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Prie bpanijos Fašistų. "
BET JŲ VALDŽIOS NE- 

PRIPAŽINS1ANTI.

Britanijai reikalinga tiktai 
Ispanijos geležis ir kiti 

metalai.

Paskutinėmis dienomis

Sovietų Rusija Grū

moja Italijai.
* v

Mussolinis, Hitleris ir japo- 
pasirašė sutartį priešnai

CIO ir
Federacijos taikos derybos 
Washingtone užsikirto ir 
jau antra sąvaitę stovi vie
toj. Dėl to i tas derybas at
vyko senatorius Beny (de
mokratas) ir pasakė prakal-j nušovė savo žmoną, o pas- 
bą, ragindamas delegatus kui Įrėmė šautuvą savo kru- 
nusileisti vieni kitiems ir ei- tinėn ir pats nusišovė, 
ti prie vienybės. Washing- Kiek čia yra žinoma, Be-

kui ir pats nusišovė, 
Fountain, Mich. — Perei

tą sąvaitę netoli nuo čia bu
vo baisus Įvykis lietuvių 
farmoj. Antanas Bekeris

komunizmą

Kiek laiko, atgal, Hitleris tone kalbama, kad šitą žygį keris su savo žmona senai 
pasklydo paskalai, kad An- padarė su Japonijos milita- senatorius Beny padaręs jau nesutikdavo, bet pasku- 
glijos valdžia pradėjusi kaž ristais sutarti prieš komu- paties Roosevelto prašomas, tiniais laikais jiedu buvo 
kokias derybas su Ispanijos nizmą. Pereitą subatą tą su- CIO vadai sutinka su A- lyg ir susitaikę. Sakoma, 
fašistais ir gal pripažinsian- tartį pasirašė ir Mussolinis. merikos Darbo Federacija kad santikiams pagerėjus, 
ti generolo Franco valdžią. Taigi dabar susidarė trijų vienytis, bet reikalauja, kad jis užrašęs jai ir savo ūkį. 

Apie «itas dervbas prabi- fašistinių valstybių reakci- ši pripažintų industrinio Tuomet jinai savo vyrą i'
* H fSovietų unijizmo

Amerika Neįsilei
džia Mussolinio

Meilužės.
Šią sąvaitę Nevv Yrokan j 

atplaukė franeuzų garlaiviu 
“Normandie” buvusi Mus
solinio meilužė, skandalin
gai pagarsėjusi Paryžiaus i 
merga, Magda de Fontan- 
ges. Bet Amerikos imigra
cijos valdininkai ios neįsi
leido. Tokių paukščiu Ame
rikai nereikia, jie sako.

Magdos romansas su 
Mussoliniu išėjo aikštėn pe
reitą kovo mėnesį, kuomet 
ii peršovė Francuzijos am
basadorių grafą d e Cham-

Valstybėm Stabdant Karą 
Japonai Paėmė Šanchajų.

Du Socialistai Iš
rinkti Majorais.
Miestų rinkimuose perei

tą sąvaitę du socialistai bu
vo išrinkti majorais. Bridge- 
porto mieste, Connecticut

KINIEČIAI NETEKO DI
DŽIAUSIO MIESTO.

Jų armija traukdamosi at
gal degina namus ir nai

kina turtą.

, ,.. . . ~ . lx , Pereitą sąvaitę Belgijos
valstijoj, majoru įsmnktas sostinėj Briusely susirinko 
socialistas Jasper McLevy, g valstybių konferencija su- 
° Troy mieste, New Yorko rasĮj būdą kinų-japonų ka- 
valstijoj, majoru įsmnktas ruį sustabdyti. Konferenci- 
socialisUs Frank J. Hogan. jon buvo kviečiama ir Ja-

Albany, N. Y., laimėjo •• ’ .... , , , -ponija, devintoji valstybė
... - . .*!ma n? ka ii ta dinlamata -------garantavusi Kinijos žemiųRusiją. Dėl to Sovietų at- tu savo viduje autonominį sigvvenęs kitur, būtent pas - į naa'įškino kad iii . Bmghamtone, N. Y., pra- neliečiamybę, bet ji atsisa- 

stovas Romoj, J panedėlį CIO skyrių, kurio jurisdik- ūkininką Franą Marcinke-) meiIiš'kus eJ°R.r55“|“įkon^.,^Xatas kŽ dalyvauti.
nHeS ammiuvurioi J Va kius su Mu^oHniu’UŽ Ui ji Hollin<r J ’ Pirmutinis toj konferen-

valdžios vardu pareikalavo menės. Amerikos Darbo dieną Bekeris išbuvo sav^iHnJV^oS' Detroite Cip unijistų re- ei joj kalbėjo Amerikos at-
paaiskinimo, kokiu tikslu Federacija 'su tuo nesutin- “šantėj” visa rvta, o apie 2;S:1 įr/oln-'tvt miamas O Brien buvo su- stovas N oi man Davis. Jis
Italija pasirašė tą sutartį, ka. ' valandą po pietų pasiėmė / muštas’ neS Amerikos Dar- ^nekejo, kad Kinija ture

šautuvą ir išėjo. Gulamas, ^d' bo Federacija parsidavė Įų susitarti su Japonija n
kad einąs “nušauti ožką,” LTVi- g sPauda kapitalistų politikieriams ir kaią^užbaigti, bet,kaip pa

jos frontas prieš principą irlo Anglijos pariamente ir 
ministeris piimin i n k a s
Chamberlain. Taip, jis sa- . T •,.................. .. . . -
ko, derybos yra vedamos ir nu.? - I3as. Ita^J?s užsienio cijai butų pavestos 
norima paskirti prekvbos ieikaM mmisteiį n savo masinės produkcijos 
agentus. Bet tai nereiškia,
jis sako, kad Anglija jau

isteig- vanosi. Dabar jis buvo KS demokratas Thaįher ,

pripažįsta gen. Franco val
džią Ispanijoj. Ne, sako, tie 
agentai busią paskirti tiktai 
biznio reikalams, o ne dip
lomatijos tikslams.

Kokį gi biznį Anglija no
ri su Ispanijos fašistais ves
ti?

Maskvos atstovas pabrėžė, 
kad Italijos prisidėjimą 
prie anti komunistinio blo
ko Sovietai skaito nedrau
gišku žingsniu, atkreiptu 
prieš Sovietų Sąjungą.

Rusijoj Pasmerkta 

Mirti Da 20 Žmonių. nes šios apylinkės krumuo-1 
ise yra daug stirnų. Už ko
kio pusvalandžio pasigirdo 
šūvis, o paskui ir kitas, bet 
pas Marcinkevičius niekas 
nekreipė į tai domės, 
vėliau sužinota, kad

vistiek jį išbubnijo.

LEMPA BUS EDISONUI 
PAMINKLAS.

Corning, N. Y.—Vietinėj 
Tik stiklo dirbtuvėj jau padary- 

Beke- ta 14 pėdų aukščio elektrinė kad jie

ir

balsavo prieš jį. daryti, kad jos galėtų susi;
New Yorke viską nušlavė tarti, jisai nepasakė. Paskui 

ir švilpdamas praėjo Darbo plepėjo ir kitų valstybių
Partijos remiamas La Guar- diplomatai. žodžiai lėkė 
dia. Tammany politikieriai kaip pelai iš arpos, bet gru- 
tenai buvo taip sumušti, do nei vieno. Nei vienas jų 

dabar jau ruošiasi nepasakė, kaip karą sustab- 
iš La Guardijos dyti. Mussolinio atstovas 

pareiškė, kad Kinija turėtų 
_________ išpildyti visus iaponu reika-

“Vaistais” Nusinuo- laymus tuomet Was ufei- 
A . baigtų. Po jo kalbos konfe- 

dlĮO Jau 60 Žmonių, rencija išrodė kaip šaltu
Amerikos daktarų drau- vandeniu aplieta.

Lapkričo 5 dieną Mask- 
_ ... voje buvo paskelbta da 20
Rytojaus dieną Italijos mįrt;es bausmių už priešval- 

.... .... užsienio reikalų ministeris grybinį darbą. Astuoni as-
Anglijai reikalinga žalio- atsake Rusijos atstovui, kad menyS buvę pasmerkti Go- . . . - - . . ,

ji medžiaga. Anglija dabar jo protestą Italijos vyriau- me]y Baltgudijoj kur jie rn? farmoj įvyko tragedija, lempa, kun bus pastatyta pašalpos
smarkiai ginkluojasi. Jos sybė yra priėmusi. Daugiau veįįęę “vokiečių ir lenkų Bekerienė gulėjo nušauta Menlo Parke, New Jersey prašyti,
fabrikai ūžia dieną ir naktį, nieko nepasako. šnipu nurodymais.” Jie pla- darže, kur ji kasė burokus, valstijoj, kaip paminklas
Jie stato laivus, lieja kanuo- Kokį žingsnį dabar darys įįnp priešvalstybinę litera- 0 J° kūnas rasta aviečių Edisonui, šitos lempos išra-
les, gamina amuniciją ir ki- Rusija, kol kas nežinia. Kai tura kurstydami baltgu- kilimuose, už kokių 50 pė- dėjui. Padalyti tą lempą
tas karo reikmenis. Jiems kas spėja, kad ji gali sustab- džius atsimesti nuo Sovietu (’ų nuo jos. Bekeris šovė ėmė 6 mėnesius laiko. Nak-
reikia baisiai daug žaliavos, dyti savo aliejų Italijai. Tai gajungOS ‘ ir įsisteigti sau grankulkėmis. Viena gran- timis ji visuomet švies,
kurios pati Anglija neturi, butų pusėtinas smūgis Itali- “neprįklausomą tėvynę,” kulkė pataikė moteriškei į --------------
Pirma Anglija labai daug jos pramonei ir armijai, ku- kurja paskui pasiimtų len- smilkinį, kita į pakaušį, o JAPONAI NORI ŽVEJY- tikierius, kurie vargina rė paskirti “komitetą" iš 
geležies, vario, gyvsidabrio rios trokams ir orlaiviams arba vokiečiai. Dvylika trečia į petį. BOS SUTARTIES SU SO- žmones visai nereikalingais vieno Amerikos atstovo Da-
ir kitu metalų gaudavo iš reikalingas gazolinas. kitu buvo pasmerkta uz ar- Bekeriai buvo jau nebe- VIETAIS. įstatymais, bet neišleidžia viso ir tegul jis pamėgina
Ispanijos. Dabar šita-Ispa- . . _ .

gija smarkiai atakuoja poli- Galų gale kažin kas pata-
•___Z___ 1__ ________ _ - t • j • zzi i »»

r dvrnią žemės ūkio Leningra- Įauni žmonės ir jų vaikai japonijos užsienio reika- Įstatymų,^ kurie galėtų ap-japonus su kinais suvesti Į 
nijos dalibjia užimta fasis- pasistai AiUZUdė Da do ir Maskvos gubernijose. ^a.u ^edę. Abudu buv o gimę ju ministerija kreipėsi i So- saug°ti žmonių sveikatą ir kokias nors deiybas. Bet
tų. Taigi, noroms nenoroms, __ _ _____ „ . Lietuvoi ir sitoi anvhnkėi ___ S____pvvvbe nuo visokiu maklio- Davis i toki “komitetą” np-
Anglija turi pirkti tuos me
talus dabar iš fašistų. Tam 
tikslui 
susitarti
mos derybos. versti bombas, užmušdami stalTnas šaudas' savo BANEŠIS. ,____ ?___________ ____________

Taip aiškino parlamentui 80 beginklių žmonių. Diena oponentus iš baimės, kad Šanchajuje pereitą sąvai- kįla daug nesusipratimų. įstatymo, kuriuo pasire- Vokietijos atstovas. Fran-
Anglijos ministerių kabinę- prieš tai tie žmogžudžiai iį nebutu išrinkti parla- tę sudužo japonu karo lėk- Bet Sovietai sako, kad ja- ™iar^ butu galnnJi tų nuodų cuzijos _ delegacija tuomet
to pirmininkas. Be to, ta pa- panašiu budu bombardavo mentan. Mat, gruodžio mė- tuvas su bombomis. Diena ponams netiek rupi žyejy- fabrikantus patraukti atsa- pareiškė, kad jeigu komite;
ti medžiaga yra reikalinga Lerido miestą, kur užmušė nesj Sovietuose bus renka- buvo labai ūkanota ir, spė- ba, kiek šnipinėjimas žve- ^omyben ir nubausti uz 60 te turės vietą Vokietija, tai

£/) 'fmt.nin ------------------ Lietuvoj ir šitoj apvlinkėj vjetus siūlydama atnaujinti gyvybę nuo visokių maklio- Davis į tokį “komitetą’ ne-
<5(/ neguih.UU Amonių STALINAS BIJOSI RIN- apsigyvenę prieš 24 metus, žvejybos sutartį. To reika- gaminamų ir pardavmė- apsiėmė. Tuomet buvo pa- 

. . Pereitą seredą 12 fašistų KIMŲ, SAKO TROCKIS. *^ce Driza. ]aująS netiktai teisingumas, J*amU vaistų. ’ Štai, šiomis siūlyta, kad Amerika ir An-
?lui reikia gi kaip nois oriaivių Ispanijoj užpuolė Leonas Trockis kuris da- . bet ir gerų santikių palaiky- dienomis pasirodė Amen- glija pasiimtų šitą pareigą,
įtarti. Ir todėl via veda- j>arbastro miestą ir pradėjo kar gyvena Meksikoj sako SUDUŽO JAPONU BOM- mas. Kai tokios sutarties . va*£^a?’ ,nuo. ku_no Kažin kas pridūrė, kad į to- 

versti bombas, užmušdami jOg Stalinas šaudąs’ savo BANEŠIS. nėra, tai dėl žvejybos teisių 60 žmonių, ir nėra kį komitetą tirėtų įneiti ir

Vokietijai ir Italijai. Jeigu 120 žmonių, tų tarpe 50 vai- ma'nauja žmonių atstovy- jama, japonų lakūnai uka jybos tinklu prisidengus.
Anglija lauks, kol Ispanijoj kų mokykloj. Ir katalikų naujas parlamentas. Bet ną paskaitė debesiu ir nėrė --------------
i^sihaios. tai Vokie- kunidia tuos galvažudžius Stalinas ištikrujų tų žemyn. Bet žemės butą jau BIZNIERIŲ STREIKAS

rinkimų bijosi, tai kamgi jis netoli ir įvyko katastrofa. BIELGRADE.
juos daro? Užsimušė du japonai ir su- Jugoslavijos sostinėj Biel-

--------------- dužo jų mašina, tačiau bom- grade biznieriai anądien
VOKIETIJA IR LENKIJA bos nesprogo. paskelbė 3 dienų protesto

sunaikintų gyvybių. Tai yra ir Francuzijai turi būt duo-
tikras skandalas.

pasibaigs karas, tai Vokie- kunigija tuos galvažudžius 
ti ja su Italija gal jau bus laimina ’ 
užlindusios jai už-akių. Kad
tas neatsitiktų, Anglija nori 
pati užlįsti savo konkuren
tams už akių.

Tuo pačiu laiku 27 vals-

FAŠISTAI BOMBARDA
VO FRANCUZŲ LAIVĄ.

Pereitą sąvaitę ties Bar- 
celonos pakraščiu fašistų

ta atstovybė. Pagaliau pri
eita prie to, kad ir Rusija 
turėtu turėti tame komitete 
balsą, nes Tolimųjų Rytų 
karas ją paliečia daugiau, 

Euro-
PASIRAŠĖ SUTARTĮ.

Iš Berlyno pranešama, 
tybių “nesikišimo” komisi- orlaivis užpuolė franeuzų kad tarp Lenkijos ir Vokie- 
ja Londone išdirbo planą prekybos laivą “Corse” ir tijos pereitą sąvaitę 1------ '“Corse” ir tijos pereitą sąvaitę buvusi
svetimšaliu kareiviams iš metė į jį 11 bombų, bet nei pasirašyta “mažumų gerbi- kad šįmet 
Ispanijos ištraukti. Pagal šį vienos nepataikė. Tuomet mo” sutartis. Einant ta su- už nuopelnus medicinos ir tai, tai daug šeimynų pasili- 
planą, ne svetimos valsty- jis apšaudė laivą iš kulka- tartimi, Lenkija pasižada chemijos mokslams buvo ko be maisto. Mieste kilo 
bės turi būt verčiamos savo svaidžio. Laivo kapitonas gerbti jos ribose gyvenan- pripažinta Vengrijos dakta- didelis triukšmas.
kareivius iš Ispanijos at- sako, kad orlaivis buvo pa- čius vokiečius, o Hitleris rai Albertui Georgyi’ui. Jis --------------
šaukti, bet pačios kariau- ženklintas giltinės galva ir turės “mylėti” Vokietijoj išaiškino chemines C vita- SUKILIMAS PARAGVA- 
jančios pusės turi sutikti sukryžiuotais kaulais. Tai gyvenančias “lenkiškas mino ypatybes. JUJE UŽGNIAUŽTAS,
svetimus talkininkus iš Is- mylimas fašistų ženklas. kiaules” (taip vokiečiai! -------
panijos iškraustyt. Tai bu-

MUILAS GERIAUSIA
APSAUGA NUO BAK

TERIJŲ.
Vanduo ir muilas yra ge- negu kurią nors kitą

streiką nrieš valdžia kam ii resnė apsauga nuo visokių pos valstybę.
VENGRAS LAIMĖJO „rat^ė leidimą Bielgrado bakĮ<'nJ'J. negu antiseptiški ir taip diplomatams ple-
NOBEL1O DOVANĄ. departamentinėms krautu- v?1tstal- I< reksų ar sužeistą ,,ant įr tam komitetui ant
Iš Stokholmo pranešama, vėms. Kadangi streikas bu- su mX i’r ^nriŽ !,ople-ros au!rant'-?> Utar?,n-'

Nobelio dovana vo paskelbtas visai netikė- Indėnių su muilu ir apns- ką japonų armija paėmė
kit, o tikrai apsisaugosit §anchaiu, didžiausi uostą 
nuo užsikrėtimo. Nors anti- netik Kinijoj, bet ir visame
septiški vaistai užmuša bak
terijas bet jie taip pat ken
kia ir kūno mezginiams.

pasauly.
Kiniečių armija, kuri taip

vo Anglijos sugalvotas pla
nas. Ir Anglijos valdžia jau 
pereitą sąvaitę pasiuntė šitą 
planą Ispanijos respublikos

AMERIKOS LAIVAS SU
SIDŪRĖ SU PRANCŪ

ZŲ LAIVU.
Francuzijos pakrašty

pravardžiuoja lenkus). NACIAI NUKIRTO 
GALVAS.

VĖL PRADĖJO JIEŠKOT Pereita sąvaitę Berlyne jos karininkai, norėdami 
SOVIETŲ LAKŪNŲ. į Hitlerio fašistai nukirto pasigrobti valdžią į savo 

Iš Maskvos pranešama, trim vokiečiam galvas. Nu- rankas ir apskelbti karinę 
kad Sovietu valdžia paruo-!žudytieji vadinosi: Peter diktatūrą. Bet valdžia tuoj

Independence” 4 didelius lėktuvus, ku-jSausen, Adolf Rembte ir paėmė viršų ir sukilėliai pa- 
Rusijos ambasadorius ^usika^. ^’^n.cazaT^ve.-p,j iae tuojaus išlėks į šiaurę Robert Stamm. Pirmasis sidavė.

jieškoti žuvusių lakūnų, ku-, buvo nužudytas neva už šni- 
rie skrido per šiaurės ašiga-, pinėjimą franeuzų naudai, 
lį į Ameriką. į o du kiti—už komunistinį

veikimą.

valdžiai ir fašistų vadui ge- lapkričio Amerikos pfekv 
nerolui Frankui. bos laivas

11 1 V, * AUKAI AAKJI ■ . „ _ v .
Taip kalbėjo tarptautiniam narsiai gynė Šanchajų per 
daktaru susirinkime Stridu. menesiu su viršum, pra- 

Paragvajaus sosti n e j e Louise d-ras John J. Moore- įeJ° trauktis atgal visu 
Asuncione pereitą sąvaitę head iš Columbi jos univer- frontu’ palikdama japo- 
buvo sukilę kai kurie armi- ritėto. nams svarbiausi savo pra-

__________ ’monės ir prekybos centrą.
KUNIGAI TEISIA KU- ■Traukdamiesi kiniečiai de- 

NIGĄ !gma triobas ir naikina viso-
Portland, Me. — Pereitą M turtą, kurio negali su sa-

Maiskis pareiškė “nesikiši- Jlos Įaiv.u. „ Saint 
mo” komisijos posėdy, jog Trys žvejai žuvo 
Rusija netiki, kad šis pla- ,ApnNirį 
nas pavyktų, ir ji neima už JAPONAI 
jį atsakomybės: tačiau ji
jam ir nesipriešins. Jeigu 
jums pavyks svetimas armi

Louis.’
LAU-
MAI-

PASTATĖ 
GREITĄ KARO LAIVĄ.

Osakoje pereitą sąvaitę 
japonai nuleido

ISPANIJOJ POTVINIAI.
Šiaurės Ispanijoj labai 

vandenin patvino Gallego ir Ebros 
jas iš Ispanijos šituo budu naują karo laivą, 1,500 to- upės, užliedamos daug ap-

IS-

iškraustyt, sako Maiskis, tai 
mes, Sovietų atstovai, prisi- 
pažinsime, jog mes klydom. 
O dabar jus eikit ir bandy
kit šį planą vykinti.

SMARKUS MŪŠIAI 
PANIJOJ.

- -. . - . . , „ . Iš Madrido
nų naikintuvą, kuris galės kasų Zaragozos fronte. Dėl kad šį panedėlį ir utarnin- nes

SKIERIA1 SUĖDĖ 
KINIŲ GYVULIŲ 

STĄ.

Washingtono žiniomis, šį 
rudenį valdžia stengiasi su- tai žmonių.

vim pasiimti.
Europiečiai karo žinovai 

Šanchajuje tačiau yra tos

sąvaitę episkopalų bažny
čios kunigai čia suruošė tei
smą kun. Ferrisui, kaltin
dami jį tuo, kad jis be jo- nuomonės, kad kiniečių al
kios priežasties palikdavo Imi ja čia nebuvo sumušta,* 
savo bažnyčią. Bylos pasi- bet pasitraukė bijodamosi, 

kad japonai ne perkirstų su-klausvti susirinko keli šim-
sisiekimo kelių jos užnuga
ry, nes japonai buvo iškėlęmažinti briedžių ir taurų 

pranešama,' skaičių valstybės miškuose, POPIEŽIUS VĖL SERGA. 25 ,000 kareivių į pietus nuo
skieriai sunaikino jų Popiežius vėl susmuko.

daryti 34 mazgus į valandą, tos priežasties lojalistai tu- ką Ispanijos šiaurėj ir pie- maistą ir žiemos laiku jiems Dieną ir naktį prie jo sėdi
Jis esąs apginkluotas aštuo- rė jo keliatą savo pozicijų tuose siautė baisus mūšiai, tektų stipti badu. Todėl jie keli daktarai. Matyt, į “ste-
niom torpedų tūbom ir še- apleisti ir trauktis į aukšles- kurių pasekmės da nebuvo dabar šaudomi ir jų mėsa buktų galybę” “švi
šiom kanuolėm. nes vietas. f žinomos. k artojama žmonių maistui vas” netiki.

žentas tp

Šanchajaus- ir šita armija 
pradėjo supti kiniečius iš 
užpakalio. Dėl. to kiniečiai 
ir pasitrankę nuo Sancha 
iaus.



Antras Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 45. Lapkričio 10 d., 1937.

Amerikos Teatras ir Vadovaujamieji Aktoriai.

MOONEY BYLA EIS I
VYRIAUSI ŠALIES 

TEISMĄ.
Šiomis dienomis Califor- 

nijcs valstijos vyriausis teis
mas atmetė Tarno Mooney 

rašymą, kad paleistų ji iš 
calėjimo. Todėl Mooney 
per savo komitetą paskelbė 
visuomenei šitokį pareiški
mą:

“Vienpusiškas ir užsispyręs
(partisan and prejudiced) Ca 
lifornijos teismas vėl padarė 
gėda teisingumui, atmesda
mas mano prašymą, kad pa
leistu mane iš kalėjimo. Teisė
jų didžiuma, padiktuota stam
biųjų bankininkų ir pramonės 
valdonų, kurie uždarė mane 
kalėjiman už ištikimybę dar
bininkų judėjimui, begėdiškai 
atmetė visus Įrodymus, kad aš 
Įkalintas neteisingai.

“Bet aš nenusiminiau. Aš 
žinojau, kad teisingumo Cali- 
fornijoj nėra ir todėl kova tu
ri eiti toliau. Byla tuoj bus 
apeliuota i Vyriausi Teismą 
Washingtone, kur aš tikiuos 
atgauti laisvę ir visišką ištei
sinimą.’’

Bet kėlimas bylos Į vy
riausi šalies tribunolą bran
giai kainuoja. Visa bylos 
procedūra, visi liudininkų 
parodymai, visos advokatų 
kalbos, paskui visos petici
jos ir kiti žygiai, kokie tik 
buvo ryšium su ta byla per 
20 metų padaryti,—viskas 
turi būt surinkta, sutvarky
ta ir atspausdinta vienoj 
knygoj, kad butų galima pa
tiekti vyriausiam tribunolui 
pilną ir dokumentais pa
remtą bylos istoriją. Vien 
tik šitos knygos paruošimas 
ir atspausdinimas kainuo
siąs apie $9,500. Pridėjus 
advokatų darbą ir kitas iš
laidas, iš viso reikėsią $15,- 
000.00, kad Įnešus bylą Į 
vyriausi šalies teismą. “O 
mano gynimo komitetas ne
turi nei cento,” sako Moo
ney. Ir todėl jis prašo aukų. 
Siunčiant pinigus ir visais 
kitais reikalais jis pataria 
dėti šitoki adresą: Tom 
Mooney Molders’ Defence 
Committee, Box 1475, San 
Francisco, Cal.

E

derinamas nei su žmogaus 
prigimtimi, nes prigimtas 
žmogaus troškimas (lais
tės) yra amžinas, tuo tarpų 
tai fašizmas yra tik laikinas 
jurbulas.

Ir šitaip kalba ne kas ki- 
as, bet ponas Gustainis, 
jats fašistas.

Vadinasi, ir patiems fa
šistams sunku fašizmą pa
eisimi.

Kas vaidina svarbiausi vaidmenį valstybės gyvenime? Ūkininkas ir pramonės darbinin
kas. Ir šiame vaizdely jiedu parodyti ant pat viršaus. Po jų kojomis stovi Kongreso 
rūmai, šalies prezidentas ir žemės ūkio sekretorius (ministeris). Darbininkų ir ūkinin
kų (farmerių) reikalams prezidentas Rooseveltas šaukia šiomis dienomis nepaprarstą 
Kongreso sesiją. Taigi už kelių dienų YVashingtono kapitoliuje prasidės įdomi Amreikos 
politinio gyvenimo drama, kur šitos keturios asmenybės vaidins vadovaujamas roles.

Už ką Balsuoti?
SLA viršininkų nominaci

jos reikalu.

džio 31 d. SLA. nariai savo 
kuopų susirinkimuose no
minuos organizacijos virši
ninkus. Tuo klausimu eina 
gyvos diskusijos. Spaudoje 
jau siūloma įvairus kandi
datų sąrašai. Mes, SLA. vei
kėjai Brooklyne ir apielin- 
kėse, bijome vieno dalyko. 
Brukimas grynai partyviš- 
kų sąrašų gali iššaukti frak
cinius kivirčus. Musų Susi
vienijimas yra nepartinė 
apdraudos ir kultūros orga
nizacija. Joje turėtų būt. 
žiūrima ne to, kurios srovės 
žmonės bus pastatyti prie 
vairo, bet te, kad jie butų 
tinkami savo pareigom eiti 
Jei viena grupė pradės dik 
tuoti antrai, tas iššauks vai 
dus ir pakenks SLA gero 
vei.

Atsižvelgdami į tai, mes 
pritariame SLA. Vakarų 
Komitetui, kuris rekomen
duoja balsuoti už visus da
bartinius SLA. viršininkus. 
Darome tik vieną išimtį. Į 
dabartinio sekretoriaus p 
Viniko vietą mes rekomen 
duojame jauną ir gabų ad
vokatą Joną Endziulaitį 
(Ansill), narį 35 kp., iš 
Wilkes-Barre, Pa. Endziu- 
laitis yra tautiškų pažvalgų

______________________________________________________________________ _______ žmogus, bet ne frakcionie-

Tuoj Prasidės Be- PO PLATŲ- PASAULĮ IŠBLAŠKYTI lingas musų organizacijos 
sekretoriaus pareigom eiti. 
Prieš dabartinį sekretorių 
p. Viniką asmeniškai nieko 
mes neturim. Bet savo elge
siu, trukdydamas naujų na
rių priėmimą, jis kenkia or
ganizacijos bujojimui. Mes 
žinome daug tokių aplikan- 
tų, kurių aplikacijos jau se-

JIEMS VAIDINASI 
ŠMĖKLOS.

Kaip caro juodašimčiams 
.isuomet vaidindavosi re
voliucijos šmėkla, taip da
bar Smetonos “kavalie
riams” neduoda ramiai už
migti “bendro fronto” šešė- 
is. Daugiausia blaškosi 
Brooklyno “vienybininkai.”
Haliucinacijų pagautas vie
nas jų šaukia 5 lapkričio 
“Vienybės” laidoje, buk 
“bendras frontas” norėjęs 
net “Tėvynę” panaikinti. Ii 
įis klajoja, kad—

“...jeigu jiems butų pasise
kę Tėvynę uždaryti, tai ir Tė
vynės redaktorius gudriu bu
du butų buvęs pašalintas nuc 
organizacijos organo redaga
vimo...”

Išeina, kad “Tėvynės” 
redagavimas galėtų da pasi
likti ir SLA. organą užda
rius. Ar ne aišku, kad “vie
nybininkai” kalbasi jau ne 
su šiuo svietu? _____

mą “bendras frontas” ne- žinoti, kiek Jungtinėse Vai-' Na, tai jau beve k du me-
kuomet negalvojo ir negal- stijese yra bedarbių arba ?1.^ra^lmk0A 
voja. Pagaliau, “bendras dirbančiu nepilną laika, nes daibo, tarp Amerikos lietu- 
frontas” nedėti, “Tėw- tik "U laisvamanybes dirvoje,
nę

darbiu Surašymas. KUPIŠKĖNAI—ATBUSKITE!

tas” negalėtu “Tėvy- tik tuomet bus galima visus įių laisvamany^ uuvuje. 
.uždaryti kad ir norėtų, aprūpinti. Taigi , bedarbių g4.

nes ji ne jo savastis. surašymas neužilgo jau ir;jf?a^a? F Ve?U čtoi
Visa paslaptis čia yra ta- prasidės. Po 16 lapkričio Patenkinanti. Ii štai
,, kad “Tėvynė” dabar y- Eriškanešiai išnešios visoms ko: neonamme

ra
bės”

spausdinama “Vieny-: šeimynoms Nedarbo Rapor- ^uo-ta Jaisvamanių masė aiš- 
spaustuvėj ir “vienybi- to Korteles, kurias kiekvie- Or^Inizuoja-

Sekretorium—J. Endziu
laitį, SLA. 35 kp. narį, Wil-

KT , , , .,. kes-Barre, Pa.Nuo lapkričio 1 iki gnio-j Iždininku _ K p Gugj> 
Chicago, III.

Daktaru-kvotėju — Dr. J.

tų; išblaškykim tamsos mig
las! Kas žino, gal tavo pa
aukautas doleris pagelbės 
nusikratyti kunigų ir ponų 
globos ir atstatyti Lietuvoje 
demokratinę tvarką.

Kupiškėnai pora metų at- - 'sekretoriaus p. Vi 
gal švente ir iškilminei nilf„s doskn;c Nei anTiUan 
minėjo 30 metų pirmos Lie
tuvoje revoliucijos sukaktu

ninkai” bijosi šito “džiabo” nas bedarbis privalo tuoj iš- ?r?amzuotai. urgamzuuja- |ves. Buvo suvažiavę iš Kau-
netekti. Dėl to jiems ir vai- pildyti ir įmesti i pašto bak- te!kla
dinasi šmėklos.

pildyti ir Įmesti į pašto 
są laiškams. Tose kortelėse 

Paprastai, žmonės klajo- bus 14 klausimų, i kuriuos 
ja perdaug išgėrę snapso ir reikės atsakyti.'
prieš pat savo mirtį. Turbut klausimų negalėtų suprastii™™ _ 1- _ „ - * Z_ Z Z___________

TAUTININKO NUOMO- 
MONĖ APIE FAŠIZMĄ.

“Židinys” (8-9 nr.) pa
duoda Lietuvos tautininku 
“ideologo” V. Gustainio pa
skaitą, kurią jisai skaitė 
Politinių ir Socialiniu Moks
lų Institute apie komuniz-

yiena tų priežasčių blaško arba nežinotų kaip į juos 
atsakyti, tegul nueina Į arti
miausi paštą, o tenai jam 
pagelbės tam tyčia valdžios 
pastatytas asmuo.

Kerteles turi pildyti tik
tai tie, kurie nori ir gali 

Lietuvoje pakeltas suma- dirbti, bet negauna darbo

ir “Vienybės” fašistus.

PERDAUG VYSKUPŲ 
TRUKDO KATALIKŲ 

DARBĄ.

niko deskoje. Nei aplikan 
tai, nei kuopa, kuri juos pri
ėmė, negali suprast toki 
keistą sekretoriaus elgėsi 
Išrodo, kad bandoma skirs
tyt į “gerus” ir “blogus” ne 
tik aplikantai. bet ir seni, 
pasižymėję SLA. nariai. Be 
to, p. Vinikas dažnai mėgs
ta blofuoti ir skelbti netie-

Stanislovaitį. iš \Vater- 
jury, Conn.

Iždo globėjais — E. Mi- 
kužiutę, iš Chicago, III., ir 

Mockų, iš So. Boston,
Mass.

Visi balsuokite už šiuos 
narius, išskiriant p. Viniką. 
lie darbais įrodė savo tin
kamumą būti SLA. virši
ninkais.

Brccklyno ir Apielinkės 
Komitetas.

SLA. Nominacijos.
Prasidėjus SLA. nomina

cijoms, pasirodė daugybė 
kandidatų sąrašų. Beveik 
Kiekviena kolonija stato sa
vo sąrašą, o Brooklyne iš
statyta net 3 “šleitai:” vie
nas fašistų ir du pažangiu- 
ų.

Pažangieji susitaiko tik
tai prezidento ir iždininko 
klausimu—visi už aav. Ba- 
gočių ir adv. Gugi.

Sekretoriaus klausimu 
nuomonės skiriasi: vieni 
siūlo J. Miliauską iš Mc- 
Kees Roks, Pa., kiti V. Mi
chelsoną iš Brooklyno, o da 
kiti adv. Endziulaitį iš Wil- 
kes-Barrių, Pa.

Kiek mums teko girdėti, 
Brooklyniškis V. Michelso
nas nenori kandidatuoti. 
Tuomet į sekretorius lieka 
tik J. Miliauskas ir adv. En- 
dziulaitis.

Adv. Endziulaitis mums 
nepažįstamas. Brooklynie- 
čiai, kurie jį stato, sako, 
kad jis esąs “tautiškų pa
žiūrų žmogus, bet ne frak- 
cionierius.”

J. Miliauską mes pažįs
tam. Jis yra rimtas, pažan
gus vyras, ir jau yra buvęs 
panašios organizacijos sek
retorium.

Visi pažangieji remia p-lę 
Mikužiutę į iždo globėjus.

Bet dėl antrojo iždo glo
bėjo nuomonės nevieno- 
kios. Bostoniečiai siūlo Jo
ną Jarų iš Clevelando, o 
brooklyniečiai ir chicagie- 
čiai stoja už J. Martiną- 
Marcinkevičių iš Kenosha, 
Wis.

Taigi, galų gale pažan
giųjų SLA. narių sąrašas 
nominacijoms susidaro ši
toks:

Į prezidentus: adv. F. J. 
Bagočius.

Į vice-prezidentus: K. J.
Mažukna.

Į sekretorius: J. Miliaus
kas arba adv. Endziulaitis.

Į iždininkus: adv. K. Gu
gi?. .

Į iždo globėjus: p-lė E.
Mikužiutė ir Jonas Jarus, 
arba J. Martin-Marcinkevi- 
čius.

Į daktarus-kvetėjus: Dr.
J. S. Stanislovaitis.

Beje, Chicagoje susidarė 
da “SLA. Patriotų Komi
tetas,” kuris siūlo Į SLA. 
prezidentus nominuoti adv. 
Kl. Jurgelioni, o i daktarus 
kvotėjus — d-rą A. L. Grai- 
čiuną. Apie kitus kandida
tus šis komitetas nieko ne
sako.

Prieš adv. Jurgelioni mes 
nieko neturime, tačiau mes 
patariant už ji nebalsuoti, 
nes išrinktas jis vistiek ne
bus, bet gali suskaldyti pa- 
žangiujij balsus, ir tuomet Į 
prezidentus galėtų praeiti 
fašistu kandidatas. Todėl 
prezidento vietai visi turėtų 
remti adv. Bagočių.

vieni tveria Laisvamanių riai, gimę ir augę Kupiškio 
Etinės Kultūros Draugijos i apielinkėj. Kupiškio revo- 

Jei^k-^tu s^Tius» 8370 gimtos liucionieriai yra daug prisi-
vietelės kliubus. Kaip vieni, dėję prie to, kad šiandien 
taip kiti savo pareiga laiko turim nepriklausomą Lietu-
ne vien tik užsiprenumeruo- vą. O rytoj paaukautas ku- Rain'toks FiTžemirane 
ti “Laisvąją Mintį,” bet dai piškėno doleris gal išlais- §• “31p 
ir kitus ragina ją skaityti, vins Lietuvą iš po kunigų ir tlk \a\e’ »et n organizaciją.

ponų jungo. Tada tu galėsi, Dėl šių priežasčių į p. Vi
lt tas kurkinas, išpūtęs kru- niko vietą Brooklyno ir 
tinę pasididžiuoti, nes tavo Apielinkės Komitetas siūlo 
doleris, paaukautas ant tė- adv. J. Endziulaitį. 
vynės išlaisvinimo aukuro 
galutinai paliuosuos pras- 
čioką-kaimietį.

Amerikoje L. E. K. Drau
gijos nariai privalomai už
siprenumeruoja “Laisvąją 
Minti” ir dar turi užsibrie-

nymas steigti daugiau vys- Taip pat ir tie, kurie dirba telkt^
Rupijų. Bet dabar katalikų nepilną laiką, o norėtų dirb- Kį„yįmus',
sluogsniuose pradėta tam ti daugiau. - , , •
priešintis. Pasirodo, mat, Yra tokių, kurie dirba ika$Ln.2:
kad mažutėj Lietuvoj vys- pilną laiką, bet jų darbas
kupų ir dabar jau perdaug, nepastovus, gal už sąvaitės- 
Išmaitinti vargšams žmo- kitos jis pasibaigs? ~

turi
•pildy

ma ir fašizmą. įneliams keturi ar penki dy- darbą dirbantieji irgi
Nesvarbu, ką Gustainis; kaduoniai nėra taip lengva, išpildyti korteles.

surengti paskaitas ir skyrių 
orkestrus, kad turėtų pra
mogoms ir savo įnirusiems 

muzi-

Dr. A. L. Graičunas.
Kandidatas į daktarus- 
kvotėjus SLA.

T k*° -tdraugams palydėti 
kos.

Mes rekomenduoj ame 
rinkti sekamus:

Prezidentu — F. J. Bago- 
čių, iš So. Boston, Mass.

Vice-prezidentu — K. J. 
Mažiukną, iš Pittsburgh, Pa.

kalba apie komunizmą, nes Be to, vyskupai tarp savęs Korteles turi pildyti visi,' Amerlkos 
jis yra jo priešas: bet ido- pešasi ir trukdo Katalikų kas dirba prie WPA, 
mu, kaip jis aiškina fašiz- Veikimo Centrui veikti. Pa- CCC ir kitokiu fed^i , . . . - T
mą. Štai jo žodžiai: vyzdžiui, Kauno vyskupas valdžios projektu bedar- ^LSudih Namo statybos

fondą įsteigę, ir tas fondas

laisvamanių 
Jgrupės,yrapasiryžusiospa- 

Veikimo Centrui veikti. Pa- CCC ir kitokiu federalės į į net ir Liaudies Namus 
vyzdžiui, Kauno vyskupas valdžios projektų -1--- Da^tatvti Lietuvoje. Jau turi

“Kadangi totalitarinėse (fa-Pataikauįa fašistinei tauti- biams palaikyti. _ 
šistinėse) valstybėse vadai vra ™nk* diktatūrai o kiti vys- Kas ture j o biznį, . 
nenamainomi * kadangi ir ik kuPai su ja nesutinka. Kau- ar profesiją, o dabar neturi S~ain“riSk nl niškis reikalauja kad KVC jokio užsiėmimo bet gali 
koma. .ai i teisės dalykus iie ya's13^ Jaunalietuvius kaip ąirbti ir ,ieško darbo tas 
įneša daug subjektyvumo ir katalikų jaunimą, o kiti vj-s- irgi privalo išpildyt Nedar
iem normas pasidaro gana kupai sako, kad jaunalietu- bo Kortelę, 
nepastovios.

ISPANIJOS SAVANORIO 
AUKA LIETUVOS PRIEŠ-

FAŠISTINIAMS KALI
NIAMS.

Nuožiūra viai yra subedievėję fašis-

farma tuščias. Ypač sparčiai 
žygiuoja Kupiškėnų Liau
dies Namo Fondas. Ameri
kos kupiškėnai dar skubina 
šįmet galutinai sutvarkyti 
laisvus kapus, kuriems dar 
trūksta poros tūkstančių li
tų. Užbaigus kapus, prasi- 

i dės tikrasis vajus Liaudies
vis daugiau ir daugiau rtX tukai'.ir. Pr!e katalikiškų pa- KĖSINOSI UŽ.MUŠ-

f- TI STALINĄ.
kaat. teisė nyksta.” LietuTOje butų tikSi vMnS kad Tifliso laikrašty). Kupiškėnams sekasi, nes
Pagaliau jis išveda, kad vyskupas. Todėl, vietoje di- “Rytų Aušra tilpusi žinia ; ;’UuRuros't,' 

fašizmas, prie kurio jis ly dinti vyskupų skaičių, rei- apie pasikėsinimą . Stalino dyba yra veikli u- atadavu- 
gina ir komunizmą, esąs tik kėtų da ir esamąjį sumažin- gyvybę. Tiesa, ne dabar tai => -
laikinas, reiškinys ir todėl ti. buvę Pirmu kartu jį šovę

Žinoma, geriausia butų nuo kranto plaukiant jam 
juos visai panaikinti ir visus laivu 1933 metais. Bet šu- 
popiežiaus agentus iš Lietu- viai Rusijos komunistų va- 
vos išvyti. Romos klerika- nepasiekę, nes laivas bu- 
lizmas yra svetimas ir ža- v§s Pe.r t°b- Antim kartu są- 
lingas Lietuvai raugas. mokslininkai mėginę pa- 

__________ saugot ji prie kelio ir jam

turėsiąs išnykti, 
klausykit:

ir
Tik pasi-

“Kaip nieko šiame pasauly
je nėra amžino, taip neamžini 
yra ir komunizmas su fašiz
mu. Bet yra vienas visai pa
stovus dalykas, kuris bus tol, 
kol šiame pasaulyje žmonės 
gyvens. Tai Įgimtas žmonių 
troškimas laisvės ir gyvas
jausmas, kad žmonių - - - - .
kiai su žmonėmis turi remtis nuovadą bombą, o paskui pravažiavęS. įdomu tačiau, 
teisingumu.” mėgino jsiverzti į vidų. Po- iki n eko ie tuoį

'-0'3? uzpuollkus taelau at-i pasikėsinimus nebuvo rašo-
Vadinasi? rasizmas nesu- reme.

J POLICIJOS NUOVADĄ pravažiuojant —nušauti jį. 
METĖ BOMBĄ. Bet sąmokslininkai pavėla-

Tenizalėi nereito savaite Vę Prifcuti j viet^’ ku0_------- .. Jeruzalėj Paeitą sąvaitę et jie atv5Tko gu
kad Žmonių santy- būrys arabų mete į policijos gautuvaįs, Stalinas buvo jau

Jungtinėse Valstijose ir 
Kanadoje randasi nemažai 
neorganizuotų kupiškėnų; 
jie dar nėra prisirašę nei 
prie Chicagos Kupiškėnų 
Kultūros Draugijos, nei at
skirai neturi sutverę jokios 
grupės. Bet yra vilties, kad 
netolimoj ateity atbus ma
no kupiškėnai ir netik užsi
prenumeruos “L. Mintį,” 
bet ir pasistengs pinigais 
paremti L. E. K. D. Kupiš
kio skyrių.

Na, kupiškėnai, atbuskit 
ir stokit į kariautojų eiles. 
Paliuosuokim Lietuvos ku
piškėnus nuo prietarų-bur-

Drg. J. Malickas, kuris 
šiandien su ginklu rankoje 
herojiškai kovoja Ispanijoj 
prieš brutališką fašizmą, 
kad nežūtų ten demokrati
ja, per vieną draugą, pas 
kurį buvo palikęs keliatą 
sunkiai uždirbtų dolerių' 
vykdamas iš Kanados Ispa-. 
nijon, dabar paaukojo $101 
priešfašistinių Lietuvos ka
linių paramai.

Auka įteikta Kanados 
Lietuvių Komitetui Lietu
vos Liaudžiai Ginti. Pinigai 
bus sunaudoti Lietuvos 
liaudies kankiniams — anti
fašistams kaliniams. Drau
gui J. Malickui, Komiteto 
vardu, reiškiu giliausią pa
dėką!

Įvertindami drg. J. Ma- 
licko pasiaukojimą paties 
savęs kovai prieš fašizmą ir 
jo auką broliams fašisti
niuose Lietuvos kalėjimuo
se, turėtumėm daugiau su
sirūpinti visi ir visos Kana
dos lietuviai-lietuvaitės ir 
remti visais galimumais an
tifašistines kovas.

J. Lesevičius, 
KLKLLG sekretorius.

NUŽUDYTA.

Čia parodyta Arvilla Kinslea, 
22 metų amžiaus gražuolė, kuri 
buvo nužudyta per girtą rautą 
Havajų kunigaikščio Kavana- 
nakoa namuose Už jos nužudy
mą šis kunigaikštis buvo paso
dintas kalėj iman.

RUSAI APŠAUDĖ JA
PONUS.

Iš Tokijo pranešama, kad 
ties Suiruho, Mandžiuko 
pasieny, Sovietų kareiviai 
apšaudė japonus. Pastarieji 
pasitraukę iš savo pozicijos 
'be nuostoliu.
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AJME]RIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

A. Lietuvių Kongreso Brooklyno Skyriaus 
Organizacijų 3 Konferencijos Protokolas

šių melų 31 spalių įvyko A vius ir kitokius, kad kaip nors 
merikos Lietuvių Kongreso paveikus j Amerikos lietuvius, 
Brookiyno Skyriaus organiza- kad kaip nors gavus jų prielan- 
cijų trečioji metinė konferenci- kūmą. Eet Amerikos lietuviai 
ja. Ją atidarė Brooklyno Sky- tuos ponus gerai pažįsta. Jie 
riaus Komiteto pirmininkas V. jiems stačiai pasako: “Kol jus 
Michelsonas kaip pusė po de- neduosite žmonėms laisvės Lie
sinus iš ryto Amerikos Lietu- tuvoje. kol neatsteigsite demo- 
vių Piliečių name. Komiteto vai- kratines tvarkos, tol mes skelb- 
dyba paskyrė: K. Michelsoną, sime jums kovą ir tiktai kovą'.” 
Chepuli ir Ch. Kundrotą su (aplodismentai).
tvarkyli mandatus.

Trumpos delegatų prakalbęs.
P. Cibulskis iš Maspetho pa

sveikino konferencijos delega
tus ir palinkėjo nuo Maspethc 

J. Glaveckas kalbėdamas nu- jietuvįu konferencijai sekmin 
rodė, kad Amerikos Lietuvių gai Amerikos Lietuvių
Kongresas savo u timpoje eg- Kongreso pradėtąjį darbą, 
zistancijoj nuveikė dideliu dar . . . . * . ,
bu. Sujudino visus pažangiuo- ,VietoJ Paduodamai
sius Amerikos lietuvius kovai .^nferencijos deegatų sąrašas 
už Lietuvos laisvę. Amerikos Det del v,eU,s stokos lšleidžia’ 
Lietuvių Kongreso darbuotės me.—Red.)

Dalyvavo 26 Brooklyno ir jc
apylinkės organizacijos, su 3.- 
415 narių. Atstovų tos organi-

pradžia buvo gana sunki. Bet 
nepaisant visų sunkumų, atsi
stota ant kojų ir teikiama pa
rama Lietuvoj kovojantiems ^os PriS!unle i konferenci-

ją 89.
Pirmininku konferencijai iš- 

Kas liečia Amerikos lietu- rinktas V. Michelsonas, o sek
lius socialistus, mes visuomet retorium J. Buivydas.

už demokratijos atsteigimą.

Policija Laužo Nepaprasta Streiką.

Brooklyne brangesniuose namuose anądien buvo paskelbtas streikas dėl aukštų butų nuo
mų. Moterys užrakino frontines namų duris ir pačios save prirakino grandimis, šis vaiz
delis parodo Brooklyno policiją su žnyplėmis tas grandis karpant.

ŽINIOS IŠ BALTIMORĖS, MD.

stojome ir stojame už demo- Skaitytas pasveikinimo laiš- 
kratinę tvarką Lietuvoje. Mes kas nuo Amerikos
tuo klausimu jau ir su komuni- Kongreso centralinio komitete buvo atsiųsti, 
stais susitaikome ir veikiame sekretoriaus L. Joniko.
Amerikos Lietuvių Kongrese. Komiteto sekretorius Buivy-

Kriaučisi. nedirbate ir neturite vietų,
Baltimorės kriaueiai šj- a^eit^ į unijos ofisą už- 

met pergyveno labai prastą snegistiuoti. Paga. naują 
sezoną. Darbų buvo labai °^1S? Patyarkymą, regist- 
mažai; kaip katros dirbtu- 1 kl
vės didesni laiką buvo visai 'a^andos r^°’ ^am“
uždarytos. Ir žiemos metu Dail° °-
visai nesitikima darbų, taip Taipgi lietuviai gali užsi- 
kad kliaučiai turės pergy- registruoti ir pas" lietuvių 
venti labai sunkią žiemą. pramonės atstovą W. Lui- 

A. C. W. of America 218 zą. Drg. W. Luiza visados 
lietuvių skyrius buvo suren- ir visur stengiasi gauti de
gęs “Oyster Roast” 7 lap- tuviam geresnių vietų dar- 
krieio pas p. žituką, West- bui.
porte. Ovsterių buvo įkva- r> . ,• — v ...liai. Buvo ir kitokių užkan- Dldel,s aclu ^mku,. 
džių. Piie progos turiu tarti la-

Persikėlė i nauja vietą. b?i. dideli ačiū K. Mikolai- 
,7 ciui, kuris taip gražiai pasi-

\ įsiems lietuviams knau- tarnavo man, parašydamas 
čiams yra svarbu žinoti, korespondencija “Keleivy.” 
kad unijos ofisai persikėlė Į Tik labai gaila; kad Kaziu. 
naują ir labai puikią vietą. kag> kuris rašinėja ir kito- 
Tokios vietos Baltimorės k;Om slapyvardėm. visados 
kliaučiai niekados nesiti- bando pasirodyti kaip ne
dėto įsigyti. kaltas “avinėlis,” bet tikre-

Spalių 21 d. buvo naujų nybėj lošia vanago rolę. Tik 
ofisų Įkurtuvės. Buvo daug gaila> kad tas "vanagas” 
kalbėtojų, tarp jų buvo ir vra daUg mažesnis už tą 
miesto majoras W. Jack- "višta,” kuria jis bando 

__________________ son, policijos viršininkas pkersti.
Lietuviu lietuviams, kokiu tikslu jie čia ferencijos užuojautą tiems Lie- Nuo Aukščiausios Lietuvių ** teisėjas V. F. štai, ir paskutinėj savo

tuvos žmonėms, kurie kovoja Prieglaudos Amerikoje: P. Bie- Laikams. _ korespondencijoj Kaziukas
Namas is lauko buvo ap- apsiienkė su teisybe, saky-Musu komitetas rūpinasi ry- už demokratinės tvarkos atstei- Tiauskas. Viso išrinkta lo atsto- , vSUavnmk vi aPsllenke teisybe, saky-

ivy- tinių valstijų prakalbų maršru- girną ir pasižada remti juos vi- vų į komitetą sekantiems me- ° Vdamąs buk skyriaus nariai
yno tu. Jis jau susitarė su kalbėto- somis išgalėmis. .tams. Y T ifJmmi 21R skvidus Parels^ noro, kad kas kl-1 -- - gėlėm. Lietuvių skyrius tag parasytų į laikrašti.

Jie jau pakeitė savo pažiūras į jas raportuoja apie Brookly
demokratiją. Tas gerai... skyriaus darbuotę. Sako, perei- jais, kurie apsiėmė kalbėti. Trečia rezoliucija adresuoja-

Tiesa. sako, J. Glaveckas, toji Brookiyno organizacijų Maršrutuos “Keleivio” redakto- ma Tautų Lygai Ženevoje ir 
šioji konferencija turėjo konferencija išrinko iš 10 narių rius S. Michelsonas ir “Lais- reiškia protestą prieš Lenkijos 
būt skaitlingesnė. Brooklyne komitetą ir jam pavedė veikti, vės” redaktorius R. Mizara. tautininkų valdžią, kuri perse
mes dar turime tokių organiza- Komitetas turėjo per metus 14 Prakalbos įvyks 9 gruodžio kioja Vilniaus lietuvius, 
cijų, kurių atstovų čia nėra. O posėdžių. Posėdžius lankė su Elizabethe. 10 gruodžio Brook- Ketvirta rezoliucija taikoma 
jos turėtų prisidėti prie Ameri- mažom išimtimi veik visi komi- lyne, Grand Paradise svetainė- Lenkijos atstovybei Amerikoje 
kos Lietuvių Kongreso. Juk fa- teto nariai.. je. 11 gruodžio Patersone, o 12 jr reiškia toki pat protestą,
šistinis gaivalas ne tik Lietu- Buvo susirašinėta su Centro gruodžio Newarke. Kitos pra- kaip trečioji.
voj slegia musų brolius ir sese- Komitetu. Siuntinėta delegaci- kalbos įvyks Connecticut vals- 
ris, bet ir Amerikon siunčia sa- jos į Eastoną ir į vietos organi- tijoje po naujų metų. Maršruto 
vo agentus, kad čia skleistų fa- zacijas. kviečiant jas prisidėti tikslas: paakstinti Kongreso

Komiteto valdyba: - . , . ...i .------- t ---------------
V. Michelsonas. pirm., ĮalP^ Pnsidejo su puikiu ių€S jje esa nepatenkinti ofi-
.1. Buivydas, sekret., bukietu, nors^ kai kurie ir ciaĮįu korespondentu.
S. Cibulskis, iždininkas, tam pi lesinus. , 218 skyrius nėra niekados

-------------- Po kalbu buvo pas;links- pareįškęs nepasitenkinimo
HARTFORD, CONN. minimas, šokiai. Dabar nau- c„vn knresnondentii (Tm Lietuviai progresuoja. g ofisai randasi Liberty ir į^tį aiškumu išlei-

Spaliu 15 d. įvyko A. L. Bedttaod Ratvlų kertej. džiam. Asmeniški ginčai, 
U. P. U. Kliubo susirinki- Registracija. į tai ne unijos reikalai. Red.)

■mas. Baliaus rengimo komi- Lietuviai kliaučiai, kurie 218 skyriaus keresp.
Įnešimai ir sumanymai. jsija pranešė, kad balius yra___

1. Konferencija įneša, kad rengiamas bendromis spė- Ufnpf'FęTFRin I IFTIIVIH MINIOS 
šistinę propagandą. Mes turime prie musų komiteto. Beveik vi- komitetus prie veikimo, o kur Amerikos Lietuvių Kongrese!komis Ispanijos kovojančių H VIyV£<*J 1 ILIyIV Liliui V ¥ ly £<111IV/U 
čia rimčiau kovoti prieš fašis- sos pasižadėjo musų darbą rem- jų nėra sutverti. Centralinis Komitetas sušauk- darbininkų paramai. IŠ ko- ---------------
tuojančius elementus, kurie įsi- ti, nors ne visos šiandien savo . . tų sekančiais metais antra A- misijos raporto išrodė, kad jęas girdėti musu padangėj. ; ros dalykus perdėdama,

Finansine sąskaita: T -------- 4 !bns peln0> Buv0 I kas prakalbą padaro neido-briovę musų organizacijų tar- atstovus atsiuntė, 
pan kursto jas prieš Amerikos Brooklyne mes suruošėme 
Lietuvių Kongresą. vasario 19 Lietuvos nepriklau-

P. Bečis iš Great Necko pa- somybės paminėjimą. Kalbėjo Nuo 19 vasario prakalbų 
brėžė savo kalboje, kad nors jų Keleivio redaktorius S. Mi- 
miestelis mažas, bet jie Ameri- chelsonas ir Laisvės’ redakto- 
kos Lietuvių Kongreso darbuo- ldus Prakalbos pa-

Pajamos:
Iš J. Siurbos perimta

merikos Lietuvių Kongresą. j cus. gražauskac skaitytas laiškas nuo Lietu- A raejo triukšmingi mies

te rėmė iki šiol ir rems ateity. vyko ne tik moraliu žvilgsniu, 
Jis nurodinėjo, kad butų buvę bet ir finansiniu, 
galima daugiau finansinės pa- Kovo 6 dieną mes suruošė- 
ramos duoti kovotojams už me Amerikos Lietuvių Kongreso 
Lietuvos laisvę, negu iki šiol, vardu vakarienę, kuri buvo ku- 
tik reikėtų daugiau veikti. Jei- p’na 2moRiŲ- Tas parodo, kad 
gu butų buvusios išleistos aukų Kongreso darbui plačioji lietu- 
rinkimo kokios blankos, butų visuomenė pritaria, tik rei- 
ištiesų buvę galima surinkti ^'a ve*kti.
keliatą tūkstančių dolerių dau- ^es užsidirbę per prakalbas 
giau, negu dabar iš parengimų *r vakarienę pinigų, pasiuntė- 
padaroma. me Amerikos Lietuvių Kongre-

S. Sasna kalbėdama pabrėžė, 80 C«*raliniam Komitetui 50 
kad pirmiau buvo sunku susi
siekti su Lietuva, bet dabar ir 
Lietuvoje judėjimas gvvėja.
Inteligentija viešai reikalauja 
atsteigti Lietuvoj demokratinę 
tvarka. Tas ir mums duoda dau

Nuo 6 kovo vakarienės 154.94 budus ir galimvbes praplėsti išrinko 3 delegatus. File i-'tinois.iatai gavo' lerių.
Nuo APLA 49 kp. mok. 3.00 tarpe Amerikos lietuvių kultu- Kliubo prisirašė vienas nau- oa^» ® ^P^Konai do,- Darbininkų gyvumas
Viso turėta įplaukų: S18 7-27 rinį veikimą, o ypatingai tarpe ;Jas naiys, o kitą perstatė at- “ , . "į nesitaiso. Su unijomis iško-
Išmokėta: jaunimo. Pageidaujama išgauti i einančiam susirinkimui. w vojom geresnes sąlygas dar-
Komiteto išlaidos .. $17.97 aukštesnėse Amerikos mokyk- * . Spalių 18 d. įvyko Ame- ^oclal?st^ Prijos cir^. . bet’ bloga, kad to darbo 
“The Voice” paaukota 10.00 jose lietuvių kalbos dėstymą ir riko? Lietuvių Kongreso A. AKem, oet jis ir SĮmei nekko Paug audįnyčių ir
Centran pasiųsta ___  50.00 steigti viešuose Amerikos kny skyriaus konferencija. De- nedaugiau baisų gavo, Kap šiušapių visai užsidarė: ge-
Kongreso vakarienės gynuose lietuviu skvrius. legatų buvo nemažai ir vi- metai atgal, nors sjmei ]ežinėS dirba po 24—32 va-

darbininkams .... 20.0C 3. Konferencija reiškia gilios šokių pažvalgų, bet visi ta- landas į sąvaitę.
Vi 600 ............. 2-7» Užuojautos Ispanijos liaudžiai >.efi . nuoširdžiai pagelbeti netoeio bet matj ti Kart ie
ldeal Salei depozitas lo.oc sunkioje jos kovoje prieš fašiz-italėms Lietuvoje savo balsus atidavė kitų ..valkatystę„ ex.
Paštas, popieras ete .. 8.75 ma įr už demokratijos išlaiky- broliam n sesutėms atsteig- 1 J. vargonininkas Stasys Turs-
Depozitas už Grand Pa- mą. jti demokratiją. Buvo kai- Nesinori savęs peikti, bet Kuomet buvo perskai-

įci.ia užgina Ame-
u Jaunuoliu žvgi

anglų kalba laikraštį. Jn-^A‘ tietLs paprašė teisėjo pakei-
dolerių. Finansinės atskaitos sutrauka "The Lith' American Voice.“ ’eng?/1?r-.ak?1!)aS.žir .kadJ??- atsigauti iki to, ką turėjom neg tokg kaĮtįnimas SU-

Be to. mes paaukavom $10 5 Konferencija užgiria Ame- kalbėtojai is visų trijų praeity. Jau antri metai oradįnĮU jo aera vardą. Ver-
iaunuolių rengiamam laikraš- Viso pribuvo .......... $187.27 rikos Lietuvių Kongreso Brook- -’rovjų: socialistų, komuni- mėginom pataisyti klaidas. -jau mane ' kaltinkite ųir-

kėta ....... $127.53 ,yno skyriaus komiteto ruošia- ^ų i’1 katalikų. kvietčm rimtus veikėjus, tuoklystėje, sako, nes jau
Mes gavome iš A. L. K. Cent- Lieka pas kasininką S. Cibui- Kongreso vardu prakalbų Kliubas nupirko namą. kaip drg. S. Michelsoną ir egu buves kalėjime UŽ gir

ralinio Komiteto paraginimą, ski ................................ $59.74 maršrutą rytinių valstijų kolo- Lietuviai r' ’ k**1’* hp' kadantn numatai , , , . - -

ciui.

- -- kad mes užmegstume ryšius sugiau energųos veikti ir teikti , , ...._____ , .. __ . , m žydu ir ukrainiečiu antifasistiparamą kovotojams uz demo
kratijos atsteigimą.

V. Zaveckas, A. C. W. of A.
Unijos 54-to skyriaus pirminin-
kas. pareiškė, kad jam tenka A. R Kon,itcto

čia buvo prade- kl^ąs> kadangi pamatai tuoklystę. Teisėjas sutiko ir
, v .. — ję nerimauti, kad Ukėsų teBerą patys, tai tokie pasįuntė ant trijų mėnesių Į

- raporte pažymėjo, kad viskas g. Konferencija duoda su- Kliubas neužbaigia namą ęa^nip.aj n^e^° negelbsti. grįdg-ewaterio pataisos na-
niu komitetu ryšius. Mes ban- yra taip. kaip raportavo sekre- manymą Amerikos Lietuvių pirkti. Aš tačiau sužinojau ai> Aido choras, gyvavęs mus išsipagirioti,
dėme tai padaryti, bet kol kas torius, ir jis nieko daugiau ne- Kongreso Centro Komitetui. įg tikrų šaltinių, kad namą dgUS metus, jau gull_ mirties ( per spa]jų mėnesi praŽU-
nepavyko. galįs prie to pridėti. Pažymėjo, kad jis pasirūpintų iki sekamo nupirko įau spalių 18 d. va- nors dar mėginame VQ j* Worcesterio 58 žmo-

Dar toliau. Mes gavome iš kad risi dirbo pasišventę už Amerikos Lietuvių Kongreso į- kare. Valdyba padarė ir po- — ateinanti ne- nėg. keliatas jaunuoliu bu-
vo surasta. Be to, per tą mė
nesį pavogta 61 automobi
lis; suiasta tik 41.

Vargo Sūnūs.

Kasininkas S. Cibulskis save nijose.

laisvą. demokratinę Lietuvą ir steigti fondą šelpti čia gimu- pienus. Dabar tik belieka dėldienį yra šaukiamas pla-
rnm naivvauTi Man voiUant ......... ------ savo tnuso nesigaili, bet džiau- sįus jaunuolius , kurie lanko išdirbti planas svetainės į- tus darbininkiško nusi-
tamo imliotu ” eabr. v 7ai-or- Montrealą. į jų Kongreso giasi, kad turėjo progos dirbti aukštąsias mokyklas ir dėl ne- rengimui. Ir aš tikiuosi, stątyrno worcestenecių SU-

nehne-n laiko Amerikoc metines sukaktuves. Mes tai kilniam tikslui. datekliaus negali jų baigti. kad valdyba sykiu su namo sirmkimas. Butų gerai, kad
padarėme. Mes pasiuntėme K. Visi valdybos raportai priim- pirkimo komisija suo^does pamatai butu nustatyti so*

ta darba atlikti. ' " cialistiškai, tai tuomet.gal;

pirmu kartu panašioj konferen
cijoj dalyvauti, 
tarpe 
kas,
Lietuvių Kongreso darbuotėj Mkhėls^na *ir įis padarė gilios ti vienbalsiai, 
dalyvauti. Bet kas liečia knau- jntakos tenai< už Ra montrealie. į
cius. mes Amerikos Lietuvių _____ ,„K„; Konferencijos rezoliucijos.

paraginimą, kad pasiųsti kalbė-

Komitetas sekantiems metams.

„ ... . čiai mums labai dėkoja.Kongresą pilnai remiame! Mes Pereįta vagara ,ank-gi
Nuo A. C. W. of A. Unijos 54 
skyriaus: J. Nalivaika. Ch. Na- 

Rezoliucijų ir įnešimų komi- ciunskas ir T. Sherrv. Nuo Dr.

. ..... j-x San Pedro, Calif.—Ger-
Tikras Lietuvis. 11 Pa^ judėjimas pradėtų biami Draugai: nemalonu

vi F»iirilTi_ąratRiA'igerėtl 1V aUgt^' girdėt, kad Maikio tėvas
klc.mr.aumi 3NLLK1A Worcesterio progresyvės; pabaigė savo batus, tai vėl

laisvę ir demokratinę tvarką merjkos Lietuvių Kongreso tos; pasitenkinsime tik pami- 38 kuopos: S. Sasna. Nuo Ame (Knights of C olunibus) \a- grįj^yg lankosi gana daug pirkt, jei jis atvažiuotu i
visuome ovojo ir ovos a ei Centralinis Komitetas išleido nedarni jų turinį.—Red.) rikos Lietuvių Darbininku Su- ^ai nutarė piadėti smarkią žmonių; bet vieno dalyko ir Kalifornija. Čionais nėra
Įvirki d.Snklt"’0^ l"° kla“sim“ li‘Pelius ir mes Viena rezoliucija užgiria A- sivienijimo: M. Stako«-. Nuo kovą pnes komunizmą ir vi- čia tnlksta; reikėtų Į savo sniego, nedaug lietaus, tai 

. . ...a penkius tūkstančius pasklei- merikos Lietuvių Kongreso Amerikos Lietuvių Darbininkų sus kitus izmus. Bet visų susirinkimus — parengimus ir batai ilgiau laikvtu. Jeigu
idesnj cąsni uonos įssi ovoti, dėm terp Brooklyno lietuvių. Centralinio Komiteto nutarimą Literatūros Draugijos: P. Ci- PirJPa kova „ turetJJ °ut ap- paęįkvjesti prelegentų su atvažiuotu, priimtūmėm tik-

negu Jis u po 1 . Tie lapeljai ^jp paveikė lietu- surinkti Amerikoje 100.000 lie- bulskis. Nuo Aido Choro: Geo..skelbta prieš klerikalizmą. paskaitom sveikatos ir mok- rai unaravai kaip tautinin-
D. M. šalomskas, Amerikos vius, kad tų sportininkų paren- tuvių parašų po peticija Lietu- Klimas. Nuo Yonkers pašelpi- PJTT^BLJRGHE IŠRINK- klausimais, kaip kitatau- kai savo generolą. Su pa- 

Lietuvių Darbininkų Literatu- girnai buvo visai skysti. Apie vos valdžiai, kad ji paskelbtų nių organizacijų: J. Yuodeikis. TAS Cjq KANDIDATAS* tės daro* Pamėginkite ir garba, L. Drauchick.
ros Draugijos Centro sekreto- sportininkus tuoj pamiršo net besąlyginę amnestiją visiems Nuo Amerikos Lietuvių Sočia- pjtt*burgho majoru perei- lietuvės. ---------------
rius, plačiai nušvietė, kaip Lie- ir jų pačių žmonės, kurie manė politiniams kaliniams, kurie y- listų Sąjungos 19 kuopos: A. tg pavaitę buvo išrinkti de- Lapkričio 3 d. buvo pra- Forest City, Pa. — Siun- 
tuvos fašistiniai valdonai dirba padaryti iš jų didelį daiktą. j ra nuteisti arba laukia teismo Viznis. Nuo Amerikos Komuni- Comelius D kalbos. Kalbėjo nesenai čiu prenumerata Maikio tė-
per savo agentus Amerikoj, no- žinoma, sportininkų reikale dėl savo veiklos už Lietuvos de- stų Partijos Lietuvių Frakci- <^cuįįv kur; CIO uni- ?rižus ’š Rusijos Bondzin- vui. Aš jam labai užjaučiu,
rėdami atgauti Amerikos lietu- daug pagelbėjo ir musų pažan- mokratiją arba už ekonominį jos: Ch. Aleksynas. Nuo Ame “• jjg ?0 101 ggg balsus skaitė. Tą patį kalbėjo, ką nes ir aš jau 76 metu susi- 
vių prielankumą. Jie siunčia vi- gioji spauda, kuri užėmė griež-Isavo gyvenimo pagerinimą. rikos Lietuvių Piliečių Kliubo: fytbolninko Wandello nesyM ja^ rašė komunistinė laukiau.
sokius sportininkus, mokslei- tą poziciją prieš juos ir nurodė Į Kita rezoliucija reiškia kon- Alex Veliučka ir Ch. Cherka. yg .,g9 balsu spauda, tik vietomis be mie- Chas. Stachiokas.
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ėjimas 
Maiklo su Tėvu

Generolo Franko Šnipų Veikla.
Netaip seniai musų laik- apšaudydavo. Daug tuo bų- 

rasty buvo rašyta apie tai, du buvo laivų nuskandinta, 
kad keliolika Ispanijos daug apgadinta ir daug pa- 
maištininkų agentų buvo grobta.
mėginę pavogti Ispanijos " Prancūzijoje, keliose 
vyriausybės povandeninį tose buvo tų šnipų centrai, 
karo laivą, pavadinta “C— Jiems padėdavo jų papirkti 

Agentų vadas, majoras uostų valdininkai, pašto

tarp Prancūzijos ir Italijos I tuojau sustiprintas. Keliai licija krašte padarė daug 
ginčus ir nesusipratimus, taip pat saugojami. kratų ir areštavo daugybė
Sprogdindami prancūzų Netoli Prancūzijos — Is- gen. Franko agentų.

' pramoninkų rumus fašistai|panijos sienos fašistų auto-, Suimtieji susideda iš tri- 
vie- manė mėsių kaltinimus mobilius eme skubiau va-;- k įju Pirmąją ka. 

ziuoti, bet kelias jau buvo
mesią

prancūzų socialistams ir 
juos žmonių akyse apjuo
dinsią.

Kai maištininkai užėmė 
Bilbao, du povandeniniai 
Ispanijos vvriausvbės karo 
laivai, “C—2” ir C—4,” pa

Tronkozo, sugautas ir prie tarnautojai, Italijos ir Por- 
kaltės prisipažino. tugalijos konsulatų valdi-

Ryšium su tuo plačiai n?nffa?’. ^.ar?. km>no kari- 
spauda rašo apie siaučian-ir I& prancūzų pu- . .
čius užsieny gen. Franko įes ?u Fraįko smpąis į sislepe Prancūzijos .uostuo
žvalgybininkus (šnipus), bendradarbiavo Francuzijos Į se. Abu buvo apgadinti.

—Tegul bus pagarbintas,! landą ir minutę, kada tai į- 
Maike! įvyks, ir tas visuomet išsipil-

—Labas vakaras, tėve! do. Šito, tėve, negali pasa- 
O kaip su tuo fondu, kurFkyti joks kunigas, joks vys
tu norėjai steigti generoliš- kūpąs, ir net pats popiežius 
kai uniformai pirkti sanda- nieko apie tai nežino, nors 
riečių vadui?

—Kol kas, Maike, tokio 
fondo da nėra, ba mano 
frentas zakristijonas nepri
stojo. Sako, katalikam neiš
puola pirkti tokius prezen- 
tus. Ot, sako, jeigu kas no
rėtų nupirkti Stiniui Gegu
žiui dirmavotą rąžančių, tai 
kožna davatka duotų nike
li. Taigi gali būt, Maike, 
kad reikės steigti ražan- 
čiaus fondą.

—Bet rąžančius prie Sme
tonos medalio netiks, tėve.

—Ju rong, Maike. Mame
lių unijos služelninkui, ko
kiu yra Makanojaus Gegu
žis, rąžančius pritiks daug 
geriau, negu Smetonos me
dalis. Ale apie tai, Maike, 
pasikalbėsime kitą sykį. 
Dabar aš norėjau tavęs pa
klausti kitokio dalyko.

—Nagi?
—Ar tu žinai, kaip toli 

mėnulis nuo žemės?
- —Žinau, tėve.

—Na, tai kiek bus my
lių?

—Vidutiniškai skaičiuo
jant, bus apie 238,000 my 
lių.

—Ar ne meluoji?
—Gali persitikrinti ir 

pats, tėve. Kiekvienam as
tronomijos vadovėly tą rasi.

—Aš tau pasakysiu, Mai
ke, kodėl aš tave su šituo 
klausimu baderiuoju. Aš su- 
bečinau su vienu vyru, kad 
Dievo galybės žmogus ne
gali sužinoti, ir todėl niekas 
negali išmieruoti, kaip toli 
nuo žemės mėnulis. Jis 
sprečinasi, kad gali, o aš— 
kad ne. Na, ir sukirtom iš 
kvortos šnapso.

—Reiškia, tu, tėve, ir vėl 
pralaimėjai.

—Bet aš nenoriu tau vie- 
įyt, Maike. Kaip gi tu gali 
išmieruoti tolumą tokio 
daikto, prie kurio negalima 
nei armobilu nuvažiuoti, nei 
raplenu nulėkti?

—Kokiu budu tai padaro
ma, aš tau, tėve neaiškinsiu, 
nes geometrijos nežinoda
mas tu vistiek to nesuprasi. 
Bet kad neprieinamų daik
tų tolumą galima lengvai 
nustatyti, tai aiškiai parodo 
saulės ir mėnulio užtemi
mai. Astronomai jau už me
tų iš kalno pasako, kada 
mėnulis uždengs saulę prieš 
musų akis, arba kada jis pa
tekęs į žemės šešėlį pats 
užtems, ir jie nekuomet ne
apsirinka. Pasako net va

tegariją sudaro banditai, 
dirbę teroro darbą už pini
gus. Antrąją—ispanai, vy
riausiai, dvarininkai, fabri
kantai ir kitoki turtuoliai. 
Pats Tronkozo yra grafas. 
Jo šoferis markizas ir tt. Vi
si dirbo banditišką darbą.

sudaro 
kurie

prancuzų {Milicijos užtver
tas. Automobilius sustojo.

Automobilius konfiskuo
ta, 6 fašistai suimta be di- 
dėsnio pasipriešinimo.
Suimtųjų tarpe buvo tero
ristų gaujos vadas, pagrob
tas “C—2” laivo viršinin-Į Trečią kategoriją

Mes pasinaudodami “T.R.” Rasistų De la Koko paitijos; Staigiai “C—4” laivo vir- 
pranešimu apie tai trumpai antros prancūzu fa. ,
r r sistų Donoto partijos

nuėjo ponams bernauti.
Franko' Rugsėjo 19 d., priešaky

‘mą.
Po dviejų dienų, rugsėjo 

21 d., majoras Tronkozo at
• - . , • , ėjo pas praneužų valdžios ...... ...

tai butą šnipu grupės, kuri nuolika jurininkų. Kiti bu- astovus <’inti su'mtuiu Jis Marsilijoje Puvo teisiami da., kuri., kov ,» drauge su Prancūzijoje dhba teroris- vo kaž kur išėję. . bkj “Salk^o vė {n* gen. Franko band.tai,
feir? ,2į-t SS tini darbjF Priešaky jos sto- Parsidavėlis viršininkas liau pasodintas kalėjiman. kaltinami sprogd i n i m e 

pasiūlė “C—2” laivo virši- Majoras Tronkozo pa- traukimų ir tunelių. Vienas 
Maporo Tronkozo įsaky- ninkui už 3. 000,000 frankų guasė: “mano suėmimas Iv-'baltinamųjų . prisipažino, 

ti, gen. Franko šnipai ga- parduoti laivą. “C—2 ’ lai- Ispanijos ir Francuzijos kad jis esąs italas bėdai bis,
r . . beno iš Ispanijos Prancuzi- vo viršininkas su pasibiau- kaiUi. Užtat, kad mane su- <aY^ 8’?00 įtaikų lirų ir

Kok atstovas, lai ptautinu.on dinamitines bombas, re j imu pasiūlymą atmetė, ėmėt, atsakys prancūzu dvi bombas kuriomis ture-
fasistų posėdis buvo tuo Jomis buvo padaryta ištifa Tada fašistai ištraukė re- kon5ulas San Sebastijane.” >s susprogdinu Ispanijos
reiksmmgas, kad jo metu, eįlė ikėginimu ir taip, volverius ir sušuko: “ran- Pranešus apie tai Prancu- ikonsulatą Prancūzijoje ir 
tarp kita ko, buvo nutai-ta Marsilijog uoste buvo kas viršun”. zijos vidaus reikalu minis-!jsPan^ ^mo pagalbos
įsteigti antiasis gen. rian- sprOgdinta keij traukiniai ir Kilo triukšmas, kurį is- teriui, socialdemokratų Vei-! k°m.ltet3- Pritrukęs jis drą- 
ko armijos žvalgybininkų ge{ežįnkelių tuneliai. Prieš girdo stovėjęs sargyboje ju- fcėjui, buvo gautas atsakv- Fos Pagailę jam nekaltų 
(šnipų) >k>nu>. s y porą savaičių tie teroristai rininkas,- kurio fašistai ne- mas: "Prancūziją valdoizmc,nia’ 4^ to oombas įš-
naus omo du \\ liausi uz- jggpl-Ogdino pragaro maši- matė. Sargybinis šovė fa- prancūzu vyriausvbė, kuri i pajūry. Jis turėjęs

nomis Prancūzų Pramoni- šistų pusėn ir vieną čia pat moka sudrausti nenuora-
Buta nudėjo. Krito negyvas. mas fašistus. Greičiau so- 

laivm ku- Fa?V Buvo duotas aliarmo žen- dind tą fašistą kalėjiman!’
vyriausybė įnhmoje^ilėkriulu1’ kIaS',Fa-iSt-ak!pid09ri1ėPt Pasirodo, kad majoras 

Prancūzija. Jona ’ 1 • •* vaiydamiesi C—2 laivo Tronkozo yra ispanų gra-
_____  ____ _____ Toji akcija buvo provo- viršininką ir mechoniką. fas, kurio pilna pavardė:
nių apie plaukiančius Ispa- kacinio pobūdžio. Fašisti- Fašistai sėdo automobi- “grafas Troncoso y Sagra- 
nijos vyriausybės rankose niams teroristams rūpėjo liun ir pasuko Ispanijos pu- do.”
esančiuosna uostuosna, pa-į sukelti Prancūzijoje nėra- sėn. Apie tai buvo pranešta Ryšium su šios šnipų gau- 
sivydavo juos jurų plote ir.mumus ir diplomatinius policijai. Visas pasienis jos suėmimu, prancūzų po-

norint supazinti ir savo 
skaitytojus.

1936 m. gruodžio mėnesi 
gen. Franko buveinėje bu
vo slaptas ir reikšmingas 
pasitarimas. Tame pasita
rime ar posėdy dalyvavo 
Įtakingas vokiečių geni 
las. italu kariuomenės va

nariai, antrom piancuziĮ kyšininkas perėjo gen. Fran-
... z zmo' ko pusėn. Buvo papirktas ir nes ir monarchistai (kara- 1 .

liaus šalininkai).
Milžiniška gen.

agentų ir šnipų organizaci- vienuolikos fašistų, parsi- 
ją neseniai pavyko prancu- davėlis viršininkas atėjo 
zų policijai susekti ir išar- prie “C—2” laivo. Laive 

J dyti. Pasirodo, kad gausios buvo jo viršininkas ir vie-

gen. Franko prieš Liaudies 
Ispaniją, ir keliatas maišti
ninkų generolų. Buvo ir 
franeuzu fašistu vado De la

jis dedasi geriausiu dangau > 
paslapčių žinovu. Tai paro
do, tėve, kad mokslas žino 
netiktai mėnulio ir saulės 
atstumą, bet žino ir jų ke
lius.

—Bet mokslas. Maike, 
ortais ir durnų dalykų pa
sako.

—Ką, pavyzdžiui?
—Ogi paimkim kad ir 

svieto sutvėrimą. Sako, 
žmogų ne ponas Dievas su
tvėręs, ale iš monkės išsi
vystęs.

—O ką tu 
kaip žmogus 
do?

—Aš žinau tiek, Maike. 
kad žmogus turi dūšią, o 
monkė neturi, todėl ji nega
li būt jo motina.

—Palauk, tėve, o kas yra 
dūšia?

—Dūšia, Maike, tai razu- 
mas.

—Turbut norėjai pasa
kyt: protas?

—Orait, tegul bus ir pro
tas.

—Bet kur būna tavo pro
tas, tėve. kai degtinė nuver
čia tave nuo kojų ir tu nebe
žinai, kurioj pusėj tavo na
mai? Tavo protas tuomet 
girtas. Ar tai reiškia, kad ir 
tavo dūšia pasigėrė?

—Dac inaf, Maike! Jau 
tu pradėjai bedieviškai. 
Gud-bai!

—Iki pasimatymo, tėve.

žmai, tėve, 
žemėj atsira-

daviniai: (1) šnipinėti n
(2) vesti teroristinę akciją. ninkų dvejus rumus.

Gen. Franko šnipai sten- mėginta sprogdinti 
gėsi seku tuos laivus, ku- žia^s Parodoje keli 
nais Ispanijos  ——
prekiavo su
Maištininku laivai, gavę zi-

UŽSIMOJIMAS PRIEŠ KI
TATAUČIUS RUMU

NIJOJ.

Rumunijos valdžia išlei
do patvarkymą, kad visose 
pramonės įmonėse turi dirb
ti nemažiau kaip pusė “ru
munų rasės” žmonių. Tuo 
budu daug bulgarų ir veng
rų turės netekti darbo.

JAPONAI GAVO SAVŲ 
DUJŲ.

Žinios sako, kad Šancha
jaus fronte japonai atakavo 
kiniečius nuodingomis du
jomis, bet vėjas nuputė tas 
dujas atgal japonams ir 
daug jų užtroško.

MAINE’O VALSTIJOJ
NUŠAUTA 6 MEDŽIO

TOJAI.

Iš Augustos pranešama, 
kad iki pereitos sąvaitės pa
baigos per šių metų me
džioklės sezoną Maine’o 
valstijoj buvo 6 medžioto
jai nušauti ir & sužeisti.

kas ir du prancūzų fašistai.1 prancūzu fašistai,
Pas vieną jų rasta majoro bendradarbiavo su gen. 
Tronkozo ranka rašytas lai- Franko šnipais ir kenkė sa
ikas, kuriame siūloma “C— vo tėvynei Prancūzijai. 
2” laivo viršininkui 2,000- Daug jų žymus prancūzų 
000 pesetų už laivo atidavi- fašistų partijų veikėjai, ka

daise per pasaulini karą bu
vę vokiečių šnipai, išgamos 
ir išdavikai.

AR JU AKYS VERTOS s5.95?
Tik tiek tekainuoja, kad 

turėt apsaugą gražios
GERESNES įVIESOS-SERO MATYMO LEMPOS

Ar jie, kaip 48 iš kiekvieno 
100 suaugusių šiandien, kentės 
prastu matymu kuomet jie už
augs. Prasta šviesa didžiausiai 
atsakominga tai pavojingai pa
dėčiai.

Už labai mažai jus galit ap
saugot jūsų šeimos akis nuo blo
gos šviesos. Dabar kuomet va
karai ilgi, jiems reikia minkš
tos, pakankamai, nespindančios 
šviesos I. E. S. Geresnės Šviesos- 
Geresnio Matymo Lempų. Tik 
taip galima panaikinti didelę 
prisidedančią priežastį prasto 
matymo ant visados. Ateikit pa
matyt šias gražias lempas dabar!

Kalėdos Ateina!
Išrink Inksti-lšsięsk Anksti!

ČIA JŪSŲ PASIRINKIMUI DVI
dideles vertes LEMPOS

HA WLEY

SfJ.95
M'JŽ lis.

Vi ame tobula: 
Valonas pr’edat bi'e

' ame. didelė sutaupą 
f abartine žema kai:ia

Geriausiu bronzų bai
gta su aukso žibiniais

Vaduotas bronzo stul
pas. sunkus, sunkiai 
paverčiamas pastovas

Vėliausios mados, il
gas, guminis šniūras.

Graži parchmento dan
ga.

Pažymėtinas pirkinys 
geros šviesos!

The BEACON

TIK
“ įmok.

Balansai Mėnesiais Išmokėt 
KAINA .$15.00 UŽ VISKĄ.
Geras pirkinys!
Graži išvaizda... moksliš
kai pagaminta.

6 skirtingos šviesos stip
rumai duoda jos kiek rei- 
k i a.

TJKRO ŠILKO dangas ir 
pamušalas.

Langai Goid ir Tan spalvų. 
Sunkus nelengvai paver- 
čanas pastovas.

Puikiai bronzų užbaigtas. 
Vėliausios mados, guma 

užvilktas šniūras.

AT YOUP

I'.ilisiin SIiiiii
BOSTON COMPANY

Italijos užsienių pasą. Tai 
Mussolinio agentas.

Lygiai teisiamiaji, lygiai 
suimtieji buvo fašistų agen
tai ir banditai, žudę Pran
cūzijoje žmones ir surogdi- 
nę įvairius pastatus.

žinia apie gen. Franko 
šnipų suėmimą padarė 
Prancūzijoje nepaprastą į- 
spudį ir parodė visišką 
prancūzų fašistų ir jų orga
nizacijų — moralinį supu
vimą.

Kitų kraštų fašistinė ir, 
apskritai, visa dešinioji 
spauda, kaip pilną burną 
vandens turėdama, tyli.

“Vilniaus Žodis.”

Keleivio” Kalenda- 
rius 1938 Metams.
Kalendorius jau baigia

mas ruošti ir dabar jau lai
kas iį užsisakyti. Prisiųsda- 
mi už “Keleivį” prenumera
tą, pridėkite 25 centus ir pa- 
žymėkit, kad tai už Kalen- 

j dorių. Kas anksčiau bus už
sisakęs, tai greičiau gaus 
Kalendorių.

1938 metų Kalendoriuje 
tilps labai daug naudingų 
patarimų, nurodymų ir vi
sokių “sekretų” mechani
kams, amatninkams, mote- 

įrims, farmeriams ir namų 
; savininkams.

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

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

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

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

AMERIKOS KONSULO 
UŽMUŠĖJAS PASMERK

TAS MIRTI.

Sirijo nas Meguerdich 
Karayan, kuris nesenai už
mušė Sirijoj Amerikos ge
neralinį konsulą Jamesą 
Marinerį. pereitą sąvaitę 
Beiiute buvo nuteistas mir
ti. Karayan užmušė Marine- 
įį dėl to, kad pastarasis nėr 
davė jam vizos važiuoti 
Amerikon.
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Skandalas Prancū
zijoje.

Buržuazinė valdžia rėmė 
valstybės pinigais fašistus.

Andre Tardieu, buvęs 
buržuazinės vyriausyb ė s draugijų su 80,000 na- 
Francuzijoj galva, anądien llŲ;
prisipažino teisme, kad, bu- Kongresas užsibrėžė šiuos 
damas ministeriu pirminin-;tikslus: 
ku, jisai rėmęs pinigais pul- 1- Teikti Lietuvos žmo- 
kininko de la Roųue’o fa- nems moralinę ir medžiagi- 
šistinę organizaciją, “Lg- nę pagalbą jų kovoje už at- 
nies Kryžių,” kuri vedė ko- steigimą demokratinės tvar- 
vą prieš socialistus, komu- k<?s Lietuvoje ir už savo bu- 
nistus ir kitas kairiąsias! klės pagerinimą; 
partijas 2. Rūpintis Amerikos lie-

Tardieu išaiškino, kad tuįų kultūriniais reikalais. 
Francuzijoj esąs taip vadi-1 Kad geriau susiorgani 
namas

Į£ns Mums Rašoma
PAKVIETIMAS CHICA
GOS LIETUVIŲ DRAU

GIJŲ KONFEREN- 
CIJON.

Gerbiamieji:
Amerikos Lietuvių Kon- metų majoravo

Ka Padarė Japonų Bomba.

DUQUESNE, PA.

Kas daug žada, tas mažai 
duoda.

BALTIMORE, MD.

Dėl Antano Dumšos bylos.

“Keleivio” 43-čiam nu
mery tilpo iš Baltimorės ži
nia apie tai, kad Antanas

kad darbininkas Į dvi sąvai- Dumša, kurį policija kalti- 
tes gaudavo dirbt tik 2 va- no dėl jo žmonos mirties, 
iandas. Ir tada republikonai teisme buvo teisėjo O’Dun- 

laikai. ne išteisintas, ir korespon-nesakė, kad prasti ____  ... ________ , _ _____
Duųuesne’o mieste per 20 Kaip jie gali žinoti, kad at- dentas pažymi, kad Dumšą 

i — etų majoravo republiko- eity bus prasti laikai, jeigu gynęs ne lietuvis advoka- 
giesą įsteigė atstovai nuo nas. Jis per kožnus rinki- maioras išrinktas demokra- tas Laukaitis, bet svetim- 

mus daug žadėdavo, bet tas? Ne majoras duoda dar- tautis Max Sokol, o adv. 
nieko neduodavo, išskyrus bvs, t>et fabrikai. Jeigu fab- Laukaitis buvęs Į teismą at- 
alų. Ir taip, paliejęs lengva- pikai turės užsakymų, tai ėjęs tik žingeidumo dėlei, 
įtikiams alaus, jis vis įplauk- darbų turės būti. O jeigu Po ta žinia pasirašo Teisme 
davo Į rotužę. Dabar majo- pramonė sumažės ir užsa- Buvęs.
ru liko išrinktas . demokra- kymų nebus, tai joks majo- Taigi aš prisiunčiu ger
tas E. Maloy, airys, ir da ras ju nepadarvs. Pagaliau biamai “Keleivio” redakci- 
CIO lokalo prezidentas ir jr patys republikonai sako, iai iškarpą iš “Evening 
geras darbininkų draugas. ka(j valdžia neprivalo Į pra- Sun,” 13 spaliu laidos, ir iš
Jis pats yra dirbęs dirbtu- rnonę kištis, 
vėj nuo jaunų dienų. Jis nie-
ko niekam nežadėjo. Sako, Kliubas turės balių, 
aš nieko neturiu niekam Lietuvių Kliubas rengia

_____ slaptas fondas,” zuoti šiems _ Kongreso tiks- duoti; jeigu žmonės nori, linksmą balių 27 lapkričio.
kurį premjeras galįs naudo- tems vykinti, yra šaukiama tegul mane renka. Ir išrinko Bus skaniu valgių ir saldžių lentas 
ti tokiems tikslams, kokie visų Chicagos organizacijų be jokių prižadu ir be alaus, gėrimu. Muzika bus gera. tu geriau dalykus ištirti ir 
jam išrodo remtini. atstovų konferencija, kuri Dauguma dabar sako, Taiari Kliubas užprašo visus tik tada rašyti į laikrascius.

Vėliau, kai premjero vie- iyyks. gruodžio 19 d., Bu- kad kompanijos uždarys atsilankyti. Pelėda, ku pagarba, A. Alksnis.
ta ižėmė Piene Lavai, tai rinski° svetainėje, 2244 W- dirbtuves. Tai yra tik neiš- _--------------- Nuo redakcijos: Iškarpą
iis tęsė tą Tardieu pradėtąjį 23rd pi., Chicago, III., 1:30 manelių pasakos. Dabar Williamson. W. Va. — į§ Baltimorės “Evening 
“draugišką paprotį” (fašis- vakP.° P_\ePL . . . jiems Maloy negeras, o kaip Šioje apielinkėje labai daug Sun” gavome. Tenai šako
tų šelpimą) toliau. Malonėkite urnai išrinkti jis iškovojo paprastam dar- anglies kasyklų, kurios te- rna, kad Antaną Dumšą gy-

Lavalio kabinetui sugriu- savo atstovus vieniems me- bininkui 85.12 už 8 valandų siasi Tug pakrantėmis Ki- ne 3 advokatai: Max Sokol, 
vus, Tardieu vėl buvo pak- tams ir Pasiųskite juos į darbo dieną, tai tada Maloy toje pusėje upės prasideda William F. Laukaitis ir Wil- 
viestas prie vyriausybės konferenciją tamstų orga- buvo labai geras. Kentucky valstija, kur taip Įįam Blake,
vairo ir, sudaręs naują mi- nizaciją atstovauti. Reikia atsiminti štai ką: put daug anglies kasyklų
nisterių kabinetą, vėl šėrė . I konferenciją delegatus jeiaru ateity reikėtų darbi- yra. Lietuvių čionai yra ma- 

~ v,, ninkams išeiti į streiką, tai žai, iš svetimšalių daugiau

tos iškarpos redakcija galės 
Įsitikinti, kas buvo Antano 
Dumšos gynėjas.

Aš manau, kad korespon
dentas, Teisme Buvęs, ture

Penktas Puslapis

čia matome vaizdelį iš Kantono miesto, kurį anądien bom
bardavo japonų orlaiviai. Viena bomba pataikė į muro na
mą ir. pramušus stogą, sprogo rfamo viduje. To pasėkoje 
liko šie griuvėsiai. Paveikslėly galima matyti kinietę moti
ną su kūdikiu ant nugaros. Ji jieško tarp griuvėsių savo 
antro vaiko.

siunčia organizacijos, ku- ninkams išeiti į streiką, tai zai, iš svetimsaiių daugiau- 
rios turi nedaugiau kaip 50 aš manau, kad policija gal- šia čia yra italų, ungarų, bet 
narių, po vieną atstovą, ir yų mums neskaldys, kuo- didžiuma gyventojų tikri

fašistų organizaciją iš “slap
to fondo.”

Šitos reveliacijos dabar 
sujudino visą Francuzija. .
Visuomenėj susidarė opini- nuo kiekvienų aO narių, 
ja. kadšita teroristinę orga- į; P*? \te.n3_ Iluo didesnės 
nizaciją, “Ugnies Kryžių,” isl°® skaitlinės danes, 
buvo įsteigusi pati Francu- Su augsta pagarba, 
zijos vyriausybė kovai prieš 
darbininkų partijas.

Vėliau, kai Francuzijoj 
susidarė Liaudies Frontas

$25.00 DOVANA JAU 
NUOLIAMS. 

Detroit, Mich.—SLA. 352
nuo didesnių po vieną atsto- met Maloy bus majoru. amerikonai. Tų valstijų kuopa rengia didelį paren- 

Atsiminkim, kas buvo amerikonai labai tamsus ir girną gruodžio 12 d. Lietu- 
1919 metais, kai darbinin- nešvarus, ir baisiai neap- vių svetainėje. Tai bus pir
kai buvo sustreikavę prie kenčia kitų tautų darbinin- mas tos rusies parengimas 
republikonų valdžios. Ne- kų. Jie savo neapykanta ir musų apielinkėje. Bus su- 
vienam teko nukentėt nuo kerštingumu svetimšaliams vaidinta graži , komedija 
policijos ir majoro. Net ir labai skiriasi nuo taip vadi- “Aukso Veršis,” dainuos 
senelė Mother Jonės buvo namų tikrųjų amerikonų Dailės choras.

vakarinėse valstijose. Bet Detroito ir apielinkės jau

PAJIEŠKOJIMAI
E. Mikužiutė.

ir vaikiną, einant jiems per,
West Warren ir St. Mary 
gatvių skverą. Mergina va-| - ■
dmasi Antoinette Piresty, neviciavs. Miškinių kaimo, KaP- 
18 metų amžiaus, O jos vai- čiamiesčio valsčiaus, Seinų apskr 
, . . r7 x įgyvena Pennaylvania ar Illinois val-
KIIIHS ---- xCtCF ZHStHVVny, stijoj; J()XO REMEZIO, MinupiųIR VĖL ŽMOGŽUDYSTĖ.

Gudmiškis, Šeduvos vals. įmesta kalėjiman, .. __________ _______
ir prie valdžios vairo atsis- Rugsėjo 24 vakare grįžęs iš Keturi metai atgal, kada kompanijos myli geriau sve- nuoliai, mergaitės ir bernai
tojo socialistas Blum, fašis- Baukų kaimo iš kūlimo už buvo miesto majoro rinki- timšalius. nes tie geresni čiai nuo 12 iki 18 metų am-
tu organizacija, kaip tero- keliolikos metrų nuo savo mai, tai buvęs majoras da- darbininkai. Dabar kasyk- žiaus kviečiami į kontestą,___ _____ o____ o____
rištinė gauja, buvo uždrau- namo keliais kirvio smūgiais ye alaus kiek kas norėjo; los čia dilba gerai, bet už- kuriam skiriamos dovanos Vaikinas sužeistas lengviau.' imnois valstijoj, prašau atsišaukti
<ta Jo<* vadas pulk Frau- nužudytas Pranas Brazaus- bet kada rinkimus laimėjo, darbiai1 priklauso nuo lai- už sekančius pasižymėji- Taį iwko nėr tai n vadi-' TL- šranskitisCO.S de la R^beP tuomeU- kas. Jį nužudė Antanas Mo- tai ant rytojaus užsuko van- mės. Kuriam pasntuko ge- mus: (1) & „ardymą gra-'Jp“ “*• “•
steigė iš savo šalininku po- raškinas, Skruzdelinė 11 o deni bedmems žmonėms, resms sluoksnis anglies tas žiausiai apie SLA.; (2) ku- (Halloween), kuomet Arne-! Pajieškau Riminių bei pažįstamų
litinę partiją, ir fašistai kaimo gyventojas. kuriu buvo nemokėtos bi- lengviau ir daugiau gan is- rįs pasižymės sveikumų; rįkos jaunimas krečia viso- s'rLPL'K(?’ izidoriaus ir Antan° *

25 metų amžiaus. Jiedu bu- kain??’. » . _ _ ' skrinr*vo jau sutarę vesti,
Vžvericio parap., Šiaulių ap- 

, , , Iskričio, gyvena Kanadoje ar Alaskoj;
bet da- i 25 metai kaip nuo jų negauna jokios

bar’vestuvės turėjo būt ati- ■ žinios. Wc žinot kur jie randasi, 
, r 1 malonėkit pranešti, busiu labai de-detOS, neS mergina SU SU- . kingas. Taip pa j ieškau brolėno JO- 

žeista galva guli ligoninėje/® SKS’JaŠ

los. Sako. dabar nei vande- kast anglies ir uždirba ne- (3) kurįs turės geriausius ir kįus šposus._ • 1______ _ Z_1  X J  nnc 1/nm no m i o __ ____ •  i 
. „__ ____ profesio- Reikalinga Moteris

pamiršo. Pragyvenimas kainuoja na}a}. vidutinio amžiaus prie namų dar-
čizi krsno*Jdidžimnn- farmos. ^ėra skalbimo ir ne-

Mire lietuviai • o^umo jaunuoliai tuoiam reik dirbt lauko darbl>- Tik tr>'s arbaMirę lietuviai. je vlską prisieina pirkt kom- 151 jaunuoliai tuojaus keturi ?uau>rę žmonės. Norint p>a-
Šį metą mirė šie lietuviai: panijų krautuvėse, o tos lu- reikalaukite aplikacijų, ku- tesmų mforctjų klauskite. <&) 

A. Vilčausko 22 metų am- pa už visokius daiktus pus- rias galite gaut per pastą Box 47, ' Brookiyn, conn.
ir Paulauskie- antro karto brangiau, negu arba patys pasiimt ypatis-

šiandien Francuzijoj vis-i . \ v , vi • - i -• —------------ —
tiek veikia, nors jiems ragai Vicntri,, 7nlin nl°’ nel aLaus nlekas uz v °gai’ m°" važiausius dantis,
jau aplaužyti. Jeigu ne VISOKIIJ £OllŲ ką neduoda. Žmonės tą jau ka nuo 58! iki, 68c. už toną. bus žymus j
Liaudies Frontas, fašistų Ramunių Liepžiedžių. Čiobnalių,

, j 1 ’ -i • i Kastavolo, Debesylo, šaruocio, Truk-
VHCldS ClC lH HOCJUC iki SlOl žolių, Valerijonų, Našle’ių, Katmėčių
gal jau butų apsiskelbęs 1 dau?>'b« kitokių, 25c. už pakelį y, J .. r Y Geriausios Trejos-devyn v įosPrancūzijos diktatorium. 3 pakai už $1.20. 60c.

Peter Kugeli.
i Pušiiių, Kuršėnų valsčiaus. ŠID

LAUSKŲ Liudviko ir Jono iš Nuin- 
šii) kaimo Kuršėnų valsčiaus. Onos 
Čepaitės ir Onos Vielaitės (po vyru 
pavardės nežinomos) iš Numšių kai
mo, Kuršėnų valsčiaus. Onos Jakavi- 
čaitės iš Stakminių kaimo, Tryškių 
valsčiaus.

Stanislava Pustaitė-Vitkauskas 
l‘J07 State st., Schenectady, N. Y.

Ar Jis Da Karalius, 
Ar Ne?

Gaukit žolių suraša. atsiunčiant 
10 centų. M. Žl’KAlTIS.

SPENCERPORT. N. Y
Pajieškau brolio VINCENTO Zl- 

NEVIČIAUS, Podgavienionių vien
kiemis; prašau jį patį atsišaukti; yra

ziaus sūnūs „ -------------- --------------- -----o__  ...
____ ________ nė, apie 40 metų amžiaus, mieste. Prireikus bile daik- kai pas komisijos narius,
iš spaudos nauja vaistų knyga Jį paliko Vyrą, 2 SUnUS ir 2 to nenUVaŽlUOSl tuojaus ke- M ark avė., Detroite. . skrt\^a(MGYDUOl'p 'randai, maionėkite" pasiųst jo “tikrų

LIGONIAMS dukteris. liat<Į myliu i miestuką, o di- Tėvai taipgi turėtų para- tiems žmonėms, kurie kenčia P’rTnas Praneš duosiu

TĖMYTINA.
I Išėjo
SVEIKATA

Idcmi byla dėl buvusio 
Etiopijos valdono titulo.

Londone, kur dabartiniu 
laiku gyvena buvęs Etiopi
jos karalius, Haile Selassie, 
kilo įdomi byla. Selassie 
patraukė teisman telegrafo 
ir radio kompaniją, reika
laudamas iš jos 850,000. Jis 
sako, kad ši suma prigulė
jusi jam iš tos kompani jos 
d a tuomet, kuomet jis bu
vęs Addis Ababoj, Etiopi
jos sostinėj.

Telegrafo kompanija gi 
aiškinasi kad ji negalinti tų 
pinigu jam dabar išmokėti, 
nes Etiopijos valdonu da
bar yra ne jis, bet Italijos 
karalius.

Selassie gi tvirtina, kad 
jis Etiopijos karalius titulo 
ir teisių neišsižadėjęs. Ang
lijos valdžia irgi tebeskaito 
jį teisėtu Etiopiios kara
lium. Italijos valdžią Etio
pijoj anglai pripažinę tiktai 
de f acto. Tai yra, jie tik pri
pažįsta faktą, kad italai 
turi Etiopiją užėmę, bet ne
pripažįsta jiems teisės tą 
šalį valdrti. Teisėtas jos 
valdonas tebesąs Haile Se
lassie. Tuo tarpu gi Romos 
akimis žiūrint, jis yra val
kata be vietos.

Na, tai kas gi galų gale šį 
klausimą išris: ar jis valka
ta, ar karalius?

Gydymas visokių ligų Šaknimis, 
Augmenimis. Žievėmis, Žiedais, Sėk
lom ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. Kai
rą su prisiuntimu SI.00. Pinigus ge- 
riausiai siųst Money Orderį, arba po
pierini dolerį iaiške. Adre as:

PAUL MIKALAUSKAS 
248 W. Fourth St., So. Boston, Ma s.

Saratoga Dairy Farm
35 galvos ga’vijų, mašinerija, der

lius. 135 aker’ai žemės, 7 ruimų sxu- 
ba, įrengimai, bamė; vier.a mailė į 
miestelį. Turiu rarduot tuoiau. Kai
rą už viską S6.O00. Pr^e rei’- užmo
kėt tuojaus. MRS. E. KIRMAN. J 5) 

Saratega Sprinys, N. Y.

Darbai. džiumoje 'darbininkai pra- gįnt savo jaunuolius įsire- ecžema (™p«kįmoj.
loirJ'žiij caro omoitoi glStl UOti ir rengtis paminė- i,, nadni nuo nepagydomų niežulių, 1 209 S«- Olive street,

kitų išbėrimų, toji
ta r leidžia savo uždarbi greitai gistruoti ir rei ....
Dabar republikonai pia- . _kni reikmenis tam kontestui, nes yra pro-»• nuo daugelio

našauja blogus laikus Du- ko^ani-0, kr°au. ga jaunuoliams susipažint Ja^T^os^^
quesne o miestui, kada ma- . , , • - J mokpG ... .......... -------------- i A n
joras liko demokraUs Bet

tiek prasisalina, kad ne- 
gauna mokesties uz išdirbtą

as
fas. Čia nėra ko bijotis, nes
ne republikonai darbus duo- , įk ; , ; įe
dHaoov^ ^T^ie^o Š^ft^^ena ,sJaite 

majoras buvo republikonas, 
o ar tada daug dirbom? Per 
4 metus buvo atsitikimų,

iš sąvaitės per visa ’aika.
J. B.

Hegewisch. III. — Gavau

(5)

Los Angeles, Calrf.
gyduolė.
prisiun-. Pajieškau pusseserių ANTANI-arciau Vieniems SU kitais ir čiant Money Orderį, C.O.D. SO centų. NOS ir SOFIJOS BLOBLAUSKU- 

Tą Stebėtiną Mostj galima gaut pa- ;ciŲ, paeina iš Pomaviškių sodžiaus, 
rašantlaimėt dovaną.

J. T. Kibart.
pas:

KACHAN LABORATORIES, 
NORTHBORO, MASS.

Nelaimė Prie Darbo South Bostone.

Prie South P»ostono Army Base statybos darbų »anądien 
keliamos 2-jų tonų plieno duris pirmušė prie sienos darbi
ninko Franko Downes vieną koją. šiš vaizdelis parodo, 
kaip kiti darbininkai varo kylius tarp sienos ir tos plieno 
plokštės, kad išliuosavus priplaktą savo draugo koją. Ėmė 
visą pusvalandi laiko, kol nelaimingas buvo išlaisvintas. 
Jo koja buvo visiškai sutriuškinta.

DETROIT, MICH.
Jonas Miškelis suvažinėjo 

porą žmonių.

Vietos dienrašty, “Det
roit Evening Times,” 1 lap

žinią, kad Maikio tėvo ge- kričio tpP.0 ęlatok^.aprą- 
neroliški oadnackai jau nu- KalP, Jo^as Miškelis
dilo, o žiema jau čia nat. (,John Miszkiel) vaziuoda-
Taigi siunčiu jam $2.25 - mas P.akt.les ,laiku be svies^’ 
tegul už du doleriu Įsitaiso su\azinejo jauną merginą 
lietuviškas klumpes, o už 25
centus lai atneša man “Ke
leivio” Kalendorių 1938 
metams. Visa labo.

Jonas Norvaiša.

Apysenis Vyras
Re’kalingas dirbt ant fanuos, turi 

mokėt melžti karves. Darbas ant v:- 
sados. Ona Dabužir.skmnė (6) 

158 Lowell st., Gardner. Ma s.

DETROIT, MICH
PUIKUS RUIMAI 2 ar 3 pavie- 

nims vyrams ar merginoms arba ži
notai porai be vaikų. Vieta smagi. 
Westside. netoli gatvėkarių. Mano 
vyras ligoninėj, sunku pragyvent, 
priversta išrandavot (5)

MRS. P. MARTEN 
3074 Williams St., Detroit, Mich.

SUDEGĖ KATALIKU 
KUNIGAS.

Woodland, Me,—šio utar- 
ninko naktį čia sudegė ka
talikų bažnyčia ir klebonija. 
Klebonijoj sudegė ir kun. 
LIcLaughlin.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.
• Juodgalviąf, rud

galviai, gelton- 
galviai ir balt
galviai. Prisiun
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą

SK1U s<
Jonapolio parapijos. Girdėjau, kad

I Antanina gyvena Mahanoy City, o 
'Sofija Philadelphijoj. Meldžiu atsi- 
; šaukti, kurie žinot jų adresų, prašau 
1 man pranešti, busiu dėkinga. (5)
{ Mrs. Barbora (Gruzdaitė) Kline 
i 907 Pine st., Kulpmont, Pa.

APSIVEDIMAI.

Pajieškau merginos sau už draugų, 
nesonesnės 23 metų ir nejaunesnės 
20 metu; mylėčiau kad butų laisva 
mergina ir mokėtų angliškai kalbėt. 

GEO. i Aš esu 2k metų; arčiau susipažinsi- 
BENDORAIT1S me per laiškus. (f>)
520 Wil»on St.. j F. Stakauskas,

W»terhury. Conn ' P. O. AVilson, Conn.

SIENINIAI

KALENDORIAI
1938 METAMS.

Užlaikau daug visokių rūšių ir vi
sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų parda- 
vinėt pavieniais, geros išlygos. Turi
me ir Dariaus-Girėno Kalendorių su 
jų aeroplanu. Prisiunčiame į narnos 
kas reikalauja. Viena* 25c.—5 už $1.

Z. GILEVIČIUS (-
73 Hartford Avė.,

NEW BRITAIN. CONN.

WORCESTER, MASS.

CHESNEY’S
CANTEEN

GERIAUSI ĮSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

Visokia Degtinė, Likeriai, Vynai 
ir visokių išdirbysėių ALUS.
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS! 

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS” 
pavieniais numeriais,
90 MILLBURY STREET

M’ORCESTER, MASS.

SVEIKAS IR GARBUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠBIRBYSTĖS

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

81 LAFAYETTE ST„ 
W0R( ESTER, MASS.

Bostono Skyrius, 1410 Coh-.nbia Road 

South Boston, Tel. SOUth Boston 2271.

I
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M. MICHELSONIENĖ.
TRISDEŠIMTS METŲ ATGAL ĮVYKO PIRMUT1 

NIS LIETUVOS MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS.

Šį rudenį sukako jau 30 
metų, kaip Kaune, da prie 
caro valdžios, įvyko Pirmu
tinis Lietuvos Moterų suva
žiavimas. Šito jubilėjaus 
proga Dr. K. Grinius mėgi
na “Lietuvos Žiniose” nu
statyti, kiek per tą 30 metų 
Lietuvos kaimietės gyveni
mas pasikeitė gerojon pu
sėn. Tiesa, kiek jis per tą 
laiką pasikeitė, negalima 
numanyti, nes autorius ne
parodo, kokiose sąlygose 
Lietuvos moteris gyveno to 
suvažiavimo metu. Bet įdo
mios jo surinktos žinios, 
kurios nušviečia Lietuvos

matijasi prisipažinti.
Blakių yra beveik visur ir 

os visai nenaikinamos. Mo- 
erys sako, kad blakės joms 

nieko nedarančios; mat, kai 
nuo darbo nuvargusios už
miega, tai nejaučia, kad 
blakės jas ėda.

Darbas Lietuvos kaimie- 
ę laiko prispaudęs prie že

mės. Vasaros laiku ji dirba 
•emažiau kaip 16 valandų į 
narą be jokios pertraukos, 
i pirmutinė turi atsikelti ir 

paskutinė eina gulti. Vyrai 
oopiečiais prigula ir per vi- 
urdienį pamiega, bet mo- 
erims tokiu popiečių nėra.

kaimietės valgus dabar, jau šventadieniais jos irgi turi 
30-čiai metų praslinkus po' 
pirmojo moterų suvažiavi
mo.

štai, kaip išrodo šių die
nų gyvenimas:

22 nuošimčiai visų Lietu
vos šeimų turi tik po vieną 
kambarį arba grįčią, kur ir 
valgyt verda, ir valgo, ir dir
ba, ir vištas laiko, ir visi 
miega.

Lovų neperdaugiausia; 
miega tam tikimose guo
liuose, pasikloję nešioja
mom drapanom ant suolų 
arba pripečkių.

84 nuošimčiai kambarių 
visai nevėdinama.

Kambarių apšvietimas 
per langus labai prastas.
Vakarais apšvietimas kero- 
sininėmis lempomis nepa
kankamas. Apie 12 nuošim
čių lempų visai neturi stik
lų, knatai rūksta tiesiai į. 
kambarį. Yra da namų, kur 
lempos visai nevartojamos 
—žibinama balanomis.

Apšildymas blogas, nes 
malkos brangios, pinigų 
nėra, tai kurą reikia taupyt.
Pečiai pastatyti netvarkin
gai, daugiausia iš molio 
plukti ir yra gličių visai be 
kaminų, durnai iš pečiaus 
eina į kambarį.

Švara menkutė. Apie pu
sė grįčių da neturi medinių 
grindų, žmonės vaikščioja 
tiesiai ant plikos žemės.
Moterys beveik visuomet 
basos. Giįčios šluojamos ne 
kas diena, ir šluojant sąšla
vos nevisuomet išnešamos 
laukan: dažniausia pašluo- 
jamos tik į kampą arba į pa
sienius.

95 nuošimčiai grįčių turi
parazitų.

Rūbai daugiausia nami
nio audeklo, sunkus, ne
lankstus, kliudo darbą dirb
ti ir labai nuvargina žmogų.
Skalbinių 67 nuošimčiai ga
minta namie; jie šiurkštus, 
aštrus, kartais net odą nu
graužia. 9 nuošimčiai mo
terų ir naktį miega su tais 
pačiais lubais, kuriais die
ną dėvi, ir 9 nuošimčiai mo
terų keičia savo marškinius 
tik sykį į mėnesį. Patalinės 
keičiamos labai retai, kar
tais tik sykį per 3 mėnesius, 
o kaltais da rečiau. Viršuti
nės drapanos taipgi labai 
retai valomos, o 16 nuošim
čių visai jų nevalo — nešio
ja kol nuplyšta.

Medines klumpes nešioja 
76 nuošimčiai kaimiečių 
moterų: batus nešioja vos 
tik 2 iš 100. Kitos nešioja 
vyžas arba eina visai basos.

Kūno švarumas labai 
menkas. Maudosi kas sąvai
tę ar kas 2 sąvaites tik 47 
nuošimčiai moterų. 9 nuo
šimčiai visai nesimaudo. A- 
pie 20 nuošimčių moterų vi
sai nevartoja muilo, nes nė
ra už ką nusipirkti.

Plaukus kasdien šukuoja
si tik 54 nuošimčiai moterų.
Apie 3 nuošimčiai visai ne
šukuoja plaukų.

Dantų nevalo 65 nuošim
čiai.

Utelių turinčios prisipa
žįsta 77 nuošimčiai moterų.
Gal turi ir daugiau, tik sar-

’irbti.
Maistas prastas, vienodas 

r apie vitaminus niekas De
rino. Salotos, ridikėliai ne- 
madoj. Agurkų, morkų 
raunama tik vasaros metu. 
Obuolių ir kitokių vaisiu 
nemoka žiemai laikyti. Pęi 
riemą minta daugiausia bul
vėmis, raugintais kopūstais 
r burokais.

Nėštumas ir gimdymai
oalikti “Dievo valiai.” Dak
taras prie gimdymo beveik 
nežinomas. Net ir akušerių 
pagalba nedaug moterų te
sinaudoja. Iš 100 gimdymų, 
ik prie dviejų būna akuše
rė. Visoms kitoms gimdy
vėms patarnauja kaimo 
“bobutės.”

Po gimdymo motinos gu
li tik apie 3 dienas, o ilgiau
sia—7. Ilgiau negali, nes 
•eikia darbas dirbti. Kūdi
kius žindo beveik visos sa
vo pienu. Žindo tik tada, 
kada kūdikis rėkia. Jokių 
valandų niekas nežino ir 
nepaiso.

Svaiginamų gėrimų Lie- 
uvos moterys daug nevar- 
oja: apie 50 nuošimčių prie 
orogos išgeria, o 34 nuošim
čiai visai negeria.

Apie alų tačiau moterys 
vra geros nuomonės, nes 
nuo alaus žmogus nutunka, 
gerai išrodo. Lėsumas yra 
prastas daiktas ir niekas ne
nori but liesas.

Moteries senatvė Lietu
voje yra labai liūdna. Nuo 
sunkaus darbo kaimietė 
pergreitai pasensta, o pase
nusios niekas nemyli, nors 
»i da ir dirba. Dirba sena 
moteris tol, kol liga arba 
visiškas nusilpimas nuver
čia ją nuo kojų. Ir apie 40 
nuošimčių moterų neturi se- 
įatvėje žmoniškos priežiū
ros.

Taigi, nors sukako jau 30 
metų, kaip Lietuvoje įvyko 
pirmutinis moterų suvažia
vimas, kaip pradėjo veikti 
nteligenčių moterų organi
zacija, Lietuvos kaimietės 
gyvenimas vis dar tebėra 
apverktinas.

MOKSLININKAI APIE
LIEKNĄJĄ LINIJĄ.

Žinomas Vienos profeso
rius. dr. Šiezingeris, “Neue 
Freie Presse” atstovui pa
reiškė, kad pagaliau ne tik 
tik gydytojai, bet ir kosme
tikai prieina tos nuomonės, 
kad lieknoji moterų linija 
nevisur galima. Neginčija
ma, kad ji daro įtaką mo
ters grožiui. Bet šiezingeris 
labai peikia moterų pastan
gas bet kokia kaina įsigyti 
liekna liniją. Nereikia pa
miršti, kad kiekvienos tau
tos moters kunui priklauso 
ir savos ypatybės. Moterys 
dažnai pamirštančios, kad 
svarbiausia esą patikti vy
rams, negu būti gražiai. Vy
rai vienu balsu saką. kad 
moterys jiems tik tada pa
tinkančios, jeigu esančios 
sveikos ir geros nuotaikos. 
Šios tiesos nereikią pamiršti 
toms, kurios badavimo bu
du įsigyja liekną liniją, bet 
sugadina nervus ir sveikatą.

Hollyicoodui Stinga Gražiu Dainininkių^

Scenos meno produeentai Hollvwoode susirūpinę, kad jiems stinga gražių chorisčių. Sce
nai svarbu, kad mergina butų netiktai gera dainininkė ir gražaus veido, bet ji taip pat 
turi turėti ir gražias kūno linijas. O tokių merginų nėra daug. Viena gali turėti labai pui
kų balsą, bet jos gali but nela bai gražios; kitos veidas gali but nepatraukiantis; o kita 
gyva gali išrodyt labai graži, bet fotografijoj išeina prastai. Taigi, rasti visais žvilgsniais 
tinkamą choristę labai sunku. Dėl to tūkstančiai merginų važiuoja Į Hollywoodą. bet re
ta būna priimta. Keliatas tokių laimingų yra parodyta šiame atvaizde.

ŽINIOS Iš PIETŲ AMERIKOS.
‘La Nacion” irPrensa,” 

i kiti.
“Keleivio” skaityto j a i 

turbut da nepamiršo, kaip

Argentinos valdžia patrau
kė teisman kun. Janilionį 
už žmonių apgaudinėjimą.

. Jau kad ęarsina tai gar- * ki) b k;K,
sma hetuvių vardą Piety į j/niiionis> „„ėdamas 
Amenkoje visokie is Lietu- . ,ob t
vos atsiųsti ir Lietuvos iždo fL - , Į y R , valdžia 
pinigais apmokami agentai. , -j bizniui lei.
Negana to, kad tie dyka- • j astis Janilionis 
duomai minta Lietuvą ,z- d .♦ pareiškimą,
do pinigais, bet ir Pietų A- , d pinig£
monkoje varo visokį smu- b ; , bažnyčia,
geli, apgaudrneją žmones. mi)k k, priegiauda j> ki.
O kuome pažangieji lietu- š d ; fe
viai pakelia pnes tuos ąp- £domi ti.
gavikus balsą, tai susilaukta vyriausybė d*ye. Kun.

•Janilionis atspausdino 500,- 
OOO bilietų po 1 pezą. Vadi
nasi, užsimojo surinkti pusę 
miliono pezų. Kad žmonės 
tuos bilietus pirktų, jis pas
kyrė 80,000 pezų premijo
ms arba išlaimėjimui, o li
kusieji 420,000 pezų turėjo 
riti aukščiau paminėtiems 
“labdaringiems” tikslams. 
Tokią sutartį kun. Janilio
nis ir su valdžia padarė. Lo
terija turėjo baigtis ir pre
mijos (80.000 pezų) išmo
kėtos už 6 mėnesių. Paskui 
kunigas prašė leidimo d a 6 
mėnesiams pratęsti loteriją, 
ir valdžia vėl leidimą davė.

Išėjo kiti šeši mėnesiai, o 
loterijos traukimo kun. Ja
nilionis nedaro ir žmonės, 
kurie pirko bilietus, tikėda
miesi laimėti 80,000 pezų, 
nieko negauna. V adinasi, 
jie apgauti, stačiai apvogti.

Kun. Janilionis nestato nei 
žadėtos bažnyčios, nei mo
kyklos, nei prieglaudos, nes 
pasirodo, kad surinkti už 
bilietus pinigai išeikvoti. 
Už šitokį žmonių apgaudi
nėjimą Argentinos valdžia 
paėmė kun. Janilionį už 
apykaklės ir patraukė teis
man.

Kaip rašo “Argentinos 
Lietuvių Balsas” (Nr. 364), 
tėvelis Janilionis dabar tū
lės pasirinkti vieną iš dvie
jų: arba sugrąžinti žmonėm 
pinigus už išparduotus 
loterijos bilietus, arba atsi
sėsti kalėjiman už apgavy
stę.

Gali but, kad Lietuvos 
valdžia uždės ūkininkams 
daugiau mokesčių ir agentą 
Janilionį iš Argentinos ka
lėjimo išpirks, bet padary
tos Argentinos lietuviams 
skiriaudos ji nekuomet ne- 
atitaisvs, nes ši skriauda 
yra ir materiale, ir moralė.

visokių šmeižtų ir net slap
tų įskundimų vietos polici
jai, buk tie, kurie protes
tuoja. esą “bolševikai,” 
“raudonieji” ir tt.

Argentinos lietuviai tau 
tininkai su kun. Janilioniu 
fabrikavo Įvairiausius skun
dus prieš pažangiąją visuo
menę. Iš Brazilijos lietuvių 
spaudos žinome, kad ir čia 
panašus šnipinėjimas ir įda- 
vinėjimas eina. Darbuojasi1 
Lietuvos litų dorotojai, o ki
tataučiai iš lietuvių juokiasi 
ir klausia musų: argi ir Lie
tuvoje žmonės vienas kitą 
taip ėda, kaip ir čia.

Tačiau, laikas ateina, ka
da nešvarieji darbai nuvai
nikuoja visokių šelmysčių 
autorius ir tada sveikas ko
lonijos balsas laimi.

Pastaiuoju laiku nuvaini-
----------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- kuotas tapo visokių šelmvs-
PINIGAS, PINIGAS, RUPU2E 21- ' gelbėjimą, dar Varšuvoje čių autorius, Argentinos lie- 

f ’ vi L M r 4 C >’ra savitarpio šelpimosi tuvių kolonijos kapelionasDU JA.L 3.M Ė,/vCrzl O. draugijėlė. Bet Lvovas, kun. Janilionis. Argentinos
--------------- Krokuva, o Gdynė, o Dans- vyriausybė patraukė jį teis-

Tulas Dem. “Vilnaus Žo- tais, o pasidabruotom ran- kas... man už žmonių apgaudinė-
dy” rašo: kenukėm. Ponaitis S. V-ei Kaime lūšnose skurdas ir jimą. Apie tai paskelbta net

Kada matau jaunas kai- lauktuvių neatveža, ji pati, vargas žiedi. Kaimas per didžiausiuose Argentinos
mo mergas beskubančias su grįždama namo, parsivežė, skudurais ižkišinėtus lan- laikraščiuose, kaip “La
kraiteliais Į krautuves ai Jau 3 metai auga, binkartugus duonos šaukia. Gi mies- ---------------------------i---------

pravardžiuojamas. te... Miestuos yra rūmai caį VOSIJKIU PAAIŠKI-
A. T. seniau buvo merga į dvasos ir kūnų prigeidę, yra NIMAS.

Pereitame “Keleivio” nu-

turgų arba vežiojančias- 
vedžiojančias ponų vaikus, 
kaž kokia keista nuotaika 
suveržia mintis.

Pinigas, pinigas, grošai. 
rupūžes! — norisi plūsti, 
keikti, šaukti. Gatve prabin- 
gia automobilius. Gatve be
jėgiu žingsniu pražengia 
darbininkas. Gatve prarita

prie klebonijos, Gaidėj. Kė-, skersgatt iai, yra drėgnos,
lesi kitur josios darbdavys, ta gadaosu^r^.av4s darbo mer>’> 4’tame puslapy, tilpo
su raiku “ JI’ D ranku pareikalavimo metas. » galvosūkiai. Dabar čia de-

Miestuose tarnauja tie- Prieš savaitę, važiuodamas J>a™e JM paaiškinimą. Bu
itys ir šimtai lietuviškojo tmukmiu regėjau kebąsHi
kaimo mergų. Būna, kad r . meni mergas, bu nsu - , , ...
susitaiso rubus. vieną kitą v^ai A ir B kad perdai

ė ir troka su-
vdLve pidiRd —— - —Y -e žvalgėsi pro traukinio lan- 'UJai A

k1t'a°s P,ISb S 'irSp.3!’ pS S- Važiavo Viinią. bet P^ve
maišai Gatve bėga ir niau- M tarnavo, kokia aplinka. a! š1!*— P? metų kitų 
maisas. vraue oega ir mau * . ~ . gimtoji papalepe patekės
ksi nežinomų tėvų nežinomi Gerai, jei drauge apsi - 1 - - r
vaikai. Gatve rėžosi senos klausinėja vietos, ir važiuo- 
murzlinos žydės rėksmas :• jama tiesiog prie darbo. Bet 
“co sprzedae, co...” yi painu, kai tenka eiti iš

Pinigas, pinigas, grošai, buto į butą ir klaustis ir siū
lytis. Siūloma prekė ne
brangi... Visų pirma žiūri
ma mergos augumo, sveika- 

Restoranuose vingiuoja Įtos liudijimo ir tt. Be to ir 
susvaigus muzika, bažnyčių Vilniuje regėti žmonės, ku-

lupuzes; — jie šiandien su
ka visą gyvenimo mecha
nizmą.

varpai kviečia varžytis uz 
išsigalvotą pomirtinį gyve
nimą. Tuojaus visai sutems, 
į gatvę bus išneštos nakti
nės prekės...

O močia kaulėtais pirš

le kiekvieną iš kaimo atvy
kusią moterį lydi godžiu 
žvilgsniu, ir klausia: “gal 
padėti, gal... mano tėvas, 
mano motina...”

Šią vasarą ir Dūkšto mies-
; tais šukė rišulėli ir ašaromis .elin buvo atvykę 3 balto

sios vergės. Anot žydo N., 
viena linaakė lietuvė. 

Pavasarį Pavydėj dvaro 
kuokštelė: tu ti sutirpsi, kai į bernai suruošė kuokynę. Pa- 
gniauždelė; kas šventelę riovių parekupčikas B. Jo- 
gailiai rykiuosi...” į sel atvežė ir žmogienos. Ga-

Metai greitai bėga. Įvai- Įima buvo užsimokėti ir 
rus rūpesčiai ateina ir pra-. grūdais, ir drobe, ir... kuo 
eina. Veidai gi kas kartas kas turi. Taipgi be lietuvės 
labiau apeina raukšlėm. Ki- neapsieita.
ti net ir pranyksta. Lyg ak-1 Vydžiuos K. B-wicz mo- 
muo mestas jūron.

tas pačias ginų 
akis ir skruostus, kurie da
barties metu dar aušra rau
sta ir kvepia rastais dirvų 
dobilais?

Nr. 2.—Jonas turėjo kirs-
žalsvumo « tas vielas 9 kartus kad 

padarius iš jų 11 virbalų.
Nr. 3.—To farmerio lau

kas guli į nlus nuo kelio. Jo 
tvora eina šiaurės-pietų
link.

Nr. 4.—Kuomet automo-1 Daugelis lietuvių katalikų, 
biliaus ratų padangos midi- kurie pardavinėjo kun. Ja- 
la, jie sukasi greičiau ir to- nilionio loterijos bilietus,

.—------ . . _ dėl spidometras parodo tapo išvaryti iš darbų. Ir
J. P. Gintui. — Maikio tė- daugiau mylių, negu ištik-1 argentiniečių visuomenėje

vas taria draugui nuoširdų ruju vra. " ‘ Į susidarė tokia opinija, kad
ačiū už pinigus. Sako, da- Nr? 5.—Tinkamai sutvar-; lietuviai yra apgavikai, 
bar galėsiąs prisidėti tikrai kytas sakinys iš tu palaidu klastingi ir pasitikėti jais 
generoliškus padnackus. žodžių bus toks: ‘Baigiant negalima. Tai yra didžiau-

REDAKCIJOS

ATSAKYMAI

iškarpas.
A. Antanauskui, Kuboje.

—Prisiųstos iškarpos iš fa
šistinio “Musų Krašto” ne
spausdinsime, nes ir tamsta 
pats sakai, kad tai “durnas 
Smetonos garbinimas.”

60 RUSŲ LAKŪNŲ IR
MECHANIKŲ NUVYKO 

KINIJON.
Japonų žiniomis, šiomis 

lio mestas jūron. j terims, norinčioms išvažiuo- dienomis Kinijon atvyko j
?• .9*. ( l\irr.sės valse.) ti į miestą, už 7 zlotus pa- 60 rusų lakūnų ir šarvuotų i 

vežimų mechanikų.

miešė seną dainą: “tu ti ne- 
sirpsosi, kai šlaite uogelė; 
tu ti sūdžiusi, kai šieno

duktė išėjo Į Varšuvą. Iš sy
kio ir rašė ir skarą atsiuntė. 
Seną, motinos mergautinę,

tarpininkauja. Be 7 zlotų, 
būtinos ir 2 fotografijos: 
veido ir liemens.

ir dar naują, tokią žieminę, “Illustrowany Kuryer Co- 
vėjų vėjai neprapustų. Po1 dzienny” darbo jieškančių 
pusės metų užsigeidė Fran- mbrikoj rašo:
euzijon. Motina paverkė ir “Mloda, zdrowa, przys- 
leido. Išvažiavo. Žmonės tojna poszukuje zajęcia 
dar ilgai kaustė liežuvius vi- gospodyni, ewentualnie do- 
sokiais gandais. mownicy, najchętniej na

Kas metai neša ji 2 zlotus plebanii lub we dworze.” 
mišioms ir 50 grošų šv. An- Vienas Varšuvos medici- 
tanui, deja, duktė neatsi- nos laikraštis, tarp kita ko, 
randa. rašo apie šitokį “smagumų”

S. V. (Kazytiškio parap.) reklamavimą... Iš ryto pilie- 
Vilniuje tarnavo. Prie po- j tis randa pašto dėžutėj mer

ginų nuotraukų ir paskati
nimų: “bialorusinki, litwin-

Jurgiui Klimui—Ačiū už mums vakarieniauti, atėjo 
kaimynas ir sako: “Vyrai,
rytoj važiuosime žuvauti.

šia musų išeiviams skriau
da, kokią tik galima įsivaiz
duoti.

LIETUVIŲ LAISVES MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1937 MCTAMS.
Jos>. Mačiulis — oirmininkaa,

906 Prescott St. Waukejjan, m.
J Kužinskas — pirm. pagelbininkas,

821 Prescott st., Waukegan, IIL 
Suzana Gabris—nutarimų rašt.

730 McAlister avė., Waukegan, FU. 
Emilija Kernagis—turtų rašt.

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

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

J. Petraitis, D. Lauraitis.
Knygiai:

K. Dambrauskas, A. Marcinkus.
Maršalkos:

J. Sereikis, P. Vaitekūnas.
Susirinkimai būna paskutinį nedei-

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotą puikiu paveikslą. 
223 pusi. didžio, apie 150 įvairią eilių, tinkamą 

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS 
DARBO VALANDAS.

NUO

nų. Ponaitis ir dabar atva
žiuoja vasarą svečiuosna
pas poną M. Atvažiuoja su ki, lotyszki, niemczynki... 
pačia. Pačios rankos apie Į Dar Vilniuje atsidūrusi 
riešą ir apie alkūnę apkabi- lietuvė moteris randa savos 

tnėtos, bet ne karvių brunk- i visuomenės paramą ir pa-'Adams sta., waukee»n. ul

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS. ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

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

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

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

“KELEIVIS"
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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No. 45. Lapkričio 10 d., 19;

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos LaikraiČių.)

KELEIVIS, SO. BOSTON Septintas Puslapis

APIE “PANELES" KAUNO 

VIEŠBUČIUOSE.

“Lietuvos Žinių” bendra
darbis Ripka rašo, kas da
rosi šventojo Kauno viešbu
čiuose. Pasiklausykit:

Du Lietuvos piliečiai
užeiname i viešbuti pernak- kai?... 
voti. Viešbutis Laisvės alė- Pagaliau 
joj. Aukšta, pablyškusiu išeiti.

Įbėga blondinė.
—lr vėl verki. Bėk tenai 

šaukia! — sučiauškėjo ji ir 
tučtuojau prie musų prisė
do. — Tai kaip, burbuliu-]

mes turėjome

veidu tarnaitė mums paro
do kambarį.

—Kiek už kambarį?
—Visaip... — ji šypsosi. 

—Jei ponai nakvosit, tai 8 
litai. Jei šiaip...

-Kas gi “šiain?”
dur-—Negi ponai toki 

niai. Yra panelių...
—Kaip tai?
—Už kambarį bus po 5 

litus, o panelėm pagal susi
tarimą...

—Tai pas jus panelių
yra?

—WiedomtL 0 kur jų 
nėra? Tik pas mus gražiau
sios.

Tarnaitė žvelgia į mudu, 
lyg perkainodama. Jos ru
dos akys blizga.

—O ar aš ne panelė?... 
Tik bijau šeimininkės. Mat, 
policija. Na, tai ponai ar 
duodat savo pasus, ar ne?

—Nerustauk, — sakau,— 
šnektelėsim. Ar senai čia 
tarnauji?

—Šnekėtis, ponai, nėra 
laiko. Šnekų nevalgysi

Vakare nuvažiavome prie 
stoties į vieną viešbuti.

—Panelių pas mus nėra, 
—kategiriškai pareiškė sto
roka moteriškė.

—Mes norime gauti tik 
kambarį.

—Žinome, ponai, neuž- į 
kalbinėkite dantų, — nusi-j 
šypsojo, bet įleido.

Nespėjome užsirūkyti — ] 
Įėjo tarnaitė. Aukšta švie-i 
siapiaukė, kukli.

—Ar, ponai, nakvosit?
—Ne. <
—Tai kaip?...
—Pabūsim, pasišnekė

sim ir išeisim.
—Gal but... Aš tai ne pa

nelė... Pakviesiu kitą...
Įėjo tikra ‘'panelė.” Nusi

Paskutinis Pamokslas.

Haj Amin EI Husseini, Palestinos arabų dva i>-;as vada.*, 
pažymėtas čia juoda rodykle, sako Jeruzalėj paskutini , 
mokslą savo šalininkams, kurstydamas juos nenusileisti 
žydamz ir Anglijos valdžiai. Pasakęs tą par Aslą, 
pabėgo iš Jeruzalės ir pasislėpė. Dabar angių policija 
jieško. Jis yra kaltinamas sukurstymu arabų ; rie ‘ 
šaudymo, žmogžudystės ir banditizmo.

ŽALINGOS SAUSROS 
APIE MARIAMPOLĘ.
Kalvarija. Nepaprastos 

šįmetinės sausros ūkinin
kams pridarė daug įvairių 
nuostolių. O dabar sausros 
grasina žiemkenčiams pasė
liams. Pav., normaliais me- 

. . „ j tais žiemkenčiai sudvgdavo
dažiusi, kaip “licyna, su per 4—5 dienas, o šįmet jie 
papirosu dantyse, įžūliom nesudygsta net per 3 sąvai- 
drąsiom akim. _ . tęs. Daugelyje vietų, sudy-
, —Lakas, ponai. Bet jusį gę, pradėję žaliuoti žiem-

. .. ikenčiai ima vysti, gelsti.
—O kodėl pirmoji pabė-yuo ūkininkai labai susiru- 

go?— paklausė mano drau- ;pįnę.
gas.

Šypsosi. Tuo tarpu duris ne|^
pravena kita, žymiai jau
nesne, blondinė.

—Eikš čia. Ponai fun- 
dys,—sako pirmoji.

Įeina.
—Jus, burbuliukai, tur 

but, iš Klaipėdos. Nematyti, 
—drąsiai užkalbina blondi-

Klierikai Atsisako GEN. ŽELIGOVSKIO PROGRAMA.

“Su Velniu Kovoti: Kaip jis siūlo pagerinti Vii- tunus ir kitus jų imsies ap- 
nijcs ūkininkų gyvenimą, i gavikus.

5. Veterinarijos ambulan- 
Ligi šiol veterinaras te-

Jie nori geresnio maisto.
Juos kaltina “liaudies fron- Generolas Želigovskis. .

la” ir “bolševizmu.” kuris atplėšė Vilniaus kraš- |įįt j kl.ities mie.
(224 » “H® pet“y.°s “-l-ijunge ; ,. į.

vena „^„an™ . .ia kaip tik po kaimus. Pas-
“Lietuvos

. ii prie Lenkijos, dabar gv-!ir.) isspausdmo (domų vie- nedideJliam dvarJi,

ATLAIDA! SU .MUŠTY
NĖMIS.

r.o klieriko laišką iš kunigų 
; eminarijos. Pasorodo, kad 
klierikai baisiai prastai 
maitinami seminarijoj. Kai 
'ie pradėjo skųstis dėl mai- 

• to niaurumo, tai jiems pa
uškinta, kad “kūną reikia 
marinti, tuomet lengviau 

Į bus su velniu kovoti.” Bet 
klierikai su velniu kovot ne- 

įmu- ir paskelbė bado streiką.
:■ .••< min iri) vyriau

sybė apšaukė juos “bolševi
kais,” organizuojančiais se
minarijoj “liaudies frontą.” 

štai to laiško ištrauka: 
“Pagaliau ilgai kentęs 

; -eminarijos auklėtinis pra- 
įbilo. Neatsižvelgiama? Ba
do streikas! Nekėliam nė 
mažiausių ovacijų šefui pei 
vardines. Kaip čia džiugau 
i, kai dūšioj ir viduriuos 

“tamsu.” Reaguoja... Įsižei-

kutiniu metu gyvulių stipi
ntas — dažnas atsitikimas. 
Pav., arklio stipintas (200— 
300 zlotų)— valstiečiui pei
lis pakaklėm

6. Liaudies namas, biblio
teka ir skaitykla.

7. Skolinamosios kasos. 
Čia galima butų kiekvienu

palei Turgelius ir uoliai se
ka ūkininkų reikalus. Vil
niuje nesenai įvyko Vilniaus 
ir Trakų apskričių viršaičių 
suvažiavimas, kur dalyvavo 
ir Želigovskis. Jis pasakė 
ilgą kalbą, nušviesdamas 
dabartinius valstiečių var
gus, ir pasiūlė įsteigti visą 
eilę įstaigų bei agentūrų, atveju pasiskolinti zlotą ki- 
kurios galėtų palengvinti' tą. pasiskolinti be paluka- 
žmoniu gyvenimą. pŲ-

Kaip praneša' “Vilniai*. 8-Namų statybos medžią- 
Žodis” (46 nr.), Želigovs-’~GS(46 nr.),
kio programa iš 10 sekančių 
punktų yra tokia:

1. Ūkio reikalų instruk
torius. Vadinasi, agrono
mas, kuris globotų visų \ als- 
čiaus gyventojų žemės ūkį.

2. Kooperatyvas, kurio 
paskirtimi butų — supirkti 
kaime visa pardavinėjimui Į 
skiriama ir parūpinti mieste

” rinka.
Ligoninė. Bent kelios

Ukmergės apskrity, šir- --;žia... Tardymas. Mums 
vintų apylinkė] rugsėjo mė- prikiša “liaudies frontą, 
nesy yra labai daug atlai- Štai tardytojas ir iš užsie
nių: šv. Lauryno, šv. Kry- nio. Nemoka lietuvių k., bet lovos. Kaime ligota, ir tai
žiaus, Mato ‘ ' 1 . ..... .
kolo arkang
pamaldos. O atlaiduos, kaip
neišgerti. Žmonės bėdavo- komunizmu... Kaip tikras 
ja, kad valstybinė perbran- italas. Dabar, po atostogų, 
gi,—reiškia, reikėtų pada- gyvenimas eina kažkaip 
ryti pigesnės... Tai valio i judriai. Šis tas pakeista, 
krumus. Tik nelaimė, kad “Vieną dieną, prieš sa-1 palydoves, 
jau samagonščikams nesise- vaitę, gerokai nustebom, Į Jei valsčiuje butų 
ka, policija su akcizininku negavę “XX amžiaus.” Mu- nė (lėšų, kurios skiriama

OO.

kęs. Tifusas, adra, tracho
ma, džiova — kas ir suskai
tys tą ligų virtinę — kaimo 
gyventojo neatskiriamas

dirbtuvė, šiandien, iš 
liesų, keblu kaime: medžias 
brangus ir plytos brangins, 
o negyvensi gi žeme pasi
klojęs, dangum apsiklojęs.

9. Durpynų sunaudoji
mas.

10. Teisiški patarimai. 
Dabarties metu valstietis, 

■ ieškodamas teisiškų pata 
rimu. įkliūva visokių sukčių 
ir išnaudotojų pinklėsna.

“Vilniaus žodžio” redak
ciją mano, kad Įvedus šito
kią reformą, Vilniaus kraš
to žmonių gyvenimas žy
miai pagerėtų.

KALĖDINĖ EKSKURSIJA
i LIETUVA

Tai pasivyk. Anoji dur-

Panelė atsisėdo ant girgž- __ ____ _ _
dančios kėdės ir “paslaptim jame ■'Kalne,”" darbininkas k. 
gai ėmė pasakoti, viešbuty pranas Vancevičius nudurė ?

ngoni-

netarnaujanti, bet gyvę- 
nanti.

—Nemyliu vyro. Pame
čiau ir gyvenu iš “procen- 

— kalbėjo ji ciniškai,
ne. — As geriu tik krupni- prisispyrusi melavo ir darė 
ką. Gerai. Duokit pasus, as man šlykštų, aistrų sumai-
tuojau... gytą žmogaus ispudi.

Išbėga blondine svpsoda- ‘ ‘
masi, padariusi reveransą, o

savo darbdavį Kazį Dimin- 
skį. Diminskis turėjo gara
žą ir taisė automobilius, o 
Vancevičius dirbo pas jį 
kaip darbininkas. Suimtas „ .
Vancevičius teisinasi, kad Visiems užsieny gyvenantiems

Motėjunų kaime ir kt. Rei- dar ir iš “Lietuvos Žinių’bgonies artimieji namiškiai), 
kės už tai “pakutavoti,” o persispausdinąs. Kuo čia tai jau rastųsi atrama iš- 
šeimynos pasiliks ubagais, mes kalti. Buvo kilęs tylus kopti iš šiųdienės nesvei- 
Be to, per atlaidus buvo ūžesys. Vyresnybė greit pa- katos.
daug sužeistų, sužalotų as- ti reikalą sutvarkė. Čia mes 4. Vaistinė. Valsčiaus vai- 
menų. lyg juntam ir savo balsą, stinėje vaistas nebebūtų

skaitymąsi su mumis. Pa- prabanga ir valstietis ne
žiūresniu jieškotų išganymo pas šep-

mudu vėl su pirmąją lieka
mos.

—Šitos tai pasisaugokit, 
—sako tarnaitė. — Ji tar
navo pas vieną direktorių ir

VISAI BAIGIA IŠGAU
DYTI ŽUVIS.

Pilviškiai. Pnes keliolika 
metų, kol Šešupėje niekas 
negaudė žuvų su gantais 

didžiausio-vaiką susigavo. Pas mus da Lt?^icomis), s:_ 
nesenai. Negalima žinot... J> Suvalkijos upe buvo pa- 
Duokite parūkyt. Rankamai žuvinga ir net su

—O tamsta iš kur? paprasčiausiomis meškere-
mis kiekvienas pasigaudavo 

. ,s dangaus. Pamany- pakankamai žuvų. Tačiau
kit, koki jus mandagus. Ar tuojau pO didžiojo karo, 
pažįstat poną X. (Pavardes pradėjus gaudyti žuvis su 
nerašau). As tarnavau jo g-antais ir tokių žvejų dau- 
seimoj ir jį mylėjau. Kai nu- gjau atsiradus, žuvys kas- 
sibodau - mane išvijo. Pri- meį vjs ]aĮ)jau jr labiau ma- 
siekiu, padalysiu jo veidą žėjo, o paskutiniais kele- 
kaip rupuzę. ..... riais metais kai kurios žu- 
„ Mergina ėmė kalbėti kar- ^-s jrvįsaj išnvko (skersnu- 
stai ir kerštingai. Lzmireo kiai)> 0 kitOg baigia nykti 
mus raginti dėl pasų. L z- (šapalai, ešeriai ir tt.). Šį- 
mirso ir seimininkę. met vjgaj mažai lyjant Še

Diminskis nesumokėjęs jam lietuviams „Lietuvos Žinios* 
algos, todėl jis perpykęs metams tik 6 doleriai, 
iam kaltu

PRIVISO DAUG VILKU.
Alsėta, Rokiškio valse.

_. . , . smogęs į nugarą. Norėdami palaikyti ryšius su už- Paskutiniu laiku šiame miš-
Diminskis mirė vietoje. «t«oy gyvenančiais lietuviais, mes nu- ke pradėjo rodytis daug vil- 

tarėme mūsų dienraščio prenumerata kų. kurie išplauna ūkininkų 
skaityti tik tiek, kiek mums apseira gyjg jj- gąsdina moteris irNUGRIAUTI SANDĖLIAI,

Akmenė, Šio rudens pra
džioje užmiesty nugriauti 
Akmenės valsčiaus du dide
li sandėliai. Kaip seneliai 
pasakoja, tie sandėliai buvę 
pastatyti rusų vergijos lai
kais: juose buvo laikoma 
viso valsčiaus gimdų atsar
ga, kad ištikus nederliui ne
badautu valsčiaus gvvento- kuris metams tekastuoja uk « dole

Juos turėdavo pripilti riai; pusei meį 3 doleriai'
-r 1 Jei vienai šeimai per

ekspedicija. Todel, visus kviečiami 
išrašyti populiarų demokratiškos pa 
kraipos dienraštį

vaikus.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knvp?a,

MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legendas apie Kristų, 
kaip jisai buvo {dievintas, ir kaip 
tapo Dievo sunumi.

TIKIME J KRISTŲ, todėl turime 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. Žinosite kaip krikščionys pasisa-

ūkininkai, papenėjusius glu
dus pavasari išdalindavo, o

n7 ■ ..

BALTASIS ŠVEDU 
LAIVYNAS 

NEW YORK—KLAIPĖDA 
(Per Gothenburgą, Švediją) 

IŠPLAUKIA Iš NEW VORKO 

DROTfNINIiHOLM !.;p. IS 
GRIPSHOLM Gruodžio 8PARDUODU LIETUVIŠ

KUS BALANDŽIUS. Sutaupysi pinigą pirkdamas 
laivakortę ten ir atgal.

Ekskursijų brošiūrėlė ir kaino
raštis, gaunama nemokamai pas 
visus musų autorizuotus laivakor
čių agentus, arba

Swedish American Line
154 Boylston St., Boston, Mass.

Uruguay'aus Lietuvių 
Socialistinės .Minties

“Naujoji Banga"

Juodgalviai, rudgalviai

I )arL*ci! nki) 
Laikraštis

vino nuo pagonų pasaką apie Kristų, galviai. PrUiunčiu j visas dalis Su 
brangu — Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar vienytų \ aistijų ir j Kanadą.

krikščionys vadina pagonis bedie-susidėkit dviese ar trise.
Mes norime, kad „Lietuvos Žinios* viai,s- /trasi.t5 kad. n.et B.ib.hj.a ?e“* 

nidtmi i cnndSlinc x , . - no kada Kristus gimė, mirė ir kadaTUtienĮ Į santieuus luieciavo būtų skaitomos viso pasaulio lietuvių buvo nukryžiavotas.
atiduoti naujo derliausi

APVOGĖ NUMIRĖLĮ.
Alkiškių bažnytkaimy,

___ ___  _____ — Mažeikių apskr. rugsėjo 24
Gal jus iš tikrųjų klai- šupė yra labai sekli, ir žve-.J naktį latvių kapinėse rasta:

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

nas, Gedimino 38. Lithuania.

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, ILL

KAZ. GARBAl SKAS. 
214 Alder SL, 

TVATERBURY, CONN.

Išeina du kartu per mėnesį. Lai- 
ir gelton- džia Urug. Soc. Part. Liet skyrius.

“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo
se ir Kanadoje kamuoja 1 doleris. 

Adresas: N. BANGA
C. Paraguav No. 1480,

MONTEVIDEO URUGUAY.

pėdiškiai? Sako, ten galima jai su gantais turi galimybių 
darbo gauti. Prirodykit. Į- sugauti paskutinius žuvų li- 
grįso viešbučiuose tarnauti! kučius. Dėlto ir nenuostabu, 
Visokiom ligom apkrečia, o kad šįmet tarp Naumiesčio 
paskum nužudo. Skaitot lai- ir Pilviškių žuvys negirdė- 
kraščius: čia viena, čia kita tai sumažėjo, kadangi žve- 
nužudyta. Dėl ko? Neva dėl iai su gantais jas jau visai 
meilės, o mes žinom... Aš baigia išgaudyt ir, reikia 
jau suprantu, kad tamstos manyt, kad dar po metų ki- 
nepasiliksit. Duokit bent tų. jų ir visai neliks, 
penkliti. Batelių neturiu.
Septynios seserys ir brolis 
Žasliuose... Badauja. Nu
siunčiu motinai...

Iškrypo jos veidas. Akys 
ašarom pasriuvo. Nuoširdus 
ir skaudus žodžiai biro iš 
burnos, papirosas virpėjo 
rankose.

—Nepasiliksit? Daugelis 
taip padaro. Paplepa ir išei
na. Paskum nors į žemę lįsk.
Šeimininkai lauk išvaro. Sa
ko, nemoki svečių užbovyt...

—Tai tikrai iš Žaslių? — 
klausiu, duodamas penkis 
litus.

—Tak... Namuose trys 
hektarai žemės ir aštuonetas 
vaikų. Aš vyriausia. Nusibo
do bulvienę srėbti, atvažia
vau čionai... Nei nerašau, 
kur esu... Nusiskandinsiu, ir 
tiek !...

L

iškastas lavonas. Piktada
riai iškasę karstą atidarė ir 
visus drabužius nuvilkę, nu
movę pusbačius ir kojines. 
Spėjama, kad tai katalikų 
padaryta iš keršto.

Kretingos valsčiuje kai- 
kuriuose kaimuose užaugo 
3 metrų kanapės.

Kalėdinė
EKSKU RSIJ A

Į LIETUVĄ
LAIVAI IŠPLAUKIA
EUROPA
NEW YORK
HAMBURG
EUROPA

Iš NEW VOKO:
Lapkričio 27 
Gruodžio 2 

Gruodžio 9 
Gruodžio 16

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

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBDBG-AMERICAN IINE^S
M3I0RTB SEEMAN 1L0TD

BOYLSTON ST., BOSTON, MASS.

Pažangiejie Amerikos
Lietuviai!

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

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

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

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

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

voje metams tik 16 litų. pusmečiui 8 litai. Amerikoje 
metams $4; pusei metų $2.

Adresas:

ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

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

• -ii

■

Senovės Lietuvių žinyčis

252

•3X-- -

ri

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

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

KELEIVIS, 253 Broadvvay, So, Boston, Mass.
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KELEIVIS, SO. BOSTON No. 13. Lapkričio 10 d., 1937.Aštuntas Puslapis

5 GRUODŽIO BUS 
TONO APSKRIČIO

FERENCIJA.

BOS-
KON-

NAUJIENŲ” REDAKTO
RIUS ATVAŽIUOJA.

Tą pačią dieną Įvyks ir Mi
ko Petrausko muzikos 

koncertas.

Bostono Apskričio Lietu
vių Draugijų Komitetas Lie
tuvos demokratijai ginti 
šaukia metinę konferenciir 
5 gruodžio, kaip 11 valandą 
lyto, South Bostono Lietu
vių Salėj, E ir Silver gatvių 
kertėj.

Konferencijoje bus duot’ 
raportai iš šių metų veiki 
mo. bus numatyti planai 
ateities veikimui, bus ren 
karna apskričio valdyba.

Į konferenciją yra kvie 
čiami visi kolonijų komite
tai, o kur tokiu komitetų da 
nėra,
ir kuopos prašomos paskirt’’ 
ir atsiųsti savo atstovus tie
siai konferencijom

Daugelio organizacijų 
valdybos bei jų adresai šiam 
komitetui nežinomi ir mes 
negalim tiesioginiai Į jas 
kreiptis, todėl šis pakvieti
mas prašoma laikyti oficia
liu pakvietimu. Mes kvie
čiame visas SLA. ir LDS. 
kuopas, Lietuvių Metodistų 
Žinyčių, Moterų Ratelį, Mo
terų Apšvietos Dr-ją, visus 
kliubus. LSS. kuopas, ALD- 
LD., LDD 21 kuopą, Vytau
to draugiją, Sandaros kuo
pas ir tt.

Visi, kaip vienas, Į gražų 
vieningą darbą! Petys i pe
tį, ranka Į ranką—ir mes 
pasauliui įrodysime, kad A- 
merikos lietuviai dar gvvi ir 
moka dirbti vienybėj už 
Lietuvos laisvę.

Jei kurios organizacijos 
dėl kokiu nors priežasčių 
da negalėtų prie Bendro 
Draugijų Komitetu prisidė
ti. tai prašomos atsiųsti savo 
atstovus tik kaip tėmytoius. 
Jie bus priimti kaip tikri 
broliai ir galės dalyvauti pa
tariamuoju balsu, o parva
žiavę atgal galės savo orga
nizacijoms paaiškinti, kaip 
Bendras Draugijų Komite
tas darbuojasi Lietuvos ir 
lietuvybės labui, ir kas jo 
yra jau nuveikta.

Konferencijai pasibai
gus. toj pačioj salėj vakare' 
Įvyks didelis kompozito
riaus Miko Petrausko muzi
kos koncertas. Dainuos ir

Dr. Grigaitis kalbės Nor- 
wocde. Cambridge’uje 

South Bostone.
ir

“Keleivy” buvo jau rašy- 
a. kad apie 20 šio mėnesio 
Bostono apylinkėj lankysis 
Dr. P. Grigaitis, vyriausis 
‘Naujienų” redaktorius iš 
Thicagos. Dabar tenka pra
nešti, kad ta proga Lietuvių 
Socialistų Sąjungos kuopos 
uošia svečiui trejas prakal
bas šioje apylinkėje.

Lapkričio 20, subatos va
karą, prakalbas ruošia Nor- 
voodo socialistų organiza
cija. Jos prasidės 7 valanda. 
Lietuvių Svetainėj, prie 13 
"t. George avė.

Lapkričio 21 dieną, ne- 
tai draugijos, kliuba’^ėldienį, kaip 2 po pietų.

draugas Grigaitis kalbės 
Cambridge’aus lietuviams 
‘salės adresas mums da n?- 
briduotas).

Tą pati nedėldieni. 21 
’apkričio, kaip 7 vakaro, 
brakalbos bus South Bosto
no Lietuvių Salėj, E ir Sil
ver gatvių kertei.V «/

‘‘Naujienų” redaktorius 
užtruks Bostono apylinkėj 
3 ar 4 dienas. Jis sustos čia 
.ykdamas i Nevv Yorką, kur 
socialistai taip pat rengia 
iam prakalbas (Brookly- 
ne). Iš New Yorko drg. Gri
gaitis pasieks Philadelphiią, 
Scrantoną, Baltimorę, Pitts- 
burghą, o gal ir kitas kolo
nijas aplankys.

P. S.—Ši žinia buvo jau 
oarašvta, kaip iš Lavvren- 
ce’o gauta žinia, kad ir te
nai socialistai nori surengti 

“Naujienų” redaktoriui pra
kalbas. Tenai jis galės kal
bėti tik 22 arba 23 lapkri
čio.

Tcbin išrinktas Bostono 
majoru. Curley apsiverkė.

Pereitą sąvaitę Bostone 
gyventojai rinkosi save 
miestui naują majorą ir kai 
kuriuos kitus tarnus. Į ma
joro vietą “runijo” net 6 
kandidatai, nes tai labai 
pelningas džiabas. Rinki
mus tikėjosi laimėti Džim 
Curley. senas ir gudrus ai
du politikieris. Jis buvo pa
sisamdęs beveik visą Bruns- 
wicko viešbuti savo “perga
lei” celebruoti. Buvo privež
ta daugybė šampano; cigarų 
:r nasamdvti net du benai. 
Balsus suskaičius, Curley su 
savo genge butų jau trium
favęs, kad visas Bostonas 
drebėtų. Bet skaitant bal
us. Maurice Tobin. vienas 

:o oponentu, pradėjo imti 
viršų. Curley pabalo kaip 
skepeta, o jo lunos ėmė dre
bėti. kad ir žodžio ištarti jis 
negalėjo. Kai apie 11 va- 
’andą iau galutinai paaiškė
jo. kad Tobin išrinktas, per 
surambėjusi Curley’o veidą 
pradėjo ristis ašaros, o jo 
luktė pradėio balsu žliumb- 
i. Galų gale Curley visai 
-usmuko ir jo adjutantai iš
vedė jį iš auksuotos hotelio 
’-alės prilaikydami iš abiejų 
pusių už rankų. Nereikėjo 
nei muzikos, nei paradu.

Majoro rinkimų daviniai 
buvo tokie:

Tobin ................. 105,259
Curley ................ 80,209
Nichols .............. 55.237
Folev ................. 28.557

Drg. Kubiliūnas davė gerą Malonus prisiminimai.

koncertą. Spalių 31 draugei Uršu-
Pereitą nedėldieni, kaip lei šurilienei ir J. Šurilui

3 po pietų, South Bostono būrelis draugų surengė jų 
Lietuvių Salėj buvo draugo 30 metų ženybinio gyveni- 
t - mo sukaktuvių proga neti

kėtinas vaišes. Dr-gė Šuri- 
'ienė aktyviai dalyvauja 
darbininkiškame judėjime 
ir augina pavyzdingai savo 
šeimyną. Dukrelė priklauso 
prie Laisvės choro, darbšti 
ir energinga mergaitė pa
žangiųjų veikimuose. Su

dirba dirbtuvėj kaip me- nūs priklauso prie LDS. 
chanikas ir dainuoja tik Laike vaišių buvo įspudin- 
prie progų. Bet publika gų pasikalbėjimų, prie pro- 
•nėgsta ji geriau, negu ko-gos dalyviai tose iškilmėse 
kius profesionalus, kurie nepamiršo Lietuvos politi-

Igno Kubiliuno koncertą 
kuris sutraukė nepaprastai 
daug publikos. Atvykusiem 
truputį po 3-jų. jau nebuvo 
salėj vietų. Sėdynės visos 
užimtos ir visi takai pilni 
buvo stačių žmonių.

Drg. Kubiliūnas nėra pro
fesionalus dainininkas. Jis

afišuojasi kaip “operos ar
tistai.” Tą parodė ir perei
tą nedėldieni sausakimšai 
prisigrūdusi Lietuvių salė.

Koncertai dažnai būna 
monotoniški. To negalima 
oasakvtį apie buvusi Kubi- 
'iuno koncertą. Jame nebu
vo nuobodaus m >rr. nto. 
Kiekvienas numeris buvo 
gražus ir gyvas.

Dainininkams pianu a- 
kompanavo p-lė Žukaus
kaitė.

Prie Kubiliumi baritono 
’abai gerai tiko Adelės Mic
kevičiūtės soprano. P :ė 
Mickevičiūtė labai gražiai 
išrodė ir puikiai dainavo. Ji 
labai pukli, nesigiria ir nesi
stengia “pasirodyt.” Publi
kai tas patinka. Mat. žmo
nės nemėgsta tokių, kurie 
giriasi savo “mokslu” ar 
“žinojimu.”

Koncerte dainavo Laisvė 
šoki

niųs kalinius paremti. Au
kavo šie draugai:

Po $1: Ignas Kubiliūnas, 
Kardina Caspar ir Tadeu
šas Mužrimas; po 23c.: M. 
Masteikienė, J. Burba, A. 
Stašis, F. Vaigauskas, E. 
Burba, Mrs. Pemickas, B. 
Čuberkis ir Mrs. Kavoliu- 
nas: po 50c.: Mrs. Sabulis, 
Uršulė Šurila, J. Šurila, A. 
Phillip, M. Phillip ir L. Tu- 
kis: po 10c.: M. Ruplėnas ir 
3. Vaigauskas; 15c. davė F. 
Geidamovich. Viso $8.35.

J. Burba.

Santosusso ....... 2,890 . „
•R,.prt ^59 ichoras ir šoko

.................... 'Į kai. Programą
Policmanas nušautas 

seno revolverio kulipka.

Steito ekspertas pripaži- i 
no, kad kulipka, kuria bu-J 
70 nušautas policmanas J 
Henry Bell iš Nevvtono vra 
*■0 paties automatiško šau
tuvo, kuris buvo atrastas

rusai
vedė

Radio programa.

Sekantį nedėldienį, lap
kričio 14, Bostono lietuvių 
radio programa per stotį 
WORL (920 kil.) kaip 9:30 
ryto bus sekanti: (1) Trijų 
žvaigždžių orkestrą iš Hud
sono; (2) Ona Baltrus, dai
nininkė iš Auburn, Me.; 
(3) Robertas Odickas, dai
nininkas iš So. Bostono.

Permanent HTzcc
IR

PLAUKŲ DAŽYMAS
Užtikrintas Moderniškame
CASPERS BEAUTY 

SALON
I. STREET, arti 1-th Street, 

BOSTON,

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETI VIS GYDYTOJAS 
Valandų*: 2-1 ir 6-8

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 11 Ali VARI) STREET 
kauip. lnmati st. arti Central *kv. 

C AM Kiti DU E, MASS.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
187 SUMMER STREET, 

LAMRENCE. MASS.

Apipiešė South Bostono 
bravorą.

Pereitą sąvaitę ginkluoti 
banditai užpuolė Harvard 
Brevving Company sandėlį 
prie 340 C st., South Bosto
ne, išplėšė $2,000 ir pabėgo. 

<Vgą Užpuolimo metu sandėlio 
jfise buvo du tarnautojai. 

p.Įė Banditai atkišo revolverius!

83 I. S 
SOUTH

Tel. SOUth 4645
MASS.

Tel. SOUth Boston 2660 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS BEMISTAS 

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

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

tik susitarus.
? iki 12 dieną 

(»f - "keleivio** name.
2 i Brcaaway, 

tnrp C ir D street
SO. BOSTCN, MASS.

DR. (i. L. KILLORY
60 SCOI.LAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Lafavette 2371 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Si-.-. Baltrušaitytė. Viskas išėjo įr ««« pakelti aukštyn ran- i j 
inVa labai sklandžiai ir mulo k‘?n’ v.e ]r padare. Kelios j A. J, .V rl.t/.TASl 

d ienos prieš tai panašiu hu-
lu buvo užpulta ir apiplėšta 
Davvson alaus parduotuvė 
Bostone.

Pereitą sąvaitę Bostone 
buvo apie 10 panašių už-

niai. • Real Estate & Insurance

Lankesi žymus svečias. 
Pereitą seredą “Keleivį” 

aplankė Liudvikas Kibartas 
iš Chicagos. Jis šiame sezo
ne griežia World's Cham" DUo1i™Ų’ Per buriuos bandi-

414 W. BROADVVAY. 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. So- Boston 0948. 
KĖS. 251 CHESTNLT AVĖ. 

Jamaica Plain, Mass.
Re j. Tel. Jamaica 1028-M.

Išegzaminuotu akis, priskiriu 
akiniu-, kreivas akis atitiesinu 
ir ai -e (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Boston, Mass.

Nudistai nori įsikurti čia 
savo koloniją.

Bostone yra nudistu orga
nizacija, kuriai priklauso 
daug profesionalų vyrų ir 
moterų, daug daktarų, mo
kytojų ir net kunigų. Ka
dangi iki šiol ši organizaci
ja patogios vietos savo ko
lonijai neturėjo, tai dabar ji 
nori nusipirkti 200 metų na
mą prie Upton kelio, netoli 
nuo Bostono. Tenai esanti 
labai nuošali vieta, taigi 
kaip tik paranki nudistam

pas žydą Simpsona kuris ' ionship Rodeo bene. New -a?n (^>ne>e
------ MiddlesexiYorke minėta kompanija S1()’000-

parodavo 19 dienų; spalių 
26 ji atsikėlė į Bostoną ir 

vpl didžiausioje Boston Garden 
salėje parodavo iki lapkri
čio 6 d., ir Bostone Rodeo

dabar tardoma 
’-uperior teisme.

Gubematorius Hurley 
atidėjo mirties bausmės 
vykdymą pasmerktam Fran
kui DiStasiui ir jo sunui. 
Tai jau ketvirtas atidėji
mas. Jie nuteisti už žmo
gaus nužudymą Hudsone du 
metai atgal.

Dillavvay nakvynamy pe
reito nedėldienio naktį ne
žinomas piktadaris sudau
žė 70 metu senukei galvą 
ir. atėmęs $2.80 pinigų, pa
bėgo.

daugiau kaip

5 puikus kambariai ir 
maudynė.

Štymu apšildomi, visi nau- 
Parankųsjausi įtaisymai.

užbaigia šių metų sezoną, visais atžvilgiais ir šviesus.
Kibartas žada grįžti atgal į 
Chicagą. Iš Lietuvos jis pa
eina iš Telšių miesto.

eros buvę to mokiniai sok.-i nes‘kitaV visokie fmaIsu0. 
kai soks liaudies sotaus r M „
fine to visko bus da paskai- , d • -- - , ;
ta apie Miko Petrausko gv- V1S lenaa ir zlun’ Rap 
venimą ir jo nuopelnus A-
merikos lietuvių kultūrai.

Taigi, iki pasimatymo
gruodžio!

Bostono Apskr. K-tas.

liai 
bės,
nuogi vyrai ir 
vena kinvoj.

moterys gy-

Franklin Parko žvėryne 
;šdykę vaikai padegė šieną 
taunj garde. Ugnis padarė 
$1,500 nuostolių.

oi Puiki vakarienė.

Lankėsi svečias iš Cleve- 
iando.

Šį panedėlį ■ “Keleivio” 
redakcijoj lankėsi adv. P. E. 
Keršis iš Clevelando. Papa- 
t akojo daug Įdomių dalykų 
apie savo miestą ir palietė 
bendrą Amerikos lietuvių 
politiką. Svečias atvyko sa
vo profesijos reikalais ir ža
da išbūti Bostono apylinkėj

Lapkričio 14, ateinantį 
nedėldienį. LDD. 21 kuopa 
rengia šaunią vakarienę 
Lietuvių svetainėje: pra
džia nuo 6 vakare, įžanga 
tik 50c. Bus valgių. gerinu; 
ir muzikos: bus ir kalbė-j 
tojų, CIO organizatorius 
dr-gas A. Jankauskas. Kvie- i 
čiame visus Bostono ir apy
linkių lietuvius atsilankyti į 
šį parengimą ir kartu su 
mumis smagiai laiką pra
leisti. Rengėjai.keliatą dienų.

7 r: sssssksss'sšissssšSžšs.iš'sSšisjiš's.ssysr' -
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PIRMAS MILITARIŠKAS

North Steišine banditai 
užpuolė ir apiplėšė vaistinę, 
pagrobdavi $1,300.

Bostono apylinkėj suma
žėjo darbai batų dirbtuvėse.

O. Kubilienė dainavo 
Portlande.

Mums prisiųsta iš Port- 
lando, Me., dienraščio 
“Press-Herald” iškarpa, 
kur rašoma, kad 5 lapkričio 
tenai Mesijaus Bažnyčioj 
dainavo Bostono “Sunshine 
Serenaders” grupė, kuri su
sideda iš Miss Helen Mar- 
shall, ponios Onos Kubilie
nės ir Miss Armenie Ava- 
kian. Laikraštis pažymi, 
kad p. Kubilienė buvo pa
sipuošus lietuvių liaudies 
spalvomis ir padainavo ke
liatą lietuviškų dainų, tarp 
kurių paminėtos “Bakūžė" 
ir “Vasilkėliai.”

Matyti galima bile laiku.
“Keleivio” name, 253 

Broadvvay, So. Bostone.

Namų Savininkai
Sutaisykit savo KAMINUS ir 

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

KARL F. ERNEST
257 l'plar.d Rd.. Cambridge, Mass.

SOUTH BOSTONKateteri ;i
249 BROADVVAY, 

South Bostone.

SMAGI VIETA PASlVAIšINT 
Visokių Stiprių ir Minkštų 

Gėrimų ir Užkandžių.

Gera miera, puikus patarna
vimas. Vakarais, specialiai pa
ruošiami užkandžiai.

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

Frank Zarveckass 
Vincas Balukonis

>r Tel. L'niversity 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

LINKSMAS

RUDENINIS BALIUS

L-STREET LIQUOR STORE
195 L STREET SOUTH BOSTON.

Old (įuaker Apple Brandy SI 25 P t.
20 METŲ SENUMO — BOTTLED IN BOND

SHAWMUT GIN CPPflAK SHIPAHOY RUM 
Kvorta 95c. LvItiLu 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.

IX
ė--
į

isft
U--M

American Legion Stepono Dariaus Postas Nr. 317, ~ 
Rengia puikų Balių, ARMISTICE DAY,

LAPKRIČIO-NOVEMBER II, 1937 I
LIETUVIŲ SALĖJE, E ir Silver st., So. Bostone, g

Abiej< se svetainėse gros Militariškos Orkestros. 
Įžanga moterims 25c., Vyrams — 35c.
Tai bu.- paminėjimas tos dienos, kuri mums pate- ; 
liną iki šiol gyventi. Todėl nuoširdžiai kviečiame S 
visus atsilankyti į šį balių gražiai pasilinksminti. « 
Bus skanių valgių ir gėrimų. Nepamii skite ateiti ir « 
kitus atsivesti. Visas pelnas nuo šio baliaus bus | 
skiriamas dėl CHRISTMAS BASKETS beturčiam. I

Kviečia visus RENGĖJAI. |

SLA. 359 Dorchesterio kuopa rengia puikų balių,

Subatoj, LAPKRIČIO-NOV. 20, 1937
LIETUVIŲ SVETAINĖJE 

E ir Silver Streets, South Bostone.
Pradžia nuo 7 vakare.

GROS DVI GEROS ORKESTROS. Viršutinėj sa
lėj gros lietuviškus ir amerikoniškus šokius jau
nuoliams, o apatinėje vien lietuviškus suaugusiems. 
Bus gardžių valgių ir gėrimų. Įžanga tik 25c. ypa- 
tai. Kviečiame visus musų draugus atsilankyti.

RENGĖJAI.
socoeccocccoGocosC’

Farmeriai ir GYVULIŲ AUGINTOJAI f
Seikite 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 Distillcry,
EAST TAUNTON, MASS. ar RAYNHAM, MASS į

__  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 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Telefonas: SOU-th Boaton 4649.

X Norint išsigydyt nuo viso
ji kių kraujo, nervų, odos ir 

kroniškų ligų. Kurie kenčia 
. r.uo reumatizmo, žaizdų, 

ulcerio, kancerio, tumors’o, 
— ‘‘arba r.uo bile odos ar gal- 

vos odos ligų, reikia pasi
tarti su juom tuojaus. Žinokite, kad 
paaiškir.ima,- ir patarnavimas visiem 
per šį mėnesį duodamas dovana L

DR.GRADY^^'st
Valandos: U tar., Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.

LITH UA N I AN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AL 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir j to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADM'AY,
SO. BOSTON, MASS.

Tol. SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Tel e n nona
S O. Boston 

1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraalic Brekaia.

Ta ngi taisome Automobiiioa ir 
Trokus visokių išūirbyečių.

Peter Trečickaa ir
Joe Kapočiuaaa — sa vinie kak

Taisymo i." demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

Kam p. East Eightb SL 
SO. BOSTON, MASS.

i




