
KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prenumerata metams:
Amerikoje .................................. $2.00
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur.................. $3.00
Prenumerata pusei metų:

Amerikoje .................................. $1.25
Kanadoje ir kitur už Suvienytų

Valstijų .................................. $1.50
Apskelbimų kainų klauskit aišku. 
Kreipiantis su kokiais nors reikalais 
adresuokite:

KELEIVIS
253 Iiroadway, So. Boston, Mass.

KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLY

Represents over 75,000 Lithuanians in 
New England, and about 1,000,000 

in the United States.

THE BEST ADVERTISING 
M EDI U.M

Advertising Rates 
on Application.
KELEIVIS

253 Broadway, So. Boston, Mass.

NO. 44 Keleivio Telefonas 
SOUth Boston 3071

THE TRAVELER-------------------- -'LITH UANIAN VVEEKLY
SO. BOSTON, NOVEMBER-LAPKRIČIO 3 D., 1937.

“Entered as Second Class Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of Mareh 3, 1879
Keleivio Telefonas 

SOUth Boston 3071 METAI XXXII

Japonai Jau Pasirengę 
Baigti Karą Kinijoje Didžiulis Šanchajaus mie

stas, dėl kurio jau trečias 
_______ __________________________ _ mėnuo siaučia kruvini mu-

^ras^m1Arh,JA An^ Šaudo Japo-^t
NINKAUTI. j

Anglai Išgelbėjo Šią Savaitę Rišamas 
“Žuvusį Batai joną.” Ispanijos Klausimas

Francuzija gali atidaryti 
sieną, ir duoti pagalbą 

lojalistams.
Šį antradienį, kuomet

‘Keleivis” eina spaudon,

Pasaulio opinija ir finansi
niai sunkumai veikia prieš

japonus.
Japonijos militaristų at

stovas Paryžiuje pareiškė, 
kad Japonija jau sutinka su 
Kinija taikytis ir prašo, kad 
Amerika ir Anglija pradė
tų taikos derybas.

Belgijos sostinėj Briusely

Donu Orlaivius. įšalai ir upė. \ ienos tų da- Londone susirenka Ispani- 
. hų yra apgyventos anglų, “nueiki s:™ n k<

Anglų neapykanta japo- kitos francuzų, da kitos a- kuri turė« arba susitark vi
nams kas diena vis didėja, merikiečiu o likusios__ ki- i1 tU ' f.1-
nes Šanchajuje nuo japonų nieSu k jawnu UuropU- -’V- Salut1"?! Palrtl; k 
žvėriškumų nukentėjo* jau ?iT kvaS kariaujamvs S1°‘ J‘ negaleJ° SUS,talkT‘ 
10 anglų : 5 jų buvo užmušti japonai ir kiniečiai neturi

teisės įneiti. Šitą kvartalą 
saugoja europiečių karei
viai.

Mussoliniukas Nu
skandino Anglų

Laivą.
Šiomis dienomis Ispani

jos pakrašty italų orlaivis 
užpuolė Anglijos prekybos 
laivą “Jean Weems” Ispa
nijos pakrašty ir nuskandi
no jį. Išsigelbėjęs laivo juri
ninkas liudija, kad italų or
laivis atsklidęs iš Ispanijos 
fašistų laikomos 
salos

Mussolinis Pareikalavo Grą
žint Naciams Kolonijas.

UŽTAI GAVO IŠ ANGLI
JOS ANTAUSI.

Anglija iki šiol vis patai
kavo ir glostė Italiją, bet ji 
turbut jau įsitikino, kad kuo 
švelniau ji elgiasi, tuo drą
sesni darosi fašistiški aky- 
plėšos. Jeigu Anglija butų 
iš pat pradžių griežčiau 
prieš tuos banditus nusista
čius, tai Mussolinis su Hit
leriu šiandien nesiskere- 
čiuotų tiek taip drąsiai.

‘Mums nediktuos jekie dik
tatoriai/’ pasakė Anglijos 
užsienio reikalų ministeris.

Majorkos Pereitą sąvaitę Mussoli- 
ir davęs laivo žmo- nis paleido savo nasrus, rei'dėl to, kad Italija reikalau

ja pripažinti Ispanijos fa
šistams “kariaujančios val- 

-x-i stybės- teisę,” tik tuomet 
Bet štai kas atsitiko Mussolinis 'sutiktų ištraukti 

pereitą nedėldienį. Japonai jg Ispanijos savo “liuosno- 
apsupo kiniečių distriktą rius.” Bet Rusija iki šiol 
Čapei. Buvęs tenai kiniečių buvo griežtai tam priešinga. 

. . . batalionas jau neturėjo kur t; vku
lamai smarkiai priešingąją! pasitraukti. Jam buvo likęs ma iš ispa’nijos butų iš-

n knrin Yienas atviras kelias, tai,trauLtį italų ir vokiečių ka-
keltis per kanalą į anglų kiviai, o tik paskui kalbėti 
distriktą. Bet japonai buvo ap;e “kariaujančiųjų tei- 
tikn, kad anglai kiniečių :ces”
neįsileis. Todėl tas kiniečių Dėl šitų nesutikimų, “ne- 
bataljonas^ buvo jau ap- gįkišimo” komisijos posė- 
skelbtas žuvusiu. Bet štai, cĮįs buvo atidėtas iki šios 
anksti pereito nedėldienio savaitės antradienio. Angli-

ir o sužeisti. Šį panedėlį ja
ponai pradėjo supti Šancha
jų ir tam tikslui jiems reikė
jo persikelti per Sučau ka
nalą. Kad kiniečiai iš prie
šingos pusės jiems nekliu

jau prieš tai buvo paskelb- dytų, japonų artilerija ir or 
valstybių konferen- įaįvįai smarkiai Driešin^ai;

cija Kinijos-Japonijos ka-
įui baigti, bet kol kas ji vis uždengdami tuo budu saviš 
negah atsidaryti. Maskvos kjų kėlimąsi 
Izviestija pranašauja, kad

iš tos 9-nių valstybių konfe
rencijos niekas ir neišeis, 
taip kaip niekas neišėjo iš 
Londono “nesikišimo (Is
panijon) konferencijos.

anon pusėn. 
Šitaip japonams kiniečių 
pozicijas bombarduojant, 
keliolika bombų ir artileri
jos šovinių nukrito į anglų 
pozicijas europiečių kvar-

Kodėl gi dabar apie taiką įfDonJ kumečiai persikėle 1 ja pareiškė, kad šis antra-
pradėjo kalbėti patys japo Lenu lėkimai kurie ^g-U 'a 1 dienis turi but P35“™
Sai? Tam vra 3 svarbios t d-° jaP°..nT? SP>RS- ^na: arba susitaikyt

- pasirodė viršum anglų pozi- einant tarptautiniais įstaty- viZafišsiskTr^tvt^1^'
1. Prieš'Japoniją nusista- ^paci^kulU^aT! maLS — Kas bus’ šita “nesi-

* civilizuotas pašau- kįiiXmTs *uIka^ai navo. Bet tuo budu kiniečiai kišimo” komisija pakriks?
dzių kulipkomis. išliko gyvi Japonai dėl to ;Paryžiuje kaibama, kad

i . . . i • • • £riezia dantimis prieš ang- į Francuzija atidarysianti sa-
Rinkimai Anglijoje. ^us- vo sieną ir duosianti Ispani-

vyriausybei pagalbo:

te visas
lis, išskyrus tik fašistus ir 
Romos katalikų popiežių.

2. Kiniečiai atkakliai gi
nasi ir jų vadai sako, kad 
jie galį kariauti kad ir 5 
metus, bet nepasiduos. Be 
to, kiniečiams kas sykis o__ ,   ir
daugiau pagalbos duoda miestelių valdininkai. Kol 
Rusija. kas yra paskelbti šitokie da

viniai

joj^pradėta skaityt? rinkikų Matė 3 Italų Sub- ginklais ir žmonėmis. Ang- 
balsus. Buvo renkami dau- marinas. Francuzijai pritarsian-
giau kaip 360 miestų ti.

“New York Times” korės- Taigi šią sąvaitę turės but 
pondentas, buvęs Ispanijos išspręstas svarbus klausi-

3. Tuo tarpu gi japonai ii- viniai- ' karo fronte ir dabar atvy-!mas: arba Italija ir Vokie-
gai karo tęsti negalės, nes Darbo Partįja iaįmėjo 54 k?s 1 P.ai7z»į praneša šito- tija turės atimti iš Ispani- 

— T.. . . J J tumnir. Asbu- jos fašistų pagalbą, arbajiems trūksta pinigų. Jų naujas vietas, bet neteko 70-kl° tunnlg lsto™X
misija jau atvyko Washing- senu. 
tonan prašyti naujos pasko- Konservatoriai laimėjo 
los Amerikoje. Bet pinigų go, pralaimėjo 32.
Amerikoj japonai turbut Liberalai laimėjo 3, nete
isaus. . | ko 39.

Taigi, visa to aky vaizdo-; Nepriklausomieji 32, ne- 
je, japonams butų geriausia teko 23. 
karas baigti dabar, kol jų Amerikos pluto kratų 
silpnumas visai da nepaais- ;Spaucja jau užtriubijo dide- 
kejo. Sudavę keliatą smar- Įjajs antgalviais, kad Darbo 
kių smūgių, jie mano bus Partija “sumušta.” Bet pa
jau kiniečius nugąsdinę n* sirodo, kad daugiausia su- 
gales iš jų įssidereti nau- muštį buržuaziniai libera-

vau nuvykęs Majorkos sa- Francuzija, Anglija ir Rų- 
lon, kurią kontroliuoja Is-1 sija pradės atvirai remti Is 
panijos fašistai. Čia aš pa-, panijos vyriausybininkus.
mačiau įtaisytą didelį avia-j ----------------
cijos lauką, daugybę karo
lėktuvų ir apie 500 vokiečiui 
'ir italų lakūnų, kurių tarpe 
buvo ir Mussolinio sūnūs J 
Bruno. Iš čia tie lakūnai ata-

Baisus Potvinis 
Sirijoj.

Telegramos iš Damasko 
kad Sirijoj kilokuoja jūrių laivus Ispanijos J^notvMs Varduo, 

noVročtv b- nnUvio oaisus potvinis. vanauo 1

dingų sau koncesijų.
Ar tas jiems pavyks, pa

matysim vėliau.

Ispanijos Vyriausy
bė Keliasi Barce- 

lonon.
Ispanijos vidaus ministe

ris Julian Zugazagoitia pra
nešė iš Madrido, kad res
publikos vyriausybė, kuri 
metai atgal buvo persikėlu
si iš Madrido į Valenciją, 
dabar nutarė keltis į Barce- 
loną. Šitas žingsnis daroma 
ne dėl to, kad Valencijai 
gręstų fašistų pavojus, bet 
dėl to, kad geriau sucemen
tavus respubliką ir įtraukus 
į karą Kataloniją (Barcelo- 
na yra Katalonijos sostinė). 
Reikia pasakyti, kad iš pra
džių kataloniečiai stojo 
prieš fašistus labai smar
kiai. Jie išmušė tą brudą iš 
savo sostinės ir apvalė visą 
savo autonominį kraštą; 
bet po to daugiau beveik 
nieko neveikė. Manoma, 
kad įsikūrus čia centralinei 
respublikos vyriausybei, ka
taloniečiai duos daugiau 
pagalbos prieš fašistus. 
Barcelona guli Viduržemio 
juros pakrašty, arčiau prie 
Francuzijos ir yra didžiau
sis miestas Ispanijoj.

lai. Darbo Partija sakosi 
rinkimų daviniais esanti pa
tenkinta. Jei kai kuriose vie
tose ji pralaimėjo, tai kitose 
laimėjo. Visas vietas ap
ginti buvo neįmanoma, nes 
Darbo Partija turi jų labai 
daug ir jai stinga agitatorių 
padengti visą šalį. Be to, 
pilni rinkimų daviniai ra
šant šią žinią da nesurinkti, 
ir Londono miestas, kur 
darbiečių pozicijos stipriau
sios, prie šitų davinių visai 
nepriskaitytas.

uz-
Ispanijon, kur jie 'ieį dauffiau ®’Ot°° ke‘

■ i variausvbi- turkamPui mylla Plo?k aP' 
* - - semdamas šimtus kaimų ir

Nors nuostoliai

pakrašty ir dažnai nulekia 
pačion
mėto bombas

būti ir Solero uoste, kuris i S1.??“!?'

Nuo sausžemio tą uostų.Įš | £įp 5O>Ooo pasiliko be pa- 
tolo saugoja kareiviai ir vie- “ •’ -1 , • -1 -
tos žmonės artyn neprilei stogės ir apie 1,000 prigėrė.
džiami, bet man pavyko Į tą 
uostą įsigauti, nes buvau 
susidraugavęs su vienu vie
tos valdininku. Uoste stovė-

DAR $20,000,000 BOMBA- 
NEŠIAMS.

Washingtono Laivyno
jo 3 submarinos, ir visos trys Departamentas paskelbė 
pakrikštytos fašistų genero- varžytines pastatymui 270
lų vardais: “Gen. Molą.” 
“Sanjurjo” ir “Tabaldo 
Aguilar.” Nors vardai uždė
ti ispaniški, bet pačios sub

naujų lėktuvų bomboms 
mėtyt. Visos orlaivių kom
panijos, kurios nori šitose 
varžytinėse dalyvauti, per

nems ženklą, kad sėstų į 
valtis. Paskui orlaivis pra
dėjęs šaudyt i laivą iš kul- 
kasvaidžio, o ant galo ėmęs 
mėtyt bombas. Jis numetęs 
iš viso 16 bombų. Viena jų 
pataikiusi į anglų laivą ir

kalaudamas grąžinti Vokie
tijos fašistams visas koloni
jas, kurios po didžiojo karo 
buvo atimtos iš Vokietijos 
kaizerio.

Visas pasaulis nustebo 
akyplėšiška Mussolinio drą-

plyšdama nuskandino jį. iSa) bet pirmutinė oficialiai 
Londono darbiečių “Daily j tai reagavo Anglija. Kal- 

Voži oi_ bedamas parlamento atsto
vams apie tarptautinius rei-

Herald” gavo žinių, kad ši
tą anglų laivą nuskandinęs 
Mussolinio sūnūs Bruno, 
kuris dabar tarnauja Ispa
nijos fašistams. Gerai Ang
lijai, tegul ji pataikauja 
Mussoliniui daugiau.

kalus, Anglijos užsienio rei-

Amerikos Plutokra- 
tai Nusigandę.

Šią sąvaitę daugely Ame
rikos miestų yra renkami 
valdininkai, todėl plutokra- 
tai labai susirūpinę, kad 
šiuose rinkimuose galinti

kalų ministeris Eden sį pa-i paįreįĮ^į darbininkų Inta 
nedelį pareiškė, kad Anglį- £ N Yorke .„^Hariusi

Pasiskaičius Bibli
jos, Motina Nušovė

nai.
mais Anglija visuomet esan- LaGuardią. Gi Detroi- 
ti pasirengusi vesti derybas rTn

į majorus ji

marinos ne ispaniškos. Tai du mėnesiu turi priduoti sa- 
buvo Italijos laivai. Matyt, vo kainą. Manoma, kad nei 
jie ir varo “piratų” darbą viena kompanija negalės tų 
Viduržemio juroj. orlaivių pastatyt pigiau

Etiopijoj Užmušta 
4,004 Italai.

Pati Mussolinio valdžia 
paskelbė Romoj, kad sukilę 
etiopai šiomis dienomis už
mušė 58 italus Etiopijoj, h' 
iš to pranešimo matyt, kad 
etiopai nusistatę ne prieš 
paprastus italus kareivius, 
bet prieš karininkus, tikruo
sius Mussolinio bernus, nes 
iš 58 užmuštų tik 18 buvo 
kareivių, o 41 karininkas.

Roma priduria, kad kar
tu su anksčiau užmuštais, 
tas padaro jau 4,004 užmuš
tų italų nuo to laiko, kaip 
Mussolinis “užkariavo” E-!
tiopiją. Vien tik per rugsė- nuo Bostono, šio utarninko nepaleistas? 
jo mėnesį r'+:—.t- f

102 italai.

MRS. HAHN NEPRIPA
ŽĮSTA NUŽUDŽIUSI 4 

VYRUS.
Cincinnati, Ohio. — Šį 

panedėlį čia prasidėdėjo

kaip $20,000,000.

CHICAGOS KIDNAPE- 
RIA1 JAU PLATINA 

ROSSO PINIGUS.
Chicagos banditai, kurie

sensacinga byla, kurioj vie- pagrobe seną fabrikantą 
na vokietė, Anna Mane Rossą ir gavo už jo paliuo- 
Hahn, yra kaltinama nu- gavima $50,000, jau pradė- 
nuodijus 4 senus vyrus, kad j0 tuOg pįnigus leisti apv 
pasinaudojus jų turtais. Ji
griežtai atsako, kad nenu
nuodijusi nei vieno žmo
gaus.

Etiopijoj krito

te CIO užsimojo pastatyti 
majoru O’Brieną kaip savo 
žmogų. Tas labiausia bau
gina reakcininkus. Bridge

ir tartis, bet ji nekuomet ne- 
; pripažinsianti kitai valsty
bei teisės statyti akyplėšiš-

Nonvalk, Iowa. - Tūla ^latmtlSa nS Conn”
G. R. McAnmch, septynių t neklaUgVS Vneoildvs kandldatas lsrode socialis-
vaikų motina, pereitą ne-; ^^neturi ioLs teįėV^ McLevy- Kitam “Kęlei- 
dėldieni čia nušovė 5 savo įPaS neS J0^ teises Vlo„ numery praneslme>
vaikus ir.Paskui P?ti nusi- ^Istybė, sako Edenas, kuri kur bus trinktas. 
zude. _ Dviem likusiem vai- ir po karo pati pri-
Kam3i paliko rastelj su pa; Jį I ž f
aiškinimu, kad uedviejų u m‘iai 1įav0 '
negalėjus nušaut dėl to, kad XT r t- • , -x -x , •
neturėjusi daugiau patro- ,,Nor?. Edena< Italijos ir kuose pereitą sąvaitę nukn- 
nu šautuvui. Namie buvę iš,Mussohmo vardų nemine- to iki žemiausio šių metų 
viso tik 5 gilzės medžiokli- J?:,bet yistlek..ylslems buv.° laipsnio. Associated Press 
niam šautuvui. Penkias gil- ::lsku' kam .antausis sako kad jeigu paimti 1929 
zes ji suvartojo penkiems buv0 d“ota-s' M“?801"."'® tu°- — .193Q, metų laikotarpĮ 
vaikams, kiekvienam šuva--,ay? nulel<ic! nos!> 0 1° k<įnt’ kalP pdną.pramones judeji- 
rvdama šūvi tiesiai į kaktą, raliuojamoji spauda dabar mo mastą ir pažymėti jį 190 
o penktu šoviniu pasidarė nusiminusi aiškina, kad An- nuošimčių, tai pereitais me- 
pati sau gala. Gyvais liko ne8uPrablsl Ser£ V ^ls siuom laiku tas mastas 
15 metu amžiaus Ray ir lliklkln?9 Itall.Jos ??■?»• Kai- buvo pasiekęs jau 96 nuo
metu Gail. Sušaudyti buvo: apie Vokietijos simcių; bet pereitą sąvaitę

kolonijas, Mussolinis nerei- jis buvo jau tik 94 nuosim- 
kalavęs kad Anglija tas ko- čių, o šios sąvaitės pabaigo- 
lonijas Hitleriui atiduotų, je vos tik 92.
nes to pareikalausiąs pats Nors tai nedidelis suma-
Hitleris; Mussolinis tiktai žėjimas, bet visgi nemalo- 
užsiminęs Europai, kad ko- nūs reiškinys, kad kilimas 
lonijų klausimas esąs labai jau sustojo. Anksčiau buvo 
opus, ir kol jis nebusiąs pa- tikėtasi, kad šį rudenį dar- 
tenkinančiai išspręstas, tai- bai eis geriau, negu pernai, 
kos Europoje nebusią. Manoma, kad pramonei 

Anglijos ministeris davė daug pakenkė aštri reakci- 
Italijai antausį ne vien tik ja Wall Streeto biržoj, kur į 
dėl kolonijų, bet ir dėl jos porą paskutinių mėnesių 
organizuojamo bloko “ko- “stakai” nukrito daugiau 
vai prieš komunizmą.” Kaip kaip $25,000,000,000. Kaip 
žinia, Mussolinis nuolatos rodos, tai čia buvo stambiu- 
skelbia karą Rusijos bolše-Jų kapitalistų organizuotas 
vizniui ir kviečia į talką ki- j sabotažas, kad pakenkus 
tas valstybes. | prezidento 'Roosevelto ad-

Kalbėdamas apie tuos fa- ministracijai.
šistiškus Romos manievrus
Anglijos parlamentui pasa
kė:

1. Mes nesidėsime nei 
anti-komunistini bloką,
Į anti-fašistinį bloką.

a FfliAciis.

13 metų mergaitė Cora, 10 
metų Geraldine, 6 metų 
Morris, 4 metų Max ir 2 me
tų Dickie.

Ant stalo atskleista Bibli
ja su pažymėta vieta, kur
sakoma: 
kiekvieną
tu busi pagimdžiusi.

“Ir tu nužudysi 
savo vaiką, kuri

Earle Įspėja Kasyk
lų Savininkus.

Darbai Sumažėjo.
Darbai Amerikos fabri-

vartom Sužymėtos dešimt- 
dolerinės, kuriomis kidna- 
periams buvo užmokėta, 
pasirodo jau hoteliuose, 

_r . ; ~ bankuose ir krautuvėse. 0
Medvvay miestely, netoli pagrobtas Ross iki šiol da 
lo Bostono, šio utarninko nepaleistas. Manoma, kad 

naktį sudegė didelė siaudi- jjs bus jau banditu nužudy
mų skrybėlių dirbtuvė. įęas

Pennsylvanijos guberna
torius Earle įspėjo anglių 
kasyklų kompanijas, kad 
joms gali but riestai, jeigu 
jos nemokės aukštesnio at
lyginimo sužeistiems mai- 
neriams. Mat, Pennsylvani
jos legislatura išleido naują 
kompensacijos aktą, kuris 
nustato darbininkams aukš
tesni atlyginimą už sužeidi
mų, bet kasyklų magnatai 
susitarė ir to įstatymo nepil
do. Taigi gubernatorius ir 
sako, kad jos čia gali labai 
apsigauti, nes jei valstija 

’pradės traukti jas teisman 
už kiekvienų sužeistą darbi
ninką, tai prisaikintujų suo
las galės priteisti sužeistam 
angliakasiui 100 sykių auk
štesnį atlyginimą, negu 
kompensacijos aktas reika
lauja. |

ŠAU-

1

JAM NUSIBODO VISOS 
TRYS PAČIOS.

Kentucky valstijoj tūlas 
nel Liss May vedė žmoną. Pas

kui jam geriau patiko kita
2. Anglija ir Francuzija mergina, todėl jis vedė ir

pasirengusios siųsti Vidur- ją. Vėliau jis susitiko da 
žemio jūron da daugiau ka- gražesnę, ir apsivedė su ta. 
ro laivų. Tai bus atsakymas Pereitą sąvaitę jis nuėjo į 
piratams, kurie paskandino teismą ir pareikalavo divor- 
musų garlaivį “Jean so nuo visų trijų, nes visos 
Weems.” tiys jam nusibodo. Jis .buvo

3. Anglija jau pradėjo ty- suimtas kaip poligamistas 
rinėti žinias, kurios sako, ir nuteistas metams kalėji- 
kad tą laivą paskandinęs į mo.
Italijos premjero sūnūs,
Bruno Mussolini, kuris tar
nauja Ispanijos fašistams.

4. Didžioji Britanija nuo
latos palaiko susisiekimą su 
Egiptu dėl italu kariuome-

E

JERUZALĖJ VĖL 
DOSI.

Pereitą nedėldienį Jeru
zalėj žydai su arabais vėl
pradėjo šaudytis. Vienas'nės stiprinimo Lybi jo j, 
arabas buvo nušautas, o vie-Įgipto pasieny. (Egiptas pri- 
nas žydas sužeistas. įklauso Anglijai.)

MIRĖ LENINO BALZA- 
MUOTOJAS.

Charkove mirė anatomi
jos profesorius Vladimir 
Vorobjov, kuris ibalzamavo 
Lenino kūną. Jo vardas, 
kaip mokslininko, yra 'žino 
mas visam pasauly.
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REPUBLIKONAMS REI
KIA “GERU ŠERMENŲ.”

Amerikos republikonų 
partijoj neramu. Demokra
tai sumušė juos jau dvejuo
se prezidento rinkimuose ir, 
be abejonės, sumuš ateinan
čiais metais. Todėl nenuos
tabu, kad republikonai susi
rūpinę. Jų politikieriai jau 
labai išalko riebių algų ir 
grafto. Bet kaip atsigriebti? 
Kongresmanas Hamilton 

Fish, kui is anais metais no
rėjo apvalyti Ameriką nuo 
komunistų, dabar sako, kad 
reikėtų gerai “apvalyti” re
publikonų partiją.

POPIEŽIUS PALAIMINO 
JįAPONU MILITARIZMĄ.

i Romos katalikų bažny
čios diktatorius vėl išsišo
ko. J is išsiuntinėjo visiems 
savo misijcnieriams Kinijoj

Toliau Zeikus reiškia pa- įsakymą, kad jie remtų ja- 
geidavimo, kad “Naujienų ’ ponų militarizmą, nes japo- this policv 
redaktorius žengtų da porą nai skerdžia netik kiniečius, >n a m-iva

being in harmony with the l 
Vatican’s attitude toward the 
Spanish civil v. ar and with the 
outspoken attacks on cornmu- 
nism which his holiness made 
in his enciclicals of March 18 
and Sept. 29.

•This Vatican source said 
had been sėt forth 

ate memorandum de-
žingsnių pirmyn, būtent, bet ir komunistams karą fįnįng the church's position in aziaugsmas!
prakeiktų Amerikos Lietu- skelbia, 
vių Kongresą, kuris atsto- T -. „ , . . ....
vauja 71,000 organizuotų lac-aulietuvių, ir nevadintų fasi? zuous Msaul^s japonų zve-

tų fašistais, bet “tautiškai 
nusistačiusiais žmonėmis." 
Tuomet, sako, tu busi rim 
tas vyras ir mes

riškumus pasmerkė, tai po
piežius pasirodė tiktai vie

Chinese-Japanese con-

TINIAM KALINIAM LIETUVOJE.
savo eko- 

tai: 
agitavimą 

darbininkų organizuotis ir
taip toliau.

dy Afrikos Lietuvių Kon-
ureso Centralinis Komitetas , J • _

REIKALAUKIME AMNESTIJOS poli
viai geri katalikai? o dabar 
pasirodo, kad ne. Labai miela 
girdėti, kad musu broliai už

Pa- ašų po Peticija.
Paskutiniame savo posė-

X. ...............“ i KMKUTONYBE SUPIU- vieTl^

"Catholic represeutauves. D£ LIETUVOS ŽMONES, paminėti 20-tas Lietuvos į* Jll. be kaip o vabty-
in the Far East were said to . . . ... nepriklausom vbės sukaktu- bes Pnesa1’ ‘ - LietuvOS
have received instructions to p Kuniginis “Panevėžio / R .0 r’inuola vasari0 nepnklausoniybes, _ jie yra

>. ” fcnn nihmia “Tok. • kuuvo pupuvia vooaiiu užeito >-n o Kaiierofb? UKiai Vie- na\e reeeneu mMiutuvno vu . r . vas KUnOS DF1!)UO1& vasario * • v - *
Ypač nejau- ad»pt themselve. to th» poli. >21S' 16'dieną, 1938 metais. T,nas jų bičiuli?, a pat cciau- ™ ....„ r-~— •• ,

ištierime ki "agentų pozicija pasi- cy... they have been told ‘te V0J1 rašo, kad
tau ranka b & " darė Amerikoje, kuri taip support, without reserve, Ja-;

Bet “Naujienų” redakto- gožtai nusistatė prieš ja- panese artum.” ;
rius Zeikaus piršimąsi at- Pon^ barbanzmą. akvvaizdoje šitokių
metė ir išvadino ji “juokda- Kitokios išeities klerika- faktų klerikalai nori užsi- 
riu.” Fašistų simpatijos Gri- lams nebuvo, kaip tik persi- ginti, kad jų bažnyčios dik-; 
gaičiui visai nereikalingos, versti ragožium ir užsiginti, tatorius nieko panašaus ne- 

įsako “Naujienos,” ir jam vi- kad jų "šventas tėvas” to- sakęs! Associated Press ei-Į 
Kalbėdamas anądien nesvarbu, ką apie jį ma- kio Įsakymo savo misijonie- tuoja net jo Įsakymo žo-

dianapoly jisai pareiškė. ;no kurie “tautiškumu” riams visai nedavęs. Tą pa- džius: “Remti i a Donu ai 
“Jei

,. ... • , . Kas kita tačiau su tais,
ir Lietuvai Kristų- at,,e« Llet"™\£r,au’ybe! kurie tik gero trokšdami sa
ir metukai Kristus atnesc įteiksime 100,000 parašų ... v , , •

ne Uaksistinę taiką, bet dva- nuo Amerikos lietuvių rei- 'rab 3Vu/i

gerų
griebtume 
retume
kios reakcinės intakos, neiš
skiriant nei American Liberty 
League.”

Vadinasi, reakcininkai, 
kurie valdo republikonų 
partiją, nepatinka net ir re
akcininkui Fishui. Jis sako:

“Jei mes leisime reakcinin
kų saujalei bosauti savo parti
joj, tai mes neteksime ir Mai- 
ne’o ir Vermonto.”
Tokią pat nuomonę reiš

kia ir Bostono “Evening 
Transcripto” vvashingtoniš- 
kis korespondentas Frank 
R. Kent. Jis sako, kad di
džiausia republikonų nelai
mė esą pasenę vadai, kurie 
nesupranta šių laikų dva
sios.

ST. GEGUŽIS JAU ME- 
DALIUOTAS.

Kaip buvo “Keleivy” ra
syta, taip viskas ir atsitiko. vaz.uvviuvs įaiuiuia Kruvinąjį rasizmą,;. "„i™ ontoJk-vf 9
24 spalių Įvyko tautininkų priešai,” bet Assosiated taip Tolimuose Rytuose jis Janciate Pa>a y1-
balius Brooklvne ir p. Bud- Press, stambiausia ir rim- remia žiaurųjį japonų mili-
rys, generalinis Lietuvos čiausia Amerikos spaudos tarizmą.
konsulas, užkabino Penn- agentūra. Ir ji tą žinią ne iš '---------------
sylvanijos mainerių unijos piršto išlaužė, bet gavo iš DŽIAUGIASI AMERIKOS 
tarnautojui St. Gegužiui paties “šventojo sosto.” Tik LIETUVIAIS
Smetonos medalĮ. pasiklausykit, kaip ji skam- . *

Užkardamas šitą blėtą, bėjo: ! Chicagos klerikalų “Drau-

VI * c* I.tlO ZlIIlvI lAVj 1 IlI’J V 1Ų ICl’ _ 1 J
sinį kalaviją, todėl idėjinė ko kalaujsnt amnestijos politi- , • a:e e ’ a
va krikščioniškoj Lietuvoj yra Riam kaliniam. pati dabartine Lietuvos vy-
intensyvinė, negu ji buvo pa- Paticijų blankus jau at- Konrtituciia’v^as^ivde’ 

Lietuvoj." spausdintos., ir ^nunėja-
Taigi kunigų laikraštis Ammkos 'Lietuviu amerikieiiai lietuviai, pn-

pripažįsta, kad “pagonis- K?n(_,\,n ^vriai valome ištiesti jiems ranką,
Remti japonų akci- koj” Lietuvoj tokios kovos ' reikalauti jiem? iš Lietuvos

Kokiem Pelitiniam Kali- vyriausybes besąlyginės 
niara Reikalaujame Am- amnestijos.

nesti j o j. “Dvidešimts Metų Lietuvos
Lietuvoj yra bent trijų Nepriklausomybės.”

Žinią apie popiežiaus įsaky- piežiaus politika pilnai vra' j Ha mnlinan rušiV Po?itinia kalinių,
mą misijonieriams remti ja- suderinta su jo politika Is-įka^ 1- Tie, kurie veikė L
ponų militarizmą paskelbė panijoj: kaip Ispanijoj jis £ JT nriešt'arau- 5°s naudai, kad Lietuv
ne kokie ten “bažnyčios laimina kruvinąjį fašizmą,t, c^t :kvt9 tik neatgautų Vilniaus

p. Budrys kalbėjo šitokią 
maldą:

“Didžiai gerbiamas pone 
Geguži, man malonu pranešti 
Tamstai, kad Lietuvos Valsty
bės prezidentas, Įvertindamas 
Jūsų nuopelnus tautai, apdo
vanojo Tamstą Didžiojo Lie
tuvos Kunigaikščio Gedimino 
Ordino Rikijo (komando- 
riaus) laipsniu. Įteikdamas 
Jums to ordino garbės ženklą, 
aš sveikinu Jus pono Ministe- • 
rio žadeikio ir savo vardu, ir 
linkiu Jums sveikatos ir iš
tvermės tolimesniam darbui.”

Kaip žinia, p. St. Gegu
žis gavo šitą “garbės ženk
lą” užtai, kad pereitame 
SLA. seime balsavo prieš 
demokratijos rezoliuciją, 
kuri smerkė fašistinę dikta
tūrą Lietuvoje. Iš pradžių 
ir p. Gegužis buvo pasisa- 

Tik pasiklausykit, kaip rezoliuciją, bet
dalykai stovi: ikal fašistai pradėjo prieš jį

"Perskaitęs ta veikalą DrJrtktl JIS pakėlė ranką prieš 
_ x. .. a. - i rezoliuciją. Ponas BudrysS. Na.kehs. is Clneagos. nega-.^b k_ui
Įėjo juomi atsigėrėti. Lietuvos, --
atstovas VVashintrtnne P ža S!1210 Persivertimą ragO- atsvovas ashingtone, P. za- žium gmetona įvertinęs kaip 
deikis taip pa, pnpazmo Jl>..nuopelną ^į,.

Gedimino

“VATICAN CITY, Oct. 14 gaA ancM išspausdino ši
tokią raudą:

RUOŠIASI UBAGAUTI.
“Sandara” skundžiasi, 

kad vienas “tautinės dirvos 
veteranas” parašęs “labai 
svarbią knygą,” kurios pa
galba lietuviai galėtų atsi
imti iš lenkų Kosciušką 
(kurio senai jau nėra), bet 
bėda, kad visi tautininkai ii 
sandariečiai sudėti krūvon 
nepajėgia tos knygutės iš
leisti ir parodyti pasauliui, 
jog Kosciuška tikrai buvo 
lietuvis, o gal da ir sanda
rietis.

svarbiu ir naudingu... Visi nu
sprendė. jog reikalinga veika
lą kuogreičiausiai atspausdin
ti.

“Bet čia atsirado kliūčių— 
kur gauti šešius šimtus dole
rių. Vieni pataria kreiptis Į
Tėvynės Mylėtojų Draugiją. 
Kiti ragina pajieškoti aukų, 
gal kas susimils ir atsiųs do
leri. kita.”

apdovanojęs jį 
“rikijo” laipsnio ordinu. 
Vadinasi, p. Gegužis dabar 
lygus tautiško generolo 

^“stonui,” nes “rikijas” maž- 
?daug tą patį reiškia.

Maikio tėvas dabar turės
sau konkurentą.

VISGI PAS SOCIALISTUS 
IR MASONUS GERIAU.

Taigi matome, kad tauti-. T . .
ninkai su sandariečiais ne-J KĮ^bonų orga-
pajėgia išleisti net mažos n.as XX Amžius dziaugia- 
knygelės savo jėgomis. Jie sl» ka^ Francuzijoj kuni- 
ruošiasi elgetauti, “gal kas £ams gerai gyventi. Girdi
susimils” ir išmes jiems ko
ki dolerį...

Jokia kita lietuvių srovė 
nėra taip nusigyvenusi ir iš- 
tyžusi, kaip Smetonos “ka
valieriai.” Ir šitie ubagai 
da norėtų valdyti didžiau
sią Amerikos lietuvių orga
nizaciją — Susivienijimą!

Centralinis Komitetas nu
tarė išleisti brošiūrą: “Dvi- 

a n®’ dešimts Metu Lietuvos Ne- 
... . kras- priklausomybės.” Ją para-

to, bet ir visai apie tai pa- apSiėmė gabus literatas
BULGARIJOS BORISAS mTtyiIit!erin:nkai kurie ‘Ž senas visuomenės veikė-

narį niDESNĖS AR- - ,• - “Hn.e jas Dr. A. Montvidas. Bro-N°RI DIDESNES ak re ge airvą atplesimųi Klai- šiurai medžiaga renkama ir
MIJOS. pėdos krašto _ nuo Lietuvos sąvaitės-kitos bus ati-

Londonan atvyko Bulga- ir. priskyrimui jo atgal \ o- juota j spaudą.
rijos karaliukas, 'Borisas IU, j heliją.....................
kuris, sakoma, stengiasi 3. Sąžiningi sietuvos pi- _ ,
eauti leidimą padidinti sa- lieciai, kurie nepasitenkinę metų sukaktuvių. Brošiūroj 
vo armiją. Mat, po didžiojo' dabartine padėtim Lietuvoj bus išaiškinta, kokiose ap
karo aliantai nustatė Bulga- troško atsteigti demokrati- linkybėse Lietuva atgavo 

kaip buvusiai Vokieti- nę santvarką, kokia buvo nepriklausomybę, kas dau- 
ios talkininkei, visai nedi- garantuojama tveriantis ne- ginusiai už tai kovojo ir 
dple armija, kurios užtektų priklausomai Lietuvai Stei- kiek prie to prisidėjo da- 
tiktai policijos pareigoms gįamojo Seimo priimtoj baltiniai urapatriotai. 

patys tėveliai juos krašto viduje. Bet kai dabar Konstitucijoj. j Brošiūra bus pardavinė-
visi ginkluojasi, tai ir Bul-į Prie pastarųjų mes taipgi Jama taip pigiai, kaip tik 
e-arinos “tautos vadas” ne- priskaitome ir tuos kalinius,' galėsime išsiversti. Tiki- 
ori atsilikti. ' ^ui'ie yra nuteisti už veiki- • mės, kad kolonijų skyriai

n ’ -------------------------------------------------- j pagelbės mums jos išplatin
ai tūkstančiais egzempliorių 
! ir supažindinti Amerikos 
i lietuvius su teisinga musų 
j tėvų krašto istorija.

Reikalinga Lėšų.
1 Padarymas ir išsiuntinė
jimas tūkstančių peticijų, 
spausdinimas ir išplatini
mas brošiūros atseis nema
žai pinigų. Daugelis Ameri
kos Lietuviu Kongreso sky
lių ir šiaip organizacijų yra 
f aukavę per Centralinį Ko- 
{mitetą Lietuvos Politiniams 
■Kaliniams. Tų pinigų ap- 
į mokėjimui šitokių lėšų ne
galima imti. Jie visi perduo
dami ten kur buvo skirti.

Taigi šiuomi paraginame 
Amerikos Lietuvių Kongre
sui priklausančias organi
zacijas pasimokėti duokles 
už 1937 metus ir, jeigu ga
lima, paaukauti doleris-ki- 
tas padengimui centre susi
dariusių išlaidų.
Pripildytas Peticijas Grą
žinkite Centro Sekretoriui.

“Pastebėta, kad daugelis 
vaikų ne tik neatvyko mėnesi
nės išpažinties, bet nebuvo 
bažnyčioj per šv. mišias... Tai, 
ot, iš kur atsiranda jauni be-

(AP) — A reliable Vatican 
source said tonight that the 
Holy S«e condones Japanese 
military activity in China.

“Thispolicy was said in well 
informed Vatican ųuarters to
represent a normai expansion dievukai: 
of Pope Pius’ inereasingly mi- į ^auklėja.” 
litant campaign against bol- “Laisvoji Mintis” dėl to 
shevism. It was described as pastebi:

Graiias NAUJOS Rudens Mados 
. . . Išimtinos Vertės!

Moksliški tyrimai parodo, kad 4 namuose 
iš 5, šviesa skaitymui ar rašymui tokia tam
si kad tikras pavojus akims. Tik maža dalis 
žmonių realizuoja kaip jie rizikuoja akis.

Jus negalit nusipirkti kitą porą akių. Ne- 
rizikuokit joms. Pritaikinkit šviesą Jusy na
muose dabar su šioms geroms lempoms. Jos 
mažai kainuoja nusipirkt ir nebrangios var
toti. Jus didžiuositės jas nusipirkę.

Užžiebkit GERESNĘ ŠVIESĄ 
GERESNIAM MATYMUI.

mki-

Mums rodosi, kad tai bus 
tinkamas atžymėjimas 20

BEACON Flora Lempa
LENGVOS IŠLYGOS

Edisono 
Eostumeriams

TIK

ĮMOKET
B»l*iuas Mėnesiais Išmokėt
KAINA $15.00 Lž VISKĄ.

Geras pirkinys.' Graži iėrai- 
įP^— moksliškai pagaminta 
duot daug šviesos. 0 skir
tingos šviesos stiprumai 
duoda jos kiek reikia. Tik
ras, ilgai laikąs TIKRO ŠIL
KO dangas ir pamušalas. 
Dangai Gold ir Tan. spalvų. 
Sunkus nelengvai paverčia- 
mas pastovas. Puikiai bron
zų užbaigtas. Vėliausios ma
dos, guma užvilktas šniūras.

“Francuzijos kunigai sako, 
kad dabar bažnyčių veikimo 
niekas nevaržo, o tikintieji y- 
ra sąmoningi, jie gausiai re
mia Bažnyčios Įstaigas ir vis
ką išlaiko savo aukomis.”
Na, o kas dabar valdo 

Francuziją? Ogi Liaudies 
Frontas, kuri sudaro radi-

PIRŠLYBOS NEPAVYKO. ,kalai’ socialistai, komunini 
t tai ir masonai. Tai yra kaip 

Vienybės” fašistas, ku-'tik tie žmonės, prieš kuriuos 
lis pasirašo Zeikum, norėjo popiežius, susidėjęs su fa- 
įpiršti “Naujienų” redakto-įžįstais, skelbia išnaikinimo 
nui drg. Grigaičiui “tautinį į karą. Tuo tarpu kur fašistai 
nusistatymą.” j viešpatauja, kaip Vokieti-

Visų pirma Zeikus apgai- joj, kunigai yra areštuoja-
lestauja, kad “Naujienų 
redaktorius “pasuko klai
dingu keliu,” prisidėjo prie 
Amerikos Lietuvių Kongre
so Lietuvos demokratijai 
atsteigti, tačiau džiaugiasi,

mi ir grūdami į koncentra
cijos stovyklas.

Tikintieji žmonės sako: į 
“Ką Dievas nori nubausti, 
tam jis pirma atima protą.” 
Išrodo, kad kunigams Die-

kad Grigaitis “jau surado vas irgi atėmė protą. Jie no- 
save” ir kritikuoja komuni- ri nukirsti tą šaką, ant ku-
gtus. rios jiems taip gerai sėdėti.

The ‘HAWL£Y’
LE.S.Stato Lempa

$

Visame tebuia'.
Malonus priedas bue 

name, dilele sutaupą 
dabartine žema kaina 
Geriausiu bronzų bai
gta su aukso žibiniais 

Vaguotas bronzo stul
pas. sunkus, sunkiai 
paverčiamas pastovas

VėlMusios _ mados, il
gas, guminis šniūras. 

Graži parebmento dan
ga. . _

Pažymėtinas pirkinys 
geros šviesos:

moksliškai paoirta:
1- Pastebėtina naujo tyno lem
pos bu/ha duoda 
mus Šviesos. 2. Opalo bliudas 
nepi ailesdžiu, iiurkUu enrndįji-’mnkitZn r 

3 T’1s Priedui*,
L, < Cl mefa šviesąkur tik jos reikta..

Nasja! Paranki! Manams Apšviest Skrynelė!

Jl«

a r v o u r

Parankiausia laikymui, lem
pučių ir extra fiuzų prie 
rankų. Joje yra 1—100 watt 
(20c.), 3—60 watt (45c), 

2—40 watt (30c.) bulbos viso
kiam reikalui... 4 fiuzai grei
tam reikalui... Trilypis guminis 
labai ilgas šniūras, ir vertingi 
patarimai kaip naudoti tinka
ma šviesa skaitymui ir apšvie
timui

lidisniiShiiH EDISON cgmfany

Iki vasario 16 dienos turi
me tris ir pusę mėnesius lai
ko. Bent 10 dienų reikia 
skirti sutvarkymui ir pa
siuntimui po peticijom su
rinktų parašų, kad jie pa
siektų vietą 20-tose sukak
tuvėse. Tad aišku, kad pe
ticijos amnestijos klausimu 
privalo būti sugrąžintos į 
centrą nevėliau pradžios 
vasario mėnesio. Daug ge
riau, jeigu galima sugrą
žinti anksčiau, nes techniki
nis darbas centre yra atlie
kamas ne apmokamų darbi
ninkų, bet nuo darbo atlie
kamom valandom. Tuomi 
palengvinsite mums ir už
tikrinsite geresrtes pasek
mes.

Jeigu kurios kolonijos 
draugai greitai negautų pe
ticijų blankų, tai tuoj kreip
kitės į centrą žemiau pa
duotu antrašu ir praneškite, 
kiek jūsų kolonijoj galima 
pririnkti parašų. Ant vienos 
peticijos blankos telpa 25 
parašai.

Amerikos Lietuvių Kon
greso C. K. sekretorius,

L. Jonikas,
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KAS SKAITO, RAŠO 
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS

GAUSUS DEMOKRATIJOS GYNIMO 
SUSIRINKIMAS.

Didžiųjų Ežerų Laivai Baigia Sezoną.

KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.

GARY, 1ND.
Daugelis galėjo manyti, 

kad Gary mieste lietuvių 
jau visai neliko arba visi iš
tautėję, tikrenybėje taip 
nėra. Lietuviai čia veikia 
labai rimtai ir jų darbai tik
rai pažymėtini.

Lietuvių Demokratų Ly
ga turėjo susirinkimą, i ku 
rį atsilankė deleg 
sekančių organizacijų:

Nuo Lietuvių Palaipinės 
Dr-jos 4 delegatai — J. Ba
nevičius. K. Purvėnis, J. 
Kunčaitis, St. Misevech; jie 
atstovavo 1,026 narius;

Nuo Amerikos Lietuvių 
Polit. ir Pašalnos Kliubo 3 
delegatai — VI. Jacobas, V. 
Degutis, J. Zaromskis, at
stovavo 1,024 narius;

l ietuvių West Side Polit. 
ir-Pašalpos Kliubo 2 delega
tai — J. Muskaitis M. Sup- 
įanis, atstovavo 1,018 na
rių;

jų darbininkams, kurie iš
dirbs kompanijos dirbtuvė
se 5 metus arba ilgiau. Dar
bininkai turi savo Agree- 
ment komitetą, ir turi kam 
pasiskųsti, jeigu darbinin
ką neteisingai bosai bando 
skriausti.

Bet kompanijos baisiai 
neapkenčia CIO unijos ir 

delegatai nuo J visokiais budais stengiasi ją 
sugriauti. Jos turi savo a- 
gentus, kurie landžioja prie 
darbininku ir varo didžiau
sią agitaciją, kad išsižadė- 
u CIO unijos. Tamsesniems! 
darbininkams kompanijų 
agentai bando Įkalbėti, kad 
310 unija vra nekataiikų 
organizacija, prie jos pri
gulėti esą nuodėmė. Bet! 
•imtesni katalikai kompani-1 
'ų agentų gudrumus jau ’ 
moka atskirti nuo teisybės 
Tie žino, kuomet nebuvc 
CIO, tie patys katalikai dir
bo 10 valandų už 83.88, da
bar dirba 8 vai. ir gauna

Didieji Ežerai, kurie skiria Jungtines Valstijas nuo Kanadis. neužilgo užšals, todėl da
bartiniu laiku juose eina labai gyvas laivu judėjimas. Jie stengiasi pergabenti pakanka
mai anglies, rudos ir kitokios žaliavos, pakol ežerai da neužšalę, šis vaizdelis parodo krau
namus laivus Clevelande, Detroite, Buffaloj ir kitur.

Labo r Partija užkariavo
A. L. Piliečių Kliuba.

Šįmet lietuviai kriaučiai 
. markiai veikia miesto rin
kimuose, remdami Labor 
Partijos tikietą. Lokalo na
riai užsidėjo po 50c. mokes
čių Labor Partijos kampa
nijai. Lietuviai siuvimo 
kontraktoriai sudėjo 15 šim 
tų dolerių agitacijai už La
bor Partiją. Mat, visa Amal- 
gameitų unija su Labor Par 
tija, tad ir jos skyriai smar
kiai darbuojasi toje srityje, 
c ypatingai 54 lietuvių sky
rius.

Darbiečiai nusisamdę A. 
L. P. Kliube raštinę. Jie lai
ko veik kas vakaras susirin
kimus. Labor Partijos ko
mitetas paskyrė menedže- 
rium Ch. Kuzmicką. Jis sė
di ofise. Girdėjau, kad jam 
moka 40 dolerių algos.

V. Zaveckas, kriaučių lo
kalo pirmininkas, irgi smar
kiai dirba. J. Augunas, P. 
Atkočaitis ir Gulbaitis ne
mažiau darbuojasi. Kada 
tik nueisi i A. L. P. Kliuba, 
jie visuomet “byzi”; jie vi
suomet planuoja, kalbasi, 
kaip gauti lietuvių piliečių 
balsus už Labor Partiją.

jo ką tik sugrįžęs iš Ispani
jos Litvinas, kuris ten iška
mavo aštuonius mėnesius 
respublikiečių eilėse ir tapo 
du kartu sužeistas. Jaunas, 
gražus chicagietis vaikinas. 
Jis sako, kad respublikiečių 
eilėse kariauja virš šimto 
lietuvių. Keli jų užima ga
na aukštas vietas valdžioje. 
Esą keli ir karininkai. Pora 
esą gydytojų, atvykusiu iš 
Lietuvos. Dabar esą norima 
surinkti visus lietuvius Į krū
vą ir sutverti vieną lietuvių 
kuopą.

Litvinas nurodinėjo, kad 
respublikos valia yra nesu
laužoma. Tiesa, šiaurėje bu
vo pralaimėjimų, nes ten 
negali centralinė valdžia 
priduoti pagelbos. Jeigu tik 
respublikos gynėjai gautų 
ginklų, tai jie labai lengvai 
apsidirbtų su Franco gaujo
mis; bet respublikai nelai
mė toji, kad ji tik slaptu ke
liu gali ką nors gauti, ir dau
giausiai iš Sovietų Sąjun
gos. Kariuomenės respubli- 
kiečiai turi jau pilnai pa
ruoštos iki astuonių šimtų 
tūkstančių. Bet stinga gink
lų, ir jeigu jų negalės gauti, 
gali būt visko.

Draugas Litvinas, nors čia 
gimęs ir augęs jaunuolis, 
puikiai aiškina dalykus ir 
gražiai vartoja lietuvių kal
bą.

Antra kalbėjo Bondžė- 
Bundžinskaitė. Ji buvo, ro
dos, keturis metus Sovietų 
Rusijoj. Tūli pasakoja, kad 
mokėsi kokių ten “bolševi
kišku mokslų.” Kiti kalba 
kitaip. Bet kokiu tikslu ji 
ten buvo, tai mums nelabai 
svarbu. Gana to, kad buvo 
Rusijoj. Kalbėtoja iš jos 
prasta. Jos agitacija už So
vietų valdžią ir komunistų 
partiją nelabai jai sekasi.

Ji sako, kad Sovietuose y- 
ra laisvė. Bet užklausta, ar 
Sovietuose kiekvienas pilie
tis turi teisę turėti “short 
waves” radio, kad galėtų 
klausytis pranešimų iš kitų 
šalių, atsakė, kad gali, bet 
tų aparatų nėra daug ir jie 
brangus, tai juos turi tik iš- 

, V16’ tikimi ir geri sovietu val-
draugijos seimas, kur bus V drabu- i^jog piliečiai.
priimta draugijos konstitu- magnatas. Jis negali su- į Ąpįe §aU(jymą generolų
ei ja ir išrinktas centralinis Ue1^. nauJM rūbų gamini- - Stalino opozicijonie-
komitetas. ne1a. rių irgi silpnai aiškino. Ji

Kaip kurios kuopos pa- U’!? krla“c’.al n.ed,lb° >’™s sako, kad ka sušaudo Sovie- 
n.dip Runos pą rinkimus, taip jie nedirbs ir

. geidavo, kad seimas prasi- nn rinkimu iU kntenčin ’tuose’- tai visi trockistai ir

SLA. 284 kp. 2 delegatai i 55.12. Tečiaus atsiranda 
—J. vaitkus, J. A. Grakey, yjenag_kitas silpnaprotis ii 
atste va vo 68 narius; ! duodasi kompanijų agen-

LDS. 81 kp. 2 delegatai— tams prisikalbėt. Bet faktas 
A. Steponaitis, Jurgis Mali-' ’iarodo, kad tokie lengvati- 
šauskas, atstovavo 48 na- i k iai mažėja,, nes per vienus 
rius; metus CIO unija paaugo su

Gary Lietuvių Kultūros viršum 3 milionais narių.
Dr-jos 2 delegatai—A. Kaz
lauskas, St. Kuchs.

Apsvarsčius vietos reika
lus ir užgyrus didžiumoje L. . . . . ,
tuos, kurie lietė abelnus zln<D°: kad ap.ankys mus 
darbininkų reikalus, sekė iš svečiai iš Lietuvos. Liepos 
eilės Amerikos Lietuvių irp aplankė sportininkas 
Kongreso reikalas. . ;-vlkhs. Paklaustas apie

Visi delegatai vienbal- Lietuvos padėti ir seimą, jis 
šiai užgvrė, ‘ kad antras A- mandagiai atsakydamas įs- 
merikos Liet. Kongreso su- ,vls?s Amerikos lietu- 
važiavimas butų šaukiamasj X1US’ ka^ rūpinasi savo bro-
ateinančiai= metais. reikalais Lietuvoje ir gelbėjo. Piknikai būdavo baigia ir praleisti. Kriaučiai ! Lietuvių Laisvamanių Eti- Tiesa> agitacijoj už Hol-

. . . , 'dažnai ragina Lietuvos vy- skaitlingi, atvykdavo daug gardžiai "nusikvatojo. Kai nės Kultūros D-jos 1 kuopa landerio pravedimą naudo
Gary darbininkai ir -abor riaUsybę prie demokratinės i svečių iš tolimų vietų. Buvo kurie kalba, kad komitetas ‘ rengia šaunų balių, kuris Į- jama įr neapgalvota propa-

Day‘ tvarkos ir seimo ir tt._ ir at- apsilankęs net iš Toronto, netiek jieško balsuotojų ir vyks 14 lapkričio dieną ganda. Sakoma, pavyzdžiui.
Niekados šio miesto dar- sigrįžęs tuojaus pradėjo sa- Kanados dr-gas J. Jokuby- varo agitaciją, kiek gurks- Darbininkų Svetainėje, kad jeigu lietuviai kriaučiai

bininkai nebuvo pažymėję vo gudrią politiką, pareikš- nas. Pasisvečiavęs pas mus, noja ir užkandžiauja. Tiesa,'10413 S. Michigan avė. Vy- su kontraktoriais dirbs už
Darbininku šventę kaip šiais damas, kad Lietuvos žmo- nuvažiavo pas dr-gą Matu- A. L. P. Kliubas padaro nei- Irų choras dainuos ir bus su- Hcllanderi nuoširdžiai, tai
metais. 10 vai. ryto Įvyko nės nepribrendę prie tokios j ką Į East Chicagą; ten ap- no, bet nekaip atrodo, kadvaidinta komedija “Knar- jįe bus aprūpinti darbais:
automobilių paroda, kurioj tvarkos kaip jus čia turit lankė tautiškas kapines,‘ darbas prasideda ir baigia- kia Paliepus.” Po to bus šo- jie gaus naujų firmų ir už

virs 15,000 žmo- Amerikoje. Ir taip tas “Naujienų” dienraštį ir pa-si gurkšnojimu. Gal be to’kiai. viešpataus 54 skyriuje “pro-
Hol- 

Yorko

Biskis apie Lietuves
“svečius.”

Musų kolonijos lietuviai

Kodėl lietuviai siuvėjai ir 
kontraktoriai taip smarkiai 
dirba už Labor Partijos 
kandidatus? Dalykas tame, 

C ~ ‘ ~ kad Labor Partijos sąrašu
pantaplius už pripažinimą Beje, kriaučiai sudėjo Antanas Dambrauskas. Ilgą eina Amalgameitų unijos
Lietuvos krašto lenkams j rinkinių kampanijai $555.- laiką sirgo ligoninėj, paskui Jcint Boardo menedžeris 
grobikams. i 50. Tas parodo, kad lietu- gulėjo namie, o dabar ran- HcllancĮeris Į miesto koun-

Iš draugijų veikimo. dnte dasi senelių prieglaudoj, selmanus lietuviais apgy-
\ virs vienuolikos šimtų dar- Oak Foreste, ward 40. Gi- ventoj Kings kauntej. Tad

Gary lietuvių draugijos bininku. Delegatas pareis-Į minės ir draugai prašomi jį ir kilo pas lietuvius ūpas pa- 
vo tarpe sugyvena neblo-įkė, kad rimkimų kampani- aplankyti. dėti unijistą pravesti Į mie-
: a :i.„. t.-. 1 sto valdybą iš savo apskri-

sav
gai. Vasaros metu rengė j jos komitetas Amerikos Lie 
piknikus ir vieni kitiems,tuvių Piliečiu Kliube juos! Laisvamsniai renčia balių. -- * cio.

dalyvavo

prasidėt prakalbos. Visi ke- kinti. Bet kodėl toji geroji Chicagos Lietuvių Dr-jos 
liai grustinai užsikimšo, kad valdžia šaudo Lietuvos ūki- skyriaus. Ji yra pasivadinusi 
negalima buvo prasigrusti ninkus, kurie kovojo už Lie- Gary Lietuvių Kultūros 
nei pėkstiem.nei važiuotiem. tuvos nepriklausomybę, Dr-ja. Prie jos gali prigulėt 
Kaip 2:30 dieną didžiau- sportininkas to suprasti ne- kiekvienas lietuvis ir narių 
sios minios buvo užpludu- mokėjo ir negalėjo išaiš-! skaičiumi pas mus labai 
sios lauką, kurioms nešima- kinti. ! sparčiai
tė galo ir da būriai artinosi Rugpiučio 19 atvažiavo 'augs 

kitas svečias, vyskupas M. į laikoprie vartų. Tuojaus prasi
dėjo ir prakalbos. CIO va
das, pasveikinęs organizuo
tus. darbininkus ir pareis

Reinys. Sušaukė visus Gary 
parapijomis. Jis kalbėjo a- 
oie ateities “gyvenimą.”

kęs, kad kovą plieno indust- Vyskupas pasakojo, _ kad

senąsias 
jas.

CHICAGO. ILL.
Kun. M. X. Mcckui reika 

linga parama.
Kun. M. X. Mockus, \
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BROOKLYNO KRIAUČIŲ: pradeda j} jau pamiršti. Jo urna to paaaryti, nes 4 gruo- mia Amerikos Labor Parti. 

REIKALAI. i šelpimo fondan nuo rugpiu- fizio negalima gauti sales
.. o- k n 'čio mėnesio nedaug -aukų Dėl to delegatai yra prašo-

Spalių 21 -buvo Brookly- teiplaukė. Tik asmeniškai mi nevėluoti i seimą 5 gruo-

njoie darbininkai laimėjo žemė tai ašarų pakalnė, lie- 
ir žiauriausius plieno mag- pė atsižadėt pasaulio turtų 
natus darbininkų vienybė ir grožybių, aukaut Dievo 
parbloškė, paprašė publi- garbei
kos, kad palenktų visi savo Tus
galvas, atiduodami pagar- dangaus 1 ~ — - -r-; — y .-bą tiems darbininkams, ku- Po pamokslo rinko au-1 aukavo: M. Šimkus 25c., leje.
rie žuvo streike kovodami kas apšvietai Lietuvoje.

jos kandidatus.
Kuomet kriaučiai metėsi

taip smarkiai i Amerikos

už Garv darbininkų reika- Mes žinome kokią ap- 
lus. Publikoje pasireiškė svietą Lietuvoje vyskupas 
neapsakomas rimtumas Reinys platins. Jis apšvies 
ir užuojauta nukentėju- Lietuvos žmones taip, kaip 
siems. vyskupas Matulionis jau iš-

Paskui kalbėtojas paaiš- vadavo Vilnių. Du metai 
kino, kad 95 nuošimtis nlie- atgal vysk. Matulionis rin- 
no industrijoje darbininkų ko pinigus iš Gary lietuviu 
jau organizuoti ir darbo są- įr visus liepė aukaut, kad iš
lygos daug geresnės. vadavus Vilnių iš po lenku.
Darbininkų ir biznierių gy- Padėjome jam glėbi dole- 

venimas neblogas.’ n« lr '’lyde.iome Vilnių IS- 
. vaduot. Vyskupas su musų

Paprastas darbininkas doleriais gyvena sau kaip 
dabar uždirba i 8 valandas inkstas taukuose, o Vil-
$5.12, darbininkų reikalais niaus lietuvius paliokai dik-

turi laiko lankytis 
kimus.

Apart valdybos praneši- kalbanti moteris” SI—iš vi- bus bankietas. Bet dėl susi 
mų, faktinai verk nieko' ^53.50. " dėjusių aplinkybių nebus
naujo nebuvo. Nors kriau- cenatvės ir silpno? bankietui laiko, todėl vaka-
čiai tui ėjo labai prartą se- sveikatos Mockus pats ne- ' e bu? tiktai pietus, 
zoną, bet ramus, nes visuo- ga}j sau nieko pasigaminti. 3-mos kp. sekretorius, 
se skyriuose tas pats, nedar- nega]i net rūbų išsivalyti, Antanas Jocius.
bas. Seniau nedarbo prie- toeiel iam reikia apie 83 kas ---------------
zasti suversdavo ant komu-.sąvaitė Ka? buv0 fonde
nistų, bet dabar frakcijom nuo seniau, tai jau išmokėta 
pasinaikinus, nieko nekal- jr pįnigu nėra, o palikti s - 
tina: ~ 1 r < .

1 susmn- pranckUs $1, F. Paildu? Spaudoje buvo skelbia- 
25c., Čižunas SI ir “garsiai ma, kad seimui pasibaigus,

jie žinias gauna? Nagi iš to- 
kių šaltinių, kaip “Nevv 
York Times” ir kiti. Tik tas 
žinias perdirba savo redak
cijose, ir tada jau jos geros, 

uz jos 'Į'aįp kalbėti gali tik mažai
.. . .. T. x . ta.1,.11 apsišvietęs, o ne susipratęs
is Amerikos Lietuvių Pilie- (terbininkas
čių Kliubo išmušė demo- DaUg nesąmonių pripasa- 
kratus, kurie per pastaruo- kojo, o kaip klausytojai pra
sius. kelis metus ten buvo su
sisukę lizdą.

Kriaučiai yra stambus A. 
L. P. Kliubo namo dalinin
kai. Pats Kliuba? tačiau pa-

MIRĖ PETRAS ŽIDONIS.

H 11 d ‘ za^t'acl2.a .-Zt ' aiJku jam. Pinigus geriau- 
rūpinasi CIO._Carnegie Įlli- tatoriai kaip smaugė taipjr PNew

miesto konsilmanus. Įx>ka- ko -Stepono Dambrauskonois Steel Corp. gerai žino, tebesmaugia. Lenkų patri 
kad 95 nuošimtis jos darbi- jotams smaugt Vilnijos lie- 
ninkų priklauso CIO unijoj, tuvius padeda ir popiežius, 
kuri yra tikroji kulipka į arba tasai “šventas tėvas,” 
žiauriųjų magnatų širdį, kuris pripažino Vilnių len- 
Unija su kompanija turi su- kų grobikams. O musų lie- 
darius sutartį — 40 valandų tuvių vyskupai surinkę iš 
sąvaitė ir už viršlaikį mo- nuvargusių lietuvių pinigus, 
kestis laikas ir pusė. Viena siunčia jo palocių užlaiky- 
sąvaitė apmokamų vakaci- mui ir bučiuoja italijonco

1

dėjo Bondžei klausimus sta
tyti ir nurodinėti, kad ji ne
žino ką kalbanti, tai ji pra
dėjo sakyti, kad taip nekal- 

, .. . , , - . bėjusi, ir ėmė siusti klausė-
iaikydavo demokratų partĘ ju? “pas daktara protą išeg- 
ją. Ir šįmet pirmuose rinki- zaminuotį.” Fe," tokie atsa
kuose apsikabinėjo demo- kinėjimai i klausimus... 
kratų partijos iškabomis.
Kada kliaučiai paspaudė Publikos buvo neperdau- 

ją s«-
Kingston, Pa. — Senas “Ke-

skaitytojas, sulaukęs 65 Piliečių Kliubo demokratus giausia — gal lietuieivio
Lokalus labai .^“utu^gemt T po,pi™u.iu balsavimų, de- taikė. Buvo skelbiam<kad

ramsto vaidininką rinki- įad geraši‘rdžiai 'lietuviai
^ktU “ovainių

api.i.t. žangus laisvamaniškų pažiūrų kabos. Revoliucija Įvyko be vertėjo kalbėti 
žmogus. Mylėdavo skaityti kraujo ir demokratai nuga- dėms. 
moksliškas knygas. Jo myli- lėti. Dabar jie vaikščioja rp"

, . , , , miausis laikraštis buvo “Ke- nusiminę ir nežino kaip pra-
lecatai Darinėre rinkimu va.r -».° niiaųsti fondo sek- ]eivis.” Paliko dideliam nuliudi- rastas savo pozicijas atsi-
kampanijff darbi Lton.ui.:s!uo a±es?: ™ ir griebti.

gerai, 35 metUs, mirė rugsėjo 30 die mokratų iškabos tapo nuo kalbės ir Bimba, bet po 
ra. Paėjo iš Tarvidų kaimo. Kliubo namo nuimtos, o iš- Bundžės kalbos jis nepasi- 

parapijos. Buvo pa- kabintos Labor Partijos iš- rodė ant estrados. Gal ir ne- 
. z , « .—,.,4- tuščiom ke-

lo Pildomoji Taryba ir de-

Baliaus rengimo komisija 
pranešė, kad padarė gryno 
pelno $170.00. Labai pui
ku! Atrodo, kad kriaučiai 
triumfuoja šavo parengi
mais.

Tie, kurie susirinko tikė
damiesi išgirsti ką nors nau
ja, labai apsiriko. Brookly- 
niečiai laukia geresnių kal
bėtojų, iš kurių galima pasi
mokyti. Nepasimokvsi iš to

nas Jocius, 135 E. 114-th Vincą, kursi tuom tarpu gyve-. _ . _ .
place, Chicago, III. na apie Jersey City. Palaido- Politines prakalbos.

Serga A. Dambrauskas. tas spalio 2 dieną parapijos ka Spaliu 22 Amerikos Lie- kios Bundžės, kuri pati nie- 
Jau kuris laikas kaip ser-j 4 . tuvių Piliečių Kliubo name ko nežino o bando svietą

ga visiems žinomo veikėjo I Ilsekls <lrau?e ramiai Amen- buvo lietuvių komunistų mokinti.
Š. Dambrausko pusbrolis, kos žemelėj- Draugas, frakcijos prakalbos. Kalbė- Ch. Pušynas.



Ketvirtas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON

Maikio su Tėvu
Kaip Gyvena Rusų Balta- - 

gvardiečiai Paryžiuje.
Apie pusiaunakti, kaip mokę net prancūziškai. Ži- bar aktyvistams atrodė, 

pasibaigia Paryžiaus teat- nomas rusų rašytojas Tefi kad Vokietija pradės akty- 
visiškai teisingai rašo, kad vią kovą su bolševizmu. Bet 
rusai Paryžiuje yra Įsteigę galutinis rezultatas buvo 
savą Tūlą” su visais jos toks, kad labiausia nuken- 

papročiais. tėjo dešinysis sparnas, ką
Bet reikia pastebėti, kad rcdo rusų baltagvardiečių 

tam tikras abejingumas laikraščio “Vozroždeniie” 
šiuose žmonėse vis dėlto sustojimas. Tuo tai pu Mi- 
pastebimas. Ir todėl išeina liukovo vadovaujama de- 
taip, kad gen. Milerio din- mokratiškoji rusu emigran- 
gimu domisi daugiau visas tų srovė sustiprėjo, 
kitas pasaulis, negu patys Kalbant apie emigrantų 
rusų emigrantai. Jie yra oiganizacijų palaipsnini iri- 
daugiau susirūpinę, negu mą, nereikia užmiršti tos ap- 
susijaudinę. Plevickaj o s linkybės, kad daugelis emi- 
suėmimas ir apkaltinimas, grantų, kurie uždirba duo- 
kurs kreipiamas prieš gen. na fabrikuose, palengva vi- 
Skoblmą, jiems rodo, kokia siškai Įsitraukia Į prancūzų 
nesveika atmosfera yra jų profesines sąjungas. Bet vi-

ruošė spektakliai, ir dar vė
liau,—Montmartre ir Mont- 
parnoso karčemose prasi
deda nakties gyvenimas. 
Durininkai vos spėja atida
rinėti svečiams duris. Il
giausios automobilių eilės 
apsupa naktines karčiamas. 
Iš automobilių lipa ponai su 
cilinderiais ir damos bran
giausiais drabužiais, čia 
girdėti kalbant visomis pa
saulio kalbomis ir matyti 
Įvairiausių žmonių, prade
dant turistais ir baigiant lė
bautojais, aferistais ir nar
io »tikų pardavėjais.

Jei pažiūrėsite, kas tuose 
restoranuose eina durinin- 

erių, virėjų,

^Vot, Maike, gerai tro- —Ar tai tu nori pasakyt, 
pijos, kad mudu susitikova. Maike, kad ir sandariečių

—O kame dalykas? vadui mes turim tokią juni- 
—Dalykas, Maike, yra formą gauti? 

toks, kad reikia tverti tau- —Jeigu jus norit, tėve,
tišką fondą ir pinigus rink- kad jis išrodytų kaip tikras 
ti. i Gedimino kavalierius, tai

kitoks apdaras jam netiks.—Kokiam tikslui?

kų, kelm
muzikantų ir artistų parei
gas, tai pamatysit, kad

beveik kiekvienas antras 
žmogus yra rusų emig

rantas, baltagvardietis.

Taipgi beveik kiekvienas 
taksio šoferis yra rusas. Ru
sai turi ir savo restoranų, 
pav., “Minutka,” “Marja- 
nič,” “Ugol artistov,” bet 
čia negalima kalbėti apie 
tikrą nakties gyvenimą, ne 
didžiuma emigrantų nakties 
metu turi uždirbti sau duo
ną. Žinoma, yra kelios pre
kybininkų šeimos, pav., 
Morozovai ir Vtorovai, ku
rie jau prieš pasaulini karą 

buvo

&

eilėse. Ten plačiai galima gų svarbiausi vaidmenį šia 
utikti arba išdavikus, arba me irimo procese vaidina 

klikas, kurie kovodami tar- prancūzų vyriausybės de-' 
pusavyje nesibijo pavaitoti kietas, kad jaunoji emi- 
jokių priemonių. grantų karta turi tarnauti

Reikia pažymėti, kad vis prancūzų kariuomenėje. Ap- 
mažesms darosi tų skaičius gkritai, reikia pasakyti, kad 
kurie aktyviai, su ginklu jaunoji karta, kuri užaugusi 
rankoje, norėtų kovoti prieš Prancūzijoje ir lankiusi jos 
bolševikus. Net jauniausi mokyklas, Į Prancūziją ima 
piliečiai, karo dalyvai ne- žurėti, kaip Į savo tėvynę.* 
trukus jau bus 45 metų vy- Jįe susiję su prancūzais ar- 
rai. O tai jau yra amžius, timesniais saitais, gauna 
kaip nebemėgstama karnų- geresnes vietas ir palengva

No. H. Lapkričio 3 d., 1937 m.

Fašistai Sugriovė Mokyklą.

Šis vaizdas parodo Barcelono s miestą, kur fašistų orlaiviai 
anądien sugriovė mokyklą, užmušdami daug vaikų. Ir Ro
mos katalikų kunigai šitokį barbarizmą laimina.

KALBOS DALYKAI
Keliatas palyginimų tarp 

lietuviškų ir slaviškų formų.

lietu- • 
sčiusi iš

ti ir palikti savo šeimą. To- pamiršta Rusiją ir visa tai, Nėra abejonės, kad 
dėl ir senasis gen. Mileris kas rusiška. Tas veikia ir vių kalba yra išsivysči 
buvo labai geras buvusių senąją kartą. Senoji kovos slavų kalbos, arba pastaro- 
kovotojų vadovas: jis ne- dvasia palengva dingsta, sios atskala. Patys kasdie- 
žiurėjo Į jų organizacijas. Laikas yra tas ginklas, ku- niškiausi žodžiai pas lietu 
kaip i kovos vienetus , bet

.usiku’ks' .“ujo gSiS ° khip “ roku-plnS- Taip-

.usilauke naujo generolo, Maike, ar nebūtų gerai, jei- gį dideli kapitalai likę ir 
tai reikia jumformą nu- gu mes jam nupirktume sa- kai kuriems1 didiesiems ku- 
I)nktl- .... . laveišių armijos mundierą ir Baikščiams bei dvarininkų

—Apie koki geneiolą tu pne jos prikabintume tą ka- šeimoms. Be to, kai kuriems 
yra tekę laimėti netikėtą

Maike A? ta d a nesS ° "e Gedlmln0 kava’ .va vicn’J kunigaikštis, ku-

ką turi? Šant^vinS 
-Bei m”dat! nereiškia'turT^ b"*“' 4”°ka ”°

lura- , frankų. Sis rusas senais ge-
generoią.-----  — O kas tai yra, Maike. ta rais laikais, būdamas mili

jonierius, nepaprastai tame

kalbi, tėve? _ valerską ordiną?
—Nugi apie Makanojaus —Tuomet išeitu

—Tu, Maike, apie toki ka-ka-ri... 
bizni daug nežinai, tai klau- —Karikatūra reiškia 
syk? ką aš tau sakau. Jam kraipytą atvaizda.
prisiuntė tokį ordiną, ko- _fai tu, Maike. rokuoji, pa7kia'u už visa tai į'unTokė“- 
kius musu, s m .z iriu jum util* liptn-kunigaikštis Gediminas reikalinga lietu davo lstlS0mis pinigų gmuz-
sį, Kunigaikštis Gediminas viską sermėga ir vyžos? tėmįs. Tokiu budu šis kuo
duodavo savo generolams -Taip, tėve. raikšti? nusipelnė amžiną
Kas jį gauna, tas rokuojasi —Olrait, Maike, o dėl ko restorano pensiją. Bet šito-
SiškiTta pati kab'ir^ cicjH^ vadai nenešioja kių laimingųjų yra nedaug. 
nei-Ak L vyziI- Didžiumai rusų emigrantų
ne1 Ją. Taigi n Makanojaus —Dėl t0, tėve, kaj £OCia. ^uonos riekė yra gerokai 
Gegužis dabai yra vajauno jįstaį yTa progreso žmonės, plona ir daugelis ju turi gv 
stono vyras. Bet jis neturi jie žiuri j atefq ir stengįasį venti pusbadžiu. Buvę kari
opnmnltTbJATnik? PasaulJ gerinti. Bet kitaip ninkai virto fabriku darbi-

yra su antininkais. Jie gar- „inkais. gubernatoriai eina tai vistiek kaip tremas be bina senovę. Taigi jie pri. kkn,sargju ir nakties sarffU 
—Reiškia, tu, tėve, pasi- Xal° ir £enovės yubai? ?ėvė- pareigas, o prokurorai grie

1S" restorane daužydavo bran
gius veidrodžius ir indus, o

ivžai ji apginkluoti?
—Jes, Maike, reikia nu

pirkti zbrajų.
—Bet syki tu,

ti. Sermėga, vyžos ir kaili- žia balalaikomis.
niai turi būt ju mėgiamiau- /o.. ...., . J c v 3&ų daugiausia iu;
si apoarai. , Montmartre ir Montparnase

tPVP iau ~Malke’ 85 bJJaUS1’ kad Tio ^nmnteir
. ’ ;! tu manęs nesufuiytum. A

su yra

ris nugali ir Vrangelio lai
kotarpio dvasią. J.Z.

GALVOSŪKIAI.

kaip Į kulturinius būrelius.
Kaip žinoma, gen. Vran- 

gelis norėjo palaikyti ryšius 
su visais buvusiais karei
viais, kurie pasitraukė iš Pradedant 
Krymo ir iškriko po visą vio„“ num‘eriu, kaltas nu0
Europą. Tuo tikslu jis suoi- karto kus talpinami galvo
davo buvusių karių są- sukiai> kurių» tiksla® bus 
jungą. Atskiruose miestuo- cjuotį skaitvtojams medžią- 

gos diskusijoms, čia telpa 
5 galvosūkiai.

se įsteigė vietines grupes, 
turios pasidarė atskirų val
stybių sąjungų skyriai. Visų 
atskilų kraštų sąjungos bu
vo atiduotas prižiūrėti cen-

šiuo “Kelei-

Nr. 1.
Du vyrai, A ir B, prikro-trinei sąjungai ir jos pirmi- . , - . „ , ...pinkui Po Vrangelio mir- ve plytomis Uoką ir jiem

ties centriniu sąjungos pir 
mininku buvo gen. Kutio-

važiuojant trokas sulužo. 
Dabar tarp judviejų eina

povas, o po jo 
viso šioje sąjungoje 
apie 60,000 žmonių

’jnkai pinigus generolo Zu- kjba nueįsįu f]a pas zakris- 
kausko kardui, o kokia iš to tiįona ant rodos ir pamaty- 
Luvo nauda. gįu, ka jjg pasakys.

Tenai, Maike, tai bu v o —pasimatvmo, tėve.
durnas daiktas. Bet šitam _______ ______________L_____________________

tokios brangios dovanos jau .. ((T~ .. „nepirksim, ba ir jo medalis Kompanijos L nij-3

Tie, kurie anksčau mokėjo 
puikiai patys linksmint's 
dabar moka palinksminti ir 
kitus. Į Montmartrą ir 
Mcntpamasą vakarais vyk 
sta daugelis ir tų, kurie die
nos metu dirba sunkų dar
bą, kad užsimirštų visu- 
sunkumus prie vodkos stik
lo ir pakalbėtų apie politi

ne pirmos klesos. Gazietos Skundžia CIO, 
rašo, kad tik trecio zorto. ....
Taigi ir šoblę galima nu- viena orlaivių kompam- nius dalykus, ypatingai apie 
pirkti prastesnę. 1OS suorganizuota darbinin- tą. kas naujo girdėti Mask

—O kaip tu manai, tėve, “unija” Los Angeles vorn.
kai- mieste apskundė CIO uniją Pelitiniais klausimais Pa 

Kokio reikėtų fon- reikalauja $225,000 atly- rvžiaus rusu restoranuose U ginimo už sugaištą laiką kalbama visūose kampuose.
kiek toks daiktas 
nuoti? 
do?

—Kaip mudu su zakristi

Byc, byt—būt.
Šyc, šyt—siut.
Mydlo, mylo—muilas.
Kažin kodėl šitų faktų 

nemato musų ura-patriotai. 
Kalbėdami su kitataučiais, 
jie visuomet pabrėžia, kad 
musų kalba yra kilusi iš se
novės indu kalbos ir šian-

vius ir šiandien tebėra tie 
patvs, ka pas nisus arba 
lenkus, tik jų forma truputį dien dar esanti labai artima 
pasikeitus. Rusų ir lenkų c jų šventraščio (sanskrito) 
pas lietuvius beveik visuo
met virsta i a.

sako, sanskrito

Štai pavyzdys:
Osiol—asilas.
Opiekun — apiekunas. 
Organy — vargonai.
Oko—akis.
Obmanut—apmonyt. 
Lenkiškai morze, rusiš

kai more, o lietuviškai ma-

kalbai. Štai, 
kalboje yra žodis agni, o
pas mus—ugnis. Bet kodėl 
musų ugnis turėjo kilti būti
nai iš sanskrito agni, o ne iš 
slavų cgcn’ ar ogien’, to jie 
negali išaiškinti.

Jeigu remtis vienu-kitu 
žodžiu, tai galima butų sa
kyti, kad ir anglų kalba 
“labai artima” mūsiškeirios.

Pas lenkus glova, pas ru- kalbai, nes pas juos yra žo- 
sus golova, o pas lietuvius dis bull, o pas mus bulius, 
galva. ir abudu tą patį reiškia. Bet

Jų krowa ir korova. pas vjsi žmo, kad tarp anglų ir
__Mileris. Iš £inčas’ kas čią buvo kaltas, mus karvė (kupiškėnai ta- lietuvių kalbų nėra nieko

trokas ar krovinys. A teigia, 
kad per sunkus krovinys bu-

Viena iš aktyviausių emi- v?.,.katas’„Jei^,A1S da a- lietuviai vartoja o. Pu
esą

grantų grupių Paryžuje yra 
“galipoliečiai,” kuriuos savo 
laiku sujungė Kutiopovas. 
Jie turi savo namus 
Įrenkta biblioteka ir resto
ranas. Kiekvienas pulkas,

streiko metu. Kompanijos 
jenų aprokavom, Maike, tai pakalikai, turbut bosų pri- 
reikėtų surinkti tiek, kad mokyti, sako. kad jie strei- lobsrščių lėkštę, siūlo labai 
išeitų šoblė, juniforma ir at- ^u°fi nenorėję, bet kadangi gerai p?rengtas silkes, bet 
liktų‘ da ant bačkutės, ba CIO šalininkai, kurie suda- tuo pačiu metu klausia, 
prie tokios progos reikia ^o dirbtuvei didžiumą, ap- kiek gi ilgai bolševikai dar 
juk ir baliukų surengti. skelbė streiką, tai ir jie ne- vak vs Rusiją? Prokofiius

__Palauk, tėve, ar tu ži- galėję dirbti ir netekę $225,- Prokofavičius pila šoferiui
nai, kokia Gedimino “kava- Qb9. a’gų. Taigi, CIO turin- šnapsa į stikliuką ir sprend- 
lieriui” uniforma reikalin- 9 Pems dabar užtai atlygin- žia apie tai, kas dabar da
ga? ti. Bet pagal teisybę, tai už rosi kolchozuose,

—Na o kokia gi7 streiko laiką darbininkams
—Gedimino laikais auk- turėtų atlyginti pati kompa- 

suotų antpečių ir žvilgančių niJa-

1'įr pažiūrėkite, apskritutė 
Ana b anovna deda ant sta-

batų kariai nedėvėdavo. 
-O ką jie dėvėdavo?

čiau taria: korva.
Bet kur rusai ir lenkai de-

butų buvęs per sunkus, tai vyzdžiui •
trokas nebūtų sulūžęs. Tuo 
tai pu gi B argumentuoja, 

Vui Pl^os negali būt kaltos, 
kad trokas buvo per silp
nas; jeigu jis butų buvęs 

tai nebūtų sulu-stioresnisįeinąs į šią organizaciją, paįal B, troRas buvQ
turi savo kambarį. “Galino- kaiį 
liečiai” turi ir savo jaunimo 
organizaciją, kuri mokoma 
ir karinių mokslų. Kazokai 
yra įsteigę savo grupę, ku
riai vadovauja atamanas. 
Kiekviena organizacija turi 
savo pagalbos kasą ir save 
darfio iieškojimo biurą.

Išspręskit, kuris jų klys
ta, A ar B, ir paaiškinkit, 
kodėl klvsta.

Smietana — Smetona. 
Pan—penas.
Sad—sodas.
Sadit, sadzic—sodint. 
Lenkų ir rusų y pas mus 

pereina Į u:
Syn—sūnūs.
Dym—durnas.
Syr—suris.

bendra.
Iš visų kalbų artimiausia

musų kalbai yra slavų kal
ba. ir nei vienas bešališkas 
kalbininkas to neginčija.

Nr. 2.
Jonas turėjo dvi vielas, 

vieną 12 colių ilgio, antrą 
Jau Kutiopovo metu, kai colio ilgio. Iš tų dviejų

kurios grupės pasisakė, kad M laiP reikėjo padaryt
tekio tino organizacijos ne- JA ' irbaly P° 3 colius ūgio.

- - - Kiek kartų jis turėjo tas vie-
’’ las kirpti, kad padarius iš 

jų vienuolika dalių?
beturinčios jokios galios.
Bet tada pavyko organiza 
ci.ią išgelbėti nuo galutinio 
suirimo, nes įkalbėta, kad 
bolševikams nuvirtus, šioji 
sąjunga Rusijoje vaidins 
- vai bu vaidmenį. Po to, kas 

- ivyko dabar, vėl keliamas 
Q klausimas ar pavyks ir to

liau išlaikyt sąjungą.
Gen. Vrangelis buvo la

bai geras organizatorius.
Taip pat mokėjo palaikyti t™Ta 
discipHną ir vieningumą ‘
energingasis Kutiopovas.

Nr. 3.
Palei kelią ūkininkas turi 

užsitvėręs savo lauką. Kai 
iš ryto teka saulė, tai visas 
tvoros šešėlis krinta ant ke
lio. Pasakykit, kurioj pusėj 
kelio guli to farmerio lau
kas ir kuria linkme eina jo

į ^!rrTr- r
Nr. 4.

Bet vėliau su s i dari* klikos, 
kurios kovojo tarpusavyje.

Jeigu automobiliaus spi
dometras rodo mylias tei
singai kuomet ratų padan-

Buvusioji Rusija jokiu bu
cu nepamirštama.

Jau beveik 20 metų šie 
Alabamos valstijoj perei- žmonės gyvena, kaip “ke-

__Lietuviškas vyžas ir a- nedeldienj nuo kalno nu- liautojai,” tikėdamiesi, kad
vieš kailinius. ' virto automobilis su 7 žmo- štai jau tuojau bus galima

Vyžas, su apvvarom ir nėmis ir nukrito 200 pėdų grįžti į tėvynę. Į prancūzų 
autais? ’ * žemyn Į prarają. Visi 7 žmo- gyvenimą jie nenori Įsimai-

—Taip, tėve. nes žuvo. syti, ir daugelis jų nėra iš-

Gen. Mileris buvo gerašir- g’os yra naujos, tai kaip jis 
dis ir garbingas žmogus, rodys kuomet padangos nu- 
bet be ypatingo talento. Jis dils: mažiau, daugiau, ar 
svarbiausia rūpinosi emi- tiek pat?
grantų ekonomine padėtimi 
ir rusų tradicijų išlaikymu.
Tuo daug kas nebuvo pa
tenkintas ir reikalavo akty
vios kovos su bolševikais.
Ši opozicija sustiprėjo ypa
tingai po to, kai Vokietijoje 
prie valstybės vairo stojo rai

Nr. 5.
Ištaisykit šių žodžių klai

das ir padarykit iš jų gra
matišką sakini: mums bai
giant vakarieniauti

PERSHINGO STOVYLA.

Dėmcsis—nevykęs žedis.

Seniau pas lietuvius buvo 
žodis atyda. bet dabar jis 
jau nebevartojamas. Jo vie
toje, apyvarton buvo paleis
ta demė. Tai buvo geras ir 
lankstus žodis; iš jo tuoj 
pasidarė ir visa eilė gražių 
veiksmažodžių: domėtis,
demisi, susidomėjo ir tt. 
Bet, kažin kodėl, domės vie
toj paskutiniais laikais pra
dėta vartoti dėmėsis. Tai y- 
ra tikras gremėzdas. Jeigu 
‘švęsti iš jo veiksmažodį 
dėmelis, tai reikštų išmar
ginti save dėmėmis. Na, o 
kas nori būt dėmėtas?

Nerems nenoroms, tenka 
sakyti: domėtis. O jeigu 
taip. tai turi būt ir daikta
vardis demė.

Nerašykit: “prieg tam.”

Jau šimtai kartų musų 
spaudoje buvo aiškinta, 
kad tokios frazės, kaip 
“prieg tam,” “nuog to,” ne
privalo būt vartojamos; ta
čiau musų žmonės to nepai
so ir vis tas klaidas kartoja. 
Reikėtų to vengti. Nekuo
met nerašykit: “Prieg tam 
maža mergaitė pašoko.” 
Rašykit taip: “Be to, pašo
ko maža mergaitė.” Gi vie- 
t-.j “nuog,” rašykit “nuo.”

Dr. Yla.

PRIE ŠILUVOS RADO
NUŽUDYTĄ ŽMOGŲ-

Šiomis dienomis prie 
“stebuklingosios” Šiluvos 

buvo rastas nužudytas vie- 
žu- rikos armijos vadui Frąncuzi- b)g gyventojas Benediktas 

< : joj pasaulinio karo metu. Adomavičius.

šitokią stovyla franeuzai da- 
vakar bar pastatė Versaliuje genero- 

alėjo kaimynas ir sako vy- lui Pershingui, buvusiam Ame

nacionalsocialistai, nes da- vauti.
rytoj važiuojame
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25 Nuošimčiai Kuni- \Vall Streeto Biržoj 
gų Nori Ženytis. Žuvo $25,0001)00,900

Amerikos Lietuvių Kongreso Chicagos 
Skyrius Pasmerkė Lenkijos Imperialistus

Minėje Vilniaus pagro- Įmes nepaliausime reikala-
bimą. vę ir dėję viras pastangas,

Amerikos Lietuvių Kon-

Čia Sudužo Lėktuvas Su 19 Žmonių.

Penktas Puslapis

Štai, čia ta vieta Utah valstijos kalnuose, i kuriuos atsimušęs nakties laiku sudužo dide
lis keleivinis lėktuvas su 19 žmonių. Sujoję j kalną raiti apylinkės gyventojai išima la
vonus iš suįrusio orlaivio.

kad Vi’niaus kraštas ir isto- 
grero Chicagos skvrius mi- r‘.nS Lietuvos sostinė Vii- 

Vilniaus užgrobimo n‘>’s tutl! gražintas L;«tu- 
E. Mikuž’u'.e, 

Pirmininkė.

re o
Šio mėnesio pabaigoje sukakti spalio 8 d. Lietuvių 

Wall Streeto biržoj, kur Auditorijoj. FubVkos susi-
vai.Jau 80 “tėvelių” pamatė 

Dievą ir nuėjo garbint
moterišką sijoną. perkami ir parduodami vi- rinko apie 1,000. Susirinki-

z.99, šokių kompanijų Šerai, bu- mą atidarė ir tiks'ą pažv-
vo kilusi baisi panika. Spe- mėlo Kongrc'o eentfalinio įpagu? of^Kation--,“Lietuvos Žinios’

Tautų Lygai.

nr.) praneša, kad Lietuvoje vu mm imim pduisa. ope- <.Cu • u
esą iau anie ?5 nuošimeia’ kuliantai kaz-ko nusigando komiteto vice-pirmimnkas
kXlilm‘knnim, lo.™ nri^' ir Visi urmu Pradėjo. parda- * o programą ves-

Geneva, Switzerland. 
HonoraHe Delegates: 
We, 1,000 Lithuanians of

““ ™ " **** P ” - cbmS i” K^vieui st.. Chicago linnoi- on

choras J. Steponavičiaus f eting under the aunticjsof 
vedamas ir Vyra choras K. the Chicago Ehvision <>f ihe 
Steponavičiui diriguojant. Lithuanian Congress jo. A- 

iki $51. Vilniaus užgriebimo isto- ^flca’ /epresentmg 70,000
Vanadium — nub $39 iki rija ir lietuviu neatiaidžios Lithuanians cf Chicago, do,

Bet celibatas įnešė kuni- «q pastangos Vilnių Lietuvai herebv. adept the follovinggu gyveniman ištvirkimą. %aba£h geležinkelio - atgauti nuodugniai išaiški- resolution:
Mat, kunigo rūbai nepakei- RU0 $18 iki §2. no F. Abekas. Gi Dr. Grai- . “Whereas,. the Lithua-
eia jo prig mties. Jis yra Western Maryland gele-čiunas trumpai apibrėžė nians in Vilnius are perse- 
toks pat žmogus, kaip ir ki- cinkelio—nuo $23 iki $5. klerikalizmo įsivyravimą euted for eonduetmg schools 
ti, ir be moteriškės jis nega- jr taįp toliau Lietuvoj. m the Lithuanian language,
li gyventi. Kai atvirai už- Wall streetas dabar ap- Pirmininkė padėkavojo the language of the histori- 
drausta, tai kunigaiprivers- skaičiavo, kad per šitą pa chorams, jų vedėjams, kai- cal capitol of Lithuania; 
ti slapta svetimoteriauti. Iš njką vjgR gėrų vertė nusmu- bėtojams ir skaitlingai uub-^nd,
to kįla visokių kriminalų. ko daugiau kaip $25,000,- likai, kuri interesuojasi Vil-JT, ’ , . „„
Pavyzdžiui, pralotas Olsau- 000,000. 'Tiek žmonės turė- niaus klausimu. uel stokos lietau*

ir turėjo žmonas. Tiktai po- V •l%oF1
niežius Grigalius įvedė ce- nu^lt0 nuo 4 0 i^i
libatą ir uždraudė 
gams tuoktis.

kuni- U“ S. Steel — nuo $126

-t-
pradė- CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS FAJIEŠK0JIMA1

skas pasmaugė Ustjanaus- j0 nuostolio. Tai daugiau Vienbalsiai ir grausmin Igeisti ir džiūti šakniavai-

vas. Kitas aukštas kunigas 
nesenai užkrėtė biauria liga 
mažą mergaitę, kurią jis 
ruošė pirmajai išpažinčiai

APDEGĖ FRANCUZŲ 
PANTEONAS.

ns stoka smarkiai jaučia-
Vilniaus lietuvių klausimu^ ij- šuliniuose.

Kadangi Lenkijos impeNuostabu, kad vietomis
i ialistinė valdžia žiauriausiai obuoliai ir kriau-

Kiti kunigai negalėdami -•Per^ neQ,ieni ?.ary' persekioja pavergtus Vii-,.kurie paprastai pribręs 
atsilaikyti prieš gamtos i- Era ™ t ii n’ niaus kraŠt° lietuvius’ uždą tik spalių mėnesi, Šime
statymus, stačiai pameta J in R pUK? nnėja mokyklas, varžebrendo jau
kunigyste ir ima sau žmo- v'ial: . kllo gaisras is elekt- organizacijas ir spauda nesy.
Kunigy aę ima sau .mo j Ugnis siautė 4 va- arįtuoja ir tremia tuos, ku -----------

™ , . , • , • - landas, kol ją uzgesi~~Tokiu kunigų kūne jau ^„^daug blė^es. 
pamėtė Dievo tarnybą, o - 
nuėjo garbint moterišką si
joną, Lietuvoje dabartiniu 
laiku yra žinoma 80. Jš to 
skaičiaus 70 jų yra eksko-

simet 
rugpiučio

landas, kol ją užgesino. Pa- rįe pasirodo neištikimi pa^ERIŠKAS KĖDAINIŲ
vergėjams; JLICININKO ELGESYS

Kadangi šitas teroras yKedainių miesto polici- 
patingai skaudžiai palieči^kas Jonas Puikys mirti- 
Vilniaus krašto lietuvius nušovė savo uošvę Nas-

Vie ----------------------- I Pajieškau brolio VINCENTO ži
li- rui’ . I NEVIČIAUS, Podgavienionių vien- 11 nese- kįemis; prašau jį patį atsišaukti; yra 

nai paleistas iš Illinojaus,svarbus reikalas; Kurie žinot kur jis 
[ Silpnapročių prieglaudos. ; adresą. Kas pirmas praneš duosiu

5''! salėj buvo surengtas Vii-' Lietuvių demokratų kliu-;*1"'” Ununa^zinevič
P_asniaus užgrobimo paminėji- bas šiais rinkimais rėmė; 209 So. oiive street
les’ mas. Dainavo bažnytinis McWilliamsą į majorus ir i___________ __ ngeea.’.___ LL.'
f-e9chcras ir kalbėjo du kuni-; tikėjosi gauti politiškų ; 1 ’ajieškau pusseserių ANTANU
3m gai. česnulis su Baniu irgi, “džiabų,” jeigu jis praeitų, igo? pLLi«ST

----- ~l------- ------- 17.1-------- n,.i r---------  ------ „-----  ----------- GirdėtIS pasakojo apie Vilnių. Bet Gavau nuo savo gero Jonšpoiio parapijos. Girdėjau, kad 
publikos buvo labai mažai, draugo Jono Mažuknos lais- i"^ir^ffi^ijoįah|£Sia«tįteu 

7" gal tik apie pusė šimto žmo- ką iš Pittsburgho, kad jo šaukti, kurie žinot jų adresą, prašau 
į-, niV- K*1 ant Clevelando, tai žmona jau kelintą sąvaitę:'^Lirs^Bar^rararSa'iuį kh^ 
te* serganti. Reiškiu draugams' 007 Pine st., Kuipmont, Fa.pasirody-.. labai mizernas 
su* mas.
Pa Biznierius Juozas Blas- 

kevičius šiomis dienomis
Vis buvo nuvažiavęs New Yor-, 
Siel kan, sako, biznio reikalais. į

Mažuknoms giliausios užuo-!. . . ... 1 Pajieškau brolio Povilo Yackaus,jaUtOS, O ligonei greitai pa- pirm dviejų metų gyveno Summer-
Jonas Jarus. lee’ W- Va- ir dirbo a"K!‘1 kasyklo-

I__________ se; dabar kur jis randasi, nežinau.
I n .. «■ r-* 1 Kurie žinote apie ji, prašau pranešt

r aj ieškau L/arbo Į jo adresą, bu>ių dėkingas. (4)
Motiejus Yaekus

ALASKOJ DREBĖJO 
ŽEMĖ.

Pereito nedėldienio nak- valstiečius ir darbininkus, ii?J? Bazevičienę, sunkiai 
munikuota, o 10 sėdi “ant 4 Alaskoj smarkiai sudre- Kadangi Vilniaus krašta^^ė savo žnumą ir po to 
pakutos” vienuolynų kalėji- bėjo žemė: po to, silpnesni su sostine Vilnium yra Lie-S.nusišovė. Žudynių prie- 
muose už pasidavimą anda- siūbavimai kartojosi per iš- tuvos dalis, kurią Lenkijos^— uošvė kisusis į šei-
roko “pakusai.” tisą valandą. valdžia grobonišku keliuninI trairvio gyvenimą ir «*« Marijona Rakauskaite. Su ____________

Celibato priešininkai ar- ----------------------------------- pasisavino 17 metų atgal,1 trukdžiusi gyventi. Pui- un ja busiąs ir Vanagaitis. DETROIT, MICH. i pajieškau apsivedimui vaikino ar
m-mentiirtū lrsd JpIo-ii ppH Saratoga Dairy Farm todėl ~ nė nors ir sunkiai sužalo- ska ėinmk dipnnmk mirė Io- . PVIKVS KLIMAI 2 ar 3 pavde- ba našlio n«» 40 iki 50 metų, pagęi-gumentuoja, Kad jeigu cell- __ , e-a’viiu mašineri'a der- t • v . , i j -• ’hot nccrnil-cionfi ! olOmiS dienomis mile JO nims vyrams ar merginoms arba žr- daujama kad butų pasiturintis ir įn-
batas butų panaikintas, tai nis, 1S5 akerai žemės, 7 ruimų stu- Lai būna nutarta, kad SIS bot pasveiksianti. Miltenis. susilaukęs notai porai be vaikų. Vieta smagi, teligentiškas. Su pirmu laišku pra
iems krniframs šiandien ba- įrengimai, barnė; viena mai’ė į Amerikos Lietuvių Kongre- iem* Kunigams feianuieil mieste;Į. Turiu parduot tuojau. Kai- - • ____

_ , .. . . . _ . . Prie namų prižiūrėjimo, norėčiau
I ekO gll'detl, kad 14 lap- gaut netoli Bostono. Esu vidutinio 

rtiovol-anrio dninnr»c amžiaus moteris. Mrs. A. G.kričio C leve landė dainuos 138 Athens st., So. Boston, Mass.

803 N. 26-th st., Philadelphia, Pa

APSIVEDIMAL

nereikėtų “pakutavot.” Ir so masinis mitingas. su-^E ALYTŲ IŠDŽIUVO

todėl prieš celibatą esanti ket
vedama labai gyva agitaci-___________ - sp-- ............ pagrobimą, atstovaudama.^!> taus miestas stovi ant
ja kunigų tarpe. Didesni Reikalingas Siuvėjas 70 
mergininkai kunigai palai- Patyręs, gabus taisyti ir pro yti °P .
ka tarp savęs kontaktą ir vyriškus y moteriškus drabužius, tuoja, . , .. .
dalijasi žiniomis. Kur tik jUi nuolatinė vieta. wm. morkus, penaiistmes vaiazms ieio gu y

- ----- iTzavimą Vilniaus krastdtojų neturi vandens. Jei iur
lietuvių ir, toliau, itiose šuliniuose yra van- rul

Lai būna nutarta, kad šiPs; tai jų vandens netu- 
susirinkimas siunčia Vil-Pradeda naktimis vogti.

dėl sausrų nusi-'

1 nas Miltenis nušilau kės notai porai be vaikų. Vieta smagi, teligentiška.-. Su pirmu laišku
« f-K Westside. netoli gatvėkarių. Mano šau pri-iųst ir savo paveikslą. Iš to-

trrai C OS 4-5 metų SmZlaUS. LjIKO vyras ligoninėj, sunku pragyvent, limų šalių prašau neatsišaukti. Pa-
’ ’ - -- . .. . (gj veikslą pareikalavus sugrąžinsiu.

ARTEN j B. Z.
Detroit, Mich.. 253 Brcadw.-.y, feo. P.oston, Mass. 

lis.

žmona ir du broliai. Velioni priversta išrandavot i • j • v • "TT’ii MRS. P. MApalaidojo graborius Vilke- 3074 u.iiiams st.,

kunigą nutveria svetimote- 104 Jefferson st., Hartford, .Conn. 

riaujant, jie tuoj duria oirš-! w r. i . * «•
tais į celibatą: tai celibato 300 Visokių Žolių

______________ . Ramunių, Liepžiedžių, Čiobnalių, niaUS krašto lietuviams gi-įP
CHICAGOS GENGSTE- žoh^ vai’eii5SyNaš^u°CKatmė«ų liausią užuojautą ir pasiža^ndžia ir kaimų gyvento- 
RIAI GAVO UŽ ROSSĄ ‘"S' d? morališkai remti jų kova t įsur maža randens ir

$50,000. s pakai už $i.20. uz laisvę ir būkles pagerini;?1116^ kai Ku. nega.. se--.Ra. ve(|g banka prie bankruto.
Tūlas laikas atgal Chica- .«°X m«’j’ /1<?mKencllJ-_______________ ' Jis turėtų sėdėti užtai vis,

gos gengsteriai pagrobė _ spencerport, s. y. 1 Lai būna nutarta, kac,
Rossa.

sau už draugę, 
ne jaunesnės 
butų laisva 

liškai kalbėt, 
susipažinsi-

UŽ $1.25 našą gali važinėtis ECZEMA (nupuškimo), Poi-on Ivv, me per leiškus. (5)
j- i • i am • Atheletes (sutrukimo ir niežulio ko-t (lienaS KieK tlK nori. jų pėdui, nuo nepagydomų niežuliu.1
Ohio valstijos gubernato- A f Z ICTTC 1 — L . : . . 1. ..ii.. 1 j ". i • j i i- MOSTIS labai pasekminga fcydua!'’.

susi rius Davey paleido is kale- Kaina tos mosties 70c. prisiun-

E. Stakauskas,
P. O. Wilson, Conn.

Reikalinga Moteris
• • vr • - -ro i i ,. . ,, r. j • z. zv t. oA . Vidutinio amžiaus prie namų dar-I Jimo Union Trust banko dl- £i:anį.M°"‘‘y °j.de”- ( V’”• 80 cyn-ų’ b<’ an4 f irmo-. Nėra skalbimo ir ne

būta džiausį šulą Painterį, kuris rašant 1 ’^.k^uri TnSV£
1 prašmugeliavo milio nūs 

žmonių sudėtų pinigų ir pri-

turtingą fabrikantą 
Dabar paaiškėjo, kad jo 
šeimyna užmokėjo kažin 
kam $50,000 už jo oaiiuo- 
ravimą, bet Ross da nėra 
paleistas. Pradedama bijo
tis, kad čia nebūtų taip, 
kaip su Lindbergho vaiku, 
kur tėvas užmokėjo kažin 
kam $50,000 už vaiko grą
žinimą, tuo tarpu kai vaikas 
senai jau buvo nebegyvas.

Gubernatorius Tarp Streikierių.

SUDEGĖ KLOJIMAS.

Vaitkunai, Kamajų vai. 
Rugsėjo 14 naktį sudegė pil. 
Dagio klojimas su iškultais 
javais ir grūdais. Kadangi 
minimas pil. bylinėjasi su to 
pačio kaimo pil. Pabėda, 
kuris pralaimėjęs bylą pa
grasino: “Vistiek tu tais 
grūdais nesinaudosi.” tai 
buvo įtarta, kad Pabėda 
klojima padegė. Rugsėio 21 
dieną Pabėda suimta* ir iš
vežtas į Rokiškio kalėjimą.

čia parodytas Pennsylvanijos gubernatorius Earle (su an
gliakasio lempa prie kepurės). Aplink jį stovi rankas iškė
lę 38 angliakasiai, kurie buvo paskelbę streiką 1,300 pėdų 
gilumoj. Gubernatorius patarė jiems išeiti iš kasyklos ir iš
rinkti savo delegaciją ir išrišti savo ginčą su kasyklos savi
ninkais derybomis. Angliakasiai paklausė ir laimėjo. Gu
bernatorius Earle jau nesyk} užsistojo už darbininkų rei
kalus. Kad parodžius, jog jis darbininkams užjaučia, čia 
jis stovi apsirengęs darbiniais angliakasio rūbais.

Pažangiejie
amžių ir tai nebūtų jam per 
daug.

Prie Graftono buvo rasta

KACHAN LABORATORIES.
NORTHBORO, MASS.

PARDUODU LIETUVIS 
KUS BALANDŽIUS.

tesnių ir.forciju klauskite. (5>
A. PAKULIS,

Box 47, Brooklyn, Conn.

Lietuviai!
J nužudyta 19 metų amžiaus 

mergina. Valdžios daktaras 
pripažino, kad pirma ji bu
vo kriminališkai išgėdinta, 
o paskui užmušta. Policija 

’M ^X7ėliau piktadarį sugavo. Jis 
IS TA3fti rAuen. —

PRIGĖRĖ 2 ŽUVININKAI.

Dover, N. H. — Norėda
mi atpalaidoti užsikabinu
sią meškerę, pereitą nedėl
dienį čia prigėrė ežere du 
jauni vyrai, Goodwin ir 
Shuffleberg, abudu iš Ber- 
\vick, Me,

LIETUVOS LIAUDIS IK 
TIS. JUS GALITE JIEMS

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

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

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

Be to, “KULTŪROS“ žurnalas 1937 m. duoda savo pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingą 
dovaną—dailiai iliustruotą. Įdomų įžymiojo anglų rašy
tojo B. SHAW Romaną “luoda Mergaitė Jieško Dievo.”

“KULTŪROS“ metinė kaina nepaprastai pigi: Lietu
voje metams tik 16 litu, pusmečiui 8 litai. Amerikoje 
metams $4; pusei meti: $2.

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

Išėjo iš spaudos nauja vaistų knyga
t j , - „ . SVEIKATA LIGONIAMS
Juodcalviaf. rud i
galviai, celton- j Gydymą- visokių ligų Šaknimis, 
gaiviai ir balt- Augmenimis. Žievėmis. Žiedais, Sėk- 
t-alviai Prisiun- 'OTn ir 1 a?ai-. .Joje telpa 311 vardų 
čiu i visas dalis ' v’s°kil) augalų lietuviškai, angliškai 
S'i'-ienvtų Valsti" r l°tvniškai, ir paaiškinimai kokias
jų ir j Kanada • 'Tas ir kaiP v^rt?tL Kau

' ra sj pri-iuntimu $1.00. rinurus jre-
GEO. Iriausia] siųst Money Orderį, arba po- 

BENIMIRAITIS pierinj doleri laiške. Adre as:
RtO Wil«»n St.. į PAUL MIKALAUSKAS

tVaterburv. Conn 218 \V. Fourth St., So. Boston, Mass.

SVEIKAS III GAIiDUS ALUS 
TAI LIETUVIU IŠDIIIBYSTES

KURIE NORI TIKRAI GERO ALAI 5 ATSIGER
TI—P ABzVIDYKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS.

JAU GAUNAMAS Iii BONKUTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS 
Worcester—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
WOR2ESTER, MASS.

Bostono Skyrius, 1410 Cokimbia RoacL 
South Boston, Tel. SOUth Boston 2271,

I



Šeštas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 44. Lapkričio 3 d., 1937 m.

Moterims Pasiskaityt
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSON1ENĖ.

SIDARRiNĖS

Sidabrinės vestuvės yra 
dažniausiai švenčiamos iš
gyvenus porai laimingai 25 
metus. Tai yra puikus daly
kas, nes šiais laikais porai 
išgyventi kartu 25 metus 
nėra jau taip lengva: tiek 
daug yra viliojančių svietiš
kų patraukimų, kad kaip 
kada ir visai rimtam žmo
gui sunku yra su gyvenime 
bangoms kovoti. O ypač 
toms poroms priklauso di
delė garbė, kurios ne tik lai 
mingai pačios išgyveno, bet 
ir pavyzdingas šeimas iš
auklėjo. Tik pamąstykite: 
kiek per 25 metus tėvai var 
go pakėlė, kiek skausmo ii 
įvairių nelaimių pergyveno 
o jei dar buvo piniginių tru
kumų, kiek tokie tėvai save 
nuskriaudė, kad vaikučius 
tinkamai išauklėjusi Per 
vieną metą įvyksta daug 
permainų, o ką jau čia kal
bėti apie 25 metus! Ir ištik
rujų: kaip rimtai žmogus 
pamąstai, turi pripažinti, 
kad didelė yra garbė tiems 
žmonėms, kurie turėjo už 
tektinai ištvermės kanu ne
šti gyvenimo naštą per 25 
metus ir pagaliau susilaukti 
savo sidabrinių vestuvių. 
Puikus ir garbingas momen 
tas!

Pas amerikiečius sidabri
nės vestuvės yra laikomos 
viena iš didžiausių šeimos 
švenčių. Ta proga pas juo 
yra priimta visiems vaikams 
suvažiuoti (jei vedę, su sa
vo šeimomis). Nežiūrint 
kaip toli vaikai gyventų, jie 
visvien pasistengia savo tė
velius atlankyti per jų si
dabrines vestuves ir jų ži
las, nuvargusias galveles 
priglausti prie savo kruti
nės. Taipgi suvažiuoja visi 
giminės ir artimi draugai. 
Tai yra taip vadinama di
delio džiaugsmo diena— 
“family reunion.”

Na, o pažvelkime, kaip 
musų tautiečiai lietuviai ap- 
vaikščioja sidabrines vestu
ves, kurios dabartiniais lai
kais taip madoje, kad dides
nėse kolonijose po keliatą 
tokių balių įvyksta kas są- 
vaitė. Net bilietai iš kalno 
yra pardavinėjami. Nežiū
rint, ar tu esi giminė ar ne, 
jei tik gali užmokėti dolerį, 
tai tu ir O. K.

Musų tautiečių sidabri
nės vestuvės virto į tikrą, 
biznį, nes su įžangos bilie-1 
tais yra rengiami rautai pa 
sales ir skiepus. Iš tos gar-; 
bingos šventės nekurie mu
sų lietuviai padaro girtuok
liavimo puotas. Vardan si
dabrinių vestuvių nekurie 
taip pasigeria, kad užmiršta 
net ir savo vardą. Jei atsi
randa vienas kitas, kuris 
norėtų pasakyti kelis pagar
bos žodžius tai porai, kurios 
vardan ta 25 metų puota su
rengta, tai kiti dalyviai jam 
neduoda — klykia, šaukia, 
kaip pamišę, ir vis tai var
dan sidabrinių vestuvių. 
Tokios vestuvės nėra jokia 
pagarba tai porai, kuri šven
čia savo 25 metų sukaktu
ves, bet greičiau pažemini
mas.

Tik pamąstykime, kui 
mes einame ir ko galime pa
siekti šitokiais pasielgi
mais? Ką iš tokių balių gali 
išmokti musų vaikučiai? 
Pagalvokim, ar mes jiems 
duodame pavyzdį gyveni
mui, ar vedame juos į pra
pultį? Laikas tėvams susi
rūpinti !

Gerbiamieji skaitytojai, 
neužmirškime, kad sidabri
nės vestuvės yra privatinė 
ir garbinga šventė, taigi 
nemėtykim perlų į purvyną 
ir nevainitaiokime savo 
garbingos 25 metų praeities 
girtuokliavimu. Mėginkime 
papuošti savo sidabrines 
vestuves pavyzdžio vainiku,

VESTUVĖS. kaip visi kultūringi žmonės 
daro. Apvaikščiokim jas 
blaivai — su savo sunais ir 
dukterimis, giminėmis ir 
rtimais draugais. Taip da- 
ydami, išpildvsime tos gar- 
nngos šventės reikalavi- 
nus ir patys tapsime apvai- 
įikuoti sidabriniu laimės 
ainiku. Ona Kubilienė.

’ATAISOS MOKYKLOJ 
STERILIZAVO 62 MER

GAITES.

Kansų valstijoj kilo dide- 
s skandalas. Buvusį Kon- 
reso atstovė, Mrs. Kathryr 
Ic Carthy, iškėlė aikštėn 
ad Beloito pataisos mokv- 
doj buvo sterilizuotos 62 
aunos mergaitės, kurios te
si buvo teismu pasiųstos 
ž visokius nusikaltmus.

?oj įstaigoj iš viso yra 14t 
Mergaitės, taigi sterilizuota 
augiau kaip trečdalis.
Kansas valstijoj yra toks 

statymas, kuris leidžia pra- 
ikaltelį sterilizuoti, jeigu 
asiroao, kad jis yra nepa- 
aisomas piktadarys, turi 
lepagydomą ligą, ar šiaip 
’.ėl kokių nors priežasčių 
tetinka būti vaikų tėvu ai 
notina.

Bet Beloito pataisos mo
kykloje, kaip išrodo, virši- 
įinkai sterilizuodavo mer
gaites vien tik savo išgvėru- 
ių jausmų patenkinimui, 
trba keršydami joms už 
įepaklusnumą.

Viena 13 metų amžiaus 
nergaitė buvo sterilizuota 
zien dėl to, kad policija 
tžėjo ją su vaikinu vogta-
ne automobiliuje. Mergaitė progos atkišdavo moterims 
ral ir žinoti nežinojo, kad sav0 ranką, taip kaip daro mg 
as vaikinas buvo tą auto- musų praboščiai su davat- 
nobili pavogęs, bet vistiek -kom. lV
laėmė ja ir išplėšė iš jos Moterys turėjo visuomet ;u. 
notinystę. but vyrams paklusnios, nes

Lyons miesto pilietis, J. ki_taiP gaudavo “lupti”; to- 
Z. Lewis, kurio 19 metų dėl. jos neteko kantrybės, nn 
įmžiaus sesuo šiomis die- • usirinko, sutvėrė didelę sa
lomis buvo iš tos mokyklos vo organizaciją ir nutarė 
paleista namo sterilizuota, daugiaus vyrams nepatai- 
ako, jog ją sterilizavę iš kauti ir ju ranka nebučiuot.įn. 
teršto, kad ji tos įstaigos

Moterų Pasaulis Domisi Daugiausia Madomis.

Holly\voodo aktorkos demons .ruoja vėliausių madų moteriškas drapanas. Kairėj parody
tas kostiumas sportui; vidur y—šlėbė baliams; dosinei—acdaras išėjimui.

v įtėvis. Net jaunu ... ■ ——
piliečiai, karo dalyvai . £ Kultūrosdavo kas rytas bučiuoti sa

vų vyrų rankas, kad tuom 
parodžius jiems nuolanku
mą ir paklusnumą. Vyra 
buvo visas '“bosas,” o mote
ris turėjo visame jo klausy
ti ir jam pataikauti. /

Be to, moterys ir mergifav 
nos turėjo bučiuoti rankoi?įjU” 
kiekvienam senesniam už 
save vyrui, kuris tik atsilan
kė į jų namus.

Tas vyrams labai patik
davo ir jie prie kiekvienos

Kaip žinoma, gen. Yr ja remia evoliucijos teoriją, 
gelis norėjo palaikyti ryškuri moksliškai aiškina gy- 
su visais buvusiais ka.vunų ir žmogaus atsiradi- 
viais, kurie pasitraukė mą.

00 
re
li

AKRON, OHIO. angės. Bet laikraštis ne- 
tų žinių pats sufabri

kuoti, jeigu mes tingim jam 
pranešti, kas musų koloni
jose darosi. Čia jau musų

dvi dienas savaitėle Darbi ^ačių aPreiša- Todėl nu0 
ovi dienas sąvaiteje. Haio - j pradėkime rašinėti. Ne- 
n.nkąilaba. r.u.nmnę Ve.K Įkiabiictis, kad. ve, ne- 
vią darbininkai pnguh CIO Dataikvsį'u k’ai)) reikia.'Nej

Visose A krono gumų 
dirbtuvėse darbai beveik vi
sai sustojo, dirba vos kelia
tas darbininkų po vieną ar

gan

unijoj, unija stipri ir gerai 
laikosi.

Lapkričic 2 bus Akrono 
miesto rinkimai miesto vir-

pataikvsiu kaip 
vienas iš mus nepataiko, 
bet ledakcija pataiso. Rei
kia tik paduoti jai faktus. 
Kas mirė, kas apsivedė, kas

šininkų. Rinks miesto ma- susižeidė — praneštam vis- 
jorą ir tarybą. Republikonų o “Keleivis” pataisys ir 
partijos dabar esantis ma-; išspausdins. Č. P.
■oras smarkiai dirba likti
majoru antram tei minui. Ji
sai prastai pasirodė savo 
gaspadoriavime ir labai 
priešingas darbininkų uni
jom. Jį palaiko reakcinin- laukus

RAYMOND, WASH. 
Mirė Virginia Taraitukė.

Po ilgos ir sunkios ligos, su- 
vos 19 metų amžiaus,

kad 31

3ULGARIJOS MOTERYS 
IŠKOVOJO PLATESNIŲ 

TEISIŲ.
Iki šiol Bulgarijoj rinki

mų metu galėjo balsuoti 
vien tik motinos, kurių ty
lai dar gyvi. Našlės, mergi
nos motinos, persiskyrėlės 
balsavimo teisės neturėjo, 

pareigom* Ji Da^ar gi atėjo žinių iš Sofi- 
maloni, tokia J?s,_kad Bulgarijos‘karalius

’iršininkams 
įduoti.

Mrs. Betty Benton, iš 
Kansas City, turi 17 metų 
mžiaus dikterį Bertą, kuri 
aip pat toj mokykloj buvo 
terilizuota. Motina verk
iama pasakoja:

“Iš šešerių namo mergai
čių Berta buvo tinkamiau 
-ia motinos

nenorėjusi pa-

kai ir jie stengiasi, 
vėl išrinktų.

Demokratų partijos kan
didatu yra miesto teisėjas 
G. Paterson, jis pažangus 
žmogus. Jį remia visos dar
bininkų unijos ir veikiau
siai jį išrinks miesto majo
ru. Visi Akrono lietuviai tu
rim balsuot už teisėją 
tersoną. Reakcininkai pra
vardžiuoja jį radikalu, rau
donu, komunistu. Tikime, 
darbininkai neduos save su- 

Lietuvių laisvamanių tik- vadžioti, nes jisai yra geras

trukus jau bus 45 metų 
rai. O tai jau yra amži 
kaip nebemėgstama karu 
ti ir palikti savo šeimą. T
dėl ir senasis gen. Mileslai yra šie: žmogus,
buvo labai geras buvu; Apšvietos pagalba išliuo- Spalių 16 Lietuviu Pilie- 
kovotojų vadovas: jis įsuoti žmones iš religijos čių Klitibas surengė pra
žiūrėjo į jų organizacij prietarų ir iš politiškai-ma- kalbas, kalbėjo teisėjas Pa- 
kaip į kovos vienetus , 'teriališkos vergijos. tersonas ir daug kitų, visi
kaip į kultui in.us buieliv Laisvamaniu organizaci- pasmerkė republikonų re*

Dr-jos Platforma.

rugsejo pradžioje čia mirė Vir
ginia Taraitukė. Buvo labai 
rimta ir draugiška mergaitė. Ją 
mylėjo ne vien lietuviai, bet ir 
svetimtaučiai, todėl ir Į kapus 
palydėjo daugybė automobilių. 
Brangių bukietų tiek buvo su- 
devaneta, kad nesimatė nei ga
lo. Vienas bukietas buvo atsiųs- 

pa_ tas net iš teismo, nes jos sesutė 
Rožė dirba tenai už knygvedę. 
Atskyrė nuo musų nemaloni 
mirtis mylimą musų Virginiją 

i pačiame jaunystės žydėjime, 
paliko nuliudime sesutę ir tėvą, 

j nes motinėlė jau senai mirė. 
1 Lai būna jai musų amžina at
mintis. “Ke!.’’ Skaitytojas.

akcinę politiką, dabartinį 
majorą. Žmonių buvo pilna 
svetainė.

Dvi lietuvės moteris, ne-
Krymo ir iškriko po v Laisvamanių organizaci- senai atvažiavusios iš kitų 
Europą. Tuo tikslu jis su ja tvirtina, kad dorybė ir miestų, viena palikus vyrą, 
ganizavo buvusių karių etika nesiriša su tikėjimu, spalių 16 d. Taručio namuo- 
jungą. Atskiruose miestubet išsidirba pagal reikalą ir se surengė kermošių, kad 
se įsteigė vietines gruj patyrimą. 1 1
kurios pasidarė atskirų 1 
stybių sąjungų skyriai. Y 
atskirų kraštų sąjungos 
vo atiduotas prižiūrėti c

pakenkt Lietuvių Piliečių 
T • - ... Kliubo prakalbom, bet joms

ZS?nl?.ąC!Ja tas nepavyko. Rimti žmo-
kermošių nepaiso

tnnei sąjungai ir jos pn 
ninkui. Po Vrangelio r 
ties centriniu sąjungos 
mininku buvo gen. Ku 
povas, o po jo — Mileris 
viso šioje sąjungoje 

ni_ apie 60,000 žmonių.
Viena iš aktyviausių e 

grantų grupių Paryžuje 
“galipoliečiai,” kuriuos s 
laiku sujungė Kutiopo

ne

o
ė- 

■už-

mą
to-
LJg-
itų
tai

, v a. • • Dalyvis,vę, lygybę ir teisingumą vi- __________  J
^Ssvamani, organizaci- NEWARK, N. J.

;a remia spaudos, žodžio, Iš musų kolonijos reikia 
susirinkimų ir organizacijų žinių.
laisvę. Man teko būti anądien

Stodami už laisvę, laisva- §v Jurgio Draugijos susi- 
maniai atmeta tikėjimo ir rinkime ir kalbėtis su dau- 
proto vergiją, reikalauja vi- geliu žmonių. Girdėjau 
ai liaudžiai medžiaginės daug moterų giriant musu 

gerovės ir politinės laisvės, Įaįkraštį “Keleivį,” kad iis

Biskį apie darbus.
Iki šiol Raymonde dirba ne

blogiausia, 4 ir 5 dienas savai
tėje, ir kurie darbininkai dirba, 
tai uždirba neblogiausiai. Uni
jos darbininkams už 8 vai. mo
ka S5. Dabar dirbtuvės vieną 
sąvaitę užsidarė, sako, duoda 
žmonėms pailsėti, kaip bus to
liau negalima permatyti. Be
darbių yra daug tai iš kitur 
darbininkams čionai važiuot 
nepatartina. “Kel.” skaitytojas.

Rašto Istorija. Papai A B Schnitzerį 
sutaisė Šernas. Aprašo, kokiu budu 

žmonės rašyti išmoko, kokiu budu iš
dirbo sau raštą kiekviena žmonių tau
ta ir tt. Chicago. 1905, pusi. 304. 
Apdaryta ...................................... $2 50

>uvo tokia _____ , ____  . . - » - . .
ivelni ir taip mylėdavo vai- R°nsa? Paslras§5 naują lin
kus, kad iš jos butų buvus kjmP įstatymą, kuruo sutei- 
oavyzdinga motina. O da- kiaiPa. te.lsė balsuoti visoms 
bar mokyklos viršininkai įtekėjusioms moterims, ne-
įtėmė iš jos motinos teisę.”

Buvęs tos mokyklos pir
mininkas, Wi!l Beck. teisi- 
iasi, kad jis sterilizuodavęs 
mergaites tik tuomet, kai 
am pritardavo jų tėvai ar

ba globėjai. Bet dabar visų 
sterilizuotų mergaičių tėvai negali 
ir globėjai raštu pareiškė1 
orotestą ir sako, kad Beck 
meluoja. Nei vienam jų ne
buvę pranešta apie daro
mas mergaitėms operacijas.

Mrs. McCarthy, kuri iš
kėlė šitą skandalą viešu-d 
įmon, sako, kad mergaitė: 
buvo ne vien tik sterilizuo 
įames, bet kai kurioms 
ytis buvo atimta. Reikalau 
lama, kad legislatura

žiūrint, ar jos turi vaiKų, ar 
ne. Galės dabar balsuoti ir 
našlės, ir tos, kurios yra per- 
siskvrusios su savo vyrais.-T- * •Jos visos galės neužilgo da
lyvauti parlamento rinki
muose.

Merginos balsuoti dar vis

< 'ūr.Rumus

n-
bi
na
erų

tie

apšvietimo; jie stengiasi at- jdomiausis sąvaitraštis, tik, 
sako, gaila, kad mažai ko
respondencijų būna iš Ne- 
warko ir apylinkės.

Tas tiesa. “Keleiviui” rei-

•Jie turi sav? namus, įkratyti nuo kunigijos, ku 
įrenkta biblioteKa ir vra despotizmo ramstis, 
ranas. Kiekvienas pulj Lictuvil> Laisvamanių Eti- 
leinąs į šią organizaęn-s Kuituros Draugija rei- 
turi savo kambarį. ““Gali kaĮau;a.
liečiai” turi ir savo jauni j Ka(į bažnyęios ir kito-

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

kia daugiau žinių iš Ne-
orframzacna kuri moko. “ “T warko, Kemey, Patersono,organizaciją, ruh mou kle kunigijos bei bažnyčių paą«aįco jr kitu New Jersev 
.r karinių mokslų. Kazoturtai m«k<tu ,v& miestu ” ’
vra įsteigę savo grupę. kestįj xdsi kiti ristuos miestų.
IT?1, vadovauja . ai-airiaTgyven,ojaĮ už savo nuosa-
Kiekviena organizacija bJrbo ....................savo pagalbos kasų ir s.'7Įę'Kad kunigai butų „ra. daugiau žinių .s musų
daroo ueskojimo biurą. gaĮintj g Kongreso, legisla- 

... į Kutiopo vo metu, turos, laivyno, mokyklų,
kurios grupes pasisane, i prieglaudos namų ir kito- 
tckio tipo organizacijos vĮstaigų, kurios yra užlai- 
beturmcios jokios gal iKomos visuomenės pinigais.

3- Kad valdžia paliautų 
suirimo, nes įkalbėta, :'t>esai jemusi bažnytines į- 
boĮševikams nuvirtus, š val(Jžia ]iautljsi
^ZavaidmeJni.’,po'to:< ?P'-aikščio j usi religines 
ivyko dabar vėl keliai515ngd priesaika

išlaikvt sai-nAa' ise butll Panaikinta, nes už- 
s a - ‘ s ' ^a- ’onbo paprasto pasižadėji-

ra 
gse. 

jc
"s 
ir 
ir

le- 
ar 

A1SUS
prie vodkos stik- 

ir pakalbėtų apie politi-
mus dalykus, t 
tą. kas naujo girdėti Mask- 
voie.

PcKt’niaK kiaus’mais Pa- 
iyž'aus rusų restoranuose 
ka’bama visuose kampuose.

įifu. ''; v-i: žiūrėkite, apskritutė 
pri- Ana Ivanovna deda ant sta- 
trei- !o ba įsčių lėkštę, siūlo labai

įl
ies

it'y-
Įaika

Si
skandalą ištirtų ir pakeisti^rĮcl - 
arba visai atšauktų tą įsta 
tymą, kuris leidžia baud- 
žiamuju ištaigi] viršinin-l 
kams šitaip sauvaliauti.

MOTERYS 
VO PRIEŠ RANKŲ BU 

ČIAVIMA.

>atingai apie

cia gerai prasiplaitinęs ir , 
visi jį mėgsta. Reikėtų tik

__ . . Juodgalviai, rudgalviai ir gelton-
KeleiVIS galviai. Prisiunčiu Į visas dalis Su- 

" vienytų Valstijų ir j Kanadą.
KAZ. GARBAUSKAS,

214 Alder St., 
WATERBURY, CONN.Pa*

uda- 
ap- 
ne- 

►25,-

pa’-ongtas silkes, bet 
pačiu metu klausia, 
?i ilgai bolševikai dar 

Tn-iją? Prokofiius 
Prokcfavičius pila šoferiui

n
tuo
kiek g 
vak-vs

irin- šnapsa i stikliuką ir sprend- 
SUSTREIKA-rgin; žia anie tai, kas dabar da-

i už rosi kolchozuose, 
ams 
npa-Bosnijoj, kuri priklauso 

prie Jugoslavijos, moterys 
susiorganizavo ir nutarė 
streikuoti prieš kvailą, nuo 
senų laikų užsilikusi ir mo
terį pažeminantį paprotį. 
Iki šiol tenai moterys turė-

Buvusicjt Rusija jokiu bu
cu nepamirštama.

Jau beveik 20 metų šie 
žmonės gyvena, kaip “ke- 

nu- liautojai,” tikėdamiesi, kad 
mo- štai jau tuojau bus galima 

grįžti Į tėvynę. Į prancūzų 
gyvenimą jie nenori įsimai
šyti, ir daugelis jų nėra iš-

rei-

>ėdų
mo-

klaurimas 
liau

Gen. Vrangelis buvo! 
bai geras organizatoi 
Taip pat mokėjo palai 
discipHną ir vieningi

tenka
mo ir bausmės už melą.

6. Kad visi įstatymai, ku
rie verčia švęsti nedėldienį i 

butu į

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

ėne^inglsis Kutio'po^^^^

Bet vėliau susidarė klili 7. Kad kilus karui, kuni- 
kurios kevojo tarpusavi gai eitų į karą ginti krašto
Gen. Mileris buvo gertkajP
dis ir garbingas žmo!,.^1^ rmą erte ų _
bet be patingo talento.
svarbiausia rūpinosi
grantų ekonomine nadėikg3^ chieagof^
ir rusų tradicijų išlaiky1937’ Kučinska.
Tuo daug kas nebuvo
tenkintas ir reikalavo ai
virte Vnvne cn hnlšpvik Kai»> T*pti SoT4*,,Tt, VatatH« P»« 11OS KOVOS SU DOlSeVlK AiSkiai i*CT’dvti piliety**-
ši opozicija sustiprėjo BU reik«lwrin kUu«i™aw i-
tinoni nn tn kai Vnkiotv**“**“" lietaviV ir anglų k«dbo»- tingai po tO, Kai VOKietl.tĄntra peHrorM* ii pagerinta
prie valstybės vairo st’.aida ..................................•-
nacionalsocialistai, nes

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS 
DARBO VALANDAS.

NUO

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIMINISKOS IR DARBININKIŠKOS.

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

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti eavo knygyną minėta knyga. 

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tir'iog papra
stam konverte, bet reikia aiikiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON,
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KAS ŪteET! LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos LaikraiČių.)

Amerikos Sargai Nakties Laiku.

j

Dvi Motinos Pagim
dė Vieną Vaiką.
Kauno apylinkės teisme 

nesenai buvo sprendžiama 
nepaprasta byla: susivaržė 
dvi motinos savindamosios 
tą pati vaiką.

Bylos siužetas toks:
Vilijampolėje gyvena pa

situri žmonės G-iiai. Juodu',

PARAFUOS JAU NEPA
JĖGIA IŠMAITINTI KU

NIGŲ-

Bloga, kai pas ūkininką 
užauga perdaug bekonų, bet 
da blogiau, kai privysta 
perdaug dykaduonių kuni
gų. štai, “Lietuvos Žinios” 
(224 nr.) praneša, kad Vil
kaviškio vyskupijoje jau- 

iamas didelis kunigų per- 
turi kelelių metų amžiausi teklius ir kai kuriose para- 
vaiką. Vaikas jau lanko
pradžios mokyklą. Vieną 
dieną užsipuolė G-lių vaiką

oijose yra po 4—6 kunigus, 
nors ten pilnai pakanka 
vieno. Vyskupija, neturėda
ma kur kunigų perteklių 
paskirti, tiesiog prikoman
diruojanti i kurią parapiją 
prie klebono, net nenurody- 

ji vaiką pa- dama naujai skiriamojo pa
būdama ne- reto Tą kunigų perteklių

kadpik S-nė: ji tvirtina, rs. 
vaikas esąs jos, tikrai jos.
Ir labai panašus i ją.

S-nė aiškino, kad prieš 
keliatą metų „ .. ..... r_
gimdžiu.-i, bet būdama ne- Tą_ . w.
turtinga, vaiką atidavė au- pumoj eilėj pajaučia klebo- 
ginti savo pamotei G-nei, o kuriems tenka tuos ku- 
pati išvykus i Marijampolę, nigus išlaikyti. Taigi, siomis 
Dabar ji prasigyveno ir no- dienomis apie 10 Vilkaviš- 
rėjus vaiką susirasti. Atvy- kio parapijos klebonų krei- 
ko j Vilijampole ir kreipėsi pėsi i kuriją, (įrašydami 
į pamotę. Toji'ginas, kad f-timti iš jų bedarbius kūni
jos vaiko neturinti — atida- P-p', nęs jįe> klebonai, nepa- 
vus į kažkokią prieglaudą, jėgią jų išmaitinti.
S-nė išvaikščiojus visas žy- Kunigų perteklium esanti 
dų prieglaudas ir niekur sa-; susirupinusi ir Vilaviškio 
vo vaiko neberadus. Bet ne- vyskupija ir svarstoma, kas 
tikėtai gatvėje pamačius sa- daivti . Galimas daiktas.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Įspūdinga nuotrauka, padaryta kaž-kur Pacifiko vandeny-te nakties laiku. Ji parodo A- 
merikos karo laivais, kurie saugoja šios šalies pakraščius nu > klastingo japono.

Mylėjos, Mušės, o
Dabar Bylinėjasi.
Prieš kurį laiką “Maiste” 

tarnavo pik Kazys Guobis 
ir Satkevičienė. Ten juodu 
betarnaudami susimylėjo 
ir tą meilę tęsė ir tarnybas

Kunigas Kuprevi
čius Jau Baigia 

Kalėti
Mažų mergeič’U gėdintojas 

vėl jau laike mišias.

Skaitytojai gal da atsime-
! palikę. Kai vienam kuriam na, kaip 1935 metais Bir- 
budavo medžiagiškai sun- žuese buvo kilęs šlykštus 
kiau, tai antras ji paremda- skandalas dėl dekano kun. 
vo. Julijono Kuprevičiaus kri-

Pagaliau S-nė išsinuoma- minališko elgesio su mažo- 
vo aerodrome bufetą. Guo- mis mergaitėmis. Kaip tuo- 
bis noriai tą bufetą lankė ir met paaiškėjo, šitas Dievo 
ne tik vienas, bet ir su drau- tarnas naudojo savo žemam 
gaiš: Guobis atėjęs valgo, gašlumui patenkinti mažas 

mergaites, kurios buvo ruo
šiamos pirma: išpažinčiai. 
Viena tokių mergaičių (an- 
gelietė) buvo jo apkrėsta 
Tauria liga.

Kai skandalas paaiškėjo, 
valdžia turėjo noroms ne- 
įcroms šita popiežiaus a-

gena ir išeidamas nieko ne
moka. Dėl to kilo nesusipra
timu. net muštynių. Guobis 
ne tik valgo nemokamai, bet 
dar reikalauja pinigų, o kai 
S-nė neduoda, tai jis ją mu
ša.

Viena syki Guobis bufe-v s , —
te pradėjo be pasigailėjimo l genią areštuoti ir atiduoti

BETURČIAI SIŪLO SAVO 
KRAUJĄ PARDAVIMUI.

rašo:

ROKIŠKIO APYLINKĖJ 
LABAI SAUSA.

Dėl stokos lietaus pradė-“Lietuvos Žinios” ____ . , , . , .
Paskutiniuoju laiku Kau- 1? ir dzlut! sakniavai-

inešta pataisų Į no ligoninėms vis daugiau ?ia*: Išdžiuvo visos kūdros 
Vilkaviškio kunigų senimą- esą pasiūloma pirkti žmo- a linmarkos

vo vaiką einantį iš mokyk- kad busią A ______ ___
los ir pažinusi. Vilkaviškio kunigų senimą- esą pasiūloma pirkti žmo- a linmarkos ir. ūkininkai

S-nė tvirtina, kad G-ne j riją, gal būt, 2—3 metus ne- gaus kraujo. Savo kraują neturi kur merkti linų. \ an- 
jos vaiką iš pamotės nupir- busią priimama į I-mą kur-i siūlą parduoti neturtingi stoka smarkiai jaučia- 
kusi, nes ji pati negalinti gą naujų klierikų, ar kaip studentai ir šiaip visoki var- ma ir šuliniuoset • • • 1 _ . A". \ i -v 4- V-v « « 1 r»gimdyti, bet tyčia atsigulu: 
i ligoninę apgaudinėdama 
savo vyrą ir iš ligoninės su
grįžusi su jos pirktu vaiku.

Ši žinia, kad G-liai augi
na pirktą vaiką aplėkė visą 
Vilijampolę, visi apie 
kalbėjo.

G-liai griežčiausiai neigė 
S-nės tvirtinimus ir sakė, 
kad vaikas tikrai jų. Kadan
gi kalbos vis nesiliovė, tai 
G-nė S-nę ir dar vieną jos

kitaip pasielgta.

VILKAVIŠKIO UPELIS 
“MIRŠTA.”

gų spaudžiami žmonės. 
Valstybinėje Kauno ligo-

Nuostabu, kad vietomis 
žieminiai obuoliai ir kriau-

lėkštes daužyti ir kitą turtą 
naikinti. S-nė šaukėsi poli
cijos pagalbos.

Vieną nakti S-nė pabun
da ir jaučia, kad miegama- 
iame stovi žmogus. Ji prisi- 
žadino tarnaitę, o nepažįs
tamasis jau spragina revol
veriu, nori šauti, bet sugedo 
revolveris.

B-RO JONO ŠLIUPO L S,'n.ė su temaite pradėjo' 
PASKAITA saukti pagalbos, o Guobis,
r AdRAi i a. atsisėdęs ant suolo, taiso re-

Ylakiai. Rugsėjo 19 d. volverį. 
vietos L. E. K. D-jos kuopos Tuo metu pro šalį ėjo sar- 
inieiatyva buvo suruošta gas ir išgirdo moteių kliks- 
d-ro J. Šliupo paskaita. Pa- mą. Sargas atbėgo su polici- 
skaitai salė* buvo gauta iš ninku ir Guobis buvo sulai- 
žydo Eidelzono, bet šį rabi- kytas. Pas jį rasti su šiuo 
nas sugąsdino pragaru ir sa- pasauliu atsisveikinimo laiš- 
lės, jau prelegentui atvykus, kai.
nedavė. Paties prelegento Policija surašė. protokolą

eismui. Jis buvo nuteistas 
ousantriems metams sun
kiųjų darbų kalėjimo, ta
riau šitai bausmei atlikti ne
uždarė jo į valdžios kalėji
mą, o pasodino į pranciško
nų vienuolyną Žaliaiame 
Kalne, Kauno priemiesty. 
Vietoj dirbti sunkų darbą, 
iis tenai turėjo tik “sunkiai 
melstis.”

Bet “Lietuvos Žinios” 
oraneša, kad Apeliaciniai 
Rūmai, matyt, ir šitą baus
mę jam sutimmpino, nes 
šiomis dienomis jis jau at
laikęs pirmas mišias, tik 
mergaičių spaviedoti jam 
dar neleidžia. Išpradžių 
?am buvo uždrausta ir mi
šias laikyti.

Per Vilkaviškio miestą i 
teka Vilkaująs upelis. Ank-! 
sčiau jis buvo gilokas ir: 
sraunus, bet kai upelio auk
štupyje nusausino pelkes, 
tai vanduo nuseko ir srovė 
vos pastebima. Toks lėtai 
tekantis vanduo griet gen- 

draugę už gandu skleidimą (ia; ypač kai į jį patenka vi- 
patraukė tieson ‘ seki miesto nesvarumai.

Byla buvo paskirta spręs- PHe.upelio yra daug išvie- 
ti pavasarį, bet teismas bylą cnb Kinių išmatos kartais 
atidėjo, nes S-ne norėjo iro- nuteka upelin. Be to, daz- 
dyti, kad vaikas ne G-nės, o pnmėtytų sūnų,
ios ir padavė prokurorui zmrKių... Pernai ka-
skundą, prašydama pavesti -įniai, begriebdami maurus, 
policijai sujieškoti jos vai- sugriebė... žmogaus ranką, 

kuri, sako, upelin pateko iš 
Buvo tyrinėta ir jieškota. ligoninės.

bet nieko iš to neišėjo— Sekmadieniais, kai ne-
kvota nutraukta. d.irba malūnas, ežero ir kas-

G-nė prašė teismą iššauk- unės upės vanduo sustab- 
ti liudytoja tą akušerę, kuri domas, tab i Žeimeną įteka 
priėmė G-nės vaiką ir para- -1K A dkaujos upelis. Po di- 
šė rašteli metrikacijos pun- delio lietaus upelis patvm- 
jętui ‘ sta, pradeda srauniai tekėti

Teisme toji akušerė ir pa- * visus miesto nešvarumus 
liudijo, kad ji tikrai prie- ^neša šeimenon, nuo kurių 
mus G-nės vaiką; ir raštelį Šeimenos upės žuvys uzsi- 
parašius metrikacijos punk- nuodija, trokšta ir dvesia.

" Tai tokia “tvarka” gra-
Apvlinkės teismas S-nę ir žioj musų tėvynėj, 

jos kaimynę pripažino kai- „ .
tomis ir nubaudė po 7 paras BABTŲ MUŠEIKOS UŽ- 
arešto. PUOLĖ FOL1CININKĄ.

--------------- Babtuose viename resto-
KETVIRTA KUNIGŲ SE- rane girtuokliavo keli vyrai, 

MINARIJA LIETUVOJ, o įsigėrę pradėjo muštis. 
Vienuoliai marijonai Ma- Policininkas atvyko į resto- 

riampolėje atidarė ketvirtą raną mušeikų raminti. Tada 
Lietuvoje kunigų seminari- mušeikos puolė policininką 
ją. ir vienas peiliu policininką

Seminarijos rektorium sužeidė. Dėl policininko už- 
paskirtas buvęs marijonų puolimo daroma kvota, 
.gimnazijos Mariampolėje —
dir. kun. J. Totoraitis. Mok
slas naujoje seminarijoje 
prasidėjo aną sąvaitę, klie
rikų nėra nei dvidešimties.

Klierikai, įstoję Į marijo
nų seminariją, būtinai turi 
būt ir vienuoliais broliukais.

ninėje už vieną litrą žmo- jės, kurie paprastai pribręs- iniciatyva buvo gauta salė ir Guobį patraukė tieson už 
gaus kraujo mokama apie tasPainJ .menesb iš valsčiaus viršaičio, kuri y- triukšmo kėlimą, skanda-

pribrendo jau rugpiucio j ra didžiausia Ylakiuos*. lu=.
menesy.

s>£
60 litu.

SUBANKRUTAVO BE
KONKURUODAMOS 
DVI LENTPIUVĖS.

ŽVĖRIŠKAS KĖDAINIŲ 
POLICININKO ELGESYS.

Kėdainių miesto polici-
Upyna, Telšių apskr. Bu- ninkas Jonas Puikys mirti- 

vusios dvi lentpiuvės Upy- nai nušovė savo uošvę Nas- 
noje subankrutavo ir abi iš- taziją Bazevičienę, sunkiai 
:,'~-ė i gretimus bažnytkai- sužeidė savo žmoną ir po te 

. Gyventojai pasakoja, pats nusišovė, žudynių prie

i žmonių salėje galėjo tilpti ---------------
(400-500. Dalis į salę nepa- NEBRANGUS OBUOLIAI, 
teko. Buvo daug languose Ylakiai. Šioje apylinkėje, 
sulipę. Ylakiškiai liko labai Palyginti nebrangus obuo- 
patenkinti. Kai- Turguje mokama už
_____ _____i___  centnerį obuolių 4—5 litus,

kriaušiu 5—6 litus.

ikėlė
mius
kad jos bekonkuruodamos žastis -— uošvė kišusis į šei-

Visiems užsieny gyvenantiems 
lietuviams „Lietuvos Žinios* 

metams tik 6 doleriai.
Norėdami palaikyti ryšius su ui-

atlikdavusios darbus už la- myninį Puikio gyvenimą ii i ieny gyvenančiais lietuviais, mes nu- tuvoje.

žemės Bankas paskelbė, 
kad lapkričio 23 iš varžyti
nių parduoda 73 ukius Lie-

PANAIK1NK

ŽILUS PLAUKUS

UŽNUODIJO ŠULINĮ.
Radžionis, Kamajų vai. 

Į pil. Indriūno šulinį kaž 
kas įpylė kaž kokiu chemi
kalų. Vanduo pasiųstas iš
tirti ir jieškoma kaltininko. 
Minėtas kaimas perdaug y- 
ra pasižymėjęs bylinėjimais 
dėl to ir kyla įvairus nusi
kaltimai ir nesantaikos. Pir
ma vyrukai išvvlioja iš mo
terų pinigus, žadėdami jas 
vesti, o paskiau veda kitas. 
Tai kįla nepabaigti kerštai 
ir bylos.

i K
Gyduolės, Kurios

naikina Žilimą, Plaukų slinkimą ir 
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen-

bai žemas kainas, dėl to jos iąni trukdžiusi gyventi. fUl- atrėmė mūsų dienraščio orenumerats 
ir bankrutavo. kienė nors ir sunkiai sužalo-; skaityti tik tiek, kiek mums apseini

--------------- ta, bet pasveiksianti. ekspedicija. Todėl, visus kviečiam*
RASEINIŲ SODE VARG- --------------- Išrašyti populiarų demokratiškos pa
DIENĖ PAGiMDĖ NE- APIE ALYTŲ IŠDŽIUVO kI*ipos dienražti

rvvA viniv’ ŠULINIAI.
_ .Y.* JT- j- Alytaus miestas stovi ant
Rugpiucio 27 dienos me- smėlio. Kai kurios pakraš- 

u Raseinių miesto^ sode tu- gatvės turėjo mažesnius'
’a vargdiene pagimdė• ku- :uHnh;s? tai tie dabar vbai ,
dik}. Motina buvo tiek nu- išdžiuvo ir daugumas gy-l . . .
SllpUSl, JOg nebegalejO pa- ventojų netUri Vandens. Jei?^ metams tekaštuoja ūk te dole- no kada gmė^rirė ir kad.
eiti, o naujagimis negyvas. kurjUose Suliniuose riai’ pusei metų 3 doleriai- nukrypavote. patenkinus, jums pm.gai bus sugrą

kaip jisai buvo įdievinU.- 
tapo Dievo sunumi.

TIKIME Į KRISTŲ, todėl turime _
__noti kaip mytai apie Kristų cusida- ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
rė. žinosite kaip krikščionys pasisa- ati taiso žilus plaukus koki bu- 
vino nuo pagonu pasaka apie Kristų, ;vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
krikščionys vadina pagonis bedie- supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 
viais. Atrasite kad net Biblija neži- pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir

vra van
dens. tai iš ju vandens netu-- šeimai per

13 METŲ ARKLIAVAGIS. rj pradeda ' naktimis vogti. dviese “ tnse’
Utenoje anądien buvo ne- Taip pat dėl sausrų nusi-

paprasta byla. Kaltinamųjų skundžia ir kaimų gyvento- 
suolan buvo pasodintas Al- jai. Visur maža vandens ir 
girdas Kunčiunas, 13 metų drėgmės, kai kur negali sė- Rašyti 
amžiaus vaikas, pavogęs ti žiemkenčių.
jau du arkliu. Teismas jį Z^TZZZZZZZZ 
nuteisė drausmės auklėji
mo įstaigon.

brangu —

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

Kas atsiųs savo adresą — gaus ne- 
.okamai 1 egz. susipažinimuL

Lietuvos Žinios“ Kau
nas, Gedimino 38. I.ithuania.

A r Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legendas apie Kristų, Stebuklingos

ir kaip

žinti. Reikalaujame agentų.
VALORTONE HERB CO.,

llept 4.

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

3501 So. Union avė.. CHICAGO, II.L P- L>. Box 54, Danville, Iii

Ųraguay'aus Lietuvių DartSaankų 
Socialistinės Minties Laikraštis

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

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

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

C. Paraaruav No. 1480.
MONTEVIDEO. URUGUAY.

Kalėdine
EKSKURSIJA

I LIETUVĄ
LAIVAI IŠPLAUKIA 
EUROPA 
NEW YORK 
EAMBURG 

EUROPA

Iš NEW VOKO: 
Lapkričio 27 

Gruodžio 2 
Gruodžio 9 
Gruodžio 16

Greiti traukiniai prie pat laivo EUROPA Bremer- 
havene užtikrina patogią kelionę į Kauną. Patogus 
geležinkeliu susisiekimas iš Hamburgo.

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

IAmBS4KiBHGUI 1INE® 
i^ojHOaTH SERMAN UOTO

252 BOYLSTON ST., BOSTON, MASS.

Pažangiejie Amerikos
Lietuviai!

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

švietimo tikslui yra įsteigtas ir jau 14-ti metai leidžia
mas Rimtas Mokslo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesi
nis Iliustruotas žurnalas KULTŪRA.
“KULTŪRĄ” REDAGUOJA GARBĖS PROFESORIUS 
P. LEONAS. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos 
mokslininkai, rašytojai, veikėjai, todėl “Kultūros” turi
nys yra rimtas. įdomus ir naudingas.

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

Be to, “KULTŪROS” žurnalas 1937 m. duoda savo pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingą 
dovaną—dailiai iliustru ' a. Įdomų Įžymiojo anglų rašy

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

voje metams tik 16 litų. pusmečiui S litai. Amerikoje 
metams $4; pusei metų $2.

Adresas:

ŽURNALAS “KULTŪRA”
ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

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

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; audinio apd.—$1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį”. Adresuokit sekančiai:

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.

t >



Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 41. Lapkričio 3 d., 1937 m.

Vietinės Žinios
Ragina piniguočius “visiš
kai sunaikinti” darbinin

kų galybę.

Kongrese neužilgo bus 
svarstomas darbininkų algų 
ir valandų įstatymas, todėl 
dykaduoniams jau dreba 
kinkos, kad jie bus privers
ti mokėti darbininkams di
desnes algas ir sutrumpinti 
darbo valandas. Daug apie 
tai buvo kalbėta ir fabri
kantų suvažiavime Bostone. 
Jų pasamdytas reakcinis 
kalbėtojas aiškino to įstaty
mo pragaištingumą: “Prieš 
mus stovi klausimas,” šaukė 
jisai, “ar mes norim laikyti: 
kapitalizmo, ar užleisim vie
tą kolektivizmui, kurį nesą 
CIO? Jeigu mes įsileisime 
algų ir valandų įstatymą, 
tai mes įsileisime CIO* ko 
lektivizmą, kuris įsigalėję: 
sunaikins privatinio biznio 
sistemą. O jėgos gudrumu 
nenuveiksi. Ją reikia ata
kuoti tiesiai. Ir ji turi būt 
visiškai sunaikinta.”

Vadinasi, sunaikinta turi 
būt darbininkų galybė, jų 
organizacija. Ir plutokratų 
spauda skelbia tai kaip la
bai rimtą ir patriotišką pra
kalbą.

Na, o kas butų, jeigu CIO 
unijos vadai pradėtų skelb
ti, kad reikia “visiškai su
naikinti” plutokratų orga
nizacijas? Ta pati spauda 
rėktų kaip už liežuvio pa 
karta, kad CIO vadai skel
bia “revoliuciją” ir turi būt 
tuojaus suvaldyti.

Bcnding kompanija užmo
kėjo miestui $158.547 už 

Dolaną.
Bonding kompanija, kuri 

buvo užstačiusi kauciją už 
Dolaną būnant jam miesto 
iždininku, pereitą sąvaitę 
užmokėjo miestui $158,547, 
nes Vyriausis Teismas pri
pažino iš jo tokią sumą mie
stui už šmugelį. Užmokėju
si miestui šitokią krūvą pi
nigų, Bonding kompanija 
dabar žada imti Dolaną už 
apykaklės. Ji žiūrėsianti, ar 
negalima iš jo tos sumos iš- 
kolektuoti. Pinigų, žinoma, 
jis turi, taip kaip ir jo sėb
ras Curlis, bet jie taip pa
slėpti, kad sunku juos su
rasti.

Lietuvių Moterų Apš- ir 
Pašelpine Drraugija

Pereitą nedėldienį drau
gija surengė vakarienę Lie
tuvių salėje su koncertu ir 
prakalbom. Koncertinę pro
gramą išpildė p-lės Rožė 
VIerkeliutė, Emilija Rudo- 
riutė ir dainininkas Ignas 
Kubiliūnas; p-lė Žukaus
kaitė skambinu pianu. Dain. 
Kubiliūnas savo juokingom 
lainom tiek išjudino publi
ką, kad sunku buvo ją nu- 
aminti. Labai entuziastiš
kai sveikino publika p-ies 
\udokiutę ir Merkeliutę už 
nalonų padainavimą.

Adv. F. J. Bagočius, kaip 
paprastai, giliai užinteresa- 
:o susirinkusius svečius ii 
lavė naujų patarimų kaip 
organizuoti jaunimą prie 
ietuviškų draugijų, kad '.s 
lgiau išlaikytų lietuvišką 
dvasią pas čia augusius jau
nuolius. M. Venys savo kal
boje taipgi pateikė mote- 
ims naudingų nurodymų. 

Trumpai pasakius, progra
ma šiame Liet. Moterų Ap- 
švietos Dr-jos parengime 
buvo labai puiki ir reikš
minga, taip kad atsilankiu
sieji svečiai tikrai turėjo 
smagų vakarą ir išsinešė 
malonų įspūdį.

Draugija paskyrė pen
kias dovanas tiems, kurie 
buvo pasirengę įdomiausiais 
kostiumais. Adv. Bagočius 

uc savęs paskyrė dvi do
vanas pinigais. Kontestui 
šspręsti buvo paskirti teisė
jai. Pirmą dovaną, gražų 
bukietą laimėjo vakaro ve
dėja Tumavičienė; 2-rą M. 
Bražukas: 3-čią N. Vaitai- 
tienė: 4-tą žajankauskie- 
nė; 5-tą Bendoravičienė: 
5-tą O. Vaitaitis: 7-tą I. 
Kengris.

Draugija dėjo daug pa
stangų, kad surengus tikrai 
gražų parengimą ir ta

dalinai pavyko. Buvo kvie
čiami net ir amerikonai, Dr, 
Stuart, dr. McCormack ir 
J. M. Curley prisiuntė drau
gijai piniginę auką, nors 
patys dalyvaut negalėjo.

Moterų Apšv. Draugijos 
rengimo komitetas šiuomi 
taria nuoširdų ačiū visiems 
sv. čiams, kurie atsilankė į 
musu parengimą ir taipgi 
visiems tiems, kurie prisidė
jo prie to parengimo savo 
jukomis. Taipgi dėkojam 
■ akaro vedėjai Tumavičie- 
nei, kuri daug prisidėjo koš
imui tvarkyme.

Komitetas.

Išbuvo po smėliu II valan
dų ir atkastas gyvas. 

Pereitą penktadienį 3
larbininkai kasė smėlį ne
toli Chelmsfordo. Staiga 
smėlio siena pasileido ir vie
lą j u užbėrė. Sušaukti iš tri
jų aplinkinių miestelių žmo
nės dirbo visą vakarą ir 
•takti. pakol užbertąjį atka
lė. Jis išbuvo po smėliu 11 
valandų. Nors atkastas jau 
mažai alsavo, bet nuvežtas 
ligoninėn atsigavo ir dakta
rui sako. kad gyvens. Jis va

dinasi Manuei Comacho.

Lietuvio restorane nušauti 
2 žmonės.

Anksti pereitos subatos 
rytą, kuomet New Palace 
restorano tarnautojai dengė 
stalus laukdami svečių atei
nant pusryčiaut, staiga pra
sidėjo šaudymas. Kuomet 
policija atvyko, du vyrai 
buvo jau nebegyvi, o tre
čias sunkiai sužeistas. Sve
timų žmonių da nebuvo ir 
niekas iš šalies nematė, 
kaip visa tai atsitiko. Su
žeistas bartenderis de Mai
no buvo jau labai silpnas ir 
iš jo sunku buvo gauti pa
aiškinimas. Kiek jis galėjo 
policijai pasakyti, tai jie vi- 
i trys sėdėję prie stalo ir 

šnekėjęsi. Staiga vienas jų 
atsikėlęs nuo stalo ir 
*ęs. Neužilgo jis

Puikiausį Šio Sezono

KONCERTĄ
Rengia dainininkas 
Ignas Kubiliūnas.

Sprogimas Newtone sužei
dė 9 žmones.

Newtone, prie 60 Haw- 
torne gatvės, pereitos suba
tos rytą įvyko sprogimas, 
kuris sugriovė beveik visą 
medinį namą ir sužeidė 9 
žmones. Po sprogimo kilo 
gaisras. Manoma, kad spro
gimo priežastis buvo dujos, 
kurių prisirinko iš prakiuru
sios paipos.

PARSIDUODA
HARRY’S CAFE

Septynių dienų laisnis alui. netoli 
teatro. Gera proga pirkėjui. Priežas
tis pardavimo, turiu išvažiuot į In- 
■ dianos valstijų. Galima matyt po 5
vakarais.

1984 Mass.
(4)

Avė., Cambridge. Mass.

Tel. TRObridge 0330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Ncdėliomit ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVVRD STREET 
kamp. Inman st. arti Central *kv. 

CAMBRIDGE. MASS.

Telefonas 21*24
M EDICINOS DAKTARAS

U. J. MIKOLAITIS

Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 
nuo 7 iki 8 vakare.

1W SUMMER STREET, 
LAMRENCE, MASS.

Koncerto Programa:

Dainuos; Ignas Kubiliū
nas, Adelė Mickevičiūtė, 

išbė- Andrius Grigunas ir Lais-; 
sugryžęs vės Choras po Izabelės Ru

su šautuvu ir pradėjęs ša u- gebenės vadovyste. (Lais-' 
Iv t. Išrodę, kad jis išėjęs iš vės Choras šįmet yra laimė- 
proto. Jo vardas ir pavardė jęs Mass. Chorų Konteste 
?są Victor Achillio. Kiti du pirmutinį dovaną.) 
vadinosi Antonio de Maino Be to, šoks garsi Sašos 
ir Amelio Checoni. Bet po- Kruglovo įusų šokikių gru- 
licija atrado, kad vienas jų pė.
buvęs ne nušautas, bet pei- Koncertas įvyks South 
liu paplautas, žodžiu, visa Bostono Lietuvių Salėje, 
šita tragedija kol kas da te- E ir Silver sts., 3 valandą 
bėra apdengta paslaptimi, po pietų, 7 Novemberio. 
Žmonės sako, kad tas resto-

Namų Savininkai
Ar reikia Jums pataisvt arba įdėt: 

PLUMBINGĄ.
ARŠILDYM A.
OIL BURNERJ.
FURNACE PATAISYT

Duokite Ju-ų lietuviui plumeriui 
patarnaut Jums.
Patarimai visokiam reikale Dykai!

CHAS. KUČINSKAS
322 Dorchester Street,

SOU TH BOSTON, MASS.
Telefonas: SOUth Boston 2089

Išmainė dantis ant 2 galio
nų gazolino.

Lynne pereitą subatą bu
vo toks atsitikimas. Gazoli
no pilstytuvėj sustojo auto
mobilis ir žmogus paprašė 
dviejų galionų “geso.” Kai 
gazolinas jam buvo įpiltas, 
jis išsiėmė iš burrnos dirb
tinius dantis ir atkišo juos 
pardavėjui. Še, sako, paimk 
mano dantis kaip užstatą, 
nes aš neturiu 30 centų už į 
gazoliną tau užmokėti. Kai 
pinigų gausiu, tai atvešiu, o; 
tu man dantis sugrąžinsi.; 
Bet iki šiol jis d a neatvažia 
vo savo dantų atsiimti. Tur-. 
būt da neturi 30 centų.
Taksių vežikai pasiruošę 

streikuot.
Town Taxi Co. vežikai, 

pranešė, kad jie skelbsią 
streiką, jeigu kompanija 
neišpildysianti jų reikalavi-, 
mų. Derybos ėjo jau per du 
mėnesiu. Vežikai reikalau-j 
ja, kad jiems butų garan-' 
tuota $12.60 algos per są
vaitę, nežiūrint kiek jie dir- į 
ba. <) jeigu pasitaiko už
dirbti daugiau kaip $34 per 
sąvaitę. tai kas bus viršaus,! 
nuo to jiems mokėti 40 nuo
šimčių. Ši kompanija turi: 
250 vežiku ir 100 taksiu.

Automobiliai užmušė jau 
694 žmones.

Bostone ii kituose Massa
chusetts miestuose pereitą 
rąvaite automobiliai užmu
ša 23 žmones. Tai padaro iš 
viso iau 694 užmuštus šioje 
valstijoje per 10 mėnesių.

Prasidėjo Simpsono byla.

šį panedėlį East Cam
bridge teisme prasidėjo žy 
do Simpsono byla. Jį kalti
na užmušus du polienamu. 
Jo 19 metų amžiaus mergi
na. Frances Freda, taip pat 
vra suimta ir laikoma po 
>25,000 kaucijos kaip liudi
ninkė. Ji buvo kartu su juo 
automobiliuje, kuomet jis 
□radėjo šaudyt \Vatertow- 
ne į policiją.

Nepamirškite žymaus 
koncerto.

Ateinantį nedėldienį, spa
liu 7 įvyks dainininko Ig. 
Kubiliuno koncertas. Ne
vienas yra gardžiai nusijuo
kęs išgirdęs Kubiliuną dai
nuojant per radio. Tad atsi- 
lankykit į jo koncertą. Šalę 
Kubiliuno dainuos keliatas 
solistų ir chorų. Koncertas 
prasidės nuo 3 po pietų Lie-

joms tuvių salėj kampas E ir Sil-

ranas priklausąs lietuviui, 
bet savininkas da nebuvęs 
iš ryto atėjęs. Restorane yra 
ir saliunas. ši vieta randasi 
prie 99 Broadvvay, už tilto, 
South Ende.

Radio programa.
Lapkričio 7, nedėlioję, 

Bostono lietuvių radio pro
grama per stotį W0RL 
(920 kil.) nuo 9:30 vai. ry
to bus sekanti: (1) Belanso 
orkestra iš Norvvoodo; (2) 
Ignas Kubiliūnas, daininin
kas iš S. Boston; (3) Armo- 
nistas iš Bostono.

Namų Savininkai

Žydai neri surinkti 
$565.000.

Somerset viešbuty įvyko 
Bostono žvdu susirinkimas, 
kuriuo pradėta vajus pini
gams rinkti. Dalyvavo 700 Satakykit *savo kaminus ir - T,, STOGUS pirmiau, negu užeis dideliydų. JU kalbėtojai aiškino, lytus su sniegu; tuomet turėsit daug
kad labdaringiems tiks- nuostolių ir brangiau kainuos. Aš tu- - j - , . .. , . riu tame darbe 30 metų patyrimo,

Žydai tUrt SĮ lUdeni duosiu gerus patarimus ir pataisysiu
pigiau negu kiti.

KARL F. ERNEST
257 Upland Rd_ Cambridge, Mass.

lams
sudėti $565,000. Ir jie sūdė;

5 puikus kambariai ir 
maudynė.

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

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

ALE
Brangesnis

pagamint '
Geresnis
skoniu ir kokybe ’
' bet kaina tokia pat

IŠ KRANO
PARODYK I TĄ KRANĄ

BONKOMIS
(12 ANGŲ IR PILNOM KVORTOM)

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalius dokumentus 

317 E STREET 
(Kampas Broadway)

SOUTH BOSTON. MASS. 
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

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.

Permanent Wave į A.J.NAMAKSY

} Real Estate & Insurancei
IR

PLAUKŲ DAŽYMAS
Užtikrintas Modemiškame
CASPERS BEAUTY 

SALON
83 I. STREET, arti 4-th Street, 

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth 4645

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

RES. 251 CHESTNUT AVĖ, 
Jamaica Plain, Mass.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

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.
f". 'iiDO'NS iki 12 dieną 

< ' so ■■Keleivio” name.
L5 i Broadvvay, 

t:.rp C ir D street 
SO. BOSTON, MASS.

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

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir abblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broad»av, So. Boston, Mass.

I t 
t 
♦
I 
I 
4 
I 1i.
1 M • i

L-STREET LIQUOR STORE
195 L STREET SOUTH BOSTON. 

Old Cįuaker Apple Brandų $125 Pt.
20 METŲ SENUMO — BOTTLED IN BOND

SHAWMUT GIN CpPflAK SHIPAHOY RUM 
Kvorta 95c. ui LVIRLu Kvorta $1.19

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

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

Farmeriai ir GYVULIŲ AUGINTOJAI

žerkite gyvulius su GRYNAIS KORNŲ GRŪDAIS 
iš Distilerių, nes pigiau kainuoja. Dabar, kuomet 
gaminimas smarkiai pagreitintas, distilerių grū
dus galima pirkti labai pigiai originalės jų kainos. 
Kad gaut užtikrintą nuolatinį pristatymą gerų gru
dų arba norint platesnių informacijų, kreipkitės:

FRANK ROZENAS, Universal Distillery, 
EAST TAUNTON, M ASS. ar RAYNHAM, M ASS

V

Jau Salta!
Prisireng iš anksto. Nusipirk gerą OIL BURNERĮ 
į virtuvę ir stubą.

Mes užlaikome tik geriausius ir patys įtaisom.
SKALBIAMOS MASINOS

Labai tvirtai padarytos ir geriausios vartojimui.
RADIOS: STEWART WARNER IR PHILCO

38 metų, su naujausiais pagerinimais, gali pa
siekt visą pasaulį.
LAIKRODŽIAI: Waltham, Elgin, Hamilton, vi
siems žinomi geriausi.
TAISOM: LAIKRODŽIUS, AKINIUS, ŽIEDUS. 

Darbą Gvarantuojame.

Viską galite gauti ant lengvų išmokėjimų.

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 BROADVVAY,

t Telefonas: ŠOU
SOUTH BOSTON.

-th Boston 4649.

Tel. University 9466

Dr. Susan 

Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

PASITARKIT SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo viso
kių kraujo, nervų, odos ir 
kroniškų ligų. Kurie kenčia 
nuo Teumatizmo, žaizdų, 
uleerio, kancerio, tumors’o, 
arba r.uo bile odos ar gal
vos odos ligų, reikia pasi

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

DR.GRADY^’^81
Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AL 
(Insured 
M0V6T8)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
' MOTOR SERVICE

Teleobone
So. Boston 

1058

i i

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hvdraulic Brekais.

Taingi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išairbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunaa — savininkai.

Taisymo ir demomtravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eightb St 
SO. BOSTON, MASS.




