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Londone Laukiama Hitle 
rio Ultimatumo Lietuvai
11 GRUODŽIO BUS KLAI
PĖDOS SEIMELIO RIN

KIMAI.
Vokietininkai jau sudarė 
uniformuotą hitlerininkų 

brigadą.
Bostono “Evening Trans- 

c .r i p t o” korespondentas 
Bronner telegrafuoja iš Lo- 
dono:

“Nenusistebėkit, jei ku
rią nors dieną išgirsite, kad 
Hitleris jau pasiuntė Lietu
vai ultimatumą, reikalauda
ma grąžinti Vokietjai Klai
pėdą, taip kaip jis pareika
lavo, kad Čekoslovakija ati
duotų Vokietijai Ziudetiją.

“Ir šį kartą Hitlerio ulti
matumas turės daugiau pa
grindo negu Ziudetijos klau
sime. ’ Nes Ziudetiją nieka
dos prie Vokietijos neprigu
lėjo, o Klaipėda ir jos užnu-

Be to, Neumannas paskel
bė viešai, kad nuo šiol Klai
pėdos krašte bus laikomasi 
Vokietijos nacių rasinės po
litikos, tai yra, bus persekio
jami nevokiečių rasės žmo
nės.

Associated Press da pri- £ 
duria, kad pereitą subatą su 
didelėmis iškilmėmis naciai 
atstatė 1 
kurį Lietuvos valdžia buvo 
pašalinusi.

Visa tai parodo, kad vo
kiški nacionalfašistai su Lie
tuvos valdžia jau nesiskai
to.

| Rusai Suėmė Anglą 
Inžinierių.

Jis kėsinosi orlaiviu išvogti 
savo žmoną iš Sovietijos.
“New York Times” gavo 

iš savo korespondendo Mas
kvoj žinią, kad rusai tenai 
suėmė Brianą Groverį, ang
lą inžinierių, kuris buvo at
skridęs orlaiviu iš Stokhol
mo išvogti savo žmoną. Jis 
neturėjo nei vizos, nei jokio 

1 leidimo nusileisti Sovietų 
žemėj. Jo orlaivis taipgi 

į konfiskuotas.

Kanados Premjeras 
Pas Rooseveltą.

Tarėsi apie bendrą kanalą 
juros laivams.

Pereitą sąvaitę Kanados

Shenandoahry Buvo 
Užberti 2 laineriai.

Bakunevičius ir Kaminskis 
atkasti da gyvi.

Pereitos pėtnyčios vakare

s iškilmėmis naciai šito inžinieriaus istorija 
vokiečių paminklą, esanti tokia. 1932 metais gį.

Ispanijoj Krito 2,000 
Amerikiečių.

Šį panedėlį Barcelonoj 
buvo paskelbta, kad per vi
są karo laiką Ispanijoj krito

garis iki pasaulinio karo bu- aPie 2,000 amerikiečių, ku- 
vo Vokietijos teritorija, tik ne buvo nuvykę padėti loja- 
pb karo ji teko Lietuvai. Tas Hpmnkrahnp
buvo surišta su Vilnium. Ka
dangi lenkai užgrobė seną 
Lietuvos miestą ir karą lai
mėjusių valstybių ambasa
doriai 1923 metais pripaži
no, kad dabar Vilnius pri
klauso jau Lenkijai, tai lie
tuviai nutarė iš tos lekcijos 
pasimokinti ir užgrobė Klai
pėdos kraštą. Vokiečiai ta
da negalėjo tam1 pasiprie
šinti, ir 1924 metų kovo mė
nesį Tautų Lyga nutarė, kad 
Klaipėda dabar reikia pri
pažinti Lietuvai.”

Tai taip šitas korespon
dentas piešia Klaipėdos rei
kalą iš Londono. Matyt, 
taip dabar į Klaipėdos klau
simą žiuri Chambelraino 
valdžia, kuri palaimino ir 
Čekoslovakijos padalinimą. 
Taigi aišku, kad Chamber
lainas yra pasiruošęs užgirti - . v. . - .. 
Hitlerio ultimatumą ir Lie- Vokiečių Kolonijas 
tuvai.

Gruodžio 11 dieną Klai
pėdos krašte bus seimelio 
rinkimai ir vokietininkai v

listams ginti demokratinę 
respubliką nuo fašistų ir 
klerikalų užpuolimo.

Kiek iš viso amerikiečių 
buvo nuvykę lojalistų Ispa
nijon, tikrai da nėra žino
ma. Barcelonoj esą spėja
ma, kdd nuo 1936 metų 
gruodžio mėnesio iki 1938 
metų pavasario iš Amerikos 
atvyko tarp 3,000 ir 6,300 
savanorių. Jeigu daleisti, 
kad nuvyko apie 6,000, tai 
reikštų, kad vienas iš trijų 
buvo užmuštas, o kiti vei
kiausia sužeisti.

Dabar lojalistų Ispanija 
visus savanorius, kurie da 
išliko gyvi, siunčia namo. 
Armijoj esą da tarp 650 ir 
750 amerikiečių, bet ir jie 
busią greitai atleisti.

Anglai Siūlo Žydams

Afrikoj.
Tarp Londono ir Berlyno 

ėl pagedo santikiai, nes 
tiems rinkimams ruošiasi la- Anglijos valdžia pasiūlė 
bai atkakliai. Lietuviams jie Vokietijos žydams tas kolo- 
net atiminėja balsavimo tei- nijas Afrikoj, kurios prieš 
sės. Pereitą subatą Asso- karą prigulėjo Vokietijai, o 
ciated Press pranešė, kad dabar randasi Anglijos glo-
Klaipėdoj jau įsikūrė uni
formuotų hitlerininkų bri
gada. Jie įsitaisė lygiai to
kias pat uniformas, kaip 
Hitlerio jaunimas Vokieti
joj.

Uniformuotiems Klaipė
dos naciams vadovauja Dr. 
Neumann, tai yra tas pats iš
davikas, kuris už sąmokslą 
atplėšti Klaipėdą nuo Lietu
vos 1935 urėtais buvo nutei
stas 12-kai metų kalėjimo, 
bet pereitą vasario mėnesį 
buvo Smetonos malone pa
leistas.

Dabar Neumannas jau 
viešai ruošia Klaipėdos nuo 
Lietuvos atplėšimą. Jis jau 
išstatė savo kandidatūrą į 
Klaipėdos krašto seimelį ir 
pereitą sąvaitę pareiškė: 
“Pakol Lietuvos apsaugos 
įstatymas ir kiti Kauno val
džios patvarkymai nebus 
Klaipėdos krašte atšaukti, 
patol nebus galimos jokios 
musų derybos su priešu.”

Taigi Neumannas atvirai 
skelbia, kad Lietuvos val
džia yrą Klaipėdos krašto 
priešas, su kuriuo jis atsisa
ko net derybas vesti.

boj. Kai naciai išgirdo apie 
šitokį Anglijos planą, jie 
pasiuto. Jie vis tikėjosi tas 
kolonijas kada nors atsiim
ti, o čia Anglija atiduoda 
jas žydams. Kaip pirma na
cių spauda atakavo Sovie
tus ir Francuziją, taip ji da
bar spiaudo ugnimi j Angli
ją ir Ameriką, kam užtaria 
žydus.

Chamberlainas šį panedė- 
lį pranešė anglų Liaudies 
Rūmams, kad Anglija galin
ti pavesti žydų kolonizaci
jos tikslams apie 10,000 ke
turkampių mylių plotą Bri
tų Guianoj ir maždaug tokį 
pat plotą Tanganyikoj, bu
vusioj vokiečių kolonijoj 
Afrikoje. Sakoma, jog Ame
rikos žydai žada sukelti 
$100,000,000 kapitalo pa
dėti Vokietijos žydams į tas 
kolonijas nuvykti ir tenai 
įsikurti.

SUGAUDĖ PABĖGUSIUS 
KALINIUS.

Iš Rhode Island valstijos 
kalėjimo pereitą sąvaitę iš
truko 6 kaliniai, bet visi bu
vo sugaudyti.
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Šiurpulinga Tragedija 
Baltimores Liet. Šeimynoj

vietų valdžia pakvietusi jį 
pastatyti žibalo pramonę 
Baku apylinkėj. Jis tenai įsi
mylėjo vieną rusę merginą 
ir apsivedė, taip kaip ir kiti 
svetimšaliai technikai. Vė
liau jis išvažiavo Iranan 
prie žibalo šulinių statybos 
dirbti, bet jo žmona liko So
vietuose. Jis norėjo sugrįžti 
prie žmonos,bet Sovietų val
džia jau neįsileido jo. Kai 
moteris norėjo išvažiuoti 
pas savo vyrą, tai ir jos ne
išleido. Taigi dabar Grove- 
ris nuvyko Švedijon, .pasi
samdė orlaivį ir mėgino sa
vo žmoną išvogti, bet pak
liuvo į Sovietų policijos ran
kas. Kuo jis yra Sovietams 
nusidėjęs, kad neleido jam 
legaliais keliais su savo 
žmona susitikti, žinia ne- 
sakZC

Naciai Legalizavo 
Žydų Abortus.

Vokietijoj griežtai yra 
uždraustas abortas ir dakta
rai bei akušerės buna sun
kiai baudžiami už “nelega- 
les operacijas.” Bet pereitą 
sąvaitę buvo teisiama viena 
moteris už padarymą aborto 
žydei, ir teismas ją išteisino, 
pareikšdamas, kad žydėms 
abortus galima-daryt. Teis
mo manymu, tokie abortai 
dagi pageidaujami, nes jie 
apsaugoja nuo žydų “gryną 
arijonų rasę.”

LENKAI ŠAUDOSI SU 
ČEKAIS.

Pereitą subatą Čekoslo
vakijos pasienio sargai su
čiupo gaują lenkų, kurie at
ėję iš Lenkijos pusės platino 
kurstančią propagandą tarp 
rusinu. Čekai pradėjo juos 
šaudyt ir vieną užmušė, o 
kiti pabėgo, palikdami daug 
dinamito. Paaiškėjo, kad 
lenkai norėjo ir Čekoslova
kijos tiltą išsprogdint. Kai 
čekai pradėjo piktadarius 
toliau vytis, tai iš Lenkijos 
pusės į čekus pradėjo šau
dyt. Čekai tada pasitraukė 
atgal.

ŠVEICARIJA NEĮSILEI
DŽIA ŽYDŲ.

Olandija pasiuntė kelioms 
valstybėms paklausimą, ar 
negalėtų jos įsileisti kiek 
žydų, kurie dabar yra veja
mi iš Vokietijos. Buvo už
klausta ir Šveicarija, bet ji 
atsakė, kad daugiau žydų 
įsileisti ji negalinti, nes jų ir 
taip jau perdaug tenai pri
važiavę.

LEWISTONE APKALTIN
TA 21 POLITIKIERIS 

UŽ VAGYSTES.
Lewiston, Me. — Andros- 

coggino kauntės grand džiu- 
rė čia apkaltino 21 politikie- 
rį už vagystes ir kitokias 
suktybes.

premjeras King viešėjo Wa- .Shenandoahry užgriuvo vie- 
■ • ■ .... d na “butlegerių” kasykla ir

užbėrė 50 gilumoj du vyru, 
kurie tenai kasė anglis. Vie
nas jų buvo Mykolas Baku
nevičius, 53 metu amžiaus 
angliakasys, o antras—Juo
zas Kaminskis, 18 metų am
žiaus jaunelis. Susirinkę 
žmonės kasė 40 valandų, 
pakol užbertuosius išgelbė
jo. Juos atkasė tik nedėlioj 
iš ryto. Visi manė, kad jiedu 
bus jau nebegyvi. Bakune
vičius yra senas mainerys ir 
sakosi buvęs jau užbertas du 
kartu prieš tai. Taigi dabar 
jau trečiu kartu jis buvo iš
gelbėtas iš žemės gelmių.

shingtone ir tarėsi su Roose- 
veltu apie St. Lawrence ka
nalo planą. Tas planas rei
kalauja, kad tarp Jungtinių 
Valstijų ir Kanados butų 
padaryta sutartis įtaisyti ju
ros laivams kelią per St. 
Lawrence’o upę ir per Di
džiuosius Ežerus į Jungti
nių Valstijų vidurį, taip kad 
didieji juros laivai galėtų 
pasiekti Detroitą, Chicagą, 
Clevelandą ir kitus didmies
čius. Kadangi toks kelias tu
ri eiti per abidvi valstybes, 
tai reikalingas abiejų susi
tarimas. Šis planas svarsto
mas jau kelinti metai, bet 
iki šiol jis vis negali praeiti, 
nes jam labai priešinasi tur
tingos geležinkelių kompa
nijos. Rooseveltas su Kingu 
sutiko, kad šį planą būtinai 
reikia stumti pirmyn, nes iš 
jo bus labai daug naudos 
taimeriams it biznieriams 
šalies viduje. Pavyzdžiui, 
bušelis kviečių pristatyt tuo 
kanalu iki Atlanto uostų 
kainuos 7 centus pigiau, ne
gu siunčiant geležinkeliais. 
Jei farmerys parduos 1,000 
bušelių, tai jam atliks nuo 
pervežimo. $7Qk00.

Streikas Chicagos 
“Stokjarduose.”

Chicagos “stokjarduose” 
(gyvulių rinkoj) šį panedė
lį sustreikavo darbininkai, 

i kurie priklauso prie CIO 
unijos. Jie reikalauja iš 
kompanijų raštiško kontrak
to, kuris užtikrintų jiems 40 
valandų darbo sąvaitę ir 
621/2 centų per valandą at
lyginimo. Į “stokjardus” šį 
panedėlį buvo suvežta 40,- 
000 galvijų, bet jau nebuvo 
kam juos tvarkyti. Kompa
nijos išleido taimeriams 
pranešimą, kad tuo tarpu 
daugiau gyvulių nesiųstų

v Chicagon. Paskelbus darbi- 
200 Advokatų Prašo ninkams streiką, į gyvulių 
Nuimti Embargo Is- 1<ardus tu°j atv^k° 100 p°- •• • t hnmannponijos Ginklams. 

200 advokatų konferen
cija Washingtone šį pane
dėlį padavė Jungtinių Vals
tijų valdžiai prašymą, kad 
nuimtų embargo Ispanijos 
ginklams ir leistų lojalis- 
tams pirktis karo medžiagos 
Amerikoje. Advokatų ir ju
ristų komitetas savo petici
joj Rooseveltui nurodo, kad 
geriausis būdas užkirsti fa
šizmui kelią į Pietų Ameri
ką, tai neleisti generolui 

Pa. — Netoli Frankui laimėti Ispanijos 
Highlando kaime- vidaus karą. O kad jis nega- 

ly, pereitą sąvaitę keli sla- lėtų tą karą laimėti, tai A- 
vai susiginčijo už kokią ten merika privalo padėti Ispa- 
duobę, kurion nuleidžia- nijos demokratijai ginklais 
mos srutos. Ginčas pasibai- ir maistu.
gė šaudymu su šitokiom pa- Smitho Kolegijos prezi- 
sekom: Andrew Halko ir jo dentas Dr. Neilson pasakė 
sūnūs George buvo nušauti, advokatų konferencijoj, kad 
o John Baliašak, 18 metų Washingtono valdžia uždė- 
amžiaus vyrukas, sunkiai jusi Ispanijos ginklams em- 
sužeistas šruotais į kaklą, bargo Anglijai to reikalau- 
Šaudėsi slovakai iš medžio- jant. Anglijai rupi sustip- 
klinių šautuvų. Kaip rodos, rint generolą Franką, sako, 
visi buvo maineriai. |,jisai. Gi buvęs Berlyne A-

SLOVAKAI SUSIŠAUDĖ.
Hazleton, 

nuo čia,

[jisai. Gi buvęs Berlyne A- 
I mpvil

licmanų.

VYRIAUSIS TEISMAS 
SPRĘS “SIT-DOWN” 

STREIKUS.
Vyriausis Teismas Wash

ingtone sutiko svarstyti oku
pacinių streikų teisėtumą.

Šito prašė Federalinė 
Darbo Santikių Taryba, ku
ri nori gauti vyriausio tribu
nolo opiniją, ar kompaniją 
gali pašalinti savo darbinin
kus už okupacinį (“sit- 
down”) streiką, ar ne. Mat, 
Fansteel Metalurgijos Kor
poracija North Chicagoje 
pašalino savo darbininkus 
už tokį streiką ir Chicagos 
apygardos teismas pripaži
no, kad ji turėjo teisę už to
kį “prasikaltimą” juos pra
šalinti.

merikos ambasadorius Dodd kompanijų 
'norničlčo Vari Antrina \ r o riti zitza .*■ -ŠERMENY- pareiškė, kad Anglija veda 
(“humbugo politiką,” nuduo
dama nežinanti kad Ispani-

ATATURKO
SE UŽTREMPTA 11 

ŽMONIŲ.
Pereitą sąvaitę buvo lai- '-ionT isivelžusi Vokietija 

dojamas nesenai miręs jau- ir ^'.akĮa.\ kuilos. taiP Pat 
nos Turkijos prezidentas ,v®lziasi 11 letV Amerikon. 
Kemalas Ataturkas. Susi- .. ninnmiMi/nc
rinko apie 100,000 turkų 40 r Al? 
paskutinį kartą jį pamatyti! LoĄą GEKlAUblb. 
ir pasidarė toks susigrudi- Į Paskutiniais laikais Ame- 
mas, kad 11 žmonių buvo 
užtrempta negyvai ir kelias- 
dešimts sužeista.

rikoje kapitalistai įsikalbėjo 
sau, kad 40 metų amžiaus

MARSAS ARTINASI PRIE 
ŽEMĖS.

Astronomai apskaičiavo, 
kad dabartiniu laiku Marso 
planeta nuo musų yra “vos 
tik” už 210 milionų mylių ir 
kas sykis lekia vis artyn. At
einančio liepos 26 dieną ji 
busianti jau “visai čia pat,” 
“vos tik” už 361 milionų my
lių. Taigi gal turėsime pro
gos susipažinti su marsie- 
čiais.

MIKAS MATULIONIS 
NUŽUDĖ ŽMONĄ IR 
PATS SUSIPIAUSTĖ.

Abudu buvo labai dievobai
mingi žmonės ir visą “žino
jimą” semdavosi iš bažny

čios ir kunigo.
i Šitokią žinią iš Baltimo- 
rės praneša “Tėvynės” re
porteris. Tragedija įvykusi 
8 lapkričio vakarą. Matulio
nis buvęs nesveikas ir sirgi- 
nėdamas važinėdavo į ligo
ninę gydytis. Jis sirgęs ner
vų liga. Tą vakarą jo sūnūs 
irgi ruošėsi vežti jį, tėvą, li
goninėn. Bet kai išėjęs į ga
ražą pasiimti automobilį, iš
girdęs virtuvėj motinos rik
smą. Atbėgęs virtuvėn sū
nūs pamatęs, kad tėvas tai
ko šautuvu į savo žmoną. 
Trenkė šūvis ir moteris kri
to vietoj negyva. Vaikai tuo
met supuolę tėvą nuginkla
vo, bet tai buvę nelengva, 
nes senis Matulionis nenorė
jęs ginklą atiduoti ir tarp jų 
ėjusi sunki kova, kol šautu
vas buvo atimtas. Kai sūnūs 
numetė šautuvą per tvorą į 
kaimyno kiemą, tai Matu
lionis pagriebė peilį ir kelis 
kartus^ įsūlvrė juo krūtinėn, 
o paskui persipiovė sau ger
klę. Vėliau paaiškėjo, kad ir 
nušautoji jo žmona buvo 
peiliu perdurta. Matyt, pir
ma jis dūrė ją peiliu ir tuo
met ji suriko, o paskui ją 
šovė.

Sunkiai susižeidęs Mikas 
Matulionis buvo' nugaben
tas ligoninėn.

“Tėvynės” reporteris sa
ko, kad Matulioniai buvo 
labai tamsus žmonės, o to
dėl ir labai dievuoti katali
kai. Jokių laikraščių neskai
tydavę ir visuomet sakyda
vę, kad jeigu jiems ko rei
kia, tai juos pamokinanti 
bažnyčia ir kunigas.

Mikas Matulionis esąs 48 
o ye- metų amžiaus, o nužudytoji

DEVYNIEMS CIO ORGA
NIZATORIAMS GRĘS1A

KALĖJIMAS.
1937 metais Lewistone-

Auburne, Me., buvo didelis 
batsiuvių streikas prieš 19

Streiką vedė
CIO. Bet Maine’o valstija)
republikonų rankose, c ___________ , ______ _
publikonai' visuomet gina j0 žmona buvusi 47 metų.
fabrikantus. Todėl prieš 
streikuojančius darbinin
kus buvo vartojamas žiau- 
rjausis teroras, pagaliau bu
vo areštuoti visi CIO orga
nizatoriai ir 9 jų nuteisti ka- 
lėjiman neva už “sąmokslą 
naikinti turtą.” CIO advo-Įę 
katai apeliavo j Vyriausi

ROOSEVELTAS DĖKOJA 
DARBININKAMS.

Važiuodamas per Tennes
see valstiją, prezidentas 
Rooseveltas šį panedėlį su
stojo ties Chattanooga, kur 
2,000 darbininkų stato už
tvanką Tennessee upei pa-'darbininkas jau nenaudin- Teismą Washingtone, bet šį TVnrno-./^Igas. Bet štai, išeina Amen- panedėlį jų apeliacijk buvo ISkusiem? ten d 

kos Legijono samdos biuro atmesta. Taigi išrodo, kad 9 darbininkams urakalba ir 
i direktorius Paul Griffith ir CIO organizatoriai turės sė- a'.
sako, kad toks nusistatymas 
prieš 40 metų darbininkus 
yra labai neteisingas. Jis sa
ko, kad 40 metų amžiaus 
žmogus yra daug geresnis 
darbininkas už 25 metų jau
nuolį, nes jis turi daugiau 
patyrimo, pastovesnis ir pa
klusnesnis, negu jaunas.

dėt kalėjime. Jie nuteisti 
mėnesiams.

C pažymėjo, kad šitas jų dar- 
° , bas yra milžiniškas indėlis 

Amerikos civilizacijai. Jus 
' esat puikiausis pavyzdys, sa
ike jisai, ką gali darbininko 
rankos sukurti.

o

PASIKLYDĘS MEDŽIO
TOJAS MIRĖ MIŠKE.
Pereitą nedėldienį New 

Hampshire valstijos giriose 
buvo rastas negyvas Cedric 
Phelps, 42 metų amžiaus 
■vyras ir 7 vaikų tėvas. Jis 
buvo išėjęs medžioti ir pasi
klydo, tuo tarpu užėjo aud
ra, jį sulijo lietus, po to pa
sidarė labai šalta, ir žmogus 
sušalo.

BARCELONOJ IŠSPROG
DINTA AMUNICIJOS 

DIRBTUVĖ.
Pereitą sąvaitę Barcelo

noj išlėkė į padanges lojali
stų amunicijos dirbtuvė. Sa
koma, kad per neatsargumą 1 
darbininkas išmetęs iš ran
kų bombą ir, nuo to įvyko 
katastrofa. Iš pradžių žinios 
sakė, kad nelaimėj žuvę 400 
žmonių, I 
užginčijo tai, Saiiyuaiiia, | uuii.udiiesis au o i\eu ei vidis , 
kad tik 4 buvo užmušti ir 19 ,7 užsimušė, o aštuntas susi- 
sužeista. žeidė.

AMERIKOJ 4,229,400
ŽYDŲ.

Pagal World Aimana-> Tai yra nepaprastas daly- 
cą, visame pasauly sian- - - - • - - -
dien žydų yra 16,240,000. 
Pagal šalis, daugiausia žydų 
yra Jungtinėse Valstijos^, 
paskui Lenkijoj ir Sovietų 
Rusijoj, būtent:
Jung. Valstijose 4,229,400
Lenkijoj ...........  3,028.800
Sov. Rusijoj.......  2,672,300
Lietuvoj ........... 155,100
Vokietijoj ......... 500,000
Japonijoj ........... 1,000

UŽSIMUŠĖ 7 LAKŪNAI.
Georgijos valstijoj pereitą 

bet vėliau valdžia sąvaitę nukrito armijos 
tai, sakydama, (bombanešis su 8 kareiviais;

kas, kad prezidentas dėkor 
tų darbininkams. Paprastai 
dėkojama inžinieriams ir 
kapitalistams, o darbininkai 
buna pamirštami.
FAŠISTAUPULSIĄ va- , 

LENCIJĄ.
Ispanijos fašistų agentai 

pereitą sąvaitę paskelbė, 
kad dabar gen. Franco ruo- 
šiąs didelį ofensyvą prieš 
Valenciją ir Tarragona, nes 
kituose frontuose jo žygiai 
susmuko. Bet kas ištiktųjų 
ruošiasi ofensyvui, tas savo 
planų iš kalno neskelbia. 
Taigi šitam -fašistų blofui 
negalima tikėti.



Antras Poslapis

i APŽVALGA I
IR ARGENTINOS LIETU

VIAI SUSIRŪPINO SAVA 
ISTORIJA.

“Keleivy” buvo jau rašy
ta, kad laikas jau rinkti me
džiagą Amerikos lietuvių is
torijai. Dabar pasirodo, kad 
rūpinasi savos istorijos 
klausimu ir Argentinos, lie
tuviai. Štai, ką apie tai ra
šo “A. L. Balso” 418 nume
ry tūlas Emilijus P-nas:

“Dėl pirmųjų draugijų Ar
gentinoj jau šiandien žinios 
nesutinka, nes to laiko veikė
jai ne vienodas datas ir vardus 
paduoda. Labai gaila, kad lai
ke gen. Uriburo reakcijos, 
kuomet buvo suteiktas pirmas 
smūgis lietuviškam veikimui, 
nežiūrint ar jie buvo komunis
tai ar ne, žuvo labai daug ar
chyvinės medžiagos: dalis žu
vo ugnyje moterims išsigan
dus, dalis medžiagos buvo taip 
giliai ir paslaptingai paslėpta, 
jog šiandien patys slėpikai ne
randa tos vietos ir greičiausia 
ji žus. O prieš reakciją man 
pačiam teko matyti dargi 
prieškarinių draugijų protoko
lų knygų ir dėl apsileidimo, ne
nukopijavus, šiandien gali būti 
ta medžiaga amžinai žuvusi 
musų istorijai.

“Iš užsilikusių užrašų, kurių 
taip pat daug patiekė minėtas 
K. Undraitis, pasirodo, jog 
bene teisingiausia bus, kad 
pirma lietuviška draugija Bue
nos Airėse susitvėrė 1909 m. 
pradžioje Palermoje dėka Jur
gio Didžionio ir Antano Šmulk
ščio.

“Tų pačių metų (1909) p'a- 
• baigoje tos draugijos skyrius 

buvo įsteigtas Barakuose, kur 
pirmininku buvo Juozas Jure
vičius, sekretorius — Ignas 
Rimkunas ir iždininkas Kazys 
Undraitis. Pirmoji draugija 
buvo pavadinta ‘Lietuvių Dar
bininkų Sąjunga.’

“1910 ši draugija pranyks
ta, nes susijungus pasivadina 
‘Diegu.’ Susivienijimas įvyko 
sausy.

“Trečia iš eilės lietuvių drau
gija įsisteigus Buenos Aires 
mieste buvo Lietuvių Socialis
tų Sąjunga, kuri pradėjo veik
ti 1914 m. Šiai socialistų są
jungai įstatus parašė Kaika- 
ris.

“Ketvirta dr-ja bene bus 
Lietuvių Apšvietimo Draugija 
Pietų Amerikoje, kuri įsistei- 

/ :gė ar 1918 m. ar 1919 m. ir 
' 1928 m. liepos 9 d. persikrikš

tijo į Lietuvių Kultūros Savi
šalpos draugiją.
, “To laiko kalbėtojų buvo ne
maža ir visų nereikėtų pažy 
mėti, bet norisi paminėti Pau- 

’ liną Kytraitę, kuri iš moterų 
tų laikų bene aktyviausia vei
kėja buvo.“

Daug įdomių dokumentų 
iš prieškarinės lietuvių veik
los Argentinoje dar turįs 
drg. Pranas Stalioraitis.

Butų labai gerai, kad ir se
nesni “Keleivio” skaitytojai 
pradėtų rašinėti savo atsi
minimus iš savo kolonijų.

Įdomu ir svarbu butų už- 
rekorduoti šitokie dalykai':

1. Kada duotoj kolonijoj 
įsikūrė pirmutinė lietuvių 
organizacija ir kokio ji bu
vo pobūdžio: pašelpinė, kul
tūrinė, politinė ar kitokia? 
Kas ją organizavo, kas prie
šinosi ir dėl ko? Kiek ji tu
rėjo narių daugiausia, kiek 
turi dabar? Jeigu jos jau ne
bėra, tai kada ji užsidarė?

2. Ar yra jūsų kolonijoj 
salė? Jei taip, tai kas ją pa
statė, kiek ji kainavo ir kas 
ją valdo dabar?

3. Ar yra dabar socialistų 
kuopa? Jei nėra, tai ar buvo 
seniau? Kokie buvo santi- 
kiai tarp socialistų ir kitų 
lietuvių?

4. Ar yra lietuvių bažny
čia? Jei taip, tai kada ji bu
vo pastatyta ir kiek kaina
vo? Ar buvo tarp kunigo ir 
parapijonų smarkesnių ko- 
vy ?. Dėl ko jos kijo ir kas 

jom vadovavo? Tas reikia 
aprašyti kaip galima pla
čiau.

5. Kiek dabar iš viso jūsų 
kolonijoj yra lietuvių orga
nizacijų ir kokios?

6. Ar yra lietuvių profesi- 
jonalų ir biznierių? Kaip jie 
vadinasi?

Svarbu, kad šitokie pra
nešimai butų kiek galima 
tikslesni. Tokiu budu galėtų 

Į susidaryti vertinga musų is
torijai medžiaga.

KAUNO PINIGAI DEMO
RALIZUOJA ARGENTI

NOS LIETUVIUS.
Smetonos valdžia renka 

iš Lietuvos ūkininkų mokes
čius ir siunčia pinigus Ar
gentinon fašistinei propa
gandai skleisti. “Argentinos 
Lietuvių Balsas” sako, kad 
toji propaganda arba eikvo
jami jai pinigai, tai tikra 
“žaizda” tenaitinių lietuvių 
gyvenime. Esą,

“...ta žaizda yra ne kas ki
tas, kaip tos, bereikalingai iš 
Lietuvos siunčiamos lėšos. Jos 
skirsto išeivius į sūnūs ir po
sūnius, jos nupuldo pasišven 
tusių visuomenės darbuotojų 
ūpą ir atstumia juos nuo lietu
vių. Juk ne vienas dėl pašalpi- 
nių paramų ir šelpiamo ele
mento ‘rifu’ mostelėjo ranka ir 
tarė ‘tesižino’.”

Kadangi dabar Argenti
noj lankosi adv. R. Skipitis, 
lietuviškojo fašizmo misio
nierius, tai “A. L. Balso” ra
šytojas siūlo jam tą žaizdą 
pašalinti. Sako:

"Dabar yra proga realiai rei
kalus išspręsti ir panaikinti tą 
nenormalę padėtį, dėl kurios 
nenutylėjimo šabloniškai kal
tinami visuomeninio darbo ru
porai, nepaisant, kas jie bebū
tų ir nežiūrint, kuriai visuo
menės srovei priklausytų.

“Argentinos lietuvių koloni
ja laukia, kad didžio svečio mi
sijos rezultatai taipgi butų di
deli...” 

KAIP PER BAISŲJĮ MA
RĄ KUNIGAI KROVĖSI 

TURTUS.
Anąsyk mes rašėm šioje 

vietoje apie buvusį 1707— 
1710 metais marą Prūsų Lie
tuvoje. Dabar “P. A. Žinios” 
paduoda įdomių faktų apie 
tai, kaip iš tos baisios žmo
nių nelaimės naudojosi “dū
šių ganytojai.” Štai pavyz- 
dis:

“Trempų bažnytkaimyje iš 
533 kaimų 1710 metais 332 
kaimai jau buvo tušti. Juod- 
laukių bažnytkaimis, Draski- 
nėlių ir Grafernort kaimai bu
vo maro visiškai išskinti. Juo-' 
se nebuvo likę nei vieno gyvo 
žmogaus. Maras kiek aprim
davo žiemomis, tačiau atšilus 
ypačiai vasaros karštais mė
nesiais, vėl .pradėdavo skinti 
žmones ‘‘juodoji šiltinė.” Išvi
so maras nuvarė į kapus apie 
150,000 žmonių. Tuščių sody
bų liko: Įsručio apskrityje 
4,620, Ragainės 1,713, Tilžės 
1,307 ir Klaipėdos 871.

“Maras ypačiai skaudžiai 
pradėjo reikštis, kai kaimuose 
labai mažai beliko žmonių ir 
jie nebeturėjo jokio atsparu
mo prieš baisią ligą. Tuščiuose 
pasilikusiuose laukuose gyvie-1 
ji galėjo daryti ką norėjo. Bu
vo tokių, kurie dėl to greit pra
turtėjo. Ypačiai tai darė nau
jai paskiriamieji kunigai. Taip 
'antai Trempų kunigas Fredle- 
ris, kuris čia buvo atkeltas į 
vietą mirusio per marą kunigo 
Reggės, greit čia pasidarė tur
tuoliu. Kadangi aplinkiniai 
kiemai buvo pasilikę tušti, tai 
jis arė tiek laukų, kiek galėjo 
pajėgti. Gyvulių galėjo augin
tis iki valiai, nes visos pievos 
buvo pasilikusios be savinin
kų. Užaugintą deflių jis bran
giai pardavinėjo apylinkių alu
dariams, kurie už jį brangiai 
mokėjo. Be to, jis pats įsistei

gė savo vyno varyklą, kuri jam 
davė gražaus pelno. Nors tada 
ši vieta ir nebuvo turtinga, bet 
minėtasis kunigas čia sukro
vė didelius turtus, kuriuos ta
čiau prašvilpė, nes namiš
kiams nieko nepaliko. Tokių 
vietų buvo ir daugiau. O kiek 
maro nuteriotoj šalyje buvo 
visokių kitokių pasipelnytojų 
ir išnaudotojų. Tačiau visa tai 
buvo užmiršta ir niekas to ne
begalėjo iškelti, nes tikrieji 
krašto žmonės buvo kapuose.”
Vėliau į tuščias lietuvių 

sodybas pradėjo važiuoti 
svetimšaliai net iš tolimų 
kraštų, nes pati Prūsų val
džia kvietė sveikus žmones 
iš kitur. “P. A. Žinios” sa
ko:

“Pirmieji Į Prusą karaliaus 
šaukimą atsiliepė Šveicarijos 
Bazelio ir Berno kantonų gy
ventojai, kurių čia tuojau at
kilo keli šimtai šeimų.”

Bet daugiausia Prūsų lie
tuvių nelaime pasinaudojo 
Oldenburgo, Viurtembergo 
ir Zalcburgo vokiečiai, ku
rie pradėjo plaukti būriais į 
tuščias lietuvių sodybas nuo 
1724 metų ir plaukė per ke
lis metus.

V

Šios Gražios Lempos

TIKRAS 
BARGENAS

PAS JŪSŲ

Edison Shop
Užžiebkit Gcrj šviesą Geram Matymui.

(taipgi ir senesnes akis apsaugok) 

su PRITAIKINTA ŠVIESA Jus MAMBOSE!
Jūsų akys dirba sunkiai kožną minutę budėji
mo laiku. Skaitymas, mokymos, žaidimas ir 
siuvimas—įtempia jūsų akis neturint tinkamai 
PRITAIKINTOS ŠVIESOS. Pilnai šviesos vi
sose vietose . . . suteikia akims smagumą. Ir 
lengva Pritaikytą šviesą Jūsų namuose turėt, 
nes galit pasirinkti iš labai puikių lempų ... ir 

kaip mažai kainuoja! Užeikite 
DABAR ir peržiūrėkite jas!

A K,T B^E Model|

" TIK $4.95 PORA! Dvi šios pražios lempos 
mažiau kainuoja negu jus manėt mokėt uz 
viena. Abi turi tikrą alabaster pastatą (pa
sirinkit iš tų dviejų artistiškų modelių) su 
baltais šilko danjrais buirno ir varpo mo
deliuose.
TIK $8.95! Pasirinkit dvi iš 6-šių I. I- S. 

* Aslos Lempų- Šeši skirtinei šviesos stipru
mai, kožnoi lempoj! Galit nustatyt mlc 
šviesa. Puikiai brūžuotas bronr.o baigtos 
pastovas ilgam laikvmui. Didelė parchment 
uždanga. (Tikro ŠILKO ranku darbo už
danga tik $1.00 brangiau). Nepraleiskue 
šių bargenų!
Pamatykit Musų Parodą Kitų Gražių T.em- 
pų... visų kainos žemos, net sunku apsalo •

KELEIVIS, SO. BOSTON

Vėliausios Žinios 
Iš Lietuvos.

(Per Liet. Konsulato New Yorke.)

i Klaipėdos vokietininkai de
monstruoja savo galią.
Klaipėda. — Direktorija 

atleido keturis lietuvius mo
kytojus. Seimelio rinkimų 
komisija pripažino Kariuo
menės Teismo Apeliacinių 
Ri mų baustiesiems rinkimų 
teises. Neatsižvelgdama pa
sekmių, Direktoriia rengia

usi išleisti patvarkymą vieto- 
■ je Gubernatoriaus vetuoto 
j įstatymo kovai su bedarbe. 
Iš lietuvių ir toliau atiminė
ja pasus, o buvusius Neuma- 
no bylos kalinius skiria pa
reigūnais. Klaipėdos žydai 
įuošiasi apleisti kraštą, įieš
ko Kaune butų bei patalpų 
krautuvėms ir įmonėms. 
Lapkričio 4 d. Rusnėje de
monstravo vokietininkai, 
kurie traukė abu vokiečių 
himnus.

Nauji įstatymai.
Kaunas. — Seimas pri

ėmė akcinių bankų įstatymo 
pakeitimą. Pavardžių atlie-

tuvinimo įstatymo svarsty
mas atidėtas Igii groudžio 1 
dienos.

KAIP KAS MAN ŠIANDIEN
IŠRODO. — CH. PUŠYNAS. —

tflOOKLYNO LVokietininkai smarkiai ruo
šiasi Seimelio rinkimams.

Klaipėda, lapkričio 15 d. 
—Seimelio rinkimams vo
kietininkai ruošiasi su. lig- 
šiol nebūtu jėgų įtempimu. 
Prieš rinkimus numatoma 
dar tūkstančiui lietuvių 
atimti pasus. Į rinkikų sąra
šu? neįtraukta daug lietu
vių. Organizuotos grupės 
užpuldinėja lietuvius mok
sleivius ir net mergaites. 
Klaipėdos Miesto savival
dybė pranešė, kad sklypus 
namams statyt gaus tik išgy
venę mieste daugiau kaip 
15 metų. Direktorija lapkri
čio 12 d. išleido politini pa
liepimą darbui • tvarkyti, 
varžantį lietuvius darbinin
kus Klaipėdoje.

Profesorius Tamošaitis 
atsistatydino.

Kaunas.—Šiomis dieno
mis iš Visuomeninio Darbo 

'Valdybos atsistatydino ge- 
■ neralis sekretorius prof. Izi
dorius Tamošaitis.

Amerikoje laukti rinki
mai jau praėjo. Prieš rinki
mus buvo tikėtasi, kad New 
Deal šalininkai laimės. Bet 
apsirikta, jie pralaimėjo. 
11 valstijų išsirinko guber
natorius, kurie yra priešingi 
Roosevelto naujajai daly
bai. Jugtinių Valstijų Kon
grese ir Senate republikonai 
laimėjo daugiau vietų negu 
demokratai šiuose rinki
muose. Kaip kas vistiek ma
no, kad “laimėjo” progre
sas... (Republikonai gavo 
(Kongrese daugiau vietų ne- 
jgu pirma turėjo, bet jie ne
gavo daugiau už demokra
tus. Rinkimus vistiek laimė
jo demokratai.—Red.)

New Yorko valstijoje, be- 
manevruodami darbiečiai su 
republikonais, prakišo pen- 
kius assemblymenus. Tiesa, 
Amerikos Darbo Partija iš
gelbėjo Lehmaną, paduo
dama už jį 341,853 balsus. 
Jeigu ne Darbo Partijos bal
sai, tai republikonų kandi
datas E. Dewey butų nusi
nešęs Lehmaną. Iš buvusių 
penkių assemblymenu 17- 
tame New Yorko County 
distrikte ant Am. Darbo 
Partijos tikėto išrinktas O. 
Garcia-Rivera. Kituose dis- 
triktuose kad ir buvo pada
rytos kombinacijos su re
publikonais, jos išėjo repub
likonų naudai. O kur buvo 
pastatyti darbiečiai kandi
datai ir buvo manoma gauti 
republikonų balsus, tai ten 
laimėjo demokratai. Taigi 
išrodo, kad republikonai 
“dubalkrosino” darbidčius. 

Vietoje balsuoti už darbie- 
čius, kaip buvo sutarta, jie 
atidavė savo balsus už de
mokratus. Darbiečiai savo 
sutartį išlaikė ir užtad repu
blikonai gana daug pasiva
rė į priekį. Bet iš to menka 
nauda A. D. Partijai.

Tiesa, dabar A. D. P. va
dai jau pamatė, kad per
daug plačiai buvo daromos 
tos kombinacijos. Norėta tik 
pasiekti valdžioje vietų, o 
nesistengta pakelti Ameri
kos Darbo Partijos prestyžą 
masių akyse. Dėdamiesi vie
nur su demokratais, kitur su 
republikonais, vadai sude- 
moralizavo šimtus tūkstan
čių darbininkų.

Tiesa, Komunistų Partija 
surinko1 savo kandidatui I. 
Amteriui apie šimtą tūks
tančių balsų. Socialistai 
šiuose rinkimuose nupuolė 
perpus, negu du metai atgal 
gavo. O jie nupuolė todėl, 
kad Norman Thomas kalbė
jo radikališkai. Komunistų 
partija šaukė už naują Roo
sevelto dalybą, už Lehmaną 
už kitus liberališkus demo
kratus ar republikoiius. Nor
man Thomas darė kaip tik 
atbulai. Jis smerkė tokius 
Lehmanus, Polletes ir jiems 
panašius sakydamas, kad 
pas juos nėra jokio libera
lizmo, kad jie yra demokra
tų partijos mašinos žmonės 
ir daugiau niekas! Suimant 
rinkiminės kampanijos o- 
balsius, gauni išvadą, kad 
Amerikos žmonės neina kai- 
ryn, ir todėl kairiomis savo 
kalbomis Ncgman Thorrtas 
jų nesužavėjo. Komunistai 
pasidarė daug dešinesni, ir 
todėl gavo daugiau balsų. 
Jeigu Komunistų partija bu
tų kalbėjusi apie proletaria
to diktatūrą, apie sovietinę 
Ameriką, tai klausimas, at
būtų gavusi nors tiek balsų, 
kiek gavo Norman Thomas.

Vot, iš čia -ir reikia mums 
mokintis apie Amerikos 
žmonių politinį supratimą. 
Mums, komunistams, 20 me
tų atgal išrodė, kad ryt-po- 
ryt Amerikoje masės eis ant 
barikadų už sovietų kūri
mą. O dabar pasirodo, kad 
toms masėms net paprastas 
liberališkumas yra per kai
rus. O ką jau kalbėti apie so
vietų tvarką čia Amerikoje! 
Jeigu šiandien komunistai

No. 47. Lapkričio 23 d., 1938 m.

fy. 17. Lapkričio 23 d., 19;

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRA

suliberalėjo, jeigu jie iš kai
rės pasuko į dešinę, tai 20 
metų pamokos visgi juos šio- 
to pamokino ir jie jau nebe
sako: “Mes esame revoliuci
jos avangardos ir vedame 
mases į mūšį už pergalę.” 
Vietoj būti revoliucijos 
avangarde (priešaky), pasi
rodė, kad naudingiau būti 
demokratiško ir republiko- 
niško liberalizmo vuode- 
goj...

Kinijoj gali įvykti smar
kių mušiu su japonais, pasi
traukus kinams iš Hankau į 
Hunano provincijos pietus. 
Japonai užėmė Kantoną, 
per kurį kiniečiai gaudavo 
ginklų iš užsienio. Kinai ma
no, kad dabartinis Francu- 
zijos premjeras Daladier 
bet kurią dieną gali uždaryt 
(jau uždarė.—Red) Indo- 
Kinijos sieną, per kurią Ki
nija gaudavo šiek tiek ka
riškų ginklų. Tad pasitrau
kus kiniečiams į Hunano 
provinciją, arčiau prie iš
orės Mongolijos, Čiang Kai- 
šekui tenka daugiau remtis 
raudonąja Aštunto ruožto 
armija. Ir tik lieka vienas 
3,000 mylių kelias ginklus 
pristatyti automobiliais. Ki
nijos generalinis štabas pa
reiškė kartu su Čiang Kai- 
šeku, kad jie dabar priklau
so išimtinai nuo Sovietų Ru
sijos paramos.

Kiek vėlesnės žinios pra
neša, kad šimtas įvairių tan
kų jau pribuvo iš Sovietų 
Rusijos į Kiniją. Sunkiosios 
ir lengvosios artilerijos vie
netai taip pat pasiekė rei
kiamą vietą. Amerikos avia
cijos ' instruktoriai skubiai 
įuošia Kinijos lakūnus, mo
kina juos valdyti Sovietų 
gamybos orlaivius. Šimtai 
pribuvo iš Sovietų Rusijos 
karininkų, karių įnėjo į Ki
nijos generalinį štabą pata
rėjais, ojeiti pradėjo mokin
ti Kinijos naujokus. Iki šiam 
laikui Ciang Kaišekas vis 
vengė stoti į mūšį su mecha
nizuota Japonijos armija, o 
daugiau traukėsi ir mušė 
priešą partizaniškais ‘už
puolimais. Dabar manoma 
atsiimti prarastą Kantoną iš 
Japonijos ir atsidaryti kelią 
į anglų uostą Hongkongą. 
Ar tas pavyks kinams pada
lyti, tai trumpoje ateityje 
mes pamatysime. Bet butų 
gerai, kad japonams tektų 
kietos^ąriškos kumščios pa
ragauti, tada gal jiems atsi- 
norėtų ’Kiniją užimti.

—r—

Nuo rugsėjo pradžios,, Is
panijos fašistų vadas Fran
co pradėjo grūstis prie fib
ros upės, kad atsiimti pra
rastas liepos mėnesy pozici
jas. Per tą savo ilgą su trum
pom pertraukom ofensyvą 
jisai pratado 70 tūkstančių 
(lojalistų valdžia sako, kad 
jis prarado 100,000.—Red.) 
savo kareivių ir lojalistų'iš 
Ebros paupio dar kol kas 
neišmušė. Tiesa, jis užėmė 
kelias kalvas, bet palyginus 
su tuo, kiek jam tos kalvos 
kainavo, tai galima pasaky
ti, kad tas jo žygis virto jam 
nelaime.

SegTO zonoj ofensyvą 
pradėjo lojalistai prieš fa
šistus kaip tik tuo metu, kaip 
fašistai ėmė juos spausti Eb
ros paupy. Abiejuose fron
tuose eina žiaurus mūšiai. 
Generolas Franco sudėjo į 
mūšio vietas viską, ką jis tu
rėjo geriausio, bet Ispanijos 
respublikos gynėjų nesulau
žė nei moraliai, nei fiziniai. 
Jeigu ne Anglijos ir Francu- 
zijos šunvuodegavimas faši
stams, tai lojalistų laimėji
mas butų užtikrintas.

Lietuvių Socialistų 19 
pos bankietas.

S
Lapkričio 12, buvo / 
likos Lietuvių Piliečių 1 
to name Lietuvių Sočia 
15 kuopos bankietas. ' 
ų vakarą Brooklyne 1 

bent keli lietuvių part 
jai, bet buvo nemažai i 
jhj, kurie dalyvavo ir si 
išiŲ baliuje. Žinoma, ji 
įėjo būti ir daugiau...

F. Vaitukaitis atidarė 
tiro programą ir pak’ 
i Strazdą už vakaro v 
I Jis iššaukė pirmia 
jetuvių Socialistų Są 
je 19 kuopos narius 
o kelius žodžius į vak; 
liautojus. J. Glaveckas: 
Ulboje nurodinėjo, ka< 
įilimo Lietuvių Sočia 
Sąjungos, jiems pris 
daug ko pernešti, dauį 
ferkęsti ant savo pečių, 
nunistai puolė mus, sak 
Glaveckas, visur ir i 
kiom priemonėm. Po 20 
t) dalykai pakitėjo. R 
feijos, kurių tada buv 
kėusi, neįvyko. Real 
Europoje pradėjo siaus 
Šluoti kas progresyviška, 
sjcialistiška, kas komi 
šika. Pačių komunistų 
irgi netaip jau gera, 1 
ko kas sau įsikalbi 
Šiandien jau mes galime 
įkvėpti ir pamąstyti ; 
augiau narių į musų ku 
mimo. Daugiau reikia i 

’ i plačiose darbininkų 
ėe, nes ideališkai, juk 
lovą laimėjome. Ką mes 
kėme prieš 20 metų tam 
gal, beveik viskas pasir 
teisybė.

A. Žilinskas, senas Li 
vių Socialstų Sąjungos 
kėjas, savo trumpoje ka 
je palinkėjo socialistų 
kuopa augti ir bujoti. 
Tiškus nurodinėjo, kad r 
šiandien kiek ir menke 
parengimas, bet socialis’ 
Iasia nesulaužoma da 

įkuose. Ji gyvuos, rikt 
I P. Tiškus.
J. Žaltys, senas Lieti 

Socialistų Sąjungos ve: 
js, nurodinėjo, kad auc 
jrieš socialistus ir sočia 
aą jau praėjo. Jis rag 
daugiau kuopą veikti ir 
ta lemta jai išaugti iki: 
šimtų narių, kaip ji kad; 
tao. ' i

J. Buivydas, J. Karmai 
Kaučiukas, P. Atkočaiti

ūgųnas palinkėjo Lii 
Socialistų Sąjungos

L

pai ko geriausio pas 
ūmo ir padėkojo gasp; 
sems už skanią vakarien

J. Stilsonas ir Burke 
Jewarko, N. J., savo kai 
pažymėjo, kad ir jie k 

kovojo prieš socialis 
ia ir jiems atrodė, kad 
dalistai yra tas užtva 
tais kliudo prieiti prie 
balistinės visuomenės, 
(penimas pertikrino i 
levieną ir ne du, bet širr 
šlakstančius, kad tai b 
klaidingas įsikalbėjin 
les šiandien galime tik 
rreikinti socialistus, kad 
sulaikė savo principui 
fivo nusistatyme!
Prakalbų tarpais, V. T: 

tatė ir jos brolis sudain; 
taliatą solo ir duetų. “Či 
'IĮ karalienė,” p. Atko< 
fale, sudainavo porą į 
įiiĮ liaudies' dainelių. Vii 
tadžiu, socialistų banke 
Pavyko.
Gaspadinės: Vaitukai 

tė, Glaveckienė ir dar 
ta, kurių vardų nepame 
Priruošė puikią vakarie 
tans garbė už tai!

žmogaus prigimtis visuomet 
buvo ir tebėra—siekti kito žmo
gaus piningų. Sekretorius Ickes.

Politikoje kerštas nekuomet 
neapsimoka. James A. Farley.

Elzbietos Zizienes vardui

Lapkričio 12, Maspe 
lietuvių Amerikos Pilie 
Kliube, 60-39 56 Drive, 
ro Elzbietos Zizienės v 
būvių paminėjimas. Abi 
Zizai yra labai rimti žr
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pos bankietas.
Lapkričio 12, buvo Ame

rikos Lietuvių Piliečių Kliu , 
bo name Lietuvių Socialistų 
19 kuopos bankietas. Nors 
tą vakarą Brooklyne buvo 
bent keli lietuvių parengi
mai, bet buvo nemažai žmo
nių, kurie dalyvavo ir socia
listų baliuje. Žinoma, jų ga
lėjo būti ir daugiau...

F. Vaitukaitis atidarė va
karo programą ir pakvietė 
St. Strazdą už vakaro vedė
ją. Jis iššaukė pirmiausia 
Lietuvių Socialistų Sąjun
gos 19 kuopos narius tarti 
po kelius žodžius į vakarie- 
niautojus. J. Glaveckas savo 
kalboje nurodinėjo, kad po 
skilimo Lietuvių Socialistų 
Sąjungos, jiems prisiėjo 
daug ko pernešti, daug ko 
perkęsti ant savo pečių. Ko
munistai puolė mus, sako J. 
Glaveckas, visur ir viso
kiom priemonėm. Po 20 me
tų dalykai pakitėjo. Revo
liucijos, kurių tada buvo ti
kėtasi, neįvyko. Reakcija 
Europoje pradėjo siausti ir 
šluoti kas progresyviška, kas 
socialistiška, kas komunis
tiška. Pačių komunistų saly 
irgi netaip jau gera, kaip 
buvo kas sau įsikalbėjęs. 
Šiandien jau mes galime at
sikvėpti ir pamąstyti apie 
daugiau narių į musų kuopą 
gavimo. Daugiau reikia dar
bo plačiose darbininkų ma
sėse, nes ideališkai, juk mes 
kovą laimėjome. Ką mes sa
kėme prieš 20 metų tam at
gal, beveik viskas pasirodė 
teisybė.

A. Žilinskas, senas Lietu
vių Socialstų Sąjungos vei
kėjas, savo trumpoje kalbo
je palinkėjo socialistų 19 
kuopai augti ir bujoti. P. 
Tiškus nurodinėjo, kad nors 
šiandien kiek ir menkesnis 
parengimas, bet socialistinė 
dvasia nesulaužoma darbi
ninkuose. Ji gyvuos, riktelė
jo P. Tiškus.

J. Šaltys, senas Lietuvių 
Socialistų Sąjungos veikė
jas, nurodinėjo, kad audros 
prieš socialistus ir socializ
mą jau praėjo. Jis ragino, 
daugiau kuopą veikti ir vėl 
bus lemta jai išaugti iki 3, 4 
šimtų narių, kaip ji kadaise 
buvo. i

J. Buivydas, J. Harmanas, 
Kriaučiukas, P. Atkočaitis ir 
J.;.Ąųgunas palinkėjo Lietu- 

'Vių* •Socialistų Sąjungos 19 
kiiopai ko geriausio pasise- 

. kimo ir padėkojo gaspadi- 
nėms už skanią vakarienę.

J. Stilsonas ir Burke is 
Newarko, N. J., savo kalbo-

ganizacijose padirbėti. Tad 
nedyvas, kad Zizienės var
dadienio paminėti susirinko 
150 draugų ir draugių. Jai 
linkėjo daug metų gyventi 
ir darbuotis.

Worcesterio Žinios.
Pageibta Antano Mazurkos 

atmintis.
20 d. laukričio Worceste

ry buvo Antano Mozurkos 
atminčiai pagerbti susirin
kimas. Antanas Mozurka 

į žuvo kovo i už Ispanijos liau-
Maspetho Lietuviu Piliečių (l>. ir Ji? buvo

H . ii ‘ užmuštas 11 d. vasario siu Kliubo veikla. , ,metų./ Nors jau senai buvo 
Maspetho Lietuvių Pilie- žinoma, kad Antanas yra 

čių Kliubas jau gyvuoja ga- žuvęs, bet kuomet tarp An
na daug metų. Bet jo gyva- tano tėvų ir komunistų buvo 
vimo laikotarpiai gana įvai- pablogėję santikiai, tai iki 
ius. Keli metai atgal jis bu- šiol nieko nedaryta. Antano 
vo lyg ir apmiręs. Bet pa
ėmus pirmininko vietą P. J. 
Šlapikui, o sekr. vietą K. B. 
Kriaučiunui, Kliubas pradė
jo atsigauti. Užpernai Kliu
bas persikėlė į naują ir erd
vesnę vietą. Dabar turi gra
žią svetainiukę ir 200 suvir- 
šum narių. Jau turėjo kelis 
parengimus, kurie visais at
žvilgiais pavyko. Visi nariai 
dabar džiaugiasi, kad Mas
petho Kliubas f ' _ 
žingsnio žengia pirmyn. 
Ura, už Maspetho Kliubą!

Angelų karalienės parapijos 
jubiliejaus banketas.

Lapkričio 13 buvo Grand 
Paradise didėjėje svetainė
je suruoštas Angelų karalie
nės parapijos auksinio jubi
liejaus banketas. Bileto kai
na buvo $2.50. Pagal šiuos 
blogus laikus, tai gana aug- 
šta kaina, bet į banketą su
plaukė virš 600 žmonių. Tas 
parodo, kad lietuvių katali
kų dar gana daug yra, jei 
toks gražus būrys jų daly
vavo savo parapijos banke
te.

Išleistuvių sąsiuviny, An
gelų karalienės parapija mi
ni, kad per 50 metų savo gy
vavimo ji turėjo visokių die
nų, visokių nesusipratimų. 
Bet’ tie nesusipratimai, tie 
nesmagumai buvo nugalėti 
ir šiandien minint 50 metų 
sukaktį galima pažymėti, 
kad iš Angelų karalienės 
parapijos tapo įšventinta 16 
lietuviškų kunigų! (Gana 
graži dykaduonių armija.)

Dabartinis kun. Juozas A. 
Aleksiunas, kuris klebonau
ja Angelų karalienės para-- 
pijoje, yra smarkus ir kruop
štus klebonas. Jam pavyko 
senus parapijonus pritrauk
ti atgal prie parapijos. Jis 
pats šioje parapijoje gimęs 
ir augęs ir tuom labai di
džiuojasi. Jo vargonininkas 
F. Dulkė turi nevisai mažą 
chorą. Taip pat yra parapi
jos berniukų nevisai mažas 
benas. Turi ir kadečių mer
gaičių kuopą. O ką jau kal
bėti apie gyvojo rožančiaus

tėvai yra daug diibę “Lais
vei” ir komunistiniam judė
jimui, todėl reikėjo pagerb
ti netik sūnų, bet ir tėvus.

Žmonių susirinko apie 
400. Susirinkimas pradėta 
šviesų užgesinimu ir trimito 
šaukimu į karą. Velionio 
Antano paveikslas buvo 
apvestas juodu kaspinu ir 
apšviestas tam tikra šviesa. 
Visa tai labai sugraudino 

žingsnis po susirinkusius. Toliau padalė 
liūdną įspūdį duetas Jono 
Sabaliausko ir Vaclovo Tu- 
manio, kurie sudainavo ko
voj kritusioms tris dainas. 
Dvi dainas sudainavo di
džiulis Aido choras.

Kalbėjo kelių draugijų 
atstovai, pagerbdami Anta
no atmintį ir išreikšdami jo 
tėvams užjautą. Be to, kal
bėjo sugryžęs iš Ispanijos 
sužeistas Juozas Sakalaus
kas, prašydamas aukų su
žeistiems amerikiečiams ir 
Ispanijos liaudžiai.

Trumpai kalbėjo R. Mi- 
zara iš Brooklyno apie a. a. 
Antano Mozurkos biografi
ją ir jo garbingą mirtį. Už 
visus dąugiausiai kalbėjo 
pirmininkas. Aukų surinkta 
65 doleriai. Stambesnė auka 
buvo iš So. Bostono—11 do
lerių. Gauta trįs telegramos 
tėvų užjautai.

Išnešta dvi rezoliucijos, 
viena-‘kad S. V. nuimtų em
bargo nuo Ispanijos, o antra 
kad S. V. išreikalautų lais-
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se pažymėjo, kad ir jie kitą- brigada! Vienu žodžiu, kun. 
syk kovojo pries socialistus, j. X. Aleksiunas turi kuo
nes ir jiems atrodė, kad so
cialistai yra tas užtvaras, 
kuris kliudo prieiti prie so
cialistinės visuomenės. Bet 
gyvenimas pertikrino mus 
nevieną ir ne du, bet šimtus 
ir tūkstančius, kad tai buvo 
klaidingas įsikalbėjimas. 
Mes šiandien galime tik pa
sveikinti socialistus, kad jie 
išsilaikė savo principuose, 
savo nusistatyme!

Prakalbų tarpais, V. Tam- 
kiutė ir jos brolis sudainavo 
keliatą solo ir duetų, “čigo
nų karalienė,” p. Atkočai- 
tienė, sudainavo porą gra
žių liaudies dainelių. Vienu' 
žodžiu, socialistų banketas 
pavyko.

Gaspadinės: Vaitukaitie- 
nė, Glaveckienė ir dar ke-' 
lios, kurių vardų nepamenu, I 
priruošė puikią vakarienę.1 
Joms garbė už tai!

Elzbietos Zizienės varduvės.
Lapkričio 12, Maspetho 

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliube/60-39 56 Drive, bu-; 
vo Elzbietos Zizienės var- ( 
duvių paminėjimas. Abudu 
Zizai yra labai rimti žmo-

Didelio Ginčo Vadai.

Iš kairės čia matome G. Harrisoną ir A. F. Whitney, kurie 
vadovavo gelžkeliečių ginčui su gelžkelių kompanijomis. 
Kompanijos buvo nutarusios numušti savo darbininkams 
15 nuošimčių atlyginimo ir dėl to apie 1,000,000 geležke- 
liečių buvo nubalsavę streikuoti. Bet įsikišo Roosevelto 
valdžia ir privertė kompanijas palikti darbininkų algas 
kaip yra. Dėl to išvengta didelio streiko.

LAWRENCE, MASS.
Darbai, politika, Kliubo 

valdybos rinkimai.
Šiuom laiku čia darbai 

žymiai pagerėjo. Bet tas ne- 
, , . .-. - . įtiekia, kad išnyko bedar-ras yla perdure savo tėvui, biu armija Buvis kiek page- 

cut i IriwiQ film ip miro I . 1 *->

Neregys lenkas nudurė 
savo tėvą.

19 d. lapkričio prie 13 
Segei st. įvyko žiauri trage
dija: lenkų tautybės John' 
Wieczek, aklas 36 metų vy- i 
i y’* :
širdį, kuris tuoj' ir mirė. Tė
vas turėjo 65 metus ir susi-
barė susunum dėl svaigi- du savaitėi. 
nariniu n-črimn . *- . **nancių gėrimų.

Apvogė Petro Ješinsko 
siuvyklą. iauis.u;

Iš 17 į 18 d. lapkričio fiaus,

rėjo tik tų, kurie pirmiau te
dirbdavo po 10—20 valan- 

Kad ir pagerė
jus darbams, darbas gauti 
labai sunku, ypač jauniems, 

I nemokantiems darbo, ir su
laukusiems senesnio am- 

, išskiriant audėjus.
Prekybos Butas džiaugia- 

kad prekyba pakilusi;
Worcestery apvogė Petro 
Ješinsko rūbų dirbtuvę. Už gj 
apie 2,000 dolerių drabužių beį žiūrint į darbininku ai-
išnešė. Dalį drabužių sura
do ant 11 Gold st., kur su
ėmė ir vieną vagį, Paul Dris- 
eoll’ą, 25 metų.

Vargo Sūnūs.

gas, tai jos da labai žemos. 
Čia nesimato jokio pakėli
mo.

O darbininkai snaudžia, 
kad ir turėdami uniją. Bet 
darbdav i a i nesnaudžia. 
Plėsdami savo pelnus, jie vis 
daugiau mašinų užkrauna 
savo darbininkams 
rėt. Ypač sunku

LEWISTON, ME.
Bostoniečių dainininkų 

koncertas.
Atvykę iš South Bostono, i , t. - 

vės Vokietijos katalikams, drg. Ig. Kubiliūnas ir p-lė|' ęyliuose- 
'žydams (ir jų rabinams ir Ona Baltru; 11 lapkričio da-• 
kunigams). Prieš paskutinę vė musu kolonijai koncertą. .I, . ” L d J . - u"‘s. \syviski žmones nusiminę re- 
.rCZOllUClJQ ClUU^eilS ZUlZe- f-nvf molnmi’__ T_1’l_____ l_i___ ________
jo, sakydami: “Kuomet So
vietai Rusijoj persekiojo ku
nigus, rabinus ir popus, tai 
taip reikėjo, o kuomet Vo
kietijoj tuos veltėdžius pa
spaudė, 
jam...”

tai mes protestuo-

CLEVELANDO ir AP1ELINKES ŽINIOS
j Kur vyras, tai ne moteris.
1 Pasirodo, kad kai kam 
nėra aišku, kas per vienas 
yra musų Čalis — vyras ai 
moteris? Pagal jo kalbos, 
tai ir mums vietiniam- atro
do, kad jis yra moteris. Ne- 
kurie sakiniai jo raštuose 
skamba moteriškai. Bet mes, 
artimesni jo kaimynai, tvir
tinant, kad čalis yra vyras, 
nes apsirengęs vyriškom 
drapanom ir išrodo kaip vy
ras. O kad jis kalba kaip 
moteris, tai jau čia kalta lie
tuvių gramatika, kuri reika
lauja kitokių formų vyro 
kalbai, ir kitokių moteriškės 
kalbai. Nors Karpius laiko 
save lietuvių kalbos žinovu, 
net rašytoju ir už savo lietu
vybę turi Smetonos medalį, 
tačiau skaitydami jo raštus 
mes dažnai galėtume ir vai
ku ar mergaite pavadinti. O 
vis dėl to jis nešioja vyriš
kas kelines ir barzdą sku
tasi.

Jiems rupi tik Smetona, o 
ne Lietuva.

Musų miesto fašistų laik
raštis tvirtina, kad Lietuvai 
nėra pavojaus iš Hitlerio 
pusės ir ne reikia nieko rū
pintis. Jis sako, kad Smeto
na su savo štabu viską kuo- 
geriausia sutvarkysiąs. Kad 
tik jis nesusitvarkytų taip su 
naciais, kaip “susitvarkė” 
su lenkais, išsižadėdamas 
Vilniaus. Mano manymu, 
dabar kaip tik laikas apie 
tai rūpintis, nes palaukus 
gali būti per vėlu. Atrodo, 
kad karšti tautininkai apie 
Lietuvos likimą mažai rūpi
nasi. Jiems tik rupi Smeto
nos likimas, o ne pačios Lie
tuvos ateitis.

prižiu-
karšimo

Progre-

pasigirti, tad nenuostabu, 
kad kiti kunigai jam pavydi 
tos angeliškos laimės.

Vytautas Katilius.

Mirė M. Degutienė.
13 d. lapkričio mirė Mar- 

gareta Degutienė, 46 metų 
moteris; paliko nuliūdusį 
vyrą Antaną Degutį, dukte
rį Oną ir sūnų Walteri. Ve
lionė prigulėjo prie dauge
lio laisvųjų draugijų ir buvo 
stipri laisvamanė. Bet išly
dint iš namų ir prie kapo 
svetimtautis kunigas pasa
kė per daug dievotas kal
bas. Tai lyg ir netinka pro
gresuojantiems žmonėms.

Čilės Fašistai.

Čia parodyti du suimti Čilės respublikos fašistai, kurie ne
senai norėjo tenai nuversti respublikos valdžią. Nuėmus ši
tą paveikslėlį, abudu jie buvo sušaudyti.

Kubiliunas turi malonų publikonų laimėjimais. Kaip 
baritono balsą ir musų pub- visur, taip ir čia buvo veda- 
Jikai labai' patiko, kuomet ma didelė agitacija Bepar- 
jis dainavo lietuvių mėgsta- tvvės Lygos 
mas daineles. p

P-lė Baltrus yra čia girnų-1 Bet didžiuma balsuotojų pa- 
si mergaitė, bet jinai yra pa- sirinko republikonus ir tu- 
mylėjusi savo tėvelių kultu- Um su tuom faktu susitaikyt 
lą ir neužmiršta lietuvių. Jos Tik man U 
soprano balsas visuomet pa- tūlų žmonių, 
tenkina publika. P-lė Balt- ką daro jų dešinė ir ką daro 
rus yra gerai žinoma ir tar- kairioji ranka. Aš turiu min- 
pe amerikonų, nes ji pri-'ty vieną korespondentą iš 
klausė prie jų muzikalių So. Bostono, kuris “Naujoj 
klubų. i Gadynėj” pasmerkė A. Bim-

Abiem artistams publika ir. ki.tu? l«>muništus, kam 
kėlė dideles ovacijas ranku įle ™"e,tlem.ok‘a£ 
plojimu ir daug sykių iššau
kė dainas atkartoti.

Pianu judviem pritarė 
Ona Degutaitė iš Rumfordo, 
taipgi jauna ir gabi mergai
tė.

Koncertas buvo sureng
tas ALDLD pastangomis. 
Vakaro vedėju buvo drg. 
Mikolas Bironas.

Lewistono koresp. M. D.

ljvvo ujgvj, CIO unijos ir 
j komunistų už demokratus.

Tik man labai stebėtina iš 
kurie nežino

kandidatūrą i gubernatorius 
kam Bimba kalbėjo nuoiir ___ ______ ____ —

vienos estrados su Sharkiu. 
Bet kuomet Lavvrence’o 
Kliubas buvo surengęs poli- 

^’ tiškas prakalbas demokra
tams, tarp kurių buvo tas 
pats Sharkis ir naujagady- 
nietis A. Jankauskas, kuris 
agitavo už Curley, tai aš ne
mačiau jokiam laikrašty, 
kad draugą Jankauską bu
tų kas pasmerkęs.

Lietuvių Ukėsų -Kliubo 
komiteto rinkirriif diena bus 
27 lapkričio. Balsavimas 

‘.ir tęsis 
susirin- j]tj 5 vap vakaro savo name. 

Kliubietis.

LAWRENCE, MASS.
Metinis moterų susirinki

mas įvyks 4 groudžio.
Moterų Piliečių Kliubas prasidės nucT2 vaL 

nutarė savo metinį -----
kimą laikyti ne ketverge, 
kaip laikomi visi -kiti mitin
gai, bet nedėldienį, 4 gruo-, 
džio, 2 valandą popiet. Šita- _____________
me susirinkime bus renka- nių Etinės Kultūros Draugijos 
ma kliubo valdyba, todėl vi- 2 kuopos susirinkimas įvyks 
SOS narės yra prašomos da- sekmadienį, 27 d. lapkričio, 10 
lyvauti būtinai. vai. ryte, Draugijų svetainėje,

I Po susirinkimo bus dide- 4097 Porter st. Visi nariai ir 
lis neapmokamas bankietas simpatikai kviečiami dalyvauti, 
visoms pilnai užsimokėju-Į Valdyba.

DETROIT, MICH.
Amerikos Lietuvių Laisvama-

visoms pilnai užsimokėju- ( 
sioms narėms. Rožė Čer-, 
niauskaitė ir Violeta Kaz-' Gulivero Kelionės į Nežino- 
lauskienė apsiėmė patiekti mas Šalis.
Valgomųjų daiktu. I , L«bai eiaži ir interesinga apysa-

A. Markevičiūtė. J . PKa\S"^ "‘.T.. ,S?. .T

SLA. kuopos ruošiasi di
delei pramogai.

Vietinių SLA. kuopų ben
dra komisija turėjo posėdį 
ir jau padarė planus dide
liam parengimui, kuris į- 
vyks vasario mėnesyje. Ko
misija mano, kad šis paren
gimas bus didžiausis, kokį 
kada nors kas yra surengęs. 
Bus vaidinimų, dainų, muzi
kos ir prakalbų. Vėliau bus 
plačiai apie tai aprašyta. 
Yra jau numatyta, kad vie- 
nas-kitas ir iš Pild. Tarybos 
narių dalyvautų.

“Dirvos” koncerte nedaug 
žmonių.

Lapkričio 5 dieną “Dir
va” surengė koncertą. Pro
gramos dalyviai savo už
duotis atliko gerai. Bet pub
likos buvo skystai, kaip ir 
paprastai “Dirvos” parengi
muose nedaug jos buna.

Dr. Vitkus mėgsta medžioti.
Dr. J. T. Vitkus rengiasi 

važiuoti zuikių šaudyti. Iš
tiesti, daktarui sekasi me
džioti. Pereitą žiemą jis tiek 
zuikių prišaudė, kad visi 
Clevelando lietuviai butų 
galėję sąvaitę pramisti. Tik 
bėda, kad daktarui trūksta 
'aiko nuo profesijos pasi
traukti.

Nutarė skolint pinigus.

Parengimas davė salei 
pelno.

Lietuvių salės parengi
mas gerai pavyko. Pinigines 
dovanas laimėjo 38 asme- 
nįs. Kelis pryzus gavo ir 
svetimtaučiai. Kiek teko pa
tirti, tai salės naudai pada
ryta gražaus pelno. Daug 
kredito priklauso salės di
rektoriams už jų sunkų pa
sidarbavimą.

Siunčia aukų Kultūriniam 
Darželiui.

Bėgyje pereito mėnesio 
Lietuvių Kultūriniam Dar
želiui iš kitų kolonijų lietu
viai pradėjo siųsti aukų. 
Mat, pereitą vasarą dauge
lis lankėsi Clevelande ir pa
matė, kad yra atliktas gra
žus darbais, dėlto žmonės ir 
pradėjo aukomis Darželi 
remti. Aukos reikalingos, 
nes Darželis dar turi skolų, 
kurios turi būti atmokėtos.

Stasys Čerauka, uolu? Su
sivienijimo darbuotojas, 
rengiasi važiuoti pas savo 
švogerį ant ūkio kur praleist 
keliatą dienų.

Cleveland Trust Compa
ny šėrininkai nubalsavo, 
duoti žmonėms ir asmeniš
kas paskolas, biznio ir kito
kiem? reikalams. Žinoma, 
paskolos nebus duodamos 
be gerų garantijų ir neatsa
komiems asmenims.

Inž. P. J. Žuris lankėsi to
limose kolonijose. Aplanke 
Bostoną ir kitus miestu?. Jis 
važinėjosi biznio reikalais.

Mirė Ona Žiburienė.
Lapkričio 3 dieną mirė 

Ona Žiburienė. Kūnas buvo 
pašarvotas graborės Joku- 
bauskienės įstaigoj. Paliko 
vyras ir dukterįs. Amerikoje 
Žiburienė išgyveno 38 me
tus. Jonas Jarus.

Tikėjimų istorija. Parašė P. D. Chan- 
lepie rtu la Sausaye, l'eoh.gijoa pro

fesorius. Vertė lietuvių kalhon I.ao 
kis. Knyga didelio formato, 1086 pusi 
su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
sventinyėių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chicago, 1914, pusi. 1086.
Kaina.............................................. 17 00

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Paraše D-ras E. Matulaitis Ant
ra. peržiūrėta ir pagerinta laida.

Čia Sprogo Traukinio Garvežis.

ši katastrofa įvyko ant gelžkelio Illinojaus valstijoj, už 3 
mylių nuo Elgino miestelio. Sprogdamas lokomotyvas už
mušė 3 žmones.
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Pasikalbėjimas
KAIP POPIEŽIAUS KURSTOMI FANA
TIKAI DEGINO MOTERIS LIETUVOJE.

Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

.—Labas vakaras, tėve!
—Sei, Maik, ar nevertėtų 

mums padaryt kolektą ir 
nupirkt Smetonai kokį nors 
prezenta?

—Už ką?
—Nagi dabar Lietuvos 

žmonės išrinko jį ant kitos 
službos.

—Ne, tėve, Lietuvos žmo
nės jo nerinko.

-—Kaip tai nerinko? Juk 
gazietos rašo, kad dabar 
Lietuvoj buvo rinkimai, ar
ba, kaip amerikonai sako, 
elekšinai.

—Kas taip rašo, tėve, tai 
klaidina žmones.

—Na, tai katras iš mu
dviejų durnas, Maike: aš, 
ar tu? Visi sako, kad Smeto
na išrinktas da ant septynių 
metų, o tu sakai, kad net ir 
rinkimų nebuvo. Tai kaip 
dabar išeina?

—Išeina taip, tėve, kad 
Smetona apdūmė lengvati
kiams akis. Jis suruošė rin
kimų komediją, o lengvati
kiai įsivaizdavo, kad tai bu
vo tikri rinkimai.

—Na, tai kokie rinkimai 
gali but tikri, o kokie f eik?

—Visų pirma, tėve, tik
riems rinkimams reikalinga 
pilna laisvė.

—O kam to reikia, Mai
ke?

—Laisvė reikalinga tam, 
kad partijos galėtų 

netikusius val-

kęs? Ką mes su tais pinigais 
darysime?

—Tai ne mano 
tėve.

—Ar žinai ką, 
Eisim išsigert už 
Smetonos sveikatą.

—Aš neisiu.
—Okei, Maike, jeigu ne

nori, tai ir nereikia. Aš eisiu 
pas zakristijoną.

—Iki pasimatymo, tėve.

dalykas,

Maike?
Antano

NAMINIS VAISIŲ 
ACTAS.

tėve, 
kritikuoti 
džios darbus ir aiškinti pro
gramas. Toliau, partijoms 
turi but duota teisė laisvai 
statyti savo kandidatus 
prieš valdžios šalininkus. Ir 
iš visų tų kandidatų visi kra
što gyventojai turi išsirinkti 
tokį, kuris jiems geriausia 
patinka.

—O ar mano frentas 
Smetona netaip buvo išrink-

—Ne, tėve. Jis uždarė i 
Lietuvoj visas partijas, kad 
jos negalėtų pastatyti prieš 
jį kitų kandidatų. Toliau,' 
jis įvedė cenzūrą, kuri nie
kam neleidžia kritikuoti jo 
diktatūros. Jis pastatė neva 
rinkimams pats save, ir tai 
da neleido visiems gyvento
jams balsuoti, bet vien tik į 

saujalei pakalikų. Taigi čia 
nebuvo jokie rinkimai, tėve, I 
nes kaipgi galima iš vieno 
žmogaus rinkti? Čia buvo 
tik rinkimų išjuokimas.

—Tai pagal tavo rokun- 
dos, Maike, prezentas ne
verta jam siųsti.

—Žinoma, kad ne.
—Bet kaip bus, Maike, 

kad aš jau turiu tris kvote- 
rius ant tos intencijos surin-

Gaminant įvairius mari
natus, kaip pamidorų, agur
kų, grybų ir kitų, dažniau
siai vartojame praskiestą 
acto rakštį. Tam tikslui tin
ka ir namuose pačių paga
mintas actas. Naminiame 
acte yra daug maistingų 
maisto medžiagų, vitaminų 
ir vaisių rakšties, kuri labai 
reikalinga žmogaus orga
nizmui. Naminio acto gami
nimas yra pigus, nesudėtin
gas ir visiems lengvai priei
namas.

Šiuo metu yra nebrangių 
vaisių. Vaisių liekanos ar 
mažos vertės vaisiai yra ge
riausia medžiaga naminiam 
actui gaminti.

Vaisių liekanas ar bloges
nius vaisius sutriname arba 
susmulkiname į mažus ga
balėlius ir sudedame į pali- 
vuotą molinį, emaliuotą me
talinį ar stiklinį indą. Sudė
tus vaisius užpilame silpnu 
cukraus tirpiniu. Vienam 
galionui vandens imame pu
sę svaro cukraus. Cukraus 
tirpinio užpilame tiek, kad 
vaisiai butų apsemti; pas
kui pridengiame dangteliu 
ir prislegiame.

Po poros dienų visą masę 
supilame į švarų drobinį 
maišelį ir stipriai išspau
džiame. Gautąją sunką su

pilame į atvirą indą ir laiko- 
5 me sausoje ir šiltoje vietoje. 
a,Po kiek laiko, stambesniems 

dalims nusėdus ant dugno ir 
rūgimui užsibaigus, sunką 
supilame j bet kokius indus, 
kad kiek galint daugiau pri
eitų oro, ir laikome 3—4 
mėnesius. Iš to gausime 
actą.

Tokiu budu pagamintas 
vaisių actas yra tvras, turi 
malonų skonį bei kvapą ir 
yra tinkamas geriems mari
natams gaminti. Be to, vai
sių actas yra maistingas, nes 
turi savyje rakšties ir kitų 
medžiagų, reikalingų žmo
gaus organizmui. Kiekviena 
pažangesnė šeimininkė be 
naminio acto apsieiti nega
li. R-s,

Mes šiandien į jokius ža- velniais sutartį sudariusieji 
vėjimus ir raganavimus ne- turi būti naikinami ir iš 
betikime. Bet visai kitaip žmonių draugystes ’’ '
būdavo seniau: tamsus žmo- jami.“ 
nes-buvo įsitikinę, kad gali 
būti žavėtojų ir raganų, ku
rie ar kurios yra susinešę su 
velniu, pardavę jam savo 
sielą ir galį visokius burtus, 
žavėjimus ir kerėjimus da
ryti. Raganomis dąugiausia 
įtardavo ir laikydavo senas 
moteris, o žavėtojais palai
kydavo ir vyras.

Viduramžiais Vakarų Eu
ropoje žmones buvo ap
ėmęs lyg koks psichdzas ti
kėti žavėjimais ir raganavi
mu. Kadangi tikėjimą raga
navimu palaikydavo ir baž
nyčia, tai žmonės ir neabe
jodavo, kad tikrai esama 
raganų ir žavėtojų, galinčių 
žmonėms daug bloga pada
lyti. Kadangi tikėta, jog ra
ganos ir-žavėtojai esą susi
dėję su velniu, tai su įtarto
mis raganavimu moterimis 
ėmė labai žiauriai elgtis, 
deginti ant laužo. Niekas 
negalėtų ir suskaičiuoti, 
kiek nekaltų moterų yra žu
vusių ant laužų vien dėl to, 
kad kas nors įskundė jas 
užsiimant raganivimu. Jei 
įtariamoji raganavimu ne- 
prisipažindavo, tai būdavo 
labai žiauriai kankinama: 
plakama, į panages smei
giama aštrus daiktai, kratys 
ir kitos kūno vietos degina
mos įkaitintomis geležimis 
ir tt. Suprantama, kad dau
gelis tokių nežmoniškų kan
kinimų negalėdavo iškęsti— 
ir visai nekaltos prisipažin
davo. Prisipažinusios tuo
jau suliepsnodavo ant lau
žo.

Senovės lietuviai taip pat 
tikėjo raganavimu. Musų 
pasakose nuolat yra mini
mos “raganos.” Dažniausiai 
jos atvaizduojamos kaip 
baisic 3, persenusios mote
rys.
' Žavėtojais daugiausia bu

vo laikomi seni žydai, bet 
taip pat žavėtoju galėjęs 
būti ir šiaip žmogus. Ypač 
žydų žavėjimais tikėjo Že
maičiuose. Jei pas ką atsi
lankydavo žydas ir jam iš
ėjus namuose kas nors pasi
darydavo: ar imdavo galva 
kam skaudėti, ar vaikas su
sirgdavo, ar kokia nors kita 
nelaimė įvykdavo, kaltas 
būdavo žydas, nes jis savo 
žavėjimu tai padaręs (nors 
žydas, iš tiesų, čia visiškai 
nekaltas būdavo).

Įdomiausia/tai, kad ir Že
maičiuose “raganos” būda
vo deginamos. Yra užsiliku
sių daug dokumentų, kad 
Žemaičiuose buvo sudegin
ta ne viena įtarta raganavi
mu moteris.

Žemaičiai -tikėjo, kad ra
ganos, raganiai ir žavėtojai 
šv. Jono naktį sulekią ant 
šluotų į Šatrijos kalną, kur 
velniam papasakojančios 
savo darbus, keliančios or
gijas ir tt.

Raganos ir žavėtojai vie
nu pažvelgimu galėję atimti 
javams brandą, išnaikinti 
karvių tešmenyse pieną, nu
pešti avių vilnas, atvesti 
medžiotoiui paukščius ir 
žvėris, išprašyti kriušą ir 
griaustinį, pakreipti kitur 
vėją, apsarginti ką nors sun
kia liga ir tt.

Popiežius. Grigalius XV 
1623 metais dėl žavėjimų 
išleido bulę, kurioj taip ra
šo : “Pagal gausumą apašta
liškos musų galybės, šiuo 
raštu įsakome ir liepiame, 
kad dasekę žmogų: tikėji
mą išsižadėjusį, su velniu 
sandarą padariusį, per bur
tus ir žavėjimus vieną ar ke- 
liatą žmonių numarinusį, 
tuojau paduotute teisda- 
riams, kurie jį pagal kaltės 
didumą turi bausti.”

Gavęs šį raštą, Žemaičių 
vyskupas Jurgis Tiškevičius 
ir ketvirtas kunigų susirinki
mas nusprendė, kad: “žavė
tojai, burtininkai ir visi su

kus ir į maišelį kraunant, o 
beraunantį ir sugavęs. Juo
zas Repšius vėl sakė jo na
muose vieną sužavėjęs. Pa
galiau visi ketino savo kal
bą priesaika sutvirtinti.

“Ponas Laurynas Maikov- 
skis ir pats Magdalenos 
Šaulienės sužavėtas esąs ir 
namuose savo. Liuciją Mo- 
rušaitę tie trys vyrai sakė

KRAŠTAS, KUR PRO LEDUS VER
ŽIASI VERDANTIS VANDUO. Įva

Klaipėdoj 
Tarptautin

šiomis dient 
dos valsčiaus t* 
dė didelį susii 
kėlusią tarptau 
Herzbergo byli 
šių metų prac 
Klaipėdon ir, 
inžinierių Hor 
dėti į laikraščii 
skelbimui Į tu 
atsiliepė keliat 
čių šeimų pane 
mis aferistas tu 
gė ryšius. Bud: 
“inžinierius” si 
žieduoti iš kart 
ir išvilioti iš j 
tėvų apie 10,00 
vienas panelių 
kiui” nupirko a 
kuriuo pastaras 
nėjo, po kraštą i 
viją, jieškodam 
ningų pažinčių. 
Apgaulei paaiš 
tas Herzberg 1 
vęs Rygon, kui 
vių policijos sui

Klaipėdos v: 
tarptautinį af< 
ną Herzbergą 
metais ir 6 sąv 
jimo. Atlikęs 
Herzbergas b 
Čįekoslovakų 
narus, nes ir ter 
panašaus pobu<

DAYTONE / 
MOKY1

Jau 3 sąvaiti 
tone. Ohio va 
uždarytos mok; 
000 vaikų leid: 
mie arba gatvė: 
truko pinigų šv 
lams (bet va 
goms pinigų j 
pritrūksta). G 
ilgų ginpų, si 
mokykloms ai 
atsidarys 21 
veiks iki 16 gr 
met užsidaiys 
slogoms” ir at 
sausio, po Nau

AMERIKOS 
ĮRAŠYTA “«

K AT ALI
Pereitą nedė 

žius pakėlė į 
Amerikos da 
Francešcą Sab 
mirė 1917 met

verda sau valgį ir labai dali
nas dalykas, kad turistai 
ten išsiverda kiaušinių.

Netoli didžiojo geizerio 
yra visa eilė mažeshių vers-i 
mių ir todėl toji vieta Islan
dijoj yra įžymiausia. Didy
sis geizeris yra akmenų krū
voje, kurios diametras 15 : 
metrų. Šios akmenų krūvos 
vidury yra dviejų metrų' 
platumo kiaurymė, pro ku-i 
rią į padanges lekia van
duo. Išpurkšto vandens tem-1 
peratura-80 laipsnių Celsi
jaus karščio, bet giliau tru
putį — 120 laipsnių Čeksi-1 
jaus. Visi šie verdantieji 
šaltiniai turi keistą ypaty-' 
bę: jie nekenčia, kai kas 
nors į juos ką nors įmeta. 
Viską tuojaus išspiauna i 
lauk. Ypatingai geizeriai 
pyksta, kai jiems į nasius į- 
meta muilo gabalą.

Turistai, kurie iš Reikią- 
vako aplanko geizerius, vi
suomet su savim nešasi po 
gerą nešmenę muilo. Di
džiajam geizeriui reikalin
ga maždaug 20 kilogramų 
muilo, kad jis pradėtų pyk
ti ir spiaudyti į padangę: 
karštą vandenį. Po kelių 
minučių, kai muilas įmestas 
ir karštame vandenyje iš
tirpęs, geizerio požemiuose 
pasigirsta duslus dundėji-, 
mas. Atrodo, kad tolumoje 
perkūnas griaudžia. Tas 
dundėjimas darosi vis bai
sesnis ir tam, kas jį girdi 
pirmą kartą, pasidaro bąi- , 
su. Geizeris pradeda virti, 
burbuliuoti, išeina iš krantų 
kaip milžiniškas katilas ir

Staiga viskas ap- 
’ ■ vėl prasideda

Nuostabioji Islandijos sala 
ir jos geizeriai.

Ir pradžios mokyklos mo
kiniai žino Islandijos var
dą. Šioji sala guli Atlanto 
vandenyne, tarp Norvegijos 
ir Kanados, ir todėl yra pa
keliui visiems šiaurės vė
jams. Islandija yra didelių 
priešingumų — ugnies ir 
ledo žemė. Ten yra ugnia- 
kalnių, pav., Hekla, kuris 
pelenais kartais nubarsto 
net šios salos sostinę Reika- 
viką. Bet toj saloj yra ir di
džiausi šliaužiantieji gleče
riai. Vienas iš jų yra Vatna- 
jekulas, kuris yra salos piet
vakariuose, kaip milžiniš
kas šalto oro baseinas. Iš 
pietų plaukia drėgnas, šil
tas Golfo srovės oras. Vat-

> įsnovi-
’'(Žemaitių Wiskupis- 

tė,” Mot. Wolonczewskis, 
II tom.)

Tuo vyskupo raštu rem- ____ t
damiesi žmonės pradėjo iš esant senai pritirta ragana, 
savo tarpo rinkti teisėjus, i Tai .'liudijant, liepėm ap
kurtę turėjo teisti “žavėto-;-skųstuosius tirti per vande- 
jus” ir “raganas.” Jei skunU nį,'arba plakti. Tyrimą atli- 
dikas priesaika savo skun-: kus, Magdalena su Liucija 
dą patvirtindavo, tai toks tuojau savo biaurius darbus 
skundas būdavo nagrinėja- išpažino. Todėl Naikovs- 
mas ir apkaltintasis ar ap- kiui su vyrais nebereikėjo ir 
apkaltintoji dažniausiai nu- siekti, 
teisiami. Dėl žiaurių kanki- “Bet Kuzmiui ginantis, 
nimų, kaip jau minėjau, į mes, teisėjai, trims vyrams 

liepėm prisiekti. Jie ir pri
siekė šiais žodžiais: ‘Aš, 
Ambraziejus, ir aš, Marty
nas, Tamošaičiai, aš, Juoza
pas Repšius, siekiami Vieš- najekulas atšaldo tą šiltąjį

skųstieji dažniausiai prisi
pažindavo esą kalti.

Tas pats vysk. M. Valan
čius “Žemaitių Wyskupis- 
tėj” aprašo keliatą atsitiki
mų, kur buvo sudegintos 
“raganos.” Pavyzdžiui:

“1646 m. birželio 27 die
na. Mes savo parašais pasi
reiškę, dievobaimingai pa
nai Šverinaitei, Krakių šv. 
Benedikto vienuolyno vy
resniajai meldžiant, nuva
žiavom į Dievėnų dvarą, 
Žemaičių kunigaikštystėj 
esantį, perskaityti kalinių 
reikalų, iš priežasties žavė
jimo apskųstų, būtent — 
Lauryno Kurmio, Magdale
nos Šaulienės ir Liucijos 
Norašaitės iš Kišklių so
džiaus, prie Dirvėnų dvare 
priklausančių.

“Trys vyrai — Ambrazie
jus Tamošaitis, Martynas 
Tamošaitis ir Juozas Rep 
šius liudiję ir sakę, kad 
Kuzmis per Ambraziejaus 
vestuves įdavęs jo pačiai 
mėsos ir sužavėjęs, jog ta iš 
to sudžiuvusi ir mirusi.

“Martynas taip pat šių 
metų birželio 18 dieną va
žiuodamas į mišką atradęs 
Kuzmį skabant miežių laiš-

pačiui Dievui visagaliam, 
Trejybėj šventoj vienam; 
aš Ambraziejus ant to, jog 
man pirmąją pačią vedant, 
Laurynas Kuzmis, atėjęs į 
vestuves, savo ranka įbruko 
mano pačiai mėsos gabalą, 
o iš to mano pati sudžiūvo 
ir mirė’ ir tt. (Visi išskai
čiuoja, kuo jie kaltina ir dėl 
ko prisiekia.)

“Taip prisiekus, liepėm 
minėtąjį Kuzmį pirma žu
dyti, o paskiau gyvą sude
ginti.

“Magdaleną su Liucija 
liepėm taip pat pirma žudy
ti, o paskiau, kaipo ištirtas 
raganas, sudeginti.”

Tokių “raganų” sudegini
mo dokumentų galima butų 
surašyti gana daug. Tai pa
rodo, kas darėsi tais laikais, 
kuomet bažnyčia turėjo di
desnę galybę. Jei šiandien 
žmonių jau niekas ant laužo 
nedegina, tai ačiū tik tam, 
kad mokslas ir progresas 
nulaužė popiežiui ragus ir 
sunaikino jo galybę.

FARAONAI NEKUOMET NETEKĖJO

Senovės Egipto faraonai i plėšikus, faraonų karstuose I w ▼ r-. I 1 I r . I — - r-- I - .. I - - — —I - 1 1 • 1 • 1 1 vbudu uz- 
plėšikai.

buvo laikomi lyg kokie die- j loudavo specialiu 
vai žemėje. Jie turėdavo; taisomi nuodai:
daug žmonų ir šimtus vai- užpuolę apiplėšti karstą, ap- 

sikrėsdavo nuodais ir žūda
vo.

Tačiau visos tos apsaugos

kų. Faraonai dar gyvi tebe
būdami pasistatydavo sau 
antkapius. Kai kurie farao- _____ _________ r__ o__
nai pasistatė tiesiog milži- i priemonės plėšikų neatgrą- 
niškus antkapius, kurie pa-' sė — ir faraonų £apai nuo- 
prastai yra vadinami pirą- j lat buvo užpuolami. Juo la-
midėmis, nes yra pirami
džių formos. Piramides išti
sus metų metus statydavo 
dešimtys tūkstančių vergu. 
Anuomet jokių mašinų ne
buvo, viską reikėjo ranko
mis padaryti: ir akmenis su
nešti, ir juos sumūryti ir tt. 
Vergai dirbo, prakaitavo, o 
už tai atlyginimo gaudavo -1 
tik bizūnų. i

Faraonų lavonai būdavo 
balzamuojami, 1

biau faraonai stengėsi ap
saugoti savo amžinąją ra
mybę, tuo labiau ji buvo 
drumsčiama.

Pradėjus mokslininkams
i tyrinėti senovės Egipto lie- verdantieji šaltiniai Islandi- 
kanas ir atkasinėti faraonų jai davė daug vardų. Net 

j karstus, pastebėta, kad daug sostinės pavadinimas Rei-

ir drėgnąjį orą, nuo ko kyla 
ciklonai, kurie pasiekia ir 

Baltijos pakrantes.
Skandinavijos meteoro

logai mano, kad Vatnajeku- 
las daro didelę įtaką ir mu
sų orai. Vasaros metu ten 
dažnai siaučia pūgos, o žie
mos vidury — lyja kaip ato
grąžose. Šaltieji šiaurės orai 
ten kovoja nepabaigiamą 
kovą su šiltaisiais pietų o- 
rais. Tų kovų rezultatus, 
gal but, ir dabar mes jau
čiame staigių ir nemalonių 
oro permainų rezultatu.

Bet Islandijoje yra ir kai 
kas kita, kuo šioji sala jau 
senai pažįstama visame pa
sauly. Tai yra šiltosios vers
mės — geizeriai, kurie šau
na į padanges verdančio 
vandens stulpus. Tikrumoje 
tik vienas toks šaltinis Is- baltos vandens srovės virsta 
landijoje tevadinamas gei- į klintis. Staiga viskas ap- 
zeriu. Bet paskui tas vardas rimsta, bet ir vėl prasideda 
prigijo ir kitiems karštie- iš naujo, tik dar smarkesnės 
siems šaltiniams. Didysis vandens srovės kyla į viršų, 
geizeris pastaruosius 25 me- pasiekdamos 15—20 metrų 
tus buvo “sausas.” Islandie- aukštį. Dundėjimas po žę** 
čiai dėl to buvo nuliūdę. Jie mėmis pasidaro, dar stiprės? 
gėdinosi svetimšalių turistų, mis, lyg perkūnas butų čia 
kurie važiavo pasižiūrėti, pat ir tada sulaukiame di- 
kaip purškuluojasi jų geize- džioji akimirka — ' nepu
riai, išmesdami į viršų van- prastu kurtinančiu dundėjf- 
dens stulpus.

Bet pereitą vasarą visoje 
Islandijoje pasklydo links
ma žinia: didysis geizeris 
nubudo, jis pradėjo vėl vei
kti. Visai netikėtai jis išme
tė į 50 metrų aukštumą mil
žinišką vandens masę. Vėl 
Islandija atgavo savo pasi
didžiavimą, nes ji turi ga- 
lingiausį geizerį pasaulyje. 
Geizerių yra dar ir Naujo
joje Zelandijoj bei Ameri 
ko j, bet jie neišmeta tiek 
aukštai į orą vandens. Šie

kanas ir atkasinėti faraonų jai davė daug vardų. ^Net 

jų jau senais laikais , buvo kiavikas kilęs nuo jų. Tai 
apiplėšti. I buvo anais senais laikais,

_ .. . , , , kai Ingolfuras Arnarsonas,
Tačiau pasirodo, kad ir vįenas iš pirmųjų Islandi

jos gyventojų, pasistatė na-balzamuojami, kad greitai musų dienomis faraonai ne- jwsj ....
nesuputų. Ir egiptiečiai, pa- randa ramybės. Į amžinojo Į mus 'netoli šiltųjų versmių

' > kunus taip faraonų pailsto vietas šian- jr pavadino jį Reikiaviku—
gxzLa.L uairKiiiiuuii) kad net į bi aunasi mokslininkai, “(Jumu įlanka.M
tūkstančius metų jie puikiai ■ norėdami rasti senovės egip- ■ 
išsilaikė.

Faraonai būdavo palai
dojami nepaprastai ištai
gingai. Senovės egiptiečiai 
tikėjo, 
žmogui bus reikalingi įvai
rus daiktai. Todėl kartu su 
mirusiojo kunu karstan pa
prastai įdėdavo įvairių dai
ktų, kuriuos jis vartojo bu- ■ 
damas gyvas. Dažnai net 
mirusiajam įdėdavo ir jo tūkstančiu žmonių, 
mėgiamą arklį, kad jis ir pastatytų'jiems i______ ,
aname gyv’enime galėtų ant kurie galėtų apsaugoti jiems se plaukioja nepaprasti rau- 
jo jodinėti. Užkasdavo kar- amžiną ramybę. Tačiau tos doni paukščiai, r.cri 
tais ir tarnus, kad jie galėtų ramybės faraonai nekuomet rodo žmonėms. Jie tuoj pa- in t-vz-v vt-i i i ne* nnnlii' L a - 1 .. XT — L. 3 • * - 4*. cinnrin i imrrlnnfi vnnrl oni

sirodo, mokėjo 1 
gerai balzamuoti

Senovės egiptiečiai 
kad ir po mirties

ir po mirties savo ponui tar
nauti.

Faraonų lavonai budayo 
dedami į auksinius grabus, 
papuoštus brangenybėmis. 
Todėl, suprantama, kad vi
suomet atsirasdavo plėšikų, 
kurie stengdavosi faraonų 
karstus apiplėšti. Tai buvo 
viena iš priežasčių, kodėl 
buvo statomos ir piramidės: 
jos turėjo saugoti faraonų 
karstus nuo plėšikų įsibrovi
mo. Be to, kad atgrąsinti

tiečių istorijai medžiagos, 
bet kartu braunasi ir įvairus 
plėšikai, norėdami apiplėš
ti mumijas. Anglų žiniomis, 
daug įsibrovimų ir apiplėši
mų buvo padaryta ir praei
taisiais metais. Buvo pa
grobta ne tik įvairių daiktų, 
bet ir karstų kambarių sie
nos apgadintos.

Faraonai vargino šimtus pluta.

Vadinasi 
iau prieš 1,000 metų virė ii 
burbuliavo šiltieji šaltiniai, 
užpildydami pakrantes ir 
dauburius savo karštu van
deniu ir tvaiku. Vėliau, apie 
1,200 metų, juos mini Sak- 
so Gramaticus ir pasakoja, 
kad jų vanduo viską paver- 
čiąs į akmenį. Iš tikrųjų ir 
dabar nuo jų vandens vis
kas apsikloja akmenine 

___ ' . Viduramžių laikais 
kad tie apie geizerius pasakojo vi- 

'antkapius, šokių pasakų. Pav., kad.juo-

kurie nesi-

neturėjo. Neturi jie jos ir sinerią į verdantį vandenį, 
šiandien. vos tik koks žmogus prisi-

Jeigu moteris turi palinkimo 
mokytis, tai jos lytinė prigimtis 
turi but netvarkoj. Nes vienas 
tik nevaisingumas veda prie vy
riškų palinkimų; juk vyras, jei 
galima taip išsireikšti, yra “ne
vaisingasis gyvulys.”

Friedrich Nietzsche.

Prasta taika nėra jokia taika.
Lloyd George.

artina. Didysis geizeris pra
dėjo švirkšti po žemės dre- 
dėjimo 1630 metais. Ir visi 
kiti geizeriai, kaip pastebė
ta, turi daug bendro su ug- 
niakalnių veikimu ir žemės 
drebėjimais. Kai kurie gei
zeriai meta į viršų vandenį, 
bet kai kurie tik verda be 
pertraukos, kaip milžiniški 
katilai. Arti gyveną kaimie
čiai šiuose gamtos katiluose

mu į orą iššauna galingas 
vandens stulpas, krinta at
gal, sulūžta ir apipurkščių 
visą apylinkę. Bet dar nega- 
las. Geizerio burna dar ne
baigė išspiauti muilo. Van
duo kas kart kyla vis aukš
čiau ir pasiekia net 50 met
rų aukštį. Pagaliau viskas 
kas aprimsta — geizeris sa
vo burną išvalė. Vėl van-< 
duo jame švarus ir skaido 
rus, tik verda ir kunkuliuo
ja.

Islandiečiai karštųjų ver
smių vandenį naudoja ne 
tik valgiui virti, bet ir arti- 
mesniems namams apšildy* 
ti. Vienoje gimnastikos mo
kykloje, kuri pastatyta ne
toli versmių, mokiniai visą 
žiemą plaukioja didžiajam 
baseine, per kurį teka karš
tasis vanduo. Pereitą rude-, 
nį islandiečiai pradėjo gei
zerio vandeniu šildyti ir sa
vo sostinę. Kodėl gi leisti, 
karštajam vandeniui nu-i 
bėgti grioviais? Jį galima 
požeminiais vamzdžiais nu
vesti į miestą, leisti jam'te-■ 
keti per kiekvieną namą ir 
šildyti kambarius. Islandi
joje miškų nėra, tik kur-ne- 
kur auga nedideli beržyne;, 
liai. Malkos brangios. Nepi
gios ir anglys. Užtat karšto- 
vandens geizeriai duoda i 
dovanai šilimos, kiek tik no-'' 
ri. Juo galima apšildyti mie-< 
stus ir dideles oranžerijas.. 
Ten oranžerijose visą žie-i 
mą auga ir bręsta pietų vai-, 
šiai ir gėlės. Žodis Islandija 
reiškia “ledų žemė,” bet pro' 
ledus į sniegą veržiasi iš že-, 
mės gelmių ugnis ir karštas 
vanduo. Šie d.u didieji prie-- 
šingumai jaučiami ir pačioj 
tautoj: islandietis jau nuo' 
senų laikų buvo išdidus ir 
pajėgus. Jame tarytum jun
giasi ledai su ugnimi. Iš ls-> 
landijos kilo visų galingiau
si vikingai, kurie, tikriau
sia, pasiekė ir musu kraštąl'

“L. Ž.’< -

GYVATĖ IŠ
NINIŲ L 

šiaurinėje Šk 
ti milžiniškos g 
čiai. Mokslini 
jog tai prieštv: 
y ra nustatyta, 
žiniškoji gyvat 
paprastai didel 
kį.

i, 
t

Tulsos mieste, ( 
.Samuel Walter, 
kad pinigų jis i 

i tas* jo matracas 
paveldėjų, kuris
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iu valgį ir labai daį 
pkas, kad turistai 
/erda kiaušinių.

didžiojo geizerio 
eilė mažesnių 

jdėl toji rietą 
a įžymiausia. City 
uis yra akmenėlį. 
:urios diametras j,j. 
Šios akmeny 
yra dviejų 

1 kiaurymė, pro fe. 
adanges Įeina vau- 
įurkšto vandens tem- 
v 80 laipsnių Celsi- 
rščio, bet giliau tru- 
120 laipsniu Čeki, 

visi šie verdantieji 
turi keistą ypatj. 
nekenčia, kai kį 

juos ką nors įmeta 
tuojaus išspjauna 
Ypatingai geizeriai 
kai jiems į nasnsį. 
lilo gabalą.
ii, kurie iš Reikjj. 
anko geizerius, vį- 
u savim nešaripo 
išmenę muilo, Di- 

geizeriui reikalui- 
aug 20 kilogramų 
id jis pradėtu pyk- 
audyti į padangę, 
randenį. Po kelių 
kai muilas įmestas 
ne vandenyje iš- 
lizerio požemiuose’ 
i duslus dundėji- 
odo, kad tolumoje 

griaudžia Tas 
as darosi vis ba-

Įvairios Žinios
Klaipėdoj Nuteistas po kirieo^mirtie^ru- 
Tarptautinis Žulikas

SŲ MONARCHISTAI 
SUSKILO.

. . . _ Mirus rusų “monarchui”
Šiomis dienomis Klaipė- Kirilui, rusų monarchistų li

dos valsčiaus teismas spren- bučiuose vėl vyksta skili- 
dė didelį susidomėjimą su- - - .................
kėlusią tarptautinio aferisto 
Herzbergo bylą. Šis pilietis 
šių metų pradžioje atvyko 
Klaipėdon ir, pasivadinęs 
inžinierių Hornu, pradėjo 
dėti į laikraščius vedybinius 
skelbimus, Į tuos skelbimus 
atsiliepė keliatas pasiturin
čių šeimų panelių, su kurio
mis aferistas tuojaus užmez
gė ryšius. Būdamas miklus, 
“inžinierius” sugebėjo susi
žieduoti iš karto su keliomis 
ir išvilioti iš jų pačių ar iš 
tėvų apie 10,000 litų, be to, 
vienas panelių tėvų “jauni
kiui” nupirko automobilį, su 
kuriuo pastarasis daug važi
nėjo, po kraštą ir net po Lat
viją, jieškodamas naujų pel
ningų pažinčių.
Apgaulei paaiškėjus, aferis
tas Herzberg buvo išvažia
vęs Rygon, kur ir buvo lat
vių policijos suimtas.

Klaipėdos valse, teismas 
tarptautinį aferistą Johan- 
ną Herzbergą nubaudė 5 
metais ir 6 sąvaitėmis kalė
jimo. Atlikęs tą bausmę, 
Herzbęrgas bus perduotas 
Č.ekoslovakų teismo orga
nams, nes ir ten yra padaręs 
panašaus pobūdžio aferų.

Amerikos Respubli
kų Konferencija.

tą, pasidaro bai
ts pradeda virti, 
i, išeina iš kranto 
niškas katilas ir 
dens srovės virsta 
Staiga viskas ap- 
t ir vėl prasideda 
k dar smarkesnės 
ovės kyla į viršų, 
K 15-^20 metrį 
indėjinias po ža' 
daro, dar stiprį 
kūnas buly čia 
sulaukiame di- 
šita — 
imtw tataVjv 
iššauna galingas 

įlipąs, krinta at- 
a ir apipurkščia 
įkę. Bet dar nega- 
rio burna dar ne- 
iauti muilo. Van- 
art kyla vis aukš- 
siekia net 50 met-

Pagaliau viskas 
ista — geizeris sa- 

išvalė. Vėl vau- 
švarus irskaid- 

erda ir kunkuliao-

DAYTONE ATSIDARYS 
MOKYKLOS.

Jau 3 sąvaitės, kaip Day- 
tone, Ohio valstijoj, stovi 
uždarytos mokyklos ir 34,- 
000 vaikų leidžia laiką na
mie arba gatvėse. Mat, pri
truko pinigų švietimo reika
lams (bet valdininkų al
goms pinigų ųekuomet ne
pritrūksta). Galų gale, po 
ilgų ginpų, surasta planas 
mokykloms atidaryti. Jos 
atsidarys ' 21 lapkričio ir 
veiks iki 16 gruodžio. Tuo
met užsidarys Kalėdų “ato
stogoms” ir atsidaiys tik 2 
sausio, po Naujų Metų.

mas dėl “sosto.” Atsirado 
du kandidatu: 21 m. Kiri
lo sūnūs Vladimiras ir Kiri
lo pusbrolis Dimitrijus, ku
riam dabar 47 metai. Vladi
miras gimė Suomijoje 1917 
metais, kai Kirilas su savo 
šeima išbėgo iš Leningrado 
po bolševikų revoliucijos. 
1924 m. Kirilas savo sūnaitį 
apšaukė savo įpėdiniu kai
po caro sosto vietininkas, ta
čiau žymi dalis monarchistų 
rusų negali sutikti priimti 
sau į “valdovus” jauniklio, 
net carinės Rusijos nepaži- 
nusio Vladimiro. Vladimiro 
motina yra protestantų tiky
bos. Todėl jie labiau linksta 
Į Dimitri jų. Yra taip pat 
dar vienas 36 metų amžiaus 
kažkoks Nikita Nikolajėvi- 
čius Romanovas, šiuo metu 
gyvenąs Anglijoje. Bet jis 
atsisakė nuo cariškos pagar
bos. Vis dėlto Vladimiras 
taip pat turi stiprių šalinin
kų. Visų pirma jo minisio 
tėvo testamentas. Be to, jo 
šalininkai iškelia tą aplin
kybę, kad Dimitrijus netin
ka Į carus, nes vedė kažko
kią amerikietę, nearistokra- 
tų kilmės moterį su milžiniš
ka pasoga.

Šiuo metu Paryžiuje ir 
Koburge sprendžiama caro 
“sosto” Įpėdinystė ir dėl to 
vyksta labai smarki kova. 
Teigiama, kad Į tai kreipia 
nemažą dėmesį ir oficialus 
Vokietijos sluoksniai.

Limos mieste, Peruvijoj, 
9 gruodžio įvyks Amerikos 

' respublikų konferencija, 
kilr buš svarstoma, kokių 
reikia imtis priemonių, kad 
atremti skleidžiamą fašisti
nių valstybių propagandą 
Amerikos respublikose. Tai
gi manoma, kad ši konfe
rencija turės labai didelės 
reikšmės tarptautinėj poli
tikoj. Jugtinės Valstijos 
siunčia net 12-kos žmonių 
delegaciją ton konferenci-( 
jon. Delegatų tarpe yra 
Kathryna Lewis, CIO vado 
Lewiso duktė, ir Alfred 
Landon, buvęs republikonų 
kandidatas į prezidentus 
1936 metais.

UŽMUŠĘS SAVO DRAU
GĄ, MEDŽIOTOJAS IR 

PATS NUSIŠOVĖ.
Waukegan, Ill. — Perei

tos subatos rytą netoli nuo 
čia keli farmerių vaikai iš
ėjo fazanų medžioti. Vienas 
jų šovė į kilantį paukštį ir 
ant vietos užmušė savo drau
gą, kuris stovėjo priešaky. 
Nusigandęs šovėjas paleido 
antrą šūvį sau ir ten pat kri
to negyvas. Jis vadinosi 
George Pye, 19 metų am
žiaus; jo-užmuštas draugas 
vadinosi Vogler, 12 metų.

MUŠTYNĖSE NUŠAUTI 
3 ŽMONĖS.

Manchester, Ky. — Pe
reitą nedėldienį vienoj kar
čemoj čia kilo muštynės. Su
simušė teisėjas Lyttle ir jo 
brolis su tulu Manningu, ku
ris buvo čionai atvažiavęs 
iš kito miesto aplankyti sa
vo giminių. Susimušę tuo- 
jaus pradėjo šaudytis ir visi 
trįs krito negyvi.

AMERIKOS DAVATKA 
ĮRAŠYTA “ŠVENTŲJŲ” 

KATALIOGAN.
Pereitą nedėldienį popie

žius pakėlė į “šventuosius” 
Amerikos davatką, tūlą 
Francešcą Sabrini, kuri čia 
rpirė 1917 metais.

REIKALAUJA IŠVYT 
TROCKĮ.

Meksikos kairiųjų moky
tojų sąjunga, žinoma kaip 
STĖRM, kurią Trockis an
dai pavadino “Stalino klap
čiukais,” aną sąvaitę pri
ėmė rezoliuciją, kurioj rei
kalaujama, kad Trockis bu
tų iš Meksikos išvytas. Ži
nios tačiau sako, kad Meksi
kos prezidentas Cardenas 
nekreipsiąs j tą rezoliuciją 
jokio dėmesio ir Trockis gy
vensiąs Meksikoj kaip gy? 
venęs.

50 ŽMONIŲ SUŽEISTA 
TRAUKINIAMS SUSI

DŪRUS.
Pereitą subatą Indianos 

valstijoj susidūrė du “spe
cialus” traukiniai su futbol- 
ninkais. Nelaimėj sužeista 
50 žmonių.

Jaunasis Rooseveltas Su Savo Žmona
r

l

Čia parodytas Roosevelto aunus Franklinas su jauna savo žmona. Fotografas nutraukė 
juodu nejučiom per paskutines demokratų iškilmes New Yorke.

PALANGOS PADEGĖLIAI 
APSIGYVENO VASA

RINĖSE.
Šįmet Palangoj kitoks 

vaizdas, kaip pereitą žiemą. 
Dabar tik reta kuri vasarinė 
stovi užkaltais langais, nes 
veik visos apgyvendintos 
padegėlių. Bet kažin kaip 
bus šalčiams atėjus, nes pro 
vasarinių sienas švilpauja 
vėjai.

Kas Mums Rašoma
Winnipegieciai nori įsigyt

Winnipego (Kanadoj) 
lietuvių organizacijos nuta
rė įsigyti nuosavą salę ir iš
leido atsišaukimą Į Kana
dos ir Jungtinių Valstijų lie
tuvių visuomenę, kad pa
remtų juos aukomis. Salei 
Įsigyti esą reikalinga apie 
$4,000. Money orderius ar
ba čekius jie prašo rašyt A. 
Urban vardu, o siųsti juos J. 
Paliniunui, 463 Magnus 
avė., Winnipeg, Man.

Atsišaukimą pasirašo ko
miteto įgalioti 4 vyrai: J. G. 
Paliliunas, P. Pūras, P. Gu
tauskas ir M. Vidurk.

PAJIEŠKOJIMAI
Pa ieškau brolių Martyno ir Ju6zo 

JAGeIjŲ, kilusių iš Betygalos par., 
Raseinių apskr. Išvyko į Ameriką 
prieš didiji karų, seniau abu gyveno^

I Scranton, Pa. Kas žinot kur jie ran- j 
I dasi, malonėkit pranešt jų adresą,, 
busiu dideliai dėkingas. Arba pats lai ■ 
atsišaukia. Julionas Jagėla (9) 
Calle Fraga JOI, Pineyro Avellane, 

Rep. Argentina.

Pa ieškau savo dėdės POVILO 
KOSTI NO, kuris atvažiavo j Ameri- 
ką 1913 m. Kilęs iš Ringio vienkie-| 
mio, Vižonių valsčiaus, Utenos apskr. 
Nuolankiai prašau, kurie žinot kur 
jis gyvena, pranešti man jo adresą.

i Fred Kostin, % M. & S. Mine (8 
Bienfait, Sask.. Canada.

ečiai karštųjų wr< 
idenį naudoja « 
ii virti, betirarti- 
s namams apaMp 
je gimnastam 
kuri pastarai 

miu, mokinau 
aukioja didžiajam 
per kurį tetekai* 
duo. Pereiųmde- 
iečiai, pradėjo ga- 
ideniu šildyti irs; 
,ę. Kodėl gi I® 
n vandeniui nu- 
oviais? Jį galima 
ais vamzdžiais nu- 
iestą, leisti jam tč 
kiekvieną namąir 

imbarius. Islandi- 
nėra, tik kur-fr 

nedideli beržyne- 
kos brangios. Nep> 
nglys. Užtat karšu 

geizeriai duoda 
šilimos, kiek tiko.- 
alima apšildyti ra
ideles oranžerijas 
nžerijos? visą s 
ir bręsta pietų » 

ilės. Žodis Islandija 
ledų žemė,” bet pi 
niegą veržiasi is ze- 
nių ugnis ir kaišui 
Šie du didieji )W 
i jaučiami ir pačioj 
islandietL jau nuo 
rų buvo išdidus u 
Jame tarytum jin
ai su ugnimi. Iš b 
kilo visų galingiau- 
jai, kurie, tikriau; 
ekė if muši kraiu.

kr,

AUDRA APGADINO 
KLAIPĖDOS LAIVUS.
Šiomis dienomis Klaipė- 

siaučia smar
kokos audros, nuo kurių ne- 

Šiaurinėje Škotijoje suras- maža nukenčia laivai. Taip, 
atsirišdamas nuo krantinės 
apsidaužė musų laivas 

kuriam gerokai

GYVATĖ IŠ PRIEŠTVA- dos pajūryje 
NINIŲ LAIKŲ...

ti milžiniškos gyvates griau
čiai. Mokslininkai teigia, 
jog tai prieštvaninė gyvatė. I “Šiauliai, n.uu<am geniai 
V”ra nustatyta, kad toji mil- įlenktas šonas. Įlenktoje vie- 
žiniškoji gyvatė turėjo ne
paprastai didelį nuodu kie
kį.

toje pradėjo sunktis van
duo. Laivas išplaukė j Lie
pojos dokus remontui.

Šienike Rado $70,000

Tulsos mieste, Oklahomos valstijoj, pereitais metais mirė 
.Samuel Walter, aliejaus šuliniu operuotojas. Tada išrodė, 
kad pinigų jis nepaliko. Bet šiomis dienomis buvo išardy

mas'jo matračąs ir rasta $70,000. čia parodytas vienas jo 
paVeldėjų, kuris tuo turtu pasinaudos.

PILVIŠKIŲ VALSČIUJE 
NUŠOVĖ VAIKĄ.

Šiomis dienomis Pilviškių 
valse., Balčiūnų kaime Ade
lės Olekienės sode medžiok
liniu šautuvu buvo peršau
tas 14 metų amžiaus Vytau
tas Kilna, kuris tų pačią die
ną apie 18 vai. mirė. Kvota 
daroma.

UŽSIMUŠĖ DU ARMIJOS 
LAKŪNAI.

Pereitą nedėldienį Ten
nessee valstijoj nukrito A- 
merikos armijos lėktuvas su 
dviem karininkais ir abudu 
užsimušė.

Stasys Lozoraitis patvirtin
tas užsienių reikalų 

ministru.
1 Kaunas, lapkričio 15 d.— 
Laikinai ėjęs užsienių rei
kalų ministro pareigas . St. 

i Lozoraitis prezidento aktu 
to.-e pareigose patvirtintas. 
Lozoraitis spaudai pareiškė, 
kad musų užsienių politikos 
vyriausias uždavinys dabar 
esąs apdrausti visomis prie
monėmis ir toliau visomis 
linkmėmis stiprinti Lietuvos 
nepriklausomybę, palaikyti 
geriausius .santykius suvi- 
sais kaimynais, nesikišant į 
kitų valstybių ginčus ir jų 
vidujinę santvarką.

GARSI MOSTIS NUO 
NARIŲ GĖLIMO.

John’s Remedy mostis. stebėtinai 
greit praša ina kaltuninius, nervų ir 
visų kitų sąnarių skaudėjimus. Tūks
tančiai pasiliuosavę nuo Romatinių 
Skaudėjimų, pataria ir kitiems var
toti tik JOHN’S REMEDY MOSTĮ. 
Jeigu kitos mostys jumis nepatenki
no, kodėl nebandote šią mostį, kuri 
yra viena iš geriausių vaistų nuo 
Ro- iato Kaina $1.00 ir 50c.

Išbandymui pakelis 15c.
NUO UŽKIETĖJIMO VIDURIŲ 

VENTROLA: Sugydo vidaus orga
nus, išvalo gasus. Panaikina skaudė
jimą po krutinę. Paskatina prie ape
tito, atgaivina mažakraujus ir suke
lia energiją prie vyriškumo—mote
rims reguliuoja laiką. Kaina $1.00, 
išbandymui 25c. Agentams duodame 
nuolaidą. (6) i

WESTERN CHEMICAL CO.
P. O. Box 117, PLAINSVILLE, PA.

LEWISTON, ME.
Balius p-iei Buslevičiutei.
Lapkričio 13 d. Lietuvos 

Dukterų Draugystė, giminės 
ir draugai surengė p-lei Ele
nai Buslevičiutei balių, nes 
greitu laiku bus jos vestu
vės. P-lė Bušlevičiutė yra 
minėtos draugystės narė ir 
buvusį Liet. Jaunimo choro 
narė. Todėl ši draugija ir 
draugės suruošė jai neži
nant siurpryzą — balitj ir . 
apdovanojo dovanomis. Na- Įslunčlu 2 doleriu 
res pasitiko ją prie durų ir .
prisegė rutu vainikėlį, po to žiema ir senis Ka]čs kojas nusal- 
apibėrė ją konfetėmis. Sta- R 0 but4 ^aila’ jeigu jis nega
lai buvo aptaisyti gėlėmis ir įėta Pas. mane atsilankyti. I 
degančiomis žvakėmis, yį. j šiol aš vis pasiskolindavau Ke-Į 
dury galinio stalo buvo di-, leivi” iš kaimynų ir pažiureda- 

m m. m , y. , - n 11 l.r'.Mr/'txlrl.xc.Trx O O 1 rl’Ol I 1 O*O_delis vedybų pyragas. I „ 
gardžių valgymų pirminin
kė M. Bironienė ..
svečiu- pakalbėti. Po to, vi-p*s lankytųsi tiesiai mano adre

Baltijos valstybių neutra
lumo įstatymas.

Kaunas.—Bendrojo Balti
jos valstybių neutralumo į- 
statymo projektas apima 
kariaujančių šalių karo lai
vų, ir lėktuvų teises ir parei
gas neutralumą paskelbu
sios valstybės vandenyse ir 
teritorijoje. Šios piliečių pa
reigos valstybei sakytuoju 
atžvilgiu draudžia kariau
jančioms šalims panaudoti 
neutralios valstybės terito
riją karinių veiksmų bazei, 
rinkimui ir perdavimui kari
nių žinių ir karo sandėlių į- 
rengimams.

j Pajieškau Roinaldo šarko, iš Dege- 
siunų kaimo, Pandėlio vaisė.. Rokiš
kio apskr. 1928 metais jis dirbo Det-

> mito Fordo pramonėje. Prašau atsi
šaukti, kurie žinote apie jį, malonėkit 
pranešti jo adresų.

Vladas Kuzaviniš
4443 So. Wood st., Chicago, Ill. j

Moria. Jreva ir Stanislovas .JAKU
BAUSKAI, Lauryno arba Raųlo Ja
kubausko ir Mortos Senutaitės vai- 
I ri Jiems priklauso dalis jų mirusio 
dėdės Jono Jakubausko palikimų. 
Jieškomi asmenys arba apie juos gi
nanti, prašomi atsiliepti į Lietuvos 
Generalinį Konsulatų. j

Vincas, sūnūs Adomo, JOZENAS) 
girnos Gaižunų kaime, Linkuvos-valsį 
Šiaulių apskr. 1884 m. lapkričio 17> 
iki 1902 m. gyvenęs Philadelphia, Pa. 
Jam priklauso dalis jo brolio JUOZO 
■lOZfjNO palikimų. Jei Vincas miręs, 
jo įpėdiniai prašomi atsiliepti į Lie-' 
tuvos Generalinį Konsulatą. į

Vincas, sūnūs Jono, BANYS, taip
gi žinomas kaipo William Banis, 'jfci- 
męs šudonilų kaime, Butrimonių vai. 
1872 m. Jam priklauso dalis jo brolio 
Andriaus Banio palikimų. Vincas Ba
nys arba apie jį žinantį asmenys, 
prašomi atsiliepti j LIETUVOS GE
NERALINI KONSULATĄ, 16 West 
75-th street, New York City, N. Y. .

DIVORSAI:
Abiem sutinkant, gaunami per vie

nų dienų. Kitaip, per 30 dienų. Kreip
tis: Box 1736, El Paso, Texas.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau rimtos ūkininkaites, ar,. ' 

ba doros našlės, nuo 18, iki 40 metu, j 
kuri turi ūkį. Man patiktų gyventi 
ant ūkės, esu nevedęs, 40 metų, rim- į 
tas, inteligentas, pasiturintis, i Galit ! 
rašyt angliškai arba lietuviškai. Su j 
pirmu laišku prašau prisiųst ir pa- į 
veikslų, ant pareikalavimo sugrųžin-. 1 
siu. ‘ F. A. V. (7) 4

6757 So. Western avė., Chicago, Ill!)

Pajieškau apsivedimui draugo; siž-} 
esu 41 metų moteris, biskį pasituriri-' 
ti, taipgi noriu kad vyras butų gerai1 j 
užsilaikantis. Esu linksnio budo it-'-į 
mylinti gražiai sugyventi. (7) .

Viktorija Vilaitienė
P. O. Box 263, Muskegon, Mieli; '

LAIŠKAS MAIKIO TĖVUI.
Maikio tėvui ant batų.

Brangus redaktoriau! Pri- 
’ i Maikio tėvui 

ant batų, nes matyt, kad ateina vi

p0 vau, ką veikia staršas vyčių ge- 
• . nerolas, bet dabar jau pats siun- 

pakvietė Jam an^ *r Pra§au> kad 
j. jis lankytųsi tiesiai mano adre- 

si svečiai asmeniškai sveiki- isu- Patarčiau ir kitiems tą pa- 
no jaunąją.

Šio baliaus komitetas
įsidėjo iš šių veikėjų:

Ponios M. Bironienė, 
Chužienė, J. Paušienė, ^,. 

i Eišmontienė ir A. Rudokie-1 
nė.

Lewistono Koresp.- M. D.

SIENINIAI
KALENDORIAI

1939 METAMS.
Užlaikau daug visokių rūšių ir

šokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų parda- 
vinėt pavieniais arba norint agen- 

Iki i tauti, geros išlygos. Turime ir Da- 
Į riaus-Girėno Kalendorių su jų aero
planu. Prisiunčiame į namus kas 
kalauja. Vienas 25c.—5 už $1.

Z. GILEVIČIUS 
73 Hartford Avė.,

NEW BRITAIN, CONN.

REIKALINGAS VYRAS 
su vaikais, kurie norėtų dirbt prie ' 
183 akerių farmos sutartinai ant puJ j 
sės su savininku. Sav. pristatys vie
ną arklį, o vyras antrą, farmos įran-' Į 
kius ir pusę sėklų. Yra sodas ir miš,, 
kas. Kreipkitės: (7).
Neal P. Waddell, Greenfield, Ohio.'

- —T
Namas Worcester, Mass.
4 gyventojams, didelis lotas, du di

deli grušių medžiai, reikia įnešt tik 
banko mortgičių $1,000. Taipgi mai
nyčiau ant neperdidelės farmos. Pla
tesnių informacijų klauskite (0)

JOHN KATUNAS 
Sterling Rd., Holden, Mass.
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Toip, bfongūt draugai J*i jut konlina tkautrnoi ir lutti- 
rimai jūtų mutkulų. la<po pateko orolroukio perpūkime

naudojo nuo IB67 melų. • Poklouik.te tore draugų ko*p f 
ir kuomet jie naudoja Pain ErpeHerj. Be oi.dėkojimo rv*i- . 
pirklio bonkulg Po«n E«peOerio ar<im.out*O|0 |um» vo>tli ’NAUJA VAISTŲ KNYGA 

SVEIKATA LIGONIAMS
Gydymas visokių ligų šaknimis. 

Augmenimis, Žievėmis, žiedais, Sėk
lom ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 

Antanas Garbolevičius. visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 

p, - ligas gydo ir kaip reikia vartoti.Lengvas Budas I Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus
ISmnkb Angliškai Igeriausia siųsti Money Orderiu, arba
išmokt /YngllSKai. popierinį dolerį laiške. Adresas: (-)

Rankius reikalingiausių žodžių ir PAUL MIKALAUSKAS 
pasikalbėjimų Si knyga sutaisyta taip | 248 W. Fourth St . So. Boston, Mass, 
engvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš 
tai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvei!, pas daktarą, pas bar- pašiūrė, 
z.daskutį, pas kriaučių ir lt Su fone- , kį----- -
išku ištarimu ir gramatika. Antru tvarkyt palikimą. Kaina $2.500.

(8) padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė rnirsr e- xte-t emar
1 St Mirhplstinas Puri. 95.............. 35c

tį padaryt — pasikviest pas sa- 
su_ ve Maikį su Tėvu ant vięų metų.

I

PARSIDUODA FARMA.
175 akelių; 40 akeliai miško, 125 

dirbamos, lygi, auga visokie javai. 
Stuba, barne ir kiti budinkai, mulai, 
raguočiai, farmos įrankiai ir visas 
derlius už S2,500; tik $1,500 įmokėti.

Frank Ruihinis ( .
Berlin, Md.

Parsiduoda Farma.
18% ąkerių ant King street, West 

Hanover. 4 ruimų stuba, barnč 50x60, 
pušimū, obelų, vištininkai ir įran

kiams daržinė. Turi but parduota su-
JOHN F. NELSON ’ (1) 

West Hanover. Mass.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTĖS

KURIE NORI TIKRAI GERO ALAUS ATSIGER
TI—PABANDYKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS. 
JAU GAUNAMAS IR BONKUTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

Trijų Kambarių Raštinė
Parsiduoda, trioba su dideliu porčiu, 
arti prie ežero. $500.00. Per tris me
tus išmokėti. (9)
JOHN BRADY, SUDBURY, MASS.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

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

TIKIME Į KRISTŲ, todėl turime 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. Žinosite kaip krikščionys pasisa- 
vino nuo pagonų pasakų apie Kristų, 
Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar 
krikščionys vadina pagonis bedie
viais. Atrasite kad net Biblija neži
no kada Kristus pimė, mirė ir. kada 
jisai buvo nukryžiavotas.

MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen
tai. Galima gauti “Keleivio” afise 

pas
T. J. KUČINSKAS,

3501 So. Union Avė., 
CHICAGO, ILL.

ba
ar--

BROCKERT BREWING CO., be.
TELEFONAS 81 LAFAYETTE ST.,
Worcester—5-4334 WORCESTER, MASS

Bostono Skyrius, 1410 Columbia Road, 
South BostOM^T^ SOUth Boston 2271.
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NAUJIENAS
--bus geriausia

Kalėdų Dovana!
TEGUL KALĖDŲ DIEDUKAS užrašo jūsų šeimai ar jūsų drau

gams NAUJIENAS visiems metams. Tai bus geriausia dovana 
iš visų dovani;, šia dovana jie džiaugsis ne vieną dieną, bet šešias 

dienas į savaitę per visus metus. Su dovana mes pasiųsime ir 
Gražią Kalėdų Pasveikinimo Kortelę.

NAUJIENOS metams Chicagoje ..................................... S8.00
Kitur Suv. Valstijose ir Kanadoje ...........    $5.00

_ĮŠPILDYKrr_ŠlTĄ KUPONĄ ŠIANDIEN;___ __
NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.
Chicago, III.
Aš čia prisiunčiu už Naujienų prenumeratą visiems metams. Pra 
dėkit siuntinėti nuo .... ,,................................ ......... dienos šiuo adresu:
VARDAS .................................................. ......................................._____
ADRESAS ...................  ......................i._ ____
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įeitas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 47. Lapkričio 23 <1., 1938 m. No. 47. Lapkričio 23 <1., iMoterims Pasiskaityt
A SI SKYRIŲ TVARKO .

 M. MICHEISONIENĖ. 

Keliatas Patarimu Farmeriam1 Vėliausios Moterų Mados Vakarui.

Iš ūkininkų praktikos.
Dabar, rudens metu sku

besnieji darbai yra jau ap
dirbti. Todėl turint laiko 
reikia dirbti kitus naudin
gus darbus, k. a. pašalinti iš 
dirvų akmenis.

Juk dažnai užeina pyktis, 
kai sunkiai varomas plūgas 
užkliūva už didesnio ar už
arto akmens; arba dar blo
giau, kai dobilus plaunant 
dalgė atkaria akmenį. Tai
gi, kad be reikalo nereikėtų 
širdytis bei nervintis, dabar, 
laisvesniu laiku, kaip tik ga
lime mažesnius akmenis su-

naikint tuo budu, kad jos su 
žeme gerai pašąla ir pava
sarį pradeda gani anksti 
dygti. Prieš sodinant daržo- 
žoves jos tiek paaugėja, kad 
dirvą paakėjus, lengvai žu-

Vėlyvasis arimas sunaiki
na labai daug kenkėjų, ku
rie žemėje pasislėpę sten
giasi praleisti žiemą.

Visiems aišku, kokios ža
los pridaro susitelkęs sode 
;.r darže vanduo. Bestovint 
vandeniui, žemė supuola, 
surūgsta ir netenka gero 
nuošimčio derlingumo. Vė-

• i i „ „ . • ,-x |l"i išpurenus dirva, pavasa-nesti į krūveles, o paskui is- . ■ 1 -- - 1
vežti iš dirvos. Didesniuo- 1 
sius reikia suskaldyti, pas
kui su šliužu (vilktu) gali
ma išvilkti iš dirvų.

Antras gana svarbus ir 
reikalingas darbas, tai kel
mų ir krūmų iš dirbamų plo
tų pašalinimas.

Dažnai matyti patvoriais 
ar šiaip ariamuose laukuose 
krūmokšnių, kurie parodo 
ūkininko apsileidimą. Juk 
krūmokšniai naudos neduo
da, tik kliudo šienaujant, 
ariant ar kitą ką darant. To
dėl apvalykim savo laukus: 
išraukim kelmus, krūmus, 
sunaudodami juos kurui ir 
šilimai, o jų augimo vietose 
javai derės gana gerai.

Ūkininkas.

Vėliausis sodo bei daržo 
suanmas.

Vėliausis arimas yra vie
nas iš svarbiausių rudens 
darbų sode ir darže. Šio dar
bo reikšmė yra ta, kad suar
ta, palaida dirva pirmųjų 
šalčių metu giliau ir geriau 
įšąlą, o nuo šalčio ji pasida
ro puri. Purumas yra labai 
svarbus, ypač sunkiose dir
vose, nes jos dažniausiai bu
na supuolusios ir mažai pa
tenka į jas oro. 
einant giliau, kaip ir 
mės paviršiuje, 
nuo kurių labai daug pri
klauso žemės derlingumas, 
negali veistis ir iš tokios dir
vos turime mažiau naudos, 
negu galime turėti. Žemei 
įšąlant, žemės (suartos) da
lelytės sukimba viena prie 
kitos, pasidaro tarpeliai ir 
oras į dirvą patenka visai 
laisvai.

Vėlai ariant sodą ir dar
žą, palengvėja kova su pikt
žolėmis. Piktžolės papras
tai subręsta anksčiau, kaip 
daržovės ir jų sėklos išbyra 
į dirvą ir kitais metais pasi
daro dar daugiau. Vėlyva
sis arimas padeda piktžoles

ji greičiau išdžiūsta ir 
i reičiau įšyla. Anksčiau 
pradžiūvus ir įšilus žemei, 
; alima anksčiau pasėti ja
vus vaismedžių tarpuose ir 
; reičiau daržoves pasodinti 
1 ei pasėti.

Vėlai rudenį dirvą reikia 
. rti gilokai, beveik ligi rie- 
cirdamo sluogsnio, sten- 
i iantis neišmesti į viršų ne
derlingos žemės. Juo giliau 
susipurena, tuo geriau.

O. S.

NEPAMIRŠKIME KAUL- 
VAISIAMS DUOTI 

KALKIŲ.
Dažnai pasitaiko, kad 

vyšnios bei slyvos auga pui
kiausiai ir pavasarį gausiai 
žydi, bet vaisių neturime. 
Mažos da vaisiaus užuomaz
gos be laiko iškrenta, arba 
iei kuri ir išlaiko, i

Į Ermine cape Į

'a- -V

gown

mados vakarinė
Į Formai

kapa, šlėbė ir batukai.Čia parodyta vėliausios

medelį griovelį, suberti ap- • Visiems Laisvės ir 1» r-» i iz 1 lz-r\c4 i»» t o o rroi'oi Qil_ ■ v j . • • -ųDemokratijos Sa- i 
liniukams.

linkui kalkes ir jas gerai su-i 
maišyti su žemėmis. Jeigu ' 
rudenį dėl kurių nors prie- i 
žasčių kalkių neduodama,1 
tai galima jas duoti pavasa-1 
rį, nors iš to, žinoma, bus 

naudos. Pavasarį

Orui nepri- 
že- 

bakterijos,

IkJlll VU LC4, Cl 1 MC4 
jei kuri ir išlaiko, tai buna ,n^iau 1 t
be kauliuko, ištysusi, tiesiog jma kaulvaisius laistyti 

kalkių skiedimu, pagamin-juokingai atrodo.
kartais kad ir iš puikiai au
gančių kaulvaisių naudos 
neturime ir sukame sau gal
vas, ką čia daryti—gal drėg
mės stinga, gal trąšų ir jieš- 
kome kokių kenkėjų ir vis 
nieko nerandame.

Kaulvaisiai kauliukams 
sudaryti turi turėti pakan-

tu iš 2 svarų kalkių ir 1 kibi- 
io vandens. Bet geriausia 
kalkiuot medžius rudenį. 
Kalkiavimą reikia kartoti 
kasmet. Kalkių gailėtis nėra 
ko, nes jos nėra brangios ir, 
be to, jos dar ir šiaip naudos 
suteikia. Kalkės pašalina iš 
diįvos kenksmingas rūgštis, 

kainai kalkių, kurias mede- padeda gi eičiau s.uputi pu
lls ima iš žemės. Jei pasitai-' vęsiams, palengvina vaisme- 
ko, kad dirva, kurioje auga!dziams iščiulpti is dirvos 
kaulvaisiai, i 
tai ir medeliai, nors ir gau
dai žydi —- neveda vaisių, 
r.es neturi medžiagos—kal
kių kauliukams sudaryti.

Tam tikslui turime duoti 
medeliams kalkių. Kalkės 
reikia krėsti rudenį. Imli jų 
tiek, kad išeitų kiekvienam 
medžiui maždaug 3 svarai. 
Kalkes vartoti gesintas ir iš
berti lygiu sluoksniu, kaip 
tik toj vietoj, kur yra dau
giausiai smulkiųjų šaknelių,

L • 1\ L4I IvJ J C cl II Ii cl i _ * j • i i • •

nėra kalbinga,fosforo ru^stis> kali ir tL
i %» rvnn rl \»i cvi l.’nrl LTaigi matome, kad kal

kės duoda visokeriopą nau
dą, nebrangiai kainuoja ir 
nereikalauja daug darbo. 
Stengkimės visus darbus su 
kalkėmis atlikti rudenį, nes 
pavasarį ir be jų turėsime 
daugybę įvairių darbų.

Vienoj Pastogėj, Bet Už Rubežiaus

šitos dvi mergaites yra seserys ir gyvena vienoj pastogėj, 
bet ne tam pačiam mieste. Shirley Atherton (kairėj) pri
klauso prie Lynn. Mass., o Barbara Atherton (dešinėj) 
skaitosi Swampscott, Mass., gyventoja. Mat, jų namas sto
vi lygiai ant tos linijos, kuri skiria tuodu miestu vieną 
nuo kito. Todėl tos dvi seserys negali vaikščiot ir vienon 
mokyklon — viena eina į Lynną, kita j Swampscotta.

KAIP LAIKYTI OBUO
LIUS ŽIEMAI.

Savo šeimai obuolių vis 
maždaug 4—5 pėdų atstu- galima išlaikyti. Geriausia 
me nuo liemens. Tokiame butų turėti atskirą rūsį, ku- 
atstume reikia apkasti apie rio pasieniais padarytos sky- 
------------------------------------- lėtos lentynos. Tokiame rū

syje neturi būti nei kopūstų 
nei agurkų, nei bulvių. Įėji
mas čia taip pat turi būti at
skiras. Rūsys kasmet kalkė
mis išbaltinamas ir švariai 
laikomas, kad nebūtų pelė-

Tokio rūsio neturint, gali
ma obuolius sudėti į skylė
tas dėžės, eilėmis sušauk
tais pelais ar pjuvenomis. 
Šiaudai ar šienas netinka 
dėl to, kad nuo jų sukvimpa 
obuoliai ir jie greičiau pe- 
lė ja.

Dėžės laikomos šaltai, 
■ nes šiltoje patalpoje obuo
liai vysta.

Dėžes ir lentynas dažnai 
patikrinti, kad nebūtų supu-

ORLAIVIO KATASTRO
FA KANADOJ.

Regina, Sask. — Pereitą 
sąvaitę netoli nuo čia nukri
to ir sudužo Trans-Cana-

Brangųs broliai ir sese- dian Airlines kompanijos 
rys: lėktuvas. Užsimušė lakūnas

Jau treti metai didvyriš- ir jo padėjėjas, 
kai kovoja Ispanijos žmo- 
nės, gindami savo kraštą, KI^IJAixCiJUk!) 
savo miestus, kaimus, na
mus, gyvastį ir tautinę lais
vę nuo barbariško Vokieti
jos ir Italijos fašizmo.

Ispanijos žmonėms į pa
galbą atėjo tūkstančiai sa
vanorių iš visų pasaulio 
kampų. Jų tarpe buvo daug 
ir lietuvių. Tarptautinė Bri
gada, sudaryta iš savanorių, 
daug padėjo Ispanijos žmo
nėms. Šimtai jų padėjo gal
vas kovoje, šimtai jų liko 
sužeisti visam gyvenimui.

Dabar iš Ispanijos grįžta 
savanoriai į savo kraštus. 
Tūkstančiai amerikiečių, 
kurių tarpe yra desėtkai lie
tuvių, jau parvažiuoja. Is
panijos liaudies valdžia pa
gerbė juos už didvyriškumą 
ir apmoka grįžimo lėšas.

Bet tai ne viskas. Dauge
lis Amerikon sugrįžusių lie
tuvių savanorių turės eiti į 
ligonines, kad užgydyti žai
zdas. Visi jie turės išnaujo 
pradėti gyvenimą. Dauge
liui reikės mėnesį-kitą pasil
sėti, kad atgavus jėgas dar
bui. O juk darbai jų nelau
kia — gal teks ilgai būti ir 
be darbo. Aišku kiekvie
nam, kad kovotojams reikia 
pinigĄ gyvenimo pradžiai.

Mes, lietuviai, daug pa
dėjome Ispanijos žmonėms 
jų kovoj už laisvę. Mes gel
tė jome ir savanoriams, siųs
dami jiems Ispanijon mais
to, drabužių ir kitų reikme
nų. Dabar turime parūpint 
jiems ligonines, drabužius, 
maistą, pastogę.

Todėl mes vėl kreipiamės 
į visus, kam tik brangi žmo
nijos laisvė, grovė, ir prašo
me kuo greičiausia ištiesti 
pagalbos ranką sugrįžtan- 
tiems iš Ispanijos kovoto
jams jaunuoliams.

ATSAKYMAI

ICHTYOLAS NAMINĖJE 
VAISTINĖJE.

Kiekviena rūpestinga šei
mininkė turi namie šiokių 
tokių reikalingiausių vaistų, 
nes dėl kiekvieno menknie
kio niekas pas gydytoją ne
sikreipia, o gydosi įvairiais 
vaistais namie.

Vienas iš tokių vaistų, ku
ris ilgesnį laiką namie lai
komas negenda ir įvairiais 
atvejais gali būti vartoja
mas, yra ichtyolas. Jis yra 
tamsiai rudas, tirštas skys- 
ti'į nemalonaus deguto kva
po, gaminamas iš tam tikrų 
iš žemės iškastų akmenų. 
Angliškai vadinasi: Ich
thyol.

Ichtyolas apsaugo žaiz
das nuo užkrėtimo bakteri
jomis, kurių pilna ore ir į 
žaizdą pakliūvančiuose ne
švarumuose, kada žaizda 
nešvariai užlaikoma ir ne
tinkamai gydoma. Pakliu
vusių į žaizdą puliavimą su
keliančių bakterijų visimą 
ichtyolas sulaiko.

Ichtyolas tinka vartoti nu
sideginus, kada nudegimo 
vietoje iškelta pūslė nusilu
pusi, nudegimo vieta supu- 
liavusi, ilgai negyja. Ichtyo
las aptepamas ant švaraus 
drobinio skudurėlio, ir de
damas ant nudegusios vie
tos, viršuj aprišama.

Didesni odos nubėrimai, 
kurie anksčiau buvo nešva
riai aprišami, pradžioj jodu 
nenatepti, irgi tinka gydyti 
ichtyolu. Jis nuvalo pulius ir 
pagreitina opos užsitrauki
mą. Vaikai labai dažnai 
griūdami nusimuša kelius 
arba rankas, sunku jiems 
žaizdas švariai aprišti, nes 
jie greit raiščius nutraukia, 
numeta, arba nesirūpina vėl 
sužeistos vietos aprišti. Vi
sokias numuštas, įkirstas 
žaizdos vietas geriausia 
tuojau, kol dar kraujas te
ka, gerai patepti jodu.

Prieš niežtinčias ir šla-

KĄ GAMINSIME IŠ 
AVIENOS.

Skaniausia yra jaunų 10 
mėnesių avių mėsa. Ji buna 
šviesiai raudonos spalvos. 
Senesnių avių mėsa turi ašt
rų specifinį kvapą, kuris ne 
visiems patinka ir yra tam
sios spalvos. Ruošiant avie
ną patartina vartoti daug 
prieskonių: svogūnų, petru- 
škų, salierų, porų ir kas 
mėgsta česnako, tada mėsa 
buna skanesnė, aromatin
gesnė. Iš vakaro, prieš ke
pant ar troškinant, mėsą ga
lima apibarstyti smulkiai 
piaustytais daržovių prie
skoniais ir užpilti acto mari
natu, kuris daro minkštesnę 
ir trapesnę mėsą.

Marinatas paruošiamas 
taip: pavirinamas vanduo 
su pipirais, svogūnais, įvai
riais daržovių lapeliais, o 
paskui įpilama acto esenci- 

turi

(Nuo muių korespo

Detroito Kliubo Nariui.— 
Pranešimas apie koncertą 
yra grynas biznio skelbimas 
ir turėtų but apmokėtas kai
po toks. Jeigu visus skelbi
mus laikraštis dėtų nemoka
mai, tai kaip gi jis galėtų 
egzistuoti? Juk reikia atsi
minti, kad kiekvienos eilu
tės sustatymas kainuoja pi
nigus, nes už dyką negalima 
gauti nei metalo, nei elekt
ros, nei popieros, nei maši
nų, nei darbininkų, kurie
laikraštį padaro. Todėl tam- piuojančias dedervines (ek- 
stos prisiųsto skelbimo “ko- žemą) ichtyolas taip pat y- 
respondencijos” vietoj ne- ra geras vaistas. Niežinčią 
galime dėti. odą ilgiau bekasant išberia

smulkus spuogeliai, tada 
ichtyolas irgi gali padėti ir 
niežulį nuraminti.

Tačiau niežų — limpa
mos ligos, kuri įsimeta daž
niausiai į tarpupirščius, ich
tyolas negydo.

Rožė yra odos uždegimas, 
sukeltas odoje apsigyvenu- 
alii m iii avi Y-n o cnVolia nnin

jos. Marinato skonis 
būti stipriai rūgštūs.

Aviena su bulvėmis, 
malti likučius virtos 
keptos avienos mėsos, įdėti 
druskos, pipirų ir svogūnų 
ar česnako truputį. Indą iš
tepti taukais ir ant dugno 
dėti nestorais griežinėliais 
supiaustytų bulvių sluoksnį, 
apibarstyti pjaustytais svo
gūnais ir dėti sluoksnį pa
ruoštos mėsos. Pridėjus taip 
sluoksniais pilną indą iki 
viršaus, užpilti riebalais ir 
kepti virykles keptuvėj. 
Taip pagaminta aviena tin
ka vartoti pietums ir vaka
rienei. Prie kepsnio galima 
duoti raugintų agurkų.

Avienos vyniotinis. Tam 
tikslui geriausiai tinka avie
nos mėsa prie kaulo, ypač 
ploni pilvo raumenys, kurie 
prieina ligi šankaulių. Nu
pjauti keturkampį gabalą, 
ištrinti gerai druska, mal
tais pipirais, iškloti plono
mis lašinių riekutėmis ir pa
barstyti žaliais smulkiai 
pjaustytais svogūnais. Pas
kui atsargiai, kad lašiniai 
neiškristų, suvynioti, stip
riai aprišti siulu ir virti pa
sūdytam vandeny su prie
skoniais. Išvirus prislėgti. 
Taip paruošta mėsa tinka 
duoti užkandžiams, prie ka
vos ir arbatos. Duodama su- 
piausčius riekutėmis.

Avienos kepsnys. fKeps- 
niui tinka užpakalinės avies 
šlaunys. Mėsą nuplauti; iš

Su- 
arba

“Keleivio” Skaitytojui.— 
Kuo pasibaigė rusų-japonų 
ginčas dėl Čangkufengo 
konflikto, mums neteko ma
tyti spaudoje jokių žinių. 
Bet sprendžiant iš maršalo 
Vorošilovo kalbos, pasaky
tos Maskvoje 7 lapkričio mi
nint revoliucijos 21 metų su
kaktį, tą ginčą turėjo laimė
ti rusai, nes Vorošilovas pa
sakė, kad “raudonoji armi
ja prie Čangkufengo. paro
dė, ką ji gali.”

A. Markevičiūtei.—Drau
gės pranešimą apie Lavvren- 
ce’o moterų veiklą negalė
jom į Moterų Skyrių įsprau
sti, todėl įdėjome kitur.

Rochesteriečiui. — Iškar- . ... -
pą apie Klaipėdą gavome, palengvina gijimą, 
ačiū. ( j-1-*- -

I. P. Kaimui. — Actu uz vartojamas, bet čia be gydy- mėsos galima duoti raugin- 
pasakas, bet Keleiviu’’ jų tojo tikslaus nurodymo ir . tų rūgščių burokėlių arba 
nedėsime. ... . »...

V. B. A.—Ačiū.

šių puliavimą sukeliančiu trinti druska ir pipirais, pri- 
patekusių į odą smaigstyti lašiniais ir užpilbakterijų, 

pro odos nubrėžimą, sužei
dimą, kartais tokį nežymų, 
kad ligonis tokio nubrėžimo 
neatsimena. Kaip visas pu- 
liavimo bakterijas, taip ir 
rožę sukeliančias bakteri
jas ichtyolas naikina. Ichr 
tyolas, užteptas ant parau
dusios nuo rožės odos sulai- —r-----j-
ko rožės slinkimą tolyn ir dusiu skystimu. Duodaht į

L.. 1"... . stalą supiaustyti riekutėmis,
Ichtyolas ir moterų Ii- užpilti padažu jr apdėti yir- 

goms gydyti gana plačiai tomis bulvėmis. Prie šios

paskyrimo jo vartoti negali
ma. Al. Pipinytė.

MnimiiimnmimminiiiniinMMnmiinwi^

, vusių obuolių. J patJys paaukaukite kiek
Obuolius leikia įaskyti jggaiite įr parinkite auku ! 

nuo medžių labai atsargiai. 1aį pažig£mų, Pakelkite 
Nuraškytus dėti L išklotą ( ‘klausima savo organi- 

. mntinp. knrl npsiisizpiRtii. z . z °pintinę, kad nesusižeistų.
Nuraškytų obuolių nega

lima krauti tiesiai į dėžes 
i nei į rūsį, nes jie dar turi “iš
prakaituoti,” bet eilėmis iš-

nacijose.
Surinktas aukas tuojaus 

siųskite šio komiteto sekre
torės antrašu: Anna Waz- 
nis, 419 Lorimer st., Brook- 

kloti kur palėpėj, viesioje įlyn, N. Y. 
vietoje, bet ne ant skersvė
jo. Čia jie daug vandens iš
garina, ir jeigu tiesiai dėtu- 
mėm į rūsį, tai rūsys arba 
pelai labai pridrėgtų, o di
delės drėgmės obuoliai ne
mėgsta.

Lygiai taip pat laikomos 
ir kriaušės.

Čekius ar money orderius 
darykite iždininkės Helen 
Kaunas vardu.

Suteikim pagelbą sUgrįž- 
tantiems iš Ispanijos kovo
tojams už laisvę ir demo
kratiją !

nijos Demokrat. Gelbėti.

SVEIKATA
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės žinios i.A Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mass.

ti marinatu. Sekančią dieną 
išimti iš marinato, dėti į iš
teptą taukais keptuvę arba 
skardą, pabarstyti svogū
nais, morkomis ir kitais, dar
žovių prieskoniais, įpilti tru
putį vandens ir kepti. Kė- 
pant mėsą dažnai laistyti 
tuo pačiu keptuvėje ątsira-

tušytų, T <
Troškinta aviena. Imti 

avienos geros mėsos gabąlą, 
supiaustyti gabaliukais, pa
barstyti druska, pipirais ir 
apspirginti ant keptuvės rie
baluose, kad gražiai paru
duotų. Atskirai inde paspir
ginti šaukštą miltų su 2 šau
kštais riebalų ir kai ims gelt 
tonuoti, įpilti stiklinę van
dens, sudėti apspirgintą mė
są, piaustytų svogūnų, mor
kų, kopūstų ir viską uždeng
tus troškinti kol mėsa visai 
bus minkšta. į stalą duoti su 
troškintomis morkomis ir 
žirneliais. O. S.
KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU? j

Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
mai su reikalingais klausimais ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kaina .................................. 25c.

Per Klaidą Nu.
Savo Draug

Spalių 20 d. Kauni 
gaidos teismas spreni 
ko Palionio, 27 meti; 
žiaus bylą, kaltinamo 
dymu savo draugo 
šausko. Buvo taip: 
valse., Krasnalio pr 
mokyklos buste šįm 
landžio 25 d. buvo s 
tos vakaruškos, į kur 
sirinko daug jaunuoi 
Vakaruškose tarp Pj 
ir Jundo kilo barnis 
mergaičių, bet Ps 
draugas Štanišauskas 
kivirčijusius vyrukus 
rė ir prie muštynių ne]

Vidurnaktį vakarus 
kai pradėjo skirstyti 
išėjo lauk. Lauke M. 
nis paleido į aukštį ke 
vius, nes jis buvo ats 
brolio eigulio revi 
Jundas pamanė, kad 
Štanišauskas, drožė ja 
da į galvą. Sumuštas 
šauskas pasileido bėgi 
lionis ■ pamatė, kad 
Jundas, ant kurio jis 
piktas, ir paleido į t 
tį Jundą kelis šuvius. 
nas šūvis buvo taiklus 
taikė Stanišauskui į ki

Rytojaus dieną toji 
toje buvo rastas Stan 
ko lavonas.

ALYTUJE KESINOS 
IMTI IŠ UKININK 

PINIGUS.
Spalių 17 d. viena 

ninkas, pardavęs A 
turguje karvę, užėjo į 
raną “sušilti.” Apm 
jam sąskaitą, besiva 
po restoranus mies< 
pastebėjo pas jį apie z 
tų. Beeinant namo ant 
taus tilto per Nemuną 
ri vyrai pastojo jam k< 

I pareikalavo pinigų. U- 
/ kas jų nedavė ir ėmė 

tuomet jie smugiu ; 
bloškė ir ėmė jieškoti 
senes, bet ūkininkas iš 
siveržė ir ėmė bėgti 
Bėgantį mušeikos a 
akmenimis, bet nepj 
Ūkininkas užbėgo į 
rūmų kulturkliubį ii 
skundė vedėjui, kuri: 
fonu iššaukė policiją 
pasikėsintojai: S. Bi 
ir Markelis tuojau bm 
imti, kitus du suėmė ’ 
ii- juos iki teismo pasoi 
kalėjimą.

ALYTUJE VARGS 
AMATŲ MOKYKL 
Iš Kaišiadorių ir S 

buvo atkeltos į Alyt 
amatų mokyklos ir či 
jungtos į vieną. Bet nu 
lai čia nėra tinkamos j 
pos, todėl ji buvo įn 
taip vadinamose Sar; 
kazarmėse. Kazarmėse 
ma dirbti praktikos d 
bet nėra kur teorijos p 
kas duoti. Teko kreip 
prašyti vietos Alytaus 
nazijoj. Bet Alytaus gii 
zija yra išmėtyta po 
miestą, tai ir amatų mo 
los pamokos dėstomos t 
se vietose, kas ne tik m 
tojams, bet ir mokiniam 
daro nemaža vargo ir 
niavos. šio nepatogumo 
tų galima išvengti, duo 
patalpas viename gimi 
jos rūme.

Į PABALTIJO VALS' 
BES IŠ ISPANIJOS G
ŠIĄ APIE 100 SAVA 

NORIŲ.
Ispanijos vyriausybei 

leidus savanorius, jie gi 
į savo kraštus. Esamomi 
niomis, iš respublikom, 
panijos j Pabaltijos vai 
bes grįšią apie 100 savi 
rių. Žinoma, per tuos < 
jus kovų metus daug s; 
norių žuvo, jų tarpe yra 
vę ir keli lietuviai.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų 

r_

Per Klaidą Nušovė 
Savo Draugą.

Spalių 20 d. Kauno apy
gardos teismas sprendė Mi
ko Palionio, 27 metų am
žiaus bylą, kaltinamo nužu
dymu savo draugo Stani- 
šausko. Buvo taip: Jėzno 
valse., Krasnalio pradžios 
mokyklos buste šįmet ba
landžio 25 d. buvo sureng
tos vakaruškos, Į kurias su
sirinko daug jaunuomenės. 
Vakaruškose tarp Palionio 
ir Jundo kilo barniai dėl 
mergaičių, bet Palionio 
draugas Stanišauskis susi
kivirčijusius vyrukus išsky
rė ir prie muštynių nepriėjo.

Vidurnaktį vakaruškinin
kai pradėjo skirstytis, visi 
išėjo lauk. Lauke M. Palio
nis paleido į aukštį kelis šū
vius, nes jis buvo atsinešęs 
brolio eigulio revolverį. 
Jundas pamanė, kad šaudo 
Stanišauskas, drožė jam laz
da į galvą. Sumuštas Stani
šauskas pasileido bėgti. Pa
lionis • pamatė, kad bėgo 
Jundas, ant kurio jis buvo 
piktas, ir paleido į bėgan
tį Jundą kelis šuvius. Vie
nas šūvis buvo taiklus ir pa-, 
taikė Stanišauskui į krutinę.

Rytojaus dieną toje vie
toje buvo rastas Stanišaus- 
ko lavonas.

ir ii Lietuvos Laikraičių.)

Jau Ketvirta Pora Dvynų.

ALYTUJE KĖSINOSI AT
IMTI IŠ ŪKININKO 

PINIGUS.
Spalių 17 d. vienas ūki

ninkas, pardavęs Alytaus 
turguje karvę, užėjo į resto
raną “sušilti.” Apmokant 
jam sąskaitą, besivalkioją 
po restoranus miesčionys 
pastebėjo pas jį apie 200 li
tų. Beeinant namo ant Aly
taus tilto per Nemuną ketu
ri vyrai pastojo jam kelią ir 
pareikalavo pinigų. Ūkinin
kas jų nedavė ir ėmė rėkti, 
tuomet jie smugiu jį per
bloškė ir ėmė jieškoti po ki
šenes, bet ūkininkas iš jų iš
siveržė ir ėmė bėgti atgal. 
Bėgantį mušeikos apmėtė 
akmenimis, bet nepataikė. 
Ūkininkas užbėgo į Darbo 
rūmų kulturkliubį ir pasi
skundė vedėjui, kuris tele
fonu iššaukė policiją. Du 
pasikėsintojai: S. Burokas 
ir Markelis tuojau buvo su
imti, kitus du suėmė vėliau 
ir juos iki teismo pasodino į 
kalėjimą.

LENKŲ PATRIOTAI 
VARŽO LIETUVIŲ MO

KYKLAS VILNIAUS 
KRAŠTE.

Iš viso Vilniaus krašto 
šiais mokslo metais teveikia i 
dvi lietuviškos pradžios mo- į 
kyklos: Pašaminėje ir pa-j 
šiame Vilniuje. Bet, rodos, I 
r jų greitu metu lietuvių vi
suomenė gali netekti. Štai,! 
spalių 15 d., Vilniaus lietu- 
zių švietimo “Kultūros” 
draugijos mokyklą aplankė 
kuratorijos vizitatorius ir 
iepė čia pat pakeisti moky
klos statutą iš 3 laipsnio į 
rirmą, tai reiškia, iš 6 sky- 
ių į 4 skyrių mokyklą. Ir tai 
sakoma padaryti jau da- 
jar.
šitos sulikviduoti penktą ir 
■eštą mokyklos skyrių. Nu
tarta apeliuoti, bet vargu at
bus išklausyta.

Čia, be kitko, reikia pri
minti ir tai, kad Vytauto Di- 
Ižiojo gimnazija tokiu bu
du neturės visai kandidatų, 
nes į valstybinę 7 skyrių 
mokyklų patekus, paskui 
unku jau gauti tautybę pa

liudijantį raštą, vadinamąją 
deklaraciją.

Varžomi ir lietuviški vai- 
linimai. Štai, Vilniaus lie
tuvių meno ir literatūros 
draugija norėjo spalių 10 d. 
Vilniuje ir spalių 15 d. Val
kininke (Vilniaus-Trakų ap
skrity) suvaidinti Čiurlio- 
nies “Pinigėlius.” Storastija 
neleido. “Nevalia vaidinti 
tendencingus lietuviškus 
veikalus.”

Vadinasi, už savaites

Štai čia toji Oliver Bates’ų šeimyna iš Los Angeles miesto, kuri anądien susilaukė 
jau ketvirtos poros dvynų. Per 4 metus 8 vaikai.

PLĖŠL

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS

Tarp New Yorko ir Klaipėdos, Per Gothenburgą

Platesnių žinių ir laivakorčių krepkitės į 
vietinį laivakorčių agentų, arba

Kelionė prasideda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais. 
Nuo Švedijos, vykssta iš Stockholm© ar Kalmaro 

moderniškuoju S. S. “Marieholm.”
Nereik švedų vizos keleiviams j Lietuvą per Švediją.

KALĖDINĖS EKSKURSIJOS [ LIETUVĄ
Išplauks iš New Yorko 

DROTTNINGHOLM:..................... Lapkričio 30
GRII’SHOL.M: ....................... Gruodžio 7

151 BOYLSTON STREET, BOSTON, MASS.

Po Vakaruškų—
Kruvinos Kautynės
Kretingos valsčiuje, Kur- 

rnaičių kaime buvo vaka
ruškos. Prisirinko daug pus-

Kauno Šančiuose Da 
Nėra Šaligatvių.

Žmonės maudosi purvyne.
Šančiai yra Kauno prie

miestis, bet tenai da nėra
bernių ir bernų, linksminos, šaligatvių, vietoje važinėja 
šoko, dainavo, o, be to, išgė- vežikai, o praeiviai turi eiti 
rė daug degtinės. Kai atsi- viena gatvės puse, kur šali- 
rado daug girtų, tuojau pra- gatvis tėra vos dviejų plyte- 
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ALYTUJE VARGSTA 
AMATŲ MOKYKLA.

i a Iš Kaišiadorių ir Seirijų 
buvo atkeltos į Alytų dvi 
amatų mokyklos ir čia su
jungtos į vieną. Bet mokyk
lai čia nėra tinkamos patal
pos, todėl ji buvo įrengta 
taip vadinamose Saratovo 
kazarmėse. Kazarmėse gali
ma dirbti praktikos darbai 
bet nėra kur teorijos pamo
kas duoti. Teko kreiptis ir 
prašyti vietos Alytaus gim
nazijoj. Bet Alytaus gimna
zija yra išmėtyta po visą 
miestą, tai ir amatų mokyk
los pamokos dėstomos trijo
se vietose, kas ne tik moky
tojams, bet ir mokiniams su
daro ne maža vargo ir pai
niavos. Šio nepatogumo bu
tų galima išvengti, duodant 
patalpas viename gimnazi
jos rūme.

MARIAMPOLĖS APSKRI
TY RASTI ISTORINIAI 

KAPAI.
Mariampolėš apskrity, 

Liepynų kaime, kur seniau 
buvo Kvietiškių dvžtro lau
kai, jau senai ūkininkai, im
dami žvyrą, rasdavo žmo
nių kaulų, kaukolių, žalva
rinių žiedų ir kt. Apie šituos 
radinius buvo paskelbta 
spaudoj, kas sudomino Vy
tauto muziejaus administra
ciją, ir nesenai dr. Puzinas 
atvyko Mariampolėn ir vie
toj apžiurėjo tas vietas. Ten 
kiek vėliau buvo atvykę ir 
daugiau archeologų, kurie 
sustabdė iš tų vietų žvyro 
ėmimą, darė kasinėjimus li
kt. Nustatyta, kad Liepynų 
kaime yra senų pilkapių, 
t. y. tokių kapų, kur lavonai 
būdavo apdengiami gražiai 
sukrautais akmenimis. Ras
tomis šituose pilkapiuos se
nienomis praturtinta Mari
jampolės sodžiaus ir gimna
zijos muziejai.

JUODKRANTĖS ŽVEJAI 
LABAI NUKENTĖJO 

NUO AUDRŲ.
Juodkrantės žvejai nuo 

buvusių audrų smarkiai nu
kentėjo. Jų tinklai taip aud
ros buvo sudraskyti, jog 
vargu, ar juos bus galima 
pataisyti. Apskritai, šį rude
nį Juodkrantės žvejams žve
jyba blogai sekėsi.

I PABALTIJO VALSTY
BES IŠ ISPANIJOS GRĮ
ŠIĄ APIE 100 SAVA

NORIŲ.
Ispanijos vyriausybei at

leidus savanorius, jie grįžta 
į savo kraštus. Esamomis ži
niomis, iš respublikonų Is
panijos į Pabaltijos valsty
bes grįšią apie 100 savano
rių. Žinoma, per tuos dve
jus kovų metus daug sava
norių žuvo, jų tarpe yra bu
vę ir keli lietuviai.

NAUJOS RŪŠIES 
KAVIMAS.

Alytuj atsirado 
kurie, norėdami 
duoną pelnyti, pradėjo štai 
kokiais “metodais” naudo
tis.” Keliese užeina į bet ko
kią krautuvę, pasidairo ir 
vienas kuris iš pardavėjo pa
reikalauja grąžinti tam tik
rą sumą grąžos. Žinoma, 
pardavėjas nustemba. Tuo
met pareikalavęs ima triukš
mauti, kad, girdi, jį nori ap
gauti, o kiti liudyti, buk rei
kalaująs grąžos kalba teisy
bę. Kartais pardavėjai, ne
norėdami skandalintis ki
tiems klijentams matant, 
reikalaujamą sumą išrfioka, 
bet pastaruoju laiku atsiti
kus tokiems dalykams Aly
taus Žemės ūkio krautuvėj 
ir kitur, buvo pranešta poli
cijai, kuri pasiryžo tokius 
reikalautojus sutvarkyti.

BARSUKAI UŽPUOLĖ 
ŽMOGŲ.

Jurbarkas, Raseinių apsk. 
Jurbarko girininkijoje jau 
iš seniau yra prisiveisusių 
barsukų. Vieną kartą per 
Jurbarko šilelį einantį Jur
barko ligoninės sargą už
puolė visa barsukų šeimy
na : du seniai ir keturi jau
nikliai. Ypač atkakliai puo
lė seniai, kurie gynė savo 
vaikus. Užpultasai, neturė
damas kuo gintis, pradėjo 
kojomis nuo savęs barsukus 
nuspirti. Kai koja suduoda
vo seniesiems, šie pradėda
vo šaukti ir jiems į pagalbą 
skubėjo jaunikliai, kurie

tipelių, 
lengvai

KLAIPĖDOJ SUIMTAS 
^LIETUVIS POLICININ

KAS UŽ VOKIEČIO 
NUŠOVIMĄ.

Kaip žinome, spalių 10 d. 
pasienio policininkas Lėlys 
nušovė vokiečių laivo “Bern- 
hard” jurininką, kontraban
dininką Harry Krannichą. 
Klaipėdos valstybės gynė
jas įsakė policininką Lėlį 
suimti. Jis padėtas Bajorų 
kalėjime. Kadangi kaltini
mo aktas jau surašytas, tai 
laukia greit bylos. Policinin
ką Lėlį gins trys advokatai 
—prof. Stankevičius iš Kau
no, dr. Schroeder, ir trečias 
bus pakviestas šiomis dieno
mis.

sidėjo barniai, ginčai, vienų 
jprie kitų kabinėjimąsi. Apie 
110 vai. nakties vakarėlis vir- 
Į to tikra “Mama”: Kurmai- 
(čių, Daktarų, Tintelių ir Tu- 
' bauskų kaimo vyrai apsi
ginklavę kas kirviu, kas pei
liu, kastuvu, kas baslių ar 

Pikeliai, Židikų valse. Šių plytkraščiu mušėsi apie va- 
metų spalių 11 d. vakare už- landą laiko. Kautynių metu 
ėjo smarki perkūnija su lie- buvo daug sužeista, kruvi- 
tumi. Keliatą sykių smar- nų, i"’ 
kiai trenkė. Trenksmai gąz- nubraižytomis 
dino ramius gyventojus;

LIETUVOJE SIAUTĖ 
SMARKIOS RUDENS 

PERKŪNIJOS.

uždaužytomis akimis, 
> nosimis etc.

j Bet sunkiai sužeistų nedaug 
' tebuvo. Tačiau J. Žilius grį- 

Paliepiai, Butrimonių vai. žęs iš “Mamos” jautėsi blo- 
Spalių 9 d. užėjus nedide- gai—svaigo galva, sopėjo 
liam lietaus debesiui, mirti- 'pakaušis. Rytojaus dieną 
nai perkūno nutrenktas tuo žilius buvo nugabentas į

lių pločio, arba braidyti 
purvą.

Anądien Juozapavičiaus 
prospekte vienas vyrukas 
paslydo ties plačiųjų gele
žinkelių diribtuvėm ir įkrito 
į ten esantį nedengtą griovį. 
Iš ten jokiu budu negalėjo 
išlipti, kol atėjęs policinin
kas padėjo jam išsikrausty
ti. Grovis gilus, pilnas purvo 
ir ne vienam tenka tame 
purve išsimaudyt.

KULTURĖJA JAUNIMAS.
Rundžių kaime, Ukmer

gės apielinkėje jaunimas 
kulturėja. Skaito daug laik- 

t - * raščiu. Vakaruodami nebe-
'aiku gyvulius ganęs Palie- Kretingos ligoninę. Čia kon-!vartoja tokiu biauriu žo- 
pių kaimo gyventojas pil. statavo, kad įlaužtas jo gal- džiu, kokius 'vartodavo se- 
Vincas Dzedzevičius. Jis Į vos kiaušas. Iš Kretingos Ži- ■ ...................
stovėjo ir ganė gyvulius ant, liūs nuvežtas į Klaipėdos 
aukšto kalniuko. Lietui už- Raudonojo Kryžiaus ligoni- 
ėjus susisukęs papirosą ru- nę, kur, neatgavęs sąmonės 
kė. Bet papirosui užgesus' ir mirė.
degė jį benzininiu žiebtuvė- Tų muštynių “vetera
nių. Tuo momentu trenkė nams” sąskaitas teko suves- 
žaibas ir vietoj užmušė. Lie-' ti kaltinamųjų suole, į kurį 
tui nuėjus rastas ant kalne-Nusėdo net 12 jaunų vyrukų, Į 
iio jau nebegyvas. j tų muštynių dalyvių.

■--------- j Apygardos teismas Pr.
Skiemonys, Utenos apsk. Perkūną nubaudė 3 metais 

Spalių 7 užėjo didelis lietusĮsunkiuju darbu kalėjimo; 
su perkūnija. Klabinių kai-1 A. Rutę, A. Kviesį ir J. Dra-, 
me perkūnas įtrenkė vieną p0 pusantrų metų sun-' 

įgyvenamą namą. Namas su- kiujų darbų kalėjimo"; 1 w j L- a r?..:______ Cii r7_.T___ ■ .

KLAIPĖDOJ 880 BE
DARBIŲ.

Šiomis dienomis Klaipė
doje buvo 880 bedarbių, ku
lių tarpe 289 pjoterys. Pei 
pastarąją sąvailę bedarbių 
padidėjo 65 žmonėmis. Pa
lyginus su pereitų metų tuo 
pačiu laiku, bedarbių yra! 
truputį mažiau. Artinantis gyvenamą namą. Namas su- kiujū darbu kalėjimo'; C. 
žiemai, bedarbių skaičius ciegė. šeimininkę pritrenkė. Zuberniu, SL Zubėrniu ir J. 
to lydžio augs. Bedarbių pa-, jr daugiau buvo įtrenkimų Daungila po vienerius metus 
salpas tegavo tik 474 asme- §įoje apielinkėje, bet žmo-'paprasto" kalėjimo; P. Kvie
tus t. y. apie 50 nuos. visų nju neužgavo. Seni ukinin- sj pr Kairi D Kniukštą V. 
bedarbių. Jiems per sąvaitęi’-J----------- ‘ • * - • ’ ~
išmokėta 3,617 litų. kai spėja, kad vėlyvas griau- Burbą ir J. Gaigalą po šešis

pradėjo taip pat pulti. Besi- jr iškrovimo,

CUKRAUS FABRIKE DIR
BA APIE 1,000 DAR

BININKŲ.
Šiuo metu Mariampolėš 

cukraus fabrike dirba apie 
1,000 darbininkų, kurių; di
delė dalis atlieka krovimo 

runkelių su-

stinis — tai pranašas nepa
stovios žiemos.

mėnenius paprasto kalėji
mo.

niau. Stengiasi apsieiti man
dagiau ir kulturingiau.

PAŽANGUS SAVAITRAŠTIS
ARGENTINOS LIETUVIŲ 

BALSAS
I U. S. A. metams kainuoja $1.50. 

Pažinkite Pietų Amerikos lietuvių 
gyvenimą, išsirašydami “Argentinos 
Lietuviu Balsą.” Adresas:

"A. L. BALSAS”
Casilla de Correo 303,

Buenos Aires. Argentina.

ginant vienas jauniklis buvo svėrimo, plovimo ir kt. dar-l 
7 - i iš- ęus kieme- Pačiame fabrike1
lakstė. . Sargas primuštąjį trim pamainom dirba apie! 
jaunikli antrina nnn

primuštas, ir barsukai iš-

jauniklį augina.
’APARĖK) ŽIEDAS IR KETURIOS 
tITOS APYSAKOS:

(1) Neužsitikintis Vyras; (2) Žy- 
'inti Giria; (3) Klaida; (4) Korek- 
a. Jose nurodoma kaip žmones pal
ai tiki į visokius prietarus,
įurtus ir tt. Kaina ....................... 15c.

ULES IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 2.1 gražios eilės, 

laugybč straipsnių, juoku, ir lt. pui
kiai iliustruota, 95 nusl............... 25c.

KALĖDINĖ EKSKURSIJA

EUROPA ...........
DEUTSCHLAND 
HAMBURG ......  
BREMEN ...........  
NEW YORK ......

26
1
7

14
15

Į LIETUVĄ
LAIVAI IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO 

Lapkričio 
Gruodžio 
Gruodžio 
Gruodžio 
Gruodžio

Patogus geležinkeliais susisiekimai iš 
Bremen ar Hamburgo

Mes jums pagelbėsime gauti vizitinių ir imigracijos 
vizas jūsų Europos giminėms.

Informacijų klauskite pas vietinį agentų arba 
252 BOYLSTON ST........................ BOSTON”. MASS.

HAMBURG - AMERICAN LINE ® 
I NORTH GERMAN LLOYD S

bus kieme. Pačiame fabrike!

600 darbininku.

ŽMOGAUS SVEIKATA 
IR LINKSMYBĖ

Yra pagal supratimų ir išpildymą 
gyvenimo tikslo. Nesveikata, nelinks- 
niybč, neramybė, rūpestis ir taip 
kiekvienas' 
mas, tai yra 
rimo galybės pirmų įstatymą. Rašy
kit DABAR dėl išdėstymo ir išaiški
nimo jus padėjimo. Kaip suprasit sa
vo gyvenimo klaidas, bus lengva iš
pildyti jus aukščiausj geidavimų ir 

I įgyti sveikatų ir linksmybę. (52) 
i JOS. MATUKAITIS, BP. D., 
' 377 South St.. . .BRISTOL. CONN.

nenormališkas I padėji- 
klaidingas pildysiąs tvč-

GRAŽIOS EILES, DAINOSIR BALADOS
SIELOS
BALSAI

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšių eiles:

TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga.
Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, Hct reikia aiškiai užrašyt savo ir "Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c markę.

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

TRYS LIETUVĖS BAIGĖ 
VILNIAUS UNIVER

SITETĄ.
Vilniaus Stepono Batoro 

universiteto teologijos' fa
kultete katachetų kursą iš
klausė ir reikiamus egzami
nus išlaikė trys lietuvės: Ce-1 
liną Taškunaitė, Pranė Kru- 
minytė ir Pranė Klimašaus- 
kaitė. Jos tikybą dėsto Šven
čionių apskrities pradžios 
mokyklose. Mat, išmokintos 
į davatkas.

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY9

Norint, kad pagarsinimas (liptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
admln Istracijon nevėliau PANEDS- 
LiO VAKARO. Siunčiant per paS- 
tą, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedC- 
ly. Vėliau gauti garsinimai J tos 
sąvaltčs numerĮ nespėjama patai* 
plnt.

Norint, kad garsinimas nesusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mokestį.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitokį parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už $1.00. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Ųž pajleškojlmus darbininkų, par
davimus Ir Jcltoklus smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žodį. Stambes- 
nėm raidėm antgalvls—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškojimus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žodį. Mažiausio pajleško-( 
Jimo kaina 50c.

NoYHnt pajleškot bu paveikslu,} 
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust 
kainos. |

“KELEIVIS,’f 253 BROADWAY, 
so. Boston, mass.

PAŽANGIEJI AMERIKOS LIETUVIAI!
LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES- 
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.

švietimo tikslui yra įsteigtas ir leidžiamas Rimtas Moks
lo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesinis Iliustruotas žur. i 
nalas KULTŪRA.

“KULTŪRĄ” REDAGUOJA PASIŽYMĖJĘ MOKSLI
NINKAI. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos rašyto
jai, veikėjai, todėl “Kultūros” turinys yra rimtas, įdomus 
ir naudingas.

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir pa
žįstamiems Lietuvoje žurnalą “KULTŪRĄ,, arba IŠSIRA
ŠYKITE JĮ PATYS. “KULTŪROJ” rasite daug raštu, ku
rie įdomus perskaityti ir Amerikoje gyvenantiems.

Be to, “KULTŪROS” žurnalas laiks nuo laiko duoda pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingų 
dovanų.

“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi.
Lietuvoje: Metams tik 16 litų; Pusmečiui — 8 litai.
Amerikoje: Metams $4; Pusei metų $2. Adresas:

ŽURNALAS “KULTŪRA”
ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.
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Vietinės Žinios
Draugijų atstovų žiniai. Ką sako rašytojas Dreiser 
Ateinantį pirmadienį, lap-' ap,e lsPaniJ4-

kričio 28 d. 8 vai. vakare,' Pereitą nedėldienj Bosto- 
Amerikos Lietuvių Kliube, ne kalbėjo amerikiečių ra- 
376 W. Broadway, šaukia- šytojas Theodore Dreiser, 
mas Amerikos Lietuvių kuris tik šiomis dienomis su- 
Kongieso So. Bostono sky-jgryžo iš lojalistų Ispanijos, 
riaus metinis susirinkimas. Jo nuomone, Ispanijos žmo- 
Bus renkama ateinantiems, nių karas prieš fašizmą nei 
metams skyriaus valdyba ir j šiais, nei kitais metais neuž- 
aptariami kiti svarbus rei- sibaigs. Cituodams respubli- 
kalai.

Todėl visų draugijų at
stovus, kurios priklauso prie 
ALK., prašome būtinai da
lyvauti.

Nėt ir tos draugijos bei 
kuopos, kurios ligi šiol prie 
Kongreso nepriklausė, gali 
atsiųsti savo atstovus ir 
Kongresai! įstoti.

Smagu pranešt, kad SLA. 
188 kuopa savo mitinge 18 
lapkričio dieną vienbalsiai 
nutarė įstoti nariu į Ameri
kos Lietuvių Kongresą. Sa
vo atstovais kuopa išrinko: 
prof. B. F. Kubilių ir Juozą 
Niaurą, žinomą kaip’ daini
ninką Audicką.

So. Bostono M. E. Žinyčia 
taip pat žadėjo tuojau prie 
Kongreso prisidėti.

J. Krukonis, seki*.

Onai Kačiurienei banditai 
atėmė $4,000.

Mums praneša, kad pe
reitą sąvaitę Bostone buvo 
apiplėšta Ona Kačiurienė, 
jau nebejauna ir nelabai 
sveika lietuvė moteris. Plau
dama grindis ir dirbdama 
kijtokj sunkų darbą ji buvo 
susitaupius $4,000 senatvei. 
Kažin kokiais sumetimais 
pereitą sąvaitę ji nutarė tuos 
pinigus iš banko išsiimti. Ir 
vos tik išėjo iš banko su pi
nigais, ją tuoj užpuolė jauni 
plėšikai. Rankinuko šikšne
lę ji turėjo gerai apsivynio
jus aplink ranką, tai lupda
mi tą “paketbuką” bomai 
bemaž ko nenutraukė jai 
rankos. Nežiūrint, kad visa 
tai atsitiko vidurdieny, tarp 
daugybės žmonių, niekas 
neatėjo užpultai lietuvei į 
pagalbą ir niekas nepasi
stengė piktadarių sulaikyti. 
Kačiurienė dabar tiek susi
jaudinus, kad stačiai serga.

kos premjerą Juaną Negri- 
ną, Dreiseris sako jog žmo
nių nusistatymas prieš fašis
tus yra toks griežtas, kad jei 
oficialiai karas ir butų už
baigtas, tai kova prieš fašis
tus vistiek nesustotų. Jeigu 
Italijos ir Vokietijos pade
damas gen. Franco ir nuga
lėtų Ispanijos respubliką, 
tai partizanų karas prieš fa
šistus eitų dar keliatą metų.

Ispanijoj jaučiamas labai 
didelis- maisto trukumas, 
sako Dreiseris. žmonės ken
čia badą lygiai abiejose pu
sėse. Todėl jis ragina Ame
riką, kad ji atiduotų savo 
javų ir bovelnos perteklį Is
panijos civiliemš žmonėms, 
padalindama jį lygiai abiem 
pusėm. Jeigu niekas iš ša
lies tuo nepasirūpins, sako 
jisai, tai jaunoji ispanų tau
tos karta galės visai žūti, ar
ba galės' išaugti sukrypu
siais, užbadėjusiais kūnais.

Kalbėtojas buvo paklaus
tas, kodėl Anglija leidžia 
fašistams statydinti Ispani
joj tvirtoves ir kastis po Bri
tų Imperijos interesais Vi
duržemio Juroj. Dreiseris 
atsakė, kad šito ir jis negalįs 
išaiškinti. Čia gali but vie
nas iš dviejų, jis sako: arba 
Anglijos ministerių kabine
te sėdi būrys avinų, kurie 
nemato sau pavojaus iš fa
šistinių vilkų, arba jie turi 
kokią slaptą su fašistais su
tartį, kurios pasaulis nežino,

I
 Šaudydami į taikinį, peršo

vė mergaitę.
Pereitą nedėldienj Somer- 

villėj buvo peršauta Mary 
I Elizabeth Hardy, 18 mėne- 
' siu amžiaus mergaitė. Du 
vyresni vaikai vežėsi ją šali
gatviu ant ratukų, kaip stai
ga pasigirdo kažin kur šūvis 
ir mergaitė iš ratukų išvirto. 
Iš jos galvutės pradėjo bėg-( 
ti kraujas. Ji buvo nuvežta1 _ 
ligoninėn ir tenai paaiškėjo, '4 
kad jos galvelė peršauta. 
Daktarai mėgino išimti ku- 
lipką, bet ji įstrigus tokioj 
vietoj, kad negalima prieiti. 
Mergaitė turbut neilgai gy
vens.

Dabar klausimas, kas gi 
ją peršovė? Ogi pasirodo, 
kad keturi jauni airiai, susi
rinkę j tuščią lotą, šaudė iš 
šautuvo į taikinį. Viena ku- 
lipka padarė rikošetą ir ne
tyčia pataikė mergaitei j 
galvą. Visi keturi “striel- 
čiai” dabar areštuoti.

Dėl lietuvių kalbos kurso
I prašau kreiptis j mane.

Jau keliatas lietuvių krei-

LAISVĖS” KONCERTAS ■ Brightonas supliekė Cam-
SO. BOSTONE.

Lapkričio 27 d., ateinantį
pėsi į Apšvietos Departa- nedėldienj 2 vai’.’ po pietų, 
mentą, pranešdami, kad jie Lietuviu salėj'e, E street, bus

Tarp pereitos subatos ir 
šio panedėlio Bostone buvo 
išplėšta daug krautuvių ir 
ofisų.

Suvažinėjo Šurilų vaiką.
Šį panedėlį Preble gatvėj, 

South Bostone, įvyko nelai
mė. Smarkiai važiuodamas 
automobilis suvažinėjo Šu
rilų vaiką, 8 metų amžiaus 
Juozuką, ir nesustojęs nu
dūmė savo keliais. Suvaži
nėtą vaiką nuvežė miesto li
goninėn pašaliniai žmonės. 
Jam sutrenktos smegenys ir 
apdraskytas kūnas. Šurilai 
gyvena prie 25 Ward st., 
South Bostone.

PIRMENYBĖJ
savo gerumu

•įgtt R A D10
the

KAINA TIK

ir Brangiau.

Or?’ 
nįIHJ ©,

6D-31 1

6-TUBE 
SUPERHETERODYNE

PER 24 METUS DIDŽIAUSIŲ PASTANGŲ 
ZENITH SAVO TOBULUMU ir YPATYBĖMIS 

GERIAUSIAS.
Mes priimam ir senus mainais. Duodam ir ant 

išmokėjimo.

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

Tel. SOUth Boston 4619*

KELEI
DARBO ŽMONIŲ

Prenumerata 
Amerikoje ................

Pietų Amerikos Vals 
Kanadoje ir kitur .

Prenumerata pi 
Amerikoje ................

Kanadoje ir kitur už 
Valstijų ..........

Apskelbimų kainų 
Kreipiantis su kokiai 
adresuokite:

KELEI
253 Broadway, So.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS) i

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniai* 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central aky.

CAMBRIDGE, MASS.

hridge’ių.
Pereitą sekmadienį, 20 

lapkričio, tarp Brightono ir 
Cambridge’aus lietuvių pi
liečių kliubų buvo futbolo 
rugtynės Murray’s Parke, 
Brightone. Brightoniečiai 
pasirodė daug smarkesni 
futbolininkai už cambridge’- 
iečius, nes Brightonui išėjo 
12-0.

Kiek aš pastebėjau, tai 
Cambridge’aus jaukie galė
jo but tik 3 lietuviai, o dau
giausia 5; kiti buvo suran
kioti iš viso Cambridge’aus 
geresni futbolininkai. Taigi 
galima sakyt, kad Brighto
no lietuviai supliekė visus 
Cambridge’aus čampijonus.

norėję įsirašyti lietuvių kai- didelis koncertas.
bos kursus, bet, nežinoję tik- Programai išpildyti atva
rai kada pamokos prasideda žiuoJa iš Brooklyn, N. Y., 
ir pavėlavę užsiregistruoti. dainininkė Kavaliauskaitė, 
Jie klausia, kas dabar jiems kūną brooklyniečiai vadina 
daryu. (dainų karalaite. Ji netik dai-

Visus šiuo reikalu suinte- nįninkė, bet ir žymi komike.
Dalyvaus taipgi visiems ge
rai žinomas humoristas dai
nininkas Ig. Kubiliūnas. Jis 
savo dainom prijuokina pu
bliką iki ašarų. Šiame kon
certe, Kavaliauskaitė su Ku
biliumi dainuos duetus, tai 
aišku, kad visi turės gar
daus juoko iki ausų. Solistė 
Ona Baltrus, dainuos solo ir, _ . . . . ,
drauge su Kubiliumi duetus. L Pasirodo, kad Brightono 
D-ro Repšio žmona ir jos

resuotus prašau atvykti tie
siai į pamokas ir pasitarti 

’su manim plačiau.
Lietuvių kalbos pamokos 

vyksta pėtnyčiomis kaip 6 
vai. vakaro, State House 
auditorijoj. Dr. D. Pilka.

Vienas 
kas” 
valdžios namų 
South Bostone ir iš kalno 
pasiėmė nuomą. Kai tie

Ant Vokietijos konsulato 
iškėlė piratų vėliavų.

Po numeriu 131 State st., 
Bostone, randasi Vokietijos 
konsulatas. Kai šio panedė
lio rytą atvažiavo Hitlerio 
konsulatas, jis pamatė ne
paprastą dalyką. Ant kon
sulato plevėsavo juoda vė
liava su balta giltinės galva 
ir sukeistais kaulais. Tai yra 
juros banditų arba piratų 
ženklas. Bet šį sykį kažin 
kas paaukojo Vokietijai ir 
užrašė ant jos “Hitlerism.”

Konsulas pašaukė polici
ją. Policmanai šaipydamiesi Į 
vėliavą nuėmė ir nusivežė į 
savo muziejų.

Saulės spinduliai per bonką 
uždegė namą.

Roxburyje, Jurgio Kuli- 
šio namuose aną sąvaitę 
kilo gaisras. Paaiškėjo, kad 
namą uždegė saulės spindu
liai, susikoncentravę per 
išlenktą bonkos stiklą. Ug
nis buvo greitai pastebėta ir 
tuoj buvo užgesinta, bet vis 
dėlto padarė apie $100 nuo
stolių.

GEO. C. STEKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų, Vestuvių, Grupi 
Paveiksiu;.

PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway,
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SOU 2029

NORWOODE STUDIA
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD. MASS.

Tel. SOU 4115 Res. SOU 9714

BROADWAY
FLORIST

Gėlės Visokiam Reikale
Mes specializuojant Vestuvių ir 

šermenų Bukietais.
Veltui pristatom iki 20 mylių. 

Savininkai:
A. Zardeskas, W. Zaniauskas.

323 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

“real-esteitinin- 
išnomuojo daug butų 

kolonijoj

Telefonu 21114
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakar*.
1»7 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

NO. 48

žmonės pradėjo į tuos butus drauge Turauskienė padai- 
kraustytis, pasirodė, kad nuos^duetų ir solo. .Taipgi 
butų jiems tenai nėra. Juos 
apgavo žulikas. Bet policija 
jį sugavo ir teismas davė 
jam 9 mėnesius kalėjimo.

Gyvenk Visuose I
Kambariuose ♦

FLORENCE ALIEJINIAI 
PEČIAI VIRTUVĖSE

Backed by 65 Years Experience

F L O R E N C troF
RANGE OIL BURNERS

bus Harmonijos grupė, Jau
nuolių kvartetas ir Laisvės 
choras.

Rengėjai nori, kad šį mil
žinišką koncertą išgirstų vi
sa plačiausioji visuomenė, 
įžangą nustatė tik 40c. Ma- ( 
lonėkite visi atsilankyti pa- ( 
skirtu laiku ir išgirsite tą 
puikų koncertą. Jaunuolis.

žemaitukai ir dzūkeliai ga
na smarkus vyrai. Ateinan
čiais metais jie tikisi visos 
Massachusetts valstijos lie
tuvių futbolninkų čampijo- 
natą. Tenai buvęs.

Noriu Greit Parduoti
Trijų šmotų bedroom setas, par

duosiu labai pigiai. Galima matyt 
prieš piet ar vakarais. 2-nd floor

183 H street, South Bostone.

Tel. KENmore 5807

Dr. Wm. D. Wheeler
SPECIALISTAS 

ODOS LIGŲ 
Valandos: 2 iki 5 po pietų.

452 BEACON STREET, 
BOSTON, MASS.

12
6.
9.
12

Francuzi
Gali I

DARBININKAI F 
BĖ GENERAL 

STREIKĄ

FLORENCE ALIEJINIAI 
PEČIAI SEKLYČIOSE

TAI GRAŽIAUSI. GERIAUSI ir 
EKONOMIŠKIAUSI.

Jie laikys jums ant visados!
NEI DULKIŲ, NEI PELENŲ, 

NEI DARBO.
Mes pristatysim ir įtaisysim nors 

už 25 mylių nuo Bostono.
DUODAM IR ANT IŠMOKĖJIMO

ROLAND KETVIRTIS 
and COMPANY 

322 BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth - Boston 1649

Radio programa.
Lapkričio 26, radio pro

grama per stotį W0RL 8:00 
vai. ryte. (1) Emilija Rudo- 
kiutė iš So. Bostono, Dr. Pa- 
šakarnio asistentė, duos pa-' 
skaitą apie akis; (2) pianis
tė Irena Rasimavičiutė iš So.1 
Bostono.

Lapkričio 27, sekmadie
ny, radio programa per tą 
pačią stotį nuo 9:30 ryte bus 
sekanti: (1) Longin Buinio, 
Jr. Cavaliers orkestrą iš 

■Cambridge; (2) Julija Met- 
i rikaitė, dainininkė iš Wor- 
cesterio; (3) smuikininkė 
Albina Antanavičiūtė iš 
Waltham. Step. Minkus.

Maldene elektros buvo 
užmuštas tūlas Ernest Sulli
van.

Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 
nuo 2 iki 
nuo 7 iki

Seredom 9 iki 
ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesą. Neg- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street, 
LAWRENCE, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948.
RES. 251 CHESTNUT AVE, 

Jamaica Plain, Mais.
Res. Tel. Jamaica 1028-M.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

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

Tel. SOU 4645
Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitieainu 
ir abblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D.

447 Broadway, So. Boston, Mass.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telaf. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Florence 
R adiant 
Heater

SMAGIAI PRALEISI T LAIKĄ IR GARDŽIAI 
PAVALGYSIT. PUIKIAUSIA VIETA

BLINSTRUB'S
Village & Grill

VALGIAI VISUOMET ŠVIEŽUS. KAINA STEBĖTINAI ŽEMA. 
Kas mylit gardžiai pavalgyti, tai užeikit pas Blinstrubą.

V A1D0V ĮLĮS—FLOOR SHOW
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNI. DVI ORKESTROS BE PER
TRAUKOS GRIEŽIA NUO 5 VAKARO IKI UŽDAROMA.

NEDĖLDIENIAIS gautas leidimas KONCERTAMS IR DAINOM 
NUO 4 VAKARO iki uždaroma.

KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI, UŽEIKIT PASISVE
ČIUOS I BLINSTRUBŲ VALGYKLĄ.

Kampas D STREET ir BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Kalėdos jau Arti
BULOVĄ LAIKRODŽIAI

YRA VIENI GRAŽIAUSIŲ ir PASIŽYMĖJĘ

^GET Knšū> BULOVĄ
„ GODDESS OF TIME AMERICAN CLIPPER

21 Jewels

8

MARTHA WASHINGTON

17 Jewels

297S
BULOVĄ

4950
BULOVĄ

4250
BULOVĄ

Puikiausia DOVANA Kalėdų Proga- 
Nes paliks atmintyje ant visados.

Tuojaus užsisakykit ir po Dolerį išmokėsit.

with
2 diamond

17 Jewels 

2975 
BULOVĄ

Tek University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISTfi 
VALANDOS: 9-6 ir 1-9.

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LIETUVIŠKA

APT1EKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AL 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama.

326 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS. 

TeL SOUth Boston 4618

WE WILL GIVE YOITĄ

LIBERAL ALLOWANCE
ON YOUR OLD WATCH WHEN YOU

TRADE IT IN FOR A /uu BULOVĄ i 
I 

PRESIDENT
dJ J*

IMK F/EJF
MOTOR SERVICE

Telephouą

■ So. Boston
1058

AUTOMOBILIŲ 
AGENTŪRA.

TAISOM, PERDIRBAM
Iš Senų Laikrodžių ir Žiedų į Vėliausios 
mados. Pilnas užtikrinimas.

Pašaukit telefonu, pristatysime už 25 myliii 
nuo Bostono.

, ROLAND KETVIRTIS & C0.
322 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. §

R Tel. SOUth Boston 4649 O

STUDEBAKER
IR TROKŲ 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobiline ir 
Trokus visokių išdirbynčią.

Peter Trečiokai ir
Jo* Kapočiunas — savininkai.

-i
Taisymo ir demonstravimo vieta;

1 HAMLIN STREET
Kamp. East Eighth St.
SO. BOSTON, MASS.

Premjeras Daladiei 
si opoziciją sutri 

žiauria jėgi
Kai šis “Keleivii 

lis eina į spaudą, 
laukia didelių įvyl 
čuzijoj. Šią sąvaitę 
ii įvykti persilauži 
ba demokratija la 
ba premjeras Dal 
lės apskelbti fašii 
taturą.

Spėkų išbandyrm 
romas šią seredą, J 
čio dieną, kada G 
Darbo Konfeder 
5,000,000 narių yr 
busi generalinį 
streiką prieš Dalai 
džią.

Premjeras Dalai 
giasi šitą streiką s 
ti ir vartoja tam ti 
tymą, kuris šią va: 
išleistas karo meti 
tą Įstatymą, valdži 
sę mobilizuoti visą 
ir pastatyti ją po 
disciplinai. Kiękvi 
bininkas tada skai 
. iuuinenės tąrnybb 
paklusnumą gali 
džiamas kariųon 
tymais. Bet daba 
ra, o Daladiei* šit; 
jau pradėjo vart 
pranešė visiems 
tramvajų ir busų 
jams, kad jie yra 
zuoti kariuomen 
bai.” Jeigu jie si 
jis galės pašaukti 
ha kaip kareivius.

Jis aiškina, kad 
kų vadai, skelbd 
i'ąlinį streiką, ne 
Francuzijos respi 
vo valią ir atimti 
mento teisę spręsti 
kalus. Vadinasi, i 
ra politinio pobud 
kreiptas prieš vai 
loritetą, ir todėl v 
valo su juo kovoti

Bet Generalin 
Konferencijos vac 
ko, kad Daladiei 
neja visuomenę, 
nesąs politinio pot 
visiškai legalė ir 
darbininkų derr 
prieš Daladiero 
"mus, kuriais jis ne 
du užsimojo par 
valandų darbo są

Socialistų Parti 
ra stipriausia gruj 
zijos parlamente 
premjerui Daladii 
lavimą, kad jis t 
zignuotų, nes jis \ 
melavo ir parodė, 
toliau negali juo 
Jis buvo prižadėji 
parlamentą 15 lap 
rią, bet nesušaukė 
si, jis yra melagis 
tos jo apgavystės 
koj kilo didelis ne 
riam nuslopinti 
griebiasi nelegali 
nių, be viso kabi 
rimo ir be karo pa 
ko karo įstatymą 
kų protestui užgn

Šitokiam social 
škuliui pritarė ir 
riosiob partijos; ] 
ir kairioji radiką 
dalis, kuri aiskiln 
diero partijos. ■


