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Kongresas Negali Susitart 
Del Roosevelto Sumanymų

Sučiupo Fašistų Amuniciją.

NEPAPRASTOJI SESIJA 
GAL NIEKO NENUTARS.

Kapitalistai trukdo kiek
vieną darbininkams nau

dingą reformą.
Prezidentas Rooseveltas 

sušaukė nepaprastą Kon
greso sesiją, kad priimtų 
keliatą svarbių reformų, ku
rių nespėjo priimti prieš iš- 
siskirstant vasaros atosto
goms. Viena iš svarbiausių 
reformų, kokią ši nepapras
toji Kongreso sesija turėtų' 
priimti, yra algų ir valandų 
Įstatymas. Paskui seka na-i 
mų statybos Įstatymas, far- 
merių bilius ir kiti.

Bet jau kelios sąvaitės 
praėjo, kaip nepaprastoji 

"Kongreso sesija veikia, o da 
nieko nenuveikė. Ir išrodo, 
kad nieko nenuveikus gali 
pasibaigti jos laikas, nes 
Kalėdos jau nebetoli, o Ka
lėdoms Kongresas vėl užsi
daro ir po Naujų Metų tu
rės jau rinktis paprastoji 
sesija.

Kas gi kliudo Kongresui 
priimti, padėkim, naudingą 
darbininkams algų ir va
landų Įstatymą? Arba f ar
mėnų paramos Įstatymą?

Tam priešingi stambus 
kapitalistai. Jų pasamdyti 
advokatai sėdi Kongreso 
“lobėj” ir diktuoja Kongre
so nariams, kaip už ką bal
suoti, ką remti, o kam prie
šintis. Per tuos savo agen- 
tus-advokatus plutokratai 
visų pirma reikalauja “pa
lengvinimų” stambiam ka
pitalui. Darbininkų ir far- 
meiiu biliams jie priešina
si. Jie norėtų, kad darbo 
valandos butų ilgos, darbi
ninkų algos mažos, prekių 
kainos aukštos ir kad visai 
nereikėtų mokėti taksų.

Be to, ir tarp pačių kon- 
gresmanų bei senatorių 
daug yra stambių kapitalis
tu. Tiesą pasakius, darbi
ninko tenai nėra nei vieno. 
Ne vienas tenai sėdi milio- 
nierius, fabrikantas, kasyk
lų savininkas, gelžkelių 
magnatas. Savaimi supran
tama. kad tiems ponams vi
su prima rupi savo kiše- 
niaus reikalai. Todėl kiek
vienai reformai, kuri tik ne 
jų naudai daroma, jie prie
šinasi.

Tai ve, kodėl Roosevelto 
administracijos planai taip 
sunkiai per Kongresą stu
miami.
NACIAI AREŠTAVO JAU 
8,000 KATALIKŲ DVA

SIŠKIŲ.
Vokietiios bažnyčių mi

nisteris Hans Kėni pareiš
kė pereitą sąvaitę. kad nuo 
to laiko, kaip naciai paėmė 
valdžią, iki šiol jie areštavo 
ir patraukė teisman už viso
kius prasižengimus 8,000 
Romos katalikų dvasiškių.

DŪMAI UŽTEMDĖ 
PITTSBURGHĄ.

Plieno karalystę Pitts- 
burghą pereitą subatą už
gulė toks storas durnų debe
sis, kad mieste visai sutemo 
ir žmonės pradėjo springti 
suodžiais. Orlaiviai rapor
tavo, kad durnų klodas riog
so viršum miesto daugiau 
kaip mylios stonimo. Vėjo 
.visai nebuvo.

Lojalistai Ardo Fa
šistų Pozicijas.

Associated Press praneša 
iš Handaye, kad pereitą su- ’ 
batą ir nedėldienj Ispanijos' 
lojalistų oro laivynas prida-' 
rė labai dideliu nuostolių1 
fašistams. Lojalistai miestų! 
nebombarduoja, kaip tai 
daro fašistai, nes miestuose 
nukenčia nekalti žmonės; 
bet jie ardo fašistų armijos 
pozicijas, jų amunicijos 
sandėlius, susisiekimo ke
lius ir tt.

Pereitą subatą ir nedėl
dienį vyriausybininkų lakū
nai atakavo fašistų pozici
jas Aragonijos fronte, šiau
rės rytų Ispanijoj. Kelias
dešimts didelių bombane- 
šių mašinų lėkė su bombo
mis, 35 greitieji lėktuvai ly
dėjo juos, kad apsaugojus 
nuo priešo lėktuvų užpuoli
mo. Bombanešiai išmetė ke
liasdešimts tonų sprogsta
mosios medžiagos Į fašistų 
koncentracijos punktus, 
kur buvo 'sutraukta daug 
priešo kareivių ir amunici
jos ruošiamai ofensyvai 
prieš Madridą. Tie koncen
tracijos punktai buvo su
maišyti su žeme. Paskui lo- 
ialistų oro laivynas da nu
lėkė Į priešo užnugarį, išar- i 
dė tenai geležinkelį ir su-; 
sprogdė vieną traukinį su 
fašistų kariuomene. Darbą 
užbaigę greitieji vyriausy
bės lėktuvai, kurie greitai 
nusileisdami žemyn skynė 
bėgančius fašistus kulka- 

jsvaidžių ugnimi.
Visi valdžios orlaiviai su- 

gryžo atgal čieli ir sveiki. 
Vartodami šitokia taktiką, 
lojalistai neleidžia priešui 

j susikoncentruoti ir fašistai 
dėl to negali pradėti savo 
ofer.svvos, kuria jie žadėjo 
paimti Madridą iki 5 gruo
džio. Kaip tik tą 5 gruodžio 
dieną fašistai gavo pylos.

Darbiečiai Pataria 
Lojalistams Lai

kytis.
Kai mes paimsim Anglijos 

valdžią, mes jums padėsim, 
sako jie.

Ispanijoj dabar lankosi
Anglijos parlamento dar- 

i Kiečiu opozicijos vadai. 
Madrido gynėjas, gen. Jose 
Miaia, pereitą nedėldienį 
iškėlė jiems pietus. Kalbė
damas šito i iškilmėj, Atlee 
pasakė: “Musų draugai Is
panijoj gali būt ramus, kad 
politiniai mes jiems duosi
me tiek paramos, kiek tik 
galėsime.” Kalbėjo ir kitas 
Anglijos darbietis, ’Phillip 
Noel-Baker. Jis ragino loia- 
listus laikytis iki Anglijos 
darbiečiai paims valdžią į 
savo rankas. “Tuomet mes 
ta ‘nesikišimo’ komediją 
užbaigsime ir duosime jums 
tikrą pagalbą,” pareiškė ji
sai.

UŽSIMUŠĖ DU LAKŪ
NAI.

Miami mieste, Floridoj, 
pereitą nedėldienį užsimu
šė du lakūnai per orlaivių 
lenktynes. Vienas jų buvo 
Rudy Kling iš Lemonto, III., 
o antras—Rank Haines iš 
Detroito.

Paryžiaus policija susekė slaptą fašistų ginklų ir amuni
cijos sandėli. Čia parodyta, kaip sprogstamoji medžiaga 
dėžėse buvo sukrauta i krūvą ir apdengta. Fašistai ruo
šėsi nuversti Francuzijos respubliką ir atsteigti monar
chiją.

Ašigalio Lakūnai
Laikomi Jau Žu

vusiais.
Maskvoje prieita išvados, 

kad Sigizmundas Levanev- 
?kis ir 5 kiti Sovietų lakū
nai. kurie 13 rugpiučio išlė
kė iš Maskvos į Ameriką ir 
perskridę per šiaurės aši
galį dingo be žinios, iki šiol 
negali būt gyvi. Jie bus jau 
žuvę. Tokią nuomonę pa
reiškė ir garsusis Sovietų la
kūnas Vodopjanovas, ku
riam laimingai pavyko tuo 
pačiu keliu Ameriką pa
siekti. Levanevskio ekspe
dicija bus jieškoma ir to-

Amerikos Darbo Federacijos 
ir CIO Derybos Sugriuvo

Kanados Vado Sū
nūs Banditas.

Pereitą sąvaitę

LEWIS SU GREENU NE
GALI SUSITARTI.

CIO. turi jau apie 4,000,000 
narių, o Federacija— 

3,000,000.

Jau du metai, kaip Ame-

Vancou-
very (Kanadoj) buvo areš
tuotas Charles H. Cahan, 
buvusio Kanados vidaus . 
reikalų ministerio Cahano llkoJ padėjo organizuotis 
sūnūs. Jį kaltina banditiz- Pramoninis umjizmas, ku
rnu. Gruodžio 1 dieną jisai rh? genausia yra žinomas 
užpuolęs Canadian Bank of , inicialais — CIO. Ir 
Commerce skyrių Vancou- Jau metai kaip Amen- 

. . verio mieste, atkišęs revol- k?s Darbo Federacija pra-
; au, bet j3u ne knip veri ir pagrobęs S60 pnbė- ^ejo ko\<į piies CIO. Šiomis 
žmonių, bet kaip jų lavonų B’et tuoj buvo sįimtas. dienomis mėginta šitą savi- 
įr sudužusio jų orlaivio lie- Kanadoj tas sukėlė didelę tarpi darbininkų konfliktą
1----- sensaciją. * likviduoti. CIO vadas Le-

__________ wis pirmutinis pasiūlė Ame
rikos Darbo Federacijos 
prezidentui Greenui pradė
ti taikos derybas. Jis pata-

MASKVA ATIDAVĖ HIT- LENKTINIUOS KURISLĖKIUI 44 FAŠISTUS. ^TekVIu UŽMUŠ
Maskvos žiniomis. Sovie- 100 ŽMONIŲ. _ .........

tų valdžia ištrėmė Vokieti- Iš Tokijo pranešama, kad paskirti iš kiekvienos pu- 
jon 44 hitlerininkus, kurie du Japonijos armijos laku- P° -toO atstovų toms de- 
sėdėjo Rusijos kalėjimuose, nai, leitenantas Tošiaku D^ooms vesti. Greenas stojo 

buvo atiduoti Mukai ir leitenantas Takeši uz kad skirti tik po 3 at- 
paliuosavimą Noda, susidėjo į lažybas, stovus. Lewis nusileido. Pa- 

kuris jų greičiau užmuš 100 skiria P° 3 atstovus ir prasi-

Tie fašistai 
Hitleriui už 
dviejų Sovietų laivų, ku

V f

300 Rusų Orlaivių 

Puls Japonus.

Kiniečiai ruošiasi didelei 
oro atakai.

Hitleris Savinasi Vi

sų Šalių Vokiečius.

Grūmoja Lenkijai, Lietu
vai ir kitoms.

Hitlerio ministeris, Dr.

dėjo pasitarimai Washing-
_ ______ tone. Jų buvo jau keliatas,
5 gruodžio bet susitart vis negalėta. Pe- 

Noda užmušęs jau 78 žmo- re’H šitos derybos
nes, o Mukai—89. Kuris sugriuvo visiškai, nes pasi- 
greičiau pasieks 100, tas kad ginčijamais Mau

riuos Ispanijos fašistai bu- kiniečių. Ir Japonijos vai
vo suėmę.

Rusijos kalėjimuose esą vimu,
da 500 naciu šnipų.

Austrų sėdi 200.
Čekoslovakų—70.

džia skelbia su pasididžia- 
kad iki

Japonai praneša, kad 2 
gruodžio du kiniečių oriai-j Wilhelm Frick, kalbėda- graikų ir kitų. 
viai atakavę jų, japonų, po- ' mas anądien Gleiwitz’e pa-
zicijas Šanchajuje. Viena; reiškė, kad^ \ okietija turin- 
kiniečių numesta bomba ti teisės kištis ir prižiūrėti 
nukritusi netoli japonų i vokiečių reikalus visose ša- 
konsulato, bet nepadariusi
jokios blėdies. Kiniečių or
laiviai laikęsi 10,000 pėdų

Be to, Rusijos kalėjimuo- gaus medalį. Ot, civilizaci- simais negalima susitarti.
se esą daug lenkų, italų, ja!

POLITINĖJ KOVOJ UŽ
MUŠTA 5 ŽMONĖS. . i

Alto Veracruz 
Meksikoj, pereitą

mieste,
lyse, vistiek kad tie vokie 
čiai butų jau priėmę ir sve
timų valstybių pilietybę. _ ___ ____ ________
“Mes nekuomet nepakęsi- faip atkakliai,"kad 5 asme

LA GUARDIA ĮSTOJO 
DARBO PARTUON.

I Spauda praneša,
New Yorko majoras

Amerikos Darbo Federa
cijos vadas Green stoja už 
senovišką amatų unijizmą, 
kuris organizuoja darbinin- 

kad kus pagal amatus. Pavyz- 
La džiui, statybos pramonėj

aukštumoj ir japonai nega . . . _ r_______ ,__________
Įėję jų persekiot. Tai buvęs’ me persekiojimo . vokiečių nys buvo užmušti ir 20 su- 
pirmutinis kiniečių orlaivių . rasės žmonių, kurie gyvena žeista. Ginčas kilo dėl vie 
pasirodymas prie Šancha-1 kituose kraštuose,” rėkavo tinės valdžios.
jaus per mėnesį su viršum, jisai. “Mes turim priminti 

Bet Nankino apylinkėj 6
japonų lėktuvai numušę 
žemėn 13 naujų kiniečių 
mašinų, kurios nesenai bu
vusios gaujos iš Sovietų.

Toliau japonai sako, kad 
dabar kiniečiai koncentruo
ja 300 rusų orlaivių ir ruo
šiasi atakuoti japonų armi
ją iš oro, nes ant žemės jie 
negali atsilaikyti. Tuos or
laivius kiniečiai koncent- 
įuoja dabar ties Siamu, 400 
mylių į šiaurės vakarus nuo 
Mankau. Iš Sovietų kas die
na tenai atlekia vis daugiau 
nauju skraidomų laivų. Ma
tyt, japonai turi Kinijoj gė
jai organizuotą šnipu tink
lą, kad žino visas kiniečių 
paslaptis. Dėl to kiniečiams 
ir sunku su tokiu priešu ka
riauti.

jisai.
pasauliui, kad vokiečių tau 
ta susideda ne vien tik iš tų 
65,000,000 žmonių, kurie 
gyvena Vokietijoj, bet iš tų 
100,000,000 vokiečių, kurie 
gyvena išsiskirstę po visą 
žemės kamuolį.”

Manoma, kad šitą savo 
kalbą jis taikė daugiausia 
Lenkijai, Čekoslovakijai ir! 
Pabaltės valstybėms, kaip 
Lietuva, Latvija ir Estija,, 
kur vokiečių baronai ir fab-, 
rikantai buvo įsivyravę da 
nuo kryžiuočių laikų. Ka
dangi šitose šalyse tiems 
baronams dabar atimami • 
dvarai ir siaurinamos privi
legijos, tai naciai Vokieti
joj griežia dantimis ir vis 
grūmoja “už savuosius už
sistoti.”

sąvaitę Guardia nutraukęs paskuti- dirba mūrininkai, dailydės, 
susimušė dviejų politinių nius savo i-yšius su republi- tinkuotojai, dažytojai, švi- 
partijų šalininkai. Mušėsi konais ir formaliai įstojęs noriai ir daugybė kitų ama- 

Darbo Partijom ' tų darbininkų. Pagal Gree-
---------------- ną, kiekvienas amatas su-

1,600 VOKIEČIŲ PA- daro atskirą uniją. 
SMERKĖ NACIUS. Tuo tarpu Lewis stoja už

--------------- New Yorke pereitą ne- pramoninį unijizmą. Tai
Pereitą nedėldienį japo- dėldienį Amerikos Vokie- reiškia, kad visi statybos 

nų laivynas užėmė kiniečių čių Kultūros Sąjungos die- darbininkai turi prigulėti 
“švento Jono” salą, kuri na, kur susirinkę 1,600 vo- vienai unijai, nežiūrint ko- 
guli apie 120 mylių į pietų kiečių pasmerkė Hitlerį ir kį jie darbą dirbą.
vakarus nuo Honkongo. visą nacių politiką.

Californijoj Kalnas Griųva.

Kinija Protestuoja 
Prieš Italiją.

Fašistiška Italijos valdžia 
pereitą sąvaitę pripažino 
Mandžiuką kaip nepriklau- 
somą valstybę. Kadangi 
Mandžiukas yra japonų pa
daras, kurį jie įsteigė iš už
imtos Mandžurijos, o Man
džurija buvo Kinijos terito
rija. tai Kinija nusiuntė Ita
lijai protestą. Sako, tu ži
nai, kad Mandžiukas yra 
Kinijos Mandžurija, o duo
di pripažinimą, kaip nepri
klausomai valstybei. Japo
nai Mandžuriją užgrobė 
banditizmo keliu, o Italija 
tą banditizmą užgiria.

Bet kas gi dabartinė Ita 
lijos valdžia, jeigu ne ban
ditų gauja?

Kunigas Nuteistas
Už Žmogžudystę.

Pittsfield, III.—Prisaikin
tujų suolas čia pripažino 
kunigą C. E. Newtoną kaltu 
nužudžius bažnyčios sklėpe 
buvusią parapijos mokyk
los mokytoją D. Kelly. Pas
kui jis jos lavoną suvyniojo 
ir nuskandino upėj, lygiai 
taip kaip padarė kun. Ma- 
cochas “stebuklingoj” Čen- 
stakavoj, ir kaip pasielgė su 
savo jauna gaspadine kun. 
Šmitas New Yorke.

Kun. Newtono pasamdy
tas advokatas reikalauja 
peržiūrėti bylą iš naujo, to
dėl teismas bausmės šitam 
dvasiškiui da nepaskelbė. 
Kun. Newtonas dabar sėdi 
kalėjime uždarytas kartu su 
kitais piktadariais

Californijoj, Alysian Parke, plyšo 600 pėdų aukščio kal
nas ir atsiskyrusi dalis pradeda griūti ant automobilių 
kelio. Plyšimas nuolatos eina platyn. J} galima matyti ir 
šiame vaizdely. Dešiniam kampf apačioje, plyšęs kaina* 
parodyta? sumažintam mušt nhn

Dėl šito skirtumo jau dve
ji metai atgal 10 didelių 
unijų atsimetė nuo Ameri
kos Darbo Federacijos ir į- 
steigė Industrinei Organi
zacijai Komitetą (CIO), 
kuris tuoj ėmė organizuoti 
plieno ir automobilių pra
monių darbininkus, prie 
kurių senoji Amerikos Dar
bo Federacija nemokėjo 
prieiti.

Rezultatas buvo toks, kad 
šiandien CIO turi jau 4,- 
000,000 narių, o prie Fede
racijos beliko vos tiktai 
3,000,000.

Federacija yra apsnūdu
si ir konservatyvė organiza
cija, tuo tarpu kai CIO yra 
veikli ir radikalė unijų są
junga. Dėl to pastarajai ir 
sekasi geriau. Jeigu akli Fe
deracijos vadai šito nesu
pras ir laikysis savo seno
viškos politikos toliau, tai 
jie pasiliks generolai oe ar
mijos.

BAISUS SPROGIMAS 
EVLRETT’E.

Mys’ac Iron Works dirb- 
tutfc.i, Everett’e (Mass.), 
pereitą nedėldienį įvyko 
sprogimas, kuris puvo gir
dėt per 20 nuhų aplinkui. 
Sprogo 506,000 galionų 
tanka su cnemikalais. Bet 
nežiuiint ekspliozijos smar- 

i kuino, iš žmonių niekas ne- 
, nukentėjo, nes šventą dieną 
niekas dirbtuvei nedirbo.



Antras Puslapis

Kiniečių Išsprogdintas Tiltas.
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MAISTĄ REIKIA NE NAI
KINTI, BET DALINTI.

“Rural Progress Magazi
ne,” kuris turi 2,000,000 cir
kuliacijos, prisiuntė mum.- 
senatoriaus Borah parašytą 
straipsni tokiu antgalviu: 

stą reikia ne naikinti,
^dalinti.-’

pne rašiny Idaho vals
tijas senatorius kritikuoja 
prezidento Roosevelto pro
gramą žemės ukiui palaiky
ti.

Kaip žinia, Rooseveltas 
siūlo reguliuoti agrikultū
rą taip, kad nebūtų valgo
mųjų daiktų pertekliaus; 
nes kai farmeriai pagamina 
produktų daugiau, negu 
rinka reikalauja, tai tuomet 
nukrinta jų kainos ir farme
riams neužsimoka darbas. 
O kad farmeriai nejaustų 
sau nuostolio dėl susiaurin
tos gamybos, valdžia jiems 
primoka užtai, kas buvo su
mažinta. Pavyzdžiui, vie
nas lietuvis netoli Bostone 
sykį gavo iš federalinės val
džios apie §10,000 atlygini
mo užtai, kad jis sumažinę 
savo kiaulių ūki.

Senatorius Borah sako. 
kad šitokia žemės ūkio po
litika yra labai neišmintin
ga. Juk tai reiškia maisto 
naikinimą. Vietoj džiaugtis, 
kad šalies ūkininkai gali 
taip daug visko pagaminti, 
valdžia moka jiems pinigus, 
kad nebūtų pertekliaus. Tuo 
tarpu milionai žmonių mie
stuose džiaugtųsi, kad galė
tų tų naikinamu daiktų 
gauti.

Naikinti maisto perteklių 
yra stačiai prasižengimas, 
nes tas perteklius priklauso 
alkaniems Amerikos vai
kams, kurių milionai kas 
diena vaikščioja nedavalgę 
ir apiplyšę: jis priklauso 
milionams alkanų šeimy
nų.

Jeigu miestų gyventojai 
galėtų nusipirkti visko, ko 
jiems reikia, tai jokio per
tekliaus Amerikoje nebūtų. 
Todėl Kongresas privalo 
surasti būdą, kaip maistą 
išdalinti, bet nenaikinti, sa
ko senatorius Borah. "Jei
gu jau reikia naudoti vals
tybės iždą žemės ukiui pa
laikyti, tai aš greičiau bal
suočiau. kad tuos pinigus 
suvartoti ne maisto naikini
mui, bet jo supirkimui ir iš
dalinimui tiems, kurie netu
ri ko valgyk”

Ištikro. tai yra sveikas ar
gumentas.

“Tuo kartu komitetas per
siuntė Į Ispaniją 800 pundų 
skurinių apsivilkimų. 125 
pundų vyriškų. 100 pundų mo
teriškų ir 1.200 pundų vaikų 
apsirengimų, kurie visi suda
rė 69.340 svarų ir jų vertė bu
vo iki S155.875.00.

"Komitetas pasiuntė i Ispa
niją valgomų daiktų 92.340 
svarų ir medikamentų 13.590 
svarų.”
Komiteto išleistame biu- 

letiny, kuriame telpa ši at
skaita, yra išspausdintas ir 
Ispanijos respublikos prem
jero Juano Negrino laiškas, 
kuriuo jis dėkoja Harvardo 
universiteto profeso r i u i 
Cannon’ui, šio komiteto me- 
dikalio skyriaus pirminin
kui, už teikiama amerikie
čių paramą Ispanijos de
mokratijai.

Per ši komitetą ir lietuvių 
aukos yra siunčiamos Ispa
nijai.

ANTRAS LENKAS BUS 
LIETUVOS “ŠVEN

TUOJU”

KELEIVIS, SO. BOSTON

Pasitraukdami iš Hsinlo miestelio, kiniečiai išsprogdė šį tiltą ant Pekino-Kankau gelž
kelio. Kaip matyt iš šio vaizdelio, tiltas nugarmėjo žemyn su visu traukiniu. Tuo budu 
priešo pirmyn žengimas buvo keliom dienom sutrukdytas.

Kas Tie Pažangiųjų S. L. A. 
Narių Kandidatai?

Prasidėjus SLA. Pild. Ta- žmogaus, kuris sugebėtų 
rybos nominacijoms, gau- darbą atlikti. Tuo mes va- 
name daug laiškų SLA. rin- davomės, kada galvojom 
kimų reikalais. Kadangi vi- apie kandidatą tai svarbiai 
riems atsakinėt laiškais ne- vietai. Ar Miliauskas tinka 
spėjam, tad i svarbesnius
klausimus laikas nuo laike 
atsakinėsime pažangiojo, 
spaudoje. Prašome visus 
SLA. narius ir kolonijų vei
kėjus sekti tuos pranešimus 
ir apie tai informuoti tuos. 
kurie neskaito spaudos.

Musų sleitas.

Jau buvo rašyta, o neku

būt sekretorium?
Mes sakome, taip’ Faktai 

yra štai kokie: Miliauskas 
Dulkiai žino lietuvių kalbą 
ii- rašybą ir užtenkamai ge
rai nusimano anglų kalboj. 
Finansų vedime Miliauskas 
turi geros praktikos, nes yra 
buvęs Aukščiausios Prie
glaudos Lietuvių Ameriko
je Centro sekretoriumi ke-

riuose laikraščiuose ir pa-1 lįatą metų. Tiesa, ten ma- 
kartota, kad mes siūlome žesnė organizacija, tačiau 
kandidatais į SLA. Pild. į jį taip lygiai, kaip ir SLA., 

i vra Valstybinio Apdraudos 
Departamento priežiūroj.

Tarybą šiuos narius:
Prezidentus — F. J 

gočių, iš So. Bostono.
Vice-prez. — K. J. Ma- 

žiukna, iš Pittsburgh, Pa.

Ba-
tad ir ji lygiai turėjo būt 
vedama tvarkingai ir siste- 
matiškai. Tarp APLA. ir

‘SANDARAI” NEPATIN-

“Lietuvos Žinios” prane
ša, kad da šįmet Lietuvai 
busiąs paskirtas “šventa
sis.” Apie tai esą rašoma 
Kauno jėzuitų laikraš;ūky 
"žvaigždė.”

Iki šiol Lietuvos kunigai.. Bet kada tik

jūsų popiežiaus bažnyčia
esanti didžiausia šio pašau- KA SLA. RINKIMŲ 
lio galybė. Anot jus, ji esan- TVARKA,
ti ta "uola, kurios nei pra-! “Sandara” (47 nr.) ps'o .
garo vartai nepergales .Ir ji testuoja prieš dabartinę ir kaikunos farmerių orga
esanti "meilės artymo ’ skel- S£a. rinkimų tvarką. Jai nizacijos. Štai, Pieno Ko _____
bėja, karo priešininkė. Kad nepatinka, kad SLA. virei- °Per£Tv^ SAJ.ungt:,(?^t10' kuoP° 
tamsi liaudis tam tikėtų, jus ninkus renkasi patys orga
net savo maldosna Įrašėt:
“Nog bado, pawietrės 
wajnos, apsaugok mus, 
Wieszpatie!”

kila karas,

nizacijos nariai. Demokra- 
lr tijos ji nepripažįsta. Pono

. . Sekretorium —J. Miliau- -LA. reika.ų \ ėdimo skir-
Kad plutoKratai piktai 286 kuopos narį, iš Me-'tumas tik tarne, kad mažo; 

raumoja prieš tą bilių, tai £ec’s p>ocks pa ’’ * APLA. sekretorius Miliaus-
visai natūralūs dalykas. Bet ’ iždininku   K. Gugi, į<C kas turėjo viską atlikti pats.
įdomu, kad jam priešingos Chicago, III. ' ’ !0 dideliam Susivienijime

s farmerių orga- Ižde globėju — J. Mar-
Štai, Pieno Ko- cinkevičių (Martin), 212

„ __ r— nari, iš Kenosha,
nai Co-operative Milk Pro- \yį?
ducers’ Federation), kuri Antru iždo gĮoĮ^ju _ e.
sakosi turinti 2,000,000 na- Mikužiutė, iš Chicago, III.
nų, veda didžiausi vajų 
prieš algų-valandų bilių. 

Kodėl priešingi farme
Vitaičio ir Viniko partijos 
organas norėtų SLA. na-

™ ___ . . riams balsą atimti. Viršinin-
laikė savo “šventuoju” Len- vyskupai, kardinolai ir kus turėtu skirti Seiman su- T.
kijos karaliukšti Kazimie- Pats “šventasis tėvas” tuoj važiavę politikieriai, sako 8470 °P°'
rą. Bet Kazimieras esąs na- šventina armotas ir laimina “Sandara.” iZM*« įtai ku0-. . . - -
laidotas Vilniuje, o kadang: kareivius, kad drąsiau ka-, Bet ar nebūtų geriausia,1 Į- Sutrumpinus pramo- tad .jie gerai visiems SLA. 
Vilnius nuo Lietuvos dabar nautų. jeigu SLA. viršininkus skir- nėj darbo valandas, neiš- nariams pažįstami ir apie
atskirtas, tai Lietuva save Tai ve, kodėl socialistai tų “Sandaros” redaktorius, vengiamai turės pabrangti juos klausimų mažiau. Apie

riai?

Daktaru kvotėju — J. S. 
Staneslow, iš Waterbury. 
Conn.

Visi, apart Miliausko ii 
Marcinkevičiaus, jau yra 
dabartinėj Pild. Taryboj,

Tuomet “bendrafrontinin- visi daiktai, kuriuos farme- juos betenka nuo musų pa
kai” Į SLA. Pildomąją Ta- riams reikia pirktis, būtent: sakyti tiek, kad, musų ma-

____  r_.. rybą nepatektų, ir “Vieny- žemės ūkio mašinos, drapa- nymu, jie sąžiningai eina
jūsų “galybė” yra, bė” su Deveniu vėl galėtų n°s, namų baldai, . radios, SLA. viršininkų pareigas ii

__ o jūsų opozicija: “pasiskolinti” po $25,000 iš , trąšos ir kiti daiktai. užsipelno būt išrinktais iš
Bet šis irgi busiąs lenkas, karui yra veidmainybė ! i SLA. iždo

Andriejus Bobola, kuri -----------------------------------------------------

“šventojo" kaip ir neturinti, stato jums klausimą, kodėl 
Dėl to 'ir buvę sugalvota jūsų popiežius nestabdo ka- 
gauti kitą “šventąjį,” kac ro, bet kursto jį? Jie paro- 
davatkos turėtų ką garbin- do, kad
ti. burbulas

KODĖL FARMERIAI PRIEŠINGI 
ALGŲ-VALANDŲ BILIUI?

2. Sutrumpinus miestuo- 
■ se darbo valandas, daug 

samdomųjų darbininkų pa
mes farmerius ir eis į mies
tus, o ant farmų ir dabai

1657 metais kazokai užmu
šė.

Kun. B. Andruškos kny
gutėj, “Jėzuitai, kas jie yra 
ir ko nori,” apie šitą Bobo-
lą esą šitokių informacijų: Stomas vadinamas algų-va-; Girdi, prezidento paskirta sidarys brangesni.

“Daug buvo lietuvių jėzui landų bilius. Jis bu\o įneš
tu. garsiu mokslu ir šventu- ,lr Bevelk jau priimtas .
mu. Pažymėtinas kankinys I Pareito j kongreso sesijoj. dams, kiek Jie turi algų dar- neja 
Simonas Mažonas, kuris drau
ge su lenku, palaimintu And 
riejum Bobola. 1657 m. darė 
liaudies misijas Pinsko žemė
je; kazokai, sugavę jį Horod- 
kos bažnyčioj, išvilko iš baž
nyčios. prikalė vinimis prie di
džio stalo, smalos ugnimi degi
no šonus, nulupo kailį ir tt. , .
Ant rytojaus nukankino ir jc i Rooseveltas dabar st^ ' Stebuklai, At KltūS Koks PttrallUS.'
draugą Andriejų Bobola.

Kongrese dabar yra svar- j kino kaip "nekonstitucinį.” žemės ūkio darbininkai pa-

dabartiniam sekretoriui Vi- 
nikui darbus atlikt padeda 
samdyta knygvedė ir advo
katai.

Reikia žinoti, kad apart 
esančių SLA. Pild. Taryboj 
advokatų Gugio ir Bago- 
čiaus, kurie pataria, lega- 
liams klausimams iškilus, 
dabartinis sekretorius dar 
samdosi vietinius lietuvius 
advokatus, o investmentų 
klausimais kreipiasi ir pas 
investmentų žinovą advo
katą Goldmaną ir kitus. Tai 
kodėl to negalėtų padaryt 
Miliauskas, kada jį išrink
tume sekretoriumi?

J. Marcinkevičius.

Musų naujasis kandida- 
• tas į iždo globėjus J. Mar- 

. icinkevičius (Martin) turi 
Apie musų naujuosius į j,.gj pUįkių kvalifikacijų. Ji- 

kandidatus tenka pasakyti, j priklauso prie SLA. per

naujo.
Naujieji kandidatai.

stinga darbininkų. Tuomet ka(l ,mes didžiuojamės ture-; apje 18 raetų, taipgi fakti-
ini ” ■žnmčc rl oi-l-ii-niriL-oi no. dami Sav O sleite tokius kan- Slisdvipn ; iimA i<!incrp«

KIEK SURINKTA ISPA
NIJOS DEMOKRATIJAI

GINTI AUKŲ.
“Laisvė” paduoda Šiau

rės Amerikos Komiteto Is
panijos Demokratijai Ginti 
surinktų bei priimtų aukų 
atskaitą. Ten sakoma:

“Per 10 menesių, tai yra 
nuo to laiko, kaip tas komite
tas susiorganizavo, iki .31 d. 
rugpiučio. 1937 metų. sukėlė 
Ispanijos liaudies paramai 
S387.741.79. Iš tos sumos mai
stu, drabužiais, medikamen
tais ir kitokiomis reikmeni
mis į Ispaniją pasiuntė už 
$316,232.60. Komiteto išlai
dos. kaip tai randos už svetai
nes, drabužių padėlius, kalbė
tojų keliones, reikmenų perve
žimą, pašto ženkleliai ir kito
kios išlaidos siekė $51,393.33. 
Komitetas bankuose pinigų 
turi dar $20.115.86.

“Greta piniginių aukų. už 
kurias šis komitetas pirko 
reikmenis ir siuntė, jis per tą 
laiką sukėlė, tai yra. surinko 
padėvėtų drabužiu ir pasiuntė 
į Ispaniją, čia buvo surinkta 
30,000 porų vyriškų apsiavų; 
60,000 moteriškų apsiavų ir 
8,000 vaikų. Apsiavai sudarė 
14,579 svarų ir juos apkai- 
nuojant nuo 10 centų iki $1 jų 
yertė siekė $39,787.00,

I nai Susivienijime išaugęs. 
reko-' jau keturi metai veikia 

SLA. Finansų Komisijos 
nariu. Buvo delegatu pen- 

, . , „ . kiuose pastaruosiuose SLA.
padalys daug naudos Susi- seimuose.
vienijimui. . o kaip su jo. kaipo SLA.

Musų kandidatas į SLA. narį0 kreditu savo mieste?
sekretorius J. Miliauskas y-

didatus ir širdingai
5 žmonių Federalinė Tary- 3. Apie 10,000 ko-opera- Įpenduojame, SLA. nariams 
ba diktuos pramonės va- tyvų, kurie dabar pardavi- }srlnkt Juos 1 Bild..,lar> Pą, 

' \ ‘ 1,500,000 farmerių kur; mes esame Įsitikinę, jie
tik paskutinėj valandoj ■ bininkams mokėti, arba produktus, turės daugiau iš- 
prieš Kongresui užsidarant kiek valandų jų fabrikai laidų ir padarys mažiau pel- 
jis kažin-kaip užkliuvo ir privalo dirbti. Tai juk ne- no farmeriams.
nepraėjo. Kai kas sakė, kad girdėtas dalykas Amerikoj! Bet nežiūrint šitos opozi- 
čia buvęs tyčia padarytas Iki šiol čia kapitalistai dik- cijos, algų ir valandų bilius, 
sabotažas, nes kapitalistai tavo valdžiai, o dabar vai- turbut, praeis. Senatas jį 
tam biliui buvo labai prie- džia užsimanė diktuoti ka- jau priėmė. Dabar jis per- 
šingi. Taigi daugiausia dėl pitalistams! duotas Į Atstovų Butą.
to ir nepaprastą Kongreso ----------------------------------------------------------------------------- jai

taipgi veiklus apskrityje.
: šaukė. Jis būtinai nori. kad ---------------- - ------------- --- "-------- - Dalyvavęs daugelyje SLA.
nlo-n ir valandų bilin< butu J ------------- seimų. Gerai susipažinęs su

Taigi čia aiškiai pasaky- pribirtas. Jeigb jis‘“praeis? .“Vienybes” 265 nunų ant žemėj 46 m 10 mėnesių n visais SLA. reikalais. Dėlto
ta, kafd buvo nukan&nti du 'Šri oficialiai  ̂jiį bustino- g™ h?“ ^2*’
jėzuitai: lietuvis Mažonai , mas kaip Labor Standards

ra SLA. narys nuo pat jau- L buv.°
nu dienų, galima sakvti, su- >"klU0S^ is eiles SLA. sei- 
augęs su SLA. Per eilę me- ^e delegatu daug pasa
tų jis veikia savo kuopoje ii ko; Tačiau pažiūrėkime į jo 
dabar jai sekretoriauja,! kordus toliau. Jis yra iš

buvę? SLA. 10-to Apskričio 
pirmininku per 6 metus. 
Per pastaruosius 6 metus 
būna 212-tos kuopos iždi
ninku.

Apie Marcinkevičių, kaipjėzuitą.: lietuvis salonas-mas kaip Labor Standard, ~° nybes pranešimą, jis s.ais balsą prieš prazutingus
ir lenkas Bobola. ir. kaip: Act, kas lietuviškai reikštu: Mune m're bu\ęs Lletu'os meteis švente savo 50 metų SlA. buvusių Tarybų in- geriau
rodos, lietuvis daueiau nu Darbo No™, tad™. .To kariuomenes vadas, genero- karininko darbuotes sukak- vestmentus, taipgi prieš te- t a Pa <,k,s tas f aktas kadrodos, lietuvis daugiau nu- Darbo Normų įstatymas. Jo , cvivpątra^ žnkk^kaę 
kentėjo, nes kazokai jam tikslas yra normuoti arba -* ži.
“nulupo kailį,” o vis dėl to reguliuoti darbininkų dar- • T ;‘j__ x:o,.popiežius šventųjų kata,o- belaiką, ir atlyginimą už

valdžia gaiėtų darbo valan-
das trumpinti arba ilginu, . . reįkaHn^ J šiandien, o 
atsižvelgiant 1 pramones d uudniau įnoti kad
5P'T-.,A“P Ydtutt“> mastą,o a ; di ; 
sis bilius nustato 40 valan-du darbo savaite • bet ieifni zmonn^ talP išdidžiaiaų aarbo są\aitę bet jeigu R R tituluoda-
pramone taip pakiltų, kad

gan jo nepriima. Jis skiria darbą. Einant tuo įstatymu, 
lietuvių dusioms globoti ir 
antrą lenką.

Ar gali lietuviai katali
kai pasitikėti, kad jis nu
ves jų dūšias į gerą vietą?...

BURBULAS, NE 
LYBE.

GA-

Švento Juozo “Darbinin
kas” rašo:

“ ‘Kodėl popiežius nesustab
do karo? Kodėl, kada nekaltų 
žmonių kraujas liejasi, popie
žius tyli?’ Taip šaukia sociali
stai ir visi bedieviai..

“Didžios svarbos faktas yra 
tai. kad iškilus pasauly karui 
visų akys instinktyviai nu
krypsta į Vatikaną. Tai yra 
didžiausias ir visuotinas Ka
taliku Bažnyčios galybės ir į- 
tėkmės pripažinimas.”

Ne. vyrai! Tai ne “galy
bės ir įtekmės” jūsų bažny
čiai pripažinimas, bet—kaip 
tik priešingai — jos silpny
bės ir veidmainybės įrody
mas!

Jus mėgstat girtis, kad

miesi
tais,’

tuves! Išeina, kad genero- rerizavimą narių dėl jų’P? išrinktas Kenosha Mies-
las Žukauskas tarnavo kari- skirtingų Įsitikinimų ir di- Tarv bos nariu coun- 
ninku rusų armijoje dar ne- delis gynėjas demokratinių ei-manu jau antram termi- 
gimęs. Reinkarnacija, ar ki- teisių organizacijoj. Dėl to n?L Asmeniškam pragyve- 
tas koks paibelis? jis yra įgijęs visų sąžiningų nimJį1 Jįs užsiima Real Es-

Nenoroms klausimas kį- ir demokratiją mylinčių na- tate ir apdraudų agentu- 
la: iš kokių šaltinių genero- rių pagarbą. ra’,^S A su^e.l)es
lo Žukausko gimimo datos Dėl to jis užsitraukė de- Patart 8LA. biznio reika- 
buvo semtos? Iš bažnytėlės mokratijos Driešų rūstybę ir
metrikų knygos, ar iš “Vie- jie griežtai priešingi Mi

liausko išrinkimui. Neturė
dami prieš ji rimtesniu ar
gumentų, jie sako: “Ne
mokša, netinka.” Mat,

luose. *
Manome, kad iš aukš

čiau paduoto paaiškinimo 
visiems pažangiesiems bus 
aišku, kad balsuodami už 
musų šleitą, balsuosite už

tiems ponams visi darbinin- >axo SLA. narių ge-
kai vra “nemokšos.” o Mi- ™Te< V? demokratiją ir vi- 
liauškas yra darbininkas, l’azlurV n?1?’* toleranci- 
nrasilavinęs, plačiai pratna- didžioj organizact-
tąs darbininkas. Ir tas fak- J°^ c .
tas, kad jis darbininkas, p n 
duoda musų sleitui juo dau- D- Jsta. A, Box 105,

nybės” rašytojo pakaušio?
Jeigu iš bažnytinių rekor

dų, tai gen. Žukauskas turė
tų būti tuč-tuojau kanoni
zuotas kaipo Lietuvos Šven
tasis, nes dar niekas nėra 
girdėjęs, kad negimęs žmo
gus galėtų būti armijos lei
tenantas; bet jeigu iš Mo

poe-
‘pro-

rasy tojais,
tai Federalinė Tnrvba aisi lx*10’ redaktoriais, ’ piv- 
tai hederaime laryba, susi- fe?oriai? ” “literatais” ir tt 
dedanti iš o žmonių, prezi- rimta ’ reikalui nrisiėiu* 
dento paskirtų šitam įstaty- oaqirodo kad da rJeį
mui vykinti galėtų darbo k R ^0SįnėJar kite koks 
sąvaitę pailginti; o K
pramone negales visiems
darbininkams darbo duoti, ' p,.a^šus ie rolo
Statytu “mnesnes vlten Žukausko
daį. Panašiai ir darbininkų
algas numatoma reguliuoti. £.

Organizuoti pramonės gimė 1890 m. gruodžio 31 
darbininkai šitą biliu karš- dieną... Šiais metais, gegu- 
tai remia. Remia jį CIO va- žės mėnesy, suėjo lygiai 50 
das John Lewis ir remia A- metų kaip velionis ėjo kari 
merikos Darbo Federacijos ninko pareigas Rusijoje ir 
galva Green. nuo 1918 m. Lietuvoje...”

Kapitalistų korporacijos,1 Kas čia do paralius? Ge- 
žinoma, jam priešinas. Jos nerolas Žukauskas gimė 
sako, kad Labor Standards 1890 metų 31 gruodžio, o 
Act busiąs antras NRA, ku- mirė 1937 m. 23 lapkričio, 
rį Vyriausis Teismas panai- Reiškia, jis išgyveno šioj

jai pritruktų darbininkų, „ u.

grafo pakaušio, tai... At-
I^nilnicDi,hw taSM?’ S'u^į'bės i7d7^ Sisbri7 Brooklyn, N. Y. 

mų prezento. K. Mitrius. nijimui naudos, nes, kasgi ~ "
geriau už darbininką mokė- PASIKORĖ NACIŲ VA- 
tų įvertinti reikalus tokios DAS RŪTA.
masinės organizacios kaip Čeku laikraštis “Večerni 
SLA., kurio didelė didžiu- Česke Slovo” praneša, kad 

yra darbo žmo- šiomis dienomis kalėjime 
pasikorė Čekoslovakijos na
cių vadas Heinz Rūta. Jis

. , buvęs homoseksualistas ir
mo šiam darbui?

UŽDARYTAS LVOVO 
UNIVERSITETAS.

Ryšium su Lvovo univer- ma narių 
siteto studentų surengtu nės. 
balsavimu dėl atskirų vietų
studentams žydams pasky- ^r Miliauskas turi patyri-
rimo įvyko naujų susirėmi- mo S7am dar»ul- uį homoseksualizmą buvęs
mų. Po to universiteto rėk- Geri no.ai yra vienas, o pasodintas kalėjiman. (Ho- 
torius įsakė universitetą už- galimybė kitas dalykas. To- moseksualizmas reiškia ly- 
daryti. s kiai organizacijai reikia tinį išgverimą.)
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KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.

Socialistų prakalbos. no klausimo prie kito ir ga-
Lapkričio 26 buvo Brook- ĮVtinaĮ n_ieko neišaiškino, 

lyno lietuvių socialistų 19 N°rs jo tema turėjo būti a- 
kuopos prakalbos. Kalbėjo Pie darbininkų vienybę, bet

Neiv Yorko Patamsių Gyvenimas. ŽINIOS IŠ BALTIMORĖS, MD.

ką jis kalbėjo, niekas nesu
prato. Aš tikėjausi daugiau 
iš Strazdo, bet labai apsiri
kau. Jis neblogai parašo, 
moka polemikas vesti; bet 
kalbėti, tai nei šnipšt nega
li! Galo su galu nesuveda. 

Kas kita

‘Naujienų’ redaktorius P.
Grigaitis. Jis kalbėjo dvie- 
jais atvejais. Pirmoji jo te
ma buvo: “Pasaulio įvykiai 
ir Lietuvos likimo klausi
mas.” Antruoju klausimu 
kalbėjo apie socializmą "ir 
demokratiją. Reikia paša- Kas kita su Grigaičiu, 
kyti, kad kalbėtojas padarė Tas paimtą temą kuopil- 
gilaus įspūdžio Į klausyto- niausiai išlaiko. Čia jis ypa- 
jus. tingai kalbėjo, kas šiandien

Pirmos prakalbos A. L. P. dedasi Sovietų Rusijoje. Jis 
Kliube pavyko puikiai, iškėlė liūdnų dalykų. Jis
Žmonių buvo daug ir visi 
rimtai klausėsi, kaip d-ras 
Grigaitis save aiškia ir gra
žia kalba dėstė pasaulinę si
tuaciją. Net komunistai sa
ko: “Kad ir nesutinkam su 
Grigaičiu, ypatingai ką jis 
dėsto apie Rusiją, bet vis-

priparode, kad Sovietai 
skelbia demokratiją, nori su 
ccialistais bendro fronto, o 

socialdemokratus laiko ka
lėjimuose. Ir išvardino, kas 
tokie sėdi kalėjimuose. Kiti 
iau labai seno amžiaus 
žmonės, bet pūdomi Sovie-

tiek reikia pripažinti, kad tų kalėjimuose.
tas žmogus puikiai kalba ir 
nuosakiai riša klausimu"-.” 
Žinoma, rasime ir tokių ko
munistų, kuriems Grigaičio 
kalba vra niekai, Ir viskas.

Tai]) pat kritikavo ir mu
sų lietuvius komunistus, ku
rie gina Sovietų demokrati
ją, bet pašauktas vienas va
das išduoti savo “sumenės

Bet bešališki žmonės kitaip rekundą” — nu igando ir
mano. Jie sako, kad Grigai 
tis išėjo komunistu pergalė
tojas ir pirmen vieton pa
statė demokratiią.

Gruodžio 3 buvo antros 
lietuviu socialistu 19 kuo-

atsisakė vykti. Kam reikia 
girti tą, ko nėra? klausia 
Grigaitis.

Reikia pasakyti, kad Gri
gaitis nepuolė Sovietų tvar
kos. Jis tik nurodė tas klai-

DETRO1T, MICH.

J. Overaičio nelaimės.

A. L. Kongreso Detroito 
skyriaus sekretorių dr-gą J.

Darbai cvmažėjo.

Lapkričio 30 į musų mies
tą buvo kviestas drg. P. Gri
gaitis, ir atvykęs tą dieną 

... .... . . Lietuvių salėje pasakė gera
Overaiti ištiko jau antį a ne- praLalbą. Prakalbas suren- 
aupe- Nelabai senai auto-! gg socialistiškos minties 

mobilius buvo nulaužęs jam, draugų bureHs Nors m2S čia 
koją. Jis buvo jau pasvei- organizacijos neturime, bet 
k§s, bet automobilis n x eU| i pasitaikius progai susitarę 
parbloškė. Nors kaulų S1 gul-engiam prakalbas, ypač 
kaitą nesulauze, bet sun- ]ęaįp atvyksta į rytines vais
kiai pnmuse ir žmogus aa- tjjag dfg Grigaitis. Butų 
bar vaikščioja lazdomis pa- musa didelis apsileidimas 
<iremdamas. Del to jis ne- nesurengus prakalbų. Gri- 
galejo dalyvauti ir Komne- gaįčic prakalbos pasiklau- 

konferencijoj _i lapkri- Sytį susįrįnko didelis būrys 
cio. Konferencija, apgailės- įmonių ir visi atidžiai klau- 
taudama dr-go Overaičio
nelaimę, paskyrė laikinai 
sekretoriaus pareigas eiti J. 
Besasparį.

Konferencijos svarbesni 
nutarimai tokie: (1) Su
rinkti kuo daugiausia para
šų po peticija dėl Lietuvos 
politinių kalinių amnesti
jos. (2) Suruošti didelį 20 
metu Lietuves nepriklauso
mybės paminėjimą 19 va
sario. (3) Sekančią konfe
renciją sušaukti 8 '■ausio.

J. BcsasDaris.

-esi.

pos ir Darbininkų Draugijos das. kurių padarė komunis- 
prakalbos Grand Paradise tai ir jų vadai, 
svetainėje. Kalbėjo St. “Laisvė” netiksliai puola 
Strazdas, “Naujosios Gady- Grigaitį kaip Sovietų “ėdi- 
nės” redaktorius, ir P. Gri- ką.” Juk Sovietai ir komu.- 
gaitis. Žmonių buvo gana nistai, tai visgi ne tas pats. 
daug — pilna didžioji sve- Žinoma, “Laisvė” turi pilną 
tainė ir pusėtinai ant balko- teisę su Grigaičiu nesutikti, 
no. Strazdas kalbėjo darbi- gali jį kritikuoti, bet skelbti

New Yorke, prie Broadvvay, buvo pagarsėjęs naktinio gyvenimo kliubas, vadinamas 
“French Casino,” kuri lankydavo visokie gengsteriai ir gašlumą mėgstanti buržuazi
ja, daugiausia vyrai su svetimomis moterimis. Bet šiomis dienomis jis užsidarė. Spė
jama. kad tas pats bus ir su kitais panašiais kliubais, nes dabartinė miesto valdžia 
pradėjo miestą valyti, šiame vaizdely parodyta keliatas scenų iš "French Casino,’’ kuo 
met jis da nebuvo uždarytas.

DETROIT, MICH.
12 gruodžio bus LPP Kliu

bo mitingas.

Šių metų 12 gruodžio pas

Anie vidurį spalio mėne
sio žymiai pradėjo mažėti 
darbai. Da ir dabar atleidi
nėja iš fabrikų darbininkus: 
kituose dirba po 2-3 dienas 
sąvaitėie. Rūbų siuvėjai iki 
pat šiandien (gruodžio 3) 
per porą mėnesių nėra dir
bę nei vienos dienos. Yra 
tekių dirbtuvių, kurios už
darytos visai po du mėne
sius. Kurie siuvėjai da nesu- 
bankiutavę, tai važiuoja 
grybauti, tai apie namus 
dirbinėja, bet yra daug to
kių, kuriems labai reikalin
ga pagelba.

Gruodžio 1 d. Lietuviu

PATERSON IR NEWARK, 
NEW JERSEY.

ninku vienybės klausimu, o jį Sovietu Rusijos ėdiku, tai KaĮbžs ..Keleivio.. redakto.
P I-i'irroitie __ L-oc etundinti įon nkocilenL'imoc cil rioco . __ _  .

vės” red. M i žara.
Patersone prakalbos

P. Grigaitis — kas šiandien iau prasilenkimas su tiesa. • “i
dedasi Sovietų Rusijoj. Naudos iš to niekam negali 

Iš Strazdo silpnas kalbė- būti, bet blėdies gali būt.
toja®. Jis šokinėjo nuo vie- Jurgis.

BROOKLYNE KALBĖS “KELEIVIO’

REDAKTORIUS.
Prakalbas rengia Am. Liet. 

Kongreso Komitetas.

Šį penktadienį, 10 gruo
džio, Brooklyne yra rengia-

CLEVELAND, OHIO.
Vietoj korespondencijos, 

reklama.

1-
vyks 11 gruodžio, po num. 
62 Lafayette st. Pradžia 
7:30 vakare. Kalbės abudu 
kalbėtojai, Michelsonas ir 
Mizara.

Nevvarke prakalbos įvyks 
12 gruodžio, Lietuvių sve
tainėje, 180 Nevv York avė. 
Pradžia 7:30 valandą va-

, Clevelando nuolatinis ko- karn 
ricį kalbės “kSfo” re- ,esP°nden‘Js dažnai S* A Prakalbu tema: “Ką fa-
daktorius S. Michelsonas ir “žemi'na'laikraltfir šlzmas ‘‘T Li.etuvai.Per t1
Huicvo“’ T? aai.Das žemina laiKrasij ir met„ Jr kuo jis gali pasi-
Laisves įedaktoiius K. patj korespondentą. “Kelei- haic/ri9” j © e

tn kairi Lietuvos liaudis am numery lekia Įžanga abejose vietose
tų, kaip Lietuvos liaudis ma UZ!ma daugiau kaip nemekama šias nrakalbas
kenčia fasistmi junga. Dau- trečdali šnaltos Tenai rėk- n€m(jKama- .as Plakamas
gelis musu broliu kurie ko- ! -1 P • ienai r,e- rengia Amenkos Lietuviųgelis musų oronų, Kurie ko kamuojamas vienas akiu Konp-rpco komitetas Nevv
vojo uz atsteigimą Lietuvos i specialistas, kaip “vieninte- Jersfv valstiiaP *
nepriklausomybės, šiandien b’ptuvis kuris ta mokslą J , ,, - •kankinami kalėiimuose ar-! ls’.,Kan® m°KSia Ehzabethe prakalbos irgi
kankinami kalėjimuose ar- vra baigės. ’ Kad tas nrofe- rpngi-nnos het ios ten iwksba koncentracijos stcvvklo-: Aonaias vadinasi daktaru ir rengiamos, het .
se Kiti nors neva ir laisvai - 'aainasi daktaru n 9 gražio, vargiai “Kelei-
se. ali nois neva u taigai Driskina akinius, tai tiesa, skaitvtoius na-
gvvena, tačiau ju burnos het sakvt kati iis “vieninte- • suspės skaitytojus pauždarytos nėra žodžio lais- r 1 • Ra(l.Jls. /le”ini€. siekti prieš tas prakalbas,
uždarytos, nei a žodžio lais-jhs aklų specialistas, tai Elizabethe jos bus Lietuvių

Iš kitos nusės iau kelintu I peiT'iaug’ , ■ 1 • - v- Laisvės salėj, 269 2-nd st.,
is Kitos puses, jau keliniu Jeigu profesionalai ir biz- 7.00 valanda vakaro

kartu pasirodo spaudoje ži- nieriai nori garsintis, lai ap-
mų, kad Hitleris ruošiasi moka laikraščiui ir tuomet 
pasigrobti Klaipėdą, o jei garsinasi kaip jiems patin- 
jam tas pavyks, tai gal ir vi- ka, tik jau ne žiniose. Kai
šą Lietuvą, bamas akių specialistas ir

Padėtis rimta ir pavojin- jo moteris vra labai vienpu- 
ga - - * -
sv
kalbėtojai 
čiausiai išaiškins.

Clevelando Žinios.

mus bus L. P. P. Kliubo me- o,o , , •tinis susirinkimas ir bus 218 skYrlau? lubsmvių uni-
renkama valdyba ateinan- Jos ?“įlrlnEmJ —V°l "°m“ 
tiems 1938 metams. Todėl nu,°,tl kandidatai j gyriaus 
Kliubo nariai privalo pasi- ald^ ,lrk;tok‘e- deJega' 
stengti išrinkti sąžiningas al' But,J"t’

KEWANEE, ILL. tas kojas,” tai via, kumpa- vyrus, kurie dirbtu Kliubo .» ! kitas įstaigas. Kinki- 
n k • . »«■ nijos Fnki, nieku juos nu- gerovei, o ne pašaliniu biz- "la‘ b B ls't’ <>• ««**

n i • -v Sodina ir is to pasinaudo- mais rūpintųsi. skyriaus koresuondenta ‘Oras atsalo ir pusėtinai ja. Lapkričio 7 d. čia buvo sk>riaUb korespondentą,
prisnigo. Darbai sumažėjo, Ateitis, man matosi, labai komunistinio Aido Choro Dabartinis musų skyriaus 
daug darbininkų atleidžia.; tamsi ir ne vienam skurdas koncertas Miko Petrausko koiespondentas piieštarau- 
o kaip kurios dh-btuvės už- jau ir dabar žiuri į akis. Ro- atminčiai pagerbti. Kai kas Ja sau Pačiam, jis fašistus 
sidarė ant. kelių savaičių, dės, butų jau laikas kožnam stebisi kodėl komunistai gai.bina ir net deimantais
Visas judėjimas apimięs. darbininkui suprasti, jog pamėgo Petrauską, juk jis, }Q.tiina, o tą laikiašti ( Ke-

Kevvanėj yra apie 19,000 Mes negaunam savo dalies; rodos, nebuvo komunistas.
gyventojų, tarp kurių apie laikas suprasti jog republi- Lapkričio 28 diena čia 
200 yra lietuvių. Lietuviai konai ir demokratai visi y- kaibėįo A. Bimba iš Brook-
paSlS’ ' ‘ i vrr.-c
vieni
ti kiets mažiau, o Kaip Kurie un veigiją palaikys, nui tai dįenaį buvo paimta 
ir visai atsisako nuo bažny- darbininkai nesusivienys. p. p. Kliubo vakarui, bet 
čios, bet šiuo tarpu neblo- Taigi reikia organizuotis ir atvykus kalbėtojui, ji buvo 

S1H tcU’p SHVęS \ C* ii S3V0 KHndlflHtUS į įjylpięfjį
valdžią, nes gyvendami ši

giausia tarp 
na.

Čionai randasi 3 didelės,toj grafto sistemoj gerovės 
dirbtuvės ir kelios mažytės; nekuomet nesusilauksime, 
vienoj dirbtuvėj praradus Tą, rodos, ir aklas turėtų 
darbą, kitoj negausi, nes j matyti.
kompanijos dirba išvien. 

Pereitą pavasarį dirbtu
vių darbininkai buvo smar
kiai pradėję rašytis i CIO 
uniją. Kompanijos nusigan-

Keleivic” skaitytojas.

CHIGAGO, ILL.

Budriko programos.
Kiekviena sekmadieni

užleista prakalboms.
Kliubo Narys.

leivį”), kurį 218-tas skyrius 
metiniame susirinkime pa
siskyrė už organą, jis (Jen- 
kins) vadina niekšų laikraš
čiu. Tik pagalvokite, broliai 
siuvėjai, jus užmokate Jen- 
kinsui $12.00 už korespon
dencijų parašymą (kurių 
jis visai mažai parašė) ir da 
magaryčioms užmokėjote 
“už niekšų” “Keleivį” $2.00 
iam; o jis rašinėja į fašistų 
“Vienybę” ir jūsų organą 
niekšu plusta. Siuvėjai, va
rykite per šerengą poną

WORCESTER, MASS.

Gruodžio 12, 3 vai. po 
pietų, Lietuvių Piliečių T -r.
Kliubo svetainėje, 12 Ver- 'JenKins3- 
non Street, Vilniaus Vada- Jenkins da “jaunas” dar 
vimo skyrius atvaizduos bininkų judėjime ir jis ne 

nuo scenoje dramą Spalio De- permato net to, kad jis gar
do ir griebėsi visokių būdų, 7.30 8 vaj vakare Chicagos vintoii. Visus Worcesterio bindamas fašistus, muša 
kad suardyti tą organizaci- aji<u (o xew Yorko laiku nuo ir apielinkės lietuvius ren- save patį. Nejaugi jis neži-
ją. Kevcanees Boiler Co., iS:30 iki 9 va!)
kunos dm bininkų bu\o su- puikiom radio programom, ku- 
sirasę_ į CIO apie 95 nuoš.. i j.^ savo jęsomis jau 9 metai 

U'ždaiė sa\o dirbtinę tikslu ]ejažia .Juozas F. Budrikas, ku- 
• nugąsdinti daibininkus. Ii jrjs užlaiko moderniškas rakan- 

' tuo pačiu laiku parsikvietė idų? radi,ų. muzikalių instni- 
organizatorius n mentų ir auksinių daiktų krau- 

pasiulė Jiems elosed shop ! tuves po numeriu 3409-17 So.... i___  po numeriu
Jaunas, 16 metų amžiaus1 sutarti ant 6 mėnesių, ir da- Halsted st., Chicagoje.

tenka gėrėtis gėjai prašo atsilankyti į mi- no nei to, kad ten kur fašis- 
nėtą parengimą. Visas pel- tai valdo, nėra net unijų ir 
nas nuo parenejmo skiria- darbininkai neturi teisės or- 
mas V. V. S-gai ir broliams ganizuotis. Patartina Jen- 
vilniečiams, kuriuos Lenki- kinsui pasiskaityti keliatą 
ios valdžia žiauriai perse- metų “Keleivį” ir iš jo pasi
kloja. Koresp. mokyti. Z. G.

Programos leidžiamos iš di
džiulės WCFL (Chicago Fede-

. . ., ration of Labor) radio stoties.
Kadangi dabar artinasi 970 kjj jr Sykįu eina ant trum-

laikas atnaujinti tą i pų bangų. Jos būna girdimos u-
pinigų, tai Starr smogė jam, tai Kompanija pradėjo t ė. ;sose lietuvių kolonijose Suvie-

MADISON, FLORIDA. kumščia ir vaikėzas nuo atleidinėti darbininkus h j tose Valstijose ir Kanadoje.
. troko nusirito. Tada Starr; kai kuinuos departamentus Lapkričio21ir28d.klausan-

7T.as.,ie?,Tl.u ln*n pašaukė policiją, o ši jauną tisai uždarė. Tuo budu ji bs f>udriko programos teko ge-
Lzėjus šalčiams, as atva- vyruką nugabeno į belangę, non sugriauti ir A. F. L. rėtis nepaprastai puikiu daina-
kalbas apie Lietuvą. Taigi žiavau į Floridą pasikaitint --------- į uniją. vimu chicagos operos daininin-
ateikime kuo skaitlingiau- saulės spinduliuose. Apsi- Policija pradėjo ablavą Wahvortho kompanija.; kgS Helenos Bartush, kuri taip 
šia į šias prakalbas ir išgirs- stojau pas savo pažįstamą ant prostitučių. Pradėjo kuri gamina visokias vai vas giliaj širdingai interpretavo
kime, kokiais budais mes Jurgį šilingą, kuris čia turi kratyti visus ištvirkimo na- ir įrankius, ir kurios darbi- fietuvių jiaudįes dainas, o di-
galėtume geriausia pagel- nedidelį ūkį. Vieta gera, mus. šešios “panelės” jau i ninkai taip pat buvo susira- džiulė simfoninė Budrikė radio
bėti Lietuvos liaudžiai. prie kelio ir netoli miesto, nuteistos kalėjiman 6-šiems šę į CIO, pradėjo darbinin- orkestra šauniai griežė naujus

Prakalbos atsibus didžio- Pragyvenimas pigus. Oras mėnesiams, o kitos tardo- kus visokiais budais perse- muzįkaiįus kurinius. Tų pra
joję Grand Paradise salėje dailus, dienomis šilta, bet mos. kioti ir prievarta rašyti į sa- tikrai verta ’ kiausytis.
318 Grand st, Brooklyne. naktimis atvėsta. Jei kas   įvo (kompanijos) uniją. Ku- geje, ‘ tenka pastebėti, kad p.
Pradžia 7:30 vai. vakare. važiuotų į Floridą ir netu- Joseph Lyons vos išbuvo rie atsisakė, tai tuos pavarė i Budliikas dat>ar turi dideli iš-

Įžanga veltui. ’jėtu kur sustoti, lai užsuka du mėnesiu policistu ir jau iš darbo. 'pardavimą radijų ir rakandu
Nuoširdžiai visus kviečia čionai, pas Geo. Shillingą, suspenduotas. Mat, gerai iš Lapkričio 6 dieną buvo ^nef.iai;aį ‘ nUnirintomis kaino-

Komitetas. R. 2, Box 96. butelio patraukęs, jis vienoj atvykęs iš Chicagos Labor mis mįnįnt savo 25 metų pa
sekmingo biznio jubilėjų. Pri
ima Į mainus radijas, phono- 
grafus ir pianus ir su kiekvienu 
pirkiniu duoda puikias dovanas.

Kaimynas Stasys.

Paskutiniu laiku Brookly
ne jau buvo daug prakalbų, 
bet vis kitais klausimais. O 
mums, lietuviams, kurie no
rime kad Lietuva butų lais
va, svarbu turėti geras pra-

kuopla- kiti laikraščiai jiems būda- „
vo fašistiški, darbininkų Bet kada vaikėzas uzsikabi- 
priešai. Daktaras". n? ant troko ir pareikalavo

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTĖS

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

IAU GAUNAMAS IR BONKUTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING CO., Ine.

Aš užsirašiau čionai ir karčemoj pradėjo su revol- Board, bet kokios buvo pa-
Gulivero Kelionės j Nežino- “Keleivį,’’ kurį skaitau jau veriu švaistytis. Mat, ne sėkmės, man neteko suži-
mas Šalis. nuo pat jo Įsteigimo. Vėliau kožnas gali būti policistu. ir noti. Didžiuma Ketvanės
k^LaX^u?aud\nimTe'snugapaav^: k?tinu pavažiuot giliau į ne koznas gali ginklą nėšio- darbininkų pritaria CIO,
lais. Kaina ........................................ 50c. pietus. Senas Mainens. tis. Jonas Jarus, bet daugelis iš jų turi “sal-

TELEFONAS 
W orcester—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER. MASS.

Bostono Skyrius, 1410 Columbia Road, 
South Boston, Tel. SOUth Boston 2271.
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MOKSLO ŽINIOS.

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Na, tai aš ir vėl pas ta- Adomo ir Jievos. Tai kur gi
ve atėjau. Maike.

—Labai gerai, tėve.
jau išsiilgau tavęs.

čia tinka tavo klebono pa- 
Aš saka, tėve?

į —Na, tai kaip tu. Maike, 
—Ale nesidžiauk, ba ne- rokuoji, kas sutvėrė katali- 

žinai da, ką aš tau pasaky- kus?
siu. —Jie išsivystė iš žydų.

—O ką? teve.
—Aš noriu, Maike, kad —Kaip tai, Maike? Ar tu 

tu įsirašytum Į švento Cip- nori pasakyt, kad ir aš iš žy- 
rijono škaplerių brostvą. do išsivystęs“?

—Man rodos, tėve, kad —Taip, tėve, kaipo kata- 
tokiu škaplerių visai nėra. likas. tu esi kilęs iš žydų.

—Jes, Maike, yra. —Tfu, atsiprašanti... Jei-
—Vistiek jie man nerei- gu ne šventas adventas, tai 

kalingi, tėve. už tokią kalbą žiebčiau per
—Maike, nesakyk, kad marmuzą... 

škapleriai nereikalingi. Taip —Imk šalčiau, tėve. II-
kaibėdavo ir Frenkis, ką giau gyvensi.
ant vieno šipo su manim iš —Dalibuk, Maike. aš ta-
krajaus atvažiavo. O ar ži- ve užmuščiau, ieisru grieko 
nai, Maike, kur jis dabar? nebijočiau!... Kaip tu gali 

—O kur? atsivožyt mano unara tam
—Džėloj sėdi. ižeist? Tai vis tos bedieviš-
—Tenai daug sėdi ir su kos knygos veda tave iš ke- 

škapleriais, tėve. lio. Aš nesykį sakiau, kad
—Ale vistiek tau brostva tas didelis mokslas ant gero 

reikalinga, vaike. tau neišeis.
—O kam? i —žinai ką, tėve? Pasj-
—Kam 1 Kad butum žmo- kalbėsime kitą svki, kai tu 

gus, vot kam 1 busi ramesnis. Dabar tu pęr-
—Ar aš dabar ne žmo- daug susijaudinęs. Geriau 

gus? eik namo ir pamiegok.
—Kas iš tokio žmogaus, —Ne, Maike, aš dabar 

Maike. katras škaplerių ne- bar negaliu miegot. Dabar 
turi? Tai vistiek, kaip mon- aš turiu išgerti gerą snapsą, 
kė. kad nervus nuspakaiyt.

—Bet žmogus juk ir yra —Na, tai lik sveikas, tė-
iš jos išsivystęs. ve.

—Ne, Maike, mes ne iš -—=--------------------------

“Aš lėkiau už debesų, o nu
sileisiu ant jūrių dugno.“

Prof. Piccard, pagarsėjęs 
savo lėkimais i stratosferą, 
po paskutinio savo nepasi
sekimo nutarė daugiau pa
našių bandymų nedalyti, o 
perkelti savo veikimo sritį į 
okeano gelmes, šitą savo 
tikslų pakeitimą jisai išreiš
kė šiais žodžiais: ‘Pirma aš 
lėkiau už debesų, o dabai 
nusileisiu ant jūrių dugno.“

Didžiausia juros giluma, 
kokion iki šiol žmogus yra 
nusileidęs, siekia vos tik 
923 metrus. Prof. Piccard 
planuoja nusileisti 9,000 
metrų, kas reiškia apie 29,- 
520 pėdų.

Visų pirma jis savo ban
dymus žada pradėti Atlan
to Vandenyne, o paskui 
persikelti i Ramųjį Vande
nyną. paprastai Pacifiku 
vadinamą, nes šis gilesnis. 
Šitam tikslui jis žada pasi
statydinti plieninį kambarį, 
kuris iš viršaus busiąs ap
skritas kaip kamuolys. Toks 
kamuolys turi atlaikyti bai
sų vandens slėgimą, todėl 
turi būt labai stiprus. Ka
dangi šitokioj gilumoj sau
lės spinduliai neprieina ii 
tenai viešpatauja amžina 
tamsa, tai kambarys busiąs 
apsupimas stipriais elektros 
prožektoriais. Langeliai bus 
nedideli ir iš labai storo 
stiklo, kad galėtų atlaikui 
vandens slėgimą. Moksli
ninkai tačiau abejoja, ai 
galės šitoks bandymas pa
vykti. Nurodoma, kad 9,000 
metrų gilumoj vandens slė
gimas siekia apie 180.000 
svarų į kiekvieną ketur
kampį colį. arba apie 12,- 
800 tonų į kiekvieną ketur
kampę pėdą. Ar galės per 
tokį slėgimą plieno kamba- 
įys pasiekti okeano dugną, 
ar galės jo sienos tokį spau
dimą atlaikyti-

Kas Padaryta Sovietų Sąjungoje Per 20 Metų
I.

Milžiniškas progresas 
švietimo srity.

Šiomis dienomis Sovietu

i kvalifikuotų specialistų ir, 
! darbininkų. Tam tikslui da-! 
i bar mokosi 700 aukštosiose! 

apiemokyklose apie 542,000 
R^jašvenU^vo 20 meu j?«™omenės (Carinėje Ru-1 
gyvavimo sukakti. Ta pro'- buvo tik 91 aukšto,.
fa “Lietuvos Žinios” pida- tarpe laba.
6 ■ dideų procentą sudaro mo

čia na- tery&- Pav-> 1935 m. visose, 
.boft-trt/ aukštosiose mokyklose rao- 

terys sudarė 38 nuos visų 
mokinių. Be rusų kalba mo
kyklų, yra dar mokyklų, 
kuriose vaikai mokosi gim
tosiomis kitomis 112 kalbo

rė įvykusių permainų ap
žvalgą, kurią mes 
kartosime savo 
jams.

Kauno liaudininkų dien
raštis rašo:

Lyginant mums draugin
gos ' Sovietų Sąjungos da mis.

Paskutiniaisbailinę švietimo būklę su, „ . .
caristinės Rusijos švietimo , Raskut.niais metais ypač 
būkle, galima konstatuoti stengiamas. pl«t. speciali-
didelę pažar.uą. Jeigu senei!!?? 
ji Rusija švietimo atžvilgiu
stovėjo paskutinėje vietoje 
Europoje, nes jos raštingie
ji gyventojai tesudarė vos 
23—25 nuoš. visų gyvento
ju

kūmuose mokosi apie 711,- 
000 mokinių, iš kurių 44 
nuoš. moterys. Per paskuti
nius 5 metus technikumai 
išleido apie 598,000 jaunų

monkė;
—O iš ko?
—Dievas sutvėrė
—Ar ir su škapleriais? dos provincijoj, pereitą są-
—Šarap, Maike! Fonių iš vaitę buvo papildomieji 

manęs nedaryk. Dievas su- rinkimai į parlamentą. Iš
tvėrė pirmutinį žmogų pa- rinktas liberalas. Piima bu- 
gal savo abrozdą. vo konservatorius. Todėl

—Bet palauk, tėve! Gal konservatoriai dabar vaikš
tąs pirmutinis žmogus ir čioja nosis nuleidę. Libera- 
buvo beždžionė? Juk nema- lai yra pažangesni žmonės.
tei, kaip jis išrodė. Ir tu '--------------
taip pat nematei Dievo.

—Gali būt, Maike, kad 
šliuptarniai atsirado iš mon- 
kės: bet katalikus tai jau 
šiur Dievas sutvėrė.

KANADOJ LAIMĖJO 
LIBERALAI.

Britų Kolumbijoj, Kana-

JONIŠKIO VALSČIUJE 
ĮSTEIGTOS LAISVAMA

NIU KAPINĖS.
Vangų km., Joniškio vai. 

ukin. Kazlauskas paauka
vo laisvamaniams 25 artis 
savo žemės ir LĖK D-jos Jo
niškio skyriaus iniciatyva 
dabar ten įsteigtos naujos 
laisvamanių kapinės. Kapi
nės yra puikioje vietoje, 
prie vieškelio. Ši rudenį ka
pinės bus apsodintos mede 
liais, tą darbą pasižadėjc 
atlikti šio kaimo ūkininkai. 
Kapiniu atidarymas numa
tytas 1938 m. pavasarį. Be 
to, šiame kaime manoma įs
teigti LEKD-jos skyrių.

“Keleivio” Kalendo
rius 1038 Metams,

VOKIETIJOJ TRAUKI
NYS UŽMUŠĖ 11 ŽMO

NIŲ-
Netoli nuo Belgardo mie

stelio, šiaurės rytu Vokieti- 
—Ar kartais neklysti, tė- joj, traukinys užbėgo ant 

būrio darbininkų, kurie dir- 
—Nausa, taip stovi šven- bo prie gelžkelio. ir 11 ių 

tam rašte parašyta, ir taip užmušė vietoje, o 7 sužeidė.
musų klebonas aiškino pe---------------
įeitą nedėldienį per pa- “MAZURKĄ“ ŠOKANT 
mokslą. Sako, katalikai yra ĮLŪŽO GRINDYS, 
tikri Dievo vaikai, o kiti, Iš Lodzės pranešama, kad 
tai šėtono sėkla. netolimoj Ježovoj pereitą

—Jeigu taip, tai tavo nedėldieni buvo didelės 
klebonas, tėve, nežino net vestuvės. įsismaginę lenkai 
švento rašto. taip smarkiai šoko savo tau-

—Kaip tai nežino? tišką “Mazurką,” kad įlūžo
—Šventasis raštas sako, salės grindys ir 100 šokikų 

tėve, kad Dievas sutvėrė tik sugarmėjo į skiepą. Dauge- 
porą žmonių, Adomą ir Jie- liui buvo sulaužytos kojos ir 
va. Iš iu atsirado visa žmo- rankos.
nija. Bet Adomas ir Jieva --------------
buvo sutverti apie 6,000 PABĖGO 2 KALINIAI.

ve?

metų atgal, o katalikai atsi- Spalių 25 d. iš Utenos 
rado tik po Kristaus, vadi- arešto namų pabėgo 2 kali
nas!, tik už 4,000 metų po niai.

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

1938 metų Kalendoriuje 
tilps labai daug naudingu 
patarimų, nurodymų ir vi
sokių “sekretų“ mechani
kams, amatninkams, mote
rims, taimeriams ir namų 
savininkams.

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

Užmokestį galima prisių
sti money orderiu, arba į- 
dedant į konvertą sidabrinį 
kvoterį. Bet dedant pinigą, 
jį reikia suvyniot į popierė- 
lę, kad nepraplėštų konver- 
to.

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

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

tai šiandien ŠnJe y š; ^taltsty, neminint to, 
iungoje tas žymiai paiikei- M, P‘amones. lr fąbnky | 
tė, nes vienas’iš svarbiausiu vl^,21'
uždaviniu Sovietų valdžios 'alk81?le‘<1° ,aP18.1-4,60-°00 
buvo pašalimi neraštingu-1 k'alifikuotų darbinmkų. Be

kurios įeina i I Ramtys m.l.onų zmo- 
f - - • mų ir tarnautojų lanko va

karinius kursus, mokosi 
svetimų kalbų, tobulinasi 
savo specialybėse arba ren
giasi naujoms profesijoms. 
Tokiu budu 1935 m. apie 
11,000,000 darbininkų įvai
riausiu specialybių mokėsi 
valdyti traktorius, automo
bilius, lauko darbų vado
vais ir kt.

Šiuose visuomenės pasi
rengimuose ir švietimo dar
be svarbiausią vietą užima 
knyga. Jeigu senosios Rusi
jos laikais bibliotekų buvo 
maža. nes jos buvo sutelk
tos tik didžiuosiuose mies
tuose, tai dabar, kaip rašo 
Sovietų spauda, jų pridygo 
nepalyginamai daug. Pav., 
nagai statistikos duomenis 
1934 m. buvo Sovietuose 
67.286 nuolatinės bibliote
kos. kurių bendras knygų 
skaičius siekė per 270,000,- 
000 knygų. Be to, buvo 
103.558 vežiojamos biblio
tekos. Knygos spausdina
mos 94 kalbomis. Ne rusų, 
bet kitomis įvairiausių tau
telių kalbomis Sovietuose 
1936 m. buvo išleista apie 
133,000.000 tomų. Taip pat 
daug išleidžiama ir laikraš
čių. Pav., Turkmenijoie iš
eina 43 laikraščiai. Tadži 
kistane—55, Uzbekistane 
—190, Gruzijoje — 143. 
Arktikoje—23 ir tt.

II.
Šiaurės užkariavimai.

Nežinomų šiaurės ašiga
lio sričių paslaptys jau se
nai traukė žmogaus akį ii 
protą. Pirmieji Arktikos 
tyrinėjimai buvo pradėti da 
XV ir XVI amžiuje, kuomet 
žmonės šiaurės vandenimis 
bandė jieškoti artimesnių 
kelių i Rytus—Kiniją, Indi
ją ir Japoniją. Nuo to laike 
Anglija, Olandija, Švedija. 
Vokietija ir kitos Europos 
valstybės protarpiais siun 
tinėjo savo ekspedicijas.

Nuoseklus šiaurės ir jos 
turtų tyrinėjimas prasidėjo 
tiktai 1921 m., organizuo
jamas ir remiamas Sovietų 
valdžios. Dešimtys moksli
nių ekspedicijų kasmet iš
vyksta į šiaurę, į pačias toli
mąsias šiaurės sritis, į šiaur- 
vandenis. Ir ištisus metus 
tęsiamas tyrimų darbas vi
same šiaurės ašigalio plote, 
kur yra platus tyrimo stočių 
tinklas. Tame tyrimo bazių 
tinkle jau veikia 233 stotys, 
prie kurių 57 vietose jau įsi
kūrė nauji atskiri mieste
liai.

Šios visos tyrimų vietos 
turi radio stotis, mechani
nius įrengimus ir stropiai 
tiria-sudėtingą Arktikos hi
drometeorologijos sąlygas 
ir jos energijos resursus. Be 
šių tyrimų ir mokslo darbų 
butų neįmanomi šiaurės ju
rų kelių suradimai, ašigalio 
užkariavimai ir transpolia-

pa
mą iš tautų.
Sovietų Rusijos teritoriją. 
Todėl per 20 metų naujame 
Sovietinės Rusijos gyveni
me padaryt?; tiek. kad šian
dien apie 9< nuoš.. visų jos 
gyventojų yra raštingi. Tas 
neraštingunu pašalinimas 
vyko masiniu suaugusiu ii 
prieaugliaus švietimu. Ypa
tingai jis ryškus Sovietų 
Rusijos lytu respublikose, 
kur žmonės beveik visi bu
vo neraštingi.

Kokiu tempu augo švieti
mas Sovietuose, matyti iš 
šių duomenų. 1915 m. viso
se Rusijos mokyklose mo
kėsi apie 8 milionai žmo
nių, o 1937 m. tik pradžios 
ir vidurinėse mokyklose 
mokosi apie 28 milionai 
žmonių.

Įvedus 1930 m. Sovietų 
Rusijoje privalomą pra
džios mokslą, skaičius besi
mokančiųjų nepaprastai pa
kilo. Tik per paskutinį de
šimtmetį pastatyta per 50,- 
000 naujų mokyklų.

Vidurinėse ir pradžios 
mokyklose dabar moko 
anie 800.000 mokytojų. Ta
čiau mokytoju vis stinga. 
Tam tikslui veikia 1.110 vi
durinių ir aukštuju pedago
ginių mokyklų, kuriose mo
kosi per 4*M),000 žmonių, 
besiruošiančių būti moky
tojais.

Smarkus augimas visų 
valstybės ūkio šakų parei
kalavo šimtų tūkstančių

Veikėjo Kailis.
Veikėjas buvo jis gabus, 
Visuomenei tarnavo;
Kur parengimas koks nebus— 
Visur jis vadovavo.
Rūpėjo jam kitų vargai,
Bet pats savę.- nepaisė.
Užtai jį priešai ir draugai 
Vis ant kurpalio taisė.
“Jis toks ir toks, perdaug 

smarkus.
Perdaug visur jis lenda.
Mes jam nulaušime ragus. 
Nusuksime jam sprandą:’*
“Už ką gi mato sprandą sukt?” 
Pamislijo sau veikėjas.
“Juk galima ruoto pasprukt. 
Tiek daug nenukentėjus/’
Ir nuo veikimo jis šaltai 
Po biskį pasitraukė;
Bet ko gi jis užtai 
Nuo svieto susilaukė?
“šykštuolis!,” sako “Tinginys! 
Nenori nieko veikti!
Jei savo budo nemainys, 
Turėsim ji prakeikti!”
Ir apšneka dabar visi,
Ir niekas jo negaili...
Tad kur veikėją atrasi—
Ir tu jam duok į kaili...

Atliktas Kriukis.

Lėkdamas su žmonėmis į 
Francuzų Indo-Kiniją, pe
reitą sąvaitę Kuansi provin
cijoj sudužo didelis keleivi
nis lėktuvas. Žuvo trys 
žmonės.

riniai sklidimai.
Tokiu budu, Arktikos už

kariavimų istorija šiandien 
darosi viena iš įdomiausių 
Sovietų veikimo sričių, šie 
Arktikos tyrimai ir jų duo
menys praturtina pasaulio 
mokslą, jie skina naujus ke
lius tarptautiniam susisieki
mui, jie parodo pasauliui ii 
žmonijai, kokie neapskai
čiuojami turtai slypi amži
no ledo ir lokių žemėje.

Be to, ir pati Sovietų Ru
sijos teritorijos šiaurė pa
gal šiaurės vandens kelius, 
kaip aiškėja iš tyrimo duo
menų, yra neapskaičiuoia- 
mų žemės turtų šaltinis. 
Ten visa šiaurė turi turtin
giausius akmens anglies 
sluoksnius, o dideliais tar
pais randami grafito, ak
mens druskos, vario ir nike- 
kio rudos, švino, cinko, ala
vo, aukso ir sidabro nepa
liesti plotai. Paskutiniu me
tu rasti ir tiriami per 300,- 
000 keturkampių kilomet
ru naftos šaltiniai rodo, ko
kia turtinga šiaurė. Todėl 
nenuostabu, jeigu auga nau
ji miestai, kaip Kirovskas, 
Kolos pusiasalyje — Mon- 
čegorskas ir kiti.

Sovietų geologai ištyrė 
šiaurės ašigalyje apie 1 mi- 
lioną keturkampių kilomet
rų plotą ir konstatavo apie
l, 500 įvairių naudingų že
mės vertybių, nežiūrint to, 
kad šimtai milionų hektarų 
žemės yra apie 80 nuoš. ap
augę miškais, kuriuose pil
na sobolių, jurų bebrų, 
juodsidabrinių ir šiaurės la
pių ir kt.

Taigi, šitie gamtos turtai 
ne tik sukėlė susidomėji
mą. bet leido pradėti kurti 
pramonės ir žemdirbystės 
ūkį. Todėl auga miestai, 
miesteliai, elektros stotys, 
pramonės fabrikai, mokyk
los ir ligoninės. Paskutiniu 
metu, kaip rašo Sovietų 
spauda, dešimtyje vietų au
ga pramonės centrai, o So
vietų agronomai iavų ir 
daržovių sodinimą ištęsė iki 
pat Ledinuotojo vandeny
no. Tik per paskutinius 10 
metų dirbamos žemės plo
tai šiaurėje septynis kartus 
padidėjo.

Visų šių pasisekimų ir 
tyrimų tikslas, be abejo, pa
siliko patikrinimas jurų su
sisiekimo šiaurės juromis, 
Lediniuotuoju vandenynu 
ir didžiųjų upių — Obio, 
Lenos, Enisejaus ir kitų ma
gistralėmis.

1932 m. Sovietų ekspedi
cijos, vadovaujamos akade
miko prof. Šmidto pirmą 
kartą vienu plaukimu per
plaukė visą Šiaurės jurų ke
lią. Dabar jis jau ištirtas ir 
naudojamas nuolatiniam 
susisiekimui. Pav., jau 1936
m. Arktikos vandenyse 
plaukė 160 Sovietų laivų, o 
14 iš jų perplaukė be susto
jimo į šiaurę ir atgal.

Be abejo, ypatingą vaid
menį šių laimėjimų srityje 
vaidina ir aviacija. Ji per
veža didelius kiekius me
džiagų, daug keleivių, paš
tą. nufotografuoja žemės 
paviršių, atlieka žvalgybą 
ir numato ledų pavojus ir 
kitką. Lėktuvais Arktikor. 
buvo nuvežta apie 750 to
nu mašinų ir kitų moksle 
reikmenų. Be to. aviacijos 
tarnyboje pasižymėjo ii 
šiandien visame pasaulyje 
garsus savo drąsa ir karžy- 
giškumu lakūnai Vodopja- 
novas. Molokovas, Aleksie- 
jevas ir kiti.

Šie darbai taip pat paska
tino įsteigti naują tyrimų 
stotį ant senkančių ledų ir 
įvykdyti drąsu planą—susi
siekimą per Šiaurės ašigali 
su Amerikos kontinentu.

Visą Arktikos tyrimu ii 
pramonės bei ūkio kūrimo 
darbą vykdo vyriausioji 
Šiaurės jurų kelio valdyba 
(GUSMP — Glavsievmor- 
put), vadovaujama akade

miko prof. Šmidto. Šita va
dovybė yra kartu milžiaiš- 
ko kultūrinio ir politinio gy
venimo normuotoja šiaurės 
kraštuose.

III.
Šalies elektrifikacija.

Ryšium su musų draugin
gosios Sovietų Rusijos val
stybės 20-ties metų jubilie
jumi tenka paminėti dar 
vieną didelę Sovietų krašto 
statybą, būtent, — elektrifi
kaciją.

Pažvelgus į Sovietų Rusi
jos elektrifikacijos darbų 
raidą, tenka prisiminti ke- 
liatas svarbesnių momentų. 
Pats pirmasis toks ir lemia
mas elektrifikacijos plėti
mo momentas buvo 1918 
metais, kada valdžios įsa
kymu buvo pradėta statyti 
piimoji didžioji hidro elek
tros stotis Vclchove. Tais 
metais buvo duotas įsaky
mai Rusijos valstybės elek
trifikacijos komisijai pa
rengti visos šalies 10—15 
metų elektrifikacijos planą. 
Tokiu budu ta komisija Į- 
jungė į bendrą planą ne tik 
Volchovo hidro elektros 
stotį, bet ir 30 naujų stam
bių elektros stočių ir visą 
eilę senų, kurios buvo pra
plėstos ir sumodernintos. 
Jos visos sudarė 1,700,000 
kilovatų galingumą. Tas 
piimasis planas buvo įvyk
dytas per 9 metus.

Carinė Rusija elektros 
suvartojimo atžvilgiu buvo 
15-toje vietoje pasauly, nes 
to meto visų Rusijos elekt
ros stočių galingumas (da
bartinės Sovietų Rusijos te
ritorijos ribose) tesudarė 
1,098,000 kilovatų, o per 
metus jos buvo suvartoja
ma 1,945 milionai kilovat- 
valandų. Jau 1935 m. pagal 
pagaminamos elektros ener
gijos kiekį Sovietų Rusija 
užėmė trečią vietą visame 
pasaulyje ir antrąją Euro
poje.

Tokios stotys, kaip prie 
Maskvos. Kaširo, Šatursko 
arba prie Dono Donbaso, 
aptarnauja milžiniškus ra
jonus, Šatursko (prie Mask
vos) elektros stotis pirmoji 
pradėjo vartoti milžiniškus 
kiekius durpių, kurių gamy
ba smarkiai plečiama, ir jos 
dabar apkūrena ne vieną 
rajoninę elektros stotį.

Didžiausias šios srities 
penkmečių planu darbas y- 
ra Dniepro hidro elektros 
stotis, kuri yra savo galin
gumu vienintelė Europoje. 
Prie šios stoties išaugo mil
žiniškas kombinatas ir Bol- 
šoje Zaporožje miestas.

Be šių gigantų, buvo į- 
steigta visa eilė naujų rajo
ninių naujuose pramonės 
laionuose elektros stočių. 
Tik antrojo penkmečio me
tu buvo pastatyta 79 naujos 
stambios elektros stotys, iš 
kurių galingiausios buvo 
vidurinėje Azijoje — čirči- 
ko. Svirskajos ir kiti.

Kįlant švietimui ir So
vietų Rusijoje tautų susi
pratimui, elektros energi
jos naudojimas auga ne tik 
miestuose, bet ir stambes
niuose kaimuose. Suvarto
jamas elektros kiekis, lydi
nant jį su 1913 metais, mie
stuose padidėjo 13’ 2 nuo
šimčiu. O žemės ūkio srity
je padidėjo per 11 kartų.

Trečiajame penkmečio 
plane numatytas tolimesnis 
Sovietu energetikos augi
mas. Jau 1938 m. ant Vol
gos prie Kuibiševo miesto 
bus statoma galingiausia 
pasauly, 2,500.000 kilovatų 
galingumo, hidro elektros 
stotis. Taip pat projektuo
jama visa eilė naujų šilumi
nių ir hidro elektrinių sto
čių įvairiuose Sovietų Rusi
jos rajonuose. Tokiu budu, 
Sovietai nori užimti elektri
fikacijos srityje pi i mą vietą 
pasaulyje.

6' /> •* / - # »• «
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įvairios Žinios.
SUSIPJOVĖ NACIŲ 

VADAI.
KODĖL ITALAI ATŠAU
KĖ SAVO AMBASADO

RIŲ IŠ PARYŽIAUS.

Prieš keletą dienų buvo 
pranešta, kad Italija atšau
kė iš Paryžiaus savo amba
sadorių V. Ceruti. Pasiro
do, kad šis atšaukimas susi- T ... , , ,■ ,
jęs su Italijai nelaimingu Laikrašti? buvęs konf.skuo- 
Etiopijos užkariavimu klau- tas tai, kad jis kritikavęs 
Simu Mat, Francuzija jau «?».. Goel™g° paskirtus ka- 
prieš metus atšaukė is Itali- rlsk‘us’ '’isą stabą, kurie
jos savo ambasadorių kuni- v-vkdo’ su nlekuo ”83*^?- 
gaikštį šanbruną. Jo vieton ml't nežiūra, ketvenų 
buvo paskirtas kunigaikštis p aną. ...
de Sent Kventin, bet skiria- „ ®,u.? »“““*• aathta" 
iriuose raštuose fiancuzai pikuoja. Kaip ekpno- 

mijos mimstens ir Reichs- 
banko pirmininkas, jis pa-

karaliaus. Tas“'iie'patiko 
Musoliniui ir jis „ašutini dmimo pareiškimą, bet H.t- 

- 1 - lens rezignacijos nepneme.
Savo laikrašty anie ket- 

vėrių metų plano vykdyto
jus Šachtas parašė: “Ka-

Londoniškio “Daily He- 
raldo” korespondentas pra
neša iš Berlyno, kad šiomis 
dienomis buvo konfiskuo
tas dr. šachto laikraštis 
‘Deutsche Volkswirtschaft.’

pažymėjo, kad savo amba
sadorių skiria prie Italiios

mementų atšaukė savo suri
kimą priimti kun. de Sent 
Kventin. Mat, Musolinį no
ri, kad Francuzija savo am
basadorių skirtų prie Itali
jos imperatoriaus, nes, už
kariavus Etiopiją, Viktoras 
Emanuelis tokį titulą gavo. 
Francuzija iki šiol nepripa- 
žinusi Etiopijos užkariavi
mo, nenori Vikt. Emanueli 
vadinti imperatorium. Tai
gi, taip šis klausimas ir te
bėra neišspręstas, oFrancu- 
zijos atstovo pareigas Ita
lijoj eina charge d’ affaires.

Dabar Italija, atšaukda
ma savo ambasadorių, ker
šija Francuzijai, nes Pary
žiuje jai atstovauja taip pat 
ne ambasadorius, o tik 
charge d’ affaires, vadinas, 
tik reikalų vedėjas.

nai, kuriems pavesta vado
vauti Vokietijos ekonomi
niam gyvenimui per ketve
rius metus, nepasižymi eavo 
žiniomis, sugebėjimais ir 
jie tam darbui netinka. Be 
jokio pasiruošimo, savo 
nuožiūra, jie pasiėmė sun
kų uždavinį reorganizuoti 
komplikuotą ekonominį gy
venimą, kuriam suprasti rei
kia ištisų metų, o ne mėne-

“Egipto Žemės, Namų Nelaisvės’ Romansas.

Farida Zulficar

Lietuviai savo poteriuose kalba: “Aš esu Dievas tavo. kursai išvedžiau tave iš Egipto že
mės, namu nevalios.’’ štai, čia matome jau šių laiku tos žemės “faraoną,” karalių Farou- 
ką I, ir jo merginą Faridą Zulfikar. Dabar jiedu ruošiasi vestuvėms. Bet nežiūrint, kad 
Dievas “išvedė mus” iš jo žemės, jis mums ne giminė ir dagi mažai žinomas, nes lietuvių 
tauta niekados “Egipto nevalioj” nėra buvusi. Mes kalbam žydų poterius.

UŽDARYTI VISI VARSŲ- l’ajieškau brolio Vincento Zinevi-Vn^lMlVFP^lTTTAI B‘aus Seinų ParaP‘jo?, Podgąyįnėnių
Vt/O UINI VtKoI I L I Al. ‘kaimo; prašau jį patĮ atsišaukti, yra
Visi penki Varšuvos uni- svarbus «ikaias. 

j versitetai jų rektorių įsaky-!
1 mais uždaryti ramumui pa- 
i laikyti.

PAJ1ESKOJIMA1
Pajieškau PRANO AŽLSENIO, 

piašau atsišaukti, turiu svarbų rei
kalą. Kurie žinot jo antrašą malonė
kit pranešti.

Mary Rytmetytė-Mack
2701 Dodge, Sioux City, lowa.

Juozas ir Alek and ra Lakstučiai, 
pajieškom brolio IGNO LAKSTU
ČIO, paeina iš Lietuvos Greikonių 
kaimo, Butrimonių vaisė., Alytaus 
apskr. Atvažiavęs Amerikon ilgia - 
šiai gyveno Scranton, Pa., dirbo prie 
anglies, buvo pa-aulinėje karėje. Po 
karės buvo atvažiavęs j Thompson- 
ville, Conn. ir nuo to laiko nieko 
apie ii nežinom, ar jis gyvas ar mi
ręs. Yra dabar svarbus reikalas, to
dėl prašome, jeigu gyvas, lai tuo
jaus atsišaukia. Kurie žinot kur jis 
randasi, prašome mums pranešti; už 
pranešimą tikros žinios, skiriam do
vaną. Juozas Lakstutis

R. F. D. Fletcher Road.
Hazardville, Conn.

ANTOSĖ ZINEVIč 
Kurie žinot kur jis randasi arba

gal jau miręs, prašau pranešti. Kas 
pirmas praneš apie jį ' tikras žinias, 
duosiu $10.00 atlyginimo.

ANTOSĖ ZINEVIč,
209 So. Olive st., Los Angeles, Gal.

APSIVEDiMAI.

Pajieškau apsi vedimui merginos 
nuo 18 iki 26 metų amžiaus. P'ates- 
r.es žinias suteiksiu laišku. Bereika
lingai prašyčiau nerašinėti. (0)

Mr. W. R., Box 204,
324 Qųeen, W., Toronto, Ont., Can.

i Pajieškau apsivedimui moteriškės 
apie 55 htetų bet ne senesnės 60 me
tų; aš esu našlys, 60 metų, šeimynos 
neturiu; farma 25 skėriai, visa dir
bama, budinkai vis į geri, stuba 5 
ruimu, farma liktų žmonai. (9)

S. Mtlco, Gramrille, III.

Pajieškau vyro apsivedimui, esu 
našlė, pasiturinti, tūrių savo namus, 
šeimynos neturiu tai ilgu gyvent 
vienai. Gerai butų susipažinti ypatiš- 
kai. Rašykit sekančiai: G. M.’ (0)

10521 So. State st., Chicago, III

siu. Šiam uždaviniui nyk- fcįgįfiogį Paarobti į kj pagrobti. Zenzinovas pa- tis opozicija, siūloma dau- djn mums reikia vyrų. ku- <«=»«««»» . 'tvirtinęs, kad tikrai Kerelis. giausia šokti.
rm nokintu tGiirn? z-a i I i . t .nepuikiai pažintų tautos Kerenskį Paryžiuje, ki nuolat sekę. 
ekonomini gyvenimą, pri- _ ~
tyrusių vyru. kurie sugebė- Didžiausia sensacija, nu

Smulkiau aptirtas “Pax” Parsiduoda Farma 
viešbutis, kuriame Skobli- _ f arma randasi Mary lando steite.

su-

ANGLO SPECIALISTO

NUOMONĖ APIE VO- bės ukiui vadovauti kari- nios. Žinios sako, kad tar- ■ iT-k
KIETUOS ARMIJĄ. ninkai yra durniai ir nieko dymas išaiškino, jog buvęsj ?užinįta kafp buvo ruošia-

Zinomas anglu general- aPie valstybes ūkį neisma- įvestas specialus telefonas, mas Kerenskio pagrobimas.
majoras Temperley “Daily no- ^z tal £en- Goenngas kuriuo buvo klausomi pasi-: ___________ _
Telegraph” laikraštv duoda konfiskavo jo laikraštį. kalbėjimai su buvusiu Rusi-į KODĖL SOVIETU RUSI- 
įdomią apžvalgą apie Vo- VOKlEhICiIpONIJA j0S Pirmmlnku Kerenskiu’

KALENDORIAI

kietijos armijos padėtį. 
Temperley dalyvavo vokie
čių kariuomenės manevruo
se. Jis priėjęs išvadą, kad 
vokiečiams labai daug pa
dedąs greitas kariuomenės

IR ITALIJA ATSIMES
NUO VERSALIO SU

TARTIES.
Londono darbiečių “Dai

ly Herald” praneša, kad 
šiuo metu Berlyne plačiaiorganizavimas. Versalio su- Hitleris di-tartis neleido vokiečių J JLnLil h; ' ,

NT 1 r •• JOJE ŠOKAMA?Nustatyta, kad tą liniją pra
vedė Izidorius Štenbergas. “Jaunakas Žinąs” kores- 
kuris dabar pasišalinęs iš pondentas rašo, kad Sovie- 
Paryžiaus. Jam padėjęs tų Sąjungoje labai propa- 
franeuzas Piccard ir Bene- guojami šokiai. Dabar nese- 
vento, kurie dabar suimti, nai karo komisaras Voroši- 

lovas išleido parėdymą, kad 
visi jaunieji karininkai turi ^zemaFundaminskis - Bunako-

1938 METAMS.
Užlaikau daug visokių rūšių ir vi 

šokia 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 j namus 
kas reikalauja. Viena? 25c.—5 už $1.

Z. GILEVIčIL'S (-
73 Hartford Avė..

NEW BRITAIN, CONN.

TĖMYTINA.
KACHAVS SALVE (Mostis) nau- 

GYDUOLĖ 
kenčia nuo

ir dideliai skirtinga 
žmonėms, kurie

tarus neleido VOKieCių • i,_„_ Ji™., voe L-n vi n rvaciL-cilbčiimoi cn 1 jaunieji rk.ciiiiinin.cii mi< ECZEMA (nupuškimo), Poison Ivy,reiehsvera aoernkluoti to- ^Z1OJ° baro Pariaubų dieną vas, kuiio pasikalbėjimai su mokytls šokti. Maskvoje Atheietes (sutrukimo ir niežulio ko- 
. . . - . 7, . Ffc . sušauksiąs specialią reich- KerensklU buvo klausomi, otidarvta šimtai enkir Pėd’4>. nuo nepagydomų niežulių,kiais ginklais, kurie tiktų F. „Įvo:vS:oc noroičk^c tarrlvmn nrra JSU atidaryta Šimtai SOKJU ;r nuo daueeiio kitų išbėrimų, tojinuolimui Bet 1935 m kovo sta&° sesiją, kur pareiksiąs pareiškęs tardomo oiga mokykiu ir restoranu saliu, mostis labai pasekminga gyduolė,
in j- ' u tį" ; J galutini Vokietiios atsime- nams, kad apie slaptą tele- kur *įaunimoe moko=i šokti Kaira tos mosties 70c. prisiun-10 dieną Hitleris pranese, £ - . Vor«*lin foną iiq tik\nžinoies iš no- £ .Jaumm_as. mokosi šoku. ;čiant Money Orderį> CO D g0 centųsj,XMrtut- Heig' “e^is ‘pa- P“
Xendui“^me„Uę M T-

jaunuolis, kuris daugely va
karų praleidžia šokių salėje.

.... . ... --AAnn ti savo parašus iš tos sutar- lat sekė GPU agentai, ku
I,a7 ?J ‘kl.i^#’002 ties. rie, matyt, stengėsi Kerens
arba 36 divizijų. Kuriant ______________________________ ------- —------- - ---------------
naują armiją, vokiečiams
nekliudo jokios senos tradi
cijos. Ji organizuojama pa
gal naujus militarinius pa-
tvrimus. Ji neturinti senu «. *■ 
ginklų, nuo kurių negali at
sikratyti kitų valstybių ka
riuomenės. Sudalydamas 
savo planus. Vokietijos ge
neralinis štabas remiasi mo
derniškiausia medžiaga. Bet 
toks greitas kariuomenės 
ginklavimas turi ir blogą
sias savo pusės. Vokiečiai 
nespėja greitu laiku mecha
nizuoti savo armijos. Taip
gi armiios transoortas kol 
kas remiasi daugiausia ark
liais, kas šiais laikais nebė
ra patogu.

Duktė Pikietuoja Prieš Tėvą.

VĖL ŽYDU POGROMAI 
LENKIJOJ.

Lenkų patriotai vėl pra
dėjo ruošti pogromus žy
dams. Varšuvoj anądien ke
li tūkstančiai lenkų studen
tų buvo susirinkę į pamal
das, surengtas vienoje Var
šuvos bažnyčių pagerbti at
minimui lenkų studento 
Wacla\vskio. kuris buvo už
muštas Vilniuje 1931 m. 
per susirėmimus su žydų 
studentais. Po pamaldų stu
dentai suorganizavo eisena 
per miestą. Eisenos metu 
jie keliata kartų susidūrė su 
policija ir sukėlė riaušių. 
Ryšium su tuo daug asmenų 
suimta. Pažymima, kad bu
vo išmušta daugelio žydų 
krautuvių langai. ,

New Yorke anądien sustreikavo Warsaw firmos darbinin
kai. Savininko duktė. Auna Warsaw, stojo darbininkų 
pusėn ir išėjo su jais pikietuoti tėvo dirbtuvę, čia ji pa
rodyta dešinėj pusėj, su plakatu. Jos tėvas dėl to taip su
pyko, kad pasakė parduosiąs savo dirbtuvę ir gautus pi
nigus suvartosiąs kovai prieš komunizmą, nes komunistai 
išvede iš proto” jo dukterį.

KACHAN LABORATORIES, 
NORTHBORO, MASS.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Pajieškau apsivedimui teisingos 
ir negirtuoklės moteries ar merginos 
tarp 40—50 m. Aš negeriu svaigalų 
ir nerūkau, turiu gerą darbą ant vi
sados. Kuriom nusibodo pavieniai 
gyvent prašau atsisaukt greitai, nes 
šeimininkė reikalinga; turi būt svei
ka ir nesublogus, tarp 160—175 sv.f 
nesudribus ir linksmaus budo, visai 
beturtė ar turtinga, pas mane alkių 
kęst nereikės. (0)

Vargšas Jonulis,
14 Ester Street, Worcester, Mass.

300 Visokių Žolių
Ramunių, Liepžiedžių, čiobrelių, 

Kaštavolo, Debesylo, Šaruočio, Truk- 
žolių, Valerijonų. Našlelių, Katmėčių 
:r daugybė kitokių, 25c. už pakelį. 
Geriausios Trejos-devyntvios 60c. 
3 pakai už $1.20.

Gaukit žolių surašą, atsiunčiant 
10 centų. M. žUKAITIS.

SPENCERPORT, N. Y.

KeKoraai
Geriausio padarymo radio s PHILCO, ČRUNOW, CROS- 
LEY, RCA VICTOR, TRAVELER ir kiti — 1938 metą

modeliai po $19.50.
Persiuntimo kaštus mes apmokame. Tos radio groja 

ant visokios elektros sriovės AC ar DC.
5 tūbų General Radio tiktai $12.50.
Radio ir Phonografas krūvoje. Table Model $49.50. 
Panešami gražus fonografai po $12.50.
Budrikas siunčia visokias radias į kitus miestus ir par
duoda ogulniai—wholesale.

SURAŠĄS REKORDŲ:

ne taip greitai persimes į 
opoziciją, kaip tas, kuris 
nuolat užsiima politika. So
vietų jaunimo sluoksniuose 
pastaruoju laiku opozicinis 
judėjimas smarkiai padidė
jęs. Kad nebūtų laiko vers-

-------------------- --------------- !
Išėjo iš spaudos nauja vaistu knvga
SVEIKATA LIGONIAMS

Gydymas visokių ligų šaknimis, ; 
Augmenimis, Žievėmis. Žiedais. Sėk
lom ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokia- I 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. Kai
rą su prisiuntimu $1.00. Pinigus ge
riausiai siųst Money Orderį, arba po
pierini dolerį laiške. Adre

PAUL MIKALAUSKAS 
248 W. Fourth St., So. Boston. Mass.

Juodgalviai, rudgalviai ir gelton- 
galviai. Pri.-iunčiu į visas dalis Su
vienytų Valstijų ir į Kanadą.

KAZ. GARBAUSKAS,
214 Alder SL,

U ATERBURY, CONN.
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SVARBUS ATSITIKIMAI 
ĮVYKSTA kasdien

TODĖL ŠIANDIEN “A A U JI E N AS” 
REIKIA TURĖTI KASDIEN
Amerikos lietuviai turi tik vieną dienraštį, iš 
kurio viską patiria KASDIEN, tai didžiausį 
ir seniausi dienraštį “NAUJIENAS.” 
Negyvenkite nežinojime, patirkit viską, kas 
dedasi plačiam pasauly, KASDIEN skaityda
mi “NAUJIENAS.”

Už Chicagos “NAUJIENOS” metams kai
nuoja tiktai $5.00. Metiniai prenumeratoriai 
dar gauna puikių dovanų. Vieną numerį pa
žiūrėjimui galite gauti VELTUI,

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

14062—Spaudos Baliaus valcas ir
Rytiečių Meilė, A. šabaniaus- 
kas ir orkestrą.

14063—Nutilk Širdie — Tango ir
Kanartcų-Fokstrotas, A. £aba- 
niauskas ir orkestrą.

14064—Veltui Prašysi—Tanjjo ir
Rudens Pasaka, A. Šabaniaus- : 
kas ir orkestrą.

14065—Paskutitiis Sekmadienis—
Tango ir Vyrai Užkim, A. Sa- 
baniauskas ir ork.

14066—Ruduo, Tango ir Nepa
miršk Mane—Valcas, A. Šaba- 
niauskas ir ork.

3001— 7 Pačios ir Daktaras dai
na, S. Rimkus ir Budriko ork.

3002— Meilės Karalaitis ir 4 Ratai, 
K. Pažarskis ir Budriko ork.

14014—Klausyk mylimoji ir Bur- , 
dingierius praktikuoja, Žiūro
nas ir grupė.

14021—Pa? motinėlę ir Gaspadi- 
nės bankietas, Žiūronas ir gr. 

14024—Nepamiršk manęs, polka ;
ir beviltis valcas, Instrumenta- 
lis trio.

14025—Sėdžiu po langeliu ir pas 
Močiutę Augau, Krasauskienę 
ir Volteraitė.

14042—Užmiršai tėvų kapus ir 
Laivyne, Jonas Butėnas, bar. 

26056—Visiem tinka, polka ir
Sesutės Valcas, Kauno ork.

26068—Eisim grybauti, polka ir 
Kareivėlis, valcas, Kauno ork.

26072—Ukvei ir Senas Bernas, 
Olšauskas ir Vanagaitis.

26074—Ant kiemelio, polka ir 
Pas Malūnėlį, valcas, Kariškas 
benas.

26080—Godelės ir Urėdas maiše, 
Kriaučiūnas ir Vanagaitis.

26085—Tėvynės polka ir Ku-Ku, 
valcas, Tarptautinė orkestrą.

26086—Nauja polka ir Bučkio 
valcas.

26087—Sibiro tremtinys ir Ber
nužėli nevesk pačios, J. Olšaus
kas.

2091—Agotėlės, valcas ir Links
mas jaunimėlis, polka, Šokių 
orkestras.

26092—Ant 
Plrirodino 
Butėnas.

26095—Levendrelis ir Grybai, 
Marė Strumskienė ir Petraitis.

26096—Močiutė, valcas ir Lietu
vaitė polka, Armonika ir klar
netas.

26097—Gaspadinė Razalija ir Jo
nas pas Rožę, Stasys Pilka.

26098—Alutis ir Žemės Rojus ir 
Barborytė Nosį Trina, S. Pilka.

26099—Amatninkų daina ir Obuo- 
lis, Petras Petraitis.

26102—Karės Lauko ir Didmies
čio Polkos, Juozo Sasnausko 
orkestrą.

26106—Ar žinai kaip gerai, pol
ka ir Mano Tėvelis, valcas, 
Sarpaliaus orkestrą.

26107—Džiaugsmo Valcas ir
Kraučiaus Polka, Petro Sarpa
liaus orkestras.

16169—Kur Tas šaltinėlis ir Pri- 
rodino Seni Žmonės, Mikas 
Petrauskas.

16173—Čigonai ir Vakar Vakarė
lį, Budriko radio orkestras.

16192—Trauk Simniški ir Ėjo Mi 
kas, polkos, Dirvelio ork.

16200—Seni. duok Tabokos ir Ei- 
va boba Pupų Kult, Jonas Bu
tėnas, baritonas.

16204—Polka “Jovalas“ ir 1-2-3 
Brr... Kupletai, Lietuvos dra
mos artistai.

16239—Dziedukas ir Tykiaij ty
kiai Nemunėlis Teka, Vyrų 
Oktetas.

16261—Studento Sapnus ir Sveti
ma Padangė, Stasys Pauras ir 
Giraitis.

16273—Kaukazo Vaizdelis, dalis 
1 ir 2. Lietuvos viešbučio ork.

16293—Tekėk Dukrs. už Čigono ir 
Ar Aš ne Jauna Kast. Menke- 
lioniute.

16269—Aukso Migi <s ir Meilės 
Tu Mums Nedaii uok, S. Pau
ras ir J. Giraiti .

Marių Krantelio ir 
Seni žmonės, Jonas

GRAŽUS LIETI VISKI REKORDAI PO 65c. VIENAS. 
PERKANT 12. TIK 50c. VIENAS.

Katalogą Rekordų prisiunčiame Dykai.
Kalėdinės Atvirutė* su Lietuviškai* Patveikinin.uis po 5 centus. 
Dėl patogumo Krautuvė atdara Nedėliomis iki » vai. vakare.

JOS. F. BUDRIU inc
340941 SOUTH HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

BUDRIKO nedėlinis programas iš W(’FI„ 97>< kil. stoties pasiekia 
visus lietuvius Amerikoje. Laikas 7:30 iki 8 vai. vakaro. 

DALYVAUJANT SIMFONIJOS ORKESTRAI ir DAIMM .KAM

« v
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Šeštas Puslapis

JVIoterims Pasiskaityt
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

Naujos Mados Pirmavusia Pasirodo Scenoj
... .  • .y •

ADVOKATĖS ŠALNIE- 
NĖS BILIUS.

Pereita sąvaitę Massa- idėjomis :i mm
chusetts‘valstijos senatorė nmis. Šįmet, pnpuolant ’o 
Sybil Holmes įteikė senate. “etų jubiliejui, jos sut aria-
clerkui advokatės Šalnienės 
paruoštą bilių, kuris reika
lauja, kad Massachusetts 
valstijos moterims butų pri 
pažinta teisė posėdžiam 
prisaikintujų suole.

Tai jau yra antras tuc 
klausimu bilius bėgyje pen
kių metų. Pirmutinis bilius 
buvo Įneštas 1932 metais 
Tą bilių buvo prirengus tei
sėja Jennie Barrow. Už ji 
smarkiai kovojo per penkis 
metus tūlos moterų organi
zacijos, su “League of Yvo- 
men Voters” priešakyje, 
vienok nežiurint visų pa
stangų, kas metai jis buvo 
atmetamas, šiais gi metais 
moterys turi daugiau vilties 
laimėti ir tikisi, jog jų nau
dai bilius turi gera šansų 
praeiti, nes nesenai Xe\v 
Yorko valstijoj moterys ga
vę teisę dalyvauti “džiurė- 
je” gana gerai pasirodė, kas 
patraukė daugiau pritarėjų 
ir Massachusetts valstijos 
moterų pusėn. Advokatės 
Šalnienės bilių remia ii 
“The Business and Profe- 
sional Women’s Club of 
Boston,” kurio ji yra pirmi
ninkė; remia taip pat Mas
sachusetts League of Wo- 
men Voters,” “Women’s 
City Club” ir daugelis kitų 
didžiulių moterų organiza
cijų ir žymių žmonių, kurių 
tarpe yra teisėja Emma 
Shofield, teisėja Jennie 
Barrow, senatorius M. Bur
ke ir daugelis kitų.

Moterys turi pilną teisę 
reikalauti sau vietos prisai
kintujų suole, nes jos už Į- 
statų peržengimą taip pat 
būna areštuojamos, teisia
mos ir taip pat baudžiamos, 
kaip ir vyrai, todėl ir jos tu
ri turėti teisę svarstyti ii 
spręsti kitų nusikaltimus.

Bilius, kurio tikslas yra 
uždrausti ištekėjusioms mo
terims imti “civil service” 
egzaminus ir dirbti valsty-

ANGLIJOS PARLAMEN
TARU PROTESTAS 

HITLERIUI.
Anglijos parlamento opo

zicijos 30 narių nusiuntė 
Hitleriui aštrią protesto te
legramą. kurioj reiškia pa- 
sibiaurėjimą ir pasibaisėji
mą dėl nužudymo buvusio 
Reichstago atstovo Roberto 
Stammo ir sindikalistų va
do Adolfo Rembtės.

Telegramoj sakoma, kad 
šitie kruvini nacių darbai 
baisiai erzina anglų visuo
menę.

Pagaliau telegrama pa
geidauja, kad Hitleris pa
leistu iš kalėjimo komunis-

bės tarnyboj, vė! vra įneš-1 i Th®eIm®I?,nt k"ri.s
tas i Massachusetti leįisla- įallna["as ™n dėl to kad 
turį Panašus bilius buvo j. i buvo komunistų įsnnktas į 
neštas pereitą pavasari, ^eichstag^_____
prieš kurį advokatė Salnie-i VOKIETIJOJ PRADĖJO 
ne ir kitos moterys vede VEIKTI SLAPTA “LAIS-
smarkią kovą. Tas bilius 
buvo atmestas.

25 METAI SKAUČIŲ 
VEIKLOS.

Šįmet jau suėjo 25 metai nelegalius Vokietijos lai 
nuo to laiko kaip Suvieny- vės partijos atsišaukimus— 
tose Valstijose užsimezgė pamfletus, kuriuose esą pa-. 
skaučių organizacijos judė-į rašyta “Perskaitęs, atiduok 
jimas. Skautes pirmiausiai mane savo draugui.” Atsi- 
pradėjo organizuoti ponia į Šaukimuose smarkiai kriti-. 
Juiiette Low, kuri tūlą lai- kuojama Hitlerio ūkio poli-į 
ką gyveno Anglijoj ir ten j tika ir primenama neištesė- 
pirmiausiai suorganizavo į ti žemės ūkio ministerio pa- 
taip vadinamas “Giri Gui- ■ žadai.
dės, o sugrįžus 1912 metais:
Amerikon, ji mieste Savan-, 
nah, Ga., suorganizavo pir- i 
mą skaučių grupę, pritaiky
dama jai veikimo programą 
prie Amerikos reikalų.

Mergaitėse pasirodė daug 
didesnis entuziazmas orga
nizuotis, negu buvo tikėtasi, 
ir į trumpą laiką susitvėrė 
daugiau grupių, taip kad
1928 metais buvo pradėta j 'baltas pogromas” prieš žy- 
vajus organizuoti “Giri idus ~ pogromas be kraujo.
Guides” ir “Giri Scouts”, nico^inTn' askyrius visame pasauly ir' NUŠOVĖ MEDŽIOTOJĄ 
jungti juos į vieną pasauli
nę draugiją, šiandien jau , r: Shtmmus netoli r.uo čia per 

klaida nušovė 24 metu am-yra su viršum milionas 
skaučių, kurios reprezen
tuoja 32 skirtingas šalis, 
tarp kuriu yra ir Lietuva.

Prie skaučių priimama 
visokių tikėjimų, tautų ir 
rasių mergaitės. Prie Ame
rikos grupių priguli ir dau
gelis lietuvaičių, o Lietuva 
turi savo skyrius.

Kas metai visų šalių at
stovės laiko savo susivažia-

vimą, kur būna svarstoma 
organizacijų reikalai ir pa-

vo Suvienytose Vaisi jose, 
Vndree kempėj, Xew Yor
ko valstijoj, kur buvo laiko
mos didžiausios iškilmės, 
šiame susivažiavime daly
davo delegatė ir nuo Lietu
vos skaučių.

Bendras skaučių tikslas 
ra lavinti ir tobulinti mer- 
aites: supažindinti jas su 
.yvenimu atviram ore. sv 
ekreacijos svarba ir su 
veikatos klausimais. Jos 
ratinamos prie draugišku

mo, mandagumo ir pakan- 
os. Joms nurodoma, kaip 
c-ikia naudotis gyvenime' 
togomis, ir tuo pat laiku 

mti dali visu atsakomybių 
:ad vėliau tapus geromis ii 
audingomi? savo šalies pi- 
etėmis. Birutė Bagcčienė.

GIMIMAI KALĖJIMUOSE
Du milijonu Anglijos mo- 

erų rengiasi prašyti vyriau- 
ybę, kad sudarytu tokias 
ąlygas. jog patekusios i ka- 
ėjimą nėščios moterys ne- 

zimdytų kalėjime, nes vė- 
iau pasilieka skaudi dėmė 

niekuo nekaltam kūdikiui 
visam jo amžiui. Moterys 
urašo, kad nėščios kalinės 
butų prieš gimdant perke- 
iamos iš kalėjimo Į ligoni

nes ir kad ten jos gimdytų.

VĖS PARTIJA.”
Londono “Daily Herald” 

praneša, kad daugumas už
sienio spaudos korespon
dentu Berlyne paštu gavę

NACIAI KONFISKAVO
ŽYDU PINIGUS DAN

CIGO BANKUOSE.
Europos laikraščiai pra

neša, kad šiomis dienomis 
naciai konfiskavę §500,000 
žydų pinigų, kurie buvo su
dėti Dancigo bankuose. Pi- i 
nigai priklausę įvairiems 
žydų pirkliams. Tai esąs

UŽ STIRNĄ.
Rumford, Me. — Walter

žiau? McQuade’ą. Abudu 
stirnavo ir vienas kitą pa
laikė už stirna.

JAPONIJA PRIPAŽINO
ISPANIJOS FAŠISTUS.
Gruodžio 1 dieną Japoni

ja formaliai pripažino faši
stu generolo Franco “val
džią” Ispanijoj. Banditai 
už banditus.

KELEIVIS. SO. BOSTON

| Barbara SUnuyck
< " ' , -!... ■

Madų išradėjai turi ypatingą būdą savo išradimams parduoti. Visu pirma jie naujos ma
dos drapanom papuošia scenos “žvaigždes." Tūkstančiai moterų kas diena eina Į teatrus 
ir tenai tuoj pamato, kaip dailiai išrodo aktorkos pasipuošusios vėliausiom madom. Ryto
jaus dieną moterys jau eina i krautuves tu madų jieškoti. Ir šiame vaizdely parodytos 
trys scenos žvaigždės vėliausios mados apdaruose.

GEROS KNYGOS UŽ PUSĘ KAINOS.

Geros Kalėdų Dovanos kurie ruošė carizmui galą. Kai- 
Visiems. na 25 centai.

Jei norite nupirkti vertin- 9. Dėl ko Reikia žmogui Gert 
gų ir atmintinų Kalėdų do- ?r Valgyt? Gal pasakysit: dėl 
vanų savo draugams ar gi- t0’ kad norisi: Bet dėl kogi no- 
minėms, tai užrašykit jiems risi ? klausimą Dr. Garmus 
metams “Keleivi,” arba nu- kaip tik ir aiškina šitoj knvge- 
oirkit knvgu. lėj. Kas nori būt sveikas ir il-

"Keleivio” administraci- °ai gyventi, turėtų ją perskai- 
ja nutarė tūlam laikui savo <vt kelis kartus Kainuoja tik 
knygų kainą sumažinti per 15 centu.
pusę. Kas prisius 1 doleri, 10- Buvo Visuotinas Tva
tąs gali išsirinkti sau knygų Jeigu buvo, tai kur Die-
UŽ Š2.00. vas £avo tiek vandens, kad ap

stai tos knygos, kurių kai- >emtų visą žemės kamuoti virš
na nekuriam laikui nupi
ginama per pusę:

1. Lietuvos Respublkos Isto
rija. čia faktais ir dokumen
tais parodyta, kaip kūrėsi Lie
tuvos valstybė. Nušviesti visi 
ios išdavikai ir jos draugai, tik
rieji kovotojai už jos laisvę. 
Knyga be galo Įdomi ir pamo
kinanti. Audekliniais apda
rais, su spalvuotu žemėlapiu, 
kaina 81.00. (Lietuvon cenzū
ros neįleidžiama.)

2. Guliverio Kelionė Į Neži
nomas šalis. Labai graži apysa
ka su paveikslais. Kaina 50c.

3. Materialistinis Istorijos 
Supratimas, arba bruožai iš 
proletarinės filosofijos. Kas 
kuria tautų istoriją? Patriotai
sako. kad karaliai, kunigaikš-j Kaina 25 centai.
čiai ir kiti “tautos vadai.” Ku-| 13. Kaip Senovės žmonės Įsi- 
nigai sako, kad tautu likimą i vaizduodavo žemę. žodžiu ir
Dievas nulemia, ši brošiūra 
jums parodys, kad nei Dievas, 
nei karaliai, bet žmonių kova 
jž būvį. Būtinai reikia ją per
skaityt. Kaina tik 25c.

4. Socializmas ir Religija. 
Kiekvienas turėtu šitą knygelę 
nusipirkti ir duoti katalikui pa
siskaityti. Jei tas katalikas gali 
protauti, jis bus socialistas. 
Kaina tik 10c.

5. Kodėl Aš Netikiu i Dievą? 
Tai knygelė, kurią perskaitęs ir 
Juozas Tysliava pasidarė lais
vamaniu. Parašė Iksas. Kaina 
20 centu. (Į Lietuvą dabartinė 
cenzūra neįleidžia.)

6. žemė ir žmogus. Mokslinio 
pobūdžio knygelė. Ją parašė Z. 
Aleksa sėdėdamas caro kalėji
me. Kaina 25 centai.

7. Monologai ir Deklamaci
jos, pritaikyti visokiom pro
gom. Revoliucinio, darbininkiš
ko ir humoristinio turinio. Kai
na 25 centai.

8. Detroito Socialistų Byla sa 
Katalikais. Tai istorinis doku
mentas, parodantis kaip musų 
dvasiškija net Amerikoje būda
ma gynė caro valdžią ir siundė 
parapijonus mušti socialistus.

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 tentai.

11. Kunigų Celibatas, arba 
kodėl Romos popiežius nelei
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 jums. kad tai 
nesąmonė. žmonijos lopšinė 
veikiausia buvo šiaurėje, nes 
tenai pirmučiausia žemė atvė
so ir augmenys pradėjo augti.

paveikslais knygelė parodo, 
kaip keistai senovės filosofai 
aiškindavo musų pasaulio san
tvarką. Toj pačioj knygelėj yra 
straipsnis ir apie tai, kaip atsi
rado tautų kalbo>. Kaina 10c.

14. Anarchizmas pagal Pru- 
dono mokslą. Apie anarchistus 
visi yra girdėję, bet ar žino kas, 
ko anarchistai siekia? Nedaug 
tokių yra. 0 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 
sveikatai, ar ne? Perskaitykit 
Tabaką, o sužinosit įdomių da
lykų. Kaina 20 centų.

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

17. Eilės ir Straipsniai, čia 
yra labai gražių dalykų pasi
skaitymui. Su paveikslais. Kai
na 25 centai.

18. Džian Bambos Spyčiai ir 
kitos fonės. Daugiau juokų, ne
gu saliune alaus. Visas biznis
25 centai.

19. Davatkų Gadzinkos. Kai
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 papiovė savo gaspadinę. 
Su jo ir jos atvaizdais. Kaina 
10 centų.

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

24. Lytiškos Ligos ir kaip
nuo jų apsisaugot. Parašė Dr. 
F. Matulaitis. Kaina 10 centų.

Kas prisius $1.00, tas ga
li išsirinkti iš šito sąrašo 
įmygu už $2.00. Kas prisius 
$1.50, tam nusiųsime knygų 
už $3.00.

Tik prašome aiškiai pa
žymėti, kurias knygas išsi
renkat.
“Keleivis,” 253 Broadway, 
South Boston, Mass.

MIRĖ ONA KCLBOKIENĖ.

Grand Rapids, Mich. Lapkri
čio 18, 1937 mirė Ona Jazavic- 
kaitė-Kulbokienė, 54 m. am
žiaus, gimusi Lietuvoje. 1901 
metais atvažiavo Amerikon ir 
apsistojo Providence, R. I. 1904 
metais ištekėjo už Vinco Kul
boko ir atvažiavo Į Grand Ra
pids. Mich. čia gyveno apie 7 
metus ir vėliau nusipirko ne- 
pertoliausiai nuo miesto farmą. 
kurioje maloniai gyveno su vi
sa savo šeimyna apie 20 metų. 
Vėliau velionę ištiko skaudžios 
nelaimės, pirmiausiai vyriausią j 
jos dukterį užmušė automobi-Į 
liūs. Du metu vėliau automobi
lio nelaimėje žuvo vyras Vincas 
Kulbokas. Po tokių skaudžių 
nelaimių velionė puolė despera- 
cijon ir Budėdama baigė savo 
dienas. Labai iškilmingai buvo 
palaidota Lietuvių laisvose ka
pinėse. Paliko seserį Providen
ce ir brolį Antaną Jezavicką 
Grand Rapids, taipgi 2 suaugu
sius sūnūs Petrą ir Joną ir 3; 
dukteris. Velionė buvo rimto 
budo moteris, mylėjo pažangią1 
literatūrą ir visuomet rėmė vie
šus reikalus. Per ilgus metus 
turėjo savo namuose “Keleivį“ j 
kaipo mylimą savo draugą. Lai i 
būna jai amžina musų atmintis.!

JAUN.

KAUNE PASIKORĖ KA
ZYS SANDRA.

Prie Nemuno gatvės, 
Kaune, palėpėj buvo rastas 
anądien pasikoręs Kazys i 
Sandra, 20 metų amžiaus 
vaikinas. Kaip rodos, prie
žastis buvo nedarbas ir ne
pakeliamas gyvenimas.

Humonstika

LIETI VOS PATRIOTŲ 
KARI NKA.

Ko liūdi, veikėjėl, 
ko liūdi, žaliukei?
Ko veideliai tau paraudo, 
ko širdelę tau suskaudo?
Tu užaugai tarp ponelių, 
sėmei litus iš bankelių. 
Glostei širdį ir pilvelį, 
budavojai sau namelį.
Ko liūdi, veikėjėl?
Ko verki žaliukei ?

To budžiu, brolužėl, 
to budžiu, dobilėl:
Jau revizija už stalo, 
nusitvėrė siūlo galo.
Nors aš vyras ir veikėjas, 
bet po kasą švilpia vėjas. 
Kur ta laimė greit nuėjo, 
kur tie litai pasidėjo?
Gal juos vėjas išnešiojo, 
o gal pelės kur nujojo? 
To budžiu, brolužėl; 
to verkiu, dobilėl.

Te revizijjos važiuoja, 
tau namelis raudonuoja; 
Jei ir vogta—tai ne tavo, 
ką pelnei—per vargą savo. 
Te jie jieško siūlo galo, 
tau šampano yr ant stalo. 
Tu užaugai ir žydėjai, 
traukei litus kol galėjai.
Už bažnyčią ar nestojai, 
ar “Lopšeliams“ neaukojai? 
Ar tėvynės nemylėjai, 
kapitalo nesudėjai?

Oi liūdna, brolužėl.
oi smutna. dobilėl.
Pasirodė siūlo galas, 
prasidėjo greit skandalas. 
Man ant sprando prokuroras, 
užropojo kaip koks voras. 
Sako, litą kur nutvėrei?
Iš ko valgei? Iš ko gėrei?
Iš ko namą budavojai?
Iš kur tūkstančius vartojai? 
Vėjas rudenio jau pučia, 
pas’gailėkite, vyručiai!

Ko šoki, žaliukė!? 
ko linksmas, žaliukei?
Nes šaltoji man už nieką, 
nes namelis man palieka... 
Prokurore, griaužk nors plytą, 
jis žmonelei užrašytas...
Aš metelį atsėdėsiu, 
bet namelį sau turėsiu.
Tas namelis rems padangę, 
puoš tėvynę musų brangią.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugelio spalvuotų puikių paveikslų,
223 pusi. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.

Knygoje 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 knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tirriog papra
stam konverte,. bet reikia aiikiai užrašyt savo it “Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
2S3 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

No. 49. Gruodžio 8 d., 1937 m.

Vėl užaugs pilvelis mano. 
vėl upeliai plauks šampano. 
To linksmas, brolužėl, 
lo šoku. dobilėl...

Sudėjo Dėdė Anupras.

ŠKOTIJOJ.
Vienas amerikietis Škotijoj per 

Kalėdas išėjo į kalnus pasivaik
ščioti po sniegą ir paklydo. Be- 
klampodamas po sniegą jis su
sitiko vieną škotą ir sako:

“Broli, susimildamas paro
dyk man kelią. Aš čia pakly
dau.“

“O ar yra paskirta kokia do
vana už tavęs suradimą?’’ klau
sia škotas.

“Ne, dovanos nėra.”
“Na. tai ir buk sau pakly

dęs.“

Mokytojas: Pasakyk 
Jurguti, kas yra žirklės?

Jurgutis: Yra tai dviejų rietu 
pabūklas, kuriuo Kauno cenzo
rius karpo Vilniaus ir Klaipėdos 
žinias.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

man,

J. B.—Kiek lietuvių yra 
Californijoj, niekas tikrai 
nežino, nors spėjama, kad 
Los Angeles mieste yra apie 
200 šeimynų. San Francis- 
eoj yra mažiau, o Oaklande 
da mažiau. New Orleans 
mieste, Louisianoj, visai ne
daug lietuvių. Kurioj vietoj 
tamstai galėtų būti svei- 

į kiaušis klimatas, tai geriau- 
Į šia gali patarti gydytojas. 

■ Ačiū už iškarpą iš rusų laik
raščio.I

Longinui Buiniui.—Kiek
vienos valstijos įstatymai y- 
ra kitokie; be to, tą patį į- 
statymą įvairus teisėjai gali 
kitaip interpretuoti; paga
liau. jų nuožiūrai yra palik
ta taikyti prasikaltėliui ašt
riausią arba švelniausią į- 
statvmuose numatytą baus
mę, ir čia teisėjas dažnai 
vaduojasi savo simpatija 
arba neapykanta teisiamam 
asmeniui. Dėl to teismuose 

i ir negalima tikėtis teisingu
mo.

1 J,
-------------c , ..e-, ase
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Barbora Tvar kuriai- Šiurpi Tragedija 
tė Šovė Prof, Avižonį Širvintų Valsčiuje,

Karališkas “Monkey Biznis:

Mergina, kurios tėvus nužu
dė banditai, dabar uždary

ta kalėjiman.

Šiomis dienomis kažin 
kas šovė d-rą Avižonį, Lie
tuvos universiteto profeso
rių. Vėliau išaiškinta, kad 
užpuolike buvo Barbora 
Tvarkunaitė, 35 metų am
žiaus ūkininkė iš Naumies
čio valsčiaus, Panevėžio ap
skričio. Ji yra gražaus 30 ha 
žemės ūkio savininkė, gyve
na viena, ūki išnuomojus. 
Kadangi Tvarkunaitės ūkis

Tėvas nužudė sūnų ir pasi
korė viršum suplėšytų

pinigų.

Širvintų valsčiuje, Drub- 
iionių kaime šiomis dieno
mis įvyko šiurpi tragedija.

Šiame kaime gyveno tė
vas ir sūnūs Pažuriai. Tėvas 
buvo keisto budo ir ne tik 
su sunum, bet ir su kaimy
nais nesugyveno. Sūnūs gy
veno atskirai, o namie— 
vienas tėvas.

Spalių 21 d. žmonės ma
tė juodu kartu vaikštant.

yra vienas tarp miškų—pu- Visiems tas dalykas pasiro- 
šynų, tai ji, kaip ūkininkė, M® nepaprastas. Nuo tos 
iš apskrities viršininko yrac^en°s ji® abu dingo. Kai- 
gavusi leidimą ginklui lai- niynai pastebėjo, kad jų gy- 
kyti. * ivuliai bastosi po laukus,

Prieš kuri laiką Tvarku- mekeno nesaugomi. Kai ku- 
naitei daryta akiu operaci- ne mėgino įeiti į vidų, bet, 
ia ir viena akis išimta, ista- radę uždarytos duris ir iš vi- 
tyto stiklinė akis, o antroji daus uždengtus langus, ne- 
akis taip pat silpna. <Mso įeiti. Po kelių dienų

T. . . i , j 'dsgi sutarė keliese įsilaužti
Ji tvirtina su pykčiu, kad vj(jų Įėję vidun, jie pama- 

opeiacija negeiai padai y- ant krosnies gulintį visą 
ta. Tačiau ji prof. Avižonio.SU(jaužytą negyvų sūnų, o 
nencą eju> nušauti, o tik pa- tgVą virš knivos suplėšytų 
gąsdinti. pinigų, vidurv kambario.

Ir iš tikimųjų ®>a aplinkv-1Dasikomsį. Policija veda 
bių, rodančių, kad ji neno- ikvotą ir įvykį aiškina.
rejus nieko bloga padalyti. ______

1920 m. plėšikai užpuolę IR LIETUVOJE ŽMONĖS 
Tvarkunų sodybą ir nuzu- JAU PRADEDA REIKA- 
dę Barboros tėvus, du bro- LAUTI DIVORSŲ. 
liūs ir seserį. Ji laimingu bu- _. ..
du nuo plėšiku pasislėpus ir Šiaulių ap\g. teismas 
išlikus gvva ' gauna nemaža prašymų.

Tvarkunaitės bvla pęi-_ km iais žmonės pi aso isskii- 
duota Kauno II apylinkės 11 „ santuokas, padarytas 
tardytojui, o ji pati padėto dažniausiaipiries koki 10 
į Kauno sunkiųjų darbų ka-me^- Isskynmui moty-

KELEIVIS, SO. BOSTON

ko anądien Belgijos karalius 
i.ios karalium Jurgiu.

Kretingoje Nuteisė 
mirti J. Numgaudį.

Teko patirti, kad keletas o oo ,. tz^- stambesniu lietuvių pra-i Spalių — dieną Kietin- 
monininkų yra nutarę js. goję buvo nagrinėjama Juo-

1 ALUI DARYTI MEISTE 
RIUS PARUOŠ UŽSIE

NYJE. i w

ir Pilzeno alus. !r,-vną valsčiuje
Be to, šie pramonininkai 1 '

nutarė siųsti į užsienius 5 į Anksčiau J. Numgaudis 
stipendininkus mokytis ai- mokėsi siūti. Paskutiniu lai- 
aus gamybos meisterių dar- ku prieš nusikaltimą dirbo 
bo. Pramonininkai su sti- Bajorų tekstilės fabrike, 
nendininkais sudarė sutor-; Apylinkės gyventojai žino
tis, kad už stipendijas jie 
turės ilgesnį laiką dirbti įs
teigtose naujose alaus da
ryklose. Numatyta pasiųsti 
du stipendininkus Į Miun
cheną ir tris Į Čekoslavaki-
ja.

Čia parodytos karališkos iškilmės Londone, kuomet tenai : 
Leopoldas. Jis čia važiuoja ai kliu traukiama karieta su Ali

APVOGĖ KRETINGOS 
APYLINKĖS TEISMĄ.
Spalių 28—29 naktį ne

žinomi vagys apvogė Kre
tingos apylinkės teismo į- 
staigą. Pritaikintu raktu jie 
atidarė įstaigos duris ir ten 
pradėjo jieškoti pinigų, iš
plėšdami visų buvusių įstai
goje stalų stalčius. Esamo
mis žiniomis, vagys išnešė 
apie 2,300 litų. Sargas, rytą 
atėjęs kūrenti krosnių, pa
stebėjo įstaigoje didžiausią 
netvarka: viskas suversta.

LIETUVA DALYVAUS 
NEW YORKO PARODOJ.

vyriausybė

CEMENTO FABRIKAS 
BUS STATOMAS SKIRS 
NEMUNĖS APYLINKĖJE.

Atatinkamose Įstaigose 
svarstomas klausimas atei
nančiais metais pastatyti 
Lietuvoje cemento fabriką. 
Ligšiol jau ištirtos vietovės, 
kur rasto cemento gamybai 
reikalingos žaliavos. Dau
giausia ir geriausios žalia
vos rasta Skirsnemunės apy
linkėje, todėl ir čia busiąs 
cemento fabrikas statomas.SUPLIKACIJOS PRIEŠ 

CIVILINE METRIKA*
CIJA Lietuvos vyriausybė pri- Iš OKUPUOTOS LIETU-

Bagasloviškis, Ukmergės ėmė Jungtinių Valstijų pre- VOS UŽPLŪDO ŠERNĄ1, 
apskr. Labai suaktualėjus zidento Roosevelto pakvie- .
civilinės metrikacijos klau-rimą dalyvauti New Yorko Panevėžio, Alytaus ir 
simui, ir šioj apylinkei jis pasaulinėje parodoje, kuri Kaišiadorių apskričių miš- 
virto dienos klausimu. Visi bus atidaryto 1939 metų ba- kuose paskutiniuoju metu 
tuo reikalu šnekėjosi, visi landžio 30 d. Parodoje Lie- labai padaugėjo šernų. Šer- 
diskusavo ir labai didele tuva turės savo atskirą nai būriais trypia ūkininkų 
dauguma žmonių laukė. 1,000 keturkampių metrų laukus, išknisę daug bulvių 
kad vis tik civilinė metrika- pavilijoną, kuriame bus puola bulvių duobes (ru- 
cija bus įvesta. Bet kaip prekybos, pramonės, žemės s^)- Tų apskričių ukinin- 
žmonės nustebo, kuomet ūkio, turizmo ir meno skv- kai šernais labai nusiskun- 
vietos klebonas bažnyčioje riai. Tame pavilijone taip džia. Šernai užėję iš oku-

vai nurodomi įvairus: yra 
tokių, kurie nuo pat vedybi
nio gyvenimo pradžios ne
gyvena kartu, bet sudarė 
šeimas ir susilaukė vaikų 

, Tr .... jau su kitais žmonėmis; kai 
Kas buvo Kaune tr \ aiks-i kas nusįskundžia, kad vie- 

ciojo po Laisves Alėją, tąsinog ar kitos pusės gyvenime 
buvęs vartojamas

Įėjimą.

LAISVĖS ALĖJOJE DA 
TEBEVIEŠPATAUJA 

RUSU KALBA.

žino, kad ten girdėt dau
giau rusų kalbos, negu lie
tuvių. Žydai beveik visi kal
ba rusiškai. Tarp karinin
kų irgi dažnai girdisi rusų 
kalba.

Dabar žydai tačiau pra
dėjo agituoti, kad viešai 
vartoti svetimos valstybės 
kalba yra įžeidimas Lietu
vai
didelis žydu susirinkimas

muilas, 
ištvirkavimas, negalavimai, 
dėl kurių normalus vedybi
nis gyvenimas toliau nebe- 
sąs įmanomas ir tt. Kadan
gi Lietuvos teismas nėra 
kompetentingas spręsti tos 
rūšies bylas, tai prašymai 
grąžinami atgal prašytojam,

išmėtyto, stalčiai išplėšti, į- kelias iš eilės sąvaites kone- pat bus atvaizduota, ką Lie- puotos Lietuvos, 
taigos durys ir langai ad- veikė civilinę 'metrikaciją, juva vra nuveikusi per pir- “ -J L

jos iniciatorius, klupdė pa- ma ji‘savo nepriklausomv- Ar BllVO RlTStllS? 
rapijonus ir galiausiai įsakė bės dvidešimtmeti. ‘ J
kiekvieną sekmadieni supli-_______:Isejo “ spaudos nauja knyga’

daiyti. Supratęs, kad tai 
piktadarių darbas, skubiai 
pranešė policijai, kuri atvy
ko įvykio vieton ir padarė 
apžiūrėjimą. Vagystė įvyk
dyto labai sumaniai ir pri
tyrusio vagies (turbut kokio 
valdininko.—Z.), nes ma
žai palikto žymių bei pėd
saku.

jo, kad jis mėgsta lošti kor
tomis, tačiau vagystėse ir 
plėšikavimuose nebuvo įta
riamas. Į kaitinamųjų suolą 
J. Numgaudį pasodino skur
di materiale būkle. Kad ga- 
ėtų sutvarkyti savo reika- 
us, jis nutarė padaryti api- 
olėšimą. Savo sumanymą 
vykdė 1937 m. sausio 15 
naktį. Tą naktį nuvykęs pas 
gerai pažįstamą Mosėdžio 
valse. Šatraminų kaimo uki- 
rinką Bieliauską, dviem re 
volverio šūviais jį nužudė ii 
atėmė pinigus. Kitais dviem 
šūviais nušovė ir Bieliausko 
žmoną, Jievą Bieliauskienę. 
Nužudęs Bieliauskus, Num
gaudis tą pačią naktį užėjo 
pas Bieliausko kaimyną ir 
prašė degtinės. Kaimynas 
pastebėjo, kad jis yra labai 
išsiblaškęs ir nervingas. 
Prieš keliatą dienų jis taip 
pat buvo užėjęs ir klausinė
jo apie Bieliauskus, apie jų 
turtą ir ar jie neturi ginklo. 
Apie Bieliauskų nužudymą 
kaimynai greit nesužinojo, 
nes juodu gyveno tik vienu 
du. Sausio 17 d. nužudytuo
sius atrado Mosėdžio žydas, 
kuris skubiai pranešė poli
cijai. Kriminalinė policija 
rado aiškius pėdsakus, iš 
kurių ir nustatė, kad Bie
liauskus išžudė Numgaudis.

Teismas, apklausęs 34 
liudininkus, Numgaudį nu
baudė mirties bausme.

kacijas giedoti “moterystės visiems užsieny gyvenantiems MYTAI APIE KRISTŲ

, patariant jiems tuo rei- 
Kaune anądien Įvyko kalu kreiptis j kuniglJ teis- 
lis žydų susirinkimas muSi kuriems, kaip žinoma) 

tuo klausimu n ptieme ^" atiduotas skyrybų monopo- 
zoliuciją. kurioj Kauno zy-ijjg. Tačiau į kunigų teismus 
dai raginami viešai nevar-| žmonfe maja kreJJiasi, ne?

kunigai labai daug pinigų 
reikalauja ir sunkiai skyry
bas duoda, kadangi vado
vaujasi ne gyvenimo svei
kais samprotavimais, o re-J

raginami 
toti svetimu kalbu.’’

ŽYDELKA NENORI BŪT 
MINYŠKA.

Telšiuose viena žydų dar
bininku šeima nesugyveno.

MALŪNE BUVO ĮTAISY
TAS PINIGŲ FABRIKAS.

Mielaičių kaime, Joniš
kio vai., pil. Rutkus buvo 
išnuomavęs savo vėjo malū
ną tūlam Kratauskui, kuris 
valdė jį iki šių metų birže
lio mėnesio. Pasibaigus nuo
mai ir perėmus malūną vėl 
savo žinion, Rutkus rado 
jame įrankius 5-kių litų mo
netoms gaminti ir metalo 
lydinius. Dabar aiškinama, 
kas buvo įtaisęs malūne pi
nigų dirbtuvę.

PASIKORĖ 14 METŲ 
VAIKAS.

Lapkričio 10 d. Žiogaičių 
kaime, Vendžiogalos vals. 

nėję, bet ir vadinamoje B. Narkevičiaus grįčioj dir- 
aukštesnėje visuomenėje.

Ilginėmis dogmomis. Taip

stoną — šventumą mūsų tė 
vynėje užlaikyti 
prašome, išklausyti mus 
Viešpatie’...” Pasirodo, kad 
šis “argumentas” kovoje su 
civiline metrikacija “varto
jamas” visoj Kaišiadorių 
vyskupijoj.

Žmones kraipo galvas ir 
stebisi šia naujenybe baž
nytinėse pamaldose, bet ne
tiki giedotojų nuoširdumu.

LIETUVOS PREKYBA 
SU LENKIJA.

Lietuva į Lenkiją per šių 
metų 8 mėn. išvežė už 500,- 
000 Lt prekių, o 1936 m. 
per tą patį laikotarpį už 
apie 210,000 Lt. Daugiavsi:. 
išvežama rūkytos mėsos, 
sėmenų, dobilų sėklų ir kt. 
Daugiausia Lietuvos ir Len
kijos prekių apsimainymas 
vyksta per Dancigą.

lietuviams „Lietuvos 
metams tik 6

Knygoje rasite legendas apie Kristų. 
Žinios* kaip jisai buvo jdievinta-, ir kaip 

. . tapo Dievo sunumi.
doleriai. TIKIME j KRISTŲ, todėl turime

žinoti kaip mytai apie Kristų susida- 
N orėdami palaikyti ryšius su ui- Tį žinosite kaip krikščionys pssisa-

jieny gyvenančiais lietuviais, mes nu- vino nuo pagonų pasaką apie Kristų,
tarėme mūsų dienraščio prenumerata kalėdų ’r ' eb'kų šventes, o dabar \ . krikscionys vadina pagonis bedie-
skaityti tik tiek, kiek mums apseini vjais. Atrasite kad net Biblija neži- 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiami no kada Kristus gimė, mirė ir kada
išrašyti populiarų demokratiškos pa ilSa‘ buvo nukryžiavotas.

MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu-kraipos dienrašti

kuris metams tekaštuoja uik 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: „Lietuvos Žinios“ Kau

nas, Gedimino 38. Lithuania.

ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen 
tai. Galima gauti “Keleivio” afise ar
ba pas T. J. KUČINSKĄ 

3501 So. Union avė.. CHICAGO, ILL

Ųroguay'aus Lietuvių Dartfl-ninkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesi. Lai

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

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

C. Paraguay No. 1480,
MONTEVIDEO TTRUGUAY.

MARIAMPOLĖS MIESTĄ 
APŠVIEČIA MĖNULIS.

Naujo Mariampolės mie
sto gyventojai skundžiasi, 
kad gatvėse nėra elektros 
šviesos ir naktimis esą bau
gu vaikščioti. Valdžia atsa
ko, kad elektra nereikalin
ga, nes miestelį gerai ap- 
šviečiąs mėnulis. .
PARDUODU L1ETUVIŠ-

KUS BALANDŽIUS.
Juodgalviaf, rud
galviai, gelton- 
galviai ir balt
galviai. Prisiun
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir i Kanada. 

GEO.
BENDORAITIS 
520 Wil»on St„ 

'Vaterbury. Conn.

Todėl vieną dieną žmona ir gvvena žmonės “nelega- 
nuėjusi į katalikų bažnyčią, lėse” šeimose, kurių šian- 
kartu su savo 3 m. dukrele, dien yra ne tik biednuome 
apsikrikštijo. Netrukus įsto
jo į katalikų vienuolyną.
Bet trumpam laikui praė
jus, iš vienuolyno pabėgo ir PROJEKTUOJAMA JS- 
vėl grįžo pas vyrą. Vyras TEIGTI METALO LIEJY- 
katalikės nesutiko priimti i KLĄ.
savo seimą, todėl rabinai Pramonininkų tarpe ke- 
turėjo vėl perkrikštyti žydų į iiamas reikalas įsteigti me- 
tikybom Dabar žmona gra- fabriką—liejyklą, kuri |
žiai gyvena su savo vyru ir turėtu perdirbti Lietuvoje 
jau būt mmyska nebenori. ; esantį geležies laužą. Aps-
.. kaičiuoiama, kad pirmai- VANDUO IŠPLOVĖ LA- isįaįs metais Lietuvoje .butų 

VONĄ. įgalima surinkti apie 100,-
Kauno priemiesty, šan-‘000 tonų geležies laužo, o 

čiuose, prie Mažeikių gat- sekančiais metais po 79,000

želiu pasikorė jo posunus 
H. Želnys, 14 metų amžiaus.

Pažangiepe
Lietuviai!

Amerikos

vės Nemuno vanduo išplovė 
skenduolio vyro lavoną. Iš
aiškinta, kad tai yra Ryšių 
bataljono jaunesnysis pus-

tonų. Tokiu budu dar įsive 
žus kiek geležies žaliavos iš 
užsienių, liejykla turėtų pa
kankamai darbo. Nesant to-

karininkis Vacys Talutis<kios liejyklos geležies lau- 
kuris spalių mėnesy buvo žas be naudos mėtomas, 
dingęs. Talutis išplautas su
drabužiais ir kišenėse rasta 
jo dokumentai ir pinigų.

DIDELIS BULVIŲ DER
LIUS.

Šįmet Ukmergės apskri
tyje labai užderėjo bulvės. 
Seni ūkininkai kalba, kad 
jau daug metu tokio bulvių 
derliaus nėra buvę.

SVETIMŠALIUS MEIS
TERIUS KEIČIA SAVAIS.

Popieriaus fabrike, Pet
rašiūnuose yra numatyta 
netrukus pakeisti svetim
šalius meisterius savais.Sve- 
timšaliai bus atleidžiami. 
Šiomis dienomis jau dviems 
praktikantoms pripažintos 
meisterių teisės.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkins pa- 

sigarsinimus. kaip tai: pa j ieško
jimus apsivedimų. įvairius prane
šimus. pardavimus. pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančios sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį. išskiriant paješkojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
“Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc už žodi. 
Mažiausio apgarsinime, minimum 
kaina 50c.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškoiimes greitai tilptų, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.

Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c až žodį.

Paj ieškoji mai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpmt pajieškojimą su paveikslu, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį. 

KELEIVIS

LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIEMS 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 skaitytojams 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 16 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.

Senovės Lietuvių žinyčia

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

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo apd.—$1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį”. Adresuokit sekančiai:

KELEIVIS, 253 Broadway. So. Boston, Mass.



Aštuntas Puslapis KELEIVIS. SO. BOSTON Nu. 49. Gruodžio S d., 1937 m.

Vietinės Žinios
BOSTONO RAKETUOSE 
DIRBA 25,000 SUKČIŲ.

Jie kas diena surenka iš 
žioplių žmonių po $250,000.

Kas yra “raketas?”
Tai bet koks nedoras biz

nis, kuris apgaulingu, o kar
tais net ir priverstinu budu 
traukia iš žmonių pinigus.

Pavyzdžiui, vadinamas 
“beano” lošimas, kuri dau
giausia vartoja katalikų ku
nigai savo parapijonams 
melžti, yra raketas.

Arklių lenktynės, kur 
žiopliai tikisi pinigų už
dirbt, bet visuomet pradir
ba, yra raketas.

Bet plačiausia ir giliausi 
savo šaknis yra Įleidę taip 
vadinami “nigger pool” ir 
“number pool” raketai. Po
licijos apskaičiavimu, šituo
se raketucse Bostone dirba 
apie 25,000 sukčių, kurie 
kas diena surenka po $250,- 
000.

Išnaikinti šitą votį esą 
sunku dėl to, kad raketus 
palaiko nemažiau kaip 50 
nuošimčių gyventojų, sako 
policija. Patys policininkai 
“gemblina” tuose raketuo- 
se. Raketams tarnauja net 
ir spauda, dienraščiai. Tar
nauja skelbdami kas diena 
tam tikras skaitlines, kurio
mis remiasi lošikų ‘‘laimėji
mai,” nors tų “laimėjimų” 
iš tūkstančio kartų gali pa
sitaikyti tiktai vienas.

Laikraščiai tarnauja tiems 
raketams dėl to, kad visi lo
šikai kas diena perka juos 
dėl skelbiamų numerių. Il
tie numeriai išrodo visai ne
kalti. Pavyzdžiui, kas die
na yra skelbiamas valsty
bės iždo balansas, kuris pa
rodo, kiek ižde lieka pini
gų. Tai yra oficialus val
džios pranešimas. Kadangi 
skaičiai kas diena būna vis 
kitokie, tai kas iš kalno at
spės, kokie tie skaičiai bus, 
tam raketas prižada užmo
kėti tam tikrą sumą pinigų. 
Todėl kas diena agentai ei
na per savo “kostumerius” 
ir renka pinigus. Įmokėda
mas tam tikrą mokesti, 
“kostumeris” pasirenka ko
ki nors skaičių, arba “nu
meri,” o vakare jau perka 
laikrašti ir žiuri, koks ten 
paskelbtas valstybės iždo 
balansas. Jeigu jis skaitlinę 
atspėjo, tai jo bus laimėta: 
jeigu ne—pinigai prakišti. 
Bet rytojaus dieną raketo 
agentas vėl pas jį ateina, ir 
šitas lengvatikis vėl deda 
pinigus, pasiskiria numerį ir 
be kantiybės laukia vakaro, 
kol išeis laikraštis “su nu
meriais.”

Vienas laikraštis liovėsi 
tuos “numerius” skelbęs, ir 
į sąvaitę laiko jo cirkuliaci
ja nusmuko 20,000.

Tai ve, ka reiškia raketo 
Įsivyravimas. Jis įtraukia į 
savo klastingą tinklą netik 
paprastus žioplius, bet ir 
bažnyčią, ir policiją ir, galų 
gale, net spaudą. Kas neno
ri raketo tikslams tarnauti, 
tas turi nukentėti.

Daugiausia raketieriai bu
vo apsėdę netoli nuo Bosto
no esantį Revere miestelį. 
Priėjo prie to, kad jiems 
pasidarė tenai jau perankš- 
tn vieta, pradėjo varžytis 
“už teritoriją” ir pradėjo 
net šaudytis gatvėse. Nela
bai senai buvo nušautas vie
no raKeto erštas, ir kai jį 
laidoja, tai miestelio majo
ras liepė nuleisti vėliavas 
iki puses stiebo, kas turėjo 
reikšti oncialę miestelio pa
garbą tam sukčių vadui, ži
noma. tas sukėlė triukšmą. 
Bet vietos policija nieko ne
darė. Tuorm t įsikišo valsti
jos policija. Prasidėjo tar- 
ovmas. Na, ir Kasgi? Iš Re
vere miestelio raketieriai 
persikėlė į tambridge’iu, 
Maldeną ir Somervillę. Ir 
jie tęsia savo darbą toliau,

nes žmonės vis nori "laimėt 
pinigų.”

Nors vietos policija tvir
tina, kad raketų niekas ne
išnaikins, vis dėl to valsti
jos vvriausvbė tardymo ne- 
nutraukia. Kelios dienos at
gal ji sučiupo devynių metų 
Revere policijos rekordus, 
o pereitą nedėldienį paėmė 
majoro rekordus nuo 1933 
metų iki šiol. Bus žiūrima, 
ar tie rekordai neparodys 
aiškių vietinės valdžios ry
šių su gengsteriais ir rak ?- 
tieriais.

Massachusetts Lietuvių
Draugijų Komiteto kon

ferencija.
Pereitą nedėldienį South 

Bostono lietuviu salei įvyko 
Bostono Apskričio Komite
to sušaukta konferencija, 
kurion atvyko 64 delegatai 
nuo 52 draugijų. Konferen
cijoj buvo raportuota, kad 
šio komiteto vardas yra pa
keičiamas: vietoj “Bostono 
Apskričio Komitetas,” da
bar bus “Massachusetts Li ?- 
tuvių Draugijų Komitetas.”

Iš valdybos raportų pa
aiškėjo, kad per metus lai
ko šis komitetas labai inten
syviai veikė, kad, nežiūrint 
jog komitetas susideda iš į- 
vairių pažiūrų žmonių, dar
bas ėjo labai sklandžiai ir 
rezultatai buvo labai gra
žus: komiteto kasoj šian
dien vra daugiau kaip $1,- 
200. Be to, atmokėtos dele
gatams kelionės į Amerikos 
Lietuvių Kongresą lėšos, 
paaukota $100 Ispanijos de
mokratijos gynėjams, su
ruošta apie 20 prakalbų, 
koncertų ir kitokių pramo
gą

Valdyba kitiems metams 
oasiliko ta pati, išskyrus Ig. 
Kubiliuną, kuris rezignavo, 
ir komitetan darinkta 5 
nauji nariai, taip kad da
bar bus 11.

Už savo pinigus gavo mušt.

Pereito nedėldienio naktį 
VVest Nevctone banditai už
puolė lenką Juozą Maciute- 
ką ir sunkiai jį sumušė, no
rėdami atimti iš jo pinigus, 
bet pinigų jis neatidavė. 
Maciutek nešiojosi su savim 
apie $2,400 pinigų ir, ma
tyt, banditai apie tai suži
nojo. Dabar jis pasidėjo 
juos į banką. Pirma jis ban
kų bijojo daugiau negu 
banditų, nes bankai jam nu
nešė $4.000 sutaupų.

Kam reikalingi geri 
Kambariai?

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

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

Buvo pagrobę teatro savi
ninką.

Pereito nedėldienio va
karą banditai pagrobę Pa- 
ramount Teatro vedėją ant 
VVashington gatvės ir išsi
vežė jį už miesto, sakyda
mi, kad jis turis atidalyti 
jiems savo teatro seifą ir 

! atiduoti pinigus. Bet jis sa
kosi "pataręs” jiems pa- 
aukti “geresnio vakaro,” 
kuomet susirinks daugiau 
pinigų, nes pereito nedėl- 
lienio pajamos buvusios la

bai prastos ir jiems neužsi
mok ė s i ą "baderiuotis.” 
Tuomet iie išmetę jį iš savo 
automobiliaus ir nuvažiavę 
sau.

Nustatė barzdaskučiams 
valandas.

Bostono miesto taryba 
nustatė, kad per 5 dienas 
barzdaskutyklos turi būt at
daros nuo 8 lyto iki 7 vaka
ro, o subatomis — nuo 8 ly
to iki 8 vakaro. Jei kas nu
statytų valandų nesilaikys, 
am bus suspenduotas arba 
r visai atšauktas barzda- 
kutyklos laisnis. Be to, 

kiekvienas barzdaskutys tu- 
ės išsiimti iš miesto valdy

bos laisnį, kuris kainuos $2 
metams, šis patvarkymas 
neis galion. kuomet majo- 
as jį pasirašys.

Per lapkritį pavogė 327 
automobilius.

Vietos dienraščiai pa
skelbė, kad per lapkričio 
mėnesi čia buvo pavogti 
327 automobiliai. Daug jų 
vėliau buvo jau aplupti: nu
iminėti ratai, išimtos betė
vės, nuimtos lempos ir kitos 
dalys.

Už $5 gavo 6 metus ka
lėjimo.

Tūlas Joseph Fonterosa 
iš Hyde Parko buvo nuteis
tas šešiems metams kalėji
mo užtai, kad išplėšė iš vie
nos moteriškės S5 ir plėšda
mas da sumušė ją.

Susišaudė dėl merginų.

Albany gatvės garaže pe
reitą nedėldienį dėl dviejų 
merginų susimušė gauja 
jaunų padaužų. Tūlas Mc- 
Carthy buvo nuvežtas ligo
ninėn su perplautu pilvu, o 
Louis Cosindas peršautas.

Užprenumsravo “Keleivį” 
dovanų.

Mrs. Frances Nevulienė 
, padovanojo “Keleivį” me
tams savo broliui Chas. 
Kasper iš Xew Britain, Ct. 
Dr-gas Kasper su savo sū
num aplankė Kaz. Macieju- 
ną ir kitus So. Bostone gi
mines ir ta proga aplankė 
“Keleivį.”

New Britaine visos di
džiosios dirbtuvės, sulyg 
Kaspero žodžių, išėjo ant 
streiko. Jos tyčiomis sustab
dė darbus kad nugązdinus 
darbininkus, kurie pasta
ruoju laiku smarkiai pradė
jo organizuotis į CIO uniją.

KALĖDOS 
JAU ARTI

Pas mus galite gaut visokias geriausias

KALĖDŲ DOVANAS
kurios paliks atminti ant visados, t. y.:

LAIKRODŽIAI, ŽIEDAI, RAŠOMOS PLUNKSNOS.
ŠUKOS SU VEIDRODŽIU. KAROLIAI GINTARO IR
ŠPILKOS. SIDABRINI AI PEILIAI. VIDEL/IAI IR 

ŠAUKŠTAI.
RADIOS, SKALBIAMOS MAŠINOS. ŠALDYTI VAI.
TYPEWRITERIAI, NAMAM VALYT MAŠINOS — 
VACUUM CLEANERS —vienos iš geriausių.
Galit gaut ant lengvų išmokėjimų.
TAISOME Laikrodžius, žiedus, akinius ir kitus daik
tus gerai ir pigiai.

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 4649

PARENGIMAI.
Amerika-s Leg. Stepono 

Dariaus 317 Postas ir jų 
moterys Au.vileiy, rengia iš
kilmingą :-auklėtą sušelpi- 
mui suvar- . siu šeimynų ir 
beturčių vaikų, kitaip pasa
kius, Kalėdinių Basketų 
fondui. Bankietas įvyks 
sekmadieny. gruodžio-Dec. 
12 dieną, .džia nuo 6 va
karo, Lietuvių svetainėje, 
kampas E ri Silver gatvių, 
So. Bos: :. Bus tikrai gera 
vakariene. Kalbės žymesni 
lietuvių orofesionalai ir biz
nieriai, bus lainų, muzikos 
ir klasiškų š kių. Tikietus iš 
anksto gaii n a gauti pas Po
sto narius. Prašo visus nuo
širdžiai atrilankyti ir su
šelpti suvargusius musų 
žmones.

X-mas lo pirmininkas
Vincas Rymkus.

Prasidėjo stirnų medžiokle.
Šį panedėlį Massachu

setts valsti. j atsidarė stir
nų šaudym sezonas, kuris 
tęsis tik 6 ienas, ir atei
nančią subarą jau užsida
rys.

Panedėlį rytą C'he’.seaj 
buvo rasta eilių subadyta 
Jennie Mack-jevskaitė. Jos 
gyvybė parijuje.

Vieša padėka.
Lapkričio 21 buvo musų, 

t. y. Frano Alenos Matuc- 
kos vestuvės, i kurias atsi
lankė daug riminių ir drau
gų, nes vestuvėse dalyvavo 
į 200 ypatų ir suaukavo 
mums gražių dovanų. Ka
dangi visiems ypatiškai ne
galėjome padėkuot, todėl 
šiuomi tariame musų nuo
širdų ačiū viešai visiems, 
kurie lankė.'musų vestuvė
se, apdovanojo mus gra
žiom dovanom ir prisidėjo 
surengti mums tokį malonų 
pokylį.

Mr. ir Mrs. F. Matuckas.
787 E Street, So. Boston.

KALĖDŲ BASKĖTAI.
Bus išduodami tik tiems, 

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

Liet. M. Ž. Valdyba.

DORCHESTERY—2 šeimynų mu
ro namas, savi: -ka- turi išvažiuoti, 
parduoda už pu— kainos ?2.70-i; $5OO 
numokėt. Ras;. - W. Procter, <0

158 Ward st.. Roxburv.

Namu Savininkai
Sutaisvkit sa- 

STOGUS pirmia 
lytus su sniegu: - 
nuostolių ir bra- 
riu tame darbe 
duosiu gerus pa’a 
pigiau negu kita

KARL F
257 Upland Rd..

e KAMINUS ir 
negu užeis dideli 

uomet turėsit daug 
iau kainuos. Aš tu-
50 metų patyrimo, 
rimus ir pataisysiu

ERNEST
Cambridge. Mass.

LAWRENCE, MASS.
Buvo geros prakalbos.

Lapkričio 28 d. Lietuvių 
Ukėsų Salėje įvyko Lietu
vos demokratijai ginti ko
miteto prakalbos. Pirmiau
sia sudainavo Laisvės cho
ras. Po tam kalbėjo “Kelei
vio” redaktorius drg. S. Mi- 
chelsonas, temoj “Ką reiš
kia Amerikos Lietuvių Kon
gresas?” Kalbėtojas aiški
no, ką mes čia Amerikoje 
esame nuveikę ir kaip turi
me veikti toliau, kad padė
jus Lietuvos žmonėms pasi- 
liuosuoti nuo fašizmo jun
go. Kalbėtojas nurodė, kad 
prie dabartinės valdžios 
kraštas labai nubiednėjo, 
net gyvulių sumažėjo, tuo 
tarpu kai gyventojų prie
auglis sparčiai kįla. Prie de
mokratinės valdžios buvo 
viskas tvarkiau.

Šios prakalbos buvo su
rengtos bendrai politinių 
organizacijų, kad susidary
tų visų organizacijų bend
ras veikimas ateityje. Kal
bėjo taipgi CIO organizato
rius drg. A. Jankauskas apie 
unijos reikalus.

Be to, kalbėjo ir tik ką 
atvažiavus iš Lietuvos M. 
Grinkevičienė. Papasakojo, 
ką ji matė Lietuvoje. Sako, 
kad labai skurdžiai kaimo 
žmonės gyvena; vaikai daž
nai būna alkani, nes maistą 
žydams reikia parduot ir 
sau reikmenų nusipirkti, o 
kunigams turi už dyką daug 
ką atiduot.

Žmonių buvo pilna salė, 
nors diena labai buvo lietin
ga. Aukų lėšoms padengti 
sumetė po 25 centus J. Sa- 
volionis, A. Bilą, J. Pečiul- 
ka, L. Šiupetrienė, P. Ta
mašauskas ir S. Kinmola. 
Viso $4.32. Už aukas ir už 
gerą užsilaikymą tariu ačiū.

Prakalbų vedėjas,
F. Vareikis.

Aukavusiųjų drg. Grigaičio 
prakalbose vardai.

Per drg. Grigaičio prakal
bas NorAvoode buvo renka
mos aukos lėšoms padengti. 
Aukavo šie draugai:

P. Blažis. F. Mučinskas, 
A. Paškevičius. P. P. Kru
čas, M. Jasionis ir A. Lar- 
ter po $1.00: J. Zurba 50c.; 
J. Jankauskas, 35c.; W. 
Grinkevičius, A. Neviackas, 
J. Tmškauskas, V. Krulis, 
M. šargalis, F. Gliebus, K. 
Naujokaitis, M. Dulkė, J. 
Pakarklis, P. Bičiūnas ir D. 
Yolma po 25c. Smulkių au
kų $2.07. Viso $11.67

Sekr. F. Mučinskas.

Radio programa.
Sekantį nedėldienį, gruo

džio 12, Bostono lietuvių ra
dio programa per stotį 
W0RL (920 kii.) kaip 9:30 
ryto, bus sekanti: (1) Trijų 
žvaigždžių orkestrą iš So. 
Bostono; (2) Akvilė Siau- 
riutė, dainininkė iš Dor- 
chesterio; (3) Smuikininkė 
Birutė, iš So. Bostono; (4) 
Jonas Krukonis iš So. Bos
tono pasakys monologą 
“Lekcija Vyrams.”

The Supreme Wave

Gražiausias
Sugarbaniavimas

NEVARTOJAMA DRATŲ 
NĖRA NESMAGUMO 

NĖRA CHEMINIO KARŠČIO 
Reguliarė Kaina $7.00. 

Musu Speeiališka Kaina $3.50 
TOJI KAINA TIKTAI IKI 

GRUODŽIO 20 D.
CASPERS BEAUTY 

SALON
83 L STREET, arti 4-th Street,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth 4645

Parsiduoda 2 Restoranai
su gėrimais.

Abudu inkorporuoti. Nupirkti len
gva. Arba galit pri.-idėt partneriais. 
Biznis išdirbtas per 4 metus. Savi
ninkas turi eit ant ilgos operacijos, 
todėl nori palikti biznį gerose ranko
se. Gali prisidėt ir nepilietis. (0) 
NEW PEAL RESTAURANT, Ine.

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

Cambridge, Mass.

KAM REIKĖS

ALAUS AR TONIKO
Aš pristatau į Namus Baliams ir 

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

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

South Bostono juroj, ties 
0 streetu, šį panedėlį buvo 
rastas prigėręs airys vardu 
Thomas Ryan.

Gyvenk Kiekviename 
Kambary Smagiai

Jum nėr- kės kentėt šaltis, busit patenkinti visą žiemą 
per šalti s ir darganas, tik Įsitaisykit gerą ir gražų

FLORENCE ALIEJINI ŠILDYTUVĄ
Į RITMĄ 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 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4649

L-STREET LIQUOR STORE
195 L STREET SOUTH BOSTON.

Old Quaker Apple Brandy $125 Pt.
20 M KTU SENUMO — B0TTLED IN BOND

SHAWMUT GIN ępPf|*IC SHIPAHOY RUM 
Kvorta 95c. OI LUlflbO Kvorta $1.19

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

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

tI 
I 
I

{ Real Estate & Insurance
į 
I

A. J. NAMAKSY

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

RES. 251 CHESTNUT AVĖ., 
Jamaica Plain, Mass.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

Martin Walulis
FURRIER

PASTOVAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

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

1854 DORCHESTER AVĖ,
Arti Ashmont Stoties 

DORCHESTER. MASS.
Tel. TALbot 5208.

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visos legalius dokumentus 

317 E STREET 
(Kampas Broadvay)

SOUTH BOSTON. MASS. 
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomu ir šventadieniai* 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET kamp. inman tt. arti Central *kv. 
CAMBRIDGE. MASS.

Telefoną* 21M4 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
1W SUMMER STREET. 

LAMRENCE, MASS.

Tel. SOUth Boston 2660 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LI E I U VIS DE NTIST AS 

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

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

tik susitarus.
PELili1'i?.:IS iki 12 dieną 

Ofisas “Keleivio” name.
251 Bvcadway, 

tarp C ir D street
SO. BOSTON, MASS.

DR. 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. 
Nedėliotu, nuo 10 ryto iki 1.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

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

447 Broaduay, So. Boston, Mass.

Tel. University 9466

Dr. Susan 

Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

PASITARKIT SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo viso
kių kraujo, nervų, odos ir 
kroniškų ligų. Kurie kenčia 
nuo reumatizmo, žaizdų, 
uleerio, kancerio, tumors’o, 
arba r.uo 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^^^
Valandos: Utar., KeL, Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.

SOUTH BOSTONKafeteria
249 BROADWAY, 

South Bostone.
SMAGI VIETA PASIVAIšINT

Visokių Stiprių ir Minkštų
Gėrimų ir Užkandžių.
Gera miera, puikus patarna

vimas. Vakarais, specialiai pa- 
ruošįami užkandžiai.

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

Frank Zarveckass 
Vincas Balukonis

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AL 
(Insured 
Movers)

Perkraus tom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina-prieinama. 

326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 4618

BAY VIEVY 
MOTOR SERVICE

WHITE FUEL CORP
9Q0 E. First Street, 

So. Boston, Mass.
Tel. SOUth Boston 4500

Telepbona 

So. Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kaino* Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai Ir 
llydraulic Brekaia.

Taipgi taisome Automc'uiUna ir 
Trokcs visokių išdi. bysėi*.

Peter Trečiokas ir
Jos Kapočius:* — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vista: 
1 HAMLIN STREET 
Kaatp. East Eighth Si. 
SO. BOSTON, MASS.
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