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JAPONAI NUSKANDINO 
AMERIKOS KARO LAIVA

Algų Bilius Praei- SLA. NOMINACI-
siąs Šią Sąvaitę. JŲ EIGA.

su-Nustatoma $16 sąvaitės Pažangiųjų kandidatai 
alga. mušė tautininkus.

Šį panedėlį žemesnysis Žinių apie SLA. nomina- 
ii tuoi Duolė ianonu karo' Kon£reso butas Jau P^dė- cijas atėjo “Keleivio” re- 
orlaiviai 18 J bombanešiu Jo svarstyh a1^ ir valandų dakcijon jau iš 35 kuopų.

_____  mėtė bombas o keliolika blllų’ ir sakoma>kad šią Smarkiausia kontestuoja-
Anglijos karo laivą taipgi greitujų karo’lėktuvų sau- tvaitę įls ?au .busiJ*s P?™-, nia prezidento vietą Pazan-
apšaudė. Washingtono vai- gojo bombanešius. Kai A JC wa 1 " Ofini” no>n”

IR SUNAIKINO 3 PRE
KYBOS LAIVUS.

tas. Senatas jau yra jį už- giujų narių kandidatu yra 
gyręs. Bet Kongreso darbą dabartinis prez. adv. F. J. 
gali da kiek sutrukdyti uni- Bagočius, o fašistų ir sanda- 
jos. Mat, Amerikos Darbo riečių fronto kandidatas— 
Federacija reikalauja tą bi- Smetonos ordino kavalie- 
lių pakeisti. Ji nori, kad vi- rius, “trafiko teisėjas” Lau- 
siems darbininkams butų kaitis. Iš tų 35 kuopų Bago- 
nustatyta 40 valandų darbo čius gavo 725 balsus, o Lau- 
sąvaitė ir nemažiau kaip 40 kaitis—471.
centų už valandą. Tai butų Mažiukna, Gugis, Miku
lio į sąvaitę. To įstatymo žiutė ir Dr. Stanislovaitis, 
vykinimą ji nori pavesti kiti pažangiųjų kandidatai, 
Justicijos Depaitamentui. gauna didumą balsų pana- 
Dabar gi jo vykinimui nu- šioj proporcijoj kaip ir Ba- 
matoma sudarai tam tikrą gočius. Silpniau stovi nauji 
tarybą iš 5 žmonių. CIO kandidatai, Miliauskas ir 

3 stoja už bilių taip, kaip jis Marcinkevičius: tai dėlto, 
dabar yra parašytas ir ne- kad “Vakarų Komitetas” 
nori nieko jame keisti. dėl “šventos ramybės” re-

džia giliai sukrėsta. merikos karo laivas nu- 
Pereitą nedėldienį japo- skendo, tuomet japonai 

nų orlaiviai užpuolė Ameri-i pradėjo atakuoti Standard 
kos karo laivą “Panay” ir Oil kompanijos laivus. Sa- 
atakavo jį bombomis iš oro vo puolimą jie kaltojo net 
tol, kol laivas nuskendo tris kartus, kol visus araeri- 
Yangtze upėj. kiečių laivus sunaikino.

Paskui japonų karo maši- Ir po to visko tie begėdiš- 
nos puolė 3 Amerikos pre- ki banditai dabar “atsipra- 
kvbos laivus, “Maiping,” šinėja,” kad tai buvusi 
“Meishia” ir “Meian,” ku- “klaida.”
rie plaukė paskui žuvusį Kiek su tais laivais žuvo 
karo laivą, ir pradėjo juos žmonių, tikrai da nežinia, 
atakuoti. Vienas jų išbėgo į nes jie gelbėjosi visokiais 
pakraštį ir nusėdo ant sėk- budais. Žinoma tik tiek, 
lumos, o du kiti užsidegė kad du buvo bombomis su 
nuo bombų ir žuvo. draskyti, keliolika buvo su-

Negana to, įsiutę japonų žeista’ ir iki šios sąvaitės an- „ f usitinai komendavo balsuoti uz vi-
miliunsu. apšaudė ir Ang- tradienio 89 žmonių likimas , k -ali bįt itai. sus senuosius.
Inos karo laivą Ladybird. da nebuvo žinomas. Ar jie kyus kickrie* anl reik‘’,UL , Nominacijos baigsis 31 

gruodžio. Visi SLA. nariai,
d a nebuvo žinomas. Ar jie 

vieną Anglijos jurininką tebėra kur nors gyvi, ar žu- 
užmušdami ir du kitu su- vo su laivais, kol kas da ne- 
žeisdami. nustatyta. Kaliniai Užmušė į kurių kuopos dar neturėjo

Japonijos diplomatei Wa- Akyyaizdoje šitokioJapo- Kalėjimo Viršininką "linkimuose ir bSod 
shingtone ir Londone dabar nų zvenskumo, prezidentas , .. - -• nasan„:,,;,,
lankstosi ligi ž?mės ir atsi- Rooseveltas nusiuntė Japo- South Carolmos valstijos P g1 JŲ
prašinėja dėl įvykusios nijos karaliui ir visai jo vai- baudžiamam kalėjime pe
rlaidos.” Tai buvusi “bud- džiai stiprų Amerikos pro- nedėldienį sesi kali- į
na klaida,” stačiai “skaudi testą, pareikšdamas, kad niai buvo susitarę bėgti. Jie 
nelaimė,” ir Janonijos vy- tokiais nežmoniškais japo- įsibnovė į kalėjimo . virsi-, 
riausvbė labai šį įvykį ap- nų darbais šios šalies vai- ninko ofisą, suriso jį ir,, įrė- 
gaile&taujanti. i " džia yra giliai sukrėsta ir ra§ tieVolverf į šoną liepė

Bet liudininkai, kurie nuo reikalaus iš Japonijos ne- ntiot jiems automobilį ir ati- 
sausžemio matė šį užpuoli- tiktai pilnd atlyginimo už ųaryt kalėjimo vartus. Jie j
mą. o taip pat ir nuskandin- visus nuostolius ir gybybes, ketino bėgti ir kartu vežtis! __________
tu laivų viršininkai, kuriems bet ir užtikrinimo, kad dau- JI su savim, kad sargai bijo- v..
pavyko išlikti gyviems, tvir- giau šitokio razbajaus ne- tusišaudyt. Betjis jų reika-, ZntOgUS U Kryčiai 0- 
tina, kad šis japonų užduo- butų. lavimą atsisakė pildyt ir • Pats Save
limas buvęs sužinus ir iš Anglijos valdžia irgi į- pradėjo šauktis pagalbos. • t*
kalno suplanuotas razbajus. niršo prieš japonus, nes tuo išgirdę jo šauksmą sargai Nevy Haven, Conn. Pe- 
Prieš pat užpuolimą japonų pačiu laiku jie apšaudė ir tuoj sukėlė gandą. Buvo pa- įeitą nedeldienj vienas ai- 
karininkai sakė, kad jie ga- jos karo laivą, tik kitoj vie- saukta milicija, kun prade-j rys čia nukryziavojo save 

šaudyt ir nai- toj. Anglų laivas atsakė ja- .io šaudyt į vidų gazinėm ant virtuves durų, kad

Adv. F. J. Bagočius, prez. 
J. K. Mažiukna, viceprez.
J. Miliauskas, seki-.
K. P. Gugis, iždininkas. 
Iždo glob.: E. Mikužiutė ir 
J, Marcinkevičius.
Dr. kvotėju: Dr. J. S. Sta- 
nislovaisis.

ve įsakymą šaudvt ir nai- toj. Anglų laivas atsakė ja- JO sauayt i viaų gazinem ant virtuves aurų, naa zmo- 
kinti visus svetimus laivus, ponams savo kanuolių ug- kulkom. Troškinančių dujų na jo pasigailėtų. Jisvadi- 

Paminėti čia Amerikos nimi ir japonai pasitraukė. kaliniai n^alėj_0AšlaikCLir £2?"
laivai iki šiol stovėjo Yangt-
ze upėj, prie Kinijos sosti Reikia 3,000,000

Naujų Namų.
National Housing Com- 

kė visą susisiekimą tarp mittee patiekė prezidentui 
svetimšalių. Amerikos at- Rooseveltui raportą apie 
stovybė tenai jau nebegalė- projektuojamą naujų namų 
jo susižinoti su savo šalies' f tatybą. Raportas sako, kad 
piliečiais. Todėl “Panay” šiuo laiku statyba yra atsili- 
pranešė per savo radio, kad kus beveik ant

nes Kankino. Pereitos są
vaitės pabaigoje japonai 
Kankiną paėmė ir nutrau-

Sovietuose Išrinkta
Pirmutinis Parla

mentas.
Rinkimuose dalyvavo dau

giau kaip 90,000,000 
žmonių.

Pereitą nedėldienį, 12 d. 
gruodžio, Sovietų Sąjungos 
piliečiai rinkosi pirmutinį 
parlamentą arba vyriausią 
šalies tarybą (sovietą) su
lyg nauja ja konstitucija. 
Amerikos laikraščių kores
pondentai praneša, kad tai

Didis Fašistų Puolimas 
Ispanijoje jau Prasidėjo

Italija Pasitraukė 
Iš Tautų Lygos.

Prieš demokratinių valsty
bių Sąjungą tveriasi fašis

tinių šalių blokas.
Pereitą sąvaitę Mussoli

nis paskelbė, kad jo fašis-

FRANCUZIJA DAVUSI 
LOJALISTAMS 546 OR

LAIVIUS.
Juodašimčiai sukėlė didelį 

triukšmą Francuzijos 
parlamente.

Pereitą nedėldienį Ispa-
z niJos fašistai paskelbė pa
buvę didžiausi rinkimai vi- tiška valdžia pasitraukianti šauliui, kad jie jau pradėję 
šame pasauly, nes juose da- iš Tautų Lygos. Jo akimis savo “didžiąją ofensvvą.” 
lyvavo daugiau kaip 90,- žiūrint, Tautų Lyga jau ne- jįe pradėję pulti respubli- 
000,000 žmonių. Balsuo- gyvas lavonas.” Ji virtusi kos gynėjus iš karto trim 
tojams atvykti į balsavimo tik vienos grupės organu ir frontais: Madrido Valenci- 
punktus buvę vartojami or- pradėjusi nuolatos “staug- jos jr Barcelonos Ir pasigy- 
laiviai, šunų rogės ir kupra- ti” prieš _ fašistines valsty- rė “dideliais laimėjimais?’ 
nugarių karavanai, nes So- bes, kurios stojančios už get jau kelios dienos pra- 
vietų žemė prasideda nuo “tikrąją taiką,”—už tokią ėjo, o apie tą “didžiąją 
užšalusios šiaurės ir tęsiasi “taiką,” kokią Mussolinis ofensvvą” nieko daugiau 
iki saulės kepinamo Kauka- vykina Etiopijoj ir Ispani- negįrdėt Matyt nelabai ji 
zo. Žinoma, partijos nefigu- joj. Bet Tautų Lyga tiems gejį^į fašistams’. Ir kažin, 
ravo ir šituose rinkimuose, “gražiems" Mussolinio dar- ar tjk nepasibaigs ji jiems 
nes dabartinėj Rusijos san- bams priešinga. Ji ir dabar fokia pat pirtimi, kaip pasi- 
tvarkoj, kur nėra privatinės nepripažįsta jam Etiopijos. baįgė pirmesni jų žygiai 
nuosavybės ir klasinių rei- Dėl to jis esąs priverstas nu- prįeš Madridą. Jų sėbrai 
kalų, partijos skaitomos jau traukti su ja \ isus savo įy- užsieny jau nervuojasi. štai, 
nereikalingas daiktas. Iš sius. . . vienas fašistas Francuzijos
kiekvienos apylinkes stato- Vokietija ir Japonija pa- parlamente sukėlė triukš- 
mi keli kandidatai, ir kuris sitrauke is Tautų Lygos jau mą> kam Francuzijos val- 
gauna daugiau balsų, tas iš- 193o metais. Fašistines vai- džia davė Ispanijos sociali- 
renkamas tos apylinkės at- stybės Pietų Amerikoje irgi st„ valdžiai 546 orlaivius, 
stovu. traukiasi iš tautų sąjungos. Komunistai pradėjo šaukti

~ ~ . Paliks tenai tik vienos de- vietų: “O kiek Ispanijos
Amerika Daugiausia ]Pokratmes valstybes. Fasis- frankistams nusiuntė Mus- 

jv • n - tinęs salys, matoma, yra pa- goiinjg įr Hitjerisv» 
Išgena Degtines. siryžusios steigti atskira Francuzijos aviacijos mi- 
Washingtono žiniomis, bloką ir skelbti demokrati- nis^-įs piene Cot atsakė 

nėms valstyhėps atvirą ko- juodašimčių triukšmada-šios, šaliies gyventojai išge 
ria daugiau degtinės, negu 
kitų gėrimų. Štai kiek kurių 
alkoholinių gėrimų buvo 
pagaminta per sius metus, 
imant galionais:

Degtinės .... 234,457,850 
Brandės .... 12,471,777
Džinės ........ 7,199,085
Romo ........ 2,523,627

Daugiausia degtinės paga
minama Kentucky valsti
joj, kur yra net 58 distiliari-

nams, kad Francuzija nu
siuntusi Ispanijon iš viso tik 
38 orlaivius, pakol da nebu
vo pasirašyta nesikišimo 
sutartis. Nuo to laiko Fran
cuzijos valdžia nenusiuntu-

JI ir ė Ispanijos Sin- 
dikalistų Vadas.
Pereitą subatą Barcelo- 

noje mirė Angel Pestana, si Ispanijon nei vieno lėktu- 
garsiosios sindikalistų par- vo. Jeigu vėliau Ispanija y-. • • • . • * • v » • • 11* 1** Wtijos įsteigėjas Ispanijoj, ra kokių orlaivių iš Francu- 
Keli metai atgal kruvinojo zijos gavusi, tai tik nelega- 
diktatoriaus gen. Primo de liais keliais, paaiškino jisai. 
Riveros agentai norėjo Pas- per tuos debatus Francu- 

jos. Iš viso Jungtinėse Vai- taną užmušti ir šovė jį ant zijos parlamente patys fa- 
stijose yra 273 distiliarijos gatvės. Kai Pastena sužeis- šistai išsiplepėjo, kad Vo- 
arba, kaip Lietuvoj sako- tas krito, jie paliko jį gat- kieti ja dabar kas mėnesį 
ma, spirito varyklos. Iš spi- vėj ir nuėjo sau, manydami, pastatant! 320 karo lėktu-

Šiomis 
nepa-,

ėmusi nei divorso, susituokė 
su kitu vyru ir išvažiavo 
sau. Taigi Harry sugalvojo 
nepaprastą būdą jai širdį 
suminkštint. Jis įkalė j vir
tuvės duris dvi vinis, pas
kui savo delnuose pramušė 
skyles ir užsimovė ant tų 
vinių. Antram aukšte gyve
nusi moteris išgirdo jo vai
tojimą ir nulipusi žemyn iš
vydo nepaprastą regyklą.

išėjo iš ofiso, kuri jie buvo 54 metus amžiaus, 
jau užbarikadavę. Kalėji- dienomis jo žmona, 

' mo viršininkas, kurį jie bu-
• vo suėmę, buvo jau negy
vas. Sakoma, kad jis buvo 
nudurtas.

DARBININKŲ BALIUN 
{METĖ BOMBĄ,

Detroite pereitą subatą į
... ....... ..... 3,000 000! automobilių darbininkų u-

visi amerikiečiai susirinktu namų. Normaliai imant, A-įnŲ°? šokių, vakarą nežino- 
prie jo ir jis juos išvešiąs iš i menkoje kas metai turėtų!™ juodašimčiai įmetė dujų 
Nankino. Ir pereitą nedėl- būt pastatoma po 485,570 bombą. Žmomų buvo> 400,ir
dienį po'pietų “Panay” iš-Į naujų namų, kad dapild-bįsi turėjo greitai iš salėsi Ji^o^pašaukė^policij^to- 
plauke iš Nankino. Paskui ižius nusidėvėjusius triobe-ihėgti. Spėjama, kad tai bus
jį išplaukė ir trys Amerikos 
Standard Oil kompanijos 
laivai, veždamiesi iš viso 
apie 150 žmonių su savim.

“Panay,” nedidelis karo 
laivas, vežėsi apie 75 žmo
nes. Iš to skaičiaus 55 buvo 
laivo jurininkai ir karinin
kai, o kiti susidėjo iš amba
sados tarnautojų ir šiaip A- 
merikos piliečių. Šis laivas 
buvo specialiai padarytas 
amerikiečių reikalams Yan- 
gtze upėj.

Nuplaukus jam 27 my
lias nuo Nankino, japonų 
karo laivas liepė jam susto
ti. Japonu karininkai sulipo 
ant jo, iššnipinėjo visą lai
vą, išklausinėjo kur jis plau
kia ir kodėl, paskui paleido. 
Per visą laiką, kol “Panay” 
buvo krečiamas, nedideli 
japonu laivukai laikė jį ap
supę iš visų pusių ir turėjo 
nustatę prieš jį kulkasvai- 
džius.

Kai tik japonai jį paleido

sius ir pampinus butų nau- kompanijų agentų darbas.
jam gyventojų prieaugliui. 
Gi keliais paskutiniais me
lais statyba buvo apmirus. 
Kad dapildžius pasidariusį 
trukumą, dabar per du me
tu reikėtų kasmet pastatyti 
po SI,503,850 naujų namų, 
rako raportas.

NUOSTOLINGAS POTVI-
NIS CALIFIRNIJOJ.
Sacramėnto upės slėny, 

Californijoj, nuo smarkių 
liūčių kilo didelis potvinis. 
Žinios sako, kad jau 5,000 
žmonių liko be pastogės ir 
keliolika prigėrė. Be to, 
vanduo apsėmė daug namų, 
sodų ir ūkių, pridarydamas 
milionus dolerių nuostolių.

ŠVENTOJ ŽEMĖJ VĖL 
ŽUDYNĖS.

Pereitą nedėldienį Jeru
zalėj vėl įvyko žudynės tarp 
arabų ir žydų. Vienas ara
bas buvo paplaktas ir kelia-

ir jis pradėjo plaukti tolyn, tas žydų sužeista.

Bomba, matyt, buvo gauta 
iš policijos, nes krautuvėse 
tokie daiktai neparsiduoda.

ĮNAMIS NUŠOVĖ ŠEIMI
NINKĘ IR PATS NUSI

ŽUDĖ.
Vienas musų skaitytojas 

prisiuntė iš Duluth, Minn., 
augliško laikraščio iškarpą, 
kur rašoma, kad tūlas Vili
mas Kuosmanen, 59 metų 
senis, nušovė savo šeiminin
kę Helią Walimaa, o paskui 
pats nusišovė. Motivas ne
žinomas. Sprendžiant iš 
pavardžių, abudu galėjo 
būt suomiai.

ARMIJA KASA BUFFA- 
LO MIESTĄ IŠ SNIEGO.

Pereitos sąvaitės pabai
goje sniegas taip užvertė 
Buffalo miestą, kad valdžia 
pašaukė artileriją ir kitas 
armijos dalis, kad padėtų 
gyventojams išsikasti 
sniego.

rito daroma degtinė.
REIKALAUJA 50 NUO

ŠIMČIŲ PADIDINTI 
MUITĄ.

kad jis jau užmuštas. Bet vų, o Italija—150, tuo tarpu 
jis atsipeikėjo, pasveiko ir kai Francuzijoj pastatoma 
vėliau daug prisidėjo prie tik po 40 orlaivių per mė
to, kad iš Ispanijos turėjo nesį.
bėgti netiktai gen. Rivera KuoKongresmanai, valdinin- ?u gavo bernajs įr paųs karas 

kai New Yorko biznieriai „Diev0 pateptasar ^ra.
ir Naujosios Anglijos ceve- lįus A1foJsas vos spėjo iš ? 
rykų centrai reikalauja pa- 1 -

nugabeno tą naują "Kris
tų” ligoninėn. Sakoma, kad 
jo gyvybei pavojaus nesą ir 
jis galįs da pasveikti.
AMERIKA ATŠAUKIA IŠ

ŠANCHAJAUS JURI
NINKŲ BRIGADĄ.

Washingtono žiniomis, iš 
Šanchajaus jau atšaukiama 
6-toji jurininkų brigada, 
kuri vasaros metu buvo nu
siųsta tenai iš Califomijos 
“amerikiečių reikalams sau
got.” Ar dabar tų “reikalų” 
jau nebeliko, kai japonai 
užėmė Šanchajų?

kelt 50 nuošimčių muitą ant 
moteriškų čeverykų, kad 
apsaugojus Amerikos pra
monę nuo pigiai apmoka
mų darbininkų užsieniuose.

Buvo paskirta komisija 
ištirt skirtumą kainų, kiek 
padarymas moteriškų čeve
rykų kainuoja Čekoslovaki
joje ir kiek Amerikoje, ir 
komisijos atstovai tas kai
nas jau tyrinėja.

nešti užsienin savo kudašių.

MOTINA PASMAUGĖ
SUNŲ IR JASI PASI

SMAUGĖ.
Guilford, N. Y. — Tūla 

Mrs. Evens, 55 metų am
žiaus moteris, pereitą ne

pasibaigs Ispanijos 
tuo tarpu da niekas 
pasakyti. Žinoma, 

jeigu ne Italijos ir Vokieti
jos parama fašistams, tai Is
panijos darbininkai senai 
butų savuosius fašistus su
mušę. Mes manom, kad fa
šistai bus sumušti vistiek, 
tik ilgiau ims laiko.

Trys fašistų karo laivai 
pereitą subatą priplaukė 
netoli lojalistų uosto Ali-dėldienį čia pasmaugė savo 

21 metų sūnų, o paskui ir kantės ir pradėjo liuobti iš 
pati pasismaugė. Sakoma, kanuolių. Lojalistų armotos

BAISI TRAUKINIU KA
TASTROFA ŠKOTIJOJ.

Škotijoj pereitą subatą į- 
vyko didelė traukinių ka
tastrofa. Lėkdamas per 
sniego pūgą dideliu greitu
mu Škotijos greitasis trau
kinys smogė į kitą traukinį, 
kurio per sniegą nebuvo 
galima matyt. Abudu trau
kiniai sutyžo ir 35 žmonės 

iš buvo užmušti, o 91 sužeis
tas.

VAIKŲ PARALYŽIUS 
PLINTA.

Amerikos Daktarų Drau
gijos Žurnalo redaktorius 
Dr. Morris Fishbein sako, 
kad vaikų paralyžiaus epi
demija Amerikoje vis dar 
plinta; bet jis turi vilties,

kad ji tai padariusi iš dide
lio susirūpinimo dėl savo 
vyro likimo. Jis sunkiai ser
ga ligoninėj.

tuojaus pradėjo pleškint 
nuo sausžemio, ir vienas fa
šistu laivas tuoj užliepsna- 
vo. Po to jie visi trįs greitai 
nuplaukė tolyn.

PENKI AMERIKOS LAI
VAI TEBĖRA YANGTZE

UPĖJ.
Washingtono žiniomis, 

Yangtze upėj tebėra da 5

KITAS KALNAS £MĖ 
GRIŪTI.

Amerikoj piadėjo griūti
kalnai. Peieitą sąvaitę ra-

kad kada nore ši žiauri liga tokie Amerikos karo laivai šėm apie grivantj kalną Ca- 
buss išnaikinta.. Išnaikins ka‘P /anay’ kur! Pereitą hforn.joj. o dabar zmios sa:

ne poteriai ir nede*dlenl japonai nuskan- k« , Kad ir Oregono valstijojją, žinoma, 
maldos, bet medicinos mok
slas.

dino.

IŠTEISINO TROCKĮ.
Komitetas, kuri* tyrinėjo 

Sovietų valdžios kaltini
mus, buk Trockis kurstąs

Pereitą subatą Pietų Af
rikoje perkūnas trenkė į 
Rando aukso kasyklą ir iš- 
sprogde dinamitą, šito pa- Rusijoj kontrevoliuciją, pa 
sėkmėj kasykloj buvo už-j skelbė šią sąvaitę, kad tie 

.mušta 8 darbininkai. Ikaltinimai esą nepamatuoti.

vienas kalnas pradėjo slin
kti.

UŽRAŠĖ $iu,000 ŠUNIUI.
San Diego, Cal. —Mirda

ma tūla Hattie Fletcher čia 
paliko $30,000 turto, 4s kū
no $10,000 užrašė savo šu
niui.
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FAŠISTO SUPRATIMAS 
APIE ŽMOGAUS GA- 

BUMUS.

Diskusijoms ir referendu
mui duodama laiko iki 1938 
metų 30 sausio dienos.

Nėra abejonės, kad tokiu 
pat budu šis klausimas tu
rės būt rišamas ir Lietuviu

Vienas fašistas Brookly
no “Vienybėj” aiškina, kaip
riauSa ttoT'i SLA Svi5t Soei^Sįjungoj.- 
rausia tiktų į ola. virsi Taigi> Rq1 Rag da y._ 
ninkus. štai jo palaka: bės n|ra h. Rq1 Rag da nepa

“Praktiški amerikonai apie bai aišku, kokia ji galės bu- 
žmogaus vertybę sprendžia ti. St. Strazdas “N. Gady- 

ėj” sako, jog—
“...abi pusi sutiko, kad vie

nos ir kitos organizacijos na
riai nebus verčiami stot arba 
i LDD ar i LSS. Viskas pri
klausys nuo laisvos draugų 
valios. Tie musų draugai, ku
rie norės, galės stot i Lietuvių 
Socialistų Sąjungą, gi socialis
tai taip pat laisva valia galės 
stot į Lietuvių Darbininkų 
Draugiją.”
Bet ar dabar tas daryt ne- 

Tai

pagal tai, ką žmogus gyveni
me yra sukūręs naudingo. Pir
miausia žiūrima, ką žmogus 
pats yra pasiekęs savo naudai, 
ką yra sukūręs savo gerbū
viui. Jei žmogus turi iniciaty
vos, gabumų ir pasiryžimo sa
vo asmens gerbūviui aprūpin
ti, tai jis turi kvalifikacijų ir 
organizacijų darbuose vado
vauti. Be to, reikia atsiminti, 
kad savo gerbūvi užtikrinęs 
žmogus nekuomet nenorės su-

Moterys Amerikos Kongrese.
KELEIVIS, SO. BOSTON

Čia matcme tris dabartinio Jungtinių Valstijų Kongreso atstoves. Skaitant iš kairės i de
šinę. prie stalo sėdi: Edith Roger>. iš Massachusetts; Virginia E. Jenckes, iš Indianos, ir 
Caroiine O’Day. iš New Yorko. J >s dabar dalyvauja nepaprastoj Kongreso sesijoj, ši 
nuotrauka parodo jas sėdint Kongreso valgykloj.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERI
KOJE REIKALAIS.

Skait ant “tautiškoje” . bai. Pažangieji siūlė tuos 
spaudoje apie SLA. reika- dalykus pamiršti, kad tas 
lūs, tenka pastebėti, kad polemikas iš spaudos išmes
ta spauda ir jos rašytojai, ti, kad daugiau narių neer- 
kaip seniau, laip ir dabar, zinti ir i grupes neskirstyti; 
patys nežino ko jie siekia, bet ar tautininkai su tuo su- 
Prirašo ilgų straipsnių apit tiko? Ne! Jie vėl pradėjo 
SLA., kalba apie kokius tai savo politiką varyti, norė- 
žmcnes, kurių jie nenori darni isiulyt Susisienijimui 
vardais pažymėti. Tiesiog "gelbėtojus,” Lauk a i t j, 
prirašo grynų nesąmonių ii Bukšnaiti ir Kersėvičių. O 
tuo jie mano atsiekti kų aš iš savo pusės sakyčiau, 
nors gero. Kalba, kad rei- kaip bažnyčioje gieda, “nuo 
kia esą SLA. “gelbėti,” maro, bado, ugnies ir karės, 
“budavoti,” traukti prie jo išgelbėk mus Viešpatie,’
jaunuomenę ir nurodo žmo
nes, kurie galėtų tai pada-

taip ir nuo tų “tautiškų gel
bėtojų” išgelbėk musų Su

ryti, nors ištiesų tie žmonės sivienijimą, Viešpatie.
žinomi savo veikimu tik 
tiek, kiek jų pavardės yra 
ant popierio pažymėtos. 

Todėl, ar nebūtų gerai,

Žmonės, kurie niekad vi
suomenėje nėra dirbę, su 
draugijos gyvenimu nėra 
susipažinę, ims, mat, ir

praneszti kitokius skelbimus 
Angliszkoje kalboje.”

Ar mes ne sakėm, kad
ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS.

siteršti pigiu graibstymu or- t..,, „.j i; m.,
^amzaciiu nini-u Ketais ne ra .. .? K“11*113;. Ar mes ne sakėm. Kaci --------------- mas nemaža nustojo ir turto
gamzacijų pinigų, na.tai. kas paSikelciaj Niekas, veidmainiauja kunigai, kuo- SAKO, DULR DEMORA- Kame gi to viso triukšmo ir narių? Žiūrėkime arčiau 

Padėtis pasilieka tokia pat, jje kalba apie lietuvy- LIZUOJA_BRAZILIJOS priežastis? Gi tame, kad gyvenimo realybės, o atra-

įs-
jeigu jau polemika tuo rei- j gelbės” Susivienijimą ! Ir 
kalu užvesta, prisiminti vėl nuo ko jie jį “gelbės?” Kal- 
SLA. pergyventus liūdnus bedami apie “blogumus” 
laikus, kuomet Susivieniji- Susivienijime, tautininkai

iškenčia negraibstęs svetimo 
turto tik tokis žmogus, ku
riam paprasto gyvenimo klau
simas yra kasdieninė pro
blema.”

kokia pirma buvo.

Taigi ir Susivienijimo 
viršininkais jisai pataria 
rinkti tiktai pasiturinčius 
žmones, nes tai esąs ge- 
riausis įrodymas, kad jie y- 
ra gabus žmonės. Jeigu iš
rinksite darbininką, kuris 
jokių turtų nėra sau susi
krovęs, tai nesukraus jis ir 
organizacijai. Be to, kaip 
beturtis, jis “neiškęs nepa- 
graibstęs svetimo turto.”

Vadinasi, kaip tik žmo
gus darbininkas, tai ir va
gis. Tai yra šlykšti insinua
cija. Tiktai fašistai gali ši
taip darbininkus šmeižti.

Einant šitokia logika, tai 
gengsterių vadas Capone 
butų pavyzdingiausis kan
didatas Į SLA. viršininkus, 
nes jis turėjo “gabumų” su
sikrauti milionus.

Gaila, kad dabar Ameri
koje nėra Devenio. Jis irgi 
“gabus” vyras, nes §25,000 
Susivienijimo pinigų taip 
gražiai nujojo, kad ir lapė 
nesulojo. Ir dabar tautinin
kų valdomoj Lietuvoje jis 
turi nusipirkęs dvarą. Pašė
lusiai gabus vyras. Ar ne
vertėtu jį parsikviesti vėl 
Amerikon ir pastatyti į 
SLA. viršininkus?

SUSIVIENIJOM, AR NE 
SUSIVIENIJOM?

Kai kuriuose laikraščiuo
se pasirodė žinių, kad tarp 
Amerikos Lietuvių Socialis
tų Sąjungos ir komunistų 
opozicijos (sklokos) įvyku
si vienybė. Bet kaip matyt iš 
“Naujosios Gadynės” pra
nešimo, toji vienybė da nė
ra įvykęs faktas. Tuo klau
simu buvo tik pasitarimas 
tarp dr. Grigaičio ir “Nau
josios Gadynės” žmonių. 
Tiesa.. “N. Gadynė” sako. 
dėl vienybės pagrindo jie 
su dr. Grigaičiu susitarę. 
Bet šita sutarti turės dar

nieko konkretaus nepasako. 
Vietoj peikti kitus, pasaky
kite jus, tautininkai, kiek

i “Grūdo” vadovybėj nėra sime, kad musų Susivieniji- i jus Susivienijimui gero pa-bės palaikymą? Ne lietuvy-į r ~
_ a bė jiems rupi, bet doleris. . . „ : į. . . . ponaičių iš “lietuviškų na- mas buvo apverktinoje pa- darėte kuomet jį valdėt?

$125 KRISTAUS GRABUI jaunoji musų karta geriau Grmuja žemes Joo kolom- mų.” Reiškia, keršyjama dėtyje, kol neatėjo jam pa- į -Jus tylit, kad jus sukišot

LIETUVIUS.

SAUGOT.

L. Pruseika “Vilny” rašo:
“Lietuviai klerikalai renka 

aukas įsteigti ‘budėtojų na
mą.’ arti Kristaus grabo, Je- 
ruzolime. Tūlos davatkėlės au
kauja šimtines.

“Vėliausiame aukautojų su 
rase yra pavardė tūlo Cikurs 
kio, iš Pittsburgho, kuris au
kavo S125.

mėgsta anglų kalbą, ii- ku
nigai jau pradeda jai patai
kauti, kad galėtų gauti dau-' 
giau dolerių.

- 1 J £ v . • • * — ---  uvijjv, nui nvavvjv jcim pa* u vjiiv, iv o. vi j ouruav
ja, Rad ne rasistai jai va- lietuviškajai visuomenei už galbon pažangi ir veikli A- tūkstančius dolerių Deve

dovauja. tai, kad jį nepasitiki ir ne- merikos* lietuvių visuomenė.
“Argentinos Lietuvių Bai- renka savo vadovvbėn litų Tegul “tautiška” spauda 

ise,” 11 lapkričio laidoj, til-j doroto jų, bet pasirenka atsako

niui, Kamarauskui ir ki
tiems saviškiams? O kada 
“Vienybė” jūsų padarytąbet pasirenka atsako į šiuos klausinius:

po Brazilijos lietuvių agro- žmones, mėgstančius savo Kas, jeigu ne tautininkai, skriaudą Susivienijimui at-
; nomo Br. Laukšo straipsnis, triusu maitintis. . sukišo į beverčius bonus lygins? O kur kitos jūsų pa
kurtame jis labai nusiskun- Jei jau DLLR’as nenori šimtus tūkstančių SLA. pi- skolos? O kas jus beverčius 
džia dėl ardomosios DULR musų kolonizacijos darbo nigų? Kas, jeigu ne tauti- šėrus pavers geraisiais? Ar

Ką reiškia “sterlingas?” į politikos Brazilijoj. paremti, tai padorumas rei- ninkai, laužė konstitucijos tai jus tuo norite publiką
Viduramžiuose Anglijoj i Sako, Lietuvos fašistai į- kalauja bent netrugdyti. taisykles, darydami tokius patraukti savon pusėn, kad

sterlingu buvo vadinamas ■ kūrė tą organizaciją Politinėms aistroms eko- investmentus, kurie buvo vėl galėtumėt mus, SLA.
“Patys kunigai, žinoma, au- sidabrinis penas (pinigas) J (DULR) neva užsienio lie- nominiame darbe neturėtų priešingi konstitucijos pa- narius, skriausti?

kauja mažiausia. Pas klerika- 0 dabar sterlingas reiškia1 tuviams remti, o ištikrujų būti vietos. tvarkymams? Kas, jeigu ne Aš tikiu, kad jau vieną
lūs taip yra: lojalistu Ispanė mastą, kuriuo nustatomas dabar ją vartoja savo fa- Agr. Br. Lauksas. tautininkai, leido savo drau- pamoką turėję, Susivieni
jai nei cento (Franco-Mussoli- sidabro nuošimtis sidabri- šistinei propagandai išei- Grande do Sul

Dalykai, Kuriuos 
Verta Žinotii

nio bombos tai kas kita’), niuose piniguose, būtent: \iuose platinti. Jeigu kuri 
Lietuvos kaliniams nei cento. 925 dalys sidabro ir 75 da- organizacija Brazi-
streikininkams nei cento! lys vario. dijoj neįsileidžia fašistų va-

“Tai išsigimimas, o ne arti- Tas vra svarbu žinoti, nes dovauti, tai DULR’o agen- 
rno meilė!” “sidabrų” yra visokių. A-^tei stengiasi tą organizaciją

SLA. NOMINA
CIJOS.

-------- ~ --------Už ką balsuot.
Ar galima stebėtis, kad menkoje prekyboj >^a ži-.su^iyUj , Nors pažangiųjų kandi-
nigai visuomet vedė ir nomi German afe.;, ^-1 T .LA* datų sąrašas Į SL

gams imti paskolas tada. jimo nariai įvertins tą pro- 
kada tie patys žmonės buvo pagandą ir supras, kad čia 
Pildomoje Taryboje (Ka- nieko kito nėra siekiama, 
marauskas)? Kas, jeigu ne kaip tik sau naudos ir ki- 
tautininkai, nekolektavo tu tiems akis mulkinti. Bet 
investmentų ir nežiūrėjo, mulkinimo gadynė jau pra- 
kad taksai ir nuošimčiai bu- ėjus. Šių laikų žmogus, jei- 
vo nemokami? Kas, jeigu gu ne per knygą, tai per 
ne tautininkai, savo kvaila karčią gyvenimo praktiką 

pamokintas, kad
kunigai visuomet vedė ir nomi "German silver■, ”Li-' *ben^ove^’k^rla d.at^ sąrašas į SLA. virsi _ ______ __

, kurie nors irVadina-; Brazilijos lietuviai’suorga- ^bta^ sŠ ^anaRS t^a sumažh?<? ,_.nariv vra tiek
švietęs žmogus nZduotų si “sidabrais” (silver), bet nizavo žemės ūkio kolom- skelbtas’ SLA‘ nariai ..........
jiems §125 tokiam reikalui, su sidabru nieko bendra ne- jai steigti. . .

turi. Tai yra tam tikri meta- „ Štai arg Laukso žodžiai: 
lu lydiniai iš nikelio, vario Brazilijos lietuviams DLLR 
ir eink-n per praeitus metus paskyręs r tšių balto metalo kombi- « O&J litu, «• ?; 120.-, K To
nacija buvo išrasta Kinijoj 000 milreisų. Is tos sumos. P z’ • J- - ““
da 17-tame šimtmety ir ki- ‘kape’ Šekr- J- Miliauskas,
mečiai ją pavadino pah- mureisų m tojams, Kape 
fong,” kas reiškia baltas va- n°nulir kt., 0 likusieji apie 
r*

veda kovą prieš mokslą ir berty silver” ir “Niekei sil- 
žmonių švietimą? Juk apsi- ver,

kaip “sargybos namas 
prie Kristaus grabo.

“SAULES” REDAKTO
RIUI VOS ŠIRDIS NE

SUSTOJO...
Mahanojaus “Saulės” re-

,, ... . , , , , skaičių, jų pasitikėjimą? supras kuriame kampe šeš-klausinėja uz ką balsuot. Kas jei ka^ tupi.
Taigi skelbiame da sykį pa- sada ved- ir dabar VŽ1 veda Aš >ikiU( kad geriau lai. 
žangiųjų kandidatų slei- pįktQ propagandą, kiršia- kytis pažangiųjų rekomen- 

darni vienus Susivienijimo dacijos ir balsuoti už pa- 
narius prieš kitus? žangiuosius kandidatus.

Tai vis tautininkų dar- Binghamtonietis.

Ižd. K. Gugis.
Iždo glob. E. Mikužiutė irdaktorius skundžiasi savo ‘ivokfečiaT’nradė- 49,800 milreisų suma įstri- , 11

gazietoj, kad- Voki?tUoHr pa- g™ “Betuviškuose namuo-1
“Ana diena redaktoriui vos vadino “Neusilber,” kas

szirdis nesustojo plakti kada reiškia: naujas sidabras.
Rytų Komitetas.

SUSIVIENIJO DVI FRATERNALĖS 
ORGANIZACIJOS.

! kevičius,
Tuo laiku

atėjo in jo ofisą žmogelis isz Anglai pasiskolino ji iš vo- prasyta suteikti paskolą lie-
Mahanojaus, Lietuvys, paduo- kiečių ir pavadino “German koloniza- ______ . . . . , . - - -
da redaktoriui raszteli ant ku- silver” vardu. ??J»i, bet DLLR’as is “nuo- BALcAVO SLA rausia Prieglauda Lietuvių , buvusiems APLA. nariams
rio buvo paraszyta apgarsini- Svarbu todėl žinoti, kad ^rdumo net atsakymo ne- 2-2 KijoPA " AmeriKoje, pašalpos ^ap-Įbus žymiai piges-
mas Lietuviszkoje kalboje ir iš visu “sidabrų” tiktai rado reikalo parašyti. raut os organizacija,jsg>-. - negu buvo prie APLA.

“sterling silver” vra tikras Negana to, pasirodė, kad 9 JtncshaL. - SLA. vavus 30 metų, daugiausia ’ nemokamai
sidabrai su nedidele vario DULR’as už 49.800 milrei-!212 ^.uap-a,^t** Pef!nsylvaai-1^.YalstlJ°TJ: Pa‘ t0’J e nemoKamai
pnemaisa. sų prisisamdęs sau pagelbi

buvo DULR’o Daktaras kvotėjas J. Sta- 
nislovaitis.

Lietuviu Darbininkų Susi vieni'imis ir Augščiausia 
Prieglauda Lietuvių Amer. veiks kaip vienas kūnas.

Brooklyn, N. Y.—Augs-1 Suvienytoj organizacijoj

užklausė redaktoriaus Ang- 
liszkai: ‘Can you read Lith 
uanian?’ (Ar moki skaityt 
Lietuviszkai ?)

“Ar-gi tasai suamerikoniza- 
votas Lietuvys mane kad jis 
buvo atejas in Angliszka re
dakcija ar jo smegenys susi- 
maisze kalbėdamas in redak
torių Lietuviszko laikraszczic 
panasziais žodžiais.”
Tiesa, tas žmogus neap-

------------ ninku griebėsi trugdyti ne
ATSKLEIDĖ MONARCHISTŲ tik kolonizacijai, bet ir kiek-

svarstyti ir balsuoti LDD. galvotą klausimą pastatė,
nariai referendumo keliu. Jis turėjo paklausti, kodėl

■ “Saulės” redaktorius neiš
moksta taisyklingai lietu-‘N. Gadynė” rašo:

“Abiem pusėm sutikus, kad 
tos sąlygos joms yra priimti
nos, LDD Centro Komitetas 
nutarė skelbti musų organiza
cijos narių referendumą ir 
diskusijas. Draugai ir draugės 
savų kuopų mitinguose prašo
mi šią LSS ir LDD centrų su
tarti rimtai apsvarstyti ir nu
balsuoti, būtent: kiek narių 
stoja už jiems siūlomą vieny
bę, o kiek prieš.”

Gi tos sąlygos, kuriomis 
manona vienytis, esančios 
tokios:

“Lietuvių Socialistų Sąjun
ga bus musų politinė organi
zacija, gi Lietuvių Darbinin
kų Draugija — kultūros or
ganizacija, kuri leis knygas ir 
kitaip skleis darbininkišką ap- 
švieta.”

viškai rašyt?

IŠ LIETUVIŠKŲ BAŽNY
ČIŲ JAU VEJAMA LIE

TUVIŲ KALBA.
Mahanoyaus “Saulė” ra

šo:
“Pirma karta Nedelioje Lie. 

tuviszkoj Szv. Juozapo bažny- 
czioje, Ma’nanoy City. buvo 
sakoma Angliszkoje kalboje ■ 
Evangelia, praneszimai ir ki- j 
tos informacijos, dėl jaunuo-

SĄMOKSLĄ. vienam naudingam darbui, 
kuris dirbamas be DULR’o 
agentu vadovybės.

DULR’o remiama spauda 
puolė ir tebepuola tiek ko
lonijos bendrovę “Grūdą,” 
tiek steigiamą Brazilijos 
lietuvių organizacijų cent-, 
rą. j

Negana to, paskutiniu lai- i 
ku prieš lietuvių žemės ūkio 
kolonizaciją išstojo viešai 
konsulas Gaudys su savo 
pavaldiniais. Tos grupės 
vienas dalyvis pasiūlė “Grū
dą” likviduoti, padėti do
kumentus į archyvą ir tver
ti kitą organizaciją.

Tai yra darbo griovimas. 
Juk jei kas organizacijoje 
vra netvarkoj, tai reikia tru
kumus pašalinti, bet ne pa
čią organizaciją likviduoti 
ir steigti kitą, kurioj po mė-

čia parodytas Francuzijos nesjo laiko vėl tas pat gali 
menes, czionais gimusiems. vidaus reikalų ministeris Mane pasikartoti, 
per Miszias 9-ta valanda. Jau Dormoy. kuris atskleidė slaptą Mes laukiame tos dienos, 
nuo kokio tai laiko prabasz “gagoulardų” (šalmuotųjų) or-
czius Czeszna svarstė taji ganizacija ir aiškiai parodė, kad 
klausymą kad dėl czionaiti į šitą gaują sudaro monarchistai, 
niu gimusiu vaiku ir suaugu- _ kurie turi padarę sąmokslą nu- 
sios jjaunuomenes ir tiems, versti respubliką ir atsteigti 
kurie yra vede su svetimtau-, Francuzijoj monarchiją. Daug 
ežiais, skelbti Evangelija ir sąmokslininkų buvo areštuota.

kada susibūrę vienon vieton 
galėtume laisvai užtraukti 
lietuvišką sutartinę, gi 
DULR’as* išmėtė apie 49.- 
800 milreisų tam, kad šį 
musų siekimą sutrugdžius. 
Tai šlykštu, bet taip yra.

Prezidento urėdui: galiau susivienijo su Lietu- LDS. oficiali organą “Tie-
F. J. Bagocius..........  37 vių Darbininkų Susivieniji- są.”
W. Laukaitis................ 7 mu, priimdama LDS. vardą. j LDS. Centro Valdybą

Vice-prez. urėjui: Gruodžio 5 dieną buvo ben- j jėjo du buvę APLA. Centro
K. J. Mažukna ............ 33 dras abiejų organizacijų Komiteto nariai, J. Gasiu-
V. Bukšnaitis ............... 7 Centro Komitetu susirinki- nas, buvęs APLA. Centro

Iždininko urėdui: mas, kuriame visas APLA. sekretorius, ir J. Yesadavi-
K. Gugis ...................  30 turtas ir visi nariai tano
A. S. Trečiokas........... 8 pervesti į Lietuvių Darbi

Sekretoriaus urėdui: ninku Susivienijimą.
J. Miliauskas ........... 33 Augščiausia Prieglauda sekamu nariu:
H* vietom.'- 7 ° Prezidentas, R. Mizara;tz^ globėjų vietoms. ldS. apie gqOO. Taigi d a- , vice-nrezidentas C

J. Martinkevičius......... 38 bar LDS turės anie 8 000 o VCe Prezinentas, c.
F Mikužiutė 34 •, apie §tnzauskas: 2-ras, J. Ga-
S Morkui 7 na7oT a • -j-- • siunas: sekretorius, J. Siur-£ .................. * APLA. prisidėjo pne b įxdin;nkaą Dr T T
V. Kirsevicius ........... 4 LDS su visu savo turtu ku- 2-a - zc -n nKat’, , , .. .Daktaro kvotėjo vietai: I Kas_k_iauciusiždo .globėjai,

cius, buvęs APLA. iždinin
kas. Tuo budu LDS. Centro 
Valdyba dabar susideda iš

rio turėjo $44,643.46. To- 
Dr. J. Stamslovaitis 32 kiu budu dabar LDS. turtas 
Dr. S. Biežis.................. 9 riekia arti ketvirtadalio mi-

SOVIETŲ AMBASADO- !iono—§228,146.84.
RIUS BERLYNUI SU- Dėl vienybės pradėta tar-

LA1KYTAS. dar 1932 metais. Buvo
Rusų ambasada Berlyne nemaža kliūčių, kurias rei-

pranešė Vokietijos užsienio Kėjo nugalėti.
reikalų ministerijai, kad So- Nutarus vienytis, reikėjo 
vietų ambasadorius Kon- sutarti priduoti Pennsylva- 
stantinas Jurenevas, kuris nijos Apdraudos Departa- 
nesenai buvo pašauktas iš inentui ir New ^orko Ap- 
Berlyno į Maskvą, daugiau draudos Departamentui, 
į Berlyną jau nebegrišiąs. kad uzgirtų. Tu departa- 
Eina paskalai, kad jis areš- nientų uzgynmas buvo gau- 
tuotas. Jurenevas yra 48 į metų lapkričio pa
metu amžiaus žmogus ir ir tuojaus tapo su-
prie bolševikų priklauso jau sauktas bendras abiejų or
imo 1905 metu. Nejaugi ir gamzacijų Centro Komite- 
jis butų neištikimas? posėdis.

A. Matulis, J. Bimba ir J. 
Yesadavičius: dakta ras
kvotėjas, Dr. M. D. Palevi-
čius. J. Ormanas.

IŠGELBĖJO “PRESI- 
DENT HOOVERIO” PA

SAŽIERIUS.

Pereitos subatos naktį di
delis Amerikos garlaivis 
“President Hoover,” plauk
damas patamsy, užėjo ant 
Formozos salos pakraščio ir 
nusėdo ant jo. Apie 600 pa
sažierių buvo iškelta ant sa
les ir jie išbuvo tenai ištisas 
36 valandas, pakol pribuvo 
kitas laivas ir išgelbėjo 
juos.
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

WORCESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS
Gruodžio 5 buvo vakarė- vos” užsidarymo. Per tą 20 

lis sušelpimui draugo Kar- metų žuvo daug musų vadų 
šono Olympia Parke. Žmo- ir draugų. Buvo manyta, 
nių buvo nedaug, bet pelno kad žuvus despotams bus 
liks apie 50 dolerių. įvykdyta pasauly demokra-

Gruodžio 7 buvo prieš- tija, žmogaus mintims pa- 
metinis susirinkimas Lietu- reikšti laisve. Bet vieton de-

Protestas Prieš Nacius.

vos Sūnų ii- Dukterų drau
gijos. Iš 500 narių i susirin
kimą atsilankė tik 125. Dr-

mokratijos, vieton laisvės, 
diktatoriai užgrobė didžiu
les valstybes, net ir musų

gija gana turtinga, turi va- Lietuvą fasistims brudas 
sai namį vadinamą Olympia ėda. Net ir Amerikoje lietu- 
Parku, turi kliubruimį su vi- draugijose bandoma tai 
šokiais gėrimais Lietuviu pravesti.
salėje. Kliubruim.is šįmet 
davė gražaus pelno pasidė- 
kavojant jo sumaniam ir 
darbščiam gaspadoriui drg. 
D. Jusiui.

Buvo renkama 1938 m. 
valdyba; išrinkta ta pati, 
tik du board direktoriai įėjo 
nauji. Bet tokie rinkimai 
garbės nedaro nei valdybai, 
nei draugijai. Kuomet buvo 
Įnešta, kad rinkti valdybą 
kaip reikalauja draugijos į- 
statymai, tai visa stovinčio-

Tik lietuviai, kaip ir viso 
pasaulio socialistai, da ko
voja už demokratiją ir lais
vą žmonių žodį ir geresnį 
rytojų, prie ko vedė ir musų 
iaikrastis “Kova” prieš 20 
metų. Neminėjo “Kovos” 
mirties komunistai, bet ir 
socialistai užsimiršo pami
nėti.

Worcestery kapitalistai 
veik visas dirbtuves uždari
nėja, išmesdami darbinin
kus ir palikdami be duonosji valdyba pradėjo rėkti, . . „ v . • ,

"kad vėlu, išvakarės, ir nėra . kapitalistai ~kun-
laiko slaptam balsavimui; ^asi, kad pne dabaianes 
valdyba turi būti viešai no- valdžios nėra progų pasida- 
minuojama ir renkama. milžiniškų pelnų tai
Taip Įtikino dalį narių, kad genau eiibtuves uzdant. 
laikas eiti gulti. Pirminin- argo *5unus-
kas irgi nelaukdamas, ar i/rvocu * unc
“negirdėdamas,” klausia KENOShA, Wlb.
senųjų valdybos narių ar Mirė Kazys Norbutas, senas

Šis vaizdelis parodo Connecticut valstijos gyventojus ren- 
kanties i South Britaino kongregacior.alištų bažnyčią pro- 
testuot prieš fašizmą. Tame miestely vokiečiu naciai no
rėjo Įsteigti savo kempę, bet pakeltas žmonių protestas 
užkirto jiems kelią.

grandrapids, mich. \BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
Areštuoti 3 jcuni lietuviai, ----------------------

kr P narni benditizmu. Lietuvių socialistų vska- geriau paveiktų Į juos ir 
rienė. daugelis komunistų tą tei-

Gruodžio 4 buvo Ameri- 5ybės_žodj priims teisingaiGi and Rapidso angliškas 
laikraštis Įdėjo 3 jaunų lieįamiasus Kiejo o jaunų ne-i vn uuuziu * uuvu ziuieii- 
tuvių fotografijas ir sako, į kos Lietuvių Socialistų Są- 
kad policija juos areštavo
ir katina banditizmu. Jie
vadinasi:

Alfonsas Ragauckis, 21 
m tp.

Alfonsas Klimas, IS m. 
Antanas Klimas, 20 metu.

u jais

apsiima, kitas surinka ir 
nominacijos uždarytos, ir 
taip buvo visa valdyba iš
rinkta, nereikėjo nei bal
suot. Teisybė, greitas dar
bas, bet atrodo perdaug 
hitleriškai. Bet tokie nede

‘Keleivio” skaitytojas.

Šiomis dienomis čia atsi
sveikino su šiuom pasauliu 
Kazys Norbutas, 55 metų 
amžiaus lietuvis, nuolatinis 
“Keleivio” skaitytojas per

mokratiški rinkimai šaldo metu>: . . .
v elionis ilgai sirguliavo, 

beveik metus laiko išbuvonarius, jie nelanko susirin
kimu ir netenka pasitikėji
mo. Reikėtų L. S. ir D. drau
gijai imti pavyzdi iš Lietu
viu Ukėsų Kliubo, kur val
dyba būna renkama teisė
tai, demokratiškai, i jų me-
tinj susirinkimą sueina keli 
šimtai nariu.

ligoninėj, dirbdavo tik 
trumpom pertraukom, taip 
kad ir pragyvenimui nepa
sidarydavo. Draugijos iš
mokėjo jam pomirtinę da 

tik vienas Pi-
lietiškas Kliubas užlaikė
$100 pomirtinės, kuri dabar 
buvo sunaudota kūno palai
dojimui.

Nors velionis buvo laisvų
Neapgalvota saužudyste.

Lietuvaitė Ona Letsky 
nuo 3 Hull place, spalių 18 pažiūrų žmogus, bet kai už 
šoko nuo tilto ant cementi- butą neturėjo kuo užsimo- 
nio kelio. Ji susilaužė daug keti, tai religinga šeiminin
kautų, bet neužsimušė, jau kė pasakė: “Prisirašyk prie 
du mėnesiai guli ligoninėje narapijos, tai laikysiu: o jei 
dideliuose skausmuose mir- he, tai išmesiu.” Ir taip jis 
ties patale. Gaila jaunuolės, per prievarta buvo padary- 
tik 16 metų ir gaila jos tėvų, tas “parapijonu.” 
kuriems tiek širtTperšos. Sa- Kai numirė, pusbrolis 
vižudystės priežastis, sako, kreipėsi Į kun. Skrendj, kad 
tingėjimas mokintis. Bet palaidotų velionį su mišio- 
valdžia tam netiki. Policija mis, bet kadangi pinigų ne
tyrinėja. buvo, tai pusbrolis pasiūlė

---------  kunigui iš savo kišeniaus
Gruodžio 1 d. užsimokė- §5.00. 

jo baudos 100 dolerių JPet- “No, ne, no!” atsakė ku
ras J—nas už pervežimą nigas. “Už 5 dolerius mišių 
alaus be valdžios leidimo. pas mane nėra. Padarykit 
Tą pačią dieną Zigmas Gr- kolektą!”
ba užsimokėjo baudos 50 Taigi buvo daroma ko- 
dolerių už melavimą. Imda- Įekta/ Kiek buvo surinkta, 
mas žuvavirno leidimą jis nežinau, bet turbut nedaug, 
pasakė esąs šios šalies pilie- nes mišios kad ir buvo, ta- 
tis, bet jis nepilietis. čiau vargonai negrojo. Mat,

.--------- . pas kunigą aršiau kaip pas
Gruodžio 7 S. Belinskienė žydą: už kiekvieną dalvkė- 

nuėjo pasimelsti į šv. Kaži- ji turi užmokėt — magarv- 
miero bažnyčią, čia jai žuvo čioms nieko negausi.
32 doleriai. Mat, nei Dievas, Buvau nuėjęs pas grabo- 
nei šv. Antanas vogtų daik- riu atsisveikinti su velioniu 
tų patronas vagies rankos paskutini kartą. Už $100 
nesulaikė, nors tai buvo grabas labai prastas, nors 

geresnis kaip Lietuvoje.
Kunigai pyksta ir “bedie

viais” vadina tuos. kurie at-

i dieną. Nash automobilių 
dirbtuvė irgi atleidžia žmo
nes. American Brass Co. d a 
prasčiau dirba; kalbama, 
kad ji gali visai užsidaryti. 
Mažesnės dirbtuvės dirba 
tik po 2—3 dienas. Kaip il
gai taip bus, nežinia. Biz
nieriai susirūpinę, kad nei
na biznis, o darbininkams 
da blogiau, nes nėra iš ko 
gyventi.
Tėvai, kurie griauja savo 

mergaičių gyvenimą.
Da ir šiame 20-tame am

žiuje yra tokių tamsių tėvų, 
kurie atiduoda savo dukte
ris kunigams Į klioštorius. 
Ir jie net didžiuojasi tuo. 
Sako, “atidavėm mergaitę 

Į miničkas.” Taip šiomis 
dienomis padarė net vienas 
pasiturintis katalikas. Vie
toj duoti mergaitei mokslo, 
jis ją atidavė į klastingą 
senbernių tinklą. Mergaitė 
vos 16 metų, klioštorių klas
tos nesuprantanti, sutiko su 
tėvo durna pasaka, kad per 
klioštorių einąs “kelias Į 
dangaus karalystę.” Išaugus 
mergina gal keiks savo liki
mą ir tokius tėvais.

Rita moterėlė irgi atida
vė savo 16 metų dukrelę Į 
klioštorių. Mat, kunigai rei
kalauja skaisčiausio mergy
stės žiedo.

Seniau aš manydavau, 
kad tikintis žmogus yra są
žiningesnis. Bet būdamas 
biznyje patyriau visai ką 
kitą. Tikintieji, kurie eina 
bažnyčion ir išpažintin, be
veik nekuomet nesistengia 

‘savo skolas užsimokėti. Ki
taip yra su laisvamaniais. 
Laisvas žmogus visuomet 
stengiasi atsiteisti. Tai ko
kia tuomet nauda iš tikėji
mo, jeigu tikinčiuoju žmo
gum negalima pasitikėti?

C. K. Braze.

LAWRENCE, MASS.

nors 
Dievo namuose

Lietuvių Moterų Kliube
prasidėjo nesutikimai dėl rimeta nuo bažnyčios. Bet 
kalbos ir rašto susirinki- ar ne patys kunigai kalti, 
muose ir knygų vedime. Su- kad žmonės nuo ju atsime- 
sibarta aštriai ir nedraugiš- ta? Juk šitokiais jų darbais 
kai, bet pasauly draugiškų gali pasipiktinti kiekvienas 
barnių da nebuvo. doras žmogus. Aš žinau

---------  daug biznierių, kurie pirma
Praeitą nedėldienį buvau buvo karšti katalikai, bet 

nuėjęs pas savo draugą, ra- dabar iau pasitraukę nuo 
dau beskaitant 1917 metų bažnyčios.
“Kovos” kompletą. Peržiu- Labai sumažėjo darbai, 
rėjus gruodžio 7 d. numeri, Iki šiol darbai Kenoshoj 
kurį valdžia sulaikė ir gruo- ėjo gerai visose dirbtuvėse, 
džio 14 d., kur buvo bandy- bet staiga viskas ėmė smuk- 
ta išleisti 4 puslapiai, kurie ti. Sinimons Co. atleido 
veik visi pustuščiai, darosi daug darbininkų, o kurie li- 
skaudu iš tos 20 metų pra- ko, tai dirba tik 4 dienas Į 
eities nuo LSS. organo “Ko- sąvaitę ir vos tik 5 valandas

HARTFORD, CONN.
Gruodžio 17 bus A. L. U. 

N. Kliubo metinis susirinki
mas, kuriame bus renkama 
valdyba 1938 m. Valdyba, 
lošia svarbią rolę Kliube. 
Mes turime gerą pavyzdi iš 
dabartinės valdybos. Nors 
šiais metais Kliubas turėjo 
daug darbo namo pirkime, 
bet viskas ėjo geroj tvarkoj. 
Nuo savęs aš patarčiau vi
siems kliubiečiams išrinkti 
tą pačią valdybą ateinan
tiems metams. Ateinančiais 
metais bus dar daugiau dar
bo, nes bus statoma svetai
nė ir Įrengta Kliubo ruimai, 
tuo labiau reikia turėt veik
lią ir sumanią valdybą,

Kliubietis.

D-RAS J. GAIDIS.
šiomis dienomis atidarė ofi

są d-ras Joseph A. Gaidis ir 
pradėjo praktikuoti Optometri- 
.ią ir Ortooptiką. Jo tėvai Ante
nas Gaidis ir motina Rožė Jur- 
gaitė-Gaidis seni Lawrence gy
ventojai. D-ras Gaidis baigė 
mokslą Mass. College of Opto- 
metry, kurioj pasižymėjo moks
lais ir buvo garbės nariu ir 
pirmsėdžiu Progressive Ecuca- 
tional Committee. Jis buvo na
riu Pi Omicron Sigma ir daug 
kartų dirbo jos komitetuose. 
Prie kolegijos biuletino jis dir
bo redaktoriaus sandraugų ir 
buvo išrinktas klasės oficie- 
rium. D-ras J. Gaidis yra Ame
rican Optometric Association 
nariu.

Jaunas akių gydytojas gavo 
didelę praktiką dirbdamas 
Mass. Optometric Klinikoje, 
taipgi tyrinėjo akis Charles- 
town Boys’ Kliube ir Bur- 
rough’s Nevvsboy’s Foundation. 
Bostone. Be to jis praktikavo 
visus metus Boston Dispensorv 
Hospital akiu Klinikoj, kur 
daugiausia specializavo krei
vų akių gydymu ir kitomis 
nenormališkų akių padėtimis. 
Per tokią savo praktiką jis yra 
kompetentiškas veikti prie vi
sokių akių netobulumų, kurios 
reikalauja didelių atsargumų ne 
vien tik priskyrimo akinių. Sa
vo ofisą d-ras Gaidis įrengė mo
derniškais instrumentais, kurie 
reikalingi akių ištyrimui ir gy
dymui. Ofiso valandos nuo ry
to iki 5 po pietų ir nuo 7-9 va
karo. Pasiskirti laiką galima 
per telefoną.

SUSIDŪRĖ TRAUKINIAI.

Kentuckv valstijoj, netoli 
nuo Salvisos miesčiuko, pe
reitą nedėldienį susidūrė 
priešakiais du traukiniai. 
Keturi gelžkeliečiai šitoj 
nelaimėj buvo užmušti ir 5 
sužeisti. Nelaimė Įvyko nak
ties laiku.

jungos 19 kuopos, Grand taip kaip susidraugavom su 
Paradine svetainėje vaka- dokininkais, rienė Svečių dalyvavo į- Pasakymas . kad negali
na tirštai. Valgiai’irgi buvo nta reiškia atsisakymą ben- 
geri ir gerai pagaminti. dradarbtautu Šiuo raomen- 

J. Glaveckas bepirminin- ru, kuomet fašizmas vis dau- 
kaudamas pasakė: “Ši va- «,au lr dW‘au skečia savo 

nėra paprasta va- na?u?’ man rodos- mums“Ši va
karienė 
karienė; ją galima drąsiaiVinis juos įvėlė i bėdą 

sužeine: zuikis. . Pėtnyčioj £££♦, « = 
rncuziotojai uascve zuiki. d»h»r »«.
kuris palindo po tuscios 
šantės pamatais. Norėdami 
jį iš tenai išbaidyti, me- 
džietejai inėjo šantėn pa
berti į grindis. Tenai jie 
pastebėjo, kad grindyse yra 
kelios palaidos lentos. Pa
kėlę tas lentas, jie rado juo
dą odinį krepšį, kuriame 
buvo du revolveriai ir plėši
kų Įrankiai. Medžiotojai 
pranešė apie tai policijai, ir 
ši pradėjo tą šantę saugot.

peštis butų pragaištinga. 
Vakarienėj dalyvavo R.

Mizara ir P. Buknys, bet 
jų kalbėt nepakvietė. Ko
misija įsižeidė, kad “Lais
vė” skaudžiai užatakavo P. 
Grigaiti. Galima nesutikti 
su dr. Grigaičiu, galima ji 
kritikuoti, nurodinėti, kad 
čia ir čia dr. Grigaitis klys
ta. Bet kirsti iš peties taip. 
kad Grigaitis “melagis.”

tu! Mat, dabar apsivedė so 
cialistai su buvusiais skloki- 
ninkais.” Vienas juokdaiys 
šalę mane sėdėdamas pasa
kė: “Kad nepaperėtų men
kę !” Visko gali būti. Ženv- 
bos, tai ženybos; bet koks 
bus gyvenimas tų dviejų or
ganizacijų. tą parodys
mums ateitis. “Sovietu Rusijos ėdikas,”

Bevakanemauiant tapo . j J
iššaukti keli vietiniai veikė- - 1 '* - 
jai pakalbėti. Jie kalbėjo Socialistų vakarienė pa

vyko gerai. Tiesa, veik visi• • • zz, * J 99 T* — V ’ C1 čl.. i \ Viri. V iel
visi j “tašką. Jie gyrė mu- • ‘kuoBOS nariai dirbo 

Nedėldienj atėjo Į tą šan- sų kuopą, mugi veikėjus. FUŽnį/ Padėjo mums dirbti 
tę to krepšio pasiimt. Al- Yuatingai J. Buivydas uz- ir sklokininkįL Kul. tik visi 
fonras Klimas ir Alfonsas akcentavo, kad jis dirbo su di b sutaninai atsida. 
Ragauckis. Policija tuojaus socialistais per metus Ame- ; • ; j

geras tunme. Jurgis.juos tenai ir suėmė. Vėliau l ikos Lietuvių Kongreso 
namie buvo areštuotas ir darbą ir didžiavos tuomi, 
Antanas Klimas, vyresnysis kad sutikmėj daug darbų 
Alfonso brolis. Policija sa- buvo nudirbta. Jis sveikino 
ko radusi jo kišeniuose $1,- abiejų organizacijų susivie- 
170 pinigų. Kur jis tuos pi- nijimą ir linkėjo, kad dar 
nigus gavo, jis negalėjęs pa- sutartiniau sekančiai 
sakyti. Anot policijos, tarp tais butų dirbama, 
tų pinigų ji radusi 26 de
šimtines,

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo susirinkimas.

Gruodžio 3 d. buvo A. L. 
me- P. Kliubo priešmetinis susi

rinkimas, ir buvo gana 
Gaila, kad drg. J. Buivy- skaitlingas nariais^ Priimta 

kurių numeriai das pasitraukė iš Kongreso, keli nauji nariai. Išklausyta 
atitinka tiems pinigams, ku- Jo vietą užėmė J. Nalivai- pranešimai apie ligonių pa- 
rie nelabai senai buvo iš- ka. Gal būt, kad ir jis pa- dėti. Mat, Kliubas netik po- 
plėšti iš Grand Rapids Pa- seks J. Buivydą. Kitų narių litinis, bet ir pašelpinis. Pa- 
cking Co. seifo. sudėtis nelabai žvmi. Jeigu rirode, kad dabartiniu lai-

Parti no erindimis iran Nalivaika nukryptų, tai kas ku serga apie keturi Kliube 
kfei iSi akinto tiems ženk' tada iž braoklvniškio kon- nariai.
hms/kurie Išliko išlaJž- g"*0 Jai svarbus Protokolų rast-mnkas la-
tam seife F darbas ir svarbi organizaci- bai silpnas. Pats savo įasto

ja, bet ne visi gali subend- neįskaito. Siunčia net numi- 
Policija sako, kad Anta- rint politines grupes taip rusiems žmonėms atvirutes, 

nas Klimas buvęs jau pirma kaip Buivydas ias mokėjo kad eitu ligoniu aplankyti, 
kelis kartus areštuotas ir sucementuoti Reikalas reik- Tiesiog komedija. Aš ne
baustas už visokias vagys- šmingas ir Buivydas gerai kaltinu tiek sekretoriaus, 
tęs. Kiti du lietuviukai irgi tą žino. kiek pačius kliubiečius, kad
esą pažymėti policijos re- Strazdas Vidikas ir kiti, tokiems nepatyrusiems žmo- 
korduose už visokius prasi- pasireiškė savo kalbose už nėms jie paveda tokią svar- 
žengimus. didesnę vienybę, už platės- bią vietą tvarkyti. Ar jau

Pas Antaną Klimą polici- ni veikimą. Bet dr. P. Gri- nėra Kliube tinkamesnių 
ja rado namuose 3 šautu- gaitis pasisakė, kad jis tą žmonių tai vietai? 
vus, kurie buvo išplėšti iš vienybę kitaip suprantąs. Pirmininku išrinktas ak- 
vietinės ginklų krautuvės Jis pasakė, kad vienybė ge- lamacijos budu V. Michel- 
prieš pat medžioklės sezo- ras dalykas, bet, kol komu- sonas. Finansų sekretorium 
no atsidarymą. Be to, vie- nistai nepaleis Sovietuose iš —Chepulis, kasininku—A. 
nas kulkomis šaujamas ka- kalėjimu socialistus, vieny- Lelis. Tvarkos pridaboto- 
rabinas buvo rastas paslėp- bė negalima. j&s bus Marcinkevičius. Į
tas netoli tos šantės, kur i Mano supratimu, dr. Gri- direktorių pirmininkus iš
rasti minėti plėšikų Įran- gaitis per daug aštriai paša- rinktas Alex Velička, o Ch. 
kiai. Tas karabinas irgi bu- kė. Mes gyvename Ameri- Kreivėnas direktorium; F. 
vę? pavogtas iš tos pat gink- koje. Ar butų praktiška, kad Vaitukaitis liko finansų sa
lų krautuvės. mes peštumemės vsią laika, kretorium. _ Knygų peržiu-

Tačiau suimti lietuviukai kol Sovietu Rusija nepaleis rėtoiai užtvirtinti aklamaci- 
kol kas kaltais neprisipažįs- socialistų iš kalėjimo? Man ios budu: J. Žaltys Vilčins- 
ta. Jie sakosi radę tą krep- rodos, kad mes, dirbdami kas ir V. Packevičius. Tai 
šį su banditų Įrankiais ir bendrus darbus su komu- pirmutiniai, turbut, tokie 
dviem revolveriais girioje nistai? turėsime teisę jiems rimti rinkimai, kad visus 
medžiodami ir pakišę toj pasakyt: “Štai, žiūrėkite, jau kelinti metai tarnauian- 
šantėj po grindimis, o vė- mes dirbam kartu, o jūsų čius viršininkus paliko tuos 
liau nuėję jų pasiimti. Poli- draugai P.usiioie musų nacius. Taip pat J. Drauge- 
cija. žinoma, tai pasakai draugus kalėiimuose lai- lis vienbalsiai paliktas Kliu- 
netiki. V. Ž. »ko!” Man rodos, kad tas bo lyderiu. Rodo-, jis tre

čius metus iš eilės tarnauja.
Kada prisiėjo rinkti “Spe- 

šelį,” tai buvo ir juoko ir 
piktumo tūliems. “Snešelio” 
pareigas ėjo Kazlauskas. 
Jis buvo išrinktas pereitais 
metais. Jis už savo darbą 
gaudavo mokėt, dar ir šia
me susirinkime rage jo. kad 
iam mažai mokama. Sekre
torius pranešė susirinkimui, 
kad Kazlauskas jau trylik
ta? mėnuo kaip neužsimo
kėjęs Į Kliubą. Sulvg kons
titucijos, jis senai nėra Kliu
bo nariu. Bet toks šposas 
iau ne nauias, kad ne narys 
būna Kliubo viršininku. 
Metas-kitas atgal buvo fi
nansų sekretorius Vyt. Ka
lėda. Ėmė per du metus na
rių duokles, bet pats Į Kliu
bą nemokėjo. Dabar tas 
pats su “spešeliu.”

Kas pusmetis turėtu būt 
peržiūrėtos visos valdybos 
narių mokesčiu knygutės. 
Jeigu ne pirmininkas, tai 
lyderis turėtų tai padaryti.

Pilietis.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ ISDIRBYSTES

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

Bostono Skyrius, 1410 Columbia Road, 
South Boston, Tel. SOUth Boston 2271.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Ar Vedęs Vyras Ver
tas Mažiau?

Sprogimas Suardė Rumus.

—Ją užkure, tėve, kaip—Tegul bus pagarbintas, 
vaike!

—Labas vakaras, tėve!
—Ar žinai, Maike, kad aš 

atėjau tau velniu duot? . _
-Labai gerai, tėve. Aš " arI?,?t« V ienintelis

Anglų laikraštis “Daily 
Mail” svarsto klausimą: ar 
vedybos padaro vyrą ma
žiau vertingą? Šioms disku
sijoms pirmąjį straipsnį pa
rašė Stevensas Graham, ku
riame jis apžvelgia savo po- 
vedybinį gyvenimą. Ste
vensas prieina išvadą, kad 
jis po vedybų pasidaręs ma
žiau vertu žmogum. Neve
dę vyrai turi daugiau idealų 
ir k loki ų svarbesnių planų. 
Toks vyras esąs pasiryžęs 
rizikuoti net materialiniu' 
gerumus, kad įgyvendintų 
savo svajones. Vedęs žmo
gus nuo viso to atsisakąs ir 
težiūrįs, kad netektų atsisa
kyti savo menkos tarnybos, 
kuri jam garantuoja egzis
tenciją. Jis turįs daryti tai 
dėl žmonos.

Po pirmojo straipsnio, to
liau rašo atsakymus pati 
publika, kuri tapgi patvirti
na Grahamo išvadas, kad 
didžiuma vedybų vynais pa
daro menkaverčiais. To da
lyko priežasčių Anglijoje 
esą dvi. Kiekviena viduti
niška anglė turinti nelai
mingą idėją, kad ji vyro gy
venime turinti būti visa ko

Netoli nuo Marion. Pa., dujų sprogimas skiepe suardė pui
kius Brenneno rumus. šeši žmonės buvo sužeisti.

Gal v'osuliitii.

ŽMONĖS, KURIE PROGRESĄ LAIKO 
IŠTVIRKIMU.

Pennsylvanijos valstijoj, | vybės apdraudos nepripa- 
Lancasterio kauntėj, gyve-,žįsta. Judomieji paveikslai,

tik tie patys kunigai, kurių pradžia ir galas. Jeigu ang- 
tu taip gailiesi. lė savo vyro gyvenime ne-

—Maike, jau tu čia me- vaidina tokio vaidmens, tai 
luoji. Juk kunigai raplenų jį sukelia triukšmą. Tuo tar

na amišių (Amish) sekta,: 
kuri fanatiškai laikosi seno
vinių papročių ir neįsilei
džia jokio progreso. Norė
damas tą fanatizmo ledą 
pralaužti, Pennsylvanijos 
gubernatorius Karle pa
kvietė WPA, kad pastatytų 
modernišką mokyklą ir su
pažindintų tų tamsumų vai
kus su nauioviškais išradi
mais. Mokykla kainavo 
$125,000. Buvo įrengtas jo
je radio. judomieji paveiks
lai, įvesta elektros šviesa i" 
kitokie patogumai. Senoji 
mokykla buvo uždaryta ir 
farmerių vaikams liepta eiti 
į naująją.

Bet štai kas atsitiko: tė
vai pakėlė protestą ir parei
škė. kad neleis savo vaikų į 
tokią vietą, kur juos mokins 
“ištvirkimo.” Jie net pasi
samdė advokatą ir nusiuntė 
su juo savo delegaciją pas 
gubernatorių savo protestą 
išdėstyt. Barzdoti, namie 
austom sermėgom apsivilkę 
amišiai susėdo gubernato
riaus ofise ir, glamžydami 
drebančiose savo rankose 
suplyšusias skrybėlės, klau
sėsi kaip jų advokatas ar
gumentavo prieš mokyklą. 
Svarbiausis jo argumentas 
buvo tas, kad užlaikymas 
tokios mokyklos brangiai 
kainuoja, o amišiai farme
riai turį įrašę į savo pote
rius principą, kad kiekvieną 
centą reikia taupyt.

Kai gubernatorius nuro
dė, kad mokykla padalys 
jiems daug gera, ir kad jos 
užlaikymą valstija apmo
kės iš savo iždo, baltabarz- 
dis patriarchas griebė jam 
už rankos ir ją spausdamas 
rarė: “Tu labai teisingas 
žmogus!”

Parvažiavus namo dele
gacija pranešė visai apylin
kei linksmą žinią, kad mo
kyklos nereikės užlaikyti. Iš 
to džiaugsmo amišiai nusi
mazgojo purvinas savo ko
jas, iššlavė didelę daržinę 
ir padarė balių.

Kaip rašo 4 gruodžio lai
dos “Digest,” amišiai yra 
kilę iš seniausia Pennsylva
nijoj apsigyvenusių olandų 
ir priklauso tai menonitų 
sektos atskalai, kurios vadu 
yra buvęs Jacob Amman. 
Svarbiausis jos tikslas esąs 
kovoti prieš progresą, kurį 
jie laiko ištvirkimu. Jie ne
siuva į drapanas sagų (gu- 
zikų), bet sukabina skver
nus kabliais, todėl jie daž
nai esą vadinami ir “kabli- 
niais” (hookers). Spalvos 
pas juos nemadoje. Auksi
niai papuošalai uždrausti. 
Vyrai apsivedę užleidžia 
barzdas, tik nusiskuta vir
šutinę lupą. Plaukus dėvi il
gus, kerpamus tik iš apa
čios. Drapanas audžia ir 
siuva namie.

Amišiai vengia teismu ir 
kariuomenės tarnybos. Gy-

muzika, šokiai, automobi
liai, tai vis velnio išradimai 
žmogaus dūšiai pasigauti. 
Jie didžiuojasi paprastais 
savo ratais, kurių jie nieka
dos netepa ir nedažo. Fi- 
ranku langams taipgi ne
vartoja.

Amišių merginos išrodo 
sveikos ir gražios. Ju skruo
stai pilni ir raudoni, kaip 
prisirpę obuoliai. Bet skry
bėlių jos nenešioja. Ant gal
vų užmaunami juodi goptu- 
rai (bonnetts), kurie po 
smakrais surišami mėlynais 
kaspinais. Kaklas ir pečiai 
uždengiami pilku šaliku. Si
jonai platus ir siekia žemę, 
kad kojos nes'matytų. Lie
muo suveržtas, o rankovės 
ilgos, čeveiykai senoviški, 
iki pusės blauzdų, o panče- 
kos storos, bovelninės.

Vyrų pavardės daugiau
sia olandiškos: Stoltzfus, 
Lapp, Glick, Zook; gi var
dai daugiausia bibliški: 
David, Jonathan, Aaron ir 
taip toliau.

Pereitą sąvaitę šią amišių 
koloniją labai prislėgė ži
nia, kad privalomojo mo
kymo amžius Pennsylvani
joj pakeltas nuo 14 iki 16 
metų. Nusiminė tie švent
raščio sekėjai, kad toks il
gas laikas mokykloj suga
dins jų vaikus. Bet senes
nieji jų raminasi, kad šita 
nelaimė greitai praeisiant. 
Kaip ji turės praeiti, jie ne
žino, bet tiki, kad ilgai toks 
ištvirkimas negalės tęstis.

Surasta Nauja Lau
kinė Tauta,

Kad esama musų žemelės 
dar ne visos ištirtos, rodo 
paskutinės olandų geogra
finės draugijos surengtos 
ekspedicijos atradimai. Ši 
ekspedicija, vadovaujama 
mokslininko van Kempeno, 
surado Sumatros saloj nau
ją, visiškai laukinę tautą, 
kurią pavadino kubu. Su
matros sala yra pati di
džiausia Ramiajame vande
nyne ir apgyventi tik jos pa
kraščiai. Jos vidurinė sritis 
yra apaugusi milžiniškais 
miškais, į kuriuos nebuvo li
gi šiol įkėlęs kojos nei vie
nas civilizuotas žmogus. 
Olandų geografinė draugi
ja užsimanė pažiūrėti, ko 
esama tuose miškuose ir pa
siuntė ekspediciją, kuri dir
bo ten dausįau kaip metus 
laiko, ir, kaip matome, ne 
veltui.

Naujai atrastos kubu tau
tos žmonės, sprendžiant iš 
van Kempeno pranešimo, 
yra patys vargingiausi pa
saulyje. Jie klajoja mažais 
būreliais po miškus, runin- 
damiesi tiktai maistu. Nak
tis praleidžia urvuose, ku
riuos randa pakeliui, arba 
medžiuose, kuriuose miega 
prisirišę prie šakų vijokli
niais augalais. Kubu žmo
nės jokiu namų nežino ir 
nestato. Nuo lietaus slepiasi 
tankumynuose.

Patvs žmonės yra mažy
čiai, biaurios, bauginančios 
išvaizdos. Visas jų apsiren
gimas, tai nuluptos nuo me
džio žievės gabalas, kurį jie 
užsideda ant liemens. Kubu 
žmonės taip pat neturi su
pratimo nei apie ginklus. 
Vienintelis jų ginklas, tai 
paprasta, pasmailinta laz
da. Afrikos ir Australijos 
laukiniai gyventojai turi 
lankus, kuriuos jie vartoja 
labai mikliai. Kubu nesu
galvojo dar net šio papras
čiausio ginklo. Be lazdos, 
jie daugiau neturi jokio į- 
rankio. Susižinoti jie varto
ja pavienius, keistus garsus. 
Van Kempenas mano, kad 
tie garsai yra jų kasdieninė 
kalba, nors į kalbą jie nei 
kiek nepanašus.

Dr-go K. Karčiausko gal
vosūkio išrišimas.

Draugo Karčiausko pa
duotas galvosūkis buvo 
toks: Lėkė pulkas žąsų ii 
susitiko atlekiant vieną žą
sį, kuii tarė: "Labas rytas, 
šimtas žąsų!” Bet pulkas 
atsakė: "Mes nesam šimtas 
žąsų. Jeigu lėktų kita tiek. 
pusė tiek. ketvirta dalis tiek 
ir da viena, tai tik tada bu
tų šimtas.” Klausimas, kiek 
žąsų buvo tame pulke?

Drg. W. G. Laskv iš 
Brooktondale, N. Y., išrišo 
šį galvosūkį taip:

Pirmam pulke turėjo 
būt 36 žąsys. Šimtas jų ga
lėtų susidai-yti taip:

Dabar pabandykim šitas1 
tautiškas ličbas gerai su
prasti: jeigu 39 milionai vi
sokių automobilių per me
tus sunaudoja 20 milionų 
gorčių arba galionų gazoli
no, tai po kiek gorčių per 
metus išeina kiekvienam 
automobiliui?

Pagaliau:
Jeigu už 20 milionų ga

lionų gazolino užmokama 
361 bilionas ir 700 milionų 
dolerių, tai išfigeriuokit, 
kiek tada išeina už kiekvie
ną galioną?

Aš projektuoju pirkti sau 
naują automobilių, todėl 
šita "Tėvynės” aritmetika 
mane labai užinteresavo, 
bet negalėdamas tokių auk
štų ličbų suprasti, nutariau 
kreiptis į “Keleivio” galvo
sūkių skyrių. Gal atsiras 
toks matematikas, kuris

labai ne-—i. r. ., . . . r- anglų vyras -----------
velnio da nebuvau matęs.' tuisis, tai ki apy ia> n mi- mėgsta šeimyninių scenų. 
Ar daug ju turi? siolas. Tai kokiu gi spasa- Vadovaudamasis ramaus

—Juokų nedaryk, Maike. bu. jie.9galėtU miestus su- gyvenimo filosofija, jis vi- 
Aš ištikro duosiu tau pek- griauti. _ .. sur pusileidžiąs žmonai. To-
los i —Žinoma, teve, kad šitą budu jis atisakąs nuo

—Užkąri? i darbą dirba ne patys kum- savo idealu, vilčių ir net
-Tu man sakei aną syki, gal, bet jie jį sugalvojo. Jie garbės, kad’tik išlaikyti tu- 

kad jūsų cicilistiškas moks- pasiktietė į talką fašistus, rimą vietą.
Ias tikėjimui nepriešingas. buvusius dvarininkus mo- ----------------
ir aš jau buvau pastanavijęs narchistus ir kitokius darbi- 
prisirašvt prie jūsų partijos, mnkų laisves pnesus. Ir si- 
S dabar pasirodo, kad jus tie galvažudžiai užpuolė Is- 
didžiausi bažnyčios neprie- PaniJas respublikos valdžią. neprileidžia oro
teliai. Tai pasakyk 'dabar. . —Jeigu Ji butu gera, tai . Be or„ tiksliau sa-, 
kodėl tu man taip meluoji? nlekas Jos neužpultų.

pu

KODĖL DAŽYTA GELEŽIS 
NERŪDIJA.,

Dažyta geležis nerūdija dėl

prie jos. Be oro. 
kant. be oksigeno rudis negali

_ O kas tau sakė tėve 1 —Ispanijos valdžia buvo pasidaryti. Todėl norint geleži
kad socialistai yra didžiau- Fera’texe’ l,lk Pe v}siem®- J1 mus daiktus 
si bažnyčios priešai? buto geia daibo žmonėms, dijimo, visuomet

—Nevermai, vaike, kas į?1 ne£era jų skriaudikams, numalevotus arba „ 
man sakė, bile tik aš žinau, j no^J° vyskupų n kitokių juotus. nes per aliejų oras taip 

—Ne, tėve, tu nežinai. dykaduonių dvarus įsdalin- pat neprieina prie geležies.
„ ti .bežemiams. Jai rūpėjo di-

—0 kaip tu žinai, kad as džiumos reikalai. Bet tas 
nežinau. _ nepatiko dykaduoniams,

—?es taip nėra, kaip tu kurie minta svetimu prakai- 
sakai- . .tu. Ispanijoj pne tokių dy-

—Jes, Maike, taip yra ti- kaduonių daugiausia prigu- 
krai. Musų kunigas per pa- lejo kunigų. Taigi dėl to jie auga, 
mokslą pasakė, kad Ispani- jr sukilo prieš respublikos 
joj cicilistai nugalabijo valdžią. Taigi ne socialistai 
šimtą kunigų ir sudegino įr ne bedieviai kalti, jeigu 
beveik visas bažnyčias. \ a- dabar kunigai Ispanijoj 
uk tos intencijos, Maike, ir šaudomi ir bažnyčios griau- 

kolektą darė bažnyčioj. jamos, bet kalti patys kuni- 
Koznas katalikas turėjo jgai. Jįe savo rankomis pa
duot po doleri. ' degė tuos namus, kuriuose

jie gyveno.
—Bet aš skaičiau katali

kiškose gazietose, Maike 
kad ir

apsaugot nuo ru- 
laikyt juos 

gerai išalie-

—O kam tie doleriai, tė- i --

AR GALI ŠLAPIAS ŠIENAS 
DARŽINĖJ PATS UŽSI

DEGTI?
Taip. gali. Drėgnam šiene 

ir veisiasi tokios bakteri
jos. ką gamina karšti. Paviršu
tinis šieno sluogsnis neleidžia 
tam karščiui išsieikvoti ir jis 
gali pasidaryti toks didelis, 
kad šienas užsidegs.

“Keleivio” Kalendo
rius 1938 Metams,

ve
Kalendorius jau baigia

mas ruošti ir dabar jau lai
kas jį užsisakyti. Prisiųsda- 
mi už “Keleivį” prenumera
tą, pridėkite 25 centus ir pa- 

—Taigi tas ir parodo, tė- žvmėkit, kad tai už Kalen- 
o ve’ kad J1S karas >Ta.kuni- dorių. Kas anksčiau bus už-

neklausdami, ką jis su tais V. fašistų kąrąs pi ieš ls- sisakęs, tai greičiau gaus 
doleriais darvs. Taigi tos darbininkus. O kas Kalendorių.
pasakos apie kunigų žudy-^eda kai‘3 šaudo kitus, 1938 metų Kalendoriuje 
mą ir bažnyčių deginimą į ^dPs labai daug naudingi;
tam tik ir yra išgalvotos,
kad tokie neišmanėliai, kaip 
tu, tėve, duotų kunigams pi
nigų.

—Tai kaip tu sakai, Mai
ke, ar Ispanijoj niekas kuni
gų nešaudo? ™ . .. . . - . ,

—Visu pirma, tėve, aš no- ., ^aiP’ 5eve; v sal ?e 
riu tau pasakyt, kad šį klau- [elka,'> aukavot ->am P° rt°- 
simą tu statai netaip, kaip *elJ‘ ... ., , ,reikia. Tu žinai, kad Ispanf- . —91™*V ’l’T®' 
joj dabar siaučia vidaus ka- Jau as busiu atstraznesnis. 
ras: bombarduojami mies- “

—Na, o kaip tu rokuoji? 
—Aš manau, tėve, kad 

kunigas gudriai iš jus pasi
pinigavo. Pasakė graudžią 
pasaką apie kunigų žudy
mą, o paskui padarė kolek- 
tą ir visi jus aukavot, visai

gazietose,
šventas tėvas bagas- 

lovija dabartinę vaina prieš 
Ispanijos bedievius.

kad kiti nešaudytų jo. Juk patarimų, nurodymu ir vi- 
ir Kristus pasakė: “Kas sokių “sekretų” mechani- 
kardu kariaus, , tas ir pats kams, amatninkams, mote- 
nuo kardo žus. ’ rims, farmeriams ir namų

—Tai tokiu spasabu išei- savininkams.
na, Maike, kad musų klebo- Kalendoriaus kaina bus 
nas apmonijo mus? 50 centu, bet “Keleivio”

Pirmam pulke ............. 36
Kita tiek .................... 36
Pusė tiek .....................  18
Ketvirtadalis ................. 9
Kalbanti žąsis ............ 1

Išeina lygiai 100
Tai yra teisingas šito gal

vosūkio išrišimas. Jį taip 
pat gerai išrišo Chas. Bliu- 
džius iš Baltimorės: Franas 
Juodvalkis iš Leechburgo. 
Pa.; J. Marks iš Detroito; 
Antar.a< Stasiulaitis iš Wa- 
terburio; J. Grunas iš Det- 
voito; J. Gužas iš Montrealo 
ir J. Mikaliunas iš Brookly
no.

man jas išaiškins.
Rytietis.

Griuno prisiųsti galvosūkiai.

Drg. Griunas iš Detroito 
paduoda 2 galvosūkiu:

1. Vyras su žmona ir bro
lis su seserim atsisėdo val
gyt. Ant stalo buvo 4 kiau
šiniai. Kiekvienas paėmė po 
vieną ir da vienas liko. Iš
spręskite, kaip jie pasidali-
i°? .2. Kaip parašyti šešiom 
raidėm “sausoji žolė?”

Kiek buvo išvirta kiau
šinių?

Drg. Jonas Mikaliunas iš 
Brooklyno prisiuntė šitokią 
mįslę:

Trys pavargę kareiviai 
užėjo pas beturtę motelį ir 
paprašė, kad ji pagamintų 
jiems valgyt, o patys tuo 
tarpu prigulė pasnausti. 
Moteris išvirė ir pastatė 
jiems kiaušinių. Vienas ka
reivis pabudo, atsiskaitė 
trečdalį kiaušinių, suvalgė 
ir vėl atsigulė. Pabudo ant
ras, ir tas trečdalį atsiskai
tęs suvalgė. Trečias irgi tik 
trečdalį pasiėmė. Paskui 
pabudo visi trys ir pasidali
jo likusius kiaušinius lygiai. 
Pasakykit, kiek buvo kiau
šinių iš viso?

Po kiek tie vaikai užaugino 
./ vištų?

j.*'1. «
Du vaikai mokinosi višti- 

ninkystės. Vienas užaugino 
mažiau, kitas daugiau. Tas, 
kuris turėjo daugiau, sako 
kitam: “Duok tu man vieną 
savo vištų, tai aš turėsiu 
dusyk daugiau, negu tu.” 
Bet mažiau vištų turintis at
kirto: “Verčiau tu man 
duok viena, tai mudu turė
sime lygiai.” Pasakykit, po 
kiek jiedu turėjo vištų? Tai 
drg. W. G. Laskio prisiųs
tas galvosūkis.

Be to, gavome iš “Kelei
vio” skaitytojų daugiau gal
vosūkių. Kai kuriuos jų čia 
paduosime.
Gužo-Pilkonio galvosūkis.
J. Gužas iš Montrealo ir 

L. Pilkonis iš Toplando, 
Altą., abu* u iš Kanados, 
orisiuntė vienodą galvosū
kį, būtent:

Ponas savo užveizdai da
vė $100 ir liepė nupirkti 100 
galvijų. Už jaučius liepė 
mokėti po $10, už karves po 
$5, o už veršius tik po 50 
centų. Turėdamas 100 dole- 
ių, užveizda nupirko 100 
raguočių. Kokiu budu jis 
galėjo tai padaryti?

“Tėvynės” aritmetikos 
galvosūkis.

Aš pastebėjau, kad “Ke
leivis” talpina galvosūkius, 
taigi lai būna leista man 
paduoti vieną tikrai įdomų 
galvosūki iš SLA. organo 
“Tėvynės" 45-to numerio. 
Pirmame jos puslapy, pas
kutinėj špaltoj, paduota ši
tokia statistika: Jungtinėse 
Valstijose yra 34,600,000 
pasažieriniai automobiliai 
ir 4,400,000 komerciniai 
(autobusai, trokai ir tt.).

Toliau:
“Visi tie automobiliai per 

metus laiko sunaudoja apie 
20 milionų galionų gazoli
no, už kuri sumokama apie 
$361,700,000.000,” sake 
“Tėvynė.”

GAVO NOBELIO DOVANĄ.

skaitytojams tik 25 tentaL
Užmokestį galima prisių

sti monev orderiu, arba į- 
dedant į konveilą sidabrinį 
kvoterį. Bet dedant pinigą, 
jį reikia suvy niot į popierė- 
lę, kad nepraplėštų konver- 
to.

Galima prisiųsti

2,000 KŪDIKIŲ ŽŪVA 
NUO NELAIMIŲ.

. Metropolitan Life Insu- iianma prisiųsti uzmo-
prantama, kad gali būt su- rance kompanijos surinkto- kęsti ir pašto ženkleliais pc 
griauta ne viena bažnyčia ir mis žiniomis, Amerikoje 3 centus. Tik iš Kanados 
užmuštas ne vienas kunigas, kas metai žūva nuo nelai- prašome štampų nesiųsti. 
Taigi klausimą reikėtų sta- mių 2,000 kūdikių. Vieni jų nes Jungtinėse Valstijose jų 
tyt, kas šitą karą pradėjo ir uždusta po užklojimu, kiti negalima vartoti, 
kokiais tikslais. užspringsta kietais daiktais, Adresuokit: “Keleivis,”

—Olrait, Maike, o kas gi da kiti iškrinta iš lopšelių 253 Broadvcay, South Bos-

tai, žudomi žmonės, naiki 
namas turtas. Kada eina ši
tokia kova, tai savaimi su

šitokią peklą užkure: ir tt ton, Mass.

I Anglijos diplomatas Viscount
Cecil, kurio atvaizdas čia yra 
parodytas, gavo Nobelio Fondo 
dovaną už savo nuopelnus pa
saulio taikai 1937 metais.

t
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Įvairios Žinios.
Jo Tėvai Buvo Nužudyti.

Girta Moteris Užmu
šė Jauną Lietuvį.

Jonas Joski (Jaskevi-

Vokietijai už jj atlygino 
$16,688,000. Pavadino jį 

į “Leviathano” vardu. Tai 
buvo puikiausia įrengtas 
pasažierinis laivas visame 
pasauly. Ir štai, pereitą są
vaitę jis jau parduotas vie
nai anglų firmai už $800,- 
000 “ant džionko,” kaip 
laužas. Tai ve, kur eina val
stybės pinigai.

Už “Leviathaną” dabar 
varžėsi japonai ir italai, bet 
šios šalies valdžia jų siūlo
mų kainų neoriėmė.

eius), 19 metų amžiaus va
žiuodamas motorcykliu iš 
Fort Lewis į Taeomą, 
Wash., tapo užmuštas.

Važiuojant iš Fort Le\vis 
plačiu vieškeliu, paskui jį 
atūžė dideliu greitumu au
tomobilis, kurį vairavo mo
teris Elizabeth Shoit iš 
Seattle, Wash. Automobilis 
rėžė į lietuvio motorcyklį n 
užmušė jį vietoje. Moteris, 
apie 50 metų amžiaus, buvo 
girta ir tapo sulaikyta.

Jaunuolis tarnavo Fort 
Lewis kariuomenės pašto 
skyriuje. Tarnybą jis pradė
jo 1936 metais ir trumpu 
laiku užsitarnavo “Pistol 
Expert” medalį, vėliau bu
vo pakelta- į “Private First 
Class” ir butų jau pakeltas 
į korporolą. Velionis buvo 
sumanus jaunuolis ir visi jį 
mylėjo.

Palaidotas karių kapuo
se su labai didelėm iškil
mėm. Tenth Field Artillery 
benas (garsus visoje Ame
rikoje) grojo laidotuvių 
maršą. Prie kapo kariuome
nės kapelio.nas pasakė gra
žų pamokslą. Leidžiant gra
bą duobėn, iššauta 3 salvės.

Nors velionis palaidotas 
labai iškilmingai, bet gaila 
Jono, kad pačioj jaunystėj 
ištiko jį tokia
mirtis.

Jonas .Joski gimė Ray- 
monde, Wash. Jis mylėjo 
savo tėveliu*, gražiai kalbė
davo ir rašydavo lietuviš
kai, gražiai skambindavo 
gitarą ir, bendrai, visame 
buvo talentingas. Baigus 
mokyklą jis įstojo į Head- 
ouarters Third Division ir 
tarnavo pašto skyriuje.

Jonas paliko motiną Elz
bietą ii- tėvą Joną Jaskevi- 
eius, kurie gyvena Rav- 
monde, Wash., ir seserį Jo- 
lietę, kuri paskutinius me
tus lanko Tacoma, Wash., 
unuiversitetą.

Antanas Narunskas.

Smarkiai Nukrito
Avalinės Pramonė.
Paskutiniais laikais Ame

rikos čeverykų dirbtuvėse 
nepaprastai sumažėjo dar
ai. Kritimas eina jau nuo 

pereito kovo mėnesio, bet 
•markiausia pasireiškė pas
kutiniais mėnesiais. Štai 
kiek kurį mėnesį buvo pa
gaminta porų:

Kovo ...........  45,940,407
Balandžio .... 40,185,638
Gegužės ....... 35,303,921
Birželio ......  34,383,094
Liepos ........... 34,755,727
Rugpiučio .... 38,562,959
Rugsėjo ....... 33,886.771
Spalių ...........  28,768,215
Taigi, nuo pereito pava

dai io iki šiol gamyba nukri
to beveik per pusę. Tuo tar
pu krautuvėse sunku gauti 
čeverykus, yra tik išrankus. 
Aišku, čeveiykai rinkai rei
kalingi, bet kapitalistai jų 
negamina. Kodėl? Esančios 
dvi priežastys: (1) nugąs
dinti darbininkus, kad jie 
nesidėtų prie CIO unijos, ir 
(2) nugąsdinti Washingto- 
no valdžią, kad ji neduotų 
’engvų sąlygų Čekoslovaki
jos avalinei importuoti.

nelaiminga

Montanos valstijoj nežinoma; galvažudys išžudė f armėno 
Kuntzo šeimyną, nušaudamas tėvą ir motiną ir sužeisda
mas šitą jų 6 metų vaiką. Vaikutis sužeistas vėliau nu
šliaužė pas kaimynus ir davė žinią apie baisų įvykį, žmog
žudys nežinomas.

ŪKININKŲ VARGAI PAJIEŠKOJIMAI
Lapkričio 2 i Martino Va- Pajieškau b-olio Salemono Pranai-

iai. Tuojaus Varekojis krei
pėsi į gyvulių gydytoją, ku
ris atydžiai apžiūrėjęs gy
vulius, nustatė, kad jie yra 
užnuodyti. Kadangi gyvu
liai buvo girdomi iš šulinio, 
tas reiškia, kad nuodai buvo 

j įpilti į šulinį. Tikslesniam 
• ištyrimui šulinio vandens 
tuojaus pasiuntė į Steito La
boratoriją, bet kol kas atsa
kymo da negauta, todėl ko
kie nuodai buvo į šulini įpil
ta da nesužinota. Vareko- 
iui pridarė daug nuostolių, 
bet piktadariai da nesu
sekti.

kur jis randasi, malonėkite pranešti 
man jo tikrą adresą, busiu labai dė
kingas. Frank Pranaiti- (2)

1654 N. Emerson st., Portland, Ore.

Pajieškau švogerio JONO ALI
ŠAUSKO, jjs pirmiau gyveno Lewis- 
ton, Me. Prašau atsišaukti, turiu 
svarbų reikalą. Kurie žinot kur jis 
randasi, malonėkit pranešt jo adre- t 
są, busiu dideliai dėkinga. (1 )

Zofija Kuntauskaitė 
4302 — 6th avė., So. Seattle, Wash.

APSIVEDIMAI.
Pajješkau apsivedimui vaikino ar

ba našlio, tik negirtuoklio. Esu pasi
turinti. At-įšaukdami prisiųskite ir 
avo paveikslą. Adresuokit taip:

A. B., (2)
253 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
,, . _ , nuo 18 iki 26 metų amžiaus. P ates-.Vles jau 18 metų gyvena- nes žinias suteiksiu laišku. Bereika- 

i. . I lingai prašyčiau nerašinėti. (0)
Mr. W. R., Box 204,

324 Queen, W., Toronto, Ont., Can.
me toj kolonijoj, bet tokių 
piktu kerštų nebuvo. Musų 
kolonijoj daugiausia gyve
na lietuvių ir vokiečių.

P. Simanauskas.

MONTREAL, KANADA.
Nekultūringa moterėlė.
Viena moterėlė čia užsi

manė parodyt savo išmintį

PARYŽIAUS GUBERNA
TORIUS.

Čia parodytas gen. Bnlotte, 
naujas militarinis Paryžiaus 
gubernatorius.

Pajieškau vyro apsivedimui, esu 
našlė, pasiturinti, turiu savo namus, 
šeimynos neturiu tai ilgu gyvent 
vienai. Gerai butų susipažinti ypatiš- 

Į kai. Rašykit sekančiai: G. M. (0) 
10521 Šo. State st., Chicago, 111.

SIENINIAI
KALENDORIAIĮSPŪDŽIAI Iš DAILĖS CHORO.

Lietuvių Socialistų kuopa ir jie ilgai neužmirš musų, , ir . . -• , ■, „„ ...... ..... ....... B1I.
Torontoje pakvietė Dailės bo jie sudėjo daug darbo . zmomų jos elgesiu pa menams padarome su jų apgarsim-

, . 1938 METAMS,per Stllsono prakalbas, bet Užlaikau daug visokių rūšių ir vi- 
1 šokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz-

sipiktino. Ji negalėjo ra
miai nusėdėti, nuolatos try-

WORCESTER, MASS.

CHESNEY’S
CANTEEN

GERIAUSI IŠS1GĖRIMAI 
IR VALGIAI.

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

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

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

WORCESTER, MASS.

mais ir pigiai. Kurie norėtų parda- 
vinėt pavieniais, geros išlygos. Turi- 

I me ir Dariaus-Girėno Kalendorių su 
pė mažom kreivom savo ko- }S aeroplanu. Prisiunčiame į namus 
“ - 1 kas reikalauja. Vienas 25c.—5 už $1.

Chorą iš Detroit, Mich. iš- musų priėmimui, 
pildyt muzikalę programą Bet atsirado ir tokių, ku- 
Toronto lietuviams. Choras riems mes užkliuvom ant , .. ... ,
priėmė torontiečių pakvie- liežuvio. Štai “Vilnyje” įš;Jukęni, pyskmo rankom n 
timą, į trumpą laiką prisi- gruodžio 2 vienas “gerašir- 1Pa ,̂ 
rengė ir lapkričio 27 nuva- dis” iš Toronto prirašė visa buvo
ziavo į Toronto.

Svetainė, kurioje buvo su
rengtas vakaras neperdide- 
lė, bet gražiai įrengta. Es
trada mažytutė, o sceneri- 
jos jokios nebuvo, taip kad 
perstatymo atvaizduot ne- 
juvo galima. Publikos pri
sirinko grustinai. Pasiro
džius choro dainininkams 
ant estrados ir sudainavus 
Keliatą dainelių publika pa
iko tiek entuziastiška, kad 
plojo be pertraukos ir pri
vertė dainininkus daug dai
nelių dainuot atkartotinai.
’ublika išlaikė ant steičiaus 
dainininkus apie valandą 
aiko, taip kad chorui ir dai 
nų

puslapį apie Detroito Dailės I zluretl- Paklausta, kodėl ji 
Chorą. Norint minėtas cho- nellrpauja, atsake. _ Jis ne-I 
as nieko bendro neturėjo 521/1 ką^a. Ji mat norėtų,. . < i/nri nei L'olhotn tom Lroinsu Toronto komunistais ir 

nieko blogo nepadarė, ta 
čiaus rašėjui nepatiko, kad 
choras dainavo lietuviškas Į 
liaudies dainas. Polemizuo
ti su “Vilnies” rašėju nema- i 
tau reikalo, nes ne jiem

kad visi kalbėtų taip, kaip 
iai patinka. Ten buvę*. 1

ST. CHARLES, ILL 
Minėjo 25 mėty sukaktuves.
Lapkričio 20 Domicėlė ir An

tanas Brazdžioniai minėjo savo
choras dainavo, o jeigu jam 25 metų vedybinio gyvenime
nepatinka lietuviškos dai
nos, lai jis eina klausytis to
kių, kokios jam patinka.

(■Z. GILEVIČIUS 
73 Hartford Avė., 

NEW BRITAIN, CONN.

Rekordai
iubilėjų. Susirinko daug drau
gų ir draugių ir Įteikė Brazdžio- 
niams puikias sidabrines dova- 

Choro Narys. ‘ nas ir visą vakarą linksminosi 
prie gardžių valgių ir gėrimų.

Brazdžioniai ir visa šeimyna 
• šiuomi taria nuoširdų ačiū mu-1 
sų draugėm gaspadinėm p-nei

Geriausio padarymo radio s PHILCO, ČRUN0W, CROS- 
LEY, RCA VICTOR, TRAVELER ir kiti — 1938 metų

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

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

Teismo “Numarin
tas” Vyras Da Gyvas

Vienuolika metų atgal 
Chicagos priemiesty, Chi
cago Heights, prapuolė tu- 
’as William Griese. Dabar 
jo buvusi žmona kreipėsi į 
teismą, kad šis pripažintų 
jos prapuolusį vyrą legaliai 
mirusiu, ir kad inšiurans 
kompanija išmokėtų jai $5,- 
000 apdraudos už jo gyvy 
bę. Ir prisaikintujų suolas 
pereitą sąvaitę nusprendė, 
kad Griese yra miręs. Bet 
ckaitant teisėjui šitą spren
dimą, teisman atbėgo uždu
sęs inšiurans kompanijos 
agentas su telegrama. “Pa
laukit,” sako, “tas žmogus 
yra gyvas. Musų kompanija 
surado jį Belmonto mieste, 
Califomijoj, dirbant vienoj 
ligoninėj.”

“Pervėlai jus jį suradot,” 
atsakė teisėjas. “Teismas 
jau nusprendė, kad jis yra 
miręs, ir kompanija turi iš
mokėti jo našlei pomirti
nę.”

SUSILAUKĖM SAVO AD 
VOKATO.

Athol, Mass. P-lė Lucy Jaki
veik pritruko. Aplei- maičiutė, angliškai vadinasi i Lekienei ir Ciplienei už puikų

Leviathan” Parduo
ti uotas Už $800,000.

Užpereitą sąvaitę United 
States Lines pardavė savo 
didžiausį pasažierinį laivą 
“Leviathaną” už 8800,000.
Šis jūrių milžinas buvo pa
statytas Hamburge 1914 
metais ir kainavo 810,000,- 
000. Vokiečiai buvo iį pa
krikštiję “Vaterlandu.” Bet 
kai 1914 metais kilo karas, 
tas laivas buvo atėjęs Ame
rikon ir jau bijojo grįžti at
gal Vokietijon, kad ant jū
rių jo nepagautų anglai ar 
francuzai. Vėliau bet gi ir 
Amerika paskelbė karą Vo
kietijai. Tuomet “Vaterlan- 
das” ir kiti vokiečių laivai 
Amerikos uostuose buvo 
paimti kaip “karo grobis.”
Washingtono valdžia tuo
jau panaudojo juos savo 
kareiviams Francuzijon ga
benti. Vienu tik “Vaterlan- .. .... . , ....., „ . y.,. i supažindinimui pasiūlome dideli §2.00
uU hUVO pervežta 290,000 i pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir

NEBŪK ŽILAS
IŠRODYK 10 METU JAUNESNE

Stebuklingos Gyduolės. Kurias 
naikina Žilinta. Plaukų slinkimą h 
Plaiskanas. šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen 
ka arba pleiskanuoja plaukai. Joi 
ati taiso žilus plaukus koki bu 
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko u 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialia

Pa

Amerikos kareiviu. sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilna
r, . 1 'patenkintas, jums pinigai bus sugrąPo karo sios Šalies vat- žinti Reikalaujame agentų, 

r'žia “Vaterlandą” pertaisė VALORTONE HERB CO 
ištisai ir sudėjo už $8,000,- ”ePt 4.
000 visokių pagerinimų. Gi P- O. Box 54, Danville, H

džiant dainininkams estra- Lucy N. Yakim, tik viena lietu- 
dą jaunutė mergaitė įteikė vaite iš 15 moterų, lapkričio 3 
choro vedėjai Onai Masels- buvo prileista prie Massachu- 
taitei gražių gėlių bukietą.

Detroito Dailės 
susideda iš paprastų darbi
ninkų, jame hera aukštai la
vintų muzikų, nei profesio
nalų, todėl galėjo būt ir tru- 

Toront
abai įvertino chorą ir reiš
kė didelių simpatijų. Nuva
žiavus mums Torontan, ra
dome prirengtas nakvynes 
ir draugiškiausiai mus pri
ėmė, net maži vaikučiai ry
te mumis sveikino. Po pus
ryčių išvažiavome apžiūrė
ti miesto. Miestas vidutinis, 
bet švarus, atrodo nebloga 
gyventi turint pinigų. Kaip 
12 vai. buvome paprašyti 
jrie pietų paskirton iš anks
to vieton. Stalai buvo pilni 
visokių valgių ir gėrimų.
Pradėjus pietaut dr-gas Jo- 
kubinas
tiečių vardu. Pietai nusitę
sė virš 3 valandų, taip kad 
reikėjo pradėti rensrtis kon
certam Detroito Dailės Cho
ro nariai ilgai nepamirš to
rontiečių svetingumo, bet

setts Bar, kitaip pasakius, ji iš-
Choras valstijis egzaminus, y-

ra tiesota advokatė ir turi teisę 
atstovauti teismuose.

Jakimaičiutė užbaigus Atho- 
ly mokyklas stojo Į aukštesnius

oronto lietuviai mokslas Du metu Ponia Colle 
ge ir keturis metus teisių mok 
slą Portia Law School. Bostone. 
Būnant mokykloje buvo išrink
ta kasierium savo klasės, ir ka- 
sierium ir seskretorium Lincoln 
Law Clube. Tame kliube gali 
prigulėti tik tie mokiniai, kurie 
gauna augštus pažymėjimus.

P-lė Jakimaičiutė dabar ati
darė savo teisių ofisą Green- 
fielde. Ji yra pirmutinė moteris 
advokatė Atholy ir Greenfielde.

Rep.

300 Visokią Žolių
Ramunių, Liepžiedžių, čiobrialių, 

pasveikino toron- Kaštavolo. Debesylo, šaruočio, Truk- 
žolių. Valerijonų, Našlelių. Katmėčių 
ir daugybė kitokių, 25c. už pakelį. 
Geriausios Trejos-devvnvios 60c. 
3 pakai už $1.20.

Gaukit žolių suraša. atsiunčiant 
10 centų. M. žt’K UTIS.

SPENCERPORT. N. Y.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

_______ Juodgalviai, me
galviai, gelton- 
galviai ir balt 
galviai Prisiun 
čiu į visas dali? 
Suvienytu Valst: 
jų ir i Kanadą 

GEO.
BENDORAIT1S 
520 Wilson St- 

W«rerbury. Conn

k *«» v *, rm. <*

Muskulų skaudėjimas,x 

kuri sudaro persidirbitnas, 

drėgnumas ir nuovargis — 

greitai palengvinamas.

NUSIPIRKITE BONKUTĘ 

ŠIANDIEN.

Dvejopo didumo: 35c. ir 7*c.

patarnavimą ir taipgi visiems j 
svečiams už suruošimą puikaus 
pokylio musų sidabrinių vestu
vių proga.

St. Charles lietuviai gyvena 
savo tarpe sutikime ir gana 
draugiškai. Jie turi daug viso
kių susirinkimų ir pasilinksmi
nimų ir visuomet būna pavyz
dinga santvarka ir gražus apsi
ėjimas. • Br—nis.

TĖMYTINA.
KACHAVS SALVE (Mostis) nau- 

:a ir dideliai skirtinga GYDUOLĖ 
‘iems žmonėms, kurie kenčia nuo 
EGZEMA (nupuškimo), Poison Ivy, 
ttheletes (sutrukimo ir niežulio ko
jų pėdų), nuo nepagydomų niežuliu, 
r nuo daugelio kitų išbėrimų, toji 
MOSTIS labai pasekminga gyduolė. 
Kaina tos MOSTIES 70c. prisiun- 
čiant Money Orderi, C.O.D. 80 centų. 
Tą Stebėtiną Mostį galima gaut pa
rašant pas:

KACHAN LABORATORIES.
NORTHBORO, MASS.

SURAŠĄS REKORDŲ:
14G62—Spaudos Baliaus valcas ir ■ 

Rytiečių Meilė, A. Šabaniaus-; 
kas ir orkestrą.

26092—Ant 
Fjrirodino 
Butėnas.

Marių Krantelio ir 
•Seni Žmonės, Jonas

14063—Nutilk Širdie — Tango ir 26095—Levendrelis ir Grybai,

Išėjo iš spaudos nauja vaistų knyga '
SVEIKATA LIGONIAMS
Gydymas visokių ligų šaknimis,1 

Augmenimis, Žievėmis, Žiedais, Sėk- 
lom ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
Ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
’igas gydo ir kaip reikia vartoti. Kai
na su prisiuntimu $1.00. Pinigus ge
riausiai siųst Money Orderį, arba po
pierini dolerį laiške. Adresas:

PAUL MIKALAUSKAS
248 W. Fourth St- So. Botton. Mass.

SVARBUS ATSITIKIMAI 
ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS 
REIKIA TURĖTI KASDIEN

’ft

Kanarkų-Fokstrotas, A. Šaba 
niauskas ir orkestrą.

14064—Veltui Prašysi—Tango ir 
Rudens Pasaka, A. šabaniaus- 
kas ir orkestrą.

14665—Paskutinis Sekmadienis— 
Tango ir Vyrai Užkim, A. Ša- 
baniauskas ir ork.

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

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

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

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

14021—Pas motinėlę ir Gaspadi- 
nės bankietas. Žiūronas ir gr.

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

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

14042—Užmiršai tėvų k-apus ir 
Laivyne, Jonas Butėnas, bar. 

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

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

26072—Ukvei ir Senas Bernas,
Olšauskas ir Vanagaitis.

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

26080—Godelės ir Urėdas 'maiše, 
Kriaučiūnas ir Vanagaitis.

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

26086—Nauja polka ir Bučkio
valcas.

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

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

Marė Strumskienė ir Petraitis.
26096—Močiutė, valcas ir Lietu

vaitė polka, Armonika ir klar
netas.

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

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

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

Lauko ir Didmies- 
Juozo Sasnausko

26102—;Karės 
čio Polkos, 
orkestrą.

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

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

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

16173—čigonai ir Vakar Vakarė
lį, Budriko radio orkestras

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

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

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

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

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

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

16293—Tekėk Dukra už Čigono ir 
Ar Aš ne Jauna, Kast. Menke- 
lioniutė.

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

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

Už Chicagos “NAUJIENOS” metams kai
nuoja tiktai $3.00. Metiniai prenumeratoriai 
dar gauna puikių dovanų. Vieną numerį pa
žiūrėjimui galite gauti VELTUI,

GRAŽUS LIETUVIŠKI REKORDAI PO 65c. VIENAS. 
PERKANT 12, TIK 50c. VIENAS.

Katalogą Rekordų prisiunčiame Dykai.
Kalėdinės Atvirutės su Lietus iškaiš Pasveikiniiujis po 5 centus. 
Dėl patogumo Krautuvė atdara Nedėliomis iki 5 vai. vakare.

JOS. F. SUDRIK, inc.
3409-11 SOUTH HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

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

BUDRIKO nedėlinis programas iš WCFL. 97d kil. stoties pasiekia 
visus lietuvius Amerikoje. Laikas 7:30 iki S vai. vakaro.

DALYVAUJANT SIMFONIJOS ORKESTkAI ir DAINININKAM

I



Šeštas Poslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 30. Gruodžio 15 d., 1937 m.

CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS Fotografija Prieš Pat Tragediją.

Kritikai, kurie patys nieko 
neveikia.

Bus didelės prakalbos 
19 gruodžio.

A. L. Kongreso komite-i Musų kolonijoj mažai 
tas Ohio valstijai rengia di- randasi tokių, kurie norėtų 
dėlės viešas prakalbas 19
gruodžio dieną Lietuvių sa
lėj. Kalbės P. Grigaitis 
“Naujienų” redaktorius; F.
Abekas, “Vilnies” redakci
jos narys; adv. V. Chesnu- 
li«, “Lietuvių Žinių” redak
torius, ir Jonas Deraitis 
(DeRighter), Ohio legisla- 
turos atstovas. Be to, komi
tetas viešai kviečia ir “Dir
vos” redaktorių Karpių. Jei 
jam Lietuva ir jos likimas 
rupi, tai jis būtinai turėtų 
šiame vakare kalbėti. Jis 
taipgi galės ir savo klausi
mus pastatyti, o publika bus 
sprendėjas.

P-nas Karpius giriasi sa
ve medaliais, kad jis gavęs 
juos už “Lietuvos gelbėji
mą,” taigi čia kaip tik ir 
bus jam proga parodyti ko
kią “pagelbą” Lietuvai jis 
yra suteikęs. Jeigu žmogus 
ką naudingo padaro, tai vi
suomenė nori žinoti, šios 
prakalbos kaip tik ir yra 
tam tikslui rengiamos, kad 
parodžius, kas yra Lietuvos 
liaudies draugas, o kas jos 
neprietelis. Taigi šiuomi 
komitetas ir kviečia p. Kar
pių ateiti ir parodui savo 
nuopelnus Lietuvos demo
kratijai. O jei jam bus kas 
neaišku, tai kiti kalbėtojai 
jam paaiškins.

patiekti laikraščiams žinu
čių. Tačiau laikas nuo laiko 
atsiranda kritikų, kurie 
mėgsta pakritikuoti tuos, 
kurie rašinėja. Jeigu neturi 
ką kritikuoti, tai nei i laik
antį nerašo.
štai, “Keleivio” No. 47 

ulas korespondentas rašo: 
“Iš Clevelando tilpsta daug 
žinių, bet apie salės bendro
vę niekas nieko neužsime
ta.” Šis korespondentas ap- 
ilenkia su faktais. Juk aš 
paduodu iš Clevelando ži
lų ir aš pats daugelį kartu 
su apie salės reikalus pla
nai rašęs. O kiek esu tašęs 
pie piliečių kliubą, tai jau 
teužsimoka nei kartoti, 
vas salės bendrovei gero 
adaryta, apie tai buvo vi- 
uomet parašyta. Bet kas 
turo negero, tai buvo kriti
kuojama.

Toliau minėtas korespon- 
lentas svarsto apie kores
pondentų kuopos Įsteigimą 
žinių cenzūravimui. Kitaip, 
is sako, laikraščiuose telpa 
korespondencijų, nuo kurių 
tusys tirpsta.

Tas tiesa, kad toks kores
pondentų suorganizavimas 
butų geras dalykas; leng
vesnis butu darbas ir butu

Mary O’Connor. kuri stovi iš kairės, buvo nutraukta kar
tu su plaukike Phillips, kuomet abidvi leido atostogas 
Beach Havene. N. J. Neužilgo po to Mary O’Connor buvo 
areštuota ir prisipažino nužutlžiusi savo 4 metų mergaitę.

jais gražiai ir ramiai sugy
vena, yra tur būt laimin
giausios, nes už gerą vyrą 
ar moterį negalima kaino 
nustatyti, o tie, su kuriais
negalima sugyventi, nėra 
verti nei surūdijusio skati
ko!

s i

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Nežinančiai. — Tamstai 
pigiau išeis nusipirkus krau
tuvėj gatavą paišelį ant
akiams “pafiksyt.” Bet jei
gu jau norėtum pati pasida- 
tyt tampiai rusvą naišelį, tai 
gali padaryt šitokiu budu: 
paimk 3 dalis “coa butter,” 
4 dalis parafino ir 1 dalį va
zelino. Sutirpink viską krū
voj, ir turėsi gatava daža'. 
Jei norėtum tamsesnės spal
vos, arba visai juodos, pri
dėk suodžių. Suodžių gali
ma nusipirkti (angliškai 
vadinasi: lamp black), ar
ba galima pasigaminti pa
laikius kokią blėšinę atba 
puodo šukę ant rūkstančio 
kerosino.

Humoristika

ŠUNIŠKAS
KŪMAS.

Vienas mokslininkas sakosi 
nustatęs, kad šunys turi neblo
giausią atminti ir gali truputi 
protauti, tačiau jie negali dary
ti planų ateičiai. Su mokslinin
ko nuomone, žinoma, mes tu
rim sutikti. Kad šunys nedaro 
ateičiai planų, tai aišku jau ir

Įstatymą, kad miestuose mais
tas butų pigus, o farmeriai ga
lėtų gauti aukštas kainas už sa
vo produktas. Geriausia butų. 
kad jie išrastų toki doleri, kuris 
išleistas visuomet sugrįžtų at
gal i kišenių.

F. Gudavičiui. — Tokio 
daikto, kaip “Boston Ex- 
change,” visai nėra. Gali 
būt, kad draugas turi galvo- čia smala po mirties, 
je “Boston Stock Exchan

Thansgiving diena jau 
praėjo ir daugelis iš musų 
gal pagalvojo, už ką mes 
turim būt dėkingi.

Pirmutiniai šios šalies gv- 
ventojai paskyrė dėkingi- komplimentų’.

skirtingų minčių korespon
dencijos. Aš pats bandžiau 
ą sudaryti, bet nepasisekė. 
J kad “ausys tirpsta” nuo 
nekuriu korespondencijų, 
ai kuopa čia nieko negel

bės. Jeigu kam reikia duoti 
tai reikia

TVIoterims Pasiskaityt
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

DĖL RADIO TEISMAS 
ATSKYRĖ VYRĄ NUO 

PAČIOS iR VAIKŲ.

Cambridge. Mass., teisė-
mo dieną už gamtos jiemsi rAildn ksTl-rf ■,as olc-ott nuetisė
suteiktus turtu* Nuo to* ‘-V0'1'- ?ei .a. - “C" Johna L. HolmanasuteiKius turiu.. x\uu to. 1j;uotl tai irgl reikta. Kaip 
dienos mes ir švenčiame kiečiu kliubt, kaip ir salės 
paskutini lapkričio ketvir- įen(jrovėj, vra gera veikė- 
tadienį koznais metais. . . © - -tai tiesa; bet vra ir ar-

Daugiausia ši diena ture- arba tik norinčiu
tų būti atsimenama atei- .4^^^ buli. jei tas ko; 
viams, kūnų yra milionai ,espf!ndentas sako, kad ne- 
sioj demokratijos saly, At- ;ul.įe pranešimai savotiškai 
eiviai tun. daugiau dėkoti, į škraip\ti tai butu aiškiau 
negu čia gimę gyventojai. • • - - ------

Pirmiausia, mes turime 
būt šiai šaliai dėkingi už 
prieglaudą ir laisvę, kuria 
mes naudojamės. Toliau, 
turime dėkoti už lai, kad 
Amerika mums suteikia 
daugiau ir geresnės duonos, 
negu daugelis iš musų turė
jo savo gimtame krašte.
Ateiviai čia dažnai gyvena 
gražesniuose namuose, ne-

tuos “iškraipymus

TIKRASIS MENAS.
Zosė: Pasakyk, Antose, ką 

iš to, kad jie neima nei šliubų, reiškia geras aktorius? 
nei divorsų. Pas juos nėra ir
kunigų, kurie baugintų verdan-

Antosė: Geras aktorius yra 
toks žmogus, kuris scenoje pri
eina prie kulisų ir žiūrėdamas j 
užkulisius, kur pilna visokio 
purvo ir šiukšlių, sako publikai: 
"Koks dailus, koks poetiškas 
vaizdas čia matosi už lango!“

Ir šunys
neturi policijos, kuri juos lup
tų ir krautų i bankus pinigus 

O tokia įstaiga, būtent bir- savo ateičiai. Dykaduonių šu- 
ža, kur yra perkami ir par- nys nemaitina; kiekvienas jų 

•.duodami įvairių kompanijų turi pats susirasti sau kaulą.
šėrai. Žodis “balance” taip- ---------------
gi nėra joks pinigas. Fiziko- DAINA.
je tas žodis reiškia lygsva
rą, o finansuose—skirtumą 
tarp pajamų ir išlaidų.

Kanados medžiotojui. —
Šruotai daromi varvinant 
šviną per tam tikrus sietus į 
vandenį. Bet pats to nepasi- 

I darvsi, nes reikia tam tikru 
' įtaisymų. Švinas turi kristi

ge?” Bet tai yra ne pinigai,

KIEK YRA VERTAS 
JUSŲ VYRAS?

Daktarė Letitia Adams, 
jieškodama divorso nuo sa
vo vyro, Frederiko Adamso,

monto per sesis mėnesius teisme, 
nebūti savo namuose nuo 8 
valandos vakaro, iki 8 va
landos rvto.

iš Bei- pasakė teisėjui Randolpho jg didelės aukštumos, tąm
jog jos vyras.M

Gera inkstui 
būt taukuos, 
gera ponui 
piniguos.
Ir midaus, 
ir alaus, 
ko tik nori, 
to ir gaus.

GERAS PATARIMAS.
Motina: "Man rodos, kad 

musų kaimynas nemėgsta mu
sų Kaziuką mušant būgną.’’

Tėvas: “Kodėl?“
Motina: “šiandien jis nupir

ko Kaziukui peili ir paduoda
mas klausė, ar jis žinąs, kas y- 
ra būgno vidury?“

teigu JI:
viešai paskelbtų.

Kiek man iš jo rašto su- ni. Moteris nežinos nei kur, 
orantama, tai tas korespon- nei su kuom jos vyras nak- 
dentas neseka visu laikraš- tis praleidžia.

Na. ir kodėl teisėjas Wol- 
cott išnešė tokį keistą nuo
sprendį? Gal Holmano žmo-

čių. o jeigu ir seka, tai ne 
tiksliai.

Geriausia Kalėdų dovana.

“kan
kindavo” ją savo pasigyri
mais ir laiškais su eilėmis, j

Kadangi John kurių jis gaudavo ___ ,
Holman yra vedęs, turi jau- nos turtuolė* iš Brazilijos. -’ra nedaug. Daugumoje na 
ną žmoną ir du kūdikiu, tai “Tuose laiškuose turtuolė tarnaitės perdaug įšnau- 
toks teisėjo nuosprendi* Jam siūlė $100,000, kad jis dojamos.
.-Raudžiai paliečia netik jį, pamestų mane ir važiuotų 
bet ir jo žmoną su vaiku- pas ją; o jei jis paimtų nuo ^į "apie pulką žąsų draugas 
čiais, kurie per šešis mene- 1 1 ' ’ - - -
sius naktimis turės būti vie-

duoti $200.000 kaip vestu- 
vių prezentą. Mano vyras 
tais laiškais labai didžiavo
si ir jis juo* netik man, bet Pas ir Pimgus gavom, 
ir visiems musų draugams aclu- 
nuolatos skaitydavo, kas j

tyčia Įrengtam bokšte.
M. Yamonienei. — Tokių 

nuo vie-!vietlb kaiP Pas d'r3 H-

K. Repečkai. — Galvosu- 
. _ „į apie pulką žąsų draugas

manęs legaių persiskyrimą = įšrišai gerai. Galvosūkį apie 
!r 'j31?1 žadėjo į ioo galvijų mums jau pri

siuntė kiti. Už pinigus ačiū.
Jurgiui Klimui. — Iškar-

Labai

na buvo negera, ar gal jų 
šeima jau perdidelė? O gal Imą.” Taip liudijo 

Mrs. Adam?

J. Griunui. — Gavome 
darė man gėdą ir nesmagu- vaizdelį “Kipšas Obely” ir 

t- teisme naują galvosūkį, bet da ne
turėjom laiko peržiūrėt.Kalėdos jau nebetoli, to- pats Holmanas buvo nege- 

gu dvarponiai gyveno tame dėl laikas jau pradėti rupin- ras vyras, girtuoklis ir žiau-
tis, kad savo gimines ir ge- riai namuose elgėsi? Visai j skyrimą^

200,000 gerų dolerių yra
krašte, iš kurio mes atva
žiavę. Mes turime būt dė
kingi už tai, kad Amerika 
mums davė progos pažinti 
žmoniškesnį gyvenimą, iš
eiti aukštus mokslus. Tai 
vis ačiū demokratinei Ame
rikos tvarkai.

rus draugus apdovanojus ne. Holmanas yra labai ge 
tinkamom dovanelėm. Ma- ras vyras ir tėvas. Teisėja* 
no manymu, geriausia do- Wolcott atskyrė jį nuo žmo- 
vana butu užrašyti pažan- nos ir vaikų dėl to, kad Hol-
gius laikraščius, kaip “Ke- manas yra radio 
leivĮ,” “Naujienas.” Jūsų rius ir darydavo 
draugas ar giminė, gavę to- bandymus su savo

Teisėjas jai davė persi-

gana aukšta kaina už ge
riausią vyrą. ir mažai atsi- > 
rastų pirkėjų, jeigu vyrus 

operato- reikėtų pirkti. Kas-žin, kas j 
visokiu* kenkia tai Brazilijos turtuo- 

radio lei, kad ji tiek daug siūlė už

Slidųs, gražus 
pinigai.
Ima centus 
kunigai.
Garbin tuos, 
kas centą duos, 
sako, rojun 
tas važiuo.
Kam kišenėj 
pinigai, 
myli priešai 
ir draugai.
Ir gudrus 
ir gabus, 
kam kišenėj 
centas bus.
Kas be cento— 
tas kvailys, 
gali stipti 
pas duris,
Nieks nejaus, 
nepaguos, 
niekas nieko 
tau neduos.

DIDELIS PASIRINKIMAS.
Svečias restorane: “Na. o ką 

šiandien turit valgyt?“
Tarnaitė paduoda kortą: 

“Štai. ant šito popierio tamsta 
rasi visko.”

Svečias: “Tiesa, kad čia pilna 
visko... Ar negalėtum duot man 
švaresnę kortą, kur to ‘visko’ 
nėra ?”

LIETI VOS MOKYKLOJ.
Mokytojas: Petruk, pasakyk 

kas yra poetas?
Petrukas: Ot, toks žmogus, 

kuris karvės spenį pačiulpęs ge
rai nežino, kas jis yra: veršis ar 
telyčia.

Mes dažnai nusiskun- dovaną, nekuomet jūsų nakties laike. Jis užvesdavo antraranki
nepamirs. Laikraštis jiems radio kartais net 3 valandą met 
teiks apšvietą ir pasaulio ži- nakties 

kada ■ kj

džiame, kad Amerikoj dar
bininkai yra skriaudžiami;
kad yra daug bedarbių, ku- n.ias FeA VIsa kr
rie kenčia dideli varga. o tik pasiims jį Į savo ranka
daug iš jų ir badauja. ' Bet visuomet apie jus pamislys •Įrisdavo. Policijos viršinin- yra areštuota 
jeigu mes pa darytumėm tei- ir džiaugsis. As jums mielai į kas, 
singą palyginimą su tom ša
lim, kuria* valdo diktato-

siųsdamas jūsų pinigus re 
dakcijoms.

kitos
Adamsą, kuo- 
motervs gauna

kuris gyvena
patarpininkausiu tuos iaik- i Holmanų, liudijo, buk ir jis 
raščius užrašydamas ir pa-

39 metų Ma- j 
netoli rie Hammond, kuri gyvena 

jau su penktu vyru, su pir

riai, tai pamatytume, kad 
Amerika vis dar tebėra auk
so šalis biednam žmogui. 
Kitose šalyse nėra darbų, 
nėra duonos ir nėra laisvė*.

Karpius padarė įspėjimą, 
kad nei viena draugija ne-

Ten ir pasiskųsti negalima, įsileistų savo viršininkais 
kad esi alkanas, nes nėra ‘‘nepadorių žmonių.” Gal 
žodžio laisvės. Taip yra į>utų neprošalį jį prašalinti 
Lietuvoj, Italijoj, Vokieti- iš tu vietų, kuriose jis dabar
joj ir kitose diktatūrose. riokso

mas?
ir yra ncapkencia-

Jonas Jarus.

CLEVELANDO ŠEIMI
NINKIŲ ŽINIAI.

seimi-

Cincinnati mieste gelton
plaukė Mrs. Hahn, kuri yra 
teisiama už nunuodijimą 
kelių senių vokiečių ir pasi
savinimą jų turtų, mano, 
kad ji išsisuks nuo mirties
bausmės. Yra susekta, kad ninkė norės nusipirkti geresnės 
ji jau yra nunuodijusi kelis mėsos. Todėl patartina kreiptis 
senus vokiečius ir pasiglem- i Jono Jardus krautuvę (Mid- 
žusi jų likusį turtą. Ji duo- vray Market, 8420 Hough avė.), 
davo jiem* po biskį nuodų, čia galėsite gauti visokios mė
nuo kurių jie povaliai mir- sos ir geriausi patarnavimą. Jei 
davo. Bet dabar jos advo- kas negalėtu pats nuvykti, lai 
katas tikrina, kad ji esanti pašaukia telef.: Garfield 8623. 
nekalta. Ir ji mano, kad ad- O Jonas Jarus tuojaus pristatys 
vokatas teismą įtikins. viską į namus.

kę!;* kartus buvę? prikeltas mutiniais nepersiskyrusi. j 
š miego to radio garsais. Taigi neišrodo.' kad sunku i

Penki kiti kaimynai irgi liu- butų gauti vyrą. Kodėl toji 
diio prieš Holmana. brazilietė turėtų taip bran-

Nors Holmano kaltė aiški giai mokėti.
ir jis turėjo būt kaip nors Kai minėta bostonietė 
suvarkytas, kad neardytų buvo teisėjo paklausta, ko- 
ramybės nakties laiku, vie- dėl ji tiek daug vyrų turi, ji į 
nok pabauda nėra pritaiky- atsakė, buk visi jos vyrai 
ta prie kaltės, ir ji daugiau buvę negeri, todėl ii jieško- į 
baudžia Holmanienę ir vai- ’usi vis geresnio, kurio ne- 
kučius, negu patį Holmaną. reikės pamesti. Persiskyri- 
Buvo galima iį pinigiškai mu ii neėmė dėlto, kad jos 
nubausti, arba bent uždrau- tikėjimas skirtis draudžia ir 
sti vartoti radio nuo 8 vaka- nepripažįsta civilių šliubų, 
ro iki 8 vai. ryto, bet ne vy- o kadangi ji tik pirmutinį 
ią ir tėvą iš savų namų nak- šliubą ėmė bažnyčioje, o vi-

NUKENTĖJO UŽ LIEŽU
VAVIMĄ.

Barabošius.

ĮKYRUS SUTVĖRIMAI.
Viešnia: “čia jus turit gražų 

butą. Savininkai turbut daug 
reikalauja rendos?“ 

j šeimininkė: “Jes, pereitą 
mėnesi net septynis kartus rei
kalavo.”

KAD BUTŲ OŽKA CIELA IR _ . ..
VILKAS SOTUS. Gul.vero Keliones j Nežino

mas Šalis.
Labai graži ir interesinga apysa- 

ingtone stengiasi sugalvoti tokį j£s. . ,S".
Agrikultūros ekspertai Wash-

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotu puikių paveikslu. 
223 pusi. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JUSŲ LAISVAS 
DARBO VALANDAS.

NUO

Šitas vyras gavo nuo mergi- 
timis ištremti. Darbininką* *us kitus civiliai, todėl ji ne- nos luPt už J°s vardo apšmeiži- | 
vien tik vakarais ir nakti- matė jokio reikalo persisky-'m4 >r» “magaryčioms,’’ buvo da 
mis tegali savo namais ir rimu jieškoti.
šeima pasidžiaugti, nes die 
nemis jam reikia dirbti

nuteistas kalėjiman. Jis vadi-
Teismas pripažino pirmu- nasi Oscar Kay. New Orleans 

tini jos vyrą legaliu, o už su-; mieste jis apšnekėjo merginą
Daugelis vyrų, kurie mėg- vadžiojimą kitų keturių, ji vardu Eloise Wfflis. Už tai ji su

*ta naktimis sportauti, gal turės da kita bylą 
ir pavydi Holmanui jo Kuri iš šių trijų moterų 
“naktinės laisvės,” bet mo- yra laimingesnė, tai sunku 
terų užuojauta bus Holma- pasaskyti; bet tos moterys, 
nienės pusėj. kurios turi geru? vyrus ir su

savo broliu pririšo ji prie me-į 
džio ir viešai nuplakė bizunu. 
šis atvaizdas parodo Kay’ą tei-; 
sme, kur už tą patį šmeižtą jis, 
gavo kalėjimo.

Knygoje yra trijų rųžių eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

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

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

Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tic’iog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio’* ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS**
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

n /
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

Liūdnai Pasibaigė 
Flirtas.

Arba kaip už merginos ap
gaudinėjimu. šaulių vadas 

gavo atsisėst belangėn.

UKMERGĖJ SUGAUTAS 
“PROFESIONALAS”

ARKLIAVAGIS.

Šiomis dienomis krimina
linė policija sugavo žymų 
arkliavagį, pagarsėjusį Uk
mergės, Kėdainių ir kitose 
apskrityse. Juo pasirodėUtenos apskrity, Skudu ... . .

tiškio bažnytkaimy pas sa- j esąs Žemaitis Petras, 45 m. 
vo tėvus ūkininkus gyvent’ i amžiaus. šis žmogus, jau 
graži, pirma jaunyste besi-;nuo sen° Ukmergės ir kt. 
džiaugianti Elena Žalalytė.'apskrieiuose vogdavo ark- 
Ši mergaitė labai patiko plu? ,ir slėpdavo juos pas į- 
vietos šaulių skyriaus vadu.! vairtus asmenis, o paskui 
Br. Kavoliunui. Tačiau ne- i parduodavo. Vien tik Uk- ( 

mergės ir U tenos apskičiuo-' 
se Žemaitis pavogęs 15 ark
lių. Suimant pas jį rasta ke
liatas vogtų arklių, kurie 
jau atiduoti savininkams, o'

dutiškio seniūnas Zalalytei minkai dai.
atnešė visai netikėta ir ne- šiol tebejieskomi.

Žemaitis buvo tiek ap- j 
sukrus arkliavagis, kad 
prieš parduodamas arklius, į 
pirma suklastodavo jų liu-; 
dijimus. Toki su liudijimu i 
arklį, kiekvienas ūkininkas

žiūrint gražios vado unifor
mos, mergaitės jis nesuža
vėjo ir ta i jo meilikavimas: 
žiurėjo labai šaltai.

Vieną gražią dieną Sal-

lauktą šaukimą atvykti Į 
Utenos apylinkės teismą, 
nes bus sprendžiama byla. 
kurioj ji kaž kuo kaltinama.

Po kelių dienų ją sutikęs 
Kavoliunas pranešė, kad ii

Si mus onas Su Nauia Žmona.

Šiame atvaizde matome Lon tiono kapitoną. E. Simpsoną, 
kurio amerikietė žmona prisiplakė prie Anglijos karaliaus 
ir buvo užtai kartu su karalium iš Anglijos išvyta. Dabar 
Simpsonas vedė kitą moterį, kuri čia stovi šalia jo. Ji taip
gi yra amerikietė ir persiskyrusi su New Yorko brokeriu.

TELŠIŲ APSKRITIES BU- 
į HALTERIS JAU AREŠ

TUOTAS.
Jis pavogė apie 25,000 litų.

u jau buvo pra
neš;?.. kad Telšių apskr. sa- 
viva? lybės buhalteris, Rup- 
šlaukis Ant., veždamas tris 
buhalterijos knygas patik
rinti. jas kelyje “pametė.”

. Iš to kilo įtarimas, kad Rup- 
: šlaukio buhalterijoj nevis
kas tvarkoje. Tuoj atvyko 
sav ivaldybių departamen- 
!■ revizorius Norkaitis ir 

. pradėjo tikrinti. Pradžioje 
I buvo patikrinti balansai ir 
!jau ten rasta trukumų apie 
>8,000 litų. Po to revizorius 
išvyko, o Rupšlaukis, pini
gus inešęs, manė. kad vis
kas baigsis. Po trijų dienų 
revizorius grįžo ir pradėjo 
smulkią reviziją. Rasta di
delių trukumų ir Rupšlau
kis dabar jau patalpintas 

.Teisių kalėjiman. Revizija 
tęsiama toliau. Trukumų 
esą jau rasta apie 25,000 li
tų. Telšiuose šis įvykis labai 
komentuojamas, nes Rupš
laukis buvo senas savival
dybės tarnautojas, ištarna
vęs aoie 15 metu.

NET FRANCUZŲ KAL
BOS KURSUOSNA 

BRUKAMA TIKYBA.

“Lietuvos Žinios” rašo:
Kaune veikia franeuzų kal
bos kursai suaugusiems. 
Juos suruošė lietuvių-fran- 
euzų draugija. Šiomis riie-

, - mielai pirkdavo, nes arkliaijis gavęs šaukimą būti jos kucĮavo geros veislės ir gana
byloj liudininku. pigus. ’ JAU JR SENIUNAI PRA.

.Atėjus saukime nurody- Dabar P. Žemaitis patai- DĖJO VOGTI.
tai dienai, “kaltinamoji pjntas Ukmergės sunkiųjų Sekdami aukštesniu vir-’ 
nuvažiuoja i Uteną. Čia darbu kalėjime ir laukia - - , ami au^ie-n?Ų ur > tuojau ją sutinka Kavolių- tefemo. J isim?kų_- ^etuv£d
nas ir praneša, kad ji pavė- ___________
lavusi ir dėlto byla atidėta. VAGIA MEDŲ IŠ AVILIŲ 

Po kiek laiko ji vėl gauna piyga. Simno valse. Nak-

STEIGIAMOS AKCINĖS 
BENDROVĖS PLYTI

NĖMS STATYTI.

VIEŠBUČIUS STATYTI 
IMSIS INICIATYVOS

VALSTYBĖ.

Pasta moju metu girdėti

pakartotiną šaukimą į teis- ų jg lapkričio 4 į 5 d. Prygos 
mą ir vėl važiuoja į Uteną, kaime išvogė ūkininko A
C'io to ciitinto “ I inrl i nin L-oe’ r. i____ -- -i- i

_ _ ( Aktualėjant murinės sta- daug nusiskundimų, kad di-
seniunai irgi pradėjo vogti; tybos klausimui Lietuvoje, dėsniuose miestuose ir ku- 
valstybės pinigus. į plytinių steigimu jau susi- rortuose trūksta tinkamu

Štai, Šiaulių apygardos rūpinta. Šiauliuose steigia- viešbučių. Esamieji viešbu- 
teismas Kretingoje lapkri- ma didelė akcinė bendrovė, čiai neatitinka minimalinių
čio 8 d. svarstė buvusio Ru- 
bulių seniūnijos (Kretingos

kuri yra numačiusi Žemai- higienos sąlygų ir yra labai 
iuose ir Šiaurės Lietuvoje maži. Naujiems, modemiš-KavŠi“r‘'!Sp"i k“kjri"bu^o Tanki" pSatJ’tfs’Sdete piyt’inA viešbu

reiškia, kad susiįds prie- uiS Teka" PanSK ’ byU- i budamas Jos? bHf. galimą paganant, čiams statyti, hgsiol. neatsi- 
žinios nusė= advokatui bvla Dlue™? .ziemah seniūnu, rinko is savo se- po 6 milionus plytų per me- randa privačios iniciatyvos,
da?karta atidėta Jis bu\T>< t“t°S jniunDos gyventojų valstybi-: tus. Šią akcinę bendrovę lodėl atitinkamose įstaigose
teisme i/vDka sužinoie< ‘ ludenU anksčiau J. Tumo-. mus lr savivaldybmius mo- steigia Šiaulių miesto savi- svarstomas klausimas pa- 

■ “ «« ta™ pačiam kaime taip j jr dalį surinktų pini- valdybė, inž. Sirutavičius, imti viešbučiu statybos ini-
Paaiškėjus, inž. Janavičius dr kt.

ą sužinojęs. so Um
Reikia pažymėti, kad pat išvogė medų iš avilių, 

provincijoj įvairios bylos Bitininkai turi nuostolių, 
duoda progos žmonėms su- tuo tarpu piktadariai nesu
sitikti, pasikalbėti, na ir kui sekti.
nors užėjus užkąsti ir tt. ^ į rasiniuose APVOGĖ

Praėjus porai sąvaičių TURTINGĄ MOTERIŠKĘ 
seniūnas vėl atneša Žalaly- šiomis dienomis buvo ap- 
tei šaukimą į teismą. Si kar- į VOgta viena turtinga našlė, 
tą saukime prirašyta, kad ^urį Raseiniuose turi limo-
atvvkimas būtinas. _ Mat, į naj0 dirbtuvę ir plytinę.

^.aiP ^a^inarn0‘ Dienos metu ji pastebėjo,
ji liudininkui antrą kar- j jOg kaž-kas iš jos spintos 
tą atvykusi į teismą buvo išėmęs 2,000 litų. Kadangi 
pasakiusi, kad ji daugiau į i jokių įsilaužimo žymių ne
štą bylą nebevaziuos. buvo tai buvo Įtarti keli ten

Gavusi tokį griežtą sauki- <įįrk>ę dažytojai, bet juos iš- 
mą Ž-tė išsigąsta ir vėl va- tardžius, dėl įrodymų sto- 
ziuoja į Uteną, čia vėl jos kos, jie buvo paleisti, 
geradaris ją.sutinka ir pa- Minėta moteriškė šįmet 
reiškia, kad ir sį kartą ji pa- laimėjo Valst. loterijoj 12,- 
velavusi, o sekanti kaitą ją 5qq ijtu
į teismą varyte atvarys poli- i------ -—ri----------------------------
cija.

Nusigandusi mergaitė su 
šaukimu rankose ateina į 
apylinkės teismo raštinę,

Urnguay’aus Lietuviu DarL’nmkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

‘Naujoji Banga
Išeina du kartu per mėnesi. Lai

bet sekretorius, pervertęs F™*- So'- Lict- 
Visas bylas, JOS bylos nesu- ir Kanadoje kainuoja 1 doleris, 
randa. Paskui pastebi, kad
šaukime parašas suklastuo- 
tas. Šaukimą perduoda po
licijai, kuri išaiškina, kad 
seniūnui šaukimus į teismą 
įteikdavo Kavoliunas, pra
šydamas nesakyti, kas jam 
juos davęs.

Utenos ir Kauno kaligra
fijos ekspertai nustatė, kad 
šaukime prierašas “atvyki
mas būtinas” padarytas Ka- 
voliuno ranka.

Pasirodė, kad teismo šau
kimų blankai tuo metu bu
vo laikomi teismo raštinės 
prieškambary, nerakintoj 

spintoj. Tokiu budu Kavo
liunas juos labai lengvai ga
lėjo “įsigyti.”

Pasirodė, kad Kavoliu
nas šaukimus Z-tei siunti
nėjo norėdamas su ja daž
niau susitikti.

Ne per senai Panevėžio 
apygardos teismo sesija 
Utenoj,Br. Kavoliuną už to
ki apgaudinėjimą nubaudė 
1 menesiui kalėti.

Adresas: N. BANGA
C. Paraguav No. 14S0,

MONTEVIDEO TTRUGUAY.

DARIAUS IR GIRĖNO 
KŪNAI PERKELIAMI I 
MAUZOLIEJŲ KAUNO 

KAPINĖSE.

Transatlantinių lakūnų 
kap. Dariaus ir lak. Girėno 
kūnai perkelti į mauzoliejų 
Kauno kapinėse.

gų pasisavino. Faaiskejus, inž. Janavičius4r kt. ciatvvą valstybei. Tam rei-
kad Paulauskas pasisavino Be to, Klaipėdos preky- kalui, kaip teko patirti, kai 
svetimus pinigus, tuojau jis bos ir pramonės rūmų pirm. kurios švedu firmos siūlo il- 
buvo atleistas iš seniūno pa- ir Suomijos garbės konsu- galaikį kreditą, kaip ir plv- 
reigų ir iškelta jam byla. las Kurtas Scharffteris ir tiniu statybai. ’

Apygardos teismas, išna- Prekybos instituto rektorius Numatoma naujus ir mo
kinėjęs bylą, nusprendė Ernestas Galvanau skas demiškus viešbučius pir- 
Igną Paulauską nubausti Klaipėdos krašte*' stato di- miausia statyti Birštone ir 
8 mėn. paprasto kalėjimo ir dėlę plytinę. Ši plytinė dar- Šiauliuose, o vėliau—Kau- 
pavogtus pinigus grąžinti bą pradėsianti dar šiais me- ne, Palangoje ir kitur.
valstybės iždui ir valsčiaus tais. —----------—---------------------
savivaldybei. -----------------

UŽSIENIS NEPERKA 
LIETUVOS LINŲ.

Šių metų Lietuvos linų 
derlius mažesnis, negu per-

ŽARĖNŲ-LATVELIŲ ŠPI
TOLĖJ NUSIŠOVĖ ČE- 

RAPAS.

Šiaulių apskrity, Kruopių nai, nors pasėlių plotas bu- 
valsčiuje, Žarėnų-Latvelių vo didesnis apie 20 nuoš. 

bažnytkaimio špitolėje aną- Linų pluošto prekyba šiuo 
dien nusišovė Edvardas Če- metu yra blogoje būklėje, 
rapas, 24 metų amžiaus vy- nes Rytų medvilnė konku- 
ras. Savižudybės priežastis įuoja linus. Susidarė būklė,
—nesisekimas meilėje. Pas- kad užsienis visai mažai 
kuriniu laiku jis buvo pami- reikalauja linų. Ryšy su ma
lęs tūlą B. K., 17 metų am- žu linų pluošto pareikalavi- 
žiaus, tačiau savo meilėje mu krinta ir jo kainos. Ma-
sutiko daug kliūčių. Revol- noma, kad apie sausio mė- galviai. Pri.iunčiu į visas dalis Su- 
verį nusižudyti Čerapas nesi ateinančių metų linų vieny^ valstijų ir į Kanada, 
slapta buvo paėmęs iš vieno pluošto pareikalavimas pa- KAM4GAwer*stbKAS’ 
mokytojo. didėsiąs. waterbury, conn.

Tankas Įlaužė Tiltą.

čia matome japonų karo tanką netoli Šanchajaus. Jis va
žiavo per tiltą. Tiltas neatlaikė ir nukrito žemyn, o tan
kas pakybo tarp jo sienų.

į ŠIAULIŲ APSKRITY 
i PLEČIAMI CIKORIJOS

ŪKIAI.
Kavos Lietuvoje nėra, tai 

jos vieton žmonės verda ci- 
Į koriją.i Šiaulių apskr. nuo 1933 
metų įvairiose vietose pas 

nomis kursų klausytojams ūkininkus buvo pamėginta 
buvo išdalinta švietimo mi- auginti cikoriją, kurios šį- 
nisterijos anketa, kurioj be met buvo užsodinta 13 ha. 
kitų klausimų atsiklausia- Derlių pagal sutartį turi su
ma ir kursanto tikybos. Kai pirkti sąjunga “Sodyba” 
kurie kursantai, būdami lai- Kaune. Dabar vyksta ciko- 
svų pažiūrų žmonės, norėjo rijos džiovinimas, kurio 
užsirašyti esą be tikybos, centras yra Gruzdžių dvare. 
Tačiau keista, kad anketos Apytikriai apskaičiuojama, 
rinkėjai taip užrašyt atsisa-ikad už žalių cikorijų cent- 
kė. Jie pareikalavo, kad at-’neri “Sodyba” galės ukinin- 
sakymas butų Įrašytas pa | kams mokėti apie 5.50 lit., 
gal paso įrašymą. Toks rei- o iš vieno ha, kaip parodė 
kalavimas nieku nepagrįs-i praktika, cikorijų galima 
tas. Juk Lietuvos konstitu-; gauti apie 300 centnerių. Šį- 
cija garantuoja kiekvienam met didesnę dalį augintojų 
piliečiui sąžinės laisvę ir [sudarė jaunieji ūkininkai, o 
kiekvienas suaugęs žmogus J visą darbą organizavo ir 
religijos reikalu gali elgtis i prižiūrėjo draugija “So- 
laisvai. Net ir teismuose pi-j das” Šiauliuose, 
liečiui leidžiama pasisakyti'
tikinčiu arba ne. Tai labai į
keistas franeuzų 
kursuose reiškinys.

kalbos

MĖGINO APIPLĖŠT!
LINKUVOS KOOPE

RATYVĄ.
Lapkričio 3 d. naktį Lin

kuvos kooperatyvo duryse 
nežinomas piktadaris išgrę
žė skvlę ir atkabinęs duris 
įėjo į kooperatyvo krautu
vę ir mėgino ją apiplėšti. 
Vedėjas, išgirdęs krautuvė
je skambutį, atsikėlė, o tuo 
tarpu piktadarys pabėgo.

NELAIMĖ MALŪNE.

Taraldžiai. Kamajų vals. 
Lapkrčio 11 d. Taraldžių 
malūne įvyko nelaimė: 
plaunant zeimerių lenteles, 

i imant jąsias nuo zeimerio, 
moteriai diržas užkliudė 
ranka ir pamuše prie zei-

; merio, kuris skaudžiai su- 
Į žalojo ranką. Moteris iš
vežta į Rokiškio ligoninę.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, rudgalviai ir gelton-

Pazangiepe 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 Romar.ą “Juoda Mergaitė Jieško Dievo.”
“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi: Lietu

voje metams tik 16 litu. pusmečiui S litai. Amerikoje 
metams $4; pusei metu S2.

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

SPAUSDINS KNYGĄ
APIE SOVIETU KON

STITUCIJĄ
Prof. M. Remeris parašė 

ilgoką studiją apie naująją 
Sovietų Sąjungos konstitu
ciją. Savo studijoj autorius, 
be to, išsamiai apžvelgia 
sovietinės santvarkos plėto
jimosi etapus nuo pat revo
liucijos pradžios ligi šių 
dienų ir duoda išsamią pa
čios konstitucijos analizę. 
Šiandien, kai Sovietų Są
jungoj visuomeninis gyve
nimas pradedamas sukti 
pagal naujosios konstituci
jos nuostatus, ši prof. M. 
Remerio studija turi nepa
prastai aktualios reikšmės. 
Studija bus dar šįmet pra
dėta spausdinti “Kultūros” 
žurnale.

Visiems užsieny gyvenantiems
lietuviams „Lietuvos Žinios* 

metams tik 6 doleriai.
Horėdaml palaikyti ryšius su už

sieny gyvenančiais lietuviais, mes nu
tarėme mūsų dienraščio prenumerata 
skaityti tik tiek, kiek mums apseins 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiami 
išrašyti populiarų demokratiškos pa
kraipos dienrašti

U 1

kuris metams tekaituoja ūk b dole
riai, pusei metų 3 doleriai.

Jei vienai šeimai per brangu —

UTENOJ SIAUČIA DIF-
TERIJOS EPIDEMIJA.
Utenoj ir apylinkėj pasi

rodė sirgimų difteritu.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

MYTAI APIE KRISTŲ
! Knygoje rasite legendas apie Kristų,
! kaip jisai buvo įdievintas, ir kaip 
Į tapo Dievo sunumi.

TIKIME I KRISTŲ, todėl turime 
i žinoti kaip mvtai apie Kristų susida- 
’ rė. Žinosite kaip krikščionys pasisa- 
' vino nuo pagony pasakų apie Kristų,
; Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar
i krikščionys vadina pagonis bedie- susidėkit dviese ar trise, 
i viais. Atrasite kad net Biblija neži- j Mes norime, kad „Lietuvos Žinios* 
‘no kada Kristus gimė, mirė ir kadai... , ... ...
Jisai buvo nukryžiavotas. i but^ Stomos viso pasaulio lietuvių

MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu-Į Kas atsi^J »vo adresų — gaus ne
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen- | mokamai 1 egz. susipažinimui, 
tai. Galima gauti “Keleivio” afise ar- R_zvti. Lietuvos ?imos“ Kao- ba pas T. J. KUČINSKĄ : yl * . .N . ,

, 3501 So. Union a<e., CHICAGO, ILL 1 Ged!“»# M I l huanla-

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Lietuvių žinyčia

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aįškiai suprasti Dievo buvimų.

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

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.

I



Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 50. Gruodžio 15 d., 1037 m.

ietinės Žinios
Reakcininkai nusigando 

mokinių “streiko.”

Kaikuriose Bostono mo
kyklose vaikai “sustreika
vo” prieš valgyklas, kurios 
pardavinėja vaikams moky
klose pieną ir užkandžius. 
Kadangi tos valgyklos sten
giasi iš beturčių vaikučių 

ir perdaug

KLERIKAL Ai SUGADI
NO RAKAUSKAITĖS 

KONCERTĄ.

Daugiau pusės sėdynių 
buvo tuščios.

South Bostoon municipa-
lėj salėj 9 gruodžio įvyko [Tobin sudėjo raportą, kuris vaizdavo kad vaikus suagi
Kauno operos artistes, p-lesi .odo. ------ -
Marionos
koncertas.
Petro parapijos

P-lė Rakauskaitė turiĮ S5,423 turės gryno nuosto- 
puikų, gerai išlavintą ir m i- io, neskaitant ką “už dy- 
lonų balsą. Padainavo ke- ą” per du metu tarnaus, 
lias liaudies daineles ir po- Bet senis Curlev, kurs 
rą arijų iš operų “Aida” ir aip pat “runijo” i majorus 
“Gražina.” Jai pianu akom- bet buvo sumuštas, išleido 
panavo p. Ecker, Bostono :avo kampanijai net $94 -

Rinkimams išleido $45.423, 
o algos gaus $40.000.
Įstatymas reikalauja, kadipa7jpjnYgauYį „ _____

kandidatai po priesaika ra- brangini lupa už maistą, tai 
portuotų, kiek jie išleido vaikai pradėjo tas valgyk- 
oimgu rinkimų vajams. ’a$ boikotuoti. Reakcinin- 
Naujas Bostono majoras kai nusigando. Jie tuoj įsi-

pr
* nepatriotiško” darbo. Bet 
mokyklų superintendentas 
Gould pareiškė, kad jis čia 
nematąs jokio pavojaus A- 
įaerikos kapitalistinėj siste
mai ir nieko netyrinėsiąs. 

, , , . , , , . Sako, vaikai turi pilną teisę
viešųjų mokyklų muziko? 367! Nedyyaij kad pralai- pįrkti arba nepirkti mokyk

lose pardavinėjamą jiemsdirektorius, ši koncerto da- mėjęs jisai apsiverkė.
lis išėjo gerai. . . ---------- r—s

Taip pat gražiai sudaina- > South Bostone,
vo parapijos choras, to cho- Anksti pereito nedemi 
ro merginų grupė ir radio South Bostono po-
grupė, Amerikos bei Lietu- icija pastebėjo ant kamp*

pieną ir užkandžius. Ir pa
triotai” nuleido nosis.

Automobilių katastrofoj 
sužeista 12 žmonių.

Ant Revere Beach Park-
ay pereitą nedėldienį įvy-

Automobilis tačiau nesu- ?-° barsi dviejų automobilių 
astrota, kurioj buvo su-

paS “a- gale du jaunį ™kai >'•« tns kartu,_____
lams. Rezultatas to buvo is persekiojamo au nupiginti medicinos
tas kad šaipi kur teina a- Toniobiliaus ir eme bėgti. INcri nup.gmu meaicmospie’ 500 klaUtojų, dagiau Vje^> policija- -sug^°k ir Massaeh^t ’̂ General 
pusės sėdynių buvo tuščios Ž^^^roi^^iaskto Hosp^Ho vSininl^ Dr. 
Ir tas buvo pėdė! kokio bo,- * J - JC P n; ;•«£„, kalbėdamas pereitą
koto, nes klausytoju tarpe

vos himnus ir keliatą kitu f; ir Third gatvių automobi- 
dainų. Stebėtinai gražiai . J važiuojant su. 'Vigta.-^ 
padainavo p. Juška “Vol-litais, ir leipė jam susto- 
gos Dainą.”

buvo visi pažangesni vietos 
inteligentai, kaip Dr. Paša- 
karniai, Dr. Kapočiai, a d v. 
Šalnai, adv. Bagočiai, pp. 
Amsie, Nemaksy, Zaletskai, 
ir kiti. Tačiau katalikų va
dinamos inteligentijos ir 
biznierių nesimatė. Katali
kiškoj “publikoj“ matėsi tik 
apie pusė tuzino kunigų ir 
suvargusios davatkėlės. Aiš
kų, kad nemokėta koncer
tas išgarsinti. Įžanga

Dabar jis guli miesto ligoni
nėj ir policija ji tenai sau
goja. Jo vardas ir pavardė 
paduodama kaip John Po- 
pulakis, 21 metų amžiaus, 
gyvenąs prie 81 Bolton st. 
Kažin, ar Populakis nebus 
tik iškreipta lietuvio pavar
dė?

Žinyčios Dvylikos Metų 
Sukaktuvės.

Prašome visų narių ir re-

Vąikas rado $50 ir beveik 
visus sudraskė.

Tūla Mrs. Fitzpatrick pe
reitą nedėldienį Dorchest- 
try pametė $50. Pinigus ra- 
tl< 5 metu amžiaus vaikas ir 
tuoj pradėjo juos plėšyt. 
Pakol didesni vaikai pama-

Gatvėkaris užmušė moterį.
Pereitą nedėldienio vakarą 
Waterto\vne gatvėkaris už
mušė tūlą Mrs. Sarą Burke, 
67 metų amžiaus našlę.

OPERETE

“Kornevilio Varpai”
(CHIMES OF NOKMANDY)

M, dirigentė L. B. Šalinsite, Režisierias -Jonas Valentis.

Perstatys Aido Choras iš Brooklyno Kalėdų dienoj,

25 Gruodžio-December, 3:30 po pietų
JORDAN HALL

\EW ENGLAND CONSE RVATORY OF MUŠIU) 
kampas Huntington Avė ir Gainsborough Street, Boston, Mass.

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

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

Naujosios Anglijos Visuomene!
Šia i įeretę Brooklyno žymia usis Aido Choras perstatė paminėji

mui i -tų metų savo gyvavimo. Tai buvo įdėta nenuilstančios ener
gijų- tokį milžiniškų veikalų perstatyti — žavėjartti kostiumai, 
skan os dainos-muzika, nepaprastai puikus nudavimas savo tipu 
visų . -ėjų — bet pagarsėjęs Aido Choras tų užduotį puikiai atli
ko. jus, draugai ir draugės, gausite progų matyti šį veikalų, ko
kio B -tono apylinkėj tarp lietuvių dar nėra buvusio.

Mv- tatome šių operetę Kalėdų dienoj, kad butų galima didžiau
siai sblikai suvažiuot šventė- dienoj ir pasižavėti savo draugų 
—da: o mėgėjų gabumu. Ro operetės bus galima su pažįstamais 
pasimatyti ir pasišokti The Ritz Plaza svetainėje, Bostone.
TĖMVKITE DIENĄ ir rengkites atvažiuoti į Jordan Hali, Bosto
nan. Kalėdų Dienoj. Matyti taip įspūdingą veikalų greit kita pro
ga. • anome. kad bus musų tarpe. įžanga $1.50, $1.25 ir $1.00.

Susirinkimas.
SLA. 359 kuopos prieš- 

metinis susirinkimas įvyks 
ėtnyčioje, gruodžio 17 d., 

<aip 8 vakare Dorchesterio 
Kliubo kambariuose, 1436 
Dorchester avenue. Malo
nėkite būtinai visi nariai • 
susirinkti, nes bus nominuo
jama SLA. Pildomoji Tary
ba ir renkama kuopos val
dyba 1938 m.

M. Anesta, sek.

The Supreme Wave
Gražiausias

Sugarbaniavimas
NEVARTOJAMA DRATŲ 

NĖRA NESMAGUMO 
NĖRA CHEMINIO KARŠČIO 

Reguliarė Kaina $7.00.
Musų Speciališka Kaina $3.50

TOJI KAINA TIKTAI IKI 
GRUODŽIO 20 D.

CASPERS BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOUth 4645

p
k;

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliotu!* ir Šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. inman »t. arti Central *kr. 

CAMBR1DGE, MASS.

Telefonas Z1S24
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuc 7 iki 8 vakare. 
107 SUM.MER STREET. 

LAWRENCE, MASS.

Parsiduoda 2 Restoranai
SU GĖRIMAIS.

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

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

Cambridge, Mass.

TeL SOUth Boston 2660 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENMSTAS 

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

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

tik susitarus. , 
SERE DOMIS iki 12 dienų

Ofisas "Keleivio” name.
231 Broadvvay, 

tarp C ir D street
SO. BOSTON, MASS.

r.edėldieni Symphony Hal- 
iėj, pasakė, jog šioje valsti
joje yra daroma pastangų 
organizuoti medicinos pa
galbą apdraudos keliu, taip 
kad šita pagalba butų pi
gesnė. Tačiau sunku ši pla
ną pravesti, jis sako, nes 
daktarai tam priešinasi.

Radio programa.
Ateinantį nedėldienį, 19 

gruodžio, Bostono lietuvių, , mėjų dalyvauti šioj šventėj. u
mo Mes turėsime bankietą ir!radio programa per stotį

tiktai 45c. Padengus išlai- koncert^ dįeną. Per ban- WORL (920 kil.), kaip 
oas, artistei \aigiai ka» liks. kje^ dainuos Helena Tral->9:30 ryto, bus sekanti: (1)

Gyvenk Kiekviename 
Kambary Smagiai
Jum nereikės kentėt šaltis, busit patenkinti visą žiemą 
per šalčius ir darganas, tik Įsitaisykit gerą ir gražų

FLORENCE ALIEJINĮ ŠILDYTUVĄ
Į RUIMĄ IR VIRTUVĘ.

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

rantuojam. Duodame ir ant išmokėjimo.

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

Tel. SOUth Boston 4649

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste.
Priimam priežiūrai (storage) už

2 nuošimčiu nuo daiktų vertė*.
1854 DORCHESTER AVĖ, 

Arti Ashmont Stoties
DORCHESTER, MASS.

Tel. TALbot 5208.

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visos legalius dokumentus 

317 E STREET 
(Kampas Broadway) 

SOUTH BOSTON. MASS. 
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Tslbot 2474.

Jei koncertą butų rengę pa
žangieji veikėjai ar organi
zacijos. tai butų surengę ge
roj salėj, ir nėra abejonės, 
kad publikos butų buvę apie 
pora tuksiančių. Rep.

cas; pianu skambins Arme- Keturių Karalių orkestrą iš 
nie Avakian, smuiką gros So. Bostono; (2) Aušrelės 
Longin Buinis. Jr, ir And- grupė iš \Vorcesterio, po-va- 
riaus Buinio orkestrą gros dovyste Jono Dirvelio.
per vakarienę, ir kalbės sve- i ----------------
čiai: adv. F. J. Bagočius, Legislaturon įnešta suma- 

j „ . Dr. J. Repshis ir Prof. B. F. avinas pastatui Bostone 
Bušo katastrofoj sužeista Kubilius. Bankietas įvyks valstijos universitetą.

13 žmonių. Nedėlioj, Gruodžio-Dec. 19 ----------------
L’žpereitą nedėldienį po- dieną, nuo 6:30 vakare Ži- Pereitą sąvaitę Massa- 

piet Lynne, ant Broadway, nyčios svetainėje. Įžanga chusetts valstijoj automobi- 
gatvėkarių kompanijos bu- tik 50c. liai užmušė 15 žmonių,
sas atsimušė į medį ir smar
kiai sukrėtė važiavusius 
žmones. Vienas pasažierių 
buvo visai užmuštas, o 13 
sužeista, keturi labai sun
kiai. Nelaimė įvykusi dėl to, 
kad vienas pasažierių užlin
dęs šoferiui už akių paklau
sti kelio. Šoferis stengėsi 
permainyt savo poziciją, 
kad to žmogaus išsilenkus, 
ir tuo tarpu saulė jį taip ap- 
jakinus, kad jis visai nema
tęs, jog busas lekia tiesiai į 
medi.

Somervillėj, ant Povvder 
House bulvaro, automobilis 
užmušė C. Dvvyerį, 35 metų 
amžiaus žmogų.

WITM
New 

ENGIAND 
Coke

WHITE FUEL CORP., 
90C E. First Street,

Sc Boston, Mass.
T SOUth Boston 4500

i A.J.NAMAKSY
; Real Estatt & Insurance

414 W. BROADMAY. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tek So. Boston 0948.
KĖS. 25! t H ESI Nl T AVĖ-

Jamaica Plain, Mas®.
Re-' Tel. Jamaira 10Ž8-M.

KALĖDOS 
JAU ARTI

Pas mus galite gaut visokias geriausias

KALĖDŲ DOVANAS
RAŠOMOS 
KAROLIAI 
PEILIAI. V

t. y.:
PLUNKSNOS.
GINTARO IR 
IDELČIAI IR

kurios paliks atminti ant visados
LAIKRODŽIAI. ŽIEDAI,

ŠUKOS SU VEIDRODŽIU.
ŠPILKOS. SIDABRINI Al 

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

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

Tel. SOUth Boston 4649

L-STREET LIQUOR STORE
195 L STREET SOUTH BOSTON.

Old Quaker Apple Kranely SI25 Pt.
20 METŲ SENUMO — BOTTLED IN BONO

SHAWMUT G1N CPFnAI 2 SHIPAHOY RUM 
Kvorta 95c. Di LvlALj Kvorta $1.19

GOLD PENNANT Arielka—90 Proof—k v. $1.09
BAY STATF ALUS — 3 kenai už. 25c. 

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

MMM*

DR. G. L. KILL0RY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

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

447 Broad»ay, So. Boston, Mass.

‘PRALENKIA VISUS’ 

Pilnas Stiklas 
PICKWICK 

—Pilnas Stiklas 
Vertybės

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

8rewer/ by HAFFENREFF.ER 8. CO . INC Boston BQEWfCS S MCE

t,-*

M
*c

MM

Tel. University 9466

Dr. Susan' 
Glodienes-Curry

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

678 Massacbusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

*

PASITARKIT SU

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

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

DR-GRADY327^^'s*
Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.

LITHU ANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AL 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADVVAY.
SO. BOSTON. MASS.

TeL SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephoae 

So. Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Autom&oiHas ir 
Trekus visokių išdirbysėių.

Peter Trečiokas ir
Jos Kspočiunas — savininkaL

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 IIAMLIN STREET 
ILunp. East Eightfc Et 
SO. BOSTON, MASS.




