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Netikėtas Lojalistų Smūgis 
Sulaužė Fašistų Frontą

TERUELIO MIESTAS 
JAU APSUPTAS.

Fašistai subombardavo sa
vo stovyklas. Vyriausybi
ninkams pradėjo sektis.

Jau kelios sąvaitės atgal
Ispanijos fašistai nusiuntė 
lojalistams “ultimatumą,” 

kad šie atiduotų jiems Mad
ridą gemoju, kitaip miestas 
busiąs

Teisėją Geigerį 
Paėmė N a gan.

Federalinis prokuroras 
Cummings iškėlė federali- 
niam teisėjui Geigeriui Wis- 
consino distrikte bylą, kal
tindamas jį netinkamu pa
reigų pildymu. Gindamas 
kriminalini didžiųjų kom
panijų prasižengimą, teisė-

LIŪDNOS SUKAK- Kruvinos Muštynės Simonds Pranašauja
TUVES.

Šių metų 17 gruodžio su
kako jau 11 metų, kaip gin
kluoti smurtininkai nakties 
laiku užpuolė Lietuvos žmo
nių išrinktą valdžią, nuver

Prie Fordo Dirb 
tuves.

Policija padeda skebams 
laužyt darbininkų streiką.

__............. ........ ......... Kansas City, Mo. —Pora
tė ją, išvaikė tautos išrinktą savaičių atga.1 F ordo dirb- 
Seimą, paskelbė karinę dik- darbininkai Čia pa
taturą ir su karo stovio pa
galba išnaudoja liaudį iki 
šiai dienai. Profesinės dar
bininkų sąjungos išardytos, 
politinės partijos uždary
tos, susirinkimai uždrausti, 
konstitucija sutr e m p t a,

aoSvS? iTnas Geik'eris Mikinte-
Liave apsigalvoti O Clienab. cnnla
“Jei nepasiduosit, tai gruo
džio 5 pradėsim savo di
džiąją ofensyvą,” sakė sa-

ralinį prisaikintujų suolą, 
neduodamas šuolininkams 
progos išnešt apkaltinimą

ą . F d chryslerio ir
Franco * General Motors kompani-
rranco. _ • kurios yra sulaužiusios

Lojalistai, žinoma, šito įnt’i.trustini įątatvma TuošiSrcjš "-i fS1:

jis paskelbė pasauliui jau ’mS
pradedąs “didžiąją ofensv- J . §,.kqJL,i
vą.” Vėliau nusiskundė, PlktadanM nubausti.
kad oras esąs labai šaltas ir cnepalankus ‘ jo “didžiajai Cummln?s Padavė kongres- 
ofensyvai.”

Negalėdami
“ofensyvos” susilaukti, pe 
reitą sąvaitę lojalistai patys 
pradėjo ofensyvą. Pradėjo 
visai nesigirdami, bet taip 
lupa fašistams kailį, kad tik 
dulkės rūksta.

Apie 135 mylios į rytus 
nuo Madrido yra Teiuelio 
miestas, kurį fašistai laikė 
savo rankose nuo pat karo 
pradžios. Tas miestas yra

manui Sumners’ui, kurio 
tos baisios vadovaujamoji _ komisija y-

ra įpareiguota šalinti netin
kamus teisėjus. Taigi išro
do, kad ponas Geigeris bus 
“impičytas.”

“/a|Pasibaigė Didele Mainerių 
Byla Illinois Valstijoj

Didelę
“Geriau sugriauti fabrikus, 

negu pripažinti uniją,” 
sako jisai.

Fitchburg, Mass.—Šiomis 
dienomis čia kalbėjo žydų 
sinagogoje Alvan T. Si
monds, žinomos Simonds 
Savv & Steel kompanijos1 
prezidentas. Jo klausėsi vos 
tik 75 žmonės, tačiau reak- 

atveža* ''d'arban cinė spauda jo kalbą išbub- 
Gruodžjo nŪ° tartum antros Ameri-

skelbė streiką, reikalauda
mi pripažinti CIO. Dirbtu
vės bosai prisisamdė streik
laužių, kuriuos policija au
tomobiliais
ir parveža namo.
17 dieną, kai policija lydė- kos atradimą. Ir istikro ver-

JI TĘSĖSI PENKIAS 
VAITES.

SĄ-

Federalinis Teismas pa
smerkė 36 žmones. Skau
dus smūgis Progresyvei 

Angliakasių Unijai.

Illinojaus valstijos sosti
nėj, Springfielde, pereitą 
subatą Federaliniame Teis-

spaudos ir žodžio laisvė pa- J° iš dirbtuvės 200 automo- 13 Ji paminėti, nes, kaip jis pasibaigė didelė anglia- 
spaudos zodz,o la.sve pa pats sakes!, jis reiškiąs ne by|aS kuri ki,0 /k,,.

ti- pradėjo mėtyt savo neprie- J*«n tlk. .sa',°! ,.b.et,. vlsl) vos tarp dvieju uniją. Kalti- 
. PnbzsHo “ekonominiu rojalistų nuo-____ • F u ocSumindžioję demokrati _ - .

jos principus ir įvedę fašis- tebus akmenimis, 
tinį režimą, tie smurtininkai
atsmumė nuo Lietuvos de
mokratinių valstybių sim
patiją. o fašizmas, kurį jie 
garbina, dabar galanda pei
lį netik jiems, bet ir visai 
Lietuvai.

Policija “ekonominių rojalistų 
tuoj puolė streikierius gazi- tnonę. Jis be jokios saima-

Bef per tos pasisakė ir pats esąs
■ " * “ekonominis rojalistas,” ki-

“biznio ka-
nemis bombomi 
dideli savo uolumą ji neap- 
sižiurėjo, kad vėjas pučia ^įP pasagus, 
nuodingas dujas atgal. Po- ralius.” Jis piktai atakavo

rių” unijai padėdavo teroro
■ darbą varyti ir Harrisburgo 
šerifas Earl Evans, kurį tei-

’smas pripažino kaltu lygiai 
su unijos viršininkais ir di-

■ rektoriais.
Laikraščiai sako, kad ši- 

Įtoje apygardoje Federalinis 
Teismas tokios didelės by
los iki šiol da nebuvo turė
jęs.

namais buvo patraukti 36 
žmonės dėl sprogdinimo 
traukinių su anglimis. Byla 
tęsėsi 5 sąvaites. Kaltinto
jas buvo atvažiavęs net iš 
Washingtono, paties justi
cijos ministerio Cumming-licmanai ir jų ginami ske- Roos^.v^.tP administraciją, V1JVO lulIliOVCIlw n

bai pradėjo kriokti. Vieną kam ji kisasi j kapitalistų paėjėjas Welly K. Hop- ė 
policmaną dujos taip apde- biznį ir kursto darbininkus i.;— T„ —i:„ —
gino,Kunigaikštis Radz- 

vUa Pabėgo Su 
Žydelka.

Iš Varšuvos pranešama, 
kad šiomis dienomis tenai 
dingo kunigaikštis Mykolas policmanai ir 
Radzvila, plačiai žinomas vis buvo sužeisti

kad jį reikėjo tuoj organizuotis į unijas. Jis 
- - - *-—“— kad šitokia savo

kins. Ir federalis prisaikin
tujų suolas pripažino, kad 
visi 36 kaltinamieji yra kal
ti. .

vežti ligoninėn. Streikieriai ,... ,
ėmė kvatoti. Policija da politika valdžia užtrauk-
daugiau įsiuto. Ji griebėsi slantl sunkesnę krizę ...
už buožių ir puolė streiku.)- ^ui^Ir ra7beSdK°linkė9'vokaui l,areLskė reikalau 
tanaus darbininkus mušti, į*™“'„ šią svarstyti šią bylą iš nau-
Pasigirdo ir šaudymas. Du ^ta knze auaų kuo ; teismas b nu.
policmanai ir vienas praei- gfeiciauua n Kao tiems aar^ teistiems nenaskelbė: ta-pr 

šluotais

Mergina Nušovė 
Laivrence’o Šnipų.

Lavvrence, Mass.—Perei
tą subatą čia buvo nušautas 
James W. Poole, kuris dir
bo audinyčiose kaip “darbi
ninkas” ir tuo pačiu laiku 
ėjo “privatinio detektivo” 
pareigas. Jis turėjo ir ofisą 
Blakeley bildinge. Pereitos 
subatos vakarą jisai išbėgo 
iš ofiso į gatvę rėkdamas,

Kadangi kaltinamųjų ad- ka<l jį peršovė, ir tuoj krito 
negyvas. Paskui jį išbėgo 
klykdama jauna mergina. 
Tai buvo Vanda Adamczyk, 
18 metų amžiaus lenkaitė. 
Ji buvo suimta ir prisipaži- 
no tą šnipą nušovusi, bet 

4 metus kalėjimo teisinasi, kad tai įvykę “ne- 
pimginės pa- tyčia.” Jis davęs jai savo 

revolverį apžiūrėti ir sakęs, 
kad jis neužtaisytas. Revol-

teistiems nepaskelbė; ta 
čiau einant įstatymais, tabininkams, kurie balsavo už

vua, uiaviai Zdiiiviiiad * v*vvvvak?. viau einant £^va.uvm<%io, ta
Lietuvos didikas, kuris turi Policija sakosi “nemačiusi,", Rooseveltą, pilvai pndziutų bausmė gaičtų būti kiekvie-
daugybę dvarų ir Lenkijoj, kas šaudė; bet visi kiti ma- i P™ nugarkauho. Jo many- * . *................
Paskutiniais laikais jisai ’* J --’-i—

.gyveno Varšuvoj ir įsimylė

SOVIETŲ RINKIMUOSE 
PASIREIŠKĖ IR OPO

ZICIJA.
“New York Times” spe o -. T. . ,. . .

cialis korespondentas pra- Suchestovvą. Kai jis paskel-

to, kad šaudė streiklaužiai my» krizė jau prasidėjusi ir 
ųvvcuv u r'iiiivic- iš automobilių. Policija, ži- tolyn ji eis gilyn, nes fabri-

. jo į žydelka, tūlą Jeanettę noma, šitokių dalykų nieką- ^ntai nekuomet nep^r-

nams po 
ir po $10,000 
baudos.

§itoks teismo sprendimas

bė, kad jis ją vesiąs, jo gi
minės ir kiti Lenkijos di-neša iš Maskvos, kad ren

įsikišęs i loialistu teritonia ^ant pirmutinį Sovietų Ru- "V.IWS .ir į1?/. i11g‘&1f^mXnJi’r sijos Pparlamentą 12 gruo- .
koks kylis skelti lojalistų P™«4, paskelbdf- s
Ispaniją pusiau tarp Madn- ^aaangi mažesnes^ vietose nesąs

dos “nemato.” Škebai taikė duosią valdžios ir unijų dik- į bai gkaujyg smugis 
___ taturai. “As ereiciau uzda- i;streikieriams, bet pataikė j Progresyvių Mainerių Uni-

kitiems.
Skebo policija nearešta . - . - .

vo nei vieno, bet streikierių ne^H. P1 ^pažinsiu u

.ysiį yisuj savo fabrikus ir . . - dau^mas nuteistu. 
išarusiu juos iki paskutines į ’

Ispaniją pusiau tarp
<k T.aJial|oialiZi dabar to kandidatas ir pasirinkti ne- ““į*““1

laigi lojalistai daba, to .. J! balsuotojai todėl vesdamas kitą moterį 
kurie tokiam kandidatui bu- UPSI»S

buvo statomas tiktai vienas viešai, kad jis da nesąs 
su ja tinkamai persiskyręs,

kylio viršūnę atkirto 
likusios fašistų teritorijos ir 
apsupo Teruelio miestą iš Y° pi'iesingi, 
visų pusių.

Šį panedėlį lojalistai pa
laukė, pakol iš miesto pasi
trauks civiliai gyventojai, o 
paskui davė iš armotų ir su
daužė fašistų lizdus. Po to į 
miestą puolė trys pėstinin
kų kolumnos iš priešingų 
pusių. Viena 2,000 lojalistų 
koliumna įnėjo miestan per 
kapines ir užėmė

bigamistas. Šitaip 
Tis^lšbraukė viš.i,e.m.s Protestuojant, kuni-

jo vardą iš balsavimo kor- .. 
tos. Tokių išbraukimų buvę 
rasta net 1,334,124.

gaikštis Radzvila su savo 
žvdelkaite pra

puolė. Manoma, kad jiedu
pabėgo kur nors užsienin.

suėmė 100. mją," pareiškė jisai.
Tai jau netik rojalisto,

bet tikrojo Burbono nusi
statymas.

PARYŽIUJE RASTA 
DAUGIAU FAŠISTU 

GINKLŲ.
Pereitą sąvaitę Paryžiaus | 

policija rado vienam gara-
že daugiau ginklų, kuriuos Studentas nuiovž tel^ 
fašistai laike sukilimui. Bu-

Šiurpi Tragedija 
Jankių Namuose.

veris kažin kaip jos ranko
se iššovęs ir užmušęs Poo- 

. le’ą. Bet jos pasaka labai 
viršininkai arba nenuosaki ir Įtartina. Ji sa

ko susitikusi Poole’ą da pėt- 
nyčios vakarą. Kur ji buvo 
per naktį, nesako; bet ryto
jaus dieną jis nusivežęs ją į 
savo ofisą ir čia jiedu išbu
vę 5 valandas. Ji norėjusi iš 
jo ištrukti ir bėgti, bet jis

jų yra jos 
nariai. Jų vyriausis advoka
tas Fitzgerald pareiškė, jog 
visa šita byla buvusi sufab
rikuota tyčia, kad sunaiki
nus Progresyvių Mainerių 
Uniją. Tai esąs Johno Le- 
wiso “skymas.”

JAPONŲ ŽAISLAI, TAI
BOMBOS KŪDIKIAMS.

Amerikos krautuvės prieš 
Kalėdas parduoda Japoni
joj gamintus žaislus vai
kams.

FRANCUZIJA SUSTIP
RINS PASPORTŲ TAI

SYKLES.
Francuzijoj dabar pa- 

. x , . aiškėjo labai daug nepagei-da!rb? ‘laujamų elementų, sSU- 
žiavusių iš užsienio. Dėl to

vę rasta 6 kulkasvaidžiai ir 
80 šautuvų. Ginklai buvo 
pavogti iš valdžios arsena
lo. Garažo savininkas areš
tuotas.

Salem,
ir seserį.
Mass. -

sąvaitę netoli nuo čia Oliver 
Thayer, 24 metų amžiaus 
studentas, nušovė savo 72 
metu amžiaus tetą ir 32 me- 

JAPONAI ŠAUDĖ SUŽEl-lVi amžiaus seserį. Tragedi

Šitų kivirčų pradžia šie- sugriebęs ją prie durų ir ne- 
kia 1932 metų. Nepatenkin- išleidęs. Tuomet jis išsi- 
ta Lewiso režimu, dalis Illi- ėmęs revolverį ir pradėjęs

Pereitą i nojaus mainerių tuomet at 
simetė nuo United Mine

jai rodyti. Pagaliau pada
vęs77 jai tą ginklą "apziure- 

Workers of America unijos, ti?’ Na, ir visai “netyčia” 
kurios prezidentu yra John revolveris nušovęs tą šnipą.

fašistų ninku unijos vadas, Ho
giriklų arsenalą. Kita įsi- mer-Martin sakydamas pra- reika,u mlnistens
verze įs totos puses ir uz- kalbą Detroite pareiškė: Dormoy pasju!j kabįnetui 

Kas perka savo vaikams , pasportu taisvk-
-v • !U°S v15^’ ?S ?-Vka b°-m' les- Jis reikalauja,‘kad sve-

maurų saviškiams 1 pagalbą; oas Kinijos kūdikiams zu- timšaliai norėdami įvažiuo-IrMonorn nrlonnoi noci. ztTri 77 Ic- vmL’io i . 7 .. . z
ti Francuzijon ir gaudami

ėmė geležinkelį 
Fašistai siuntė

bet lojalistų orlaiviai pasi- dyt.” Iš to reikia suprasti, 
gavo tuos maurus kelionėj kad už gautus pinigus japo-

ja įvyko namuose, sėdint vi
siems aplink ugniavietę ir

— , j skaitant laikraščius. Užmu-įse o aikštėn, kad . j d b uždarvtas Sale. 
netik nuskandino kalėjime Jis ^kosį už.

mušęs jas dėl to, kad jodvi 
be paliovos ėdusios jo tėvą 
ir motiną. Netekęs kantry-

Levvis, ir įsteigė atskirą or
ganizaciją, pavadindami ją 
“Progressive Miners of A- 
merica,” o vėliau ją pri
jungdami prie

IŠSPROGDĖ UNIJOS 
OFISĄ.

Kapitalistų pasamdyti kri- 
Amerikos minalistai pereitą sąvaitę iš- 

Darbo Federacijos. Bet kita sprogdė United Automobi-

ir sunaikino 
mis.

Teiuelio miestas 
svarbus geležinkeliu cent
ras, kurio netekę fašistai 
dabar negalės traukiniais 
susisiekti ir visos jų pozici-

juos bombo- nai prisidarys bombų ir 
sprogdins Kinijos miestus.

yra

Francuzijos konsulatuose 
vizas, turėtų prie tų vizų 
pridėti pasportuose savo 
pirštų antspaudas, o atvy
kę Francuzijon turėtų į 48 
valandas paduoti savo pas-

STUOSIUS AMERI 
KIEČIUS.

Dabar 
japonai 
Amerikos karo laivą “Pa-
nay” Yangtze upėj, bet šau
dė iš kulkasvaidžių į valtis, 
kuriomis buvo vežami 
krantą sužeisti 
čiai.

•į.^^bės, jis atsikėlęs nuo ugnies, 
ame,lkle-įlipęs ant viršaus, pasi- 

ėmęs šautuvą, du revolveriu

MIRĖ GEN. LUDEN- 
DORFAS.

susisiem ir visos įu dozici- r S’ • P.a.nedėl! Miuncheno portį Francuzijos policijai
ios Ar^onH^fronte žv- ll«on’neJ P0,0PbraSD°s nu-1patikrinti. Iš pirštų ant- 
jos Aragonijos ironte zy- re gen Ludendorfas, vy- snaudu n
miai susilpnės.

Tuo pačiu laiku praneša
ma, kad atvykę fašistams į 
pagalbą Italijojs lakūnai 
pridarė jiems daugiau blė- 
dies, negu naudos. Nežino
dami gerai padėties, Musso- 
linio “didvyriai” užpuolė 
fašistų armijos stovyklą ties 
Villafranca dėl Ebro ir 
pradėjo mėtyt bombas, pri
darydami labai daug nuos
toliu.

paudų policija tuomet ga-
riausia ir gudriausia Vokie- lės susekti, ar tokie svečiai darbininkų už pikieta- 
tijos armijos galva pasauli-

NEW YORKE NUTEISTA PV nulipęs vėl žemyn, kur vi- 
80 PIKIETUOTOJU. I?1 se4eJ°. Pne laikraščių irv_ „ j barėsi. Nieko nesakvdamasKapitalistų spauda pra-; •• • xautuvaJ nusta.

vaitę nuteisė 8 stręikuojan- "^o'^o’išbė^) khi

nio karo metu. Jam vado
vaujant, vokiečiai be maž- 

Į ko nesutriuškino daug skait- 
lingesnę aliantų armiją.

nėra kartais įtraukti į poli- įvairuoja
cijos rekordus kaip krimi- nuo 1^1 ^0 dienų ka.eji- 
nalistai.

išbėgo į kitą 
kambarį. Jis nusivijo ją te
nai ir paleido antrą šūvį jai.

angliakasių dalis Illinojuje 
pasiliko ištikima Lewiso va
dovaujamai unijai.

Tarp šitų dviejų anglia- 
sių unijų Illinojaus valstijoj 
tuomet prasidėjo atkakli 
kova už pirmenybę. Prasi
dėjo riaušės, šaudymai ir 
bombų mėtymai. Galų gale 
pradėta sprogdinti trauki
nius su anglimis.

Federalinė valdžia pa
siuntė savo agentus, kad iš
tirtų, kas ir kokiais sumeti
mais visa tai daro.

Agentai surinko faktus, iš

le Workers unijos butą, iš 
kurio buvo organizuojami 
Fordo darbininkai. Bomba 
sudaužė kai kuriuos baldus 
ir sugadino keliolika eg
zempliorių Uptono Sinclai- 
ro knygos “The Flivver 
King,” kurios 5,000 kopijų 
buvo tame ofise sukrauta. 
“Fliverių karalium” Sinclai- 
ras toj knygoj vadina For
dą.

Paryžiuje nebuvo duonos.
Pereitą sąvaitę Paiyžiuje 

buvo sustreikavę kepėjai ir 
miestas pasijuto be duonos. 
Bet vėliausios žinios sako, 
kad kepyklų savininkai jau 
susitaikė su savo darbinin
kais

mo.
ST. LOUISE~PAGYVĖJO 

BATŲ PRAMONĖ.
Laikraščiai rašo, kad St. 

Louise pradėjo geriau dirb
ti čeveiykų dirbtuvės. Pe-

plaukia per Romą. Vanduo pagrobė Danijos prekybos į darbą apie 2,000 bateiuvių, 
kurie nedirbo jau nuo rug- 
piučio mėnesio.

FAŠISTAI PAGROBĖ 
DANIJOS LAIVĄ.

Londone gauta žinių, kad 
pereitą sąvaitę Gibraltaro

ROMOJ POTVINIS.

Pereitą sąvaitę Italijoj la
bai patvino Tibro upė, kuri siaurumoj Ispanijos fašistai

pakilo 55 pėdas ir pradėjo motorinį laivą “Sass” ir nu- 
siekti Romos centrą, ko nė- sivarė jį į Ceutos uostą, Af-
ra buvę jau per 67 metus. 
Pašaukta armija ir suvaryti 
tūkstančiai darbininkų pa
skubomis pradėjo pilti pyli
mus, kad neįleidus vandens 
vidurmiestin. Ištikus šalnai 
potvinis atslūgo. Romoj 
prigėrė 6 žmonės.

rikos pakrašty. __
--------------- Idaho valstijos senatorius

SPROGIMAS KANADOJ. Pope padavė Justicijos De- 
Hamilton, Ont. — Benzo- partamentui reikalavimą, 

lio dirbtuvėj pereitą sąvaitę kad ištirtų, kodėl laikrašti-

Kai ji susmuko, jis pridėjo kurių paaiškėjo, kad dina- 
jai da du šuviu iš revolve- mituojami yra tie trauki

niai, kurie veža anglį iš tų 
kasyklų, kuriose dirba seno
sios unijos angliakasiai. Iš 
to prieita išvados, kad juos 
turi dinamituoti naujosios 
(“progresyvės”) unijos na
riai arba jos* simpatizato- 
į iai. Šito teroro tikslas turė
jo būt: priversti tų kasyklų 
savininkus nutraukti sarti- 
kius su Lewiso unija, o pri
pažinti “Progresvvių Mai
nerių” uniją.

Todėl kaltininkai buvo

no.
MEKSIKA SUČIUPO 

MAIŠTININKŲ 
VARDUS.

Meksikos kariuomenė pe
reitą sąvaitę užmušė maišti
ninkų vadą, Felixą Cruzą, 
ir sučiupo sąrašą su maišti
ninkų, vardais. Dabar busią 
galima surinkti visus \ ar
tybės išdavikus. Maištą 
Meksikoj kelia daugiausia

NORI DA $50.000.000 
LAIVYNUI.

Laivyno Departamentas 
Washingtone pareikalato 
d a $50,000,000 laivynui ai
dinti. Tais pinigais rietimą 
tuojaus pradėti statyt du 
nauju šarvuočiu, ' kurie iš 
viso kainuos po $60,000,- 
000, du lengvu greitlaiviu, 
aštuonis naikintuvus, šešias 
submainas ir vieną bivą 
minoms naikinti.

įvyko sprogimas ir kilo gai- nė popiera pradėjo 
sras. Po to prapuolė 3 dar- brangti. Jis nužiūri trnstn 
hininkai. Gal žuvo ugny. I šunybes.

Romos popiežiaus agentai' 
taip buvę dvarininkai, kurių nužiūrėti u* suimti.

dvarus valdžia išdalijo1 v --
riiedniems žmonėms.

Kaip iš bylos paaiškėjo, 
ritai “Progresyviu Maine-

MIRĖ AMBASADORIUS
BINGHaM

Pereitą s^\ a.tę staigia 
mirtimi įnirs Bingham, A* 
menkos ambasadorius Ang
lijai Jo vieton Rooseveltas 
paskyrė bostonietį Josepha 
P. Kennedv



Antras Puslapis

DĖL MICHELSONO PRA
KALBOS SUSIMAIŠĖ 

FAŠISTŲ GALVOS.

Šiomis dienomis Ameri
kos Lietuvių Kongreso ko
mitetas Brooklyno apylin
kei buvo pakvietęs kalbėti 
“Keleivio" redaktorių S. 
Michelsoną. Kalbėjo ii 
“Laisvės’’ redaktorius M i- 
žara.

Šitos prakalbos taip su
maišė “Vienybės” fašis
tams galvas, kad jie prirašė 
du puslapiu ir vienas su ki
tu nesusikalba. Pavyzdžiui. 
Tysliava rašo, kad “Kelei
vio” redaktorius kalbėjęs a- 
pie Lietuvos karves, o kitas 
Smet o n o s “kavalierius’- 
tvirtina, kad Michelsonas 
atakavęs Lietuvos universi
tetą.

Tik pasiklausykit:
"Keleivio redaktorius bu

vo atvažiavęs į Brooklyną. 
kad čia jis galėtu pranešti, 
kiek dabar Lietuvoje yra kar
vių. Be to, redaktorius Mi
chelsonas pasakė, kad ‘fašis
tų’ valdžia jau griūva, nes šį
met Lietuvoje kelioms kar
vėms mažiau, negu pernai.

"Betgi šią savo ‘naujieną' 
Michelsonas galėjo paskelbti 
ir nevažiavęs iš Bostono. Dėl 
tų kelių žalmargių, kurių Lie
tuva neteko. Michelsonui ne
išsimokėjo važiuot į New Yor 
ką.“

Tai Tysliavos pasaka pir
mame “Vienybės” puslapy.

Gi antrame puslapy tūlas 
N. L. rašo visai kitaip. Gir
di:

"Michelsonas daugiausia 
gailėjosi tų keturių ‘ūkinin
kų,’ kurie buvo pasmerkti 
mirti...

“Paskui pradėjo kalbėti a- 
pie kultūrą. Tas savo tėvynės 
niekintojas drįso Vytauto Di
džiojo Universitetą pavadinti 
'kazarma'.”

Kuomet du žmonės rašo 
apie tą pati dalyką ir vienas 
kitam prieštarauja, tai jau ' 
aišku, kad vienas jų turi 
meluoti. Bet šitam atsitiki
me meluoja abudu.

Meluoja Tysliava, buk 
“Keleivio” redaktorius sa
kęs, “kad fašistų valdžia 
jau griūva, nes šįmet Lietu
voje kelioms karvėms ma
žiau, negu pernai."

Kalbėtojas nevartojo nei 
tokių žodžių, nei tokios 
prasmės. Jis tik parodė, 
kaip fašistai dumia žmo
nėms akis. Pavyzdžiui, jie 
giriasi pakėlę Lietuvos ūki
ninkų gerbūvi, pakeisdami 
javų ūki i gyvulių ūki, o tuo 
tarpu, kaip parodo finansų 
ministerijos išleistas 1937 
metų “Valstybės Statistikos 
Kalendorius." tautininkams 
šeimininkaujant gyvulių u- 
kis netik nepakilo, bet su
smuko. Ir kalbėtojas paro
dė šitokią ištrauką iš tos 
tautininkų “biblijos:”

1926 metų birželio mėne
sy, kuomet Lietuvoje buvo 
da demokratinė valdžia, 
ūkininkai turėjo 1.196,000 
raguočių ir 1,573.400 aviu.

Gi 1936 metų birželio 
mėnesy raguočių beliko 1,- 
148,500. o aviu vos tik 
1,275,400.

Vadinasi, per 10 metų 
tautininkams “keliant” gy
vulių ūki, raguočių sumažė
jo 47,500, o avių skaičius 
nukrito net 298,000.

Tai yra pačių tautininkų 
valdžios “ličbos.”

Bet tai da ne viskas. Rei
kia d a atsiminti, kad per 10 
metų Lietuvos gyventojų 
priaugo apie 300,000. Vadi
nasi, žmonių daugiau, o gy
vuliu mažiau. Tai reiškia: 
mažiau mėsos, mažiau odų, 
mažiau kailių, mažiau vilnų 
ir mažiau trąšų.

O kur dabar Lietuvos gi

rios? Žmonės malkų neturi. 
Nėra iš ko triobesių pasi
statyti. Lietuvos mišką tau
tininkai išvežė i užsieni.

j Taigi “Keleivio” redak
torius kalbėjo ne apie "žal
margių ganymą.” kaip Tys
liava “Vienybėj" rašo, bet 
apie tai, kiek tautininkų 
diktatūra nualino Lietuvą.

Meluoja ir kitas “Vieny
bės” rašytojas, kuris sako. 
kad "Keleivio" redaktorius 
pavadinęs Kauno universi
tetą "kazarma.”

Kalbėtojas apie universi
tetą pasakė štai kaip: netu
rėdami nieko kita kraštui 
duoti, tautininkai iškėlė iš 
500 metų praeities Vytautą 
ir žaidžia jo vardu, kad 
liaudis užmirštų savo skriau 
das. Vytauto vardu jie pa
vadino net Lietuvos univer
sitetą. Ką bendro tas vardas 
turi su mokslo Įstaiga? Vy
tauto vardas gal tiktų ka- 
zarmei pavadinti, bet ne 
universitetui.I

Kaip matote, ne “Kelei
vio" redaktorius universite
tą prie kazarmės prilygino, 
bet patys tautininkai davė 
tai mokyklai kazarminės 
reikšmės vardą.

Naciai jau atvirai rašo. kad 
reikia “išlaisvinti” Uk-

rainą.
Kai Briusely anądien po

sėdžiavo 9 valstybių konfe
rencija dėl japonų užpuoli
mo ant Kinijos, tai Sovietų 
atstovas Litvinovas staiga 
tą konferenciją apleido ir.

1 išvyko Maskvon. Tas nuste-: 
bino netik pačią konferen
ciją, bet. galima sakyt, viso 
pasaulio diplomatiją. Ko jis 
iš konferencijos pasišalino, 
buvo spėliojama visaip, bet 
tikros priežasties niekas ne
žinojo.

Tik šiomis dienomis Vo
kietijos ir Anglijos spauda 
sakosi tą paslaptį susekusi. 
Litvinovas išvažiavęs iš 
Briuselio konferencijos dėl
to, kad vidaus reikalų ko
misaras ir GPL’ viršininkas 
Ježovas pradėjęs areštuoti 
Sovietų Rusijos diploma
tus užsieny. Kaip tik Briu
selio konferencijos metu 
buvo iš Berlyno atšauktas ir 
areštuotas ambasadorius 
Jurenevas. Taigi Londono 
“Daily Express" dabar sa
ko, kad Jurenevo suėmimas 
ir buvusi svarbiausia Litvi- 
novo staigaus išvykimo iš 
Briuselio priežastis.

Litvinovas esą ilgai tarė
si su Stalinu, kuriam išdės
tė, kad Sovietų diplomati
nių atstovų užsienyje suimi- 
nėjimas nepaprastai kenkia 
Sovietų Sąjungos užsienių 
politikos prestižui. Litvino
vas reikalavęs, kad Ježovui 
nebūtų leidžiama taip lais
vai elgtis su diplomatiniais 
atstovais. Bet koks buvo 
Stalino atsakymas Litvino- 
vui, laikraštis to nežino.

“Daily E.vpress” mano, 
kad Litvinovas suėjęs i di
deli konfliktą su GPU virši
ninku Ježovu, kuris pasta
ruoju laiku iš užsieniu Į Ma
skvą atšaukė visą eilę dip
lomatinių atstovų ir juos su
ėmė. Per kelias paskutines 
sąvaites iš savo rietu at
šaukti ir suimti penki diplo
matiniai ir konsulariniai at
stovai.

Sąrišv su tuo, anglų spau
da kreipia dėmėsi Į nacių 
oficiozo “Voelkischer Beo- 
bachter” atspausdintą ve
damąjį straipsni, kuriame 
skundžiamasi, kad bolševi-: 
kai esą “pavergę" ukrainie- į 
čius dar daugiau, negu tai 
buvo caro Rusijoje.

Žinoma, nesunku supras-; 
ti, ką šita nacių “užuojau
ta” Ukrainai reiškia. Ji rei
škia, kad Hitleris turėtų 
Ukrainą “išlaisvinti.”

Toliau Hitlerio organas 
taip ir sako, kad Ukrainos 
“išlaisvinimas” iš Maskvos 
“jungo” labai palengvintų 
ne tik politinę, bet ir ūkinę 
Europos padėtį, Ukraina e-

NESMAGŲS DALYKAI 
“VIENYBĖS” PASTOGĖJ.

“Laisvė” rašo:
“Girdėjome. kad šiomis

dienomis ‘Vienybės’ leidėjai, 
stockholderiai turėjo susirin
kimą ir laikraščio leidimą per
vedė Trečiokui. Su pastaruoju 
stockholderiai padarė dešim
ties metų kontraktą, duodami 
jam bosauti, kaip tik jis nori. 
bet neprašyti iš stockholderių 
pinigų. Trečiokas pasiryžęs 
biznį išvesti be stockholderių 
pagelbos.

“Iš kur jis tuos pinigus gaus 
—yra visokių spėjjimų. Tūli 
mano. kad 'Kalėdų Diedukas’ 
gali atnešti jų iš Kauno.

"Kaip bus su Tysliava—vėl 
gi kol kas neaišku. Vienas ži
noma: jei Tysliava Trečiokas 
pasilaikys, tai Juozas turės 
klausyti Trečioko, o ne Trečio
kas Juozo.

“Vienas geras musų prie- 
telis, beje. praneša, buk J. 
Tysliava yra padaręs 10 metų 
sutartį su buvusiais stockhol- 
deriais. Sutartis jam užtikri
nusi darbą per dešimtį metų. 
Kadangi dabar Tysliava gali 
Trečiokas išvyti, tai pirmasis 
pasirįžęs ‘jieškoti teisybės’ 
teisme."

Žmonėms butų gardaus 
juoko, jeigu Smetonos “ka
valieriai” pradėtų tąsytis po' 
teismus.

Akrono SLA. Kuopa
Už Pažangiuosius.
Akrono, Ohio, SLA. kan

didatų nominacijose 198 
kuopa balsavo už pažan
giuosius, būtent:

Prezidento urėdui Bago- 
čius gavo 45 balsus, o Lau
kaitis tik 2.

Į vice prezidentus: Ma
žukna 43, Bukšnaitis 2, Vi- 
nikas 1, Jarus 1.

Į sekretorius: Miliauskas 
36, Vinikas 7, Jarus 2.

I iždininkus: Gugis 44, 
Trečiokas 2.

Į iždo globėjus: Miku- 
žiutė 43, Jarus 40, Mockus 
3, Kerševičius 2.

Į daktarus kvotėjus: Sta- 
nislovaitis 43, Biežis 2, Ra
čiūnas 1.

RADIKALAS IŠRINKTAS
ŠVEICARIJOS PREZI

DENTU.

Šveicarijos tarybų bend
ras posėdis pereitą sąvaitę 
išrinko savo respublikos 
prezidentu radikalą Bau- 
manną.

Kur Meksikos Lėktuvas Sugriovė Namą. KAIP MASKVA ŠVENTE SPALIŲ 
REVOLIUCIJOS SUKAKTI.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Texas valstijoj nukrito į Austino mie.-’.;.. Meksikos armijos lėktuvas ir pataikė į gyvena
mąjį namą. Lėktuvas sugriovė triobą ; pats sudužo. Lakūnas, Meksikos armijos kapito
nas A vėlino, užsimušė. Trioboj buvo užmuštas 2 metu vaikas.

KILO KONFLIKTAS TARP LITVI- 
NOVO IR JEŽOVO.

santi Rusijos aruodas, nes; 
77 nuoš. Rusijos žemės ūkio 
gaminių eksportuojama iš 
Ukrainos. Be to, Ukraina 
turinti d i elius geležies ir 
kitų mineralinių turtų re
zervus. Juk tai esą stačiai 
nežmoniška, kad komunis
tai turėtų riek duonos ir vi
sokių turų, kuomet naciai 
turi badauti! Pasaulis ne
privaląs :okią padėti tole- 
luoti. Ukraina turinti but 
“išlaisvinta.”

Nacių ficiozas pabrėžia, 
kad naui( i Sovietų konsti
tucija aiškiai nusakanti, kad 
kiekviena respublika gali 
atsiskirti nuo Sovietų Są
jungos, Todėl pasaulis turįs 
padėti ukrainiečiams įgy
vendinti savo konstituciją.

“Yoeikischer Beobach- 
ter” pastaruoju laiku ypa
tingai daug ėmė rašyti apie 
Rusiją, kur stengiasi įrodi
nėti, kad Vokietija turi la
bai dideli dėmesį atkreipti į 
savo interesus rytuose, bū
tent Rūsyje. Penktadienio

Pamėginkit bonka

PICKWICK
prie jusu

Kalėdų 
Pietų l

PARSIDUODA PAS VIETOS PARDAVĖJUS 
12 ANGŲ ir PILNOSE KVORTŲ BONKOSE.

BreweJ by HAFFENREFFER & CO., Ine., Boston, Mass., BREWERS SINCE 1870

numeryje šis vokiečių ofi
ciozas skundžiasi, kad Vo
kietijoje nepakankamai pa
minėtas 1502 metų lapkri
čio mėnesį prie Pliskavos į- 
vykusio vokiečių ir rusų 
mūšio jubiliejus. Tą muši 
vokiečiai turį minėti nema
žiau, už Tanenbergą, nes 
tame mūšyje nedidelė vo
kiečių armija privertusi 
bėgti 90,000 rusų. Šis mušis 
esą turįs simbolizuoti tary
tum ateities kovas, kurios 
galimos tarp rusų ir vokie
čių.

Šitas nepaprastas nacių 
susirūpinimas Ukrainos “iš
laisvinimu” labai atjaučia
mas Sovietų Sąjungoje.

Manoma, kad dėl to ir 
Jurenevas taip greit iš Ber
lyno atšauktas, nors jam 
primetama ir kitokios nuo
dėmės. Vis dėlto vienas da
lykas aiškus, kad vokiečiai 
gana realiai pradeda svars
tyti Sovietų Rusijęs padali
nimo klausimą ir pirmon 
galvon rūpinasi, kaip at
plėšti nuo Sovietų Sąjungos 
Ukrainą.

Taip rašo “Lietuvos Ži
nios.”

No. 51. Gruodžio 22 d., 1937 m.

“Lietuvos Žinios” prane- j 
ša, kaip tas iškilmes Sovie
tų Rusijoj aprašė Anglijos ■ 
darbiečių “Daily Herald.” | 
Taigi, pasiklausykit:
Tą sekmadieni Maskva 

pergyveno tai, ko iki šiol da 
nebuvo mačiusi. Tą dieną 
oficialią Spalių Revoliuci
jos 20 metų sukaktuvių die
ną, Maskvoje įvyko para
das, kokio dar Maskva ne
buvo mačiusi. Ta proga So
vietų Rusija pademonstra
vo savo ginkluotąją ir civili
nę jėgą. Tai buvęs Įspėji
mas visiems, kas bandytų 
užpulti Sovietų Rusija. Tai 
buvęs vaizdas, kokio iki šiol 
dar niekur netekę matyti. 
Tai buvęs demonstravimas 
jėgų ir drauge iššūkis. Viso 
to tikslas — parodyti Sovie
tų Rusijai nepalankiom? 
valstybėms, kad ji yra stip
ri, nenugalima ir turtinga. 
Visos demonstracijos turė
jo kareivišką pobūdį.

Anglų korespondentų žo
džiais, parade dalyvavo 
apie pusantro milijono 
žmonių. Prieš paradą Mas
kvoje viešpatavo mirtina 
tyla. Visas susisiekimas bu
vo sulaikytas. Milžiniški 
plakatai puošė Raudonąją 
Aikštę. Aplink visą aikštę 
stovėjo kariuomenė. Vieno
je aikštės dalyje matėsi rau
donoji kavalerija, tankai, ir 
šimtai įvairių kitų armijos 
mechanizuotų vienetų. Per 
kelias minutes prieš parado 
pradžią Kremliaus vartuose 
pasirodė Stalinas su paly
dovais. Jis buvo apsirengęs 
įprasta savo miline. Kai jis 
atsistojo Lenino mauzolie
jaus terasoje, aplink jį buvo 
daugybė uniformuotų žmo
nių. Šimtai tūkstančių mi
nios be pertraukos šaukė 
Stalinui “ura.” Bet Stali
nas. kaip rašo anglų kores
pondentai, stengėsi pasis
lėpti nuo publikos, pirmon 
vieton išstumdavas savo žy
miuosius palydovus. Karo 

, orkestras, susidedąs iš 10,- 
: 000 muzikantų, sugriežė 
Internacionalą. Tik tada.

kai prasidėjo kariuomenės 
paradas, Stalinas išėjo į 
priekį ir priėmė paradą. A- 

rimijos priešakyje jojo karo 
komisaras maršalas Voroši- 

; lovas. Prijojęs prie Lenino 
mauzoliejaus, jis kardu sa
liutavo Stalinui. Paskiau jis 
nulipo nuo arklio, nuėjo į 
iri būną ir atsistojo greta 
Stalino. Kiekvienam buvo 
aišku, kad Yorošilovas .yra 
antrasis asmuo Sovietų Ru
sijoje pagal savo galią. 
Trumpa prakalba Vorošilo- 
vas kreipėsi į milžiniškąsias 

; mases. Po prakalbos buvo 
vėl sugrotas lnternaciona- 

įlas ir iššautas 101 patran 
kos suvis. Prasidėjo kariuo
menės dalių paradas. Did
žiausioji pasaulio kariuo
menė stengės: parodyti sa
ve ir savo jėgą. Ypatingą 
dėmesį atkreipė maršalas 
Budionyj, kuris jojo savo 
raitelių priešakyje.

Parade dalyvavo ne ma
žiau kaip 250,000 kariuo
menės. Buvo atstovaujamos 
visos kariuomenės ginklų 
dalys. Žingsniavo karo mo 
kyklos kadetai, akedemi- 
kai, generalinio štabo kari
ninkai, pėstininkų dalys, 
raiteliai, žodžiu, buvo pa
rodyta visa raudonoji armi
ja. Ypatingai gražiai atrodė 
lakūnai savo tamsiai mėly
nomis uniformomis ir švie
siai žydri jurų kadetai. Pas
kiau ėjo proletarų divizija, 
susidedanti iš 20 tūkstančių 
žmonių. Buvo matyti ir mo
terų su šautuvais, o taipgi ir 
Revoliucijos kovų vetera
nai—jau seni vyrai. Toliau 
— tūkstančiai darbininkų, 
parašiutistų — vyrų ir mo- 

, terų. Jie visi apsirengę ypa
tingomis uniformomis. Visa 
Raudonoii Aikštė drebėjo, 
kai pro Lenino mauzoliejų 
važiavo patrankos, kulkos
vaidžiai ir tankai. Čia pir
mą kartą teko matyti nau
jausio tipo tankų ir kulkos
vaidžių. kurie pagaminti 
pastaruoju laiku.

Karo paradas užtruko 3 
valandas. Bet tai buvo da
lelė viso grandiozinio vaiz
do. Toliau prasidėjo liau
dies paradas. Bet ir šis pa
radas paliko karinį Įspūdį. 
Visa Raudonoji Aikštė bu
vo papludusi raudonų vėlia
vų jura. Visur girdėjosi 
muzikos garsai ir orą dre
bino žiūrovu šauksmai. Vi
sa tai buvo transliuojama ir 
per radijo. Viskas koncen
travosi apie Staliną, šukių 
tarpe svarbiausia girdėjosi 
Stalino vardas: “Lai gy- 
vuojo Stalinas!", “Stalinas 
yra musų viltis!”, “Stalinas 
vra musu gyvybė!”. Ir taip 
be galo Stalinas ir Stalinas. 
Nors Stalinas stengėsi savo 
asmenį tarytum paslėpti, 
bet visiems buvo aišku, kad 
Stalinas yra svarbiausias 
žmogus ir diktatorius. Gre
ta Stalino matėsi komisarai 
Ježovas ir Mikojanas, o tai
pogi ir Komintemo sekre
torius Dimitrovas. Šios 
šventės proga Sovietų Ru
siją pasveikino daug užsie
niečių. Ją pasveikino tarp 
kitų Ispanijos ministeris 
pirmininkas N e g r i n a s, 
Francuzijos aviacijos mini
steris Pienus Kotas, vienas 
Anglijos lordas ir Čarlis 
Čaplinas.

Ne mažesni paradai įvy
ko ir kituose SSSR miestuo
se. Ypač grandioziniai pa
radai ivvko Leningrade, 
Kijeve, Minske ir Chaba
rovske. Leningrade demon- 
staciia vyko Urickio aikštė
je. Chabarovske Tolimųjų 
Rytų kariuomenės paradą 
priėmė maršalas Bliucheris. 
Ten demonstracijose daly
vavo apie 400.000 žmonių. 
Minske iškilmės buvo pra
dėtos Kirovo paminklo ati
darymu.

t
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KAS SKAITO, RAŠO 
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS MEKO NEVEIKIA 

i TO NIEKAS NEPEIKIA

Brooklyno Kriaučių Reikalai.
Iš lietuviu siuvėjų veiklos.
Trečiadienį, 8 gruodžio, Liet 

Piliečių Kliube įvyko Lietuvių 
Siuvėjų Amalg. Unijos 54-to 
skyriaus priešmetinis susirinki
mas. Jame dalyvavo labai daug 
siuvėjų. Kliubo svetainėje ga 
dar niekad nebuvo tiek susirin 
kusių žmonių.

Siuvėjus sutraukė davimas 
šalpos iš unijos bedarbių fondo, 
nes kiekvienas norėjo savomis 
ausimis girdėti, kiek jis gaus.

Susirinkimą atidarė skyriaus 
pirmininkas V. Zaveckas, pra 
nešdamas, kad kaž-kas užmušė 
Simaičio dirbtuvės čėrmona 
Linčių ir kad dabar jo čionai 
jau nėra. Dabargi vėl miręs 
musų skyriaus senas veteranas 
Jonas Zubavičia ir gulįs na
muose dar nepalaidotas. Sako. 
pasikalbėję su kitais draugais, 
skyriaus vardu nupirkom Zu- 
bavičiui raudonų gėlių vainiką, 
užmokėdami $10. Susirinkimas 
gėlėmis pagerbimą Zubavičiau- 
pilnai užgyrė.

BALTIMORE, MD.

čius. Pirmininko užklaustas, ar 
sutinka rašyti į visus laikraš- Į 
čius, Nalivaika paaiškino, kad 
rašant ne mašinėlė, liet plunks
na, neįmanoma visiem laikraš
čiam parašyti, per didelis dar- ko pilna salė. Kalbėtojas 
bas. Sako, “Laisvei” ir "Relei- aiškino, ką reiškia demo- 
viui” parašysiu, bet r.edau- kiatija. Tačiau ne visiems 
giau. Kyla reikalavimas, kad tas patiko. Atsirado tokių,

PATERSON, N. J.

Kalbėjo trijų laikraščių 
redaktoriai.

Lapkričio 27 d. pas mus
kalbėjo drg. P. Grigaitis, 
“Naujienų” redaktorius iš 
Chicagos. Žmonių prisirin-

Salės Bendrovė ruošia vai
kams Kalėdų eglaitę ir 

duos dovanų.

Baltimores Lietuvių Sa
lės B-vė ruošdavo Kalėdų 
eglaites ir seniau, bet tai bu-

Kas Mums Rašoma CLEVELANDO ir APIELINKeS ŽINIOS
Pc: Pieno kompanijos susitaikė 

su darbininkais.
Unijos pasirašytas kon

traktas su pieno kompani
joms Įnėjo gaiion nuo gruo
džio 1 dienos. Tas kontrak-

moterims cpsi- Geras patarimas,
saugot. Smetonos ordino “kava-

Viena moteris iš Spring- lierius” Galis savo “Dirvoj” 
fieldo, Ilk, mums rašo: padarė labai gerą pastabą.

„ . . . Prašau paskelbti per “Ke- Jis sako, kad ateina draugi-
davo daroma mažoj salėj ir kivį.” kad tas žmogus, ką jų metiniai susirinkimai, tai
be didelių iškilmių, šįmet skelbiasi laikraščiuose pa- diaugijos turėtų būti atsar- tas paliečia apie 2,000 dar
gi eglaitė bus didžioj salėj jįtškąs gaspadinės ant savo gios, kad neišrinktų nepa- bininkų dirbančių prie pie

laimes netoli nuo Granvil- geidaujamų žmonių i savo no šiame mieste. Algos busir vaikams bus duota ova-

iria

butų rašoma bent į “Naują Ga- diaugų, kurie garsiai reiš-nų, nes pradėta ruošus iš je Ų],
ji »» tr’i* •   • _ a a  1 - _ ______ ".j.. 1 _ * _. *   ! 1 _ 1 __ • •  14- — x .. . * t . . \ _ vra apgaviku? Jis valdybas arba atstovų Į dar- pakeltos nuo 1 iki 6 ir pu-
dynę.” Kiti primena ir “Ame- kė savo nepasitenkinimą. kalno ir jau sukelta tam tik- jkško moterų* ~pcr visokius želio' sąjungą. Ištiesų' drau- sės centų valandai, kas 
riką.” Beniulis sako: "Brook- Gruodžio II d kalbėio5^ Be to, rengimo laikiaščius, o kai kuri nuva- gijų nariai čia turėtų būti reikš apie $200,000 per me-

“Laisvės” rektorius Mi- " "" .......  ' ' ' " ’ .............. .... .........
Kdip II vdlKŲ KOIIvCl Id 2iuU* ))3SXUI 

OQ VT o +• rlarinrn'IL- r.’-•■»•» ? • ,

: lyne yra ‘Laisvė,’ ‘Naujoji Ga
dynė,’ ‘Vienybė,’ ‘Amerika' ir 
dar ‘Rimbas,’ Jeigu į visus raši- 
nėt, jis turi samdytis stenogra- 

, fę. o tuo tarpu ir
negauna už rašinėjimą '

“Tai kam apsiima, jeigu ne
nori rašinėti?” šukteli Tiškus. 
Pirmininkas duoda pasiūlymą 
apsiimti patiems parašyti i 
jiems pageidaujamus laikraš 
čius, bet nei vienas neapsiima 

i Tai taip ir paliko: korespon
dentas rasinės tik "Laisvei”

; "Keleiviui.”

komisija
žara ir “Keleivio” redakto
rius Michelsonas. Pirmasis,, „

j ussvenogra- • fašizmo 0.. leidžia savo \aiKuc.^ mu ken mėnesius. Kiek suži- Darželio sąjungos atstovai
Jis pats nieko . Amerifai> 0 antrasįs nu-,^ntls nriu?I5?>s’ d^-n^ “ nejau jis turėjo jau 4 mote- turėtų gerai apie tai pagal

vėlė fašistinės diktatūros ^’ ^lgl.cia toklen-' va1’ it i rakęs. Metai at- votį. Jie patys mato, kad
žalin<mma Lietuvai. Salė r‘ams-^us duou, P10*0* /*- ga! jis per laikraščius jieš- Karpius kenkia darželio 
buvo°pilna žmonių ir visi Į 4s.av<? taįent3 y.iešaJ- kojo gaspadine.: ir žadėjo progresui labai daug. Yra
klausėsi labai ramiai. Ypač:Tod . ,te\ai prasomi t? Ra> fcrmą užrašyt. Dabar ta daug žmonių, kurie atsisa-
publikai patiko drg. Michel- no Priduotl savo vaikučių farma išnomuota, o jis byli- ko darželio reikalus remti 
šono kalba. Po prakalbu I ™d^ : nėjasi su buvusiomis gaspa- tik dėlto, kad Galis ten kiša

t-'ii išvilioja turtą ir atsargus, ir neišrinkti tokių, tus daugiau 
išvaro nelaimingą kaip Galis, nes tas žmogelis kams.

clžio 28. Mat, daugelis ;<-vų nįtko. Aš pati buvau pas pridaro daug nesmagumu. 
1 leidžia savo vaikučius mc.............................. -

algų darbinin-

Laiškanešys išvogdavo 
laiškus.

Clevelando priemiestyje 
Lake Wood tapo areštuotas 
laišku išnešiotojas James 
G. Waugamen, 28 metų am
žiaus. Pašto inspektorius 
sako susekęs, kad Wauga 
men iškratydavo laiškus, ar-publikai buvo pasiūlyta sta- Milunai?mi, 841 Holiins dinėmis. Farma gi apleista, savo nosį. Taigi jis nors sy- m. .

tyti klausimus. Klausimų street’. saies. &a>Paa0!jUj K. trobesiai sulužę, net bau- kį savo gyvenime padare ba ir visai sunaiuindavo,

MOKĖJIMAS ŠALPOS.
LAIŠKAI.

Skaitytas laiškas nuo Gene- 
ralio Apsigynimo Komiteto. Jis 
siūlo
mam baliui.

Per pastaruosius tris metus 
lietuviai kriaučiai negavo jo
kios šalpos iš Unijos Bedarbių 
Fondo.

kurio pelnas eina ' sk>’

tyti klausimus. Klausimų N/*' buvo visokių; nore d augu Matuliauskui, arba k. ku- gu žiūrėti, ir prie to da vis
mas ju su prakalbom vŽai arba b M.kuckiu:. kas praskolinta.
nesirišo, tačiau draugas Mi- Gruodžio 2. d. bus ir dova- _ ------- ___
chelsonas gražiai ir manda-1 nos valkams duodamos. Apie gen. Žukauską

giai kiekvienam davė atsa- Svečiai iš Philadelphijos. “Keleivy” buvo
kymą. Žmonėms tas taip r>r aPie Senerol° Žukauskor.oei Baltimores Dainos Dr- • .tl- k- • ..

gerą pastabą, kad tokių, jieškodamas pinigų. Dabai 
kaip jis, nereikia rinkti. Jis jis atiduotas federalei grand 
mėgsta pasigirti padaręs la- džiurei.

‘gero” darželiui.

Kalėdų dovanoms. Nupirkta už 
$12.50.

Kitas laiškas buvo Tarno 
Mooney klausimu. Tarno byla 
keliama į Aukščiausį Teismą ir 
jos prirengimas kainuoja apie

bai daug
rašyta Bet tegu! jis/sutiaukia i vie- Vynr<..-fpr;n 
causko na daiktą ir parodo visas nOlLCblCtiG

len- bilas, kiek jis vra pasipel- ---------
savo Gruodžio 13 d. L. U. N.

jis Kliubas rinko slaptu balsa- 
ą pi- vimu Kliubui valdybą. Iš- 
f pa- rinkta ateinantiems metams 

atjausdamas i valdybą sėdančiai: Franas 
) ir daugelio W. Stepšis, pirmininku : 

amas prisigerinti caro vai- Kitų manymu, jei jis pasi- Juozas Salavėjus, pagelbi- 
žiai ir gauti aukštesni tar- trauktų iš tos sąjungos, tai ninku, Jonas Kinko, ūži asų 
vbos laipsni persikrikšti- butų daugiau naudos. Taigi rašt., Jonas Burokas, fman-

Pildančioj 
193
rašą, surado, kad buv 
ta penkiems šimtams 

i čiuopiamai imant, tokiam padaro choristams gražaus 
“Keleivis” ir pirma Pa- pasižmonėjimo, o klausyto- 

, . . ..... tersone buvo daugiausia jams irgi gerai išgirsti kito
■ l1Da^T° d -teveik v,ie.n skaitomas, o po šitų prakal- miesto dainininkus dainuo-

bu jis visai musų miestą, už- jant. Dainų pasiklausyti bu
vo susirinkę virš trejato

čiui narių, šių metų pinigų iš- 
$1,500, tad prašo finansų. Duo eitų po $7. Bet susirinkimas nu- 
ta $25.

Trečias laiškas — streikuo- °o §10- Reiškia, reikės išimti 
jaučių čeverykų išdirbystės t virš poros tūkstančių iš Banko |^ĮųauSe 
darbininkų atsišaukimas. Duo- trukumui dapildvti.
ta $15.

Hollanderio padėkos laiškas 
skyriui už pasidarbavimą jo iš
rinkimui į miesto tarybą. Nu
tarta pasveikinti jį rinkimus 
laimėjus.

Pildomoji Taryba pasiuntė 
vieną laišką Metropolitan ap 
draudos kompanijai, kad pripa 
žintų savo agentų tveriamą 
unija, o kitą. kad Imigracijos 
skyrius sulaikytų Ferero depor-

Pildančioji Taryba atnešė 
susirinkimui pasiūlymą, kad 
šalpa butų mokama ant 1934 m. 
antro pusmečio knygutės, o jei
gu ji pilnai neišmokėta, už tuos 
gaunamus pinigus lipdyti duok
lių mokėjimo ženklelius. Susi

šimtų žmonių. Abudu cho
rai dainuoja gerai. Baltimo- 
rės “Dainos” chorą vado
vauja L. Geležiutė-Bakrec- 
kienė, o Philadelphiečių

na žinia, kad Ohio valstijoj vadovauja Kazys
g? Kastantmas. Z. G.

Traukinys užmušė Juozą 
Kaminską.

Gruodžio II dieną Pater- 
sono lietuvius pasiekė liud-

džia 
ny
jęs i pravoslavus ir vadinę- 
sis rusu. Ar tas tiesa, ar ne.

“Kel.” skaitytojas.

Redakcijos pastaba: Tie
sa, kad šitokių paskalų apie

aš siulau jam 
rezignuoti
SLA. 136 kuopa balsavo 

už pažangiuosius.
Gruodžio 8 diena buvo

susiprasti ir sų rašt.; Juozas Pupka, fin.
rašt. pagelbininku: Jonas 
Reinikis, kasierium; Ado
mas Trunca ir V. Dailidė, 
kasos globėjais.

Board direktoriais išrink-
gen. Žukauską vra, tačiau SLA. 136 kuopos mėnesinis ta: P. Jaseliunas, J. Kaspe
irodvmu mes neturim. M. Ze-susirinkimas, kuriame buvo ras, A. Kromilius, 

ir kandidatų i Pildomąją maitis, J. Roglis.
Tarybą nominacijos. Balsai Baro ir abelnai viso biz- 
pasidalino sekančiai: prezi- nio prižiurėtojum Vincas 
denio vietai Bagocius gavo Yaudegis, jam pegelbinin-

RANDOLPH, MASS.
Susirgo drg. Jonas Ste

vensonas.
Anądien čia staiga susir- 22 balsu, Laukaitis 1; vice- kais M. Pajaujis, P. Yanule

traukinys užmušė Juozą Ka-
... .. . , + 4.- minska. kuris daug metų

rinkimas sį pasiūlymą atmete ,venQ Patersone ir er°l
ir Už 1934 metų knygutę narys koloniioi žinomas Torrington, Conn. Antanui go drg. Jonas Stevensonas, prezidento vietai Mažukna vicius.
nieko negaus. Bus jau treji metai kaip jis Truskauskui su žmona. 25 me- plačiai žinomas vištų ūkio gavo 23; sekretoriaus vietai Valdybon įnėjo skirtingų

Susirinkimas Tarybos tik s miestą apleido Mat išsi- tu ženybinio gyvenimo pro- savininkas, gabus ir darbš- Miliauskas 20, \ inikas 2; srovių žmonės, visi išimti-
t .vieną pasiūlymą priėmė, tai iįaustė tenai toji kompani- «a’ subatvakarį su tus vyras geras patarėjas ir iždininko vietai Gugis 21, nai gerai supranta Kliubo

ta\imą^ tanjon,^ ur jam gresia naujas unijistas, gavimui ja, kuriai Kaminskas dirbo, taip vadinamą netikėtiną -&Ug veikę.-
šalpos, privalo turėti vieną kny todėl ir jis kartu išvažiavo. PO^U- P‘nia
gutę jau išmokėta. Irstai, 11 gruodžio jo sesuo Antanas Bendoraitis, . .

v.-. ,-;o; t lotnvrin cin-i-iona na Patersone pavo telepTama ir Juozas Truskauskas bu- u 1-3 gruodžio dieną ilgoms tai Dr. Stanislovaitis gavo reikalus Ne visi Lietuvių skyriaus na- ratersone gavo telegramą, i Undd^rdA lio-nnL 99 u-u,v liai.
Worces-

ŠVENTĖ 23 METŲ SUKAKTĮ.

sunki fašistinė bausmė.
Kirpikų skyriaus laiškas, 

prašantis duoti skelbimą jų 
rengiamo baliaus programai už 
$25. paliktas be pasekmės, o 
rusų skyriaus 25 metų sukak
ties baliui nupirkta stalas už 
$25.00.

ATSIŠAUKIMAI.
Juozas Aleksa atsišaukė prie 

skyriaus, norėdamas gauti S10C 
paskolą. Atsišaukimas atmes
tas.

šlemeikicnės prašymas pa- 
liuosuoti .ią, dėlei seno amžiaus 
ir mažo uždarbio, r.uo mokėji
mo unijai duoklių, priimtas.

RINKIMAI.
Skyriaus pirmininku vienbal 

šiai išrinktas V. Zaveckas.
J. Kairiui atsisakius iš finan

sų sekretoriaus ir iždininko 
vietos, vienbalsiai išrinktas F. 
Milašauskas.

Pildančios Tarybos sekreto
rium išrinktas A. Beniulis; j 
direktorius — K. Kundrotą, į 
amato pild. tarybą (Trade Exe- 
eutive Board)—J. Nalivaika; į 
skyriaus pildomą tarybą — V. 
Lapšvs ir J. Stankevičius. Rin
kimuose jie oponentų neturėjo.

Į Suvienytą Tarybą (Joint 
Board)) kandidatavo trys, bet 
rinkosi du: Palionis gavo 197 
balsus. MichePonas — 151. Sta
naitis 103. Išrinkti du pirmieji.

Amato Tarybon kandidatavo 
irgi trys. rinkosi du: Herma
nas gavo 182, Kapočius — 133, 
Ratkevičius 50. Išrinkti du pir
mieji.

Renkant korespondentą kilo 
mažos diskusijos. Nors prieš J. 
Nalivaika i korespondentus nie
kas daugiau neapsiėmė, bet Tiš
kus sakė, kad N. esąs tik vienos 
“Laisvės” korespondentas ir ki
tiem laikraščiam nerašinėjąs. 
Korespondentas, girdi, turėtų 
rašyti i visus vietinius laikraš-

riai gaus šalpą. Dirbantieji jos brolį Juozą ištiko nelai- 
svetimtaučių pastovesnėse dirb- mė Ohio valstijoj, 
tuvėse, kaip Howard sermėgi- Velionis buvo kilės iš Vil
niai, Roger and Reed, Akerma- nįaus krašto, Perlojos mies- 
no. Blouses ir International u telio. Patersone jis paliko 
nijos vyriausybė patvarkė ne į seserų ir dukterų.* Keliatas 
duoti, nes ir kiti skyriai tų dirb- atgal lenkai nušovė jo 
tuvių darbininkams šalpos ne- brolį prie Lenkijos-Lietuvos 
moka. sienos.

RAPORTAI. “Keleivio” koresp.

Visi krūvon sudėti raportai 
parodė, jog šį metą kriaučiai 
turėjo labai trumpą darbymetį

LEWISTON, ME.

Darbai pas mus labai šu

____ Lietuvių Ūki- Trečiokas 1; iždo globėjų reikalus, visi geri biznieriai
V. Ragauskienė, ninku Sąjungoj. Buvo pa- vietoms Jarus 23, Mikužiu- ir netingi dirbti. Reikia ti-

>raitis, A. Lapin- šaukta net keliatas daktarų, tė 22; daktaro kvotėjo vie- Rėtis, kad jie ves Kliubo
Truskauskas bu- o 13 gruodžio dieną ligonis tai Dr. Stanislovaitis gavo reikalus santaikoje, 1 1

vo iniciatoriais. išvežtas į Goddard’o ligoni- 22 balsu.
Jie atvyko pas Truskauskus, nę, kur jam buvo padaryta Buvo renkama ir kuopos Jeigu neklystu.

kuk-

pasiėmė jubiliarus ir nuvežė į greita apendikso operacija, valdyba sekantiems me- terio Lietuvių Kliubas yra 
Beechwood avė. svetainę, ku- Lietuvių Ūkininkų Są- tams. Išrinkta senoji, tik su turtingiausias lietuvių kliu- 
rioje buvo susirinkę apie 300 jungos vardu siunčiam drg. mažais pakeitimais.
ypatų, giminių ir draugu iš Stevensonui ir jo šeimai gi- 
Pennsylvanijos. New Yorko. Los užuojautos ir linkim li- 
New Bedfordo, Mass.. New Bri- goniui greitai pasveikti.
tam, \Vaterburio ir kitur.

Čia jubiliarus apdovanojo .ių
geri vaikai sidabriniais daik
tais. o svečiai kitokiom dova 
nom. Buvo visiems svečiams su
rengta puiki vakarienė, o pas-

L. U.

LAIŠKAS MAIKIO TĖ
VUI.

Gaila žiūrėti, kaip Mai
kio tėvo batai baigia plvšti

ir per ta pati nepastoviai dirbi. mažžjo> aidefelinės žmones °Jr.jr kaip visa “uniforma" vos
nėjo. Vienas lietuviškas kon- atleidžia Daug ir lietuviu ankstl ? v 131 daL'via: ‘inke’ laikosi ant jo kupros; taigi 

atlelclzia- 1 aug Ceve,vku j° Truskauskams laimingiausio prisiunčių du doleriu, kad 
- - gyvenimo ir linksmai sulaukti nueitų pas ltriaučius ir duo

tų savo mundierą suprosyt. 
Matusevičia. Petras Atkočiūnas.

traktorius pasakė: “Jau 23 me ^a be darbo, 
tai kaip stoviu biznyje, o dar dirbtuvės po streiko ir ma- 
pirmas tokis sezonas." Iš te £ai dirba, kitos visai uždą- " - J
galima suprasti ir siuvėjų už- n-toS- per 39 metų as nema- 
darbį. Dabar darbas veik visose fiau šįarne mieste*tiek daug- 
dirbtuvėse pabaigtas; kada jis bedarbių, kiek dabar. Užei- 
iš naujo prasidės — dar nesą nį j Lietuvių Kliubą, pilnas 
žinios. jaunu ir senių, stalai apgu-

Kad unija neduos numušti į kartomis lošia. Keliatas 
darbininkams uždarbį ateinan- mety atgal, subatvakariais 
čiais metais, tai jau matėm ang- {Įek neprisirinkdavo žmo- 

1 liškoj spaudoj, ir čia apie tai nįų j Kliubą.
neapsimoka rašyti.

J x. .. .. . Prisiunciu iškarpa iš vie-Nalivaika. sekr. ,tos angliško laikraščio apie
musų jaunuolius. Antanas 
Damkus, viena ranka žmo
gus, ženotas, turėjo pačią, 

‘ ‘ Už

Pritaria philadelphiečių 
sumanymui.

Philadelphijos lietuvių su- dukterį ir gerą darbąi 
manymas, kuris tilpo “Ke- neteisingumą išvarė iš dar- 
leivio” num. 48 kurt Ameri- bo. Turi sveiką tik kairę 
kos Lietuvių Kultūros Cent- ranką. Jis nuėjo dirbti prie 
ra, yra puiku? ir remtinas “taxi” už telefono priėmė- 
dalykas. ją už kelis dolerius. Neturė-

Linkiu, kad tas sumany- damas persiskyrimo, jis ap- 
mas rastų platų ir nuoširdų sivedė kitą pačią. Pirmoji 
visuomenės parėmimą. jo pati, sužinojusi, kad jis

Tą sumanymą turėtų gy- apsivedė kitą, suareštavo jį 
veniman vykdyti Amerikos už daugpatystę. JĮ parvežė 
Lietuvių Kongreso Komite- iš West Ossipee, N. H. į Lė
tas, kaipo rinkta pažangiu- triston, Me. ir bus čionai tei- 
jų lietuvių atstovybė. siamas. Tai taip pasižymi

J. D. Taunis, musų čia augę jaunuoliai. 
Kulpmont, Pa.! * " V. B.

J.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIU IŠDIRBYSTĖS

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

SI LAFAYETTE ST.. 
WORCESTER. MASS.

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

Komunistų parengimas.
Gruodžio 5 dieną Lietu

vių svetainėje buvo didelis 
lietuvių komunistų parengi
mas. E)ainavo chorai, solis
tai ir šoko šokikės. Be to, 
kalbėjo A. Bimba, kuris y- 
ra tos partijos centro biuro 
sekretorium. Jis pasakė ge- 
įą kalbą ne vien savo parti
jos klausimu, bet apibėgo 
ir visus darbininkų reika
lus. Publikos buvo pilna sa
lė ir didžiuma pasiliko iki 
vėlumos. Iš pasikalbėjimo 
su drg. Bimba paaiškėjo, 
kad jie sut’nka remti i SLA. 
Pildomos Tarybos vietas vi
sus pažangiuosius žmones.
Jis sako, nebus skirtumo,, 
kaip kandidatai susifor
muos, bet mes visi turime 
remti pažangiuosius rinki
muose. Jis prisiminė ir apie 
kitą A. L. Kongresą. Sako, 
reikia gerai visiems pasi
tariu ar but-- reikalas kitą 
Kongresą taip greitai šau
kti.

bas Mass. valstijoj ir pavyz
dingas narių santaika.

Senelių Pagelbės Draugija.
Nariais draugija neskait

linga, neturi nei didelio tur
to, bet labdaringumu pasi
žymi ir sušelpia suvargu
sius lietuvius sulyg išgalės. 
Draugijos tupesčiu J. Pup
ka buvo atvežtas i Mass. 
General ligoninę, už gydy
mą apmokėjo draugija ir 
$20.00 davė pašelpos pini
gais, viskas draugijai kai
navo $75.00.

Dabar prieš Kalėdas dr- 
ja sušelpė suvargusias šei
mas.

Račkauskienei aukavo 
Zuzanai Žukauskienei
Butkevičienei .............
J. Kazlauskams ........
Navalskienei ................
Worcesterio lietuviai

retų kreipti daugiau atydos 
j minėtos draugijos pasi
šventimą. Visi geros valios 
lietuviai turėtu prisidėt prie 
jos. Susirinkimai būna pa
skutinę subatą kožno mėne-

CIO organizuos Didžiųjų į- U- kambariuose.
Ežerų darbininkus. Stos diaugijos obalsis. Ai- 

Clavelande atsibuvo CIO Pa?enėt’ ^laimingą
konferencija, kurioje tarp Į‘ ’
kita ko buvo nutaria per

$5.
$5.
S5.
$5.
$5.
tu-

K. P. Šimkonis.

žiema sutraukti apie 17,000 
Didžiųjų Ežerą darbininkų 
Į uniją.

Aš, Zuzana Žukauskienė, 
širdingai dėkoju p. šimko- 
niui už aplankymą ir Įteiktą 

Apsivedė Julius Šukvs su S5.00 dovaną. Taipgi ačiū 
visiem draugam, kurie ma
ne nelaimėje neužmiršo.

Zuzana Žukauskienė. 
10 So. Ward st.. 
Worcester, Mass.

Marijona Amšiejute. Vedy 
bu ceremonijas atliko kun. 
A. Karužiskis naujosios pa
rapijos bažnyčioj.

Jonas Jarus.

i
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j Pasikalbėjimas 
1 Maikio su Tčva

Kaip Už 12 Vištų Ir 2 Kapas Kiaušinių ' 
Tautininkų Šulas Savo Tautos Išsižadėjo Italijos Fašistiniuose Kalėjimuose

—Meri Krismus, Maike!
—Negerai sakai, tėve.
—O kaip sakyt?
—Sakyk: Linksmų Kalė

dų.
—Na, o kaip bus su pre- 

zer.tu, vaike? Ar tu nupirk
si man ką nors, ar ne?

—O ko norėtum, tėve?
—Žinai, Maike, kad Ka

lėdos reiškia Kristaus užgi
mimą ir reikia pasilinks
minti. Taigi nebūtų pro sali 
gauti kvortą geros ruginės.

—Kvorta geros ruginės 
kainuos kelis ctoierius, tėve, 
ir kai tu ją išgersi, tau gai
vą skaudės. Ar nebūtų tuo
met geriau, jei už tuos pini
gus aš tau nupirkčiau gerų 
knygų?

—Kad aš jau visas geras 
knygas turiu susipirkęs, 
MaiKe. Turiu “Živatą Šven
tųjų,” turiu “Istoriją apie 
40 Kazbaininkų” ir •‘Pilną 
Arabišką Sapnininką.”

—Bet aš čia turiu galvoj 
mokslišką knygą, tėve.

—O kam tas mokslas, 
Maike, kad aš ir be jo viską 
žinau?

—Aš nemanau.
—Šiur, Maike, klausk 

manęs apie ką tik nori, aš 
tau išvirozysiu.

—Gerai, tėve, pasakyk 
man kodėl žuvis po ledu ne
prigeria?

—Aš, Maike, nesu rybo- 
kas, tai apie žuvis daug ne
žinau.

—Na, tai pasakyk, kaip 
toli saulė nuo žemės?

—O ar tu, Maike, žinai, 
kaip ji toli?

—Taip, aš žinau.
—Na, tai pasakyk.
—Tarp 91 ir 94 milionų 

mylių.
—Bet tu, Maike, nežinai, 

ka aš žinau.
—O ką?
—Ogi kaip toli nuo Ra

seinių miesto iki Pakinklių 
kaimo.

—Šito gal ir tu pats, tėve, 
nežinai.

—Šiur, Maike, kad žinau. 
Jei skaityti ant ruskio mie- 
ros, tai žiemos laiku būda
vo 8 verstai, o vasarą, tai 
apie 12 verstų.

—O kodėl vasarą toliau?
—Ogi valuk to, Maike, 

kad vasarą reikia važiuoti 
aplinkui, o žiemą, kai balos 
užšąla, galima tiesiai drož
ti. Aš beeinu, vaike, kad to
se tavo moksliškose knygo
se tas nėra parašyta.

—Gerai, tėve, o Sapni
ninke ar yra tas parašyta?

—Na, tiek to, Maike. Dėl 
Sapnininko sporo nekelsi
me. Ot, geriau pasakyk tu 
man, Kaip bus su kučiom? 
Aplotku aš pas zakristijoną

gavau, ale kur gauti kisie
liaus ir šližikų? Krajuje da 
ir šieno žmonės prideda 
ant stalo, o čia nieko. Ar 
nueisi žmogus i restoraną, 
rasi pliką stalą, ar nueisi Į 
saliuną, rasi pliką barą.

—Kaip išrodytų. tėve, jei 
nuėjęs saliunan tu rastum 
ant baro šieno pridėta?

—Ot, matai, Maike, kur 
Amerikos ištvirkimas' Dėl 
to čia ir eudų nėra, kad nie
kas nepildo Dievo prisaky
mų. Pažiūrėk Į musų šventą 
Lietuvą: tenai beveik kož- 
noj baloj sudauna vieta!

—Ir dėl to Lietuva atsili
kusi nuo progreso, tėve.

—O kas, Maike, iš to pro
greso, jeigu marmatizmas 
tau suka koją, o nėra nei 
vieno eudauno šaltinio, kur 
butų galima pasigydyt?

—Gerai, tėve, o kodėl po
piežius nevažiuoja Į tas 
“eudaunas” vietas savojo 
reumatizmo gydyt? Juk ji 
beveik jau visą sutraukė, 
bet stebuklais jis nesigydo.

—Maike, jau tu čia be
dieviškai nušnekėjai. Kibą 
užbaikim.

—Na, tai lik sveikas, tė
ve!

—Okei, Maike. Apy niu 
jyr!

MERGAITĖ SU 2 GAL
VOM IR 4 RANKOM.
Iš Maskvos pranešama, 

kad Eksperimentalinės Me
dicinos Institute dabar yra 
laikoma profesoriaus Ano- 
chino priežiūroje mergaitė 
su dviem galvom ir ketu
riom rankom. Ji gimusi jau 
apie pora mėnesių atgal. Ši
tą nepaprastą kūdiki gal 
butų galima laikyti suaugu
siais dvinukais, sako prof. 
Anochinas; tačiau tokiam 
aiškinimui prieštarauja tas 
faktas, kad mergaitė turi 
tiktai vieną kuna ir dvi ko
jas.

PASIKORĖ PROFESO
RIUS WOODRUFF.
Longmeadow miestely, 

netoli nuo Springfieldo. 
Mass., savo namuose pasi
korė Massachusetts Tech
nologijos Instituto profeso
rius ir plačiai žinomas pla
navimo inžinierius Josepb 
T. B. Woodruff. Paskuti
niais laikais jisai kentėjo 
nuo nervų pavargimo.

NUSIŠOVĖ POLITINIS 
EMIGRANTAS.

Kaip rašo “K. Wilenski,” 
Ščitninkuose (Lydos apskr., 
Baltagruodžių valse.) nusi
šovė ilgesni metą čia gyve
nęs politinis emigrantas iš 
Lietuvos, kaž koks Alfonsas 
Potius,

VVinnlpeg, Kanada.

St. Boniface’o ir Winni- 
pego lietuviams buvo gera. 
žinomas Viktoras, tautiška, 
katalikiškai nusiteikęs “ka-. 
valierius.” Jis per tautinin- 
kų laikraščius koliodavo j 
mus “tautos išdavikais, ' 
kam mes Smetonos kompa
nijai nep. fariam ir tauti-į 
mnkais nesivadinam.

Dabar gi šitas tautinin- Į 
kas pats savo tautininkys- i 
tės išsižadėjo ir už 12 vištų 
ir 2 kapas Kiaušinių perėjo] 
fiancuzų vieron. Taigi ver
ta apie jį truputį plačiau; 
pakalbėti.

Gyvendamas \Yinnipege, 
Viktoras kanu su kitais 
tautininkais organiz a v o 
smetoninę “Kultūrą,” kuri 
dabar yra mirus dėl nepa
lankaus fašistams klimato 
IVinnipege. Būdamas dide
liu tautininku ir prie to da 
sportininku su plika kakta,
\ iktoras bile su kuom ir 
kalbėt nenorėdavo. Kai jis 
ateidavo i belinę, kur vietos 
lietuviai susirenka bolėm 
palošti, tai boles stumdyda
vo baltom pirštinaitėm ap
simovęs. Net vasaros karš
čiuose, liepos mėnesi, pirš
tinių nenusiimdavo. O bo
les pabadyti jis mėgdavo. 
Mėgdavo netiktai boles, bet 
ir j ievutės munšainą.

Kaip didelis sportas ir fa- 
nabemas kavalierius, musų! 
Viktoras vis jieškodavo tar- Į 
tingos merginos apsivesti, j 
Buvo pradėjęs laižytis apie 
Joniškiu šeimyną. Mat, Jo
niškis turi keliatą gražių 
dukterų ir daug namų pri- 
sipiikęs, taigi Viktoras ma
nė. kad jei jam pavyks gau
ti bent vieną Joniškaičių, i 
tai tėvas pridės ir porą na
mų pasogos. Taigi Joniškiui 
Viktoras buvo labai paklus
nus. Ateidamas prie jo 
krautuvės, jau iš tolo kepu
rę nusiimdavo ir “tegul bus 
pagarbintas” sakydavo. Jo
niškis yra katalikas, tai toks 
Viktoro “dievotumas” jam 
patikdavo. Bet jaunos Jo- 
niškaitės tik juokus daryda
vo iš Viktoro ir nuolatos ši- 
dydavo jį dėl tų pirštinai
čių. Sakydavo: kodėl tu 
toks durnas? Negana to, 
kad bolėmis lošdamas pini
gus praloši, bet d a ir piršti
nes nuplėšai.

Gavęs nuo tų merginų ar
būzą, musų tautininkas pra
dėjo jiešketi sau pačios tarp 
svetimtaučių. Kaip tik tuo 
laiku Į Winnipegą atvyko 
nūn farmų kažin kokia 
franeuzė ir pradėjo girtis, 
kad jos tėvas esąs labai tur
tingas, turis didelį vištų u- 
kį. Viktoras tuoj ir pradėjo 
aplink ją sukti. Susipažino. 
Pradėjo jis jai pirštis. Fran
euzė nesikrato. Viktoras 
klausia jos, ar gaus jis pa
sagos iš jos tėvo? Šiur, sako 
merga, gausi geriausią viš
tą. Viktoras nudžiugo. Jis 
suprato, kad prie vištos bus 
da ir šis-tas daugiau.

Tačiau franeuzė stato są
lygą. Sako, jeigu tu nori ge
ros vištos, tai turi pereiti i 
musų vierą. Turi prisirašyti 
prie fiancuzų parapijos ir 
peimainyt savo vardą ir pa
vardę, kad išrodytum kaip 
franeuzas.

Nu įausdamas gerą paso
gą. Viktoras spjovė į savo 
tauta ir tautininkvstę, ir 
persikrikštijo i franeuzų 
“vierą.” Po to paprašė savo 
buvusių draugu tautininkų, 
kad parinktų jam aukų vir
tuvės puodams ir lovai nu
sipirkti. Aukų tačiau su
rinkta labai mažai, nes Vik
toras su savo tautininkvstę 
buvo jau visiems įsipykęs. 
Pinigų surinko tiktai lovai 
nusipirkti, o puodus sunešė 
nekurios mielaširdingos mo
terėlės.

Viktoras pradėjo rtioštis 
vestuvėms. Pradėjo dalinti 
pakvietimus į vestuves. Bet

Kalendo; i alfe kaina bus 
50 centų, bet “Keleivio” 
skaitytojai - tik 25 centai.

Užmokė- i galima prisių
sti money ari erių, arba į- 
dedant Į k nvertą sidabrini 
kvoterį. B dedant pinigą, 
jį reikia suvyniot į popierė- 
lę, kad nep aplėštų konver- 
to.

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

Adresuokite “Keleivis,” 
253 Broad\vay, South Bos
ton, Mas?

pakvietimai rašyti anglų ir 
franeuzų kalbomis; lietu
viškai nei : ižio.

Kai jis atvažiavo pas mus 
pažįstamų kviesti, tai aš ir 
paklausiau: Kodėl tu toks 
karštas tautininkas, o ve
diesi su frai euze? Kodėl gi 
nepasirinkai sau lietuvai
tės? Juk yra gražių mergi
nų atvažiavusių iš Lietu
vos? Vikte ras ant to atsa
kė: “Visos iš Lietuvos at
važiavusios ra biednos: o 
katros jau čia pagyvenusios, 
tai visos bedievės, neina 
i bažnyčią. simpatizuoja 
komunistam-. Aš su tokiom 
nenoriu turėt reikalų.”

Taigi dabar pamatėm, ko 
verti yra tie musų “tautinin
kai.” Jeigu inigų nėra, tai 
ant tautybės jiems nusi- 
spiaut.

Nusispiovė ir Viktoras. Iš
sižadėjo net savo vardo ii 
pavardės, kad gavus sve
timtautę ir rasogos. Šliubą 
paėmė St. Boniface’o fran
euzų bažnyčioj, su mišio- 
mis ir pamaldomis. Susirin
ko daugybė franeuzių da
vatkų, nes St. Boniface’o 
mieste jų yra labai daug.

Po visų ceremonijų. Vik
toras nuvažiavo su žmona 
pas savo u -vi pasogos pa
siimti. Bet pasirodė, kad jis 
apsigavo. Vietoj didelių 
turtu, franeuzas farmeiys 
davė jam tik tuziną vištų ii 
dvi kapas kiaušinių.

Pasiėmę.- šitą pasogą. 
Viktoras sugrįžo su savo 
žmona atgal i St. Boniface’o 
miesteli. Lietuviai dabar 
juokiasi, kad už tuziną viš
tų ir dvi kapas kiaušinių 
didelis tautininkas pardavė 
savo tautą.

Bet ir tų vištų jis dabai 
jau neturi. Jos išklydo po 
St. Boniface’o krumus ir jas 
išgaudė vanagai. Kiauši 
nius, žinoma, suvalgė. Tai
gi, pasogos jau nebėra, ir 
musų didelis tautininkas 
dabar jieško susiraminimo 
pas butlegerką Jievą. Bet ir 
ta jį keikia, kolioja, kad už 
gėrimą jai nesumokėjo. Sa
ko, nešiau jam alų. nešiau 
naminę, ir da lašinių bryzą 
paspirgindavau ant petel- 
nės, kaip geram sportui, o 
jis pasielgė kaip tikras 
kiaulė.

Ir dabar Jievutė ką tik 
susitinka, tai prieš kiekvie
ną šlovina šitą tautininką, 
kuris ir savo tautininkvstę 
pardavė, i už munšainą ne
užmokėjo.

Visase ceremonijose 
dalyvavęs.

“Keleivio” Kalendo
rius 1938 Metams.
Kalendorius jau baigia

mas ruošti ir dabar jau lai
kas jį užsi- kyti. Prisiųsda- 
mi už “Keleivj” prenumera 
tą, pridėkite 25 centus ir pa- 
žymėkit. kad tai už Kalen
dorių. Ka< anksčiau bus už
sisakęs, tai greičiau gaus 
Kalendorių.

1938 met; Kalendoriuje 
tilps labai - aug naudingu 
patarimų, nurodymų ir vi
sokių “sekretų” mechani
kams, amat r.inkams, mote
rims, farmeriams ir namų 
savininkams.

BAISIOS SALOS PILNOS 
KALINIŲ.

Rašo Džiaksmo Kasta.

Mano suėmimas buvo tik 
vienas iš tūkstančių. Musso- 
linis, laimėjęs karą su Etio
pija ir tuo budu sustiprinęs 
savo jėgas prieš antifašis
tus, pasibaigus tam karui, į- 
sakė suimt tūkstančius žmo
nių. Visi Italijos kalėjimai 
buvo pilni prigrūsti kalinių, 
šimtus politinių kalinių, to
kių kaip aš, išvežė į baisias 
salas. Politinius kalinius 
pradėjo gabenti net i pačias 
baisiausias mažas, uolotas 
saleles, kuriose anksčiau 
buvo laikomi vien tik krimi
nalistai.

Iš pradžių mane nugabe
no i labai prigrūstą kalinių 
Foggia kalėjimą, Neapolio 
pietinėj daly. Šiame kalėji
me blogiausiose sąlygose aš 
buvau laikomas nuo 1936 
metų kovo 16 iki birželio 25.

Birželio 17 man pranešė. 
4^ad su sekančia kalinių par-

Tautininkų ‘Prezen- 
tas Lietuvos Žmo

nių Kalėdoms.
Trys nauji generolai ir 40.- 

000,000 litų daugiau mo 
kesčių.

Tautininkų propagandos 
agentūra T S B (Talkos 
Spaudos Biuras) praneša 
savo Biuletiny Nr. 479, kad 
šiomis dienomis Antanas 
Smetona padaręs 3 naujus 
generolus. Į brigados gene
rolo laipsni jisai pakėlęs 
pulkininką Stasį Raštikį, 
pulkininką Joną Černių ir 
pulkininką Antaną Gustai
ti-

“Be to, eilė kitų karinin
kų pakelta Į aukštesnius 
laipsnius,” sako šitas biule- 
tinis.

Aukštesnis karininko lai
psnis reiškia aukštesnę jam 
algą, o aukštesnė alga reiš- 

1 kia didesnius ūkininkams 
mokesčius ir didesni jiems 
vargą.

Ir tas pats biuletinis pra
neša, kad ateinančiais 1938 
metais Lietuvos valstiečiai 
turės sumokėti tautinin
kams jau 40,000.000 litų 

(•daugiau, negu 1937 metais.
štai smulkesnės biuleti- 

nio skaitlinės:
Šiais 1937 metais valdžia 

paėmė visokiais mokesčiais 
apie 299,000,000 litų. Gi 
ateinančiais 1938 metais 
valdžios išlaidos sieksian
čios jau 340,000,000 litų, 
todėl ir mokesčių turės but 
surinkta tokia pat suma.

“Taigi ateinančiais me
tais valstybės biudžetas bus 
apie 40 milionų litų dides
nis, negu šiemetinis,” bai
gia savo pranešimą “Tsb” 
biuletinis.

Trys nauji generolai ir 40 
milionų litų daugiau mo
kesčių! Tai ve, kokį “pre- 
zentą” militaristų diktatūra 
“užfundijo” Lietuvos žmo
nių Kalėdoms!
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REIKALAUJA PAKELTI 
MUITĄ ČEVERYKAMS.

Netik čeverykų kompani
jos, bet ir batsiuvių CIO 
unija pradėjo daryti Į Wa- 
shingtoną spaudimą, kad 
pakeltų muitą čeverykams, 
kuriuos visokie storai im
portuoja iš Čekoslovakijos. 
Bata esąs Čekoslovakijos 
čeverykų “Fordas.” Jisai 
mokąs labai pigiai paga
minti čeverykus. Tokie če- 
verykai, kokius Bata par
duoda Amerikoj po $1.25, 
pagaminti Amerikos dirb
tuvėse kaštuoja po $1.55. 
Dėl to, esą, Amerikos čeve
rykų dirbtuvės priverstos 
užsidarinėti ir darbininkai 
netenka darbo.

tija mane išsiųs i salas, kur 
aš turėsiu kalėti penkerius 
metus.

Birželio 25 mane, ketu
riems karabinieriams lydint, 
nugabeno iš kalėjimo į laivą. 
Ten aš sužinojau, kad mes 
plauksime į Tremiti salą, 
esančią Adrijos juroj.

Buvo įsakyta visą kelio
nės laika mane laikyti sura
kintą grandinėmis. Aišku, 
kad tuo budu mane dar la
biau norėta pažeminti, nes 
juk atviroj juroj pabėgti iš 
laivo neįmanoma.

Tačiau mane lydėjęs sar 
gvbos viršininkas buvo hu- 
maniškas žmogus.

—Aš nenoriu jūsų sura
kinti, — pareiškė jis man. 
—Savo atsakomybe aš jus 
palieku laisvą.

Tremiti pasirodė esanti 
maža, uolota salelė, kurioj 
nebuvo nei primityviškiau- 
sių patogumų žmonėms gy
venti.

Šioj salelėj buvo dvi kali
nių stovyklos: vlnoj 300 
politinių kalinių, o kitoj a- 
pie 100 kriminalinių.

Salelėj mes turėjom net 
tam tikrą “privilegiją”—ga
lėjom naudotis pratimų aik
šte — siaura, nedidele gat
vele, apie 200 metrų ilgio, 
kur visiems 300 kalinių bu
vo leista per dieną vaikš
čioti.

Būdamas šioj skurdžioj 
salelėj, aš pradėjau rengti 
planą, kaip iš jos pabėgti.

Pagaliau po daugelio nu
sivylimų ir keliate pavojin
gų šliaužimų, kelias į laisvę 
atrodė jau prirengtas. Aš 
viską taip sutvarkiau, kad 
man teliko prišliaužti prie 
parengto laivelio ir juo pa
sileisti skersai Adrijos jurą
į Jugoslavijos krantą, kur 
manęs laukė draugai.

Kai jau atrodė laisvė vi
sai matoma, prieš pat mano 
akis, man teko pergyventi 
didžiausią nusivylimą. Pra
nešė, kad mane perkelia Į 
kitą salą, Į pačią baisiausią 
Lampeduzos salą, iš kurios 
pabėgti, visi buvo įsitikinę, 
nesą galima.

Be to, aš žinojau, kad toj 
salelėj buvo laikomi vien 
tik kriminalistai, kurių dau
gumas “užkietėję” Sicilijos 
banditai ir kad toj saloj 
pats žiauriausias kalėjimo 
režimas politiniams kali
niams.

Kai mane iš Tremiti salos 
išvežė, ten vėliau atgabeno 
dar 1,200 politinių kalinių. 
Manau, kad ten, esant to
kiam kalinių skaičiui, sąly
gos buvo baisiausios.

Po keturių dienų kelionės 
mane atvežė į Lampeduza. 
Kelionėj mane lydėjo ir 
saugojo taip pat keturi ka
rabinieriai, kurie buvo to
kie pat humaniški, kaip ii 
tie, kurie mane anksčiau ly
dėjo i Tremiti salą.

Lampeduzos saloj aš bu
vau pirmas politinis kali
nys, tačiau per trumpą lai
ką ten privežė daugiau kaip 
tūkstantį politinių kalinių ir 
padarė koloniją.

Vieną dieną į šią salelę 
atplaukė vieno prekinio lai
vo kapitonas. Man teko su 
juo pasikalbėti, nes jis žino- 
io dėl ko aš joj atsidūriau. 
To kapitono brolis buvo jū
rių karininkas ir tarnavo 
viename karo laive, kuris 
1937 m. kovo mėnesy lydė
jo Mussolinį Į Tripolį.

Kai italų laivai artėjo, jis 
man pasakojo, prie Maltos 
(anglų valdomos salelės. 
Viduržemio juroj), Musso- 
linis išėjo į denį ir pastebė
jęs karininkus staiga smar
kiu balsu jų paklausė:

—Kiek laiko reikėtų
mums užimti Maltą?

Ant denio vyravo tyla.
—Ponai. — tęsė toliau 

dučė, — aš matau, kad jus į 
įpie tai nebuvot nei galvo
ję. Tačiau aš apie tai galvo

jau ir galiu jums pasakyti, 
kad čia mes sugaištumėm 
tik keturias valandas.

Rugpiučio 14 aš buvau 
nustebintas, kai mane salos 
viišininkai pakvietė būti 
vertėju. Mat, keli ispanų ju
rininkai buvo atvežti į šią 
salelę.

Jų laivas, kuris plaukė iš 
Sovietų Rusijos į Ispaniją, 
praėjusią naktį buvo torpe
duotas už 40 juros mylių 
nuo Lampeduzos. Vien tik 
kapitonas ir 11 jurininkų 
spėjo išsigelbėti iš skęstan
čio laivo. Auštant juos pa
stebėjo italų naikintuvas ir 
kaip politinius atvežė į šią 
salą.

Tuojau pažinau kapitoną 
Chozę Lopezą. Aš buvau 
prieš daugelį metu su juo 
susipažinęs. Laukdamas, 
kol aš galėsiu išversti jo pa
reiškimus italų valdinin
kams, jis pasakojo man vi
są istoriją.

Aš nustebęs sužinojau, 
kad kapitonui ir jurinin
kams buvo pastatytas ulti
matumas: jie turi pasirašyti 
dokumentą, kuriame pasa
kyta, kad jie nežino kokios 
tautos povandeninis laivas 
paskandino jų laivą, arba 
juos išduos Frankui, kur tik
rai jų laukia mirtis.

Jie pasirašė tą dokumen
tą ir buvo išvežti, stipriai 
kaip kaliniai saugomi, į 
Madalenos salą, Saldini jos 
pakrantėse, kur. gal but, jie 
ir iki šiolei tebėra laikomi.

Gyvenimo sąlygos Lam- 
peduzoj buvo nepaprastai 
baisios. Vandenį gėrimui 
tik vieną kartą per sąvaitę 
atveždavo garlaivis iš Sici
lijos. Bet iis būdavo toks 
blogas, sugedęs, kad aš mie
liau gerdavau suių salos 
šaltinių vandenį.

Laimei, mano šeima galė
davo man prisiųsti šiek tiek 
ninigų. Tuo budu aš galėjau 
išsinuomoti lūšnelę ir joje 
įsitaisyti lovą ir nusipirkti 
maisto stovyklos valstybi
nei krautuvėj.

Mažiau laimingi kaliniai 
kasdien gaudavo nuo 4 iki 6 
lirų (apie 20c.). Beveik vi
si šie pinigai vėl grįždavo 
valstybei, nes kaliniai turė
davo pirkti sau maistą val
džios laikomoj krautuvėj.

Savo bustuose mes tūrė
tom būti nuo 6 vai. vakaro 
iki 7 vai. ryto. Tuo laiku iš
eiti iš lūšnos buvo uždraus
ta. Dienos metu mes galė- 
iom vaikščioti po tuščia, ny
kią salą. visuomet šūvio to
lumoj nuo sargybos linijų ir 
nerizikuodami mirtimi mes 
negalėjom nei žingsnio į- 
žengti Į uždraustą terito
rija.

Klimatas ten yra baisus ir 
man būnant neiškrito nei 
vienas lietaus lašelis.

Mano mažoji dukrelė, ku
ri rengėsi iškeliauti iš Itali
jos, prašė . leisti atvykti į 
Lampeduza pasakyti man 
sudiev. Toki leidimą ji bu
vo gavusi, bet kaž kuriuo 
budu apie tai sužinojo Mus
olinis ir leidimas buvo at
šauktas. Ji išvažiavo manęs 
nenamačiusi.

Kiekviena diena atvežda
vo vis nauju politinių kali
niu. Ju atveždavo vis dides
niais ir didesniais kiekiais 
ir gaila būdavo į juos žiūrė
ti, kai jie lipdavo Į kranta, 
grandinėmis riide’ėmis eilė
mis surakinti. ’ kaip kokie 
didžiausi kriminalistai.

Paskutinėmis dienomis 
prieš mano pabėgimą, aš 
girdėjau diskutuojančius 
salos valdininkus, kad Lam- 
neduzoj netrukus burianti 
daroma juros ir oro laivynu 
bazė ir kad visi kaliniai iš 
jos busią evakuoti.

Southboroj, netoli nuo 
Bostono, šį antradieni 4 gin
kluoti banditai pagrobė tio- 
ka. kuris vežė $6,000 vertės 
šilku.
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Massachusetts Lietuvių Draugijų Komi
teto Konferencijos Protokolas.

Konferenciją atidarė or- sur vieiningas, geras ir entu- 
ganizatorius St. Miehelso- ziastiškas. Visų raportai su 
nas 1937 metu 5 gruodžio pagyrimu priimti. Nauji su
rytą, South Bostono Lietu- manymai: pakeltas klausi- 
vių Salėj, ir paskyrė i man- mas apie steigimą lietuvių

KELEIVIS, SO. BOSTON Penktas Puslapis

Čia Puvo Nugalabyta 12 Moterų.

datų komisiją: Galgauską 
iš Norvvoodo, Sukackienę iš 
Worcesterio ir Zabitį iš 
Cambridge.

Kol komisija priėmė i’ 
sutvarkė mandatu’, St. Mi
chelsonas referavo delega
tams apie dabar esamą po
litinę ir ekonominę būklę 
Lietuvoje ir ką šiuo žvilgs
niu turėtu veikti organizuo
ti Amerikos lietuviai. Po sa
vo kalbos jis pakvietė eilę 
delegatų iš skirtingų kolo
nijų, kad išreikštų savo nuo
mones.

Mandatų komisija prane
šė, kad pribuvo 64 delega
tai, atstovaujantieji 51 
draugiją su 7,500 narių.

Rubikas iš West Hanove
rio priimtas pilnu delegatu.

Svečiams suteiktas pata
riamas balsas.

į konferencijos prezidiu
mą išrinkti: pirm. Žalimas 
iš Worcesterio, vice-pirm. 
Dr. Repshis iš Cambridge, 
užrašų rast. Zavis iš Bosto
no.

Org. St. Michelsonas pa
darė pranešimą, kas buvo 
nuveikta vienų metų laiko
tarpy, nuo praeitos konfe
rencijos iki dabar. Darbuo
tė susidėjo iš propagandos 
ir organizavimo Amerikos 
lietuvių kovai prieš fašiz
mą, už atsteigimą demokra
tijos Lietuvoje, kėlimo pini
gų tos kovos finansavimui 
ir teikimui pagelbos polit-

kalbos mokyklėlių. Apsvars
čius. šis reikalas palikta vie
tos komitetams.

Pakeltas klausimas apie 
politinių kalinių Lietuvoj 
šelpimą. Konferencija pa
reiškė pageidavimą, kad bu
tų surasti budai greitai juos 
sušelpti. Taip pat pasisakyta 
už intensivesni spaudimą de
mokratijos gražinimui Lie
tuvoje. S. Michelsonas iškė
lė naują obalsi. Sako, yra 
obalsis “Mes be Vilniaus 
nenurimsim,” bet mes pa
statytom kitą obalsį: “Mes 
be Demokratijos nenurim
sim.”

įnešta ir užgina, kad pi
nigai butų siunčiami Lietu
von per Amerikos Lietuvių 
Kongreso Centro Komitetą.

Įnešta ir vienbalsiai už
gina, kad Mass. Lietuvių 
Draugijų konferencija pa
geidauja, kad 1938 m. butų 
šaukiamas visos Amerikos 
Lietuvių Draugijų Kongre
sas.

Nutarta rengti maršrutas 
propagandos tikslams.

Konferencija pareiškė pa 
geidavimą

žmogžudžių sindikato budelis Weid- 
poiicija rado čia 12 moterų drapa- 

atvaizdas parodytas čia kairėj

Čia parodytas "mirties namelis,” kur Francuzi <- 
mann’as žudė moteris, šiomis dienomis Parvžiat - 
nas ir New Yorko šokinės Jean de Covert lavoną. J 
pusėj. Ji nuvažiavo iš Amerikos Į Paryžių ir 6 mt... ,- ai atgal prapuolė be jokios žinios.
Jos kūnas dabar buvo rastas šiame namely pakistas pu gonkų grindimis. Tas žmogžu
džiu sindikatas prisiviliodavo jaunas ir gražias moteris, o pasinaudojęs jomis, žudy
davo. Budelio darbą atlikdavo vokietys vardu \Veidman. Dabar jis areštuotas.

Serbų Tautininkai 
Smaugia Brolišką 
Chorvatų Tautelę.

Serbai ir chorvatai (kroa
tai ) yra to paties kraujo sla
vai. Prieš pasaulini karą 
chorvatai buvo po Austro- 
Vengrijos valdžia, o serbai 

kad musų loka- turėjo savo nepriklausomą

'daug mergaičių, užrakino iš 
: lauko visas universiteto du
ris ir ištisas keturias valan
das rektorius, profesoriai ir 
dalis studentų buvo jų kali 
niais.

Studentai dainavo anti- 
serbiškas dainas ir šaukė: 
“Šalin diktatūra!” “Lai gy
vuoja demokratija!” Prie 
jų demonstracijų prisidėjo

liniai komitetai stengtųsi valstybėlę Balkanuose. Po didelės minios, 
veikti platesne papėde, bu- karo aliantai Austro-Veng- Daktaras Maček, chorva- 
tent, dirbtų ne vien politinį, rijos valstybę suskaldė ir tų lyderis, jugoslavų prem- 
bet ir kulturinį darbą. visas slaviškas tauteles pie- jerui Stojadinovičiui pa- 

Konferencija nutarė pa- tuose prijungė prie Serbi- siuntė atvirą laišką, kuria- 
sveikinti su $25.00 auka j°s> sudarydami is jų vieną rne rašo, kad chorvatų tauta 
Lietuvių Savanorių Pulką. Jugoslavijos valstybę. (Ju- priešinsis kiekvienam vy- 

goslavija reiškia Pietų Sla- riausvbės jėgos pavarto jl- 
viją — jug slavų kalboj rei- raui prieš juos.
škia pietus.) j_____________

Tuo budu prie Jugoslavi- 
vvorces- jos pateko ir chorvatai. Bet 

serbų tautininkai, būdami 
Konferencija pasisakė už skaitlingesni ir įsteigę Ju- 

rėmima operetės “Kome- goslavijoj savo tautininkiš- 
villio Varpai.” ką diktatūrą, tuoj pradėjo agitacija už pįSrtijo

Įnešta ir užgirta, kad smaugti mažesnes slavų ’ymą. Siūloma prašalinti 
Mass. L. D. K. butu padi- tauteles, nežiūrint kad jos iš jos vadovybės buvusį 
dintas nuo 7 iki 11 nariu, yra jiems giminingo krau- prezidentą Hoove.į ir bu- 

Komiteto rengto pikniko, Komitetas likosi išrinktas iš jo. Daugiausia yra perse- vusį kandidatą į i'rezideri- 
kuris buvo Maynarde ir da- 6 senų nariu: Michelsono, klojami chorvatai'. tus Lanęjoną.

kovojantį Ispanijoj 
į fašizmą.

prieš

Konferencija pagerbė at
sistojimu žuvusi Ispanijoj

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieš! a • svori rio .1 >N 

ŠAL'SKO, jjs pirmiau gyvei. 
ton, Me. Pi a a ats. auk 
svarbu rei a 4. Kurie ž n>t
1 anda i, ma onėkit p anešt jo 
są, bu- ii d de iąi As 

Zofija Ku:
43J2 — 6th a ve

> M.I- 
L?wir-

ur:u 
kur jis

aure-
leKir.ga. I 1,

ta»s’ a tė
, So. Sea.tle. Wa h.

Pajieš'au pusbrolio JONO BRO- 
GIO, Rudam no.- parapijos, R įdelbs 
kaimo. f’ a tau atsišaukti, nes yra 
svarbus reikalas. Jei kis ji žino pra
šau man pianešti. 1 usiu dėl inga-.

J''ozą K'-ršulis (1)
775 E. 19th st., Paterson, N. J.

APSIVEDiMAI.

Pajješkau apsivedimui vaikino ar
ba našlio api" 50 metų, tik negi“- 
tuoklio. Esu pasiturinti. Atsišaukda
mi prisius’;ite ir savo paveikslų. Au
re- uol it taip: A. B. (2)
253 Broadway, So. Boston, Mass.

.1

kaliniams Lietuvos tauti
ninkų kalėjimuose. Be to, 
buvo teikiama pagalba ls-įnuo fašistų kulko 
panijos liaudies kovotojams į terietį drg. Baublį, 
ju sunkioje kovoje su kru
vinuoju fašizmu. Raportas 
vienbalsiai užginąs.

Org. pagelb. Ig. Kubiliu
no raportas iš atsibuvusio 
Mass. Lietuvių Draugijų

REPUBLIKONAI

da

ai NORI 
“IŠVALYT” SAVO 

PARTIJĄ.
Republikonuos praside- 

vis didesnė ir didesnė

RUSIJOJ PRAPUOLĖ
PORA AMERIKONU.

Šiomis dienomis Sovietų 
Rusijoj misteriškai dingo 
nuvykęs tenai iš New Yorko 
Donaldas Robinsonas su 
žmona. Washingtono val
džia jau kelis kartus teira
vosi apie jų likimą, bet iš 
Maskvos vis atsakoma, kad 
Sovietų valdžia neturinti 
jokių žinių apie juos. 

TĖMYTINA.
KACHAN’S SALVE (Mostis) nau

ja ir dideliai skirtinga GYDUOLE 
tiems žmonėms, kurie kenčia nuo 
EGZEMA (nupuškimo), Poion Ivy, 
Atheletes (sutrukimo ir niežulio ko
jų pėdų*, nuo nepagydomų niežulių, 
:r nuo daugelio kitų išbėrimų, toji 
MOSTIS lakai pasekminga gyduolė. 
Kaina tos MOSTIES 70c. prisiun- 
čiant Money Orderį, C.O.D. 80 centų. 
Tą Stebėtiną Mostj galima gaut pa- 
sašant pas:

KACHAN LABORATORIES, 
NORTHBORO, MASS.

apva-

ve $1,099.45 pelno, priim
tas su pagyrimu.

Užrašų rast. K. Barčienės 
raportas vienbalsiai užgir- 
tas.

Ižd. J. Virbickas ranorta-

Barčienės, Virbicko, Kon- Todėl Jugoslavijoj, kurią 
trimo.Anestos,Dambrausko, valdo serbu tautininkai, da- 
ir iš 5 nauju: Grybas. Jes- bar verda tikra pekla, 
kevičius, žalimas, Zabitis, Kalp praneša Anglijos

4. a. - r •• “News Chronicle” specia-Prnmtos trjs įezoliucijos, korespondentas, chorva-■m**-, ne ftlnc C’itonrlmn orel/i . . 7 . .
tų pasipiktinimas tautimn-vo, kad pas jį randasi $144.- kurios tilps spaudoje atski 

04. Pridėjus Maynardo pik- įai. 
niko pelną, kuris yra pade-! 1. Rezoliucija už amnes-
tas banke atskirai komiteto tija politiniams kaliniams, 
vardu, $1,099.45, iš viso1 2. Prieš fašizmą ir už at-
Mass. Lietuviu Draugijų steigimą demokratijos Lie- 
Komitetas turi $1.243.49. tuvoje.
Raportas vienbalsiai užgir- 3. Kaip mes turime orien- 
tas. tuotis kulturiniuose klausi-

Kontrolės komisijos: B. muose.
Kontrimo ir Dambrausko. ■ Konferencija užsidarė
finansų rast. V. Anestos ir pakilusiu upu.
pikniko gaspadoriaus J. Jes- Užrašų rast. S. Zavis.
kevičiaus raportai vienbal------------------
šiai užgirti. Shenandoah. Pa. — Šio-

Skaitvta pasveikinimo te- mis dienomis čia širdies li- 
legrama konferencijai nuo ga mirė d-ras Martinas Pet- 
Amerikos Lietuviu Kongre- rika, da jaunas lietuvis ge
so Centro Komiteto iš Čhi- dytojas.

“Draugai Delegatai: Lin- NEBŪK ŽILAS

kiškajai serbų diktatūrai 
pasiekė aukščiausio laips
nio per nesenai Įvykusius 
susišaudymus Novi Grada- 
ce, kur buvo užmušti 5 žmo
nės.

Visomis priemonėmis cen
zūra stengiasi, kad užsienis 
nieko nesužinotų apie tai, 
kas čia vyksta. Tačiau ži
nios vistiek patenka į už
sienio spaudą. Ypač didelis 
priešserbiškas judėjimas y- 
ra chorvatų studentų sluok
sniuose. “Aš pats savo aki
mis nepersenai mačiau sen
sacingus incidentus Zagre
bo universitete,” sako ko
respondentas. Chorvatų stu- 

1 dentai, tarp kurių buvo

Pajieškau 
Kauno gub.

brolio JONO BABICKO, 
Laukminiškiu sodžiaus.

(Čia jo paveiks'as) 
jyveno Argentinoje, 1916 metais.

Prašau ji arba io vaikus atsišaukti. 
Kas žinot apie jį, prašau pranešti, 
už ka tariu širdingų ačiū.

Elzbieta Babiekaįtč-Cilcus 
9 Kinsman st., Lowell, Mass.

PARSIDUODA FARMA
ROCKWOOD, N. Y.

42 akeriai žemės, bsveik visa dir
bama, 7 kambarių namas, naujas viš- 
tininkas, ant gero kelio, visai mies
tely, prie škulės ir storų, bažnyčios; 
elektros šviesa, ant kelio, apšviečia i 
visą namą. Kurie norite pirkti far
mą, pirkite dabar ir gaukite gerą ! -----------------------------------------------------
farmą pigiai. Labai gera vieta biz- : Pajieškau brolio Salemono Pranai- 
niui ir geresnės vietos farmai negai čio, paeina iš Višakio Rudos, Suval- 
but. Pirkite pigiai. Du seni žmonės Į kijos. Prašau jį patį at-išaukti. Jis 
ant farmos ir nor būtinai parduot Ta ’ gyveno Gardner, Mass., iš ten išva- 
farma yra New Yorko valstijoj, Fui- į žiavo kur apie Chicaga- Kurie žinote 
ton County. Norint daugiau paaiški- kur jis randasi, malonėkite pranešti 
nimų, rašykit angliškai. , man jo tikrą adresą, busiu labai dė-

ĄVILLIAM KVEDERAITIS, kingas. Krank Pranaitis (2)
ROCKWOOD, N. Y. ‘ 1654 N. Emerson st., I’ortland. Ore.

LAWRENCE, MASS.

SAKA V KIA U S VA IIK ETA S 
NAUJOJ VIETOJ

Visokiu Žolių
Ramunių, Liepžiedžių, Čiobnalių, 

Kaštavolo. Debesylo, šaruočio, Truk- 
žoiių. Valerijonų, Našlelių, Katmėčių 

pakelį. 
60c.

-»C. uzir daugybė
Gerrati'ios Trejos-devyncvios 
3 pakai už $1.20.

1 Gaukit žolių surašą, atsiunčiant 
10 centų. M. žl K A1TIS.

SPENCERPORT, N. Y.

LINKSMU KALĖDŲ |
IR LAIMINGU NAUJU METU
Linki visiems musų draugams Kostumeriams

STRAND CAFE
Šventėms pietus bus Specialiai prirengti.

Lavvrence Sakavičiaus Nau- biznierius, nes jau 27 metai biz- 
jas Marketas buvo formališkai nyje. Jis ?imė Lietuvoje ir at- 
atdarytas po numeriu 298 Park važiavęs Amerikon 1907 m. per 
Street. Atidarant puikiai ireng- ilgus metus dirbo vietos marke- 
tą krautuvę draugai prisiuntė tuose. 1919 m. jis atidarė savo 
daugybę gėlių, sveikinimų ir krautuvę po num. 245 Park St., 
viskas puošniai store buvo iš- ir per 18 metų jis vedė biznį su 
dėta. aukštu pasižymėjimu. Visokis

Kad įrengus Marketą tikrai tavoras būdavo jo krautuvėje 
moderniškai, savininkui reikėjo šviesus ir aukštos rūšies, o kai- 
nupirkti visą namą. ’ nos prieinamiausios.

Į naujai įrengtą Krautuvę į- ‘ jonas Sakavičius yra na - 
taisyta mederniškiausi Hill iš- ryS daugelio lietuviu pašelpiniu 
dirbystės šaldytuvai, paran- draugijų. J,s gyvena su savo 
kiausi “Show Keisai” ir pui- žmona ir .suiium Antanu, 153 
klausios išdėstymui prekių len- Exchange St.. Lawrence. 
tynos.

JONAS SAKAVIČIUS savo 
draugams pasakė:Pono Sakavičiaus Naujas 

Marketas vienas iš gražiausiai 
įrengtų Lawrence su geriau
siais ir higieniškai užlaikomais 

rt n ~ ~ t. a sa s aak a x x a s^sx.a ssįsglKsgzį produktais, kurių kaillOS sulyg
jųjų gerumo yra prieinamiau- 
sios.

Nepaisant iškaščių. mažiau
sios smulkmenos nebuvo pralei-

< 374 W. Broadway. South Bostone.

Visiems musu draugams Kostumeriams linki 
GEORGE MASILIONIS

LINKSMŲ KALĖDŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Švenčių proga visokie valgiai bus specialiai paga
minti. Prašome užeiti.

BR0A1AYAY C AF ETERI A
377 Broadway. South Bostone.

'K
X
X

“Aš užsakiau daug Kalakutų, 
žąsų, Ančių ir Paršiukų iš N. H. 
šventėms. Mano kainos bus že
mos sulyg geriausio tavoro ir 
aš žinau, kad žmonės, kurie at
keliaus iš apielinkės miestų ir 
užeis į musų Krautuvę, bus

stos, kurios duotų Sakavičiaus pilnai patenkinti musų patarna- 
kostumeriams greičiausią pa- vimu, nes musų darbininkai 
tarnavimą ir užvis geriausią i mielai ir noriai jums patarnaus, 
tavorą. Aš ir musų darbininkai linki vi-

Jonas Sakavičius, savininkas siems LINKSMŲ KALĖDŲ IK 
Naujo Marketo, yra patyręs LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ.”

tome jųsų konferencijai ge
riausių pasekmių svarbiau
siame iusų darbe už atstei- 
gima demokratijos Lietuvo
je. Ir tinkamai paminėkime 
dvidešimtas Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuves, 
surinkdami šimtą tūkstan
čių Darašu no amnestijos 
peticija.—L. Jonikas.”

Be to, gautas pasveikini
mas nuo So. Bostono senu
kės kovotojos Antanuk, su 
$1.00 auka kovai prieš fa
šizmą.

įnešta ir padaryta valan
dos pertrauka pietums.

Po pietų Dr. Repshis tu
rėjo sesiją apleisti, todėl io 
vieton vice pirmininku iš
rinkta M. Matonis iš Haver- k®. a[b? p’5'skanufia. pJaa?aN 'l™, .... »ti taiso žilus plaukus koki bu-
hl’llO. /o, bet nėra dažai. Nėra nieko u?

So. Bostono, jas geresnio i .i šiol išrasta Specialia;
supažindinimui pasiūlome didel) $2.0<

IšRODYK JAI NES NE

X
Stebuklingos Gyduolės. Kurios 
naikina zilima. Plaukų slinkimą it 
Plaiskanas. šias gyduoles privalėti 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen

X X XX X X S XXX S X XX X X X X X XX X X X XX X X XX X XX X X X X X X X XX XX xx’5

VISIEMS LIETUVIAMS LINKI

LINKSMŲ KALĖDŲ
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

BLINSTRUB'S

i S 1:7 S? S: 15 Ii Ii £ S;:

PRANEŠIMAS
R

•’a

WORCESTER, MASS.

CHESNEY’S
CANTEEN

(J and

Stoughtono,
Brocktono, Haverhillio. Nor- pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir Į I 
woodo, Hudsono. Camtrid- sutaupyk dolerį. Jeiipj nebusite pilnai Į } 

_ dr x • tv • i patenkintas, jums pinigai bus sugrą-3US, WorCCSteriO, Briclgc- įjnti. Reikalaujame agentu, 
tvaterio ir Ūkininkų cąjun- VALORTONE HERB CO.,

GERIAUSI IŠSIGĖR1MAI 
IR VALGIAI, 

i Visokia Degtinė. Likeriai, Vynai 
J ir visokių išdirbysčių ALŪS.
I VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.

gos delegaciios raportavo iš i’ept t.
fa\ o apylinkių. Veikimas vi- P. O. 54, Danville, III.

PATARNAVIMAS GERAS:
• Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS” 
J pavieniais numeriais
‘,90 MILLBURY STREET

WORCF.STER, MASS.

KALĖDŲ DIENOJE VALGIA! SPECIALIAI PRIRENGTI— 
GERIAUSI BOSTONE: KAINA STEBĖTINAI ŽEMA.

Kas mylite gardžiai pavalgyti,
Užeikite pas Blinstrubą.

VAIDOVILIS-ELOOH SH0W
KABARETAS. DAINOS, ŠOKIAI!

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNIS
40—50 ypatų Dalyvauja parengimuose vakarais.
Garsi Muzika. Draugiškos vakaruškos. Visiems daug niagumo. 

Kurie nori turėt tikrą PASISMAGINIMĄ,
UŽEIKIT PASISVEČIUOT PAS BLINSTRUBUS

Kampas D STREET ir BR0AI)WAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

GERB. LIETUVIAMS PRANEŠAME, KAD

SAKOVICZ’S
MARKET

PERKELTAS NAUJON VIF TON

298 Park Street, Kan,P Spruce St.
LAWRENCE. MASS.

‘•d

■’2
i
& ■

fe
£

UŽLAIKO VISOKIUS VALGOMUS l'ROIH KTLS, 
VISOKIOS RŪŠIES MĖSĄ ir PAUKŠTIENOS.

Ir visados kainos žemiausi >s.

I^abai didelis pasirinki mas visokių > ilgių Šventėms

Telefonas: 26097

I
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Lietuvių Laisvamanių Etines Kult. Draugijos 
Suvažiavimas ir Priimtos Rezoliucijos.

Moterims Pasiskaityt
SKYRIŲ TVARKO 

________ M. M1CHELSONIENĖ.

Kaip jau visuomenei iš, 
spaudos yra žinoma, gruo
džio 4 ir 5 dienomis, 1937 
metų, Chicagos mieste atsi
buvo pirmas Amerikos Lie
tuvių Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugijos suva
žiavimas.

Suvažiavimas praėjo kui 
kas sėkmingiau, negu jo 
šaukėjų buvo tikėtasi. At
stovauta šešios laisvamanių 
gyvuojančios kuopos, kurios 
atsiuntė 26 atstovus. Prie jų 
dalyvavo su sprendžiamu 
balsu 6 broliški delegatai: 
nuo Chicagos Lietuvių Tau
tiškų kapinių, nuo Lietuvos 
Jaunimo Kultūrinio ratelio, 
nuo Rokiškėnų Kliubo (jis 
nusitaręs priimti laisvama
nių draugijos vardą) ir nuo 
vienos ALDLD. kuopos. Vi
so delegatų buvo 32.

Suvažiavime kritiškai per
žvelgta buvusių laisvama
nių organizacijų nepasise
kimai, būtent, Laisvamanių 
Susivienijimo, Lietuvių Lai
svamanių Sąjungos ir Lie
tuvių Federacijos. Nutiesta 
naujai draugijai tvirti pa
grindai. Priimta Įstatai ir iš
rinkta Centro Komitetas iš 
11 asmenų.

Draugijos pirmininku įs
linkta H. Jagminas: sekre
torium — J. J. Pranskus; 
iždininku — St. Dambrow. 
I švietimo komisiją Įeina: 
A. Metelionis iš Detroito. 
Dr. J. N. Simans iš Cleve
lando, J. Jukelis, J. Yuknis 
ir A. Jocius iš Chicagos. 
Kontrolės komisijon Įeina: 
J. Misevičius, A. Maziliaus
kas ir J. M. Bručas, visi iš 
Chicagos.

Suvažiavimą nuoširdžiai 
telegrama pasveikino Lie
tuvos Laisvamanių Etinės 
Kultuios Draugijos centras 
iš Kauno. Musų draugija 
nors ir pasilieka savystovė 
organizacija, bet nutarė 
glaudžiai bendradarbiauti 
su Lietuvos laisvamanių 
draugija ir ją paremti mo
raliai ir materialiai.

Taip jau draugija nutarė 
jungti savo judėjimą su vi
sos liaudies ir ypač darbo 
žmonių judėjimu, kas pa
dės jai plėstis ir užtikrins 
jos gyvenimą.

Žemiau telpa suvažiavi
mo priimtos rezoliucijos.

Politinių kalinių paliuo- 
savimas.

Mes, Amerikos Lietuvių 
Laisvamanių Etinės Kultū
ros Draugijos atstovai, su
važiavę Į pirmą draugijos 
suvažiavimą, gruodžio 4 ir 
5 dienomis, 1937 m.. Chica
gos mieste, reikalaujame 
Lietuvos valdžios suteikti 
tuojautinę ir besąlyginę am
nestiją politiniams kali
niams. kurie Įkalinti už ko
vą dėlei ekonominės žmo
nių būklės gerinimo ir dėl 
demokratinių liaudies lais
vių.

Įvedimas civiiės metri
kacijos.

Lietuvių Laisvamanių 
Etinės Kultūros Draugijos 
pirmas suvažiavimas, Įvy
kęs gruodžio 4 ir 5 dieno
mis, 1937 m.. Chicago, Ilk, 
Lietuvių Darbininkų svetai
nėje, 10413 So. Michigan 
avė., tarpe kitų klausimui 
svarstė ir civiiės metrikaci
jos reikalingumą Lietuvoje. 
Ir tuo k lau rimu priėmė se
kančio turinio rezoliuciją:

Gyvename mokslo, pro
greso ir kultūros gadynėj. 
Jau iš patylimo žinoma, 
kad visa tai greičiau žings
niuoja tose šalyse, kurių pi
liečiai turi pilną laisvę.

Kadangi iki šiol Lietuvo
je dar nėra Įvesta civilė me
trikacija, dėl ko netik ap
sunkinama žymi dalis pilie
čių, bet dar kliudoma musų 
gimtiniam kraštui žygiuoti 
aukščiau minėtais keliais, ir

ta skriauda Lietuvai daro-! 
ma didelė negarbė kulturin-: 
go pasaulio akyse.

Pažangios šalys civilę 
metrikaciją jau turi nuo se
nų laikų. Italija tą Įstatymą 
Įvedė 1870 m., ir tik fašiz
mui Įsigalėjus iis buvo pa
neigtas.

Varžymas žmonių sąži
nės, jų Įsitikinimų, yra ne 
lik nekultūringas, bet ir ža-{ 
iingas tautai veiksmas.

Todėl suvažiavimas rei-į 
kalauja Lietuvos valdžios į 
be atidėliojimo Įvesti civilę 
metrikaciją. Taip jau atskir- į 
ti bažnyčią nuo valstybės ir i 
mokyklą nuo bažnyčios.

Sveikinimas L. E. K. D. 
Lietuvoje.

Mes, Amerikos lietuviai■ 
laisvamaniai, suvažiavę i. 
pirmą Amerikos Lietuvių 
Laisvamanių Etinės Kultu- į 
ros Draugijos suvažiavimą. 
4 ir o gruodžio dienomis, i 
1937 m., Chicago, III., vien
balsiai nutarę siunčiam šir
dingą ir brolišką sveikini
mą jums, brangius vienmin
čiai, Lietuvos liasvamaniai!

Taipjau tariame nuošir
dų ačiū už sveikinimą musų 
suvažiavimui, kuri gavome 
nuo jūsų Centro Komiteto.

Mes žinome jūsų veiki
mui sunkias sąlygas ir dėlto 
juo labiau vertinam jūsų 
darbą. Dėlto pasižadam jū
sų veikimą visuomet pa
remti moraliai ir materia
liai.

Sveikinimas D-rui Jonui 
Šliupui.

Mes, Amerikos lietuviai 
laisvamaniai, suvažiavę i 
pirmą Amerikos Lietuvių 
Laisvamanių Etinės Kultū
ros Draugijos suvažiavimą, 
gruodžio 4 ir 5 dienomis, 
1937 m., Chicago. Ilk, siun
čiame Jums, Daktare, lais
vos minties pionieriau, kar
štą ir nuoširdų sveikinimą!

Sykiu mes linkime Jums 
geros sveikatos, ilgo am
žiaus, kad dar ilgai, ilgai 
galėtute vesti neatlaidžią, 
kaip ir visuomet, kovą su 
dvasiškija ir jos skelbia
mais religiniais burtais.

Užuojautos rezoliucija 
kun. M. X. Mockui.

A. L. L. E. K. D. pirmas 
suvažiavimas, atsibuvęs 4 ir 
5 gruodžio dienomis, 1937. 
Chicago, III., reiškia užuo
jautą laisvamenybės sklei
dėjui, kun. Mockui, kuris 
po ilgų metų sunkios kovos 
su prietarais, dabar jau se
natvės sulaukės ir sunkios 
ligos parblokštas, negali 
daugiau veikti.

Žinant jo sunkią būkle, 
apart užuojautos ir sveikini
me, suvažiavimas jam siun
čia -89.29, kuriuos delegatai 
sudėjo.

jon, kaip tikri karžygiai. į 
aižo fašizmu: galvą gink-. 
iais rankose.

i visuomenę ir spaudą.
Pirmasis Amerikos Lietu- • 

vių Laisvamanių Etinės; 
Kultūros Draugijos suva
žiavimas, Įvykę? gruodžio 
1 ir 5 dienomis, 1937 m., 
Chicagos mieste, pareiškia 
plačiai Amerikos lietuvių 
visuomenei, kad atskiros ir 
:ki šiol nepriklausomai vei
kusio - laisvamaniui kuope
lės susijungė i vieną organi
zaciją, kuri nuo dabar bus 
žinoma: Amerikos Lietuvių 
Laisvamanių Etinės Kultu
ves Draugija.

Suvažiavimas išrinko Cen- į 
tro Komitetą, priėmė Įstatus 
’r nutiesė veikimui planus! 
iki sekančio draugijos suva-| 
žiavimo.

Draugijos tikslas yra ben-: 
drai su visa darbo žmonija 
vesti neatlaidžią kovą prieš 
religinę tamsą ir tas jėgas, i 
kuriom religinės tamsos pa
laikymas yra pagrindiniuį 
reikalu.

Dėl suvažiavimo atsišau
kia Į laisvai nusiteikusius 

i lietuvius, kur tik prieinama, 
organizuoti A. L. L. E. K. D. 
kuopas ir dėtis prie to dide
lio, atsakomingo, sunkaus, 
bet nepavaduojamo darbo.

Draugijos Centro Komi- 
' tetas kiekvieną kuopą ap- į 
i laipins čarteriu, patarimais 
į ir reikalinga medžiaga lo- 
: kaliam veikimui.

Ta proga suvažiavimas 
i reiškia nuoširdžią padėką 
pažangiai spaudai: “Vil
niai,” “Naujienoms,” “Lais
vei,” “Keleiviui” ir “Nauja
jai Gadynei,” kurie iki 

. draugijos suvažiavimo ne- 
‘ pavydėjo savo skilčių musų 

■ atsišaukimam ir kitiem mu- 
-ų draugiją liečiantiem raš
tam.

Mes pasitikim, kad ta pa
ti spauda ir toliau mums pa
dės musų svarbiam visuo
meniniam darbe.

(Po visom rezoliucijom 
pasirašo suvažiavimo rink
ta rezoliucijų komisija.)

A. L. L. E. K. D. Centre 
pirm. H. Jagminas, 
Sekret. J. J. Pranskus. 

10413 S. Michigan avė., 
Chicago, III.

MIRĖ SKRi UDŽIAMU-• 
JŲ UŽTARĖJA.

Pasiekusi .rbingo 81
metų amžiaus šiomis die
nomis Bost mirė Mrs.
Elizabeth G. ns. žinoma
Kaip prispaus: : h* skriau
džiamųjų ūžt:, a.

Velionė bu kilusi iš
aristokratų lui >, bet, pa-j
. iškaičius sce stų litera-
uros, pamate pitalistinės
valstybės ne: 'ingumą ir
pradėjo prieš kovot. Kur
ik Įvyko tar - ■ ir kapi

talo konfliktu . velionė vi
suomet stojo -ui darbinin
kais.

1910 metais i istono plu-
.okratų tarpe ...o daug pa-.
sipiktinimo, k net spauda .
paskelbė, ka Mrs. Evans, |
aristokratų i-: ionijos gy-;
ventoja, per L uu; pikietuoja Į
su streikuoja:.kais darbi
ninkais dirbtu Roxbury.

Kuomet k ; italisti nes
spaudos repor: iai paklau
sė jos, kodėl i <ovi pikietų
eilėse, ji atsakė: “Todėl, 

i kad aš simpatizuoju darbi
ninkams. Aš tiriu, kad jie 
turi teisę organizuotis ir ko- į 
voti už pašilių1 -avimą nuo 

(savo išnaudot. u;.”
Kai Lawrer.ce’o audėjai 

vedė sunkų streiką prieš sa
vo išnaudotoj u s, Mrs.. 
Evans nuvažiavo ir jiems! 
padėti. Kaip 5:30 iš ryto ji 
jau stovėjo : ikietų eilėse. 
Suimtus streirierius ji iš- 

: pirkdavo iš kalėjimo, liudy- 
jdavo už juos teismuose ir 
įremdavo uniją pinigais. Ji 
buvo net nuvažiavus i Nevv 

į Y orką ir turčių bažnyčioje 
’ ant Fifth aver.ue pasakė 
prakalbą, reikalaudama pi
niginės paramos streikuo
jančių audėjų šeimynoms. 
Kai policija ją areštavo dėl 
teikiamos paramos strei- 
kieriams, ji smerkė val
džią kaip p -inagrobių pa
stumdėlę.

Kai karo metu Amerikoje 
kilo reakcijom siaubas ir 
prasidėjo kai uju darbi
ninkų areštai, Mrs. Evans 
daug suimtųjų išpirko iš 
Deer Islando koncentraci
jos kalėjimo i -amdė advo
katus jiems ginti.

Velionė labai rūpinosi 
Sacco-Vanzetk byla, duo
davo jų gynimui pinigų ir

kas diena sėdėdavo teisme.
1920 metais ji Bostone per 

lietų sakė atviram ore pra
kalbą. agituodama už Deb- 
są, kuri Socialistų Partija 
tuomet statė i Amerikos 
prezidentus, nois už prieši
nimąsi karui jis tuomet sė
dėjo kalėjime.

Už nenuilstamą kovą
žmonijos labui, 1933 metais 
Bostono Ford Hali Forum 
apdovanojo ją aukso meda- 
lium. Ta proga ją sveikino 
telegramomis senatorius 
La Fcllette’as, Pennsylvani- 
jos gubernatorius Pinchot, 
Norman Thomas ir kiti.

Mirdama senelė Evans 
paliko da $50,000 turto, tik 
ne giminėms, o idėjos žmo
nėms ir kapitalistinės siste
mos nuskriaustiems. Pavyz
džiui, nužudytojo Sacco 
našlei paliko 850, o teisės 
profesoriui Frankfurteriui, 
kuris be atlyginimo gynė 
Sacco ir Vanzetti, ji paliko 
8500. Savo sekretorei pali
ko $2,000. Ir tt.

“Nors mano jausmas sa
ko, kad artimiausi giminės 
jausis teisėti mano turto pa
veldėjai,” sako Mrs. Evans 
savo testamente, “tačiau 
protas diktuoja, kad mano 
pinigai ir po mano mirties 
turi būt naudojami tokiems 
pat tikslams, kokiems aš 
juos naudojau gyva būda
ma. būtent, teisingesnei so- 
cialei tvarkai kurti.”

KEPTA ŽĄSIS SU RAU
GINTAIS KOPŪSTAIS.

6-8 svarų žąsis.
Pusė kvortos raugintų ko

pūstų.
Pusė svaro lėsos kiaulie

nos.
1 puodukas sukapotų 

obuolių.
1 puodukas karšto van

dens.
1 šaukštas uksuso.
1 šaukštukas muštardos.
2 šaukštai miltų. 
Supjaustę kiaulieną ma

riais šmoteliais, sumaišykite 
■su raugintais kopūstais ir
užpylę ketvirtdali puoduko 
karšto vandens virinkite kol 
mėsa bus minkšta. Tąsyk Į- 
maišvkite sukapotus obuo
lius,- ir kemšalas bus gata
vas. Dabar paimkite pri
rengtą žąsĮ, prikimšę užsiu-

kitę ir Įdėję keptuvai! gerai 
apkepinkit laba: karštam 
pečiuje. Po tam gerai api- 
barstykit druska ir miltais 
ir, užpylę puoduką karšto 
vandens, maišyto su šaukš
tu uksuso ir šaukštuku muš
tardos, apdėkite bulvėmis ir 
gerai uždengę kepkite tol. 
kol bus minkšta.

Sunka, kurioje žąsis ke
pė, reikia duot užsipilt ant 
mėsos.

VIŠTIENA SU GRYBAIS.
Puodukas ir pusė supjaus

tytos virtos vištienos, be 
kaulų.

2 puodukai grybų.
6 šaukštai sviesto.
1 mažas svogūnas.
4 šaukštai miltų.
1 šaukštukas citrinos sun
kos.

2 puodukai pieno.
Druskos ir pipirų.
Supiaustę grybus ir svo

gūną, paspirginkit svieste 
kokias penkias minutes. 
Miltus išplakit su pienu ir 
užpilkit ant grybų ir pavi
rinkit, kol sutirštės. Dabar 
įdėkite citrinos sunką, pipi
rus ir druską, o ant pat ga
lo vištieną, ir dar pavirinki
te kokias 5 minutas. Supylė 
ant lėkštės, apdėkite karš
tais ryžiais.

Rengiant kepimui vištą 
ar kokį kitą paukšti, kuo
met jis jau gerai išvalytas ir 
gatavas kimšti, reikia visas 
vidurys gerai ištrinti su dru
ska, nes apibarsčius vien 
tik iš viršaus, druska neper
sisunkia per visą paukšti ir 
todėl kepto paukščio mėsai 
dažnai tiuksta druskos, kas 
sugadina jos skoni.

VISOKIE GĖRIMAI. 

Karštas čokoladas.
Ištirpinkit 3 šaukštus tar

kuoto čokolado paintėj ver
dančio vandens ir pavirin 
kit 10 minučių. Dabar Įpil
kite paintę riebaus pieno, 
užvirinki!, Įdėkit cukraus 
pagal skoni ir gerkit karitą. 
taip kaip kavą ar arbatą 
Gerai tinka su bet kokiu py
ragu ir labai sveika vai
kams.

Vynuogių sunka.

12 svarų vynuogių

JIS GAl’NA 17 METŲ MER
GAITĘ.

Šitas senas kuntapiis, 64 me
tų amžiaus Tiufik Nessim Pa
ša. buvęs Egipto premjeras, da- 

i bar veda 17 metų amžiaus Ma- 
; rią Huebner'aitę. Austrijos kar- 
: čemninko dukterį.

3 kvortos vandens
3 svarai cukraus
Sutrynę vynuoges, užpil

kite jas vandeniu ir pavirin
kit 15 minučių. Dabar per
koškite per iabai tankų koš
tuvą, pridėkit cukrų ir užvi- 
rinkit. Supilkit karštą i ge- 

! rai sterelizuotas bonkas ir 
gerai užkimškite. Sunka ga
lės ilgai stovėti ir ją galima 
vartoti kada tik reikia.

Jautienos sunka, (beef tea)

Supiaustyti i mažus ga
balėlius svarą geros lėsos 
jautienos, sudėkite Į prezer- 
vų stiklą (jar), užpilkite 
puoduką šalto vandens ii 
gerai užsukę viršelį virinki! 
3—4 valandas Įstatę Į puo
dą su vandeniu. Išėmę mė
sos gabalėlius duokite sun
ką gerti karštą. Labai geras 
daiktas silpniems ligoniams
ir kūdikiams.

Amerikon Atvyko Rusų Šokikų Trupė.

Užuojauta Ispanijos 
liaudžiai.

A. L. L. E. K. D. pirmas 
suvažiavimu-'- reiškia gilią 
užuojauta Ispanijos liau
džiai ir jos liaudies fronto 
valdžiai, kurie bendrai ve
da didvyringą kovą prieš 
tarptautini fašizmą, užpuo
lusi Ispanijos kraštą.

Mes, suvažiavimo daly
viai, prinažistam I panijor 
liaudies kovą, kaip kovą vi
so pasaulio demokratijos, 
laigi sykiu ir ’r tuvių tautos. 
Fašizmo laimėjimas Ispani
joj, butų smua's demokrati
jai ir pragaištis mažom ir 
silpnom šalim, ju tarpe pa
didėtu pavc’u? ir Lietuvos 
nepriklausomybei, 

į Dėlto mes ragi na m visus 
, laisvamaniu^ nuoširdžiai 
j padėti Ispanijos didvyrin- 
gai liaudžiai aukomis, užuo
jauta ir kas kuo išgali.

Sykiu mes sveikinam lie- 
, tuvius liuosnorius, kurie iš 
visų kraštų nuvykę Ispani

šiomis dienomis New Yorkan atvyko iš Mo Carlo (Frar. euzijoj) pagarsėjusi rusų šo
kikų trupė, kuri žada aplankyti 100 Amerika miestų ir tikisi surinkti $1,500,000. šia
me vaizdely parodytos trys merginos šokikės r vienas vyras. Viršuj, iš kairės į deSinę: 
Tatjana Rabučinskaja. Leonidas Masinas ir I: na Baranova ; apačioje—Aleksandra Da-

nilova.

SEZONO LINKĖJIMAI Nuo Brocktono Vertelgų 
jų dr-gams Lietuviams.

LINKĖJIMAI NUO

Johnson-Sweeney
Company

1C8 Main Street, 
BROCKTON.

LINKĖJIMAI
MAYFLOWER GANDY 

SHOP
Main Street, 
BROCKTON

Su Kalėdų Linkėjimais
LESLIE GOLD

ADVOKATAS
Cook Kdi'.dinę 

BROCKTON

LINKĖJIMAI
LIETUVIAMS MUSŲ RĖMĖJAMS

KENNEDY’S
CLOTHING-’ACCESSORiES

BROCKTON.

MR. AD0LPHE KRUSH
Nuoširdžiai perduoda Musų Draugams Lietuviams

ŠVENČIŲ LINKĖJIMUSsu Washinglon Jewelry Co.
Main Street, Brockton.

Tel. 1570
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(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

į. Leke Kaip Sakalas, Guli Kaip Laužas. Stengiasi Suorgani-! REDAKCIJOS 
zuoti Lietuvos Dva- ' ATSAKYMAI 

rininkus.

Žiauri Žmona, A’užu- Sesi Mėnesiai Kate
ri ė ir Paskandino jimo Už Dvipatystę.

Savo Vyrą.
1937 melų pavasarį Nau

miesčio valsčiuje, prie Lau- 
župio vienkiemio Nevėžic 
vanduo išmetė nežinome 
asmens labai sužalotų lavo
ną. Sraunus vanduo lavoną 
vilko Į malūną, kur jis ir su
silaikė.

Malūno savininkas A 
Kliačka apie ši vandens ke
leivį pranešė policijai. Bu 
vo išaiškinta, kad tai yra 
Prano Dilkos, Pabiržės kai
mo, Krekenavos valse, ūki
ninko lavonas.

I
Mariampoiės miesto gy

ventojas Fridrikas Paliokas 
1932 m. evangelikų-liu^e- 
rionių bažnyčioje apsivedė 
su Lidija Žitkovaite. Pagy
venęs drauge ligi 1935 me
tų, Paliokas žitkovaitę me
tė. Ir jau 1936 metais prisi
kalbino už jo tekėt, taip pat 
mariampolietę, Mariją Ko
brinskaitę, kuri žinojo Pa
lioką esant vedusį. Kaip 
liudyto jus, bažnyčion pasi
kvietė Antaną ir Anelę Pa
liokus. Šiedu dalyvaudami 
prie Fridriko Palioko ant- Floridoj šiomis dienomis buvo suruoštos orlaivių lenkt., 

pasibaigė, šituo orlaiviu lėkė lakūnas Frank Haynes. Or 
kūnas užsimušė ant vietos.

laiv i
štai, čia matome, kuo jos 
įkrito liepsnodamas ir la-

Z. Treigiui. — Katalikų 
„ . v , . . .. i sąmokslas išsprogdint Ang-
Pries Kurį laiką šiauhuo- yjos parlamentą buvo su- 
buvo sušauktas slaptas! 1605 metais. Daug

dvarininkų susi- sąmokslininkų, jų tarpe ne- 
bet susirinkimas maža kataliku kunigų, buvo 

nieko nutarti nei suvalyta Į Thames 
nuskandinta.

A. Kat&ržiui. — Ačiū už 
iškarpas, bet neturėjome 
laiko jas sunaudoti. Paga
liau, ką vyskupai ar kunigai 
kalba apie darbininkų orga
nizacijas, tai nelabai svar-

įse
Lietuvos 
rinkimas 
nespėjęs 
valdybos išrinkti, nes poli-

įcija, kaip susirinkimą be 
į leidimo, išardžiusi. Dabar 
praneša iš Klaipėdos, kad 
aną dieną Klaipėdoje, Lie- 
pojaus gatvėje, policija irgi 
užtikusi slaptą Lietuvos

upę ir

rujų jungtuvių Mariampo- 
Lavono galvos kaulai bu-h ės katalikų bažnyčioje, me- 

vo sutriuskmti. Ekspertai lagingai patvirtino, kad 
pripažino, kad nuo to Įvyko Fridrikas Paliokas nevedęs, 
mirtis. Kadangi pirmosios jung-

Bevedant kvotą paaiskė- tuvės dar galiojo, tai Ma- 
jo, kad Dilkos užmušėjas riampolės apygardos teis
yną jo paties žmona—Nas- mas šių metų lapkričio 4 d.

nubaudė

BARBORA MAMKAITIE-! “PASAULIO IŠGANYTO- 
NĖ GAVO 10 METŲ KA- JAU, GELBĖK RUSIJA:'’

TORGOS. Tokia antrašte Kauno
Kvėdarnos valsčiaus Stig-®se ,^uv0 dalinami ■ 

rėnu miestelio gyventoja. Piai kurių autoriais pas:tazija Dilkienė.
Tardoma Dilkienė kaita 

prisipažino ir paaiškino ko
dėl nužudė savo vyrą:

—Mano vyras, kurį aš nu
žudžiau, buvo visų šeimos sumažino ligi dviejų mene- kad ji turėjo kitą meilužį ii 
nepasisekimų šaltinis. Nuo-;šių. Antaną Palioką,. taip savo vyro nekentė, todėl, 
lat girtuokliavo, tingėjo pat kaip nepilnametį, 20 važiuojant sykį per mišką, 
dirbti, pasprukęs iš akių dienų kalėjimo, o Anelę ji davė jam galvon kažin 
nuolat tupėdavo pas sveti- Paliokienę vienu mėnesiu kokiu aštriu daiktu, pramu- 
mas moteris. Ką skanesnio paprasto kalėjimo, tačiau šė galvą iki smegenų ii . .
pagriebdamas joms nešiojo, abu pastaruosius Paliokus Mamkaitis tuoj mirė. Teis-į ami atsilyginti 
eikvojo mano ' ir vaiku už- nuo bausmės lygtinai atlei- mas nubaudė ją užtai 101tuos naujus įžeidimus, ren-

ŠILALĖS BAŽNYČIOJE 
APKRIKŠTYTA JAUNA 

RIETAVO ŽYDAITĖ.
šiomis dienomis Šilalės 

bažnyčioje buvo apkrikšty
ta Rietavo žvdaitė R. A. 18Fridriką Palioką _______ . ...._______________ j-?,. . o, n

šešiais mėnesiais kalėjimo, Barbora Mamkaitienė, bu- įs^“Komitetas Pro De .. . .
Mariją Kobrinskaitę trimis vo andai teisiama ir nubau-Į Tame lapelyje, be ko 1 tų amžiaus n tą pačią 
mėnesiais kalėjimo, belsta dėl savo vyro nužudy-■ ta>^ raso?ia’ kad lapkričio G dieną ji ištekėjo uz netavis- 
kaip nepilnametei bausmę mo. Teisme buvo parodyta.

dirbtą turtą.
—1937 m. kovo 30 suma

niau nuo jo atsikratyti. Va
kare, apie 11 vai., iš kažko
kios moters grįžęs jis man 
pasakė: “Gana tau, rupuže,

do, jei vienus metus nenu 
kals.

dvarininku susirinkimą. , TA , . . , . ...
Lietuvos dvarininkus į bu Darbininkai vistiek tų

Klaipėdą sukvietęs vienas jėgamaseių nek.au-'o. 
klaipėdietis ir buvę norima . Helenai Chigas. — Ačiū 
Įkurti dvarininkų draugiją;už galvosūkį, bet “Kelei- 
“Terna Union,” kurios syar-į vin” nedėsime, nes labai 
blausias tikslas — “atitai i panašus galvosūkis jau til- 

padary- po pereitam numery. Gužo- 
Pilkonio galvosūki apie 100

syti dvarininkams 
tas žemės reformos skriau
das,” grąžint, kiek galima, 
žemių, organizuoti, reika
laut atlyginimo už nusavin
tas žemes ir tt.

Tačiau Klaipėdoje su
šauktas Lietuvos dvarinin
kų susirinkimas irgi nieko 
nenuveikęs, nes policija su
kliudė ir už susirinkimą be 
leidimo surašiusi protokolą.

dolerių ir 100 gah i jų tams
ta išrišai gerai.

Levvistcno koresponden
tei.—Dėl vietos stokos šią 
sąvaitę negalėjome drauges 
korespondencijos įdėt. Tilps 
kitą sąvaitę. Prašome ir to
liau rašinėti.

J. Venskunui. — Ačiū UŽ 
linkėjimus ir pinigus.

A. Sidaravičiui. — Laiš
ką ir pinigus gavome. Labai 
ačiū.

V. Rakauskui. — Galvo- 
- u kius draugas išrišai gerai. 
Bet prie savo galvosūkio 
draugas nepridėjai paaiški
nimo, todėl laikraštin jo ne
dėjome.

T. Kučinskui. — “Rašy
kite Amerikos Lietuvių Is
toriją” ir kitką gavome. 
Peržiūrėsime.

Ainiui. — Ačiū už kores
pondenciją iš Springfieldo. 
įdėsime i sekanti numeri.fc- 4 fc. t

SLA. Nariui. — Žinią iš 
Forest City įdėsime kitą sy
kį. Ačiū, kad parašėt.

Jurgiui. — Įdėsime kitą 
sąvaitę.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

MYTAI APIE KRISTŲ
j Knygoje rasite legendas apie Kristų, 
j kaip jisai buvo įdievintas, ir kaip 
tapo Dievo sunarni.

TIKIME I KRISTŲ, todėl turime 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo pagonų pasaką apie Kristų, 

i Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar 
krikščionys vadina pagonis bedie
viais. Atrasite kad net Biblija neži
no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
jisai buvo nukryžiavotas.

MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen
tai. Galima gauti “Keleivio” afise sr- 

jba pas
T. J. KUČINSKAS.

1501 So. Union Avė., 
CHICAGO. ILL.

IŠSPROGO VYŠNIOS IR 
PRAŽYDO PURIENOS.

visos pamaldos' minėtoji žydaitė Įsimylėjusi! Dėl nepaprastai šilto rū
sčių raktai, dau- tų vaikiną, staiga dingo iš j de?¥’ . Lazdijų apylinkėj,
........................... Rietavo kartu su savo myli-! kaikunuose soduose įsspro-

muoju. Tėvai sužinojo, kad |g° vyšnios, o pievose maty- 
jų jaunutė duktė yra Šilalė- TJ pražydusių purienų.
ie, kur davatkos ją rengia Z “ “ . . ..
krikštui. Atskubėję tėvai Vamabudes girininkijos 
norėjo savo dukterį pama- miškuose žmonės mato po 
lyti, tačiau to jiems nebuvo
leista, o klebonas, nežiūrė
damas tėvų protesto, žydai
tę apkrikštijo.

Kažin ką sakytų kunigai,

—9 d. Sovietų Rusijoj už- -kio 25 melų kataliko B. E. 
daryti visi maldos namai, Žydų laikraščiai rašo, kad 
uždrausto:
atimti bažny 
giau persekiojami 
ir tikintieji.

Lietuvos katalikai, norė- 
Dievui už

kunigai

;i- metu sunkiųjų darbų kalė-!?^ sąvaitę už Dievą. lo
jimo. Bet ji tuo nepasitenki- dėl, visose Kauno baznycio-

---------------- no ir apeliavo. Šiomis die-
NUŠOVĖ MYLIMĄJĄ AT- nomis apeliaciniai rūmai 

SISAKIUSIĄ TEKĖTI. svarstė jos apeliaciją ir pri- 
Susnikų kaime, Suvalkų pažino, kad 10 metų kator- 

čia gulėti!” Dėl šių žodžiu Kalvarijos valsčiuje, Anta- gos uz tokį darbą nėra per- 
užsigavau, užsilipau ant nas Šikarskis mylėjo Jievą daug diciele bausme, ir ape- 
krosnies, miegas neėmė, o Šliaužytę, tarnavusią pas to naciją atmete.
besišildydama sugalvojau pat kaimo ūkininką Banse-
padalyti jam galą. Kai jis vicių. 
užmigo ir pradėjo knarkti, 1937 m. rugpiučio 17 d. 
nulipau nuo krosnies, susi- Šikarskis, bijodamas, kad 
radau ąžuolinį kuolą ir dro- šliaužytės nuo jo kas nors 
žiau į galvą kartą, kitą ir... nepaveržtų.

IŠ ŽALIOSIOS APYLIN
KĖS. VILKAVIŠKIO 

APSKRIČIO.
Andriškiu kaimo

se busiančios 
persekiojimus 
ijoj-

pamaldos uz 
Sovietu Ru-

10—12 šernų burius. Jos y- 
ra pusėtinai didelės.

Ici
Ant tos intencijos Kaune 

buvo surengta ir davatkų jeigu žydų rabinai pasiga
eisena į baziliką, šitoj da
vatkų “demonstracijoj” lap
sėjo ir popiežiaus agentas 

’arkivysk, Arata.

vę perkrikštytų į žydų tikė
jimą kokią nors kalatikų 
davatką.

SŪNŪS IŠMETĖ I GATVE ™emS ^sieny gyvenantiems 
SERGANČIA MOTINA lietuviams „Lietuvos žinios' 

gyven- Lapkričio 17 rytą A. Pa- metams tik 6 doleriai, 
pasiūlė pasta- tojo Kazio Stankevičiaus iš nemunėje. Vaidoto gatvėje Norėdami palaikyti ryšiu* *u ui-

—Kai pamačiau, kad ne- rajai tuoj su juo apsivesti, kluono pavogė dviratį. buvo rasta su mažomis gy- tieny gyvenančiais įt-tuviais, mes nu- 
begyvas, pasišaukiau ketu- Šliaužytė už šikarskio tekė- Gustaičių kaimo gyvento- vybės žymėmis pik Karpa-'urėae mūsų dienraščio prenumerata 
ris sūnūs, kuriu vienam lie- ti atsisakė, nurodydama, jUOzo Rastapkevičiaus vičienė, 70 metu amžiaus, ju* tek, kiek munB >pse!ni 
piau pakinkyti' arklį, o ki-!kad jis per biednas jai esąs. žaliojoj pavogė dviratį. Buvo iškviestas ‘greitosios
tiems padedant lavoną pa- Tada Šikarskis, nieko nesą- Pas Drebulinės kaimo gy- pagalbos automobilis, bet • 
krovėme į vežimą. Dar neiš- kydamas, iš revolverio du ventoją Justiną Kemežą bevežant į ligoninę pake- 
aušus lavonas buvo Nevė- kartu šovė į šliaužytę. Šliau- nakties metu atėjo vištų va- liui mirė. Pil. Karpavičienė 
žyje po ledu. žvtė dviem šūviais peršauta gjg šuniui sulojus, išgirdęs serganti buvo savo sunaiis

Taip pasakojo pati už- į pilvą sekančią dieną mirė. 'savininkas, išėjo pažiūrėti, išmesta į gatvę ir ten palik- 
mušėja. Mariampoiės apygardos Vagis pabėgo, nusinešda- ta.

Pravedu? kvotą, paaiskė- teismas lapkričio 4 svarstė mas tik vieną vištą. Bet dėl 
jo, kad savo vyrą Dilkienė šią byla ir pripažinęs, kad tamsios nakties nepažintas, 
nužudė ir paslėpė viena, be šikarskis nušovė Šliaužytę Vailiškių dvaro savinin- 
sunų pagelbos. būdamas stipriai sujaudm- kas dienos metu laiko palai-

Sunųs greit pasigedo sa- tas, nubaudė tik šešiais me- dus šunis, kurie užpuldinėja 
vo tėvo. Visur jo jieškojo, tais sunkiųjų darbų kalėji- žmones. Į jokius pęrspėji- 
klausinėjosi, bet veltui. Su- mo. mus nekreipia dėmesio,
sidomėjo ir kaimynai tokiu —
staigiu ir sunams nežinomu 
tėvo dingimu.

Verkė vaikai žiūrėdami į 
kruvinus ratus ir kitus na
mų įrankius, bet snieguota? 
kelias ir nebuvimas jokių 
pašaliečio pėdsakų jiems 
negalėjo nurodyti kaltinin
ko.

Motina, Dilkienė, savo 
vyro “sielojosi,” kartu su 
vaikais aimanavo, net ir 
verkšleno, kol tardytojo įsa
kymu buvo patalpinta į ka
lėjimą.

Lapkričio 4 d. Panevėžio 
apygardos teismas nagrinė
jo Dilkienė? bylą: ją pripa
žino kalta ir nubaudė 10 m. 
sunkiųjų darbu kalėjimo.

Teisme Dilkienė kalta 
prisipažino ir prašėsi pasi
gailėjimo.

Ji Mylėjosi Su Mussoliniu.

NUPIOVĖ 39 UODEGAS. 
GAVO 12 MĖNESIU KA

LĖJIMO.

Du jauni Vilkaviškio vai
kėzai, Liorentas 17 metų 
amžiaus, o Baltušis 18 me
tų, sumanė pasipelnyti— 
ėmė piaustyti arklių uode
gas, neaplenkdami nei sa
vo giminaičiu arklių. Išaiš
kinta, kad jie nupiovė 39 
arklių uodegas. Teismas 
juos nubaudė po 6 mėnesiu? 
kalėjjmo.

čia matome franeuzų žurnalistę, Magdą de Fontanges, ku
ri Romoje turėjo slaptą romansą su Italijos diktatorium. 
Kai Francuzijos ambasadorius tą romansą jai sugadino, 
jinai šovė ji iš revolverio. Dabar ji yra atvykusi Ameri
kon. bet sulaikyta New Yorke ant Ellis Islando, nes šios 
šalies valdžia nenori jos Įleisti, o ji padavė prašymą i \Va- 
shingtoną ir laukia “kaslegarnėj” atsakymo. Čia ji jau 
spėjo susidraugauti su Amerikos lakunu Hedgardu. kuris 
laiko jos ranką. Gali būt. kad jis ją ves ir tuomet valdžia 
turės Įleisti ją kaip šios šalies piliečio žmoną.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.
«.__________ — J nod gaivint. rud

galviai, gr'.-on- 
galviai i- bali
ni viai. Pri siun
čiu j visas dalis 
Suvienytų Valsti
ją ir Į Kanada 

GEO.
BENDORA1T1S 
520 VVilson St.. 

W3terburi. Conn

uirava

kuris metams tekaituoja ūk t> 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 58. I.i'huania.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rūšies smalkius pa- 

sigarsinimus, kaip tai: pajieško- 
jimus apsivedimu. Įvairins prane
šimus. pardavimus. pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimu. kurie skaitomi po 3c. 
“Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie tari užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc už žodį. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

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

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

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

KELEIVIS 
253 BROADVVAY

SOUTH BOSTON. MASS ii

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
iARBINO SENOVĖJE?

Pažangiepe Amerikos
Lietuviai!

LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNI OMENĖ NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.

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

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, v ikėlai. todėl “Kultūros” turi
nys yra rimtas, Įdomus ir naudingas.

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

Be to, “KULTŪROS” žur Jas 1937 m. duoda savo pil
nai užsimokėjusiems skv'y'ojams nepaprastai vertingą 
dovaną—dailiai iliust -į. tomų įžymiojo anglų rašy

tojo B. SHAW Roma; “Juoda Mergaitė Jieško Dievo.”
“KULTŪROS” m 'kė kaina nepaprastai pigi: Lietu

voje metams tik 16 litą. pusmečiui 8 litai. Amerikoje 
metams $4; pusei metu S2.

Adresas:

ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės pat. 153, Lithuania.

k..y h'U\J v i 3*: i *
i

B

Senovės Lietuvių žinyčia

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų 
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 Broadvvay, So. Boston, Mass.



Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 51. Gruodžio 22 d., 1937 m.

Vietinės Žinios
A.'binai Stan ulevičienei 
banditai išlupo $2.000.

Albina Staniulevičienė, 
52 metų amžiaus moteris, 
pereitą sąvaitę gavo iš savo 
advokato $2,000, kuriuos 
teismas buvo jai pripažinęs 
iš vienos bylos. Susikimšo 
ji dešimti 20 dolerinių i sa
vo rankinuką ir išėjo gat
vėn galvodama, kiek iš tos 
sumos reikės pasidėt ban- 
kon, o kiek pasilikti eina-

Antanas Mikulskis būva 
nuteistas neteisingai.

Ši panedėlį i Middlese.\ 
tuperior teismą policija at
vedė Antaną Mikulskį, kurį 
prisaikintujų suolas aną
dien nuteisė už plėšimą. Po
rcija liudijo, kad Mikulskis 
kartu su trim kitais plėši
kais 29 rugsėjo užpuolė ir 
apiplėšė Agar Manufactu.- 
ing Co. du tarnautoju, kur' 
vežė pinigus iš banko i t<>s 
kompanijos ofisą. Ši pane-

Petras Lataitis mirė. 
Pereitą sąvaitę staigiai 

mirė Petras Lataitis, kuris 
diibo Strand restorane, So. 
Bostone, o gyveno Roxbu- 
ryje. Jis susngo prie darbo 
pereitą
greitai 
bet m ir 
nis buv

Pas draugus Jokšus buvo Žinyčia minėjo savo 12 me- 
buvo gražus pokilis. tų sukaktį.

Drau-i Kazio ii Onos South Bostono lietuvių 
Jokšų y. Ala o j, pe- met<xJįstU žinyčia pereitą 
reitą deldierų buvo su- nedėldienį š4ntė sivo 12

Kam priklauso dėka.
Žinyčios valdyba ir mini

steris taria ačiū sekantiems, 
kurie pasitarnavo Žinyčios 
Dvylikos metų Bankiete: 
\ Rai Pini Iv J? nt Vono Vi n

plačiai lietuviams žinomas, cv^a;,, iririnko aoie 50 ir £ u Dilius ir adv. Bagočius 
nes seniau dirbo Rottenber- vigi b: labai nuošįrdžiai Svai^namb ^nmų nesima-

vaišii. i. Besilinksminant 
buvo at.* minta, kad Lietu-

go laivakorčių agentūroje.

miems reikalams. Tik štai- .... ... .. .
ga, einant jai Park streetu (ie. l l.uĮ'eJ° Pa;
pro bažnyčią, trys nepažis- Mikulskiui bausmę uzįz
tami vyrai prispaudė ją prie prasižengimą. Bet 
bažnyčios muro. Prispaudė ^etiketas dalykas. Kai ->n- 
ir tuojaus už jos “paketbu- Šulskis buvo* pastat\ tas 
ko.” Staniulevičienė mėgi- PPf*
no lyg ir priešintis, bet vie
nas banditų prispaudė prie 
jos revolveri: “Tylėk, nes 
šausiu!“ Išlupo pinigus ir 
dingo minioj. 0 žmonių 
Park gatvėj tūkstančiai: jie 

veržiasi

dimą, atsistojo prokuroro 
padėjėjas O’Sullivan ir pa
reiškė: Nors prisaikintuių 
suolas atrado Antaną Mi
kulskį kaltu. aš. geriau to 
užpuolimo aplinkybes išty- 

grudasi, veržiasi, skuba. ;?S’ įsitikinau, kari Miku.>- 
Kas dedasi aplinkui, niekas -as Xra nekaltas. Taigi, kad 
tenai nežiūri, ir niekas iš tų nepadary .ų kiaious.
tūkstančiu nepastebėjo, kad 3S patariu bylą prieš jį ma
jų tarpe trys banditai pri- traukn ir na1,kri na^k- 
spaude prie
vidurdieny plėšia moterį.

Dabar policiia stengiasi
išrišti klausimą: iš kur tie 
plėšikai galėjo žinoti, kad nuteis:.
Staniulevičienė nešėsi krep- man- 
šy 2.000 dolerių? Aišku, 
kad kas nors jiems turėio 
apie tai pasakyti ir parody-

ir palikti be pasek- 
denos baltam mes- Teisėjas su tuo sutiko 

r Antanas Mikulskis parė o 
’aisvas namo. Trys kiti vy
rai dėl to užpuolimo buvo 

ir uždarui kalė’i-

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Ncdėliomis ir Šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central »kv. 

CAMBRIDGE, MASS.Mrs. S. Janauskienei. Mis. 
Gaidomovičienei ir visiems 
svečiams, kurie dalyvavo 
bankiete.

L. M. Žinyčios valdyba.

The Supreme Wave
Gražiausias

Sugarbaniavimas
NEVARTOJAMA DRATŲ 

NĖRA NESMAGUMO 
NĖRA CHEMINIO KARŠČIO 

Reguliarė kaina $7.00. 
Milsų Speciališka 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

tė, todėl nesimatė ir išsigė- 
rusių. Vakaras buvo rimtas

. , . ir visi buvo patenkinti. Rep.vos ku ėjimuose uz laisvę____ _ ______ ___
sėdi du - politinių kalinių.

Brooklyniečiai statys Bos
tone “Kornevilio Varpus.”

Atvvkęs iš Brooklvno m•AM,U choras statvs sceno- Ta,‘g' 1 . arta Pannkti jiems
Ą operete -Kornevilio Var- ?9kV? :nesS' .ro(!os- a.V‘«
Jai." Tai'bus Kalėdų dieną, d?! •'< Pn g? b kt
3:3b valanda po pietų, JoS oubihunui kad pa-
ian Hailėi. ' kuri randasi duot« Am.?rlk?, LleįuvlV 

Kongi t - ’ Komitetui, kuris 
rūpina/ Aių kalinių šelpi-

J. Taurinskas.

Huntington avė. ir Gains
borough gatvės keitė j.

Lietuviu kalbos mokyklėlė.

South Bostone veikia "At-
ti ją. Bet kas galėjo apie tai eities Žiedo Draugijėlė?

Po operetės, vakare, Ritz mu'
Plazoj, 218 Huntington av., 
bus vakarienė ir šokiai susi
pažinimui su brooklynie- 
čiais.

Kartu su Brooklvno artis
tais atvyksta ir darbštus 
jaunimo veikėjas, Jonas 
Ormanas, kuris, kaitų su
kitais jaunuoliais, ------- . ... . . .. .
: uošiasi leisti Amerikos lie- -?iasi si akt Naujus Metu 
uvių jaunimui pašvęstą lai- prasma: ai.

’trašti, “The Voice of Lith- Lietuvių Piliečių Kliube, 
uanian-Americans.” Jis no- 163 Ha. fard Street, gi;os pil- 
ėtų plačiau susipažinti su na. Kinu orkestrą. L zkan- 

Bostono ir apylinkės lietu- Ežiais trupins fb'-ge Er- 
viais jaunuoliais, ir tuo tik-1 nas^. F’a lIlk -ac- *sa' 11 
du ateinantį nedėldienį, 2 laimėsime kalakutą, 
valandą po piet, yra šaukia
mas susipažinimo susirinki
mas 376 Broaduay salėj.

Geistina, kad susirinktų 
jaunuolių.

J B GAILIU’
ADVOKATAI

VEDA VISOKIAS PROVAS 
l»»ro visut* legalius dokumentus

317 G STREET 
(Kampas Broad»ay)

SOUTH BOSTON. MASS
------------------ i Telefonas: South Boston 2732

CAMBRIDGE’AUS LIE- Xa"”,: T»lb* 2474
TUVIAI RUOŠIASI.------------------------- -------

Liet Piliečių Kliube 
bus sul ktuvės 1938 metų 
su gyva turke. Kiti sako: 
“su Na., ds Metais, laimėsi
me kalakutą.” Kaip ten ne- 

dabar butu, b.: Cambridge’us ren-
.. v..,,G,.- Mohic

kuodaugiausia 
Prašomi ir senesnieji.

Kliubo Rep.

Pereitą sąvaitę West Rox- 
bury mirė Vincas Gudas, 58 
metų amžiaus lietuvis. Jis 
prigulė; katalikų srovei.

-Z. I

žinoti?

Automobilis sužeidė adv. 
Cunio žmona.

mokyklėlė jaunuoliams po 
numeriu 376 Broadvvay. 
Vaikai mokinami lietuvių 
kalbos, dainų ir scenos me
no. Pamokos duodamos sy
kį į sąvaitę, būtent subato- 
mis, 10 valanda ryto. visai

J. K—s. Parsiduoda 10 kambariu

Juozui Montvilai nulau
žė koją.

Pereitą sąvaitę prie dar-

Telefonas 21X24 
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. J1IKOLAITIS
Valandos- nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
1»7 SUMMER STREET. 

LAMRENCE, MASS.

Šiomis dienomis automo 
biliaus buvo sunkiai sužeis
ta p. Bronislava Cunienė. dykai. Sekanti pamoka bu: 
advokato Cunio žmona. Po g sausio. Kiekviena motina 
nelaimės ji buvo nuvežta Ii- gap atvesti savo vaika ir 
goninėn, bet dabar jau par- prirašyti. Komisija.
vežta namo. Pp. Cuniai gy- * —-------------
vena Roxburyje. Radio programa.

---------------- Ateinantį nedėldienį, 26
Ant Old Colony Parkvvay gruodžio, Bostono lietuvių 

banditai sulaikė iš Califor- radio programa per stoti 
nijos atvažiavusį autamobi- VVORL (920 kil.) kaip 9:30 
lium tūlą Thomastoną. at- ryto bus sekanti: (1) Lietu- 
ėmė visus pinigus ir visus vių Radio Trio: (2) šešios 
auksinuis daiktus, padary- Birutės iš Bostono po Va- 
dami iš viso $950 nuostolių, lentinos Minkienės vadovy

be: (3) Longin Buinis, jau
nas smuikininkas iš Cam- 
bridge’aus.

Kalėdų Programa.
Vici nrnšnmi atpiti i yį

ves-Montelliečiai laukia 
tuvių.

šiomis dienomis Montel 
loję žada susituokti dvi jau-

zas su Brone Stonkiute. Ve
dybų laisnius jie jau išsi
ėmė.

25 d., subatoje, 11 vai. ryte. 
Bus geras programas ir pa
mokslas. Prašome ateiti — 
daug gero patirkite.

L. M. Žinyčios vaidyba.
Broektono lietuvių Frank

lino Glee Kliubas turėjo su-

bo buvo sunkiai 
Juozas
stono lietuvis. Krisdamas

Tel. SOUth Boston 2660 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

tik susitarus.
SEREDO.U1S iki 12 dieną 

Of-sas "Keleivio” name.
251 Broadvvay, 

tarp C ir D Street
SO. BOSTON, MASS.

Visiems Kostumeriams ir Vi
siems Draugams Lietuviams 

Linkime Linksmu švenčių.

SOUTH BOSTON
CAFETERIA

249 BROADVVAY, 
South Bostone.
Frank Zarveckas 
Vincas Balukonis

SMAGI VIETA PASIVAIŠINT
Visokių Stiprių ir Minkštų

Gėrimų ir Užkandžių.
Gera miera, puikus patarna

vimas. Vakarais, specialiai pa
ruošiami užkandžiai.'

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

«

A. J. NAMAKSY
! Real Estate & Insurance

414 W. BROADM AY. 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. So- Boston 0948.
RES. 251 CHESTNUT AVĖ, 

Jamaica Plain. Mass.
Rei. Tel. Jamaica 1028-M.

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. 
Nedėliom, r.uo 10 ryto iki 1.Martin Walulis

FURRIER
PASIUVAM 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.

T TFTT'VY’S

OPTOUETRISTAS

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

447 Broadway, So. Boston, Mass.

N AM AS n: Al TOMOBIL1Ų TAI
SYMO VIKI V. Ir 6 karų garadžus. 

Labai u - šioj vietoj, prie dideles 
i maudynių. Gali pirkt 

• • gimais arba be įrankių, 
as per daug metų. Vie- 
ain mechanikui. Rendų 
) į mėnesį. Pardavimo 

savininkas ligoninė ie, 
vilties greitai pasveik- 

i už $6.500, mažai rei- 
dalima matvt bile laiku. 

St.. So. Boston, Mass. 
,233.

gatvės. r- 
su visais

sužeistas ?iznis
Montvila, South Bo- įeinTIi-

priežastie
,. , , serga irdidelis popieno rutulys nu- tu Par> 
laužė iam koja. Montvila 
gyvena prie 63* E. bth st. Tei. so

Paskutinėmis dienomis
sirinkimą ir išsirinko naują Bostone plėšikai prade o 
valdybą 1938 metams. Kliu- grobti rankinukus iš mote- 
ban įsirašė 3 nauji nariai: į-ų rankų. Pereitą subatą tuo 
Marcinkevičius, Mankevi- budu buvo apiplėštos 4 mo
čius ir Povvell. derys.

OPERETE

“Kornevilio Varpai"
(CHIMES OF NORMANDY)

Muziko.- dirigentė L. B. Šalin aite, Režisierius—Jonas Valer.tis.

Perstatys Aido Choras iš Brooklyno Kalėdų dienoj,

25

DIDELIS BALIUS
RENGI \ t \MBKID4.K*AUS LIETUVOS 1)1 KTERU IR SUNU 

DRVK.YSTF, NAUJŲ METŲ DIENOJ! SUBATOJF,

1 S ALSIOJ ANŲ ARY, 1938
ELK.S BALLROOM

8 Magazine St., Central Squa CAMBRIDGE.
Balius prasidės nuo G vakar? ir Įtrauksi-

Lietuvos Dukterų ir Sūnų Draugystės bus f 
lankiusieji bus patenkinti.

ALAUS. VALGIŲ IK VISOKIŲ SKANUMYNŲ BUS IKIVALIAI. 
Grieš viera iš geriausiu visų mylima jaunuo » L. Buinio orkestrą 
Todėl. 1 dieną Sausio. Naujų Metų Dienoje bus puikiausis balius. Visi 
seni ir jauni, vietiniai ir iš apylinkės prašo atsilankyt.

Jžanjra: Vyrams 40c. — Moterims 30c.
Per si balių r.auji artai bus priimami į 1 .vos Dukterų ir Sūnų 

Draugystę už pusę įstojimo.

iki vėlai nakties.
balius ir visi atsi-

Iį
II•Il
>•lI
įfį
i)įįI
»i♦įi »Į I : ♦I

į > 
i »I‘ » i I į »t >

24-TAS METINIS BALIUS
Rengia Lietuvos Dukterų ir Sūnų Dr-stė, Subatoj.

SAUSIOJANUARY 1. 1938
LIETUVIŲ SALĖJE

E 'ir Silver Sts., South Bostone.
Prasidės 5-tą vai. po pietų.

Gros Al Stevens’ ir Trijų žvaigždžių Orkestros abejone J 
svetainėse. Vyrams įžanga 35c. Moterims 25c.

Bus valgyt ir išsigert. Bus duodaina lietuviškų pupų, 1
kurios prie alaus labai tinka. Rengėjai deda visas pa- !
stangas, kad visus padaryt linksmais Naujų Metų dieno- 1
je. žinot, ką reiškia linksmumas — jeigu busi linksmas t
Naujų Metų dienoje, tai busi visus metus linksmas ir i
draugiškas. Laike baliaus bus priimami Į Draugystę nau- t

• 
t i 
i

ji nariai už 25c. Įstojimo.
Kviečiame visus ateiti! Rengimo KOMITETAS.

L-STREET LIQUOR STORE
195 L STREET fkampa s-th st SOUTH BOSTON. 

KALĖDŲ SPECIAI S
VIŠNIOYK A—Zl BROVK A— M ALINOVK VODK A—KLMMEL 

DIDELIS BITELIS I ž 0.

B - Ž
Linksmų Kalėdų ir Naujų Metų |

Sulli
OI i) BROVVNIE DEGTINĖS — 2 metu ser

CALIFORNTA BRANDY 
l>idelis butelis SI.19.

BAY' STATE ALUS. 3 kenai už 25c.

Tel. ŠOU 4147

proof kv. SI r,
CALIt MA SSVEET MINE 

Didei feli. 35-. Ga’. SI 39

I'YKAI PRISTATOME
UM'AS kvorta SI.19

J. STRIGUNAS.

iivan’s
295 BROADWAY, SOUTH BOSTON. 5

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Gruodžio-December, 3:30 po pietų
JORDAN HALL

(NEW ENGLAND CONSE RVATORY OF MUSIC)
Kampas Huntington Avė ir Gainsborough Street. Boston. Mass.

HO OPERETĖS BUS ŠOKIAI IR VAKARIENĖ
The Ritz Plaza — 218Huntington Avė. 7:30 vak.

(Netoli -Jordan Hali)
Rengia L. P. M. S-ga 2-ro Apskričio.

Nau)osio< Anglijos Visuomene!
Šią i °retę Brooklyno žymiausis Aido Choras perstatė paminėji

mui 25-:u metų savo gyvavimo. Tai buvo įdėta nenuilstančios ener
gijos tol-1 milžinišką veikalą perstatyti — žavėjanti kostiumai, 
skambios lainos-muzika, nepaprastai puikus nudavimas -avo tipu 
visų lošėjų — bet pagarsėjęs .Aido Choras tą užduotį puikiai atli
ko, ir jų-, Iraugai ir draugės, gausite progą matyti šį veikalą, ko
kio Bostone apylinkėj tarp lietuvių dar nėra buvusiu

Mes statoii e šią operetę Ka 'ėdu dienoj, kad butų galima didžiau
siai publikai sųvažiuot šventės dienoj ir pasižavėti savo draugų 
—dailės mėg< iu gabumu. Po operetės bus galima su pažįstamais 
pasimatyti ii pasišokti The Ritz Plaza svetainėje, Bostone.
TeMYKITE DIENĄ ir rengkitės atvažiuoti j Jordan Hali, Bo-to- 
han, Kaivdų Dienoj. Matyti taip įspūdingą veikalą greit kita pro
ga. nemanome, kad bus musątarpe. {/anga $1.50, $1.25 ir $1.00.

KALĖDOS 
JAU ARTI

Pas mus galite gaut visokias g .tusias

KALĖDŲ DOVANAS
kurios paliks atminti ant visa . t. y.:

LAIKRODŽIAI. ŽIEDAI, RAŠOM < PLUNKSNOS,
ŠUKOS SU VEIDRODŽIU,
ŠPILKOS. SIDABRINIAI 

ŠAUKŠTAI.
RADIOS, SKALBIAMOS MAŠINOS. ŠALDYTUVAI, 
TYPEWRITERIAI. NAMAM VAIA T MAŠINOS —

ACl U M ( LEANERS —vienos iš / "iausių.
Galit gaut ant lengvų išmokėjimų.
TAISOME Laikrodžius, 
tus gerai ir pigiai.

KAROI I \I GINTARO IR 
PEILIAI VIDELČIAI IR

žiedus, ak ir kitus daik-

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

Tel. SOUth Boston 464

Specialus Pasiūlymai Šventėm
KALĖDŲ DOVANOM PUIKI KOMBINACIJA !

1 Kvorta Geros Degtinės, 1 metų senumo C J T T ; 
1 Didelė Bonka Gero Vyno už abu * =

WINNER DEGTINĖ — 100 Proof .......... $1.25 |
1 METŲ SENUMO kvorta tik už S

GOLD RIBBON ... $1.19
90 Proof — 1 m. sena. kv.
Degtinė. Sample Pt. 65.

OLD HICKORY
2 metų sena
Tikra Ruginė Degtinė

$1.59 ;
kv. £'

PAS1TARKIT SU

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

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

DR.GRADY32U^1 st
Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.
L I T H U A N I A N 

FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AI. 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.

TeL SOUth Boston 4618NARRAGANSETT 90 Proof .......................... $1.09 §
TIKRA DEGTINĖ kvorta «
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PILNAIS GALIONAIS DEGTINĖ—PUSĖ GAL. «
90 Proof 90 Proof 2

Narraganset ............ $3.90 Narragansett $1.95 -
90 Proof — 1 metų senumo 90 Proof — 1 metų tenumo “

Gold Ribbon ............  $4.25 Gold Ribbon $2.25 į
100 Proof—1 metų sena j 100 Proof—1 metų sena 2

Winner ....................... $4.50 Winner .................. $2.45 2
ROMAS—90 Proof BRANDY
Buccaneer Kvorta 1.19 De Lono did. bonka $1.25 5

GIN’ĖS, PILNA KVORTA- -95c.

VYNŲ PASIŪLYMAI 
Kvortomis — 50c. — 65c. — 75c. — $1.00. 
Pus-Galioniais — 75c. — 85c. — $1.00.
Galionais — $1.35 —$1.65 — $1.95.____________ g
ALUS — $1.75 KEISAS (TIK UŽ ALŲ) 1

Mes Laikome Pilną Pasirinkimą Lietuviškos, Rusiš
kos ir Finu VODKOS—DEGTINĖS.

Dykai Pristatymas.
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BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telepbona 
So. Boston 

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hvdraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobiliu* Ir 
Trakus visokių išd*.by»žių.

Peter Trečioką; Ir
Jo. Kapočiunua — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo viMa: 
i HAMLIN STREET 
Esap. East Eighth St 
SO. BOSTON, MASS.

«




