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Didžiosios Valstybės 
Siūlo Ispanijai Plebiscitą.

400 Sidabrakasių 
Sumušė 100 Streik

laužių.
Utah valstijoj jau nuo 12 

spalių streikuoja sidabro
TUO BUDU NORIMA UŽ-'pabėgs, palikdami tenai vi- kasyklų darbininkai. Jie 
BAIGTI VIDAUS KARĄ.' sus savo maurus ir kitus sve- reikalauja pakelti 50 centų 

——— . . i timšalius, su kuriais jie bu- algos i dieną, sutrumpinti
Patys Ispanijos gyventoiai(vo Ispaniją užpuolę. darbo valandas ir pripažin-
turi nuspręsti, kokios vai- . -------------- ti uniią. Kasyklų kompani-

džios jie nori. \ FAŠISTAI NEGALI ios nusistatė streiką sulau-
loSe" T^I^\PAIMTI MADRIb4 SUnoH^^7Š

sumanė užbaigti Ispaniiosl Madrido žiniomis, fašistai streiklaužių. Bet streikieriai 
vidaus kara Dlebiscito keliu I iau prisipažįsta, kad Madri- tai sužinojo ir susiorganiza- 
Kitaip sakant, jie siūlo su- do paimti jie negali. Atakuo- vę 400 vyru užstojo ske- 
stabdyti mušius ir leisti pa- darni lojalistų pozicijas jie bams kelią. Kaip tik trokai 
tiems gvventoiams n ubai-[baisiai daug pražudo savo privažiavo, streikierių pi- 
suoti. kokios valdžios jie no- Į lauKinių maurų ir svetimša- kietai tuoj juos puolė. Ske- 
ri—demokratinės respubli- kų legijonierių, ir visas tas bai buvo ištraukti iš trokų 
kos. ar fašistinės diktatūros, atakas lojalistai atmeta at- žemėn ir gerai aplamdyti-, o 

šitas ių planas reikalauja J ?al. Taigi dabar fašistai nu- kai kurie pusėtinai apmušti, 
triių dalykų, būtent: [tarę Madrido daugiau jau Šitoj kovoj dalyvavo ir strei-

1. Oriežtai uždrausti siun-Į nebeatakuoti, bet stengsis kuoiančių darbininkų mote- 
timą ginklų ir “liuosnorių” apsupti jį iš visų pusių ir at- .tys bei merginos, 
kareiviu bent kuriai kariau- Į skirti maisto pristatymą. Streiklaužių buvo dau- 
ančiuiu pusiu Ispanijoj. Dabar Madridas nėra ap- siau kaip __ 100 ir beveik

2. Patarpininkauti tarp suptas. Fašistai stovi tik iš kiekvienas jų gavo juodas
Ispanijos vvriausybės ir fa-Į vienos miesto pusės. Jeigu akis. Pabėgę jie sakosi nie- 
šistišku generolų, kad butų jiems pavyktų jį apsupti ir, kad daugiau į šitą miestelį 
sustabdyti mūšiai. I atskirti maisto pristatymą, i nevažiuosią, jei gubernato-

3. Paskirti tarptautinę ko-1 tai jie tikisi nugalėt jį badu. irius neduosiąs milicijos jų
misiią, kad ji prižiūrėtų ple- Bet bėda fašistams, kad jie apsaugai 
biscitą, kuomet Ispanijos netui-i pakankamai kareivių 
gyventojai balsuos, ar jie Madridui apsupti iš visų pu- 
nori kairiosios Madrido vai- siy. Ispanijos žmonės jų ar- 
džioš. ar fašistiško generolo niijon neina, o Afrikos mau- 
Franco valdžios. nj »’ svetimšalių valkatų

Tautų Lygos taryba ši- įau nedaug beliko jų armi- 
tam planui pritarė vienbal-1 "į® j- Jie suguldė jų tukstan- 
siai. Anglai su franeuzais čius ant tūkstančių ties Ma- 
nusiuntė šį planą Sovietų dridu. Kartas nuo karto fa- 
Rusijai, Vokietijai, Italijai, pistai dar paleidžia keliatą 
Portugalijai ir kariaujam bombų į Madridą, bet jų ka- 
čioms Ispanijos frakcijoms, riuomenė puolimų jau ne-

Jungtinių Valstijų vai- daro. Išrodo, kad fašistai 
džia šitam planui karštai iau pralaimėjo karą prieš 
pritari. Nors ji Tautų Lygoj savo šalį.
nedalyvauja ir balso tenai 7 . 777 T M 
neturi, bet moralė parama \ Vokietija Švęs Pago
ki turi šiokios tokios ver- niŠkūS Kalėdas.

Vokietija atsakė, kad šį sumažinus krikščio-
sumanymą baigti Ispanijos P1®^1?. Kalėdų reikšme.

Ispanijoj Krito Jau 
500,000 Žmonių.

Lojalistai dabar pradėjo 
supti fašistų “sostinę”

Burgos.
Žinios sako, kad Ispani- ‘P'u '"X; 

ios vidaus kovose krito iau demagogai ioonoo ---- Massachusetts valstijoj įsta

Reikalauja Atšaukti 
“Ištikimybės” Prie- 

saiką.
“Keleivy” jau ne sykis į 

buvo rašyta, kad politiniai į 
yra
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Kinijoj Sukilo Armija; 
“Tautos Vadas” Areštuotas

500,000 žmonių. Daugiausia 
žuvo civilių, beginklių žmo
nių, kuriuos fašistai išsker
dė jų užimtose vietose. 
Daug taip pat žuvo nuo 
lombų. kurias vokiečių ir 
italų orlaiviai nuolatos mė
to i Ispanijos miestus.

.^1 Detroite Prasidėjo jatonuj^0
Sėslus Streikai. c . . _

Suimtasis Cian Kai-sekas 
Gordono duonos kepykloj smaugė komunistus ir bi- 

Detroite sustreikavo kepė-Į čiuliavosi su japonais. 
P^keibę streiką jie ai-; Kini-oj prasid€jo iabaiIi Viri dcvhoi’inrm ctoioclzo v Y * • • . 9 9

reikšmingi įvykiai. Kai tik

tyma, kuriuo mokytojai yra 
verčiami prisiekti “vėliavai 
ištikimybę.” Mokytoju or
ganizacija ir kiti šv _________
žmonės šitai priesaikai yra sėdo darbavietėj ir atsisakė 
griežtai priešingi. Priešinga įį jos išeiti. Kompanijai rei- 
ir didelė visuomenės daugu- kalaujant, teismas atsiuntė 
ma, kas aiškiai matosi iš pa-

Japonija pasirašė su Vokie
tija karo sutartį prieš Sovie-Madrido rinmėiai nekilti- ™a, kas aiškiai matosi is pa- 20 konstebelių, kad įteiktų t f tZ

nėmis dienomis tikėjosi Vnk.imų; V1S.1 Eol!‘ streikieriams raštišką įsaky-ktdVėlė Kiniia Op.
iai, kūne stojo ir ba - m? tuoJau dirbtuvę apleisti, ^roįįPcian Kabšekas, vy- 

nes kitaip jie busią arestuo-j riausis kiniefi annijos yį.
„Uinse buvo cuauaziai su’ - dirbtuves uz-;d kuris begždiškai patai-

pastangas laimėt arba žlug- ° ^iua“31 f“’ ęm™?. Bet kepeją. konste- kav0 JaDon« impe^iig.
TnHpl liaudie milipiia mUfcti ir nei vienas jų nepi a- belių neįsileido. Konstebe- J - - -
ii naliruošė nrieša nSi- ėjo‘ Sumušta® buvo * ?u- liai tada pradėjo mėtyt ga- 

tikti kad iis tikrai žlugtu bernator^us Čurley, kuris tą zines bombas kepvklon. Tas 
Belotas lauktas užpuolimas i®131^ Pa‘i jrgi nieko negelbėjo: strei-
npivvkn Vėliausios žinios ?irase- .. kienai atsidarė langus, pa
rako* kad fašistu vauio* ka- Mokytojų uniju taryba leido ventiliatorius ir nuo
saki i žeme ir žada laukti Jabar autarč da labiau su- dingas dujas išvarė laukan, 
pavasario kuomet iie tikisi stiPlinti ko.va prie^ prie' Tada atvyko federalės val- 
vokiečiu ir italu armiiu pa- Legislaturai bus pa- džios atstovas geruoju pri-
galbo^ Jie iau pamatė* kad fluotas reišlavimas, kad kalbino streikierius išeiti, gaibos. Jie jau pamate, kart priesaikos j^tymas butu Į prižadėdamas, kad kompa- 

ir išbrauktas iš niia bus priversta su unija

smarkaus užpuolimo iš fa
šistų pusės. Buvo manoma, mvhės 
tad priešas dės paskutines

avo legislaturoi už “ištiki- 
priesaiką.” rinki 

buvo skaudžiai su-

savo jėgomis Madrido jie ;
nekuomet nepaims. , •• ........Tuo tarnu vi dvi loialirtu knygų’ nes J1S netlk lzeidzia, taikytis, i uo tarpu gi avi lojalistų mokytojų inteligentišku-! t,i„™

skerdynę ji karštai sveiki-p °^1^t1.10S P3013.1 n^rė 21 
nanti. bet tuo pačiu laiku I gruodžio švęsti ‘tautišką
abejoja, ar nebus jau tik|®veP^-. ,?\aktl1es l3lku bu.s 
pervėlu “liuosanorių” siun- kun.ami dideli laužai, dai- 
timą iš kitų šalių stabdyti. |PJ,oJan?os senoviškos vokie- 
Matyt, Hitleris yra pasiruo- C1^ dainos, o paskui sako-
šęs siusti visą armiją Isna-|mos ^J'.3^3^0® ?r 7a, ina' 
nijos fašistams į talką. Be P135 Hitleris, kaip tikrasis 
to, Berlynas norėtų, kad bu- zmonB°® išganytojas. Si
tų uždrausta ir komunistinę p^s ceremonijas apvaikscios 
piona erandą Ispanijoj pla- p153. alTO1Ja- visos naciu or- 
tinti. Bet ar Berlyno naciai paniZ3C1}°?’ visi valdžios 
sutiktų uždrausti fašistinę tarnautojai. Tai bus seno- 
uropagandą, to jie nepasa- ĮY®s vokiečių žiemos švente. 
IęO Kunigai sako, kad tai bu-

Sovietų Rusija iš principo ®jaPŠj0S P3§??^®ko®. 
francuzų-anglų sumanymui kalėdos. L zbėgdami knk- 
pritaria. tačiau labai rimtai Į ^,.oni\born? . Kalėdoms uz 
ji jo neima, pakol nėra tik- P^ų, Jie norį paversti Kns- 
ros garantijos, kad fašisti- Į taus gimimą niekais.
nes šalys nesiųs ginklų Ispa- ,$ MADRIDO IŠVAŽIA- 
mjos maistininkams slapta, vo JAU 300.000 GY 
kaip jos daro dabar. VENTOJŲ

Italija ir Portugalija kelia jg Madrido pranešama, 
klausimą, argalima butų kad pradėjus fašistu orlai- 
praktikoje tikra plebiscitą viams mė t j Madrida bom. 
Ispanijoj pravesti, tačiau si- ba? žmoniy miiicįja iškėlė
co plano J?® vl®a] neatmeta. iau 300,000 moterų ir vaikų

Is Ispanijos jokio atsaky
mo da negauta. Manoma 
tačiau, kad teisėtoji resnub 
likos vyriausybė aukščiau 
minėtą planą priims. Prie-
sintis gali tiktai fašistiški |Milicija veža'“moteriį“vak 
generolai, nes jie ano, kadKyg b genelius j saugesnes 
Ispanijos žmones _ uz juosi^e^g jr kbtesni klimatą, 
nebalsuos. Bet jeigu visos Leg Madride dabar pučia 
didžiosios valstybes susi- labai ^lti vėjai nuo Gua- 
tars, kad plebiscitas reiks- haramu kalnu
lingas, ir jeigu Ispanijos! ____ _
valdžia su tuo sutiks, tai fa-Į Prezidentas Rooseveltas 
šistiškų generolų nereikės luždraudė šios šalies atsto- 
nei paisyt. Pradėjus plebis-lvams ir konsulams pačiuotis 
eitą vykinti, šitie galvarie-hu svetimšalėm be Valsty- 
zai veikiausio iš Ispanijos bės Departamento sutikimo.

Areštai lllinojaus
Mainerių Tarpe.

Laikraščiai praneša, kad 
federalės valdžios agentai 
pereitą sąvaitę areštavo 32 
asmeniu lllinojaus kasyklų 
distrikte. Daugiausia suėrųi- 
mų buvę Springfielde. Ke
liatas suimta Harrisburge, 
kiti Taylorvillėj, Gillespie ir 
kituose miesčiukuose. Dvi
dešimts du suimtųjų buvę 
paleisti užstačius už juos po 
$10,000 kaucijos. Iš viso 
grand jury apkaltinęs apie 
40 žmonių, bet kiti da ne 
suimti. Visi esą kaltinami 
traukinio išsprogdinimu, dėl 
ko įvykęs pašto sutrukdy 
mas. Tarp suimtųjų yra ir 
Saline kauntės šerifas (ant
stolis) Earl Evans, buvęs 
Progresyvių Mainerių Uni
jos viršininkas. Suimta ir 
daugiau tos unijos veikėju 
Jie sako, kad tų suėmimų ir 
kaltinimų tikslas esąs “su 
naikinti Progresyvių Mai
nerių Unija.”

iš to miesto. Vien tik perei
tą sąvaitę išgabenta 60,000 
gyventojų, tarp kurių 30,- 
000 buvo vaikų. Dar apie 
200,000 laukia išgabenimo.

armijos pradėjo supti Bur
gos miestą, kur fašistų “val- 

isitaisius savo
ma. bet daro sėdą visai val
stijai. Tą įstatymą smerkiadžia” turi

kST^urgos^mieslas °taoj sitetai ir Y‘s»s inteligentinės
Madridas ^o, visos kolegijos, visi univer-

bus paimtas. Taigi bus pa 
imta ir ta “valdžia,” kurią 
Hitleris su Mussoliniu nese
nai pripažino.

organizacijos.

DARYS BEDARBIŲ SU
RAŠYMĄ.

Iki siu metu rugpiučio na- 
ISPANIJA NENORI DE- baigos Amerikos Darbo Fe- 

RYBŲ SU FAŠISTAIS, ideracija kas mėnesi skelb- 
Vėliausios žinios iš Mad-'?,a™ b«lal‘Wu skaičių- Pas- 

rido sako, kad Ispanijos ™1™J® apskaičiavimu, 
valdžia nepalankiai žiuri į bedarbių Jungtinėse Valsli- 

H 4 lose buvo 10,740,000. NuoFrancuzijos ir Anglijos su
pertraukti mušius i'??

i to laiko ji bedarbių skai-

Tuomet sėslus streikas 
buvo apskelbtas Kekse v- 
Hayes Wheel kompanijos 
dirbtuvėj, kuri gamina au
tomobiliams ratus. Tenai 
sustreikavo 4,000 darbinin
kų, kurie taip pat susėdo ant 
savo mašinų ir pasakė nei
sią iš dirbtuvės, kol nebus 
išpildyti jų reikalavimai.

Trečias panašus streikas 
kilo Aluminum Company of 
America dirbtuvėj.

Vermonto, Nevv Hamp- 
shire ir Massachusetts far- 
meriai, kurie pristato Bosto
nui apie 85 procentus pieno,mHTlVm3. uviviaunvi įnuciuoiv. ’j- a i a* -l

ir daryti plebiscitą. Mėnuo :aaus jievede, bet ketiną vęl .
atgal šitoks sumanymas gal J?!^1 J-‘ <Ht'' 3 P?nedeĮ! nutarė apskelbti
butų išrėdęs valdžiai kitaip, ^>a- kad dabartiniu laiku , streiką pnesHood and Sons 
bet dabar valdžia jau paė- >darbių skaičius gali būt pieno firmą ir pieno jai ne- 

aiškų viršų ant fašistų ir;koklu mlllonu ^^1^- parduos._________________

Valdžia Nužudė
6 žmogžudžius.

Pereitą sąvaitę Jungtinė
se Valstijose buvo nužudy
ti 6 banditai ir žmogžudžiai. 
North Carolinos kalėjime 
buvo nuodingomis dujomis 
numarintas juodveidis Mar
tin Morre. kuris nužudė 
viešbuty jauną baltveidę 
studentę.

Arkansų valstijos kalėji
me trys juodveidžiai buvo 
nutrenkti elektra. Jje buvo 
nužudę vieną seną juodvei- 
dę plėšimo tikslais.

South Carolinos valstijoj 
elektra buvo užmušti du 
pusbroliai Povvell’ai. Jie bu
vo nušovė vieną šoferį plė 
Šimo tikslais.

me
anksčiau ar vėliau juos su-, 
naikins. Koks tat išskaitlia- ‘ 
vimas jai d’abar eiti su jais į j 
derybas? Gal Anglija ir) 
Francuziją norėtų išgelbėti 
jų kailį, bet Ispanijos liau
dis nenori to daryti. Šitaip 
dalykams stovint, Ispanijos 
iaudies valdžia sutinkanti 
baigti karą tik tada, kai 
maištininkai visiškai kapi
tuliuos.

NAMINIS ORLAIVIS SU
DUŽO.

Winn, Me. — Garažo sa
vininkas Campbell čia pasi
darė sau orlaivį ir pradėjo 
juo skraidyt, šį panedėlį jo 
mašina nukrito ant Penobs- 
~ot upės, pramušė storą le
dą ir sulindo į vandenį. 
Cambell mirtinai sužeistas.

Anginos Karalius Išsižadėjo Sosto.
Gatvinė Amerikos spau- santykius su moteriške, ar 

Ja iau kelias sąvaites rėkia ba eik šalin nuo sosto, 
didžiausiais antgalviais apie “Eduardui” valstybė, po- 
“didžiausį” Anglijos krizį, litika ir kiti rimti dalykai 
artum iš visos Britų Impe- nekuomet nerūpėjo. Per 

rijos butų iškritęs dugnas. O sunku jam buvo juos supra 
’štikrujų Anglijoj atsitiko sti. Jis nuo pat mažens mėg- 
štai kas: mirus senajam ka- davo tik vėjus gaudyt ir 
aliui Jurgiui V-tajam, sos- “good time” jieškoti. Ir gy- 
an buvo pasodintas jo su- vanašlė jam buvo daug 

nūs Dovydas, kuris pasiva- brangesnė, negu Britų Im 
Jino “Edvardu VHI-tuoju.” perijos sostas. Todėl jis 
Būdamas silpno proto ir vė- spiovė į tą sostą ir nuėjo su 

New York Times” ko- Į ^vaikiško budo, šitas “Ed- gyvanašle. Vienas ir kitas 
kad wardas” įsimylėjo Į savo tuoj iš Anglijos išvažiavo. Ji 

Simpsono moterį ir apsigyveno Francuzijoj, 
nebevaikščios, nes jau ne- !užsispyrė ją vesti. Ji tuoj pakeliui sustojo da Austri- 
bevaldo kojų. Sakoma, kad pametė savo Simpsoną ir joj, bet manoma, kad jiedu 
jo pūslėj prisirinko kažko- pradėjo moštis i Anglijos neužilgo apsives. Anglijon 
kių nuodu ir tie nuodai at- karalienes. Anglijos bur- sugryžti iis jau negali. Bet 
ėmė jam kojas. žuazijai, kuri atkakliai lai- Anglija duos jam užlaiky-

kosi viduramžiškų tradici- mą. Ir dabar jis vadinasi 
ių, tas labai nepatiko. Pagal jau nebe “Edvardas,” o Da 

vid Windsor. Jo vieton bu-

Popiežius Jau Nebe
vaikščios.

respondentas praneša.
“šventas tėvas” daugiau jau į sargo

LOWELLY STREIKAS.
Loveli, Mass.—Šį pane- tas tradicijas, Anglijos ka 

dėlį čia sustreikavo dviejų raliaus pati turi būt netiktai vo pasodintas sostan jo bro- 
didžiausių audeklinių stak- m pati. bet ir vainikuota lis, Algertas Windsoras, ku
lių taisytojai. Streikas ap- Anglijos karalienė. Buržua- ris pasivadino “George VI.” 
ėmė Booth Mills ir Merri- zija lenkia prieš ją savo gal- Tai ir viskas.
mack dirbtuves. Streikieriai vas ir bučiuoja rankas. Na, --------
reikalauja pakelti 25 nuo- tai kaipgi dabar išdidus FAŠISTAI PASKANDINO 
šimčius algos. (“lordai” ir “sirai” bučiuos ISPANIJOS SUBMARINĄ

--------------- rankas tokiai prasčiokei, Ispanijos valdžia prane
CHLORINO DUJOS UŽ- kuri gyveno jau su keliais ša, kad ties Malaga pereitą 
MUŠĖ 3 DARBININKUS, vyrais, o ant galo buvo sar- sąvaitę buvo paskandintas 

Berlino miestely, Ne v go pati? » “C-3” su 47 kareiviais. Ji
Hampshire valstijoj, popie- Ir pradėjo buržuazija pro- paskandino kitas submari 
ros dirbtuvėj pereitą subatą testuoti. Jos nusistatymo nas, kuris turėjo būt vokie 
sprogo valva su chlorinu ir reiškėjas, premjeras Bald- čių ar italų, nes Ispanijos 
paplitusios dujos užmušė 3 vinas, pasakė “Edvardui” fašistai nei vieno submari 
darbininkus aiškiai- arba tu nutrauk no neturi

japonų
tams, o žudė savuosius ko
munistus, pereitą sąvaitę 
buvo areštuotas. Jį areštavo 
generolas Chang Hsue- 
liang, kuriam buvo įsakyta 
išnaikinti komunistus.

Suėmęs “tautos vadą,” 
generolas Chang Hsue-liang 
pastatė Kinijos valdžiai ši
tokį ultimatumą:

1. Tuoj apskelbti Ja poni
ai karą.

2. Valdžia turi pasižadėti 
atsiimti visas Kiniios žemes, 
eurias Čian Kai-šekas par- 
avė iaponų imperialistams, 
š Mandžurijos japonai
aipgi turi būt išgrūsti ir jų. 
“Mandžiuko” valdžia tenai 
panaikinta.

3. Reorganizuoti Kumin- 
taną (Kinijos taurininkų 
partiją) ir priimti jon ko
munistus.

Šitie įvykiai baisiai nu
gąsdino Japoniją. Ji mano, 
<ad šitą sukilimą prieš Čian 
<ai-šeką bus surengę Sovie

tu Rusijos agentai. Susiru
sinę japonai jau pradėjo 
maitinti savo valdžią, kam ii 
darė su Vokietija sąmokslą 
prieš Rusiją. Jau kalbama, 
tad dabartinis Japonijos 
tabinetas turėsiąs rezignuo
ti. Ypač japonai esą itužę 
prieš savo užsienio reikalų 
ministerį Haširą Arita. ku
ris tą slaptą sutartį su Hitle
rio agentais pasirašė. Gelbė
damas savo kailį, jisai pasi
šaukė užsienio spaudos ko
respondentus ir prašė pra
nešti visam pasauliui, kad 

fašistinį bloką prieš Sovie- 
us Japonija visai nemanan-
i dėtis.

Tuo tarpu Kinijoj verda 
didžiausis įtūžimas prieš 
Japoniją. Studentų organi
zacijos, darbininkai ir įvai
rios kariuomenės dalvs rei- 
talauja karo prieš Japoni- 
ia. Ir kartu reikalauja, kad 
<iniios valdžioje butų duo
ta vieta Kiniios komunis
tams, kurie turi savo armiją 
ir nori mušt japonus.

Kas iš to išeis, šiandien 
da sunku numatyti, bet ia- 
ponams kinkos dreba. Jie 
pamatė, kad ruošdamiesi 
prieš Rusiia, iie gali gauti į 
kailį nuo Kinijos.
MIRŠTA ITALIJOS KA
RALIUS IR POPIEŽIUS.
Iš Romos pranešama, kad 

sunkiai serga Italijos kara
lius Emanuelis. Jį smaugia 
influenza. Popiežius taipgi 
baigiasi.

Vėliausios žinios iš Filipi
nų sako, kad per buvusį te
nai potvinį žuvo apie 2,0Q0 
žmonių. Dideli žemė? plotai 
4 gruodžio tebebuvo dar po 
vandeniu
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KVIEČIA visus 
TET.”

‘KRU-

Įdomesni Šių Dienų Įvykiai Ir Žmonės.

i nebegali pasidaryti pragy-
į venimo, nes perdaug jų yra.
Pavyzdžiui, 1929 metais, Chicagos kunigų Drau- bjznis ,abai ;

gas” skelbia “krutėjimą ; j advokatam buv0 da 
vara. Dabar esųs tinkamiau- i b Massachusette vals? 
s's laikas visiems sukrus..............’ , -•sis laikas visiems “sukrus 
ri,” nes tik “krutėdami” at- 
imsime Vilnių.

Gal kai kam tas išrodys 
juokinga, bet “Draugas” 
nejuokauia. Jis šneka kaip 
senis. Girdi:

“Niekas iš lietuviu tautos 
neabejoja, kad Vilnius yra Lie
tuvos sostinė...”

iiioj ju buvo 7,000. Gi šian
dien, išsineriant iš didžiau
sios depresijos, ši valstija 
turi 8,400 advokatų!

Tai kas gi reikia darvti’? 
klausia Bostono dienraštis. 
Ir atsako: reikia daugiau 
apsunkinti kelią į advokatų 
profesiją

Kas Čia pasakyta apie ad- 
Bet bėda esanti tame, vokalus, tą patį galima pa- į 

kad Vilnius netinkamu bu- sakyti ir apie medicinos pro- 
du “vaduojamas.” Pavyz- fesiją. Dauguma daktarų 

irgi negali pasidaryt žmo-j 
niško pragyvenimo, nors 
medicinos mokslas jau pu-

džiui:
“Mes susirenkame spalių 9

dieną, sueiname vasario 16 d., 
padejuojame,
Vilniaus
mes, kad galėtume sueiti vėl 
po kelių mėnesių ar pusės me
tų, kad tą pati padarytume, tą - . 1
pat išgirstume, šitokiu keliu 'ams’ kūne ruošiasi leisti į 
eidami niekam naudos nedaro- vaikus į aukštesnius Į
me, Vilniaus laisvės aiškiai mokslus. Jaunam žmoguli 
neartiname.“ ate‘tu šiandien daugiausiai

žada elektros ir aviacijos į 
Kad butų naudos, “Drau- srityse. Taigi į tas sritis lie-į 

go” redakcija pataria vi- tuviai ir turėtų savo vaikus; 
viems “sukrusti:” siųsti.

“Svarbu ypač šiuo metu
mums sukrusti, kada Europos NEŽINO SLA. ISTORIJOS, i
katilas ima kunkuliuoti naujais “Sandaros” redaktorius 
neramumais, kada visi ruošiasi ragQ * 
įvairiems bandymams, įvai- 
riems galimumams...

. . sėtinai apsunkintas: ilgai
ame, padainuojame re;kia j,- daug rei-
himną m vėl skirsto- pinigųĮ-

Situs dalykus vertėtų ge-į 
rai Įsidėmėti lietuviams tė-j

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Viršuje: prezidentas Roosev eitas (skrybėlę iškėlęs) su savo palydovais ant laivo Pietų A- 
mekoi. kur jis buvo nuvykęs Į taikos konferenciją. Apačioje iš kairės: lenkų prezidentas Mo- 
sickis (be kepurės) įteikia buožę Lenkijos armijos vadui, generolui Smigiajam Rydzui. Deši
niajam kampe apačioje: Roger Salengro. buvęs Francuzijos ministeris. kuris nusižudė ne
galėdamas pakęsti fašistiškų šmeižtų.

Iš Kruvinojo Ispanijos Karo.
Kodėl taip ilgai Ispanijoj 

liejasi kraujas?
Ispanijos vidaus karo ne

leidžia užbaigti Vokietija ir 
Italija, kurios siunčia fašis
tams ginklų, amunicijos, 
siunčia net kareivių ir spirte 
spiria maištininkus tęsti ka
rą toliau.

Taip anądien aiškino Bo
stonan atvykęs iš Madrido 
prof. Homero Sens. Jeigu 
ne tų šalių ginkluota inter
vencija, sako jisai, tai Ispa- j 
nijos respublikos pinigai

30 itališkų orlaivių virš 
Madrido.

“New York Times” ko
respondentas Herbert L. 
Matthews pianeša bevieliu 
telegrafu šitokią žinią: 
“Stovėdamas Gran Via gat
vėj, 4 gruodžio aš suskai
čiau 22 itališku Caproni 
konstrukcijos bombanešių, 
kurie mėtė bombas i Madri
dą. Bet kiti man sakė, kad 
jų buvo 30.”

Nesprogusics vokiečių 
bombos.žmonės ir idealai senai jau 

butų fašistų maištą numal-* Tas pats korespondentas
L’O vgi vio i

Prof. Seris išvažiavo is 
Madrido 16 lapkričio. Jis 
sako, kad visa Ispanijos in

?ako: “Madrido kareiviai 
;šrodo linksmi ir jų ūpas ge- 
•as. Jie juokauja ir rodo ko
respondentams vokiečių

teligentija, lygiai kaip ii darbo bombas, kurios nu- 
darbininkai, be jokios išim- -nestos Į Madridą nesprogo, 
ties remia respublikos vai- Trįs tų padarų buvo didelės

“Laikas rimtas. Laikas da
bar sukrusti visiems bendrai 
lietuvių tautos reikalais. Da
bar nevėlu ir patogu. Sukrus- 
kime.”

“SLA. prezidentas p. F. Ba
gočius antro apskričio suva
žiavime agitavo užtai, kad ‘Tė 
vyne’ butų uždaryta, o jos vie- i 
ton išleista mėnesinis žuma- i 
las...

“Bet tegul neužmiršta p. 
Bagočius, jog kas uždarys 
‘Tėvynė,’ tas uždarys ir susi
vienijimą. ši organizacija jau, 
gyvuoja penkiasdešimts metų 
ir niekam... neatėjo į galvą ‘ 
mintis sustabdyti ‘Tėvynės’ į 
leidimą...”

Pasirodo, kad “Sanda-! 
ros” rašytojas nedaug žino 
apie Susivienijimą, jeigu

SAKO, POPIEŽIAUS 
AGENTAI APVOGĖ 

FRANCUZIJĄ.
Vienas laikraštis rašo:

"Prancūzijos vyriausybė tiesa.”
patraukė teisman daugiau 
kaip tukstantantį turtuolių dėl 
išvežimo ir paslėpimo šreica- 
rijos bankuose didelių kapita
lų. Tarp tų turtuolių yra dide- • no

vo pasakyta keliatas daly
kų, dėl kurių teisingumo ir 
mes abejojom. Mes aiškiai 

• tenai pasakėm: “Mums ne
sinori tikėti, kad tai butų 

Bet “Tėvynės” re
daktorius nieko neužginči
ja, nieko nepatvirtina, tik 
svaidosi asmeniškumais ir 
šokinėja, tartum ant “kor- 

“ užmintas.
lis nuošimtis aukštųjų popie- j žodžių mes nem5g.
tiaus bažnyčios virsmmkų. Jų •stame pastatysime

į Tėvynės redaktoriui ke- į 

. liatą konkrečių klausimų.

Ir Mano Trigrašis.
Viena labai tautiška ga- 

zieta aiškina savo skaityto
jams, kaip sulietuvinti ne 
lietuviškus pavadinimus. 
Sako, šriubas nėra sriubas, 
ale straigtas. Bet kaip pava
dinti lietuviškai muterką, 
tai tos gazietos mandragal- 
viai visai neišklumočija. 
Matyt, ir patys nežino.

džią.
Užsienių spauda skelbia 

didelę netiesą, jis sako, buk 
Ispanijos valdžia esanti ko- 'u mažesnių 
munistų ir anarchistu ran- PUQ ’ 
koše. Ispanijos prezidentas 
šiandien yra tas pats Azana 
(ištark: Acanja), kuris bu
vo išrinktas pereitą vasario 
mėnesį. Parlamentas irgi 
tas pats, kurį pereitą žiemą; 
išrinko Ispanijos piliečiai.

uždegamosios bombos, o ke- 
'iolika buvo mažesnių, ku
rios taip pat nesprogo. An-.

matosi raidės 
RHS,’ kas reiškia: ‘Rhei- 
nische Stahlvverke.’ Tai 
•eiškia, vokiečių Pareinės 
plieno fabrikų darbas;.
Fašistų lėktuvai užpuolė 

Norvegijos laivą.
Pereitą sąvaitę plaukiant

Netiesa taip pat vra skel- Norvegijos laivui į Sevilijos
biama užsienių 'spaudoj,! uost« pasiimti kroY1?i- J!

ouole Ispanijos fašistų ot-buk Ispanijos valdžia išžu
dė arba išvijo visą katalikų 
dvasiškiją. Tiesa, daug ku-

’.aiviai ir pradėjo mėtyt 
bombas. Vienas jurininkas 

nigų prisidėjo prie fašistų buvo .užmuštas. Norvegijos
mntcfrv ir rloKov Vnvnio cn VdlvlZ.Ici

Tai šitokiomis pasakomis 
klerikalai maitina savo 
žmones. Tik viri “sukrus
kim,” o Vilnius bus musų!

Šitos tuščios frazės tik pa
rodo, kad tie žmonės, kurie 
dedasi Vilniaus “vaduoto-, 
jais,” ištikrujų nežino, iš ku- » 
rio galo Vilnių vaduoti. Pas 
juos nėra jokie plano tam
darbui. Jau keliolika metų jis sako, kad da niekam ne- 
Hip ne deklamuoja ‘mes buv0 atėjusi mintis ..-j- 
be VUniaus nenurimsim. nės>, leJidim% sustabdvu. 
bet iki šiol da neperėjo nei Kai ••Tž^n?-’„dagavo V 

demarkacijos Imuos. Ai, kubynas, tai vienas žymus 
ku, kad deklamaci jomis VU-1 suvienijimo buJ
maus neatimsi. Taip pat ne- ,vęs ra<|;,mosios ’ Tarybos

t ?au'IE™u . *’*■ i viršininkas viešai pačioj
T,ai.Jra>,tu?tlrzo'‘“Tėvynėj" rašė, kad ją rei- 

dziai u- jau laikas butų bau- kėt akuį iįiausi J’žda. 
t» jais mulkinus visuomenę. ' -jŲ o A spaustuvę ..par.
' Šiandien.Vilniui atimti y. Įduoti žvdeliui ant svarų.” 
ra tiktai vienas kelias. Tai
tatsteigimas Lietuvoje demo- Tuo tarpu adv. Bagočius 
kratinės tvarkos ir sudary
mas tenai tokių sąlygų, kad 

•Vilniaus krašto gyventoiai 
natys norėtų grįžti prie Lie
tuvos. Bet mūsiškiai Vil
niaus “vaduotojai” šito ke- 
t;o venrna kaip Velnias kry
žiaus. O kito kelio nėra. To
dėl jie mulkina liaudį viso
kiomis deklamacijomis. Vil
nius jiems šiandien yra tik
tai priemonė aukoms rinkti 
ir fašistinę diktatūrą Lietu- 
voie stiprinti.

Mes jau ne sykį sakėm ir 
vėl pakartosime: Norint 
kad Vilnius sugrįžtų, visų 
pirma reikia iššluoti iš Lie
tuvos fašistinę diktatūrą, 
panaikinti karo stovį, cen
zūrą, paleisti politinius kali
nius ir duoti žmonėms pilną 
laisvę !

nereikalauja SLA. organą 
nei “ant svaru parduoti,” 
nei uždaryti, kaip “Sanda
ra” aiškina. Kaip sako kitoj 
vietoj “Sandaros” kores
pondentas, į antro apskričio 
suvažiavimą viena SLA. 
kuopa buvo prisiuntusi re
zoliuciją, kad vietoj sąvaiti- 
nės “Tėvynės” butų leidžia
mas mėnesinis žurnalas, 
idant sumažinus organiza
cijos išlaidas, ir p. Bagočius 
tik išsireiškė, kad tai neblo
gas sumanymas.

Taigi “Sandara” visai be 
reikalo kelia triukšmą.

PERDAUG ADVOKATŲ.
Bostoniškis “Heraldas” 

rašo:
“New Yorke dešimta advo

katų dalis neuždirba nei po 
$500 per metus, šešta dalis ne
uždirba po $1000. Tiktai vie
nas ii 500 padaro apie $100,- 
000 per metus.

•^Šitokius rezultatus parodė 
anketa, į kurią 3200 advokatų 
davė atsakymus.”

Bostone padėtie nei kiek 
aegeresnė, sako “Herai- 

Dangum advokatų

ŽADA DAUGIAU PA
MAZGŲ.

Juozas Tysliava “Vieny
bėj” skelbia šitokį praneši
mą:

“Jeigu iki šiol mes, su bal
tomis pirštinaitėmis apsimo
vę, nevaikščiojome apie komu
nistus, tai dar mažiau jie bus 
glostomi tada. kai Vienybė eis 
kasrien.”

Visgi ponas Tysliava yra 
džentelmonas. Iš pasalų jis 
savo priešų neužpuola. Jis 
jau iš kalno jiems praneša, 
kad jiemsyra ruošiamas di
desnis kibiras pamazgų. 
Komunistai dabar turės lai
ko įsitaisyti gerus lietear-

Fair play!

priešaky esąs Orleano vysku
pas Bondrillart.

“Klerikalų spauda stengiasi į 
išaiškinti, kad ponų vyskupų! Toj ištraukoj, kurią mes 
išgabenti šreicarijon pinigai ■ citavome iš “Vilnies,” buvo 
esą bažnyčios nuosavybe, iš-J pasakyta, kad SLA. centro 
gabenti dėl saugumo, kad be- sekretorius p. Vinikas at- 
dieviškoji Franeuzų Respubli- mesdavo aplikantus į SLA.

Lietuvos “kalbotyriai” 
teigia, kad ir Smetoną rei
kia išmesti iš musų šnektos. 
Sako, vietoj Smetonos reikia 
sakyti “grietinė.” Bet jeigu 
Smetona yra toks špėtnas 
žodis, kad jį reikia šluoti už 
tvoros, tai kodėl gi, po para

itos valdžia negalėtu pasiekti, narius, jeigu jie buvo ne jo • lių. musų “tautos vadas” ne- 
“Bet tai nevykęs aiškini- plauko žmonės; bet Pildo- atlietuvina savo pavardės? 

mas. Kapitalas yra franeuzų mos Tarybos posėdis pada- Kodėl jis vadinasi Smetona,
visuomenės nuosavybė, todėl rė tam galą ir dabar apli- o ne Grietinė? 
jo išvežimas ir paslėpimas už- kantų tinkamumą spręs iau Atsakyki^ jus, 
sieny yra tos visuomenės ap- ne vienas p. Vinikas, bet šant, “kalbotyriai!” 

Pildomoji Taryba. Prašome
atsakyti, ar tai tiesa, ar ne? , ., . .... .laidoje jdejo visą spaltą 

Toliau buvo pasakyta, “mokslo” žinių. Įdomiausia
kad SLA. Jubiliejinis Albu- “mokslo” naujiena tenai y- 
mas tvarkyti vra pavesta ra ta, kad vienam ūkininkui 
mažamoksliui Strimaičiui ir Merkinės apylinkėj šeimas 
kad už tą darbą jam moka- iškniso bulves.

vogimas, šalies krizio pagilini
mas ir skurdo padinimas.”

Tai yra įsidėmėtinas 
“krikščioniškos doros” pa
vyzdys. Žmonėms kunigai 
liepia “ant žemiškų skarbų 
nesilokamyt,” o patys tuo 
tarpu renka pinigus ir, lyg 
tos žiurkės, neša slėpti į vi
sokius urvus.

“TĖVYNES” REDAKTO
RIUS NERVUOJASI.

SLA. organo vedėjas labai 
supyko, kam “Keleivis” pa
minėjo, ką “Vilnies” koęes- 
poridentas parašė apie SLA. 
valdybos posėdį, pirma ne
gu to posėdžio protokolas 
tilpo “Tėvynėj.” Mes, mat, 
kalti, kad mes greičiau pa
duodant žinias.

Bet kai žmogus pyksta, 
tai jis negali nuosakiai pro
tauti, prišneka daug nesą
monių. Tokia Dat bėda ir su 
p. Vitaičiu. žodžių pas jį 
daugybė, bet senso nėra.

štai pora ištraukų iš jo 
“editorialo:”

“Kad bolševikams musų Su
sivienijimas yra kaulu gerklė
je. tai visi tą žino. Kad Susi
vienijimo priešai pasidžiaugtų, 
jei musų organizacija suklup
tų po šiandieninių problemų 
našta, taip pat kiekvienam 
žinoma.

“Ištikro prigyventa liūdna 
padėtis, kad net Pildomosios 
Tarybos suvažiavimuose orga
nizacijos viršininkai negali 
laisvai išsitarti apie tas Susi
vienijimo problemas, kuriomis 
organizaciją spaudžia valstijų 
apdraudos departamentai nau
jais įstatymais ir parėdymais 
pasiremdami.”

atsipra-

‘Sandara” 27 lapkričio

ma $35 į sąvaitę. Ar tas tie- Jeigu taip, tai prašau po- 
sa, ar ne? nu “Sandaros” redaktorių

Tai yra svarbiausi daly- ir mano trigrašį prie tokio 
kai, apie kuriuos buvo musų mokslo lobyno pridėti. Pe- 
’aikrašty kalbama. Ponas reitą sekmadienį mano pa- 
Vitaitis prirašė beveik pusę langėj skunke pasmardino 
“Tėvynės” puslapio, bet a- orą. Vis daugiau bus “moks- 
pie patį. reikalą nepasakė lo” žinių “Sandaros” žmo- 
nei žodžio. Taigi prašome nėms apsišviesti.
atsakyti į šiuos klausimus 
taip” ar “ne”—ir daugiau 

orakaituoti nereikės.

POPIEŽIUS PUUS XI 
ESĄS ŽYDAS.

Dievo Bizūnas.

SENEI IŠAUGO TRETI 
DANTYS.

Gardiner, M e.—Čia gyve
na 92 metų amžiaus Mrs. 
Mary Libby, kuriai dabar

i ’ Aen" pradėjo kaltis treti dantys.
ki^ biblistų leidžiamas Dėt- _____ _ .
roite mėnesinis žurnalas,mėnesinis 
paduoda iš Lenkijos dien 
raščio “Kurjer Poranny” ši
tokį kurjozą:

“ ‘Das Vcelkische Wochen- 
blatt Norddeutschlands.’ nacių 
partijos Wartburge leidžia
mas organas, sako, kad šven
tas tėvas yra ‘žydų kilmės’ ir 
‘kapitalizmo gynėjas.’ žodis 
žodin. šitas vokiečių laikraštis 
rašo taip:

“ ‘...Pasakome aiškiai:

“KELEIVIO"
KALENDORIUS

1937 METAMS.

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

Kaip ir visuomet, Kalen
doriaus kaina “Keleivio”

... _. a , z7' skaitytojams bus 25 centai.
d.toS pop.ež,us. J.» da kardj- (T; -KeleiTio-
nolu budamM vadino.1 Achil- ui Kalendorių

»=•)kūdikis Olandijos žyddkos, ku- 
rios pavardė buvo Littman ..193* metV, K^ndonuje 
Taigi matome, kad neklaidin- '<lo.ra'3 *•**••
rasis Šventos tėvą, ,-m pa- v.»k«J patanmy. nuro- 

» dymų kaip kas daryt ir dau-
gybe visokiu formulų bei

maišto ir dabar kovoja su 
jais prieš respubliką. Bet 
daug kunigų pasiliko savo 
vietose ir dabar dirba lab
daringą darbą, padėdami 
slaugyt sužeistuosius respu
blikos gynėjus.

Be to da užsienio spau
doj skelbiama, buk Madri- 
dui jau pritruko maisto. Tai 
irgi priešų ... propaganda. 
Nors mėsos Madride daug 
nėra, bet duonos, pieno, dar-, 
žovių ir vaisių yra kiek tik: 
<as nori.
Suomijos atstovybėj suimta 

1,130 fašistų.
Pereitą sąvaitę Madrido 

vyriausybė paskelbė, kad 
Fernando Elsanto gatvėj 
buvo apsuptas ir iškrėstas 
didelis namas, ant kurio 
olevėsavo Suomijos vėliava. 
Tai buvo Suomijos atstovy
bės namas. Valdžia nutaru
si iškrėsti jį tik po to, kai 
buvo pastebėta, kad per lan
gus iš to namo kažin kas 
mėto rankines granatas 
(bombas) į liaudies milici
ją, kuri gina miestą nuo fa
šistų. Pasirodė, kad Suomi
jos atstovybėj slepiasi Ispa
nijos fašistai. Valdžia su
ėmė tenai 345 vyrus ir 185 
moteris. Visi jie buvo ispa
nai.

Kiek pirmiau Madride 
buvo iškrėstas kitas namas, 
ant kurio buvo iškelta Suo
mijos vėliava, ir tenai rasta 
600 pasislėpusių fašistų. Vi
si jie buvo areštuoti. Po to 
Madrido vyriausybė parei
kalavo, kad fašistinė Suo
mijos valdžia tuojaus atšau
ktų savo atstovą, kitaip jis 
busiąs areštuotas ir atiduo
tas karo teismui.

imasi griežtų žygių 
□ries šitą banditizmą. Lai 
vas buvo tuščias.
3 jurininkai piėmė fašistų 

laivą.
Pereitą sąvaitę Ispanijos 

fašistai išsiuntė savo gink
luotą žvejybos laivą “Vir- 
gendel Carmen” patroliuoti 
Bilbao uostą, kad kas neat- 
vežtų tenai lojalistams pa
galbos. Nakties laiku, kai 
*gula sumigo, tijs jurininkai 
paima laivą į savo rankas. 
Vienas jų užlipo prie kapi
šono ir pasakė jam, kad vie
noj pusėj matęs netoli rau
doną žiburį. Kapitonas pra
dėjo žiūrėti. Tuo tarpu juri
ninkas sugriebė jį už rankų, 
užlaužė jas ir nutraukė jį 
nuo tilto žemyn, kur stovė- 
o du kiti jurininkai. Jie 

tuoj jį surakino ir uždarė į 
saugią vietą. Paskui tą pati 
padarė su dviem mašinis
tais. Tada jie nuplėšę fašistų 
vėliavą ir įvedę laivą į Bil
bao uostą atidavė jį į socia- 
’istų rankas. Kai likusioji 
Įgula pabudo, ji turėjo pa
siduoti.

Kokiu budu jisai pateko į receptų amatninkams, 
katalikų seminariją ir išėjo chanikams, ūkininkams, na- 
į kunigus, nepaaiškinta, mų savininkams, moterims 
Taigi gal ne visi tam tikės, ir tt.

pacitavom iš “Vilnies,” bu-(neturėdama faktų? nes ir ko jie

Barcelonoj pasmerkta 
16 išdaviku.

Barcelonos mieste Liau
dies Tribunolas pereitą są
vaitę pasmerkė sušaudyt 16 
civilių gvardiečių, kurie lie- 
oos mėnesį buvo suimti kar
tu su fašistais Calaceite 
miestely.
Fašistai paleido rusų laivą.

Gibraltaro sąsiauroj Ispa
nijos fašistų karo laivai bu
vo pasigavę rusų prekinį 
laivą “Stepan Chalturin.” 
Jie nusivarė jį į Ceutos uos
tą Afrikos pakrašty, iškrėtė, 
bet neradę jokios karinės 
medžiagos, paleido. Sako
ma, kad iš viso fašistai buvo 
įau sulaikę 5 rusų laivus, ir 
kai kuriuos jų apiplėšė.

Fašizmas Ar Komu
nizmas?

Belgijos socialistų vado pa
reiškimas.

Belgijos socialistų kon- 
p*esas Briusely priėmė re
zoliuciją, kurioje sakoma, 
kad Belgija negalinti grįžt 
nrie neitraliteto politikos ir 
atsisakyti pasižadėjimų, 
duotų pasirašant Lokamo 
sutartį ir šiais metais patvir
tintų Londone. Belgija turi 
’aikvtis nepriklausomos po
etikos Tautų sąjungos rė
muose ir nedalyvauti karo 
sąjungose. Kongresas reika
lauja, kad vyriausybė neįei
tų kurtis politinėms orga
nizacijoms, kurios yra fi
nansuojamos svetimųjų val
stybių (“reksistai”).

Sveikatos ministeris Van- 
dervelde, kalbėdamas apie 
Degrelio žygius pabrėžė, 
kad reksistai iškėlė Šukį: 
“Berlynas ar Maskva?”

Vanderveldė kategoriškai 
pareiškė, kad, jei jau teks 
rinktis: “fašizmas ar komu
nizmas” — jis pasirinks ko
munizmą.

“Kartoju, jei man reiks 
pasirinkti — aš tapsiu komu
nistas.” Vandenrveldės pa
reiškimas sukėlė triukšmą.

kV J- .
f
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KAS SKAITO, KABO 

TAS DUONOS NEPRAAO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
Žinios Iš Clevelando Ir Apielinkės.
Atsakymas p. Verbelai.
“Dirvos” nr. 48-tam sme- 

tonlaižis J. Verbela išmetė 
man “užuojautos” žodį už
tai. kad aš paduodu žinių į 
pažangiuosius laikraščius, 
kad laike seimo rengimo 
komisijos vaidų buvau SLA. 
centro paskirtas pagelbėti 
tvarką padaryti, ir kad pa
sakau prakalbėlę vienur ar 
kitur. Reiškia, tas žmogus 
apgai’estauja mane dėl tų 
mano “blogų” darbų. Bet p. 
Verbela nebūtų sugebėjęs 
visa tai parašyti; tą jo su
manytą “užuojautą” kitas 
“raštininkas” pasigavo ir 
išdrožė plačiam pasauliui. 
Tik laimė, kad tas laikraštis 
plačiai negali pasiekti, o ki
taip aš bučiau labai nusimi
nęs.

Tam kitko p. Verbela pa
sako, kad aš bijąs. į jį pažiū
rėti. Tai yra grynas melas. 
Aš visuomet atviras viską 
atsakyti, jeigu tik tamsta 
norėtum ko manęs klausti; 
bet faktas yra toks. kad pats 
nuo manęs savo akis slepi.

Aš nebūčiau nieko apie 
jus ir kitus panašius vyrus 
sakęs, jeigu iųs patys nebū
tumėt pradėję mane ir kitų 
šmeižti laike SLA. Pild. Ta
rybos nominacijų. Kai pa
matėte. kad jūsų rengiamas 
kermošius nenusiseks, tai 
tada ir pradėjote visokius 
armyderius kelti tarpe ge 
ros valios lietuvių. Sukurs- 
tėte tokia neapvkantą, ką ir 
patys dabar gailitės. Priki
šat man net tokį dalyką, 
kad aš buvęs kieno ten šofe
ris praeity. Bet tokis pasa
kymas labai mažai reiškia. 
Aš turiu automobilių ir p 
Verbelos nesiklausiu, ka aš 
galiu pavežioti. O jei p. Ver
bela nepatenkintas mano iš
vaizda, tai patarčiau pasi
žiūrėti į savo: gal tada busi 
pilnai patenkintas.

Buvo paduotas miesto ta
rybai prašymas, kad paskir
tų vieną dieną ir leistų par- 

ninigams, kurie dabar ran- davinėti gėles miesto Ratvė- 
iasi banke ir kurie bus vė- se Ispanijos lojalistų nu

GARDNER, MASS.
Darbų eiga ir lietuvių 

, draugijos.
“Keleivy” buvo rašyta.

SLA.

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Gromata Maikio Tėvui Nuo Mich. Farmerių ^ORCESTERIO ŽINIOS
BRANCH, MICH. Da yra pas mus ir kitokių »« »trobelių. ženotos moterį SLA‘ 38 “etl» )ub'le)“- 

jieško po gazietas vyrų ap- SLA. 57 ir 318 kuopos 
sivedimui, garsus Antanas 6 gruodžio minėjo Susivie- 
kaž kur išdūmė; Pranciškus nijimo 50 metų jubilėjų. Ta 
serga kokiu ten ramatizmu. proga Lietuvių Kliubo salėj 
Visų reikalų mes farmeriai įvyko prakalbos, o paskui

Pirmiausia sveikiname
iau padėti. Visi pinigai esą kentėjusių nuo karo naudai.!1^3 _KaP!Lall-'^ne spauaa,staršą generolą ir apznai-
-,J-? - ------------------------- i™ . ,«.-------x------ prirašė daugybę puslapių minam, kad mes padarėme

apie geroves Gardnęry. Gir- ” katras kiek ture
ol Gardneno istorijoj ne-L— - Z/T-j—x__

valdžios garantuoti — nuo Bet balsuojant šis prašymas įm^nam’ kad mes padarėme
vieno dolerio iki penkių į buvo atmestas. Nekurie ta
ikstančių dolerių. Reiškia, rybos nariai pareiškė, kad 
kad lietuvių bankas dabar mes neturim stoti nei už vie- 
bus taip pat saugus, kaip ir ną, nei už kitą pusę Ispani- 
visi kiti bankai Amerikoje, joje.
Sis bankas vėl duoda pasko- ---------
!as, kaip ir seniau, ant pir- Eina kalbos, kad Fordas
mų morgičių namų statybai, žada atidalyti naują dirbtu- 
Šioji įstaiga yra grynai lie- Vę Clevelande. Toj dirbtu

vėj dirbsią automobilių pa
dangas, Imsią apie metus 
laiko, kobviskas bus sutvar
kyta.

tutiška ir lietuvių vadovau 
įama.

Clevelando mieste nuo 
WPA darbų paleido arti 
3,000 darbininkų. Apie sau- Washingtono federalė
■io pirmą mano dar dau- valdžia paskyrė virš milio- 
giau paleisti, nes sumažėjęs no dolerių valstijoms aklu- 
viešujų darbų iždas. Išviso įų užlaikymui. Ohio valstija 
orie WPA darbų šiame mie- į§ paskirtu pinigu gaus apie 
ste dirba 37,000 žmonių. Vi- $126,000.
tiems WPA darbininkams 
buvo išsiuntinėti paklausi
mai, ar jie neturi kitokių pa
jamų. kaip prie WPA dar
bų. Iš 37,000 darbininkų,
11,000 paklausimų nesugrį
žo, todėl manoma, kad tie 
žmonės turi kitokių pajamų, 
bet nenori prisipažinti. Tai
gi sakoma, kad tie, kurie tu- į 
ri iš ko gyventi, bus nuo ru,rArn m 
WPA darbų paleisti. Fede-į CHICAGO, ILL. 
ralė valdžia atsisako duoti' Iš laisvamanių veikimo.

turi; Laisvamanių Etinės Kui 
k ų s paj ų. turos Draugijos pirma kuo-

_ pa Chicago je turėjo suren- 
lgnas gygį koncertą ir balių lap 

kričio 29 d. Darbininkų Sve
tainėj. Koncertinę dalį iš

Akrono mieste Goodyear 
gumų išdirbystės pirmame 
skyriuje darbininkai vėl su
streikavo. Streikas apėmė 
penkiolika šimtų darbinin 
kų. Streikas kilo dėl atlygi
nimo už darbą.

Jonas Jarus.

Anądien čia mirė 
Svetkauskas, senyvo am- 
Saus Žmogus. Palaidotas,
Kalvarijos kapinėse. Laido-lpild4 chicagos vyru choras 
tumėmis rūpinosi . si’abonus oo vadovvste K. Steponavi- 
Vilkelis. Taipgi mirė ir Vin
cas Balčiūnas, 55 metų am
žiaus lietuvis. Jis irgi palai
dotas Kalvarijos kapinėse.

čiaus, kuris gražiai sudaina
vo penkias liaudies daine
les. Chicagos vyrų choras 
turbut neturi sau lygaus vi
soj Amerikoj. Beveik visi 
jo nariai jau sulaukę žilų 

bet dvasioj ir dai
giomis dienomis Cleve

lande mirė Olga Aksomai-' įjaukų ___ ~~
iy Magdalenos noj visi jaunuoliai. 

Aksomaicių 18 metų am- į .., , ,
žiaus dukrelė. Laidotuvėse Aido choras po vadovys-

136 kuooa energingai 
veikia.

SLA. 136 kuopa turėjo 
priešmetini susirinkimą 3 d 
lapkričio Lietuvių salėj. At
silankė gana apsčiai narių. 
Iš komisijų raportų pasiro
dė, kad kuopa veikia daug 
plačiau ir daugiau, negu 
daugelis didesnių kuopų, 
įvairios komisijos, kurios 
buvo išrinktos 1936 metams; 
atliko daug didėlių darbų. 
Per šios kuopos pasidarba
vimą likos įamžintas ir SLA. 
Lietuviu Kultūriniame Dar
žely. Į šią komisiją buvo iš
rinkti šie asmenys: S. Če- 
rauka, Gedgaudas ir Jonai
tis.

Po visko buvo renkama 
valdyba sekantiems 1937 
metams. Į valdybą išrinkti: 
pirmininku, Stasys čerau- 
ka; vice pirmininku, Domi
ninkas Krakauskas; proto
kolo raštininku, L. Jonaitis; 
turto raštininku, Algirdas 
Gedgaudas; kasierium, Vin
cas Česna. Taip pat išrinkta 
daugelis komisijų. Reikia 
da paminėti, kad šiame su
sirinkime tapo įrašyta ketu
riolika naujų narių.

Po visų kuopos reikalų ir 
gražių pasikalbėjimų, susi
rinkimas tapo uždarytas a- 
pie vienuoliktą valandą va
kare.

te p-lės Pečiukaitės irgi pro
gresuoja. Jis nariais skait
lingas ir susideda iš jaunuo
lių. Sudainavus jam porą 
liaudies dainelių, buvo pub 
likos iššauktas antrą kartą 
Abiem choram publika ne 
sigailėjo aplodismentų. Pra 
lotas Zalink pasakė trumpą 
šiam vakarui pritaikinti i 
kalbą, o Dr. A. L. Graičiu- 
nas, tas senas laisvamanių 
veteranas, pasakė didesni t 
kalbą. Jis kalba visuome; 
gerai ir publika jam katučių 
nesigaili. Svieto buvo tiek 
daug, kad svetainė buvo 
permaža: pusė svečių turėjo 
stovėti. Svečių buvo iš visą 
Chicagos dalių ir net iš Ca 
nados — tai p-lė Norkaitė 
kuri svečiavosi, rodos, pas 

s pp- Bručus. P-lė Norkaitė 
______ prisirašė prie kuopos ir ža

Šie lietuviai gavo leidūnj^ J Su
Woitar suorganizuoti laisvamanių

kuopą Montreale. Linkiu

dalyvavo
draugų.

daug giminių ir

Lietuvių Kultūrinio Dar
želio iškilmingas bankietas 
bus 17 sausio dieną, šv. Jur
gio parapijos salėj. Komite- 
as kviečia visus iš kalno nu
sipirkti įžangos bilietus.

Anądien čia apsivedė Al
fonsas Alekna su Adele 
Matulionyte. Vestuvių puo
toj dalyvavo apie 300 žmo
nių. Linkėtina jaunai porai 
laimingos ateities.

Apsivedė Pranas Marcin
kevičius su Rūta Remeikai- 
te. Šliubą ėmė bažnyčioj. 
Vestuvių puota, atsibuvo 
Lietuvių salėj, dalyvaujant 
daugeliui giminių ir draugų.

apsivedimui: Walter Šatu 
nas su Antonina Strižaus- 
kaite.

Lietuvių bankas apsidraudė.
Per keliatą depresijos me

tų daugelis biznių sunkiai 
nukentėjo ir daugelis turėjo 
visai užsidaryti. Krizis pa
lietė ir daugelį bankų. Musų 
mieste yra viena lietuvių 
paskolos ir taupymo įstaiga, 
tačiau ji geriau išsilaikė, ne
gu kitos tokios įstaigos.

Dabar lietuvių banko va* 
dovybė praneša, kad gavo ji 
iš Washingtono feaeralės 
valdžios apdraudą visiems

Paežerių yra tiesiama ke
lias, kad butų lengviau su 
vidurmiesčiu susisiekti. Da
lis to kelio jau atidaryta. 
Bet dabar pasirodo, kad jį 
užbaigti reikės dar daug pi
nigų pridėti, nes dėl vande
ningo podirvio jis jau pra
deda griūti. Majoras sako, 
kad reikia dar apie šimto, 
tūkstančių dolerių tam dar
bui, o federalė valdžia jau 
nebenori daugiau duoti. Tai 
gi dabar yra svarstoma, ką 
toliau daryti, kur pinigų 
gauti.

ai,
buvo kad darbai taip gerai 
ritu ir tiek daug alsu darbi
ninkams išmokėtų į sąvaitę 
kaip dabar išmokama.

Kas tame mieste negyve
na, tai perskaitęs tokias ži- oarsikv'esti tave su visu vai- 
nias atrodo, kad tikrai sku, kad padarytum čia ge- 
jardnery rojus ant žemės, resnį parėtką.
3et tikrenybėje taip nėra. Aną dieną pridusti atfcė- 
caip kapitalistinė spaudavo Maikis Lukoševičius pas 
aprašo. Prieš rinkimus dau- Pyterį Sourgį, metė du rub- 
gelv vietų fabrikantai pake- ’iu cnt stalo ir sako: “Siųsk 
ė algas, prisigerindami dar-! Maikio tėvui ant ruginės, ba 

bininkams, kad balsuotų už'eniui jau reikia.” 
republikonus. Ir Gardnęry! J. Tumšis sako, “nepasi- 

dvi dirbtuvės pakėlė algas i duosiu, aš išradau patentą 
darbininkams. Viena baldų! ir noriu apznaimint, kad 
dirbtuvė, kurioje dirba apie :eigu kuriai merginai ar na* 
3,000 darbininkų pakėlė 5 šlei vienai žiemą yra šalta, 
nuošimčius; antra, kurioje tai tegul paklausia pas ma- 
dirbami kūdikiams vežiot ne rodos, ba aš esu singe- 
vežimėliai (kereliai), pa- lis.”
celė savo darbininkams net Marė Zubienė, išgirdus 

nuošimčius. Bet pereitą kad Maikio tėvą kviečia 
oavasarį, tos dirbtuvės “ge- Michigano farmeriai, salto: 
rieji” bosai, norėjo išardyt “Aš nenoriu, kad senis apsi 
uniją, iškėlė savo dvi dide- stotų tik pas jus; mano viŠ-
!es dirbtuves net į kitus mie-'tos streikuoja jau nuo ru- 
tius. Vieną iškėlė į New dens, šunelis per dienas pri- 
Yorko valstiją, o antrą iškė- rištas, rankas gelia kaip 
ė į Fitchburg, Mass., ir vie- reikia karves melžti, o da

ną paliko Gardnęry. Apie bar da ir su sniegų reikia 
"ai savo laiku “Keleivy* bu- vajavotis, tai vyčių genero- 
vo rašyta. * las turi visų pirma pas mane

Trečia didelė dirbtuvė, parėtką padaryti” 
tūrio je dirba aliejum kuri- Stasys Zarolis yra naujas 
namus pečius, žada ant Ka- “Keleivio” novobrancas, 
lėdų visiems darbininkams ale geras strielčius, tai ir jis 
dovanų, kurie bus išdirbę eerai tiks į tavo armiją. Į jo 
toje dirbtuvėje 6 mėnesius, farmą ateina daug gražup- 
Matomai, tie ponai turi di- lių stirnų, tai jas sugaudyt 
dėlių uždarbių ir jeigu jie reikia krabro generolo ir 
neišmokės algomis, tai turės gero vyčių valako.' 
mokėt federaliai valdžiai ■■■■■
didelius mokesčius. Todėl
r suskubo su savo mielašir- 
lyste darbininkams. Reikia 
oastebėt, kad šį kartą kapi
talistinė spauda šiek-tiek 
pasakė teisybės, kad Gard- 
uerio istorijoj tokių atsitiki
mų nebuvo, kad fabrikan
tai butų tokie geri darbi
ninkams. Blaivininkas.

D-lei Norkaitei gero pasise 
' kimo.

Po koncerto buvo šokiai 
prie geros Leščauskų orkest
ros. Šoko visi, šoko net ir 
musų daktaras su kanadie
te...

Na, laisvamaniai, duokit 
daugiau tokių parengimų, 
tik erdvesnėj svetainėj.

Senas Antanas.

Toledo mieste darbai kiek 
pagerėjo, ypatingai Willys- 
Overland automobilių dirb
tuvė pradėjo gerai dirbti. 
Kompanija praneša, kad 
pašaukė tris tūkstančius se
nų darbininkų atgal, o po 
Naujų Metų žada dar dau
giau pašaukti.

DETROIT, MICH. 

Vienai moterėlei patarimas.

Jei tamstos vyras lankosi 
pas kitas moterėles, tai tam
sta langų joms nedaužyk, 
nes tai labai negražu ir sve
timtaučiai juokiasi iš lietu
vių. Jeigu jau kitaip negali 
savo vyro suvaldyt, tai pri
leisk cėberį šalto vandens 
ir, kai jis pareina namo, į- 
versk jį tenai, kad atšaltų. 
Viena moterėlė čia seniau 
taip padarė, tai ir šiandien 
jos vyras sDakainas. J. A.

’om, ir sudarėm tam $10.25 
Trismus prezentą, kar išsi- 
ėręs rai-viskės galėtum ge

riau muterkas praryt. Bet 
ai d? neviskas. Mes, Michi- 
iano f-rmeriai, nutarėm

jūsų načalstvai aprašyt ne- 
nepajėgiam, todėl turite at
važiuot pas mus su visa va- 
įauna položenija ir ištirt ant 
vietos. O jeigu vyčių gene- 
olui trūksta vajauno dižur- 
108, tai gali pasikviesti jo 
cseleneiją Antaną Smeto
ną, mes turim gerą bulių ir 
leisim su juo persiimt.

Peter Spurgis.

AUGUSTOS SKAPTAUCKIE- 
NĖS ATMINČIAI. 

Rugpiučio 4 d. Pittsburgho
ligoninėje, po sunkios ligos mi
rė Augusta Skaptauskienė, su
kakus 52 metu amžiaus. Velio
nė paliko savo mylima vyrą Ka
zimierą, 7 sūnūs ir 4 dukteris, 
bet visi suaugę ir tik du jauni, 
vienas 12, o antras 10 metų. ku
riuodu gyveno prie tėvų.

Velionė paėjo iš Aukštosios 
Panemunės, Kauno apskričio. Į 
Ameriką atvažiavo 1901 metais. 
Buvo visiems gero velijanti mo
teris, pažangių minčių ir drau
giškai sugyveno su visais savo 
kaimynais.

Lai būna jai musų amžina 
atmintis.

Kazimieras Skaptauck&s,
R. D. 2, Somerset, Pa.

buvo puiki vakarienė. Pub- 
ikos buvo daug ir daug bu

vo įvairių kalbėtojų, kurie 
gyrė Susivienijimą ir linkė- 
o jam gražios ateities. Da- 
yvavo ir SLA. prezidentas 
adv. Bagočius ir centro sek
retorius p. Vinikas.

Geriausią prakalbą pasa- 
cė, žinoma, adv. F. J. Bago
čius. Jis plačiai nupiešė 
SLA. istoriją, nurodydamas 
mokiose sąlygose šį organi
zacija įsikūrė, kaip ji augo 
ir kiek ji naudos Amerikos 
ietuviams yra padariusi. Jo 
<alba publikai labai patiko.

Po visų kalbų ir gerų lin
kėjimų, svečiai linksminosi 
ki vėlyvos nakties.

'atorija Abelna. Dalis L Yra tai pilnalai'•visto istorija nuo saniausių laikų 
Kinijos, pradedant 2800 metais prie? 
Kristaus gimimą iki galutinam išdras 
rymai imperijos Aleksandro Makedo- 
aiškojo, 140 metų po Kristui Yra tai 
darbiausia knvga norintiems susi žiot sa svieto Istorija. Parašė Dr i 
earUia. Chioago, 1964. pusi 498. 
Graliuose audimo apdaruose .. $2.75 

"KELEIVIO” ADMINIST.

Lietuvių draugijos ir jų 
veikmė.

Didžiausia lietuvių drau
gystė Gardnęry, tai Lietu
vos Sūnų pašeipinė, turi na
rių apie 170. Ji prisidėjusi ir 
prie Lietuvių Kongreso A- 
merikoje, Lietuvos laisvei 
atsteigti.

Metiniame susirinkime 
gruodžio 7 buvo renkama 
valdyba. Išrinkta: Kazimie
ras Baisėtiems, pirminin
kas, Adomas Padelavičius, 
oirm. padėjėju, Alekas Ne- 
kutis, finansų sekretorius, 
Povilas Grigas, protokolų 
sekreti, Jonas Vaitiekus, 
kasininkas, Jonas Lekačins- 
kas ir Alekas Yuška, kasos 
globėjai, Jonas Ambrazas, 
maršalka. Į draugystė pri
guli visokių pažiūrų žmo
nės, bet už organą turi tik 
vienos pakraipos dienraštį 
r jį laiko jau 4 metai. Mat 
didžiuma narių nėra akiplė
šos, nusileidžia politikie
riams, todėl taip ir eina.

Dabar aš pareiškiu mano 
reikalavimą: šįmet, kaip 
pasibaigs prenumerata, pa
rinkime už organą “Kelei
vį” arba Chicagos “Naujie
nas,” padarykime permai
ną ir patenkinkime daugu
mą muaų draugijos narių. 
Kam vieniems perdaug, o 
kitiems nieko. Keikia šiek 
tiek lygybės. “Keleivis” 
Lietuvos Sūnų Draugystei 
daug pasitarnauja, paskel
bia or-stės parengimus ir 
tti, tai ir mes paradykime 
jam musų prielankumą. Ne
pamirškime musų pareigą, 
paimkime 1937 metams už 
organą Lietuvos Sūnų drau
gystei “Keleivį.”

Blaivininką*.

Paskutinis

ALED0MS
GERAIS PATARIMAIS PA-

SIVtLAVUSlEMS PIRKĖJAMS!

Maišo geriausia. Nauji 
krumpliai padaro mažesnes skyie- 
les, reiškia smulkesnę sudėtį, dides
nę kiaušinių baltymo ir plaktos 
Smetonos kiekį. $22.30 tiek vertas.

Pažįati ką nors sa gra
žia miegama kamba
rin? Iria jai paiki do
vana. Jo keisai mėly
no ar rožavo veidro
džio «tiklo ir labai ža- 
vėjanti. Prašyk Iria 
Telechron. $3.95.

Temas
smagumo,
Hotpo i n t 
vadi n savo 

šiltą padus- 
kaitę. To
mus sma
gumo gau

nat (ir mes 
suprantam 
šilimos pa- 
duškaites)
$4.95.

apJuoatM _ 
c h romi am. Jame taiaa 
2 kvorioa 1 pastt. JM|.

Timyk lipiwimiu šiame 
Hotpoint prose ? Jie yra mm kad galltumėt prosyt 

ri"xo- nesinervi- 
aaak Pastebėk nykščio 
tanmti (raudonas) ir gale
pastovas. $3.9$.

The Edison Shops
SU
apiettoMa akyrtuete.

■ANesck 3300
Atdara nua 8:SS 9ytS iki 5:13 pa piat baadianą, ir Šakotomis. 

Ir pas SlektrikiBiai ir Ksntraktorius Pardavėjas.

iv a

Ar yra pagrindo grąsinti 
teismu?

“Keleivio” 49-bame nu
mery vvorcesterietis L. grą- 
sina man teisinu, kam aš 
parašęs apie jį neteisybę.

Bet aš jokios neteisybės 
nekuomet nerašiau. Para
šiau tiktai tą, kas ištiki*ujų 
atsitiko ir ką žmonės kalba.

Antras dalykas, kodėl po
nas L. įžiūrėjo mano kores- 
Dondencijoj savo asmenį? 
Juk aš jo vardo ir pavardės 
visai neminėjau; aš padė
jau tik raidę “L.” Worceste- 
ry yra labai daug lietuvių, 
kuinų pavardės prasideda 
su “L.,” tačiau tik vienas iš 
ju atsiliepė, lyg ir norėda
mas viešai prisipažinti, kad 
mano aprašyti dalykai ati
tinka jo gyvenimui.

Jeigu ponas L pats nori 
prie to visko prisipažinti, 
tai kur gi jo pagrindas gra
sinti man teismu?

Saugokit savo pinigus.
Prieš Kalėdas visiems rei

kia daug pinigų visokiems 
pirkiniams, todėl ir vagių 
atsiranda daugiau. Mote
rims pinigus grobia stačiai 
iš rankų. Štai, Ona Zenevi- 
čiutė vos tik pasidėjo savo 
piniginę krautuvėj ant sta
lo, ir bežiūrint ji dingo. Pi
niginėj buvo Christmas Club 
čekis $50 sumai ir $25 gry
nais pinigais. Iš viso, 75 do
leriai. Dabar mergaitė ai
manuoja. kad Kalėdoms 
neturės už ką nei pati pasi
puošti, nei kitiems dovanų 
nupirkti. Vėjo Vergas.

TAFTVILLE, CONN. 
Plėšikai numovė kazirmn-

kams kelines.
Užsidengę kaukėmis vei

dus, šeši ginkluoti plėšikai 
čia aną nedėldienj užpuolė 
kaziminkų lizdą, kur apie 
25 vyrai lošė kortomis iš pi- 
inigų, ir tisus juos apiplėšė. 
(Plėšimo metu banditai nuo
latos šaudė, kad kazirnin- 
įkai nesipriešintų. Daug kūl
ikų sulindo į sienas ir rakan
dus, bet žmonių nesužeidė 
;nei vieno.

Surinkę apie $2,000 pini
gais ir apie $1,500 auksi
niais daiktais, plėšikai liepė 
visiems kaziminkams nusi
imti kelines, paskui sudau
žė elektriškas lempas ir pa
bėgo, palikdami savo aukas 
patamsy ir be kelinių.

Tai atsitiko apie 2 valan
dą nedėldienio rytą.

L. Kertenis.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naają 

D-ro Monterio Knygą 
GONORĖJA

Labiausia paplitusi lyties lira. 
Kaštuoja tik 50 centų Reikalaukit 
“KELEIVIO** knyryae, arba pas 
autorip:

DR. MARCERIS
*4>1 So. Ratatod Street.

CHICAGO, ILL.
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Didžiosios Laivu Neisi- Senų Žmonių Pasakos Apie Velnius, 
mes Baltijos Juroje. Kai rudens ilgos naktys 

užviešpatauja kaime, ten žinė šluota. 
Baltijos jura, palyginus beveik kiekvienoje troboje

besitabaluoja pririšta ber- 
Supratau, kad

ŠEIMININKĖMS PASISKAITYT.
Kas gaminama iš avienos. reikia, druskos ir baigti šutinti 
Aviena yra labai skani mėsa, an* ^bai lėto* ugnies. Sa\aime

žaliarubis girininkas SU pui-; tik reikia ją tinkamai paruošti. re*kia daboti, kad skys-
’ • ’ -i —i- • timo nuolat butų, nes kitaip pri-su pasaulio vandenynais, at- ima pintis nuoširdus pašne- kiu arkliu. — Mainai ark- i Geriausia mėsa yra jaunos a- 

rodo tiktai kaip ežeras. Ta- kesiai. Jaunimas pasakoja liais? — užkalbina jis.—Ale vieš. Senos avies mėsa tur savo- 
čiau audros, ypač rudens žiliems senukams apie da- ka čia. nonas girininkas, ši- tišką stiprų kvapą, todėl jai rei
kėtų, yra pakankamai ga- barti; o senukai jaunimui Tdiiies iš mane? seno. Mano vartoti daugiau prieskonių, 
lingos, kad paskandintų vie- porina apie praeities įdo* tokia suvargus kumelka, o ‘ kaip tai pipirų, svogūnų, česna- 
ną kitą laivą. Baltijos jura miue laikus.—-Mano jaunyn pono... ; • . kų ir tt.
pasižjmi tuo,, kad audrai tęs laikais labai mėgdavom —Kad sakau mainom, tai Sriubas iš avienos geriausia 
užėjus ji labai greitai išsiju- ripką mh&l^-ppsakoja šim- ‘ir mairtom! Sumainėm, ži-;gamįnti šias: bulioną su daržo- 
dina. Čia bangos nėra tokios tametis senukas. Ypatingai {not. Dargi priedo sidabrinę vėmis, barščius, pamidorinę ir 
didelės, kaip Šiaurės juroje malonu būdavo ripką mušti' tabokerką pridėjo. Parva- agurkinę sriubas. Kitokios sriu- 
arba Atlanto vandenyne, šeštadienio vakarais ir sek-!žiuoiu dauv smagesnis, nei boS įš avienos nebus taip geros, 
bet turi nuostabiai stiprų madienio rytmečiais, kai vi- gorčių arielkos bučiau išrė- Avieną prieš vartosiant ge- 
smugj. Tik vienu bangos sas kaimas sujojęs miškelin žęs. — Vat. sakau, žmonai, riau yra pasūdyti ir pamirkyti 
smugiu 1900 metais vokie- naktigultų. Išsipiaunam,,—kad laimė biednam žmo- acte.

geliui, tai laimė, ir traukiu
iš kišenės sidabrinę tabo- Aviena kepta su česnakais, 
kierką. O gi ten, vyručiai Paimti avies šlaunį, ištrinti 
mano. nebe sidabrinė tabo-1 druską ir įduriant peiliu pri- 
kierka, o arklio kanopa.1 smaigyti česnakų. Tam tikslui 
tai butą nelabojo juoduko, j česnako galvutė išskirstomą 
pasivertusio girininku. Pra-i mažiausiais gabaliukais, 
aušus bėgu Žiūrėti i mainui Paskui įdėti taip paruoštą 
vieta, ir randu prie eglės avieną į keptuvą, įpilti 1—2 sti
prinsią kumelką... klu vandens ir įkišti į pečiuką.

Vieną kartą, per vakarus- Jei aviena labai liesa, tai reikia 
kas, atsilankė du skrybė-' dar įdėti ir taukų, bet jei riebi,

čių laivas “Diana” buvo pa- brač. sieksninius ganius; 
verstas į kai’stą ir išmestas į pasidalinam po lygiai žmo- 
krantą Rytprūsių pakraš- nių ir davai per visą šešta- 
čiuose. Vienos šniokščian- dienio naktį... Vieną kartą 
čios bangos pakako sudau- mums bemušant beateinąs 
žyti i šipulius pagelbines juodbruvis ponaitis. Garni- 
valtis, nuplėšti laiptus, at- torius jam, pani, krominis. 
plėšti liaukų dangtį, žodžiu Sako, duok pamušt.—Še! 
sakant, vienu ypu buvo nu- žinotumėt, kad šėrė ganiu, 
skustas laivo takelažas. tai ripka nukaukė padangė- 

Baisiausioji katastrofa, mis Dievas žino kur, o ga- 
kokia yra įvykusi Baltijos nys šipuliais sutrupėjo. Iš- 
juroje, atsitiko maž daug piovėm kitą,—irgi tas pats. 
prieš 80 metų. Tada nu-Sužiurom visi. Aš įžiūriu, 
skendo laivas su 817 žmo- kad tas ponaitis nosyje tetu
riu. Tai atsitiko 1857 metų ri tik vieną skylutę, 
rudenį. Iš Talino išplaukė Išpiaunam jam šermukš- 
rusų karo laivas “Le Fort” ninį ganį ir prašom mušti, 
turtuolių šeimomis praleisti Velnias pasižiūri per kaktą 
žiemos sezoną caro žiemos ir nusikvatojęs nukiutina 

—Tegul bus pagarbintas, Parašyt jis nelabai gali. 0 minuose Carskoje Selo, prie sau. Mat, velnias šermukš- 
Maike! pas karalių bile kaip negali- Peterburgo. Tarp 817 laivo ninės kaip kryžiaus bijo.

—Sveikas, tėve! ma, juk tai neprasta asaba. keleivių buvo 50 moterų ir Kirstenu kaitą iš Baiso-
—Ar žinai, vaike, ko aš Reikia su visokiais pridėč- 17 vaikų. Užėjęs smarkus galos miestelio (Kėdainių 

pas tave šiandien atėjau? kais, kad matytų, jognepr2- viesulas apvertė laivą ir per apskr.) namo. Nors ir nak-
—Nežinau. stas rašo. Na, ariop!.. 10 minučių jis nuskendo su ti? tačiau nuo mėnulio švie 

visais žmonėmis. Du kiti ka- su kaip dieną. Įtraukiu gal- 
ro laivai, kuriuodu specia- vą į bumusą ir snaudžiu, 

nęs pas buvusį Anglijos ka- b’dejo “Le Fort”, nieko Važiuojant mišku, mano
ralių, ką dabar atsisakė nuo 1 25 • negalėjo padėti skęstan- kumelpalaikė staiga šoko
sosto ir pabėgo su svetima —Na. tai pasakvk man, tiems, nes laivas nuskendo piestu ir vos neišmetė. Gi
boba. Maike, kuras gausiu naują nepaprastai greitai. žiuriu, priešais mane, tary-

—Ar jis tavo giminė? uniformą? Juk su šita jau Labai didelė nelaimė Bal- tum iš žemės išdygęs jaunas,
__Pagal krauia tai gimi- sarmata... * tijos juroje atsitiko ir 1932 žmona juoktis ne savo bal-

nvstės nėra. Maike ale pa- —Bet kodėl tėvas nenori metais, kuomet netoli Dani- su, o man plaukai piestu ant 
gal stoną, tai mudu kaip ir pas saviškius šiuo reikalu Ję8 .krantų nuskandino vo- galvos atsistojo. Nieko ne- 

ba abudu vajauni kreiptis? piečiųmokomąjį bunnj ai- laukdamas, „ bėgu žiūrėti
_Napšiklat, pas ką, Mai-P’3 ^°be su 60 jaunų ka

-Aš noriu, kad tu austa- _Nesikalįč=uok> 
tytum nais gromatą nuo ma- neg ~ UVQ tėve,

gimines 
vyrai.

ke' dėtų.• —O ką tu norėtum jam — 11 •
rašvt. tėve’ ' -“Ogi kad ir pas buvusį Pereitais metais per siau-

2-AŠ mačibu angelskuose Lietuvos generolu Žukaus- tusią spalių mėnesio audrą 
peiperiuose, Maike. kad iis ką. Juk tavo vyčiai nupirko Baltijos juroje, prie Estijos 
turi labai daug visokių uni- jam auksini karda. kai jis salą. nuskendo Švedų laivas 
formų. Sako, vienų tik mun- atidavė lenkam Vilnių. Tai- i “e.11?-
dierų apie du šimtai. Ir prie gi parašyk jam, kad jis da-I Šiais metais Baltijos ju- 
kiekvienos mundieros vis bar atsiųstų tau nors lietu- toje dingo jau du laivai, 
kitokia šoblė. Bet dabar viškus kailinius už tą kardą. 'Vienas jų garlaivis Inster- 
«e tulšiai jam jau nereika- _ot, matai, Maike kaip' ir “Į ’a^d^ uS^
un6\ . , , tu gerai isflgenavai. Mala- gitoe hnvn motorinis; hnr-—Ai’ tai tu non, tėve, kad d;PC nžtai i Tuoį ejnu ; gavo , . . , o motonms our
™ tau iuos atiduotu ? ? f • ti • 1 T S laivls’ kuns slli metli Pra‘
jis tau juos atiduotų. staba ir reikalausim, kad lažinio išplaukė iš Klainė-

—Jes, Maike. Parašvk peneroias Žukauskai sutrra-:3 J ♦ ?u t KlaiPe
iam kad staršas wčiu vals- ?.erjei01as su^ dos uosto i Hamburgą iriam, Kaa siarsas vyčių \ais- zintŲ mums tą soble, o mes Rflitiin« inrnip dinsrn bp io- 
ko generolas ov Junaitet nad£rim ia i nanšane f5- juioje dingo oe jo-Steic butu labai loskavas. padeSlmJą!P -apę' kių pėdsakų. Tsb.

tvartan arklio. Įbėgu, ir ko 
neapalpstu. Vietoj arklio

liuoti. juodbruviai ponai 
čiai. Vienas jų, žinotut, išsi
vedė šokti maniškę Agnieš-

tai taukų dėti nereikia.
Kepant reikia daboti, kad ne

apdegtų. Be to, reikia kas 10—
ka. Griežia suktinį—šoka;; 15 minučių palaistyti, šaukštu 
Griežia polką—šoka. Vis šo-; pasemiant tos pačios sunkos, 
ka ir šoka. Maniškė jau po kurioje kepa.
putų; nuvargo ir griežikai. ■ Ar iškepusi bandyti šakute: 
o ponaitis duoda. Maniškė {jei šakutė lengvai sminga, o iš- 
merkia man akį, kad kaip traukus šakutę ir paspaudus 
nors atimčiau ią iŠ jo. Kad nebėga kraujas, bet pilka sun- 
aš nažiuriu. brolyčiai, pas ka, tai mėsa jau iškepusi; jei 
svečią nei šilto plauko. Dar atvirkščiai, tai dar reikia kepti, 
labiau įsižiuriu ir matau no- Kai iškeps, išimti iš pečiuko 
syie tik vieną skylutę.^ . {ir palaikyti ant stalo 5—10 mi- 

Nuė.ięs į krumus, . išpiau-į nučių, tik paskui piaustyti. 
nu keliatą šermukšninių laz- ? pjaustoma plonais, plačiais ga- 
du. O ant durų vikriai anglių baliukais ir gražiai sudėjus į 
užbraukiu kryžių. PamaU pusdubenį duodama į sula. 
šermukšnines, velniai dui
nro duris, tačiau ir vėl at
šoksią, nes negali prabėgti 
pro kryžių. Neberasdami Pilavas.
vietos, . velniai šoksta per į paįmti minkštos avienos, su- 
langus ir . išneša juos SU vi- pjaustyti nedideliais gabaliu- 
sais rėmais, pabaigia pa- kais, pasūdyti ir apkepti keptu-

Prie tokios avienos 
duoti įvairių daržovių.

tinka

šakoti senis.
Jonas Šlėvė.

jeigu jo visokia blogarodija 
prisiųstu nors porą savo ka
rališkų žiponų.

—Nebūk juokdarys, tėve.
—Juokų čia nėra, Maike. 

Juk tu pats žinai, kad jis 
dabar negali savo uniformų

Chicagiečįų Veikė
jas Paskelbė Ban

krotą.

Iškasė 10,000,000 
Metų Kiaulę.

Buffalo mieste mokslo 
muziejaus kuratorius Rein- 

praneša.Naujienos” praneša, kad mann praneša, kad 
- , • u * i u • žinomas Chicagos lietuviu Dakotos valstijoj,inzyt. o man los butu labai biznierius iv veikėjas, p. J fcenic miegelio ii 
sugadlyvos. Ir parašyk da, p Evaidas, - “ " J1

South 
netoli 

jis šiomis
„„u paskelbė ben- dienomis iškasęs suakmenė-?’jsS S- & —™

šiaus banko I^syveris parei- kiaulę panašus gvvunas, gv-syt j mano vaiską Žinoma, kalavęs užmokėti §1.400 už- venes šiaurės Amerikoje
nedes as jam negaliu mokė- tai> kJd p Evaldas buvęs to eocenQ gadynėj> maždaį
TV«alal/UKnU Sa?' banko šėnninkas. ošėrimn- 40 milionu metų atgal. O
si barabanžčto ” ,laik°mi apak0I“nPJuž kunigėlių '-‘mokslas” sako,

-Nesąmones kalbi teve. sakosi kapita|o turjf tik vos tik apie 6.000 metu at’ 
—Na. o ką tas įskadys, $5,579, o skolų—$22,227, gal.

Maike, kad parašysi? Juk į todėl negalįs banko resyve- 
džėlą niekas užtai nepaso- riuj mokėti ir priverstas eiti i 
dins. Taigi galima patraiyt. bankrotam Banko resyve-i 

—Daug kas galima, tėve, riui jis nesijaučia skolingas, 
bet ar užsimoka imtis tokio nes to banko Šerus pardavęs 
darbo, iš kurio negalima da prieš banko užsidarymą, 
tikėtis jokios naudos? vadinasi, bankui užsidarant

—O ar tu žinai. Maike, įąa nebuvęs jo šėrininkas.
ka šventas Liudvikas sykį serJĮ Par<i?'ln?<> P-
sakydamas rojuje pamokslą Evaldas nebuvo uzregisba- 
pasakė? Sako jieškok, dur banko knygose todėl 
nas žmogau, tai ir ponas tokl<! Pavimo Įstatymai 
Dievas tau pamačys. O jei- neP* ipazista.
gu nejieškai, tai nei špygos

MUSŲ PROGRAMA.

(Prisiųsta.)

Teisybės, lygybės pasauly nėra 
visiškai.
Sumušę senąją,
mes skelbiam savają programą.

Sako, Kristus miręs už mus, 
už nelaimingų, vargstančių ’ 
ir už musų vargus visus 
žadėjo laimę nesibaigiančią.

—Heilo! Kur gi dangus?
—Nėra!
Neregėdami jo amžinai,
siuntėm jam maldas dažnai.

Mirė Kristus dėl teisybės, 
bet mums jos neteko girdėt.
Tik kada mes mirsim ant kryžių 
nereiks mums ilgiau čia kentėt.

Ei, vyrai, šalin tas pragaras senas, 
klastingas!
Pragarą puikų mes turim žemėj, 
dangaus gi nei pėdsakų nėra.

Kristuje seserys, broliai, 
šaukim Į kovą visus— 
nuversti mums žemėn tą dangų, 
o pragarą dangui grąžint!

Bačiūnai. Mikas Tamošauskas.

PABĖGO IŠ VESTUVIŲ 
SU PAMERGE.

svils. Jei skystimo per maža, tai 
visad galima dapildytL

Pabaigus šutinti. įdėti kelis 
šaukštus grietinės, dar' kartą 
užvirinti ir duoti.į stalą.'

Avies kepenų ir plaučių 
for&makas.

Kepenis ir plaučius apvirint! 
vandenyje su druska. Ataušinus 
sumalti bei smulkiai sukapoti, 
pridėti porą kiaušiniu, grūstų 
pipirų, čirškinto svogūno ir 
bent kiek sukapotų žalių avies 
taukų. Jei reikalinga, dar pri
dėti druskos, viską gerai išmai
šyti.

Paimti neaukštą puoduką ar 
šiaip keptuvą, iškloti avie tau
kų tinklelių ir sudėti aukščiau 
nurodytu budu paruoštas kepe
nis. Viršų užlyginti ir ap
kloti taukais. Pakepti į nelabai 
karštą pečiuką ir laikyti apie 
valandą laiko.

Duoti į stalą su lydytu svies
tu bei taukais arba ir taip, kaip 
iškepė.

Yartckim daugiau daržovių.
Apie daržovių reikalingumą 

ir reikšmę žmogaus organizmui, 
iau plačiai yra visur kalbėta ir 
tik tereikia priprasti jas visur, 
kur tik galima, vartoti. O pri
prasti visuomet galima ne vien 
tik prie blogo, bet ir prie gero. 
Prisiminkime tas pačia;; papras
čiausias daržoves, be kurių šian
dien neapsieina nei vargšas, nei 
turtuolis, o jas dar visai nese
nai pradėjo sodinti ir vąrtoti.

Rudenį ir ištisą žiemą gali
ma vartoti troškintus rūgščius 
arba žalius kopūstus, morkas, 
ridikus, gručkus, raudonus bu
rokėlius, pupeles ir žirnius. Ga
minti geriausia kiekvieną dar
žovių rūšį atskirai, o vėliau su
maišyti. Prieš verdant daržoves 
reikia gerai jas nuvalyti, mor
kas supiaustyti skiltelėmis.-Iš
virusias daržoves sumaišyti, 
pridėti sviesto arba taukų. Vė
liau iš. poros šalukštų pitliavotų 
kvietinių miltų padaryti košelę 
(padažą). įpilti jį į da:žoves ir 
pridėti pagal skonį druskos ir 
cukraus. M

Troškintas daržoves galima 
vartoti ir kaip atskirą valgį.

Raudonus burokėlius troškin- 
4 šitaip; išvirusius burokėlius 
nulupti ir stambiai sutarkuoti. 
Keptuvėje ištirpinti šaukštą 
sviesto ir jame apkepinti smul- 
ciai supiaustytą svogūną. Pas- 
kuf į tą pačią keptuvę sudėti 
burokėlius, apkepinti ir pridėti 
pagal skonį druskos ir kmynų.

Rūgščius kopūstus troškinti 
šiuo budu: puode ištirpinti 2 
šaukštus taukų. Vėliau reikia 
supiaustyti svogūną, apkepinti 
jį keptuvėje ir sudėti į kopūs
tus. Vėliau ant kopūstų užpilti 
sriubos skystimo arba verdarv 
čio vandens ir troškinti uždeng
tame puode, retkarčiais gerai 
pamaišant.

vėje su sviestu bei taukais. Bai 
giant kepinti, pridėti smulkiai 

i pjaustytų svogūnų. Apkepinti 
'reikia tiek, kad mėsa gerai ap
draustų, tik kad neapdegtų.

Apkepintą mėsą sudėti į kokį 
nors puodą, užpilti buliono bei 

į Vandens tiek, kad dar neapsem
tų, pridėti grūstų karčiųjų pipi 
tų ir pastačius ant lėtos ugnies 
kutinti.

Tuo tarpu paimti ryžių (1 
klgr. mėsos imama pusė stiklo 
ryžių) užplikyti verdančiu van- 

! deniu, palaikyti 10—15 minu- 
i čių. Paskui nusunkti, perplauti 
Į šaltu vandeniu ir vėl nusunkus 
į sudėti prie šutinamos avienos.

Užpilti buliono ar vandens, 
kad ryžius apsemtų ir pastatyti 
į pečiuką, kad ryžiai išvirtų. Ver
dama pečiuky, o ne ant viršaus, 
todėl, kad negalima jų maišyti.

Kai ryžiai išvirs, išimti ir, 
išdėjus ant pusdubenio duoti į 
stalą.

Aviena su rope.
Paimti avies krūtinkaulio, 

užpilti šaltu vandeniu, kad ap
semtų ir užkaisti. Prieš užver- 
dant nugriebti putas, paskui 
pridėti druskos, svogūną, pipi
ru, lapelių.

Paimti ropę. nulupti, supiaus- 
tyti smulkiais keturkampiais 
gabaliukais ir sudėti į verdan
čią avieną. Virti, kol išvirs mė- 

- sa ir ropė. Vandens turi likti ir
gi labai nedaug.

Tada paimti šaukštą sviesto, 
ištirpyti keptuvėje, pridėt šauk
štą miltų ir truputį parausvinti. 
Sudėti į išvirusią avieną, iš
maišyti. užvirinti ir nukaitus 
duoti į stalą.

šutintas avies krūtinkaulis.
Krūtinkaulį supiaustyti nedi

deliais gabaliukais ir pakepti 
svieste bei taukuose.

Sudėti į puodą, pridėti drus
kos, grūstų karčiųjų pipirų; 
smulkiai piaustyto svogūno, 
lapelių, smulkiai piaustytų mor 

:kų ir užpylus buliono bei van
dens, kad tik apsemtų šutinti 
ant lėtos ugnies.

Kai jau mėsa bus beveik 
minkšta, tai sudėti smulkiai 
piaustytų bulvių, dar įdėti, jei

I.

PAKORĖ ŠNIPUS VISO 
PULKO APYVA1ZDOJE.

Balo Sayarmato kareivi
nėse, Vengrijoj, anądien 
buvo pakarti du šnipai, vie
nas pasienio puskarininkis 
ir vienas atsitarnavęs karei
vis, kurie abu buvo kaltina
mi šnipinėję svetimos vals
tybės naudai. Abu nuteis
tieji mirti teikę svetimai 
valstybei žinias, liečiančias 
Vengrijos tautinę apsaugą. 
Be to, keturi jų bendrininr 
kai buvo nuteisti įvairiomis 
kalėjimo bausmėmis. Mir
ties bausmės įvykd.’-Tnas į- 
vvko viso pėstininkų pulko 
akivaizdoje. Be to, t?n buvo 
išrikiuoti ir pasienio sargy-, 
biniai. Tuos mirties baus
mės įvykdymus vengrų 
spauda plačiai komentuoja.

KRYŽIAMS GRIŪVANT...
(Prisiųsta.)

Tamsu ir nyku dar visur pas mus, 
kai liūdnas viltys apšviečia tik Dievas.
O per tas aimanas ir tuos verksmus— 
nebesimato žaliųjų pievų.
Daržai ir pakelės nustatytos,
biednų nukryžiuotojų—smuikelių, 
o skaudžios kūno žaizdos kraujuotos 
klupdo visą Lietuvą ant kelių!
Visa? kraštas kryžiais apkaišytas, 
gi tuose kryžiuose vargas tik žydi... 
ir suplyšusias pilkas sermėgas 
galvas palinkę smutkeliai palydi...
Tas vargas, kurs kryžiuose sukrautas, 
vra musų tamsios liaudies marės...
Neiau tas vargas tik mums pašautas— 
nejaugi ir toliau mus kamuos jis?
Sklaidos padangėse debesis juodas, 
žmonių protus nušviečia skaisti saulė. 
Prikaltuos smutkeliuos neranda paguodos 
—nebemalonus jiems toks pasaulis!
Lietuva kryžium prikalta kviečia 
pamatyt liaudy tamsumą puvant..
Ir naujas jau jai rytojus šviečia— 
laisvės.aušrai auštant, kryžiams griūvant! 
Kaunas. Mikas Tamošauskas.

CHIRURGŲ VIRŠININKAS.

negausi. Valuk to, Maike, ir 
mes turim jieškoti. Ar bus 
pažitko. ar ne, ale jieškot
reikia. Taigi imk alupką ir Daly nuėjo į vestuves, susi
rašyk kaip sakiau. merkė su viena pamerge ir

—Žinai ką, tėve? Nueik pabėgo su ja, palikdamas ______ ____
su šituo reikalu pas zakris- savo pačią vestuvėse ki- Dr. Frederic A. Besley iš 
tijoną. tiems. Ji tuoj gavo divorsą kegan. Ilk, buvo išrinktas Ame-

—Kad jis, Maike, tiktai ir dabar jieško sau kito rikos Chirurgų Kolegijos prezi- 
ant druko tėra gramotnas. vyro. dentu.

Stamford, Conn. — Tūlas

BAISIOS AUDROS APIE 
ANGLIJĄ.

Apie Angliją šį panedėlį 
prasidėjo labai snarkioė 
audros. Septyniolika žmo
nių esą užmušta. -
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vairios Žinios.
Streikuoja Neidami iš Dirbtuvės.

francuzija. i dietoj Kalėjimo—
Komunistai sprogdinsią Į Ritina.

dirbtuves. — Franeuzų fab-
rikantų draugija LiHe mies- Spokane, V ash. — šio 
te praneša valdžiai, kad ko- policijos teisėjas
munistai tenai ruošiasi Frank Y ūse nutarė pavarto* 
sprogdinti dirbtuves, kurių ti girtuokliams tą pati “v&i? 
savininkai atsisako išpildyt kuriuo Italijos fašistai 
jų reikalavimus. Savo skun- “gydo savo politinius opo- 
de fabrikantai priduria, nentus, būtent—ricina. A- 
buk komunistai atvirai dali- n3 dieną jisai nuteisė 7 gir
ną streikuojantiems darbi- tuoklim ir davė jiems pasi
ninkams ginklus. rinktl kalP bausmę vieną iš

______ dviejų: arba išgerti stiklą
ŠVEICARIJA ricinos, arba atsėdėti 10 die-

nų kalėjime. Visi pasinnko
Studentas nušovė Hitle- riciną. Ir ten pat, teisėjo 

rio agentą. — Pereitą sąvai- akyvaizdoj, jie turėjo tą 
tę Šveicarijoj prasidėjo įdo- kastorinį aliejų išgerti. Jie 
mi politinė byla. Kaltina- tuoj buvo paleisti namo, 
mujų suole buvo pasodintas kad teisme jiems kas nore 
medicinos studentas David neatsitiktų. Ar visi jie spėjo 
Frankfurter, Jugoslavijos namo pareiti, neteko suži 
žydelis, kuris pereitą žiemą noti.
nušovė Šveicarijoj gyvenan- ---------------
čių vokiečių nacių vadą jytf J Busianti Su- 
Gustloffą. Fašistai stengiasi 
iš tos bylos padaryti tarp- ffnįZMta.
tautinės reikšmės skandala. Komercijos Departamen- 
Jie sako, kad Š\eicarija lei- sekretorius (ministeris) 
dzia viso pasaulio žydams panįei c. Roper pasakė aną- 
daryti sąmokslus pnes Vo- dien> NRA turėsianti

būt atgaivinta. Jeigu Vy- 
A riausis Teismas vėl pasi-

MfcKblKA. priešintu, tai teismui vei-
D&rbininkai nesusitaiko klausia butų nulaužti ragai. 

dėl Trockio. — Tarp Meksi- Bet išrodo, kad teismai jau 
kos darbininku kilo smar- pradėjo valdžios refor- 
kių ginču dėl Trockio isilei- zmoms nesipriešini, nes per 
dimo. Vieni giria valdžia, rinkimus pamatė, kad Roo- 
kad ji pasiūlė pastogę poli- se velto politikai vfeuomenė 
tiniam tremtiniui, o kiti karštai pritaria.
priešingi. Organizuoti stu- ---------------
dentai pasisakė už Trockio ANT FARMOS KANA- 
jleidimų. DOJ SUDEGĖ 8 ŽMONĖS.

---------  Netoli nuo Chicoutimi
TOLIMIEJI RYTAI. miestelio, Quebeco provin-

i • i -i - c . cijoj, nakties laiku užsidegėJaponai sulaikė Somą f££■ Brassardo gyveni
U,V^ « mas namas. Pats Brassard
ponat sulaikė rusų garlaivi vi dukteria įšsigelbė-
v^Ti TakSZt uosta" * j°> «“ su 
sako. Ud rusų laivas^ kitais vaikals sudegč'

KELEIVIS, SO. BOSTON.

šis vaizdelis parodo sustreikavusius darbininkus Bendix’o automobilių dirbtuvėj, South 
Bend, Ind. Paskelbę streiką, jie susėdo dirbtuvėj ir atsisakė iš jos išeiti. Tokie streikai, sė- 
dinst ant mašinų, Europoje jau senai praktikuojami, bet Amerikoje tik dabar jie prasideda.

Konsulas I Bndrys Bostone.
Jam buvo surengto* prakal* - paskaitoje Karaliaučiuje da 
bos Lietuvių Salėj ir ben- tik keli metai atgal drįso tą 
rietas amerikiečių viešbuty. j patį pasakyti.”

Keliatas žmonių South Be abejonės, tai buvožmonių 
Bostone sudarė “Vilniui va
duoti komitetą” ir jo vardu 
pakvietė iš New Yorko ge
neralinį Lietuvos konsulą 
Joną Budrį.

Ponas Budrys atvyko Bo
stonan pereitą penktadienį 
ir pernakvojęs aplankė kai 
kurias lietuvių įstaigas. Bu
vo atsilankęs ir “Keleivio” 
redakcijon. Papasakojo, 
kad paskutiniais laikais žy
miai pakilęs Lietuvos eks-i 
portas Amerikon. Geriausia 
Amerikos rinkoj ęjna Lie
tuvos kumpiai ir rauginti 
agurkai.

Sekmadienį konsulas kal
bėjo Lietuvių Salėj. Pami-

į fortifikuotą zoną, kur yra 
labai saugojamos japonų 
karo paslaptys.

TURKIJA.

BULVĖS PABRANGO.i ’ • •
M.aine’o valstijos farme 

riai, kurie augina bulves, 
džiaugiasi, kad jos labai 
brangios šį rudenį. Už bač

Baisios potvinio pasek- ką bulvių esą mokama $3. 
mės. — Patvinus Seyhano O nelabai senai farmeriai 
upei,' pietų Anatolijoj 300 buvo priversti- pardavinėt 
turkų prigėrė ir 50,000 pasi- bulves po 10 centų už 
liko be pastogės. Visa pietų bačką.
Anatolija esanti po vande
niu.

FILIPINAI.

Žuvo tūkstančiai žmonių.
—Žinios iš Manilos sako, 
kad Luzoną ištikęs baisiau- 
sis potvinis. Tūkstančiai 
žmonių buvę nunešta jūron. 
Luzono sala priklauso prie 
Filipinų salyno.

Kas Nori Važiuot į Floridą?
Aš išvažiuoju January 1, savo au

tomobilių. Kurie norėtų drauge va
žiuot, kreipkitės ypatiškai arba laiš
ku, galės nuvažiuoti pigiai.

J. KONČIUS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

D-RAS TOWNSENDAS 
TRAUKIAMAS TEISMAN

Jungtinių Valstijų grand 
jury Washingtone apkalti
no pagarsėjusį D-rą Tovn- 
sendą dėl Kongreso komisi
jos paniekinimo ir dabar 
jam keliama dėl to byla. 
Pereitą vasarą Kongreso 
komisija buvo pasišaukus 
Townsendą į savo posėdį ir 
pareikalavo kad jis paaiš
kintų, kokiu budu jisai ga
lėtų mokėti visiems nuo 60 
metų amžiaus po $200 į mė
nesį, kaip jis žadėjo savo 
fantastiškuose planuose. 
Vietoj paaiškinti, jisai atsi
stojo ir piktai išmaršavo iš 
komisijos posėdžio. Taigi 
dėl to dabar jam ir keliama 
byla.

ANT RAČIUKŲ SKERSAI 
AMERIKĄ.

Spalių 2 dieną du jau
nuoliai Bostone prisirišo 
prie savo čeveryku račiukus 
(roller skates) ir leidosi 
automobilių keliais skersai 
Ameriką. Pereitą pėtnyčią 
jiedu jau pasiekė Los An
geles miestą. Vienas jų va
dinosi Nnnnan Skelly, oki- 
taą-—John Shefuga.

KANADOS
NAUJIENOS

PAJIEŠKOJIMAI

I Tūkstančiai rado paleng-| 
vTnimą geliamiems ir 

I skaudamiems muskulams I 
I— su keliais išsitrynimais. |

PAIN-EXPELLER
Iraisbaženklis Inkaras yra Į 
Inaudojamas per 70 metą

L I N I M E N T

SCOTIA JUNCTION,
ONTARIO, KANADA.

F ar mery* nusigando bu
liaus ir mirė.

Nelabai senai čia buvo 
! toks atsitikimas. Farmerys 
nusipirko karvę ir vedėsi 
namo. Bulius pamatęs kar
vę pradėjo vytis. Kai bulius 
pasivijo farmerį su karve, 
farmenyš. krito negyvas. Iš 
pradžių buvo manoma, kad 
bulius farmerį užmušė, bet 
nebuvo jokių ženklų. Pas
kui buvo nustatyta, kad far 
merys mirė iš baimės.

Kanados farmerys.

lionų dolerių. Išrodo, milži-. 
niškas pakilimas. Bet jei j 
atsižvelgsime, kad gerais

Pajieškau pusseserės Veronikos 
Daugirdžiutės, po vyru Shedienč, 
Kauno guber., Tauragės apskr., Er£- 
vi'ko miestelio. Meldžiu atsišaukti, 
aiba kurie žinote, malonėkite praneš
ti jos adresą; busiu dėkinkga. (1)

Ona Citavičienė
8d George st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau tėvo PETRO AMBRA
ZEVIČIAUS, 20 metų atgal jis gyve
no Illinois valstijoj; prašau tėvelio 
atsiliepti, turiu svarbų reikalų. Taip
gi pajieškau tetų Onos ir Antosės 
Vyšniauskaičių: Ona po vy ru Kuz- 
mickienė, Ar.tosė — Irošau.-kienė; ir 
dėdžių Jono ir Baltraus Vyšniauskų, 
jie visi gyvena W. Pittston. Pa., pa
eina iš Suvalkų gub.. Balbieriškio pa
rapijos, Mackių kaimo. Prašau visų 
atsišaukti arba kurie žino jų adresus, 
malonėkite pranešti, busiu iėkingas. 

Stanley Ambrose (2)
3307 Williams Street, Detrcit, Mich.

AUKOS LIETUVOS 
LIAUDIES KOVOTO

JAMS.
Edmontono Lietuviu Ko-

Pajieškau brolio PETRO SINKEVI
ČIAUS, Mariampolės apskr., Ruda
minos vaisė., Viėgailų kaimo. Išvyko 
Amerikon prieš didijį karą ir gyveno 
Mahanoy City. Prašau broli atsi
šaukti, arba kurie žinote kur jis ran
dasi, meldžiu pranešt jo adresų, už 
ką busiu dėkingas. (3)

Stasys Sinkevičius
Lit. Vyt. Club, 2159 St. Catherine 

Street, East. Montreąl, Canada.

Pajieškau MARIJONOS RAGAU-laikais Jungtinių Valstijų iždininke dro- 9 Or- SKAITĖS, iš Dubraičių kaimo, Augš-
pajamos siekdavo 84 bilio- ' tosios Panemunės parapijas;.atvafia-
• j i • * , • ■ moniene, prisiuntė Į Kana- VO Į .Ameriką 1912 m. Girdėjau kad
nų dolerių per metus, tai pa- , Lietuviu Komitetą Lie- «'vei!a aPie Rumford, Me. ir ištekė- 
matvsime, kad šiandien A- i“6 « Ragus^ Prašau ir kitų gimi-i • tUVOS Liaudžiai krinti 54. UU r.ių atsisaukt. Mano žmona mirė šią 
menka dar toli nuo gerų lai- auk priešfašistinių Lietu-įp22)
kų. Taigi skaitlines nevi- paramJ Komi- R D~, 2’----- %
>ucmet parodo tikiają bu- teto vanju reįškiu širdingą’ GERAS PASIŪLYMAS! 

tuvos tautininkai, nuvertę K *• . | padėką di-augams ir drau-1 Ji€škau žmogaus> kuria nori įsigJt
demokratinę Lietuvos vai- . taip pat neaaug reisKia gėms edmontoniečiams. Į tikrai gerą Karmą, gali pirkti, arba

piktas vokiečių šmeižtas 
prieš lietuvius. Tačiau Lie-

džią ir norėdami savo smur
tą pateisinti, vartojo tą patį 
šmeižtą, kad “lietuvių tau
ta da nepribrendusi pati 
valdytis.” Tą šmeižtą prieš 
savo tautą nuolatos skelbė 
tautininkų organas “Lietu
vos Aidas” ir jį dažnai kar
tojo savo kalbose Smetona.

ir eksporto skaičiai, jeigu 
greta jų neparodomas to pa
ties laikotarpio importas. 
Tiktai balansas pasako, ar 
prekyba su užsieniu duoda 
kraštui pelno, ar nuostolio.

Lietuva auga ir gražėja, 
sako p. Budrys, o Vilniaus 

_ . . kraštas merdi, nes okupan-
Taigi smerkiant svetimus tamS jo laimė nerupi. Todėl
šmeižikus, nereikėtų užtylė
ti ir saviškių.,

Apie Lietuvą p. Budiys 
kalba, žinoma, kaip val
džios žmogus, todėl mes ge
rai suprantam, kad peikti

nėjo Vilniaus reikalus, bet savo valdžios darbų jis ne- 
daugiausia laiko pašventė gali. Bet mes norime matyti
Klaipėdos Kraštui ir kiek 
tenai lietuviai yra įdėję dar
bo ir pinigų, kad pasidarius 
sau tinkamą išėjimą jūron. 
Vįen tik uosto pagilįnįmui ir 
kitiems jo pagerinimams 
Lietuva sudėjusi dėsėtkus 
milionu litų. Buvo pastatyti 
šaldytuvai eksportui ir ati
darytas Lietuvos Banko sky
rius, kuris teikia paramos 
pramonei ir prekybai. Pa
gėgiuose pastatytos dvi baž
nyčios. Kaip protestoniški 
Klaipėdos krašto gyvento
jai žiuri į statomas jų tarpe 
romiškas bažnyčias, p. Bud
rys neaiškino.

“Kuomet Karaliaučiuje 
šių metų parodoje žmonės 
žiurėjo į musų išstatytus 
produktus,” aiškino kalbė
tojas, “tai jie tik galvas 
kraipė: ar tai gali būt iš 

i Lietuvos — iš tos Lietuvos, 
ikur karo metu jie šeiminin
kavo ir vokiečių okupacinė 
į valdžia, kaip ir ana Aliantų 
’ Komisija, rašė kaizeriui, 
kad lietuviai nekuomet ne
sugebės patys valdytis? Net 
.buvęs Prašų vidaus reikalų 
ministeris von Gail, savo

netiktai gerąsias tos val
džios puses, p taip pat ir blo
gąsias, neš jeigu blogumų 
nematysime, tai ir pašalinti 
jų. negalėsime.

Savo kalboje p. Budrys 
vartojo daug skaitlinių, ku- 
kios parodančios Lietuvos 
pramonės ir prekybos augi
mą. Pavyzdžiui: “Valstybės 
pajamų už šių metų 8 mė
nesius įplaukė 156,358,213 
litų vieton 149,071,248 litų 
už tą patį laiką pernai.”

lietuviai turi stengtis Vilnių 
atsiimti. Kokiu budu jį gali
ma atsiimti, kalbėtojas ne
paaiškino, bet tikrino, kad 
ta džiaugsminga valanda 
ateisianti, “jeigu visa tauta 
prie to vieningai eis.”

Kuomet kalbėtojas ragi
no lietuvius užmiršti parti
nius skirtumus ir dirbti vi
siems išvien, tai vienas fa
šistas prie durų užpuolė 
SLA. 359 kuopos narę Bra- 
zaitienę,
šus skelbimų apie jubilėjinį 
SLA. koncertą, ir norėjo iš
mesti ją iš salės, bet nega
lėdamas įveikti, išlupo pla

j tikrai gerą harmą, gan pi 
- - .y, ;duosiu naudotis dykai. Farma .
J. L.CSCV1C1US, j įrengta, su gyvuliais ir padarais. 

KLKLLG sekretorius. :na nesa.»’nėnejį s.?,° petao. Vi-jsur ir viskas kės užmokėta ir tu- 
iriu bankose pinigų. Bet aš esu jau 
į per prastas farmerys, laikau berną:
| Kuris norėtų su manim kartu gyvent 
lant mano farmos, aš sutikčiau jam 
užrašyt pusę farmos, bet pavesčiau 
valdyt visą. Gali būt singelis arba 
ženotas, tik ne per jauni ir su nedide
le šeimyna. Farma geroj vietoj, 1,400 
akerių, geros ganyklos, žemė gera ir 
viskas auga, randasi 19 mylių nuo 
Tacoma, Wash. prie didelio cementi
nio kelio. Kurie norėtų įsigyt puilfą 
gyvenimą, parašykite teisirgai apie 

'save, kiek esi vertas ir kol io turto. 
Tie, kurie visai nieko netur, nerašy
kite, tikieto atvažiuot aš nepirksiu. 

PETER MEŠKINIS (1)
R. 1, Box 130, Eatonville, Wash.

NEBŪK ŽILAS
IšRODYK 10 METU JAUNESNE

Stebuklingos .Gydoojės, Kurios Pa
naikina Žilintą, Mauką slh^kimą ir 
Pleiskanas. Šias gyduoles privalėtų

kuri* buvo at&ine- *urėt kiekvienas, kuriam Žyla, slen- uun uu.u v. ka arba pie^kanuoja plaukai. Joa
ati taiso žilus plaukus koki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 
pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir

katus iš rankų ir išmetė už
durų. Publika tuo labai pa- žinti. Reikalaujame aRentU-. 
sipiktino ir teko išgirsti bal
sas, kad užpuolikui “reikė- 

Bet man rodos, kad toks tų sumušti snukis.” 
palyginimas nėra labai tin-į g t kokia „ 
karnas mastas nes Lietuva, „vi M„ fašis^is. 
kaip ir kitos salys, dabar įs-. J Koštuvas.
eina iš depresijos, todėl sa- 
vaimi suprantama, kad šių 
metų pajamos turi būt žy
miai didesnės, negu jos bu
vo pernai ar užpernai, kuo- 
metMcrizė buvo gilesnė. Pa
vyzdžiui, 1932 metais Jung
tinių Valstijų pajamos buvo 
nukritusios iki 38 bilionų 
dolerių, o šįmet jų numato
ma busiant jau apie 60 bi-

Telefonas: Yark 3165
DAKTARAS

A L Graičunas
Physician and Surgeon

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

3310 SO. HALSTED STREET. 
CHICAGO, ILL.

ertai 
. Fary

SIENINIAI

KALENDORIAI «-
1937 METAMS.

Užlaikau daug visokią rųšit} ir vi
sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų 'pardavi
nėt pavieniais, geros išlygof. Turima 
ir-Dariaus-Girėno Kalendorių su jį 
aeroplanu. Prisiunčiame į ramus, kas 
pareikalauja. Z. GILEVICIUS, (-) 

73 Hartford A»V- 
NEW BRITAIN. CONN.

FLORIDA.
Kurie norite pigiai pragyventi kur 

. nėra žiemos, pataisyti sveikatą. Mes sutaupyk doleri. Jeigu nebusite pilnai turįme kambarių, graži vio;a, oran
patenkintas, Jums pinigai^ bus sugrą- £įq sodas, netoli juros, gerai žvejoti, 

-- - - -- mylių į Souths No. Bunitell, Flt.,
VALORTONE HERB CO., prie kelio U. S. No. 1. Kaip ’ atva

žiuot, nurodysiu laišku. (1).
S. JONAITIS

Star Route, Bunnsll, Fla.:
Dept. 4.

Box 305, Clinton, Indiana.1

AR ROMOS

piezius yra Kristaus 
Vietininkas?

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.
TELEFONAS
W orcester-—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

BOSTONO AP1ELINK6S ALAUS PARDAVĖJAI. KREIPKITĖS 
CHARLES WA1SHVILLE. Brockert Ale Distrib.

Telephone: DF.Dham 1731.

-»vS

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 
223 pusi. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamp 

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS 
DARBO VALANDAS.

NUO

BS'

a
1KK».ts
¥S.
B
XB

I
X

Knygoje yra trijų rųšių eilė.:
TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiamia ir turtingian.ni eilių knyga lietavių kalboje.
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekviena, turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga.

Kiekviena, nusipirkę, tą knygą pasidžiaugs. Pinigas geriausia 
siųst “Money Orderin”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte. bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. |

PARAŠĖ KUN. VALADKA

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 tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzija!. 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgenc jas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaity. tą 
knygą, nes joje ras daug reikalingą dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitini.

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

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

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

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, R. D. 2, DALT0N. PA.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

"KELEIVIO” KNYGYNE
2S3 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

t



šeštas Puslapi*. KELEIVIS, SO. BOSTON. No. it. Gruodžio 16 d., 1936 m.

LIETUVIAI FARMERIAI OHIO 
VALSTIJOJE.

MIRĖ MOTIEJUS RAŠKO

Čia noriu kalbėti tik apie [nors suprastu, ką skaito: bet 
Ohio lietuviam farmeriam. | neturi mažiausio supratimo 
Be abejo, kitur musų lietu-{apie tuos politinius vaidus, 
viai taip pat sunkiai gyve- Apie naudingus raštus, ag- 
na, farmeriauja. Tai dau-' rikulturos klausimus, nau
giausia vis dėl to, kad nesi
stengia suprasti, susipažin
ti su žeme ir gyvulių auklė
jimu šioj šaly. Netekęs mie
ste darbo ar kitokių aplin
kybių verčiamas lietuvis nu
siperka farmą ir mano, kad 
jis Lietuvoj ūkininkavo, tai 
ir čia pataikys: tik reikia 
< irbti — ir bus gyvenimas.

Perka lietuvis farmą bile 
tik pigi. bet nepagalvoja: 
ar ši farma tinka paukš
čiams, ar daržovėms, ar pie- 
rininkystei, ar visai niekam 
Tetinkama. Ot, mano, turės 
tiško po biski, kaip Lietu- 
\ oj dirbs ir gyvens. Jis dir- 
l a taip, kaip penkiasde
šimts metų atgal jo tėvas 
t irbo Lietuvoj: dirba, sku
bina dienomis, naktimis ir 
i edėldieniais, ir darbui nė
ra galo! Pasiskaityti ūkio 
knygelių, laikraščių — nėra 
1 liko. O kitas dar ir netiki Į 
skaitymą. Ką gi čia laikraš
tis ar knyga gali mane pa
mokinti, jis sako.

Taip gyvena ne vien nau
jokai, bet dažnai ir tie, ku
rie jau 10, 15 metų farme
riauja. Rodos, kai kurie jau 
gyvena neblogai, bet vis- 
t ek save ir gyvubus ka
muoja, nes nežino, kaip pri
taikyti vėliausius patyrimus 
i* darbą padvigubinti.

Gyvuliai bereikalin g a i 
mušami, kamuojami, esti 
Laugštųs, nervuoti, pavojin
gi ir iš tokių negausi pagei- 
t aujamos naudos.

Apie vištų ir kitų paukš-

’us ūkininkavimo budus, 
kaip pagerinti ūki ir paleng- 
inti savo kasdienini darbą, 

:ie visai nesirūpina.
Tiesa, lietuvių kalboje 

inkamu raštų Amerikos 
ūkininkams beveik nėra. 
Lietuvoje yra gerų raštų, 
ačiau nęvisuomet jų patari

mai tinkami Amerikai. 
'Keleivy” kartais telpa 
'.audingų dalykų, bet visgi 
o permaža. Vis dėl to iš vir 
ų lietuviškų laikraščių far- 

meriams geriausis sąvaiti- 
■>is “Keleivis.” Jeigu visi A- 
nerikos lietuviai farmeriai 
žsirašytų “Keleivį,” tai 
Keleivis" gal surastų lie- 
uvių agrikulturistų, kurie 
alėtų rašinėti ir gerų pata- 
imų teikti lietuviams.

Kad ir gyvulių šėrimas 
nemos metu. Vieni šeria 
karves 5—6 kartus Į dieną, 
i kiti 2 kartu, ir kožnas sa
votišką išrokavimą turi.

Smulkmeniškai aprašyti, 
kaip kuris čia farmeriauja, 
butų galima parašyti knygą.

Daktaras.

HAVERHILL, MASS.
Bendros draugijų pra

kalbos.

cių auklėjimą dauguma lie- ‘Laisvės 
tuvių neturi elementario su- 
j ratimo. Ne visos fanuos 
tinka paukščių ukiui, bet 
musų žmonių neįtikinsi: 
jeigu anas farmerys turi viš
tų ir kiaušinių, tai ir mes 
galim turėti. Na, ir sugrūda 
daug vištų į mažą vištiny- 
čią, kur ventiliacijos nėra, 
drėgna, šlapia ir dvokia. 
Farmerys šeria vištas kuom

umorDetroit. Mirh.—Gruodžio 7 d. 
mirė Motiejus Raško, 56 metų 
amžiaus. Velionis paliko dide
liam nubudime savo gyvenimo i 
draugę Uršulę, sūnų Jurgį ir 
dukterį Uršulę.

Velionis buvo kilęs iš Lietu
vos, Suvalkų gubernijos; jau
nystės dienose atvyko Ameri
kon ir pirmiausia apsistojo 
Pennsylvanijos valstijoje. 1920 
metais atvažiavo Detroitan ir 
•ia apsigyveno su visa savo šei
myna. Velionis mylėjo dailę, bet 
dėl menkos savo sveikatos ak
tyviai dalyvaut dailės rateliuose 
negalėjo. Bet jo šeimynos Ba
dai sūnūs ir duktė prigulėjo 
prie Detroito Lietuvių Dailės 
Choro ir nuoširdžiai jame dar
bavosi.

Draugai Raškai mylėjo lite-. 
raturą. buvo pažangus žmonės; (Iš “Kuntaplio.”)
ir per ilgus metus skaito “Ke-i Didžiai slaunas Šiaulių miestas, 
’eivį.” jPaliai ežarą apriestas;

Apart kitų gimimų palieka {Turi gatvių išhrukuotų 
du broliai: Juozapas Raško, gy- Ir panelių išpudruotų.
.ena Chieago, III. ir Vincas Ra-

;GAUNAMOS KNYGOS "KELEIVIO 
KNYGYNE.

DEVYNI POSMAI Iš ŠIAULIŲ TENAI VISI TOKIE.
Vienas politikieris nuvažiavo

žodynas liotuviškai angliško* ir ang
liškai lietuviško* kalbų. Sutaisė A.

; Lalis. Abi dalį* \ ienoje knygoje.
; Psl. 1274 Gražus tvirti apdarai $16 00
i Lengva* Budas Išmokti Angliškai.—

Rankius 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 krautuvėn, pas daktarų, pas bar-

{ zdaskutį, pas kriaučių ir tt Šu fone-
• tiško ištarimu ir gramatika. Antra
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas Pusi. 05.............. 35c
Etnologija arba istorija apie žemės 

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

goj telpa daugybė naujų, labai gra-
apžiūrėti pamišėlių namus ir žiu ir juokingų monologų ir deklama-

sko, Lietuvoje.
Velionis palaidotas Wood- 

mere kapinėse gruodžio 10 d. 
Mirė nuo širdies ligos. Atsisvei
kinimo žodį pasakė dr-gas M. L. 
Balčiūnas, suramindamas nu
budusią šeimyną ir draugus.

Velionio žmona Raskienė. sū
nūs Jurgis ir dukrelė Uršulė ta
ria nuoširdų ačiū visiems drau
gams už simpatiją pareikštą 
žodžiu ir už tokią gausybę 
kvietkų. vainikų padovanoji
mą. Taipgi ačiū visiems, kurie 
taip skaitlingai lankėsi velionio 
laidotuvėse.

Lai ilsis jis ramiai šaltosios 
motutės-žemelės glėby. A. M.

Haverhillio 7 draugijos, 
kliubas ir kuopos surengė 
29 d. lapkričio prakalbas 
Lietuvos demokratinei tvar
kai atsteigti. Kalbėti buvo 
nakviesti “Keleivio” redak
torius S. Michelsonas ir 

redaktorius R.
Mizara. Vietinis Laisvės 
Choras sudainavo keliatą 
lamelių ir duetų.

R. Mizara kalbėjo apie 
’spanijos kovotojus ir pla
čiai paaiškino, kaip Ispani- 
os darbininkai, seni ir jau 

ni, vieningai
fašistus už savo demokrati

MIRĖ BARBORA STAKIO- 
NIENĖ.

Lawrence. Mass.—Po sunkios 
ir ilgos ligos lapkričio 25 d- mi
rė nenuilstantį darbininkų kla
bės veikėja dr-gė Barbora Sta- 
kionienė, palikdama savo myli
mą vyrą Mikolą, dvi dukreles ir 
tris sūnūs. Taipgi seserį Oną 

; Slipkauskienę. kuri gyvena 
VVindsor. Conn. ir brolį Tadą 
Rutkų, Pittsburgh, Pa.

Velionė Barbora Stakionienė- 
Ratkevičiutė paėjo iš Vidugirių 

kovoja prieš kaimo. Biržų apskričio, uoliai 
tikinti moteris. Susitvėrus tau- 

pa ra pi j ai, 1920 m. prisi-

Lietuvos Respublikos Isterija ir Žem
lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios jr 
kaip ji buvo apskelbta respublika.
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta j apakri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa viai svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis au bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visų Lietuvą 
iš lauke ir iš vidaus Kaina .... $1.W 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.5(
Ar Buvo Vieaotina* Tvanas?—Kaip 

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį?
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 

į savo arkoj sutalpinti ? Iš kur ėmėsi 
' tiek vandens, kad visą žemų apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimvnos galėjo atsirasti 
po tvano juodyeidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokia kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi Kas žodis—tai 
faktas: kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ..................................................... 25c.
Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka

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

cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, hurao- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Viso* 
skambios, visos geros. Tieka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, 
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Buaton, 1014 m............25c

norėjo iš tenai patelefonuoti sa
vo merginai. Jis skambino ir 
skambino, bet negalėjo gauti 
atsakymo. Supykęs jis šaukia 
operatorkai:

—Klausyk, mergaite, ar tu 
žinai, kas aš esu ?

—Tavo vardo aš nežinau, — 
atsakė mergina,—bet aš žinau, 
kad tu beprotis.

Kur pažiūri—alaus baras, 
Tuos baruose žmonės baras, 
žmonos vyrus namo varos,
O namuose pekla daros.

Spaudą atstovauja rusas,
O lietuvis gaudo blusas,
Arba upėj meškerioja,
Ar šaligatvius šlifuoja.

Verslininkų nesimato,
Su žydeliais apsiprato: 
Vienas jųjų duoną kepa. 
Kitas su žydeliais plepa.

Kulturknygyno vedėjas 
Su davatkomis tik riejas.
Jųjų peikdamas rąžančių. 
Patsai čiumpa joms už ančių..

Dešrininkai auto stotį 
Patys imasi nušluoti.
Patys imsią šoferiauti 
Ir padangomis prekiauti.

Jetuvaniui galva plinka,
Jau bizniauti nebetinka.
Nors kantičkų neberašo, 
iet panelių meilės prašo.

žmones šviečia ne tik kinas, 
Bet ir Aukuro knygynas,
Tik truputį su apgaule. 
Šviečia ir Bačiūnų saulė.

Vilniaus—Dvaro gatvių kampe 
Jaunuomenė klykia, tampos... 
Tokia nūdien jau gadynė,
Kad liūdėt nereik’ tėvynėj.

Yartęa.

JIS JAU IŠVALYTAS.
Į biznieriaus ofisą įbėga duk

tė:
—Tėve, aš atbėgau pasakyti 

tau “helio!”
—Pavėlavai, mergaite! Jau 

motina buvo atbėgus pasakyti 
man “helio,” ir daugiau pinigų 
aš jau neturiu.

Jisai: Kodėl tavo burnukė 
tokia siaurutė?

Jinai: Todėl, kad kitiems vy
rams aš vis sakau: “Ne!”

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

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

žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
eago, III 1909, pust 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 pust Popieros apdaruose. .. $1.00
Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė 

Dr. A. Baeeviėia. Knyga su daugeliu 
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir X; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istorijų. Chi
eago, III. 1903, pusL 209. Gražiuo
se audimo apdaruose...................... $1.50 Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno

vėj. Panašios knygos lietuvių kal
boj iki šiol da nebuve. čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 

rbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie ssntikius su žmonėmis turėjo.
Knyga stambi ir labai užimanti 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 

' Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25

Istorijos
Lapeliai iš proietariškos filosofijos.

Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje . - . .
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk r*>» lietuviai, bare 
šitų knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imta iš Greiiicho.
Parašė Z. Aleksa. So. Boston,

įstatymai su reikalingais klausimais U 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose 
Antra peržiūrėt* ir
laida ...............................
Džian Bambos Spyčiai.— Ir kitos fo- 

nės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. Šioje knygoje telpa net
72 “Džian Bambos spyčiai”, eilės, 
pasikalbėjimai, humoristiški straips- 

. niuksi ir juokai. Antra pagerinta rastis reikalingas pataisy- laida. 128 pud.........................ase.
mo. Prie progos pataisysim. žemaitės Raštai Karė. Metu. Lietuvos 

. e šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto-
K. Rugieniu!. — Ačiū UŽ jos paveikslų, 126 puslapiai, kai-

straipsnį. Butų gerai, kad na........................................
galėtumėt dažniau šitokiais s” art* RiiuMuė laui

lp. Kanopariui.— Sunau
dosime, ačiū.

J. Maskeliūnui. — Ellė-

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkiny* 
visokių patarimų apie sveikatų, bu
dus gydymusi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninlcam*, ūkininkams, dar. 
žinink-ams, šeimininkams ir kitiems 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chieago, 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 ir-S-kiaig 
spalvuotais gražiais žemlapiais. 
Chieago. Gražiuose apdaruose .. $2.50
Švęsto Antane Stebuklas. Dviejų vei

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

lic. Šimas nžima apie 2 valandas. .. 25c.
Vieno akto farsas, labai juokingas 

ir geras perstatymui. Kaina .klausimais rašinėti.nes teises, ir žada nepadėti! tiškai 
ginklo, kol nebus sutnus- dėjo prie jos kaipo prie pažan- 
kintas fašizmas. į gesnės įstaigos, o vėliaus prie

“Keleivio ’ redakt. S. Mi-į Progresyvių organizacijų ir Li- 
ehelsonas kalbėjo apie Lie- teraturos draugijos ir nenuils- 
tuvos fašizmą. Jis plačiai tančiai dirbo komunistų tarpe, 
paaiškino, kas yra fašizmas • skilus komunistams, velionė nu- 
r kaip jisai išsivystė. Tai p-, ėjo prie sklckos. Ji prigulėjo 

gi plačiai aiškino aplink prie SLA. 41 kp. ir kaipo darbš- 
LietUVOS kalinius, kaip jie ti moteris nemažai dirbo jos pa- 
lersekiojami ir kaip maiti- i rengimuose.
narni. Sako, jūsų šuo neėstų Organizuojant Lietuvių Mo- 
o ėdalo, kokį Smetonos vai- terų Piliečių Kliubą. ji buvo 
lžia duoda politiniams, kali-, viena iš organizatorių ir daug 

. . . 'liams. Taipgi nurodinėjo, jame dirbo. Buvo draugiška
Jasi, kad jis getai išdirbai tokiu budu Amerikos lietu- moteris ir rimta veikėja,
žemę. Bet ta žemė vistiek viai galėtų pagelbėti Lietu- Atjaučianti velionės draugai
nederlinga, jai stinga ;os kaliniams ir jų šeimy- prisiuntė 70 gražių vainikų jr
reikalingų trąšų. noms. . . palydėjo į kapus apie 350 žmo-

Prakalbos pavyko visais į nių. Ant kapų atsisveikinimo 
atžvilgiais ir. publika buvo kalbą pasakė M. Matonis iš Ha- 
abai natenkinta kalbėto- n is

tik sumano, bet jos netik 
kad kiaušinių nededa, bet 
niukso pabalusiom skiauta- 
įėm ir stimpa.

Su laukų darbais irgi tas 
pats: ta žemelė prarugusi, 
reikalauja kalkių ar mėšlo, 
bet tai nesvarbu, galvoja 
neprityręs lietuvis; reikia 
tik išdirbti, o bus gerai. Na, 
ir dirba jis, trina, mala, pu
rina. be saiko, kankina ark
tinis ir pats save, ir didžiuo-

Reikia pasakyti, kad ne
prityręs ūkininkas net ir ka
tės nemoka užlaikyti kaip 
įeikia. Vienas tokių farme- jais. 
įių man skundėsi: “Ta ma- Aukų surinkta $18.41.
io katė, tai niekam neverta 
Testija. Pelių pilna komų 
J ripė, o ji nei žiūrėt jų ne

patenkinta kalbėto- verhill’io ir R. Mizara iš Brook
lyno. Palaidota lapkričio 29 d. 
Beleviev kapinėse.

Ilsėkis draugė Barbora šios 
šalies šaltoj žemelėj po sunkio 
save darbų. Lai būna musų am 
žiną atmintis. Drangas J. B.

Aukavo po $1.00: S. Pil- 
suckis, O. Pilsuckięnė, F.
Verbickas, V. Statkauskie- 

žiuri. Kai įmetu į vidurį ir i nė, V. Račkauskas, J. Va
izdavau, kad išgaudytų pe-patka, S. Benkus, A. Kaz
lus, tai rėkia prie durų, kad -suskas ir S. Michelsonas, LIETUVIŲ LAISVĖS MY-
išleisti.” (“Keleivio” redaktorius.

Tas žmogus nesupranta/ Po 50 centų davė: V.
1 ad katė mėgsta būt laisva. Kancevičius, A. Dambraus- 
Pajutusi uždaryta nelaisvėj, kas, J. Stančikas, A. Užda- 
ji nepeliaus, bet rūpinsis iš vinienė, M. Jaciunskienė, 
relaisvės pasiliuosuoti. Su- M. Matonis ir M. Saulėnas.

LĖTOJŲ DRAUGIJA
WAUKEGAN, ILL.

naningas ūkininkas palie- 
1 a skvliu i visas triobas ka-

VALDYBA 1936 METAMS.
•Jos. Mačiulis — oirmirinkas,

906 Prescott St. Waukegan. III.
J. Kužinskas — pirm. pagelbininkas. 

821 Prescott st.. Waukegan. I1LPo 25 centus: V. Čapli
kas, L. Stankus, E. Klimau- Sulana Gabris—nutarimų rast.

t ?i įneiti ir išeiti. Kuomet Lučinskas, V. Ra
kate pati laisvai i tnobą j- v siaičiunas, J. Ži
ema, tai ji visą naktį sėdės j Buinickas, M.
r- lauks, kad nutverus pelę. Mahoney) F> Saulėnas, J.

Yra pas mus ir tokių f ar- Karpavičienė, M. Alkunas, 
merių, kurie laiko save ap- b. Brown, J. Velch, S. Dzin- 
s svieteliais, nes turi suorga- gelevičius, S. Paplauskas ir 
zavę ALDLD. kuopą ir už- y Simanavičius, 
š.rašę “Vilnį” ar “Laisvę.”
Fet ir tų laikraščių neturi 
laiko skaityti. Tik nedėldie- 
nio susilaukę peržiūri vieną 
kitą numerį, kaip Andriulis 
ar Bimba kritikuoja Straz
do skloką, tai ir visa ap- 
švieta. Butų pusė bėdos, kad

Smulkiais sumesta $1.61. 
Viso surinkta $18.41.

730 McAlister avė., Waulcegan, 111. 
Emilija Kernagis—turtų rast.

720 Vine Place, VVaukegan, 111.
K. Vaitiekūnas — kasierius.

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

Jurgis Petraitis, Z. Gabris.
Knygiai:

K. Dambrauskas, J. Gauranskas.
MarėaBma:

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

Darbininka*. kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų,
Liuosybės Svetainėje, kamp. tth ii 
Adams Sta. Wa»b**>nn T1L

KAUNO STUDENTŲ DAINA.

Oi, kolega, vienturį.
Kibą lito neturi.
Vaikštai be kepurės 
Piktas ir paniuręs.

Kepures turiu bent dvi. 
Užstatytos abidvi;
Valgyti norėjau,
Užstatyt turėjau.

Studijuoju tris metus. 
Sunešiojau du batus; 
Puspadis nudilęs 
Ir tame dvi skylės.

Kai Kaunan atvažiavau, 
Kostiumą pasisiuvau:
Kelnės jai nuplyšo— 
Pamušalai kyšo.

Suryjau, kaip gyvenu.
Šimtus duonos bakanų; 
Pilvas išsipūtęs,
O patsai’ Sukudęs.

Nuo rudens iki dudens 
šulnius išgeriu Vandens, 
Žarnos sau pluduoja.
Viduriai dūduoja.

Paskaitas visas lankau, 
Egzaminus išlaikau;
Neturiu ukvatos 
Rašyt referatus.

Baigiu teisę išklausyt.
Reiks kur nors įsitaisyt; 
Vaikščiosiu po svietą,
Kol surasiu vietą.

Jei tarnybos nerasiu,
Našlę kur apsivesiu; 
Keikdams seną bobą, 
Trinsiuos aplink triobą.

(“Kuntaplis.”) Jul. Boks.

TEISINGAS PATARĖJAS
I i

“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei
kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako 
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.

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

štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:’
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 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras?
Ryžių barstymas jauniems ant gal- 
vų? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištekėjimų kad nepadaryti klai
dos? •

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
vesti ?

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

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

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

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

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 šitų klausimų atrako.

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 raikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
ginti kūdikį?

Moteries anatomija ir Fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

Į vis’is šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

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

Patarėją.’

Motcri* }r Socializmai. Parašė Augus! A I TZ^ A1 r> A BttlAIIMIT AI
Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar- DRAUGAI DARBININKAI, 

? «*"*”“* !ietUTh) SKAITYKITE IR PLATIN-kalboje tame svarbiame klausime. cvift
Pusi. 429, 1915 m......................... $2.00 KITĘ “KELEIVI-”

Reikia ne durno knygvdžio. 
kad trukumas išrodytų kaip 
pertekus. Ir kaip matyt ii kik- 
rattių, tai Lietuvoje knyjve- 

,džiai visi ne durniai

KELEIVIS
2S3 Broadtray,

V I
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Septintas Poslapis.

Nubausdė Rygos Zu- valdžios eigulys nu-
lutą, Kuris Apgavo žabų vežimo.

30 Merginų. i Pereitais metais Kalnėnų
--------- girininkijoje, Kauno apskr.,

Lapkričio 17 dieną Kau- miške tam eigulio A. Zrels- 
ne buvo sprendžiama Rygos kio ir ūkininko Malinausko 
žuliko Abraomo Henigsfes- kilę kivirčai dėl orderio. Tų 
to byla. nesusipratimu rezultatas bu-

Henigsfestas Rygos apy- vo toks, kad eigulys Zrels- 
gardos teismo yra baustas kis ūkininką Malinauską 
kelis sykius už įvairias va
gystes ir sukčiavimą, be to, 
jis “gastroliavęs” ir kitose 
valstybėse visur palikdamas 
pėdsakus ir šešėlius. 1935 
metais Henigsfestas atvyko 
Lietuvon ir pradėjo veikti.: apkričio 4 d. Kauno apy- 
Savo aukomis jis pasirinko j gardos teismas jo bylą 
išimtinai ponias, tarnaites ir į sprendė, 
šiaip moteris. Užėjęs į gerus į Eigulys tardomas teisme 
namus, Henigsf estą s poniai i aiškinosi, kad Malinauskas

prie žabų vežimo vietoje 
dviem šūviais nušovė.

Prasidėjo tardymas, įvy
kio aiškinimas, kurio rezul
tate eigulys Zrelskis buvo 
patrauktas kaltinamuoju ir

Kuomet Amerikos šiaurėj prasideda žiemos šalčiai, tai tur-

jury dabar pilna šitokių vaizdų, kaip matome šiame paveikslė
ly. čia parodyta Miss Shirley Stynchcomb iš North Carolinos. 
čia Miami miesto maudynės.

KELIA KUNIGAMS BY
LĄ, KAM MELDĖSI UŽ 
NUŽUDYTUS ŪKININ

KUS.

Surado Naują Budą Linams Mirkyti.
Linų pluoštą galima at

skirti nuo stiebo šerdės tik- 
Kauno . laikraščiai prane- tai tam tikrą laiką pamirki- 

sa, kad šiomis dienomis Su- nug vandenyje ar palaikius 
paklotus ant pievos. Tokio-valkų Kalvarijoj apylinkės 

; teisėjas sprendęs kun. Ra- 
žinsko, kun. Maknavičiaus, 
kun. Jaudegio ir klieriko 
Vaitkevičiaus bylą dėl Su

rasta ne mažai kitų pluošto 
atskyrimo būdų, bet jie bu
vo vis per brangus, todėl 
praktikoje neprigijo.

Nesenai rusų linininkys
tės instituto mokslininkams

persistato jos vyro geru pa
žįstamu, laukia iš tarnybos 
sugrįžtant vyro, o kai nesu
laukia, prašo ponią trum
pam laikui paskolinti kelias 
dešimts litų; už paskolą sve
čias palieka kokį menkniekį 
garantija. Kitur nuėjęs ir 
radęs vieną tarnaitę prade
da su ja flirtuoti, meilintis 
ir vis laukia šeimininkų su
grįžtant, nes esąs geras jų

jį puolęs, kirviu smogęs į

pažįstamas. Kai tarnaitė iš- dos teismas žmogžudį eigu- 
. - zz - « ų išteisino. Mat, jis tauti- 

rinkų valdžios tarnas.

galvą, ir eigulys Šovęs tik čiai važiuoja į pietus saulėje kaitintis ir maudytis. Floridos pa- 
gindamasis.

Prokuroras palaikė prie
šingą tezę: užpuolimas esąs 
išgalvotas ir susižeidęs tur 
būt pats eigulys tyčia, kai 
Malinauską nušovęs, kirvio 
visai nerasta, taigi eigulys 
to žmogaus šauti neturėjęs 
pagrindo.

Nežiūrint visa to, apygar

se sąlygose ant linų prisi
dailina bakterijų ar grybe-į kilo mintis atskirai išaugin- 
lių, kurie pagamina daug ti bakterijas ir jų pagamin- 

. . tam tikrų atmatų, vadinamų tais permentais mirkyti li-
Įvalkijcs ūkininkų brūzdė ji- fermentais. Fermentų yra į- nūs. Jie šutino bulves su li- 
mo. Kunigai ir klierikas csą'vaįrįų rušių. Kai kurie bak- nų spaliais, praskiedė ir 
kaltinami tuo, kad per jeli-;»erįjų įr grybelių fermentai skiedinyje augino linų bak- 
gines pamaldas bažnyčiose gali ištirpinti klijus, kuriais .terijas. Kada bakterijų
minėjo ūkininkų^ brūzdė ji- ijno pluoštas yra prilipintas daug priaugino, tai tuo skie- 
mą ir meldėsi už tuos ūki- pr;e stiebo medienos (šer-Miniu suvilgė linu stiebus, 
ninkus, kuriuos tautininkų dės). Kada fermentai kli- Po 10 vai. finų pluoštas la- 
policija^ su žvalgybininkais {jus ištirpina, tai pluoštas bai gražiai atsiskyrė nuo 
sušaudė. Į nuo medienos atšoksta. spalių.

Bet kadangi toji byla teis-i Bakterijų ir grybelių au-į Nauju mirkinimo budu 
minga apeliaciniams ru- ginimui reikalinga šilima, o atskiltas pluoštas buvo la
mams, tai Kalvarijos teisė- į rudenį linus mirkant ar klo- bai gražus, stiprus ir jų dau
bas perdavęs ją aukštesnia- jant šilimos dažnai būna giau gauta.

į jam teismui. permažai, todėl bakterijos Dabar mokslininkai susi
--------------- įr grybeliai silpnai daugina- rupinę ir daro bandymų,

VANDENS BADAS. įsi, mažai pagamina fermen- kaip pigesniu budu prisiau- 
Čekiškė. Pradėjus gero- tų, todėl ir linai ilgai neiš- gintų bakterijų ar grybelių, 

kai šalti, žmonės labai susi-1 mirksta arba neatsiklojėja. gaminančių reikalingus fer- 
rupino, nes ruduo buvo la- j Ilgai mirkant ar klojėjant, mentus.
bai sausas, todėl taip daug i linai dažnai net apipusta. Agr. J. Krisčiunas.
kam vandens trūksta. Da-i Geram pluoštui gauti mir- ---------------
iar, ėmus šalti, vanduo vi- *kant linus reikalingas mink-

KUNIGAS MUŠA VAI- {TRAUKINYS SUVAŽINĖ 
KUS, KAD J BAŽNYČIĄ JO ARKLIUS, O UKININ 

NEINA.

ai baigia išsekti ir tas gy
ventojuose kelia susirupini- 
no.

eina į virtuvę, tai "svečias 
viską apžiūri ir, radęs ką ir 
įsidėjęs į kišenę sako, kad 
nusibodę laukti ir, palikęs 
vizitinę, išeina.

Henigsfestas turėjo dar 
tam tikiu moterų rūšį, ku
rios su juo pusiau dalijos sa
vo uždarbiu, davė jam žie
dus, laikrodėlius ir tt Tuos 
daiktus vėliau Henigsfestas 
už paskolas užstatydavo.

Gyviausia Henigsfestas 
siautė Kaune, rudenop nusi
kraustė ir provincijon, bet 
Panevėžy buvo suimtas. Tas 
apgavikas buvo atvežtas 
Kaunan ir rodytas nukentė
jusioms moterims, kurios vi- 
vos pripažino tą blondiną, 
aukštą vyrą, jas apgavusį.

Kauno apygardos teismas 
Henigsfestą nubaudė 6 me
tais sunkiųjų darbų kalėji
mo. Apeliaciniai rūmai tą 
bausmę pasvirtino.

KUN. RANKELĖ IŠĖJO 
IŠ PROTO.

Palėvenėlė. (Kupiškio v.) 
Spalių iš 27 į 28 naktį, Palė- 
venėlės bažnyčios tarnauto
jai pajuto savo klebono ku
nigo Rankelės susirgimą 
protu.

Buvo pakviesti artimesni 
kun. Rankelės pažįstami. 
Kun. Rankelė, atvykusius 
oriėmė, bet su griežtais įsa
kymais priėmė kaipo sve
čius, įsakė vaišinti. Matyda
mas svečių tarpe šaulius, 
pradėjo komanduoti. Pasa
kė pamokslą ir gabus pra- 
kalbininkas, savo kalbai kai 
kuriems net ašaras ištraukė. 
Liepė vedusiems išsirikiuok

Apie įvykį buvo pranešta 
Kupiškio policijai, kuri su 
automoboliu tuojau pribuvo.

KAS LIKO SVEIKAS.
Eidamas iš Meškučių į 

Guberniją, traukinys suva- 
kina jaunąją kaitą. Visąįžinėjo Telšių vai. Medinių 
spalių mėnesį verste vertė į kaimo ūkininko Dukanaus- 
pradinės mokyklos vaikus į ko Juozo arklius ir vežimą, 
vakarais eiti bažnyčion ra-‘o ūkininką laimingai iš ve- 
žančiaus kalbėti. Paklus- žimo išmetė ant pylimo. Tą 

buvo

Betygalos vikaras kun. 
Plankis labai karštai katali-

štas ir be geležies vanduo, o 
tokio vandens daugelyje 
vietų nėra.

Kad apeitų tuos sunku
mus, mokslininkai senai 
jieškojo kitų būdų. Buvo su-

Visiems užsieny gyvenantiem: 
lietuviams „Lietuvos Žinios* 

metams tik 6 doleriai.

ŽMONĖS JUOKIASI IŠ
KUNIGO GĄSDINIMŲ.
Artinantis Kalėdoms, kai 

kurių parapijų kunigai apie 
Rokiškį pareiškė ir ambo
nos, kad kalėdojant bus su
rašoma visi “bedieviai” ir 
tie, kurie skaito “bedieviš
kus” laikraščius, ypač “Liet. 
Ūkininką.” Tokį sąrašą pa
siusią pas vyskupą, kuris 
“bedievius” atskirsiąs nuo

ninosius dažnai apdalinda
vo saldainiais, barankomis. 
Betygaloje net priežodis at
sirado: “Už baranką gali
ma ir bažnyčion nueiti.”

Uolusis kunigas paskuti
niu laiku tiek įsikarščiavo, 
kad net ėmė mušti ir bausti 
vaikus, neinančius į bažny
čią. Šių metų lapkričio 16 d. 
Betygalos pradžios mokyk
los V skyriuje per tikybos 
pamoką du mokinius (Bra- 
dulskį ir Pocių) už tai, kad 
sekmadienį nebuvo bažny
čioje išbarė ir liepė klaup
tis. Bradulskis nesiklaupė,

dieną Dukanauskas 
Šiauliuose turguje ir įsigė
ręs važiavo namo. Privažia
vęs pervažą, arklius pasuko 
tarp bėgių ir važiavo “tiesiu 
keliu” namų link, iš kur 
priešais jiems ėjo prekinys 
traukinys. Mašinistas ark
lius pastebėjo visai arti, nes 
naktis buvo labai tamsi ir 
traukinys ėjo visu smarku
mu.

UŽMUŠĖ ŽMOGŲ.
Smilgiai. Panevėžio aps. 

Ažagų kaime spalių 20 d. 
bekuliant pas žylį dobilus,

tai kunigas pribėgęs nutyė- susiginčijo dėl pirmenvbės 
117 ę.nrannn istpmnA ir i_ w r-

KARIUOMENĖS TEIS
MAS NUBAUDĖ DA VIE

NĄ ŪKININKĄ.
Šiomis dienomis kariuo

menės teismas Kaune nu
baudė da vieną Mariampo- 
lės apskričio ūkininkų strei
ko. Šiuo kartu nukentėjo Norėdami palaikyti ryšius su už _
Vaišnis. Jį pasmerkė 3 me- sieny gyvenančiais lietuviais, mes nu- bažnyčios
tams katorgos už ūkininku r"“su, d'“r*^° ’r“"m,eraU . Is 5°. d™. e^dimmo 
t • • * skaitytl tlk tiek- mums aPseinJ žmones juokiasi. Sako, kam
leibių gynimą. ekspedicija. Todėl, visus kviečiame bereikia

išrašyti populiarų demokratiškos pa
kraipos dienraštį

BE POLICIJOS LEIDIMO 
ŪKININKAS NEGALI NEI 

AVIES PAPIAUTI.
Alytaus miesto savival

dybės sekretorius p. Selio- 
ųis rado pas vieną pilietį 
namuose papjautą savo rei
kalams avį. Dėl skerdimo 
*pil. nebuvo pranešęs polici
jai, kad tai daro savo reika
lams. Yra įstatymas ir tai
syklės, kad reikia apie tai 
pranešti policijai. Iš kaito 
buvo norėta mėsą konfis
kuoti, bet vėliau tik sustaty
tas protokolas ir teks mokė
ti pabaudą.

Nei prie vokiečių okupa- 
ei jos Lietuvos ūkininkams 
nebuvo tokio vargo, koks 
dabar yra prie “tautiškos” 
diktatūros.

re uz sprando, ištempė iš 
suolo ir paklupdė. Vaikas 
ėmė verkti. Po kiek laiko 
įsikarščiavęs kunigas nusi
tverė lineiką ir pradėjo Bra- 
dulskį mušti per delną. Ga
lų gale, pagriebęs jį už pe-

Patariamas, kunigas per
sivilko civiliais drabužiais ir 
spalių 28 d. iš Kupiškio sto- ’ cių, visai išmetė iš klasės.
ties išvežtas į Kalvarijos li- i ----------------
goninę.

APIPLĖŠĖ NAC-UNŲ
DVARININKĄ ŠIMKE

VIČIŲ.
Lapkričio 9 ridurnaktį iš 

Kauno traukiniu grįžo į 
Lukšių stotį dvarininkas A. 
šimkevičius. Kadangi nuo 
stoties ligi jo dvaro (Na- 
čiunų) tėra 2—3 klm., tai 
Šimkevičius namo ėjo pės
čias. Kelis šimtus metrų 
Šimkevičiui paėjus, prisivi
jo jį tuo pačiu traukiniu nuo 
Kauno parvažiavęs kažin 
koks nepažįstamas vyras ir 
peilio kriaunomis smogė į 
galvą, šimkevičius apsvai
go ir sugriuvo. Tada pikta
darys iš šimkevičiaus ap
siausto kišenės ištraukė pi
niginę su 670 litų ir dinso.

Plėšikas paliko begulintį 
Šimkevičių sunkiai sužeis
tą. Tą patį rytą šimkevičius 
paguldytas Kėdainių apskr.

MOKYKLOSE MUŠA 
VAIKUS.

Šančių gyventoja Baue- 
rienė padavė skundą Kauno 
apylinkės teismui, kuriuo 
prašė nubausti 18 nr. Kau
no miesto pradžios mokyk
los mokytoja J. Kreicą už 
jos vaikų, tą mokyklą lan
kančių, mušimą, 
vieną vaiką mokytojas Krei- 
cas ir sužalojęs, bemušda- 
mas ligą įvaręs, tai Baue- 
rienė prašo iš Kreico atiteis- 
i ir 200 litų gydymo išlaidų.

Apylinkės teismas nutarė 
bylą perduoti Kauno apy
gardos teismo prokurorui.

kulti. Nulipęs nuo mašinos 
J. Vinskevičius nusitvėrė 
baslį ir drožė Šilinskui per 
galvą, šilinskas po kelių va
landų mirė. Vinskevičius 
suimtas.

ŠĮMET LIETUVOJE PRI
AUGO 21,359 GYVEN

TOJAI.
Šįmet per devynis mėiie- 

sius Lietuvoje buvo 14,442 
jungtuvės. Per tą laiką gi
mė 46,496 -kūdikiai mirė
25,137 žmonės. Tuo būdų, -" 
šįmet per devynis mėnesius 
Lietuvoje priaugo 21$50

ŠAKIUOSE RINKLIAVŲ 
EPIDEMIJA.

Šakių miestelį užpuolė 
tikra rinkliavų epidemija. 
Kas sekmadienį įvyksta vis 
naujos : rinliavos įvairių 

z organizacijų

VISŲ ŽINIAI.
Vi visokio# rūšies #wulkiu« p»- 

sigarsinimus, kaip tai: pajiešlco- 
iimes apsivedimų, įvairia# prane
šimus. pardavimo#. pirkimas, 
skaitome po 3c už žodį nž aykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, nž sekančias sykio# 
skaitome 2c nž žodį nž aykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c 
ož žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 30c.

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

Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpini 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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UETUVilS
kuris metams tekačtuoja tik b dole
riai, pusei metų 3 doleriai.

Jei vienai šeimai per brangu — 
susidėkit dviese ar trise.

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

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

nas, Gedimino 38. Lithuania.

to nuo bažny
čios “atskyrimo,” kad ir be
atskyrimo” žmonės jau ne

nebenori į bažnyčią eiti.
Neužilgo kunigai turės 

kviesti žmones į bažnyčią 
su pyragu.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, rud
galviai, gelton- 
galviai ir balt* 
galviai. Prisiun- 
čiu į visas dali# 
Suvienytų Valsti
jų ir i Kanadą. 

GEO.
BENDORA1T1S 
520 Wilson St_ 

Waterbury, Conn.

T

' f. V"
gyventojai. Pernai tuo pa- 

Kadangi į čiu laiku buvo 14,167 jung- į
tuvės, gimė 44,037 kūdikiai 
ir mirė 26,268 žmonės, taigi 
priaugo 17,769 gyventojai.

LIETUVIS RENGIASI 
Į ŽYDUS.

Musų kunigai didžiuoja
si, kuomet jiems pasiseka 

j susigauti kokį žyduką ir 
perkrikštyti jį į katalikus.

Bet ką jie dabar pasakys,
ALYTAUS VALSČIUJE 
PAVOGĖ DU TILTU.
Spalių 31 d. naktį Buda- į kwmet Rokiškio mieste su 

vos kaimo laukuose pavogėį bandęs katalikas,
du tiltus. Tiltai buvo praeitą 
vasarą pastatyti Alovės val
sčiaus viršaičio iš gerų ąžuo
linių lentų. Viršaitis, staty
damas tiltus, manė, kad to
kie tiltai išlaikys 15 metų, 
bet šiomis dienomis gavo ži
nią, kad tiltų grįstai yra pa
vogti. Manoma, kad tiltai 
nuvežti Butrimonių link, ta
čiau vagys kol kas nesu
sekti.

lietuvis 
K. P., rengiasi į žydus?

K. P. jau mokinasi žydų 
kalbos, rasto ir tikybos. Ra
binas jam paskyrė Abraomo 
vardą. Po žydiško “krikšto” 
įis busiąs apvesdintas su žy- 
delkaite ir jam suteikta pra
gyvenimo parama.

BAUDŽIA UŽ ALŲ.
Pušaloto valsčiaus (Pane

vėžio apskr.) viršaitis bau
džia už vartojimą alaus lai
ke kūlimo. Girtinas daly- : 
kas. Bet žmonės baudų ne
paiso, o pasigėrus atsitinka 
ivairių nemalonumu. Antai, 
Gailiunų kaime susimušė, 
Tuliunų kaime nuskriaudė 
mergaitę. Ir vis tai per gir
tumą.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulė* 
garbintojų iki pat krikščionių gadynė*.

Senovės Lietuvių žinyčia

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.
t

KULTŪRA yra populiarus Mokslo, Visuomenės ir 
Literatūros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruo
tas, išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS, norįs pažinti naująją lietuvių li
teratūrą, neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, 
kaip KULTŪRA.

KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia 
laisvą mintį ir kovoja su reakcija.

KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos gyveni
mą, todėl tikrai kultūringas Amerikos lietuvis, ne
gali apseiti be KULTŪROS žurnalo. Kaina Kul
tūros žurnalo labai prieinama:

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 
KULTŪROS ŽURNALAS 

Tilžės gatvė 153, 8IAULIAL Lithuania.

Uruguay'au# Lietuvių Darbininkų
Socialistinė# Minties Laikraštis

“Naujoji Banga"
Išeina du karta per mėnesį. Lai

džia Urug. Soc. Part. Liet. skyrius
“NAUJOJI BANGA Suv. Valatljo- 

se ir Kanadoje kainuoja 1 doleri*. 
Adresas: X. BANGA

Ypatingai dabartinė* krikščionybė* gadynėj* kiekviena* turėtų 
perskaityt, nes tik tad* galės aiškiai suprasti Dievo buvimą.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo apd.—11.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Ordarį”. Adraauolcit sekančiai:
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ietinčs Žinios
BANKIETAS p. BUDRIUI Klaipėdą. Jo kalba netai- 

PAGERBTI. sykliška. Ponas Budrys tru-
O -J- TV o .u O... puti raudonuoja, bet p. Ivas
Susidėję keli South Bo»- nesusipranta savo kalbą už- 

tono biznieriai surengė a- baigti, 
mefikonų viešbuty bankietą p_jė' Metrikaitė iš Worce- 
pereito sekmadienio vakarą sterio puįkiaį sudainavo 
generaliniam Lietuvos kon- -Kad aš našlaitėlis,” “Auk
sutei pagerbti. \ akaro pro- gtas krantas” ir “Lopšinė." 
grama buvo tokia:

T. Grevis—pirmininkas.
Kalba:
Mockus—fašistiškai.

Razvadauskas — nuo vy
čių.

V enis—graudingai.
Adv. Tamulionis 

sau.
Ivoška
Norkūnas—apie ši ir tą.
Mrs. S. Shallna, pirmuti

nė lietuvė advokatė Mass. 
valstijoj ir sena veikėja, ra
gina jaunimą remti Lietuvą, 
teisina Lietuvos valdžią.

Konsulas Budrys aiškina, 
kaip buvo Klaipėda vaduo
jama. Pažymi, kad - tame 
darbe dalyvavo ir Ameri
kos lietuvių nemaža. Vienas 
iš jų buvęs ir southbostonie- 
tis Ivas (Ivaškevičius), ku
ris davęs tam reikalui apie 
$100. Užtai dabar p. Bud
rys prisegė jam Lietuvos 
šaulių žvaigždę. Dėl parti
jų p. Budrys nedaug ką ga
lis pasakyti, bet jis tikis, 
kad partijos išnyksiančios ir 
lietuviai dirbsią visi išvien.
Ar išnyks ir tautininkų par
tija, kalbėtojas nepasako, 
bet reikia tikėtis, kad taip 
bus.

Ivas kalba next. Jis pasi
sako praganęs savo turtą, 
kaip tas Mackavvras (?Rd.) 
praganė savo avis, ir dėl to 
pasitraukęs iš visuomenė? 
darbo. Bet dabar jis labai 
laimingas, nes turįs žvaigž
dę. Toliau pasakoja,'kaip 
jis vadavęs Klaipėda. Sako. 
paklojau $110, tai iškeltus i 
vietinius pinigus pasidarė 
1,000,000 markių. Giriasi, 
kaip jis padaręs sukilimą ir 
padėjęs p. Budriui

ir
Svečiai jai gausiai plojo. 

Kalbėjo kažkoks airių
politikieris Kelly savo boso 
Kuries vardu.

Dentistas Kapočius po vi
sų kalbėtojų daug nekalbė- 

. . jo. Pasisakė norėjęs kalbėti 
įaip ‘‘slrijoziškai,” bet viską jau 

pasakę kiti, todėl jis tik pa- 
nuo katalikų.^ pasakojo “džioką" apie vie

ną merginą ir pridūrė, kad 
jis norėtų atsiimti Vilnių.

Adv. Bagočius, kad mes 
buvome vargų išvyti iš tėvy
nės, bet visuomet ją rėmėm 
ir remsime. Pripasakojo 
komplimentų p. Budriui.

Tuo bankietas ir pasibai
gė. Žmonių buvo 100 su vir
tim. P. D.

Bomai sužeidė lietuvį.
South Bostono ligoninėj 

pereitą sąvaitę buvo pagul- 
guldytas Vincas Straigis, 
jaunas lietuvis iš Roxburio, 
kurį bomai sužeidė saliune 
piie 8-th ir Mercer gatvių 
kampo, South Bostone. 
Kaip policija pasakoja, bu
vę taip. Į saliuną įnėję keli 
airišiukai ir paprašę gert 
Bet bartenderis Petrauskas 
vienam iš jų gert nėdavęs, 
nes jis išrodęs per jaunas.

Prakalbos ir Kon
certas.

S u» i rinkim A. ŽINYČIOS VIENUOLI
KOS METŲ SUKAK

TUVES.

GYDYTOJŲ ADRESAI

r

Dorchesterio SLA. 359
„ .............. kuopos priešmetinis susirin-
Paminėjimui oO metų su- kimas įvyks utarninke, gruo- Žinyčios Komitetas kvie-! 

kaktuvių nuo įsikūrimo di- 4210 22 d., 1936, kaip 7:30 čia visus Žinyčios rėmėjus 
džiausios Amerikos lietuvių vakare pas dr-gus Brazai- ir patelius ateiti į Vienuo-i 
organizacijos, Susivieniji- r - - —1 ---r - -
mo Lietuvių Amerikoje. Tai
yra auksinio jubilėjaus šven
tė. Apvaikščiojimą bendrai 
rengia dvi Dorchesterio WUms. lr klti 
kuopos 3o9 ir 330 jaunuolių kJlai apkalbgti
kuopa, nedėlioję, 20 Gruo- 
džio-Dec., 1936. Pradžia 2 Į 
vai. po pietų, Norfolk Hali, 
328 Wa»hington etreet, (ai

čius, 35 Kenberma Rd. Visi likos metų musų įstaigos Su- 
nariai malonėkite būtinai kaktuves, kurios įvyks Ži- 
atsilankyti, nes bus renka- nyčios name. Mes visus šve
nta kuopos valdyba 1987 čius vaišinsime gera vaka- 

ir kiti svarbus rei- riene ir linksminsime geru 
programų. Prakalbas pasa-

W. V. Anesta, sekr. kys: Dr. Jonas Repšis, sena- 
----------------- torius C. Carroll ir red. Sta-

Išrinkti Chas. Hurley į sys Michelsonas. Muzikai}
Massachusetts gubernato- programą išpildys Longinas 
liūs demokratų “mašinai” Buinis, Jr., smuiką, Ložyč- 

ezi" kaštavo §107,463, o algos kai broliai,

TcL Trobridgc 63SO.

Dr. John Repshis
(REP4YS)

LIETUVIS GYDYTO? K8 
Valandas: 2-4 ir 6-3

Nedėliomia ir ftventadiri lala 
nuo 16 iki 12 ryt*.

276 HARVAKD STB:ET 
kamp. Inman at. arti Ceatt tl akv.

CAMBRIDGE. MAS?.

MEDICINOS
Telefonui 21224 
DAKTARAS

C. J. MIKOLAST1SSupykęs šitas bernas šoko ti Boivdoin st.) Dorchester,
S^bVJi^diiris Fratve ^Ro" PjeZiI kaštavo §107,463, o algos kai broliai, Dr. Basanavi

Haiioiau iniršpij ir išl len^S- u" d*r^s per 2 metu jis gaus tik $20.- čiaus Kliubo Kvartetas ir A.
d,t v-?Vaitn^ * 000. Butų Įdomu išgirsti, Buinio Orkestrą. Programas

rb * \Vfrana tn iis snorvžo jkokiu budu demokratų po- ir bankietas įvyks nedėlioj,aTo-^r flinnan’ ir nradėin ' a.lt^m^e* Akv!le Siaunute jiįtikieriai mano išleistus rin- December (Gruodžio) 20 d. “ r s*™?
muštis šitų muštvn u * Smmki-!kiniams pinigus atsiimti. į 1936 m. 6:30 vai. vakare i G. L. KILLORY
mu>ti>. Laike šitų muštynių nmkai Lidija Januskaite ir r 1buvęs sužeistas Vincas Strai- Longinas Buinis. Pianistės---------------12311808 - et3S - Centų
gis, kuriam esąs įlaužtas Helena Snapkauskaitė ir
vienas šonkaulis ir prie to Agnė Mašidlouskaitė. Taip-

Valandoa: nuo 2 iki 4 po aietų, 
nuo 7 iki 8 \ t kare.

107 SUMMER STRt iT, 
LAWRENCE, MAS.-.

da jis supiaustvtas stiklais.
Bet to saliuno bartende- 

riai pasakoja visai kitaip.

Mirė Melinių duktė.
Draugu Melinių šeimyna 

Randolphe ištiko skaudus 
smūgis. Mirė jų 19 metų am
žiaus duktė Alicija. Gailisi 
jos netik tėvai, bet visi kai
mynai. Palaidota pereitą 
antradienį gražiose Brock
tono kapinėse. Michelsonas 
pasakė atsisveikinimo kal
bą prie kapo. Tėvams “Ke
leivio" redakcija reiškia gi
lios užuojautos.

Važiuoja į Floridą.
Bostono apielinkėje žino

mas bitininkas Končius, ku
ris gyvena North Abingtone 
ir verčiasi iš bitininkystės, 
sausio 1 d. išvažiuoja į Flo
ridą. Šįmet buvo labai sausa 
vasara, tai bitelės sunešė 
mažai medaus ir musų biti
ninkas per žiemą neturi ką 
veikti. Todėl jis važiuoja į 
Floridą augint per žiemą 
bites, o pavasarį parveš ja: 

užimti } musų apielinkę. Rep.

Kalėdinis Radio Programas ypatai. 
Sekantį nedėldienį, Bos-

Banketo Rengimo
Komitetas.

gi Al Stevens orkestrą grieš.
Šis parengimas bus pirmas 

U tuuuu :tos kokius Dorches-
Jie sako, kad tie berneliai te™ lietuviai turėjo. Ren- 
saliunan visai nebuvo užėję ypatingai jaunuoliai,
ir jokiu muštynių niekas ne- kad aplankiusieji
pakėlęs. O tiktai n-js bomai !lg?? ats‘mlnt1- Per P.ra; 3- ^nyčios Jaunuolių Ok- 
užpuolę ant to kampo lau-‘.kas nariai pne SLA. bus‘tetas įsSo. Bostono; 
kianti buso lietuvį P. ir tuoj P™“““. "Z P“5* jojimo., 4. Smuikininkai Irena

visus kviečia atsilankyti. Paltanaviciute iš So. Bosto-

tono lietuvių radio progra-■ Prohibicininkų vadas Da
ma bus tokia: _ vis ^ko, kad trečdalis visos’

1. Prano Knauciųno or- degtinės Bostone yra būtie-' 
kestra is So. Bostono; _ gėrių pagaminta. Reiškia,1 
, ?• ^na Kubiliene prohibicijos panaikinimas
dainininke iš So. Bostono, butle&erių neišnaikino.

60 Scollay Sųuare. Roca 22 
BOSTON Telef. Lafayet,- 2371 

arba Somerset 2044-f 
Specialistas Kraujo, Inkilų Ir 

Nervų Ligų.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. casdien 
Nedaliom, nuo 10 ryt. iki 1.

pradėję mušti. Matydamas, 
kad bomai turi kažkokius 
įrankius, lietuvis įbėgęs į sa
liuną. Tada bomai išmušę 
stiklinį durų langą. Tai pa
matęs V. Straigis išbėgo lau
kan ir vieną bomų sugriebė, 
šbėgo ir bartenderis Pet

rauskas ir abudu laikė bo- 
mą kol pribus policija. Tuo 
tarpu rinkosi bomai pa- 
iuosuot savo sėbrą. Suimta

sis, sravęs progą, movė pei- 
iu Straigiui į šoną. Straigis 

sugriuvo. Bomai su savo 
sėbru pabėgo. Vėliau poli
cija suėmė du kaltininkus. 
Jie uždaryti kalėjiman ir 
vienas pastatytas po $5,000 
kaucija, o kitas po $500.

Bendras abie kuopų
Komitetas.

Massachusetts valstijos 
demokratai išleido Roose- 
velto rinkinių agitacijai a- 
pie $157,447.

Ruimai ant Randos
5 kambariai su visais įrengimais, , 

gražioj vietoj. Gali matyt bile laiku, i 
Renda pigi.

235 — 3-rd Street, So. Bostone.no ir jaunuolis Longin Bui
nis iš Cambridge; ■ • ----

5. Mikolas Petrušaitis iš PIGIAI PARDUOSIU
So. Bostono pagrieš korneto »£

ne. Kreipkitės passolo.
Pradžia 9:30 ryto. Klau- 

isytina ant 830 kilociklių.
R. J. VAŠI L 

409 Broad»ay, So. Boston, Mass.

SULLIVAN’S LIQUOR STORE
295 BROADWAY,_________ SOUTH BOSTON.

Specialus Pasiūlytai sa Kalėda Šventėms į
PROSPERITY W1NNER SULLIVAN’S $1.49
TIKRA DEGTINĖ $1.25 PRIVATE STOCK—96 Proof kv.
100 Proof. 1 metų senumo kv. 18 mėn. senumo, tikra degtinė.

PROSPERITY ..... $1.19 M
GOLD RIBBON—90 Proof. kv. TIKRA RUGINE . $1.59 
1 metų sena. Sample pante 65c. 100 Proof. Virš metų sena. kv.

TIKRA DEGTINĖ • 98c Sullivan’s Degtinė $1.65
COLONIAL HOUSE. Pilna kv. Blended su 6 metų senumo. kv.

Paskaitos ir koncertai Lie
tuvių Salėj už dyką.

Pereitą panedėlį South 
Bostono Lietuvių Salėj bu
vo gražus koncertas, kurį 
atliko WPA užlaikomi arti
stai. Griežė 25 instrumentų 
orkestrą, ir muzikantai pir
mos klasės, malonu pasi
klausyti.

Tokius koncertus WPA 
žada duoti South Bostono 
Lietuvių Salėj kiekvieną pa- 
nedėlio vakarą, pradedant 
8 valandą. Įžanga visiems 
nemokama. Prie tų koncer
tų WPA mielu noru kviečia 
ir lietuvius artistus prisidė
ti. Kas gali neblogai padai
nuoti. pašokti ar sulošti ko
kį veikalėlį, mielai bus pri
imtas.

BENDRAS BALIUS
Rengia Bendrai Trįs Seniausios Draugystės: D. L. K. Vytauto, Lie
tuve* Dukterų ir Sūnų ir Lietuvių Balso Draugystė,

KALĖDŲ ANTRĄ DIENĄ

GRUODZIODEC. 26, 1936 
LIETUVIŲ SVETAINĖJE,

E ir Silver Streets, South Bostone.
Pradžia 4 vai. po pietų ir tęsis iki 12 vai. nakties.

Visiems yra žinoma, kad šios trys draugystės palaiko draugiškus 
ryšius su.-visais lietuviais, todėl ir kviečiame lietuvių visuomenę į 
musų parengimų. Šis balius bus įdomus tuomi, kad atsilankiusieji 
turės progos pamatyti D. L. K. Vytautų ir Birutę uniformoj apsi
rengusius.

Pageidaujama, kad mergaitės ir berniukai nuo 5—15 metų am
žiaus ateitų lietuviškais kostiumais apsirengę, už gražiausius kos
tiumus bus duodamos dovanos. Vytautas su Birute irgi bus tokio 
amžiaus, jiedu atstovaus minėtas draugystes ir ves maršų. Vietos 
užteks visiems, vra nusamdytos trys svetainės ir grieš dvi geros 
orkestros! Viršutinėje svetainėje grieš amerikoniškus ir lietuviškus 
šokius; o1 apatinėje, Birutės orkestrą linksmins jaunus, ir senus lie- • 
tuviškais šokiais. Valgių ir gėrimų bus įvairių ir kiekvienas galės j 
pasirinkA’sulyg savo skonio. Yra dedamos pastangos kad visi sve- t 
čiai butų patenkinti. Įžanga žema: Vyrams 35c., Moterims ir mer- j 
ginoms 25 centai. Kviečia KOMITETAS. J

Pečiams Oil Burners
ŠIĄ SĄVAITĘ TIK $6.75
Circulating Aliejaus Pečiai. . S 18.30 
Dubeltavi 7 cl. Aliejaus Pečiai $29.50

FLORENCE OIL BURN'ERS 
ŽEMOS KAINOS.

Nauji ir Vartoti Angliniai Pečiau 
Mattress ir Linoleum Pigiai.

SOUTH BOSTON STOVE 
EXCHANGE

269 Broadway, So. Boston.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI. 
(Insured 
Movers)

Perkraustom ■ 
čia pat ir į to- i 

limas vietas, j
Saugi priežiūra, kaina prieinama. ( 

326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

EXTRA—EXTRA:

I
«
♦
t
<
t•*.

NARRAGANSETT — 90 Proof TIKRA DEGTINĖ
Kvorta $1.09 . Pusę Galiono $1.93 Galionas .... $3.90

ROMAS—90 proof $1.151 BRANDY—V. O. . $139
Pante 75c. kvorta i Pante 90c................... Didelė bonka

Pasipirkite KEISĄ ALAUS Kalėdoms. 
VYNAS Pilna kvorta 50c. % Gal. 85c Galionas $1.35

295 BROADVVAY,
DYKAI PRISTATYMAS.

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

TeL So. Boston 260. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTIS'AS

VALANDOS: Nuo 9 iki ]:! dienų 
Nuo 2 ik 9 vak.

NEDEUCMIS: 
iki 1 v. i«» pietų 

tik aarii
Seredomis iki 12 dūrių. 
Ofisas “Keleivio” ui. ne.

261 BBOADWAY, tarp C ir D st, 
SO. BOSTON, MASU.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akia, [ riakiriu 
akinius, kreivas akis siitiesinu 
ir amblyopiškose (aklo;*) aky
se sugrųžinu šviesų .inkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS O. D. 
447 Broadvvay, So. Boat<> t, i

a
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«;ai
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DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

Kalėdoms Dovanu
LAIKRODŽIŲ, ŽIEDŲ, RAŠOMŲ PLUNKSNŲ, į

■

Meui
12
i
kM
J
.i
“1

BRANZOLIETŲ, LAKETŲ
Vėliausios Mados ir labai pigiai.

Perdirbk savo seną laikrodį arba žiedą į vė
liausios mados, mes jums patarsime kaip 
padaryt, busit labai patenkinti, užeikite per
sitikrinti.

Taisom laikrodžius, žiedus ir akinius. Darbą gva- 
rantuojam.

PARDUODAM RADIOS IR OIL BURNERIUS 
GERIAUSIŲ KOMPANIJŲ.

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Telefonas: SOU-th Boston 4649.

R

L St. Liquor Store
Parduodam eeriauiius įvairių rūšių 

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

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

195 L STREET,
SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BR0ADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS 

Office Tel. So. Boston 0948.
Res. 251 Chestnut Ave^
Jamaica Plain, Maas.

Res. TeL Jamaica 1028-M.

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, REIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (storage) už 

2 nuošimčiu nuo daiktų vertės.
1854 DORCHESTER AVĖ, 

Arti Ashmont Stoties 
DORCHESTER, MASS.

Tel. TALbot 5208.

PASITARKIT SU

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

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

DRfiRADY^™?st
Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8. 

Nedėiiom tik nuo 10—12.

TcL Univaraiy

Dr. Susan 
Glodienes-Cwry

UETUVR DENTIS '* 
/ALANDOS: 9-6 Ir 7-9.

678 Massachusetts Ave^
(PRIE CENTRAL SK 6RO) 

CAMBRIDGE. MA i S.

1 B. GAILUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PU3VAS 
Daro visus legalius dokimentna 

317 E STREET 
(Kampas Broadma?) 

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

Namų: Talbot 2471.

BAY VIEAV 
MOTOR SERVICE

Teleph: nn 

So. Bo'ton
10S3

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigos.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Breka-.s.

Taipgi taisome Automobiliu* ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai,

Taisymo ir demonstraviro' vietas 
1 HAMLIN STRI KT 

Kamp. East Eighlh SL 
SO. BOSTON, M ASS.

P. J. AKUNEVIČ1A
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrabus paruošia pagal reikalavimų. Laidoja ant visokių k: pinių. 

Kreipkitės jūsų nubudimo valandoje, mes duosime geriausių patar
navimų. Adresas:

258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MA SS.
Telefonas SOUth Boston 4*86.

Brocktono ofisas: TeL Brockton 4110
16 Intervale Street, Montello, Ma is.

4 t t




