuviu-vokiečiu iisai buvo nukryžiavotas.

yndvus kilias dar MVTAI APIE KRISTŲ kr.ygra tu- RaiDOS, ZOfltną, KUllS Ud! n jjj pU.’apį,j Kaina tiktai :',3 cen- 
nėra išleistas. tJu. Galima gauti “Keleivio” afise ar-
_________________________________  ba pas T. J. KUČINSKĄ

3501 So. Union avė.. CHICAGO. ILL

Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
naikina Žiliaia, Plaukų slinkimą ir 
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 

! turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen- 
; ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
ati taiso žilus plaukus koki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už

•jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 
pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti. Reikalaujame agentų.
VALORTONE HERB CO.,

Dept 4,
P. O. Box 54, Danville, III.

PAGYVĖJO TURGAI. -
Paskutiniu laiku Ukmer

gė' mieste smakrai pagy
vėjo turgai. Mat, atiko dar
bai jau baigti, tai ūkininkai, 
turėdami laisvesnio laiko, 
skuba i turgų,
duetus javu' 
gautų keliatą 
taip truks**-, aukštaičiui ūki
ninkui. Todėl ypač daug 
arklių bei galviju atvedama 
parduoti. Bet iu kainos vra 
labai žemos.

kad uz par
ai- gyvulius, 
litu, kuriu

UTENOS LIGONINĖJ MI
RĖ ADV. BALSEVIČIUS.

Šiomis dienomis Utenos 
ligoninėj mirė adv. Balse
vičius, pažangus ir laisvas 
žmogus. Jis palaidotas be 
bažnytinių apeigų ir ne
šventintoj žemėj, nes sirg
damas neprisiėmė kunigo 
nei jo burtų.

Kuomet Briusely susirinko 9 valstybių konferencija tar
tis dėl Japonijos karo, Briuselio universiteto studentai Į- 
taisė demonstraciją ties konferencijos rūmais. Jų neša
muose plakatuose matyt užrašai: “Kinija—Kiniečiams i” 
ir “Boikotuokit Japonų Prekes.”

Pažangiepe Amerikos
Lietuviai!

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

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

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

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir 
pažįstamiems Lietuvoje 1937 m. žurnalą “KULTŪRĄ” 
arba IŠSIRAŠYKITE JĮ PATYS, nes “KULTŪROJ” ra
site daug raštų, kurie Įdomus perskaityti ir Amerikoje 
gyvenantiems.

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

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

voje metams tik 1G litų. pusmečiui 8 litai. Amerikoje 
metams $4; pusei metų $2.

Adresas:

ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

T • '.Li,.. S:.. .-# -A "■■ SS.

> -t- ,

-ai .

Ar

Senovės Lietuvių žinvči*

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

Knyjja didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo apd.—$1.25. Pinijrus ealima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Oraerį”. Adresuckit sekančiai:

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.

«



Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. IS. Gruodžio i d., 1937 m.

Vietinės Žinios
KAS BUS MIKO PET
RAUSKO MUZIKOS

KONCERTE.

Kuris įvyks South Bostone 
5 gruodžio vakarą.

Išrodo, kad ateinanti ne
dėldienį ruošiamas Miko 
Petrausko muzikos koncer
tas South Bostone bus labai 
didelis ir įdomus.

Komp. Mikas Petrauskas 
iškilo iš 1905 metų revoliu
cijos sąjūdžio. Jis visu pir
ma buvo revoliucinių dainų 
kūrėjas. Savo dvasioje iis 
pasiliko revoliucionierius iki 
pat savo mirties. Daugumas 
jo nesuprato ir nesupranta 
iki šiai dienai. Todėl per ši 
koncertą “Keleivio” redak
torius duos apie velioni Pet
rauską paskaitą ir nušvies 
jo vaidmenį ir nuopelnus 
musų liaudies kultūrai.

R. Audickas, buvęs Miko 
Petrausko mokinys, kuris 
dainuos šiame koncerte, 
taip pat pasakys keliatą at
siminimų iš savo pažinties 
su musu didžiuoju kompo
zitorium.

Smuikininkas Jonas Ve
lička, taipgi Miko Petraus
ko mokinys, atvažiuos net 
iš New Yorko šiame kon
certe dalyvauti.

Be to, dainuos South Bo
stono Laisvės Choras ir to 
choro vyrų grupė.

Solo dainuos p. V. P. Bel- 
kus-Putvinskaitė iš Nantas- 
ket, Mass. Ji visuomet dai
nuodavo su velioniu Pet
rausku duetą iš jo operos 
“Eglės.”

Kita solistė bus n-lė Ade
lė Mickevičiūtė iš Providen- 
ce. R. I.

Trečia solistė bus p-lė 
Ona Baltrušytė, d a nauia ir 
daug žadanti žvaigždė iš 
Maine’o valstijos.

Dainuos taip pat VVorces- 
terio lietuvių dainininkas 
Walter Tumanis ir South 
Bostono lietuvių mėgiamas 
baritonas Ignas Kubiliūnas.

Koncertas prasidės 7 va
landą vakaro.
Bostono Apskričio Komite

to Lietuvos demokratijai 
ginti konferencija.

Ateinanti nedėldienį. 11 
valandą ryto, South Bosto
no lietuvių salėj prasidės 
Bostono Apskričio Draugi
jų Komiteto Lietuvos de
mokratijai ginti konferen
cija. Galės dalyvauti netik 
delegatai, bet ir svečiai. Sa
lė randasi E ir Silver gatvių 
kertėj.

Namą Savininkai
Sutaisvkit savo KAMINUS ir 

STOGUS pirmiau, negu užeis dideli 
lytus su sniegu; tuomet turėsit daug 
nuostolių ir brangiau kainuos. Aš tu- 
riu tame darbe 30 metų patyrimo, 
duosiu gerus patarimus ir pataisysiu 
pigiau negu kiti.

KARL F. ERNEST
257 Lpland Rd.. Cambridge. Mass.

Pataria šaukti socialistų 
konferenciją.

Norwoodo lietuvių socia
listų organizacijos sekreto
rius drg. MuČinskas rašo 
“Keleiviui.” kad reikėtų su
šaukti socialistų kuopų kon
ferenciją Bostono apylin
kėj ir nustatyti planą ben
dram darbui. Drg. MuČins
kas teisingai nurodo, kad 
veikiant kiekvienai kuopai 
skyrium, pavyzdžiui, ruo
šiant vakarą ar pikniką, iš
laidos būna tos pačios, o 
nauda nedidelė. Norvvoo- 
diečiai esą tos nuomonės, 
kad socialistams reikėtų su
organizuoti apskriti ar ra
joną ir rengti bendras n a- 
mogas. Tuomet jos galėtų 
būt rečiau, bet daug dides
nės ir pelningesnės.

Mums rodosi, kad su tuo 
sutiks ir kitos Bostono apy
linkės kuopos.

BOSTONO APSKRIČIO
KOMITETO PIKNIKO
BILIETŲ ATSKAITA.
žemiau telpa sąrašas žmo

nių, už kiek kas pardavė bilietų 
buvusiam Bostono Apskričio 
piknikui Maynarde 6 rugsėjo 
dieną. “Keleivio” sąskaiton 
ineina drg. Mankevičiaus išpar-, 
duoti tikietai Peabody ir kai 
kurių draugų Gardnery.

J. šimutis. Nashua .. $47.09
P. Veta. Nonvood. 44.26 ,
M. Stašienė. Cambridge 43.98
Pečiukonis. Haverhill 43.22
J. Puirius. W. Lynu . . 37.39
E. Bernotienė. Brighton 35.91
K. Barčienė, So. Boston 31.86
J' Šimaitis. Niontello 29.86
J. Burba. So. Boston .. 28.28
J. Virbickas, So. Boston 27.84
M. Sukaskienė, Worc. 22.40
S. Penkauskas. Lawr.
‘ Keleivis." So. Boston
Petrukaitis, Stoughton
J. Kalvelis. Bridgew.
V. Mikalopas. Lowell

A. Jankus. So. Boston . .3.00
B. Kontrimas, So. Bost. 2.95 
B. Žukauskienė, So. B. 2.90 
J. Matulevičius. So. Bos. 2.90
V. Minkienė, So. Boston 2.62 
Kaliošienė. So. Boston 2.05 
J. Akušis, So. Boston .. 2.02
W. Kilman, So. Boston 1.76 
L. Žemaitienė. V'aterb. 1.59 
E. Pranašas. So. Boston 1.11 
Buividienė. So. Boston 1.06
Kiškis, So. Boston............97
Tamašauskiene. So. Bos. .95 
L. Zefeoti, So. Boston .. .77 
Ig. Šidlauskas, So. Bost: .72 
Reinardienė. So. Boston .60 
Parduota ant pikniko .51

Viso $682.29

Fotografas už "koncesiją'’ $2.00 
Bitininkas už "koncesiją” 3.00 
Nuo So. Bostono ALDLD. kp., 
moterų skyriaus už laimėji
mus per B. čuberkienę ir B. j 
Žukauskienę ............. $23.50

Mirė Mykolas Plepys.
“Laisvė” praneša, kad 

Brooklyne šiomis dienomis 
mirė Mykolas Plepys, kuris 

' ir South Bostono lietuviams 
yra žinomas. Jis čia dau
giausia darbavosi prigulė
damas prie Lietuvių Socia
listų Sąjungos 60 kuopos ir 
Įvairiose pašalpinėse drau
gijose. Velionis buvo pusė
tinai prasilavinęs ir kartais 
net prakalbą neblogai pasa
kydavo. Vėliau, kai LSS. 

• skilo, jis nuėjo su komunis
tais. Bet prohibicijos laikais 
pradėjo gerti. Paskutiniais 
laikais buvo išvažiavęs 
Brooklynan ir tenai mirė. 
Matyt, gerti jis nesustojo ir 
tenai, nes “Laisvė” pažymi, 
kad alkoholis paskubino jo
mirti.

Italų bankas uždaro duris.
Ši panedėlį vietos dien

raščiai paskelbė, kad veikęs 
iki šiol italų bankas Bosto
ne, “Banca -Commerciale 
Italiana,” nutaręs čia užda
ryti savo biznį. Depozito- 
riams pinigus išmokėsiąs 
visus, bet banko šėrinin- 
kams nedaug kas liksią.

Kam reikalingi geri 
Kambariai ?

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

“Keleivio” name, 253
Broadvvay, So. Bostone.

KALĖDŲ BASKĖTAI.
Bus išduodami tik tiems, 

kurie gauna pašalpą iš Wal- 
fare ir nedirba. Prašome at
eiti subatos lytais ir pa
duoti savo vardus dėl kalė
dinių Basketu; ateikit į Lie
tuvių M. Žinyčios ofisą, 
2 Atlantic st.. Šo. Boston.

Liet. M. Ž. Valdyba.

KALĖDOS 
JAU ARTI

Pas mus galite gaut visokias geriausias

KALĖDŲ DOVANAS
kurios paliks atmintį ant visados, t. y.;

LAIKRODŽIAI, ŽIEDAI, RAŠOMOS PLUNKSNOS.
SUKOS SU VEIDRODŽIU. KAROLIAI GINTARO IR 
s PILKOS. SIDABRINI AI PEILIAI, VIDEIKIAI IR 

ŠAUKŠTAI.
RDIOS, SKALBIAMOS MAŠINOS. ŠALDYTI VAI. 
TYi’EVVRITERIAI. NAMAM VALYT MAŠINOS — 
VACI UM CLEANERS —vienos iš geriausių.
Galit g ;ut ant lengvų išmokėjimų.
TAISOME Laikrodžius, žiedus, akinius ir kitus daik
tus gera ir pigiai.

ROLAND KETVIRTIS & CO.
342 BROAPtt'AY, SOUTH BOSTON, MASS

. Tel. SOUth Boston 4649

19.34 
16.90 
16.78 
15.43 
14.45 j

A. Dambrauskas, So. B. 13.01 
Cheikienė. So. Boston 10.51 
M. Pešino. So. Boston 9.07 : 
Freimontienė. Somerv. 8.88. 
\V. Gasiunas. \V. Han. 8.08 j 
J. Vaitiekus. Gardner 7.70 
J. A. Samulėnas. Fitchb. 7.56 
J. Brazaitis. So. Boston 6.53 
Mrs. Ivone. Dedham . . 6.30 
P. Bagdonas. So. Boston 6.15

Viso.......... .  $28.50 !
Aukų Ispanijos demo

kratijai ........................... 37.66
Už Įžangos rikietus 682.29

Viso priimta per I. Kubi
liuką ......................... $748.45 i

l'ž kiek ir kur parduota įžan
gos tiktetų iš anksto ir 

prie vartų.
So. Bostonas .......... $184.15
So. Bostono Mot. Kl. 60.60
So. Bostonas viso . . 244.75
Cambridge .................. 43.98
Brighton ..................... 35.91
Somerv iii e .................... 14.87
Bostonas bendrai .. 339.51
Hudson .................. 118.04
Nashua. N. H..............  47,09
Nortvood ..................... 44.26
Haverhill ....................   43.22
W. Lynn .....................  37.39
Montello .................. . 29.86
VVorcester .. ............... 25.55
Lawrence ................... 19.34
Stoughton .................. 16.78
Bridgewater ............... 15.43
Lowell ........................ 14.45
W. Hanover ............... 8.08
Gardner ..................... 7.70
Fitchburg ................... 7.56
Dedham ...................... 6.30
Milford ............... . . 5.91
N. Chelmsford .......... 5.88
Peabody ...................... 5.88
Bedford ...................... 4.08
VVaterbury, Conn..................... 1.59
Prie vartų parduota 360.00
Viso už įžangos tik.$1,163.90

Įžangos tikietų kontrolės ko
misijos narys, Ig. Kubiliūnas.

Kaip žinia, prie Įžangos bi
lietų buvo duodamos dovanos. 
Komisija šiuo praneša, kad 
$200.00 kailiniai ir $145.00 pi
niginių dovanų jau išmokėta, 
išskiriant $5.00 laimėtus J. Bu- 

•cevičiaus iš Brighton, Mass. 
Komisija prašo J. Bucevičiaus 
atsiimti savo laimėtą dovaną, 
$5.00. Komisija:

I. Kubiliūnas A. Barčius, 
P. kubiliunas.

Radio programa.
Gruodžio 5 d., ateinantį 

sekmadienį, Bostono lietu
vių radio programa per sto
tį W0RL (920 kil.) kaip 

j9:30 ryto bus sekanti: (1) 
Al Stevens orkestrą iš So. 
Bostono: (2) Dainininkas 
Ignas Kubiliunas: (3)
Smuikininkas J. Velička iš 

jNew Yorko: (4) Kalbės 
: “Keleivio” redaktorius S. 
Michelsonas apie Miką Pet
rauską.

6.00
5.99'
5.91
5.88
5.88
5.82

U. Rams, So. Boston . 
Andreliunienė, Somerv.
P. Kibirkštis. Milford .
W. Pleir., N. Chelms.
M. Petkus. Peabody .
V. Gegužis, So. Boston
P. Kubiliunas. So. Bost. 5.10 
M. Krasauskienė. So. B. 4.19 
M. Užunaris, So. Boston 4.09
E. Gitzus. Bedford .... 4.08 
Krasauskas, So. Boston 4.04 
J. Lukas. VVorcester .. 3.15 
T. Muzrimas. So. Boston 3.15 
J. Ruplėnas. So. Boston 3.15 
J. Masteika. So. Boston 3.15 
J. Gegužis. So. Boston 3.15
F. Pakalnis, So. Boston 3.15 
B. čuberkienė. So. Bost. 3.08 
J. Zulis. So. Boston .. 3.07 
A. Kupstis. So. Boston 3.00
Žinyčios Visų Narių Su

sirinkimas.
Nedėlioję, Gruodžio-Dec. 

5 dieną, 1937, lygiai 11 vai. 
lyte, bus susirinkimas. Pra
šome visus Lietuvių M. Ži
nyčios narius būti šiame 
svarbiame susirinkime, nes 
turime labai svarbių reika
lų atlikti.

Andrius Buinis. sekret. 
Rev. B. F. Kubilius,

ministeris.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos; 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais 
, nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. hunai! st. arti Central *kv. 

CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
Valandos- nuo 2 iki 4 po pietų, 

c no 7 iki 8 vakare.
1»7 SUMMER STREET, 

LAVVRENCE, MASS.

Gyvenk Kiekviename 
Kambary Smagiai

Jum nereikės kentėt šaltis, busit patenkinti visą žiemą 
per šalčius ir darganas, tik įsitaisykit gerą ir gražų

FLORENCE ALIEJINĮ ŠILDYTUVĄ
Į RUIMĄ IR VIRTUVĘ.

Nėra nei durnų, nei pelenų, nei dulkių.
MES ĮDEDAM dykai, kurie pas mus perka. Darbą gva- 

rantuojam. Duodame ir ant išmokėjimo.

ROLAND KETVIRTIS & C0.
322 BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4649

L-STREET LIQUOR STORE
195 L STREET SOUTH BOSTON.

01d Quaker Apple Brandy $1.25 Pt.
20 METŲ SENUMO — BOTTLED IN BOND

SHAWMUT GIN CPPfllię SHIPAHOY RUM 
Kvorta 95c. OI LUIRLuJ Kvorta $1.19

GOLD PENNANT Arielka—90 Proof—kv. $1.09
BAY STATE ALUS — 3 kenai už 25c.

DYKAI PRISTATYMAS Į NAMUS.
Tei. ŠOU 4147 — J. STRIGUNAS.

Patikit jūsų Pardavėją Pusiaukely 

—patvirtinkit jo gerą sprendimą 

užsisakydami

PICKWICK
ALE

verj h\ < r- r t N k t r

/S KRANO
PARODYK Į TĄ KRANĄ

BONKOMIS
(12 ANCŲ IR PILNOM KVORTOM)

nC./ ooito'Y. -AAoss., BRE'A'E.'LS

The Supreme Wave
Gražiausias

Sugarbaniavimas
NEVARTOJAMA DRATŲ 

NĖRA NESMAGUMO 
NĖRA CHEMINIO KARŠČIO 

Reguliarė Kaina $7.00. 
Musų Speciališka Kaina $3.50 

TOJI KAINA TIKTAI IKI 
GRUODŽIO 20 D.

CASPERS BEAUTY 
SALON

83 L STREET, arti 4-tn Street, 
SOUTH BOSTON, MASS.

. . Tel. SOUth 4645

IŠSIRANDAVOJA
Stuba su farnia arba tik viena siū

ba su daržu. Visi įrengimai ,-tubo.e. 
Kurie norėtų galėtų prisidėt pusi
ninku farmoje, kur yra 80 akerių že
mės. Norint daugiau žinių k:au.-.s;t.

A. STANKUS
4 W inter st., Montelio, Ma.--.

Tel. SOUth Boston 2660 
DAKTARAS

,1. L. KAPOČIUS
1.1 EI t VIS DENTISTAS 

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

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

tik susitarus. 
SE".i i! C ' IS iki 12 dieną

(>‘>as "Keleivio” narna.
251 Broadway, 

tarp C ir D »treet
fcO. BOSTON, MASS.

DIi. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien. 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

Parsiduoda 2 Restoranai
SU GĖRIMAIS.

Abudu inkorporuoti. Nupirkti len
gva. Arba galit prisidėt partneriais. 
Biznis išdirbtas per 4 metus. Sa . i- 
ninkas turi eit ant ilgos operacijos, 
todėl nori palikti biznį gerose ran o- 
se. Gali prisidėt ir nepilietis. (0) 
NEW DEAL RESTAURANT, Ine.

John A. Rudis, prop.,
212 Hampshire st.,

Cambridge, Mass.

KAM REIKĖS
ALAUS AR TONIKO
Aš pristatau į Namus Baliam.- ii 

Parengimams So. Bostone ir apielin- 
kėse. Reikale prašau atsikreipti, 
gausite gerą patarnavima.

C. BARISAS,
220 E. Street. So. Boston. Mass..
Telefonas: ŠOU 9328

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADVVAY, 
SOUTH BOSTON. MASS. 
Office Tel. So. Boston 0948. 

RES. 251 CHESTNUT AVĖ, 
Jamaiea Plain. Mass.

Res. Tel. Jamaiea 1028-M.

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, REIPUS, MAFFIE.

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

1854 DORCHESTER AVĖ, 
Arti Ashmont Stoties 

DORCHESTER. MASS.
Tel. TALbot 5208.

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalias dokumentus 

317 E STREET 
(Kampas Broadway)

SOUTH BOSTON. MASS 
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Taibot 2474.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

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

447 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

FASITARKIT SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo viso- 
kių kraujo, nervų, odos ir 

Ų. ' kroniškų ligų. Kurie kenčia 
nuo Teumatizmo, žaizdų,
uleerio, kancerio, tumors’o, 
arba nuo bile odos ar gal- 

.) vos odos ligų, reikia pasi
tarti su juom tuojaus. žinokite, kad 
paaiškinimas ir patarnavimas visiem 
per šį mėnesį duodamas dovanai.

DR.GRADY^£Z?st
Valandos: Utar, Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AL 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

WHITE FUEL CORP., 
900 E. First Street, 

So. Boston, Mass.
Tel. SOUth Boston 1500

Telenbona
So. Boston 

1058
STl'DEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kaino® Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai Ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automuoiliua ir 
Trakus visokių iždirbyaS*.

Peter Trečiokai ir
Joe Kapočiunas — savininkai

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

ILkinp. East Eighth St 
SO. BOSTON, MASS.




