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Amerikos Prezidentu Vėl Prieš Isnaniia. Moterų Pirkliams Kumuniia. :ino Ispanijos Lojalistai Pra-
Išrinktas Rooseveltas.

Šį utarninką Jungtinių

dėjo Mušti Fašistus.labai 
kuria

baisiai pasipiktino Rumuni
ja. Net Rumunijos fašistai 
stojo prieš jį piestu dėl tos 

s pasakė, kad 
nusileisti Vo-

' prižadėk kietijos - Italijos- Austrijos- 
” riovha r. Vengrijos fasistiskam blo

kui ir priimti jo reikalavi-
. . džią yra prisidėjus ir Angli- davo su girtais vvrais ir ga- mus’ . 7e,s kltalP į1. lul.®s su 
įnki- ™ 1.. __i. ........1.j...' • tuo bloku kariauti. ()

Anglijęs kapitalistai remia 
velnišką fašistų planą.
Pereitą nedėldienį Bosto

ne kalbėjo tik ką sugryžęs

“Baltosios vergijos” sindi- Mussolinis išrėžė 
katas padarydavo per me- akvplėšišką kalbą,

tus $2,509,000 pelno.
Federalis teismas NewValstijų piliečiai rinkosi sa- K(m\^Teso^=a^ata  ̂ Ispanijos žinomas ameri- Havene šį panedėlį pasmer- Ji.J

vo respublikai prezidentą ir £ oTXtori^ 435 kon kieč^ veikėJas’ Scott Near‘ kė 13 raketieriu. kirie vilio- kalbos. Mat, ji 
daug kitu valdininku. ±ing. Jisai aiškiai parodė davo jaunas moteris i savo ?.u™mJa tu".daug kitų valdininkų 

Prezidentu išrinktas gresmanų arba atstovų. 
lx , . Kongresmanai ir senatoriai

seveltas, demokratų parti- renkamj slaptu ir tiesiu bal- 
jos kandidatas

Roo-

Kitą sąvaitę paduosime 
smulkesnes rinkimų žinias.

KĄ REIŠKIA “ELEKTO
RIŲ KOLEGIJA.”

savimu.
Balsuotojų šiems r 

mams visoje šaly buvo užsi- 
egistravusių apie 55,400,- 

000. Moterys irgi balsuoja.

jaunas moteris 1
faktais, kad prie Hitlerio ir “resortus,”
Mussobnio sąmokslo prieš joms “aktorku” darbą, o pa- 
Ispanijos demokratinę vai- skui nugirdydavo jas, suves-

PRIE MADRIDO PRIEŠUI 
SUDUOTA SKAUDŽIŲ 

SMŪGIŲ.
Mussolinis jau ruošiasi siųs

ti maištininkams armiją, 
į pagalbą.

Nors Madridas da tebėrajos Baldwino vyriausybė.
Visi jie esą susitarę 
Ispanijos fašistams ginklų
ir padėt jiems nuversti Liau- kuris per metus padarydavo 

Mies Fronto valdžią, o pas- iš tų moterų apie $2,500.000
Kiek šią sąvaitę bus išrink

ta senatorių ir kongres- 
manų.

Tuo tarpu gi čia paaiškin
sime, kokia tvarka yra ren
kamas Amerikos preziden
tas.

Nors piliečiai paduoda 
savo balsus už kandidatus 
tiesiai, tačiau teorijoj jie 
balsuoja ne už prezidentą, 
bet renka “elektorius” (rin
kikus), kurie paskui išren
ka prezidentą. Tas rinkikų 
kolektyvas vadinasi “elek
torių kolegija.”

Iš kiek žmonių toji “elek- 
torių kolegija” susideda?

Kiekviena valstija turi 
tiek elektorių, kiek ji turi 
Kongrese kongresmanų ir 
senatorių.

Pavyzdžiui:
California turi 22 elekto- 

riu.
'Connecticut—8.
Deletvare—3.
Illinois—29.
Indiana—14.
Maine—5.
Marvland—8.
Massachusetts—17.
Michigan—19.
Missouri—15.
New Jersey—16.
New York—47.
Ohio—26.
Pennsylvania-;—36.
West Virginia—8.
IVisconsin—12.
Wyoming—3.
Ir taip toliau.
Iš viso 48 valstijos turi 

531 elektorių, tai yra tiek 
pat. kiek iš viso Kongrese 
yra kongresmanų ir senato 
rių.

Renkant prezidentą, pi
liečių balsai pasidalija tarp 
įvairių kandidatų. Bet elek
torių balsai nėra dalijami 
Visi jie tenka tam kandida
tui, kuris gauna daugiausia 
piliečių balsų. Kiti kandida 
tai toj valstijoj jau negau
na nieko. Todėl piliečių bal
savimas turi tik tos prasmės 
kad parodo, kuriam kandi 
datui turi būt atiduoti elek
torių balsai.

Kadangi elektorių iš viso 
yra 531, tai kandidatas gali 
būt išrinktas prezidentu ga 
vęs nemažiau kaip 266 bal 
sus (didesnę pusę).

Jeigu pasitaiko taip, kac 
nei vienas kandidatas ne 
gauna daugiau kaip pusė vi 
sų elektorių balsų, tai tuo 
met prezidentą renka pats 
Kongresas.

Šios sąvaitės rinkimuose 
yra renkami netiktai prezi 
dentas ir viceprezidentas 
bet renkami dar 35 senato 
riai ir 432 kongresmanai

Be to, renkami 33 įvairių 
valstijų gubernatoriai ir 
daugybė mažesnių valdi 
ninku.

Acnzrniinc Vnietinin ku* patl P^daiyli Francu- pelno. Ju centras buvo New ispanuos įaisunm-o kai yakarų Europoj Havene. Čia jaunos moterys
očietinockai Esą Katalikai.

Pereitą nedėldienį Bosto
no Katalikų Moterų Lygos 
alėj VVestono jėzuitų kole

gijos “mokslininkas,” kun. 
Michael J. Ahern, kalbėjo 
apie Ispanijos vidaus karą, 
curį fašistiški generolai pa
telė prieš teisėtą respubli
kos valdžią. Ir štai ką jis 
pasakė. Tai maištininkai, 
turie armotomis griauja 
miestus ir iš oro mėto bom- 
3as žudydami moteris ir vai
sus. esą tikri katalikai. Ir 
jeigu katalikai sukilėliai 

nuvers Ispanijos valdžią.” 
sako šitas jėzuitas, “tai ko
munizmas bus sulaikytas 
netik Ispanijoj, bet ir v i ša
me pasauly.”

Lyg ir paraginti šitais jo 
žodžiais, tą pačią dieną 
maištininkai užpuolė orlai
viais Madridą ir pradėjo 
mėtyt į miestą bombas, už
mušdami 150 žmonių, iš ku
rių tik keli buvo vyrai, kiti 
—vaikai ir moterys.

Tai ve, kaip elgiasi tie 
‘katalikai.” Ir kun. Ahern 
}rašo Dievą, kad tie kruvini 
žmogžudžiai nuverstų žmo
nių valdžią. Ar galima gi 
stebėtis, kad šitokius kuni
gus Ispanijos žmonės veja 
iš savo krašto kaip aršiau
sius savo neprietelius?

įsivyraus fašistinės diktatu- būdavo suvezamos, joms 
ros, tuomet užpulti Sovietų keliami baliai ir žadamas 
Rusija. _ _ puikus gyvenimas. Kai jos

Kad reakcinė Anglijos čia apsiprasdavo, tuomet 
valdžia palaiko Ispanijos jas gabeno į visokius “re- 
maištininkus, tai jau buvo zortus” arba “pasilinksmi- 
aišku ir iš to, kad. ji begėdiš- nimo vietas,” kurių dau- 
kai atmetė Rusijos patiek- giausia buvo Connecticut 
tus kaltinimus prieš Italiią, valstijoj. Čia tos moterys 
Vokietiją ir Portugaliją dėl padarvdavo iš vvrų po $200 
Ispanijos fašistų rėmimo. }r $300 į savaitę* Jos gauda- 
Nežiurint to fakto, kad Ita- vo iš to po $50 ir $75 i są- 
lijoj padalyti tankai ata-
kuoja Madridą, o vokiški 
orlaiviai mėto bombas, Ang
lija sako. kad prieš Vokieti
ją ir Italiją
mu.

“nėra”

vaitę, o kitką pasiimdavo 
“rezortų” savininkai. Mote
rys su tuo bizniu apsipras
davo ir būdavo patenkintos, 

įrody- j O jei kuri ir norėjo pasi
traukti. tai ją gąsdindavo,

kaltinti Italiją ir kad jos garbė jau suteršta ir 
dėl kurstymo Is- išėjus ji neturės kur dėtis.

Daugiausia tuo bizniu 
j vertėsi italai, nors buvo vie
nas ir lietuvis. Viena italų 

i šeimyna, Artūro ir Adeline 
Pasguini, ši panedėlį buvo

jau pradėjo kalbėti, kad jis 
siusiąs savo armiją Ispani
jos fašistams į pagalbą.

1 Anglija dėl to pradėjo la
bai nervuotis. Ji labai norė
tų, kad Ispanijos maištinin
kai nuverstų liaudies val
džią, tačiau bijosi, kad ita- 

ikišimas neiš- 
isos Europos

karo.
buvo iš jos atimtos ir ati- pradėjo atakuoti ir keliose ;—;—- -
duotos Rumunijai. vietose sudavė jam skau- bankininkai KuttUI-

Šitoks reikalavimas dau- džių smūgių. Fašistų gau-1 . Tnibumn
giausia suerzino Rumunijos jos, susidedančios iš Afri- 10 iXMUĮ i rUKUmą. 
fašistus, nes kiekvienos tau- Los laukinių ir “svetimšalių Pranašauja taip pat ir auk- 
tos fašistai yra atkaklus šo- legijono” valkatų, buvo iš- štesnes renčias,
vinistai, kurie baisiai ne- muštos iš trijų miestelių ir New Yorke leidžiamas 

ma-kenčia kitų tautų, o rumunų turėjo bėgti galvatrūkčiais Amerikos bankininku
atsitikime — Vengrijos.

Per Audras Europoj 
Žuvo Daug Žmonių.

atgal. Valdžios milicija su
stiprino ofensvvą ir nugru 
d o visą fašistų frontą už ke-

Anglijoj ir šiaurės

gazinas “Banking” padarė 
plačią nekilnojamų nuosa- 

... .. . . , x .vvbiu apžvalga ir priėjo iš-
hohkos mylių į pietų rytus. va(jQS> kad Amerikos did- 
nuo Madrido. J miesčiuose tuojaus pritruks

vaka- Negalėdami prieš liau-i gyvenamųjų namų. Todėl
rų Europoj pereitą sąvaitę dies miliciją atsilaikyti, la- reįkia esa tikėtis, kad butų 
šėlo labai smarkios audros, sl.stai,T n,u®kri . orlai_viais nuomos turės žymiai pakilti

Vietoje 
Vokietiją
Danijoj naminio karo, Ang
lija pradėjo kaltinti Sovie
tų Rusiją, kam ji siunčia Is
panijos moterims ir vaikam 
maisto.

Ar gali būt šlykštesnis są- i nubausta 8 metams 
mokslas! ’mo ir užsimokėti $66,000

;------------- . . pabaudos, kad išėję iš kalė-
Amerikos Kapitalis- limo negalėtu nešvariu savo 

/<> .neinu naudotis. Iš viso 13 tų tai Siunčia Ginklų ls- ! raketieriu šį panedėlį gavo
paniios Fašistams. 47 metus kalėjimo. Lietuvis
Sovietų spauda paskelbė Į dvidešimčiai metų pereita

Francuzai Apmušė
Italų Fašistus.

Chambery mieste, Fran
cuzijoj, pereitą nedėldienį 
italai fašistai surengė mitin
gą ir pasikvietė savo konsu- 
a, kad pasakytu prakalbą. 
Konsulas Soardi pradėjęs 
savo kalboj begėdiškai nie
kinti demokratiją ir pareiš
kė susirinkusiems savo fa
šistams: “Nenusiminkite,
kad jus gyvenat demokrati
nėj Francuzijoj. Musų Mus
solinis neužilgo jus paliuo- 
suos.” Tuomet francuzai 
puolė tą begėdi ir nuvertė

faktą, kad Amerikos kapi 
talistai irgi padeda Ispani
jos fašistams ginklais. Vie
na didelė Amerikos ginklų 
kompanija nusiuntusi laivą 
ginklų ir kitos karo medžia
gos į Porto Rico uostą San 
Juan, o 23 spalių dieną te
nai atplaukė vokiečių lai
vas “Meklenburg” ir susi
krovęs tuos ginklus nuvežė 
juos Portugalijon, kur jie 
buvo perduoti Ispanijos fa
šistams.

Tačiau Anglija šitų faktų 
nenori imti domėn. Ji užsi
merkia ir sako: “Nematau 
įrodymų, kad kitos valsty
bės remtų maištininkus 
ginklais per Portugaliją.”

KUNIGAMS BUSIĄ UŽ
DRAUSTA POLITIKUOT.

savaitę.

LAI-ITALIJA DIDINS 
VYNĄ.

Kadangi Anglija pradėjo 
didinti savo laivyną, tai fa
šistiška Italija irgi nenori 
apsileisti. Ji paskelbė, kad 
dabartinę savo laivyno įgu- 
’ą, kuri susideda iš 60,000 
jurininkų, pakeisianti iki 
100.000 jurininku. Karo lai
vų skaičius taipgi busiąs pa- 
lidintas dvvgubai.

Detroito diocezijos vys
kupas Gallagher pareiškė, 

nuo'sakyklos.O* kadangi"fa- rinkimų vajui pa
ktai šoko ii ginti, tai ir,s!bal«us- Jis uzdrausiąs vi- 
iiems teko. Sakoma, kad ke- slems savo d.oęezitos ktmi- 
iiolika fašistų buvo sužeis- «?m.s Politikuoti. Jo dioce- 
ra. ju tarpe Italijos konsulas rapdasi n kun. Cougb- 
Soardi in’ kuns dabar kas nedel-

dienis varo savo demagogi-
ANGLIJOJ BUVO MIES

TŲ RINKIMAI.
Šį panedėlį Anglijoj buvo 

renkama? trečdalis miestų 
valdybų narių. Bostono bur
žuazinė spauda Įdėjo Asso
ciated Press žinią, kurioj 
sakoma, kad rinkimus “lai
mėjo” konservatoriai, bet 
skaitlinės nepaduodamos.

IMETĖ SKUNKŲ POLI
CIJAI.

\Yoonsocket. R.
'•eita nedėldienį čia 
ios butą tūla? McKenna į- 
metė pastipusią skunkę. Po
rcija ji sugavo, bet nežino 
ką su juo daiyti. nes nėra 
tokio įstatymo, kuris draus- 

L.ų mėtyt pastipusias skun- 
kes į policijos butą.

I.—Pe- 
i polici-

VENGRIJOJ PAKARTI 
DU KAREIVIAI.

Vengrijos sostinėj Buda
pešte viešai buvo pakarti du 
kareiviai, kurie, sakoma, iš- 

i davę Čekoslovakijai Veng-
PRIEŠ KUN. COUGHLIN rijos kariuomenės paslaptis. 
UŽVESTA BANKRUTO Juos kariant buvo suvaryta

ją per radio.

BYLA.
Kun. Coughlino “parti

jos” rėmėjai jau užvedė 
prieš jį bylą, reikalaudami, 
kad teismą? pašalintų jį ir 
jo pastatytus direktorius iš 
tos “partijos” vadovybės ir

Taigi gali būt, kad tas reak- paskirtų “partijai” 
cininkų “laimėjimas” buvo nes ji jau nuėjusi 
tikras pralaimėjimas. tan.

virš Madrido ir numetė ke 
liasdešimts bombų, užmuš
dami 150 žmonių, beveik 
vienas tik moteris ir vaikus. 
Ar popiežius nusiųs tiems 

Hamburgu nuskendo gah ažudžiams naujų atlai-
laivas, su kuriuo žuvo d.k uz šitą žygi, da neteko 

girdėti.
Plačiai išgarsintas fašistų 

“didis ofensyvas” prieš Ma
dridą turėjo prasidėti perei
tą sąvaitę. Jie skelbė, kad 
Madridas busiąs paimtas 
jau kaip pereitą subatą. Ku
nigai laikė mišias ir meldė
si, kad jų Dievas padėtų fa
šistams “laimingai” savo ti
kslo pasiekti. Bet jų mal
dos, matyt, dangaus nepa
siekė, nes fašistai netik ne-

kurios pridarė daug nuosto
lių laivams. Škotijos pakra
šty vienas prekių laivas iš 
Latvijos buvo sudaužytas ir 
nuskendo su 22 žmonėmis. 
Ties
kitas

keli šimtai kareivių, kad 
matytu, kaip baudžiami “tė
vynės išdavikai.”

1 ’ IV, L- y-v 1 » z-k 1 i Lr «-* 
INCilV/iinU

laivų buvo sugadinta arba 
išvaryta į pakraščius ir turė
jo šauktis pagalbos.

TEISMAS PERSKYRĖ 
23 PORAS

ŠĮ panedėlį Dedhamo 
resyverį,! (Mass.) teismas perskyrė 23
bankru- poras. kurios kunigų buvo 

'urištos “amžinais ryšiais.’-

ISPANIJOS FAŠISTAI
JAU ?IAUNASI TARP 

SAVĘS.
Iš Bayonnės miesto, Pran

cūzijoj, atėjo žinių, kad pe
reitą nedėldienį tarp Ispa
nijos fašistų San Sebastia- 
no mieste įvyko didelės pio-
yynes Fasmtą. pąsipnesino * oįe^vv, .. bet lla ; 
karlistų lipinamiems ant kadj J 
sienų plakatams ir tuoj vie- gįkoma> jog va]džios spė. 
m kitus puolė. Kol policija i na«lr,itinZmi« rlipnomi*
piovynes sustabdė, 
4aug papiautų.

buvo kos paskutinėmis dienomis 
sustiprėjusios dėl to, kad ji 
gavo iš užsienio karo tankų 
ir orlaivių. Ministeris pirmi
ninkas Caballero pareiškė, 
kad valdžia dabar turinti

FAŠISTAI BOMBARDUO
JA ŽVEJŲ NAMUS.

Netoli nuo Francuzijos beveik tiek pat ginklu, kiek 
pasienio, Ispanijos fašistų fašistai, kuriuos remia Vo
kalo laivas “Cananas” pe- kietija ir Italija. Eina kal- 
reitą sąvaitę apšaudė Ispa- bos, kad respublikos val- 
nijos žvejų bakūžes. Kelios d£ia gavusi amerikonišku
moterys 
mušti, o

ir vaikai buvo 
sužeisti.35

uz-

PRASIDĖJO UOSTŲ 
STREIKAI.

Pasifiko ir Atlanto pa
kraščiuose Amerikoje pra
dėjo streikuoti laivų krovė-

orlaivių, kurie esą daug ge
resni ir greitesni, negu fa
šistų orlaiviai gauti iš Vo
kietijos ir Italijos.Tuos ame
rikoniškus orlaivius lojalis- 
tams pristačiusi “draugiš
ka” užsienio valdžia, turbut 
Meksika.

Gavę tokių sustiprinimųiai uostuose. Streikai apėmė 
San Francisco, Baltimorės, ir atmušę priešą nuo Madri- 
Philadelphijos, New Yorko, do, resjiublikos gynėjai nu-
Bostono 
tus

ir kitu miestu uos-

MILEVIČIU IŠTRAUKĖ 
IŠ KANALO BOSTONE.

skrido naujais orlaiviais j 
fašistų abazus ir sunaikino 
daugybę jų orlaivių bombo
mis.

Respublikos gynėjų fron

ir kartu turėsianti pakilti 
namų vertė. Bankai pradės 
duoti didesnes paskolas ant 
namų.

Nekilnojamųjų nuosavy
bių pakilimas pirmučiausia
prasidėsiąs Rytuose, Naujoj 
A troli in i Iv L-11 Aflonfnii rvzvvcn? iiviaiivv

pakraščio miestuose, kur 
daugiausia yra atsigavusi 
iramonė ir prekyba. Todėl 
dabar esąs geras laikas pir
ktis namus, kas turi pinigų.

Šį panedėlį nuo Dover st. te jau pasirodė šanmoti 
tilto Bostone, kažin kokiu traukiniai ir tankai, ko pir- 
budu įkrito kanalan Myko- ma visai nesimatė, šitų pa- 
as Mi’levičius, kuris gyvena buklų pagalba lojalistai jau 
South Bostone, prie 206 paliuosavo ir gelžkelį. jun- 
Broadway. Vienas policma- giantį Madridą su Vidurže- 
nas išgirdo jį šaukianties mio uostais.
oagalbos ir, nusimetęs vir- “Dabar mes jau turime 
šutines drapanas ir čevery- tankų ir stiprų oro laivyną,” 
kus, įšoko kanalan ir išvilko sako valdžia. Ir ji priduria: 
Milevičių krantan. Išgelbė- “Dabar, kai mes turime tan- 
tas lietuvis buvo nuvežtas kų ir orlaivių, žengkim pir- 
igoninėn ir tenai per naktį myn!’
palaikytas, kol sustiprėjo. Matydamas, kad fašizmo

Platesnių žinių laikraš- slibiną Ispanijos žmonės 
Hai nepaduoda. gali sutriuškinti, Mussolinis

Mirties Sparnai
Virš Europos.

Jeigu rytoj Eurojoj už- 
iepsnotų karas, tai ta pačią 
dieną penkios didžiosios 
valstybės galėtų paleisti o- 
an jau 17,900 orlaivių su 
bombomis. Washingtone 
surinktos vėliausios žinios 
aarodo, kiek kuri valstybė 
Europoje turi karo lėktuvų.

Štai skaitlinės:
Sovietų Rusija .... 4,500
Anglija .................. 4,000
Italija ................... 3,600
Francuzija .......... 3,000
Vokietija ............... 2,800
Jeigu karas neįvyks dar 

per kokius metus-kitus, tai 
tų orlaivių bus daug dau
giau. nes nei viena iš tų val- 
tybių nėra patenkinta tuo, 

ką ji turi. Pavyzdžiui. Fran
cuzijos vyriausybė šiomis 
dienomis nutarė reikalauti, 
kad parlamentas tuojaus 
paskirtų 5,000,000,000 fran
kų naujiems orlaiviams ir 
aeroportams. Jeigu parla
mentas šitą programą pri
ims, tai Francuzija tuojaus 
įsigys 1,000 ultra-moderniš- 
kų karo lėktuvų ir turės jau 
4,000 skraidomų mirties 
mašinų. Anglija gi didina 
savo oro laivyną taip spar
čiai, kad jos fabrikai nespė
ja lėktuvų gaminti, užsaky
mai duodami Amerikai. 
IVashingtono žiniomis, An
glija yra pasiryžus įsitaisyti 
8,000 karo orlaivių.

VĖLIAUSIOS RINKIMŲ 
ŽINIOS.

Leidžiant “Keleivį” spau- 
don radio skelbė, kad vaka
rinėse valstijose visur viršų 
ima Rooseveltas.

Republikonų Landonas 
buvęs sumuštas nėt savo 
namuose—Kansas valstijoj.

I
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Plieno Darbininkui Dirba Tarp Debesų,

AMERIKOS RINKIMU 
SISTEMOS NETIKSLU

MAS.
“Naujienos” rašo:
“Amerikos Jungtinių Vals

tijų rinkimų sistema yra to
kia. kad kandidatas, gavęs 
mažumą balsų, gali būt išrink
tas prezidentu. Tai ne tik teore
tiškas galimumas, bet jau ne 
vieną kartą yra taip atsitikę 
praktikoje.

“Po pilietinio karo buvo iš
rinkti du prezidentai, kurie bu
vo gavę mažumą balsų. 1876 
m. buvo išrinktas prezidentu 
Ruthenford B. Hayes 187 elek- 
torių balsais prieš 184 balsus, 
paduodant už Samuel Tilden. 
nors už Tildeną balsavo 260.- 
000 žmonių daugiau, negu už 
Hayesą.

1888 m. Grover Cleveland 
buvo gavęs 100.000 balsų dau
giau, negu jo oponentas Ben- 
jamin Harrison. Bet Harrison 
gavo prezidento vietą, nes ji
sai turėjo didesni elektonų 
skaičių.

"Amerikos prezidentas yra 
renkamas netiesioginiu budu. 
Žmonės renka ne prezidentą, 
bet prezidento ‘elektorius’— 
tiek elektorių kiekvienoje val
stijoje. kiek ta valstija turi 
kongresmanų ir senatorių.”

Šitos sistemos netikslu
mas yra tame. kad valstijos 
elektorių skaičius nevisuo- 
met atatinka ios balsuotojų 
arba gyventoju skaičiui.

Šitokį netikslumą būtinai 
reikėtų pataisvti. O patai-

KĄ SAKO ATVYKĘS IŠ . 
ISPANIJOS KUNIGAS.
Klerikalų spauda Ameri- į 

koje kas diena triubija. kad j 
“komunistų valdžia” Ispa-, 
nijoj degina bažnyčias ir 
žudo kunigus. Bet pasiklau 
sykit, ką apie Ispanijos vi
daus karą sako dabar atvy
kęs iš lenai bešališkas kata
likų bažnyčios kunigas, 
franciškonas Sarasola. Jisai 
kalbėjo anądien New Yorke 
kartu su kitais Ispanijos de
legacijos nariais. Ir štai jo 
žodžiai, kaip juos paduoda 
“Laisvė:”

"Amerikos katalikų spauda 
bando suteikti einamoms Is
panijoj kovoms religinę pras
mę. kas yra netiesa. Ispanijos 
karo pradėjėjai nori Ispanijos 
liaudį pavergti, panašiai, kaip 
yra (pavergta) Vokietijos ir 
Italijos liaudis.

"Geriausias liudijimas, kad 
šis karas nėra religinis, yra 
tas faktas, kad gen. France 
remiasi ant nekatalikų maurų 
iš Morokos. Nuo kada gi jau 
pusmėnulio ženklas patapė 
kryžiaus gynėju?

"Ispanijos katalikiški žmo
nės milžiniškoj daugumoj sto
vi su valdžia. Ypačiai mano 

• atstovaujamame krašte. Bas- 
kijoj. net ir vyskupai nestovi 
su sukilėliais, nors spauda 
skelbia priešingai.”

Tėmykit gerai: ar 
bininkas” ir “Draugas.” ku
rie dedasi neva katalikų 
laikraščiais, perspausdins

KELEIVIS, SO. BOSTON.

neįtikima. Atrodo, kad to 
kia šalis gali gyvuoti tik pa
sakose. Bet iš tikrųjų tokia 
šalis yra—tai Islandija.

Islandija—didelė, beveik 
dvigubai didesnė už dabar
tinės Lietuvos teritoriją sa
la, esanti toli šiaurėje, tarp 
Norvegijos ir didžiulės sa
los Grenlandijos. Klimatas 
šiame žemės kampely nela 
bai malonus. Didesnę metų 
dali čia siaučia šalta ir žiau
ri žiema, o vasaros trumpos 
ir vėsios. Žemės paviršiaus 
didžiausi plotai plikos uo
los, kalnai ir tinkamų že-

Vaizdciis parodo plieno darbininkus statant tvenkinį ant Columbia upės, kad apsaugojus far- mės ukiui dirvų labai maža. 
merius upės potvynių. To tvenkinio bokštai tokie aukšti, kad darbininkai dirba tarp debesų. Augmenija menka ir netur- 
šį darbą finansuoja federalinės valdžios agentūra \VPA. Jis kaštuos S32.oo<>.ooo. Planą jam pa- jtinga. Medžių kaip ir nema-

Valstybė be Kalėjimų.
Nejaugi yra pasauly to- tai aukštos dorovės. Jau ke- 

kia šalis, tokia valstybė, kur Ii šimtai metų, kaip niekas 
nebūtų kalėjimų? Atrodo negirdėjo, kad kas nors ką

darė Amerikos inžinieriai.

BOSTONO LIETUVIU
MASINIO MITINGO 

REZOLIUCIJA. 
Lietuvos klausimu.

Jau baigiasi 10 metų, kaip 
ginkluota smurtininkų kli
ka nuvertė teisėtą Lietuvos 
žmonių valdžią ir jos vieton 
pastatė Smetonos diktatūrą, 
kuri iki šiol valdo kraštą be 
'.autos pritarimo.

Kadangi tarp tos neteisė
tos valdžios ir Lietuvos žmo
nių eina nepaliaujama ko
va:

Kadangi norint prieš tau-
‘Dar Pos vak*3 atsilaikyti, tai vai

kužiai tenka palaikyti amži- 
Įną karo stovį, drausti susi- 
1 rinkimus. slopinti spaudos 
ir žodžio laisvę, terorizuoti 
gyventojus ' karo teismais, 
katorgomis ir šaudymais,

Tai mes, Bostono ir apy-

lyti. Jų vietoj auga maži ir
----------------------- --------- skurdus kerojantieji kru-
priespauda ir karo teismai mak ^sas šalies vaizdas
Lietuvoje daro nejaukų ir liūdną įspu-

Lai gyvuoja laisva demo- di- Gamtos gyvenimas salo-
kratinė‘ūkininku ir darbo Pasidaro kiek gyvesnis ir 
žmonių Lietuva! linksmesnis tik pavasarį.

Augustinas Dambrauskas k*1 nuo kaln^ ima slinkti 
pirmininkas, tirpstantis sniegas ir at- 

Jcnas Melinis, sekr. skrenda iš pietų paukščiai,
___________________ ___  kurie čia peri ir augina savo

17 r f į JT JC DKTIPr 1PJF QT i vaikus. Atrodo, kad žmo-
zio Idai zTr>ę .3/ i/S nėms čia gyventi sąlvgu nė-

VEIKeJUS. ra, bet vis dėlto žmonės čia
________ ’ gyvena ir reikia pasakyti,

Skaičiau “Tėvynėj” bro-Įčio savo artimųjų rėkia- vena labai kultui ingai.
’ ' ’ ' ~ - Islandijos

361 metais.

kad ji rems visomis savo iš
galėmis tas Amerikos lietu- 

i vių organizacijas, kurios 
kovoja už Lietuvos demo
kratijos atsteigimą ir fašis
tinės diktatūros pašalinimą. 

Teprasmenga visokia

lio Vitaičio straipsnį 
tai. kas kenkia SLA. gero
vei. Jis sako, kad daugiau
sia kenkia musų veikėjų 
partyviškumą ir vienpusiš-

apie mai: Prieš šitą teisingą rei-

svti jį galima dviem budais: šituos kun. Sarasolos žo- 
(1) panaikinti elektorių sis- džius? Ne, jie to nepadarys, 
tema ir rinkti prezidentą ietoj to, jie giedos mišias
tiesioginiu balsavimu, kaio Ispanijos fašistams, kurie . . .
yra renkami kongresmanai, padegė savo salį ir lieja ne-.-^kes lietuviai, susirinkę 
arba (2) pavesti prezidento kaltų žmonių Kraują. 1936 metų 1 lapkričio So.
rinkimą naciam Kongresui

Demokratiškiausis 
singiausis būdas, tai

ir tei- 
tiesio-

FAŠIZMO TALKININKAI.

ainis ©--- riink :mas
klerikalu prava-'^al; 

Kum

Bostono Lietuvių Salėje ir 
apsvarstę aukščiau minėtus 

nutarėm:
kad Antann

kumas. Pasakyta tikra tei- čia nebuvo jokios cenzūros, 
sybė. Bet aš norėčiau žinoti, tik reikalavimas, kad orga- 
ar prie tų kenkėjų brolis Vi- nas tarnautų organizacijai, 
taitis priskaito ir save, ai o ne redaktoriaus bičiu-

sala atrasta
kalavimą p. Vitaitis su savo 361 metais. Atrado ją nor- 
bičiuliais pakėlė triukšmą, vegų keliautojas ir nuotikių 
buk socialistai norį jį “cen- jieškotojas Gardaras. Jis 
zuruoti,” kuomet ištikrujų '•ado Islandiją gyvenamą

eskimosu ir lapių, kurių čia 
buvo tada iš viso keliasde- 
šimts tūkstančių. Gyveno 
jie sniego trobelėse, vertėsi

jis savo vienpusiškumo ir-liams. Ar p. Uvikas pritarė medžiokle bei žuklavimu ir
partiviškumo visai nemato? Apšvietos Komisijai? Visai augino elnius, kuriais važi

ne. nėjo ir kurių kailiais dengė
i savo kunus. Nors gyvenimo

NEPAPRASTA DOVANA 
“KELEIVIO” REDAK

TORIUI.
“Sandaros” redaktorius 

43-čiame savo gazietos nu
mery apznaimina šitokią 
navyną savo skaitytojams: ;

"Jau esam rase. kaip p. Ba- . 
gočius įpiršo į SLA. seimo de- j 
legatus savo kolegą p. Micbel- 
soną. ‘Keleivis’ redaktorių, ku
ris dar nebuvo susivienijime ■ 
nariu.

"Dabar pasirodė, kad ir p. 
Michelsono sūnūs Keistutis 
buvo šlubuojantis delegatas...”

“Keleivio” redaktorius 
jokio sunaus iki šiol neturė
jo, todėl, matyt, gudrusis 
“Sandaros” pisorius nutarė 
jam užfundyt Keistutį.

Gaila tačiau, kad* “Kelei
vio” redaktorius negalės ta 
nepaprasta dovana pasi
naudoti, nes minimas čia 
Keistutis gyvena Brooklyne 
ir turi visai kitus tėvus. Jie 
nėra nei giminingi “Kelei
vio” redaktoriui.

“Sandaros” redaktoriaus 
pasaka apie tai, kad p. Ba- 
gočius “Įpiršo į SLA. seimo 
delegatus savo kolegą p. 
Michelsona. kuris dar nebu-

Lietuvo
GViiUS oHKslHs aiSKina . -m
gį laikrašty “XX Amžiuje,”: Smetonos ir jo svogeno Tu- 
kokiu budu iie gali padėti P&il.° vadovaujama diktatu- 
fašizmui kovoti prieš komu-;,ra ^greičiausia pasitrau- 
nizma. Jis sako: |ktų iš savo vietos, atiduo

dama valstybės vairą teisė- 
“Geriausias būdas, man at-. -aį Lietuvos vyriausybei, 

rodo. butų sis: kuri buvo išrinkta 1926 me-
"D Visose aukštesnėse mu- -aįs jf gjo pareigas iki

su mokyklų klasėse reiktų įve-i <murtininku pgfdarvto per
sti specialiuos antikomunisti-1 versmo
nė? pamokos. . ' O pakol Smetonos-Tube-

2) Tų pamokų savaitėje j;Q diktatūra pasitrauks,
turėtų būti ne mažiau kaip dvi. f mes pasižadam remti savo

3) Jas turėtų dėstyti tam j jr tėvus Lietuvoje
t-kras mokytojas, gerai isstu- netik moraliai, bet ir mate- 
dijayęs komunistinę ir antiko- į Kaliai. kad tas nekaltų Žmo- 
munistinę literatūrą. , niu krauju susitepęs režimas

D Busimiems ar^tikomu- kutinai butų prašalintas.

-— ---- <— ---- j ± ai taip išrodo tie žmo-į ,
vienam “Naujienų” bendra- nės, kurie kitus mėgsta kai- J-au.
darbiu! pastabą, buk sis ap- tjnt partyviškumu, o patys į -•

'Tėvynės” vedėjas daro Tai

silenkęs su teisybe. Girdi
CT A oun.. _pnuuinus

nistinių pamokų dėstytojam? 
reikėtų įrengti specialiniu? an
tikomunistinius kursus.

“5) Geriausiai baigęs tuos 
kursus turėtų sustatyti gerus 
vadovėlius toms antikomunis
tinėms pamokoms.

"Įvedus 
pamokas, 
tas nesveikas komunizmu su
sižavėjimas, kaip uždraustu 
vaisium ; mat. mokiniai žinotų, 
kad komunizmo paslaptys an
ksčiau ar vėliau bus jiems at
skleistos. jo tiesos bus nešališ
kai parodytos, jo klaidos kri
tiškai nušviestos.”

Garbė buk tiems Lietuvos 
ūkininkams ir darbinin
kams. kurie kovodami už 
savo ir kitų teises krito nuo 
smetonininkų kulkų!

Garbė buk ir tiems musų 
antikomunistines ’ broliams, kurie už Lietuvos 

savaime pranyktų laisvę sėdi kalėjimuose.
Rezoliucija priimta vien

balsiai.
Ignas Kubiliūnas,
Mitingo vedėjas.

LIETUVIU ŪKININKŲ 
SĄJUNGOS PAREIŠ

KIMAS.

V I5US
bos dirba organizacijos la 
bui. todėl ir buvusioji tary
ba dirbusi SLA. labui, čia 
tik pusė teisybės. Kad da
bartinė Pildomoji Taryba 
su adv. Bagočium priešaky 
dirba SLA. gerovei, tai tie
sa. Bet kad buvusioji tary
ba dirbo naudingą Susivie
nijimui darbą, tai didžiau
sia netiesa. Juk “Vienybei,” 
Deveniui, Užunariui ir ki
tiems tautininkams sukišti 
Susivienijimo tūkstančiai 
yra gyvi buvusios tarybos 
paminklai. O kas sukišo 
SLA. narių pinigus į bever
čius bonus, jeigu ne buvu 
ioji “tautiečių” taryba? 

SLA. konstitucija reikalau
ja, kad butų investuojami 
tik į valdžios paskolos bo
nus. bet “tautiečiai” konsti
tucijos nepaisė ir pražudė 
apie $500,000 musų organi
zacijos pinigų. Taigi kaip 
gi galima sakyti, kad buvu
sioji taryba dirbo naudingą 
Susivienijimui darbą? O to
je taryboje ir p. Vitaitis juk 
lošė svarbią rolę. Taigi, 
teisingasai,” pasakyk SLA. 

nariams kaip jus tuomet dir
bot teisingai organizacijai.

veidrodį nepasižiuri
Vienas iš Vargšų. Į čiai.
-------- ——---- — Pirmieji

ir tada atrodė 
žmogui šiurpios, 

tačiau vis dėlto jau ir tada 
ėmė į šia sala vvkti eurooie

europiečiai Is-

Mums rodos, kad klerika-Į Massachusetts valstijos 
vo susivienijimo nariu.” irgi !an?s butų daug geriau pasi- Lietuvių Ūkininkų Sąjun-
ii- i • v- ai* UPšknii k n m f* m nnre or. rrn cn rlid^im cVancnin iccnr.nelabai vykusi. Nes faktas 

yra toks, kad ne Bagočius į- 
piršo Michelsona į SLA. sei
mo delegatus, bet SLA. 175 
kuopa išrinko jį savo dele
gatu ir pasiuntė į seimą.

Tiesa, “Sandaros” piso
rius su savo bičiuliais balsa
vo, kad Michelsono neįsilei
sti, bet seimas davė jiems 
per ausi ir nutarė, kad Mi
chelsonas—teisėtas delega
tas.

“Sandaros” redaktorius 
da priduria, kad Michelso
nas tuomet nebuvęs SLA. 
narys. Tai yra tokia pat 
“teisybė,” kaip kad “Kelei
vio” redaktorius turi. “sūnų 
Keistutį ” _____ _

jieškoti sau kuriam nors ar
cheologijos muziejuje vie
tos, negu ruoštis fašizmui į 
talką prieš komunizmą.

Fašizmas, kaip paskutinis 
kapitalizmo pasispardymas, 
gali dar kurį laiką pasiblaš
kyti. bet klerikalizmo am
žius iau užbaigtas.

AUTOMOBILIS UŽMUŠĖ 
DU VYRU.

Hudson. Mass. — Pereitą 
subatą automobilis čia už
mušė du vyru, kurie ėjo ke
liu pėkšti iš Hudsono į Marl- 
boro. Vienas vadinosi Rig- 
ney, kitas — Bouffard. Jie
du gyveno pavargėlių prie
glaudoj.

ga su dideliu skausmu išgir 
do, kad Lietuvos kariuome
nės teismas šių metu spalių 
mėnesy vėl teisė 35 Suvalki
jos ūkininkus ir 24 jų nu
baudė, kai kuriuos labai 
žiauriai; nubaudė vien dėl 
to, kad jie žvalgybos nesi 
klausę darė susirinkimus, 
reikalavo numažinti mo 
kesčius, pakelti produktų 
kainas ir sušaukti seimą.

Todėl Sąjunga siunčia 
nukentėjusiems savo bro- 
liamse Lietuvoje giliausią
savo užuojautą, o valdžiai 
reiškia didžiausio pasipikti 
nimo.

Toliau Mass. Lietuvių U- 
kininkų Sąjunga pareiškia,

Brolis Uvikas trenkė 
perkūniškai” Į tuos veikė

jus, kurie laikosi savo parti
jų politikos. Gerai, broli 
Uvike, bet ką tamsta darei 
Chicagos seime, kai St. Ge
gužis pasišaukė policiją, 
kad išmestų 208 delegatus, 
apšaukdamas juos “Mask
vos tarnais?” Ar tai nebuvo 
partinė politika? Beveik 
pusė seimo buvo suspenduo
ta vien dėl to, kad tie dele
gatai nenorėto šokti pagal
St. Gegužio dūdą.

Kur buvo tasai taikos 
apaštalas Uvikas šįmet, ka
da Apšvietos Komisija pa
reikalavo iš p. Vitaičio pri
silaikyti tvarkos ir nenau
doti organizacijos laikraš-

». • • o i - - ’.andijoj buvo beveik išimti-Dr augi jos Smarkiai naj norvegai, daugiausia —
Rengiasi Prie Swra- p°litiniai emigrantai, kurie 

„. . nepatenkinti -viespataujan-
ziavimo, čia jų tėvynėj santvarka

. - - _ ~ vyko jieškoti laimės kitur.
Pittsburgh, Pa. — Dauge- Vėliau i Islandiją ėmė va- 

lis draugijų, kaip šiame mie-|auoti - anglai
ste, taip ir apylinkėje, da- . _ , ...
bar darbuojasi, kad šuva- ? - IsĮand1^ Pir_
žiavimas lapkričio 15 d. ge- !?ieį 1S ^uroPos
rai pavyktų. Renka delega- jkurė čia nepriklausomą sa- 
tus. įgalioja juos tam, kad y° respubliką, kun gyvavo 
butų įsteigta pastovi drau- neturįs šimtmečius. Tik 
gijų organizacija. Toks 12^4 m. Islandijos nepn-
laisvas, broliškas susivieni-. klausomybė buvo panaikm- 
jimas-sarvšis senai buvo prijungta pne
reikalingas; dabar jis bus į- Nonregijos. 1380 metais Is- 
steigtas tikrai. Tat ivyks kandija atiteko Danijai, ku- 
LMD. svetainėje. ‘ rios protektorate t. y;, globo- 

„ ... , , ie, ji išbuvo iki pat 1918 m.
Suvažiavime dalyvaus 19i8 metais Islandija vėl 

flaktaras Montyidas iš Chi- oasįskelbė nepriklausoma 
cagos, praneš, kaip lietuvių reSpUbijka.

dirba išvien toji §juo metu Islandijoj yra 
didžiulėj musų kolonijoj apįe penkis šimtus tukstan- 
Chicagoj. ėių gyventojų — norvegų.

Pas mus jau draugijos da- anglų, eskimų ir lapių, 
ro talką. Štai 4 draugijos žmonės gyvena išsiskirs- 
bendrai rengia vakarienę ir tę po visą salą nedideliais, 
sokius lapkričio 15 d., tai ton vienas nuo kito stovin- 
vra vakare po suvažiavimo, čiais kaimeliais, dėliai ko 
Čia kalbės d-ras Montvidas visa sala atrodo nyki ir ne- 
ir kiti. gyvenama. Bet Islandijoj y-

Įvairių srovių bendras ko- ra. miestų. Didžiausias 
mitetas, suvažiavimo šaukė- nue^5 ir visos respublikos 
jas, pageidauja, kad drau- s?stin® yra miegas Reykia- 
gijų sekretoriai atstovų 'Ylk« ne didesnis uz bet kun 
mandatus išanksto atsiustu Lietuvos apskrities^ miestą, 
sekretoriui J. Baltrušaičiui nepaprastai svarus ir 
(205 Seneca st., Pittsburgh, gražus. Siame mieste pilna 
Pa.). Tas sutaupys daug lai- gražių ir moderniškų pasta- 
ko pačiam suvažiavimui; :..mok,yk^V’ ligoninių, vies- 
mandatu komisijai nereikės bucių n* šiaip jau namų. 
ilgai darbuotis. ' • Miestas gausiai apšviestas

elektros sviesa, gatvės įsgrį- 
Jei kurios draugijos ne tu- stos tašytais mėlynais kalnų 

rėš mitingo ir negalės išrin- akmenimis. Dėmesį traukia 
kti delegatus, tai komitetai jr nepaprastai stebina, kad 
gali paskirti delegatus. Skir- mieste, kaip ir visoj šaly, 
kitę po vieną atstovą nuo nėra nei vieno kalėjimo. Tai 
draugijos (ar kuopos) ir po aiškinama tuo, kad Islandi- 
vieną nuo kiekvienos dvi- joj nėra kas į jį sodinti, t. y. 
dešimties narių arba didės- nėra nusikaltėlių. O tai yra 
nės šito skaičiaus dalies. dėlto, kad Islandijos gyven 

J. Baltrušaitis, tojai yra žmonės nepapras-

nors butų uzmusęs, nuzu- 
lęs. Taip pat negirdėti, kad 
tas nors ką nors butų pavo
gęs. Žmonės čia taip gerai ir 
pasiturinčiai gyvena, jog 
niekam nėra reikalo sa\in- 
:is svetima. Ne be to, žino
ma, kad ir čia nepasitaikytų 
šiokių tokių nusižengimų 
žmonės, iuk, niekur nėra 
angelai, bet tie nusižengi
mai čia, Islandijoj, būna to
kie smulkus ir nereikšmin
gi, jog dėl jų statvti kalėji
mą neapsimoka. Nusižengė-

prieš viešą tvarką bau
džiami čia kitu budu—jiem 
ledaines piniginės baudos 
•arba daromi vieši paliki
mai per spaudą, susirinki
mus ir panašiai, kas visais 
atvejais veikia geriau, kaip 
kalėjimas.

Nemažiau nuostabu pa
kliuvusiam pirmą kartą į 
Islandiją nematyti šiame 
krašte nei vieno kareivio. 
Paskelbdama 1918 metais 
savo nepriklausomybę, Is
landija padarė iškilmingą 
pareiškimą, kad ji į kitų 
valstybių nesusipratimus ne- 
sikiš ir laikysis griežto neit- 
raliteto (bešališkumo). To
dėl jai ir kariuomenė esanti 
nereikalinga.

Savo kulturingumu Islan
dija gali drąsiai varžytis su 
kulturingiausiais Europos 
kraštais. Islandijoj nėra nei 
vieno žmogaus, išskyrus 
mažus vaikus, iki 6—7 me
tų, kuris nemokėtų rašyti ii 
skaityti. Mokslas, menas, 
kultūra čia ypatingai ger
biami ir vertinami.

Valdosi Islandija demo
kratiškai. Krašto valdžią 
sudaro taip vadinama Vals
tybės Taryba arba Parla
mentas (Seimas), kurį ren
ka laisvi visi pilnamečiai 
krašto piliečiai. Parlamen
tas ir Valdžia rūpinasi tik 
savo šalies žmonių gerove ii 
kultūra. Tiesia kelius, stato 
mokyklas, ligonines, orga
nizuoja darbus ir tvarko 
prekybą su užsieniais, žo
džiu, visais budais rūpinasi, 
kad Islandijoj žmonėms bu
tų vis geriau, lengviau ir 
maloniau gyventi. Šio tikslo 
siekdama, Islandijos demo
kratinė valdžia net gamtos 
jėgas įkinko į tarnavimą 
žmonių labui ir gerovei. 
Taip, sakysim, Islandijoj- y- 
ra nemažai taip vadinamų 
geizerių — tokių šaltinių, iš 
kurių trykšta karštas van
duo. Pats didžiausias geize
ris yra prie pat Reykiavik 
miesto. Islanduos valdžia 
ir panaudojo jį tam. kad jis 
šildytų visus miesto gyvena
mus trobesius. Pravedė ge
ležinius vamzdžius, kuriais 
bėgdamas geizerio vanduo 
ir apšildo dabar visą miestą. 
Šiuo budu sutaupyta daug 
pinigų.

Toks yra gyvenimas šia
me užkampio laimingame 
krašte. “L. U.”

Lietuvis Gavo 20 Me
tų Kalėjimo,

Jis varė “baltosios vergi
jos” prekybą.

“Keleivy” buvo jau rašy
ta, kad New Havene buvo 
susektas “baltosios vergi
jos” raketas, kuris vilioda
vo jaunas merginas bei mo
teris ir parduodavo jas į ne
dorybės namus. Dabar pasi
rodė, kad šitame bizny bu
vo ir vienas lietuvis, kuris 
tame bizny buvo žinomas 
“Bethany Jos” slapyvar
džiu. Jo tikroji pavardė 
esanti Saledonis. Jis buvo 
nuteistas 20 metų kalėjimo 
ir $3,000 užsimokėti pini
gais. Tačiau teismas pažy
mėjo, kad 20 metų sėdėti 
jam nereikėsią; po 10 metų 
jis jau galėsiąs būti depor
tuotas Lietuvon.

v
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TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

W O RC ESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS. Jos ir Palestinoj Mėgsta Blauzdas Rodyt.
Buvo labai įdomios pra- Ir štai spalių 17 apie 7 

kalbos. vakaro prisipildo pilnutėlė
Senai jau worcesteriečiai Lietuvių Piliečių Kliubo sa- 

nebuvo girdėję tokių įdo- lė publikos. Tą patį vakarą 
miu prakalbų, kaip tos, ku- A. Kramila pakviečia jubi- 
rias VVorcesterio Draugijų larą su jo žmona į surengtą 
Veikiantis Komitetas suren- jam “surprise party.” Įžen
gė 25 spalių Ispanijos pade- gus p. J. Dirveliui su savo 
čiai nusviesti. žmona į salę, jis tiesiog

-Pirmas kalbėjo drg. R. nustebo. Svetainė pilnutėle 
Mizara, kuris aiškino Ispa- žmonių, visi jį sveikina, visi 
nijos praeiti ir dėl ko tenai reiškia savo linkėjimus ir 
kilo dabartinis vidaus ka- čia įteikiama p. Dirveliui 
ras. Jo kalba nuosaki, rimta puiki dovana. Publika tuo- 
ir gera. iaus buvo sodinama už sta-

Antras kalbėjo adv. F. J.' lų, o pats jubilaras p. Dir- 
Bagočius. Jo tema buvo to- velis pakviestas pareikšti

susirinkusiems savo opini
ją. Bet jis buvo tiek susijau
dinęs, kad negalėjo net kai- Jaunų žydelkaičių grupė Palestinoj nusifotografavo su kauptuvais rankose, kad išrodytų 

lyg jos dirbtų žemės darbą, lšt’krujų gi čia ne žemės dirbimas, bet plikų kiškų rodymas.

TĘSIA AMERIKOS LIETUVIŲ KON
GRESO DARBĄ TOLYN.

DETROIT, MICH.
Visi žinome, kaip sutarti-

kia: Kokios įtakos Ispani
jos karas gali turėti Lietu
vai? Gyvais faktais kalbė
tojas išparodė, kaip Hitleris bėti. Tuomet prasidėjo va
stengiasi sudaryti fašistinių karienė ir kviečiami svečiai--------------- - -----------------------------------------------------
valstybių grandinį per Eu-, Pokyti WUiui Spalio 18, nedėlios vaka- j nepavydėjo, na. ir prasidė
ropos vidurį, kad paskui raentų P nnutmis kalbe o re Liet Pl!]e,.ių Kliubo sve.|j(1 ..trianelž„ meil{ 1 
lengviau galėtu užpulti So-įadv. Tamulionis n republi- tainėje buvo minėjimas už-
vietų Rusiją. Tuo tikslu jis konų kandidatas į aloeima- grobjmas Vilniaus per len- 
dabar remia Ispanijos fašis- nūs. Buvo kviestas J. Gegu- kiškus patriotus Buv0 su_ 
tus. Jeigu demokratinė res- zis iš Bostono, bet jis atva- vaja;nta<. veikalas “Raka- publika Ispanijoj bus su- žiavo vėlai ir publikai jo AaX mirti?’ UždfviSs 
griauta ir įsteigta fašistinė kalbos neteko išgirsti. pasakė tuo reikalu plakai- 
diktatūra, tai _ tuomet ir Reikia pastebėti, kad bą. Įžangos nebuvo, tai bu- 
Francuzijoj galėtų tas pats svečių ir viešnių pagerbti vo daroma kolekta ir Vil- 
Įvykti, sako kalbėtojas. 01 musu jubilarą prisirinko niaus vadavimo reikalui su
kas bus tada? Tada Euro- virš 300. keliolika ypatų bu- rinkta $28.00. Publikos bu- 
pos fašistai jausis pakanka- vo net iš Bostono ir Chelsea. vo mažai, nes apatinėje šve
ntai stiprus užpulti Rusiją. \ors Kliubo svetainė gana tainėje Aušros Vartų para- 
Lietuya tada bus nelaimin- didelė, tečiaus svečius rei- pija buvo surengusi vaka- 
giausia šalis.. Ar vokiečiai kėjo sodint prie stalų net rienę. Vienoje svetainėje du 
žygiuos į Rusiją, ar rusų ar- tris kartus. Kiek teko suži- parengimai, publika išsida
lija puls vokiečius — ir not, tai daugiausia darbavo- lino. J. G. M.
vieni ir kiti turės laužtis^per sį pačiame pokilyje ir jo su- -------

rengimui A. Dailida, A.Lietuvą. Ji nukentės dau
giau, negu nukentėjo per Kraučelis, J. Mozuraitis, A. 
paskutinį karą. Netik nu- Kramilius, J. Kamandulis, 
kentės, bet ir nepriklauso- K. Skrickis, J. Janušonis, S. 
mybės galės netekti, nes jei Pačkauskas, J. Remeikis, A.
Vokietijos fašistai karą lai- Simakauskas, J. Laurinai- 
mėtų, tai Lietuvos respubli- tis, A. Dūda, J. Mačinskas 
kos jie jau nepaliktų. Taigi ir daugelis kitų. Surprize biliaus, kuris stovėjo gatvė- 
dabartinis vidaus karas Is- pyragą, labai didelį ir pui- je ant 32 Winnipeg st. Ii 
panijoj turi labai daug inta- kų, aukavo bekėris Kinde- ten juodu pradėjo ką tokio 
kos Lietuvai. Tai ve, kodėl ris. Grybus vakarienei au- veikti. Savininkas pamatęs 
mums turi rūpėti Ispanijos kavo M, Mozui’aitienė, vyrukus prie jo auto, pama- 
įvykiai. * . Gaspadinavo pokilvje n"ė, kad nori jo automobilių

Trečias kalbėjo drg. Mi- p-nios Dailidienė, Mozūrai- pavogti. Jis pagriebė revol- 
tienė, Šimakauskienė, čės- veri ir paleido kelius šuvius.

Pašovė Į kcją jauną lietuvį.
Edvardas Pranaitis, 17 

metų, gyvenantis ant Garnet 
gatvės, vaikščiodami su 
draugu spalio 23 naktį, pri
ėjo prie A. Linden automo-

jo "trianglė” meilė 
J. P. brolis, kuris gyveno

pas švogerką kartu, tuos ro
mansus patėmijo ir savo 
brolienę perspėjo, kad to
kie romansai šeimynoje ne
girtini. Bet jo patarimas, 
kaip šiaudų kišimas po pa
klode: brolienė tuojaus pa
reikalavo, kad jis greičiau
siai “išsineštų.’’ Kaiminko? 
vyrui tas metėsi į akį ir suži
nojęs, kad jo mylimoji M. 
labai tankiai lankosi pa*: 
lynnietį pavaišino ją liet
sargiu, o paskui susitikęs 
kavalierių lietuvių svetainė
je pamieravo savo kumščiu 
jo nosį. Ir tas matomai pa 
gelbėjo. Lynno kavalierius 
iš Worcesterio buvo pradin
gęs. Bet dabar jis vėl sugrį 
žo ir vėl apsigyveno pas 
J. P. Gandai pasklido, kad 
skandalas vėl pradeda atsi
naujinti; nėra abejonės kad 
ir nosių mieravimo kontes- 
tas gali vėl greitai prasidė
ti. Vėjo Vergas.

: lerių suėdė tik bankeriai
Detroito žmonėms, kiek tik 

nai ir vieningai dirbome A- daibininkų neteko
merikos Lietuvių Kongrese. nameLų. Kodėl ponas 
kuris nurodė kelią visad pu- Uvickas pamiršo pasakyt,
žangiajai Amerikos lietuvių kad J3! \e 2°
visuomenei, kaip padėti Lie-’n^. x a}d;!r*°\.UX Ūearborne, 
tuvos žmonėms atsteigti de- Vrie *O,(Į° du otuvių polici- 
mokratinę tvarką. Ja. ^ve ? darbininkus uz

; _ . tai, kad tie būdami alkam
Bet tūli žmones mėgina ėjo prašyt darbo. Kodėl p. 

pasukti šitą judėjimą į kitą Uvickas nepasakė, kad prie 
pusę, nesiskaitydami su kitų tų “jo gerųjų” republikonų 
nuomone. valdymo, paties U vieko gy-

Pavyzdžiui. pasirodė pra- venamoj apielinkėj 81.000 
nešimas, kad visos 18 Dėt- šeimynų reikėjo maitintis iš 
roito organizacijos sutinka pašelpų.
siųsti Lietuvon delegacija T ,
oolitinių kaliniu padėčiai iš'- J- .V.™* 'f11?™ advoka- 
tirti. Tuo tarpu gi faktas yra tas- kl{?« ■? darbininkų: ge- 
itoks, kad Detroito draugijos^ politikierius ir viską da-

paaisKmo, kad jis nieko i ‘ Tikr-ii kont'e ^am sumoka lietuviaioendra su “Keleiviu’ netu- ,s\ aisčiu, ios. Tiktai konte- (1a,.bįninkaį o įįg tuo<1 ^avo
'•i< ,'»• np>-ašfl< Ten koremn.n-' i'encijos susirinkime, kui 11 1ųs n nei asąs Pen korespon vUili npf1„1Kr ,1ra„_.maitintojus veda republiko-

i:

.encųu. Taigi dabar mes ži- dalyvavo visai nedaug drau ; skerdykla
nome.'kad kunigas Mande-’S1^ atstovų, buvo pra vary-; ‘a ' -l - > *
lis yra geras “Keleivio” tas nutarimas, užgiiiant to-j

kios delegacijos siuntimą. Tėmykite Kliubo 
Ačiū “Keleiviui,” kad pa-1 kimą.
stebėjo, jog toks nutarimas;
nepraktiškas. Jeigu tas su-. 
manymas dabar bus pasiu-' 
lytas draugijoms užgirti, tai Į 

14 d. ėjo pas gydytoją, bet i abejonės di augijos jam : 
nedaėjus jam iki gydytojo ;nePntars-

skaitytoja:
“K.” korespondentas.

PROVIDENCE, R. I.
Pranas Gurauskas spalio'

□fiso, jį suparaližiavo gat
vėje ir buvo nuvežtas į ligo
ninę. Spalio 17 d. ligoninė

Reikia 
ką tokia 
žiavus iš

gerai 
delegacija 
Amerikos

susinn-

Detroito L. P. P. Kliubo 
gruodžio 13 d. bus prieš me
tinis susirinkimas ir tame 
susirinkime bus renkama 
valdyba ateinantiems me
lams. Visu nariu pareiga to- 

pagalvoti, kiam svarbiam susirinkime
nuvą- dalyvauti. Išrinkite gerą, 

galėtų bešališką valdybą, neįsileis
kite į valdybą visokio plau
ko politikierių, kurie tąso 

tų informacijų jieškoti — Kliubo narius savo pigiems 
per pašalinius žmones, ar tikslams ir daro organizaci- 
tiesiai iš pačių kalinių? Jei- iaį įaios> tuomet L. P. P. 
gu žinias rinkti iš pašalinių Kliubo nariai visi busime 
žmonių, tai jos nebus auten- patenkįnti ir busime vieni 
tiškos, tai yra, nebus tik-1 kitu tikrais draugais, 
ros, dėl šitokiu žinių nėra'

je jis mirė, o 21 d. spalių pa-'apie politinius kalinius suži- 
laidotas su 
apeigomis.

Velionis atvažiavo į A- 
meriką 1914 m. jieškoti lai
mės. Daugiausiai dirbo res
toranuose drėgname ir troš
kiame ore. Paėjo iš Židei- 
kių miestelio. Girdėjau, 
kad Lietuvoje palikęs mote
rį ir sūnų. Mirė sukakęs 52 
m. amžiaus. Kaip man pa
sakojo, velionis Pranas Gu-

bažnytinėmis' noti ir kokiu budu ji galėtų

chelsonas, “Keleivio” re
daktorius. Jisai nurodė, kad nįenė: jaunos merginos~ne- Iš kurių vienas pataikė Pra- 
fašizmo šmėkla jau prade-' i otoinc" ir voieinn naičiui i ----: ------šlaunį. Bijodamas 

tėvams apie jo
tinėse Valstijose. Trukdy- įsigėrimais^ ............. 1 pašovimą, apie porą dienų
mas ir persekiojimas opozi- Pavalgydinti svečiai bu-ineši°j° kulką, bet nepakęs- 
cinių partijų kandidatų į vo lydimi į aukštutinę sve-
prezidentus, nuolat pasi- tainę ir tenai linksminosi iki 
kartojantis užpuolimas ant pat vidumakties.

, . . _ siojo į stalus ir vaisino sve . , .
da kelti savo galvą ir Jung- čius visokiais užkandžiais ir j Prisakyti 

Trukdy- įsigėrimais.
'damas skausmo nuėjo pas 
policijos daktarą ir prašė iš-

darbininkų organizatorių 
tai vis fašizmo reiškiniai. 
Nestinga fašistinio brudo 
net ir lietuvių tarpe. Jie kar
tu su reakcijos agentais agi
tuoja už reakcines partijas: į 
jie verda fašistinę smalą Su

Abelna nuotaika šiame 
pokylyje buvo labai maloni 
ir visi dalyvavusieji pokyly
je svečiai pilnai pareiškė o. 
J. Dirveliui įvertinimą už jo 
nuveiktus Worcesterio lie
tuviams darbus. Reikia pa
brėžti. kad Dirvelis musų 

pasi- 
Nuo 
dir- 

organiza-
įienas,' "Vilnį ir Kitus. :v0 įr vadovavo chorus, jis 
Darbininkiška spauda yra, žadino ir lavino musu jau- 
geriausis ginklas prieš fa-,nuolįus muzikos. Kiekvie- 
^izma- name viešame lietuvių pa

rengime neatsisakė savo pa-

sivienijime. Prieš tuos gai
valus lietuviai darbininkai • kolonijos lietuviams 
privalo kovoti. Jie privalo į darbavo labai daug. 
Plat\nV .^V?T ?Pau2.^; kaip;Dat savo jaunų dienų jis c 
“Keleivi, ‘Laisvę, ^au-'bo lietuviams. Jis organi 

v įlni ir kitus.

imti iš jo kulką. Pastarasis 
nusiuntė jį į miesto ligoni
nę. Pranaitukas sako, kad 
jie vogimą neturėjo nei min
ty, bet tik žaidę aplink au
tomobiliu. Policija blogų 
rekortų iš praeities ir netu
ri. Matote, su tokiais žais
lais nakties metu apie sveti
mas mašinas yra neatsargu 
ir dabar jaunam vaikinui 
tas galės atsiliepti visą jo 
amži

Turiu pasakyti tiesą, kad 
bus jau kokia 15 metu, kaip 
šitokių įdomių prakalbų ne
buvau girdėjęs. Tą patį sa
ko ir kiti, kurie buvo atsi
lankę.

Aido Choras gražiai su
dainavo tris liaudies dainas. 
Aukų Ispanijos liaudies gy
nimui sumesta $38 su cen
tais.

Gaila, kad Ukėsų Kliu
bas tą pačią dieną buvo su
rengęs išvažiavimą į laukus, 
per ką daugeliui neteko iš
girsti šių prakalbų. Nors sa
lė buvo pilna, bet butų galė
ję susispausti ir daugiau.

Vargo Sūnūs.

Iškilmės muzikui Jonui 
Dirveliui.

Būrelis Worcesterio vei
kėjų surengė spalio 17 d. 
p. J. Dirveliui iškilmes, pa
minėjimui jo ilgų metų dai
lės veikloje. Pats iškilmių 
rengimas nuo Dirvelio buvo 
slepiamas, nes sumanytojai 
norėjo padaryt jam dau
giau nuostabumo.

tarnavimo, jis dirbdavo no
riai, kartais negaudamas už 
savo darbą nei ačiū. Už tai 
Worcesterio lietuviai, nors 
oo ilgų metų, prisiminė jo 
darbus ir teisingai įvertino 
surengdami jam nors malo
nų pokylį, kurį Worcesterio 
lietuviai, kaip jam padėką, 
gausiai parėmė. Pasakant 
teisybę, buvo ir tokių Wor- 
cestery “geradarių,” kurie 
myli save išsigirti šimtapro
centiniais lietuviais, bet ka
da buvo pasiūlyta paimti 
nors bilietą į pokylį, tai vie
ni atsikalbinėjo kad turi bu- 
čemes, negali, kiti kitokias 
negales rado, o da kiti rado 
ne jų plauko žmogus. Bet 
kada priseina jiems išpildyt 
programą, tada jie kviečia 
p. Dirvelį, ir jis jiems savo 
pagelbos neatsisako. Tokių 
nedėkingų yra visur, jų yra 
ir pas mus. Tačiaus didžiu
ma veikliosios publikos pa
darė tą, kuomi lietuviai a- 
belnai pasižymi ir moka į- 

1 vertint teisingus veikėjus.

BALTIMORE. MD. 
Salės Bendrovės sukaktuvės

Spalių 17 d. buvo sukvie
sti visi buvę Salės Bendro
vės pirmininkai ir kiti vei
kėjai; pasakė trumpas pra- 
kalbėles J. Česna, V. česna, 
A. Laukaitis, J. Milunaitis 
ir V. Velžis. Pirmininkavo 
dabartinis bendrovės pirmi
ninkas teisėjas Laukaitis. 
Dainos Draugijos choras pa
dainavo keliatą dainų. Šo
kikai šoko iki vėlyvos nak
ties. Publikos buvo apie 
300. Spalių 18 d. bankietas 
irgi puikiai pavyko. Banke
tą rengė moterys, daugiau
sia iš Moterų Piliečių Kliu
bo. O kaip tik moterys ką 
rengia, tai ir uždarbio lieka. 
Ir šį sykį liko nemažai už 
darbio.

Kunigas Mandelis per pa
mokslą pasakė: “Kurie ei
site į rengiamą bankietą, tai 
neišsisuksite iš pragaro, nes 
tie, kurie rengia bankietą. 
tai tikri judošiai.” Mat, tą 
dieną jo bažnyčioj prasidė
jo vadinami 40 valandų at
laidai, tai jis jautė, kad jam 
nutruks keliatas šimtų de
šimtukų, už tai ir skerečio 
iesi. Dabar kaip “jegamas- 
čius” sužinos, kad Bendro-

reikalo siųsti delegaciją, 
kuri kaštuotų kelis šimtus 
dolerių. Tokių žinių galima 
juk gauti ir per paštą. O jei- 

igu rinkti informacijas iš pa
buvo laisvų pažiūrų žmogus i čdų kalinių, tai visų pirma 
ir mvlėjo skaityt pažangią i ^kėtų gauti is valdžios uz-
literaturą. Prieš pat mirtį 2lkr-1.nim,ą’,kad A1-leis an??.ri- 
nrašė jį palaidot laisvai, be kiečių delegadja1 vaikščiot 
jokių religinių apeigų. Bet po kalėjimus ir klausinėti 
taip neįvyko. Velioniui e- kalinių, kaip juos tenai uz-
sant be sąmonės, pašaukė lajk° . . 
tunigą ir tas padarė jam vi- tiztikrmimo, valdžia

rauskas oudamas sveiku,

sokius “okus-fokus.” Sako 
buvo pasiturintis ir paliko 
turtų, todėl ir kunigužis at
bėgo su savo “patarnavi
mu.” Geo J. K.

SPR1NG VALLEY. ILL.
A. a. Franciska Gustaitienė.

Spalio 4 mirė Pranciška Gus- 
laitienė, 52 metų amžiaus. Ve
lionė paliko dideliam nuliudime 
vyrą Antaną ir duketrį Franu- 
tę. Paėjo iš Mariampolės apskr., 
Višakio Rudos valsčiaus. Nau
džių kaimo. Amerikon atvažia
vo 1911 m. ir visą laiką gyveno 
Spring Valley. Į laidotuves su
važiavo sesuo Agota Vareikie
nė ir 3 jos dukterys ir žentas J. 
Šimanskis iš Davton, Ohio. An
tra sesuo Elzbieta Jenkunienė, 
2 sūnus ir duktė iš W. Pittston. 
Pa. Brolis Antanas ir sesers 
duktė Mariona Bružienė iš Cle 
veland, Ohio. Velionė buvo 
draugiška moteris ir gražiai 
sugyveno su savo kaimynais; j 
kapus palydėjo didelis būrelis 
žmonių, ne tik lietuvių, bet ir 
svetimtaučių ir visi reiškė savo 
apgailestavimą. Palaidota spalio 
8 d. Spring Valley laisvose ka
pinėse. Užjaučiame velionės du
krelei ir jos draugui Antanui 
liūdesiui, o jai palinkime ramiai 
ilsėtis Spring Vallės aukštame 
kalnely.

Brolis A. Neverauskas

Paleido 200 darbininku.
Worcesterio miesto vai 

dvba buvo užsibrėžus patai
syti apie 56 mylias šaligat
vių, ir sakoma, kad 43 nuo
šimčiai to darbo užbaigta.
Viso prie to darbo dirbo a- 
prie 600 darbininkų. Paleis
ti tik tie, kurie dirbo prie 
ardymo šaligatvių, likusieji 
turės išardytas vietas už
baigti. Visam apibrėžtam
darbui baigti, sako stokuo- . , A .
ja pinigų apie 30,000 dole- ve uzdirbo apie So00. >0. tai 
rių. Majoras Sullivan žada net aPslxe:'^' 15 pavydo, 
rūpintis gauti trukumą. Kunigas Mandel i s ščyrai

--------- skaito “Keleivi.”
Romansas burdingioriaus Ne]abai senai kažin kas 

su gaspadme. parašė į “Keleivį” apie ku-
Apie metai laiko čia atva-inigus, ir kaip ten pabriežė, 

ziavo iš Lynno pilnai su- kad kunigas Dubinskas esąs 
brendęs kavalierius L. ir ap- klebonas. Tas labai užgavo 
sigjtveno pas “geriausius Mandelio didybę, todėl pa-
draugus” bimb. J. P. Beina-įlydė jus nabašninką į kapi- MnNTRrAi can aha 
tant gaspadinė prie savo nes ir atlikęs reikalingas ce- i MoNlKtAL, lanada. 
gyventojo prilipo kaip bitė remonijas, kun. Mandelis’ Lapkričio 11, Vytauto 
prie medaus. Negana to, ir pasišaukė į šalį p. Jarą ir Kliubo salėje šaukia Mont 
josios kaiminka M. J. vis pradėjo kamantinėti: kam, realo Lietuvių Darbininkų 
tankiau pradėjo pas ją atsi- girdi, parašei į “Keleivį” ir Draugija susirinkimą, nuo 
lankyti. Naujajam kavalie- pavadinai kunigą Dubinską 8 vakaro. Prašomi visi na 
riui kaiminka labiau puolė į klebonu? Mat, Mandelis riai dalyvauti, taip pat ir ne 
širdį negu gaspadinė, o toji manė, kad tik vienas Jaras priklausančius kviečiame, 
matomai savo meilės jam ir moka rašyti. Bet p. Jaras Petrą#.

Nuvažiavus be tokie 
vei

kiausia mūsiškės komisijos 
prie kalinių neprileistų, ir 
tuomet visa kelionė butų 
padaryta veltui.

Bet aš netikiu, kad komi
sija galėtų gauti leidimą iš 
viso. Taigi apie komisijos 
siuntimą nereikėtų nei kal
bėti. Verčiau tuos pinigu? 
paskirt Kalinių Globos Ko
mitetui, kuris aprūpina po- 
itinius kalinius geresniu 

maistu, literatūra, tabaku ii 
kitokiais dalykais, kurie ka- 
ėjiman įleidžiami. Kalinių 

Globos Komitetas veikia 
sietuvoje legaliai, seniau jo 
Mrmininkė buvo socialde
mokratų veikėja adv. Purė 
nienė (dabar kas — neži
nau), ir aukas tam komite- 
ui galima siųsti per paštą.

Detroitietis.

Detroite darbai eina silp
nai, daug dirbtuvių visai su
stojusių, bet dabar vėl pra
deda po biskį įsiiudint. Kai 
kurios automobilių dirbtu
vės pradėjo šaukt darbinin
kus į darbą ant naujų mo
delių. Tečiaus da ir dabai 
keliolika dešimčių tūkstan
čių pačiame Detroite yra 
bedarbių ir kaip vietos ang
lų laikraščiai rašo, tai Det
roite yra dabar ant pašal
pos 19,161 šeimynų. Perei- 
ais metais tuo pačiu laiku 
juvo ant pašalpos 47,603 
šeimynos.

Kliubo narys.

DETROIT, MICH.
Prasižiojo musų politi

kieriai.
Spalių 25 komunistai ant 

savo duodamo radio pro 
gramo užleido kalbėt vieti
nį advokatą J. P. U vieką 
Musų advokatei is gyrė re- 
publikonus susiriesdamas, 
girdi, republikonai bus geri 
valdonai, sugrąžins šalyje 
pinigus, prosperity ir viso
kių gėrybių, ir lietuviams 
liepė balsuot už Landoną ir 
republi’konus. Suprantama, 
Uvicka nedarė tai už dyką, 
jam republikonai už tai ga
na riebiai' užmokėjo.

Bet kodėl ponas Uvickas 
pamiršo pasakyt apie jo po
nus republikonus, ką gero 
jie padarė tik Hooverio lai
kais. Juk tas buvo da ne 
taip senai. Kodėl Uvickas 
nepasakė kiek milionų do-

DETROIT, MICH.
Apie partijas.

Mažai kada tenka paste
bėti laikraščiuose žinių iš 
musų kolonijos, o musų mie
te yra nemažas būrys lietu

vių, tarp jų rasime visokių 
nuomonių arba pažvalgų, o 
ypač šiuo laiku, kada arti-, 
nosi rinkimai. Vieni rėmė 
republikonus, kiti demo
kratus, treti socialistus ir ki
tokius. Ar nebūtų geriau 
kad mes visi susiburtume į 
vieną demokratų partiją, 
netik Hamtramcko ir Det
roito piliečiai, bet ir kitų 
Michigano miestų darbinin
kai ir ūkininkai. (Darbinin
kai ir farmeriai turėtų bal
suoti už socialistus.—Red.)

Peter Rankella.

JERSEY CITY, N. J.
Panelė Leonora Kappil 

(Kapeliutė) išteka už Vin
cento Stasio: abu jaunave
džiu gyvena Jersey City. 
Vestuvės įvyks lapkričio 22 
dieną. “Keleivio” persona
las palinki jaunavedžiams 
gero pasisekimo.

7 ŽMONĖS UŽMUŠTI 
ANT KRYŽKELĖS.

Rockhart, Ga. — Pereitą 
nedėldienį gryžtant iš pik
niko čia buvo traukinio už
mušti 7 asmenys. Nelaimė 
įvyko jiems važiuojant au- 
tomobilium skersai gelž- 
kelį.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Sveikatos Kampelis Literatūra ir Mokslas

—Stop. Maike ! Kur taip darykit kaip norit. Ale davė 
bėgi? Gal nori kur bažny- ir razumą. kad suvaldytų 
čią padegti? kūną.

—Kas tau darosi, tėve? —Ką tu nori tuo pasaky-
Ar nebuvai kur “pilnų blai- ti, tėve? 
vininkų” susirinkime? —Aš noriu pasakyt. Mai-

—Kyp kvait, .Maike ba ke, kad nereikia laukti, pa- 
aš tuoj šoblę išsitrauksiu, kol Dievas užleis antrą pa- ”'lp-^as 
Jau jus. bedieviai, perdaug tapą ar kitaip pradės mus 
;oli nuėjot. Per daugelį me- koroti. Reikia patiems susi- 
tų jus platinot Ancikristo valdyti, ba ant to muprs ra- 
mokslą. griovėt musų šven- zumas yra duotas. Kūnas 

myli visokius zbitkus, ale 
razumas turi pasakyt, kad 
taip nevalia daryt. Užtai,
Maike, reikia ir bedievybę 
pažabot.

—Bet taip nėra, tėve,

tą tikėjimą, įsvogėt net 
šventas dišes, kurias visokie 
ciesoriai ir kunigaikščiai 
bažnyčiai apieravojo. Ne
gana to, da suterliojot bran
giausius rubus, kuriuos ka
ralienės šventomis savo 
rankomis bažnyčiai pasiu
vo. Vienu žodžiu, jus statėt 
Šėtono karalystę ant šven
tos Dievo žemės. Ale dabar 
mes sakom jums: Stop! Da
bar jau mes, Kristaus karei
viai. pradėsime cibuliarną 
marša maršuot pirmvn. Be
dievybė turi būt išklynyta 
iš pat padamenijos.

—Tėve, ar tu turi laiko?

kaip šneki.
—Nu, tai kaip yra?
—Ne protas valdo kūną, 

bet kūnas protą.
—Aš ant to nesoglasnas,

Maike.
—Bet iš tikrųjų taip vra. 

tėve. Tavo protas, pavyz
džiui. norėtų numirti ir per
sitikrinti, ar yra kitas gyve-

jnimas po mirties, ar ne. Bet trukdo, 
tavo kūnas neleidžia to pa- Pradėjus

ŠUNVOTĖS.
šią ligą sukelia puvimo bakte 

rijos, vadinamos atafilokokais. 
Tų bakterijų dideli kiekiai yra 
ant kiekvieno žmogaus kūno pa
viršiaus. Pakanka, kad toji bak
terija iš odos paviršiaus paklius 
į odes gilumą, ji tuoj galės su
kelti šunvotes. Į odą bakterijos 
gali labai lengvai pakliūti, ir jei 
tokio žmogaus kūno atsparumas 
yra sumažėjęs, tai jis lengvai su
sirgs šunvotėmis. Bakterijos o- 
don pakliūna per mažus Įdrėski
mus ir per odos angeles, iš kurių 
yra išaugęs plaukas ar gyva
plaukis.

Pastebėta, kad dažniau su
serga tie žmonės, kurie dirba 
nešvariose apystovose. dulkėse. 
Kartu su dulkėmis ant žmogaus 
kūno patenka ir bakterijos, 
žmogus bedirbdamas sušyla, 
suprakaituoja. Nuo prakaite 
oda suminkštėja, išburksta, o- 
dos angelės prasiplečia, į kurias 
tuomet lengvai patenka dulkės 
ir kiti nešvarumai, o su jais ir 
stafilokokai. Nustojus dirbti, 
prakaitas nudžiusta. odos ange
lės susitraukia, bakterijos pasi
lieka uždarytos angose ir nuke- 
liauia Į riebalinius plaukų mai- 
sėlius. Ten jiems gyvenimo są
lygos labai geros. Stafilokokai 
sustiprėjo ir dėl to jų gajumas 
padidėja. Bakterijos veisiasi, 
erzina aplinkinius audinius, su
kelia maišelyje ir jo aplinku
moje uždegimą. Tada pasirodo 
paraudimas, jaučiamas skaus- 

ukietėjimas. o po kelia- 
tos dienų tą mazgeli prisuka, 
t. y. atsiranda pūlių. Pats maz
gas padidėja, viršūnėlė pabala. 
vėliau pageltonuoja. Praėjus 7 
ar 10 dienų, mazgo viršūnė pra
trūksta. Atsivėrusioje žaizdoje 
būna geltonai žalias gelonis, 
kuris tik vėliau išeina. Išėjus 
pūliams, sutinimas pamažu pra 
eina ir žaizda užgyja, palikda
ma randą.

GYDYMAS.—Pajutus, kad 
kurioje nors vietoje yra mažas 
skausmingas paraudimas, tą 
vietą reikia tuoj patepti stipriu 
iodo skiediniu. Jodas. Įsisunkęs 
per odos angelę Į riebalini mai
šeli. kur yra prasidėjęs uždegi
mas. gali sunaikinti bakterijas, 
ir šunvotės atsiradimas susi-

Ypatingai pavojingos veido 
srities šunvotės, nes iš jų pūliai 
dažnai patenka Į kraujo indus ir 
nuo to gaunasi kraujo užnuodi
jamas.

APSISAUGOJIMAS. — Pir
miausia reikalinga švara. Ran
kos, baltiniai ir drabužiai visa
da turi būti švarus. Tuo maži
namas kiekis bakterijų, dėl to 
mažiau pavojaus apsikrėsti.

Padirbus kokį darbą, ypač 
nešvarų, kiekvieną kartą reikia 
nusiprausti ir numazgoti suter
štas vietas šiltu vandeniu ir pa
prastų arba žaliuoju muilu. 
Muilas naikina bakterijas.

“U. ir N.”

Kada Lietuvos Miš
kuose Išnyko Meš

kos?
Kada iš Lietuvos mišku

šunvotei augti, rei-
—Na, tai kas, jei turiu? Įdaryti, ir protas turi nusilei- kia pirmiausia atydžiai valyti 
—Aš norėčiau nusives’t sti. Kitąsyk žmogaus protas odą spiritu, degtine, muilu. Tam 

tave Das daktara. , norėtų gyventi ir gyventi tikslui imamas vatos gabaliu-
—Šiandien aš nesergu. per amžius: bet kūnas nu- kas. vilgomas vienu viršminėtu
—Bet man rodos, tėve, miršta ir protas pasibaigia. ■ skystimu ir juo atsargiai aplink 

kad tavo protą reikėtų iš- O jei tu savo kunui duosi šunvotę valoma. Neturint vatos, 
tirti. • puskvortį degtinės, tavo galima panaudoti švarius (iš-

—Tai ką. ar tu mane už protas atsistos aukštyn ko- plautus, išvirintus) drobinius 
kreize laikai? jiem. Taigi tu matai. tėve. skudurėlius, kuriuos panaudo-

—Aš nežinau, tėve, už ką kad ne protas valdo kūną
tave laikyt, bet tu kalbi kaip bet kūnas protą.

Kaip Fotografuojami Nema
tomi Reiškiniai.

Kartais būna labai svarbu nufotogra
fuoti žmogaus akimis nematomus reiški
nius, pav.: bespalvių dujų sunkimąsi į 
slėptuvę, eterio, benzino ir panašių me
džiagų garavimą bei koncentravimąsi to
se vietose, kur gali įvykti sprogimas ir kt. 
Kai kuii nors mašina dirba, jos dalys įšy
la ir virš jų pradeda kilti šiltas oras. Pa
prastai mašinos įsilimo laipsnis yra ma
tuojamas termometru, tačiau šiuo atveju 
tenka turėti reikalo su gana painiu apskai
čiavimu. Naujo metodo pagalba iškarto 
galima sužinoti, kuri mašinos dalis labiau 
įšyla ir kurioje vietoje šis įšilimas gali bū
ti kenksmingas. Tam reikalui fotografuo- 
iamos įšilusio oro srovės, kurios kyla virš 
Įšilusių .mašinų dalių. Fotografijos nuo

braukose tos oro srovės yra ryškiai mato- 
‘mos. Taip pat galima nufotografuoti gar
so bangas, jų sklidimo pobūdį, jų atsimu
šimą nuo įvairaus paviršiaus ir tt.

Norint suprasti, kaip galima nufotogra- 
išnyko meškos, tikrų žinių; fuoti "nematomus’’ daiktus, pravartu pri- 
neturima, tačiau žinoma Įsiminti vieną reiškinį, kuris dažnai paste- 
kad pereitatame šimtmety- bimas karštą dieną palei geležinkelio bė
ję didesniuose Lietuvos gius. Iš tolo atrodo, tartum bėgiai vin- 

uose ..^uvo. įtinkami ąiuotų čia aukštyn, čia žemyn, čia į kairę, 
šie didieji rudieji žvėrys, čia į dešinę, nors tikrumoje, be abejo, jie 
Vilniaus krašte, Valkininkų nejuda. Šiuo atveju musų akis apgauna 
ir Rūdininkų senesnieji gy- šviesos spindulių, pereinančių per įvairaus 
ventojai dar ir dabar atsi
mena ir pasakoja apie ru
duosius lokius, matytus jų 
apylinkių miškuose. Ypač 
gerai ir vaizdžiai apie meš
kas pasakoja nesenai iš A-
merikos
Kieras.

sugrįžęs Povilas

tankumo oro sluoksnius, lūžimas. Karštas 
oras, pakilęs virš bėgių, sudaro suk jrius, į 
kurių vietą veržiasi šalto, sunkesnio oro 
sluoksniai. Saulės spindulys, atspindėjęs 
nuo kurio nors bėgių paviršiaus taško, bū
tinai turi pereiti per kaisto ir šalto oro 
sluoksnius, kurie nevienodai laužia spin
dulį, vėliau patenkantį į žmogaus akį. Šis 
reiškinys sudaro panašų įspūdį, kuris pa
tiriamas žiūrint pro blogai apdailimą stik
lą. turintį eilę nežymių įdubimų ir iškili
mų: viskas kas matoma pro tokį stiklą įgi- 
ja keistą, neįprastą pavidalą, nors pats 
stiklas musų akiai atrodo visiškai lygus.

Eterio arba benzino garai, kylantieji 
virš indo, atrodo mums nematomi, tačiau 
jei per juos pereis šviesos spindulys, tas 
indas atrodys mums pakitėjusios išvaiz
dos.

Vadinasi, žmogaus akys tesugeba su
gauti tik tą medžiagos tankumo pi kitėji
mo rezultatą, perėjus per tą medžiagą 
šviesos spinduliui, o fotografijos ar kinem
atografijos aparato plokštelė sugauna ir 
pačią šviesos spindulių lūžimo pakitėjimo 
priežastį: nav.; karšto oro srovę, eterio 
garus ir kitką.

Šis metodas buvo surastas jau pereito 
amžiaus septiniasdešimtaisiais metais vo
kiečių mokslininko Teplerio. tačiau to me
to fotografijos aparatų netobulumas truk
dė naudotis visomis šio nuostabaus atra
dimo galimybėmis. Tik visai nesenai ne
matomų reiškinių fotografavimas pagal 
Teplerio principą pasidarė galimas ir pla
čiai naudojamas tiek pramonės, tiek mok
slo tiksiams.

Šio metodo pagalba lengvai nufotogra
fuojamos garso bangos, nes garsas sklis
damas sudaro oro bangas (“sluoksnius’’ ir 
“ruožus”), kurios nevienodai laužia švie
sos spindulius ir tuo budu padaro matomą 
oro bangų kelią. Labai įdomi, pavyzdžiui, 
nuotrauka, nufotografuotų oro bangų, ku
rias sudaro skrendanti tarp dviejų metali
nių plokšteliu kulka. Pryšakinė ir užpaka
linė kulkos dalis sudaro nevienoda ilgio 
bangas: atspindėdamos nuo lygiagrečių 
metalinių plokštelių, tos bangos susikry
žiuoja ir sudaro užpakaly kulkos cro sū
kurius.

Teplerio metodas įeralina nufotografuo
ti anglies dvideginį, iškylantį virš gazuoto 
vandens stiklo ir vėliau dėl savo sunkumo 
nusileidžiantį žemyn. Fotografijos nuo
traukose ryškiai matyti įšilusio oro srovės, 
kylančios virš žvakės liepsnos arba elekt
ros lemputės, šis metodas įgalina naujai 
sukonstruoti įvairiausius šiltųjų spindulių 
atspindėtojus. plačiai naudojamus tiek 
medicinoje, tiek technikoje. A. M.

Gynimosi Kalba.
(Šios eilės parašytos Vilniaus Apygardos teis
mui, nagrinėjusiam mano bylą ir pasmerkusiam 
mane 2 metams katorgos.)

Ponai teisėjai! Prašau mane teisti! 
Jums aš esu jau perdaug pavojingas: 
Ilgesiu laisvės krūtinė man kaista,
Likti nenoriu aš broliams skolingas.

Ponai! Vagis aš, kaip kaltina aktas.— 
Žemę tėvų pasisavint norėjau.
Aš komunistas. Tai sako šis faktas.— 
Pats savo žemę valdyti norėjau.

Aš defrauldantas! Nes aš išeikvojau 
Savo kantrybę lig lašo.
Aš ir plėšikas, nes atėmiau broliams 
Jų pasyvumą ir įkvėpiau drąsą.

Betgi didžiausia bus kaltė gal toji: 
Laisvės įsigeidžiau pavergtai žemei, 
Raginau griebti už šakių artoją, 
Kursčiau šį kraštą ir taip jau neramų.

Ašei lietuvis! O jums to pakanka: 
Galite mirt jau pasmerkti už šitą!
Juk ne viena auka krito, ne penkios. 
Laisvei ir mano auka užrašyta.

Ponai teisėjai! Nuteiskite. Laukiu.
Aš juk papildžiai tokį kriminalą: 
Veidą aš jūsų parodžiau be kaukės, 
Broliams išaiškinau klastą ir melą.

Betgi aš perspėju—neapsirikit! 
Akmenį prakala lašas po lašo.
Vietoje mano—jau šimtas paliko, 
Tūkstančiai dar kitų prašosi.

Jūsų vergai niekados mes nebūsim. 
Sesės nebus niekados kurtizanės.
Kartą—kai vienas—visi mes sukrusim. 
Jus dar išgirsite protestą žemės!

Danas Pumputis.

Jis sako, kad prieš 49 me
tus Vilniaus krašto miškai 
buvę nepaprastai dideli. Da 
praeito šimtmečio pabaigo
je tuose miškuose veisėsi 
daugybė žvėrių ir paukščių. 
Esą, Valkininko padangėse 
gyventojai dažnai matyda
vę skraidančius arus, o rais-
tnncA torio hnvo rlirlnli eL-oi 

vaua uuvy uiuuh orvcii

čiai kurtinų, tetervinų ir ki
tų paukščių, kurie dabar iš 
Lietuvos miškų jau visiškai 
baigia išnykti. Anuose miš
kuose tada gyveno nema
žas skaičius ir Lietuvos žvė
rių karalių-briedžių. Nors 
rusų vyriausybė ir draudu
si šaudyti briedžius, bei el
nius, tačiau jie kai kada bu
vę naikinami. O juos nai
kindavo rusų valdininkai, 
suruošdami dideles medžio
kles.

Valkininko miškuose dar 
ir dabar peri didieji vana
gai. Pavasarį jie išperėda
vo savo vaikus, kurie bū
riais pasklysdavo apylinkė
se. Vieną kartą Povilas Kie
ras su keliais savo draugais 
nuėjęs giliai į miškus, netoli 
Višinčios upelio jauni vy
rukai nutarę pailsėti. Kai jie 
rinkosi poilsiui geresnę vie
tą, staiga iš tankumynų pa
sigirdo kažin koks keistas 
šlamėjimas. Po kelių sekun
džių iš po eglių šakų išlindo 
didelis žvėris. Tai buvęs ru
dasis lokys. Jaunuoliai iš 
karto lyg nusigando, bet 
vėliau vienas iš ių net norė
jo lokį nušauti. P. Kieras su 
savo draugais akimis paly
dėjo rudąjį lokį, kol jis nu
ėjęs per jaunas eglaites ir

Žemės Amžius.
Pirmieji mėginimai žemės amžiai nu

statyti rėmėsi jos aušimo samprotavimais. 
Darant tam tikrus to aušimo vyksmo pri- 
leidimus, buvo prieita išvada, kad aikas, 
per kuri nuo saulės atsiskyręs ugninis že
mės kamuolys atvėso iki dabarties būklės, 
siekia arti 40 milionų metų. šis žemės am
žius. kad ir tokio didelio autoriteto, kaip 

|W. Thomson, (lordas Kelvin) palaiko- 
Įmas, neilgai vienok tenkino geologus.
Į Pačiame ano šimtmečio gale aptikti ra- 
dioaktingieji procesai davė nepa vginti 

, patikimesnę priemonę žemės amžiui nu
statyti. Dalykas tas, kad radioaktincų me
džiagų (sakysim, urano, torio ir k.) skili
mo rezultate susidaro švinas, arba, teisin- 

į giau pasakius, švino rūšis (švino izotopas 
[atominiu svoriu 206). Kadangi, kaip ilga
metis stropus patyrimas rodo, tų savaimin
gai vykstančių radioaktingų procesų eigos 
įprastomis priemonėmis negalima rei pa
greitinti. nei sulėtinti, tai vis besikraunąs 
tos rūšies švino kiekis yra, nelyginant “smė
lio laikrodis”: manoma, kad jis tiksliai 
parodo senumą tos uolenos, kurioje ran
dasi radioaktingas mineralas Tie a, šių 
“laikrodžių” ne perdaugiausia turima: ne 
tiek jau daug aptinkama radioaktinių mi
neralų. kuriuos butų galima priskirti ku
riam nors griežtai aprėžtam geologiniam 
laikotarpiui. Vienok ir esamų patenka į- 
vairių žemės gyvenimo laikotarpių am
žiams susekti.

Einant šiuo keliu, surasta, kad laikas 
nuo ryškiai išsirutuliojusios organirės gy
vybės, t. y. nuo paleozoinės eros pradžios 
iki dabartinių laikų siekia apie 500 Bilijo
nų metų. Prieš tai einančių proterczoinės 
ir archainės erų amžius yra arti 1030 mi
lionų metų. Pridėjus dar 500 milioi ų me
tų, kurie praėjo nuo to laiko, kaų žemė 
atsiskyrė nuo saulės ir joje susidarė pirmi
nis kietas kevalas, žemės amžiui gausime 
mažiausiai 200 milionų metų.

jus reikia naikinti, geriausia 
sudeginti. Nuvalius, ant šunvo 
tės reikia uždėti šildomąjį kom-—Veidiminut, Maike

—Maike, taip nesakyk, Ant šito punkto aš nenoriu presą. Kompresai arba sėmeny 
ba aš kalbu iš moksliškų padaryt misteiko. todėl nu- dedami, kol šunvotės pratruks- 
“Darbininko” raštų. Paimk (eisiu pas zakristijoną ant ta- Jai pratrukus, reikia leisti 
mucu švento Juozapo gazie-;rodos. Jis turi gerą galvą, pūliams patiems ištekėti. Tada 
tą, ką buvo išdrukavota šen- tai abudu gal geriau išfige

panoses žmonų?

tebrio 29, 
ką tenai 
Samata rašo.

—Tai tu iš jo raštų tokią 
kvailystę išmokai?

—Čia. Maike. ne kvailvs. 
tė, a!e tikriausis dūšios iš
ganymas. Kunigas Samata 
parodo kaip pirštu i burną, 
kad bedieviai nori išnaikin
ti visas bažnyčias. Na, o pa- 
mislyk, vaike, kas bus, kai 
bažnyčių nebus? Kas paro
dys kelią Į dangų, kas duos 
dūšiai ratunką, kai velnias 
ją pasižabos?

—Visų pirma, tėve, tu tu
ri žinot, kad velnio visai nė
ra ir todėl tavo dūšiai čia 
nėra jokio pavojaus. Vadi
nasi, tu karščiuojiesi be jo
kio reikalo. Antras dalykas, 
kam tau rūpintis bažnyčios 
likimu. Jeigu žmonės kur 
bažnyčias naikina, tai reiš
kia. kad to nori nats Dievas. 
Juk šventas raštas aiškiai 
sako, kad be Dievo valios 
niekas nepasidaro.

o pats pamatysi, 
mokslinčius kun.

nuosim.
—Gerai, tėve,

sime kita sykį.
pasimaty-

NAUJOJ ZELANDIJOJ
NUSTATYTA SAVAI

TINĖ ALGA.
Naujoj Zelandijoj, kurią 

i valdo darbininku valdžia, 
[šiomis dienomis buvo nusta
tyta, kad pagrindinė sąvai- 
tės alba darbininkui turi

gerai ant žaizdos kloti marlės 
ar skudurėli apteptą ichtyolo 
tepalu. Tas tepalas gaunamas 
vaistinėse be gydytojo recepto.

Aplink žaizdą reikia nuolat 
valyti dezinfekuojančiais skys
timais — degtine, spiritu ir tt. 
Trusiant ar pabaigus trusti apie 
žaizdą, rankas reikia visada ge-
rai muilu nuplauti. Kitaip gali-Į vėl dingęs miškų tankumy-: 
ma šunvotėmis apkrėsti visą nėie.
kūną. arba gali apsikrėsti ir tas. 
kuris ligoni slaugo.

būt 76 šilinkai (apie $19), o šunvotes spausti, kad grei- 
darbininkei — 36 šilingai ičiau pratruktų ar jau pratruku- 
(apie $9). Alga gali būti ir sias kad greičiau išpuliuotų, ne
didesnė, bet ji negali būt ^abma. šunvotę spaudžiant, da- 
mažesnė, nes tiek reikia 4S išteka lauk, bet kita da- 
žmogaus pragyvenimui. Vv- puhų įsispaudžia giliau į ku
rui nustatyta aukštesnė ai- no audinius ir praplatina ligą.
ga dėl to, kad jam dažnai Kuomet vienoje vietoje išsi- 
reikiia užlaikyti šeimyną. kelia keliatas šunvočių ir jos po

----------------- oda susisiekia, tada jau vadina-
MUSSOLINIS IŠVIJO DU gi karbunkulu. Karbunkulu mė- 

HITLERININKU. giaumiausia vieta yra sprandas 
Londone gauta žinių, kad ir nugara. Karbunkulas sunkiai 

pereitą sąvaitę iš Italijos bu- gydosi; j Į tenka plačiai pra- 
vo išvyti du Vokietijos laik- piauti. kad galėtų laisvai išpu- 
raščių korespondentai. Kuo liuoti. Nuo blogai gydomo kan- 

Maikė, ju rong. Dievas jtie hitlerininkai Mussoliniui bunkulio gali būt bendras krau 
da”ė mums valią ir pasakė: nusidėjo, žinios nepasako, jo užnuodiiimas ir mirtis.

Dabar Lietuvos miškuose 
lokiai jau nebesutinkami. 
Sakoma, kad vienas kitas jų 
dar esąs didžiuosiuose Bie- 
loviežo miškuose, kurie da
bar yra lenkų okupuoti. Ta
čiau mažesniuose Lietuvos 
miškuose jau nėbepasitaiko 
didesnių žvėrių, išskiriant 
tik kai kur esantį vieną kitą i 
briedį. Briedžių kiek dau- Į 
giau yra Neringos miškuo-! 
se, Klaipėdos krašte. Ta
čiau juos medžioti yra grie
žtai draudžiama ir už retų 
žvėrių užmušimą gręsia di
delės bausmės. Tuo budu 
retieji žvėrys Lietuvos miš
kuose turi saugią prieglau-1 
dą. Tsb.

Karceris.
(Iš kalėjimo.)

Čia taip man siaura, trūksta oro,— 
Net žodžiui vietos jau nebėra!
O aš apsėti žodžiais noriu 
Pasaulius, atmosferas.

Kalbėti noriu su pasauliais, 
Pasauliams švilpti, ploti,
Su rankomis paglostyt saulę.
Su žvaigždėmis naktis nakvoti.

Aš noriu dangų pakutenti. 
Prajuokinti visas planetas,
I žemę kojom įsiremti.
Mėnuly galvą pasidėti.

Aš noriu dar žvaigždes sukviesti 
Ir joms pareikšti savo valią:
Man baisiai, baisiai delną niežti 
Pakelti velnišką skandalą:

Sukurstyti prieš dangų žemę, 
žvaigždes prieš saulę ir mėnulį! 
Pasaulis musų jau suseno.
Einu naujų jam formų siūlyt.

Danas Pumputis.
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Anglijos Karalius Škotų Liaudies Kostiume. DEL BENDRŲ PRAKALBŲ.

Vokietija Liepia
Taupyt Maistą.

Matyt, fašistai ruošiasi 
karui.

Vokietijos n.acional-fašis- 
tų valdžia išleido žmonėms 
įsakymą taupyt maistą. Jau

- • , at'h j •• senai ateina žinių, kad Vo-mnkas Millar. Mirdamas p-, kj uj miestų gyventojai 
sai paliko apie pusę m.l.ono (j j ir rieba-
dolenų tai motinai, kuri per , sDuo»nos trukumas taipgi 
desimte metų nuo 30 mirties £uaamas kį t,.uk*.
pagimdys daugiausia vaikų. matosi d iaiku.
Todėl prasidėjo negirdėtos kuomet nuo laukų imamas gimdymų lenktynes. Jau- naujas derlius h. ^rdžiumi
m žmones poravosi n rupi- vasarą užaugę gyvuliai, 
nosį gauti kuo daugiausia 1 
vaikų, tikėdamiesi laimėti 
pusę miliono dolerių. Re
zultatas buvo toks, kad 
skurdžiai apsipylė vaikais 
ir dabar negali jų nei išmai

Kanados Valdžia Pa
smerkė Gimdymų 

Lenktynes.
Jaunos šeimynos apsipylė 
vaikais ir bus nelaimingos.

Kanadoje nesenai gyveno 
protiškai išklypęs bravor-

Jeigu ištikru jų Vokietija 
jau dabar neturi ko valgyt, 
tai kaipgi ji išgyvens per 
žiemą? Bet iš tikrųjų taip; 
nėra. Šįmet Vokietijoj ne-

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Paveikslėlio vidury, be kepurės, matyt Anglijos karalius Edvardas, o jo užpakaly, taip pat be 
kepurės, jo brolis. Abudu apsirengę škotų liaudies kostiumais, į.es ši scena paimta iš Škotijos. 
Gilumoje matyt škotų kariuomenė.

nurodė, kaip reikia bendras 
prakalbas rengti.

“Naujos Gadynės” kon
certas 25 spalių “Paradise” 
svetainėje buvo gar.a tirš-

.. VT "ji __tas. Pasirodo, kad “Naujoji,ie. Narių dalyvavo nemažai. Gad liai užkal.iau-
Um0PiiSu“paIvęSeSęaug > Br<* Tas,itam įeiKaiui pašvęsta aaug nepatinka oficia-

BROOKLYN, N. Y.
Spalių 23 d. buvo Lietu

vių Socialistų Sąjungos 19 
kuopos susirinkimas Lietu
vių Atletų Kliubo svetainė

žinoma,
, liems komunistams ir jų 

i, . .. , , atsi ansęs įmonių koncerte nesimatė.,kviete, kad musų kuopa pn- Konce^s buvo ir ar.
aidėtų pne komunistų rep- tisUi ..Naufajai Gady 

igiamų protesto prakalbų . . „ g abejo, - - <
pnes Ispanijos fašistų ziau- d ; |nJ

laiko.
Jonas Siurba

rumus
mą paaiškėjo, kad į tas pra
kalbas buvo kviečiamas. 
“Keleivio” redaktorius S. 
Michelsonas, bet jis nesu
tinka kalbėti, jeigu musų

nei," be abejonės, til-ts keli
Jurgis.

SIENINIAI
KALENDORIAI

... . -j ta • buvo nei didelių sausrų, nei
tinti, nei apledyti. Daugiau- nuogtojing^ liūčių, ir jos
šia tuo kralikisku Yelslln*; derlius buvo neblogesnis, 
gurnu pasižymėjo tamsus 
katalikai. Viena tokių tam- 
sunu šeimvna susilaukė net

1937 METAMS.
Užlaikau daug visokių ruiiy ir vi- 

. , , - šokia kaina Sieninių Kalendtrių. Biz-kUOpa nedalyvaus tose pra- nieriams padarome su jų aogarsini- 
kalhnęp ir kad tik- dėl tn mais ir pigiai. Kurie norėtų pardavi-Kaioose, n h.aa tik aei to nėt pavi£niais> geros išlygo, FTurime
mUSų kuopa dabar gavo pa- ir Dariaus-Girėno Kalendor ų su jų
kvietimo <5itain dalvkams aeroplanu. Prisiunčiame j nr mus kas Kvietimą, bitaip oaiy Kam. pareikalauja z gilevičils, <-) 
Stovint, musų 19 kuopa to 73 Hartford Avė.,
pakvietimo nepriėmė. NEW BRITAIN, COilN.

kaip kitais metais. Maisto 
gyventojams trūksta dėl to, 
kad fašistiška valdžia ruo
šiasi karan ir krauna valgo
mus daiktus armijos atsar
gai. Mėsa dedama į skardi-

, . . „ nes, o javai pilami į maga-jų motina nebūtų juos uzau- zinus. ’Dėl t0 Hitleris ir lie. 
ginus. Dabar pasirodė ir | pja gyventojams taupyti 
daugiau tokių šeimynų, ku- Valdžia pradėj0 Įei
nu vaikais turi rūpintis vai- sti visokias knygeles ir laik- 
dzia. Todėl neįeitą savaitę raščiuose spausdinti paaiš- 
Ontano provincijos vyriau- kinimus, kad įaba5 esąs 
sybe viešai pasmerkė tokias «gardus„ ir “sveikas” valgis
gimdymų lenktynes, kaip pagamintas iš bulviu lupi- 
didziausią gedą civilizuo- nų, pasenusių duonos piutų, 
tam kraštui. silkių rašalo ir kitokių at-

DR. LAIRD PATARIA matU*__________
VAIKŠČIOT VISOM 

KETURIOM.
Kiekvienas mes esame 

pastebėję, kad sklandžiai 
pavalgius, jaučiamas kūno 
pasunkėjimas, proto tingu-

penkių kūdikių iš karto. 
Valdžia turėjo įsikišti ir pa 
imti tuos penkinukus savo 
globon, nes tamsi ir beturtė

MIŠKE RADO MAIŠĄ SU 
PINIGAIS.

Kas Girdėtis Clevelando Padangėje. Lietuvių Kultūriniame 
Daržely taipgi bus Lietuvos

------- medis pasodintas. Prie to
prie 4814 Superior avė. ir medžio bus akmuo su bron- 
užprašo visus savo draugus zine lentele, ant kurios bus 
ir pažįstamus atsilankyti, tam tikras užrašas.
Iškilminga atidarymo diena -------- f

j buvo 31 spalių. P. Grigas Du bedarbiai, Joseph 
ninkams, kas reikia daryti T1'?, malonaus budo ir drau- Sess ir George Kish gyveno
sn lietuviu narpntritnn <rar<ri ‘giskas žmogus, remia visus viename pigiame hotely ir -------^U lietUMų paienteimų garsi naįanfr;n;n įmonių darbui tankiai <tvkin pidavo valov-' Marijona. Emilija, Ehsi pajieskom nimais prie salės. Jis sako. P^angiujų žmonių ciaious, tankiai syku eiaavo \aigy stanislovo, mikolo, Kastan- 
kad direktoriai neturėtu lei-1 !Jal.yv,auJa visose draugijose u. \ ieną dieną atagg.

Nesutinku su p. Karpiaus 
“ukazais.”

“Dirvos” 43 numery p. 
Karpius duoda “įsakymus” 
salės direktoriams ir šėri-

Draugai komunistai turė
jo susitarti su socialistais 
dėl tų prakalbų iš kalno. Bet iŠ?™“ «„t£'
jie to nepadarė. Tyčia ar į 664 oueen st.. vvfst,
netyčia, bet LSS. 19 kuopa Kurioje gaunama visokio '1 abako ir 
V..„_ :________ _____ r<_____ : o j° išdirbinių. Saldainių. Minkštų Gė

rimų. Magazinų ir LAilcrašč'ų.
Čia jus rasite draugišką ir teisingą 

_________________________________ patarnavimą.
j ieškoti

PAJIEŠKOJIMAI i

buvo ignoruojama. Gerai S. 
Michelsonas padarė, kad

Toronto Lietuviai!

Lietuviams nereikės 
KELEIVIO” toli, rasit mu-

įsų Krautuvėje pas savus.

New Hampshire valstijoj, 
netoli nuo Rochesterio mie
stelio, buso vežikas sustojo 

- miške atsikvėpti ir įnėjęs 
’pas. Amerikietis gydytojas mįgkan pamatė paslėptą 
dr. Donald Land patiekia į- krūmuose maiša= Jis ii na- 
domių samprotavimų šiuo judino, pasirodė, kad maiše 
klausimu. Gausus valgis su- yra daug sidabrinių pinigų, 
silpnina kraujo apytaką Suskaičius pasirodė S10,- 
smegenyse. Tam išvengti 200. Vėliau paaiškėjo, kad 
reikia kūną laikyti tam tik- tje pįnigai buvo per užpuo- 
įoje padėtyje. Labai patar- bma išplėšti iš Mavburv 
tina po gerų pietų laikyti Sboe Co ofiso> kur jie buvo 
vojas aukščiau, negu galvą. atVežti darbininkų algoms. 
jMors tokia laikysena nėra Užpuolimas ivvko 16 spa- 
grazi, bet duoda labai gerų liu šiu met„ * ’ 
rezultatų. Bet gydytojas tu- "_________
ri dar geresnį patanmą: no- DIDELIS MUŠIS ETIO- 
nnt, kad dvasinės jėgos tin- PIJOJE
karnai galėtų darbuotis, rei- jg R0m0s pranešama, kad 
kia po pietų pavaikščioti v 1- uį 35 mylių nuo Addis Aba- 
som keturiom, kaip daro gy- bos (Etiopijoj) šiomis die 
vuliai. . . . nomis buvęs labai smarkus

Na, jeigu tai toks geras mUgjs tarp italų ir etiopų, 
dalykas, tai butų labai geis- jtalų kariuomenę užpuolę 
tina, kad Dr. Laird pradėtu i ^oO etiopų. Italai buvo 
jį vykint gyvenimam Tegul priVersti vartoti armotas ir 
jis kas diena po pietų išeina oreivius su bombomis. Po 
visom keturiom iš savo na- 7 valandų kovos, etiopai 
mų ir pavaikščioja taip ko- buVę nugalėti. Jie palikę 
kia valandą po miestą. Gal 500 lavonų mūšio vietoj, 
tuomet ir kiti pradės 10 pa- Kiek krito Mussolinio fašis- 
vvzdį sekti. Ot, ir susilauk- tu? Romos žinios nesako.
Sime žmonių su dideliais ‘_________
protais, jeigu policija ne- BUS NUKIRSTA 20 MI- 
spės visus uždaryti 1 pami- LIONU GALVŲ,
sėlių namus. Agrikultūros biuras Wa-

shingtene praneša, kad šį
met Jungtinėse Valstijose 
buvo užauginta 20.000,000 
kalakutu, kurie bus paplau
ti “Dėkingumo Dienai.” 
Kalakutams bus nukirsta 20 
milionų galvų, kad žmonės 
turėtu už ka “dėkoti.”

PASAULY YRA 16,300.000 
ŽYDU.

Žydų telegrafo agentūra 
sako, kad per 135 paskuti
nius metus žydų skaičius 
uasauly padidėjo 6 kartus. 
Dabar žydų visame pasau
ly esą 16.300.000. būtent:

50

sti mažom draugijėlėm ka
rinti skelbimus prie salės 
namo: bet jis nieko nekal
ba apie kitus, kurie laikas 
nuo laiko salės sienas apka
linėja savo skelbimais.

Karpius kalba apie salės 
skolas ir kitas išlaidas, bet 
ar ne tos pačios mažos drau
gijėlės tą salę užlaiko? Kiek 
tų didelių draugijų ar įstai
gų mes čia turime? Nei vie
nos. Jau dabar salė pusę lai
ko stovi tuščia, o jei da įves
tų fašistišką cenzūrą drau
gijų skelbimams, tai ir visa 
laiką stovės tuščia. Karpius 
kalba apie 5 ir 10 dolerių 
užmokestį už plakato prie 
sienos prikalimą. Čia jau ti
krai juokas, visai mažo vai-

ir žada
giuosiu<
eigoj.

pardavinėti pažan- 
laikraščius savo už-

Juozas Suopis žymiai pa
gerino savo biznį, kur gali
ma gauti gero alaus ir viso
kio vyno. Jo užeiga randasi 
prie 6802 St. Clair avė.

Naujas lietuvis advo
katas.

Dar vienas profesionalas 
prisidėjo musų kolonijoj, 
tai Frank G. Obell-Obelinis. 
Adv. Obeli lankė John Car

664 QUEE.\ STREET, 'VEST.

Sena Formula Dabar 
Pagerinta su 

VITAMINAIS A ir Dini ^nrio-inčiin už nnodnkn taipei JLOZAPO Ir ANTANO RE- mi susiginčijo uz puoauKą KASIų lr MARIjonos tulekau- 
; kavos, ir Sess pagriebęs pei- SKĖTĖS (Petrauskienės.) Prašom yra pasakęs, kad 83% iš visų šalies 

Į mirtinai sužeidė Krihą atsi®^uk9 arha kuri.e žino jų adre- 'gyventojų yra slogų paliesti. Jo pa- 

: kuris vėliau ir mirė.

Nonvalko miestely Map- 
le City Rubber kompanijos 
darbininkai išėjo į streiką ir 
sulaikė visą darbo eigą. Rei
kalauja algų pakėlimo ir kai 
kurių pagerinimų dirbtuvėj.

Jonas Jarus.

LIETUVĖ PAGIMDĖ 4 
KŪDIKIUS.

Associated Press

i Vienas žymus sveikatos specialistas

1 sus. malonės pranešti, busime labai 
dėkingos. (5)

Mary ^Valiules
524 Jefferson st., Oregon City, Ore.

Pajieškau Gaspadines
Kuri norėtų gyvent ant ūkės. Aš 

esu visai vienas. Klauskite laišku.
K. R. L.

Golden Spike, Altą., Ganada.

tarimas yra vengtt persišaldymo pa
laikant savyje atstarumą.

NUGA-TONE — dabar moksliškai 
sustiprintas su VITA MITAIS A ir D 

jyra jau įrodęs tą stebėtiną sveikatos 
įbudavotojo ir palaikytojo atstarumo. 
'Jis paliečia kai tik silpnuosius orga
nus. Juos sustiprina taip, kad nuo
dus, kurie sveikatą silnina, jie patys 
nuo savęs pašalina. Dabar jums kai 
tik laikas budavoti atsparumą prieš 
šalčio per.-išaldvmą. Mėgink naujajj 
NUGA-TONE turintį VITAMINUS 
A ir D. Parduodamas ir garantuoja
mas pas visus vaistininkus. Lengvas

175 Akerių Farma
40 akerių girios, kita dirbama, bu- 

dinkai, gvvuliai. įrankiai ir derlius;
kaina $2,800, jmokėt $1,500. Esu naš-įimti ir palaiko jus vaizde, 
lė ir todėl turiu parduot. Adresas: (7 

ZUZANA ADAMS, BERLIN, M D.
Nuo užkietėjimo imk—UGA-SOL 

—tai idealus liuosuotojas. 25c. ir 50c.

žiniųTLdeiu-ageniura praneša is 
vos, kad viena lietuvė Ma- 
riampolėje šiomis dienomis 
pagimdžiusi 4 kūdikius — 
du berniuku ir dvi mergaiti. 
Per 3 paskutinius kartus ši 
moteris turėjusi po 3 kūdi
kius. Jos vardas ir pavardė 
nepaduodama.

rol University, kurį baigė 
1933 metais. O paskui stu
dijavo Ohio Northern Uni
versitete, kurį baigė 1936 j 
metais ir jau gavo leidimą 

ko kalba. Mes žinome, kad • praktikuoti teises Ohio val- 
už dešimtį dolerių galima ’ stlJoj.
daug didesnę reklamą pa- Adv. Frank Obeli yra ge
danti, negu plakatą prie rai žinomų biznierių, Kazio
sienos prilipdyti. Bet p. ir Marijonos Obelienų, su-, ,n -žmonui ?iivn 
Karpius turbut norėtų baus- nūs. Mums yra labai malo- ‘ ORLAIVIU
ti tik tuos plakatus, kurie ne riu pranešti plačiai visuome-! .. . ‘ .
jo spaustuvėlėj spausdinti, nei, kad laikas nuo laiko vis i Vokietijoje, iuringijos 
Tai jau butų labai žemas daugiau lietuvių profesio-im. Uf??e’ net?*1 Tabarzo, 
kerštas. Tokie kerštavimai nalų atsiranda. Taigi šiuomi mieste10’ Perel^ nedeldie- 
labai žalingi salei. Jei to- ir linkiu jaunam profesio
kių kerštavimų nebūtų ir nalui gero pasisekimo ir sy 
visi vieningai veiktų, tai ir kiu kviečiu jį

Reikalingas Vyras
Senyvas žmogus reikalingas žiemą ; 

ir vasarą prižiūrėt mažą vietą, 1 ark- ' 
lys, viena karvė ir 5 akeriai žemes. ■ 
Plačiau paaiškinsiu per laišką. Ad- | 
resas: ANTHONY MITCHEL (5) 
McCormick Road, Slingerland, N. Y. i 
----------------------------------------------------  i

Reikalingas Darbininkas
ANT KARMOS, nelabai senas, nors 
darbas nesunkus. Kuris norėtų galėtų 
eit į partnerius ir dirbt iš pusės. Biz
nį galima daryt iš karvių ir vištų. Pa
geidaujama, kad butų neženotas ir 
turėtų kiek pinigų ir mokėtų važiuot 
automobilium, o jeigu ženotas — 
tai su maža šeimyna. Prašau atsi
saukt greitai. (5)

MRR. ALICE JASAS 
69 Beaver st., Milford, Mass.

WORCESTER, MASS.

Chesney’s Canteen
GERIAUSI ĮSIGĖRIMAI 

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.

m sudužo didelis keleivinis 
. lėktuvas, kuris skrido su

stoti lietuvių Išmonėmis iš Frankfurto į
UjiErfurtą. žuvo 10

Europoj ....... 9,736,000 SICILIJOJ ATGIJO
Afrikoj .......... 560,000 VULKANŲ.
Azijoi ............. 936,000 Sicilijos sala. kuri priguli
Amerikoj ....... 5,031,000 Italijai, senai jau yra žino-
Austrarijoj .... 27,000 ma savo vulkanais. Daugu-
Vokietijoj žydų esą dar mas jų buvo skaitoma jau 

400,000. Prieš Hitlerio įsi- užgesusiais. Tačiau? 22 spa- 
galėiimą jų tenai buvo
550,000.

tų salės skolų nebūtų, apie darbuotojų eilėsna ir padėti žmonių ir
kurias yra kalbama. Šeri- mums varyti tolyn visuome- 
ninkai, vietoj klausyti kurs- ninį darbą.
tymų, turėtų apsižiūrėti ir ---------
padaryti geresnę tvarką. SLA. 136 kuopa rengia 
•Juk aišku, kad kaip greit jie didelį balių 22 lapkričio 
draugijas nuo savęs at- dieną ir nutarė atiduoti li- 
stums, taip greit ir salės ga- kusi pelną L. K. Darželiui.' 
lės netekti. Taigi visi turėtų atsilankyti, i

Aš nenoriu nieko smerk- kad daugiau pinigų pasida- 5 
ti: aš noriu su visais gyven- rytų. Darželiui pinigai labai' ! 
ti broliškai; bet kada prieš reikalingi. i
draugijas yra daromi tokie -------------------------------------
kerštingi sumanymai, tai
jau laikas atsiliepti ir teisin
gą nuomonę pareikšti. Nes 
man tie dalykai yra gerai 
žinomi ir daugelis kitų jau 
kreipiasi pas mane, kad ką 
nors reikia daiyti su tais, 
tune jau perdaug ant kitų 
pradeda užsipuldinėti.

, as sutvzo.

t Telefonas: Yark 3165

DAKTARAS

A. L. Graičunas
Physictan and Surgcon

Valandos: 8 iki H ryto,
6 iki 9 po pietų. 

3310 SO. HALSTED STREET, 
CHICAGO, ILL.

Worcesterio Lietuvių Išdirbystės Alus

Lietuviai gerina savo 
nius.

biz-

FRANCUZIJA NORI 
JUNGTINIU EUROPOS 

VALSTYBIŲ.
Francuzijos užsienio rei-

lių staiga pradėjo 
spiaudyti pelenais 
mažu vulkanėliu.

rūkti ir 
apie 50

AUTOMOBILIAI UŽMU
ŠĖ JAU 25,850 ŽMONIŲ

National Safety Council 
kalų ministeris Delbos parei- Chicagoje paskelbė, kad
škė, kad būtinai reikia stei
gti Europoj Jungtines Vals
tybes, nes tik tokiu bud u 
galima esą apsaugot Euro
pą nuo pragaištingo karo.

per 9 mėnesius Jungtinėse 
Valstijose automobiliai už 
mušė 25,850 žmonių. Iki 
metų pabaigos užmuštų 
skaičius gali pasiekt 37,500.

Pp. Čepai padidino savo 
biznį, pakeisdami savo alu
dę naktiniu kliubu. Pirmiau 
užlaikydavo aludę, o dabar 
turės visokios rūšies gėri
mų ir vieta bus atidaryta iki 
vėlybos nakties. Ponai Če
pai yra draugingi žmonės, 
odei biznis jiems gerai se

kasi. Jų užeiga randasi prie 
3810 Superior avė. Kas ket
virtadienis būna kortavimo 
vakaras ir prie kožno stalo 
yra skiriamos dovanos.

Kitas vietos biznierius, J. 
Grigas, atidarė naują aludę

AR ROMOS
piezius yra Kristaus 
Vietininkas?

i

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine.

PARAŠĖ KUN. VALADKA
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada j Pasaulį atėjo 
Kristus. Tagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žod .ial 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS 11. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino koūų 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelną’ Prancūzijai 189f m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššackė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių ;pie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja D evo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgenc jas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
knygą, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai gilės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tarn- 
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny

gos vardas. KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

RE V

popieros

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu: 
M. VALADKA. R. L). 2, DALTON. FA.

TELEFONAS
Worcester—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

Per kurt laiką, šios lietuvių Rravarnė* galima gaut nusipirkt šėrų. 
interesuoti turi kreiptis pas prezidentą MR. PINKEVICHUS.

81 I.afayette Street. M'orcester, Mass.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

ftKELEIVIO" KNYGYNE
BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.253

I



teštas Puslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 45. Lapkričio 4 d., 1436 m.
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Polemika ir Kritika.
AKRON. OHIO.

Dėl nepamatuotų priekaiš
tų “Slaunai Mainierkai.”

Gerbiamoji ‘‘Keleivio” 
redakcija’ Prašau patalpin
ti šį mano pasiaiškinimą. 
“Keleivio” 33-čiam irome- 
ry tilpo kažin kokio Ne- 
kviestono rašinys atkreip
tas prieš mano asmenį.

Nekviestasis sako. buk 
dešimts metų atgal Akro- 
ran atvažiavo slauni mai- 
r.erka iš Pennsylvanijos val
stijos, palikusi savo vyrą 
nainose. Atvykus ji čionai•z •*
su meilužiu ir 3 vaikučiais, 
apsiskelbė esą vedę. Mun
šainas buvęs madoje ir aš, 
mainerka, žinojusi kaip ko- 
stumerius susirasti: juos 
girdžiusi, o tie gėrę per nak
tis. net žiburiai naktimis ne- 
ržgesdavę. Tik tada užges- 
davę, kai išgerdavę porą 
galionų ir išgėrę gyvanaš
liai ir senberniai, susispietę 
krūvon, sudalydavę chorą. 
Reiškia, kėlė triukšmą.

Tas netiesa. Kai aš atva
žiavau Akronan, tai turė
jau palaikyti savo ir vaiku
čiu gyvybę. Stojau Good
rich gumų dirbtuvėn ir ten 
(irbau per du metu kas die
ną. ką gali parodyt ir kom
panijos rekordą'. Tai kaip
gi aš kas dieną dirbdama 
bučiau galėjus per naktis 
gerti?

Tamsta. Nekviestasis, sa
kai. kad aš vyrą palikusi at
važiavau. O tikrenybėje 
vyras mane paliko ir aš 
mainose gyvenau dar 9 mė
nesius po jo palikimo. Ne
sant tenai moteriškų darbų, 
priversta buvau iieškoti 
darbo kitur. Todėl atvažia
vau į Akroną, kur mote
rims yra darbo, nes reikėjo 
save ir vaikučius maitinti.

Tamsta sakai, kad aš su 
meilužiu atvažiavau ir sa
kiausi esanti vedusi, bet tik 
vėliau su juo susituokiau.

imanti, būtent, nepriimanti 
tokių, kurie skaito laikraš
čius ir į prakalbas lankosi. 
Visa tai netiesa. Jeigu aš 
bunu kokioj pramogoj, tai 
hunu su žmonėmis. Aš nesu 
iokis cenzorius, kad galė
čiau spręsti, kas gali susi
rinkime ar piknike dalvvau- 
’i. o kas ne. Kas turi tikieta, 
as gali eiti kur nori. O je> 

<ru aš darau šeimvniška su

kviestasis, apšmeižta, esu 
priversta prašyti “Keleivio” 
redakcijos, kad patalpintų 
šį mano pasiaiškinimą.

Vadinama
“Slauni Mainerka.”

Kas Mums Rašoma.

Humoristika GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 
KNYGYNE.

LAWRENCE, MASS.
Arlingtcn kompanija užda
rys “Acadia Mills“ ir paleis 

300 darbininkų.
“Acadia Mills” dirbtuvė-

igą. tai. suprantama, kvie- ie buvo apdirbama bovelna. 
čiu tik tuos. su kuriais drau- Dirbtuvė buvo pastatyta ir 
?auju. Taip daro visi. Juk veikė nuo 1881 metų. Da- 
viso Akrono i savo namus bargi kompanija paskelbė 
tesukviesi. Tai' ko čia tams- viešai, kad užbaigus šių me- 
ai taip pykti, kad Tamstos tų užsakymus, ji tą dirbtu- 
repakviečiu? Turi ilgą lie- vę uždarysianti ir paleisian- 
čuvį, tai ir nekviečiu. Gali ti 300 darbininkų. Tai jau 
usirasti tokių, kokis pats prastesnių žinių darbinin- 
si. Į svečius per prievartą kams negali būt. 
iekur neįsipirši. Nesiliauja munšainą darę.
Tamsta giriesi skaitąs lai- £įa buvo suimtas vienas 

raščius ir prakalbose daly- italas, kurio namuose buvo 
aująs. Nesigirdama, as ne- daromas “munšainas. Da- 
įažiau už lamstą dalyvau- rant kratą, rasta 500 galio- Pati: Aš norėčiau 
u prakalbose ir manau, kad nų užraugtų selyklų. Gata- laikraščiu.

mano namus ateina dau- vos degtinės rasta apie 400 Vyras: Kodėl?
įiau laikraščių, negu Tams- galionų. Savininkas suimtas Pati: Tuomet gal nors syki
tos. Štai laikraščiai, kurie pastatytas po $2,500 kau- tu paimtum mane ant keliu, 
anko mano namus: “Kelei- eija. * Vyras: Žinai, ka—geriau'buk

■/is,” “Laisvė,” “Vilnis,”! Po
‘Tiesa,” Kanados “Darbi
ninkų Žodis, stiebu u t,. Vntknnn’nnc/} loVvAot-o Vyras: Tuomet kas metai

BITŲ NEBLOGAI.

Padaryta ir daugiau ab- kalendorium, 
lavų. Latvręnce’o priemies- Pati: Kodėl? 

.... ty Methuen’uose iškrėsta Vyras: Tuomet 
■ ictos ang.ų laikraščiai. Ai lietuvės Mortos Bajorunie- gausiu naują, 
ai darbininkui galima dau- nės namas Sakomai ka(l j, -----------

ii variusi spiritą. Pabaudos 
prenumeruo-1 užsimokėjo $50.

Lawrencietis.

giau skaityti ir turėti laik 
aščių? Juk 
ant už kožną reikia užmo

kėti.
Ant galo Tamsta sakai, 

kad apie metai laiko atgal; 
gyvanašlis Adomėlis atvy
kęs pas mane piršlybų tiks
lais ir pasivaišinęs norėjo 
eit namo, bet pasirodė, kad 
kojos nenori nešti: tada aš 
oaguldžiusi vargšą Adome- 
’i savo skiepe (gal namo 
<klepe), kad atvėstų. Ryto- 
'aus dieną radusi jį jau vi
sai šaltą. Pašaukta policija, 
vėliau graborius, ir tuomi 
užsibaigė Adomėlio istori
a.

netik mane,

v

M Žodyną* lietuviškai angliško* ir ang-. Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A Į lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip

Lalis. Abi dalis \ienoje knygoje. | nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
Psl. 1274 Gražus tvirti apdarai $16 00 spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir

!. .. . ...... .... • i kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val-Lengvas Budas Išmokti Angliškai.— 1 -

r^eiMS-ia, lanisia Miieizi
bet ir mirusi

Tas netiesa. Aš Akrone gy-i žmogų 
vendama ir dirbdama, pa- Apie mirusį Adomėlį bu-
reikalavau per Ohio valsti
jos teismą atsiskyrimo nuo 
savo piimojo vyro, ir kada 
gavau atsiskyrimą, tuokart 
legališkai. kaip ir visi šioje 
šalyje, ištekėjau. Tą paliu
dys ir teismo rekordai. Tai
gi su tuo vyru aš tik vieną 
kartą tuokiausi,' o ne du, 
kaip tamista sakai.

Tamsta sakai, kada mun
šainas išėjo iš mados ir ma
no kostumeriai eina į smuk
les gerti, tai ir aš, prižiūrė
dama juos, einanti su jais 
Laitu į smukles, o iš ten ve
žu juos į farmas, į girias, 
prižiūrėdama gyvanašlių ir 
tenbernių cnatas, o vyrą pa
lieku namus daboti, ir buk 
jam bedabojant namus, ji
sai užsnūdęs ir garnvs ma
no dukterei per kaminą į- 
metęs sūnų. o aš sugrįžusi ir 
radusi, kad duktė turi sūnų, 
i žpykusi ir ją iš namų išva- 
įiusi. Tamsta, Nekviestasis, 
labai apsilenkiai su teisybe. 
Mano namuose garnys jo- 
1 io vaiko nepaliko. Duktė 
prieš gimdymą apie pusę 
rietu buvo nuo manęs išėju
si. gyveno kitur, dirbo ir ki
tur gyvendama susilaukė 
sunaus. O kaip tamsta sa
kai, kad ii dirba ir sūnų au
gina, tai ką aš turiu prie to? 
Jeigu suaugusi mergina dir
ba ir gyvendama pas sveti
mus susilaukia vaiko, tai ka 
aš, jos motina, turiu prie to? 
Juk milionai yra tokių atsi
tikimų.

Tamsta sakai, kad mano 
vyras gavęs virš $400 nuo 
Dėdės Šamo už tarnavimą 
kariuomenėj ir buk aš vyrui 
įkalbėjusi tuos pinigus ne 
bankan dėti, ar į namą in- 
vesdinti, bet praūžti ant 
“good time,” ir dabar už 
tuos pinigus aš kelianti ba
lius ir daranti išvažiavimus 
pas farmerius. bet į tuos iš
važiavimus nevisus pri-

vo taip: jisai pas mane gy- 
eno su protarpiais 7 metus.

Užėjus depresijai ir nusto
jus jam darbo dirbtuvėje,
•’isai prisiglaudė pas sala
veišius. Jie jį maitino ir na
kvynę davė. Prieš savo mir- 
Tį velionis Adomėlis gavo 
pas M. Tamošauskienę na
mą malevoti, keliatą centų 
ant tabako užsidibti. Gavęs 
mokestį išsigėrė ir suvėlavo 
lakvynėn pas salaveišius, 
les tie po 9 vai. vakare jau 
nieko neįsileidžia, o jei kas 
šsigėręs pareina, tai tą po- 
icijon paduoda. Adomėlis 

suvėlavęs ir bijodamas sa- 
aveišių, užėjo į mano na

mus, ir, kaipo buvęs senas 
gyventojas, pasiprašė, kad 
aš jam leisčiau savo name 
pernakvoti. Man sutikus, ji
sai atsigulė. Ant rytojaus 
'•adom negyvą lovoje. Pa
laukėm policiją: toji su 
daktaru padarė skrodimą ir 
urado. kad Adomėlis mirė 

urnai širdies liga. Jeigu ji
sai butų miręs iš mano prie
žasties, be abejo aš laisvėje 
šiandien nebūčiau.

Mano triusu ir gerų žmo
nių pagelba bei aukom, ve 
lionį kuogražiausia palai
dojom. O Tamsta drįsti me- 
’.uoti ir sakyti, kad jisai pas 
mane “piršliuosna” atsilan
kęs ir nusigėręs mirė.

Nekviestasis, aš nenoriu 
Tamstą mokinti, bet pata
riu : jei nori rašyti, tai para
šyk į “Keleivį” ką nors iš 
darbininkų gyvenimo, o ne 
žmones šmeižk.

Nors mano vardo savo 
korespondencijoj neminė
jai, tik pavadinai “slauni 
mainerka,” bet visiems Ak
rono lietuviams yra žinoma, 
kad čia kalba ėjo apie Bu 
kolienę, nes visi žino, kad 
minėtas Adomėlis mirė ma
no namuose. Taigi, būdama 
neteisingai Tamstos, Ne- nes ir ko jie siekia.

džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas žetnlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežiua 
ir kaip šalis yra padalyta j apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimui, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visų Lietuvų 
iš lauko ir iš vidaus Kaina .... $1(X 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.5<

Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip
Nojus galėjo surinkti į kelias die

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visų žemės kamuolį? 
Kaip jis gulėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti ? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės ? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakia: 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ......................................  25c.
Namų Daktaras, parašė Dr. A J Ka

ralius. Knyga tik kų apleido spau
dų. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudo-i Ver
ta šitų knygų įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, dru ais
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina ............................................. $2.50

Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garDino senovės indai 
bei arijo n ai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo.
Knyga stambi ir labai užimanti 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose ____$1.25

Rar.kius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų Ši knyga sutaisyta taip 

; lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali grei.ai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvai, p.-.s daktarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt Šu fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas Pusi. 95..............  35c

Etnologija arba istorija apie žemės 
tautas Paga! Dr. H. Haberlandą, 

parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba rases Yra didelei 
naudir.va kiekvienam perskaityti Chi-
cago, III., pusi. 667, Popieros vir- 

I sėliais ............................................. $3.00

Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny
goj telpa daugybė naujų, labai gra

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucior.ieriškos, ’autiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams,

j koncertams ir tt. Antra pagerinta 
: laida. So. Boston, 1914 m.............. 25c
J Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers

ta į visas kalbas, todėl kad yra gra
žiai aprašyt* apie Rymų. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- 
eago, III 1909, pusi. 432. Drūtai

i apdarvta ........................................  $2 50
Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 

naudinga knyga, aprašyta katalikų 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusL Popieros apdaruose. .. $1.00

Pačiutė- Tnnoli hran<rian<si« Alsintos Istorija. Pagal P. Bert vertė ratiuie. Joneli Drangiausis, Dr. A Bacevičia. Knyga su daugeliu
mudu taip staiga apsivedėm, paveikslų, žavių, žmonių, medžių, ak-
kad aš trreit da netralė^iii *^avo menų ir tt., trumpai, aiškiai ir supran- h.aa as greit eta negalėsiu sa\o tamai iiaižkina gaaito8 įStorijų. Chi- 
mergvstės papročius užmiršti, cago, III. 1903. pusi 209. Gražiuo-

Vyras: Tas labai gerai, šir- se au<^rū0 apdaruose................ $1.50
dūk : Kada tik norėsi naujos Materiališka* Istorijos Supratimas
ckrvhelė^ ar dre<e<5 Tai visada . »» ptcletariškos filosofijos.oeie. ar ares€8, tai Msaaa jei nori įmot, kas gimdo pasaulyje 
prašyk, kad tėvas duotų pini- įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 

šitų knygelę. Kalba labai lengvu. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imta iš Greilicho.
Parašė Z. Aleksa. So. Boston,

GERAS PAPROTYS VERTA 
PALAIKYTI.

KAIP PAŽINTI GERĄ DAR
BININKĄ.

Viena leidė paskelbė laikraš-
___________ čiuose, kad jai reikalingas vy-

O r*/) j l/r'l i/lC ras pr*e darbo darže. Rytojaus
♦JC/O diena atėjo siulvtis du. vienas

ATSAKYMAI didelis, kitas mažas. Kai jauna
——----  moteris pradėjo jiems rodyt sa-

Chicagiečiui. — Mums TO- vo daržą ir aiškint, koki reikės 
los, kad draugas klaidingai darbą dirbti, tai jos motina sė- 
upratai tą paaiškinimą a- dėdama ant gcnkų pradėjo jai 

oie sliekus. Tenai buvo ais- moti ir rodyt pirštu, kad ji sam- 
kinama, kad po lietaus slie- dytų mažesnįjį, ką ši ir padarė.
Kai išlenda is žemės ne dreg- Vėliau, kai moterys susiėjo 
mės jieškodami, nes drėg- vienos dvi, duktė ir sako: 
mės jie tun ir žemėj, bet iš- —Kodėl tu. motin, norėjai 
’enda dėl to, kad jiems len- mažesnio? Didesnis buvo daug 

Šliaužiot Žemės pavir- gražesnis ir geriau man patiko, 
šiuje, negu raustis sau kelią -Matai, dukrel. tu da neturi Cicilija. Ickau. žiurėk. koks 
uo žeme. Sausam ore jie v ir- prityrimo — pradėjo aiškint se- tenai gražus vanduo: 
sun neišlenda, nes jų oda nė.—Kada samdai wra prie maudvkim ’ 
tuomet negautų reikalingos daržo darbų, tai žiūrėk ne i jo "" Icku?- Ui" nemožna 
ai drėgmės. Ginčyti šito ne- gražuma, bet į jo kelines. Kat- tenai kiaulėj maudėsi..'.

galima, nes tai yra entomo- ro kelnių keliai sulopyti, tai to-____________________
ogijos mokslo pripažintas ki samdyk; o katro sėdynė už
raktas. lopyta, tai jau tokio neimk.
Annai M. Bartkus.—“Lie- 
uviškų Vestuvių” kaina ne
pažymėta. Knygelė gauna
ma M. Pustopedskio knygy
ne, Vilkavišky. Mums pri
siųstas tik vienas egzemp- 
ioris paminėti. Tačiau tu- 
im pasakyti, kad musų ko- 

■onijoms Amerikoje šis sce
nos kūrinėlis nelabai tinka, 
nes reikia 14 aktorių, ir be
veik visi turi būt daininin
kai, nes daugiau kaip pusė 
•eikalo susideda

REIKALINGI IR GLVšAl.

ku.
NE KOŠER...

Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pili* 
čiu? Aiškiai iš^guldyti pilietystė* 

įstatymai su reikalingais klausimai* ii 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose

į Antra peržiūrėta it pagerinta 
laida ................................................... Ut
Džian Bambos Spyčiai.— Ir kitos fo- 

j nės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. Šioje knygoje telpa net
72 “Džian Bambos spyčiai”, eilės, 
pasikalbėjimai, humoristiški straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi................................... 25c.

žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuvos 
Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto-

IŠSl- jos paveikslų, 126 puslapiai, kai
na ......................... ..........................50c.

Vakar “O. S. S.” arba šliublnė Iškilmė— 
Vieno akto farsas, labai juokingas 

ir geras perstatymui. Kaina ____15c.

Žinynas. Knyga žinių is mitologijos, 
historijos, etnografijos, geografijos, 

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatų, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. T911 m., puslapi; 392 
Popieros viršeliais ................... $2.00
Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof 

R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su 
paveikslais senoviškų liekanų irS-kiais
spalvuotais gražiais žemlapiais. 
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2 30
Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

kimų komedija. Perstatymui reikia
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.

—Mačiau vakar Džiovas už- 
iš dainų, fundijo tau aiskrymo.

Darijaus ir Girėno knygos —šiur. ir paskui da pabučia-
neturime. vo mane.

—Ir tu su tokiu glušu suside-
Old Timeriui. — Draugo

slapt v ardės iškraipymas, —jr gerai, kad glušas. 
tai zecerio klaida. apsizenys.

Gal

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei

kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako 
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais.’bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į tokius klausimus, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisinga? Patarėjas:”
Ka reiškia meilė ir iš kur ji pa- Ar galima nustatyt busimo kūdikio 

reina? lytis iš kalno? D-ras Reeder sako.
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis? kad galima, ir “Teisingas Patarėjas”

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaiku, 
kad ir labai nori ? “Teisingas Patarė
jas” ir šitų klausimų atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai ? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti ? “Tei
singas Patarėjas” pasakys jums vis
ką.

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
ginti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

J visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

Knyga graži, su paveikslais, 223 
puslapių, stipriais audimo apdarais.

Ką reiškia “pirmosios nakties tei
sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Kų reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
dos ?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmų naktį? ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet kų 
visi slepia, tų atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia 
patiekia įdomių informacijų.

SUSIDAUŽĖ GALVĄ...
—Ko gi verki, Petreli?
—Aš vakar labai smarkiai

susidaužiau galvą.
—Tai kodėl neišsiverkei va

kar?
—Nes vakar namie nieko ne

buvo...

y,KELEIVIO 
KALENDORIUS

1937 METAMS.

‘Keleivio’’ Kalendorius
1937 metams jau ruošiamas 
tpaudai ir jį galima jau da
bar užsisakyti prisiunčiant LIETUVIŲ LAISVES MY- 
orenumeratą už laikrašti.

Kaip ir visuomet, Kalen-
LĖTOJŲ DRAUGIJA

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1936 METAMS.
los. Mačiulis — oirminirskas,

906 Prescott St. Waukegan. III.
I Kužinskas — pirm. pagelbininkas, 

821 Prescott st., Waukegan, I1L

doriaus kaina “Keleivio” 
skaitytojams bus 25 centai.
(Tiems, kurie “Keleivio” 
neskaito, u ž Kalendorių 
skaitome 50c.)

1937 metų Kalendoriuje Sueina Gabr:s—nutarimų rast.

tilps daug Įdomiu straips- Emi!ija Kerr.agis-turtų rast. 
nių, visokių patarimų, nuro- 720 Vine Place, Waukegan, III.
Jymu kaip kas daryt ir dau- K _Xa,tiekui;a'?,— kasienu*., - i • r i i • 726 — 8th St., Waukegan, III.gybe visokiu rormulu bei , . .
receptų amatninkams, me- Jurgjg Petraitis> z. Gabris.
shanikams, ūkininkams, na- .. . .. . ’, . . Knygiai:mų savininkams, moterims R Dambrau-kas, J. Gauranskas.
:r Maršalkos:

Be to, bus aprašytos “Juo- G. Grinius, J. Skripka.
dojo Legijono paslaptys, Susirinkimai būna paskutinį nedėl-
kaip tie teroristai žudo žino- ^’.eni kožno mėnesio, i:00 v. po pietų, 

Liuosybes Svetainėje, kam p. 8th ir 
( Adams Sta., Waukegau. I1L

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemės?—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai. kaip Wellso “Pasaulio Istorija.” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai.” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija.” Boelsche’s “žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės “Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $2. Užsisakykit “Teisingą 
Patarėją.”

KELEIVIS
253 Broadway, South Boston. Mass.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuc musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

Mechaniški Plaučiai.

Kaip Žmonės Byli
nėjasi.

Prabylinėjo 8,000 litu, o su
sitaikė už 100 litų.

Čekiškė. Kaip seniau, taip 
ir dabar čekiškiečiai labai 
l’.kę bylinėtis. Dažniausiai 
bylinėjamasi dėl visai men
kų dalykų ir išleidžiama 
niekams gana stambios su
mos pinigų. Taip, pavyz
džiui, susipyko tarp savęs 
du artimi giminės už seną 
aplužusią arkliais javų ku
liamą mašiną ir pasidavė i 
teismą. Bylinėjosi apie 8 
metus. Buvo atsitikimų, kad 
abi pusės i teismą vežėsi po 
35 liudytojus. Ši byla kiek
vienai šaliai kainavusi po 
4.000 litu. Bet pagaliau su
sitaikė už 100 litų. Antroji 
byla nemažiau Įdomi už pir
mąją tokia: Vienas pareiš
kė savo kaimynui, kad ke-
lelis, kuriuo šis kaimynas *
važiuoja, eina per vieno šio 
žmogaus žemę, o turėtų eiti 
rubežiu. žmogelis aiškinosi, 
kad ir dabar šis kelelis ei
nąs rubežiu. Nesusitarė ir 
pasidavė teisman. Bylinėjo
si apie 5 metus. Nors tas in
teligentas bylą laimėjo, a- 
pie 300 ketv. medų žemės 
atsiėmė, bet abiem pusėm 
byla kainavusi apie po 3,000 
litu.

NEGALĖJO SUMUŠTI
ŽMOGŲ, TAI NORS
DVIRATJ SUDAUŽĖ.
Obeliai. Rugsėjo 26 d. Be- 

liuniškių kaimo jaunuoliui į 
Šedžiui važiuojant iš Rokiš-1 

į kio, iš užpakalio pradėjo ji 
vytis du Bučiunų kaimo chu
liganai, grasindami sumu- 
šią. šedys, matydamas gre
sianti pavojų, paliko dvira
tį ant kelio ir ėmė per lau
kus bėgti. Privažiavę chuli
ganai sudaužė dvirati Į ši
pulius. Turiu pažymėti, kad 
šioj apylinkėj chuliganai, 
norėdami sumušti, bet mies
te bijodami policijos, pa- 
saugo ant kelio, pasiveja ir 
sumuša. Panašių atsitikimų 
'•ia būna dažnai.

PALEISTAS ATOSTOGŲ 
KALINYS SUORGANI

ZAVO VAGIŲ GAUJĄ.
Bajorų kalėjimo kalinys

Arturas Ašmonas, kuris at
iko 6 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo bausmę, gavo vie
ną mėnesi atostogų iš kalė
jimo sveikatai pataisyti. 
Šias atostogas Ašmonas la
bai “produktingai” pralei-

ATLEIDŽIA DAUG DAR
BININKŲ.

Kauno mieste ir jo prie
miesčiuose vasaros metu 
veikia 10 limonado ir vais
vandenių dirbtuvių. Tose 
dirbtuvėse sezono metu dar
bo gaudavę apie 150 darbi
ninkų. Bet dabar sezonui 
pasibaigus, dirbtuvės darbi
ninkus atleidžia. Be to, apie 
50 neturtingu moterų lemo- 
nado pardavinėtojų neten-
k’Q rirsavvpr.imn........... K7VC lt - X i X ' ' «
Bendrai, žiemos metu mies
to beturčiams gyvenimas 
pasunkėja.

MĖGINA RAMUNĖLIŲ 
ŪKI.

Kėdainių apskrity dauge
lis ūkininkų jau pradeda 
nusigręžti nuo paprastų, 
mažai pelningų ūkio šakų ir 
griebias naujų, labiau pel- 
n:ngų. Taip. pav., daug ūki
ninkų augina cukrinius run
kelius, cukrinių runkelių 
sėklas ir kt. Gi paskutiniuo
ju laiku kai kurie ūkininkai 
pradėjo bandyti ramunėlės 
auginti vaistams. Visi su di
džiausiu susidomėjimu lau
kia šios srities ūkininkavi
mo pasekmių.

Išradėjas Rennels (kairėj) rodo d-rui Heddenui Clevelande 
savo išrastą aparatą, kuris palengvina žmogaus plaučiams al
suoti.

NEKUOMET NEUŽŠA- 
LANTIS EŽERAS.

Čekiškė, Kauno apsk. Pa
šilių kaimo lauke, gražio
sios Dubysos pakrantėje, y- 
ra gražus, apie 10 metnt il
gio ii- tiek pat pločio ežeras, 
ku! i vietos žmonės “Alka”

LIETUVOJ DYGSTA VIS
NAUJOS BAŽNYČIOS.
Kaunas. Žemaičių gatvėj 

jau keli metai yra statoma 
didžiulė “Prisikėlimo” baž
nyčia. Komitetas bažnyčiai•z *
statyti platina ir pardavinė-

KL N IGIN Ė M0K\ - 
KLŲ CENZŪRA.
Kaunas. Klerikalai briau- 

jasi Į visas gyvenimo sritis. 
Radiofone jau iškovoję pa
skaitų liaudžiai klaidinti,ja aukų pasus: kas duoda,.. . . A. . . ....

50 et., Į to pasą Įklijuojami ae i-s\sliprino ir filmų cen- 
grazioje vietoje. truputi----- ziiravimp. k,
aukščiau, kalnely, yra labai 
gražus pušynas, gi žemiai 
bėga sraunioji Dubysa. Iš 
kitų ousių žaliuoja gražio
sios lankos. Ežeras Įdomut 
tuo, kad. jis niekad neužša- 
la. Žiemą, nors ir labiausiai statvbos darbų 
Mia,' : _; ..
dengęs storo ledo sluoksniu kia, kokią “naudą” duoda 
—garuoja. Seniau šis eže- musu kraštui kiekviena nau

vadina. Ežeras yra labai
vietoje. Truputi ypatingi pašto ženklai. Ka- ?uraYin?®:. 

talikų laikraščiai skundžia- 
1 si, kad retai kas iš suaugu
sių perka tuos pasus. Kar
tais tik vaikų atbėga nusi
pirkti juos pas bobutes, ku
rios nuolatos riogso prie 

— mat, vai

kur jų atstovas 
jau Įleidžiamas. Pastaruoju 
laiku klerikalinė spauda su
sirūpino net mokyklų bib
liotekų turiniu. Ji reikalau
ja, kad prie švietimo minis
terijos butų sudaryta komi
sija, kurioj butų ir kunigas.

1--' bet ežeras vietoj apsi- kų protas dar gerai nesuvo- pita komisija turėtų tikrinti
mokyklų perkamas 

knygas ir sudarytų leidžia 
mokyklos bibliotekosevar buvo daug didesnis, bet ja bažnyčia. Bažnyčių pas m Y. m.°KyKios bibliotekose 

dabar jau smarkiai savo iš- mus devynios galybės; dau- laikyti knygų sąrasą. Anot_i. i. __  _  j. □. - . - . k lankčiu mnkvkln

KIEK LIETUVOJE YRA 
GYDYTOJŲ.

Šiuo metu visoje Lietuvo- 
vo yra 788 medicinos gydy
tojų, kurių 727 yra Didžio
joje Lietuvoje, ir 61 yra 
Klaipėdos krašte. Veterina
rijos gydytojų yra 118, dan
tų gydytojų — 484, farma
cininkų — 642, farmacijos 
magistrų bei daktarų — 2,

Žemaitijoj Pasirodė 
Plėšikų.

vaizdą keičia, nes pradeda gumas ju stovi apytuščios klerikalų spaudos, mokyklų 
užslinkti. Ežere vanduo la- beveik visą sąvaitę, tat kam vedėjai neturėtų pirkti mo- 
bai švarus, priėjus arti, vi- statyti naujų bažnyčių, kur kyklai knygų savo nuoziu- 
dury matyti apie kumščio pumpuojama į lankytojų ra- , .. kunigenų lėniIzia-
didumo 9 skylės, iš kurių galvas tiek nesąmonių? mas klerikaliskas ir tasistis- 
smalkiai veržiasi j viršų ' w^„ol- t„„u~ilc kas k»y?as-

io. Jis tuoj nuteko i Klai- chemiku, vaistininku ir pro- 
pedą ir čia suorganizavo va- viz01.į 234 provizoriu 
gių gaują. Su savo sėbrų pa- padėjėjų — 390. o felčeriu 

jęs visai trum- vra 21G?
gaują

gelba jis spėję 
ou laikotarpiu Įvykdyti 
30 vagysčių.

net

LAISVAMANIU DRAU
GIJA PAPILĖJ.

Papilė, Šiaulių apsk. Pa- 
piliškiai pažangieji ūkinin
kai padarė nutarimą Įsteig
ti Laisvamanių Etinės Kul
tūros Draugijos Papilės sky
rių. Nutarimas pasiųstas 
centro valdybai Įregistruoti. 
Pažymėtina, kad steigėjai 
visi apsišvietę visuomenės 
patikimi žmonės.

Apylinkėje daug kas pa
geidauja, kad Lietuvoje bu
tų Įvesta civilinė metrikaci
ja, nes jos nesant, susidaro 
sunkumų susitvarkyti šei
mynini gyvenimą. Tuo rei- 

papiliškiai 
vidaus reikalų mi- 
prašymą.

Gydymo Įstaigų yra 66, iš 
kurių 58 yra ligoninės ir 8 
sanatorijos. Visose ligoni
nėse yra daugiau, kai 3,000 
lovų.

Lietuvoje yra

kalu kai kurie 
nusiuntė 
nisteriui

KRUOPIUOSE ATBUDO 
LAISVAMANIAI.

Kruopių laisvamanių sky
rius galų gale atbunda iš 
miego ir pradės veikti. Šių 
metų spalių mėnesio 11 die
ną šaukia visuotini narių 
susirinkimą, rinks naują 
valdybą, revizijos komisiją 
ir ims daugiau rūpintis sky
riaus einamaisiais reikalais, 
kapinių tvarkymu ir kitkuo.

APIE ROKIŠKI ATSIRA
DO VAGIŲ.

Atėjus rudeniui. Rokiškio 
apylinkėje atsirado vagių. 
Rugsėjo 18 naktį pavogta 
dvi karvės pil. Kaušakio, 
Krilių kaimo, Kamajų vai. 
ir pil. Didžgalvio Kamajų 
miestelio.

Kraupių kaime, Kamajų 
vai., rugsėjo 15 d. pil. Bara
nauskaitei nakties laike se
klyčioje atplėšta skrynia ir 
išvogta rūbai.
IŠNIEKINO BAŽNYČIĄ...

Ugnionai, Raseinių apsk. 
Čia bažnyčioje per pati pa
kėlimą sakramento, keli as
menys paleido pro bažny
čios langą akmeni. Policija 
tuos asmenis sulaikė, vedė 
kvotą, bet kaltininkai nebu
vo išaiškinti. Tur būt buvo 
geri tautininkai. '
PARDUODU LIETUVIŠ

KUS BALANDŽIUS.
• _  Juodcnlviaf, rud

galviai, geiton- 
galviai ir balt
galviai Brisiu n- 
čiu į visu dali? , 
Suvienytu Valsti 
jų ir į Kanada 

GEO.
BENDORAITIS 
520 Wil»on St.. į 

Waterbury, Conn.

r

7-^. M.-. l
'Smarkus ištrynimas 
malonumas ir palengvini-į

mas kuomet muskulai 
geliami.

PAIN-EXPELLER
žinomas lietuviu šeimoms 
jau per tris gentkartes.

-t, r

Aną syk Plungės vals.
Alksnėnų kaimo gyventoja 
Em. Mideikienė važiuota 
grįžo iš Plungės namo. Ke- .. 
lis kilometrus pavažiavus “&aB-
Mideikienę pasivijo trv< adciy/fc
mktadariai korip m<Ver> NEGALĖDAMI APSIVES- mktadanai, kane Tt ABUDU NUSISKAN.
apkūlė ir atėmė 13 litų. 

Veik tuo pačiu metu ke-

ežerą laiko stebuklingu, n darbiai stovėdami turga. 
io vandeniu gydosi Įvairias vietėj s’u ki,.viais piuklJi3)

jieško darbo, laukia, gal 
kas pašauks malkų supiaus- 
tyti; už butą mėnesiais ne
mokėta; vaikai liguisti, api
plyšę, basi, murzini, pusal-

Pa- 
veikslais

DINO.
veik tuo pačiu metu ke-, Tonnnln kaimp Šroriaai

tnri banditai Pakeriu kaime 1- }.n1^ Kdim®» kam. Tuo tarpu tokių seimutun banditai rakeiįų kaime valsčiuje, buvo liūdnas įvy- atątnVpą.ninU.is naAaimv- 
Plunges vals. išdaužė P. Du- kis Merginos tėvams nelei-
būrio gricios :angus ir su- ūžiant dukteriai tekėti už 
lindę į vidų grąsindami biednesnio pasirinkto vaiki- 
ginklu, reikalavo atiduoti no> jje įvažiavę valtim eže- 
pimgus Duburys issigan- ran abu pasiskandino, 
dęs, atidavė 100 litu ir 35 ----------------------------------
rusu aukso rublius. Pikta-322 vaisti

nes, 17 vaistų sandėlių, 8 dariai pabėgo, 
vaistų laboratorijos ir kelio
lika Įvairių ligų gydymo 
ambulatorijų.

Daugiausia gydytojų ir 
gydymo Įstaigų yra Kaune. Akmenė, Mažeikiu apsk. 
Tačiau paskutiniuoju metu §į pavasari akmeniškiams 
gydymo Įstaigų tinklas pra- įšmito blogai žiemkenčiai 
dėtas smarkiai plėstis ir pro- ;avai> todėl daug kas išarė ir 
vincijoje. Naujos ligoninės -ėjo vasarojų, tikėdamiesi
statomos savivaldvbiU ii '.•z. V t X 1 1 VZ. ll 1 1.' Tžzx> MAOZX*xt ------------- ----- ------ ----- - urt i'.rsain
valstybės lėšomis. Taip pat jįeuus ir ūžėjus dideliems 
paskutiniuoju metu jau n karščiams, viskas išdegė, 
gydytojai pradeda daugiau Kuliamosios mašinos turėjo 
apsigyventi provincijoje. darbo per pusę mažiau, kaip 

Tsb. praeitais metais. Ūkininkai 
bėdavoja, kaip reikės sam
diniams ir valstybiniams 
mokesčiams pinigų surinkti.

MAŽEIKIU APSKRITY 
BUVO PRASTAS 

DERLIUS.

APIE KRETINGĄ TRŪK
STA VANDENS.

Gargždų apylinkėj, Kre
tingos apskrity, labai trūks
ta vandens.

Šio rudens pasėtiems ru
giams labai pakenkė saus
ra. Aukštesnėse vietose žel
menys visai išnyko ir liko 
pusplikės dirvos. Palijus 
prisieis atsėti.

Jaučiama didelė stoka
vandens žmonėms ir gyvu- “ 
liams. Kai kurie veža van- į 
deni iš tolimesniu kaimynu.

L'ruguay’ans Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

Naujoji Banga’'
Išeina dn kartu per mėnesi. Lai

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

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

C. Paraguav No. 1480,
MONTEVIDFO VRUGUAY.

VISŲ ŽINIAI.
L'ž visokios rųšies smulkios pa- 

sigarsinitnus, kaip tai: pajieško- 
jimus apsivedimų. įvairius prane
šimus. pardavimas. pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį.
“Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c
117 ŽGd?, ĮgclrirĮant nnioūL-ęiimiifl

apsivedimų. kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį. 
"Keleivio“ prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc už žodį.

Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.

Jeigu norit, kad apgarsinimas Į 
arba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
253 BROADMAf

SOUTH BOSTON. MASS.

---------- ' į

atstovės-moterįs pas kaimy
nes skolinasi bažnyčios sta 
tybai. Iš tikrųjų, dar smar
kiai mus plaka tamsumo 
rykštė.

Kita nauja bažnyčia sta
toma Šančiuose, trečia — 
Liudvinavo j.

SVARSTYS CIVILINĖS 
METRIKACIJOS KLAU

SIMĄ...
Kaunas. Kai kurie laik

raščiai paskelbė žinią, kad 
senai sumanytas Įvesti civi
linės metrikacijos Įstatymas 
pateks Smetonos seimui 
ir bus čia svarstomas, nors 
ir nežinia, kokia forma. 
Svarstymas užtruksiąs il
gesni laiką, nes jis apimsią: 
daug paragrafų ir teisiniu 
klausimų.

Dabar ką tik iirjo it po apačios

Nauja Lietuviška

BIBLIJAI
SATYROJE !*

miera Biblijos 5’/zx8 colio*, turi 3S2 
poslapius ir 379 paveikt i- liu*. Laimi 3& 
Įdumi ir naodinza Liekanai vpatai. J; 
Žmogus skaitydamas šia Uih.ija ir Ir- j 
m y damas j paveikslėlius. <kutie per- *' 
stato k&3 buvo pirm sutveri-ne svieto į 
ir iki užgimimui Kristaos). už/.ih vi- J jui savo vargus ir užiau2«:s j J
kia kniga igijo. jam I—■ troooi ik- 
mos vakarai

Norinti gaut šia lUolija. i?

PAPILY UŽMUŠĖ ŽMO
GŲ IR ĮMETĖ I ŠULINĮ.
Rugsėjo 21 d. atrasta vie

name Papilio šulinyje pa
skenduolis. Pasirodo, kad 
tai buvo pil. Remeikos lavo- 

• nas, kuris pirma buvo už
muštas. o po to Įmestas i šu- 

i lini. Ryši su tuo suimta keli 
I Papilio miestelio asmenys.

Kalėdinė
E KSKV RSI.! A

Į LIETUVĄ
LAIVAI IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO:

EUROPA ........................ Gruodžio 5
NEW YORK ................. Gruodžio 10
HAMBURG .................. Gruodžio 15
BREMEN ........................ Gruodžio 16
Greiti traukiniais prie pat laivo BREMEN ir 
EUROPA Bremerhavene užtikrina patogią kelio

nę į Kauną. Patogus geležinkelio susisiekimas iš
Hamburgo.

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba
252 BOYI.STON ST. BOSTON. MASS.

HAMBURG-AMERICAN LINEV
NORTH GERMAN LLOYD ryr

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 aiškiai suprasti Dievo buvimą.

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

253 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

i

Ii- Ji 
dąs JĮ
nių Į*

Imif.

a< ba regist.'uotarr.c l.». z

255 Broadway, 
Sc. Boston. Mass

“KELEIVIS” ■—>3

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir 
MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir 
Kultūrinės minties pastangomis bei laimėjimais, 
pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.
Sekti šių dienų MOKSLINĮ bei KULTURINĮ 
PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinka
mą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus 
informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progre
su, už jį kovotų ir jį ugdytų.

Lietuviai teturi tik vieną toki tobulą informatorių 
apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuo
sius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pa
stangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNA
LAS KULTŪRA.
KULTŪRA yra populiarus Mokslo, Visuomenės ir 
Literatūros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruo
tas. išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS, norįs pažinti naująją lietuvių li
teratūrą, neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, 
kaip KULTŪRA.
KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia 
laisvą mintį ir kovoja su reakcija.
KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos gyveni
mą, todėl tikrai kultūringas Amerikos lietuvis, ne
gali apseiti be KULTŪROS žurnalo. Kaina Kul
tūros žurnalo labai prieinama:

AMERIKOJE visiems metams tik $3.00. 
Lietuvoje, tik $2.00.

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 
KULTŪROS ŽURNALAS 

Tilžės gatvė 133. ŠIAULIAI. Lithuama.

U
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MASINIS MITINGAS PA
SMERKĖ TAUTININKŲ

DIKTATŪRĄ LIETUVOJ.

DRAUGIJŲ ATSTOVŲ 
KONFERENCIJA.

Milžiniškas susirinkimas su
dėjo apie $113.00 kovai su 

fašizmu..
Bostono ir apylinkės lie

jai priešingi Lietuvai, nes iš 
vienos pusės čia jiems nepa
tinka tautininkų diktatūra, 
o iš kitos pusės — katalikų 
kunigų klerikalizmas. “Pro- 
testonai nekenčia Romos 
katalikų bažnyčios kaip vel
nias savo motinos,” sako

Susiorganizavo Amerikos so Bostono Apskritis, o to
Lietuvių Kongreso Bostono apskričio komitetas bus ži

nomas kaip ALKBA. Komi
tetas.

Apskritis
Pereita nedėldieni South 

Bostone buvo Bendro Drau
gijų Komiteto sušaukta kon
ferencija Lietuvos laisvei 
ginti. Delegatai susirinko 
nepaprastu punktualumu. 
Kaip 10 valandą ryto visi 
jau buvo savo vietose. Kon
ferencijos vedėju buvo iš
rinktas drg. V. Aniesta. io 
padėjėju — Karsonas, sek
retorium — Michelsonas.

Iš mandatų pasirodė, kad 
delegatų šiai konferenciiai 
išrinkta arti 100, tačiau kai 
kurie negalėjo pribūti: at
vyko 87 delegatai, kurie at
stovavo iš viso 49 organiza
cijas su 7,700 narių.

Neskaitant SLA., LDS., 
LSS., ALDLD. ir kitu kuo
pų, konferencijoj dalyvavo 
da šios pašalpinės draugijos 
ir kliubai:

1. Lietuvių Amerikos Pi
liečiu Kliubas iš Gardnerio.

2. Lietuvos Sūnų Draugy
stė iš Gardnerio.

3. Lietuvių Ūkininkų Są
junga iš Stoughtono.

4. Penkios draugijos iš 
Nonvoodo.

5. Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Draugija iš Lowellio.

6. Lietuvos Dukterų ir Sū
nų Draugija iš So. Bostono.

7. Draugystė Lietuvos Su- 
nu ir Dukterų iš Lvnno.

Teritorija, kurioj veiks ši- Bostono Jr
ta organizacija,, \a< insis. tuvį„ draugijų Bendras Ko- kalbėtoias 
Amerikos Lietuviu Kongre- • ‘ KdlDew)Jab-nntetas pereitą nedeldienį Nurodęs, kaip tautininkai 

bu\o suruosęs piakalbas apšmeižė pasaulio akyse lie- 
Lietuvos klausimu, žmonių - ‘

Komitetan išrinkti: I. 
Kubiliūnas, B. Kontrimas. 
Barčienė, J. Virbickas, S. 
Michelsonas. A. Dambraus
kas ir V. Aniesta. Visi iš Bo
stono, kad lengviau ir spar
čiau galėtų veikti.

Kolonijose kuriasi vieti
niai komitetai, kurie veiks 
ant vietos savo iniciativa 
arba ALKBA. Komiteto nu
rodymais.

Priimta ir konstitucija, 
kuri bus naskebta vėliau

prisirinko tiek, kad užsi
kimšo visos angos ir laiptai, 
ir keli šimtai da turėjo grįžti 
atgal, nes i vidų jau nebe
tilpo. Tokio milžiniško su
sirinkimo South Bostono 
Lietuvių Salė, turbut, da ne
buvo mačiusi.

Pirmutinis kalbėjo A. 
Bimba. “Laisvės” redakto
rius iš Broooklyno. Jisai aiš
kino fašistinės diktatūros 
Lietuvoje žiaurumą, ypatin
gai pabrėždamas kruviną 
tautininkų kovą su Lietu-

tuvių tautą, skelbdami vie
šai oficialėj savo spaudoj, 
kad musų tauta da šiame 
dvidešimtame amžiuje ne
santi “pribrendusi” savo 
kraštą valdyti, kad jai esan
ti būtinai reikalinga dikta
tūra, ir pažymėjęs, kaip ši
tas neteisėtas diktatūros re
žimas lupa iš ūkininkų mo
kesčius, kuriuos eikvoja ne
dorai savo propagandai 
tarp Pietų Amerikos lietu
vių ir tuo pačiu tikslu jau 
ruošiasi net Brooklyne leis
ti dienraštį, kalbėtojas per-

Kas rado P. Žvingilienės 
piniginę?

Pereitą penktadienį, 30 
spalių, P. Žvingilienė-Mice- 
vičienė pametė “paketbu- 
ką” su pinigais, keliais žie
dais, bankine knygute ir vi
sokiais dokumentais. Ji iš
metė tą “paketbuką” sėsda
ma į automobilį ties “Kelei
vio” namu. Žmonės matė, 
kad jį pakėlė ir nusinešė vi
dutinio ūgio moteris, kuri 
išrodė kaip lietuvė.

Taigi kas jį rado, p. Žvin- 
gilienė-Micevičienė prašo jį 
grąžinti ir žada duoti užtai 
dovanų. Pinigų buvę ne
daug ir ji netiek daug apie 
juos paiso; bet jai svarbus 
tie dokumentai. Taigi mote
ris, kuri juos rado, prašoma 
atnešti juos į D-ro Kapo
čiaus ofisą, kuris randasi 
“Keleivio” name.”

RUIMAS, ženutai porai, arba mergi
nai, studentei. Vieta graži ir arti 
prie karų. Matyt gali vakarais nuo 7. 
Subatom ir nedėliom bile laiku.

A. S., 21 Dunlap Street,
Dorchester, Mass.

PARSIDUODA
STUBA IK GARADŽ1US.

6 kambarių stuba ir garadžus, arti 
prie miesto, bažnyčių ir gatvėkarių. 
Geras pirkinys. Klauskit plačiau: (1 

26 Arthur St., Montello, Mass.

PIANO LEKCIJAS
duoda suaugusiems ir jauniems 

VALENTINA MINK1ENĖ. baigusi 
New England Muzikos Konservatori
jų. Adresas toks:

73 EAKRAGLT Kl)., SO. BOSTON.
Tel. SOUth Boston 3371.

GYDYTOJŲ ADRžiSAI

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandas: 2-4 ir 6-3 

Nedėliomis ir šventadiei lala 
nuo 10 iki 12 ryU.

27b HARVARD STREET 
kamp. Inman st arti Uent.-.U ake, 

CAMBRIDGE. MAS:..

nuli olų? pocavuua , _ , . . , . p ... v. ccmuucį, PetTUl Samukui V TU SVUT-
Darbo pradžiai Gardnerio skaitė porą rezoliucijų, ku-jbus laiškas nuo jo giminių

iš Chicagos. Pasiimkite iš 
“Keleivio” ofiso.

uaroo pradžiai u aro nerio ... . o ,, .. , • •
Lietuvių Amerikos Piliečių 'ėjusią Suvalkijos ukinm- rios užgirtos karščiausiu 
Kliubas paaukavo $5.00. Be by lą n perskaitę vardus pritarimu. (Tos rezoliucijos 
to, delegatai nuo savęs su- n. Pax ai tų ūkininkų, ku- telpa šiame “Keleivio” nu- 

‘ apie $10 ir apie $10 Ii- mery» kitoj vietoj.)
Kalbų pertraukose ir pa

baigoje dainavo Laisvės 
Choras, vaikų chorelis “At
eities Žiedas” ir vyrų grupė. 

Ūpo pakilimas publikoj

metė apie $10 ir apie $10 Ii- ;™os kar<> teia™.as su«Tudo 
ko nuo konferencijos pietii. ;K?t01^0n* palikdamas ver- 
taip kad ižde iš karto pasi lkl
darė jau apie $25.

Ta patį vakarą surengtos
bendros prakalbos buvo di- 
džiausis pasisekimas.

Republikonai draudžia 
laisvos minties knygas.
Šiomis dienomis Nevv 

Yorke buvo išleista premi
juota knyga “Green Pastu- 
res” vardu. Literatūros 
draugija pripažino ją pir
mos rūšies kuriniu visais 
žvilgsniais ir jos autorius 
gavo $10.000 dovanų. Ta
čiau Cambridge miesto kny-
gynas nutarė neįsileisti, ne 

H. P^K. Vytauto Draugi- ji tikroj šviesoj parodo Ro- 
,5 «« mos kataiįkų kunigus ir jų

gyvenimą. Tai esąs įžeidi
mas katalikų tikybos. Rei
kalavimą ją uždrausti pa
davė republikonų politikie- 
lis Russell Wood.

ja iš So. Bostono.
9. Penkios draugijos 

Stoughtono.
10. South Bostono Pilie

čių Kliubas ant Broadvvay.
11. Sentvnios draugijos ir 

kliubai iš Haverhiilio.
12. Bridgevvaterio Pilie

čių Kliubas iš Bridgevvate
rio.

13. Šv. Petro ir Povilo 
Draugija iš Nashua. N. H.

14. Lietuvos Sūnų Drau
gija iš Cambridge.

15. Lietuvos Šunų ir Duk
terų Draugija iš VVorcester.

16. “Birutės” Draugija iš 
Montellos.

17. Šv. Roko Draugija iš 
Montellos.

18. Vienybės Draugija iš 
Montellos.

19. Šv. Juozapo Draugija 
iš Hudsono.

20. A. L. Pašalpos Drau
gija iš Peabody.

21. Lietuvių Balso Drau
gija iš South Bostono.

22. L. L. Paselpinė Drau
gystė iš Hudsono.

23. Šv. Juozapo Draugija 
iš Maynardo.

23. Nuo įvairių masinių 
organizacijų buvo keliolika 
kuopų.

Konferencijai susitvar
kius, Michelsonas 
trumpą referatą.

įs

įančias moteris ir vaikus 
be tėvų ir maitintojų.

Antras kalbėjo Jonas 
Krukonis, kuris buvo pak
viestas adv. Bagočiaus

PIGIAI PARDUOSIU
3 saliunai parsiduoda

se, vienas Brightone, 2 
ne. Kreipkitės pas

R. J. VASIL
409 Broad»ay. So. Boston,

buvo pasSa-'k“vo.neaPs?komaį kiĮ liuT 
dija ir gausios aukos kovai 
prieš fašizmą. Iš viso buvo

ton. Bagočius buvo pasiža
dėjęs kalbėti, bet negalėjo 
dalyvauti, nes svarbus rei
kalai jį pašaukė kitur. Bet 
Jonas Krukonis irgi neblo-|
gą pasakė prakalbą. Jis bu- Radio programas,
vo pirmutinis Lietuvos ar- Ateinantį nedėldieni, Bo-
mijos savanoris, gynė savo stono lietuvių radio progra- 
kraštą nuo bermontininkų, ma bus tokia:
paskui laisvoj Lietuvoj mo-i 1. “Cambridge Lietuvių 
kytojavo, bet įsigalėjus te- Ensemblis”; 
nai tautininkų diktatūrai i 2. Bridgevvaterio Jauni- 
buvo areštuotas ir varinėja- mo Choras po vadovyste 
mas iš vieno kalėjimo į kitą, Izabelės Jarmolavičiutės- 
o galų gale uždarytas į Var- Kugel; 
nius. Iš kalėjimo ištrukęs jis 3. Izabelė Jarmolavičiutė, 
ir Amerikon atvyko. “Pana- dainininkė iš Nonvoodo:

sumesta apie $113.00.

gerose vieto- 
South Bosto-

Mass

Parsiduoda Saliunas
South Bostone ant Broadwav, pui

ki vieta, geras pirkinys. Klauskite,
J. B. MIKALAUSKAS,

253 Broadvvay, So. Boston, Mass.

DIDELIS RUDENINIS-
BALIUS!

Rengia Hyde Parko Lietuvos Duk
terų ir Sūnų Draugyste, šeštadieny, 
I.apkričio-Nov. 7. 1936. nuo 7:30 vak. 
Lietuvių Svetainėje. E ir Silver Sts.. 
So. Bostone. Užimtos dvi svetainės, 
gro> 2 orkestros: Al Stevers viršuti
nėj, Frank Sudore—apatinėj. Bus 
skanių valgių ir gėrimų. Malonėkite 
atsilankyti, galėsite linksmai laiką 
praleisti; įžanga tik 25c.

Kviečia RENGĖJAI.

Telefoi,,) 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 \i.kare.
107 SUMMER STREET. 

LAMRENCE, MASi.

Buvo jaučiamas žemės 
drebėjimas.

Kai kuriose mokyklose 
Bostono apylinkėj seismo 
grafai pereitą sąvaitę rodė 
žemės drebėjimą už 3,400 
mylių. Manoma, kad žemė 
drebėjo apie Alaską, gal po 
jūrėmis.
$12,500.003 Technologijos

Instituto padidinimui.
Massachusetts Technolo

gijos Institutas nutarė pri
statyti d a 3 triobėsius prie 
dabar esamų tos mokyklos 
tumu. Šita statyba paim
sianti $12.500.000 kapitalo.

šaus likimo susilaukė ir kiti • 4. Ona Malinauskiutė iš
savanoriai, Lietuvos 
klausomybės gynėjai 
Krukonis. Daug jų 
bėgti Brazilijon bei Argen-j Pradžia 9:30 ryto. Klau- 
tinon ir dabar tenai kenčia sytina ant 830 kilociklių. 
didžiausi skurdą, o kiti, ku
rie nespėjo pabėgti, gavo 

už

nepri- Cambridge’aus ir Vincas 
,” sako Gedrimas iš Brightono pa

turėjo grieš mandalinų duetą.

i DR. J. LANDŽIUS
j Lietuvis Gydytojas.
• Valandos: Nuo 9 iki 10;

Nuo 2-4 po pietų,
Nuo 7-9 vakare.

• TAIPGI PRISKIRIA AKINIUS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- Į 
TYTOJAI. 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama.

326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 4618

A. J. ALEKNA
Savininkas Elood Sq. Hardware

Perkėlė savo biznį į nuosavą 
namą ir įrengė didžiausią ir mo
derniškiausią geležies daiktų 
krautuvę So. Bostone.

Taipgi užlaiko visokių pentų, 
sieninių popierų, plumbingų ir 
visokiausių geležinių daiktų. 
Pristatom tavorą į namus. Da
bar galėsime patarnaut visiems 
geriausiai ir prieinamiausią kai
na. Prašome visus užeiti reika
lui esant ir persitikrint, kad mu
sų tavoras geriausias visame 
Bostone. Adresas:
FLOOD SQUARE HARD- 

VVARE,
628 Broadway, prie 1 Street,

So. Bostone. Tel. S. B. 4148

DR. G. L. KILI. ORY
60 Scollay Sųuare. R<x o 22 

BOSTON Telef. Lafayet •:-• 2371 
arba Somerset 2044-1 

Specialistas Kraujo, įnirtų ir 
Nervų Ligų.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. tasdien 
Nedaliom, nuo 10 ryt. iki 1.

TeL So. Boston 2660. 

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTIS' AS

VALANDOS: Nuo 9 iki 1? dieną 
Nuo 2 ik 9 vak.
NED£LIt;4IS: 
iki 1 v. jo pietų 

tik aui i caru*.

Seredomia iki 12 dicią. 
Ofisas “Keleivio” tu na.

261 BROADWAY, tarp C Ir D et, 
SO. BOSTON, MASS.

LIETUVYS
OPTOMET RISTAS

Telefonas: 
toj f SOU-Boston 2712 

uuntnu'iV

SO. BOSTON, MASS.

L St. Liquor Store
Parduodam geriausius įvairių rūšių 

TONIKĄ, DEGTINĘ, ALĘ Ir VYNĄ
Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir 
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą rinkamu 
laiku.
J. L PAŠAKABNIS. O. D. 
447 Broaduay, So. Bostfn, M

fonema

J. V. STILSONAS KAL
BĖS SOUTH BOSTONE.

Ateinanti nedėldieni. 8 d. 
lapkričio, South Bostono 
Lietuvių salėj vakare kal
bės Juozas Y. Stilsonas iš 
Brooklyno. Prieš karą Stil
sonas buvo LSS. organo 
“Kovos” administratorius.
Už priešinimąsi karui jis 

patiekė buvo areštuotas ir nuteistas 
pabrėžda- kalėjiman. Kalėjiman iis at- 

mas, kad ši konferencija y- sisakė eiti, pasislėpė. Dabar 
ra sušaukta Amerikos Lie- jis buvo susektas, areštuo- 
tuvių Kongreso nutarimams tas ir pasodintas neatliktą 
vykinti, būtent, remti Lietu- bausmę atlikti. Bet ačiū ge- 
vos žmonių kovą už laisvę ir įų žmonių pastangoms jis 
vystyti kulturini darbą A- buvo išteisintas ir paleistas, 
merikos lietuvių tarpe. Kon- Taigi dabar Stilsonas papa- 
greso buvo nutarta, sako sakos savo pergyventus var-

7 kulką kakton, kam stojo 
teisėtą Griniaus-Šleževi-, 

čiaus valdžią ir nepritarė 
ginkluotam taut i n i n k ų 
smurtui.

Trečias kalbėjo S. Mi
chelsonas, “Keleivio” re
daktorius. Jo manymu, tau
tininkų režimas Lietuvoje 
yra neteisėtas, nes neturi 
tautos įgaliojimo ir laikosi 
vien tik žiauria ginklo jėga, 
vartodamas tam tikslui ka
ro stovį, karo teismus, kalė
jimus ir net žmonių šaudy
mą. Šitoks teroras netiktai 
slopina vidaus gyvenimą ir 
trukdo progresą, bet baido 
nuo Lietuvos Vilniaus kraš
tą ir Klaipėdos gyventojus. 
Jeigu Lietuvoje butų plati 
laisvė ir pavyzdinga tvarka, 
tai Vilniaus gyventojai ir 
patys norėtų grįžti prie Lie
tuvos. Nesišiauštų tuomet 
prieš Lietuvą ir Klaipėdos 
Kraštas. Dabar gi Klaipė
dos protestoniški gyvento-

BLINSTRUBŲ

Village G r iii
Maloni Vieta Pavalgyt ir Pailsėt.

VALGIAI SPECIALIAI PRIRENGTI.
GERIAUSI BOSTONE: KAINA STEBĖTINAI ŽEMA

Kas mylite gardžiai pavalgyt,
Užeikit pas Blinstrubą.

V AIDOVILIS-FLOOR SH0W
KARBARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNIS

Garsi Muzika. Draugiškos Vakaruškos Visiems Daug Smagumo. 
Kurie nori turėt tikrą PASISMAGINIMĄ,

UŽEIKIT PASISVEČIUOT PAS BLINSTRUBUS

Kampas D STREET ir BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Pokiliams. Vestuvėms. Namuose Vai
šėms ir Baliams. Specialiai kainos 
sumažinamos. Pristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak. 

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

195 L STREET.
SO. BOSTON, MASS.

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalius dokumentus 

317 E STREET 
(Kampas Broadway) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

ValanOsM: 10—2; f—S 
Sekmadieniai*: lt—IS.

3325 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8*33

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS. KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (utorage) už 

2 nuošimčiu nuo daiktų vertės.
1854 DORCHESTER AVE^

Arti Ashmont Stoties 
DORCHESTER. MASS.

Tel. TALbot 5208.

Tel. Univera >y >466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTIS '* 
ZALANDOS: »-« Ir 7-».

678 Massachusetts Avė.,
(TRIE CENTRAL S K' ĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

BAY VIEW 
į MOTOR SERVICE',

kalbėtojas, kad šitam dar
bui butų organizuojami ko
lonijose komitetai iš drau
gijų atstovų, o kai susidarys 
keli tokie komitetai vienoj 
apylinkėj, jie gali steigti to
kių apylinkių arba apskri
čių komitetus. Todėl kalbė
tojas siūlo konferencijai ap
svarstyti, ar yra reikalo or
ganizuoti šitokiu budu Bos
tono apylinkę.

Konferencija vienbalsiai 
pasisakė “už.“

Taigi įsikūrė Bostono a- 
nylinkės draugijų sąjunga, 
kurion įnėjo visų aukščiau 
paminėtų organizacijų at
stovai ir kuriai išrinktas iš 7 
narių komitetas.

gus. Prakalbų pradžia 
vakare.

7:30

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY,
SOI TH BOSTON. M ASS

Office Tel So Boston 9948.
Rc«. 251 Chestnut Avė., 
Jamaica Plain. Mass.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

SULLIVAN’S LIQUOR STORE
PROSPERITY MARKETE

295 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Puikiausios Rūšies 
PROSPERITY WINNER
TIKRA DEGTINĖ $1.25
100 Proof. 1 metų senumo kv.

Gėrimai Musų Specialybė.
SULLIVAN’S $1.49
PRIVATE STOCK—90 Proof kv. 
18 mėn. senumo, tikra degtinė.

Ištirta Vertė
Jeigu nenorite mokėt du sykiu, tai įsigykite 
gerą, gvarantuotą OIL BURNERJ.
Jus gausite daugiau vertės už savo pinigus. 
Mes turime geriausius OIL BURNERIUS į 
virtuves, seklyčias ir skiepus. Turime eksper
tą, kuris tinkamai įtaiso.

DUODAM IR ANT IŠMOKĖSIMO.
ROLAND KETVIRTIS & CO.

322 BROADVVAY, SOUTH BOSTON.
Telefonas: SOU-th R».tan 4619.

oeccee*3e»eococ«sosiseeoeo<9CscecosooieoseeososeieeeQOGM^

PROSPERITY ..... $1.19
GOLD RIBBON—90 Proof. kv.
1 metų sena. Sample pante 65c.

TIKRA DEGTINĖ ’ 98c
COLONIAL HOUSE. Pilna kv.

PROSPERITY 4-xxxx 
TIKRA RUGINĖ
100 Proof. Virš metų

. $1.59
sena. kv.

Sullivan’s Degtinė $1.65
Blended su 6 metų senumo. kv.

•
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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.GRADY'2m£oT S1
Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.

Teleph ioa 

So. Bo'ton
1053

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ •

----------------------- ENTRA—EXTRA! ------------------------
NARRAGANSETT — 90 Proof TIKRA DEGTINĖ

Kvorta $1.09 . Pusę Galiono $1.95 Galionas .... $3.90

ROMAS—90
Pante 75c.

proof $1.15
kvorta

BRANDY—V.
Pante 9Oc....................

O. . $1.39
Didelė bonka

GIN’Ė pilna kvorta 99c. Į VYNAS Pilna kvorta 50c. 
ALAUS — visokios rūšies—žemiausios kainos.

295 BROADVVAY, 
DYKAI PRISTATYMAS.

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOU-th Boston 9772

IR TROKŲ AGENT RA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automn ūlius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunag — savininkai.

Taisvmo ir demonstravimo rietą: 
1 HAMLIN STR1.7I1- 

Kamp. East Eigh h St. 
SO. BOSTON, MASS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrabus paruošia pagal reikalavimą. Laidoja ant visokių k jpinių. 

Kreipkitės jūsų nubudimo valandoje, mes duosime geriausią patar
navimą. Adresas:

258 W. BROADVVAY, SO. BOSTON, M/ SS.
Telefonas SOUth Boston 4486.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street,

Tel. Brockton 4110
Montello, Mets.




