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Milionai Darbininkų Gaus 
Seno Amžiaus Apdraudą.

Prezidento Rinkimų Kaip Veikė Kailiukų
Daviniai. Pramonės Raketas. Jurininkų. Kritiškas Momentas Ame-

ĮSTATYMAS PRADEDA 
VEIKTI ŠIĄ SĄVAITĘ.

Associated Press žinių 
agentūra paskelbė jau api-

____  pilnius prezidento rinkimų
, i davinius.

, Is kur Socialės Apsaugos, štai kiek kuris kandida- 
hondas ims pinigų senų dar-j^g jTa gavęs balsų:

„ _ bininkų pašalpai?Susilaukę 6o metu žmones —, . . ,.
gaus nuo SlO iki $85 pašai- , T,u.os. 'u?*

pos kas mėnesį. darbininkai ir ju darbda-
_. viai. Pirmais metais, tai yra, 

šią sąvaitę jau pradėjo pradedant ateinančio sausio 
suktis Socialės Apsaugos j diena, nuo kiekvieno už- 
mašinenjos ratai. Kiekvie- dirbto dolerio darbininkai 
na kompanija ir kiekvienas turės mokėti į tą fondą po 1 
atskiras biznieris, kuris sam- centą. Paskui tas nuošimtis 
do darbininkus, šią sąvaitę p0 truputį kils, iki pasieks 3 
gauna iš laiškanešių tedera- centų nuo dolerio. Tai bus 
lės valdžios “SS-4’ formos 1949 metais. Aukščiau per 3 
blankų. Tos blankos turi būt: nuošimčius nebus mokama.
'^pildytos ir sugrąžintos lai-,tįej< darbdavys turės 
skanėsiams iki šios subatos. pridėti nuo savęs. Taigi iš 
Kiekvienas biznierius ar. tu pinigu ir susidarys Socia- 
kompamia turi pažymėti to-|lės Apsaugos Fondas 

se, kiek jie----

Rccseveltas, d.
Landonas, rep.
I.emkė, faš.
Thomas, soc. .
Brouder, kom.
Colvin, prohib.
Aiken, soc-lab.
Iš viso iki šiol suskaityta 

43,404.777 balsai. Skel
biant šitas žinias, 8,407 dis-

Dabartiniu laiku Jungti-, 
nėse Valstijose streikuoja i 
apie 40,000 jurininkų ir uo
stų darbininkų. Apie 37,000 i ------
streikieriu yra Vakaruose ii SUSPENDUODA 1,500,000

rikos Darbo Federacijoj.Buvo sprogdinamos dirbtu
vės ir žudomi žmonės.
Šiomis dienomis New 

Yorke buvo sprendžiama 
zuikių kailiukų pramonės 
terorizuotoių byla. Du žv-

-~j90,606 dai, Louis Buchalter ir Ja- 
16.168,619 cob Shapiro, atrasti kaltais.

Jiem? gręsia 4 metai kalėji
mo ir po $20.000 pabaudos.

Zuikių kailiukų pramonė 
New Yorko valstijoj labai 
didelė. Ji padaro per metus 
$20 000,000 apyvartos. Tai
gi New Yorke susidarė ra- 

.... , , . . ketas tai pramonei pasi-
tnktai da nebuvo galutinių glemžti. Jis veikė “Protecti-

655.314
111.152
57,052
15.590

6,444

se blankose, kiek jie samdo 
darbininkų, ir paprašyti, 
kad valdžia paskirtų jiems 
eilini numerį.

Tai bus pirmas Amerikos 
žingsnis prie Socialės Ap
saugos, kuri turi du tikslu, 
būtent, apsaugoti didžiumos 
darbininkų senatvę ir, susi
laukus jiems 65 metų am
žiaus. paliuosuoti juos iš 
darbo, kad padarius vietos 
jauniems.

Sugrąžinus darbdaviams 
šitas blankas, tuoiaus seks 
kiti žingsniai. Lapkričio 24 
dieną per paštą pasipils 
“SS-5” formos blankos. .Jos 
bus skiriamos kiekvienam 
darbininkui. Tai bus apli
kacijos, kurias reikės išpil
dyt ir sugrąžinti iki 5 gruo
džio. Šitose aplikacijose 
darbininkai turės paprašyti, 
kad valdžia paskirtu jiems 
“sąskaitos numeri” (ac- 
count number). Sugražinti 
tas aplikacijas darbininkas 
galės kaip jam parankiau: 
jas galima paduoti laiška
nešiui i rankas, galima Į pa
štą nusiųsti, arba galima ir 
pačiam nunešti.

Tokių darbininkų, ku
riems šis Įstatymas pritaiko
mas, Jungtinėse Valstijose 
yra 26.000,000, o samdyto
ju. kurie juos samdo, yra 
3.000,000. Ir kiekvienas ju 
gaus aukščiau minėtu blan
kų.

Iki 1 sausio dienos visos 
šitos blankos bus jau sugry- 
žusios Į valdžios rankas ir 
nuo tos dienos jau pradės 
augti Socialės Apsaugos 
Fondas, iš kurio bus moka 
ma pasenusiems piliečiams 
pašalpa, susilaukus jiems 65 
metų amžiaus

Bet pašalpa bus mokama 
ne tuojaus, o nuo 1942 metų 
sausio 1 dienos. Seniai gaus 
nuo $10 iki $85 per mėnesi 
žiūrint kiek kas uždirbdavo 
ir kiek jo bus i Socialės Ap
saugos Fondą Įmokėta

Kad gautų pašalpą, žmo
gus turės būt išdirbęs nors 
viena dieną kiekvienais me
tais per penkeris metus, pra
dedant nuo 1937 metų. Ir 
1942 metais jo “algos są
skaita" turės parodyt, kad 
per tuos penkeris metus ji 
vra uždirbęs nemažiau kaip 
$2,000.

Namų tarnautojai, farmų 
darbininkai, jurininkai, val
džios tarnautojai ir visokių 
tikybinių Įstaigų tarnauto
jai i šitą Socialę Apsaugą 
neįeina. Gelžkeliečių ji taip 
gi nesiekia, nes jie turi at
skirą senatvės apsauga.

Kokiu kur darbi-budu ir 
minkai turės tuos nuošim
čius mokėti?

įstatymas reikalauja, kad 
kiekvienas darbdavys, iš
mokėdamas savo darbinin
kui algą, nutrauktų nuo ios 
reikalinga nuošimti, pridė
tų kitą tiek nuo savęs, ir mė
nesiui pasibaigus pristatytų 
valdžiai.

Pinr.utinė tokia mokestis 
urės būt inešta iki ateinan

čiu metu 28 vasario. Tai bus

davinių raportavę. Spėja 
ma, kad suskaičius visus 
baisus, da apie 2,000,000 
balsų prisidės.

Šiais rinkimais nepapras
tai nukrito socialistų kandi
dato Thomaso balsai. Ketu
ri metai atgal jis gavo apie 
800,000
vos 111

apie 4,000 Atlanto pakrašty,; 
Rytuose. Jurininkai- reika
lauja trumpesnių darbo va
landų, geresnio atlyginimo 
už darbą ir samdos punktų 
kontrolės. Unijos viršininkai 
šito streiko nepripažįsta ir 
jis vi a apskelbtas per jų gal
vas. Todėl kai New Yorke ir 
kituose Rytų uostuose juri
ninkai apleido laivus, tai 
unijos viršininkai ėmėsi 
streiką laužyt, statydami 
streikuojančių vieton kitus 
jurininkus. Ir jie sako, kad 
randasi tokių, kurie sutinka

Gal ne visiems yra žino- 
NARIŲ. ma, dėl ko tos unijos buvo
——— suspenduotos ir kas jas su-

FJoridoj susirinko konyen- spendavo, taigi reikia kelia- 
cija, bet 10 didelių unijų tą žodžių apie tai pasakyti.

neturi balse.
Šį.panedėlį Tampos mie

ste, Floridoj, atsidarė meti
nė Amerikos Darbo Federa
cijos konvencija, i kurią y- 
ra atkreiptos viso krašto 
akys. Nes nuo šitos konven
cijos prigulės, ar Federaci
ja skils, ar ne.

Dabartiniu laiku yra su
spenduota 10 didelių unijų, 
kurios turi apie 1,500,000

dirbti. Streiką veda kairysis na9M> h’ konvencijoj jos ne- 
unijos sparnas, Federalė tun savo. delegatų, nes joms 
valdžia stengiasi streikuo-

mpnpon ulo-sis.„.j----
metų 1 sausio 
pensijos tiems, 

ie bus susilaukę 65 
amžiaus.

Kas turi 65 metus jau da
bar, tas i pensijos Įstatymą 
neineina.

Bet kas bus su tais, kurie 
šdirbs keliolika metų, pas
kui bus atleisti iš darbo ir 
neteks algų? Ar jiems bus 
mokama senojo amžiaus ap- 
drauda, ar ne?

Įstatymas sako, kad to
kiems nebus mokama, nes 
valstijos turės tokius šelpti 
kaip bedarbius. Vadinasi, 
jie irgi bus šiaip taip aprū
pinti. Federalė valdžia i ši- 
’ą nesikiša. Ji tvarko tiktai 
-enojo amžiaus apdraudą.

194? 
prasidės

iau 
ku

rnėtu

Kardinolas Gavo Ak
menų iš Minios.C-
Šiomis dienomis Vokieti- 

:oi lankėsi Italijos užsienio 
eikalu ministeris Ciano (iš 

"ark: Čiiano). Kai jis nuvy 
ko i Miuncheno miestą, tai 
Romos katalikų kunigai te
nai surengė jam iškilmingą 
naradą. kurio vidury važia 
vo automobilium ir patskar- 
dinolas Faulhaber. Yažiuo 
’ant jam per miestą su di
dele pompa, iš minios pasi
pylė akmenys i jo automo 
biliu. Tas buvo baisus smū
gis klerikalų prestyžui. Kas 
popiežiaus atstovą bombar
davo, tikrai nežinia, bet 
spėjama, kad tai buvo Hit
lerio šturmininkų darbas 
nes policija nieko nesuėmė

ve Fur Dressers’ Associa- 
tion'o” vardu. Kaip to rake- 
to vardas rodo, jo tikslas 
buvo neva saugoti tos pra
monės reikalus. Norėdamas 
pasinaudoti ta “apsauga." j 
kailiukų dirbtuvės savinin
kas ar savininkai turėjo isi-

balsų, o šįmet — ingyti i ta “nrotective asso- 
. . J0-- Jmgu da kiek Hation’ą.” Įsirašymo mo- 

r prisidės, tai vistiek 800,-į buvo $109
000 jau negalės pasiekti. Kas atsisakė įsirašyti iš’

Kodėl už Socialistų Parti-, užmokėti $100, prieš tą tuo- 
1OS„ kandidatą šįmet taipjjaus prasidėdavo teroras. 
rn^a'1balsų. _ . j Pavyzdžiui, tūlas laikas at- 
, tūkstančiai gai kaiiiuku išdirbėjas Sa-
iarbinmkų ir pažangių in- j mUel Nisselbaum, kurio 
ehgentų, kurie visuomet dirbtuvė randasi Glevers- 
lalsuoja už socialistus, šį- \riHej, N. Y.,
met atidavė savo balsus už

JAPONAI UŽMUŠĖ 270 
“BANDITU.”

Japonijos valdžia giriasi 
kad jos baudžiamieji pulkai 
Mandžurijoj per spalių mė
nesį užmušė 270 “banditų” 
ir 14 paėmė nelaisvėn: be 
to, išgelbėję 76 belaisvius, 
kuriuos “banditai” laikė su
ėmę. Japonai “banditais” 
cadina kiniečius, kurie veda 
partizanu karą prieš juos.

jancius su laivų kompani
jomis sutaikyt.

$160.000.000 PAŠALPAI 
KAS MĖNESĮ.

Bedarbių šelpimo admi
nistratorius Hopkins patie-

atimtas balsas.
Konvencija turės išspręs

ti, ka su tomis unijomis da
ryti. Yra galimi trys keliai:

1. Konvencija gali su
spendavimą nuimti ir už
baigti visus nesusipratimus.

2. Ji gali suspendavimą 
palikti kaip yra ir paskirti 
komisiją deryboms su šu

^ooseveltą, kad neįleidus i 
Yvashingtoną reakcinės piu- 
tokratu (republikonų) pav
ijos kandidato Landono.

Dar Tūkstančiams 
Pakeltos Algos.

Pereitam “Keleivio” nu- i 
merv jau rašėm, kad Roose-! 
veltui laimėjus rinkimus, 
milioninės korporacijos pra
dėjo kelti darbininkams al
ias. turbut bijodamos, kad 
unijos dabar nepradėtu 
streikuoti. Šiomis dienomis 
Eastman Kodak Co. Ro-
hestery paskelbė išmokė

sianti savo darbininkams 
$2.220.000 kaip dali savo 
pelno. Yellovv trokų ir busų 
kompanija Pontiac'e, Mich.. 
nutarė pakelti savo darbi
ninkams 5 centus i valandą, 
budimo pramonei irgi pra
dėm kilti algos. Laikraščiai 
sako, kad Lasvrence’o mies- 
e 26.300 audėjų algos paki- 
o $40,000 i sąvaitę.

FAŠISTAI SUNAIKINO
KOMPOZITORIAUS

PAMINKLĄ.
Žinios iš Vokietijos sako, 

kad Leipcigo mieste fašistų 
valdžia liepusi sunaikint' 
garsaus kompozitor i a u s 
Mendelssohno paminklą, 
tęs Mendelssohnas buvo žy
das. Viso pasaulio muziko? 
diegėjai gerbia to kompozi
toriaus vardą, visai nesi 
klausdami, kokios jis buvo 
tautos. Bet kitaip yra su Vo
kietijos fašistais. Niekinda
mi žydus, jie negalėjo žiu- 
ėti į paminklą, kuris skelbė 

žydo garbę.

gavo paragini
mą įsirašyti į tą “apsaugos 
draugiją imžsimokėti $100. 
°araginimą jis atmetė, pa
uškindamas neturįs pinigų. 
Tuoj jo dirbtuvėj pradėjo 
sproginėti bombos. Viena 
bomba buvo tokia didelė, 
kad suardė dirbtuvę.

Teroras buvo vartoja
mas prieš visus, kas tik atsi
sakė užmokėti tam raketui 
$100 į metus. Buvo grasina
ma net mirtimi. Telefonu 
kas nors pašaukdavo tokios 
dirbtuvės savininką ir pasa
kydavo, kad jei neprisidėsi 
prie to raketo, tai busi už
muštas. Ir trvs asmenys bu
vo nužudyt. Kitų prekės bu- 

o apipiltos ir sudegintos 
'•ųgštimis, da kitiems Įmes
davo dvokiančiu bombų.

SOVIETAI UŽDRAUDĖ 
LAISVAMANIŠKĄ 

OPERĄ.
Iš Maskvos pranešama, 

kad Sovietų vyriausybė ne- 
eidusi statyt poeto Demja- 
no Biedno operą, kurioj e- 
sąs išjuokiamas krikštas ir 
daromi juokai iš dievų. 
Opera pavadinta “Milži
nai.”

DAR 9,000,000 BE
DARBIŲ.

Komercijos Departamen
tas Washingtone paskelbė, 
tad šių metu rugsėjo pabai
doje bedarbių skaičius nu
kritęs žemiau 9.000,000. Ši 
kaitlinė tačiau nesanti ofi- 
tialė. nes oficialių skaitli- 
tių apie bedarbius ir nėra.

Šių metų padžioje, bu- 
ent sausio mėnesy, bedar
bių buvę 11,000,000, 1933
lietų kovo mėnesy, Hoove- 
•io prezidentavimo pabai
doje, bedarbių buvę 15,- 
100,000. Taigi per nepilnus 
1 metus prie Roosevelto be
darbiu skaičius sumažėjo 
apie 6.000,000.
UŽPUOLIMAS NETIN

KAMU LAIKU.
Pereitą nedėldienio naktį 

trys ginkluoti banditai New 
Yorke užpuolė nedorybės 
namus. Bet kaip tik tuo lai
ku Į ta vietą buvo atvykusi 
policija kratos daryti. Re
zultatas buvo toks: suimtos 
dvi nygerkos, 25 balti vyrai 
r 3 banditai.

kė įdomių skaitliniu apie
federalės pašalpos tiekimą, spenduotomis unijomis.
Jis sako, kad 1935 metų 
sausio mėnesy federalės 
valdžios pinigais buvo šel
piama 5,316,000 bedarbių: 
gi siu metu spaliu mėnesi
Šelpiamųjų skaičius nukri- Paskutinis žingsnis, zino- 
tęs iki 3,498,012. » ma, reikštų Amerikos uni-

Dabartiniu laiku šelpimo iizmo skilimą, nes tuomet 
tikslams federalė valdžia išbrauktos unijos steigtų 
išleidžianti $160,000,000 priešingą centralinę organi- 
per mėnesį. zaciją.

3. Ji gali atimti suspen
duotoms uniioms čarterius, 
tuo budu išbraukdama jas 
.iš Amerikos Darbo Federa- 
ciios.- .X--

Fašistai vėl Uždegė Madridą.
Sujaudintas šitais žvėriš

kais fašistu darbais, Madri
do komendantas įsakė savo 

Negalėdami nuveikti dar- aviacijai . tuoj lėkti ir su- 
bininkų milicijos, kuri gina sPrf*^intl Pne^. - skutus. 
Ispanijos respublika, krūvi- Ąbie 20 respublikos orlai- 
nieji fašistai pradėjo mėtyt tu?J uzpuoie .^istų a- 
;š oro bombas į Madrido bazą ir apjpyle 11 bombo- 
miestą. žudydami begink- mis* Sakoma, kad šita ataka 
les moteris ir mažus vaikus.

Tie užpuolimai iš oro pa- 
-idarė ypač jiikti nuo perei
gos savaitės, kai respublikos 
gynėjai išpylė fašistų gau- 
ioms kailį ir nuvijo jas ke- 
riata mvlių tolvn nuo Mad-

Užmušta daug moterų ir 
vaikų, bet užpuolikai 

atremti.

Mussolinis paskyrė kuni
gaikštį Colonną nauju Ro
mos gubernatorium, kuris 
įsąs Anglijos karaliaus ar
imas draugas

rido. atsiimdami 3 mieste
lius ir paimdami daug gink
lų. Vienoj fašistu pozicijoi 
espublikos gynėjai paėmė 

net kelias baterijas kanuo
lių.

Po šito smūgio, Madridą 
užpuolė fašistų orlaiviai. 
Bet ir čia jie skaudžiai nu
kentėjo. Iš viršaus juos už
klupo respublikos lakūnai 
>r 7 fašistų mašinas nušovė 
žemėn. Besivydami užpuo
likus, respublikos lakūnai 
nušovė žemėn 4 jų didelius 
orlaivius jau už jų pačių po
zicijų.

Bet fašistai orlaiviu turi 
daug. Vokietija ir Italija 
Tprai juos aprūpino. Todėl 
kitą dieną 12 fašistiškų 
bombanešių vėl atskrido 
Madridan ir paleido kelias- 
lešimts bombų į patį mies
to centrą, į didelę aikštę, 
kur žmonės buvo susirinkę 
mitingą laikyt. Buvo baisus 
reginys. 75 asmenys buvo 
užmušti vietoj, o apie 200 
žmonių sužeista. Tarp su
žeistų ir užmuštų buvo dau
giausia moterų ir vaikų.

sunaikino 15 fašistų orlai
vių, išsprogdino jų amunici- 
ią ir sumaišė visą jų stovyk
lą su žeme.

Bet pereitą nedėldienį fa
šistai vėl pradėjo mėtyt 
bombas i Madridą. Jie pa- 
larė tą dieną net 3 užpuoli
mus. Lojalistai vėl nušovė 
5 ju orlaivius žemės. Bet šį 
sykį fašistai mėtė jau už
degamąsias bombas, kurios 
sprogdamos sėja ugnį. Nuo 
jų užsidegė Madride 50 na
mų. Visas miestas paskendo 
durnuose ir liepsnose.

Pasinaudodami šituo su
mišimu, fašistų generoia: 
pradėjo varyti savo lauki
nius maurus per upę jau im
ti miestą. Sakoma, kad ke
lios jų gaujos perbrido upę 
'r išlipusios miesto pusėj už
ėmė keliatą namų, iš kurių 
pradėjo smarkiai šaudyt. 
Bet lojalistai tuoj juos iš čia 
išlupo ir užpuolikai turėjo 
bėgti per upę atgal. Tik iau 
nedaug jų pabėgo. Iš kitos 
pusės mėgino ateiti jiems 
sustiprinimų, bet darbinin
kų milicijos ugnis ir tuos 
palaidojo upėj.

Beje, mėtydami į Madri
dą bombas, fašistai sugrio 
vė ir uždegė dvi dideles baž
nyčias. Amerikos kataliku 
kunigai tuo tarpu renka pi 
nigus, kad fašistai galėtų 
daugiau bombų nusipirkti

Jas suspendavo Ameri
kos Darbo Federacijos Pil
domoji Taryba. Suspenda
vo jas dėl to, kad jos prieš 
Pildomosios Tarybos nusi
statymą sudarė Komitetą 
Industrinei Organi-acijai, 
kuris angliškai rašomas tri
mis raidėmis,
tas komitetas, 
siu unijos prezidentu Lewi- 
su priešaky, pradėjo orga
nizuoti plieno pramonės 
darbininkus industrir.io uni- 
jizmo pagrindais.

Industrinis unijizmas ski
riasi nuo amatų arba profe
sinio unijizmo tuo, kad jis 
jungia darbininkus ne pa
gal amatus, bet pagal pra
monę. Pavyzdžiui, anglies 
pramonės darbininkai turi 
prigulėti prie vienos anglia
kasių unijos, nežiu ’int ar 
jie kasa anglį, ar taiso ka
syklų mašinas, ar kitekį dar
bą dirba. Taigi tokiais pa
grindais angliakasių vadas 
Lewis su savo pritarėjais 
ėmėsi organizuoti ir plieno 
pramonės darbininkus.

Amerikos Darbo Federa
cijos Pildomoji Taryba tam 
pasipriešino, nes ji stoja už 
senovišką unijizmą. Ji pa
reikalavo, kad Komitetas 
Industrinei Organizacijai 
sustabdytų savo darbą. Tas 
nepaklausė. Užtai Taryba 
suspendavo šitą kom ketą ir 
visas unijas, "kurios ji suda
rė. Suspendavo už organi
zavimą darbininkų už Fe
deracijos ribų.

Taigi, kaip sakėm, šį pa
nedėlį atsidariusi Federaci
jos konvencija Tampos mie
ste turės rišti labai opų 
klausimą: kas daryki su su
spenduotomis unijomis?

Konvenciją atidaryda
mas, Federacijos preziden
tas Green šį panedėlį smar
kiai puolė suspenduotu jų 
unijų sudarytąjį C. I. O., 
pareikšdamas, kad tai esąs 
įrankis darbininkų judėji

mui ardyti." Bet tuo pačiu 
laiku jis kvietė prie “vieny
bės ir solidarumo." Jis siūlė 
konvencijai surasti būdą 
skilimui išvengti. Išbrauki
mas iš Federacijos apie 1,- 
500,000 narių butų prasta 
strategija, sako jisai. Fede
racijos valdyba norinti su 
“maištininkais” taikytis ir 
esanti pasirengusi eiti su 
jais j derybas.

Nors rašant šiuos .žodžius 
konvencijos nuomonė da 
nežinoma, bet galima spėti, 
kad Greeno pasiūlymas bus 
priimtas. Tai reikšlų, kad 
suspendavimas tuo tarpu 
butų išliktas kaip yra. o Fe
deracijos vadovybė mėgin
tų su suspenduotomis unijo
mis susitaikyt geruojj.

“C. I. O.,” ir 
su angliaka-

SUGRIUVO GEL2KELIS 
Į MONTREALĄ.

Tarp Portlando ir Mont- 
realo pereitą nedėldknj bu
vo sulaikytas traukinių ju
dėjimas, nes išgriu\o pyli
mas, kuriuo eina gelžkelis. 
Išgriuvimas Įvyko Kčinados 
pusėj
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Anglijos Laivyno Ar motos.

ORGANIZUOJA ‘KRIS- j 
TAUS KAREIVIUS.”
Keliatas skaitytojų pri

siuntė mums iš Baltimorės 
kun. Antanu Dubinsko išlei
stą lapeli i katalikus. Tas 
lapelis pilnas melo ir velniš
kos pagiežos. Jis atvirai 
šaukia kataliku? dėtis i 
“Šventųjų Vardo Draugi
ją,” rašytis i “Kristaus ka
reivius” ir “ginkluotis” 
prieš komunistus.

Tarp kitko ten sakoma:
“Gyvename sunkiais lai

kais, laikais pilnais Įvairių pa
vojų. Ispanijos baisenybės ga
li lengvai atsikartoti ir musų 
mylimoj Amerikoj, jei mes ne-

Mes nemanom, kad po
piežiaus agentai Amerikoje 
galėtų “šv. Baltramiejaus 
nakti” suruošti, ne? tuo jie 
papildytų savžudystę. Ro
ma niekados nenorės to da
ryti, nes Amerika jai pel
ningiausia šalis. Ji aiškiai 
pamatė per pastaruosius 
rinkimus, kiek čia pritarimo 
gavo kun. Coughlino per
šamas i prezidentus kandi-; 
datas Lemkė. Amerikos, 
žmonės Romos nekenčia, 
todėl tokios avantiūros, kaip 
Francuzijoj buvo “šv. Balt
ramiejaus naktis,” arba ko
kia dabar eina Ispanijoj,! 
kunigai čia nedris darvti.

Ju vedama Kristaus var-

KELEIVIS, SO. BOSTON.

- ' V ** J?

KAIP ITALIJA IR VOKIETIJA REMIA 
ISPANIJOS FAŠISTUS.

busim atsargus, jei tik į laika propaganda prieš išpus 
nesirupinsim apsiginkluoti. “komunizmo” baubą turi

“Baisusis KOMUNIZMO sli- kitokio tikslo. Jie nori su- 
binas nemiega. Garbintojų jis kelti kuo daugiausia pinigų 
turi gan daug. O tie komuniz- Ispanijos fašistams. Ispani-
rao apaštalai tai tikrai su vel
nišku gudrumu darbuojasi kad 
išplėšti iš žmonių širdžių Kris
taus meilę, kad i tas širdis Į- 
pdti komunizmo neapykantos 
ir nesantaikos nuodus... Ką 
komunizmo apaštalai padarė 
Rusijoj. Meksikoj ir šiandien 
daro Katalikiškoj Ispanijoj, 
nėra reikalo man čia kartoti. 
Kaip jie kankina ir žudo tuos, 
kurie atsisako išsižadėti Kris
taus ir jo mokslo, galite rasti

jos auksas vra vyriausybė? 
rankose. Fašistai neturi kuo 
vesti karą prieš teisėtą res
publikos valdžią. Todėl po
piežius Įsakė visiems savo 
agentams rinkti pinigus, 
kad maištininkai turėtų už 
ką nusipirkti bombų. Pini
gai renkami visur. Šiomis 
dienomis Bostono miesto li
goninėj visos katalikės slau
gės gavo iš tos apylinkės 
bažnyčios po laišką, kuriuo

bent kuriam dienrašty... Jų reikalaujama, kad kiekvie- 
pasielgimas su kunigais ir vie na jų paaukotų vieno mėne-
nuolėmis yra žiauresnis už 
plėšriųjų laukinių žvėrių...”

Ir todėl kun. Dubinskas 
ragina savo kataliku? “gin
kluotis.” Ji? sako, kad pat?

Čia parodytos naujo Anglijos karo laivo "Rodney” armotos. kurių žiotys turi 16 colių per 
diametrą. Jų šovinys yra beveik tokio storumo, kaip bačka alaus.

Visi žino, kad iš pat pra-' atstovas Alvarez dėl Vayo. 
džių Ispanijos fašistai buvo štai jo patiekti faktai: 
visai silpni. Respublikos gy- Šių metų 9 rugpiučio die- 
nėjai sumušė juos Madride, ną Ispanijos provincijos Ga- 
išvijo iš Barcelonos, iš Iru- licijos uostau atėjo vokiečių 
no, iš San Sebastiano, iš To- laivas pilnas ginklų, kurie 
ledo, iš Alicantės, iš Valen tenai buvo iškrauti ir paskui 
cijos ir iš kitu miestų. nugabenti sukilėliams.

Tūkstančiai valstybės iš- Rugpiučio 27 dieną italu 
davikų, pakėlusių ginklą ]aįvas atvežė ginklų ir kitos 
prieš teisėtą žmonių vai- |iaro medžiagos sukilėliams 
dzią, buvo suimta ir uzdary- \]aiorgos saloje, kurią loja- 
ta į kalėjimus. Išrodė, ka.d į Įįstaį norėjo apvalyti, 
porą sąvaicių bus išnaikinti . *
visi fašistų lizdai. Ispanijos ":ugPJu$10, 29 dieną į tą
liaudis kaip buvo, taip ir pa- Pac)^ Malorkos salą atskn- 
silieka ištikima demokrati- ®o iš Italijos 4 karo orlai- 
nei respublikos valdžiai, ir viai sukilėliams, 
fašistų ji nekenčia kaip
nuodų. Vieninteli pritarimą 
ašistai rado tarp laukinių

Rugsėjo pradžioje trečias 
italų laivas atvežė Malor
kos salos sukilėliams bom-

KIEK VERTAS GERAS 
MEDALIS?

minko” redaktorius, ir 
ėmė”

pa-
nelaukdamas, keri

Madridą pasieks.
s gy

nėjai išpylė fašistams kaili 
... . ... ir nuvarė nuo Madrido to-

:uos medalius sena. išmėtė j lyn -Darbininko" redakto-

Afrikos maurų, kuriems jie gazolino jų orlaiviams 
primelavo, buk respublikos ir kitokios karo medžiagos, 
valdžia laikanti juos paver- Rugsėjo 6 dieną italai pri- 
gus, todėl, girdi, jei norite statė sukilėliams Malorkoje 
būt laisvi, eikite su mumis tris 3-motorinius orlaivius 
:ą valdžią nuversti. Be to, bomboms mėtyt, 
fašistai da patraukė savo Rugsėjo 7 dieną trauki- 
ousėn “svetimšalių legijo- nvs iš Portugalijos atvežė i 
ną,” kuri jie patys buvo su- Seviliją 14 karo lėktuvų su
darę Afrikoj iš visokių a- kilėliams.

liuteranizmą padarė valsty
bine tikyba.

Netekęs valdžios para
mos, katalikų tikėjimas Suo
mijoj visai išnyko ir iš sep
tynių vyskupų neliko nei 
vieno.

. , . _ . . ,;nus dabar nežino, ką su Katalikybę Suomijoj at-
paiduoti. laigi “paimtu” Madridu daryt, gaivino tik Rusijos caras 

klausimas, kiek gan out atsidūrė dabar tokioj 1810 metais. Atėmęs iš šve- 
geia> medalis \ erta*. pat pacĮėty, kaip tas lenku dijos Suomija, jisai atsiun- 

Assodateo Press žinių ži-(astronomas, kuris iš musės tęs tais metais i Helsinkį 
gynoiia New i oi ne pasmn-;patupdyto taškelio padare (Suomijos sostinė j kelis re- 
te keliatą savo atstovų pasi- nauja “dangaus kūną.” gimentus lenkų kareivių.

r— -----=------- - Lenkai buvo katalikai, tai
šiam- Kaip Suomijoj Išny- kTmLTliomTtounkų 

ko Katalikybė. bažnyčią

JI
fašistaiKaro metu Amerikos ka-jTuo tal ; respubliko 

rėmai Europoj yra gavę vi-. nėjai iš lė lajistamį
šokių medalių. Kai kurie jų 
tuos medalius senai i 
šiukšlynus, bet kiti norėtu

šio alga Ispanijos fašistų ar-' 
mijai, kuri gina kunigų ir
vyskupų dvarus.

Tokiais tikslais, matyt, y- 
ra organizuojami ir “Kris-

teirauti apie tai “pa 
se” (lombarduose), 
parduodamas v 
štas.

“Ar tiesa, kad už tuziną!
i didvyriškų medalių jus mo Ačiū Rusijos despotui,

tik 10 centu9” buvo! Vienas skaitytojas mums Romos katalikų kunigai vėlkate
paklaustas vienas

Kristus per ji šaukia katali- taus kareiviai,” apie ku- Pės vedėjas
kus stoti 
Girdi:

i savo “vaiska.’

“Kristaus KAREIVI, per 
mane. savo kunigą. Kristus ta
ve kviečia stoti i jo apaštalų 
kariuomenę. Sakau. Kristus 
trokšta matyti tave Savo Var
do gynėju...”

griebtis ir smurto. Sukur-nt-utzyr-,myivs ianaunų imiiivo jun 
neprotauja. Taigi šita kuni-

Kaip matote, katalikai y- 
ra kurstomi prie smurto.
Girdi, pats Kristus reikalau
ja “ginti” jo vardą!

Na, o kada gi ir kuriam 
hotely kun. Dubinskas kai-. 
bejosi su Kristum? Iš kur! 
jis žino, kad Kristus “trokš-Į “Lietuvos Ūkininkas” Į- 
ta matyti” katalikus jo var- dėjo straipsni, kuriuo reika- 
do “gynėjais?” Pagaliau, laujama. kad Lietuvoje bu

riuos kalba savo lapely kun. Atsakymas buvo toks: 
Dubinskas. “Tiesą pasakius, medaliai

Tačiau riaušių gali iš to mums neturi jokios vertės; ta- 
kilti. Fanatikai kurstomi,; čiau jei karo veteranas atneša 
kad nesigailėtų kunigamsj mums savo dekoraciją ir nori 
pinigų. O sukurstyti jie gali, Ją parduoti, tai iš užuojautos

gu propaganda yra pavo
jinga ir turėtų būt sustab
dyta.

REIKALAUJA NAIKINTI 
ELGETAVIMĄ LIETU

VOJE.

mes jam
lziri

kartais išmetam do-
ii? -fra ncu7 i e V a v«x- x * .vut-i.-rvu

Tą pačią dieną. 7 rugsė
jo. Malorkos salon atplaukė 
italų laivas ir iškrovė suki
lėliams 360 tonų amunicijos 
ir kitokios karo medžiagos.

Rugsėjo 12 dieną italų

vantiunstų tiems patiems 
maurams terorizuoti.

Bet perkelti šitas gaujas 
iš Afrikos į Ispaniją buvo 
nelengva, nes karo laivynas 
pasiliko ištikimas respubli
kai. Taigi perkelti tas gau- laivas atvežė į Tetulaną a- 
jas iš Afrikos laivais fašistų municijos sukilėliams, 
generolai negalėjo. Jie ga- Rugsėjo 20 dieną Vokie- 
lėjo jas perkelti tiktai oru. tijos fašistų laivas atvežė į 
Bet aviacija irgi pasiliko Tetulaną 12 karo lėktuvų, 
respublikos pusėj. Maišti- kurie paskui buvo nugaben 
ninkai neturėjo nei laivų, ti sukilėliams į Seviliją, 
nei lėktuvų. » O kai Ispanijos respubli-

Bet šiandien jie turi jau kos karo laivas sulaikė vie- 
apie 500 orlaivių. Tais lėk- ną vokiečių laivą ir atėmė 
tuvais jie netik perkėlė Is- sukilėliams gabenamus gin- 
panijon iš Afrikos apie 50,- klus, tai Vokietija pakėlė 
000 maui-ų ir “svetimšalių didžiausi lermą, ir tuoj nu- 
legionierių,” bet jau ata- siuntė 4 karo laivus Ispani- 
kuoja iš oro Madridą ir nai- jos pakraštin, grasindama 

'kiną kitus miestus. paskandinti kiekvieną res-

“nansa-iškarpą iš kunigų pradėjo savo biznį Suomi- 
1 leidžiamojo “Interests of joj vystyt.

the Sacret Heart” magazi- Bet sykį Romos agentų 
no, kur kalbama apie kata- nusikratę, suomiai nenori 
likybės likimą Suomijoj, daugiau su jais reikalų turė- 
Girdi, 1527 metais Suomi- ti ir todėl katalikybė tenai 
joje buvo septyni Romos ‘ pritarėjų neturi. Šiuo laiku j
katalikų vyskupai, daug visoj Suomijoj esą tik apie; Iš kur gi išdavikai gavo publikos laivą, kuris užkliu-
bažnyčių ir kunigų. Bet tais 1,700 katalikų ir 5 parapi-įtiek orlaivių? dys varomą ginklų šmugeli,
metais Švedijos karalius jos. Kunigų esą 8, bet vos _ šitą “paslaptį” išaiškino Nežiūrint visa to, kai Ru-
Gustaf Wasa paskelbė Šuo- tik vienas iš jų esąs suomis. Tautų Lygos posėdy žene- sija vėliau įnešė prieš Vo-
miją Švedijos provincija ir Kiti—atėjūnai. voje Ispanijos respublikos kietiją, Italiją ir Portugali

ją formalų skundą, kad jos

'C' r* n i v rta•\_y * v»a
Geurre.’ Kitur jis galėtų gauti 
už tą medalį gal 50 centų, bet 
greičiausia — nieko.”

Kitas “panšapės” vedė
jas pasakė taip:

“Mes medali vertinam tik ( 
pagal metalą, iš kurio jis yra; 
padarytas. Jeigu metalas pa-' 
prastas, tai mes už toki meda
lį neduodam nei cento.”

Smetona yra apdovano-gynejais:
kokiu budu ir nuo ko tas tų panaikintas elgetavimas, i jęs medaliais ir kai kuriuos 

♦.;«> Ras jį kurįg daba,- dažnai išsivys- Amerikos lietuvius. Vienąvardas reikia ginti?
užpuola? to net į

Mes nesame komunistai, Girdi
ir kun. Dubinsko kurstymas 
tiesiai mus nepaliečia. Bet 
mes žinome, kad komuniz
mo baubas čia yra tiktai 
priemonė klerikalizmo tiks
lams pridengti. Juk lygiai 
šitaip kalbėdami popiežiaus 
agentai su fašistais uždegė 
visą Ispaniją.

Vienas skaitytojas, kuris 
prisiuntė tą kurstantį kuni
go Dubinsko lapelį, nuo sa
vęs priduria:

“Perskaitykim ir pagalvo
kim visi: jeigu tik lietuvių 
kunigai tokią armiją organi
zuotų. tai dar nebūtų pavo
jaus. Bet mūsiškiai ‘dūšių ga
nytojai’ veikia ne savo inicia
tyva. Jie savo protu juk nesi- 
vaduoja. Jie tarnauja tik Ro
mai ir dirba tik Juodojo Inter
nacionalo nurodymais. Taigi 
reikia manyti, kad toks įsaky
mas yra duotas ne vien tik 
mūsiškiams kunigams, bet ir 
kitų tautų dvasiškiams. O jei
gu visos popiežiaus bažnyčios 
pradės šitaip fanatikus kurs
tyti, tai galės kilti tokia pat 
skerdynė, kokią dabar popie
žiaus agentai yra sukėlę Ispa
nijoj. Taigi ar nevertėtų pra
nešti Jungtinių Valstijų vy
riausybei, kad ištirtų, kokiais 
tikslais kunigai ragina savo 
fanatikus ginkluotis? Ar ne
ruošia jie čia kartais tokios 
skerdynės, kaip Francuzijoj 
jie buvo surengę šv. Baltra
miejaus naktį?”

‘profesiją.” tokių blekių yra gavęs ir
* “Dirvos” redaktorius Cleve- 

“Nuo NepriMaosomvbės at ' lanįe/ patartina jam
gavimo daug kur žvmiai pa-.nuS,t,zJ ta?1«,nor? Pansa.’ 
žengėra pirmvn. bet šiuo klau- P? / leve antie ir patirti, 
Simu nieko tikresnio dar nepa- kiek tas JO ordinas vertas, 
dartta. Kad elgetavimas yra Tada Jls zlnos- krek >stlkru- 
kenksmingas, jau ir išrodinėti
nebereikia ir todėl jį reikia 
kuo skubiausiai panaikinti, at
seit uždrausti. O kad galima j 
butų uždrausti, reikia ir saly- ■ 
gas sudaryti.

"Atrodo, kad šiam dalykui vimu 
sutvarkyti turėtų prisidėti ka(, ,ų Kwiek
daugtausta savivaldybes. t^P žįurėdamas iš Poznanės ob- 
pat reikalinga ,r visuomenes ^„.3^05 per teleskopą į 
parama. Juk pat, visuomene da “atidengė naiijtį
nuo elgetavimo laba. nuken.! žvai^, „ nUQ žemfe_
čia. Tik prisiminkime, kiek ei-, ,, ,Mokslininkai tuo pranesi-getos bevaikščiodami įsnesio- . , .. G. . .. .
ja įvairiu limpamu ligų. nes SUStdontejO, nes ik, Šiol
šis elementas kaip tik ir pasi- ?leka? ?.r . man-T ”e™”.e-

.♦.„m, nLvnmim,, L,- kad arti žemes butu kokia žymi ypatingų nesvarumu bei - .
parazitais. Pradėta šitas “atradimas”“Be to, laisvas elgetavimas. > atratllipa- .: tikrinti. Pasirodė, kad tai 

i buvo ne žvaigždė, bet ma-

jų velta jo garbė.

NE ŽVAIGŽDĖS BUTĄ,
BET MUSĖS TUPĖTA.
Šiomis dienomis lenkų 

patriotai dideliu pasididžia- 
paskelbė pasauliui.

koks dabar tebėra, kenksmin
gas dar ir tuo. kad duoda pro
gos elgetauti ir iš tinginiavi
mo.

“čia jau nukenčia ir auklė
jamoji pusė. nes nekontroliuo-, 
įamas elgetavimas virsta lyg 
tam tikru užsiėmimu 
tu), pereinančiu iš

žūtis taškelis, kurį paliko 
musė nutupusi ant lenkų te
leskopo stiklo.

Dabar rausta iš gėdos ne
tik tas lenkų astronomas, 

Tama* *r v’s* patriotai,
k rto13"' Bloga, kuomet žmonės 

karta, žiūrėk, tėvas elgetauja! dalykų neištyrę skubinasi 
sūnūs vedžiota, o kitas sūnūs. I83™ džiaugsmą demonst-
duktė laukia oamešant mai I™011’ TaiP an^dien Padare duktė laukia pamesant mai South Bostono “Darbi-

ninkas.” Jis paskelbė dide- 
Bet kas reikėtų padaryti, i lėmis raidėmis pirmame 

kad vargšams nereikėtų ei- puslapy, kad Madridas jau
getauti, to straipsnio auto
rius nepasako.

paimtas.” Bet pasirodo, 
kad jį “paėmė” tik “Darbi-

DABAR PO KRANU
šimtmečio-senumo draugas

“BOSTONO NUOSAVYBE”

laužo jų pačių pasirašytą 
“nesikišimo” sutartį, tai 
Anglija atsakė, kad tam 
skundui paremti “nėra įro
dymų.”

Ispanijos respublikos gy
nėjai kas diena beveik nu
šauna žemėn po du-tris fa
šistų vokiškus ar itališkus 
orlaivius, bet Anglijai vis
tiek “nėra įrodymų.”

Visas pasaulis mato, kaip 
vokiečiai su italais remia 
Ispanijos maištininkus; vi
si Amerikos korespondentą; 
praneša iš Ispanijos tą patį, 
bet Anglijai vistiek “nėra 
įrodymų.”

Kokių įrodymų Anglija 
norėtų, sunku suprasti.

“KELEIVIO” DRAUGAI! 
Pasiūlykite “Keleivį” kiek

vienam savo draugui. Tik $2
metams.

ŽIŪRĖK 
JUODO IR 

ŽALIO 
KRANO Tas pats senasai Elits kaip ir 

“pirmiau”! Sa tuo pačiu pa
tenkinančiu skoniu, ktkybe ir 
stiprumu kokiu esąs padarytas 
Reliance “Bostono Mylimasis” 
per gentkartes. Pabandykit jį 
šiandien.

Pagamintas Bostone

Seniausio Bravoro Amerikoj

THE BOSTON BEER CO.i
Įsteigta 1828

GERESNIUOSE
RESTORANUOSE 

UŽEIGOSE IR
VIEŠBUČIUOSE KELEIVIO 

KALENDORIUS
1937 METAMS.

GERIAUSIAS su viršum 100 metų

“Keleivio” Kalendorius 
1937 metams jau ruošiamas 
spaudai ir ji galima jau da
bar užsisakyti prisiunčiant 
prenumeratą už laikraštį.

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

1937 metų Kalendoriuje 
tilps daug įdomių straips
nių, visokių patarimų, nuro
dymų kaip kas daryt ir dau
gybė visokių formulų bei 
receptų amatninkams, me
chanikams, ūkininkams, na
mų savininkams, moterims 
ir tt.

Be to, bus aprašytos “Juo
dojo Legijono” paslaptys, 
kaip tie teroristai žudo žmo
nes ir ko jie siekia.

s S
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KAS SKAITO, RAŠO 
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS

Žinios Iš Cievelando Ir Apielinkes. Sparnuotas Dviratis Gali Skristi.
Jonas Deraitis laimėjo 

rinkimus.
Youngstovn Sheet and 

Tube Co. pranešė, kad pa
kels algas savo dvylikai tuk-Musų lietuvis Jonas De-:stančių darbininkų. Ameri. 

raitis (p^righter) vėl laime-,can gteej and Wire Co. irgi 
jo rinkimus. Lapkričio 3 d. £ada pakelti algas visiems 
jis buvo įsunktas Ohio vals- sav0 darbininkams. Reiš. 
tijos legislaturon atstovu kja> fabrjkantai mato, kad 
jau antram terminui. Ii jis Rooseveltas gali juos pn- 
laimėjo didele balsų (Įaugu- verstį padaryti, tai ge-
rna; . , x riau patys pradeda susipra-Jonas per pirmus du metu stj
savo tarnybos yra daug pa- ' ' _____
sidarbavęs piliečių labui, to- Lapkričio 7 dieną Lietu- 
dėl visi ir remia jį. Jisai yra salėj įvyko bankietas 
padaręs keliatą naudingų i0 Miliauskienei, jos 50 me- 
įnesimų, kuine buvo priimti n™™
ir liko įstatymais. Jis pada
rė pagerinimą prie senų

ų amžiaus sukakties proga. 
Bankiete dalyvavo daug gi
minių, draugų ir pažįstamų. 
P-nia Miliauskienė yra uoli 
veikėja, dalyvauja visuose 
kulturinguose darbuose, yra 
malonaus budo ir draugiška 
moteris. Linkiu poniai Mi
liauskienei laimingai susi
laukti dar ir kitų 50 metų ’

Franeuzų inžinierius Baudot padarė sparnuotą dviratį, kur uo jis gali važiuoti keliu ir skri
sti oru Jis žada lėkti juo per jūres iš Francuzijos į Angliją. Bet jam reikalingas palankus oras.

KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEPEIKIA

VVORCESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS.

žmonių pensijų, prisidėjo 
prie nuėmimo taksų nuo 
valgomų produktų ir prave
dė daug kitų pagerinimų.
Dėlto piliečiai vėl jį išrinko 
į tą atsakom ingą vietą ant 
kitų dviejų metų laiko.

Jonas DeRighter yra An
glijoj gimęs, bet Amerikoj SLA. 136 kuopa jau nu
augęs ir mokslą čia išėjęs, statė savo programą L. K. 
Jis yra turėjęs keliatą atsa- Darželio iškilmėms 22 lap- 
komingų darbų ir visuomet kričio dieną. Daržely viskas 
viską tinkamai atliko. Be to, atsibus trečią valandą po 
Jonas yra Lietuvių banko pietų. Kalbės SLA. vice pir- 
sekretorium per daugelį mininkas J. Mažukna, Dr. J. 
metų. Politikoj dalyvauja1 Vitkus ir adv. P. česnulis, 
nuo savo jaunų dienų, ir yra taipgi vienas kitas iš miesto 
neblogas kalbėtojas. Jis vi- valdininkų. Po kalbų bus 
suomet užsistoja už lietu- nutraukti paveikslai, kurie 
vius ir niekur nesisarmatina bus įdėti į SLA. albumą.
pasisakyti, kad esąs lietu- --------
vis. Lietuvių republ ikonų

Jonas yra dėkingas vi- kliubas nieko nelaimėjo šiais

LOS ANGELES, CALIF.
Ko tik perdaug, tai ne

sveika ’.
“Keleivyje” tilpo aprašy

mas, kad iš Chicagos atvy
kusi moteris ir tautiškame 
piknike demonstravo kumš
tynes. Taip, kumštynės bu
vo, bet kas davė tam prie
žastį? Korespondentas tai 
persūdė ir todėl paliko ne
gardu skonį. Jeigu musų vy
rai, sakant draugai, pusam
žiai, nebūtų lindę kas su 
puskvorte, kas su gorčium 
prie viešnios, tai nebūtų bu
vę nei kumštynių. Kokį dar
bą dirbo, toks buvo ir užmo
kestis. Reiškia, kumštis pa
mokino kaip reikia pasielgt.

Iš musų kolonijos yra 
daug gerų dalykų parašyt į

siklausyt. Matysiu kas bus užima svarbias vietas. Turi- 
už mane smarkesnis ir pa- me advokatų ir turime lietu
sius Maiklui daugiau gerų vį teisėją — Balį Degasį
draugų. U. D.

BINGHAMTON, N. Y.
Medicinos mokslas atgaivi

no mirusį žmogų.
Binghamtono miesto ligo

ninėj anądien buvo nepu

ri ražus pavyzd is musų lie
tuviuose.

Mieste yra daug visokių 
dirbtuvių, bovelnos audek
linių, popieros dirbtuvių, če- 
verykų ir kitokių. Bet atva
žiavusiems iš svetur darbą 
gaut neįmanoma, todėl pa

prastas atsitikimas. Tenai tartina čia jieškot darbo ne 
atvežė mirštantį Charlį važiuoti, nors vietiniai da- 
Stensoną, 34 metų amžiaus bar dirba neblogiausiai.
vyrą. Jis buvo paguldytas 
ant operuojamojo stalo ir 
tuoj mirė. Širdis sustojo pla
kus, pulsas apmirė ir pašau
ktas Romos katalikų bažny 
čios kunigas davė jam 
skutinį patepimą.”

Jonas Arlauskas.

siems, kurie tik už jį atida- rinkimais, nes nei vienas jų 
vė savo balsą lapkričio 3 d. remiamas kandidatas ne- 
Jis nepyksta ir ant tų, kurie praėjo. Valstiją ii- apskritį laikraštį, bet musų kores-
prieš jį agitavo.

Geriausios kloties jam
per ateinančiu du metu Ohio 
Iegislaturoje.

pasiėmė demokratų partija. pondentai sutingo, apsilei
do, padirbėt visuomenės la-

Kaip lietuvio katinas išgau
dė lenko žuvis.

Koks laikas atgal lietuvis 
J. L. išgirdo už durų, kniau
kiant savo katiną. Atidaro 
duris ir pamato, kad kati
nas turi parsivilkęs didžiu
lę, virš poros svarų lydeką. 
Ji da gyva, šokinėja, o kati
nas tik žiuri ir raito uodegą. 
Šeimininkas pasišaukia sa
vo namiškius ir visi stebisi, 
kui- katinas galėjo pasigaut 
gyvą lydeką? Upelis nuo 
J. L. gyvenimo vietos gana 
toli. Įleidžia jie tą lydeką į 
viedrą su vandeniu ir ji ten 
sau nardo. O katinas pasi
sukinėjo, ir vėl—šmakšt pro 
duris į lauką.

Nepraėjus pusvalandžiui, 
vėl katinas prie durių gar
siai sukniaukė. Atidarius 
duris pasirodė, kad jis turi 
pasiguldęs didžiulį basą. 
Atima nuo katino ir tą. Ka
tinas nerimauja ir vėl— 
šmakšt pro duris. Subruzdo 
visi katiną sekti, kur jis 
gauna tekios gražios žuvies. 
Katinas pastebėjęs, kad jį 
seka, pasisuko aplink stubą, 
įšoko į medį ir žvalgosi ap
linkui, bet namiškiai jį da
boja susibūrę prie langų, ki
ti išėję laukan.

Nusibodus žiopsoti į kati
ną, vėl visi suėjo kambarin, 
o katinas kur tai dingo. Kiek 
vėliau, jis vėl parsivelka ly
deką, bet jau gerai sušla
pęs. Aišku, kad žuvavo ne
juokais.

Namiškiams besistebint iš 
tų~zuvų, pasitaiko pas juos 
užeiti ir šito įvykio aprašy- 
tojui. Gaspadinė tuoj pade
da vieną žuvį ant keptuvės 
ir pagamina vakarienę. Pa
vakarieniavus ir besikal
bant apie katiną ir kitus da
lykus, iš kaimynų namo pa
sigirsta lenkiškas keiksmas: 
“Ažeby cię cholera zbarala, 
psiakrevv,—rvba zginęla!”

Vėliau paaiškėjo, kad 
lenkas buvo žuvauti, parsi
nešęs žuvis sudėjo į vande
nį ir paliko ant piazos. O 
J. L. katinas aptiko ir visas 
žuvis sužvejojęs iš cėberio, 
parsinešė namon.

Suprantama, mums prisi
ėjo įvykį užtylėti, nes žuvys 
jau buvo suvalgytos. Bet po 
kelių dienų J. L. katinas 
dingo iir daugiau nesugrįž
ta. Matomai, lenkas katiną 
kaip noi’s nužiūrėjo ir at- 
keršijo. Šeimininkas katino 
labai gailisi, nes buvo geras 
žuvininkas. Žuvų Mėgėjas.

DETROIT, MICH.
Da apie rinkimus.

Detroite susiorganizavo 
; Lietuvių Demokratų Komi- 

T.. , ... x . tetas ir surengė dvejas pra-
Kiek vėliau atvyko d-ras Lalhas agitacijai už demo- 

Flanagan. Jis pabandė pul- kratų kandidatus, spalių 31 
są, paklausė širdį ir pripa- y Balčiūnas dviejų duoda- 
zinn kad ligonis mn-ps Ta- lietuviams programų

per radio kalbėjo ir agita
vo, kad visi lietuviai balsuo
tų už demokratus. Ir kaip 
rodos tas davė geras pa-

žino, kad ligonis miręs. Ta 
čiau nutarė išmėginti naują

bui jau nenori. Pas mus yra j aparatą dirbtiniam alsavi- 
trtikumų, reikia per laikraš- mui daryti. Pasišaukė porą 
tį išjudint, viskas eitų kui * praktikuojančių jaunų me-

Nesenai nuskendusiam 
netoli Cievelando laive žu
vo devyniolika žmonių, bet

Burton ne visi buvo surasti. Aną- kas geriau. Mes turime gerąuikų, įčirškė į mirusio žmo-;^k^es ~Dettoitas&su apie-

Jonas Pūkis Turėjo $30,000, Bet Mirė 
Baltimorės Pavargėlių Prieglaudoje.

Šiomis dienomis Baltimo- mas ir padarė. Bet sakoma, 
rėš skurdžių prieglaudoje kad Lietuvoje Pūkis palikęs 
mirė Jonas Pūkis, nebėjau- daug giminiu, kuriems jo 
nas lietuvis, kuris turėjo su- turtas turės būt atiduotas, 
sitaupęs daugiau kaip 30,- Anglų laikraščiai Jono Pu- 
000 dolerių, bet niekas apie kio pavardę rašo: John

Miesto majoras 
(republikonas labai karštai dien rado da vieną lavoną, 
agitavo prieš prez. Roose- kas padaro dvyliką rastų, 
veltą. Jis sakė, kad Roose- septynių dar nesuranda.
veltas esąs tik pinigų eikvo- -------
tojas ir nieko nesuprantan- Otis Steel kompanijos 
tis žmogus. Bet po rinkimų dirbtuvėj, kui- dirba apie 
pasiuntė gražią pasveikini- 500 darbininkų, buvo kilęs 
mo telegramą Rooseveltui. nesusipratimas dėl algų. Yi- 
Girdi: “Jei tamstos malonė, si darbininkai buvo paleisti 
priimk mano pasveikinimą, iš darbo, bet dabar jie sutin- 
Aš džiaugiuosi, kad žmonės ka grįžti darban, pakol pa- 
taip atjaučia tamstos atlik- dėtis bus ištirta.
tus darbus. Ir pasitikėk ma- ~ --------
nim, kad aš visame padėsiu Union Trust užsidaręs 
tamstai savo mieste.” bankas praneša, kad apie

Matai, amerikonai politi- Kalėdas šiais metais vėl iš- 
kieriai 'yra audresni už lie- mokėsiąs dešimtą nuošimtį 
tuvius politikierius. Lietu- tiems, kurių pinigai ten liko 
viai kaip susipyksta politi- uždaryti.
koj, tai per dešimtį metų ne- ----- —
kalba vienas su kitu. O ame- Cievelando katalikiškos 
rikonai tik per rinkimus ko- srovės veikėjo Povilo Šukio 
liojasi. Po rinkimų jie ir vėl sūnūs Algirdas sueina į šei- 
“frentai.” " mynišką gyvenimą su pane-

--------  le Alice Zinevich. Vestuvės
SLA. 136 kuopa 3 lapkri-’ įvyko 7 lapkričio.

čio dieną turėjo mėnesinį --------
susirinkimą, kuriame buvo Cievelando miestas pa-
aptarta daug svarbių daly- skyrė pusantro miliono do 
kų organizacijos gerovei, leriu pataisymui dirbtuvės, 
Buvo išrinkti darbininkai kur viso miesto išmatos yra 
baliui ir L. K. Darželio iš- sunaikinamos. Dėl to darbo 
kilmėm, kurios atsibus 22 d. tarp politikierių eina var- 
lapkričio Lietuvių salėj. Be žytinės.
to, išrinkti tris atstovai i --------
K. L. Darželio Sąjungą iš Mirė Stasys Banys, dirbęs 
šių narių: J. Jarus. S. Če- ant ūkės netoli Rocky River. 
rauka ir Verseckas. Nutarta, Palaidotas 5 lapkričio. Ve- 
kad dalis pelno nuo bankie- lionis buvo SLA. 14 kuopos 
to bus paskirta L. K. Dar- narys ir, kadangi giminių 
želiui. čia neturėjo, savo pomirti-

--------  nę buvo jau iškalno 14 kuo-
Siunčiu pasveikinimą nuo pai užrašęs. Velionis buvo 

Cievelando lietuvių naujam jau 50 metų amžiaus žmo- 
Chicagos teisėjui Jonui T. gus.

pašelpinę draugiją, reikėtų 
daugiau ir čia padirbėt, rei
kėtų kai-kuriuos avantiūris
tus pamokyt. Paveizdan, 
pas mus pradeda kai kas 
dvokti fašizmu, bando savo 
nosis kišti ir į darbininkų 
organizacijas. Nuo tokių 
gaivalų mes darbininkai sa
vo organizacijas turime ap
dalyti. Lai jie eina su savo 
fašistiniu tavoru pas kapi
talistus, lai būna jų pastum
dėliais.

Protaujanti žmonės lau
kia laikraščiuose gerų žinių, 
laukia kritikos rimtos. Jie 
nori žinot reikalus visapu
siškai, todėl pažangiems 
darbininkams ir nereikia 
bijotis rimtos kritikos nuo 
savo draugų. “Keleivis” 
darbininkų reikalus aprašo 
teisingai ir jį darbininkai 
myli, todėl ir mes patys pa- 
sistengkime parašyt apie 
musų pačių taisytinus reika
lus. Būtinai mes turim krei
pti atydos, kad protaujanti 
nariai neįsileistų į musų 
Kliubą fašizmo agentų. Lai 
eina jie su savo smarve pas 
tokius kaip jie patys, mums 
tokie nereikalingi.

J. Kaspari, V. Ratkau, ii 
P. Ambrozai, subruskit, jus 
galite pavartoti plunksną ir

gaus širdį adrenalino, Įčirš 
kė kokajino ir paleido į dar
bą respiratorių.

Numirėlis lyg ir krustelė
jo. Patraukė oro. Tai geras 
ženklas. Mokslas nugalėjo 
mirtį. Kunigas buvo jau pa
siuntęs to žmogaus dūšią į 
kitą pasaulį, o tuo tarpu 
žmogus atgaivintas ir šian
dien vaikščioja po Bingh- 
amtoną.

Davatkos nenori tam ti
kėti. Girdi, jeigu jau Dievas 
ką pašaukė, tai tas daugiau 
nevaikščios. O betgi Char
les Stenson vaikščioja.

Prie jo atgaivinimo dir
bo ir viena lietuvaitė slau
gė, Helena Jurkšaitė. Ji yra 
kilus iš Scrantono.

Jakševičius.

NASHUA, N. H.
Bruožai iš musų slaunaus 

miesto.
Viso gyventojų Nashuoj 

skaitoma į 30,000, tarpe ku
rių yra gražus būrelis lietu
vių ir turi savo dvi pašelpi- 
nes draugijas: Šv. Kazimie
ro ir Šv. Petro ir Povilo. Rei
škia, musų miesto lietuviai 
tai tikra šventųjų vardais 
“pakalenija.” Abi pašelpi- 

nės draugijos stiprios finan-
paaiškinkite apie musų rei-isiškai ir visi lietuviai gra-

žiuriui. Mums malonu išgir
sti, kad to didmiesčio lietu
viams pavyko pravesti savo 
žmogų į tokią aukštą vietą. 
Mes trokštam, kad lietuviai 
nebūtų nusivylę teisėjo Žiu
lio darbais.

Jonas Jarus.

Painesvillėj, Diamond Al- 
kali Co. dirbtuvėj įvyko 
sprogimas: keturi žmonės 
likos užmušti ir pora sužeis
tų. Nuo sprogimo visas mie
stukas sudrebėjo ir gyven
tojai manė. kad visi namai 
sugrius.

WORCESTER, MASS.

Chesney’s Canteen
GERIAUSI IŠSIGĖRIMAI 

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.

kalus aiškiau. Jus matot 
kaip fašistai veržiasi į musų 
organizacijas su savo tavo- 
ru. Uždarykite jiems duris, 
kad jų tavoras mums ne- 

: dvoktų.
Lapkričio 29. nuo 5 po

pietų, Danish Hali, 1359 W. 
24th st., yra rengiama puiki 
'vakarienė, paramai musų 
Į laikraščių. Visi dalyvauki
me tame parengime, nes tai 

i gražus užmanymas ir turė
sime daud smagumo suėję į 
puikų parengimą. Bet nepa
mirškite į šį parengimą su
ėję, pasidarbuot. Kiekvie
nas suraskim “Keleiviui” 
nors po vieną skaitytoją. 
Dabar aš Maikiui pasiunčiu

ziai čia sugyvena, šv. Kazi
miero d r-ja įsisteigė 1899 
metais ir jau sukako 37 me
tai. Pirmieji jos tvėrėjai bu
vo Tamošius Bakanauskas,
Ant. Galinis, Juozapas Juo
zaitis. Ši draugystė daug 
yra prisidėjus politiniame 
lietuvių judėjime ir aukavu
si ne tik čia Amerikoje, bet 
ir Lietuvos reikalams.

Turime taipgi ir koopera
tyvišką krautuvę, kuri gy
vuoja jau daug metų ir turi, ,.
išmokėtus savo namus. Da- Bridgewater io 
bar tik ką užbaigėm naują 
mūrą. name įrengta gera 
valgykla, o vėliau manoma 
gaut leidimas parduot ir 
alų.

T

tai nežinojo.
Jonas Pūkis išgy veno Bal- 

timorėj apie 30 metų ir visą 
laiką sirgo dolerio liga. Dė
vėjo skarmalus, vaikščiojo 
taukuotas, retai kada apsi- 

... . , prausdavo.
no valstijos gubernatorium.* 2VIarškiniai apatiniai susi-
Jam būnant depresijos me- įklijuodavo su viršutiniais, ii 
tais Detroito majorui pasi-! taiį jis gyyeno vienaSi dė]
žymėjo biednujų užtarėju ■gavo gyvumo neturėdamas 
ir gana prielankiai atsilie- neį moterų nej vvru draugų.
Pe iZ?e?aru^xP?V° tik rūpinosi, kaip dau-
vo keli stieikai, bet kompa- ^įau doleriu pasidėti i ban- 
mjoms neleido pnsivezt Nemokėjo Pūkis nei 

n susitraukt steito skaįtyii, nei rašyti, bet jo 
$30,426.65 padėti saugioje

linkėmis 75 nuošimtis bal 
savo už demokratus. F. Mur- 

liLrn išrinktas’JlV K** J M ir* h ura ------- e>—

neleido
mušeikų 
policijos. Galima tikėtis, 
kad bus ir geras gubernato
rius.

Pačiame Detroite gyvena
didžiuma ateivių ir veik vi 
si piliečiai, nes pačios kom
panijos nuo senai vertė išsi
imti polietybės popieras, 
nes nepiliečiams neduoda
vo dirbtuvėse darbo. Todėl 
ir darbininkų spėkos čia yra 
stiprios.

Detroite ir jo apylinkėse 
gyvena ir apie 20,000 lietu
vių ir veik visi piliečiai. Su
organizavus visus į vieną 
grupę, tai didelė spėka. Ir 
atsišaukus į visas lietuvių 
organizacijas sudaryt tai 
galima. Susidarius tokiai 
spėkai, lietuviams butų ga
lima išreikalaut ir valdiškų 
darbų. Pažiūrėkime kiek 
lenkų, žydų. italų ir kitų 
tautų dirba valdiškus dar
bus. Lietuviai turi daug mo
kytų žmonių ir gali užimti 
visokias valdiškas vietas. 
Patartumėm dr-gui Balčiū
nui tuo reikalu pasidarbuo
ti, mes ir padėsime.

Komunistas.

Baltimorės bankoj. Ir tiek 
pinigų sutaupinęs. jis mirė 
miesto prieglaudoj, kur visi

Pastaba. “Keleivyje” til- 
pusioj žinioj “Prasižiojo 
musų politikieriai.” pasaky
ta spalio 24 o turėjo būt 
spalio 25. šiuomi tą klaidą 
atitaisom.

Kooperacijos
Darbininkų

Šėrininkams.
Kurie gyvenat toliau nao Bridge- 

waterio ir Brocktono, prašau, kad

Bookes. Z. Gapšys.

neturėdami 
seneliai ir

iš ko 
šiaip

gyventi
suvargę

NEW JERSEY DRAUGI
JŲ DELEGATAMS.

Kurie esate išrinkti dele
gatais iš draugijų į Ne\vT « » U . - *•-» ir » ■» A Aaersey nuinri enuijžĮ aimci- 
gti Lietuvoje Demokratinei 
Tvarkai, nepamirškite, kad 
tokia konferencija įvyks at- 
einančioj nedėlioj, lapkri
čio 22, 2 vai. po pietų, po 
num. 180 New York avė., 
Nevvark, N. J.

Visus draugus ir draugijų 
atstovus prašome susirinkti 
laiku, kad turėtume užtekti
nai laiko tinkamai užsibrėž
tą darbą sutvarkyti. Konfe
rencijoje dalyvaus Centro 
Komiteto atstovas D-ras A. 
Montvidas, jis praneš kas

miesto gyventojai yra užlai- jtuo klausimu yra veikiama 
komi. ' i visoj Amerikoj ir kas yra

Amerikonai labai stebisi, nuveikta.
kaip galėio tiek pinigų su- j Taip pat prašome ir sve- 
taupinti žmogus, nemokė-fius dalyvauti konferenci- 
damas nei skaityti, nei rašy- j°j» nes konferencija bus 
ti, irtai per toki trumpa lai-jsvar^i ir bus gvildenami 
ką " " Į svarbus klausimai tik Lie-

Pukis atvyko iš Lietuvos tuvos reikalais.
1906 ir nuolatos dirbo dirb- ’ Baches, laik. sekret.
tuvėse. Karo metu, kuomet 219 First st., Elizabeth,N.J. 
darbininkų stigo ir algos Newark, N. J. Lapkričio 
buvo mokamos didelės, Pu- 19 dieną, 7:30 vakaro, bus 
kis dirbdavo po 18 ir 20 va- svarbios prakalbos Lietuvių 
landų į parą, tuo budu pasi- salėje. Kalbės d-ras Mont- 
darydamas sau po dvi ir po vidas iš Chicagos ir kiti kai
tris algas į sąvaitę. bėtojai. Įžanga dykai.

Paskutiniais laikais jis y- --------------
ra gyvenęs pas Adomą Ur- BRIDGEWATER, MASS. 
boną, bet Urbonas sakosi i La|)kričio 7 d. nelairaė 
niekados nemanęs, kad jo tik^ Kazi zinkeviėi„ 
burdingienus ęąletų būt fcharlcs zink). vakare, ei- 

milionierius. Isrodydavę, nant t užbė automo. 
kad Pūkis vos tik pasidaro biliussir angiai sužeidė, 
uz kambarį uzsimoket, n su,aužf koja ir sužaiojo a. 
šiaip taip patalgvt. belnai. Ligonis randasi

Jo kūnas dabai- buvo ati- Brocktono ligoninėj (Brock- 
duotas palaidot graboriui ton Hospital). Vaikščiojant 
Grebliauckui. Tuomet Greb- tamsiam laike reikia būt at- 
liauckas pradėjo teirautis, sargiems, nes dabar sutikt 
ar velionis kiek nors turi pi- nelaimę galima greitai, 
nigų, ir rado jo paliktą ban- Lietuviai čionai gyvena 
kinę knygutę, kuri parodo, geroj santaikoj, nesusipra- 
kad Pūkis yra palikęs ban- timų dabar mažai pasitaiko, 
ke $30,000 su viršum. Ka- Darbai per paskutinius 8

du draugu. Maikis su tėvu 
veda smarkias kritikas, dar- mo, vieni jau baigė high 
bininkui žmogui yra ko pa-ischooles, kiti kolegijas ir

. unme ir gražaus jauni-
vardus, tai aš jums pranešiu apie 
Kooperacijos dalykus ir apie Koope
racijos viršininkų darbuotę. Prisiųs- 
kite man savo adresus greičiausiai. 
Mano adresas vra sekantis: (7)

JUOZAS RIZGALIS 
53 Intervale st., Montello, Mass.

dangi velionis čia neturėjo mėnesius eina geriausia, ne- 
joki^ graborius gu per visą krizio laika.
Grebliauckas kreipėsi į Or- Lietuviai daugumoje dir- 
phans Courtą su prašymu, ba Bridgewaterio Darbinin- 
kad paskirtų jį, Grebliauc- kų Kooperacijoj, kuri dirba 
ką, paliktojo Pūkio turto dabar pilną laiką, 
administratorium, ką teis- i ‘ Pilietis.

t
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—O ką tu garbini, tėve?
—Tokių dalykų tu manęs 

neklausinėk, Maike. Geriau 
tu man išvirozyk, kaip eina 
Španijoj vaina katalikų su 
bedieviais.

—Ar tai tu laikraščių ne
skaitai, tėve?

—Kaip kada pažiūriu, 
Maike, ale kad iš jų nieko 
negali žmogus suprast. Ve. 
musų švento Juozapo brost- 
vos gazieta “Darbininkas” 
jau kokias dvi sąvaites at
gal rašė, kad katalikiškas
vaiskas paėmė Madridą ir ■
kad dabar visiems bedie
viams bus jau' kaput. Iš to 
džiaugsmo, Maike, aš net 
tris rąžančius sukalbėjau. 
Ale kaip žiuriu, tai Madri
das ir dabar da nepaimtas. 
Tas pats “Darbininkas” ra
šo, kad švento tėvo vaiskas 
da negali pereit per rivę, ba 
bedieviai tiltą išbombarda- 
vo. Ir jis priduria, kad ne
galima žinoti, kas dabar 
Španijoj darosi, tik vienas 
dalykas esąs aiškus, tai tas, 
kad tenai eina labai didelis 
laitas. Sako, net žinios iš 
tenai viena kitai priešinasi. 
Išeina, vadinasi, kad ir ži
nios faituojasi. Na, tai pasa
kyk, Maike, ką aš galiu iš 
tokios gazietos sužinot, kad 
ir ji pati nieko nežino?

—Čia tu pats kaltas, tėve, 
kad žinių apie Ispanijos ką
rą jieškai švento Juozapo 
laikrašty. Žinai, kad šventas 
Juozapas senai jau miręs ir 
kas dabar pasauly dedasi, 
jis nežino.

—Na, tai kas žino.
—Žino visi. tėve. kurie da 

gyvi ir gali matyti, kas pa
sauly dedasi.

—Aš suprantu. Maike, ka 
tu nori pasakyt. Tu nori, 
k M aš užsirašvčiau bedie
višką peiperi. Ale aš tau pa
sakysiu, kad ir jūsų gazL- 
tos ne viską žino. Ot. napši- 
klat, jus parašėt. kad musu 
šventą tėvą apsėdusi kažin 
kokia kolerija. O tuo tarpu 
jis sveikas kaip velioribas.

—O iš kur tu žinai, tėve. 
kad jis sveikas?

—Kad katalikiški peipe- 
ri«i nieko apie jo ligą ne
rašo.

—Bet tu pats tik ką sakei, 
teve, kad katalikiškiems 
laikraščiams negalima tikė
ti. Antras dalykas, tėve, po
piežiaus liga yra nervų liga. 
Jis labai nervinasi dėl Ispa
nijos vidaus karo. Jis nori, 
kad fašistai laimėtų. Todėl 
kada tik jie gauna į kailį, 
jis tuoj apserga. O kada

Meksikos Kova Su Bažnyčia.
Amerikos kunigai ant sto- Į viešpatavimo atgijimą, bu- 

gų sulipę triubija, kad Mek- I vo nustatyta, kad tikėjimą 
sikoje “bedieviška” valdžia teleidžiama vykdyti tiktai 
naikina bažnyčias ir tikėji- bažnyčiose, nes kunigija at- 
ma. Bet ištikrujų taip nėra. žagareiviškose Meksikos 
Prieš tikėjimą Meksikoje valstijose, po priedanga re-
niekas nekovoja.

Tariamas tikėjimo perse
kiojimas yra tyčia Jungti
nėse Valstijose išpustas, 
kad sukiršinus šios šalies ti
kinčiuosius žmones prieš 
Meksiką. Prie to prisideda 
aliejaus trustas ir kitos ka
pitalistų organizacijos, ku
rioms rupi pasiglemžti Mek
sikos gamtos tunus.

Tiesa, šiandien Meksiko
je nebėra tokios bažnyčios, 
kokia buvo Inkvizicijos lai
kais. Tuomet bažnyčia buvo 
didžiųjų dvarų valdytoja, 
baudžiavos užlaikyto ja. 

Šiandien kunigams atimta 
teisė daryti biznį ir Dievo 
vardu išnaudoti žmones. 
Todėl jie ir kelia riksmą. 
Bet tai da nereiškia, kad 
žmonėms draudžiama mel
stis. jeigu jie nori.

Nors Meksika yra katali
kiška šalis, tačiau tas kata
likiškumas mažai kliudė ko
voti prieš bažnyčios politi
ka. Meksikos ūkininkai bei

ligiškų apeigų ir eisenų, 
siundydavo religiškus fana
tikus į politiškas žmogžu
dystes ir revoliucijai prie
šingus veiksmus. Nei Mek
sikos katalikai nepaneigia, 
kad Cardenui valdant jie 
turi didžiausią tikėjimo lai
svę, daugiau negu kuomet 
nors yra turėję po pirmojo 
šūvio meksikoniškos revo
liucijos 1910 m. Preziden
tas Cardenas įstatymo pras-

APSAIGA NUO S1LIKOZIO.

Cia parodytas inžinieriausmę tiek pakene, kad net tu- Bri iSrasta apsaugos kaukė 
hems Meksikos žmonių ne-1 darbjninkams kune dirba ie 
draugams suteikė tikėjimo duIkėtu akmens ir smėlio dar 
laisvę. Kai kurie sužavėti
Cardeno sekėjai mano jį 
esant perdaug tolerantingu 
ginkluotajai reakcijai baž
nyčioje. Cardenas veikia 
tiktai tuomet, kada kunigai 
skatina žudynes, kaip San 
Felipėje, ir tuomet jis asme
niškai atvyksta bažnyčion 
ir ten ūkininkams papasa
koja. kad jų kunigai yra di
džiųjų dvarų savininku a- 
gentai ir niekšiškos reakci
jos rėmėjai. Kada kunigai 
’š bažnyčių pasišalino, nie-

bų. Akmens ir smėlio dulkės, 
kuriose yra stiklo, labai pavo
jingos žmogaus sveikatai ir ik; 
šiol labai daug darbininku nuo 
to numirdavo. Tų dulkių sukel
ta liga vadinasi “silikoziu.”

RUDENS DIENOS.

Sveikatos Kampelis

jiems pasiseka numesti ke- dubininkai, katalikiškų ku- 
liolika bombų i Madridą ir n1^.. ^istebejimui gal.
fveikS P.licš bažnvčia kaiP° Mek-
’ 6 kas daugiau. Maike? sik?s didži“jl. žamės

-Reikia da pasakyti, tė- "lakp a«nta !F,ka!p0 fT
ve, kad tu labai kirsti ma- dakne*.nb-ei‘ fas,stlnes ieak‘ 
nvdamas, jog Ispanijoj ka- C1|°" e.'3-
riauja bedieviai
Ra—Na tai kaip0 pacius -

* ' . _ pL . . me ras tikrą priemonę uz-
—Tenai, teve, žmonės gi- siundyti Amerikos valdžia

naši nuo fašistu, kurie nori ant Meksikos liaudies. Ti- 
pa\ergti jų sau. kvba ir bažnyčia čia šian-

^as ,tie kvasistai, ^įen tarnauja šių dienų pa- 
Maike. Ar tai ne kunigai, žangiai Meksikai apjuodint.

—Yra ir kunigų, tėve, bet šiandien matome Meksi- 
karas eina ne dėl tikėjimo, koje bažnyčias kaipo pui- 

—O dėl ko? kius skaudžios praeities pa-
-pDėl dvaru. Respublikos mihklus, bet jokių kunigų 

seimas buvo išdalinęs dva- ten jau nėra. Nuo šitų buvo 
įus biedniems žmonėms, dėl atimta galia ant ūkininkų 
to fašistai ir sukilo. Jie nori gyvasties ir mirties ir politi- 
nuversti dabartinę valdžią koje gyvenimo kontrolė, 
ir jos vieton patys atsistoti. Meksikoje dabar niekas nė- 
Tuomet jie vėl įvestų Ispa- ra kvaršinamas dėl savo ti- 
nijoj baudžiavą, kaip buvo kybos dalykų. Bažnyčios 
per daugelį metų. Dėl to nėra pilnos maldininkų. U- 
žmonės ir ginasi nuo jų. kininkai labiau linkę sėdėti 

—O aš mislinau, Maike, Pami? pavėsyje nuo saulės 
kad tai švento tėvo vaiskas P’ valgyti tortilas. Kadangi 
bedieviška Madridą štur- baznjcia nebegali jų gyva-į jas irgi sumalti. 
muoja nimą varginti, mažai jiems1 “ *

—Ne. tėve, Madridą ata- dusios rūpesčiai. Ta-

su katali- Dabar Amerikos impera- 
listai remia bažnyčios vieš- 

manvdami. kad ta-

Šalnos jau lapus nukando, 
, Lapai žemėn krinta.
Žemė ilgesy paskendo, 
Lapais padabinta.

kas neprašė jų sugrįžti. Jų ; Krinta apdarai auksiniai, 
Darapiįonai labiau myli sa-įVos paliesti vėjo,
vo nedidelį žemės sklypą ir | Medžiai šnabžda nusiminė: 
savo demokratiškas teises. Jau ruduo atėjo.

Saulė nebešildo žemės
Meksikos bažnyčia ne

tiek turi priešų dėl stiprios 
iaisvamanių organizacijos, I Ir mažai bešviečia 
kiek dėl savo reakcinio nu
sistatymo, dėl savo begėdiš
kos, kraujais dvokiančios 
praeities; ji buvo reakcijos, 
žmonių tamsybės ir prie- v ’ r- -

spaudos įrankiu per daugelį zaIia\o,
šimtų metų.

Ir dažnai dangus aptemęs 
Žemę migti kviečia.
O, ruduo taip greit atėjo!

į Nuo šalnų ir šalto vėjo
Pagal Harry Ganės. Baigia dienas savo.

PA^KVAITYT
KOPŪSTŲ VALGIAI 

Kopūstų kotletai.
Virti kopūstai.

Paimti gerą nedidelę kopūsto
Paimti gerą kopūsto galvelę galvelę, nuvalyti viršutinius la- 

ir pavirinti vandenyje su drus- pus, perplauti i keturias dalis, 
ka. Kai apvirs išgriebti iš van- išplauti kotus ir kiekvieną dalį 
dens. padėti ant sieto, kad nu-. persmeigti plonu nusmailintu 
bėgtų vanduo, o kai atauš, su- pagaliuku.
malti mėsos malamaja mašinėle j Paskui sudėti i puodą, užpil- 
bei smulkiai sukapoti. Paskui j ti vandens, kad apsemtų, pridė- 
vienam kilogramui kopūstų iš-jti kiek reikiant druskos ir už
virti 200—300 gramų morkų ir Įkaisti. Virti tol. kol kopūstai 

pasidarys minkšti. Tada išgrieb
ti iš vandens, sudėti ant sieto, 
kad nubėgtų vanduo, apvožti

Tada pridėti porą žalių kiau
šinių. druskos, grūstų karčiųjų

kuoįa iŠ Afrikos atgabenti ^iau -berns leidžiama savo Į pipirų, smulkiai piaustvto ir I dubeniu ir dar kuo nors apdeng
maurai. Jie nėra dagi kata- religiškiems jausmams duo- svieste pačirškinto svi------- “ ’-~J —
likai Jie Mahometo garbin- vietą, kokią jiems liepia miltu ir grūsto džiovinto
tojai. Kristaus jie nepripa- jv sąžinė. Kunigija yra ne-.go.

tekusi savo politinių teisių.
kokias yra turėjusi per 400 plonus kotlietus. pavolioti j gru- 
metų. ' stą pyragą ir kepti svieste bei

Katalikų bažnyčia Mek- taukuose ant lėtos ugnies, 
sikoje buvo kitados di-j Tokie kotletai duodami su 

renka pinigus dėl Madrido džiausią žemė.- it vergų sa- pamidorų padažu.
paėmimo As pats kvoteri minkė. Katalikų rast to- Padažas. Paimti keliatą pa

kari jas Lukas Alaman rašo, kad midorų. numazgoti, supiaustyti 
ji valdė pusę Meksikos že- ir sudėti j koki nors puodeli, 
mės prieš revoliuciją ir. be Pridėti porą šaukštų sviesto ir
to, dar turėjo “morgičius’ užkaitus ant lėtos ugnies, šutin- galvą, nuvalyti viršutinius la- 

i. - i • • t a" and daugumos kitų ūkių. Ji ti. kol pamidorai visai pasileis, pus. aštriu peiliu išpjauti kotą.
žudo rlmb eP7an^rintU?^-r buV0 didžiausia PinigU sko- Paskui pertrinti per sieteli. Paskui kaip nors išgriebti ir vi- 

J amius i. panijo. g - nntoja jr didelių procentų pridėti druskos, truputėlį cuk- dūri- kad butų kuo didžiausias
ven ojus. lupike. Pinigų keitimas raus. šaukštą miltu ir atskiesti tuštymas.—Bai-gali, Maike, tuoj --------
eisiu ir pareikalausiu, kad 
atiduotu mano kvoteri!

zista.
—Veidiminut, Maike. 

Man čia ne viskas aišku. 
Juk mahometonai vra pa- 
gonai. Na. o musų klebonas

daviau. Taigi išeitų, 
mes aukaujam pagonams...

—Taip ir yra. tėve. Jus 
remiat didžiausius barba-

ogu no. 
pvra-

Visa gerai sumirkyti, daryti

ti. kad neatauštų.
Keptuvėje ištirpyti sviesto ir 

įdėti grūsto džiovinto pyrago. 
Pakepti truputį, kad pyragas 
apraustų.

Tada sudėti kopūstus į lėkš
tę, užpilti tuo sviestu ir duoti į 
stalą.

Valgomi vieni ir prie kokios 
nors šviežios mėsos.

Kimšti kopūstai.
Paimti didelę, kietą kopūsto

Meksikoje būdavo tik baž- buljonu tiek, kad nebūtų labai Tuos kopūstus, kurie išimti
nyčicse. Savo knvgoje Me- tirštas. Užvirinti ir duoti prie vidaus, smulkiai sukapoti, pa-

” c*. * r-v z«. . . sūdyti, nuspaustą sunką, pridė-

• pūslę, kitas apdegusias vietas 
gerai nuvalyti, paskui uždėti 
ant sužalotos vietos švarios 
marlės. Prieš tai galima apde
gusią vietą apibarstyti sausi
nančiais milteliais (Dermatoliu, 
jodoformu, cinko oksidu). Pas
kui uždėti vatos ir marle apriš
ti. Jei nesisunkia skystis, raištį 
laikyti ramiai keliolika dienų. 
Kada reikia perrišti, tada nuim
ti tik viršutinius marlės ir va
tos sluogsnius, o prie odos esąs 
marlės sluogsnis tegu pasilieka, 
nes jį plėsdami sukelsim tik ne
reikalingus skausmus.

Kai atsitinka trečio laipsnio 
nusideginimai, ypač didesni, 
tuoj reikia kreiptis į gydytoją, 
nes gali būti sužaloti gilesni ap
degintos kūno dalies sliogsniai.

Buvusių nusideginimų ran
dus, dėl jų pasidariusius sąna
rių nejudrumus galima pašalin
ti operacijos budu ligoninėse. 
Ilgai pasilikę randai ne tik kliu
do vaikščioti ir dirbti, liet būna 
ir kitų nemalonumų priežastim. 
Ligoninėj teko matyti 68 metų 
senį. kurs trejų metų būdamas 
nusidegino koją. Po nusidegini
mo užgijimo liko ranc’as kelio 
sąnario užpakaly, dėl to jis ne
galėjo gerai kojos ištiesti. Kai 
ką nors dirbdamas koją smar
kiai ištiesdavo, ties ramiu įplyš- 
davo oda. Po kiek laiko vėl už
gydavo, paskui iš naujo įplyšda- 
vo ir vėl užgydavo. Taip tas 
žmogus vargo apie 65 metus, 
kol kojoj, buvusio kūdikystėj 
nusideginimo vietoj, dėl nuola
tinio erzinimo atsirado odos vė
žys. Jei jis butų pasirūpinęs 
kreiptis į gydytoją. butų jam 
randas pašalintas ir nebūtų at
siradęs vėžys. J. š.

NUSIDEGINIMAI.
Žmonės nusidegina dažniau

siai įkaitintais kietais daiktais, 
tiesiog ugny, verdančiais, karš
tais skysčiais.

Nusideginimo pasekmės bū
na įvairios. Pareina nuo to, kaip 
smarkiai buvo nusidegta. Gy
dytojai skiria tris nusideginimo 
laipsnius.

Pirmas nusideginimo laipsnis 
yra lengviausias. Oda parau
sta ir truputį patinsta. Trumpu 
laiku paraudimas ir patinimas 
išnyksta, kartais viršutinis odos 
sluoksnis truputį nusilupa, vis
kas baigiasi gerai, pasveikus 
nelieka jokių žymių.

Antro laipsnio nusideginimo 
svarbiausias pažymys yra tas, 
kad be paraudimo odoj dar at
siranda pūslės. Tos pūslės susi
daro taip: nudegimo vietoj iš gi
liau odoj ir po oda esančių krau
jo indų ima sunktis šviesus, per
matomas ar truputį gelsvas 
skystis, jis pakelia viršutinį 
odos sluogsnį ir po juo susirin
kęs sudaro nusideginimo pūsles. 
Pūslei trukus ir skysčiui ištekė
jus, po buvusia pūslės sienele 
matyti raudonas gilesnis odes 
sluogsnis, kurs labai skausmin
gas. Iš to sluogsnio po kelioli
kos dienų išauga naujas sura
gėjęs viršutinis odos sluogsnis, 
kurs padengia nusideginimo 
vietą, o senasis odos viršutinis 
sluogsnis. kurs buvo pūslės at
keltas, sudžiūsta ir nusilupęs 

; nukrinta. Taip užgyja antro lai
psnio nusideginimas.

Pas mus dažnai pasitaikąs 
karštu vandeniu vadinamas nu- 
siplikinimas ir yra čia aprašy
tas antro laipsnio nusidegini
mas.

Pavojingas yra trečio laipsnic 
nusideginimas. Nudegusios vie
tos atrodo surangėjusios ir bū
na įvairių slapvų. Oda balta, 
gelsvai ruda. ruda ir net juoda, 
žiba arba yra visai sausa. Prie 
smarkių nusideginimų oda kar
tais įvairiose nudegimo vietose 
suanglėja. Nudegusių vietų kū
no audiniai numiršta, kuriuos 

j organizmas paskui pašalina. Jei 
apdegimas siekia gilius kurios 
nors kūno dalies sluogsnius, ta
da gali būti suardyti kraujo in
dai, nervai ir ta kūno dalis gali 
likti visai sužalota, nebetikti 
darbui.

Trečio laipsnio nudegimai gy
ja palengva ir sugydami palie
ka randus. Veido srity susidarę 
randai labai subiaurioja jo iš
vaizdą. Sąnarių srity randai 
trukdo sąnarius lankstyti, pri
traukia kojas, pirštus, žmogus 
nebegali vaikščioti, jei buvo nu
deginta ranka — nebegali su ja 
darbą gerai dirbti. Dideli apde- 
gimai yra labai pavojingi; jei 
žmogui apdega daugiau kaip 
pusė viso jo kūno paviršiaus, 
tai mirtis nebeišvengiama. Ga
lima žmogų išgelbėti, jei jis ap
degęs trečdalį savo kūno pavir
šiaus. Oda yra labai svarbi kū
no dalis, yra sakoma, jog ji 
žmogui esanti antri plaučiai, 
kuriais ji šalina iš kūno nerei- 

’ kalingas ir kunui žalingas me 
džiagas. Todėl taip pavojingas 

. vra kiekvienas didesnio odos 
į ploto nudeginimas.

Gydymas. Nudegusią vietą 
reikia aprišti, kad iš aplinkos 

Į nepatektų bakterijos, be to, ne- 
aprišta vieta ore džiūsta ir atsi- 

i randa didesni skausmai.
Prie pirmo laipsnio nudegime 

pakanka nudegusią vietą patep- 
; ti su minkštinančia kokia nors 
mostim ir aprišti, paskui dėti 
vėsinančius kompresus.

Kaip yra antro laipsnio nusi- 
: deginimas ir iškyla pūslės, rei
kia jas pradurti. Durti ne bet 
kuriuo pirmu pasitaikiusiu 

j smailiu daiktų, bot paėmus ada
tą pirma išdeginti jos smaigalį 
žvakės krosnies ar kitoj liepsnoj 
•r tada nieko smailiu nepalietus 
pradurti juo pūslės kraštą. len
gvai spausti pūslę, kol skystis iš 
ios ištekės. Nereikia tik nuplėš 
ti pūslę dengusios plėvelės, nes 
ii yra geras apdangalas apati- 

įaiams odos -luogsniams. Aplink

PARDUODAMI BIČIŲ 
ĮGĖLIMAI.

Jau ne kartą buvo kelti 
įvairiausi žmonių verslai, 
Juoda iii Oimanvtni: įyį« 
blogą duonos kąsnį, tačiau 
originaliausia, tur būt, bus 

į sugalvojęs vienas anglas, 
pavarde Storey. Angluose 
vra tvirtas įsitikinimas, kad 
nuo reumatizmo skausmų 

Į padeda tiktai bitės įgėli
mas. šituo įsitikinimu ir pa

sinaudojo tas Storey. Jis bi- 
i čių spiečių ant nugaros 
, -krynutėje nešinas vaikšti
nėja iš kaimo į kaimą, iš 

’ bažnytkaimio į bažnytkaimį 
Į r siūlo reumatikams gydy- 
• :is. Operacija yra labai pa
prasta. Nuogos rankos dalis 
ištrina dezinfekciniu prepa- 
atų, ant jos uždedamas 

mažiukas vielinis narvelis 
su bite, kurią su šiaudu tol 
?rzina, kol ji ima ir įgelia. 
Tai viskas.

Sako, kad Storey jau su
sikrovė iš to verslo neblogą 
pinigėlį, nors už įgėlimą te- 
■mąs po pusę šilingo. Deja, 
įo darbas netrukus turės 
baigtis, nes žiemą bičių ant 
nugaros nepasinešiosi.

KODĖL MADRIDAS NE
SUTINKA KEISTIS KA

LINIAIS.
Anglijos valdžia andai 

nasiulė Madrido vyriausybei 
išsikeisti savo karo belais
viais su fašistų generolais.

Atsakydamas į šitą pasiū
lymą, Madridas pabrėžė, 
kad Madride visai nėra ka- 
•o imtinių. Esą, Madride ir 
kituose Ispanijos miestuose, 
esančiuose vyriausybininkų 
■ankose, yra tik politinių 
kurie yra kaltinami dalyva
vę sukilime prieš respubli
ką. Tokius kalinius paleisti 
•eikštų padėti sukilėlių ju- 
lėjimui.

Mat, fašistų sukilimo, Is
panijos vyriausybė nelaiko 
karu, tik maištu.

xico Stuartas Chase rašo: kotletu. 
“Per 300 metų angštoji Me žiemą vietoj pamidorų gali- ti pora kiaušinių, truputį svies-
ksikos kunigija džiūgavo ma vartoti pamidorų tyrę. Ta- to, grietinės ir grudų karčiųjų
linksmiu ir pelningu laik- <Ja darbas dar labiau susiprasti- pipirų. Gerai viską sumaišyti ir
mečiu, ji gyveno kaip kuni- na< nes nėra reikalo trinti per sudėti į aukščiau nurodytu bu-

Hahntovvno miestely, perei- Raikščiai. Meksikos miesto sietelį
to nedėldienio nakti sudegė arkivyskupo pajamos me- 

- - tams sudarydavo 13.000 do-

LIEPSNOSE ŽUVO 5 
GYVASTYS.

Pennsylvanijos kasyklose.

vieno mainerio naminis na
mas: liepsnose žuvo 4 vai
kai ir vienas 20 metų am
žiaus jaunuolis.

Šutinti kopūstai.
du paruošto kopūsto vidurį. Ko
pūsto kiauruosius galus apdeng
ti kopūstus lapais, aprišti lini-

lerių. Tik caristinėje Rusi šviežių kopūstų galvelę smul- niu siulu. įdėti į tokį puodą, kad 
joje rastum ka tam pana- kiai supiaustyti, sudėti į puodą, kopūstas lengvai išsitektų ir už
šaus. Prislėgtieji abiejų ša- užpilti vandens, kad apsemtų ir pilti vandeniu, kad apsemtų iki 
lių gyventojai turėdavo ta.- užvirinti.
sumas sumokėti.” Paskui nusunkti, sudėti į puo

Meksikos konstitu C i j a pridėti druskos, grūstų kar- užvirs pridėti taukų ar sviesto,
skelbia tikybos laisvę, ir ši- čiujų pipirų, čirškintų lašinių su paragauti skystimą ir jei reika- 

Meredith magazinų spau- toji konstitucijos dalis yra svogūnais, kelis supiaustytus linga tai pasūdyti.

IŠDALINO $25.000 BONU- 
SO DARBININKAMS.

puses. Gerai apdengti ir pasta
tyti ant nesmarkios ugnies. Kai

šutinti tol,
dos kompanija Dės Moines ištikimiau vykdoma, negu pamidorus ir porą rūgščių obuo- kol kopūstas pasidarys minkš- 
mieste, lovos valstijoj, iš- toji dalis, kuri numato nu- Ku. Užpilti truputį buliono bei tas. Tada įdėti į puodą pusę sti- 
dalino tarp savo 600 darbi- savinimą naftos laukų ir ki- vandens ir užkaitus ant lėtos klo grūsto džiovinto pyrago, ir 
ninku 525,000 bonuso. Jos tų turtingų žemės sklypų, ugnies, šutinti gerai uždengus, i stiklą grietinės.
biznis tiek pagerėjęs, kad besirandančių kapitalistų Kai kopūstai gerai sušus, pri- Užvirinti ir nukaisti. Prieš

f atima ir
uoti dovanų.

darbininkams nuosavybėje. Kaip apsau- dėti šaukštą miltų, užvirinti ir duodant į stalą nuo kopūsto nu
gos priemonė prieš kunigų duoti į stalą. imti siulus.

MAJORU SUVAŽIAVI
MAS WASHINGT()NE.
Šį panedėlį Wash;ngtone 

susirinko Amerikos miestų 
majorų konferencija, kuri 
^varstys, kaip geriau kovoti 
u piktadaiybėmis.

A
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Kaip Gyvena Lietu- h^o/e^osėbrainu- » P . n , i- • TEISTI SUMOKĖTIvos Žydai Palestinoj* $90,000,000.
T. , . ~ r. ! Būdamas prezidentu, re-
Palestinoje yia Lietu\os pUbiįkonas Hooveris įkūrė

r^ncnlctco u* L’nncnlotn ___ __ _ . .konsulatas, ir to konsulato Finansinę Rekonstrukcijos
tarnautojas Valkauskas at- Korporaciją, kuri “kovojo” 
vykęs Kaunan siomis dieno- su / j* da!indan)a į,;, 
mis padare pranešimą, kaip lionieįaJ dideles 
Palestinoj gyvena išvažų- jag. gUVęg tuomet Hooverio

z-\da-L /.1S ba* pagelbininkas vice prezi- 
ko, kad Lietuv ot žydai, iš- d€ntaą gen. Dawes, pasisko
ni Palest,nę, nenori nu- ,ino iš kol ,.3^ $90>. 
traukti ryšių su Lietuva. 000000 , fJ-hic ,0.
Tam tikslui esant, Įsikūrus, j bank Neužil ban.
Palestinoje Lietuvos žydų kag už^darė. D|bar dem0-
sajunga, tun norėtų glau- k,.atu valdžia pareikalavo, 
dziai bendradarbiauti su p.,^ . HooVerio sėbrai
savo vientaučiais Lietuvoje.

Jie pripratę prie Lietuvos 
maisto ir imponuoja nema
ža sviesto iš Lietuvos. Svies
to eksportas iš Lietuvos Į 
Palestiną pasiekęs jau 100 
tonu i mėnesį.

Lietuvos žydai Palestino
je skiriasi nuo kitų žydų 
daugeliu žvilgsnių. Visų 
pirma, jie daugiau suvargę, 
nuskurę ir įpratę prie sun
kaus darbo, tuo tarpu kai 
kitų kraštų žydai yra išpo- \ incennes, Ind.—VVm. A. 
nėję ir daugiau prasilavinę. Zimmerman apskundė W. 
Be to, Lietuvos žydai nemo- F. Holland kompaniją ant 
ka hebrajų kalbos, kurią žy- $20,000 nuostolių už tai, 
dai Palestinoje vaitoja, kad jam dirbant tos kompa- 
Kaip žinia. Lietuvos žydai nijos darbą įkando jam vo 
kalba vokišku žargonu, pri- ras vadinamas Black Wi 
maišydami daug lenkiškų ir dow (juodoji našlė). Tas 
į-usiškų žodžių. " voras labai nuodingas ir jo

Žydų gyvenimas Palesti- įkandimas gali būt mirtim, 
noje nepavydėtinas. Jie su- Nuodingasis voras Zimmer- 
bėgo čia nuo persekiojimų, manui ikando bedirbant

prie to banko tą paskolą 
grąžintų. Ir teismas nu
sprendė, kad tuos $90.000,- 
000 turi užmokėti buvę ban
ko kompanai. Bet jie tiek 
turto neturi. Sakoma, kad 
valdžia negalėsianti dau
giau gaut, kaip $12,500,000.

PATRAUKĖ KOMPANI
JĄ TEISMAN UŽ TAI. 
KAD ĮKANDO VORAS.

o čia juos piauna arabai.

BUTLEGERIŲ BIZNIS EI
NA KAIP Ėjęs.

Nors prohibici.ia senai 
jau panaikinta, tačiau deg
tinės šmugelis neišnyko. 
Butlegeriai atveža daug 
degtinės iš užsienio ir par
duoda Amerikoj. Biznis ei
na gerai, nes jie gali par
duoti daug pigesnėmis kai
nomis, negu legalė degtine 
parsiduoda. Degtinės ga
mintojai Amerikoie sako. 
kad vienintelis būdas sulai-

pne vaisių. Byla užvesta 
pasiremiant Darbininkų Ap
saugos Įstatymais.

ARGENTINOJ MIRĖ 
A. KRAPAVICKAS.

Spalių 1 d., 1936 m. Bue
nos Aires mieste pasimirė 
Antanas Krapavickas, vos 
30-ties metų amžiaus. Ve
lionis paėjo iš Baisiogalos 
valsčiaus, Pepelių kaimo, 
Argentinoje išgyveno 8 me
tus. Dirbo prie namų staty
bos.

Lietuvoje velionis paliko 
kyti butlegerių biznį, tai nu- brolį ir sesutę, o Argentino- 
mažinti valdžios mokesnį je jauną žmonelę, nes tik 
ant legalės degtinės. Dabar pernai buvo vedęs. Krapa- 
už kvortą degtinės valdžiai viekai ruošėsi grįžti Lietu- 
reikia mokėti beveik pusan- von, bet negailestingoji mir- 
tro dolerio mokesčių. Kada tis pakirto jauną gyvybę, 
mokesniai tokie dideli, tai sugriaudama visas svajones, 
degtinė brangi ir butlege- ___
riai tuo naudojasi. Daugiau
sia butlegerių biznis esąs 
išsiplėtojęs New Yorke.

Unijų Vadai Nesusitaiko.
KELEIVIS, SO.BOSTON.

r* i

Čia parodyta trijų unijų vadų konferencija dėl įvykusio A- 
merikos Darbo Federacijos skilimo. Iki šiol vadai nesusitaiko. 
Iš kairės į dešinę čia sėdi: (1) spaustuvninkų unijos preziden
tas Charles llovvard; (2) skrybelninkų unijos prezidentas Max 
Zaritsky; (3) angliakasių unij os prezidentas John L. Levvis.

Smūgi* Fašistam*-
TA DEL NEITRALITETO ...... , .

laužymo. Popiežiui Liga.
Ispanų atstovybė Londo

ne įteikė Anglijos užsienių 
reikalų ministerijai notą, j 
kurioje nurodomas toks fak
tas. Francuzijos užsienių 
reikalų ministeris įteikęs Is
panijos atstovybėje Pary
žiuje Kamerūno

Torringtono Saliune pad^o , PAJIEŠKOJIMAI
Paplovė Lietuvį Artėjant žiemai, jau pra

deda pastebėtinai augti be- 
! barbių skaičius Klaipėdos 

Kazys Spurgis peiliu nudu- mieste. Darbo įstaiga užpe- 
reitą sąvaitę buvo įregist
ravusi 1,031 bedarbį, o pe-i 
reitą sąvaitę registruotų be- į 
darbių buvo jau 1,181. Per 
vieną sąvaitę jų padidėjo 
150 asmenų. Bedarbių dau
gėjimo priežastis yra ta,

Bartenderį.

rė Stasį Skrabulį.
Torrington, Conn. — Už

pereitą subatą Aleksandro 
Radzevičiaus aludėj ivyko 
kruvina tragedija. Stasys 
Skrabulis, 44 metų amžiaus
aludės padavėjas (baiten- ,„4^ pradįa majį
dens), buvo perdurtas pei- ^į statyba, ir lentpjūvės, 
liu per vidurius ir nuvežtas -• - - - -

“Šventas tėvas” sutino iš 
piktumo, kad Madrido 
darbininkai išlupo fašis

tams kailį.
Telegramos iš Romos sa-

, . ko, kad pereitą sąvaitę po-komisaro ‘ — - -

ligoninėn tuoj mirė.
Kaip liudininkai policijos 

klausinėjami sako, žmog
žudystė įvyko Drie šitokių 
aplinkybių. Aludėj susigin
čijo du vyrai, Kazys Spur
gis, 60 metų amžiaus lietu
vis, ir Antanas Talavinskas. 
Spurgis kirto Talavinskui į 
veidą. Tada abudu susikybo 
ir pradėjo tąsytis. Iš už ba
ro išėjo padavėjas Skrabu
lis ir pradėjo besitąsančius 
skirti, už ką Spurgis ir jam 
kirto į veidą. Tada pradėjo 
muštis visi trys. Spurgis stai
ga užsimojo ir smarkiai mo
vė ranka Skarbuliui į pilvą. 
Po to jo rankoj žmonės pa
matė kruviną kišeninį at
lenkta peilį. Apsipylęs krau
jais. Skrabulis susmuko sa-

mažiau beturėdamos darbo 
atleidžia dalį darbininkų. 
Nedarbo įstaiga prie viešų
jų miesto darbų yra parū
pinusi 96 žmonėms darbo. 
Likusiems mokamos pašal
pos. Pašalpos užpereitą są
vaitę buvo išmokėtos 456 
žmonėms, viso 4,406.5 litų.

Pajieškau savo moters Rožės Te- 
nanienės, po tėvais Bauloniu.ė ir du
krelės Jennies. Juodvi mane apleido

šių metų liepos 7 d. Motina pasiėmė 
, dukrelę ir išvažiavo, ir nežinau kur 
,ir dėlko. Mano žmona 24 m,, 5 pėdų 
aukščio, šviesiai tamsių plaukų, mė- 

Broliai Samoskai, atidarė antrą 0xnQ akiu, apvalau.' veido ' -ria 155 
krautuvę, lietuvių centre, svarus, gražiai, atrodo. Dukrele 4 me-

' mn-v e-r uvvt lr 8 ra™-11!, mėlynos a.'.ys, sve-bb4 si., wib£>i, ria 4^ svarus, gražiai atrodo. Rožyte
ir mylima dukrele, grįžkite atgal ir 
gyvensime kuogražiau.-oai. Aš žinau, 
kad kkas nors jumis įmokino. Kurie

Toronto Lietuviai!
Samoskai,

MEST,
Kurioje gaunama visokio Tabako ir 
jo išdirbinių. Saldainių. Minkštų Gė
rimų, Magazinų ir Laikraščių.

Čia jus rasite draugišką ir teisingą 
patarnavimą. Lietuviam*; nereikės 
jieškoti “KELEIVIO” toli, rasit mu
sų Krautuvėje pa, savus.

664 QUEEN STREET. M EST.

GERAS PASIŪLYMAS!
Jieškau žmogaus, kuris nori įsigyt 

tikrai gerą Farmą, gali pirkti, arba 
duosiu naudotis dykai. Farma gerai 
įrengta, su gyvuliais ir padarais. Far-

praneš teisingą jos adresą, duosiu 
$25 dovanų. Michael Tenapis (9 

82 Town Hill avė., Danbury, Conn.

Liudvika Paulauskiutė po vyru 
Meškunienė, pajieškau pusbrolio FE
LIKSO KRASTIKO, Bubrišvių kai
mo, girdėjau kad gyveno kur apie 
Philadelphia. Pa. ir JUZĖS GRIGA- 
RAVIČIUTĖS, gyvena kur tai apie 
Chicagą arba Detroit, Midi. Pra
šau atsišaukti; kurie žinote kur jie

, . .. . u piezius vėl sunkiai susirgo,
pranešimą, kuri jis atsiuntė Susirgo kaip tik po to, kai ,.
Gvinėjos ispanų vietos vai- Madrido darbininkai išlupo Ilu"e. ant grindų ma neša į mėnesi tso gAno pelno vi- —= -ne z,nore KUr „e
dziai prašant. Pranešime sa- fašistams kailį. .T.aiP pasakoja sąhuno sa- sur ir viskas -kėš-' užmokėta ./ tu. gyvena, malonėkite pranešt jų adre-

, , 1 -rs. Vimnkas Radzevičius ir bu- riu bankose pinigų. Bet aš esu jau,5’*- , • , 'koma, kad spalių 13 d. Por .
tugalijos motorinis laivas Lnited Press žinių agen- vęs tuomet 
Fernando Po” apšaudęs turą sako, kad ištino “šven- Staniulis. ant mano farmos, aš sutikčiau jam .

ispanų motorlaivį “Siudad- to tėvo” veidas, kojos ir vi- Sužeistas Skrabulis tuoj 3$%^ 'SJg£‘ŠSl\ v,“'““’“
de- Makao” ir ji paskandi- sas JO kūnas išsipūtė kaip buvo nugabentas ligoninėn ženotas, tik ne per jauni ir su nedide- Bostone .Sako kad jo moteris' ir sese-
nęs. Portugalų laivas buvęs paduška. Užduotas fašis- ir mirė. o Kazys Spurgis bu- ?r JJf
nudažytas tokia pat spalva, tams smūgis prie Madrido vo areštuotas ir dabar lai- viskas auga, randasi 19 mylių nuo jam ranka. Jo giminės lai a.-išaukia
kaip ir vienas vokiečių lai- taip paveikė katalikų baž- komas kalėjime be kaucijos. !«»«****•. tunu daug svarbaus jiems

eoliiino i J*r prastas farmerys, laikau berną,saiiune duuzas, Kurii norėtų su manim kartu gyvent 49
Liudvika Meškunas 

Plantation st., VVorcester, Mas,.

vas, apie kurio atvykimą tyčios bosą, kad jis ir paeiti 
jranešė vokiečių konsulas. s^vo. kojomis jau nebegali. 
Spalių 20 d. vokiečių šar- Kunigai jį nesiote nešioja, 
vuotas kreiseris “Deutsch- Popiežiaus dvaro žanda-

nio kelio. Kurie norėtų įsigyt puikų pranešti. Mr>. G. Valeck »sNužudytas Stasys Skra- >Ovenimą parašykite teisingai apie 
, , . . . . save, kiek esi vertas ir kokio turto,bulis bUVO gimęs Lietuvoje Tie, kurie visai nieko netur, nerašy- 
ir Amerikon atvyko apig 25 kite’ peter^ieskTsms nepirksi(u1) APSIVEDIMAI.
motai atrral Te rkrarivin iic d 1 ‘ ————-----------------------------------

72 Bolton st.. So. Bostoi , Mass.

and” nuplaukęs iš Tanžero 
Malagą ir Valenciją, gavęs

rams duotas įsakymas būti 
pasirengusiems uždaryti vi-

metai atgal. Iš pradžių jis 
buvo apsigyvenęs Brookly 
ne, o paskui persikėlė }

R. 1, Box 130, Eatonville, Wash.

Nuga-Tone Garsus su 
VITAMINAIS A ir Dnstrukcijas iš vokiečių lėk- sus vartus i Vatikaną, kai Torringtoną, kur išgyveno

tuvo, veikiančio sukilėliu bus duotai riVnalas Kaišia- iau 19 metu. Jis dirbdavo1 nuga-tone yra jau.įrodęs, kadjis * uuuids r\di big . . , vra sveikatos užtikrinimas nusilpu-
luseje. nalas bus duotas uždaryti -aliunuose paduodamas alų. siems, aipėjantiem, vidurį amžiaus.

Spalių 19 d. vokiečių po- visus vartuotai nevalia bu- P°Jo naįlž ?mona ii’ar'tHor'. ’rrne t’oltvc i • „ 1 i rtT’t n n vforre lino m' mn o • 1 ■

Pajieškau gyvenimui draugės, lais- 
ivos, apie 35 metų amžiau,. Viską 
lapie save aprašykit su pirm j laišku.

Tony Draugas (7 »
I General Delivery, Detroit, Mish.

Pajieškau vaikino ar r.ršlio ant 
farmos, turiu 60 akerių žemės su bu- 

vaistas, naturalė pa- dmkais ir gyvuliais, viskas įrengta
_ = =. = _ _ . . .____ ____  ...  ____ ___________r_____ organams. Visas ku- tinkamai. Esu našlė, vyras miręs, tu-vandeninės valtys įėjusios į šią nieko popiežiaus dvaran GV1 CiUKtenS, ir IŠicriH. na-> atsiliepia paėmus šiuos vaistus. riu mortjnčiaus ir ta* mortg:-

Gibraltarą Spalių 8 d. į Se- įleisti, ne išleisti.' Turbūt bi- Y>ei» jo sesuo yra ištekėju- lj«„:*“&£*'«uThKtJĮSl
VlllJH Htvyko 160 jsunil VO- iomssi kdd kns nci^nc^tu BrOOKlyne UŽ Felikso Rh~ moksliškai sustiprintas su VITAMI- siu. tai mano turtą išpardu* Kuru 
kiečių. Tuo pačiu laivu su- nenalankni nnnipžini “zinin Žuko. o brolis Juozas gyve- nais Airirs^j^9Pri^^s’k™V; tTiin tiek atmokėt ’ prasaupačiu
kilėliams buvo atgabenta 
12 zenitinių patrankų.

TIGRAI UŽPUOLĖ KAI
MĄ IR SUDRASKĖ 

60 KINIEČIŲ-
Iš Peipino pranešama, 

kad Kvantuno provincijoj,

nepalankių popiežiui žinių.
Ligonis esąs apsuptas 

daktarais ir labai nenorįs 
mirti. Bet jeigu Ispanijos 
fašistai gaus da vieną gerą 
smūgį, tai jis vargiai išlai
kys kojų nepakratęs.

na Lietuvoj. (Prisiųsta.)

ALICANTĖJ BUVĘ SU
ŠAUDYTA 1,000 FA

ŠISTŲ.
Paryžiaus reakcininkų lai

kraštis “Le Jour” gavo iš 
Kasablankos (Afrikoje) ži-

Aš esu 14 metųatsišaukti greitai, 
moteri-. be vaikų. Plačiau jaaiškin- 
wu laiške. (8)

Mrs. Vincenta Urbotaitimė 
R. 1. Box 31, Fountair, Mich.

KAIZERIS RAŠO KNY
GAS.

Šiomis dienomis hitleri 
ninkai Berlyne išleido bu 
vusio kaizerio parašytą kny-

Tai antra ligos ataka. Pir- . ...
Kinijoj, tigrai užpuolė Hsu- mu kartu jis buvo sudrybęs n^. Alicantės mieste,
jino kaimą ir suėdė 60 žmo- apie du mėnesiu atgal, kai Ispanijoj, “anarchistai^ su- 
nių. Žvėrys įsiveržia tiesiai Ispanijos respublikos laivy- šaudę 1,000 “patriotų.” Tai. 
i namus ir ištraukia iš tenai nas sunaikino kelis fašistu buvęs atsilyginimas už tai,

vra sutingę ir tik dalinai veikia. Ner- 
vuotumą išvaro tuoj, nes NUGA- 
TONE turi be vaistų VITAMINU A Į 
ir D, ka.- veikia kaip vaistas į nervų Į 
sistemą. Tas tyrasis vaistas parduo- ; 
damas su garantuojama pinigus grą
žinti pas visus vaistininkus. Jsigykit 1 
bonką to haujojo NUGA-TONE šian- į 10 akerių girios, kita dirbama, bu- 
dien. Jus nusistebėsite tuo, ką jis dinkai, gyvuliai, įrankiai ir derlius; 
jums suteiks. kaina $2.800, įmokėt $1,500. Esu naš-

Nuo užkietėjimo imk—UGA-SOI. lė ir todėl turiu parduot. Adresas; (7 
—tai idealus liuosuotojas. 25c ir 50c. ZUZANA ADAMS, BERL1N, MI).

175 Akerių Farma

avo aukas.
ANGLIJA NORI DAU

GIAU VAIKU. - .
Sekdama Italijos ir Vo- & aP!e “2°™? ^aikų mi- 

kietijos fašistus, Anglijos tologiją: Studien zur Gor- 
konservatoriu valdžia nuta- S? (studijos apie gorgasl
rė organizuoti didelę propa- šmėklos MeduK 
ganda už gimimu padaugi- 'er^? ‘2? ..l0‘_ • *le. ,za-te 
nimą? llinisteriu'kabinetas n° ‘C Eunjale. Dvi jų buvo 
atsišauksiąs i tas šeimvnas, nemirtinos. Knyga esanti is-
kurios neturi vaikų, 'arba la,bai Pu,k,al> «ausla'
kurios turi tik po du ar tris, lllustruota. 
kad jos “atsižvelgtų į savo 
patriotišką pareigą” ir pasi
rūpintų daugiau vaikų. Mat, 
kapitalistinis pasaulis ruo
šiasi da vienai gerai skerdy-

transportus su Afrikos lau
kiniais.

FRANCUZIJAI GRĘSIA 
ALAUS STREIKAS.

Beveik visi alaus šinko- 
•iai Francuzijoj tariasi ne
pardavinėti alaus, kam bra- .... ... ,r . i , .. Užlaikau daujr visokiu rusiu ir vi-vorai pakele to skystimo šokia kai-- -- 
kainą.

SIENINIAI
KALENDORIAI

1937 METAMS.

kad sukilėlių orlaiviai už
puolė Alicantės miestą ar 
numetė daug bombų.

DĖL ŠIRŠĖS YRA TRAU
KIAMAS TEISMAN LOS 

ANGELES MIESTAS.
Tūlas Oliver Hickey pa 

nei, tai reikalingas kanuo- traukė teisman Los Angeles 
lems pašaras.

ANGLIJOS KARALIUS
ATVYKS AMERIKON.
Ateinantį pavasarį Ame

rikon žada atvažiuoti Ang
lijos karalius. Jis aplanky
siąs Kanadą ir Jungtines 
Valstijas. Iki šiol da nei vie
nas Anglijos karalius nebu
vo savo kojos Amerikon 
įkėlęs.

VAGIŲ GŪŽTA CERK
VĖJE. O VOGTŲ DAIK
TŲ SANDĖLIS ALTO

RIUJE.
“Pravda” rašo, kad Sver- 

dlovo srity. Nevjansko mie
ste susekta, gauja vagių, ku
rių priešaky stovėjo šventi
kas (popas) Šubotinas. 
Gaują sudarę žinomi vagys 
recid i vištai. Vogtų daiktų

na Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų pardavi- 
nėt pavieniais, geros išlygos. Turime 
ir Dariaus-Girėno Kalendorių su jų 
aeroplanu. Prisiunčiamo į namus kas
pareikalauja. Z. GILEVIčIUS. 

73 Hartford Avė. 
NEW BRITA1N. CONN.

(-)

DAKTARAS

A. L. Graičunas
Physician and Surgeon

Valandos: 8 iki 11 ryto,
6 iki 9 po pietų.

3310 SO. HALSTED STREET. 
CHICAGO. ILL.

AR ROMOS

opiezius ynr Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

PHIN-Ertfll'ĖBAį

Patikėtinas linim^ntas.
_ palenav.na z- '.iini'- ir H skausmus nuo ištanipy-

mu ir iš,inarini:.i j. ’
b PAIN-EXFELLE?v

▼aisbaž^nklis Jnkr-t 
ž.nonias vaistinėse.

miestą, reikalaudamas $100 
atlyginimo užtai, kad jam 
valant miesto parką viena 
pikta širšė įkando jį Į kaktą, sandėlis buvęs altoriuje

Sveikata
' TAI BIDEI GS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
1nį« kn'goįe yra pamatinės žinio« iš Anatomi
jos. Fiziologijos ir Hvgieno9. *

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo 
kūno mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma 
nežinojo.

Knyga labai puikiai iliustruota, taip kad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta 
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadvvay So. Boston. Mass.

Worcesterio Lietuvių Išdirbystės Alus

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

JAV GAUNAMAS IR BONKUTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine.

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (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 kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tosio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKY RIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų dar'ai. 
SKY’RIUS Y’I. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelną' Fran-uzijai 1896 ni. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKY'RIL’S VIII. šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių ; nie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, įų pasišventimai ir jia- 
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Di?vo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgenci as.

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

KIEKVIENAM LIETl’VIl'I. kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir t-ma
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą pers ,ai- 
tvti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audinio viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas I ny- 

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

TELEFONAS
Worcester—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER. MASS.

popieros

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu: 
REV. M VALADKA, R. I). 2, DALTON.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

PA.

BOSTONO AI’IELIN'KĖS ALAUS PARDAVĖJAI. KREIPKITĖS 
CHARLES WAISHVILLE. Brockert Ale Distrib.

Telepbont*: UEUham 1731.
253

KELEIVIO9 KNYGYNE
BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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KELEIVIS, SO. BOSTON No. 47. Lapkričiu 18 d., 1936 m.I eštas Puslapi*.

=■ /x Pietų Amerikos.

MONTREALO LIETUVOS
SUNŲ IR DUKTERŲ
DR-STĖS VEIKIMAS.
Tai pažangiųjų savitarpi

nės pašalpos draugija, iki 
Šiol susirinkimams svetainę 
nuomuodavo pas svetimtau
čius; didžiumoje ją kontro
liavo pats karščiausis ele
mentas.

Dabar, šiek tiek sušvelnė
jus santikiams Kanadoje, 
tai ii- M. L. S. ir D. dr-ja už
mezgė artimesnius ryšius su 
L. K. K. V. Nepr. Kliubu, ir 
savo susirinkimams laikyt, 
pasiėmė Kliubo svetainę. 
Lapkričio 8 d. jau laikė mė
nesini susirinkimą naujoj, 
puikioj Liet. Nepr. Kliubo 
svetainėje.

Pats susirinkimas M. Liet. 
Sūnų ir Dukterų Dr-stės bu
vo gana aktingas. Draugija 
nutarė atsikviesti iš Suv. 
Valstijų d-rą Kaskevičių, 
lcuris kaipo profesionalas, 
savo pamokomis daug nau
dingo padarytų Kanados 
lietuviams. Dabar lauksime 
atsilankant i Kanadą d-ro 
Kaskevičiaus.

* * *
Buvo padalyta daug gerų 

pastabų ir patiems nariams. 
Buvo raginami visi dr-jos 
nariai būt aktingesniais, 
lankytis i savo parengimus, 
nes tas teiktų daugiau ener
gijos rengėjams ir butų nau 
<ia pačiai draugijai.

Draugijos konstituc i j a 
' erčia narius būt pavyzdin- 
• ais, tečiaus tūli dr-jos na- 
; iai viešuose mitinguose dėl 
menkiausių nesusipratimų 
»akelia triukšmą ir pasižv- 

.ni baubliais, kas žemina ir 
>ačios dr-jos vardą, tai atei- 

•yje prašomi visi nariai lai 
kytis konstitucijos patvar- 
;ymų ir vengti kiršinančių

akcijų.
Tokia savitarpinė pamo 

ka gali išeit ant naudos na- 
i iams ir pačiai draugijai.

Dr-jos Narys

terorizavimą

JANILIONIS, KLIAUGA,
ŠALČIUS IR KAS TO

LIAU?
Šitokiu antgalviu Urug

vajaus socialistų “Naujoji 
Banga” rašo:

Prieš porą metų atvažia-, 
vęs Argentinon Aukštuolis i 
iškraustė iš buvusių tenai

Lietuvos
monių. Bet to neužtenka.

Musų pareiga yra darbuotis 
už aisteigimą demokratijos 

ietuvoj. Smerkime fašiz
mą. protestuokim prieš per
sekiojimą gyventojų ir rei- "lietuvių namų” kunigą Ja 
alaukime jiems laisvės. nilioni, o jo vieton pasodi

Kanados Lietuvių Komi- SU
etas Lietuvos Liaudžiai

Ginti pagamino protesto at- , .nT-ia?įaj it°h "
viručiu siusti Lietuvos vai- ka?n’ kad dabai tai. bus1^ 

galas visiems kolonijos vai
dams. Pono Aukštuolio va
dovaujamoji Lietuvos at
stovybė padarysianti galą 
visiems "priešvalstybiniams i

dZiai. Kiekvienas Kanados 
’ietuvis ir lietuvė individua- 
iai galės pasiųsti savo pro- 
estą ir reikalavimus. Atvi- 
utės atspausdintos lietuvių, 
ingių ir francuzų kalbom; 
aipgi uždėta atatinkamas 

vaizdas. Lai visas kultūrin
as pasaulis mato, kad Lie- 
uvoj viešpatauja fašistinis 
erorąs ir kad mes. užsienio 
ietuviai, protestuojam prieš 
ą terorą ir reikalaujam lai
vės Lietuvos žmonėms.

gaivalams U žviešpatau-
-ianti tautiška meilė ir vie
nybė.

Bet vieton tos “tautiškos 
meilės.” kunigas Janilionis

——- - - - - - - - - -- - - - - - - - gaunamos KNYGOS “KELEIVIOHumonstika knygyne.

KODĖL ŽYDAI NEVALGO 
KIALLIENOS.

G AI DOS NE PAGAL INSTRU
MENTĄ.

Pas kaizerį sykį buvo kon
certas. Dainininkė turėjo dai
nuoti kaizerio nurodytą dainą, 

i kurios gaidas ji padėjo ant kė
dės, ant kurios paskui atsisėdo 

Kaizeris tai

Anuo metu. kada po žemę ke
liavo Kristus, kaip raštas šven
tas mums sako. i Lietuvos mies
teli taipgi atkeliavo. Tada žv- 

tuoj pradėjo per savo “Švy- dai susirinko į krūvą ir ėmė tar- 
turį” kandžiot ir Kliaugą, irjtis, kaip Kristų paneigti. Ap-SStoras generolas, 
visus jo sėbrus. O Kliauga J svarstė viską ir susitarė. Paslė- pastebėjęs sako; 
pradėjo atsišiepti Janilio-

Žodynas lietuviškai angliško* ir ang-, 
į liškai lietuviško* kalbų. Sutaisė A i 
1 Lalis. Abi dalis \ienoje knygoje.

Psl. 1274 Gražus tvirti apdarai $16 00
Lengvas Budas Išmokti Angliškai.—

Rankini reikalingiausių žodžių ir
; pasikalbėjimų ši knyga sutaisyta taip i lengvai ir suprantamai, kad kiekvie

nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėm pas daktarą, pas bar
zdaskutį. pas kriaučių ir tt Su fone- 

! tišku ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas Pusi. 05...............85c
Etnologija arba istorija apie žemės 

tautas Pagal Dr. H. Haberlandą. 
parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba rases Yra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi
cago, TU., pusi. 667, Popieros vir
šeliais ........................................... $3.00
Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny

goj telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, hemo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvatkšėiojimams, baliams.
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1014 m...............25c

pė vieną žydą apvožę po statine “Pardon. generole, bet šios 
niUl, ir abu vienas kitą. plu- ir tada išlindęs iš minios vienas gaidos pučiamam instrumentui 

KLKLLG. kreipiasi į vi- do kiek tik įmanydami. rabinas tarė Kristui: "Girdė- netinka.
us laisvę mylinčius Kana- Argentinoje prasidėjo di-i-i°m’ ^ad tu rodai didžius ste- ■ —
los lietuvius, kad kiekvie- džiausi skandalai ir piovy- buklus’ taigi parodyk ir mums TARP NAIKŲ,
tas įsigytų nors vieną tokią nės už Lietuvos atsiunčia- nors vieną, tada mes į tave įti-. —Mano tėvas turtingas!- 
atvirutę ir pasiųstų Lietuvos mus litus. kėsim kad ir šiandieną. Matai Aha!
aidžiai. Padarykime tikrai’ Taigi atsirado naujasjštai čia šitą statynę? Medus jo-1 —O mano su nygeriu drau-
nasinį spaudimą fašistams, -tautiškos meilės” apašta- 
musų brolių ir sesučių engė- las. Tai “viso labo mokyto
jams, kad jie atitrauktų sa- jas” M. Šalčius. Ko negalė
jo nešvarias rankas nuo jo padaryti kun. Janilionis 
vargingosios Lietuvos liau- r tautininkas Kliauga su 
dies ir leistų jai išsirinkti Lietuvos atstovu Aukštuo- 
eisėtą valdžią, kuri atsto- lįu, tą ėmėsi vykdinti p. Šal- 

vautų visų darbo žmonių ir eius, o duosni Lietuvos faši- 
valstiečių reikalus, o ne stų valdžia duoda pasinau- 
’ien tik dvarininkų, fabri- Joti visiems, kas tik sutinka 
antų ir aukštųjų karininkų už “tautos vadą” paloti, 

bei valdininkų, kaip kad
dabartinis fašistų vadina- “suvie-

IS MONTREALO LIETU 
VIŲ JUDĖJIMO.

Montreal, tai Kanados lie 
tuvių centras ir užima svar 
bią vietą lietuvių judėjime 
Iki šioliai meno srityje vei 
kė dvi kraštutinybės, para 
pijonai ir komunistai. Abeji 
turėjo savo chorus. Bet 
Montrealo lietuviai tomis 
srovėmis nebuvo pilnai pa 
•tenkinti ir didžiuma pažan 
giosios visuomenės nuo tų 
dviejų srovių šalindavosi.

Dabar susiorganizavo Ai 
do choras ir prie jo didžiu 
moję prisidėjo pažangusis 
elementas. Už tai reikia la 
bai daug duot kredito D. L 
K. V. Kliubui, nes vadovau 
jantieji kliubiečiai padarė 
visą pradžią ir paskyrė 
Kliubo iždo $15. Prie Aido 
choro priguli gražus būrelis 
jaunimo ir reikia tikėtis, 
kad trumpoje ateityje jis 
pasirodys ir savo veikimais 
Visi dainų ir meno mėgėjai 
turėtų tame chore prigulėti 
r.es tas choras nėra kokios 
nors religinės ar politinės 
grupės, bet visų pažangiųjų 
lietuvių. Dainų Mylėtojas

Šalčius užsimojo 
nyti” visus Pietų Amerikos 
lietuvius ir tuo tikslu pradė- 

Atviručių galima bus gau- jo leisti laikraštį “Išvien.” 
i visose Kanados lietuvių Ginčytis dėl šalčiaus ža- 
co.omjose. pas vietinius ko- damos “vienvbės” neverta, 
mitetus Lietuvoj demokra- bet patvrįmas verste verčia 
įjai atsteigti, kur jie jau y- manyti,’ kad tokio pat liki- 
a susiorganizavę. Kur
-rin k-rimir^tn dar noro* a v* nv/jmvvvvt uviu.
itskiros organizacijos 
>avieniai lietuviai gali pa- dinta 
•eikalauti atviručių iš KLK- žodžiai visų gražus, bet 
jLG., kuns mielu nom jų darbas nusiseka taip, kaip 
insiųs. “likimas nulemia.” šalčiaus

Be to, KLKLLG. siūlo vi- ’aikraštis “Išvien” sakosi e- 
ų kolonijų komitetams sau- sąs nepolitinis, bet tik eko- 

kti masinius mitingus Lie- nominius reikalus gvildens, 
tuvos klausimu, šio mėnesio Tačiau aš suprantu atvirkš- 
oabaigoj ar gruodžio pra- čiai. Nes šalčius lankyda- 
ižioj. Tokiuose mitinguose masis Urugvajuje, savo pa- 
lutų geriausia pravesti pro- skaitose nuolatos linksnia- 
oagandą už atviručių siun-jvo girdi, Lietuvos išeiviai P. 
imą. Amerikoje labai neorgani-

Taipgi artinasi 16 vasario zuoti, visi “norį” pirminin- 
iiena, Lietuvos Nepriklau- kais, redaktoriais ir šiaip 
-omybės paminėjimo su- kokiais “načalninkais ’ tap- 
kaktuvės, visose Kanados ti, todėl, girdi, ši yda esanti 
’ietuvių kolonijose, kad kuo blogiausia, kuri tik iškone- 
laugiau organizacijų ir pa- veikia aktualų darbą. Bet 
'ienių lietuvių įtraukus į štai neperseniausiai nuaidė- 
paminėjimą. Tą dieną mes ■ io garsas, kad šalčius su ke- 
urime sukaupti visas savo įiata “veikėjų' įsteigė “Pa
jėgas, kad apsaugojus Lie- baltės valstybių sąjungą” ir 
uvos Nepriklausomybę, nes aeL periodinį laikraštį buvo 
dabartiniai Lietuvos valdo- išleidę. O dabar jau net są- 
nai, spausdami ir pei-sekio- vairinio laikraščio redakto- 
dami liaudį, veda prie Ne- fiumi pasiskelbė. Taigi jau 
priklausomybės praradimo, ir jis į “načalstvą” pašoko. 
Ta diena išreikšime solida- b’ ^am tas reikalinga? Rei- 
umą tiems, kurie kovojo ir kėjo senųjų laikraščių vai- 

kovoja už Lietuvos žmonių dus suderinti, o ne šokti lei- 
aisvę ir Nepriklausomybę, sti naują. Čia duodasi su- 

J. Lesevičius. prasti taip, — kad Šalčiui 
užerzinus “tautiškąjį” skru
zdėlyną, jis nebeatlaiko po-

nas “seimas” daro.

je buvo. bet pasakyk, kas dabar gauja’... Aha! 
j ją pakliuvo?

Žydeliai džiaugės iš išmista 
tokio, nes. rodės, nesulauks at
sakymo jokio. O rabins tik rai
žėsi ir rankomis plakė. “Po sta
tine yra kiaulė.” Kristus jam 
atsakė. Ir štai, iš po statinės iš
lenda degloji, žydams atėmė ža
dą naujienėlė toji. Ir visų jų a- 
kys mano: degloji tik žviegia, 
ausimis krato, ir tartum iš mie- sluvejas. 
go. žviegdama nubėgo. Dėl to 
tai žydai nieko nedaro kiaulie
nai, kad Ickaus neranda iki šiai 
dienai. Kūjų Vincas.

•—Ale mano tėvas paskolino 
tavajam pinigų.

—Ale mano tėvas tavajam 
neatiduos... Aha!

Surinko Kūjų Vincas.

Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers
ta į visas kalbas, todėl kad yra gra

žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, III 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta ........................................ $2 50

Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 
naudinga knyga, aprašyta katalikų 

bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusi. Popieros apdaruose. .. $1.00

Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė 
Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu 

paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir „t; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istoriją. Chi 
cago, III. 1903, pusi- 209. Gražiuo
se audimo apdaruose.......................$1.50

BEVEIK AKLAS.
Daktaras Lietuvoje egzami-

mo susilauks ir šalčius, ko- nuoja naujoką:
‘ai ■ kį ištiko Janilionį ir Kilau- —Sakai, aky? nemato? 
ar gą. o vienybė liks neįgyven-! —Visai nemato, ponas

KLKLLG. sekret 
P. O. Station D. Box 44, 

Montreal, Que., Canada.

tarė.
dak

Materiališkas Istorijos Supratimas
Lapeliai iš prcletariškos fLosofijos 

Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imta iš Greilicho. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston,
Kaip Tapti Suvienytų Valstiją Pilis 

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystė* 
įstatymai au reikalingais klausimais ii 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbos*
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
la ida • • U*
Džian Bambos Spyčiai.-— Ir kitos fo- 

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

Raštai Karės Meta, Lietuvos
Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto-

ganizuoja bendroves ir pradeda jos paveikslų, 126 puslapiai, kai-
siuti žėlabas mūsiškiems repu- na..........................................
blikonams. Užsakymų gauna “O- S. S.” arba šliublnė Iškilmė.—

MAMA. EIK ŠEN.
Prie durų skambina. Katriu

tė atidaro duris.
—Ar mama namie?—klausia

—Ne. mamos nėra namie.
—Meluoji, mergaite.
—Mama. eik šen, tas vyras 

man netiki!... Senas Vincas.

NAUJAS BIZNIS PO RIN
KIMŲ.

Rooseveltui laimėjus rinki
mus. pas lietuvius atsirado 
nauja biznio šaka. Siuvėjai or-

—O kuo gali Įrodyt?
—Įrodyt lengva, ponas dak- kiekvienoj kolonijoj, 

tarė. Ve. ar tamsta matai tenai
per sieną blakę lipant?

—Matau.
—Na, o aš jos visai nematau.

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui Kaina .

Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem-
Iapi».—šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios jr 
kaip ji buvo apskelb'a respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežiua 
ir kaiu šalis yra padalyta j apakri- 
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 nutarimai, taikos sutartis su bol- 
šovikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų musių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia vi-^ą Lietuva
iš lauko ir iš vidaus Kaina ____$1.0f
Drūtais audeklo apdarais __ _ $1 51

Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip
Nojus gaiėjo surinkti j kelias die

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo 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, j kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškia; išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—ta: 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas it 
mokslas tino pradžios iki galo. Kai
na ..................................... .................. 25c
Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka

ralius. Knyga tik ką apleido spau
dą. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais
apdarais, apie 300 puisapių. 
Kaina .............................................. $2.50

Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, 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
Žinynas Knyga žinių iš mitologijos, 

hiistorijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams. ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392 
Popieros viršeliais ................. $2.00

Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof.
R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su 

paveikslais senoviškų liekanų ira-kiais 
spalvuotais gražiais žsmlapiais. 
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2 50
švento Antano Stebuklas, bviejų vei

kimų komedija. Perstatymai reikia
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo- 

15c.Šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.

GALIMA IŠEITI IR 
KANTRYBĖS.

Iš

Daktaras pravėrė ofiso duris 
ir pamatęs keliatą sėdinčią žmo
nių laukiančių kambary, klau
sia :

“Kas čia ilgiausia laukia?”
“Aš laukiu jau -antrus me

tus,” atsiliepė vienas.
“Kaip tai?”
“Nagi, pernai prieš Kalėdas 

pasiuvau tamstai kostiumą ir 
iki šiol da neužmokėjai.”

IŠDUODA PASLAPTĮ.
—Aš tau senai sakiau, 

nereikia dažyti ūsų.
—Kodėl ? Ar tai žymu ?
—Ne, bet tai matyti ant tar

naitės kaklo.

kad

—Aš manau, kad vedusiam 
žmogui visgi nesunku išeiti iš 
namų.

—Taip, išeiti nesunku, bet
sugrįžti...

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 i 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 “Teisingas Patarėjas:”

Į KANADOS LIETUVIUS
Lietuvos fašistų-tautinin 

k.ų priespauda nesiliauja 
v at ginus Lietuvos liaudį 
Teismai seka vienas paskui 
l itą, pasmerkdami niekuo 
r ekaltus žmones ilgiem 
metams kalėjimo, už ma 
i iausį pasipriešinimą fašis 
tams dėl nepakenčiamų gy 
v enimo sąlygų, ar pareika 
1 avimą laisvės — demokra 
t įjos.

Kanados Lietuvių Kon 
presas Lietuvos Liaudžiai 

Ginti pasmerkė fašistinę 
diktatūrą už nersekiojimą

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

žiojos, todėl pasiskubino 
sutverti organą per kurį bu
tų galima atremti Kliaugos 
puolimą. Todėl pasirodo, 
kad ir šalčius pradėdamas 
leisti laikraštį turėjo ome
ny, arba politiką, arba as
meniškumą. Taigi savo žo
džiams jis prieštarauja dar
bu.

Pasirodo, kad nuo fašistų

Kuju Vincui. — -Juokus 
sunaudosime. Ačiū.

J. Sysmunaičiui. — Ačiū 
už prisiųstą iškarpą.

T. Šmulkščiui.—žinią ga
vome. Ačiū. įsigalėjimo Lietuvoje neat-

- T> .. -,- - siranda tokių herojų, kasv.d.j“. -Rasmel’s aFie iė sqde^nti fcSistuo- 
hermafroditus ir kitus “po- - klen?enta 
etiškus” dalykus bus neblo- J xįaShia kad ilea lai-
gas. SunaudCBime prie pi>- ką brudnais židžilis drabs- 
mos progos. Ach.. Janilionis su Kliauga

Visiems baltimoriečiams, sudarę “nepuolimo” sutartį, 
kurie prisiuntė kunigo Du- “iškirs štuką” Šalčiui ir jo 
binsko laiškų, redakcija ta-1 organui.
ria ačiū. O kas toliau?

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA

VVAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1936 METAMS.
los. Mačiulis — oirmininkas,

906 Prescott St. VVaukegan, III.
T Kužinskas — pirm. pagelbininkas,

821 Prescott st., VVaukegan, III. 
Suzana Gabris—nutarimų rast.

730 McAIister avė., VVaukegan, III. 
Emilija Kernagis—turtų rašt.

720 Vine Piace, VVaukegan, III.
K Vaitiekūnas — kasierius,

726 — 8th St., Waukegan, III. 
Kaso* Globėjai:

Jurgis Petraitis, Z. Gabris.
Knygiai:

K. Dambrauskas, J. Gauranskas.
M aria lito*:

G. Grinius, J. Skripka.
Susirinkimai būna paskutinį nedėl- 

dienį kožno mėnesio. 1:00 v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sta., VVaukegan, Ui.

Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa
reina?

Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
’aunosios 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 pirmą naktį? Ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką 
visi slepia, tą 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.

Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
lytis iš kalno ? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas” 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaikų, 
kad ir labai nori ? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą 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 a"u- 
ginti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

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

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

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 VVellso “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. Mas*.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
> (Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

Taurė Už Velniškų Drąsų.

LIETUVOS JAUNIMAS VERŽIASI l ZE 
MES ŪKIO MOKYKLĄ.

Ūkininkai jau suprato, kad klas priimami vyrai ir mer-
paeitikėjimas Dievo pagal

ba jiems reiškia pražūtį.
Jeigu seniau Lietuvos ūki

ninkai apsieidavo be ūkiš
kų laikraščių, knygų ir že
mės ūkio mokslo, tai šių die
nų ūkininkas tais senoviš
kais ūkininkavimo budais 
jau negali pasitenkinti. Sun
ku butų tam ūkininkui, ku
ris šiais laikais pamėgintų 
naudotis savo senelių ūkiš
kais patarimais ir poteriais 
gydyti kiaules. Toki ūkinin
ką ištiktų neišvengiamas 
bankrotas, šių dienų sąly
gos iš ūkininko reikalauja 
daug energijos, nemaža su
manumo ir dar daugiau mo
kslo žinių. Išsimokslinęs ir 
apsišvietęs ūkininkas, tetu
rėdamas vos kelis hektarus 
žemės, gali daug geriau 
pragyventi už bemokslį ūki
ninką, turintį keliasdešimt? 
hektarų žemės.

Štai vienas naujakuris už 
ilgų metų sutaupąs nusipir
ko 3 hektarus pelkių ir kel
mynų, kur, pasak žmonių, 
tik “velniai vaikus vedė,” ir 
turėdamas tik dvi stiprias 
rankas, bet nemaža žemės 
ūkio mokslo žinių, pradėjo 
ūkininkauti. Savo pelkes 
sklypą šis naujakuris nusau- 
s no, išrovė kelmus, iškilto 
k’timus ir pradėjo žemę 
dirbti. Šiandien jį plačios 
apylinkės ūkininkai stato

sau pavyzdžiu.
Y pač Lietuvos kaimo 

jaunimas dabar supranta ii 
įvertina žemės ūkio mokslo 
reikšmę.

Štai dėl ko ir Lietuvos 
ūkiškos įstaigos deda daug 
pastangų tinkamai išmoks
linti priaugantį kai no jau
nimą. Tuo tikslu žemės ūkio 
rūmai įvairiose vietose stei
gia ir laiko vadinamąsias 
žiemos žemės ūkio mokyk
las. Jose mosklas einamas 
tik žiemos mėnesiais, kada 
ūkininkai turi laiko. Moks
las šiose mokvklose prade
damas lapkričio mėnesio 
pradžioje ir baigiamas ba
landžio pradžioje; taigi, 
tęsiasi penkis mėnesius.

gaitės, kurie ne jaunesni, 
kaip 17 metų amžiaus, bai
gę pradžios mokyklą arba 
mokantieji skaityti ir rašyti.

Be šių mokyklų, Lietuvo
je dar yra kelios aukštesnio
sios žemės ūkio mokyklos, 
kuriose mokslas tęsiasi jau 
kelis metus ir kuriose pa
ruošiami pirmieji žemės u- 
kio specialistai. Aukštajam 
žemės ūkio mokslui išeiti 
Lietuvoje yra žemės ūkio 
akademija. Jos auklėtiniai 
vadinasi studentais. Akade
mijoje partiošiami agrono
mai, žemės ūkio instrukto-

čia parodyta Vanderbilto taurė, kurią laimėjo italas Nuvola- 
ri už pramuštagalvišką važiavimą automobilium nepaprastai 
vingiuotu keliu. Tcse lenktynėse dalyvavo 44 drąsuoliai.

Renka Žinias Apie ŽVĖRIŠKAS FANATIKO ELGIMASIS. 
I *asi žym ėjų si a s

Moteris.
Kauno laikraščiai rašo, 

kad Birutės moterų draugi
ja norinti išleisti knygą apie l iesos nesejas nesenai ^pa 
Lietuvos moteris, kurios tuo 
ar kitu budu yra kovoju-1

Šiomis dienomis Zarasų jcijai, o apie kūno sužaloji- 
apskr., Dusetų vai. apylin-4ną Utenos gydytojas P. Svi- 
kėse vaikščiojo knygas pla- das išdavė liudijimą. Apra- 
tindamas knygnešis Albi- Įšytą įvykį matę arti 30 as- 
nas Oželis. Tas liaudžiai menų.

, Ar bus šitas gyvulis nu
pasakojo tokią sensacijėlę. i baustas 

d. Oželis už-1

šitas
da negalima žinoti.

Rugpiučio

PRADĖJO VEIKTI KAU- KAIP SVOBIŠKIŲ KAIME 
NO AUTOMATINĖ TE- BUVO SUGAUTAS VA-

LEFONU STOTIS. GIS.

sios už lietuvybę ir yra pn- sukęs į Degsnių dvarą pas 
eidėjusios prie Lietuvos ne- amerikoną Kazį Smikiškį 
priklausomybės atgavimo, pasiūlyti literatūros ir nusi- 
Knvgoje bus paminėtos mo- pirkti ką nors užkąsti. Ože- 
terys, dalyvavusios 1830 ir }jui paprašius mėsos, p. Smi-;
1863 metų sukilimuose, taip kiškis atsakęs, buk penkta- žmonių iš Lietuvos kasmet 
pat knygnešės, knygų, laik- dieni negalima esą valgyti .vasarą vyksta į Latviją, jieš- 
raščių platintojos, slaptųjų mėsos. Bet visgi jis atnešęs kodami darbo. Šįmet taij 
lietuviškų mokyklų moky- gabaliuką lašinių. Oželis ;Pat tūkstančiai žmonių bu- 
tojosirtos, kurios padėjo įdavęs ‘‘Laisvosios Min- įv° išvykę Latvijon ir dabai 
Lietuvos kariuomenei kovo- ties” vieną numerį. Smikiš- beveik visi jau sugrįžo. . Vi- 
se, ginant krašto nepriklau- kis pradėjęs teirautis apie ^iems dirbusiems Latvijoje 
somvbę. Draugija prašo to- tą laikraštį ir Oželio pa- buvo užmokėta latais. Ra
kių moterų užrašyti gimimo klausęs, kaip jis manąs, ai dangi nesenai lato kursas

DIDELI NUOSTOLIAI 
DĖL LITO NENUPIGI- 

NIMO.
Kaip žinome, tūkstančiai

n mirimo metus, gimimo ir yra Dievas, ar ne? Oželis buvo gerokai nuvertinta?,
gyvenimo vietas, jų užsi- atsakęs:— Jei ponas nepvk- tai beveik visi sugrįžę iš 
ėmimą, smulkiai aprašyti jų sįte, tai aš pareikšiu savo Latvijos turės daug nuosto

liai namų ruošos instrukto-1 Prieš penkerius metus bu- Alytaus apskrity, Alovės veikimą ir pridėti ju foto- tįkrą nuomonę ir įsitikini- bų, nes iškeltus latus į litus, 
riai’ ir kiti specialistai. že- ™ pradėta statyti Kauno ir ^aįscmje^ Svobiskių kaime grafijas. mą, ‘ir pasisakęs. J tai Smi- pasidaro visai mažai pim-
mės ūkio 
Dotnuvos

akademija vra Klaipėdos automatinės tele- buvo sugautas vagis. Lki- 
dvare kuriame *onU stotys. Jas statė anglų ninko Ip. \ ainos duktė va- 

busimieji agronomai atlie- telefonų bendrovė. Klaipė- kare ėjo kažko į kamarą pa-
i t i i •• hoįrrto lITltl. II FlCtVClH L1Z1T1\ DPka praktika. I akademija ’dos stotls buvo baigta statyti imti, ir netyčia užmynė 
priimami vyrai ‘ ir moterys, įir paleista į darbą pernai, skubančiam slėptis po lova 
kurie vra baigę aukštesnią-! Kauno automatinės telefo- vagiui koją. Kilo triukšmas, 
das Lietuvos mokyklas. Tuo statyba užtruko \agis, pasinaudojęs sąmi
budu, žemės ūkio akademi-' ilgiau. Ji buvo baigta tik si
ja duoda aukštojo mokslo, P^et rugsėjo mėn. pabaigo- 
teises ir aukštąjį mokslą'Je- Gi pati stotis į darbą be
baigusiojo žemės ūkio spe- ivo. paleista 24—25 spalių 
cialisto vardą. naktį. Tuo laiku visi Kauno 

{telefonai buvo perjungti iš
BIŠĄ PASMERKĖ SU

ŠAUDYT.
Spalių 28 dieną kariuo

menės teismas teisė Gusta
vą Bišą, kuris po fašistų per- 
veramo buvo pasitraukęs į 
užsienį ir kartu su kitais po
litiniais emigrantais tenai 
dirbo už demokratinę Lie
tuvą, o dabar sugiyžo.

Kariuonmenės teismas 
nuteisė jį sušaudyt, bet ka
dangi jis pats grįžo iš užsie
nio, pasidavė ir papasakojo 
visą savo darbuotę, tai pri
taikė švelninančias aplinky
bes ir bausmę pakeitę į 10 
metų sunkiųjų darbų kalė
jimo.

ligšiolinės centralinės į au
tomatinę stotį.

PAGERBTAS SACHARIN- 
ŠČIKO PURICKIO AT

MINIMAS.
Dveji metai atgal mirė 

kun. Purickis, kuris buda-

siu, paspruko pro langą. 
Triukšmui aprimus, to ūki
ninko kaimynas R. M. ėjo 
su žibintu pas apvogtąjį ir 
privijo nepažįstamą žmogų.
Šis užklaustas, ar ko jieškąs 
ir iš kur esąs, sakėsi laukiąs 
keleivinio autobuso ir toliau 
sumišęs ėmė mikčioti. Ūki
ninkui R. M. kilo įtarimas.
Šis, kišdamas ranką į kišenę knygą?
neva brauningo, sušuko,!--------
kad pakeltų rankas aukštyn.
Vagis paklausė. Pamatę

GAISRAI IR VAGYSTĖS 
KRAKĖSE.

Krakės. Spalių 22 d. nak
tį apvogė ūkininką V. Zin- 
kų, išnešdami kelis šimtus 
litų. Dėl dažnai pasikarto
jančių vagysčių miestelio 
krautuvninkai samdo pa
naktinius.

_ T . Spalių 23 d. dienos metu
Lapkričio 4 d. visose Lie- jjo gajsras Sivinsko na- 

tuvos žemės ūkio mokyklo- muose> p>ar j0 nelikvidavus, 
se prasidėjo nauji mokslo; užsidegė malūnas. Teko į 
metai. Lietuvos jaunimas, paga}bą kviestis gaisrinin- 
uohai veržiasi i žemės ūkio kus iš Kėdainių. Abu gais-

mas ministeriu prie kunigų šviesą, atbėgo daugiau uki- 
valdžios pagarsėjo kaip nink^ ir nepažįstamasis bu- 
“sacharinščikas.” Taigi, atvestas pas apvogtąjį.
šiais metais suėjo dveji me- skraYluf rasta Pav??-
tai nuo jo mirties, šioms su- ^J1 daiktai. Po to vagis bu- 
kaktuvėms paminėti, Kau
no vienoje bažnyčioje kan.
BĮ. Česnys atlaikė už velionį 
pamaldas, kurių metu gie
doto ir K i oras Petrauskas n 
vakare prie kun. Purickio 
kapo buvo padėta gėlių 
pluoštės, nors geriau tiktų 
bonka sacharino.

vo pristatytas Alovės poli
cijai.

Bet kažin, kaip bus su kiškis griebęs siuvėjo prosi- .
Smetoniene. Ji nėra niekuo namają lentą ir pradėjęs Jeigu litas butų nu\ ertin- 
oarižvmėjus o juk toj knv- plakti Oželiui nugarą. Tam tas lygiai su latu ir kitais Bū
goj, ‘žinoma, bus ipeckota ppradėjus bėgti, Smikiškis ropos pinigais, tai tų nuos- 
pii-moj vietoj. jį mušdamas vijęsis per ko- tolių darbininkam

ridorių ir laiptais žemyn. ..... .. - -
Reikia pastebėt, kad dau- TZ •*. i •

gelis Lietuvos moterų, ku- . _Ka‘ mtojas is-
rios dirbo prieš revoliucija bego sumigtas laukan, tai 
ir laike Lietuvos išlaisvini- fanatikas Smikiskis prade- 
mo, šiandien fašistų vai- ’° U vytis sU brauningu ran-
džios vra sugrustos i kalėji- ko-1e- ' 1‘,osl.-t* ,saHke’ .ka( 
mus. ‘Smetona su savo pa- sustot«' nes sausas,
čia da nemokėjo lietuviškai Knyg-ų platintojas Oželis 
rašyt, o jos jau buvo' rašė- sustojo. Brauningu grumo 
jos. Ar smetonininkai įdės damas, Smikiškis parsivarė 
ir ju vardus į leidžiamą jį atgal namo ir tenai patik

rino pasą. Matote, koks uo- I 
- lūs “tvarkos dabotojas!”

Kitą rytą “L. Mintį” Smi
kiškis nuvežęs Daugailių 
policijai, bet ta patvirtinusi, 
kad tai legalus lraikraštis.

Oželis apie tokį Smikiš- 
kio “herojišką” žygį prane
šė Utenos kriminalinei poli-

nebutu.

D*b*r ką tik i įėjo iš po epaodoe

Nauja Lietuviška

BIBLIJA
SATYROJE

VISŲ ŽINIAI.

mokslą. Visi supranta, kad 
jau laikas šalinti Lietuvoje 
dar nevisiškai išnykusi įsiti
kinimą, kad ūkininkui gali 
Dievas padėti. Kas ant Die
vo atsidės, tas pražus. Lie
tuvos

rus pavyko likviduoti.
LIETUVOJE IŠKASAMA

ĮDOMIŲ SENIENŲ.
Kasinėjant įvairias istori

nes vietas ir griaunant se- 
ukininkų vaikų tiks- nūs pastatus. Lietuvoje ran- 

las yra išauginti šviesiais iš- dama gana idomių senienų, 
simokslinusiais ir pažan- Kai kurios jų siekia kelis 
giais Lietuvos ūkininkais, o ■ šimtmečius. Nesenai Ario- 
ne brostvininkais. galos miestelyje kasant kaž

PALIKO KŪDIKĮ.
Raudondvaris. — Didvy

rių kaime, pas kalvį Rut
kauską jau vėlai vakare už
ėjo dar jauna moteriškė su 
kūdikiu ir paprašė nakvy
nės. Kadangi lauke labai li
jo, tad ūkininkas pasigailė
jo moteriškės ir leido nak
voti. Jau besirengiant vi
siems miegoti, moteriškė, 
palikusi kūdikį, išėjo lau
kan. Ūkininkas laukė va
landą. dvi ir pagaliau visai 
nesulaukė. Kalvis, palaikęs 
kūdikį dar vieną dieną, ati
davė jį “Lopšelio” prieglau
dai.

LIETUVIŠKAI MOKYK
LAI DU ŠIMTAI METŲ.
Klaipėdos krašte yra Že

maitkiemio lietuviška mo
kykla, kuriai dabar suėjo 
du šimtai metų nuo jos įsi- i 
steigimo. Tai yra bene se
niausia lietuviška mokykla 
visame pasauly.
PARDUODU LIETUVIŠ

KUS BALANDŽIUS.
« _  Juodfralviaf, rud

galviai, gelton- 
galviai ir balt
galviai. Prisiun- 
č"j į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir j Kanada 

GEO.
BENDOR AITIS 
520 Wi1»on St- 

VVaterbury, Conn.

Vi visokios rųšies smulkius pa- 
sigarsinimus, kaip tai: pajieško
jimus apsivertimų. įvairius prane
šimus. pardavimus. pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paieškojimus 
apsivertimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 30c.

Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį. 
“Keleivio“ prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir dran
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 
arba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
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Uruguay’aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
- iIšeina du 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,
MONTEVIDEO URUGUAY.

miera Bib.ijoe eo:io», turi 3 $2
puslapiui ir 379 pa v. ik* Klius. LaAai 
jdoroi ir naudinga luckiienai ypatai. 
Žmogus skarodamas >ią Biblija ir t*- ! | 
mydamas » paveikslėliu*, (kurie pe.- 1 . I 
statu kas buvo pirm sutvėrimu svieto JI j 
ir iki užffimimui Krivtauri, užmirs vi- ( ‘ 
sos savo vargus ir džiautai* t-» J
kią knita įgijo, jam b.*« trumpi ile- * } 
mos vakarai

KAINA TIK «>.<*>

d

Norinti gaut šia ui; :• u-
siuskit Eipreso ar I’p'io *■’ .t 
riu arba regiai raotabie tark.- 

255 Broadway,
So. Boston. Mass 

“KELEIVIS”

■ 3
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Žemės ūkio rūmų įsteig
tos ir laikomos žiemos že
mės ūkio mokyklos yra šio
se vietose: Grinkišky. Kre
tingoje, Kupiškyje, Jėzne, 
Jurbarke., Mažeikiuose, 
Sauguose, Šaukėnuose, šir- 
vintuose, Tauragėje, Uteno
je, Zarasuose ir Žiežma
riuose. Nors iš viso tų mo
kyklų nėra daug. bet vis 
dėl to nesunku vieną iš jų 
pasirinkti. Tų mokyklų pro
grama taip sutvarkyta, kad 
mokiniai per trumpą laiką 
išeina pačius svarbiausius 
žemės ūkio mokslo daly
kus: bendrąją ir specialinę 
žemdirbystę, bendrąją ir 
specialinę gyvulininkystę, 
sodininkystę, daržininkys
tę, smulkių gyvulių ir pauk
ščių ūkį, bitininkystę, ko
operaciją, statybą, ūkio or
ganizaciją, jos vedimą ir 
sąskaitybą, krašto visuome
nės mokslą, žemės ūkio tei
sę, žemės ūkio skaičiavimą 
ir kitus dalykus. Į tas moky-

kokio senoviško pastato pa
matus, buvo rastos 95 auk
sines monetos. Jos siekia 
15-tojo ir 16-tojo amžių.

VĖLYVA PERKŪNIJA.
Utenos apskrity, Leliūnų 

valsčiuje, 17 spalių dieną 
per Trumbatiškio apylinkę 
perėjo debesis su smarkiu 
lietumi ir perkūnija. Ūki
ninkai iš to pranašauja šiltą 
žiemą.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Kalėdinė
EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
LAIVAI IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO:

EUROPA ....................... Gruodžio 5
NEVV 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 BOYLSTON ST. BOSTON, MASS.

HAMBURG-AMERICAN LINE 

NORTH GERMAN LLOYD

V

Senovės Lietuvių žinyčia

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

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

253 BROADVVAY SO. BOSTON, MASS.

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 tokį 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 mėnesi, 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 153, ŠIAULIAI. Lithuania.
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APIE 700 ŽMONIŲ BEN
DRO FRONTO BANKETE.
Piliečių Kliubas turės statyt 
didesnę salę. nes publika 

jau nesutelpa.
Pereito nedėldienio vaka

rą South Bostono lietuviu 
salėj buvo nepaprastas re
ginys. Turėjo būt koncertas 
su banketu, bet pasidarė di
džiausi “atlaidai.” Kaip 
6:30 valanda vakare E stee- 
tas ir Bioachvay salės apy
linkėj buvo jau pristatvtos 
pilnos automobiliu. Salėn 
jau buvo sunku ineiti, nes a- 
pie duris ir viduje buvo di
delis susigrūdimas. Abidvi 
salės jau buvo publikos pil
nos ir žmonės vis grūdosi Į 
vidų.

—Kas čia pasidarė, kad 
tokia galybė svieto priplau
kė? — girdėti visais kraš
tais žmonių nusistebėjimas.

—Tai Bendras Frontas! 
—aiškina kiti.

—Gražu, ar ne?
—Taip reikėjo senai pa

dalyt. Fašistai nebūtų Įkišę 
nei nosies Į musų visuome
nės gyvenimą.

Prie rūbinės stovi trvlin- 
ka eilė žmonių su skrvbelė-

iėdę prie stalų apatinėje sa- 
ėj draugiškai šnekučiavo- 
;i, o jaunimas viršutinėj sa- 
ėj linksminosi šokiais ir 
žaislais. Jaunimo buvo la
bai gražaus.

Skirstydamiesi visi pagei- 
lavo, kad tokių vakarų Ben
dras Draugijų Komitetas 
larengtų dažnai. Tik, sako, 
Diliečių Kliubas turėtų pa
matyti didesni namą, nes i 
šitą Bendras Frontas jau 
nesutelpa. O rengėjams da
vė pastabų, kad kitam ban
ketui papiautų keliatą bulių 
daugiau.

Rengėjai gi, dėkodami 
svečiams už toki gausų atsi- 
’ankymą. pasižada kitą syki 
parūpinti visko i valias, tik 
įrašo, kad svečiai iš kalno 
nusipirktų bilietus, tuomet 
ie tikrai žinosią, kiek rei

kia bulių piauti. Tiesa, apie 
300 bilietų ir ši syki buvo 
išpirkta iš kalno, bet daugu
ma atėjo be bilietų, ir dėl to 
kai kurių dalykų pritruko.

Bet nežiūrint to trukumo, 
publika vakaru buvo labai 
patenkinta.

Rytojaus dieną man teko 
kalbėtis su vienu vyru, kuri 
buvo tame bankete. Ji

Užėjo šalčiai, bet žiema 
busianti švelni.

Šį panedėlį Bostone smar
kiai pašalo, šaltis siekė 14 
laipsnių. Gi Massachusetts 
valstijos vakaruose jau ir 
sniego daug prisnigo. Tai 
yra nepaprastai ankstyva 
žiema. Tačiau meteorologas 
Ridout, buvęs Jungtinių 
Valstijų oro biuro eksper
tas, sako, kad žiema šįmet 
busianti daug švelnesnė, 
negu pernai buvo. Aršiausi 
orai šįmet busią gruodžio 
mėnesy, tarp 9 ir 17 gruo
džio. Maine'o, New Hamp- 
shire, Yermonto valstijose, 
o taipgi Massachusetts vi
dury ir jos vakaruose apie 

.gruodžio vidurį busią labai 
■šalta ir audringa. Antras 
nepaprastai šaltas laikotar
pis Naujoj Anglijoj busiąs 
nuo Kalėdų iki Naujų Me
tų. Bet po Naujų Metų oras 
atšilsiąs ir sausio mėnesį bu
sią daug lietaus.

Aukos Lietuvos demokrati
jai atsteigti.

Čia skelbiami vardai ir 
pavardės tų, kurie 1 lapkri
čio prakalbose aukavo, kad 
pagelbėjus Lietuvos žmo
nėms atsteigti demokratinę 
tvarką.

Po $1.00 aukavo: J. Nu- 
čiunas, V. Alukonis, J. Iva
nauskas, J. Jankauskas, J.

ne_ Naujokaitis, V. Pekčiura, R. 
gali suprasti, kaip Bendras Zaluba, K. Zalickas, Liepo

mis ir apsiaustais rankose. Draugijų Komitetas galėjo nis’ Gedvilienė, A. Kve- 
Jie laukia savo eilės pasidė- duoti visko tiek daug- už 75 deravičienė. A. Sabulienė, 
ti viršutines drapanas. Lau- centus. Sako: “Anais me-'J- Buzevičius, J. Vaškys, M. 
kia ir juokauja: | ais aš buvau sandariečiu--^-n<b'uliunienė, P. Antonuk,

—Lietuvoje per atlaidus, baliuje Užmokėjau $1.25? A- Žvingilas ir K. Barčienė 
taip stovėdavom prie spa-|0 ką užtai gavau? Bonkutę'Pn ' J Avinius M 
viendnvčios!... _ .toniko už 3 centus ir kažin

Nuotaika visu gera. visi kokios sudžiuvusios juodos 
sveikinasi ir džiaugiasi, kad šaltos mėsos šmotuką, kaip 
tiek daug publikos, čia susi- Ožkos liežuvi. O čia už 3 
tinka buvę seni draugai, ku- kvoterius buvo gražus kon- 
rie nesimatė jau per kelioli- 2ertas ir po to da puiki 
ka metu. Santykiai buvo to
kie. kad nebuvo progų susi
eiti. Šiandien atmosfera iau 
kitokia. Ir visi džiaugiasi

va-

Po 50c.: J. Usevičius, M 
Alikonis. R. Stašys, K. Kaz
lauskienė, A. Fermontienė, 
J. J. Peldžius, P. Vaškienė, 
C. Pavilionis, A. Kudirkie
nė, J. Egeris, J. Burba, J. 
Matulevičius, J. Putris, M.

karienė. Išgėriau 4 gerus Masteikiene, J. Gabriunas,
šnapsus, 4 stiklus alaus, pri- 
šveičiau kilbasų, chicken- 
salad, pyragų, kavos—ir tas 
viskas už tris kvoterius! 
Vai, tu žinai, kad saliune 
vien tik už tuos gėrimus rei- 

pirmminkas ketų užmokėti daugiau kaip 
garsiakalbi. 75 centus.”

kad prasidės koncerto pro- Aš irgi manau. kad per- 
grama. Išeina havaiiska sty- daug buvo duota už tuos pi
gų orkestrą. Paskui dainuo- nįgUS_ žinoma, ne kožnam 
na solo Julia Revnoldienė, liek daug teko. Kai ant sta- 
E. Renšienė, Emilija Rudo- jų viskas sudėta, tai vienas 
kiutė, R. Merkeliutė. M. Za- pasinaudoja daugiau, kitas

Starkus. J. Mikalopas ir A. 
Balčius. Po 25c.: M. Kaz
lauskas. A. Svikus, Barisai-

vėi suėję krūvon. Vienybėj
žmones jaučiasi 
smagiau.

Galų gale 
praneša per

stipriau ir

višienė. o Birutė Petkiutė. 
iauna mergaitė, puikiai pa
šoko norą klasiškų šokių. 
Lietuviškus šokius dailiai 
pašoko trys mergaičių po
ros: Anelė, Marė ir Ona 
Kirkliauskiutės, Lilijana 

Burbiutė. Berta Sabuliutė 
ir Patricija Shurilliutė.

Po to sekė moteriškų ma
dų ir grožio kultūros paro
da.

Viskas išėjo labai gerai.

mažiau, o kai kam ant pa
baigos gali ir visai netekti. 
Ir man pačiam vištienos ne- i 
liko. Bet aš vistiek sakau, 
kad banketas buvo “first 
class.” Kitą syki ir vėl ei
siu.

LV. vjreuininiciiG, I_? » « ♦ 1 X » r>IV.

Tamošius Besotis. Į Širdų ačiū.

Usevičius, Abraitis, Jenke- 
vičienė, Narmantienė, S. Sa- 
rapas. Pocius, Norvaišienė, 
J. Vitkauskas, J. Aleksiu- 
nas, K. Andrijauskas, I. Šid
lauskas, Lillian Switlowich, 
P. Karlonas, Arbačauskas, 
J. Link, A. Morris, J. Zai- 
vis, V. Lapinskas. J. Stigie- 
nė, D. Šukienė. P. Adomai
tis, K. J. Vaškys, A. Prana
šas. K. Juška, J. Pupkis, 
Ambrazienė ir J. Likas.

Viso aukų surinkta Lietu
vos laisvei ginti $57.00. 

Aukautojams tariam nuo
Komisija.

Policmanas peršovė 
du bomu.

Pašto bakse rado pavogtą 
revolverį.

Jau buvom “Keleivy” ra-Medforde pereitos suba- „ , ,.
tos nakti policmanas Todd £ad keli ginkluoti bandi- 
susirėmė su trimis jaunais tal buv0 uzPu0>f ..Pašto ga- 
mušeikomis. Jie puolė jį laz« ,r Pagrobę iš tenai 12
mušti ir pusėtinai apdaužė', 'aidžios pištalietų. Trįs už-
Tuomet policmanas išsi- PuohkV -vra Jau “lmtl « 
ė..... VA ...... .1.;........namuose rasta 11 pavogtupolicmana
traukė revolverį ir pradėjo najnuose ia>ta 11 pavogtų 
šaudvt. Du bomai krito mir- Pralietų. Dvyliktas pista- 
tinai'sužeisti. Vienam kul- tetas buvo rastas si panede- 
ka perėjo per plaučius, ki- i ime*tas t pašto baksą pne 
tam išėjo per jaknas. Abu
du buvo nuvežti ligoninėn
ir pirmutinis jau numirė.
Jis vadinosi Raymond Har- ginklą 
ney, 21 metų amžiaus. Kito 
gyvybė irgi pavojuje. Šitas 
vadinasi Andrew Miara, 24 
metų amžiaus. Policmanas 
irgi guli ligoninėj. Jam pra
mušta galva, sužeista krūti
nė ir nugara. Trečias jo už
puolikas pabėgo.

lį .
K gatvės, South Bostone. 
Laiškanešys atsidarė baksą 

išimti, ir rado imes-

Radio programa.
Ateinantį nedėldienj, Bo

stono lietuvių radio korpo
racijos programa bus tokia:

1. Lietuvių Radio Ensem- 
blis iš So. Bostono;

2. F. Stankūnas, daininin
kas iš New Yorko;

3. Akvilė Siauriutė, dai
nininkė iš Bostono, akom
panuos H. Snapkauskaitė;

4. Mikolas Petrušaitis iš 
So. Bostono pagrieš cornet 
solo.

Pradžia 9:30 ryto. Klau- 
sytina ant 830 kilociklių.

GYDYTOJŲ ADRESAI
TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomig ir Šventadieniai* 
nuo 10 iki 12 ryta.

278 HAKVAK1) STB E ET 
kamp. Inman bt. arti Centu.] aka, 

CAMBRIDGE, MAS:.

Bus Puikiausias Balius.

Puikus koncertas.
Lapkričio 22 d., 3 vai. po 

pietų. Lietuvių Svetainėje 
gražus koncertas subus

banketu. Dainuos F. Stan
kūnas, Sabaliauskas, Tumo- 
nis. Garsioji šokikė L. Pa
jarskaitė, smuikininkė L. 
Jonuškiutė. Mandalinistė 
Stakioniutė, daininikės De- 
vinskaitė, Senekevičiutė,

Valdžios agentai tyrinėja 
moterų prekybą Bostone. 
Surašė jau daugybę mergi
nų tame bizny. Pasirodo, 
kad daugiausia ištvirkimo 
buvo apie Commonvvealth 
avė., kur gyvena buržuazi
nė smetona.

Telefont* 21324 
MEDICINOS DAkTAt-AS

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

nuo 7 iki 8 vikare.
107 SUMMEK STREET, 

LAMBENCE. MAS -.

Lapkričio 26, Cambridge’- 
aus Lietuvos Sūnų Dr-stė I Siauriutė, pianistai Traknis, 
rengia puikiausią balių. Snapkauskaitė; akompa- 
Bus visko ko tiktai kas no- nistės Karsokienė. Koncer- 
rės. Orkestrą geriausia. To- tas bus geras, svečių lauksi- 
dėi nepamirškite ir nepra- me iš visų miestų. J—ka.
leiskite tokio puikaus pasi
linksminimo. Rep.

3 Fornišiuoti Kambariai.
Išsiduoda su šilima ir su visais pa- 

rankumais ženotlem arba pavieniam, 
tik pusė bloko nuo gatvėkarių. Taip
gi turiu parduot typcwriter (mašinė
lę) už prieinama kaina. Pamatvkite. 

MRS. MATUSEVICIENĖ (9) 
17 Frank st.. No. Cambridge. Ma-.-.

South Bostone, ant Dor- 
chester streeto, šį panedėlį 
gatvėkaris užmušė nežino
ma vvrą.

Bostone eina paskalai, 
kad gubernatorius Curley 
ketina vesti. Jo moteris yra 
mirusi.

KONCERTAS IR BANKETAS

Cambridge’uje vieno re- 
publikonų politikieriaus au
tomobilis užmušė Catherinę 
Belyea, 44 metų moterį.

DR. G. L. KILI.ORY
60 Seollay Sųuare, Rooti 22 

BOSTON Telef. Lafayetti 237!
arba Somerset 2044 .• 

Specialietas Kraujo, Inkt tų ir
Nervų Ligų.

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

L St. Liquor Store
Parduodam geriausius įvairių rūšių 

TONIKĄ, DEGTINE, ALŲ Ir VYNĄ
Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų it 
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 
įvairiausias.
Pokiliams, Vestuvėms, Namuose Vai
šėms ir Baliams. Specialiai kainos 
sumažinamos. Pristatom greitai ii 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

195 L STREET.
SO. BOSTON, MASS.

Pečiams Oil Burners
ŠIĄ SĄVAITĘ TIK $6.75
Circulating Aliejaus Pečiai. $18.50' 
Dubeltavi 7 ei. Aliejaus Pečiai $29.50 • 

FLORENCE OIL BURNERS 
ŽEMOS KAINOS.

Nauji ir Vartoti Angliniai Pečiai. 
Mattress ir Linoleum Pigiai.

SOUTH BOSTON STOVE 
EXCHANGE

269 Broadway, So. Boston.

TeL So. Bostoi 2660.

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIU DENTIS7 A9

VALANDOS: Nuo 9 iki 1: dien* 
Nuo 2 iki a vak
NEDEUOMIS: 
iki 1 v. p j pietų 

tik aus arua.

Sere domia iki 12 die'% 
Ofisas “Keleivio” a*: *•.

UI BROADM AY, tarp C r D «t. 
SO. BOSTON, MAS-.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, j -iskirio 
akinius, kreivas akis a- tiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą . nkamu 
laiku.
J. L. BAŠAKARNIS, X D. 
447 Broadway, So. Bostoi, Mas*. Įj

Šią subatą Montellos laisva
maniai turės balių.

Šios subatos vakarą. 21 
lapkričio, Lietuvos Etinės 

...... . Kultūros Draugijos skyrius
nors publikai buvo truputi Montelloje turės balių Tau- 
neparankumo, nes dėl kė- tiškame Name. Pradžia apie 
džių stokos daugeliui teko 7 valanda. Rengėjai sten- 
stovėti.

Daugiausia sunkumo ta- pasakytų prakalbą apie lai- 
čiau teko uakelti vakarienės svamaniu judėjimą, 
seimininkėms. Jos buvo pa- .2
siruošusios priimti 500 sve-
čių. Tokiam skaičiui jos bu
vo prikepusios vištų ir py
ragu. Bet žmonių privažia
vo daugiau negu buvo tikė
tasi. Per du kartu susodinta 
prie stalu po 240 žmonių, ir 
tiems visko užteko. Bet liko 
dar apie 200 svečių, kuriem 
jau pritruko mėsos. Šeimi
ninkėms teko pirktis dau
giau provizijos iš “delica- 
tessenų.” Tuoj pasirodė ge
ro kumpio ir roast-beef. A- 
laus, pyragų ir kavos buvo 
visiems iki valių. Alaus iš
ėjo. rodos, apie 10 didelių 
bačkų. Buvo ir stipresnių 
gėrimų.

Rengėjai tiek publikos vi
sai nesitikėjo. Apskaitoma, 
kad buvo išviso apie 700 
žmonių. Privažiavo svečių 
’š Lavvrence'o, Haverhillio,
Worcesterio. Norwoodo,
Stoughtono. Montellos, Lyn- 
ro ir kitų kolonijų. Ir be- 

■> e ik visi išbuvo iki 12 va
landos nakties. Senesni su-

Bostone pradėjo streikuo
ti trokų vežikai. Jie reika
lauja 8 valandų darbo die
nos ir $34 algos į sąvaitę. 
Iki šiol jie dirbdavo ilgas 
valandas ir gaudavo tik nuo 
$18 iki $20 per sąvaitę.

Arlingtono ežere, žino- 
gauti ir kalbėtoją, kad mam Spy Pond vardu, nusi

skandino 16 metų amžiaus 
mergaitė, Florence Harvey.

TRISDEŠIMTS PIRMAS METINIS

Ii ALIUS
Rengia Lietuvos šunų 

Padėkavonės

40

Draugystė. Cambridge. Mass.. 
Dienoje—Thanksgiving Day,

26 LAPKRIČIO-NOV, 1936,
Pradžia nuo 4 po pietų ir tęsis iki vėlumos.

CYPRLS SALĖJE,
PROSPECT ST., CAMBRIDGE, MASS.

Visiems yra žinoma, kad Lietuvos Sūnų Draugystė 
visuomet parengia gražius balius, bet šįmet balius bus iš 
visų gražiausias, nes dalyvaus gražioji vietos ir apylinkių 
publika. Ir dedamos visos pastangos, kad visi butų pa
tenkinti. Bus viena iš geriausių muzikų. George I^angs 
Hi Hatters Orkestrą, kuri linksmins visus jaunus ir se
nus Prie to bus labai gardaus alučio ir kitokių gėrimų ir 
niekam netruks. Taip pat bus visokių užkandžių.

Taigi kviečiam dalyvauti visus vietinius ir iš apylin
kių publiką pas mus pasilinksmint. Visi turėsim smagų 
laiką ir pasimatysim su savo draugais ir pažįstamais.

Įžanga žema: Vyram tik 40c.; moterim merginom 25c.
Visus kviečia KOMITETAS.

Iš kitur atvažiavus išlipt ant Central Sq.. ten ir svetainė

Rengia LDD. Antras ap
skritys, Sekmadieny, 
LAPKRIČIO-NOV. 22, 
LIETIMŲ SVETAINĖJE,

E ir Silver Sts., So. Bostone.
Prasidės 3 vai. po pietų.
Banketas. 6 vai. vakare.

Koncerto programa bus 
stebėtinai gera. Dalyvaus F. 
Stankūnas, garsusis daini
ninkas iš New Yorko; Gar
sioji šokikė L. Pajarskaite, 
tai peteliškė su klasiškais šo
kiais. nustebins visus. Apoli- 
nia Dervinskaitė, Magdalena 
Senekevičiutė. \Vorcesterie- 
čiai J. Sabaliauskas, V. Tu
mams. Akvilė Siauriutė. Ly- 
dia Januškiutė—smuikinin
kė. Edmundas Traknis—pia
nistas. Helena Snapkauskai- 
tė—pianistė ir J. Karsokienė

akompanistė. žavės musų publiką. Buinio orchestra visus 
palinksmins, šis koncertas tai naujanybė muzikos ir 
dailės mylėtojams. Visi malonėkit dalyvaut. KOMITETAS 

uJseocosccoscoosososoococoscoscosoeoscososoooosGooooeii

Ištirta Verte
Jeigu nenorite mokėt du sykiu, tai Įsigykite 
gerą, gvarantuotą O1L BURNERĮ.
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 BROADWAY, SOUTH BOSTON.
Telefonas: SOL’-th Boston 4649.

'^Gosceeocoeoscczsczso&eosososieoscieooooosososoeeososeo^

SULLIVAN’S L1QUOR STORE
PROSPERITY MARKETE

295 BROADVVAY, SOUTH BOSTON.

Puikiausios Rūšies 
PROSPERITY M1NNER
TIKRA DEGTINĖ $1.25
100 Proof. 1 metų senumo kv.

PROSPERITY —_ $ŪI9
GOLD RIBBON—90 Proof. ;v.
1 metų sena. Sample pante 65c.

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

TIKRA DEGTINĖ - 98c
COLONIAL HOUSE. Pilna kv.

PROSPERITY 4-xxxx
TIKRA RUGINĖ . $1.59
100 Proof. Virš metų sena', kv.

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

E\TRA—FATRa:
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. J VYNAS Pilna kvorta 50c 
ALAUS — visokios rūšies—žemiausios kainos.

295 BROADVVAY, 
DYKAI PRISTATYMAS.

SO. BOSTON. MASS.
Tel. SOl'-th Boston 9772

A.J.NAMAKSY iI
Real Estate & Insurance Į

414 W. BROADM AY,
SOUTH BOSTON. MASS. J

Office TeL So. Boston 0948. • 
Res. 251 Chestnut Ave^ 
Jamaica Plain. Mass.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

L IT H UATNŪAfr
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ AI.
IInsured 
Movers)

Perkraustom ' 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama.

326 BROADMAY.
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

TeL Uoiverai r *466

Dr. Susan 
Glodienes-Cuvry

LIETVVe DENTISit 
7ALANDOS: »-6 ir 7-».

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SK\;;RO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVA M KAILINIUS. KO
TUS, REIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste.
Priimam priežiūrai fstorage) už 

2 nuošimčiu nuo daiktų vertėt.
1854 DORCHESTER AVĖ, 

Arti Ashmont Stoties 
DORCHESTER. MASS.

Tel. TALbot 5208.

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PR VAS 
Daro visas legalius dokui lentos 

317 C STREET 
(Kampas Broadwaj)

SOUTH BOSTON, M .SS.
Telefonas: South Bostoi 2732 

Namų: Talbot 2474.

RAY VIEVV 
MOTOR SERVICE

PASITARKIT SU

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

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

DR.GRADY'2^™?S1
Valandos: Utar, Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėlioto tik nuo 10—12,

Telepht ’i*

So. Bof'ion 
105 S»

STUDEBAKER AUTOM ' BILIV 
IR TROKŲ AGENTl RA. 
Kainos Stebėtinai Pigias.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic BrekaU.

Į Taipgi taisome Automobiliua ir 
t Trokus visokių išdirbu sčių.

SPeter Trečiokas ir
Joe Kapočiuuas — sav: ninkaL

! Taisymo ir demonstravimi vieta: 
1 HAMLIN STRE ėT 
Kamp. East Eight i St. 
SO. BOSTON, M aSS.

(s'ša į:

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrabus paruošia pagal reikalavimą. Laidoja ant visokių ka einių. 

Kreipkitės jūsų nubudimo valandoje, mes duosime geriausią )>atar-
navimą. Adresas:

258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MA 3S.
Telefonas SOUth Boston 4486.

Brocktono ofisas: Tel. Brockton 4110
16 Intervale Street, Montello, Mat-s.




