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KELEIVIS
DARBO 2MONIŲ LAIKRAŠTIS

Amerikoje ................ .................. $2.00
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur ................... $3.00
Preaeawrata pašei metų:

Amerikoje'.................................. $1.25
Kanadoje ir kitur už Suvienytų

Valerijų ................................... $1.50
Apskelbimų kainų klauskit laišku. 
Kreipiantis su kokiais nors reikalais 
adresuokite:

K E LB I V I S 
253 Bnadvay, Sa.
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So. Boston 3071
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Vyriausis Tribunolas Vėl Ima | Demokratijos. 

Roosevelto Tvarką Nagam
ŠIĄ SĄVAITĘ SPREN

DŽIAMA AAA LIKIMAS.

Tautiška*diktatūra pavertė 
gyventoju* ubagai*.

Paryžius klausia, ar išsi- 
iners Lenkija iš fašistinio

THE

253

Keleivio Telefonas 
So. Boston 3071

Francuzijos Fašistai 
Pažaboti.

KELEIVIS
L1THUANIAN WEEKL,Y

Rapresents over 75,000 Lithuaniane ia 
New England, and about 1,000,00® 

in the United States.

BEST ADVERTISING 
MEP1UM

Advertising Kates 
on Application.

KELEIVIS 
Broadaay, So.

METAI XXX

Dvi kito* “New Deal” pro
gramos pripažinto* nekon- 

stitucinė*.

Šį panedėlį Vyriausis Tri
bunolas Washingtone vėl 
nusitvėrė Roosevelto “nau- 
iają tvarką” už apykaklės. 
Svarstoma visą eilę įstaty
mų, kurie buvo išleisti pra
monės gaivinimui.

Vienas klausimas jau iš
spręstas. Federalinės val
džios pagalba namų staty
bai pripažinta nekonstitu- 
cinė. Šitą Roosevelto val
džios programą skundė 
Wisconsino valstija, saky
dama, kad* federalinė val
džia kenkia jos piliečių biz
niui.

Kitas klausimas išspręs
tas prieš Roosevelto val
džią, tai “butlegerių” mo
kesčio klausimas. Mat, A- 
merikoje da yra “sausų” 
valstijų, kur svaiginami gė
rimai uždrausti vietos įsta
tymais. I tokias valstijas 
“butlegeriai” gabena degti
nę slaptais keliais. Bet kaip 
tik federalė valdžia tokius 
šmugelninkus pagauna, ji 
apdeda juos mokesčiu. Vy
riausis Tribunolas dabar 
nusprendė, kad valdžia ne
turi teisės butlegerius baus
ti ir tuo pačiu laiku reika
lauti iš jų mokesčio už par
duotą degtinę.

Trečias ir svarbiausis 
klausimas, tai AAA pro
grama. Tos raidės anglų 
kalboj reiškia Administra
ciją Agrikultūrai Tvarkyti, 
kurios tikslas yra teikti tar
iu eriams pagalbą, mažinant 
jų produktų gamybą ir ke
liant jų kainas. Šitą savo 
programą AAA vykina ši
tokiu budu: liepia farme- 
riams. pasirašyti sutartį, kad 
jie sumažins, padėkime, bo- 
velnos sėją. Gi bovelnos fa
brikantams uždeda vadina
mąjį “processing” mokesnį, 
ir tais pinigais paskui už
moka taimeriams atlygini
mą už bovelnos produkcijos 
sumažinimą.

Tokius “processing” mo
kesčius dabar moka ir sker
dyklos, kurios skerdžia gy
vulius mėsai, ir malūnai, 
kurie mala javus, ir kiti.

Kai kurie fabrikai tačiau 
atsisakė tuos mokesčius val
džiai mokėti. Pavyzdžiui, 
Hoosac bovelnos dirbtuvė 
Massachusetts valstijoj nu
ėjo bankrotan ir jos biznį 
paėmė į savo rankas “resy- 
veris.” AAA pareikalavo, 
kad jis užmokėtų jai $81,- 
000 tų “processing” taksų 
už suvartotą bovelną. “Re- 
syveris” atsisakė tuos mo
kesčius mokėti ir vietos tei
smas palaikė jo pusę. Tada 
AAA apskundė “resyverį” į 
aukštesnį teismą. Ir dabar, 
kuomet “Keleivis” eina 
spaudon, šitą bylą spren
džia Vyriausis Tribunolas.
Jos eigą seka visa šalis di
džiausiu susidomėjimu, nes kia 
nuo jos išsprendimo pri
klausys visas AAA likimas.

Jeigu tribunolas pasakys,! .,
kad AAA neturi teisės “pro-p.sįchozo' kurls, buv0 » aĮ>- 
cessing” mokesčių kolek-?ed?sP0 kaf0?K Jugoslavija,
tuoti, tai tada sugrius visa!kur'ta!<> Pat bu™ uzslkre‘ 
Roosevelto mašinerija far_;tus fašizmo .pasiutimu, jau 
menams remti. Ką tuomet Pradeda

Mes jau rašėm “Keleivy,” 
kad kairiųjų blokas Francu
zijos parlamente pastatė 
premjerui Lavaliui sąlygą: 
arba uždrausti fašistinį
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Amerika Girdėjo
Lietuvos Radio

e Programą.
Pereitą nedėldienį dau

gelis Amerikos lietuvių gir
dėjo radio programą iš Lie
tuvos, tačiau nevisi suprato,

, arb,a PT ar tai ištiktųjų balsas iš Lie
traukti iš valdžios. Lavalis 4___  „ -z it______

valdžia darys, dabar niekas 
nežino.

SLA. Nominacijų 
Daviniai.

Dabar eina SLA. virši
ninkų nominacijos, kuriose 
varžosi du kandidatų sąra
šai. Vienas tų sąrašų yra pa
žangiųjų, tai Bagočius, Ma
žukna, Jurgeliutė, Gugis, 
Dr. Stanislovaitis, Mikužiu
tė ir Miliauskas, kuriuos 
remia visi demokratiškai 
nusistatę SLA. nariai; o an
tras, tai šnipų agentūros 
globojamas tautininkų są
rašas, kurį remia fašistai ir 
klerikalai. “Keleiviui” teko 
sužinoti nominacijų pasek
mes jau iš sekančių kuopų: 
14,35, 36,40, 41,68, 87, 
122, 129, 158,185, 208, 212, 
226, 260, 284, 352, 2 ir 109. 
Daviniai tokie:

Į prezidentus Bagočius 
gavo 561 balsą, Rastenis 
—278.

Į sekretorius p-lė Jurge
liutė gavo 319 balsų, Vini- 
kas—391.

Į iždininkus adv. Gugis 
gavo 464 balsus, Lopeta 322 
balsų.

D-ras Stanislovaitis, Ma 
žiukna ir p-lė Mikužiutė 
taipgi toli pralenkia savo 
oponentus iš tautininkų są
rašo. Bet pažangiųjų Mi
liauskas ir tautininkų Moc
kus, abudu kandidatai į iž- 
io globėjus, iki šiol eina be
veik lygiomis.

Sekančiame “Keleivio” 
numery paduosime daugiau 
žinių.

Suimtas 6 Žmonių 
Užmušėjas.

Seattle, Wash. — šiomis 
dienomis čia buvo areštuo
tas kumštininkas Leo Hali, 
kuris esąs nužudęs 6 žmo
nes plėšimo tikslais. Jį išda
vė jo meilužė, tūla Larry 
Paulos, alaus parliorių pa 
tarnautoja. Ji pasakė poli
cijai, kad pereitais metais 
ii ir jos “frentas” Hali užsi
dėję kaukes ant veidų, užsi
movę ant rankų pirštines, ir 
užpuolę šeimynišką vaka
rėlį vienuose namuose. Te 
nai buvę šeši žmonės. Kai 
visi jie buvo apiplėšti, Pau
los visus juos nužudęs, kad 
negalėtų kalbėti. Vieni jų 
buvę nušauti, kiti užmušti 
smūgiais per galvą, o vienas 
buvęs nudurtas.

Anglija Ir Francnzia Padarė 
Paskutinį Paanlyma Italijai

grįžti atgal pne 
demokratinės tvarkos. Pa
ryžiuje manoma, kad Len
kija bus antra iš eilės vals
tybė, kuri nusikratys tautiš
kai fašistiškos diktatūros. 
Vėliausi įvykiai rodą, kad 
Lenkijoj jau pradėjo pusti 
nauji vėjai, ir jie pučia de
mokratijos link. Diktatoriui 
Pilsudskiui kojas užvertus, 
lenkai pradėję atsikvošėt, 
kad tautiškoji diktatūra 
nieko jiems nedavė, bet at
ėmė iš jų labai daug. Ji di
dino armiją, ginklavosi, kė
lė mokesčius, taip kad gy
ventojai liko ubagais. Todėl 
dabar visi lenkai esą di
džiausi diktatūros priešai. 
Paryžiaus akimis žiūrint, 
Lenkija dabar esanti “pri
brendusi socialdemokrati- 

jai.”

Juodašimciai Orga
nizuojasi.

Jėzuitai, hearstiniai džin- 
gos ir kitokio raugo juoda
šimčiai pradėjo ne juokais 
organizuotis kovai su pa
žangiųjų darbininkų judė
jimu. Pereitą nedėldienį 
Philadelphijoj įvyko jėzui
tų mitingas, kur jų erštas 
vysk. Higgins žviegiančiu 
balsu šaukė: “Meskim vis
ką į šalį, o stokim į kovą 
prieš komunizmą!” Bet 
“komunizmas” čia, žinoma, 
yra tik priedanga. Jėzui
tams kiekvienas yra “ko
munistas,” kas tik atmeta 
jų popiežių ir juodą inter
nacionalą. Įdomu, kad šita
me jų mitinge nebuvo kitų 
reporterių, kaip Hearsto. 
Tokie su tokiais, mat, grei
tai susiuosto. Ir Hearsto gel- 
tonlapiai šį panedėlį jau rė
kia visa gerkle, kad “jėzui 
tų tėvas-generolas iš anapus 
jūrių paskelbęs komuniz
mui karą, o Philadelphijos 
jėzuitų mokykla pradėjusi 
pirmutinę ataką.”

Gerai lietuviai sako: įei 
kiaulė turėtų ragus, tai 
badytų visą svietą.

įs-

tuvos, ar iš Amerikos.
Tai buvo ištikrujų Lietu

vos radio programa. Ją per-
prižadėjo fašistų pusiau ka
rine organizaciją uždarvt.
Fašistai pakėlė prieš tai di- gįun^ Amerikos radio ben- 
delj triukšmų. Jie pareiškė drovės ..Columbia Broad-
nepasiduosią. Tuomet so- ti Svstem” skvrius
cialistai, komunistai ir kitos 
kaikurios grupės, kurios su
daro bendrą “Liaudies 
Frontą” prieš fašistus, pra
dėjo ruoštis kovai su tais 
juodašimčiais. Išrodė, kad 
Francuzijoj kils naminis ka-

Levais Siuto Greenui 
Rezignuoti Iš

A. F.of L.

DAVĖ 36 VALANDAS 
LAIKO ATSAKYMUI.

UGNIAKALNIS UŽPYLĖ
13 MYLIŲ PLOTĄ.

Vėliausios žinios sako, 
kad Mauna Loa ugniakalnis 
Havajų salose užpylė savo 
ugninga lava 13 mylių plo- 
,tą. Sutirpę žemės viduriai 
verčiasi iš vulkano lyg ko 

ugninė košė ir slenka

ŠIAURĖS EUROPOS SO
CIALDEMOKRATŲ PA

ŠIT ARIMAS.
Gruodžio 7 ir 8 dienomis 

Suomijos sostinėj Helsinky 
Įvyko šiaurės valstybių so 
cialdemokratų pasitarimas 

Dalyvavo Danijos, Švedijos 
ir Norvegijos ministeriai 
pirmininkai. Dalyvavo taip 
pat ir Suomijos premjeras 
kuris nėra socialdemokra
tas, tačiau norėjo susipažin
ti su savo kaimynų šalių so 
cialdemokratijos vadais.

NUSIŠOVĖ JUDŽIŲ AK 
TORĖ.

Pereitą subatą Hollywoo 
de nusišovė Alėta Freel, 28 
metų amžiaus judomujų pa
veikslų aktorė. Nusižudymo 
priežastis buvusi ta, kad 
New Yorko teatrai atmetė

ras. Taip įtempti santikiai 
juvo praėjusį ketvergą. Bet 
pėtnyčios rytą reakcininkų 
atstovai parlamente pareiš
kė, kad jie jau sutinką savo 
fašistinę organizaciją nu
ginkluoti. Tuomet atstovas 
Leon Blum pareiškė socia
listų vardu, kad socialistai 
irgi atsiginkluos. Komunis
tę vardu tą patį pasakė at
stovas Maurice Thorez. Pa
sinaudodamas šitokia situa
cija, premjeras Lavai tuoj 
pasiūlė įstatymo sumany
mą, kuris užkerta kelią fa
šistiniam perversmui, už
drausdamas jiems laikyti 
ginklus Ir burtis prieš esa
mąją tvarką. Parlamentas 
tą įstatymą tuoj užgyrė ir 
tuo budu fašistai liko paža
boti. Tai įvyko taip ūmai, 
kad nustebo visa Francu- 
zija.

ANGLŲ LAIVYNE SU
SEKTA SABOTAŽAS.
Londone žiniomis, Angli

jos karo laivyne šiomis die
nomis susekta sabotažas. 
Sugadintas šarvuotis “Ro- 
val Oak” ir submarina “O- 
beron.” Scotland Yardo 
žvalgybininkai jieško kalti
ninkų.

artyn prie Hilo miestelio, paskutinę jos pagamintą 
kur gyvena 20,000 žmonių, (filmą.

ak.... , s+as,- .. -

Londone. Jam patiko Lietu
vos choro dainos ir jis pa
siūlė Lietuvos radiofonui 
savo priemones persiųsti to 
choro koncertą iš Kaimo į 
Ameriką. Programos pra
džioje sveikinimo žodį pa- 
akė angliškai Lietuvos 

švietimo ministeris prof. 
Tonkūnas. Jis kalbėjo ang- 
iškai visai gerai ir žodžiai 
girdėjosi labai aiškiai. Paš
tui prasidėjo koncertinė 
dalis. Operos solistė Januš- 
kaitė-Zaunienė padainavo 
sekančias dainas: “Vai di
di,” “Aviža prašė,” “Ėsk, 
carvute” ir “Putinas augo. 
’askui operos choras už

traukė Brazio kompozicijos 
Tyliai, tyliai Nemunėlis 

teka,” Bendoriaus “Pamy- 
ėjau vakar ir da keliatą 
dainų. Programa užsibaigė 
Lietuvos himnu. Viskas gir
dėjosi stebėtinai aiškiau 
Sunku buvo įsivaizduoti, 
kad tie balsai ateina iš Lie- 
uvos, maždaug už 4,000 

mylių.

Angliakasių unijos vadas 
Lewis, kuris nesenai rezig
navo iš Amerikos Darbo 
Federacijos valdybos, da
bar parašė Federacijos pre
zidentui Greenui laišką pa
tardamas ir jam rezignuoti 
iš savo urėdo, o prisidėti 
prie komiteto, kuris plečia 
industrinį unijizmą. Su
glaudus, Lewiso laiškas da
ro Greenui tokį pasiūlymą: 
Tu esi išsireiškęs, kad pri
tarti industrinio unijizmo 
idėjai, bet negali už ją agi
tuoti būdamas Amerikos 
Darbo Federacijos viršinin
ku, nes Federacija tokiam 
unijizmui priešinga. Taigi 
rezignuok iš Federacijos 
pirmininko vietos ir stok 
mano vieton prie Komiteto 
Industrinei Organizacijai. 
Algos čia gausi tiek pat. 
kiek gauni būdamas A. F. of 
L. prezidentu. Vieta gi bus 
taip pastovi, kaip dabar ta 
vo užimamoji.”

Greenas šito pasiūlymo 
tačiau nepriėmė.

Jeigu Mu**olini* nesustab
dys karo, jam bu* sustab

dyta* gazolinas.
Šią sąvaitę Franzucijos 

premjeras Lavalis ir Angli
jos užsienio reikalų ministe
ris Hoare padarė Italijai 
paskutinį pasiūlymą baigti 
karą Etiopijoj. Jie nurodė 
ir taikos išlygas. Jie sutinka 
atiduoti Italijai 150,000 ke
turkampių mylių Etiopijos 
žemės, bet Italija turi uitai 
duoti Etiopijai kokį nęra 
uostą savo kolonijoj Eritrė
joj ir “koridorių” prie to 
uosto prieiti. Atsakyčiui 
duodama 36 valandos lai
ko.

Jeigu Mussolinis šitą pa
siūlymą priims, tai aliejaus 
sankcijos prieš Italiją bus 
atidėtos. Bet jeigu jis nesu
tiks taikytis, tuomet jbm 
bus sustabdytas gazolino 
pristatymas iš kitų šalių./

Tautų Lygos taryba susi
renka Ženevoje 17 gruodžio 
ir ji paskelbsianti aliejaus 
blokadą Italijai, jeigu kitas 
nebus sustabdytas.

Anglijoj tuo tarpu 
didelis triukšmas, 
užsienio reikalų
Hoare pasidavė FranC0£- 
jos premjerui, kurispattti- 
kauja Italijai, ir drįso, 
siūlyt Mussoliniui tolį, 
lį Etiopijos plotą itt ] 
sustabdymą. Londoi 
da piktumu. Italija yra. 
tu Lygos pripažinta 
likę, kurią reikia 
tuo tarpu jai čia siul< 
toks riebus kąsnis už sveti - 
mos šalies užpuolimą! Šir 
sąvaitę Anglijos parlamen
te laukiama didelės audro- 
dėl šitokio užsienio ministe- 
rio nusileidimo. Galimas e 
sąs daiktas, kad ponas Hoa
re turės rezignuoti.

Mussolinis gi džiaugiasi, 
kad jo dalykai gerėja. Ro
moj jau kalbama, kad ka 
ras gali pasibaigti da prieš 
KaBdas.

■
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TOWNSENDAS TIKISI 
KONTROUUOT KON

GRESĄ
Dr. Townsend, kuris yra 

sugalvojęs planą, pagal ku
rį visiems 60 metų žmonėms 
bus mokama po $200 pensi
jos į mėnesį, pasakė aną
dien, kad ateinančiais me
tais jo šalininkai kontro
liuosią Jungtinių Valstiji 
kongresą. Todėl jam esą vi
sai nesvarbu, kas bus išrink
tas prezidentu. Jo žmonių 
kontroliuojamas kongresas 
galėsiąs priversti preziden 
tą elgtis kaip jie norės.

ŽYDŲ SKERDYNĖS 
VENGRIJOJ.

Vengrijos katalikai 
dai įtaisė žydų pogromą 
Budapešto Muzikos Kon
servatorijoj. Keliolika žydų 
buvo sužeista. Budapešto 
universitete taipgi kilo riau
šės prieš žydus. Policija 
riaušininkus išvaikė. Bet 
bėgdami jie išdaužė daug 
žydų langų.

an

ČIAN KAI-ŠEKAS KINI
JOS DIKTATORIUS.
Kinijos valdžia dabar vir- 

. _ to vieno žmogaus reikalu.
PARDUODA BEDAR- Nacionalistų armijos vadas
BIAMS SKIRIAMĄ IR čian Kai-šekas užėmė visas 

SUGEDUSIĄ MĖSĄ. vadovaujamas vietas. Nors 
Bostone susirgo kelios jis ir pirma buvo jau pusiau 

beturčių šeimynos, kurios diktatorius, bet dabar jis 
užvalgė pirktos mėsos skar- turės da daugiau galios, jis 
dinėse. Pradėjus tas skardi- yra vyriausis armijos galva 
nes tyrinėt, pasirodė, kad ir prie to da Centralinės Ri
jos buvo federalinės vai- nijos Valdžios pildomasai 
Ižios supakuotos bedar- komitetas išsirinko jį savo 
biams maitinti, bet mėsa‘pirmininku, kas reiškia 
pagedo ir jos buvo išbro- maždaug tą patį, kaip Euro

pos valstybėse premjerasįuotos. Tačiau sukti politi- 
rieriai pardavė jas biznie- arba ministeris pirminin-
nams, skardinės aplipytos kas. Be to, jis buvo išrinktas 
naujom popierom ir nuo-j Kuomintano (Nacionalistų 
dingą mėsa parduodama Partijos) pastovaus komite- 
vargšų šeimynoms už pini-1to vice-pirmininku, ir da 
gus. Valdžios agentai dabar į jam duota vice-pirmininko 
tyrinėja, kas tą mėsą krau-'vieta Centralinėj Politikos 
uvėms išpardavė. Gi vai-,Taryboj. Taigi jis dabar tu- 

džios daktaras išleido pa- rėš vadovaujamą vietą vi- 
aiškinimą, kaip pažinti, ar suose valdžios skyriuose.

ANGLIJOJ UŽSAKYTA 
DA 250 KARO LĖKTUVŲ

Anglijos valdžia užsakė 
250 naujų karo lėktuvų. Iki 
1937 metų Anglijos karo a 
viacija turėsianti jau 2,200 
skaidomų mašinų.

mėsa skardinėj sugedusi, ar 
ne. Jeigu skardinės galai į- 
dubę į vidų, tai mėsa nesu- 
gedus; bet jeigu galai išsi
pūtę į lauką, tai jau tokios 
skardinės geriau nepirkti. 
Galai išsipučia
sugedusi mėsa pagamina 
nuodingų dujų.

BRITANIJOJ LAUKIA
MA GENERALIO KA

SYKLŲ STREIKO.
Anglijos kasyklų darbi 

U nepuru. ninkai pareikalavo 2 šilin 
dėl to, kad z,o

SA-

gu (48 centų) daugiau al
gos į dieną. Kasyklų savi
ninkai nenori tiek pakelti. 
Taigi vėl pradėta kalbėti 
apie generalį angliakasiųMOTINA PERŠOVĖ 

VO SUNŲ.
Šiomis dienomis Walli 

Streeto spekulianto Jessie'
Livermore’o pasigėrusį pati!
peršovė savo 16 metų šunų,1 .
mirtinai jį s&žeisdama. Šo-' Šiomis dienomis Berlyne 
vusi dėl to, kad jis norėjęs ^a davatkos buvo nuteis-

HITLERIS SODINA KA
LĖJIMAN DAVATKAS.

ABISINIETĖ VERGĖ UŽ 
20 DOLERIŲ.

Londono laikraštis “Eve- 
ning Standard” įdėjo at
vaizdą vieno gyvenančio 
Harare anglo, kuris už 4 
svarus sterlingų nusipirko 
jauną abisinietę. Anglas sa
vo laiške laikraščiui prane
ša, kad už mergaitę reikia 
brangiau mokėti kaip už 
moterį. Jis nusipirkęs abisi
nietę, kad faktu įrodytų, 
jog Abisinijoje dar tebe
viešpataujanti vergų preky
ba.

gerti, o ji buvusi tam prie- t°s kalėjiman ir prie to da 
šinga, nors pati buvo girta, užsimokėti $6,000 pabau-
Taip gyvena piniguočiai.

MIRĖ NUO “SENVI- 
ČIAUS.”

Pereitą sąvaitę Bostone 
mirė Edward Loer, 44 metų

dos už šmugeliavimą 
tos užsienin.

valiu-

93,180 AUTOMOBILIŲ 
PER SĄVAITĘ.

Detroito žiniomis, pereitą 
vyras, kuris suvalgė restora- sąvaitę buvo padaryta 93, 
ne “senvičių.” 180 naujų automobilių.

ANGLIJA PROTESTUO
JA PRIEŠ JAPONIJĄ. •’

Anglija pareiškė Japoni
jai aštrų protestą dėl grobi
mo Kinijos žemių. Amerika 
taip pat išsireiškė, kad ne
gali ramiai žiūrėti, kaip Ja
ponija skaldo ir plėšia Kini
ją. Bet Japonija tų protestų 
visai nepaiso ir veržiasi KS- 
nijon gilyn.
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ATŽAGAREIVIŲ SUO
KALBIS PRIEŠ SLA

KAS ARDO AMERIKOS ginčuose yra teisus, kas kal- 
SOCLALISTŲ PARTIJĄ? |ias> reikėtų paties Saliamo-

Paskutiniais laikais Ame
rikos Socialistų Partijoj ki
lo aštrių ginčų tarp kairiųjų 
ir dešiniųjų sparnų. Kairia
jam sparnui vadovauja Nor- 
man Thomas, Garfinkel,
Jack Altman, Max Delton ii 
kiti. Jie leidžia ir savo min
ties laikraštį, “Socialist 
Call.” Gi dešiniųjų frakci
jos priešaky stovi New Yor
ko žydų dienraštis “For- 
ward,” sąvaitraštis “New 
Leader,” jo redaktorius Ja
mes Oneal, New Yorko so
cialistų organizacijos pir
mininkas Algemon Lee ir 
Idtt

Dėl ko gi tos dvi frakcijos 
ginčijasi?

Dešinieji sako, kad kai
rieji veda partiją prie skili
mo. Jie esą lygiai toks ele
mentas, kaip buvę “kairia- 
aparniai” 1919 m., kurie su
skaldė Partiją. Kai anądien 
New Yorke susirinko kon
ferencija ginčams išrišti, tai 
kairieji pastatę šitokias iš
lygas:

“1. Pripažinti Partijos na
riams teisę reikšti bet kokią 
opiniją, neišskiriant teisės agi
tuoti už jėgą, smurtą, ginkluo
tą sukilimą ir diktatūrą.

“2. Kad dabartinis New 
Yorko organizacijos Pildoma- 
•ai Komitetas butų panaikin
tas, o jo vieton sudarytas nau
jas komitetas, susidedąs ly
giai iš Senosios Gvardijos (de
šiniųjų) ir Militantų (kairių
jų) ; kad naujam komitetui 
butų pavesta pilna New Yorko 
organizacijos ir jos dalių kont
rolė ir visas turtas.

Dešinieji sako, kad šito
kie reikalavimai yra nesu
taikomi nei su Partijos kon 
stitucija, nei su socializmo 
principais. Tai esą komu
nistiški reikalavimai. Jie 
nieko socialistiniam judėji 
mui negali padėti, bet pa 
kenkti gali labai daug. Sū

rėjus reakcijai, Partija
Ii būt uždaryta ir jos na 

riai gali būt sukišti kalėji
man. Todėl New Yorko de
šinieji ruošiasi perorgazuoti 

savo organizaciją ir

Bet ar žinote, kad tie 
“tikrieji lietuviai” nemoka 
ęerai lietuviškai? Tik pasi- 
klausykit, ką apie juos rašė 
šių metų birželio mėnesį jų 

.... . . . . , pačių laikrašty/“Vienybėj,”
nuo kairiųjų visai apsivalyt. Juozas Tysliava. Štai jo žo

Kairieji gi sako, jog tai; 
reikš Partijos skilimą. Kal
bėdamas apie šitą pavojų, 
Norman Thomas per “For- 
wardą” pareiškė:

“Partijos skilimas butų vi 
siška katastrofa. Bet aš ma 
nau, kad to galima išvengti. 
Aš manau, kad mes galim iš
laikyti Partiją čielybėj. Mes 
turėtume laikytis čielybėj, ne
išskiriant ir New Yorko mies
to elementų, kurie nori skili
mo. Bergždžia yra kalba, kad, 
New Yorko reorganizavimas 
nėra Partijos skaldymas.”

Toliau Norman Thomas 
sako, kad New Yorko deši
nieji, norėdami reorgani
zuoti vietos socialistus, nori 
atsikratyti nuo kairiųjų ir 
kartu nuo jo. Jis kaltina 
“Senąją Gvardiją” (deši
niuosius) palinkimu į fašiz- 
mą. Jeigu taip nėra, jis sa 
ko, jeigu jiems ištikrujų ru
pi socializmas, tai nejaugi 
jie tikisi sustiprinti socialis
tinį judėjimą skaldydami 
organizaciją?

O kai dėl komunizmo, jis 
sako, tai dešinieji kalba ne
sąmones. Niekas iš kairiųjų 
socialistų apie susiliejimą 
su komunistais nesvajojąs. 
Ir niekas iš kairiųjų nesto
jus už ginkluotą sukilimą ar 
•pikos vartojimą. Tai esąs 
•ynas dešiniųjų prasima- 
gymas.

išrištų. kąą šituose

no.

‘KELEIVIS’ NEMELAVO.

ir “Sandara”“Vienybė
rašo, buk “Keleivis” netie
są parašęs apie “Tėvynės” 
redaktorių Vitaitį. “Kelei
vy” buvę pasakyta, jog Lie
tuvos liaudininkų vadai iš
reiškę nusivylimo, kad Susi
vienijimas nesiuntęs tinka
mesnio žmogaus į “pasauli- 
lį lietuvių kongresą”,o “Lie
tuvos Žinios” dabar pasa
kiusios, kad liaudininkai to
rio nusivylimo visai nereiš- 
kę. Išeina, kad tai buvo pa
ties “Keleivio” išmislas.

Bet ištikrujų ne “Kelei
vis” tą liaudininkų nusivyli
mą dėl p. Vitaičio prasima
nė. “Keleiviui” apie tai rašė 
vienas artimas tiaudinin- 
cams žmogus iš Kaimo. Jo 
laiškas buvo ant musų sta
lo. Ir tenai buvo juodu ant 
balto pasakyta, kad liaudi
ninkų vadai, kaip Bortkevi
čienė ir “Lietuvos Žinių” re
daktorius Kardelis, buvo la
bai nepatenkinti p. Vitaičio 
politika “pasaulio lietuvių 
kongreso” metu. Jis visą 
laiką tenai veidmainiavęs: 
nuėjęs pas liaudininkus jis 
kalbėjęs už demokratiją, o 
atsisėdęs tarp tautininkų, 
jis gyręs fašistų diktatūrą.

Taigi ne “Keleivis” tuos 
dalykus prasimanė.

TAUTININKAI NEMOKA 
LIETUVIŠKAI.

Dabartiniu metu lietuviš
ki tautininkai Amerikoje 
kelia didelį riksmą, kad Su
sivienijimui gręsiąs didelis 
pavojus,” nes jį norį paim

ti į savo rankas “lietuvybės 
priešai” — socialistai ir ko
munistai.

Susivienijimas esąs “tau- 
tšika” organizacija ir jam 
vadovauti privalą “tikrieji 
lietuviai” — tautininkai.

džiai:
“Socialistų vaikai kalba lie

tuviškai, katalikų vaikai kal
ba lietuviškai, komunistų vai
kai taip pat kalba lietuviškai. 
Bet tautininkų, net jų vadų, 
stovinčių laikraščių ir organi
zacijų priešaky, vaikai nesu
pranta lietuviškai.”

Tai yra tikra tiesa. Jeigu 
tautininkai norėtų būt geri 
lietuviai, jie turėtų pasimo
kyt lietuviškumo pas lietu
vius socialistus.

ORU PRIPUMPUOTOS 
KARVES.

Lietuvos klerikalų lei
džiamas “Musų Laikraštis” 
paduoda šitokią žinią:

“Šiaulių. Radviliškio ir Še
duvos jomarkuose jau ne vie
nam teko nusipirkti karvių su 
oro pripompuotais tešmenimis. 
Vienas žmogus pirko karvę 
Šiauliuose su dideliu tešmeniu 
ir parsivedęs namo ėmė melžti. 
Vietoje pieno pradėjo eiti oras, 
o pieno nei lašo. Ilgiau palai
kius pradėjo duoti pieno, bet 
labai mažai. Tuomet ir jis pa
ėmė dviračio pompą ir pripom- 
pavęs pilną tešmenį oro, par
davė Šeduvoj.”

Jei kaip, tai pripustos 
karvės Lietuvoje gali da 
pradėt oru lakstyt, lyg ko
kie raguoti cepelinai.

šiaip ar taip, visgi origi
nalus išradimas.

STEBUKLAI “BE KELI
NIŲ-” I

Kauno tautininkų orga-į Keliatas musų draugų 
nas, “Lietuvos Aidas,” tūlas sandariečių iš South Bosto- 
laikas atgal pranešė savo no paskelbė “Vienybės” 89 
skaitytojams šitokią įdomy
bę:

“Amerikietis W. H. West- 
phal nukeliavo traukiniu iš 
Chicagos į Bronsville, daugiau 
kaip tūkstantį angliškų mylių, 
be kelinių.”

Bet “Lietuvos Žinios” pa
stebi tam daug išmanan
čiam laikraščiui, kad prie 
tautininkų -valdžios Lietu
voje yra kur kas įdomesnių 
“stebuklų be kelninių.” Pa
vyzdžiui, vienas tautininkas 
parvažiavo iš Rusijos į Lie
tuvą visai be kelinių, bet 
greitu laiku įsigijo netik ge
ras kelines, bet ir dangorai
žių Kaune prisistatė.

Je, tas ištikro įdomu! Bet 
kažin kodėl “Lietuvos Ai
das” apie tai niekad nepa
rašo?

“PASAULIO KONGRE
SAS” BE SKIPIČIO.

Vienas vyrukas, sugrįžęs 
Amerikon iš “pasaulio lie
tuvių kongreso,” parašė 
“operetę” apie tą “kongre
są.” Ir sakoma, kad šis “kū
rinys” busiąs statomas, ar 
jau buvo pastatytas, Cleve 
lando lietuvių scenoj.

Aktorium šitoj farsoj ga- 
lėtų būti, žinoma, ir CIeve
lando “Dirvos” redakto
rius. Bet mes negalim įsi
vaizduoti, kaip tokį meną 
galima pastatyti be Skipičio 
režisūros?

EGIPTE KĮLA RIAUŠĖS 
PRIEŠ ANGLUS.

Paskutinėmis dienomis 
Egipte pradėjo kilti riaušių 
prieš anglus. Jau keliose 
vietose buvo kruvinų susi
rėmimų su policija. Pereitą 
subatą Kairo mieste apie 

11,000 studentų įtaisė de
monstraciją prieš anglų 
'viešpatavimą Egipte. Poli- 
cija šaudė šruotais į de
monstrantų kojas ir 60 stu
dentų areštavo. Manoma, 
kad tas riaušes kursto italai

Stiprumas
Turėdami sąskaitą šitame banke, jus galit būt 

užtikrinti, jog jūsų bankas yra visur žinomas dėl 

savo didelio finansinio stiprumo. Tuo pačiu 

laiku jus galite naudotis patarnavimais didžiausios 

ir seniausios bankinės institucijos Naujoje Angli

joje.

"FIRST
NATIONAL BANK of 

BOSTON
1784 1935

Skyriai visose miesto dalyse

KAS BUS SLA. PREZIDENTU?

už tautininkų statomus kan
didatus į SLA. viršininkus.

Tame straipsny pasira
šiusieji pripažįsta, kad SLA. i 
dabar gerai sutvarkytas, ta
čiau visą kreditą už tai ati
duoda tik savo partijos 
žmonėms, būtent iždo glo
bėjui p. S. Mockui ir sekre
toriui p. Vinikui. Tuo tarpu 
mes visi gerai žinome, kad 
tik ačiū prezidentui F. J. 
Bagociui musų SLA. dar 
gyvuoja ir baigia išbristi iš 
tos balos, kurion jį buvo į- 
klampinus “tautiškoji” Pil
domoji Taryba.

Buvo tikra laimė, kad 
SLA. nariai laiku susiprato 
ir 1933 metais prie SLA. 
vairo pastatė gabiausį Ame
rikos lietuvių žmogų, F. J. 
Bagočių. Mes esam tikri, 
kad jei ne Bagočius, SLA. 
butų jau neturėjęs earterio 
ir butų jau receiverio ran
kose.

Kur Bagočius prieis, ten 
nei p. Rastenis, nei kitas 
neprieis. Ir kur Bagočius 
prieis, ten reikalą padarys, 
nes jis drąsus, gabus, ener
gingas ir plačiai žinomas ne 
tik lietuvių, bet ir amerikie
čių tarpe.

Keista darosi, kuomet 
tie žmonės, t. y. vadinamie
ji tautininkai, drįsta save 
statyti kandidatais į SLA. 
Pild. Tarybą. Juk mes gerai 
žinome, kad jie su savo va
du St. Gegužiu pridarė Su
sivienijimui šimtus tūkstan
čių dolerių nustolių. Ar p 
Rastenis su savo draugais 
bus už St. Gegužį geresnis? 
Tenka abejoti.

Tautininkai gąsdina mus 
“komunistais” ir “socialis
tais.” Bet tai tuščias burbu
las. Žemiau išvardinti as
menys nesivaduos partiniais 
sumetimais. Jiems, mes tik
ri, pirmoj eilėj rūpės išlai
kyti SLA. čielybėje ir ugdy
ti jį ateinančiajai kartai.

Taigi duokim adv. F. J.

kalbomis bando 
piktą darbą.

Vienintelė musų naciona- 
lė organizacija, Susivieniji
mas . Lietuvių Amerikoje, 
vėl pavojuje. Atsirado “ge- 
radėjai,” kurie po priedan
ga gražių obalsių ir pažadų 
piktą darbą veda. Jie ban
do sukiršint SLA narius ir 
pasigrobti organizacijos 
vairą. Pradedant neva tau
tiškąja “Vienybe” ir bai
giant fašistuojančia “Dir
va” — visa musų dešinioji 
spauda kupina užgaulioji
mų ir piktų išmislų. Ji puola 
SLA. Pildomosios Tarybos 
narius ir šiaip darbuotojus, 
kurie ne jos plauko. Išpustas 
burbulas “raudonojo tero
ro”; sakoma, kad Susivieni
jime varžoma “asmens ir 
sąžinės laisvė.” Tiesiai pa
sakant, SLA. nariai bando
ma įtikint, kad jų organiza 
cijos reikalus veda aršus 
partizanai.

Tie užgauliojimai pagrįs
ti melu ir besąžiniškumu. 
Visi, kurie atidžiai seka 
SLA. reikalų tvarkymą, 
lengvai gali pastebėt, kad 
dabartiniai musų organiza
cijos viršininkai, ypač iždi
ninkas Gugis ir prezidentas 
Bagočius, to partizanišku- 
mo visai neparodė. Man nė
ra reikalo ginti iždininko 
Gugio ar prezidento Bago- 
čiaus politinius įsitikinimus. 
Tą padaryti gali jie patys. 
Aš noriu tik faktus žymėti. 
Nuo to laiko, kai adv. Gugis 
ėmė eiti SLA. iždininko pa-

_ . .reigas, jisai nei žodžiu ir nei
Bagociui progą išlyginti vi* | raštu ^jar nebandė užkart 
sas SLA. spragas. Per šiuos | gavo politinius įsitikinimus 
du metu jis padarė labai! kitokio nusistatymo žmo- 

numery agitacinį straipsnį daug, bet darbas dar nepa-|nėms. Šito negali pasakyt
baigtas. I nei patys aršiausieji “Sar-

Todėl nominuokim ir bal- Lyb0Ps komiteto” šulai, ku- 

suokim tik už šiuos žmo-į^ dabar veda agitaciją ir 
nes: I prieš Guri ir kitus jiems ne-

Adv. F. J. Bagočius, pre- patinkamus Pild/ Tarybos 
ridentas, Į narius. Viskas, ką jie daro,

J. K. Mažiukna, vice pre-Įtai, anot to anglų posakio,
ridentas, |“beat around the bushes.”

P. Jurgeliutė, sekretonus, Bendrais Šukiais, išpiršto
K. P. Gugis, iždininkas. įlaužtais prasimanymais
Dr. J. Stanislovaitis, dak

taras-kvotėjas.
E. Mikužiutė ir J. Miliau

skas, iždo globėjai.
Mes, žemiau pasirašiusie

ji, pilnai su šiuo sąrašu su
tinkame ir pasirašome:

J. Krukonis, 43 kp. narys- 
sekretorius.

Antanas Abazorius, 43 
kuopos narys.

W. V. Anesta, 359 kuo
pos fin. raštininkas.

klaidinama ir kiršinama 
Į SLA. nariai.

Vyrai, ką jus darote ir 
kur einate?

Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje yra 
pašalpos ir kultūros organi
zacija. Kodėl joje negalėtų 
išsiteki ir tautininkas ir so
cialistas? Būti SLA. nariu 
ir net aukščiausiu viršinin
ku gali kiekvienas padorus

V. Gegužis, 359 kuopos ir 8^“ vertas Ketera. T. 
rarys Į nusako musų organizacijos

P. Brazaitis, 359 kuopos P^^cija. O juk musų so- 
raštininkas. h®1.15*3' Wpat jra lietu-

J. A. Jankauskas, 43 kp. fa*1- .“Sargybos Komiteto 
Petras Ketvirtis, 359 kp.lfnonės- monopolizuodami 
Joseph Tanrinskas, 3591 8ero Ketono vardą, pa- 

kuopos narys Įty8 8311 pnestarauja. Jei so-
Roy M. Sidney, 175 kp. palįstos negali būt renka- 

mas SLA. viršininku tik de
i iFTirvAC mkiimipaik P®’ kad jis socialistas, tai
S"pietų amhm p* * P*či*lazdą galima 
s r A-KeTT™’ pavartot ir prieš tautininką.

KOS GATVĖJE. Bet išeitų? Ar
Pietų Amerikos vienos Į “sargai” nesupranta, valstybės policija kreipės j tuo jie neša į SLA. £ 

Lietuvos policiją, prašyda- Įgįausios rūšies partizanišku- 
ma suteikti žinių apie vieną [mą? Ne pašalpos ir ne ben- 
apsiskandalijusią merginą, Į musų kultūros reiki 
kuri vertėsi gatvės mergi-haį jjems apeina, o “pure
nos amatu ir sakosi pobd- and simp]e^ ^yrišku,

jai esanti kilusi iš Lietuvos, |mas t jej tu ne mano parti- 
Kretmgos ^mūes u-esan- jo# žmogus, tai neturi “ge- 
U kunigaikštytė. Tos kum-Įro lietuvio” vardo. Argi tai 
gaikštytės ir atvaizdą st-|gg juokingą?
siuntė. | Bet ar tos rūšies party-

Lietuvos policija patikri- Lakumo dar neužteko? Ar 

no; mergina, tiesa, kilusi ištai nepridarė didžiau-
Kretingos, bet kunigaikšty-nuostolių? Atsiminkite 

‘Damijonaičio laikus! Neuž- 
.mirškite komunistų keltas

M. SLEŽEVIČIUS SERGA.batalijas! Dar viena tokia 
“Lietuvos Žinios” prane- audra—ir matytumėte, į ko

še, kad sunkiai serga liaudi-lkią padėtį SLA. atsidurtų, 
ninku vadas M. Šleževičius. |Mes juk senstame, musų or

ganizacija ir prie normalių 
sąlygų negauna pakanka
mai jauno kraujo (dėl musų 
apsileidimo), o čia norima 
ir dar esamasai kraujas nu
risti! Kas bus? Pne ko 
mes nueisime?

SLA. nariai privalo rim
tai susidomėti. Reikia budė
ti, reikia gint savo organi
zaciją nuo jai gręsiančio 
pavojaus. Bus pervėlu, ka
la ją apniks grupinėmis rie
tenomis mintą šarančiai...

Atžagareiviai suokalbiau- 
a prieš SLA., bet dar nevė- 
u pastoti jiems kelią. Da
bar eina SLA. viršininkų 
nominavimas. Jei norima, 
tad musų Susivienijime 
>utų tvarka ir ramybe, rei
kia nominuot ne ūpo ver
gus, bet rimtus ir gyvenimo 
Išbandytus žmones.

Man nesmagu, kad pats 
būdamas tautininku negalė
siu balsuot už “Sargybos 
Komiteto” peršamus kandi
datus. Daugiau net Aš turiu 
įasakyti, jog darytų klaidą 
r kiti, kurie už juos balsuo
tų. “Sargybos Komiteto” 
sąraše randasi žmonės, ku
rie ir sąmoningai ir nesą
moningai pasitarnautų juo
dajam klero internaciona- 
ui. Juk ne bereikalo musų 
klerikalų spauda reiškia 
simpatijų tam “sargų” blo- 
tui! Bet apie tai bus galima 
pakalbėt prie kitos progos, 
šį kartą užteks suminėti 
tiek: “Sargybos Komiteto” 
peršamam sąraše figūruoja 
kraštutinieji atžagareiviai 
—karpiniai fašistinio ir kle
rikalinio tipo. O su tokiais 
mums ne pakeliui. Demo
kratija nesutaikoma su fa
šistiniu smurtu. Laisvo pro
tavimo pajauta negali su- 
tapt su juodojo klero fana
tizmu. Mes esame laisvi 
žmonės ir tokiais norime 
likti. Rasteniai. Lopattos ir 
jiems panašus gali tikti vien 
tokiem “patriotam,” kaip 
Lietuvos Atstatymo Bend
rovės graborius Strimaitis ir 
fašistinio deguto mėgėjas 
Karpi is-Karpavičius. Mums 
reikia žmonių, kurie moka 
ir svetimą nuomonę pa
gerbti ir moka organizaci
jos reikalus tinkamai vesti. 
O tokiu mes randame SLA. 
Vakarų Komiteto sąraše. 
Tas sąrašas nėra partyviš- 
kas. Jis sudarytas iš patyru
sio žmonių, neatsižvelgiant 
į jų srovinius įsitikinimus. 
Štai jie:

F. J. Bagočius, preziden
tas;

J. K. Mažukna, vice-pre
zidentas;

P. Jurgeliutė, sekreto
nus;

K. P. Gugis, iždininkas;
Dr. Stanislovaitis, dakta-

ras-kvotėjas;
E. Mikužiutė, iždo globė

jas;
J. Mieliauskas, iždo glo

bėjas.
Kas vadina šį sąrašą par- 

tyvišku, tai jis arba neišma* 
no ką reiškia partyvišku- 
mas, ar tiksliai drumsčia 
vandenį. Sekamą kartą man 
teks kalbėti apie “Sargybos 
Komiteto” kandidatus ir 
palyginti juos su SLA Va
karų Komiteto kandidatais. 
Matysite, kieno pusėje tie
sa. Brooklyno Tautininkas.

4,000,000 EGLAIČIŲ iŠ 
KANADOS.

Ottawos žiniomis, 
da šįmet pristatys i a n t i 
Jungtinėms Valstijoms 4,- 
000,000 kalėdinių eglaičių. 
Pereitais metais Amerika 
importavo iš Kanados 3,- 
681,400 eglaičių.
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KAS SKAITO, KABO 

TAS DUONOS NffSAlO

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA! AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS~f
/S BROOKLYNO PADANGĖS.

Ar “Vienybė” sena, ar 
nauja?

Prieš kiek laiko “Vieny
bėj” tilpo pareiškimas, kad 
dabartinė “Vienybė” netu
rinti nieko bendra su senąją 
“Vienybe.” Kai koks skoli
ninkas ar šėrininkas parei
kalavo savo pinigų, kuriuos 
jis buvo įdėjęs į senąją 
“Vienybę,” tai jam atsaky
ta, kad senosios “Vienybės” 
jau nebėra. Dabartinė “Vie
nybė” esanti visai naujas 
dalykas.

Tačiau gruodžio 5 dieną 
Lietuvių Piliečių Kliubas 
gavo laišką iš senos “Vieny
bės,” kuri puošiasi apvaikš
čioti savo 50 metų sukaktu
ves.

Kai reikia kam pinigus 
grąžinti, tai “Vienybė” jau
na.

Kai ji nori pinigų gauti, 
tada ji net 50 metų amžiaus 
senė.

Tai išrodo kaip ta kome
dija : ateina pas vieną poną 
svečias ir skambina duris. 
Tarnas atidaro.

“Ar ponas namie?”
“Taip, namie.”
“Tai labai gerai, jis sko

lingas man pinigų.”
“O, jeigu taip,” atsako 

tarnas, “tai pono nėra na
mie.”

Taip aiškina dalykus ir 
“Vienybės” redaktorius.

biamas kaip kulturnešis ir 
skriaudžiamųjų draugas.

Iš “Vienybės Lietuvnin
kų” išsivystė dabartinė 
“Vienybė” ir dabartinis jos 
redaktorius taip pat yra po
etas, ir dagi “francuziskai- 
lietuviškas.” Tačiau aš ne
manau, kad jis susilauks 
tokios pagarbos, kokios su
silaukė Mačys-Kėkštas. Ne
manau todėl, kad jis nėra 
darbininkų draugas. Jis yra 
įrankis raketierių rankose. 
Tokių žmonių biografijos 
baigiasi tamsiai. A Z.

SEATTLE, WASH. 
Policmanai dalyvavo plė-

NORWOOD, MASS. kų koncertas 

Žinių-žinelė*.

Lietuviški tautininkai sa 
vo elgesiu man primena 
svirplius. Skirtumas tik tas, 
kad svirpliai čirpia kas va
sarą, o tautininkai—kas an
trą žiemą, kai ateina SLA. 
viršininkų rinkimai. Jie čir
pia iš desperacijos, kad gali 
pralaimėt rinkimus.

Vienas “tautiškai nusi
teikęs” biznierius anądien 
man sako:

“Balsuokim už tautišką 
šleitą, tai namų vertybė pa
kils.”

Pasirodo, kad tas “pat
riotas” tikisi gauti didelį 
morgičių savo namui, jeigu 
tautininkai laimėtų rinki
mus. Mat, jis žino iš praei
ties, kokių riebių paskolų 
gavo Devenis, “Vienybė” ir 
kiti. Jei namas buvo vertas 
$6,000, tautininkai davė 
$16,000; o keno buvo ver
tas $8,000, tas gavo $18,000.

Taigi ne dyvai, kad rinki
mams atėjus tautininkai 
pradeda čirpti, lyg svirpliai 
pavasrį nujausdami.

Bevartydamas Kauno lai
kraštį, suradau, kad Kauno 
universitete buvo minimas 
poetas Mačys, kuris apie 30 
metų atgal mirė Amerikoj, 
ir kurio pelenus d-rė Balt
rušaitienė šįmet parvežė 
Lietuvon.

Mačys pasirašydavo po 
savo raštais Kėkšto slapy 
vardžiu. Jis buvo “Vieny; 
bės Lietuvninkų” redakto
rium, kuomet tas laikraštis 
ėjo da Plymouthe, Pennsyl- 
vanijoj. Tame angliakasių 
miestely Mačys-Kėkštas it 
užbaigė savo gyvenimą.

Kilus 1901 metais didžia
jam angliakasių streikui 
Pennsylvanijoj, Mačys, bū
damas “Vienybės L.” re
daktorium, gynė angliaka
sius raštu ir žodžiu. Pats 
būdamas menkos sveikatos, 
jis padėdavo darbininkams 
vesti sunkią kovą už būvio 
pagerinimą, šita kova galu
tinai pakirto jo gyvybės siū
lą. Su jo mirtimi, lietuviai 
angliakasiai neteko vieno 
geriausių savo draugų.

Jau 30 metų su viršum 
praėjo nuo to laiko, bet lie
tuvių visuomenė Mačio-Kė- 
ksto neužmiršta. Jis yra ger-

smuose.
Paskutiniais laikais musų 

mieste pradėjo labai dažnai 
kartotis plėšimai. Naktimis 
įsilaužiama į visokias biz 
nio įstaigas, susprogdina
mos geležinės spintos ir iš
vagiami pinigai. Į trumpą 
laiką buvo išplėšta apie 
$25,000.00. Valdžia pradė
jo tyrinėt ir tuoj pasirodė, 
kad plėšikams padėdavo 
miesto policija, o kartais ir 
patys policmanai dalyvau
davo plėšimuose. Jau 7 po
licmanai areštuoti ir užda
ryti už grotų. Vienas jų ka
lėjime persipiovė rankų gy
slas ir, nusilpęs nuo krauja- 
pludžio, virto ant cementi
nės aslos, persiskėlė galvą 
ir taip užbaigė gyvenimą.

Anglies kasyklų ir miško 
pramonė Washingtono val
stijoje paskutiniais laikais 
truputį pagerėjo, tačiau be
darbių daug ir juos šelpia 
valdžia, paskutiniais lai
kais organizuojama viešuo
sius darbus, kaip kelių tai 
symas, tiltų sustiprinimas, 
pajūrio ir paupių apsaugoji
mas nuo potvinių. Prie tų 
darbų moka po 50 centų į 
valandą ir žmogus gali už
sidirbti apie $50 į mėnesį. 
Bet ar ilgai tokių darbų bus, 
nežinia.

Lapkričio 27 d. čia įvyko 
lietuviškos vestuvės. P-lė 
Franė Sitkiutė, 20 metų am
žiaus lietuvaitė, susituokė 
su Povilu Fisheriu, 27 metų 
amžiaus vaikinu, kuris yra 
baigęs statybos inžineriją. 
Jaunosios motina, p. Julijo
na Sitkienė, iškėlė puikų 
pokilį. Tai buvo jau antros 
jos dukterų vestuvės šįmet, 

šitas vestuves susirinko

ir vakarienė, i lietuviškai, bet Čekanaus- 
Didesnę dalį programos iš-! kas niekados lietuviškai ne
pildė Woreesterio žvaigž-; kalba; kas jį šaukia, kalba 

Lapkričio 30 vakare čia diečiai, kaip Tumonis, Sa-Į lietuviškai, o Čekanauskas 
kalbėjo Andriulis, “Vilnies” baliauskas, mokytoja J.1 atsakinėja angliškai. Jis ne- 

Karsokienė. Jaunimas pasi
rodė gerai. Dainavo duetus 
ir vietinės, čia augusios mer
ginos, B. Shargaliutė ir B.
Večiutė. Sudainavo vyku
siai. Reikia pridurti, kad 
šios merginos dažnai daly
vauja ir musu senių bet ko
kiame šurum-burum paren
gime. Linkėtina jom po gra-! 
žų ir išmintingą lietuvišką ?ako. * <<už 
jaun^ai^. Be to, negalima taį teisingas atsaky-!

mas. Taip pat ir tie, kurie'
aite^ ^un,®a' rekomendavo Čekanauskui 

vo išsilavinimu tiesiog ste- suteįkti Smetonos medalį, 
bmo publiką. Svečių skait- yra “žiopliai.” Tai hartfor- 
lingiausia bu\o iš Worces- nusistatymas,
teno. Ir tai labai linksmus
žmonės. Abelnai imant, pa-' Andriulio prakalbos, 
rengimas pavyko iš visų 
atžvilgių.

redaktorius iš Chicagos. Tai 
buvo kaip ir padžiovimas 
komunizmo ant tvoros, nes 
kalbėtojas agitavo už de
mokratiją, už gynimą tėvy
nės ir už parlamentarizmą. 
O juk pirmiau tai buvo svar
biausios priežastys, dėl ku
rių komunistai atakuodavo 
socialistus.
Beagituojant už Klaipėdos 

gynimą nuo vokietininkų, 
musų senas sandarietis J. 
Pečiulis ėmė pykt, raukytis. 
Iš tikro, argi tai nepikta, 
kad komunistai nei leidimo 
nepasirašę nori atimti iš 
sandariečių programą?

Bet da įdomiau, kad 
kalbėtojas ragino saviškius 
stoti į parapiją. Girdi, savo 
srovėj jums nėra kas daug 
veikti, esate visi vienodi ir 
susipratę, todėlei eikite į 
parapiją apšviesti brolius 
katalikus.

Žiuriu, netoli manęs kiur
kso katalikų darbuotojas J. 
Versiackas. Išgirdęs tuos 
kalbėtojo žodžius, jis apsi
laižė, kaip medaus paraga
vęs. Matyti, žmogus tikisi 
susilauksiąs naujų pajėgų 
parapijai.

Gruodžio 15 d., 2 vai. po 
pietų, Lietuvių svetainėj 
kalbės “Keleivio” red. St. 
Michelsonas; dėlto nekurie 
pranašauja, kad ir Michel
sonas galįs iškirsti kokį nors 
šposą socialistams ir laisva
maniams. Kad kalbėtojas 
gali pasakyti ką nors naujo 
ir žingeidaus, tai visai ne- 
dyvai; bet tai įšgirsime tik
tai atėję į jo prakalbas.

Gruodžio 1 d. Lietuvių

nori išsiduoti vokiečiams 
hitlerininkams, kad jis lie
tuvis; vokiečiams jis sakosi 
esąs “amerikonas;” kartais 
pasisako esąs net “yankee.” 
Tai toks jo lietuviškumas!

“Keleivis,” ar kas kitas, 
yra užklausęs: už ką yra ga
vęs Čekanauskas Smetonos! 

? Hartfordiečiai at-' 
žioplumą.” Ir!

p i Lapkričio 26 pas mus at- 
c silankė iš Chicagos V. And-

HARTFORD, CONN.
“kavalierius” 

už Hitlerį.

nulis. Prakalbos įvyko Ly 
ric salėje. Apgailėtina, kad 
mažai klausytojų susirinko, 
apie 40—50, o prakalba bu-

Šitokia antrašte, “Smeto- vo gera, vienijanti, bendri 
nos kavalierius už Hitlerį,” nanti darbininkų jėgas, dar- 
mačiau “Laisvėje” pastabą bus ir tt. Man rodos, jei V. 
apie “pono” Čekanausko- Andriulio pažvalgų žmonės 
Chase “patriotiškumą” ir butų buvę tokių nusistaty- 
apie jo “saliutavimą” “Heil mų kokia 10 metų atgal, tai 
Hitler.” Nežinau, ar buvo mes Amerikos lietuviuose 
kada nors Čekanauskas pa- turėtume didesnes spėkas ir 
triotu, ar ne, bet kad dabar musų įvairios {draugijos, 
jis kratosi lietuvybės ir pa- kaip lietuvių kolonijų vieti- 
taikauja hitlerininkams, tai nės draugijos, taip ir Susi
es tikrai žinau. Mažas pa- vienijimai, kliubai ir tt., bu- 
vyzdys: jis buvo ar yra Vii- tų skaitlingesni, didesni, 
niui Vaduoti Hartfordo sky- laikraščiai turėtų didesnį ti- 
riaus pirmininku. Kiti vai- ražą (šiuosyk Andriulis ra
dybos nariai kai kada turi gino skaityti viską ir prie 
su Čekanausku kai-kurių visokių draugijų priklausy- 
reikalų Jis gyvena vokiečių ti). P. Galinda*.
viešbutyje. Jei prisieina --------------------------------------
jam telefonuoti, tai VVS. Romos universitete yra
skyriaus nariai, nemokoda- įvesti kursai, kuriuose mo- 
mi gražiai anglų kalba kai- kinama, kaip daryti biznis 

svetainėj įvyko sklokinin- bėti, su Čekanausku kalbasi iš turistų.

KALĖDOMS
EDISONO KRAUTUVĖJE

Dominion Sandwieh 
Qneen. Labai gražiai 
padarytas sanvičjams 
toasteris, taipgi galima 
kepti pyragaičiai ir 
blynai, $8.95.

I
beveik pusė musų kolonijos 
lietuvių. Svečiai linksmino
si beveik per visą naktį. 
Jaunavedžiams buvo suau
kota gražių dovanų su gra
žiais linkėjimais.

Lai būna jų gyvenimas 
toks linksmas, kaip links
imos buvo vestuvės.

A Kalvaiti*.

NO. STOUGHTON, MASS
Lietuvė* moterys įsteigė 

Siuvimo Ratelį.
Čia yra gražus būrelis lie

tuvių, kurie mėgsta kultūri
nį darbą. Musų moterys čia 
irgi neleidžia laiko kozira- 
vimui ir kitokiems niekams. 
Šiomis dienomis jos čia į- 
steigė Siuvimo Ratelį, kuris 
užsiima gražiais rankų dar
beliais ir pasikalbėjimais 
apie geresnį ateities gyveni
mą. Butų labai gražu, kad 
ir kitur musų moterys taip 
padarytų.

Viena ii siuvėjų.

Gerbiamoji “Kel.” admi
nistracija! Prisiunčiu pini
gus už “Keleivį” ir Kalen
dorių ir ta pačia proga svei-, 
kinu jus susilaukus 30 metų 
jubilėjaus, linkėdamas jum 
kuo geriausio pasisekimo. Į

Jūsų, Joną* Polka, 
Retreat, Pa.'

Westinghouse Caseerole—.
Su kuriuo galima virti, 
kepti ir šutinti. Sis puo
das tinkąs virti visokiems 
valgiams. Juodu porceli- 
nu palyvuotas, chrome 
padailintas, $5.95.

Sieninė ar Stalinė Lem
pa. Ją galima vartoti 
prie sienos ar stalo, 
Bronzos ar ivory spal
vų. Labai gražus perč- 
mentas, $1.96.

Silex Arbatai ir Kavai 
Virtavas. Duoda pilną 
skonį. Padarytas iš Py- 
rex ir garantuotas nuo 
trakhno. lengvas iš- 
mazgot 6 ar 8 puodu
ką dydžio, $4.95.

Tdechron žadintojas 
Laikrodis. Deputy mo
delio, kurio dėžutė juo
da ir ivory spalvos. 3 
colių laikrodžio lentelė 
su šviesiais krimavais 
numeriais, $4.95.

Žinios Iš CIevelando Padangės.

Ohio valstija vėl planuo-. Valstijos alkoholio prie- 
ja įvesti kokius nors naujus žiūros departamentas pra- 
mokesčius. Gubernatorius dėjo uoliau sekti degtinės 
Davey sako, kad ateinantį krautuves. Kaip žinoma, 
metą reikėsią sukelti apie I Ohio valstijoj valdžia pati 
20 milionų dolerių. Kitaip Į pardavinėja degtinę, ir kož- 
nebusią galima tas padary-Jname mieste yra paskirti 
ti, kaip uždėti kokius mo-Į prižiūrėtojai, kurie perka 
kasčius. Gyventojai turėtų degtinę iš bravorų. Taigi 
daryti kokį nors pasiprieši- šiomis dienomis paaiškėjo 
nimą, nes ši valstija ir taip labai daug suktybių Žino
jau yra apdėta mokesčiais nės negalėjo gauti degtinės 
daugiau, negu kokia kita kokios jie norėjo, bet turėjo 
valstija. Čia viskas aptak- pirkti tokią, kokią krautu- 
suota brangiau kaip kitur, vės laiko. Krautuvių vedė- 
Nors valstija yra valdoma jai pirkdavo degtinę iš tų 
demokratų, bet visai nede- bravorų, kurie jiem duoda- 
mokratiškai yra daroma. Pi-|vo daugiau grafto. Tačiau 
liečiai turėtų prieš tai kovo- dabar pradėta šis biznis ge- 
ti ir, kai ateis kiti rinkimai, riau tvarkyti.
žmonės turėtų gerai pagal-
voti, ką demokratai nuvei-l Lietuvis Norkeviaus bu- 
ke. Nežmoniški mokesčiai vo šiomis dienomis išvažia- 
kraunami ant visokių gyve- vęs zuikiauti> ir u ižtiko ne. 
nimo reikmenų, kas labai iaįmg Pats sau ranką per- 
iškelia kainas ant visko. tai atsiti.
Turime ir vieną hetuvj at-|ko per neatsargumą. Kiti 
stovą, kuris prisideda pne medžiotojai bu-
tolau įstatymų leidimo; okai ž Gaila,
bent jokio pasipnesinimO kad žmonės nežino k 
nematom is jo puses. I kiek galima išsigerti. Kiek 

tų nelaimių ištinka medžio- 
Pas mus yra vaikučių cho-Įjant, tai reikėtų būti labai 

ras, kuq vadovauja tautinės atsargiems. Kartais už nie- 
srovės žmonės. Prie šio cho-Į kus galima ir gyvesties nu- 
ro priklauso ir katalikų vai-Į stoti.
cų Taigi vietinis kunigas

buk pareiškęs, kad katali-Į Malvina Theresa Zillich, 
kų vaikai neturėtų pne šio nevyniolikos metų amžiaus 
choro eiti. Na ir prasidėjo mergina, nuėjo į miesto ro- 
piktumai iš abiejų pusių tužę išsiimti metriką. Tenai 
Jeigu kunigas tikrai yra jaį pasakė, “tu esi vyras, ne 
taip pasakęs, tai tas reikštų mergina.” Ir ji turėjo daug 
kad jis ardo vienybę tarpe vargo, pakol prirodė esanti 
vietos lietuvių. Butų daug | mergina, 0 ne vyras. Mat, 
gražiau, kad lietuviai vieni kaip ji gimė, daktaras pada- 
kitų nepultų bet eitų prie rė klaidą paduodamas jos 
broliškesnio sugyvenimo. I vardą į gimimų užrašys. Jis 
Clevelande užtenka vietos padavė vyrišką vardą: Mel- 
visiems. Žinome iš praei-|vin Zillinch.
ties, kad kerštavimai neša!
nuostolius kaip vieniems,! Gubernatorius Davey sa- 
taip ir kitiems. nesigailėsiąs pra

vesti kelių taisymo progra-
Clevelande daug pašaipi-Imą. Bet federalė valdžia at- 

nių draugijų jau išnyko, Į sisakiusi duoti pinigų kurie 
daugiausiai katalikiškų I buvę prižadėti, ir dabar 
Stipriausia dar stovi D-ro Į trūksta apie keturiolika mi- 
Kudirkos draugija, nors ir lionų dolerių tai programai 
ji eina žemyn, bet jai tokio I įvykinti. Politikieriai visuo- 
pavojaus da nėra. Gal butų J met verkia apie trukumus, 
naudinga tiems, kurie ture-Į bet kaip užbaigia tarnybą, 
jo apleisti suirusias draugi-Į tai visi bankai pilni pinigų 
jas, prisidėti prie SLA. kuo-Į ant jų vardo.
jų Clevelande randasi trįsl Joną* Janu.
kuopos. Galima įstoti į bet
kurią kuopą, kur parankiau. STOUGHTON, MASS.

Hotpoint ACMatic Prosas 
Greitai įšyla, lengva prosyt, 
automatiškas. Turi thumb 
ręst, išpiovimas guzikams ir 
pastatą, $4.95.

Sunbeam Mixmanter
lengvas, gražios ivory 
spalvos su chrome ap- 
dailinimais, juodos ran
kelės. Bliudukai žali, 
$22.50.

Už teisybę stovėdamas,' 
dažnai palieki kaltu. Pavyz-I 
džiui, aš SLA. kuopos susi-j 
rinkime padariau pastabą, 
kad raštininkas užrašė įi 
protokolų knygą netaip, 
kaip buvo nutarta. Tai da
bar daro man visokių prie
kaištų dėl tos pastabos. Gai
la, kad p. J. V. savo klaidų] 
nemato. Gal vėliau atsida
rys jam akys ir viską pama
tys.

Pamatykit musų rinkinį Kalėdinių 

dekoracijoms šviesų ir eglučių setu*.

THE EDISON SHOPS
Street,

ir 31 kitose parankiose 
Ir pas visus Elektriktniae ar Kontraktorius Pardavėjus.

Pas mus tankiai girdisi 
per radio pranešimai, ko-| 
kias bausmes žmonės gauna! 
už neatsargų automobiliais | 
važinėjimą. Policijos virši
ninkas sako, kad skelbimas | 
tokių žinių per radio pa
gelbsti išvengti nelaimių j 
Kaip žmonės namie būda
mi girdi, kiek katras pabau
dos gauna užsimokėti, tai I 
kaip patįs išvažiuoja antį 
gatvių, daugiau saugojasi.

Miesto auditorijoj aną
dien buvo atidaryta auto
mobilių paroda. Buvo išsta
tyti naujausi automobilių 
modeliai, su vėliausiais išra- 
radimais. Tik gaila, kad 
žmonės neturi pinigų tuos 
automobilius pirktu Vistiek 
tūkstančiai žmonių aplankė 
parodą.

Lietuvių ūkininkų organi
zacija nesnaudžia.

Įvykęs čia metinis Lietu
vių Ūkininkų Sąjungos su
sirinkimas išsirinko jau ir 
naują valdybą 1936 me
tams. Nors ūkininkų organi
zacija dar jauna, bet pilna 
[gyvumo ir savo parengi
mais gerai pasižymi. Ir šia
me susirinkime nutarta 
daug gerų sumanymų kad 
tik visi butų įvykinti. Dva
sia tarp ūkininkų gera.

Kai atsimeni žmogus pra
eitį, kokia 30 metų atgal, tai 
jeigu ir buvo čia koks lietu
vis ūkininkas, jis mažai 
kam buvo žinomas. Bet lai
kams keičianties, keitėsi ir 
musų gyvenimas. Musų lie
tuviai žengė vis pirmyn. 
Daugelis musu įsigijo ukius 
ir neblogai gyvena. Vieni 
verčiasi žemės ukiu, kiti gy
vena iš pieno, o da kiti turi 
įsitaisę pavyzdingų paukš
čių ūkių.

Geistina, kad prie šitos 
ūkininkų sąjungos prisidė
tų ir kiti šios apylinkės lie
tuviai farmeriai. Veikiant 
visiems bendrai, galima bus 
daugiau pagerinti savo rei
kalus ir duoti progos musų 
jaunimui pasirodai visuo
meniniam gyvenime.
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Ketvirtas

f Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas, 
vaike!...

—Sveikas, tėve! Kur gi 
taip žergi plačiais žings
niais?

—Pagalvok, tėve, o ir 
pats suprasi, kad taip yra. Ir 
ką gi čia su kastuvu galė
tum daryt, kad niekas neži
no, kuriuo keliu tas taria-

—Einu ševalo pasiskolint mas Išganytojas žada atei-
—Sakyk kastuvo, ne 

valo?’
—Vistiek, Maike, tas 

pats daiktas, ar tu jį pava
dinsi šiaip, ar kitaip, vistiek 
bus lopeta.

—Na, gerai, tėve, o ką tu 
nori kasti? Gal pinigų eini 
jieškot?

—Kur čia eisi pinigų jieš
koti, Maike, kad Amerike 
niekas pinigų į žemę neka- 
sa! čia vieni neša į banką, 
kiti j saliuną. Ot, Lietuvoj 
tai gali kartais skarbą iškas
ti, jeigu nėra užkeiktas. Še 
valas man reikalingas kelią 
taisyti.

—Na, o kas pasidarė, tė
ve, kad tu nutarei imtis dar
bo?

—Čia, Maike, darbas dėl 
dūšios labo.

—Kaip tai?
—Matai, vaike, kaip tu 

nežinai musų šventos vieros 
artikulų. Dabar, Maike, yra 
advento laikas, reiškia, Ka
lėdos ateina, svieto išgany
tojas užgims, taigi ir reikia 
jam kelias taisyt.

—O katruo keliu jis žada 
ateiti, tėve?

—Aš nežinau, vaike.
—Jei taip, tai tu gali pa

taisyti visai ne tą kelią. Vi
sas tavo darbas gali nueiti 
niekais.

—Tai kas reikia daryt, 
Maike, kad neišeitų mistei- 
kas?

—Manęs tokių dalykų ne
klausk, tėve.

—O kas man galėtų tą 
pasakyt?

—O kas tau pasakė, tėve, 
kad toks darbas reikalin
gas?

—Taip rašo katalikiška 
gazieta “Draugas.” Šiur, 
Maike, juodu ant balto iš- 
drukavota: “Taisykim ke
lią, ba Išganytojas ateina.” 
Ale katras kelias, tai nepa
sakyta, vaike.

—Jeigu šitaip, tėve, tai 
čia visai kitas dalykas.

—Nu, o kas?
—Tu nesupratai, tėve, ką 

tas “kelio taisymas” kunigų 
kalboj reiškia.

—O ką?
—Jis reiškia, kad visos 

davatkos ir škapleminkai 
turi nunešti kunigui po pen
kinę prieš Kalėdas?

—Ar tai ševalo čia visai 
nereikia, Maike?

—Žinoma, kad ne.
—Ar tu šiur?

se-
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ti? Iš kitos gi pusės, Ameri
kos keliai yra labai geri, tė
ve, ir taisyt jų visai nerei
kia.

—Jes, Maike, dabar jau 
ir aš matau, kad aš durnas. 
Na, bet jeigu jau tu taip 
daug žinai, vaike, tai išviro- 
zyk man da vieną dalyką.

—O ką taip?
—Pasakyk man, kaip da

bar liietuviški cicilistai ra
šys savo gazietas: žydiškai, 
ar turkiškai?

—Man tas klausimas ne
aiškus, tėve.

—Čia, Maike, yra toks in- 
tarasas. Kažin koks “sargy
bos kumitetas” iš Bruklyno 
prisiuntė musų Ščeslyvos 
Smerties Susaidei savo za- 
javleniją, kad cicilistai da
bar jau pakasavos lietuvy
bę. Sako, ratavokit musų 
tautišką. Susivinio jimą, ba 
kaip cicilistai tenai užpona- 
vos, tai lietuvybei bus ga
las. Taigi aš pastanavijau 
tavęs paklausti, kaip jus ra- 
šysit savo gazietas, kai tau
tiškai musų šnektai padary
sit kaput?

—Nesirūpink, tėve, socia
listai moka lietuvių kalbą 
daug geriau, negu tas “Sar
gybos Komitetas.” Todėl 
kai jie paims Susivienijimą 
j savo rankas, tai jie išmo
kins ir tautininkus geriau 
lietuviškai kalbėt.

—Na, užtai tai maladec, 
Maike. O aš jau buvau nusi
gandęs. Sakau, aš žydiškai 
nemoku, o jeigu lietuviška 
kalba bus pakasavota, tai 
kaip gi mes tada susikalbė
sime? Bet dabar matau, kad 
viskas bus okei.

IŠLAUŽU BYLA IRGI
PERDUODAMA KA

RIUOMENES TEISMUI.
Dėl susidūrimų su polici

ja, kur kaip “Elta” pranešė, 
buvo sudaužytas policijos 
automobilis ir tuo valstybės 
iždui padaryta apie 29,000 
litų nuostolių, prie Išlaužu 
bylos tardymas jau baigtas 
ir tardytojas bylą perduo- 
dąs kariuomenės teismui. 
Šioje byloje kaltinamaisiais 
patraukta apie 15 žmonių. 
(Išrodo, kad tai irgi ūkinin
kų sukilimo byla, bet cenzū
ra neleidžia laikraščiams te 
pasakyt; mat, sarmata, kad 
Lietuvos ūkininkai daužo 
valdžios automobilius. — 
Red.)

Kiekvienas kraštas turi 
vadinamų svieto lygintojų, 
kurie plėšikauja ir kartais 
užmuša žmones, bet turto 
nekrauna, o atiduoda jį 
vargšams. Tai savotiški a- 
narchistai, įstatymų kvalifi
kuojami lygiai su paprastais 
plėšikais, bet savo esmėje 
gal but ne taip jau blogi su
tvėrimai. Ypač tokie žmonės 
imponuoja prastai liaudžiai, 
kuri pasyviai neapkenčia 
turčių ir teisėtų lupikų.

Ir Lietuva turi savo Blin
dą, garsų “razbaininką,” a- 
pie kurį drama parašyta. O 
Krėvė dar aprašo kitą “raz
baininką” Gilšę. Bet ypač 
šiais svieto lygintojais yra 
pasižymėjusi Korsika, Na
poleono tėviškė.

Kaip žinome, nesenai bu
vo francuzų teismo pasmer
ktas mirti paskutinis “svieto 
lygintojas” Spada.

Bet labiausia populiarus 
ir romantiškas Korsikos 
“svieto lygintojas” buvo 
Ronce Romaneti, kuris per 
šešiolika metų terorizavo sa. 
los gyventojus. Visos žanda
rų ir policijos pastangos su
gauti jį nueidavo niekais. Jis 
pasprukdavo iš pavojingiau
sių spąstų. Bet viskam ateina 
galas: atėjo galas ir Roma
neti. O prie to privedė jo 
silpnybė moterims. Policija 
užklupo jį pas meilužę ir nu
šovė. Tai atsitiko 1926 m. 
pavasarį.

Nors nuo Romaneti mir
ties praėjo jau 9 metai, bet 
Korsikos gyventojai jį ir da
bar atsimena. Ne tik atsime
na, bet ir pasakoja įvairiau
sių dalykų apie jo drąsius 
žygius ir gerus darbus. Pate
ko jis ir į literatūrą: iš jo gy
venimo jau parašyta kelios 
apysakos.

Romaneti gimė ir užaugo 
nedideliame Lava kaime. 
Tėvas jam paliko nedidelį 
ūkį. Iš pradžių jis gyveno, 
kaip ir visi tos apylinkės ūki
ninkai, kol neįsivėlė į roma
ną. Įsimylėjo jis į turtingo 
ūkininko dukterį. Merginos 
tėvai priešinosi sutuoktu
vėms. Kilo nesusipratimai 
Būdamas karšto budo, Ro
maneti susipešė su merginos 
tėvu ir nudurė jį peiliu.

Įvyko teismas. Jaunuolis 
teisinosi, kad žmogžudystę 
jis papildęs begindamas sa 
vo gyvybę. Ir išsisuko nuo 
sunkios bausmės: buvo pa
siųstas į kalėjimą tik trumpą 
laiką.

Grįžęs iš kalėjimo, Roma
neti vėl pradėjo ūkininkauti. 
Bet santykiai tarp jo ir nu
žudytojo ūkininko giminių 
pasidarė labai įtempti. Kar 
tą Lava kaimo gyventojai 
sumanė iškelti didelę puotą. 
Puota tęsėsi per kelias die
nas. Pritruko mėsos. Roma
neti pasiūlė paskersti savo 
jautį. Bet čia įvyko klaida: 
nakties metu buvo pagautas 
nužudytojo ūkininko gimi
naičio jautis ir paskerstas. 
Kada klaida paaiškėjo, tai 
Romaneti pasiūlė atlyginti 
už padarytą skriaudą. Bei 
jaučio savininkas apie tai ir 
klausytis nenorėjo. Jis rei
kalavo teismo. Mat, pasitai
kė proga atkeršyti savo prie 
šui ir pasiųsti jį į kalėjimą 
už vagystę. Romaneti stvėrė 
si ginklo ir nužudė savo per
sekiotoją. Po to, žinoma, jis 
iau nebegalėjo pasilikti savo 
ūkyje. Pabėgo ir pradėjo 
slapstytis krūmuose ir kal
nuose. Tik nakties metu jis 
atvykdavo į kaimą pasiimti 
maisto ir kitų reikalingų da
lykų.

Vieną sekmadienį jis su
manė aplankyti savo meilu 
žę. Apie tai patyrė žandarai 
Tie pasislėpė ir laukė. Atro
dė, kad šį kartą Romaneti 
tikrai bus suimtas. Tačiau jį
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VISKO PO BISKĮ
Kaip pažinti 

dą ii jo
Kaip žinoma, apie žmo-

išgelbėjo suo, kuris buvo jo 
ištikimiausias draugas. Šuo* 
surado pasislėpusius žanda-{ . , . ,. . .
rus ir pradėjo loti. Romane-!?™? w pahnk.imU8 ~ 
ti tuoj suprato, jog kas nore!telsln^1. ar neteisingai — 
negerai: šoko ant arklio ir į sprendžiama arba spėlioja- 
pasileido bėgti. Žandarai įma 1S T? paties: jo rasyse-
>andė pasivyti. Įvyko susi-lJJ08’ eisenos, veido įsvaiz- 

saudymas. Rezultate žanda-akių, plaukų ir 
rai neteko dviejų savo žmo- ^- užsiėmimo spe-
jjių, ; siaustų tvirtinama, kad a-

Nuo to laiko prasidėjo tik
ra medžioklė. Policija ir 
žandarai be paliovos jieško- 
o išgarsėjusio bandito Ro

maneti. Dažnai jie rengdavo 
medžiokles, bet “razbainin- 
tas” vis pasprukdavo iš pa
spęstų spąstų.

Romaneti pirmas vardas 
>uvo Ronce. Korsikiečiai pa- 
teitė tą vardą į “Nonce” 
non ce), reiškia,—“ne čia.” 
ai dar labiau erzino polici

ją. Žinodama jo silpnybę, 
)olicija sumanė prieiti prie 
o meilužės, ši už tam tikrą 

atlyginimą sutiko išduoti 
lomaneti. Įsiviliojo į savo 

namus, kur buvo pasislėpę 
Milicininkai. Ji uždarė kam- 
>ario duris. Bet tuo metu 
pradėjo loti šuo. Romaneti 
lagriebė merginą ir pastatė 
ą prie durų. Pasigirdo šū

viai. Kai policija įsilaužė į 
cambarį, asloje gulėjo negy

va mergina, — policijos kul
tų auka. Romaneti išmušė 
angą ir paspruko.

Juo tolyn, juo Romaneti 
darėsi drąsesnis. Jis dažnai 
dienos metu visai netikėtai 
atjodavo į miestelį. Tokiais 
atvejais miestelio burmist
ras ir kiti viršininkai steng
davosi kur nors pasislėpti ir 
pranešti policijai. Bet kai 
>olicija atvykdavo, tai Ro

maneti nebebūdavo.
Daugelio žmonių jis bu

vo labai mėgstamas, O ypa
tingai biednuomenės. Bied- 
niokų jis ne tik neskriaudė, 
bet visais budais jiems pa
dėdavo. Apylinkėje gyveno 
didelis lupikas, kuris skoli 
no pinigus ir lupo nežmoniš- 
tus nuošimčius. Romaneti 
ladarė jam vizitą, įspėda- 
nas neskriausti žmonių. Ka
da tas nepaklausė, tai iš nak
ties buvo rastas negyvas.

Kitas jo darbas buvo ap
valymas apylinkės nuo plė
šikų. Keturi plėšikai pabėgo 
iš kalėjimo ir pradėjo tero
rizuoti gyventojus. Vieną po 
kito Romaneti juos nušovė.

Kai įvyko lėktuvo katas
trofa ir keturi keleiviai buvo 
sunkiai sužeisti,. Romaneti 
suteikė pirmąją pagelbą. Be 
to, jis pasiuntė kaimiečius 
pranešti policijai apie įvyku 
šią nelaimę.

Tos rūšies darbai Roma 
neti darė labai populiarų 
žmonių tarpe. O kadangi jis 
ne tik neskriausdavo bied- 
niokų, bet jiems visokiais 
budais padėdavo, tai į jį bu
vo -pradėta žiūrėti, kaip į 
svieto lygintoją.

Turėdamas visur draugų. 
Romaneti pasidarė perdaug 
drąsus. Dėl to savo drąsumo 
jis ir žuvo. “L Ž.”

pie žmogaus budo ypatu
mus bei jo palinkimus gali
ma spręsti taip pat ir iš ran
kų nagų. Esą pas ką ant na
gų yra baltos dėmelės, tas 
turi palinkimą greit įsimy
lėti į moterį, bet greit ir at 
šąląs, žodžiu esąs nepasto
vaus budo. Kieno gaubti 
rankų nagai — tas labai iš
didus. Kieno nagai yra lyg 
ir atšokę nuo kimo, o pirštų 
galai labai mėsingi, tas ne 
privalo tuoktis, nes šeimy
niniam gyvenime jo laukia 
vienos nelaimės. Trumpi 
nagai reiškia kantrumą, tei
singumą, o svarbiausia — 
sugebėjimą kantriai kęsti 
gyvenimo nepasisekimus. 
Rausvi, permatomi rankų 

pirštų nagai — pažymys 
jyvo, gero ir malonaus bu

do. Pailgi ir siauri nagai 
reiškia žmogų su meniškais 
gabumais. Storus nagus tu- 
■i užsispyrėliai ir, aplamai, 
riauraus budo žmonės, 
dantuotas nagas ant di

džiojo kairės rankos piršto, 
rodo į didelį palinkimą prie 
>edagogijos. Pas ką apva- 
ųs ir lygus nagai, tas ne
liktas ir sugyvenamo budo 
nuogus. Pas ką dešinės ran
čos pirštų nagų galai ap
landžioti, tas yra didelis 
ėdunas. O žmonės staigių ir 
griežtų veiksmų savo pirštų 
nagus apkarpo nelygiai.

Reikalauja kartu su pašal
pa teikti informacijų apie 

gimdymo kontrolę.

D-ras Ellsworth Hunting- 
on nesenai parašė knygą 

“Tomorrow’s Children,” ku
rioje aiškinami eugenikos 
irincipai, idealai ir meto- 
dos. Amerikos Eugenikos 
Draugija tą knygą išleido ir 
reikalauja, kad New Yorko 
valdžia dalytų ją bedar
biams kartu su pašalpa. Be
darbiai turėtų žinoti, kaip 
apsisaugoti nuo vaikų, nes 
dabartiniu laiku šelpiamo
se bedarbių šeimynose per 
metus gimsta 250,000 kūdi
kių. “Tai yra skriauda toms 
motinoms, skriauda tiems 
kūdikiams ir skriauda vi
suomenei,” pasakė Eugeni
kos Draugijos pirmininkas 
George Reid Andrews.

Ištiesų, jeigu įstatymai 
neįleidžia Amerikon suau 
jusiu ateivių, tai kaip gali
ma pateisinti bedarbių šei
mynų didinimą namie? Už
augę tokie vaikai paprastai 
eina plėšikauti, o policija 
uos šaudo. Ar negeriau bu

cų, kad tie plėšikai visai ne
būtų gimę?

PATARIMAI FARMERIAMS.
Rašo J. Stevenson, 

Randolph, Mass.

Kas pirmiau atsirado? 
Kiaušinis ar višta? Apie tai 
pakalbėsime kitą sykį; da
bar kalbėsim tik apie viščiu
kų auginimą.

Viščiukų pirkimas. —Pri
žiūrėti prastas vištas ima tiek 
pat laiko, kaip ir geras; bet 
prie prastų reikia pridėt, o 
iš gerų lieka pelno.

Daug ūkininkų apsigauna, 
kuomet perka viščiukus iŠ 
peryklų. Peryklos daugiau
sia superka kiaušinius iš vi
sur, kur tik gauna pigiau 
pirkt, nepaisant iš kokių 
vištų tie kiaušiniai pareina, 
bile tik iš jų išeina viščiu
kai. Todėl, vietoj traukti 
viščiukus iš toli, iš nežino
mų vietų, geriau yra pirkti 
arti namų, kad viščiukai ne
būtų kelionėj ilgiau kaip 24 
valandas. Ir pirkti reikia iš 
gerai žinomo ir pasekmingo 
vištų veislininko, kurio viš
tos neturi jokių ligų, deda 
daug ir didelius kiaušinius. 
Kad ir brangiau už tokius 
viščiukus užmokėsim, ta
čiau apsimokės. Viena, 
brangesni viščiukai geriau 
auga ir mažiau jų išnyksta; 
antra, tokios viščiukės pra- 
neda anksčiau dėti ir sude
da daugiau kiaušinių. Pa
vyzdžiui, tegul viščiukas 
kainuoja tris ar penkis cen
tus brangiau, bet kaip višta 
užaugus sudeda du ar tris 
tuzinus daugiau kiaušinių, 
tai tie keli “ekstra” centai 
būna gana geras investmen- 
tas.

Ankstyvi viščiukai yra 
pelningetai už vėlyvus. —
Kiaušiniai pradeda brangti 
birželio mėnesio pabaigoj 
ir geriausios kainos gauna
mos iki sausio mėnesio dėl 
to, kad tarpe šių mėnesių se
nės vištos mažai deda, nes 
dažniausia tuo laikotarpiu 
jos šeriasi ir augina plunks
nas. Tat kas augina viščiu
kus tarpe sausio ir kovo mė
nesių, jo jaunos vištos pra
deda dėti kaip tik tuo laiku, 
kada kiaušiniai būna bran
gus. Be to, anksti išperėti 
viščiukai daug geriau auga 
ir jų mažiau išdvesia nuo 
visokių ligų, negu vėlai iš
perėti. Parduodant anksty 
vus gaidukus, augintojas 
taip pat ir už svarą gauna 
daugiau, negu kad už vėly
vus.

mas pečiukas, kuris yra spe- 
ciališkai padarytas viščiu
kų auginimui. Pečių yra vi
sokių: vieni yra šildomi 
aliejum, kiti anglimis. Kur 
elektra yra pigi, tai tenai 
vištininkėlius šildo su elekt- 

Visi pečiai viščiukų sil-ra.
dymui turi termostatus tem- 
>eraturai kontroliuoti. Žili
na po gaubtuvu arba už

danga turėtų but pirmą są
vaitę tarp 90 ir 100 F. laips
nių. Už sąvaitės laiko tem
peratūrą galima leisti že
myn po 5-kis laipsnius kas 
sąvaitę, iki daeis apie 75 
aipsnių. Žemiau 75-kių 
aipsnių nepatartina leist, 

ypač auginant ankstyvus 
viščiukus, nes jausdami šal
tį viščiukai pradeda lipti 
vienas ant kito ir taip ne 
vienas jų užsispaudžia bei 
užtrokšta.

SUSIPYKĘ VIENAS KITĄ 
ĮSKUNDĖ.

Klaipėdietis Johan Ri
chardas buvo patrauktai 
kaltinamuoju už įžeidimą 
Lietuvos valstybės vėliavos.

Teisme paaiškėjo, kad 
ne valstybės vėliavos buve 
įžeidimas, o kažkoki asme
niški kivirčai. Ir prokuroras 
atsisakė Richardą kaltinti.

Lenkijoje iš 11 miestų tu
rinčių daugiau, kaip 100,- 
000 gyventojų tik 9 turi van 
dentiekius. Iš 626 mažesnių 
miestų ir miestelių vanden 
tiekius turi tik 75. 553 mie
stai ir miesteliai neturi van
dentiekių.

l ——

Mussolinis pasidarė senie
nų kolektorius.

Vienas korespondentas
oastebi, kad Mussolinis da
bar renka visokias senienas 
(antięues). Jis renka senus 
šliubinius žiedus, auksinius 
auskarus ir net bažnyčią

Tinkamos triobos viščiukų • • •auginimui.
Viščiukų auginimui trio

bos yra statomos ir vartoja 
mos visokio styliaus; taipgi 
ir viščiukų auginimui yra 
visokių būdų. Čia parašysiu 
apie vieną, kuris bus prak- 
niškiausis didžiumai viščiu 
kų augintojų.

Laikant mažai viščiukų 
vienam pulke būna daug 
darbo; laikant daug viščiu
kų vienam pulke, išeina ma
žiau darbo kožnam viščiu
kui, tačiau dideliam pulke 
viščiukai netaip gerai auga 
ir daugiau yra progos jiems 
užsikrėsti visokiom ligom. 
Tinkamiausis viščiukų skai
čius vienam pulkui yra trys 
šimtai. Trim šimtam viščiu
kų vištininkas yra tinka-

Viščiukų šėrimas.
Viščiukus galima lesint 

už 12-kos valandų jiems iš- 
siperėjus. Vandenį, lesalą ir 
žvyriaus galima duoti tuo 
)ačiu laiku. Reikia žiūrėt, 
tad pirmas kelias dienas 
vanduo nebūtų peršaltas. 
Žvyrių viščiukams geriau
sia pirkt gatavą.

Auginant mažiau kaip 
300 viščiukų, lesalą yra ge
riau pirkti gatavai paga
mintą. Auginant daugiau 
taip 300, lesalą galima pa- 

gamint namie.
Čia paaiškinsiu, iš ko rei

dą lesalą maišyti: 300 sva
rų korninių miltų (corn 
meal), 100 svarų kvietinių 
sėlenų (wheat bran), 100 
svarų kvietinių pasijų 
(wheat middlings), 100 sv. 
avižinių iš s i j o t ų miltų 
(feeding oat meal), 50 sva
rų džiovinto pieno (dried 
skim milk), 50 svarų džio
vintos maltos mėsos (meat 
seraps), 25 svarai džiovin
os maltos alfaltos (alf alf a 
leaf meal), 15 svarų maltų 
kalkių arba maltų oisterių 
lukštų (ground limestone or 
oyster shell), 15 svarų mal
tų medinių anglių (char- 
coal), 6 sv. druskos (salt) ir 

svarai žuvies taukų (cod
liver oil).

Visas aukščiau suminėtas 
dalis reikia supylus į krūvą 
gerai sumaišyt. Laikant 
daugiau kaip 300 vištų ir 
auginant apie tiek pat viš
čiukų, yra daug ekonomiš
kiau supirkti visas šitas da
lis atskirai ir sumaišyt na
mie.

Pirmas dvi dienas viščiu
kai galima lesint iš popieri
nių lėkščių (torielkų), arba 
aplink pečių pakloti popie
rų ir ant ju papilti lesalą. 
Po dviejų (Benų galima le- 
siht iš žemų lovelių. Iš pra
džių loveliai reikia laikyt 
arti pečiaus, vėliau traukti 
toliau nuo pečiaus, į šaltes
nę vietą.

Kai viščiukai yra 5-kių 
sąvaičių, galima jiems duoti 
lesti atskiruose loveliuose 
kviečių ir vidutiniškai su
trintų kornų. Reikia žiūrėt, 
kad loveliai niekad nebūtų 
tušti, kad viščiukai galėtų 
lesti kada tik nori ir kiek 
tik nori.

■aures, “kuriose gyvena Imas 10 pėdų pločio ir 12 pė- 
Dievo kūnas ir kraujas,” jei- dų ilgio. Langai iš vienos
ju tos taurės padarytos iš 
aukso ar sidabro. Iš to me
talo daromi pinigai, kurie 
reikalingi karui vesti. Bet 
karo Mussolinis vistiek ne- 
’aimėsiąs, nes ir dabar jau 
pasirodę, kad užimtą Etio
pijoj teritoriją sunku ita
lams išlaikyti. Kur tik uni
formuotas italas stovi pa
statytas, tenai prisitaiko iš 
užpakalio etiopas ir arba jį 
nušauna, arba nudurta.

pusės, L y. į pietus. Statant 
vištininką viščiukų augini 
mui, reikia turėti minty, 
kad butų lengvas ir drūčiai 
pastatytas, kad butų jį gali- 
fha Kilnot iš vienos vietos 
kitą. Grindys turėtų but me 
dinės ir gerai suleistos, kad 
iš apačių neįeitų šaltis; butų 
geriau dubeltavos.

Viitininko šilima. — Au
ginant daugiau kaip 50 viš
čiukų, geriausia turėt Šildo-

RASEINIŲ MIESTAS
SPRINGSTA DŪMAIS.

Vienas Raseinių pilietis 
skundžiasi per Kauno laik- 
faščius, kad durnai iš dviejų 
kepyklų teršią Raseinių 
miestą. Na, o ar negalima 
kaminų užkimšti?

DIRBA 10 LITŲ BANK
NOTUS.

Kaune pasirodė keli ne
tikri 10 litų banknotai. 
Banknotai padirbti gerai. 
3pėjama, gabaus dailininko

■I
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Įvairios Žinios. j

PAIEŠKOJIMAIRASEINIUOSE PABRAN
GO BUTAI.

hnt’ni nvnripio Motina yicsrco sūnų WILLIAM ueiesni DUtul praaejo LENNON. 211 Walnut Street, Phila- 
brangti. Notaras savo nau- deiphia, p>. Tokiu adresu jis gyveno 
jame name už vidutinio di- ^Amerikoje Rer 6 “,etus Jis?i‘ Y 
dūmo butą prašo čia negir- tuvon ir 1924 r.

PIRMA BYLA DEL NESI
LAIKYMO VALIUTŲ 

ĮSTATYMO.

Klaipėdos laikraščiai ra-

DANC1GE ŽYDŲ PO
GROMAI.

Havaso žiniomis, Danci-

CHICAGOS BIZNIERIAI 
NUTARĖ DAUGIAU

SKELBTIS..
Šiomis dienomis Chicago

je buvo valgomųjų daiktų
Italijos Karą su Etio
pija Laimės Anglija.

Paryžius. Elta. Komen- Komunistų revoliucijos j -
tuodamas Vokietijos pasku- 18 metų sukaktu™ proga §f(ĮžiausJias’ nuomas> sten. ~ 
tinj damaršą Ženevoje Pa- lapkričio 7 d. Maskvos rau- • • kokiu b’ d iš_ £
ryžiaus “Journal,” tarp kit-donojoje aikštėje įvyko di- |j.aDŠtvti n„s ^atvt tikisi • • n • • «-•
i/_ n S- • dalie visu trinkiu mein nar»- KraPstyll» n“S> mat/T, lliUSl padėtyje ir gyvena Urugvajuje. štaiko, rašo. Ženeva oficia-oens visų ginKlų rusių para susjiauktį nuomininkų iš j°s adres^s: <0>
liai praneša apie demaršą, das, pne kūno pnsijunge ir k • . • ; v., 5L, ,
pagal kur} Vokietija, palai* Maskvos daruiniHKi} mani* r>pirivti Montevideo, urugu&y.
kydama neutralumą, nori festacija. 10 valandą karo/ -------------------------------------
imtis priemonių neduoti sa- komisaras Vorošilovas pra-
vo piliečiams trukdyti sank-važiavo pro išsirikiavusias 
cijų pritaikymą. Vokietijos kariuomenės eiles. Tuo tar- 
laikymasis yra visiškai aiš- Pu prie Lenino mauzolie- 
kus. Ji gerai mato, kad Di- jaus buvo susirinkusios par- 
tižiosios Britanijos viršus, tijos ir vyriausybės viršūnės britų firmai
Iš tiesų, konfliktas gali pasi-.su Stalinu priešakyje. Pasi- dQ, * ir ša„„,v„
baigti tik visiška Didžiosios sveikinęs su kanuomene,
Britanijos pergale ir kom- karo komisaras Vorošilovas 
promisu, kuriame Francuzi- pasakė j ją kalbą, kurioje, 
ja bus taikintoja, nelei-,tarp kitko, pareiškė, kad

•i *1 a* 1 •

ASTUONIOLIKTOS KO
MUNISTINES REVOLIU- Įdėtą kainą — 160 litų 
CUOS SUKAKTUVES. | nėšiui. Kai kurie geresnių nuo jo lauko.

5 tina išlydėjo 
Jau 6 metai kai

butų savininkai senuosius v^ainJt“^^ s

-- h.................- — b- . ge ir kai kunose Lenkijos vanromuiu nanciu
įkcje, buvo parvežta , Lie- so, kad Šiomis dienomis vie- vietnsp ivvko visa pila nriaš ?e DUVO. valgomųjų aaiKtų 
m m. sa šio 12 d. jo mo- nas niliatk Rusnėje buvo iš- * j y“ .krautuvių savininkų, sąjun-yst ausrtsęg-fi-as: sivgpjas a 'ff -į*-.

p jo motina
j.meį'"SS! ta2n J?° per «ten« išgabenti va-; nacionalfaši štai užkabi- 

Us paimf” Km.’tožinote T, Va.“n£sk jOta.5 nSi° oraeivius žydus ir dvie
Wm. Lennon. malonėkite UZGetH

et.

džianti britams pasiekti ki- krašto apsigynimas perei
tos visiškai nustelbiančios tais metais buvo dar labiau 
pergalės. Štai dėl ko Vokie-'sustiprintas ir jo jėga dabar 
tija, nenustodama lanksty- yra galingesnė. Raudonoji 
tis prieš Didž. Britaniją, armija daug ko pasimokiu- 
tuo pačiu metu rodo šiokių si, ir šiandien galima pasa- 
tokių draugingumo žymių kyti pasauliui: “Raudonoji 
ir mums. Tačiau kiekvienas armija stovi taikos sargybo- 
jos aiškesnis pasiūlymas ir je.” Į krašto apsigynimo rei- 
žygis krypsta Londono link. kalą buvo kreipta tiek daug 
Argi Didžiosios Britanijos dėmesio, kad šiandien esą 
vadai įvairiais tonais nekar- galima pareikšti: raudonoji 
toja, kad reikia būtinai ras- armija atrems ir nugalės 
ti būdą Vokietijai grąžinti kiekvieną priešą, kuris drįs- 
į Tautų Sąjungą? Dar spa- tų paliesti Sovietų Rusiją, 
lių 31 d. Baldwinas pareiš
kė, kad jei Tautų Sąjunga 
gyvuoja tik tam, kad palai
kytų esamą padėtį, tai ji 
greit pavirs dulkėmis. O kas metai nuo garsaus rusų ra- 
dėl to pasaulio pasikeitimo šyvojo Levo Tolstojaus mir- 
bus kaltas?” ties. Levas Tolstojus gimė

“Oeuvre” pažymi, kad J828 ">• rugpiučio 28 dĮ. Pol-
Vokietija ypač nori vesti *vos «™b{. 7*5°® Pollanos 
derybas arba skyrium su dvare. Mokėsi Kazanės um- 
Londonu arba su Paryžium, versitete, paskiau stojo ka 
o vesti derybas su bendru ™?™nen, dalyvavo , gar 
franeuzų-britų frontu ji bi- slaJam Sevastopolio gyni-

Levas Tolstojus.
Lapkričio 20 d. suėjo 25

janti. Vokietija tolų atsa
kymą Ženevai davusi tik 
dėl to, kad norinti šio to iš
siderėti iš Didž. Britanijos.

SMUNKA DANCIGO 
FAŠISTAI.

____ _ pagerinimo
j budus, jie priėjo išvados, 
kad skelbimas savo biznio 
laikraščiuose

žinia Kas paima.
nors apie Wm. Lennon, ---- _
pranešt į “Keleivio ’ redakciją, arba syk didesnė, negu pilietis triukšmą ir laužė baldus ,131^33^0^ Y1* geriausis 
Jo SS? SS’prtK “oS kfeinosi užsienin išgabenti. Dancigo - ----------- ibudas’ Krautu™nkal> •«*

piniginė bauda du- juose restoranuose kėlė

SVARBI NAUJIENA DĖL 
TŲ, KURIE SERGA IR 

NORI PASVEIKTL
Jeigu diegliai kankina po krutinę, 

šonuose, skausmas galvos, nieko ne
laukdami gaukit Kazellio SPECIAL 
HERBS K. A. Tik ką naujai iš- 

. . — . . rastos. Toji gyduolė gerai vei
kite pranešti jos adrt są; už tai tariu kia. Suvalnira kad ir kiečiausius vi- 
a^u- Mari: n Bublis (1) durirs. Reguliuoja ir taiso vidurius,
P. O. Box 162, Lincoln, N. H. išvaro gesus, stabdo skaudėjimus po
----------------- --------------------------------- krutinę ir šonuose, valo kraują, stab-

APSIVEDIMAI. ido galvos skaudėjimą ir galvos svai-
_________ ____ _______________ 'girną. Reguliuoja šlapumą, gelbsti

Pajieškau apsivedimui mr/ ginos, • d«* “k** ir str«nW skau’
„ , , nuo 21 m. iki 23 m., kuri gražiai at- ; Padaryta u daržovių ir žolių,

panašių užsakymų padary- rodytų ir butų protinga. Aš esu vai- . repnlyginamaiT geresne uz visas ki- 
kinas pusėtinai atrodantis. Mergina,

ETIOPIJA GAUNA PINI
GŲ IŠ NEŽINOMŲ AU

KOTOJŲ.
Reuteris praneša, kad 

Etiopijos vyriausybė vienai

ONYTĖ ZAYENČAUSKAITĖ, pir
ma gyveno Lincoln. N. H., dabar ne
žinau kur ji gyvena. Prašau atsiliep
ti; turiu svarbų reikalą Jums praneš
ti. Kurie žinot kur ji gyvena, malonė-

k -i n i slna£°®osisavo biznio neskelbia, dau- 
buvo iškulta daug langų. ;^auskursta> negu Ue, kurie 
Lvovo sinagogoje buvo ras- i*kelbia Toįėl ateinančiais 
ta Pragano masina. Viena metais nutarta skelbtis 
tokia pat pragaro masina plažiausia.
toje pačioje vietoje pnes r 
keliatą dienų sprogo, tačiau 
sprogimo metu buvo pada
ryta tik materialinių nuos
tolių.

daug amunicijos ir šautuvų 
bei kulkaskaidžių. Be to,

ta Belgijoje ir čekoslovaki- kuri mylėtų linksmai gyventi ir turėt
joje. Uz VISUS užsakymus gerą vyrą, prašau atsišaukti. Aš ga-
bnc nvmnVSta trrvnni« nini- Hu.apsigyvent Kanadoj arba U. S. A. DUS UZniOKCul grynais pini Laiškus prašau rašyt lietuviškai ar-
gaiš. UŽ užsakymus Angli- ba angliškai, 
joje bus iš dalies sumokėta T' H' M’’ 
iš surinktų aukų. Daug aukų 
įplaukė nuo nežinomų au
kotojų į Etiopijos pasiunti
nybę Londone.

Reikalinga Tuojaus

500 Vyrų ir Moterų, kurie pardavi
nėtų ir garsintų PALANGOS TRE
JŲ DEVYNERIŲ ir daugeli kitokių 
gyduolių. Garantuojam dideles pa
sekmes agentams. Rašykite tuojaus,

DEKEN’S OINTMENT CO.,
P. O. Box .352, 

HARTFORD, CONN.

(2)
115 Borden Street, 

Toronto, Ont., Canada.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 30 metų; gali atsiliepti ir 
.auna našlė, geistina kad butų kiek 
įasiturinti. Aš esu vaikinas 25 metų, 
abai gražiai atrodau, gerai užsilai
kau. Plačiau paaiškinsiu per laišką. 
Su pirmu laišku prašau prisiųst pa
veikslų, kuri reikalaujant sugrąžin
siu. Mr. B. Noris (0>
1456 City Hali av., Montreal, Canada

tas arbatas. Ji padarys tokį darbą, 
kokio joki kita gyduolė iki šiol nepa
darė. Garantija: pinigus sugrąžinsi
me, jeigu jums nepagelbės. Be to, ji 
labai pigiai kainuoja, tiktai 25c. už 
pakelį. Penki pakeliai už 1 dolerį, ar
ba 12 pakelių už du doleriu. Pakeliai 
vidutiniško didumo. Už 25c. galit pa
sidaryt geriausių gyduolių dvi kvor
tas ir daugiau. Taipgi turiu labai ge
rų vaistų nuo Reumatizmo, Neural
gijos, Nervų-Išgasčio. Pasiunčiame 
per paštą visur. Pinigus malonėkite 
pasiųsti iš kalno. Adresuokite taip: 

KAZELL’S BOTANICAL CO., 
Botanie Druggists 

26 W. BR0ADWAY.
SOUTH BOSTON, MASS.

‘ GERA ŽINIA INKSTŲ NE

SVEIKUMUS TURINTIEMS!
Jei rūgštys inkstuose 
ir deginantis šlapimas 

1 prikelia jus iš miego 
į ir sutrukdo pailsį, iš- į vengkite didesnių ken- 
' tėjimu, užsisakydami 

KI-RETIC Plyskeliu 
(Tablete), kaip tūks
tančiai padarė. Jos

^*ip
tūkstančiai yra tai padarė. Jos 
išplauja lauk nuodus. Nebelieka skau
dėjimo strėnose, silpnumų pūslėje ir 
gėlimų sąnariuose, paeinančių dėl 
inkstų neveiklumo. Tik išpildykite 
žemiau esantį kuponą ir šiandie pa
siųskite KI-RETIC CO., Dept. K. 

529 Hudson SL. Nev York. N. Y.
Malonėkite prisiųsti man dėžutę 

KI-RETIC tablets, užmokėsiu laiška
nešiui $1.25, kuomet pristatys vaistus.

BYLA UŽ HITLERIO 
KNYGĄ.

Vilkaviškiuose pas Alfre-'KI-RETIC. Tablets (plyskelių) 
dą Pficą buvo rasta Hitlerio 
knyga “Mein Kampf.” Ka
dangi ta knyga Lietuvoje 
uždrausta, tai Pficui buvo 
iškelta byla. Pficas teisino
si, kad tą knygą įsigijęs dar 
tada, kai ji Lietuvoje nebu
vus uždrausta ir nežinojęs, 
kad pas jį ji randasi. Ape
liacijos rūmai Pficą išteisi
no.

Vardas
, J,

Adresas

Miestas .................... ...... Valst.

Noriu susipažinti apsivedimo tiks
lu su rimta pusamže mergina arba 
našle be vaiku, aš turiu susitaupęs 
biskį kapitalo, tai norėčiau kad ir 
mergina turto šiek-tiek turėtų, ir 
susidėję drauge galėtumėm lengvai 
gyventi arba važiuot į Lietuvą apsi- 
gyvent. Sam Baraitis (0)
1549 Washington st., Walpole, Mass.

me, pačiose pavojingiausio
se vietose.

Sevaltopoliui pasidavus, 
iš kariuomenės pasitraukė. 
Po kelionių j užsienius, ga
lutinai apsigyveno gimta
jam Jasnos Poliafios dvare 
ir pasišventė vien literaturi-

NUPIGINTOS KNYGOS.
2 knygos apdarytos į vieną, 226 

puslapiai, kaina $1.00. Yra 56 pusi. 
naujų dainų ir 56 pusi. senoviškų dai
nų. Kas prisius $1.00, tam prisiusiu 
minėtą knygą ir pridėsiu Spėjimą 
Laimės ir Planetos už 20c. Apie Či
gonus 10c. Arba Kazyros už 25c., 
ar Sapnų knygelę už 25c.

Kurie nori tik dainų, tai abi dainų 
knygeles po 56 puslapius kožną, bet 
vienoje knygoje, ir popieros virše
liais, už 50c.

Tas nupiginimas tik per 1 mėnesį. 
Rašykite adresą sekančiai:

P. MIKALAUSKAS,
248 W. Fourth SL, So. Boston, Mass

Noriu susipažinti su pusamžiu dar
bininku vyru. Pageidaujama, kad but 
juodbruvis ir švariai užsilaikantis. 
Aš esu našlė ir norėčiau apsivesti. 
Plačiau per laišką paaiškinsiu. (0

Mrs. Mollie Kasper 
1811 — 2-nd st., Eureka, Caiif.

PRAŠAU ATSILIEPTI.
E:U vienas ant farmos, noriu rast

moterį, kuri apžiūrėtų namą, kad ne
būtų jauna — 45—50 metų, žinotų 
namų darbą. Gali but kad ir su vai
kais bile namaži butų. Turiu didelę 
farmą, man vienam sunku viską ap
žiūrėt. Plačiau paaiškinsiu per laiš
ką. Melka (0)

Granville, III

Lenkų žiniomis, Dancige nei kūrybai. 80 metų senelis 
vis tebevaroma arši kampa- Tolstojus, 1910 m. lapkričio 
nija prieš opozicijos spau- mėnesio pradžioje paliko 
dą. Opozicijos organai nuo- gavo dvarą ir slaptai išėjo j 
lat konfiskuojami. Aukšto- žmones, norėdamas gyventi 
jo Tautų Sąjungos komisą- vargšu. Bet kelionėj persi- 
ro kartotiniai žygiai pade- šaldė ir numirė Astapovo 
čiai sušvelninti iki šiolei ne- stotelėj, geležinkeliečio bū
davę jokių vaisių. Nacional- te 1910 m. lapkričio 20 d. 
fašistų vadai norėję privers- .. T ,
ti senatą, kad tas neįsileistų ^.vas Tolstojaus bu-
į Dancigo teritoriją iš Žene- vo bajoriškos, grafų kilmes, 
vos grįžtančio Tautų Sąjun- taciau *s Pat jaunystes die- 
gos aukštojo komisaro, nes, jV. Ps ^omeJosl sunkiu bau- 
esą, komisaras Tautų Są- d^aunmkų gyvenimu ir ru- 
jungos taryboje pasakęs Pin0,s].^ palengvinti. Savo 
Dancigo senatą įžeidžian- baudžiauninkus jis atleido
čių žodžių. Dancigo opozi- ^ai?v®n ^ar .Pries J?au' 
cijos veikimas paskutiniu dziavos panaikinimą. Savo 
metu vis labiau ir labiau gy- . vaizdžiai piese
veja. Per šių metų rugsėjo baudžiauninkų gyvenimą ir 
ir spaliu mėnesius Dancigo tuo pagreitino baudžiavos 
teritorijoje iš SA ir SS burių panaikinimą. Jo . rastai su
ėstojo 1,300 nacionalfašis- daro kelias dešimtis tomų ir 
tų daug jų yra išversta į įvai

rias pasaulio kalbas.
Tolstojus yra - paskelbęs 

pagarsėjusį Šukį: nesiprie 
šink piktam! Jo santykiai 
su žmonėmis buvo pagrįsti 
tikra krikščioniška artimo 
meile.

TIK VIENOS NACIŲ PAR- 
TIJOS ŽMONES GALĖS 
VOKIETIJOJ GYVENTI.

Vokiečių vidaus reikalų 
ministeris Frikas išleido ap
linkraštį, kuriuo nustato
mos sąlygos, kuriomis tik 
nacionalfašistai tegali val
dininkauti Vokietijoje. Jau
ni žmonės, kurie nori tapti 
valdininkais, turi būti buvę 
hitleriškojo jaunimo na
riais. Kiekvienas valdinin
kas trečiajame reiche turi 
būti nacionalfašistas ir pri
klausyti nacionalfašistiš- 
kam judėjimui.

IŠPLĖŠĖ $210,000.

Ispanijos sostinėj Madri 
de 5 ginkluoti banditai už-' 
puolė miesto iždininką ir iš
plėšė 1,500,000 peša tą 
($210,000). Vienas žmogus ( 
buvo nušautas ir du sužeisti.

PARSIDUODA FARMA
ROCKWOOD, N. Y.

42 akerfai žemės, beveik visa dirba
ma, 7 kambarių namas, naujas visti 
ninkas, ant gero kelio, visai miestely, 
prie škulės ir storų, bažnyčios; elekt
ros šviesa ant kelio, apšviečia visą 
namą. Kurie norit pirkti farmą, pirki
te dabar ir gaukite gerą farmą pi 
giai. Labai gera vieta bizniui ir geres
nės vietos farmai negali but. Pirksite 
pigiai. Du seni žmonės ant farmos ir 
nori būtinai parduot. Toji farma yra 
New Yorko valstijoj, Fulton County. 
Kurie pirks mano farmą prieš žiemą, 
tiems atiduosiu už $2,700. Įmokėt 
reikėtų apie $1,000, o likusius ant 
engvo mortgičiaus. Budinkai

KAM REIKALINGA MOTERIS UŽ 
GASPADINĘ. Linksmo budo, tinka
ma virtuvėje ir prie svečių, sveriu 
135, kalbu gražiai lietuviškai ir ke
lias kitas kalbas. Kam reikalinga, 
rašykit: MP.S. M. A. C.,
-67 Franklin avė., Revere, Mass.

TURIU PARBAVLMUI PARŠIUKŲ.
Dviejų- mėnesių. 3 mėnesių senu

mo. Pora $10.00. Pamatykite arba 
klauskite. (1)

JOS ANOSKOPEY 
50 State Street, Providence, R. I.

nauji. Norint daugiau paaiškinimų, laišku, 
rašykit, (0) |

VINCENT KVEDERAITIS,
ROCKWOOD, N. Y.

PARSIDUODA FARMA
LABAI PIGIAI. 50 akerių žemės, 

2 arkliai, 14 melžiamų karvių, 7 tely
čios, 2 jaučiai. 2 kiaulės, 45 vištos, ir 
visos mašinos reikalingos dėl far
mos. Stuba 7 kambarių, 2 barnės, 
vištininkas, sodas ir gražaus miško. 
Parsiduoda su gyvuliais arba be gy- 

visi'vulių. Daugiau informacijų klauskite
L. BARONAS,
No. Brookfield, N. Y.

REIKALINGA MERGINA 
ARBA MOTERIS

Prie Stubos darbo, prašau atsi
šaukti pas MRS. D. KARITON (0) 
99 Poquonoek avė., Windsor, Conn.

GERA PROGA!
Parduodu, parandavoju arba mai

nyčiau ant namo gerą farmą. Farma 
randasi Maryland steite. Daugiau 
uaaiškinsiu per laišką, klauskit: (0)

JOS GRICE
19 Milford avė.. Newark, N. J.

KALENDORIŲ IR 
PAVEIKSLŲ

KATALOGAS 1936 M. 
SIUNČIAMAS DYKAI 

Parašykite paprašydami pas—
JONAS KERDIEJUS 

652 Broadway, So. Boston, Mass.

HARVARD BREWING CO.
B°«ton Ixtwell M'orceater
• Per. S-8 Maaa. Lk. M-7 Mas*. Per. S-6

BUČERNĖ IR GROSERNE 
PARSIDUODA

Lawrence. Lietuvių apielinkėje, 
Biznis gerai išdirbtas. Parduodu pi
giai. nes turiu kitą biznį. Patys žino
te iš laikraščių, kad Lawrence fabri 
kai dirba 3 atmainoms, tai ir biz 
niams gerai. Storas randasi ant kam 
po Walnut ir Myrtle Street. Kreipki
tės pas j. K.. (3)

127 Myrtle Street, Lawrence, Mas*.

Farma Ant Pardavimo.
175 akeriai geros žemės kur auga 

visokie derliai; 40 akerių miško, 25 
akeriai ganyklos, sodas, 5 kambarių 
namas, garadžius. didelė barnė, grū
dams sandėlis. 3 karvės, 1 telyčia, 2 
mulai, 1 arklys, 11 avių. Kiaulių tvar
tas, 1 kiaulė. 1 paršas; 2 vištininkai 
ir 50 vištų. Traktorius, žagrė, ir kiti 
farmos įrankiai. Šių metų komai ir 
šienas. Viskas už $2,800. Įmokėti 
$1,800. Turiu parduot, esu našlė. (2)

MRS. Z. ADAMS.
R. 3. Berlin, Md.

SIENINIAI
KALENDORIAI

1936 METAMS.
Užlaikau daug visokių rušiij ir vi

sokia kaina Sieninių Kalendonų. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų pardavi- 
nėt pavienis s, geros išlygos. Turime 
ir Dariaus-Girėno Kalendorių su jų 
aeroplanu. Prisiunčiame j namus kas 
pareikalauja J. GILEVIČIUS, (-)

73 Hartford Avė..
NEW BRITAIN, CONN.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, rud
galviai ir gelton- 
galviai Prisiun
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą

GEO.
BENDORAITIS 

M'sterbury. Conn.
520 WiUon 8t^

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

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

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakoji
mais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pašalys 
jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės 
naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” 
atsakys jums net į tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gy
dytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik 
kiekvienas “sekretas” išaiškintas.

Štai tik keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
K, aeUė ir iš kur ji parei-

Kaip atsirado ir k* reiškia bučkis?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios slėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vą? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? šito 
nepasako jauniems nei tėvai, nei baž
nyčia, nei mokykla. O klausimas la
bai svarbus, nes nuo jo priklauso gy
venimo laimė ar nelaimė. Bet ką visi 
slepia, tą atvirai pasako “Teisingas 
Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaiką? Tai o- 
piausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia pa
tiekia įdomią informaciją.

Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas”

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaiką, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba kokios 
moterys neprivalo tekėti? “Teisingas 
Patarėjas” pasakys jums viską.

Eugenika arba mokslas apie stere- 
lizaciją ir žmonių veislės pagerinimą.

Kas reikia žinoti, kad vaikai butą 
sveiki ir grąžąs? Kaip turi užsilaikyti 
nėščia moteris? Kaip reikia auginti 
kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtu but uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

Ar tiesa, kad kiekvienas jaunas vy
ras užsiima tuo papročiu? Ar tiesa, 
kad merginos ir moterys užsiima tuo 
daugiau negu vyrai? Ar tiesa, kad 
kiekvieną onanistą galima pažinti pa
žiurėjus jam į veidą? Ar kenkia tas 
paprotys sveikatai?

Į visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko ne
slėpdamas.

Knyga graži, 223 puslapiu, stip
riais audimo apdarais, aukso raidė
mis papuoštais.

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip pra
sidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant 
žemės?—Kaip senai žmogus ant žemės gyvena?—Kaip atsirado draugija?— 
Kaip buvo išrasta ugnis?—Kaip žmogus pradėjo valgyt kitus gyvūnus?— 
Kaip atsirado naminiai gyvuliai?—Kaip prasidėjo civilizacija?—Kaip žmo
gus išmoko kalbėt?—Kaip atsirodo raštas?—Kokie buvo lytiški santykiai se
novėj?—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų. Su paveikslais.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip 
Wcllso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o “Ci
vilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evoliucija,” L. H. Morgano “Se
novės Draugija,” Cloddo “Pirmykščio Žmogaus Istorija,” Prof. Augusto Fo- 
relio “Lytiškas Klausimas,” Lilianos Eichner “Žmonijos Papročiai,” D-ro Gatės 
“Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Supirkti visas šitas knygas ir perskaityti 
reikėtų daug pinigo ir laiko. Bet “Teisingas Patarėjas” paduoda jas sutraukoj 
ir kaštuoja tik $2. Knyga gražiai apdaryta, viršeliai papuošti aukso raidėmis. 
Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose.

Užsisakykit “Teisingą Patarėją**. Kaina $2.

KELEIVIS
253 Broadvray, South Boston, Mass.
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Kartu su jais išvažiavo į 
Ameriką didelis skaičius ki
tų lietuvių. Išplaukė Švedą 
Amerikos Linijos laivu 
Kungsholm. Į New Yorką 
laivas atplauks gruodžio 16.

DULK.

umoristika
GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO” 

KNYGYNE.Amerikos Katalikai 
Nori Meksikos Kraujo

Msgr. Albert E. Smith,’do baisų ištvirkimą. Klioš-
vyriausis“Catholię Renew”j tonai buvo palei ežerus,. Uždarytos liaudininkui 
redaktorius, smerkia Jung-Taftas hepe ežerų vandeni Į ^gos komitetas padavė 
urnų Valstijų prezidentą nuleisti. Vandenj nuleidus, ° mįnįsteriui skunda 
Rooseveltą, kam kis atriša- rasta tuksiančius paskan- rfeš Kauno komeadantJ 
ko skersti Meksikos zmo durtų kūdikių. Visas ežerų šis uždraudė liaudinin- 
nes, paskelbti Meksikai ka- dugnas buvo nuklotas kudi- organizacijai veikti. Pa- 
rą. kių kaulais; vieni kūdikių Į k laimės

Katalikų organo redakto- kūnai buvo jau supuvę, kiti - ’ 4
rius sako, “labai apgailėti- apipuvę, kiti da nesenai pa- vzzirmo
na,” kad katalikiškas Notre Į skandinti. Tai buvo naras-] KE U AKCIJOS 
Dame universitetas nutarė kų vaikai! ATSAKYMAI.
duot Rooseveltui garbės Kai Tafto komisija pada- —------- „ v. .
laipsnį už suteikimą Filipi- Lė raportą apie kataliku ku- a p- Dudui-—Perziureję 

nams nepriklausomybės, |njgų įr klioštorių doros su- draugo Pasiųstą medžiagą, 
kaipo katalikų šaliai. puvimą Filipinuose, Ameri-Ipadėjom ją į archyvą. Jei

Msgr. Albert E. Smith I įos katalikai ir protestonai Į norėsite, galėsim sugrąžinti, 
pila per savo organą vitrio- oakėlė protesto balsą, kad Į Sunaudot jos negalim, 
iį ant Roosevelto štai dėl rapOrtą viešai nepaskelbtų. Į jonuį Potipi __ Sakra-

Katalikų trustas reikalą- R^ų Savė* gaffc *
^^ prezidentas kyšių įaV0, i^d sulaikytų kriŽtar^baTVa-
tų Meksikai protestą dėl ku- ^DOrta nuo viešo paskelbi-1,. im’ K{lKsta^» .
ni<m snvaržvmo o iei Mek- P v • viešo passeiDi tl panasųs burtai—tai vis 
nigų suvaržymo, o jei MeK-in^ Kūne senatoriai ir kon-l -«krampntai Knmnniia vra sika nepaklausys, tai pa-Įoresmanai neDareidavė ku-1 - K-onaumja yra
qk<*lhti lira Meksikos ik pt . • neparsiaave, ku oamegdziojimas pasakiškos

os„\ai mgai juos gąsdino, kad ka- «p k Vakarienės.”
džiai uz “persekiojimą ka-|talikai už iuos nebalsuosią. I > ra*kutines vaKanenes, 
Talikn Prezidentas Roose- •• - i • • neoaisuosią, tuomet Kristus dalinęs sa-
tanKų. rreziaenias noose- jeigu jie leisią tą raportą mnviniflTn<j maistą sakv veltas atsakė katalikų tres-rfešai paskelbti. Dėl tos ‘KioJblB-

neS^e'?ridufdPTŽaSti€?’- 'S°rtaSH38 ?’kraujas.”^iJatmin- 

"T P38“’ Hm Romos katalikų kum. 
dek ar tai butų politikos, ar Z,38 raportas yra zinomss baj dabar dalija savo para- 
religijos klausimas. Meksi- Vardu;, T?‘®Slnate Docu- byomms tam tikrus blyne- 
kosvaldžia turi pilnų teisę men‘ No- ««• J.3™ do.ku: kIU% 0 Pravoslavų popai
ir galią tvarkyti savonamb F>ente 3traslte: ?u<x!a duonos.banįu-
nii reikalus kaip jai išrodo^,.vyskuP®’ katalikiškuose kės ir dar vyno užsigerti.

*
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KOVA UŽ LITUS LIETUVOJE.

Lietuvoje toks jau laikas, 
kad kiekvienas litą vaikos.
Visą parą galvą suka,
Kur sugriebti bent lituką.

Gaspadorius žemę juodą 
plėšo, drasko, trąšų duoda.
Ir kasdieną galvą suka, 
kaip sugriebus tą lituką!...

Siuva kurpius chromo batą, 
keikdama odų sindikatą;
Jis dažnai kilnoj’ plaktuką, 
kad uždirbtų nors lituką.

Stalius drožia baltą lentą, 
dirba kėdę, lazdą lenktą, 
ir varstoto sraigtą suka 
už sidabrinį lituką.

Kalvis kuju j priekalą
o-orinncia naroisk-s RnnsA-l Filipinuose turėjo sugulo-1 Visa tai vadinasi “komuni-Į visą dieną daužo, kala, 
veltas. P Įvių ir vaikų; po kiek turėjo Į ja,” kuri turi reikšti Kris-Į kala pasagą ar yinį

Šisai prezidento atsa- vaik9 miniškos klioštoriuo- aus “kūną ir kraują.”
kymas katalikams labai ne-P6* . ..... „ I F Svedarskiui __ Valsti-
Ako. Nepatiko, kad pre- « ia “moLną X

zidentas nesiduoda katali- ’an^10^ publikos Amenko-1 tiktai tuomet kai žmo-
kn trustui vadžioti už Je» katalikai nutarė suteikti UKiai ™omei, Kai zmo-
kų trestui vadžioti save uz orezidentui F D Roosevel- y» kaltinamas pirmo 

‘ i garbės laipsnį. laipsnio žmogžudyste, jeigu
mos kataliku trustas Meksi I Universiteto vai d y b a P18 ?ats ko
““ katalikų trestas Meksi-H  ̂ prezidentui pasisamdyti Kitose bylose

. he dėl to kad Filipinai e-a-1 valstija advokatų neduoda. 
ds^k<rik,mw^Kk^kZ!li' vo nepriklausomybę, bet 3et y” privatinių organiza- 
eZi bu™ raldrt^a ’̂ k^ P^ėkoti Amerikos vai- ?’?, kanos teikia pagalbos 
^abre a^^al^ džūu^t^eibimą vfe-M™8> J*

šaltinių; kraigai valdė mi- H“ Dokulr“ »-
lionus akrų geriausios že-11 a ... 
mes, kurią apdirbdavo mek-J Antras dalykas: 
sikipčiai vergai, Kardino-1 Katalikai laiko preziden
lai, vyskupai ir kunigai tu- Rooseveltą lengvabūdžiu i Hu už linkėjimus ir pinigus, 
rėjo tūkstančius vergų. Isaumyliu. Duodami jam w B B—A&u viska<

Vergai prie darbo buvo garbės laipsni, Romos kata-1

[tad yra persekiojami. Apie 
Į ai gausite paaiškinimą at-1 
skirai.

S. ChestnoleviČhu. — A-|

užu litą sidabrinį.

Karpo medžiagą siuvėjas, 
(Jo kišenėj svilina vėjas), 
ir galvoja kožną rytą, 
kaip uždirbti kokį litą...

Sienom karstosi tepliorius 
per karnyzus ir piliorius. 
Tepa dažą jis ant plytų, 
dirba už keliatą lytų...

Valdo šoferis mašiną 
užgazuodams jai benzino.
Jis per stiklą žiuri į toli, 
nes uždirbt litukų nori.

Mūrininkas krosnį stato, 
keikdamas savo reumatą. 
Strėnas gelia jam kas rytą, 
bet uždirbti reikia litą.

surakinti retežiais, sunkios Piky kunigBi tikisi palenk- Į ELEKTRIKIN£S DOVA 
geležys priristos prie jy ko-jsis ji savo pusėn, kaip vai-1 NOS VISADOS PAGE1 
jų, kad nepabėgtų- Nakties blizgančiu žaislu, ir tada DAUJAMOS.
laiku jie būdavo uždaromi J prezidentas gal paskelbs I Pagražina namą ir taupo darbą, 
garduose, taipgi surakinti t Meksikai, kad sugrą-1 Kalėdų sezone, daugiau negu 
ir apginkluoti sargai nakti-pintų Romos trustui buvu-r^tu laiku, patvirtina populia- 
mis saugojo, kad vergai ne-1 galybę- J riškumą elektriškų įrankių,
pabėgtų iš gardų. Budeliai! Kai prezidentas Roose-1 žmonės pergyvenę depresiją 
vergus plakė prie darbo, I veltas atsisakė pildyti kata- kreipia atydą į praktiškas dova-| otų litų labai maža... 
plakė parvarius namo, ir llikų trusto siekius, katalikų Į nas, ir šiandien gražumas ir a- 
plakė varant į darbų. I organo rdaktorius puolė jį J beinąs naudingumas moderni^

Dabar katalikų kunigai J visu žiaurumu ir apgailės-1 kų elektriškų įrankių palengvi- 
tų privilegijų neturi. VisusĮtauja, kad jėzuitų universi-lna Kalėdų rinkinį, 
kunigų ir bažnyčių turtus | tetas nutarė duoti preziden-1 Elektriką teikia namuose ne- 
valdžia konfiskavo. |tui garbės laipsnį.

Meksikos valdžia už- J Jeigu Amerikos prezi- 
draudė kunigams bažnyčią I lentas butų katalikas, se 
se varyti klerikališkai poli-Inai jau butų išpildęs Romos 
tišką propagandą. Valdžia Į trusto reikalavimus. Ir A-
stato mokyklas, mokina vai-1 menka butu turėjusi kara kePtuvas vartojamas kepimui 
kus gamtos mokslų, o ne ta-1 Meksika. r—-n”

į kėjimo burtų. Ji nori išauk
lėti laisvai protaujančių 
žmonių visuomenę, nes tik 
laisvi ir apsišvietę žmonės 
gali žinot kaip sutvarkyti
tobulą draugiją ir prašalinti Į Amerikos lietuvių daini-
išnaudojimo sistemą. DėltoĮninkė Drangelienė ir piani-lkaina įrankių Edisono krautuvė 
kunigai ir sukilo prieš Mek-I^tė Briedytė, turėjusios Lie- gruodžio mėnesy pasiūlo “Stu- 
sikos valdžią. I tavoje penkiolika pasek- pentų Lempą,” kuri paranki

Dabar žodis apie Filipinų Įmingu koncertų, 4 gruodžio Prie siuvimo, skaitymui, ir stu- 
Salas. | apleido Lietuvą ir grįžta at-|dii*vimui. Suplanuoto ir pada-

Kada katalikų kunigai Į^] į Jungtines Valstijas. Tą ry^ apsaugojimui akių. Galima 
valdė Filipinų Salas, tenai |pačią dieną išvyksta taip pasistatyti ją prie stalo, arba ant 
buvo baisus darbininkų pa-|Dat d-ras Račkus, pardavęs Pa
vergimas ir išnaudojimas, (savo muziejų Lietuvai. Su Kavos virduliai, valgio mai-

Jungtinės Valstijos turė-|jais važiuoja skulptorius Įšyt°j»t elektrikiniai prosai, ir į- 
jo karą su Ispani ja. Ispani-| Rimša, kuris mano surengti pairus elektrikiniai laikrodžiai 
ja buvo sumušta ir iš jos at-Į įvairiuose Amerikos mies- —tebai gražus ir stipresni, 
imti Filipinai. Amerikos Į tuose savo kurinių parodas. Edisono Krautuvėje galite
valdžia paskyrė komisiją iŠ-Į , pamatyt daugybė visokių įran-
tirti Filipinų padėtį. Wil-| Antra telegrama: fcurje yra dideliu paranku-
liam Howard Taft buvo ko- Chieagietis boksininkas mu gyvenime. Ant visokių pre- 
misijos pirmininkas. (Vė-jKnašas, kuris su kitais spor-Įkių Edisono krautuvė duoda 
liau Taftas buvo AmerikosĮ tininkais šiais metais atsto- lengvais numokėjimais. Užeiki- 
prezidentu.) Įvavo Lietuvoje Amerikos | te pasižiūrėt dabar prieš šven-

Tafto komisija tyrinėdami lietuvius sportininkus, su- tęs arba po Kalėdų, 39 Boylston 
ma padėtį Filipinų Salose,Įmušė stipriausius Latvijos Street, Bostone, arba į kitas 
katalikų klioštoriuose atra-lir Estijos boksininkus. {krautuves.

apribotus parankumus ir darbo 
sutaupymą. Virimas elektriką 

I daro populiarius ne tik elektri- 
kinius pečius, bet daug kitų į- j 
rankių, kaip elektrinis “Nesco"

T. J. Kučinskas.

DULR. TELEGRAMOS 
IŠ KAUNO.

visokių valgių. “Sandwich Griir 
sanvičius pakepint ir visokias I 
mėsas, kiaušinius ir kitokius 
valgius. Elektrikinis Tosteris 
labai parankus greitai paga-| 
mint užkandžius.

Tarp daugelio populiariška I

f

teiynra lietuviškai angliikos ir ang
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A.

Labs. Abi dalis vienoje knygoje.
* tvirti a * * “PsL 1274. Gražų* apdarai $16.00

Išmokti Aagbikai.— 
Šankius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo Ieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvės, pas daktarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt Su fone- 
tiiku ištarimu ir gramatika. Antra

ta ir pagerinta laida. Sutaisė 
Miebrisonaa Pusi. 96............ 36c.

KAIP ČIGONAS 1 ARKLĮ 
PAVIRTO.

Kartą iš miesto vėlų vakarą 
važiavo žydas su prekėmis. Jis 
buvo labai nuvargęs ir bevažiuo
damas užmigo. Paskui ėjo du či
gonu. Pastebėję, kad žydas mie
ga, jie sugalvojo pavogti jo ark
lį. čigonai priėjo prie vežimo ir 
sustabdė arklį. Vienas čigonas 
iškinkė ir nujojo, o kitas įsikin
kė vežiman ir liko stovėti. Nubu
dęs žydas ragina savo arklį: 

Niu, šimel, niu!” Bet arklys 
netraukė vežimo, žydas pakėlė 
galvą ir žiuri: arklio vietoj stovi
žmogus įsikinkęs.

—Niu, kas čia pasidarė? — 
klausia žydas sumišęs.

čigonas jam atsako:
—Aš buvau Dievui didžiai nu

sidėjęs, tai Dievas mane už tai 
buvo arkliu pavertęs. Dabar, kai 
išpakutavojau, vėl žmogum pa
likau.

žydas pagalvojo, kad žomgum 
važiuoti netinka, čigoną paleido.

Bet vieną turgaus dieną, žy
das pamatė savo arklį. Todėl pri
ėjęs prie jo sako: “Ui, tu vėl su- 
griešijai! Tik jau nebeapgausi 
biedną žydelį.

Valdininkas juodą stalą 
su alkūnėm trina mala, 
—Negaliu padengt kreditų,— 
sako—maža gaunu litų...

Reikia žmonai skrybėliuko, 
reik suknutės, reik batukų. 
Reikia pudros, lupoms dažo,

Daktaras pacientui savo 
kiaurą dantį užplombavo, 
ar parašė receptėlį 
už sidabrinį litelį.

Verslininkas kalkuliuoja, 
prekėm pelną išdėlioja.
Iš ten centą, ir ten kitą— 
ir sugraibė visą litą.

Etnologija arba istori, 
tautas. Pagal

•rija
Dr. H. Haberlendų,

Namą Daktaras, parašė Dr. A. J.
ralius. Knyga tik ka apleido sj. 

dų. Nauja knyga užpildyta vien 
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitų knygų įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina .......... .............................. $2.50
Kaip Tapti

čia? Aiškiai
Įstatymai su

tkymsis lietuvių
Antra peržiūrėta ir 
laida ............................

klausimais b 
angių kalbose.

apie žemės Kokius Dievus Garbino
, - „ _____ _ včj. Panašios knygos lietuvių kal-

parašč Šernas. Su paveikslėliai*. Ap-1 į^j foi j* nebuvo. Čia aprašyta 
rašo apie visas musų pasaulio žmonių I kokius dievus garbino senovės indai 
tautas, veisles arba rases. Yra didelei I bei ariionai. esriptėnai. chaldai, asy- 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi-Į rai, lietuviai, barbarai ir tt; kaip tie 
eago, UI., pusi. 667, Gražiuose au- dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
dinio apdaruose........................... $4.001 kius jie santikius su žmonėmis turėjo.

. . w lrnv KnyKa stambi ir labai užimanti
| Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00

Sgoj telpa daugybė naujų, labai gra- Dra/uaai, aHdimn indiruoa. . .
1 ir juokingų monologų ir deklama-1

lų. Visokios temos: darbininkiškos, I žodynas angliškai-lietuviškos 
revoliueionieriškos, tautiškos, bumo-1 (Dalis U). Sutaisė Antanas Lalis. 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos I į ja rasi visus angliškus žodžius išgul- 
skambios, visos geros. Tinka viso- dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m.
Iriems apvaikščiojimams, baliams, i Puslapių 835 ................................ $8.00
koncertams ir tt. Antra pagerinta
laida. So. Boston, 1014 m............25c Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau-

I goti Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant- 
Byasas. Romanas. Ta knyga yra vers- ra, peržiūrėta ir pagerinu laida.

ta į visas kalbas, todėl kad yra gra- Į Kaina .................................................25e
U*.. r

enco, III. 1909. nusL 432. Drūtai Komedija. Parašė Ben. Rumsas. Ga-
apdaiyta.......... ..\T7.......... .. $2.50 na juokingas veikalėlis. Dalyvauja t

moterys ir 5 vyrai
Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki Kunigo Meilė. Vieno veiksmo 

naudinga knyga, aprašyta katalikui dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin- 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor-Įgug veikalėils. Dalyvauja 2 vyrai ir 
mos. Su daugeliu puikių paveikslų. z moterys. Abu veikalėliai vienoje 
215 pusi Popieros apdaruose. .. $1.001 knygutėje. Kaina............................26c.
Gamtos Istoriją. Pagal P. Bert vertė i Tikėjimų Istorija. Parašė P. D. Chan- 

Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu tepie de la Sausaye, Teologijos pro- 
paveikslų, žavių, žmonių, medžių, ak- fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lsu- 
menų ir tt; trumpai, aiškiai ir supran- kis. Knyga didelio formato, 1086 pusi. 
tarnai išaiškina gamtos istorijų. Cbi- su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
cago, III. 1903, pusL 209. Gražino- dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių,

ae audimo apdaruose....................$1^0 Į šventinyčių ir tt Gražiais tvirtais ap-
- .darais. Chicago, 1914, pusi 1086.

supraussas. Į Kaina 97 00Lapeliai iš prcletariškos filosofijos. ................................. ..............*
Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje Knyga žinių iš mitol<
įvairiausius nootikius, tai perskaityk I historijos, etnografijos, _ 
šitų knygelę. Kalba labai lengva. Kny-1 astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ga protaujantiems darbininkams neap- įr kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
kainuojazna. Medega imta iš Greilicho. visokių patarimų apie sveikatų, bu- 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro-

_ _  „ ., , dymų amatcinkams, ūkininkams, dar-
Se’‘ob?-^ton,a*v^^£al1?rSf žininkams, šeimininkams ir kif 

verte..1? Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukia,
paveikslais senoviškų liekanų iro-kiais Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392.spalvuotais gražiais žemlapiais. 
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2.501 Apdaryta

ŽMONIŠKIAU ELGKmS 
SUMUStMIS.

Musų “Humoristikos” štabas 
I nori įspėti savo gerus prietelius, 
kad su musėmis reikia elgtis 
džentelmoniškai, nes štai kas at
sitiko anądien vienam musų 
frentui Ohio šteite. Skutant jam 
barzdą, apie jo nosį pradėjo 
zvimbti blizgančiai žalia musė. 
Perpykęs jisai kai užsimojo ant 
jos britva, tai trečdalį savo no
sies nunešė skustuvu.

žodžiu sakant, Ras jis butų, 
ar jis kaltų, ar jis siutų, 
ir kas dieną, ir kas rytą 
vis galvoja apie litą.o

O aš vietoje kotlieto 
iškepiau štai, jums kuplietą, 
ir už savo darbą šitą 
taip pat noriu gauti litą...

Jotinkas Rutuliukas. I

NE Iš PRASTO KELMO 
DYGĘS.

“Mano šeimyna yra kilusi iš Į 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikš
čio Vytauto ainių,” gyrėsi vie-| 
nas lietuviškas fašistukas.

“Taip, taip; ir apsivogusi Lie-1 
tavoje turėjo bėgti Amerikon,’ 
pastebėjo kažin kas. iš šalies.

GARBINGA PRAEITIS.
“Aš esu kilęs iš geros šeimy-l 

nos,” gyrėsi vienas neišmanė
lis. “Mano tėvas yra laimėjęs 
daug pinigų arklių lenktynėse.”

“Tas tai nieko,” atsiliepė an
tras durnius. “Mano tėvas buvo 
tas arklys, kuris tas lenktynes! 
laimėjo.”

MEILtS DAINA.

Liaukis mislyt apie mane,
Ir žiūrėk į kitą šalį.
Ak, berneli, tu beširdi,
Argi manęs jau negirdi?

Aš turėjau liuosą valią. 
Išsirinkti sau mergelę. 
Pasilikit visi sveiki,
Vieną turiu, daug nereikia.

Aš galėjau kitą rasti—
Katrą myliu, gal suprasti.
Nei vienam širdies netraukiu, 
Katrą myliu, to ir laukiu.

Laukiu, laukiu vis ir laukiu, 
Bet šįvakar nesulaukiu.
Kas tik eina per dureles,
Aš vis žiuriu į akeles.

Visi šoka, akis merkia,
O aš biedna kampe verkiu. 
Mano širdis nespakaina,
Kad bernelis neateina.

Ei, berneli, kas tau esti?
Ar tu mane žadi mesti ?
Ar aš neturiu darželio,
Ar neturiu vainikėlio?

Oi mergele, ar tau gailu,
Kad aš prie kitų nueinu ? 
Viso svieto nenorėk,
Vieną turi ir mylėk!

Kol močiutė užaugino,
Daug man visko išpažino.
Kad ir sunkiai atsiduso,
Bet nežino, kieno busiu.

žydi daržely leUjos,
Žyd ir puikioa panavijoa;
Žyd ir mano dienos jaunos,

$3.00
Valgyt? 

□rs koka
Delko Reikia žasogui Gert ir 

—Dėlto, kad norisi, atsakys
nemokša. Bet delko gi norisi? DeOco 
be valgio žmogus supsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 

.cukraus, druskos ir kitų panašių da- 
„ šioj knygutėj tel- lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši-

pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos I tuos klausinius suprasi tiktai iš iioa 
tinka deklamacijoms '*r dainavimui, Į knygutės Parašė D-ras G-mus. 
kaq> namie, tap ir susirinkimuooe. Kaina............................... .................16c.

............................................1 I Kunigų Celibatas— Išaiškinta kuni-
šveato Antano Stebaklas Dviejų vei-| gų bepatystės istorija, pasekmės ir 

kimų komedija. Perstatymui reikia jų doriškas nupuolimas, šių knygų tu- 
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo- I retų perskaityti kjkvienas vyras, to- 
šimas užima apie 2 valandas. .. 25c. I vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 

, , .. . . ... I jų moteris, dukteris ir mylimosios ne
oš p'*’11*»toki*konif^ «iob*-paraw

, ? . HS?"® straipsnių, I inm. Geo. Towsend Fo*, D. D., su-^>kų> ir tt. Puikiai iliustruoto. J fetuvino Ferdinand de Samogitia 26c. 
95 pUS. ............................. ......... SBC. r

kaip buvo nukirsta 
Iv. Jonui galva, 

akte, parašyta gar 
ninko. Vertėtų.1, .h -.gftKBltJu. ••••••

Padainavo: Juosta Gedvilas 
iš Tauragčnų kaimo.

rašei-1 
per-

W AUKEGAN, ILL.
lietuviu la

»YBA,VALDI
LAISVĖS MYLĖTOJŲ 

1935 METAMS.

Jos. Mačiulis — uirmininkas,
906 Prescott St. Waukegaa, m.

J. Kučinskas — pirm. pagelbininkas, 
821 Prescott st, Waukegan, I1L

B. J. Masiliūnas — užrašų ražt 
818 — lOth Place, Waokegan, III.

B. Dekšienė — turtų ražt.
630 —8th St., Waukegan, IR

K Vaitiekūnas — kasieriua,
720—8th St, Waukegan, BĮ.

Kasoa Globėjai:
Emilija Kernagis, Jurgis Petraitis.

Knygiai:
K. Dambrauskas, M. Valentukonis. 

Maržalkos:
J. Stočkus, Jurgis Jokūbaitis.
Snirinlmnai būna paskutinį kot> 

vergų kožno mėnesio, 7:30 vakare, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sto, Waukegan, DL

| Lietuvos Reopubbkoo Istorija ir 
lapis-—Šitas veikalas parodo, kaip

[nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė virių, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iž po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip žalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol- 

[ šėrikais, sutartis su latviais, apra- 
yrnas visų mužių su lenkais ir tt. 
fra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, koris apšviečia visų Lietuvų 

Į ii lanko ir iž vidaus. Kaina .... $1.0f 
Drūtais audeklo apdarais .... $1,5€

VISŲ ŽINIAI.
Ui visokios rųSes smalkias po- 

sigarsinimas, kaip tai: pajieiko- 
jlmub apsivedimų, įvairius

po Se už žodį už sykj. No
rint tų patį apgarsinimų patalpint 
kelis sykius, už sekančios sykius 
skaitome 2e už žodj už sykj. 
“Kdelrio” prenumeratoriams 
rio turi užsiprenumeravų laikraitj 
ir už pirmų sykj skaitome po 2e 
Už žodi, ilokiriant paježkojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinime, minimom 
kaina 59c.

Už pajiežkojimus giminių arba 
! po 2c už 
Bfeeratoriam, lra«

rio tuM slalpussmnu 
už pajieŽkejimua giminių ir 
gų skaitomo tik po lc už žodi.

Psjieikojimai ra paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajiežkojimų ra paveOaln, 
reikia prisiųsti fotografijų Ir

Jeigu norit, kad 
rbn psjioškojiuias greitai tilptų.

1 teikis pasiųsti karts ir mokesty.
K B L I I Y 1 S 

S63 BROADWAf
SOUTM BOSTON, MASS. •

Byla Detroito Katalikų su 
tais. — Pirmų kartų katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrų kartų jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti- 

Įsai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 

į leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusL........................26c.
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip 

Nojus galėjo surinkti į kelias die- 
I nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visų žemės kamuolį?
Kaip jis galėjo tuos gyvūnas prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Ii kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iž Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, i kuriuo* negali 
atsakyti jokia kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na
Stabmeldiška Lietuva iž Artimos 

rities. Knygutės įtalpa susideda ii
sekančių dalių: (1) Giria ir motorų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (8) Lietuviai lieka Tri
niais; (4) Paskutiniai lietuvių Aš
vai Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m^ pusi. 32............................ 10c.
Paparčio 

sskot*
(Jodinti

ir keturios Ūtos apy- 
(1) Neužsitikintis Vyno; 
Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 

nurodoms kaip
paikai tiki i visokius 
burtus ir tt.

KELEIVIS**
lie.

So. Boston, Man.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
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PANEVĖŽY NUBAUSTI
PINIGŲ DIRBĖJAI.

Šiomis dienomis Panevė
žio apygardos teismas už pi
nigų. dirbimą nubaudė A. 
Gražf ir Blavieščiuną atsė
dėti po 8 metus sunkiųjų 
darbų kalėjime, o J. Svigarį 
ir J. Gražį—po 5 metus.

Nusikaltimo aplinkybės 
tokios: 1933 m. vasarą Pa
nevėžio mieste ir plačiai a- 
pylinkėje buvo pastebėtas 
smarkus plitimas netikrų 
monetų po 2 ir 5 litus. Jieš- 
kant padirbėjų, rasta, kad 
jas gamina už pinigų '-pa
dirbinėjimą sėdįs Panevė
žio sunkiųjų darbų kalėji
me Jonas Blavieščiunas su 
Antanu Gražiu. Pinigų pa
dirbinėjimą pradėjo kalėji
mo šaltkalvių dirbtuvėje. 
Gavę atostogų išvy ko pro- 
vincijon ir ten platino.

A. Gražys paleistas iš ka
lėjimo parvyko į tėviškę, 
Utenos apskr., pas brolėną 
Juozą Graž|, gyv. černau- 
čyznos kaime, Vyžuonių v. 
Čia susipažino su Utenoj 
gyvenančiu malūnininku 
Juozu Svigariu, kuris pri
kalbėtas pagamino vykusią 
pinigams dirbti mašinėlę.

Pinigai buvo pagaminami 
labai vykusiai, taip, kad pa
tys dirbėjai nesibijojo ir |- 
staigose jais mokėti.

Sekant tolimesnius nusi
kaltimo pėdsakus, padarius 
kratą Utenoje pas J. Svigarį 
pastarasis prisipažino pini
gus padirbinėjęs ir mašinė
lę pagaminęs. Jam nuro
džius, mašinėlė rasta pas 
minimą J. Gražį laukuose.

Kiek buvo pagaminta ne
tikrų monetų, nenustatyta, 
bet manoma, kad žymiai 
daugiau, negu patys nusi
kaltėliai prisipažįsta, o at
rasti sunku: monetas gali
ma pažinti tik tada, kai nu- 
sitrina pasidabravimas.

Iš nusikaltėlių pažymėti
nas Juozas Svigarys, kuris 
Utenoje žinomas kaip geras 
specialistas mechanikos sri
tyje ir malimų statyboje. 
Žmogus savo amate sąžinin
gas ir nusimanąs, bet eko
nominis krizis pakirto kelią 
specialybės darbui, tai nu
ėjo | nusikaltimą.

A. Gražys už žmogžudys
tę jau yra atsėdėjęs 10 me
tų sunkiųjų darbų kalėjime, 
o dabar gavo dar 8 metus.

38 SUVALKUOS SUKI
LĖLIAI ATIDUOTI KA

RO TEISMUI.

Kauno laikraščiai užmas
kuotu tonu praneša, kad 
“Kroklaukio įvykių bylos 
tardymas jau pabaigtas ir 
38 asmenys patraukti kalti
namaisiais.”

Žmogus mažai su “tautiš
ka politika” susipažinęs ir 
suprasti nesupras, apie ko
kią čia bylą kalbama. O čia 
kalbama apie Suvalkijos u- 
kininkų sukilimą prieš fa
šistišką tautininkų diktatū
rą. Ir dėl to sukilimo 38 ūki
ninkai iš Kroklaukio apy
linkės bus teisiami kariuo
menės teismo, tartum kokie 
valstybės išdavikai. O tuo 
jie tik reikalavo sau paleng
vinimų, kad fašistiška dik
tatūra neplėštų iš jų tiek 
daug mokesčių, kad neat
iminėtų iš jų žemės. Ir už 
tai — kariuomenės teismas!

Šitaię žiauriai su Lietu
vos ūkininkais nesielgdavo 
nei caro valdžia.

AMBROZAITIS STEIGIA 
NAUJĄ “KRIKŠČIONIŲ 

SĄJUNGĄ.”
Bet nuo klerikališko jo fa

šizmo bėga net ir brost- 
vininkai.

Lapkričio 10 d. Kaune j- 
vyko steigiamas Krikščio
nių darbininkų sąjungos su
važiavimas. Suvažiavimą 
atidarė ir jam pirmininka
vo “darbiečių vadu” pasi
skelbęs žinomas klerikalas 
Kazys Ambrozaitis.

Suvažiavimui Ambrozai
tis pasakė kalbą, nesigailė
damas pagyrimų Vokietijos 
ir Italijos fašistams.

Darbiečių (darbo jauni
mo) sąjungos vardu suva
žiavimą pasveikino J. Ber
notas, kviesdamas visus į 
“negailestingą kovą” su vi
sais K. Ambrozaičio “prie
šais.”

Vilkaviškio atstovas pa
reiškė: “Bėkim iš čia, čia 
gaminami planai bažny
čioms griauti ir merginoms 
ant altorių sodinti!..”

BAIGTA TERPENTINO
DIRBTUVIŲ STATYBA

Terpentino dirbtuvė bus 
kareivinių rajone. Dar vasa
rą trobesys buvo pradėtas 
remontuoti ir dabar jau visi 
statybos darbai baigta. Į- 
rengimo dalbai prasidės 
mašinas parvežus.

Dirbtuvės vedėjas dr. S. 
Kripas važiuos į Belgiją ir 
Francuziją mašinų parsi
vežti ir su jų veikimu susi
pažinta.

"KELEIVIO" KA
LENDORIUS

1936 metanu.
Kalendorius jau greit bus 

gatavas ir j| galima užsisa
kyti prsiunčiant “Keleivio” 
prenumeratą arba galima ir 
atskirą užsakymą prisiųsti. 
Kalendorius bus labai ge
ras. Jame bus visokių pamo
kinančių straipsnių, visokių 
statistikų, visokių patarimų, 
receptų, formulų ir tt

Kaina kaip visuomet:
Keleivio” skaitytojams, 25 

centai; ne skaitytojams, 50 
centų.

Adresuokit taip:
Kėlėm*,” 253 Broadway, 

So. Boston, Mas*.

LIETUVOS PAVAINI
KIAI VAIKAI.

Ka* metai jų gimsta 5,000.
Kunigų ganomoj šventoj 

musų Lietuvoj kas metai 
gimsta apie 5,000 pavaini
kių vaikų. Pavainikiais Lie
tuvoje vadinami netekėju
sių merginų vaikai.

Tokių vaikų tėvai (vy
rai), nejausdami žmonišku
mo pareigos, paprastai, ne
nori duoti savo vaikams jo
kio išlaikymo. Dėl to kyla 
daug bylų ir kerštavimų iš 
nuskriaustų merginų pusės.

NUĖJUS ĄŽUOLYNAN
MĖGINO NUSIŽUDYTI 

TARNAITĖ.

Šiomis dienomis viena 
Kauno tarnaitė anksti rytą 
nuėjo už Kūno kultūros rū
mų ir po vienu ąžuolu mėgi
no nusižudyti — išgėrė acto 
esencijos. Su gyvybės žymė
mis mergina nugabenta 
miesto ligoninėn.

BISTRAS APSKUNDĖ
“LIETUVOS AIDĄ.”

Lietuvos klerikalų šulas 
Bistras patraukė teisman 
tautininkų “L. Aidą,” kam 
šis sulygino krikščionius de
mokratus su bolševikais.

KAIP VEIKIA “TAUTIŠ
KAS” PAŠTAS.

Laiškai iš Mariampolės Į 
Kauną arba atgal eina dvi 
paras. Laiškai iš Berlyno at
eina per vieną parą. Iš Ma
riampolės Kaunan eina ke
turi traukiniai, o korespon
denciją išsiųsti du kart per 
parą nesugebama. Jei laiš
ką |mesi 8 vai. ryto, tai jis 
išeis tik 7 vai. 25 min. kito 
lyto. Žydai įsisteigė savo 
“paštą” — jų laiškai pasie
kia adresatus tą pačią dieną 
ir tą pačią dieną gali gauti 
net ir atsakymą.

MILIONIERIUS BUVO
TEISIAMAS UŽ PADE

GIMĄ. .

Tūlas laikas atgal, ant 
Merkio upės kranto, už Aly
taus, sudegė daugybė po
piermalkių, kurias pagami
no ir sukrovė žinomas miš
kų pirklys milionierius Aro- 
nas Šoganas. Už sudegusias 
popiermalkes šoganas gavo 
13,000 litų apdraudos. Kilo 
įtarimas, kad padegimas, ir 
Šoganą Alytaus apylinkės 
teisinas nubaudė 6 mėne
siais kalėjimo.

Šoganas apeliavo ir lap
kričio 12 d. toji byla buvo 
sprendžiama Kauno apy
gardos teisme. Teisme pa
aiškėjo, kad padegti nebu
vo jokio intereso, nes po- 
popiermalkių kaina pasau
linėje rinkoje buvo aukštes
nė už gaisro premiją. Pro
kuroras atsisakė šoganą 
kaltinti ir teismas jį išteisi
no.

Per paskutinius keturius 
metus Šoganas iš miškų de
partamento pirko miško 
medžiagos už apie 4,000,- 
000 litų.

ALYTAUS GIMNAZIS
TAS “ZUIKIU” NORĖJO

PASIEKT AMERIKĄ.

Vienas Alytaus gimnazis
tas, pasiskaitęs laikraščiuo
se, kad dabar Klaipėdos 
uoste didelis laivų judėji
mas, sumanė tuo pasinau
doti ir “zuikiu” pasiekti A- 
meriką. Aną syk vargais ne
galais traukiniais pasiekė 
Klaipėdą, o čia norėjo įlisti 
į kurį nors laivą ir plaukti | 
platųjį pasauli. Tačiau savo 
sumanymą gimnazistui sun
ku buvo įvykdyti. Kai išal- 
ko valgyti, turėjo kreiptis | 
policiją prašant valgyti ir 
pargabenti atgal į Alytų.

Š1AUČIUS PLATINO KO
MUNISTINĘ LITERA

TŪRĄ.
Šiomis dienomis komuni

stai norėjo išplatinti daug 
agitacinės literatūros. Tą li-

UKININKŲ SĄJUNGOS 
BYLA TEISME.

Ilgai rengta Ūkininkų 
sąjungos ir ūkininkų koope
ratyvų sąjungos byla jau 
baigta ir šiomis dienomis

teraturą Kaune išplatinti perduoto Kauno apygardos
novnnn oionmni Pknitnin ± •. • ta i i »

BEDARBIUS SIUNČIA 
I MIŠKĄ.

Kauno miesto darbo bir
ža anądien 30 bedarbių iš
siuntė | Pravėniškių girinin
kiją miško darbams. Arti
miausiu laiku | Raudondva
rio girininkiją bus išsiųsta 
150 bedarbių. Be to, dabar 
jau prasideda įvairiose vie
tose bedarbių registravimas 
miško darbams.

ŪKININKAI BANKRU
TUOJA, O VALDININKAI

STATOSI MURUS.
Raseiniuose šįmet keturi 

‘‘tautiško” kraujo valdinin
kai pasistatė puikius namus, 
o pora įsigijo gražius ukius. 
Gi ūkininkai bankrutuoja 
ir jų gyvenimas išparduoda
mas už mokesčius iš varžy
tinių.

“KELEIVIO"
SPAUSTUVE

Visus ii didžiausių lietuviškų
Amerikoj su aaajausieniis mašinomis 

ir geriausiais jtaisymias. 

SPAUZMNA:

KNYGAS, 
KONSTITUCIJAS, 
PBOGBAMUS. 
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

visokius 
iki maži

Darbų atliekama 
GBAZIAt, PIGIAI ir GROTAI.

KELEIVIS

ŠANČIUOSE STATYS DI
DELĘ SLĖPTUVĘ.

Šančiuose jau prieš kelis 
metus buvo pradėti statyti 
šaldytuvai, tačiau jie ligšiol 
dar neužbaigti ir nesirūpi
nami baigti.

Žinovai nustatė, kad tuos 
pastotus galima puikiai iš
naudoti priešdujinei ir prieš 
lėktuvinei slėptuvei įrengti.

Priimtame viešųjų darbų 
plane yra paskirtos ir lėšos 
tai slėptuvei įrengti. Joje 
galės pasislėpti 1,500 žmo
nių.

ORIGINALIŠKAI SLĖPĖ
PAVOGTUS PINIGUS.
Šiomis dienomis Alytaus 

apskrity viena mergina pa
vogė kelis šimtus litų. Kai 
mergina pajuto, kad polici
ja ateina kratos daryti ir pi
nigų jieškoti, tai ji kelias 
šimtines prarijo. Bet buvo 
sužinota, kad mergina pra
rijo šimtines, tai jai duoto 
ricinos gerti.

IŠ LATVIJOS DARBININ
KAI JAU GRĮŽTA

Kaip žinoma, pavasarį 
nemaža darbininkų iš Lie
tuvos važiavo | Latviją už
darbiauti. Iš viso Latvijon 
iš Lietuvos buvo išvažiavę 
apie 10,000 darbininkų. 
Kadangi darbininkai važia 
vo lauko darbų dirbti ir 
laukų darbų sezonas jau 
baigėsi, tai daugumas dar
bininkų grįžta Lietuvon. 
Grįždami laisvai gali išsi
vežti ir uždirbtus latus, nes 
valiutų suvaržymas darbi
ninkų uždarbio neliečia.

NUBAUDĖ MERGINĄ UŽ 
KOMUNISTINĘ VEIKLA

Kaja Perelsonaitė, kilusi 
iš Kuršėnų, buvo partaukta 
kaltinamąja už platinimą 
komunistinės literatūros. 
Kariuomenės teismas lap
kričio 7 d. jos bylą sprendė. 
Perelsonaitę pripažino kal
ta ir nubaudė 4 metais sun 
kiujų darbų kalėjimo.
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PINIGU SIUNTIMAS
Per

A. F. SWEETROS AGENTŪRĄ
NUSIUNČIAME PINIGUS Į VISUS 

PASAULIO KRAŠTUS. į it.
Ypatingai gerai patarnauja* j 

LIETUVĄ ir SOVIETŲ RUSUĄ

Siunčiame Kabeliu. Laivakortės ant vin| Linijų.

A. F. SNEETRA
135 MEWBURY ST, LAWBENCE, MASS.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

r-,-- ag—daugeliu
didžio, apie 159 įvairią eilių, tiakamų 

deklamnot

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųifų eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIMINISKOS IR DARBININKUKOS.

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK 11.00.

Audimo apdarais $1.25.
turėtų papuošti save knygynų minėta knyga, 

ansipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigu gerk 
Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra-

bet reikia aiškiai užrašyt saro ir “Keleivio'’ ad- 
prilipini aš Be. markų. 

“KELEIVIS”
B*OADWAY. SO. BOSTON, MASS.

pavedė šiaučiui Chaimui 
Gotlibui. Gotlibas to užda
vinio ir ėmėsi. Jis prisikro
vė čemodaną komunistinės 
literatūros ir Benediktinų 
gatvėje ją perdavė Icikui 
Šimkovičiui. Bet kadangi 
Gotlibas buvo šnipų seka
mas, tai čia pat ir suimtas. 
Be to, Šimkovieiaus kamba
ry kratos metu rasto keli 
tūkstančiai komunistinio tu
rinio atsišaukimų ir keli 
šimtai 6 num. “Kareivių 
Tiesos.”

Rūmai juos pripažino kal
tais tik už komunistinės lite
ratūros platinimą, ir nubau
dė po 3 metus paprasto ka
lėjimo.

teismui. Byla sudaro 20 sto
rų tomų. Kaltinamaisiais 
patraukti 48 asmens, jų tar
pe keli buvę seimo nariai ir 
ūkininkų sąjungos veikėjai.

Kaltinamiesiems civilini 
jieškin| patiekė 27 įstaigos. 
Jieškinys siekia kelių mili
jonų litų. Šioje byloje šau
kiama apie 200 liudininkų 
ir 11 ekspertų.

Byla bus svarstoma apie 
1936 metų vasario ar kovo 
mėnesį.

IR RABINAI GERAI SKU
TA SAVO TIKINČIUO

SIUS.
Neturtingi žydai labai 

nusiskundžia, kad rabinai 
Kitoje byloje Ch. Želez-’už įvairius patarnavimus, o 

niakas uz komunistinės lite-;ypa£ už ritualinį gyvulių 
raturos platinimą pripažin-;piovimą> ima labai didelį
tas kaltu ir nubaustas 4 me
tais sunkiųjų darbų kalėji
mo.

SIŲS UŽSIENIN PALAI
KIUS LAIKRAŠČIUS.
Alytaus apskrities savi

valdybė spalių 12 d. nutarė 
apskrities savival d y b ė s 
skaityklai prenumeruoja
mus laikraščius ir žurnalus, 
juos perskaičius, paaukoti 
Draugijai užsienio lietu
viams remti persiuntimui jų 
užsienyje gyvenantiems lie
tuviams pasiskaityti. Tokia 
pat tvarka laikraščius ir žur
nalus Alytaus apskrities sa
vivaldybė yra pasiūliusi ir 
Alytaus apskrities valsčių 
savivaldybėms siuntinėti 
Draugijai užsienio lietu
viams remti.

K. LUKŠA NURAUSTAS
6 METAIS SUNKIŲJŲ
DARBŲ KALĖJIMO.
Lapkričio 21 d. Kariuo

menės teismas Kaune spren
dė K. Lukšos bylą. K. Lukša 
nubaustas 6 metais sunkių
jų darbų kalėjimo. Jis buvo 
kaltinamas dėl Tauragės su
kilimo.

atlyginimą. Tuo reikalu žy
dų delegacija lankėsi net 
pas kainų tvarkytoją. Rabi
nai, patyrę, taip pat sujudo. 
Rabinų sąjunga per kainų 
tvarkytoją įteikė finansų 
ministeriui platų memoran
dumą, kuriame nurodo, jog 
atlyginimų reikalą reikėtų 
sutvarkyti įstatymu ir atly
ginimų nemažinti, nes atly
ginimai esą ir taip jau men
ki.

NEATSARGUMAS PA
DARĖ NUOSTOLIŲ.

Norkūnai, Rokiškio vals. 
Šis didelis kaimas pasistatė 
savo pieninę ir įsigijo pie
nui sukti įrankius. Šiomis 
dienomis sudegė visi pieni
nės brangus įrankiai. Gais
ro priežastis — neatsargu
mas su ugnimi, kuri buvo 
palikto be priežiūros.

Dm Lietuvių 
Minties Laikraštis«Naujoji Banga”

Išeina da karta per mėnesį. Lai
džia Urug. Soc. Part. Liet. skyrius.

“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo
se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.

Adresas: N. BANGA
Paragoay

MONTEVT
No. 1480,
DF.0. nRUGUAY.

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir 
MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir 
Kultūrinės minties pastangomis bei laimėjimais, 
pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.
Sekti šių dienų ‘ MOKSLINĮ bei KULTURINĮ 
PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinka
mą vadovą, kuria greitai ir aiškiai apie viską mus 
informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progre
su, už jj kovotų ir jį ugdytų.
Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių 
apie visu* MOKSLO ir LITERATŪROS naujuo
sius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pa
stangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNA
LAS KULTŪRA.
KULTŪRA yra populiarus Mokslo, Visuomenės ir 
Literatūros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruo
tas, išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojau
AMERIKIETIS, norįs pažinti naująją lietuvių li
teratūrą, neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, 
kaip KULTŪRA.
KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia 
laisvą mintį ir kovoja su reakcija.
KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos gyveni
mą, todėl tikrai kultūringa* Amerikos lietuvis, ne
gali apseiti be KULTŪROS žurnalo. Kaina Kul
tūros žurnalo labai prieinama:

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 
KULTŪROS ŽURNALAS 

Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI.
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Vietinės Žinios
5.000 MOKYTOJŲ ATSI
SAKĖ PRISIEKTI IŠTI

KIMYBĘ

Demonstracija prieš Italijos

Pereitą sąvaitę prieš Ita
lijos konsulatą Bostone stu- 

profeoorUi reikakuj. at- .dentai Žtąkž.,protesto de-
oaukti įotatym*. d?> E«°-

. L- - pijoi. Iškėlę plakatus su su-Dzingų pastangomis s,- ..galk karas” ir “šalin 
met Massachusetts valstijoj fašizma8>>. lentai vaikš. 
?UY° . !® e'&as . įstatymas, įjojo šaligatviu ir dalijo la- 
kad insi mokytojai ir profe- jį kuriuose raginama 
šonai tun prisiekti ištiki- jo|ii«s me_
mybę vėliavai. Tai yra sa-džia^ kulį gali būt sa
votiškas fašizmas. Jo t>ks-na^2 karo reikalams, 
las aiskus - apsaugoti mo- Buv0 ^,licija ku.
kyklas nuo “raudonojo pa-rf Ue£ deJmOnst-
v°J?us. į rantams išsiskirstyt, ką tie

Bet pasirodė, kad tam ir nesipriešindami.
durnam įstatymui pnesmgi - ______
beveik visi mokytojai ir
profesoriai. Pereitą sąvaitę 
jau pasibaigė paskutinė 
diena, kada visi valstijos 
mokytojai turėjo grąžinti 
išsiuntinėtas jiems ištikimy
bei pareikšti blankas, ta
čiau apie 5,000 mokytojų 
tų blankų negrąžino.

Massachusetts Technolo
gijos Instituto 134 fakulte
to nariai išpildė ir sugrąži
no savo blankas, bet kartu 
pažymėjo, kad jie daro tai 
protestuodami ir reikalau
dami tą įstatymą atšaukti.

Tokį pat protestą ir rei
kalavimą tą įstatymą at
šaukti nusiuntė švietimo ko- 
misionieriui ir 100 profeso
rių iš Wellesley mergaičių 
kolegijos.

Apie 40 profesorių iš į- 
vairių kitų universitetų nu
siuntė savo priesaiką paaiš
kindami, kad jie tai daro 
po prievarta, prieš kurią jie 
griežtai protestuoja. Šito
kius ištikimybės pareiški
mus švietimo komisijonie- 
rius Payson Smith grąžino 
universitetams atgal.

Kas daryti su tais moky
tojais ir profesoriais, kurie 
atsisako prisiekti ištikimy
bę vėliavai, nežino nei vie
na valstijos įstaiga. Švieti
mo komisionierius sako, 
kad jis neturi galios “nepa
klusniuosius” bausti. Justi
cijos departamentas sakosi 
irgi negalįs nieko padaryt, 
nes įstatyme nesanti numa
tyta jokia bausmė.

134 Technologijos Instituto

Norwoode kalbės “Kelei
vio” redaktorius.

Ateinantį nedėldienį, 15 
gruodžio, 2 valandą po pie
tų įvyks lietuvių socialistų 
prakalbos. Kalbės “Kelei
vio” redaktorius S. Michel
sonas. Jo tema bus: “Kaip 
socialistai siūlo sutvarkyt 
valstybę, kad visiems butų 
gerai gyventi.” Be to, jis 
aiškins ir socialistų nusista
tymą “bendro fronto” klau
simu. Į prakalbas kviečia
me visus Norwoodo ir apy 
linkės lietuvius. Įžanga ne
mokama. Tik prašome nesi- 
vėluoti. Rengėjai.

Radio programa.
Ateinantį nedėldienį, 15 

gruodžio, Bostono Lietuvių 
Radio Korporacijos progra 
ma bus tokia:

1. Gros Andrew Buinio 
orkestrą iš So. Bostono.

2. Dainuos p-lė Ona Mi- 
neikiutė iš Montellos.

3. P-nia Ona Kubilienė 
p. Valentina Minkienėir

šį ketvergą namų savininkų 
protesto mitingas.

Šį ketvergą, 12 gruodžio, 
South Bostono lietuvių salėj 
įvyks namų savininkų pro
testo mitingas dėl valdžios 
statomų namų. Kalbės na
mų savininkų draugijos se
kretorė Mrs. Hannah Con
nors, “Keleivio” redakto
rius Michelsonas ir kiti. 
Prieš valdžios namų statybą 
jau yra užvesta Washing- 
tone byla, bet reikia taip 
pat parodyt, kad tai staty
bai yra priešingi ir patys gy
ventojai, todėl reikia išneš
ti protestą. Protestuoti prieš 
valdžios pinigais statomus 
namus reikia dėl to, kad 
pristačius valdžios pinigais 
pigių butų, musų namai pa
siliks tušti, o taksas vistiek 
reikės mokėt. Gali prieit 
prie to, kad visiems reikės 
savų namų išsižadėti, nes 
negalima bus juos išlaikyti. 
Matyt, sukčiai politikieriai 
to ir nori. Taigi visi ateikit į 
šį mitingą. Prakalbos prasi
dės lygiai 8 valandą. Atei
kit truputį anksčiau, kad 
gautumėt vietos atsisėst.

Komitetas.

suloš dialogą, “Pirkimas 
Kalėdų Atviručių.”

Pradžia 9:30 valandą ry
to; klausytina ant 830 kilo- 
ciklių.

Subartas vaikai norėjo 
nusinuodyt.

Viena motina Monte’loj 
labai subarė savo 15 metų 
vaiką, kuris buvo pasisavi
nęs savo sesers vyro laikro
dėlį. Man butų daug geriau, 
kad tu nusižudytum, negu 
gyvas būni vagis, pasakiusi 
motina. Jai tie žodžiai nie
ko nereiškė, bet jauną vai 
ką jie taip paveikė, kad jis 
susirado bonkutę nuodų ir 
nuėjęs pas savo draugą iš
gėrė juos. Tuoj jis pradėjo 
raitytis nuo skausmų ir bu
vo nuvežtas ligoninėn, kur 
jo gyvybę išgelbėjo.

Automobilių kastastrofa 
ant Dorchester avė.

Užpereitos subatos naktį 
ant Dorchester avė., South 
Bostone, susikūlė prieša
kiais du automobiliai. Vie
na mašina visiškai sutyžo ir 
vienas jaunuolis iš Quincy 
buvo užmuštas, o antras 
mirtinai sužeistas. Du vyrai 
iš kito automobiliaus išliko 
sveiki ir pabėgo, palikdami j 
savo automobiliuje vieną 
moterį, kurią paskui polici
jos vežimas nusivežė kažin 
kur. Tačiau kur policmanai 
ją padėjo, niekas nežino, 
nes nei policijos rekorduo
se, nei ligoninėse nėra apie 
tai jokių užrašų. ,

Bostono majoras pareiš
kė viešai per spaudą, kad 
viskas kas tik yra šiandien 
negera Bostone, tai Curlės 
darbas. .

Dirba 80 valandų už $17.
Gazolino pilstytojai pri

vatinėse stotyse Bostone 
dirba po 80 valandų į sąvai
tę ir gauna tik po $17 algos. 
Jeigu kuris pareikalauja 
daugiau, tuoj gauna “notą,” 
kad darbo daugiau nėra, ir 
jo vietą tuoj užima kiti.

A

Apgaudinėja policiją.

Jau keli mėnesiai kaip 
Roxburio policija gauna te
lefonu pranešimų apie įvai
rius įvykius, bet kai nuva
žiuoja nurodyton vieton, tai 
nieko panašaus tenai neran
da. Aną vakarą kažin kas 
patelefonavo, kad vienam 
name prie Binney gatvės 
elektra užmušė žmogų. Po
licija nuvyko tenai, bet nie
ko panašaus nerado. Ko-1

kiam pusvalandžiui praslin
kus, kitas telefonas prane
šė, kad vienoj vietoj žmo
gus buvo peršautas. Paaiš
kėjo, kad ir čia buvo apga
vystė.

Lietuviai ūkininkai rengia 
amatorių vakarą.

Bostono apylinkės lietu
vių ūkininkų organizacija 
nutarė suruošti po Kalėdų 
amatorių vakarą South Bos-j 
tone. Bus muzikos, dainų, ’ 
šokių, prakalbų ir kitokių1 
dalykų, ir viską išpildys 
liuosnoriai amatoriai, kurie* 
dabar jau yra kviečiami už-’ 
siregistraoti. Taigi kas mo-' 
ka ant kokio nors instru-' 
mento pagroti, kas moka 
kokią nors dainą sudainuo-1 
ti, ar monologą pasakyti, ar 
pašokti, ar kitokiu budu 
publiką palinksminti, pra-, 
šomi tuoj prisiųsti savo var-, 
dą ir adresą į “Keleivio” re-‘ 
dakciją, kuri perduos to va-' 
karo programos tvarkyto- 
įams. Paskui bus repetici
jos, kad visi galėtų geriau 
pasiruošti scenai. 0 scenoj 
kurie geriau pasižymės, 
tiem bus duodamos dova
nos. Žada būt ir Maikis su 
Tėvu. Taigi kas tik nori ta
me amatorių vakare daly
vauti, prašome tuoj užsire
gistruoti.

NAUJI ŠOKIAI NEĮVYKS
Ateinančioj subatoj, gruo

džio 14 d. Cambridge’aus 
SLA. 371 kuopa rengė šo
kius, bet kadangi svetainė 
nėra tinkamai įrengta todėl 
šokiai neįvyks.

371 kp. Komitetas.

Visi Laukia Linksmų Kalėdų
AUKSAI YRA TIKRA DOVANA.—Priduoda daug gražumo.
(1) Moterų ir Vyrų Laikrodžiai $9.50 ir daugiau.
(2) Žiedai nuo $1.50.
(3) Setai Plunksnų ir Paišelių nuo $1.50 iki $15.00.
(4) Vaikų ant rankų Laikrodžiai $2.50 ir $2.95.
ŽIEDAI, BRANZALIETAI IP. LAKETAI $1.00 IR DAUGIAU. 

Turime visokių Sieninių Laikrodžių, Sidabrrnių peilių ir videlčių.
Visokių dovanų ir už visokias žemas kainas.

TAISOME, MAINOME LAIKRO
DŽIUS IR ŽIEDUS.

PERDIRBAME Iš SENŲ LAIKRODŽIŲ IR ŽIEDŲ { NAUJUS. 
VISKĄ GVARANTUOJAME SULYG SUTARTIES.

Parduodame visokių Kompanijų Radios ir Lietuviškus Rekordu*.

Roland Ketvirtis & Co.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Telefonas: SOU-th Boston 4649.
beeeoeooeeoeeeeeeoeooooeoeoeeooeooooooeeeoeooooooooc

PICKWICK 
ALE

Tėmpk oficialų PICKWICK kraną 
—tai goarantija teisingo padavimo

PICKWICK BONKOMIS 
namų reikalam* gauna me*

pa* vietos pardavėju*.

2
1

i New 
England 
CokeM

1

F

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repšius
(RHPŽY8)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 4-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais 
ano 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET
P- Iamia st. arti Ceatral akv, 

CAMBRIDGE. MAS8.

Jūsų pardavėjas pasa
kys Jums kad jis su 
noru moka brangiau 
už PICKWICK nes jis 
žino kad yra geriau
sias Elius ir brangiau 
jis kainuoja pagamint 
bei įųs brangiau nemokat!

BKEMIAS SaC£I87O

SUTAUPYKIT 50c. ANT KOŽNO TONO.
Ka* pirks 2 tanu Nevr England Cobaų Gruodžio mėnesy. sutau

pys po 50c. aat tono per visų žiemų. Užsisakydami vieną toną su
taupysit 25c. ant tono.

Musų firma yra didžiausia ir seniausia Bostone.
MES DUODAME LIETUVIAMS PATYRUSIUS PATARIMUS 

APIE KURĄ DYKAI. Patelefonuokit arba užeikit pas

Batchelder Whittemore
834 MASSACHUSETTS AVĖ., BOSTON.

HIG-hlands 1920 
SKYRIAI:

Sol Bostono Skyrius—463 Breaduray, TeL SOU-th Boston 1836. 
Dorchester. 346 Taibot Avė.—GEN-eva 1350 
Roolindale, 6 Corinth St. —PAR-kway 3900 
Cambridge, 4 BrattU Street—K IR-kland 6820 
Brighton, 314 Washingtoa SL—ALG-enųn 3108 
Nonveod, 269 Lenox Street.—NOR-wood 0764 
Roxbury, 99 Warren Street.—HIG-hlands 6450 
Maidea, 69 Pleasant Street—MAL-den 6800 
Cbarleatomn, 161 Msdford Street.—CHA-rlestown 0086

NIGHTS—SUNDAYS—HOLIDAYS—KEN-more 8100

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuc 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE. MASS.

\dr . J. LANDŽIUS
| x Lietuvis Gydytojas.

Ofiso valandos:
Nuo 2-4 po pietų,

t Nuo 7-9 vakare.
| TAIPGI PRISKIRIA AKINIUS. 

Telefonas: ŠOU-Boston 2712
534 BR0ADWAY

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILL0RY

Adv. Šalna vėl pirmoj vie
toj tarp amerikonų.

Bostono “Evening Trans- 
eript” ir kiti vietos dienraš
čiai šį panedėlį įdėjo lietu- 
.vių advokato p. A. O. Šal
nos paveikslą ir pažymi, 
kad Comell Club of New 
England išrinko jį savo pre
zidentu ateinantiems me
tams. Comell Club yra Cor- 
nell universitetą baigusių 
žmonių organizacija. Musų 
p. Šalna tą universitetą bai
gė 1916 metais.

Orlaivi* nukrito jūron.

Massachusetts pakrašty, 
ties Salemo miestu, pereitą 
nedėldienį nukrito jūron 
pakraščių sargybos orlaivis. 
Buvę jame du sargai išliko 
gyvi- __________

Bostono ir apylinkės bat
siuviai reikalauja 121/, nuo
šimčių algų pakėlimo.

Mrs. Marsh iš Maldeno į- 
degino su pokeriu delną sa- i 
vo 4 metų bernaičiui už tai,: 
kad jis jai melavo. Policijos, 
kapitonas prašo leidimą ją 
areštuoti už žiaurumą ir 
kankinimo savo kūdikio.

PARSIDUODA 20 PĖDŲ
ilgio mahogany baras ir pumpa dėl 
alaus; viskas geram stovy. Savinin
kas,

181 Clark St-, Cambridge. Mass.

APDRAUSKIT PAS MUS.
Sutaupysite 25 nuošimčius. 

Apdraudžiame namus nuo ugnies
ir krautuvių langus nuo išdaužymo. 

W. E. UNDSEY, (-)
755 Boylston St, Boston,. Mass 

Tel. KEN-more 1645.

L St. Liquor Store
Parduodam' geriausius įvairių rūšių

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

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

195 L STREET,
SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estete & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. So. Boston 0948.
Res. 251 Chestnut Are., 
Jamaiea Plain. Mass.

Res. TeL Jamaiea 1028-M.

John J. Grigalių
(GRIGALIŪNAS)

ADVOKATAS
3, 598 East Broadvay, 

SOUTH BOSTON, MASS.
TeL S. B. 1761.

16 Thomas Park.
Tel. S. B. 1043.

60 Scollay Sųuare, Room 22 
BOSTON Telef. Lafayette 2371

arba Somerset 2044-J 
Specialistas Kraujo, Inkstų ir

Nervų Ligų.
VsL nuo 9 ryt. iki 7 vsk. 
Nedaliom, nuo 10 ryt. iki L

TeL So. Boston 264*. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDŽLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik ausitarua.

Seredomia iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio"Dr. W. Frankman

SPECIALISTAS
Diagnosas, Chirurgas, Gynekolo- 
gas (Moterų Ligų), Rectal Ligų 
(Hemorrhoids, Fissures ir Fistu
les) GYDO BE OPERACIJŲ.

Praktikavosi Viennos General 
Hospitolėje.

Appointmentus Per Telefoną. 
362 COMMONWEALTH AVĖ

BOSTON. KEN-more 4364.

F. WAITRUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

Patarnavimas Laidotuvėse.
409 Wind*or Street,

(Prieš lietuvių bažnyčią.)
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas Ofiso: KIR-kland 9221 
Gyvenimo: TRObridge 6434

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus 
317 E STREET 

(Kampas Broadvvay)
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Taibot 2474.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

TetephOBR 
So. Boston

1058
BTUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trakus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapoėiunas — savininkai.

Tamymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET

Kamp. East Eighth St. 
SO. BOSTON, MASS.

P. 1 AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Patamavima* Laidotuvė
Pagrabus paruošia pagal reikalavimų. Laidoja ant visokių kapinių. 

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

2SS W. BROAOWAY, SO. BOSTON, MASS.
SOCtk

ofisas: Tel. Broekton 4110
MonteUo, Ma**.

281 BROADWAY, tarp C Ir D < 
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nuo 10 iki 12 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8
202 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
Tel. Commontvealth 457*.

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, Se. Boston,

VĖŽIO LIGAS
(CANCER)

Visokiuose pasireiškimuose gydau. 
Darau Intravenous (plačių gyslų) in- 
čirškimus reikalui esant. Jeigu turite 
krūtyje sukietėjimą, bile kraujo tekė
jimą, spuogus, karpų arba apgamų, 
bile žaizda ant veido, rankų, ar ant 
kūno, kurią negalite išgydyt. Jeigu 
bandėt Radiumą, X-Ray, turėjot ope
raciją ir vis da esat sergančiu, ateiki

te pas mane tuojaus. 
Patarimas visiems DYKAI.

Valandos: U ta r, Ket, Sub. 
nuo 10—12 ryto; nuo 2—5, 

_ . dieną, nuo 7—8 vak. Nedė- 
liom nuo 10—12 ryte.

DR. J. VI. GRADY
SPECIALISTAS

327 Tremont St., Boston.

T«L Uakenity

Dr. Siuan 
Glodieneo-Curry

LIETUVE DENTISTt 
VALANDOS: *-« Ir 7-*.

678 Massachusetts Ava,
(PRIE CENTRAL SKVŽRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

DR. MARGĖMS
Gydytoja* ir Chirurgas

Valandos: IS—3;_ . - - - M -11
3325 So. Halsted St 

CHICAGO, ILU
Tat Boulevard 8483




