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Kai Lietuvos ūkininkai 
paskelbė streiką prieš Kau
ną, tai musų tautininkai sa
kė, kad tas streikas esąs or
ganizuotas Hitlerio agentų. 

. Bet dabar atėjo žinių, 
kad lygiai toks pat streikas 
prasidėjo ir prieš Hitlerio 
valdžią. Vokietijos ūkinin
kai pradėjo bruzdėti po vi
są šalį ir, lyg susitarę, ne
parduoda miestams jokių 
valgomųjų daiktų. Berlyne 
jau nebegalima gauti nei 
sviesto, nei kiaušinių, nei 
pieno. Hitlerio valdžia jau 
nusigandusi viešai prisipa
žįsta, kad ūkininkai nori ją
badu numarinti.

Tai esąs “revoliucinis sa
botažas,” prieš kurą reikia, 
esą, kovoti aštriausiomis 
priemonėmis. Generolas 
Goeringas jau įsakė savo 
slaptajai policijai naikinti 
šitą sabotažą iš pat šaknų, 
nes tai esąs “sabotažas prieš 
tautos maitinimą.”

; Hitlerio valdžia skelbia, 
kad vieną tokių ūkininkų ji 
jau areštavusi, kad įspėjus 
kitus, jog valdžia yra pasi
ryžusi kovoti su “maištinin
kais” ne juokais. Kitos ži
nios bet gi sako, kad areš
tuotas buvo ne vienas, o ke
lios dešimtys ūkininkų.

Vokietijos ūkininkai ėmė 
priešintis ir streikuoti dau
giausia dėl to, kad jie yra 
verčiami vežti kiaušinius, 
sviestą ir pieną į valdžios 
organizuotas agentūras, ku
rios moka jiems už tuos pro
duktus valdžios nustatytą 
kainą, o toji kaina yra daug 
žemesnė, negu ūkininkai 
gali gauti parduodami savo 
produktus atviroj rinkoj.

Valdžios žinių agentūra 
šią sąvaitę išleido Berlyne 
šitokį pranešimą:

“Generolo Goeringo įsa
kymu, slaptoji policija im
sis aštriausių priemonių 
prieš tuos ūkininkus, kurie 
priešinasi valdžios patvar
kymams.

“Nacių valdžia naudos vi
sas turimas priemones ko
vai su tais, kurie sabotaŽuo- 
ja tiekimą valstybei maisto. 
Tai kova ji naudos net ašt
riausius budus, jeigu tas bus 
reikalinga.”

Taigi išrodo, kad Hitlerio 
valdžia didelėj desperaci
joj.

Iki šiol krikščioniškose 
Kalėdose turėdavo viešpa
tauti Kristaus dvasia — ra
mybė ir taika geros valios 
žmonėms ant žemės. Bet šį
met Kalėdos Vokietijoj bu
vo paverstos jau senovės 
vokiečių karo dievaičio de
monstracija. Kristus buvo 
išstumtas iš Kalėdų per už
pakalines duris. Vietoj tai
kos ir ramybės, tenai alsavo 
militarizmas. Iš Wuensdor- 
fo kareivinių (netoli Berly
no) aną vakarą išvažiavo 
žviegiančiais motorcikliais 
rinktinė “aniuolų,” kurie 
buvo apsirėdę baltai ir su 
sparnais, tačiau ant galvų 
turėjo blizgančius karo die
vaičio šalmus. Jie apsuko 
aplink aikštę, kurioj buvo 
apšviesta eglaitė, bet vietoj 
kalėdinių giesmių, salvė
mis šaudė kulkasvaidžiai. 
Paskui pasirodė ir “Kalėdų 
Diedukas,” kuris važiavo 
atsisėdęs ant karo tanko ir 
dalijo vaikams dovanėles— 
medinius tankelius.

Išteisino 62 Vnijistus
Pelzerio miestely, South 

Carolinos valstijoj, buvo 
areštuota 62 audėjai, visi 
United Textile Workers u- 
nijos nariai, kuriuos polici
ja kaltino riaušių sukėlimu, 
šaudymu ir užmušimu vie
nos moteriškės. Tos riaušės 
įvyko per Labor Day, kuo
met streikuojantys unijistai 
susirinko ties Pelzer Manu- 
facturing Co. dirbtuve. Šau
dant buvo sužeista keliolika 
žmonių ir viena moteris nu
šauta. Valdžios agentai tei
sme liudijo, kad šaudė uni- 
įistai. Bet unijistai tvirtino, 
kad ne jie šaudė, bet kom
panijos viršininkai .su pasi
samdytais savo chuliganais. 
Valdžios agentų liudymą 
orisaikintujų suolas atmetė 
kaip melagingą ir visus kal
tinamus unijistus išteisino.
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korespondentams ir kitiems draugam* linkime

1936 metų. “KELEIVIO” ŠTABAS.

ETIOPUOS P ARDA V 
SUMANYMAS NEPAVYI

MIESTAS ANT ŽIBALO 
ŠALTINIO.

Oklahomos valstijos sos
tinė, Oklahoma City, buvo 
pastatytas ant aliejaus šalti
nio, visai to nežinant Kai 
dabar paaiškėjo, kad po 
miestu randasi dideli žiba
lo ežerai, pradėta gręžti šu
liniai ir žibalas švirkšciasi 
kaip iš fontanų.

IŠPLĖŠĖ $17,000.
Fort Lee, N. J. — Keturi 

ginkluoti banditai čia už
puolė First National Banką 
ir pagrobę $17,000 pabėgo.

^/Vagnerio Įstatymas 
Paskelbtas ‘‘Netei

Socialdemokratai

Sovietai Stato Šau
nius Viešbučius.

Associated Press praneša, 
kad pereitą sąvaitę Maskvo
je atsidarė Maskvos Sovie
tų Hotelis, kuris buvo stato
mas du ir pusė metų. Tai 
?sąs puikiausis statybos ir 
meno kūrinys netik visoj 
Rusijoj, bet gal ir visame 
oasauly. Sienos ir lubos iš
puoštos puikiausiais rusų 
artistų piešiniais, kamba
riai elektra apšildomi, vi
suose įvesta radio ir kitokie 
patogumai, kokiu negalima 
rasti net New Yorko hote- 
liuose.

Visa Maskva dabar esan
ti perstatoma ir plečiama 
Nelabai senai buvo užbaig
tas požeminis susisiekimas, 
amerikoniškai vadinamas 
subway. Miesto centre se
noviški triobėsiai esą spar
čiai griaujami, o jų vietoje 
statomi moderniški rūmai. 
Ir viskas daroma valstybės 
lėšomis.

Čekoslovakijoj Nau
jas Prezidentas.

Pereitą • sąvaitę Čekoslo
vakijos seimas išrinko Ed
vardą Benešą respublikos 
orezidentu, nes D-ras Masa- 
rykas dėl savo senatvės re
zignavo. Beneš yra artimas 
Masaryko ir stiprus demo
kratijos gynėjas. Jo brolis 
Jonas gyvena Amerikoje, 
Milwaukee mieste, kur jis 
verčiasi medžio darbu. Apie 
savo Edvardą, kuris dabar 
liko prezidentu, Jonas pasa
koja taip: “Aš žinojau, kad 
jis bus kada nors preziden
tas. Jis visuomet skaitydavo 
ir mokydavosi. Žaidimams 
ir pasilinksminimams jis 
niekados laiko neeikvoda
vo. Mokinosi Francuzijoj, 
Vokietijoj ir Anglijoj. Daž
nai badavo, kad tik galėtų 
užsimokėti už mokslą. Tė
vai ūkininkai daug pagelbėt 
negalėjo. Jis prasimušė į 
viršų savo jėgomis.

sėtų.
Federalių teismų teisėjai 

baigia jau paikinti visus į- 
statymus, ‘.kuriuos paskuti
nis Kongresas išleido darbi
ninkų naudai. Pereitą suba
tą Missouri valstijoj teisė
jas Otis nusprendė, kad 
Wagnerio įstatymas; kuris 
pripažįsta unijoms teisę at
stovauti darbininkų reika
lus ginčuose su kompani
jomis, taip pat esąs “nekon- 
stitucinis,” kaip ir kiti iš 
NBA kilę įstatymai, žodžiu, 
kas tik darbininkams nau
dinga, tas “priešinga” kons
titucijai. Na, tai keno gi la
bui tuomet ta konstitucija 
tarnauja? Čia reikia būtinai 
ką nors keisti: arba konsti
tuciją, arba jos “aiškinto
jus.”
' Amerikos Darbo Federa
cija jau pareiškė, kad šito 
teisėjo, sprendimo ji nepri- 
imsianti ir lauksianti, ką 
šiuo klausimu pasakys visas 
Vyriausis Tribunolas. Bet 
maža ir tenai vilties, nes 
Vyriausiame Tribunole ne 
darbininkų klasės žmonės 
sėdi.

Laimėjo Bylą.
Kaimo apskrities virši

ninkas buvo uždaręs Kauno 
socialdemokratų skyrių ir 
moterų sekciją, motivuoda- 
mas tą uždarymą tuo, kad 
šios organizacijos “nustojo 
veikti.” Šitą nedorą virši
ninko nutarimą socialde
mokratai apskundė Kauno 
apygardos teismui, kur ad
vokatė L. Purėnienė doku
mentais įrodė, kad socialde
mokratų organizacijos nori 
veikti ir veiktu, bet Kauno 
apskrities viršininkas nelei
džia. Ji parodė visą eilę 
prašymų, kuriais buvo pra
šyta leidimų susirinkimams, 
bet prašymai, buvo atmesti. 
Peržiūrėjęs tuos dokumen
tus,. Apygardos teismas ap
skrities viršininko nutarimą 
panaikino. Tuo budu social
demokratai bylą laimėjo ir 
turi teisę veikti. Bet ar Kau
no viršininkas dabar duos 
jų susirinkimams leidimą, 
tai lieka da pamatyti.

, Skundžia Wagnerio 
Įstatymą.

Viena bovelnos audimo 
■ kompanija iš Georgijos vai
stijos kreipėsi į Vyriausį 
Teismą prašydama uždraus
ti Labor Relations Boardui 
daryti jos dirbtuvėse rinki
mus, kad patyrus, ar darbi
ninkai nori, kad derybas su 
kompanija vestų jų vardu 
audėjų unija. Kompanija 
sako, kad Labor Relations 
Board neturįs maišytis į jos 
santykius su darbininkais, 
nes tai “priešinga konstitu 
cijai.” Kadangi Labor Rela
tions Board yra sutvertas 
Wagnerio įstatymu, tai f ak 
tinai čia yra skundžiamas 
tas įstatymas,

Nušovė 7 Bedarbius.

ETIOPIJOJ PASKELB
TAS PASNINKAS.

Kad lengviau butų išvyti 
italus iš Etiopijos, etiopų 
kunigai paskelbė vienos są- 
vaitės pasninką, kuomet 
nevalia nieko daugiau val
gyt, kaip tik duoną ir van
denį. Ištikrujų gi etiopai 
daug greičiau galėtų italus 
sumušti gerai pavalgę. Bet 
bažnyčia visur elgiasi prie
šingai sveikam protui.

BORAH “RUNYS” J PRE
ZIDENTUS.

Jau galutinai paaiškėjo 
kad senatorius Borah statys 
savo kandidatūrą į prezi
dentus. Ateinantį mėnesį 
jis žada jau pradėti savo 
vajų. Jis yra vadinamas “li
berališku” republikonu.

ANGLIJA PR1SU 
PRIE “KLAIDI

Dabar prie* Italiją 
organizuoti Tauta

JAPONŲ SUSIRĖMIMAS 
SU MONGOLAIS.

Iš Tokio pranešama, kad 
japonų vadovaujami man- 
džiuko kareiviai 19 gruo
džio besižvalgydami Mon
golijos pasieniu užtiko apie 
70 mongolų kareivių Man- 
džiuko sienos pusėj. Japonų 
karininkas pasišaukė į pa
galbą netoli buvusį buri rai
telių ir jie puolę mongolus. 
Mušis buvęs smarkus, bet 
trumpas. Mongolai pabėgę 
atgal j savo pusę, palikda
mi 20 šautuvų.

VENEZUELOS SUKILI
ME UŽMUŠTA GENE

ROLAS.

Bušo Katas
trofa.

Mažina nukrito nuo tilto, 
14 žmonių prigėrė.

Virginijos valstijoj perei- 
tą’medėldienį atsitiko baisi 
nelaimei Važiuodamas per 
tiltą buso šoferis nepastebė
jo laiku, kad tiltas yra ati
darytas laivams, ir nuvažia
vo stačiai į Appomattox u- 
pę, 30 pėdų gilumo. Ėmė ly
giai 12 valandų laiko, pakol 
busas buvo iškeltas. Darbas 
buvo. be galo sunkus, nes 
smarkiai šalo, o narai turėjo 
leistis upės dugnan, kad pri
rišus virves prie buso. Pas
kui šlapios virvės šąlo į kau

pą ir labai neparanku buvo 
i ias vartotu Kai galų gale 
busas buvo iškeltas, jame 

i rasta 14 lavonų, kurių as
menybė kol kas nežinoma. 
Busas prigulėjo Grayhound 
kompanijai.

Pereitą nedėldienį Vene
sueloj kėsintasi padaryti 
perversmas. Generolas Go- 
mez su keliais savo šalinin
kais įsiveržė į gubernato
riaus biurą ir pareikalavo, 
kad šis rezignuotų. Kai gu
bernatoriaus sargai apsupo 
sukilėlius, gen. Gomez grie
bėsi už savo revolverio ir 
sargai jį nušovė. Jo draugai 
buvo suimti.

2375,000 JAUNUOLIŲ 
GYVENA IŠ PAŠALPOS.

PIAUS 1,000 JAUČIU IR 
10,000 AVIŲ VESTUVIŲ 

SUKAKTUVĖMS.

i Indijos kunigaikštis, Ni- 
zam iš Hyderabado, turtin- 
giausis despotas visame pa
saulyje, sausio mėnesį švęs 
savo 25 metų vestuvių su
kaktuves ir tai puotai įsakė 
įau paskersti 1,000 jaučių ir 
10,000 avių. Jis turi 50 mar
muro palocių ir važinėjasi 
gryno aukso karietoj.

Washingtono žiniomis, 
dabartinių laiku iš valdžios 
pašalpos gyvena 2,875,000 
jaunuolių tarp 16 ir 21 metų 
amžiaus.

NEW HAMPSHIRE UŽ-
GYRĖ NEDARBO AP

DRAUDĘ.
New Hampshire valstija 

priėmė bedarbių apdraudos 
įstatymą ir federalė valdžia 
tą įstatymą užgyrė, sutikda
ma tuo budu mokėti dalį ap- 
<1 raudos. iš federalio iždo.

506,000 Angliakasių 
Nutarė Streikuot.

Streiką* Anglijoj prasidė
siąs po Naujų Metų..

Pereitą sąvaitę Londone 
susirinko angliakasių sąjun
gos atstovai ir nutarė 478,- 
000 balsais prieš 28,000 ap
skelbti generalinį streiką 27 
sausio, jeigu ligi to laiko ne
bus išpildyti jų reikalavi
mai. Jie reikalauja pakelti 
atlyginimą už darbą. Jie se
nai jau užtai kovoja, bet 
viešpataujančioji klasė juos 
vis mulkina, nukeldama šį 
klausimą vis tolyn ir tolyn. 
Nusibodo darbininkams tas 
mulkinimas ir jie nutarė pa
daryti tam galą. Jeigu strei
kas įvyks, tai jis apims vi
sas Anglijos kasyklas, ku
riose dirba apie 506,000 
darbininkų.

3,476,782 BEDARBIAI
PRIE VIEŠŲJŲ DARBŲ.
Federalinės samdos ad

ministracijos viršininkas 
Hopkins praneša, kad iki 
pereitos sąvaites pabaigos 
prie viešųjų darbų buvo pri
statyta iš viso 3,476,782 be
darbiai. Darbai organizuo
jami iš tų $4,000,000,000, 
kuriuos pereitas Kongresas 
yra paskyręs.

DAVĖ DARBININKAMS 
PO $72 DOVANŲ.

North Chelmsford, Mass. 
—Moore Wool Scouring 
kompanija čia davė visiems 
savo darbininkams po $72 
dovanų Kalėdoms. Ji turi 
325 darbininkus ir šįmet pa
darė iš jų daug pelno.

BROKERIS IŠŠOKO IŠ 
18-TO AUKŠTO.

Pereitą sąvaitę New Yor- 
ke iššoko iš savo ofiso per 
'angą nuo 18-to aukšto Wall 
Streeto brokeris Edwin L. 
Harzog. Jis užsimušė vieto-

Federalės valdžios šelpi
mo punkto tarnautojas Los 
Angeles mieste pereitą są
vaitę pasiėmė šautuvą ir 
pradėjo šaudyt į susirinku
sius bedarbius. Nuo šūvių 
krito 7 žmonės, šeši jų jau 
mirė, ir septinto gyvybė pa
vojuje. Keturios moteris ir 
6 vaikai liko našlaičiais, 
žmogžudys vadinasi Char
les Layman. Jis sako šaudęs 
į bedarbius dėl to, kad jie 
darė juokus iš jo.

NEW YORKO MOKYTO
JAI PASMERKĖ GUBER

NATORIŲ CtJRLEY.

New Yorko mokytojų są 
junga prisiuntė Massachu
setts gubernatoriui Curley 
aštrų protestą dėl švietimo 
komisionieriaus D-ro Pay- 
sono Smitho pašalinimo. Jo 
vieton Curley paskyrė savo 
sėbrą. New Yorko mokyto
jų sąjunga stebisi savo raš
te, kad Bostonas, per ilgus 
metus buvęs Amerikos kul
tūros ir laisvės centras, da
bar, kaip Curley liko guber
natorium, nusmuko taip že
mai, kad neatsakomingi po
litikieriai pradėjo knisti net 
švietimo įstaigas, uždėdami 
mokytojams visokias “išti
kimybės priesaikas” ir ša
lindami iš vietų rimtus ir 
užsitarnavusius švietimo au
toritetus, kad jų vieton įsta
čius savo sėbrus.

AUTOMOBILIUS UŽMU
ŠĖ AKLĄ SENATORIŲ.

Thomas D. Schall, nere
gys republikonu senatorius 
iš Minnesotos valstijos, žu
vo po automobiliaus ratais 
Washingtone. Jis buvo tik 
58 metų amžiaus, tačiau 
Kongrese ištarnavo arti 20 
metų, nors akimis nieko ne
matė. Dabar Senate pasids 
rė jau dvi tuščios vietos - 
viena Louisianos senato
riaus Longo, kuris nesenai 
buvo nušautas, o kita bus 
dabar po Schallo mirties.

Pereitą sąvaitę Washing- 
cono valdžia paleido apy
varton apie $10,000,000 
naujų popierinių ir sidabri
nių dolerių. Jų galima gau

ni lieveik visuose bankuose.

Pereitame “Kel« 
vo rašyta, kad Ang 
lomatija įklinpo in' 
lon. Jos užsienio rei 
nisteris Hoare su I 
jos premjeru Lavai 
lė Italijai baigti ka 
siimti beveik visą 1

Prieš šitokį “tai! 
ną visoj Europoj ii 
čios Anglijos pa 
kilo protestų audra 
nės valstybės parei 
jos visos pasitraui 
iš Tautų Lygos, jeų 
tars Etiopijos par 
Daugiausia šitą pa 
smerkė socialistinė 
ninku organizacijos

Anglijos valdžia 
testų pabūgo ir jos 
prie Tautų Lygos 
pareiškė, jog Ang 
to “taikos” plano 
sako. Ji prisipažįs 
jos užsienio reikalų 
ris Hoare padaręs 
tokį planą su Lava] 
damas. Kaipo “kla 
politikieris, Hoare 
rezignuoti iš valdžii 
vieton buvo paskii 
thony Eden, žinon 
apsukrus diplomatai 
štas Tautų Lygos ; 
Jis stoja užtai, ka 
Lygos ir
Italijai butų 
su griežtumu. Itali 
permaina Anglijos 
matijoj labai nepi 
Roma dėl to labai n 
Edenas da pereitą 
yra pareiškęs: “Ai 
mausiui Mussoliniui

Dabar jau atvirs 
ma, kad Tautų Lj 
draus ir žibalo pri 
Italijai. Tačiau t 
kad šitaip prispaust 
gali griebtis desp 
veiksmų. Ji gali sm 
viais užpulti Angli. 
laivyną Viduržemi 
Taigi, kad Angliji 
ketų paskui vienais 
kariauti, Londone 
manymas organiguc 
tautinę armiją po Ti 
gos vadovybe. Kj 

valstybė, kuri prikiš 
Tautų Lygos ir 
sankcijoms, turėtu 
tam tikrą skaičių 1 
’aivų, orlaivių ir kiti 
rinių jėgų. '2$ 
■ šitokia armija Ti 
gos konstitucijoj yri 
tomą ir ji butų visai 
dalykas. šituo\i
Tautų Lyga turės 
ku pasitarimą. G; 
Mussolinis ir netek 
kailio.

■

ROOSEVELTAS 
KOJO SUOKOJ

Suomija kas meti 
Amerikai savo skol 
mis. Prisiuntė ir I 
dalį, kuomet visos k 
stybės, tų skaičiuje 
lija, atsisakė mokėt 
prezidentas Rooaevė 
siuntė Suomijai visc 
rikos vardu
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KENO SUMANYMU BU
VO ĮKURTAS SLA?
Tautininkai su sandarie- 

Čiais dažnai mėgsta pasigir
ti, kad jie esą tie “veikėjai,” 
kurie sumanė ir įkūrė SLA.

Bet pasiklausykit, ką a- 
pie tai sako “Naujienose” 
p. F. Živatas, buvęs Susivie
nijimo prezidentas. Štai jo 
žodžiai:

“.„Visi žinome, kad SLA. 
sumanytoju buvo musų tautos 
darbuotojas Jonas šliupas. Jis 
ne tik sumanė SLA., ale ir or
ganizavo su Pijušu Pasecku. 
Ir abudu tuo laiku buvo Socia
listai, ir dagi karšti tos idėjos 
pasekėjai.”

Na, jeigu jau Susivieniji
mą įkūrė socialistai, tai va
dinamieji “tautiečiai” gal 
nors padėjo tą organizaciją

jog “Keleivis” nesuprantąs, 
kuri pusė Socialistų Parti- 
os ginčuose teisingesnė— 
lešinieji, ar kairieji.

Išeina, vadinasi, kad 
‘Naujoji Gadynė” čia su
pranta viską.

Bet mums taip neišrodo. 
Mums rodosi, kad “Naujo
sios Gadynės” žmonės net 
r savo reikalų aiškiai nesu- 
oranta. Jeigu supranta, tai 
kodėl jie negali susikalbėti 

‘vienybės” klausimu? Pru- 
seika nori grįžti į Komunis
tų Partiją, o Butkus ir Straz- 
ias—priešingi.

Ar “Naujoji Gadynė” ga- 
!i pasakyt, kurie jų teisin
giau galvoja?

Į šitą klausimą p. Živatas 
irgi atsako faktais. Jisai pa
rodo, kad “tautietiškiausia 
dvasia Susivienijime vieš
patavo tais laikais, kuomet 
J valdė M. J. Damijonaitis. 
Tai buvo lygiai tokio pat 
raugo fanatikas, kaip da
bartiniai “Sargybos Komi
teto” tautininkai.

Živatas sako:

“Na, ir kas tada atsitiko su 
SLA? Iš 11,700 narių per me
ta* p. Damijonaičio valdyme 
paliko tik 2,900 narių, ir tai 
nepilnai.”

Dvasiškas Damijonaičio 
patarėjas tuomet buvo karš
tas “tautietis” Balevičius- 
Balutis. Jis ragino Damijo
naitį spenduoti visas kuo- 

kuriose tik buvo sočia 
Ir rezultatas buvo

toks, kad Damijonaitis—

“...suspendavo visas rytinių 
valstijų kuopas, visas Naujo
sios Anglijos ir iki Baltimore. 
Ir akyviausia, kad suspendavo 
kuopas tik dėl to, kad manė, 
jog jas socialistai valdo!... Tuo 
bodu ir prasidėjo suirutė. Jei 
Damijonaitis dar butų kitus 
metus paprezentavęs. tai SLA 
nebūtų likę visai.”

Na, o kai “tautietis” Da
mijonaitis privedė Susivie
nijimą prie bankruto, tai 
kas tuomet jį atgaivino? 
Gal tautininkai?

“Naujienos” atsako:
“Ne. Baltimorės seime dau

gumą turėjo socialistai. Mat, 
nežiūrint kiek Damijonaitis sa 
Bačiuliu jų 'šlavė’ iš Susivieni
jimo, jų vistiek pasiliko Susi
vienijime daugiau, negu tauti 
ninku. Taigi Baltimorės sei
mas išrinko prezidentu F. ži- 
vatkauskų (živatą), o Tėvy 
nės’ redaktorium V. Račkaus
ką. Juodu abu tuomet buvo so
cialistai. Juodu atsteigė orga
nizacijoje taiką ir po didelių 
pastangų SLA. vėl atsistojo 
ant kojų.

“Tai tokie yra istorijos fak
tai.

“Jie rodo, kad tautininkai 
pasižymėjo Susivienijime ne 
kaipo statytojai ir augintojai, 
bet kaipo kivirčų kaltininkai ir 
organizacijos griovėjai. Susi 
vienijimą įsteigė socialistai ir 
daugiausia socialistų pastan 
gonus Susivienijimas būdavo 
atgaivinamas po to. kai tauti
ninkai jį nugyvendindavo. .

“Dabar juk irgi socialistams 
tenka Susivienijimą traukti iš 
tos pelkės, kurioje jį buvo į- 
klamptnusi ‘100% tautiška’ 
Pildomoji Taryba su Gegužiu

CHICAGOS SOCIALISTAI 
DAVĖ PUIKŲ VAKARĄ.

“Naujosios Gadynės” ko
respondentas rašo iš Chi
cagos apie socialistų suvai
dintą Žemaičio dramą 
“Blindą.” Jis pažymi, kad 
publikos į socialistų vakarą 
prisirinko labai daug ir kad 
vaidinimas išėjo gerai.

Pažymėjęs šiuos dalykus, 
jis sako:

“šis parengimas dar rodo, 
kad vietos lietuviai socialistai 
pradeda atsigauti. Perstatymą 
suruošė LSS. centralinė kuopa, 
ryšy su jai giminingu Vyrų 
Choru. Nemanyta, kad jie su
trauks tiek publikos. Bet su
traukė ir šiandien jie dar la
biau entuziastiški.

“Nekalbėsiu apie lošėjus. 
Didžiuma jų seni lošėjai ir 
musų publikai jau žinomi. 
Prisiminsiu tik apie vieną nau
ją talentą. Jis—O. Skeveriutė. 
Ji dar jauna mergaitė, berods 
čia gimusi, bet ir nebloga dai
nininkė ir tikrai gera lošėja. 
Stačiai malonu žiūrėt į josios 
vaidinimą. Kiekvienas gestas, 
kiekvienas žodis savo vietoje. 
Butų labai gaila, jei ši jauna 
mergaitė mestų musų sceną. 
Ji turi visų galimybių būti 
pirmaeile lošėja.”

Rengė jfcns liksią ir pelno 
nemaža.

LIETUVIŲ KALBA JAU 
NEREIKALINGA.

Kuomet mes Amerikoje 
rūpinamės kaip galint savo 
kalbą išlaikyti, tai Lietuvo
je stengiamasi kaip galint 
apsieiti be jos. Štai, viena* 
me Kauno dienrašty skaito
me žinia šitokiu antgalviu: 
“Ciklas Paskaitų Aktualė- 
mis Temomis.”

Matyt, to laikraščio re
dakcija da neapsižiurėjo, 
kad vietoj “paskaitų” gali
ma buvo parašyti “lekcijų” 
arba “referatų,” ir tuomet 
visas tos žinios antgalvis bu
tų apsiėjęs be beturiu kal
bos.

Bet klausimas, kokiems 
galams brukti skaitytojams 
nesuprantamus jiems žo
džius, kuomet tą patį gali
ma pasakyti savo prigimta 
kalba: “Eilė Paskaitų Eina
mais Klausimais?”

šiuos faktus verta kiek- 
įsidėti galvon.

ĄR “NAUJOJI GADYNĖ” 
SUPRANTA?

Gruodžio 19 dienos laido
ti

DIDŽIOJO VILHIADS SEMO 
SOKAKTŪVES.

Tauta yra gajus padaras.ikarui baigiantis pasirodė 
Ne taip greitai ir ne taip Į vilties spindulių, visa Lieta- 
lengvai ji duodasi išnaiki-Įvos liaudis stojo kovon dėl 
narna. Štai ir lietuvių tauta I Nepriklausomos Lietuvos ir 
kelis šimtus metų išbuvo pa-Į tą kovą laimėjo, 
kitavus nelemton lenkų jta- šiandien minima Vil- 
kon, o paskiau pateko Rusi-|niaus geimo mui rinkimą 30 
jos verguvėn. Caro valdžia metų sukaktuves. Bet to Sei- 
gnebėsi žiauriausių pnemo- mo testamentas dar nepil- 
mų lietuvių tautai nuo ze-nai įvykdytas, neturime Vil- 
rafe veido nužluoU TautMUiana, kum rezoliucijoje 
žadintojus persekiojo kalė-Įnj^jĮjjiėtas kaipo Lietuvos 
jimais, trėmimais, katorga, geimo buveinė, atseit Lietu- 
tolimu Sibiru. Uždraudė he- vos sostinė. Mes dar daug 
turiškai spaudai net loty- turime dirbti, kad savo Nu
raškąs raides vartoti. Rusų priklausomoje
valdžia kaip koks slibinas visiems butų gera,

alstybėje 
l jauku.

metų, kai jis pradėjo eiti. “Ke
leivis” yra socialistinės minties 
sąvaitraštis, didelio 8 puslapių 
formato, einąs Bostone. Reda
guoja j| p. Michelsonas (berods, 
Vilniaus vyskupo Michalkevi
čiaus brolėnas.)”

Čia truputį apsirikta, kad 
‘Tėvynė” priskaityta prie 
seniausių laikraščių. Ji yra 
daug jaunesnė už “Keleivį.”

GENERAL MOTORS IŠ
DALIJO SAVO DARBI
NINKAMS $5,000,00a
General Motors korpora

cija, kuri gamina automobi
lius, šįmet išdalijo $5,000,- 
000 savo darbininkams kaip 
Kalėdų dovaną. Dabartiniu 
laiku ji samdo 200,000 žmo
nių. šįmet jos biznis buvo 
labai geras ir ji padarė daug 
milionų dolerių pelno.

KAS IŠTIKRUJŲ YRA TAS 
GYBOS BOKŠTAS.”

“SAR

X-J.k

“VILNIAUS RYTOJUS” 
APIE “KELEIVĮ.”

Vilniuje einąs pus-sąvai- 
tinis “Vilniaus Rytojus” 
89-tame numery rašo:

. “Pažymėtina, kad šiaurės A- 
merikoje lietuviški laikraščiai 
yra leidžiami nuo labai senai. 
Kai kurie jų jau eina 50 metų. 
Vadinasi, paėmus visą lietuvių 
spaudą, Šiaurės Amerikos lietu
vių laikraščiai yra seniausi. 
Prie seniausių šiaurės Ameri 
kos lietuvių laikraščių priklau
so einanti du kartus sąvaitėje 
“Vienybė,” sąvaitiniai: “Tėvy 
nė,” “Saulė” ir “Keleivis.”

“šįmet “Keleiviui” suėjo 30

Bitlers Grosses 
' Spiek

Gunther Schwen ir Peter Schef- 
fer, trečiojo Reicho nežymus 
poetai, parašė dainelę, kurios 
turinys maždaug šitoks:

Prieš karą gerai mes gyvenom, 
Tai buvo tie šaunus laikai.
Ir štai valanda vėl atėjo,
Kurios mes taip laukėm senai.

Ir vėliai mums laimė sugrįžo, 
Viskas bus kaip buvo seniau, 
Mes Reichą savaip sutvarkysim, 
Ir vėl bus kaip buvo seniau.

Marksistus ir žydus išpiausim. 
Jie tiek mums pridarė žalos. 
Eberto ir Brauno rėžimas 
Negrįš, jau negrįš niekados.

Į štrasburgą, Vieną, į Rytus 
žygiuosim, mus laukia tenai, 
Ten turto, ten žemės lig soties, 
Mes busim te ponais ilgai.

Ten valgysim, šoksim ir gersim, 
Mylėsim šauniąsias mergas, 
Kiekvienas ten Hitlerio vaikas 
Sau laimę ir garbę suras.

Prieš karą gerai mes gyvenom, 
Oi, gražus tai buvo laikai.
Bet jau valanda vėl atėjo, 
Kurios mes taip laukėm senai.

Tikrai juokingas tas “Sar
gybos Bokšto” elgėsis. Pats 
Bokštas, matomai, jausda
masis be galo silpnu, rėkia, 
aksto, rašinėja, draskosi, 
kad čia pavojus ir baisus 
teroras gręsia Susivieniji
mui iš socialistų ir bolševi
kų pusės, kad norima įvesti 
“cenziirą” “Tėvynės” re
daktoriui. Tuo pačiu laiku 
pats “Sargybos Bokštas” 
varo nešvariausią agitaciją 
įž savo kandidatus ir šlykš
čiausiais budais niekina ki
tų grupių statomus kandi
dates. Kuo tokį elgesį gali
ma pavadinti? Ar tai neban- 
dymas pažaboti visus na
rius po savo cenzūra?

“Sargybos Bokštas” nori, 
kad nariai pildytų jo įsaky
mus ir balsuotų už jo paskir
tus kandidatus. Kas tam ne
pritaria tas socialistas ar 
bolševikas, nors butų geres
nis ir sąžiningesnis lietuvis 
už tuos “Sargybos Bokšto” 
“patriotus,”

Gal butų pravartu pa
žvelgti, kas tas “Sargybos 
Bokštas” ištikrujų yra. Tai 
Viniko ir Vitaičio slapta or
ganizacija. Darbščiausi ir 
žymiausi to griūvančio bok
što nariai yra pats Vinikas 
ir Vitaitis. Jų įsakymus 
šventai pildo jų tarnai Stri
maitis ir Bukšnaitis. Vitaitis 
ir Vinikas prirengia medžia
gą, save į padangę keldami, 
o kitus niekindami, ir toji 
medžiaga lapelių ir specia- 
lio leidimo formoje siunti
nėjama SLA. nariams iš L. 
Atstatymo Bendrovės rasti
nės. Nejaugi Ats. Bendrovė 
moka Strimaičiui $35 į są
vaitę, kad jis tą vietą ir sa
vo laiką naudotų gynimui 
savo sėbrų?

Tie žmonės netik savo 
pagamintuose lapeliuose no- 

’ri diktuoti SLA. nariams, 
(kaip ir už ką jie turi bal- 
' suoti, bet savo nešvarią agi

me SLA. 126 kuopos 
rinkime, kuriame įvyko Pū
domosios Tarybos nomina
cijos, p. A B. Strimaitis pa
prašė balso apkalbėti kan
didatus. Pirmininkas paste
bėjo, kad sekretorė turi ke
liatą lapelių iŠ įvairių šalti
nių ir galės perskaityti kan
didatų vardus. Vitaitis grei
tai pastebėjo, kad tai užims 
nėr daug laiko — nereika- 
’inga. Bet jis visai nesiprie
šino, kuomet Strimaitis 
(“Sargybos Bokšto” pirmi
ninkas) pradėjo drožti ilgą 
prakalbą apie tinkamumą i 
Tabuma jo “Bokšto” kandi
datų. Kitų grupių rekomen
duojamu kandidatų vardų 
nedaleido nei skaityti!

Jeigu jų kandidatai taip 
tinkami, tad ko jie bijom 
opozicijos? Ar tai čia, bro
lyti, ne cenzūra?

Viri rimti nariai pilnai su
pranta, kad Apšvietos ko
misija neįvedė jokios cen
zūros “Tėvynėje,” tik sulai
kė tas kvailas žinias apie 
save ir savo Zosę. Tą senai 
reikėjo padalyti, nes pusė 
laikraščio buvo pašvenčia
ma Zosės reikalams—kir 
tik Zosė dainavo, važinėjo, 
valgė, lošė — viskas buvo 
aprašoma.

Vitaitis ir iam prftarią 
politikieriai labai gerai su
pranta, kad Apšvietos ko
misijos noras buvo pagerin
ti “Tėvynės” turinį, bet Vi
taitis tyčiomis erzina ir klai
dina narius, sakydamas, 
kad “cenzūra” norima įves
ti.

Jau laikas tą poną nuo 
sosto nuprašyti. Jis taip pri
lipo prie tos sėdvnės, kad 
jaučiasi netik “Tėvynės” 
redaktorius, bet ir jos savi
ninkas.

užgulė mažutę lietuvių tau-Įmje|a gyventi. Tačiau, įei
tą, ir, rodos, turėjo ją bema-Į lietuvių tautai užteko 
tant sunaikinti. Tačiau tat Į j^mn pakelti rusų prie- 
rusams padaryti nepasisekė. Į 5pau(ją> tai dabar užteks no-

• . I • . 1* . * Iro ir pasiryžimo tinkamai
ponija, tariant, mtehgenti-1 sutvarkyti savo neprikišu- 
ja, savo tėvynės ir savo tau- ^bę. NePį ^ena
tos jaubuvo įssizadėjus. Ji | valstybė iš karto neišklestė- 
issigimė ir žuvo lenkiškumo I ]0 — visos tautos turėjo kur- 
ir iš dalies rusiškumo pelkė- L valstybę dideliu dar-
se-_ w. . |bu ir atkakliu pasiryžimu.

Tačiau liaudis, pilkasis T . ....
kaimas, tautiškumą išlaikė.) . 1 dirbsime,
Pereito šimtmečio pabaigo-Piau? Sęuno 
je sodžius davė ir lietuviš-|bus >vykl5^ 
kają inteligentiją, kuri pra
dėjo ir dirbo didį Aušrinin-
ta/irVarptaintaTdar  ̂Jau VISKO PO BISKL
buvus lyg apmirus lietuvių! 
tauta vėl pasipurtė ir pradė
jo kelti balsą dėl savo tei
sių. Aušrininkų ir varpinin-| Lietuvoje malkos būdavo 
kų dėka lietuvių tauta per barduodamos “sieksniais” ir 
pora dešimčių metų tautiš-pčvertkomis,” o Amerikoje 
kai atkuto ir kilus 1905 me-Į—kordais.” Į vieną kordą 
tų Rusijos revoliuciniam hįa gina 128 kubinės pėdos 
judėjimui, jau buvo pasi-Ledžio. Paprastakordokru- 

rengus tarti savo žodį. Tą va turi 4 pėdas pločio, 4 pė- 
savo žodį ji tarė 1905 metų jag aukščio ir 8 pėdas ilgio, 
gruodžio menesio 4 ir 5 die- Lietuviškas arba rusiškas 
ną Vilniuje per savo atsto-Lieksnis buvo pusėtinai di- 
vus, susirinkusius iš visoehegnis už kordą. Sielomis 
Lietuvos kampelių. Uau-|maijm turėdavo 7 pėdas 

8091 dies atstovų ir demokratiš- bločio, 7 augščio ir 7 Ą 
korios inteligentijos suririn-haigį 343 kubines pėdas, 
ko apie 2,000 žmonių. Toksi 
būrys atgimusios tautos at-| Miegas 
stovų parodė ne tik rusų ca
rizmui, bet ir visam pašau-. , . v . .
litn, kad lietuvių tauta kaip). ^ei zmogt® gerai ką 
buvo, taip ir tebėra gyva. | i galv? .sau l^dės ir tuoj nu- 
Tie atstovai visos tautos|els tai tas paslika jo
vardu pareiškė tautos pa- atminty daug ilgiau,

tai ir Vil- 
testamentas

“Liet. Ūkininkas.”

grindinį reikalavimą—laia-Įkad jis išmokęs tą patį 
«• savarankiškai —fka užsiimtų kitokiais reika- 

Seimo rezoliucijoje trum-Į1^9- Taip tvirtina D-ras H. 
pai ir aiškiai buvo pasaky-|M. Johnson, psichologijos 
ta; Inrofesorius iš Washingtono.

.____ . .... . Tas aiškinama dviem hipo-
. ... . - tezėm; viena, kad aorta-
kovą rfasi smegenyse mintis ar

Rusijos tautų ±rao,leri vaizdas, žmogių tuoj užmi
gus, “sukietėja” ir todėl il- 

Ra^0?® laikosi; antra,
- pad žmogaus smegenys nė
jo, įtrinktu nsuotm u, tiestu | pajjauja veikę ir jam tuoj

užmigus kartoja per visą 
Šitos teisės Seimas susi-1 naktį, ką ps eidamas gulti 

rinko ne prasyti, bet reika-Į išmoko. Todėl geriausia yra 
lauti ir pareikšti, kad tauta|mokytis prieš patį miegą, 
dėl tos teisės kovos. Tas pa-

“Reikalauti 
tonomijos su

sakyta ir Seimo rezoliucijo-į Priežastys, dėl 
je:

“Koj.dgr new«n«U D d g
ro valdžia, nemokėti carot.v XT
valdžiai mokesčių, uždaryti 18 ,

j — svarbiausia aklumo pntžas-
deftmc4; tis yra akių liga gkucoma.

1 .u; s (Kovoti su ja taip pai esą la-
sunku, kaip hr su vėžio 

liga. Ji sunaikina regėjimo 
dirksnį ir žmogus daugiau 
jau nebematys. Ji apsireiš
kia akies “pilkumu” ir su
kietėjimu. Ji yra pasekmė 
kitų kūno ligų, būtent tokių, 
Ikaip inkstų betvarkė, aukš
tas kraujo spaudimas, cuk
rinė liga ir sifilis*

pradžios mokyklas, neiti

kad mokytojus 
ės rinktis.”

šitaip prabilo Didysis!

Hardy 
sako, kad

Paveikslui 
žemė yra

Kai Amerikos balionas

New Yorke sunkiai serga 
vokiečių mokslininko prof. 

taciią bando ir toliau skleis- Einšteino žmona. Ji tari 62 
J. Baldauskas, ti. Pavyzdžiui: Paskutinia- metu amžiaus.

Vilniaus Seimas į rusų caro andai pakilo stratosfenm 
valdžią. apie 14 mylių nuo žemės,

Vilniaus Didžiojo Seimo tai iš tos aukštumo* buvo 
reikalavimas Lietuvai auto- nutraukta keliatas žemės 
nomijos netruko išaugti į fotografijų. Tos fotograti- 
reikalavimą ir siekimą Ne- jos dabar parodė, kadmtMų 
priklausomos Lietuvos vato-lžemė ištikiujų yra apskritas 
tybės. Kai tik Didžiajam [kamuolys.
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IKASSKAim 
TAS DUONOSP DUONOS NBPBAflO Į AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS Į

KĄ RAŠO “KELEIVIO” VAJININKAI.\ Darbininkai Šią Vietą Boikotuos.

KAS NIEKO 
TO NIEKAS NETEIKIA

Sveikinu “Keleivio” lei
dėjus su 30 metų jubilėjum 
ir už tvirtą laikymąsi darbi 
ninkiškoje dvasioje. Aš 
skaitau “Keleivį” jau nuo 
pat 1909 metų, kaip tik at
vykau į šią šalį. Esu prira
šęs daug naujų skaitytojų ir 
tvirtai už “Keleivį” kovojęs. 
Pasižadu ir toliaus nors ret
karčiais pasidarbuoti.

Siunčiu porą dolerių Mai
klui su Tėvu, nes žinau, kad 
rudenį reikia aprūpint netik 
kūną, bet ir dvasią. Maiklui 
su Tėvu esu dėkingas* nes 
jie mane paskatino prie 
pirmeiviškos literatūros.

štai ką sako vienas Mon- 
tellos “Keleivio” pardavi
nėtojas, p. C. Kazlauskas: 
“Aš mėginau pardavinėti 
visokius lietuviškus laik
raščius, bet su visais turėjau 

' persiskirti ir palikti tik vie
ną ‘Keleivį,* nes ‘Keleivio* 
žmonės išperka į porą dienų 
po du šimtu egzempliorių. 
‘Keleivį’ perkasi net ir tie, 
kurie nedrįsta jį užsiprenu
meruoti.”

Linkiu “Keleivio” štabui 
ilgiausių metų ir geriausių 
pasekmių. A. KireiKs,

Montello, Mass.

užsirašyti “Keleivį,” ir jis 
tuoj man padavė $2. še, sa
ko, nusiųsk mano užmokes
tį ir tegul man “Keleivis” 
eina. Taigi čia ir prisiunčiu 
to draugo pinigus kartu su 
adresu. Stengkimės visi taip 
daryti. Kalbinkim naujų 
skaitytojų, kad “Keleivio” ( 
šeimyna nemažėtų, bet eitų 
didyn ii- kad neužilgo jis 
virstų dienraščiu.

A. J. Garšva, 
W. Lynn, Mass.

Šis vaizdelis parodo stadijoną, kurį vokiečių valdžia dabar stato Berlyno užmiesty pasauli
nei olimpijadai ateinančiais metais. Bet darbininkų sporto organizacijos demokratinėse šalyse 
jau nutarė šitą olimpijadą boikotuoti. Fašistų sporto šventėj proletariatas nedalyvaus.

TARPE KOMUNISTŲ PRASIDĖJO 
KOVA DĖLEI BENDRO FRONTO.

atlikę*

Aš jau buvau nusiminęs, 
kad negausiu nei vieno nau
jo kareivio “Keleivio” ar
mijai, nes lietuvių čia ne
daug, gyvena ant farmų toli 
vienas nuo kito ir, prie to 
da, beveik kiekvienam jų 
“Keleivis” jau eina. “ 
rasti naują “kostumerį”

' nelengva. Tačiau pasitaikė 
proga susitikti vieną tokį, 
kuris da neturėjo laikraščio 
užsirašęs. Tuoj jį pakalbi
nau ir štai jau prisiunčiu 
čionai $2.00 už jo prenume
ratą. Siuntinėkit jam “Ke
leivį” kas sąvaitę, o aš ma 
nau, kad jis bus nuolatinis 
jo skaitytojas, taip kaip ir 
aš pats esu. Aš skaitau jį 
jau nuo 1913 metų ir nema
nau imti divorsą kol gyvas 
busiu.

Baigdamas, sveikinu visą 
“Keleivio” štabą su 30 metų 
jubilėjum ir linkiu jums su
silaukti da šimtmečio jubi
lėjaus.

Su didžia pagarba,

Cornell, Mich.

Išmokino skaityt ir užrašė
99

Noriu pranešti, kad ir aš 
daviau “Keleiviui” naują 
skaitytoją. Jis yra iš Ben- 
nington, Vt. Aš išmokinau 
jį lietuviškai skaityt ir da 
bar jis jau skaito “Keleivį.” 
Jo tėvai abudu skaityt ne
moka, bet labai myli klau
sytis, kaip Maikis su savo 
Tėvu ginčus veda.

Norėjau taipgi prikalbin
ti ir vieną davatkininką už
sirašyti “Keleivį,” bet jis da 
bijoti gero laikraščio, nes 
pripratęs prie kunigų 
“Draugo.” Tikiuos, tačiau, 
ir jį atvesti į gerąjį kelią.

Hoosick Falls, N. Y.

lOKių rtUCeR) (MUflMU
Linkiu “Keleiviui” ilgiau

sių metų, kad susilauktų da 
ir kitų 30 metų sukaktuvių. 
Kad musų armija už 30 me
tų nesumažėtų, turime da
bar darbuotis ir platinti 
“Keleivį” tarp tų, kurie jo 
da neturėjo progos pažinti. 
Ai pabandžiau, ir pavyko. 
Pakalbinau vieną kaimyną

Ne tušti žodžiai. i
Sveikinu visą “Keleivio”; 

štabą ir visus jo skaityto
jus, linkėdamas visiems
kuoilgiausių metų. Tegul —'-------------------------------------
keliauja musų “Keleivis” į Kitos “old timeris.” 
kiekvieno lietuvio stubelę ir Gerbiamoji Redakcija!

eša apšvietę tokioj pat Aš irgi sveikinu jus susilau- 
kripty, kaip iki šiol. Kad ne- kus 30 metų jubilėjaus. Lin- 
butų mano žodžiai tušti, kiu, kad susilauktumėt ir 
prisiunčiu $5.90 Maikio Tė- antrų 30 metų sukaktuvių, 
vui ant batų, ir prašau, kad O per tą laiką tegul “Kelei
vis lankytų mane toliau, ir vis” pasiekia kiekvieną lie- 
taip pat tegul nukeliauja į tuvį visuose pasaulio kraš- 
Pietų Ameriką, Argentinon, tuose. Prisiunčiu 2 doleriu, 
kad padarytų tenai parėt- kad “Keleivis” lankytų ma- 
ką tarp lietuvių, nes jie te- ne toliau, kaip lankė per 20 
nai jau kelinti metai veda metų. M. Uždavinis,
tarp savęs vainą ir nežino 
kaip ją užbaigti. Manau, 
kad vyčių vaisko staršas ge
nerolas
tenai prie ugadų.

Su pagarba jo celencijai,
A. B. Jusaitis,

Waterbury, Conn.

E. Walpole, Mass.

______________ Prisiunčiu “Keleiviui”
galės privesti juos' $2 už prenumeratą ir linkiu 

jam susilaukti da auksinio 
jubilėjaus. Butų taip pat 
geistina, kad “Keleivis” 
pradėtų keliauti kas dieną, 
nes laukti jo per visą sąvai
tę perdaug ilgu.

Domicėlė Ablačmskienė.Skaito “Keleivį” jau 
29 metu*.

Gerbiam i e j i draugai! 
Nuoširdžiai ačiū jums už 
“Keleivį,” kurį aš skaitau 
jau nuo 1906 metų, taigi iš 
viso 29 metus. Bet noriu jį 
skaityt ir toliau, ir dėl to 
prisiunčiu $2.00. Aš susipa
žinau su “Keleiviu” tuoj, 
kaip tik mano koja įžengė 
Amerikon. Taigi sveikinu 
jus susilaukus jau 30 metų 
jubilėjaus ir linkiu laimin 
gai susilaukti da kitų 30 me
tų. Jūsų Joe Bakaitis,

So. Fork, Pa.

rašyti “Keleivį.
Sveikinu jubilėjaus pro- 
ir linkiu “Keleivio” dar- 

uotojams ilgo amžiaus ir 
ištvermės šviesti musų tam
sius brolius. Nors aš netur
tingas, tačiau siunčiu 2 do
leriu Maikio Tėvui ant batų 
ir tegul jis lankosi pas ma
ne toliau. Jam reikalinga 
pastogė, ypač žiemos laiku, 
o man malonu pasiklausyti 
jo išminties žodžių. Patar
čiau ir visiems klebonams 
užsirašyti “Keleivį” ir pa
tarti visiems parapijonims 
jį užsisakyti, nes tai geriau
sia dvasiškas penas.* Maikis 
su tėvu padarys iš jų kultu- 
ringus žmones ir nei vienas 
tada nebijos velnio. Nerei
kės nei rožančių, nei šven
tinto vandens. A. Gulben, 

Worcester, Mass.

Sveikinu “Keleivį” ir lin
kiu tamstom visiem laimin
go gyvenimo ir gero pasise
kimo tamstų darbuose. Ne
noriu skirtis su “Keleiviu,” 
nes jį skaitau jau apie 25 
metus. Nes nėra kito'laik
raščio, katras butų geresnis 
už “Keleivį.” Mėginu pri
kalbint “Keleiviui” dau
giau skaitytojų, bet nėra iš 
ko, nes musų Shirley mies
tely lietuvių visai nedaug. 
Taigi prisiunčiu čia tik $4. 
Tai bus mano prenumerata 
ir draugo V. Kavaliausko.

Ir sudieu! Frank Marca 
ir Vadas Kavaliauskas, 
Shirley, Mass.

Pil ISBURGH, PA ,nių tikisi patekti dangun
Lietuvių Mokslo Draugi jos ’ 

valdybos rinkimų pasekmės

KAIP PITTSBURGHO
LIETUVIAI KLAUSĖSI
RADIO KONCERTO IŠ 

LIETUVOS.
Apie tai, kad iš Lietuvos 

bus siunčiamas radio kon
certas, Pittsburgho lietuviai 
gavo sužinoti iš “Naujienų.”

Kaip tik lietuviai apie tai 
sužinojo, tai šių žodžių ra
šytojas gavo keliatą desėt- 
kų telefonu pašaukimų. 
Žmonės klausinėjo visokių 
informacijų.

Buvo labai sunku atsaky
ti į visus paklausimus, mes 
tik tiek žinojom, kiek buvo 
parašyta “Naujienose.” Pa
tariau, kad žiūrėtų nedėl
dienio laikraščių radio sky
riuose platesnių paaiškini
mų ir kad apie 12:45 vai. 
turėtų savo radio priimtu
vus užsistatę ant WJAS sto
ties, nes ji tuo laiku dažnai 
transliuoja iš anapus Atlan
to. “The Pittsburgh Press” 
radio skyriuje buvo pažy
mėta, kad lietuvių koncer
tas busiąs siunčiamas iš 
Londono, o “Sun-Tele- 
graph” radio skyriuje buvo 
pažymėta, kad programas

Brooklyn, N. Y.
Nesenai “Keleivyje” bu

vo rašyta, kad komunistai 
savo bendro fronto maniev- 
rais įnešė ginčų Amer. So
cialistų Partijon ir sukėlė 
niautynes lietuviškoj “sklo- 
koj.” Bet kiek teko iš tikrų 
šaltinių patirti, tai dėl to 
bendro fronto užvirė kova 
ir tarpe pačių komunistų. 
Jų partijos Centro Biuras, 
kuris susideda iš A. Bimbos, 
R. Mizaros, F. Buknio, A. 
Jeskevičiutės ir kitų, užsi
manė tarpe savųjų panai
kinti iš senai komunistų or
ganizuotas grupes kitose or
ganizacijose. Bet dabar tos 
grupės nesutinka likviduo
tis, o Brooklyno socialistai, 
ypatingai pirmuoju klausi
mu, stato komunistams rei
kalavimą: “Likviduokite
savo ‘jačeikas’ kitose orga
nizacijose, tada mes kalbė-

juodą jupą, tai kiti mėgina 
nusipirkti “Dievo karalys
tę” už pinigus. Štai, viena 
davatka milždama nesenai 
užrašė kun. Jurui apie $7,-

. . . . - , . . ,000 “ant mišių” ir visokių . . . , ,
nestokuoja kandidatų į vir- “patepimų.” Jos gimines sime apie sudarymą bendro 
šininkus, ypatingai prezi- x 1^7. - fmntn”

Gruodžio 8 d. Lietuvių 
Mokslo Draugija rinko savo 
valdybą.

Šiai draugijai niekados

dento urėdui. Ir reikia gana 
stipraus kandidato, kad lai
mėti rinkimus.

Sekami kandidatai buvo 
nominuoti ir daugiausiai 
balsų gavę buvo išrinkti:

Prezidento urėdui: A. 
Lelionis gavo 77 balsus; A. 
Žvirblis, 55 balus; Vice pre
zidento vietai: P. Marmo- 
kas, 71 balsą; Vytautas Vir
bickas, 55. J kasierius: A. 
Zdankus, 78 b.; J. Kązlaus- 
kas, 50. IVotokolų raštinin-

tam pasipriešino ir užvedė ^ronto
bylą, norėdami tuos pinigus 
iš kun. Juro atimti. Tam na
bagui dabar reikia samdy
tis advokatus ir “provotis” 
už tuos 7 tūkstančius dole
rių.

Liūdna žiūrėti į tokią reli
giją, kuriai daugiau rupi 
žmogaus pinigai, negu jo 
siela. Bet davatkoms negali 
to pasakyt, nes busi “bedie
vis.”

Kad geriau pavyktų lik
viduoti tas komunistiškas 
grupes kitose organizacijo
se, komunistai įsakė vienam 
tų grupių organizuotojui, J. 
Buivydui, sušaukti iš visų 
organizacijų komunistuo
jančius žmones ir pasitarti, 
kaip tokias komunistines 
“gūžtas” pašelpinėse orga
nizacijose ir kriaučių loka- 
le panaikinti, kad butų gali-

x .u- -x - ima prieiti prie bendro fron- 
Yra čia ir tautine lietuvių t0 gu socialistais ir jiems pri-

kas: P. Sliekas be opozici- Tdfrba ^"an“ais “Y™!?*- J-

jos surinKo įvy baisus. įur- kulturinį darbą. Štai, 28 vo šaiinįnkams ir tokis susi
mu raštininkas J. Samulevi- lapkričio ji buvo surengusi1 
čius ilgi neturėjo opozici- vakarienę. Žmonių buvo a- 
jos; jis gavo 118 balsų Kon- ~ * — -
trolieriai išrinkti J. Ambra
zaitis ir J. Saveikis; mar-

rinkimas įvyko 20 gruodžio.

Susirinkime kilo vaina. Y- 
patingai Kriaučių Lygos na
riai su savo vadu, J. Buivy
du, stojo griežtai prieš pa
naikinimą organizacijų or- 
gagnizacijose.

Pasirodo ve kas: komuni
stai pirma visose organiza
cijose organizavo savo 
branduolius (“jačeikas”), 
kad galėtų tas organizaci
jas gręžti iš vidaus. Tiesa, 
Brooklyne tas “gręžimas” 
’iems pavyko gerai. Jie už
valdė beveik visas didesnes 
organizacijas. Visur panei
gė žmoniškumą ir demokra
tiškumą. Į valdybas sukišo 
savus žmones, kurie dažnai 
paprasčiausio supratimo a- 
pie organizacijas neturi, bet 
valdo jas todėl, kad jie or
ganizuoti, kad jie discipli
nuoti. Tos mechanizuotos 
diktatūros daugiausia nepa
kentė ir nepakenčia socia
listai.

Todėl, kai komunistai da
bar pasiūlė socialistams 
bendrą frontą, socialistai 
pastatė sąlygą, kad visų pir
ma komunistai panaikintų 
savo “jačeikas” kitose orga
nizacijose. Ir Centro Biuras 
su tuo jau sutiktų, bet bėda, 
kad tos “jačeikos” nenori 
Centro Biuro klausyti.

Sakoma, kad Bimba, Mi- 
zara ir kiti imsiąsi griežtų 
priemonių prieš Kriaučių 
Lygą su jos vadu J. Buivy
du ir vara ardysią tą mecha
nizuotą armiją. Bet klausi
mas, ar pavyks jiems tai pa
daryti?

pie 700, tame skaičiuje 
daug jaunimo. Po vakarie-

, „ , , „ ...... . nės buvo šokiai. Kiek teko
salka bus J. Bugailiskis, o girdėti, pelno parapijai liko 
gaspadorium — senasis Al
binas Kaulakis. Reiškia, pa
liko visa senoji valdyba, iš
skyrus tik, senąjį prezidentą 
A. Žvirbli, kuris pralaimė
jo.

Visi išrinktieji yra darbš
tus žmonės ir reikia tikėtis, 
kad jie dirbs nuoširdžiai, 
kaip dirbo praeitais metais.

LMD. Narys.

LAWRENCE, MASS. 
Liūdnas įvyki* su komedi-

Gruodžio 15 dieną musų 
lietuvių tarpe buvo liūdnas 
įvykis. Skucevičius ir Am- 
šiejus, vienas 20 metų am
žiaus, kitas 24, nuvažiavo 
ant ežero žuvauti per ledą. 
Ledas įlūžo ir abudu vaiki
nai prigėrė. Gaila tokio jau
no amžiaus žmogaus.

Abudu buvo karštų kata
liku tėvu vaikai ir turėjo po bus iš Lietuvos k net artistų ^nuolyne. Kai tos

varaus padavė. (mergaitės atvažiavo į savo
Tačiau tik tie Pittsburgho brolių šermenis, tai tamsios 

lietuviai pasinaudojo ta lietuviškos davatkos vaikš- 
proga; katne skaitė apie tai čiojo paskui jas ir bučiavo 
Naujienose. Ir tai buvo jų juodas jupas, manyda- 

nepaprasta proga: sėdėt mos> už atiai.
pne radio imtuvo ir k ausy- žmonės daugiau apsi. 
tis dainų tiesiai iš Lietuvos, švietę juokėsi iš tokių ko- 

Pas mus Pittsburghe bu- medijų.
vo labai aiškiai ir gerai gir- i Gaila, kad tarp musų lie- 
dėti. Ir kaip tik pranešėjas tuvių da yra tokių tamsuo- 
pranešė, kad tai yra radio lių kurie tiki, kad pabučia- 
koncertas iš Lietuvos, tuoj vus į vienuolės jupą leng- 
bandėme telefonu šaukti viauTius į dangų patekti, 
vienur-kitur, klausdami ar Bet ką gi padarysi, kad tūlų 
klausosi “programos iš Lie- žmonių protas nepajėgia su 
tuvos.” Beveik iš visur ga- progresu žengti pirmyn? 
vome atsakymą, kad klau- Jiems lemta mirti ir į grabą 
sosi. nusinešti savo prietarus,

Dabar kur tik tenka su- nuo kurių negali jų naliuo- 
sitikti tuos lietuvius, katrie suoti joks mokslas. Romos 
klausėsi, visi sako, kad tai bažnyčiai ėmė 500 metų lai- 
buvo labai gera programa ir ko tuos prietarus musų žmo- 
visi yra dėkingi “Naujie- nėms įkalbėti, bet kiek lai- 
noms.” Girdi, jei “Naujie- ko *
nose“
ta, tai butum pražiopsoję, kyti.

3. Bąlamas.' Kuomet vieni musų žmo-

? jei "Naujie- ko ims nuo tų burtų pasi- 
nebūtų buvę parašy- liuosuoti, tai sunku pasa-

Žinios Iš Clevelando Padangės.
. .v T . Dr. Vinco Kudirkos drau- 

411 dolerių su viršum. Ir vi- ^ja pradėjo nariais mažėti, 
si buvo vakaru patenkinti. |^en£ narilfc
Retai kuri organizacija gali jau apleidžia pasaulį
tokiais pasisekimais pasi- r -
girti. Studento*.

NORWOOD, MASS.

Viešas atsiliepimas.
Gruodžio 15 d. per socia

listų prakalbas Olga Zaru- 
bienė, komunistų šalininkė, 
statydama kalbėtojui pa
klausimus, vietoj paklausi
mų, pradėjo kalbėti apie 
buvusi čia anais metais gar- 
barnės darbininkų streiką 
ir pareiškė, kad socialistai 
tuomet nestreikavę. Taigi 
išeina, kad jie streiklaužia- 
vo. Kadangi tose prakalbo
se tvarka buvo nustatyta tik 
klausimams, bet ne diskusi
joms, tai iš šalies atsiliepti 
nebuvo kaip, todėl aš noriu 
atsiliepti dabar per laikraš
tį. Aš reikalauju, kad tą sa
vo priekaištą socialistams 
d. Zarubienė paremtų fak
tais. Tegul ji šioje vietoje 
paskelbia buvusių streik
laužių vardus ir pavardes ir 
tegul įrodo, kad jie socialis
tai.

Tai koman, Olga, duok 
šen faktus! Jeigu neatsiliep
si, tai bus suprasta, kad pri
klausai prie pliuškių kate
gorijos. J. Pakarklis.

DETROIT, MICH.
Lietuvių Socialistų Sąjun
gos 116 lq». susirinkimą*
Įvyks nedėlioję, gruodžio 

29 d., nas draugus Keblai- 
čius, po numeriu 3535 W. 
Vernor H’way; prasidės 1 
vai. po pietų Meldžiu visus 
atsilankyti ir atsivesti naujų 
narių. Yra daug naujų rei
kalų ir ateinantiems me
tams turime išrinkti kuopai 
valdybą, kuri nenuilstan
čiai dirbtų darbininkų nau
dai. M. Kuloiius, rašt.

daugiau paims. Jie visi dir
ba po 6 valandas į dieną. 
Kalbama, kad dabar jau nei 
vienas negaus pašalpos ne

dėl senatvės. O kita, tai na- dirbdami, bet valdžia vi
riai yra skirstomi į politines siems duosianti darbo. Bet 
grupes. Jeigu nariui pasitai-ikįla klausimas, ar ilgai val
ko namiršti užsimokėti sa-džiai užteks pinigų dar- 
vo duokles, tai paraginimas bams vesti?
siunčiamas tik tuomet, jei
toks narys patinka finansų Ohio valstijos gubemato-
raštininkui. Taip darant, rius Davey užgyrė $500,000 
draugija nustos da daugiau paskolą nepilnapročių už- 
narių. Dabar naują narį pri- laikymui. Tais pinigais bus 
rašyti yra sunku. Geriau po- apmokama privatiškom vie- 
litiką reikėtų sumažinti, bet tom, kur tokie žmonė9 bus

prie drau- laikomi. Tenka samdyti pri- 
vatiškas vietas, nes miesto 
ligoninė permaža. Kur to- 

Gal kai kas norėtų žinoti, kie žmonės bus laikomi, už 
kiek kainuoja likti Cleve- juos bus mokama po $2.50 į 
lando majoru? Surašąs pa- dieną už maistą ir priežiūrą, 
rodo, kad naujas majoras žinoma, nepadės bet kur; 
H. H. Burton praleido $67,- bus parinktos atatinkamos 
029, pakol liko majoru. O jo vietos.
oponentas Ray T. Miller, 
kuris pralaimėjo, praleido 
$60,027. Tai matote, kiek policijos 
tokie darbai kaštuoja. Ma-‘ perkelti 
joras renkamas tik dviem Naujas

narius palaikyti 
gijos.

Šiomis dienomis aštuoni 
kapitonai buvo 

į naujas vietas, 
majoras pareiškė, 

metam. Bet reikėtų būti tris kad reikia policiją keisti į 
metus, kad atsiėmus tuos naujas vietas, kur ji dar nė- 
pinigus algos keliu. Taigi ra susipažinus su visokiais 
matyt, kad tie pinigai su- ’raketieriais. Daugelis iš pa
grįžta kitais keliais. Kitaip, keistų kapitonų buvo išbu-
politikieriai nenorėtų majo
rais būti.

Apie 45,000

vę vienoj vietoj po dešimtį 
metų ir daugiau, todėl jau 
nebenorėjo savo draugams 
nieko sakyti už visokiusžmonių jau

priimta prie valdiškų dar- prasižengimus. Patarlė ša
bų Tai vis tie, kuriems vai- ko: nauja šluota švariau 
džia duodavo pašelpą. Sa^ šluoja.
ko, kad už kelių sąvaičių da Jonas Jaru*.

VISIEMS LIETUVIAMS LINKI 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

ADV. F. J. BAGOCIUS
Susivienijimo Lietuvvių Amerikoje Prezidentas.

2S1 BROADWAY, 
SO. BOSTON. MASS.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

ti. Napšiklat, kas muziką iš
rado: Dievas ar velnias?

—Kas nor panai
Marijai služyt
Ir jai asablyvu
Milasnyku būt..
—Nerėkauk, tėve, polici- 

cija gali tave pagaut
—Nebijok, Maike, šian

dien ir policija girta. Šian
dien linksminasi visi viemi 
krikščionys, ba užgimė svie
to išganytojas. Per tas link
smybes, vaike, musų zakris
tijonas net bažnyčioj pada
rė misteiką: kunigui prie 
mišių pripylė vandens, o vy
ną pats išgėrė. O paskui kad 
užgiedojo, tai net vargonai 
nutylo. Na, užgiedotam ir 
mudu, Maike!

—Ne, tėve, aš negaliu 
giedot

—Kodėl?
—Todėl, kad giedot aš 

niekad nesimotanau.
—Tai kas do pažitkas iš

I i

Menas, Literatūra ir Politika
NAUJA VOKIŠKŲJŲ FAŠISTŲ KNY

GA APIE PABALTIJO VALSTYBES 
IR SOVIETŲ RUSUĄ.

[Vokietijos tautiškieji fašistai išgalvojo nau
ją teoriją apie Pabaltijo valstybes ir Sovietą 

Pagal tą teoriją, viai Rytai yra sukarti 
radovaujaat, todėl voIriaHima ir tu

ri prigulėti. Tą teoriją vokiškieji fašistai 
da ir tuo, kad Lietuves tautininkai si 
praši kaizerio, kad jis prijungtą Lietuvą prie 
Vokietijos (atsimiinlrit vyskupo Karevičiau ke-

vokiečius susilpnino Pabaltijo ša
lyse.

1 Grimm, remdamasis istorišku analizių 
prieina bauginančią Pabaltijui išvadą: 
‘matyti, yra istoriškas įstatymas, kad ta 
valstybė, kuri paneigia Baltijos vokiečių 
teises, būtinai žūna.” Išvada: vokiečiams 
reikia žemes grąžinti.

Vargu gi Pabaltijo tautos, šimtmečiais 
kentėjusios vokiečių baronų diktatūrą, 
pasidžiaugs tokia perspektyva,—baigia

princas Urachas buvo kviečiamas užtarti Lietu
vos sostą.

[Vlaa SiU nauja vokiškąją imperialistą teori
ja yra išdėstyta dabar pasirodžiusioj D-ro Klau
so Grimmo knygoj “Dos Baltikum,” apie kurią 
plačiau rašo Maskvos “kviesti jose” Bucharce
vas. šitą Bueharcevo straipsnį mes čia paduo
dame ‘‘Lietuvos žinią” vertime.—Red.]

Trečiojo reicho užsienių politikos siste
moje Pabaltijo kraštų problema užima žy
mią poziciją. Nacių spauda nuolat bau
gina Baltijos kraštus visokiomis “baiseny
bėmis,” kurios joms gresiančios iš Sovietų 
Rusijos pusės.

Trečioji imperija — teigia valdiškieji 
žurnalistai ir oficiališkieji šių laikų Vokie- 
ijos politikai—neturi jokių imperialisti-

labai
lyse.

MINKEMS PASISKAITYT
KELIOS PASTABOS APIE 

MAISTĄ.
nė. Po to duonkubilis pridengia
mas ir pastatomas vėsioje vie-

Kiekvienai šeimininkei rupi!^* dv?“> a.rba vala"-
šeimos sveikata, kuri daugiau- d°""' atv«•* V““.1“1’
si. priklauso nuo maisto. ko‘ “be lekaJ*

Mautas turi būti gerai paga- jrum'ileb'). Tešla tun būti 
mintas ir dažnai keičiamas. klek tlrstesne »«“ Juodos P1'- 
Valgydamas viens ir ta pati kyU* duonos- 1Splakt» tea* 
nuirti žmogus nustoja .Kti- reik“ *h*i * p“ta‘y« S1‘- 
to. Valgant be noro, valgis Mo- toje vietoje. Kada tešla pradeda
gai virškinąs, ir dėlto neduoda "*«“• r!dua.vel įplakti

ir pastatyti vesesneje vietoje.S™Lrespondentas Ber- tiek naudos, kiek duoda, jĮmrtti
lyne Bucharcevas.

—Nei vienas, nei kitas, 
tėve.

—Tai kodėl ji turi tokią 
velnišką šylą?

—Ką tu nori tuo pasakyt, 
tėve?

—Ogi paimkim kad ir pa
prastas vakaruškas, vaike: 
pakol muzikos nėra, tai visi 
sėdi nosis nuleidę ir nežino 
ką veikti. Bet kaip tik armo
niką ištempsi, vyrai tuoj 
griebia mergas į glėbius ir 
pradeda šokti lyg razumą 
patrotiję. Ar gi tai ne šėto
no pakusa?

—Ne, tėve, tame nėra jo
kios “pakusos.”

—O aš mislinu, vaike, 
kad čia turi kas nors būti. 
Atsimenu, sykį buvo rašyta 
gazietose, kad ir karvės my

lavo mokslo, Maike, kad irili muziką. Vienas farmerys 
karunkos nemoki sugiedoti pasamdė italijoną su kata- 
Pasakyk, kokių paralių ta- rinka ir liepė griežt, kaip 
ve mokina tose škulėse? i jis karves melžė. Pasirodė,

-Mane mokina fizikos.!kad ™uziko,s besikla^yda- 
astronomijos, geologijos ir mos karves davė dusyk dau- 
kitokių gamtos mokslų.

—Olrait. Maike, jeigu tu 
tokiu mandrybių mokiniesi, 
tai išvirozyk tu man, ar mu
zika geras daiktas, ar ne?

—Tai labai platus klausi
mas, tėve. Visų pirma, mu
zika muzikai nelygi. Yra

giau pieno. 0 dabar “Lais
vė” rašo, kad kuomet bolše
vikai vedė naują geležinke
lį per Sibyrą, tai orkestrą 
griežė dieną ir naktį, kac 
darbininkai greičiau dirbtų. 
Ir valuk to jie tą geležinkelį 
taip greitai padarė, kad da
bar jau gali nusiųsti į Vladi- 

klasinė muzika, ir'yra džia- j vastoką visą savo vaiską ir
zas. Viena panaši lakštinga 
los čiulbesiui, o kita — ver
šio bliovimui. Be to, muzika
visuomet turi būt savo vie- velnio šyla?

pradėti vainą su japonais. 
Na, tai pasakyk, Maike, kas 
toj muzikoj yra, jeigu ne

toje. Kadangi tavo klausi
mas, tėve, šitų dalykų nenu
rodo, tai atsakymo aš nega
liu tau duoti.

—O man, Maike, visokia 
muzika gera, bile tik garsiai 
rėkia. Klernetas, armonika

—Mokslas yra šitą daly
ką jau išaiškinęs, tėve, bet 
aš nenoriu leistis Į visas to 
klausimo smulkmenas, nes 
bijausi, kad tau sunku butų 
suprasti. Todėl paaiškinsiu 
trumpai: musu širdis visuo-

ir bubnas. tai geriausia ka-!met stengiasi laikytis to rit- 
pelija; o jei prie to da kuolu mo, kuri girdi musų ausis
per statinę tvorą pabrauksi, 
tai geresnės meliodiios ne
reikia. Taip pat, Maike. ir 
su dainavimu. Jeigu daini-

Vidutiniškai imant, širdis 
plaka apie 70 kartų į minu
tę. Gi muzikos ritmas oa- 
prastai būna greitesnis. Tai

ninkas turi gerą gerklę ir H muzika verčia širdį plak• • I • X v *1 X* X * *1 •• C wgali kitus užrėkti, tai nepik
ta tokio pasiklausyt. Ot, 
kaip aš Telšiuose kalvystės 
mokinausi, tai vienas kalvis 
pas mus buvo regli opera. 
Vieną sykį kvorta očišcenos 
išgėręs ant veselijų kaip su
riko, tai visos žvakės užge
so. Ot, tai galėdavo dainuo
ti!

ti greičiau, o greitesnis šir
dies plakimas pagreitina 
kraujo cirkuliacija. Gi grei 
tesnė kraujo cirkuliacija pa
didina žmogaus veiklumą ir 
pas jį atsiranda didelio no
ro judėti. Dėl to prie muzi
kos žmonės ir šokti nori, ir 
kareiviai lengviau maršuo- 
ja, ir darbininkai darbą

—Taip “dainuot,” tėve, negreičiau dirba, 
bulius gali. | —Na, tai dentau, Maike,

—Na, gerai, Maike, jeigu kad taip gražiai tą klausi- 
jau pradėjova apie muziką'mą išfigeriavai. O aš buvau 
šnekėt, tai aš norėčiau da'šiur, kad čia nelabasis to- 
vieno dalyko tavęs paklaus-j taus zbitkus daro.

)ėtų Europos civilizaciją nuo aziastiško 
jolševizmo pavojaus.”

Todėl bus įdomu apsipažinti, kaip atro
do tie Vokietijos planai .Pabaltijo atžvil
giu kai kurių literatūrinių dokumentų švie
soje.

Prieš mus guli naujitelaitė tūlo Klauso 
Grimmo brošiūra, pavesta Baltijos proble
mai, platinama VDA (vokiečių sąjunga 
užsieniuose).

Pagrindinė tezė, kuria autorius vado
vaujasi, yra ši: “tautos teisė į žemę išplau
kia iš tų kruvinų aukų, kurias ji dėl tos že
mės sudėjo.” Pabalti jis kaip tiktai ir yra 
tos kategorijos žemė, kuri yra “gausiai su- į 
mirkyta vokiečių krauju... pradedant vi-i 
kingų ir ordino laikais ir baigiant 1914— 
1920 metų mūšiais.”

Latvijoj, pav., vokiečių tėra tiktai 5 pro-1 
centai. Tai niekis. Ne procentuose esmė. 
Svarbu tatai, kad “išlaisvinant šią srytį iš 
raudonojo chaoso vokiečiams teko 90 nuo
šimčių karo sunkumų.”

Tokioj buty yra ir Estija, kurioje vokie
čių viso tiktai 1.7 nuošimčio, bet užtat jie 
pirmieji išėjo kautis su bolševikais...

Autorius smulkiai išskaičiuoja vokiečių 
nuopelnus kovose su Sovietų Rusija, prisi
mena, kad Baltijos pulkas pirmasis įsiver
žė į Sovietų Rusiją ties Pskovu ir dalyvavo 
Judeničo operacijose ties Sankt Peters- 
burgu. “Pirmą kartą istorijoje— iškilmin
gai pareiškia autorius—vokiečių kareiviai 
kovojo carų rezidencijos priemiesčiuose 
ties Neva.”

Logiškai iš viso to seka, kad “tauta, pra- 
liejusi kraują,” turi teisę ne tiktai į Latviją 
ir Estiją, bet į “Sankt Petersburgo prie
miesčius”...

Šitas vokiečių “teises” Grimm' aiškina 
eile istoriškų samprotavimų. Jau Petras 
Didysis suprato “politinę šiaurės vokiečių 
kraujo vertę” ir vedė kolonizavimo politi
ką Baltijos vokiečių pagelba. Daugiau to, 
Baltijos vokiečiai sukurė Rusijos imperi
ją

Tai yra istorinis faktas,” rašo Grimm. 
“kad vokiško organizuotumo rišama euro- 
peiškai-aziastiška cariška valstybė nuo Di
džiosios Francuzų revoliucijos ligi Vokie
tijos imperijos sudarymo laikų buvo flan- 
gine Prūsijos apsauga.” Tai buvo galima 
tiek, kiek Europa suprato “vokiečių orga
nizuojamų rytų” reikšmę. Bet niekas ne 
amžina. Istorijos arenoj pasirodo “vakarų 
liberalizmo sukurtieji panslavistai,” kurie 
kasasi po “Golštein-Gottorpų (vadinamų 
Romanovais) tronu.” Vokiečius, anot ži
nomo eiliuotojo A. Tolstojaus žodžių, iš
varo iš namų. Jie pradėjo grįžti namo, ir 
tuom “cariška imperija neteko savo šiau
rinio antsato.”

Naujas “šviesus bruožas” Pabaltijui at
ėjo, kai ją okupavo vokiečių kariuomenė... 
“Pabaltijis tada nutarė prisijungti prie 
Vokietijos.” Tačiau tai sutrukdė revoliuci
ja Vokietijoje ir bolševikai.

Tačiau Grimm nenustoja vilties, kad vo
kiečių rolė Pabaltijy bus sugrąžinta.

Baltijos valstybės jau padarė didelį nu
sižengimą—jos konfiskavo vokiečių baro
nų žemes. “Vokiškos žemės konfiskavi-

IDĖJOS.
Nėr idealo be idėjos,
Nėra nei kuno be sielos,
Nėra darbų, dar darbo nepradėjus. 
Nėra nei pamato nesuskaldžius uolos.

Idėjos gimsta, auga, miršta,
Taip kaip ir viskas gimė-mirs;
Nors šiandien bijo ūko tiršto,
Rytoj užgimusios jos tirs:

Visatos erdves, kosmo dulkes,
Matuos Zefyro bangas smulkias, 
Matuos jėgas gyvybės diego,
Žiūrės kas už žvaigždžių dar miega,

Į ką planetos mus pavirs... 
šie siekiai kuria idealus,
Gimdo troškimus mus širdžių, 
Kuriems Gamta yri daikts realus,
O ne giesmė juodų vabzdžių!

K. Vidiju..

suvalgytas. Keičiant valgį rei
kalinga turėti įvairesnių maisto 
produktų, o ypač daržovių ir 
vaisių. Daržovės

ttus (kas dvi valandos). Taip 
rauginama tešla 2—3 dienas, 

ir va.aia.’ C Rūgimui įpusėjus, tešlą plakant 
pndeti } ją po saują miltų. Pas
kutinį kartą tešlą plakti labai 
stropiai ir gerai, šiuo kartu teš-

maistingujų dalių, turi dar vita
minų. kurie yra butini žmonių
sveikatai. Be jų žmogus negalė- , ... , .
ti» užaugti ir būti atsparus li- U pa®U skon> pasudytl lr p?‘ 

' _____. v. j- . dėti minkyti. Minkant sudeda-goms; be to, daržoves ir vaisiai .... .... . , ... ... .mi likusieji duonai skirti miltai. 
Minkyti reikia apie 1 valandą.

liuosuoja ir valo žmogaus vidu
rius. Tas atsiliepia teigiamai į 
žmogaus sveikatą, nes tada mai-..... 
stas lengviau virškinasi. Imin ne,

Į Į maisto virškinimą ir valgių 
sveikumą blogai veikia netikę 
puodai. Musų šeimininkės ne
kreipia dėmesio į išsilupusius 
puodus. Verdant tokiuose puo- x -
duos. sriuboje esanti rukitis Po.

jungiasi su metalu ir iš to pasi
daro nuodai, kurie blogai veikia 
žmonių vidurius.

.Išminkyta tešla turi būti kiek 
negu juodos duo

nos tešla. Išminkyta tešla pasta
toma šiltai. Kada tešla duonku
bilyje pradeda kilti, tada ji su
dedama į skardas (blėkas) ir 
pastatoma šiltai, kad dar ge- 

reikia
kepti. Krosnies karštumas turi 
būti kiek mažesnis, negu juodai 
duonai. Duona kepama iki 2

mas,” rašo Grimm, “apėmė didesnius plo
tus, negu tie, kuriuos iš Vokietijos pagro- 

|bė Versalio sutartis.” Dvarų nusavinimas

Skrenda Gervės.
Klampus rudenį arimai—
Juodas purvas lig ausų.
Žvelki: kas per sutvėrimai 
Drasko skraistę debesų?

Skrenda gervė: liki sveikas!
Mes už jurų, už kalnų...
Jom pavydi vargo vaikas 
Tų platybių mėlynų-----------

Skrenda paukščiai, vėjai
skrenda—

Tu mintim drauge skrendi...
Ei, nusukti vargui sprandą!
Vieną tikslą terandi.

Duokit man sparnus
eikliuosius '

Aš sudrebinsiu erdves!
Vargo debesis nušluosiu—
Tegul saulė žemei švies.

Noriu broliams atsilygint!
Kągi didžio padariau? *
Nūn aukoju savo žygį—
Kad žmonijai būt geriau.

(Iš “Per Lūžtantį Ledą.”)

Skalaktitai.
Ligi vakaro tik saulė;
Šviesios žvaigždės—ligi ryto.
Tolimam ledų pasauly 
Blizga sunkus stalaktitai.

Blizga pošvaistės ledinės 
šešių mėnesių naktyje.
Mano verkiančioj tėvynėj,
Juodu sielvartu telyja.

Juodas sielvartas ant vyšnių,
Tylus skausmas ant kaštanų...
Senos dainos! Ar sugrįš jos,
Ar sugrįš į širdį mano?

Vakare prie žalio sodo 
Aš lakštučių negirdėsiu;
Žaliu ilgesiu rasotu 
Gūdžiai oš miškų pavėsiai.

Gūdžiai oš pušynas žalias
Nykų sielvartą artojų,
Kad rugsėjis, kad birželis
Vargo mariom išbujojo.

Per naktis ugnis kavinėj;
Aistrų juokas—ligi lyto.
Mano verkiančioj tėvynėj 
Blizga vargo stalaktitai.

Juozas Krumina*.

Sriuba iš vištienos.
i valandų. Kepimui įpusėjus, rei
škia skardas iš krosnies ištraukti

Vist, gerai nuvalyti, užpilti ir duon1os vi?. ^‘ep,i rieba’ 
šaltu vandeniu ir virti 10-15 ’f18 arba aplleh karstu ^sal' 

! minučių, nuolat nuimant putas.‘d,"tu »»«*»!<■ p» *> d“<>"» 
i Po to pridėti prieskonių: morkų, dedama » pec'» ,r kepama- k°l

svogūnų ir pipirų, 
lengvos ugnies iki 2

galutinai iškeps.■ petruškų,
J Virti ant —„—. ______
į valandų. Reikia žiūrėti, kad mė-. 
sa nepervirtų. Sūdyti prieš duo
siant Į stalą. Į šitą sriubą deda- juodos vilnonės medžiagos. De
mos kruopos (manų, ryžių ir tt.) mėtą medžiagos vietą reikia pa- 

ši sriuba tinka ligoniams ir dėti ant kelis sykius sulenkto 
mažiems vaikams. į rankšluosčio. Paimti juodos

medžiagos gabalėlį, pamirkyti 
valytame terpentine ir lengvai 

Morkas gerai nuskusti, išvir- spaudyti, vis patrinant dėmėtą 
'ti. sutarkuoti, pridėti miltų, 2 vietą. Taip pakartojus kelis sy- 
’ trynius, kelis šaukštus smeto- kius, dėmė išnyksta. Jeigu dė-
■ nos. druskos, išmaišyti, paskui mė sena, tai iš sykio neišnyks- 
, sudėti 2 išplaktus baltymus ir ta. Pirma reikia užpilti daugiau 
(kepti, keptuvę patepus sviestu, terpentino, kad dėmė atmirktu, 
.kaip bulvinius blynus, šie bly- c, po to valyti, kaip pirmiau pa- 
,nai valgomi su smetona arba ly- sakyta.
dytu sviestu. I ....... .......................

| Vilnonių kojinių pneziura. 
Kimštos bulvės. Kad vilnonių kojinių akutės ne-

Bulves reikia nuskusti, gersi (neirtu). reikia koji-
iiplauti, nuplauti viršūnes, iš- nes Pr*es skalbsiant palaikyti 2 
gręžti vidurius ir prikimšti kam- valandas šaltam vandeny, į ku- 
šąlu. kuris daromas taip: išmir- H reikia ipilti truputi amoniako, 

jkyti silkes, kelis virtus grybus,’ žvakės dėmės, žvakės dėmės 
2 virtus kiaušinius, įdėti svogu- j§ aksomo ir divonų gerai yra iš- 
nų, pipirų ir visą gerai sukapoti imti šiuo budu: paimti švaraus 
arba sumalti mėsos mašinėlėje, smėlio, gerai jį įkaitinti, supilti 
Po to, gerai išmaišius, prikimšti j mažą retos drobės maišelį, pri- 

i bulves, uždėti nuplautą viršūnę dėti jį prie dėmės ir laikyti tol, 
i ir persmeigti pagaliuku. Dėti Į kol dėmės išnyks.
* puodą su sviestu ir šutinti. Bai- i 
jgiant šutinti, užpilti rūgščios

PRAKTIŠKI PATARIMAI. 

Kaip reikia išimti dėmės iš

Morkų blynai.

Išėmimas dėmiu iš medžio.
Jeigu ant nutepto aliejiniais 

dažais daikto pasidaro baltos 
dėmės nuo drėgnumo arba karš
to vandens, ar nuo ilgo stovėji-

! Smetonos.

Aviena su kopūstais.
, Virtą avieną supiaustyti ga-(
. lėliukais, sudėti į puodą, už- mo šlapių daiktų, labai gerai iš
barstyti druskos, pipirų. Ant sivalo terpentinu, sumaišytu su
viršaus apdėti raugintų kopus- spiritu. Reikia sušlapinti me
tų. Kad nebūtų perdaug rugštu, ’džiagos gabalėlį šiame skiediny 
kopūstus reikalinga nuplauti, ir gerai nutrinti dėmių vietas, 
Uždėti nedaug taukų ir pakepti kol dėmės išnyks.

Kai iškeps, duoti į stalą su 
virtomis bulvėmis.

Riebios dėmės ant grindų.
Molį sumaišyti su vandeniu, pa- 

Padažas. Supiaustyti riekutė- įdaryti gan tirštą košę ir šita ko
mis 3—4 svogūnus, pašutinti gan storai uždėti ant riebios 
svieste kol bus visiškai minkšti, dėmės ir taip palaikyti kelias 
paskui įdėti arbatinį šaukštuką valandas. Po to nuimti molį ir 
miltų ir įpilti kelis šaukštus bu- vietą gerai numazgoti vande

niu su muilu.liono bei vandens. Pridėti drus-

Bedarbis.
Kasdien pas dirbtinės šerkšnotąjį mūrą 
Skurliuos susitraukusi stypso figūra, 
Bedaužannti koją į koją.

Tai vargšas bedarbis. Nabagas vis tiki, 
Kad jį pavadins į dirbtuvę nors sykį,
Bet užveizda jam nesumoja.

Ir vakarą liūdnas į butą jis traukia,
Kur alkanas vaikas pareinančio laukia 
Ir klausia: “Tėtyt, ar pavyko?”

Jis nieko nesako, nes ką gi sakyti,
Jei žodžiais negalima alkio maldyti, 
Kišenėje gi nei skatiko!...

Julius Janonis.

kos, pipiru ir keliatą šaukštu T . ,
i ... ‘ . it- • • *• •* Jeigu deme dar neisnvko, tairūgščios Smetonos. Užvirinti ir' 7. , , , : ’

jtą patj vadymo būdą reikia pa-
smetonos. 

pilti ant mėsos.
Prie tokios mėsos duoti virtų 

bulvių ir raugintų kopūstų bei 
agurkų.

kartoti keliatą kartų 
moliu.

su šviežiu

Plykyta piKiiavMa
duona.

rugine

| šios duonos kepimui imti ru
ginius pikliavotus miltus ir juos 
apiplikyti. Tam tikslui paimti 
pusę miltų, juos supilti į duon
kubilį ir apipilti verdančiu van
deniu. Vandens duoti tiek. kad 
duonkubilyje neliktų sausų mil
tų Plikinant miltus pridedama 
kmynų, kad duona butų aka nes-

Rašalo dėmės. Rašalo dėmes 
iš grindų ar taip medinių daik
tų gerai išima chloras. Chloro 
miltais reikia pabarstyti dėmę, 
užpilti vandens tiek, kad chlo- 

t ras sušlaptų ir palaikyti, kol ra
šalas išnyks. Po to švariai nu
mazgoti.

Pirmas pažymys tikrosios mei
lės pas gerą vyrą yra nedrąsu-

o pas moterį—drąsa.
V. Hugo.
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įvairios Žinios.____________ J
Kanibalai Esą Tikri 

“Džentelmanai.”
Australijos šiaurėj yra sa- 

kietijoj dabar yra labai blo- la vadinama Papua. Jos gy- 
ga ir ji vis eina blogyn. Visa ventojai dar laukiniai ir 
eilė reiškinių liudija, kad kanibalai, t. y., žmogėdžiai. 
Vokietija eina prie ekor.o- Bet francuzų mokslininkas 
minės katastrofos. Dabar ir karininkas Erie Biaschop 
Vokietijoj beveik nėra pa- vadina juos “tikrais džen- 
čių reikalingiausių produk- telmonais.” Jam teko gy- 
tų pardavimo vietų. Bend- venti tarp jų kelis mėne- 
rai, dabar žmonės Vokieti- sius. Jis pereitais metais iš- 
joj kalba apie maistą, kaip plaukė su savo draugu ne- 
apie kokj brangų, nepasie- dideliu laiveliu iš Australi- 
kiamą dalyką. Tai tas pri- jos tyrinėt aplinkinių salų. 
mena Rusijos bado metą. Užėjo audra ir išvarė jų lai- 
Taip žmonės tada Rusijoj velį į smiltingą Papua salos 
kalbėjo apie maistą, kaip pakraštį. Taip jiedu atsidu- 
dabar kalba Vokietijoj. rė tarp laukinių. Papua sala 

Kas seka vokiečių spau-esanti apaugusi nedideliais 
dą, tai pastebi, kad kasdien krūmokšniais, tarp kurių

VOKIETIJA EINA PRIE 
EKONOMINĖS KATAS

TROFOS.
Ekonominė padėtis Vo-

F
KELEIVIS, SO. BOSTON

Naujo Modelio Valtis.

štai kaip išrodo motoru varoma valtis, kurią Detroite pasta
tė inžinierius Evens greitųjų valčių lenktynėms. Jos greitis da 
neišbandytas, bet jos savininkas mano, kad ji bus greičiausia 
iš greičiausių yalčių.

ATVAŽIAVO “ZUIKIS” 
BE TĖVYNĖS.

Šiomis dienomis Bostono

GRAIKIJOJ PALEISTAS 
PARLAMENTAS.

Sugrįžęs į senąjį sostą

SVARBI NAUJIENA 
TU, KURIE SERGA R 

NORI PASVEIKTL
uostan atėjo iš Hamburgo Graikijos karalius Jurgis Jeigu diegliai kankina po krūtim, 
vokiečių laivas “Hagen,” pereitą sąvaitę paleido par- Emi SfelAL
kuriame rasta “zuikis,” tai lamentą ir paskelbė naujus herbs k. a. Tik k* naujai ii-

• i • i • • , rastos. Toji gyduolė gerai vet-nnkimus, kūne įvyks 2o kia. suvain ina kad ir kiečiaueioa vi

PLĖŠIKAI PAGROBĖ 
$1300.

Providence, R. I. — Tris
yra naujų įsakymų apie tai, gyvena juodi kanibalai. Jie ginkluoti plėšikai čia už
kad tam tikromis dienomis esą stambaus sudėjimo ir 
negalima su mėsa valgyti, labai raumenined. Jų rankų 
tai yra savo rūšies pasnin- muskulai išrodą kaip ka- atėmė $1,500.
kas. Čia vėl įsakymas ne- muoliai. Jie gyvena iš žve-i -----------------
skersti jaunų kiaulių per jybos ir žmonių medžioklės. M x Piinmi
žiemą, čia žinios aDie areš- Jie užpuolą ir skerdžią kai- ITlUniS IvaSOIIla.
tus už spekuliacija ir tt. ! myniškų padermių narius.

Kas pažįsta vokiečių bir- Katras turi primedžiojęs 
ža. tas pastebi, kad ten pa-daugiau galvų, tas yra skai- 
dėtis katastrofiška. Vokie-‘tomas savo padermėj “vei- 
tijos vertybiniai popieriai kėjas.”

“Bet mus jie neužkabinė
jo,” paaiškino tas francu-

puolė skolinamosios kasos 
savininkus ir sumušę juos

ANTISOVIETIŠKA KAM
PANIJA ITALIJOJE.

“Izviestija” praneša, kad .žinosi su juo. 
italų SDauda pradėjusi smar
kią antisovietišką kampani
ją. Laikraščiai esą pilni įvai
rių “ančių” apie Sovietus ir 
šaukią apie komunizmo pa
vojų Europai.

yra, pasislėpęs keleivis be 
laivakortės. Jis vadinasi 
Gotlieb Kurtz, 46 metų am
žiaus ir imigracijos dakta
rai pripažino jį esant visiš
ku bepročiu, tačiau nežino 
ką su juo daryt. Pagal įsta
tymus, jis turėtų būt depor
tuotas, bet deportuot jį nė
ra kur, nes nėra tokios vals
tybės, kuriai jis prigulėtų. 
Jis buvo gimęs Rusijoj, bet 
dabar toji vieta priklauso 
Lenkijai, gi Lenkijos pas- 
porto jis neturi. Vokietijon 
jis irgi negali grįžti, nes vo
kiečiai jo nenori. Amerikos 

i imigracijos valdininkai ke
pina atiduoti jį to laivo

Dabar buvęs parla- įuriva. Reguliuoja ir taiso

nustoja savo vertės ypatin 
gu greitumu, aukso rezervų 
Vokietijoj nėra, 
užsienyje gauti neįmanoma, stovui. “Atbulai, jie atneš- 
Niekas nenori skolinti vals- davo mums žuvies ir suslėg- 
tybei, kur viešpatauja tokia;tų tabako plytelių, kurios 
tvarka, kaip dabartinėj Vo- pas juos vartojamos pinigų 
kieti joj. ir kuri stovi prie vietoi. Su mumis jie elgėsi 
bankruto. {kaip tikri džentelmonai.

Tuo pat laiku vokiečiai (Tiesą pasakius, mes jautė- 
ginkluoiasi be paliovos. Išimės tarp jų saugiau, negu 
paskutiniuju jie išleidžia 
milionus ginklams įsigyti.
Vokiečiu vyriausybė nenori 
pasiduoti ir ginkluoja tautą 
tuo metu, kai ji badauja.
Viskas aukojama ginklavi
muisi: valstybės lėšos, ios 
maistas, pramonė, prekyba.

Žinovai stato klausimą, 
kaiD ilgai gali tęstis tokia 
padėtis? Jų nuomone, tok
sai valstybinis ūkis turi pri
vesti prie bankruto greitu 
laiku. Mat. ir vokiečių eks
portas, vienintelis jų paja
mų šaltinis, vienintelė prie
monė gauti žaliavos užsie
ny, menkėja dieną iš die
nos. Visoj eilėj valstybių 
boikotuojamos vokiečių 
prekės, ypač Jungtinėse A- 
merikos Valstijose, kur dau
gelis oficialiu asmenų, kaip 
miesto burmistrai, senato
riai ir tt. agituoja už vokie
čių orekių boikotą. Šis boi
kotas sudavė paskutinį smū
gį vokiečių eksportui, kuris

o kreditų zas Amerikos spaudos at-

Paryžiuje arba jūsų Chica
goje.”

Nukirto Galva Ko
munistų Vadui.

Pereitą sąvaitę Vokieti
jos komunistų vadui, Rudol
fui Claus’ui, Berlyne buvo

Kanadoj girdėjo radio 
programą ii Kauno.

Gruodžio 8 dieną Mont- 
reale pirmu sykiu girdėjo
me radio programą iš Kau
no. Kaip 12:30 vai. ryto už
sukom savo radio aparatą 
ant CKAC 730 kilociklių ir 
klausomės franeuziškų me- 
liodijų. Staiga išgirstame 
pranešimą, kad bus lietuvių 
kongresas iš Kauno. Taip ir 
buvo. Padainavo solo ke
lias daineles ir užtraukė 
choras. Muzikos nebuvo. 
Labai prašė, kad girdėju- 
sieji programa tolimuose 
kraštuose parašytų apie tai 
į Kauną, bet nepadavė aiš
kesnio adreso. Gal “Kelei
vio” redakcija malonėtų pa
aiškinti, kam reikėtų rašyt?

J. Žigaitis.

Nuo Red.—Galima adre
suoti taip: Lietuvos Radio-

LAIVAS SPROGO.
Californijos pakrašty pe

reitą nedėldieni sprogo ir 
tuoj nuskendo laivas “Vas- 
co de Gama.” Jo žmonės 
buvo išgelbėti.

PAJIEŠKOJIMAI

nukirsta galva. Jis buvo pa
smerktas mirti pereitą lie- fonas? Kaunas, Lithuania 
pos mėnesį uz ruošimą 
valstybės išdavimo.” Kartu 
su juo buvo pasmerktas bu
delio kirviui ir kitas komu
nistas, Albert Kayser. bu
vęs Reichstago atstovas.
Abudu nuteistieji padavė 
Hitleriui prašymą, kad jų 
pasigailėtų. Kayseriui Hit
leris pakeitė mirties bausmę 
amžinu kalėjimu, o Claus’o 
atsisakė pasigailėti.

Pajieškau dėdės Jono Žindulio. 
Kaukšiu kaimo, Kamajų vaisė., Ro
kiškio apskričio. 1827 metais gyveno 
Buenos Aires Aregentinoje. Kas ži
no kur jjs randasi, malonėkite pra
nešti, busiu dideliai dėkingas. (1)

Jos Strumskis
683 N. Main Street, Montello, Mass.

Enne Stonkiutė, pajieškau save 
brolio Niek Stonkaus, jau daugiaus 
kaip 12 metų kaip nežinau ar jis gy
vas. Jei. gyva- mielas brolį, prašau 
atišaukti, nes aš turiu svarbu dalykų. 
Ar jei kas žinot, meldžiu pranešti 
ant šio antrašo, uš kų busiu dėkinga. 
Jis išvažiavo į Minersville, Pa.

Miss Arina Star.kiutė (2)
2522 Salmon st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau Jono ir Petro Miliaus, 
Lendrinės sodos, ir švogerio Cipriono 
Bražio Rimšų sodos; visi Eržvilko 
valsčiaus, Tauragės apskričio. Mel
džiu pačių ar ka? žino pranešti po 
šiuo adresu: Zidor Milius,

HILES, WIS.

Pajieškau pusseserių BLUDŽIU- 
KIŲ Agotos ir Marės, po vyrais pra
vardžių nežinau. Agota seniau gyve
na Shenandoar. Pa. Dabar nežinau 
kur jos randa.:. Kurie žinote, mel
džiu pranešt, už ką busiu labai dė
kingas. Antanas Gustaitis (2) 

412 E. 13th st., Georgetown, III.

APSIVEDIMAI.

D-rei Baltrušaitienei su
tiktuvės.

Pittsburgho Lietuvių Mo
kslo Draugija, Aviacijos 
Komitetas ir SLA. 3-čias 
apskritis 22 gruodžio buvo 
surengę sutiktuves d-rei
Baltrušaitienei, kuri daly- Pajieškau an-iveoimui merginos,

nuo 21 m. iki 28 m., kuri gražiai at- vavo pasaulio lietuvių kOn-iro<jyįų jr 5uty protinga. Aš esu vai-

BUČERNĖ IR GROSERNĖ 
PARSIDUODA.

Lawrence, Lietuvių apielinkėje. 
Biznis gerai išdirbtas. Parduodu pi
giai. nes turiu kitų biznį. Patys žino-

ir Šiaip sumažėjo, nes visos te iš laikraščių, kad Lawrence fabn- 
• kai dirba 3 atmainoms, tai ir biz

niams gerai. Storas randasi ant kam
po Wa’nut ir Myrtle Street. Kreipki
tės pas J. K_ (3)

127 Myrtle Street, La»rence. Mass.

valstvbės dabar kuo mažiau 
įleidžia prekių.

ATSISTATYDINO KU
BOS PREZIDENTAS.
Šiomis dienomis pasitrau

kė nuo vietos Kubos prezi
dentas Mendieta. Tenai 
tebeina revoliucija. Darbi-

NUPIGINTOS KNYGOS.
2 knygos apdarytos į vienų. 226 

puslapiai, kaina §1.OO. Yra 56 naujos 
dainos ir 56 senoviškų dainų. Kas 
prisius vienų dolerį, tam prisiųsiu 

Spėjimai 
Apie Či

,1 „ minėtą knygų ir pridėsiu 
u<4 Laimės ir Planetos už 20c.

gonus 10c. Arba Kazyros už 25c..
ninksii nnvi Sapnų knygelę už 25c.ninkai non visai nusiKiaiyiij Kurie nori tik dainy> ui abi dainų 
nuo Amerikos kapitalo jun- knygeles po 56 dainas kožna.' bet
go ir negali pakęsti vaMžio-^V^*' ir
je to kapitalo bernu. Tas nupiginimas tik per 1 mėnesį.

* ! Rašykite adresų sekančiai:
---------------------- P. MIKALAUSKAS.

REZIGNAVO ČEKOSLO
VAKIJOS PREZIDEN

TAS.
Vėliausios žinios sako, 

kad Čekoslovakijos prezi-1 
dentas Massaryk jau pada-Į 
vė rezignaciją. Jis turi jau, 
daugiau kaip 80 metų am-, 
žiaus.

KUNIGO PATI GAVO 
KALĖJIMO.

Žinomo evangelisto kun^ 
Hayes’o žmona buvo nutei-' 
sta dviem mėnesiams kalė
jimo užtai, kad girta būda-' 
ma važiavo automobilium 
ir suvažinėjo žmogų. Jos 
vyras dabartiniu laiku sako 
pamokslus Connecticut val
stijoj’.

—O t ?

grėsė ir tik šiomis dienomis 
parvažiavo iš Lietuvos. Su
tiktuvės įvyko LMD. salėj,

sausio._____ _____„ „____, . , . _, . 1 , , išvaro gesus, stabdo ski
mentus paleistas dėl to, kad kratine ir šonuose.-valo knrojfc
valdžia mano, jog jis neati- d? ?*lv<>s skaudėjimų ir gaivos »rai- 
.., . ~ a J girną. Reguliuoja šlapumų, gelbsti
tlKO Visuomenes nuotaikai, gerai dėl inkstų /ligų ir strėnų skaa-

______________ įdėjimo. Padaryta iš daržovių ir žolMĮ,
, ... . __r neprilyginamai geresnė už visas ki-

OhlO Valstijoj, Wamer tas arbatas. Ji padarys tokj darbų,
Collieries anglių kasykloj i- Hok-° kit,a- s>'dl?o?ė iki. . . ® J J c darė. Garantija: pinigus sugrųzios-
vyko dujų sprogimas ir UZ- me, jeięu jums nepages. Be to, ji 
miNP 4 an jyKo labai pigiai kainuoja, tiktai 25c. utmuse 4 UngllUKUSlUS. jĮ pakelį. Penki pakeliai už 1 dolerį, ar-
* -------------------- ba 12 pakelių už du doleriu. Pakeliai

vidutiniško didumo. Už 25c. galit pa- KeiKailTlffa lUOJttUS sidaryt geriausiu gyduolių dvi kvor
tas ir daugiau. Taipgi turiu labai ge
rų vaistų nuo Reumatizmo, Neural
gijos, Nervų-Išgasčio. Pasiunčiama 
per paštų visur. Į Kanadą pasiunčia
mi- 5 pakelius už §1.25. Pinigus ma
lonėkite pasiųsti iš kalno. Adresuo
kite taip:

KAZELL S BOTAN1CAL CO, - 
Botame Druggists 

26 W. BROADWAY,
SOUTH BOSTON, MASS.

500 Vyrų ir Moterų, kurie pardavi- 
. i .... ... nėtų ir garsintų PALANGOS TRE-! kompanijai ir tegul ji sau i jų devynerių ir daugelį kitokių 

gyduolių. Garantuojam dideles pa
sekmes agentams. Rašykite tuojaus, 

DEKEN’S OINTMENT CO.,
P. O. Box 352, 

HARTFORD, CONN.
“ISPANIJOS LENINAS 

IŠTEISINTAS.
Ispanijos socialistų lydė- į 

ris Largo Kabalero, kurį čia; 
vanino “Ispanijos Leninu,” j 
buvo kaltinamas ginkluoto; 
sukilimo organizavimu.

Ispanijos teismas išteisi 
no Largo Kabalero.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

kinas pusėtinai atrodantis. Mergina, 
kuri mylėtų linksmai gyventi ir turėt 
gerų vyrų, prašau atsišaukti. Aš ga
liu apsigyvent Kanadoj arba U. S. A. 

. jo a j. tv r n. i Laiškus prašau rašyt lietuviškai ar-142 Orr st. Buvo prakalbų,1 ba angliškai. <2>
muzikos ir vakarienė. J T- H- M » _115 ^ordtn str?.et’

S. Bakanas._____________________________
----------------------------------------------------Į Noriu susipažinti su gražia mergi-

na arba su jauna be vaikų našle r.uoDlbllja A ūmasKUOta. 28 iki 36 metų: pageidaujama kad 
ra rtri iTn<5-in,°k®tų gerai angliškai kalbėti. Aš 
is bibluus: „„„ vajjjjnas> gerai atrodau, prasila-YRA PARODYTA

Kad Biblijos pareiškimai yra prie
šingi vienas kitam.

Kad Dievas gundė kariauti, žudyti 
žmones, platinti nemoralybę.

Dešimts Dievo prisakymų užtvir
tinti burtininkės Ulda.

Biblijos Dievas atnešė pagiežų, 
skurdą, neapykantą šeimoj, terorų 
tarp žmonių ir tautų.

Iš kitų biblijų yra darodyta,
buvo 38 Dievo sūnus.

Katalikai pasivogė rąžančių nuo
pagonų, dabar juos vadina bedieviais. 
Ir daug kitų darodynių.

Pagelbėkit išleisti šią knygą. Pri
sidėjusių vardai bus atspausti knygo
je. Kaina 1 doleris. Apdaryta. Knyga 
spaudoje. (-)

T. J. KUČINSKAS,
751 W. 35-th Street. 

CHICAGO, ILL.

esu
vinęs ir pasiturintis apie 37 metu. ( 

F. Fij iandermen,
2547 W. 51 Street. Chicago, 111.

Reikalingas Žmogus
Už dženitorių, kuris mokėtų pentyt. 
Namas 15 familijų. Duodu valgį, rui
mų ir 15 dol. į mėnesį. (2)

kad A. PETERS, 1001 Eastern Parkway,
Brooklyn, N. Y.

KALENDORIŲ IR 
PAVEIKSLŲ

KATALOGAS 1936 M. 
SIUNČIAMAS DYKAI 

Parašykite paprašydami pas— i
JONAS KERDIEJUS 

i 652 Broadway, So. Boston, Mass.'

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

GEO.
BENDOKA1TI8

W*»erhury. Caaa. 
520 WiUon Su

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 pasakys 
jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimes 
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:

248 W. Fourth St-. So. Boston. Mass

Kalėdoms .1

HARVARD BREWING CO.
Boston 

Per. S-8
lameli

Mas*. Lic. .M-j
Wnrre»ter 

Mas*. Per. S-6

TURIU BIZNĮ GERĄ.
DEGTINIŲ, VYNO. ALAUS. 

Pajieškau partnerio neženoto, ku
ris turi '§700 “c -sh." vienam per sun
ku. Parašykite laišką arba atvažiuo
kite. JOS. MAČIULIS. (2)

I 3363 Michigan Avė..
DETROIT. MICH.

i Farm* Ant Pardavimo.
j 175 akeriai gi ros žemės kur auga 
visokie derliai; 10 akerių miško, 25 
akeriai ganyklos, sodas, 5 kambarių 
namas, garadžiu . didelė barnė. grū
dams sandėlis, 3 karvės, l telyčia, 2 
mulai, 1 arklys, ii avių. Kiaulių tvar
tas. 1 kiaulė. 1 raišas; 2 vištininkai 
ir 50 vištų. Traktorius, žagrė, ir kiti 
farmos įrankiai, šių metų komai ir 
šieną-. Viskas jž $2,800. Įmokėti 
§1,800. Turiu pa duot. esu našlė. (2)

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

Ką reiškia meilė ir iš kur ji parei
na?

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžiu barstymas jauniems ant gai
vu? “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 Įdomių informacijų.

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

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi 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 žmonią veislės pagerinimą.

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt 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 puslapių, stip
riais audimo apdarais, aukso raidė

M

SIENINIAI
KALENDORIAI

1936 METAMS.
Užlaikau daug visokių rūšių ir vi

sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarei ie su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų pardavi
nėt pavieniais, g-ros išlygos. Turime 
ir Dariaus-Girėn- Kalendorių su jų 
aerop'anu. Prisiu iriame į namus kas 
pareikalauja. J. GII.EVIČICS, (-)

73 Hari Ford Avė..
NEW BRI1A1N, CONN.

IL'  l

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 
Wc41so “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 
“Sexuai 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.

Užsisakyk it “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
253 Broadway,

F

South Boston, Mass.
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Ptttsburgh’o Tautininkų-SandariečiiĮ Prakalbose 
Triukšmas; Publika Prispyrė Kalbėtojus Teisintis.!

AB MATtT TOKIĄ STONĄ?

Pivarono “raportas,” Kar-

tenio kalba baigėsi aumi-

Gruodžio 8 d. Pittsburgho 
sandariečiai-tautininkai bu-

Rimšos vardą,, Aušros var-istams ir kitokiems išga- 
dą ir aušrininkus, visai nie-1 moms tenai esą negerai,
ko daugiau apie juos nepa- kad jie negalį savo griovi- ___ _ ___
aiškindamas. Tad aš visai mo darbo varyti ir žmones I VairJT 
negalėjau susivokti, ką Pi-i 'buntavoti.” (Ar buvę Ue- prea^entus/’Rai^nis pir- 

varonas norėjo apie meni- tuvos prezidentaii ii'premje- miausiai kalba ir visoj savo 
pasakyti. Išrodė,|rai, kurie jteike Smetonai įkalboje kartoja vis “lietu-

Peretatomas adv. Raste
nis ir užrekomenduojamas,

vo surentė LMD svetainei ninkus pasakyti. Išrodė,Irai, kurie įteikė Smetonai _____ ~ ___„
prakalbafpUkataosTbuvo^3'1 pats kal^tojas neži- protestą dž! t° d.^atlS<®’ vystč” ir “lietuvystė,’’ tar- 

garsinta, kad bus “pnmeši--aip^ komunistai . Z.) tum jis čia kalbėtų kokiems
maa apie lietuvių pasaulinį P“? AP*« Upninkų rireiką. vokiečiams ar žydams, no-
Pittebuigfro lSviųdŠh yi’^da^in^1-ir ukini?k* , Apie ūkininkų streiką ar- žodį^arti**

<n afcdnvafi n P Pivaro- Pasakė, kad jam lankan- Į oa “maištą ’ Clevelando Ka-1 
nas, “Dirvos”P'redaktorius| -i?s,LietJu.voje 1»27 m., ūki- aukas nušnekėjo taip:

K “.................... ..
“įžymus
Kadas Raginis ' I į.auar gi esą ukiihiiku^ ku- j -geriausia žinąs

Nore prakalbos buvo
na plačiai garsintos plaka-] , nof a . .
taia ir rvr radin nnbliknai 3metonos valdžia esanti la-1vokiečiai žmones suuuiiu*-,i: clrolKA Tb- VurliVVa 1» lX ne^erdauriat^a l 5ai eera ūkininkams; iš vai-Loję,” o “bolševikai” sukėlę lf

Susirinkamą atidarė p. J. iždo J>. mokanti ūki- riaušes. (O Smetonos vai- f^emokratinę lietuvystę,"
Virbickas, minešdamas kas ankams 02 )« produktus džia sako, kad tas nausesl ' ~7 uevuvys^.
kSbfe i^udTkl lW brangiau, negu pati sukurstę liaudininkai su Žmonės klausom ir nega
Kaiues ir apie aą. | iama tuog produktus užsie- krikščionimis.—Zee.) B* suprasta, kaip galima šu

lui parduodama. Tik Piva- Žemaitijoj streikų nebu-l4“5^ Kudirkos “lĮetu- 
°?a5. “Paaiškino, iš kur Yę. Kodėl? Aišku: vokiečiai P'8^,, »u Smetonos ‘lietu- 

valdzia ima tuos pinigus. Lalėję per Nemuną per- R8“"... ?ar“na Kar
toka už kristi S žemaičiu nė JSe- Ipavtčius. 0 juk Karpiukas

išmokvti tą

Toliau Rastenis pradeda

Stirnų yra visokių veislių, di
delių ir mažų; bet šitokios, kaip] 
šitas vyras laiko, turbut niekas] 
iš musų skaitytojų da nematė.] 
Ji mažesnė už žmogaus ranką ir] 
vadinasi pelinė stirna. Ji buvo] 
sugauta pietų Amerikos kalnuo-] 
se ir atvežta Į New Yorko žvė-Į 

ryną.

LINKĖJIMAI SU KALĖDOMS IR NAUJAIS METAIS 
Viii«— Draugams Lietuviams Linki

Kada Aplankysite Bostono Marketus 
Užeikit į Žinomą Lietuvišką Užeigą

UNION TAVERN
Gerisasta Raita Gėriui.

22 Vaisa Street, Boston, Mas*.

A. J. KUPSTIS

332 W. Brandway. South Boston.

YANUSIO MARKETAS
Puikiausios Degtinės, Vyno ir Alaus 

| Visokios Mėsos ir Vištienos Šventėm
D ir V. 6-th Sts, South 

Tel. SOU-th Boston 3645

Širdingi Linkėjimai nuo

BOSTON REALTY TRUST
SEAL ESTATE—APDRAUDA 

317 E ir Breadvay So. Bostone.

Linksmiausių švenčių Linki
CLOCK TAVERN

Juozas Šarkinas ir Petras Ivananakas 
Savininkai.

342 Bronduay. South

KAHN’S MARKET
Puikios Degtinės, Vyno ir Alaus.

Dykai Pristatome.
153 Broadsay. South

Tei. SOU-th Boston 1493

SULLIVANO LIKERIŲ KRAUTUVE
PROSPERITY MARKETE

BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Pirmiausia buvo pakvies
tas kalbėti p. Pivaronas,., . . . . .
kaip vietos draugija atsto- H“^. tolP gerai moka

varonas sugryzęs iš Lietu
vos nepergeriausia jaučiasi, 
ir jisai nežinąs kodėl, nes 
visi kiti gryžę iš Lietuvos vi
sada gerai jaučiasi Pivaro-
ro “prastas jautimasis” gry-. --------------------------------------
sus iš Lietuvos gal busiąs iš],^ur. nesakęs, jog, Smetona|tyti pieną ir net vežamas

Užsigina nesakęs, kad Sme-į 
tona bus nuverstas.

Kalbėtojas viešai užsigy-

išgirdę, kad Suvalkijoj vo
kiečiai “buntavoja” ūkinin
kus, irgi nuvažiavo Suvalki-. . ...
;on ir pradėjo maištą kelti,

kas nenusilenkia Smetonai, 
o Rastenis bando dankstyti 
tą smurtą Dr. Kudirkos dev

Turbut neklysiu pasakęs, 
kad p. Rastenis, nors jis ir

il5ire dėl to,”w“jiaiWo|btas nuverstas. Tai esą tikltdaules skerstti ’
puolamas komunistų kalbė- laikraščių korespondentų Tada Lietuvos valdžia, dentus, aminai yeidmai
tojų ir atakuojamas, per jų I prasimanymas. Smetona e-hca(Į apginus gerus lietuvius I niauJa- 
laikraščius, kad nesilaikėbąs labai geras ir JĮ gen lie- ūkininkus (streiklaužius.— | Prasideda audra 
draugijų instrukcijų, duotųk11^/ P kurie Smeto-Į^ec.) nuo “vokiečių” ir Į Pabaigus Rasteniui kal- 
jam renkant jį į tą kongre- n3 kritikuoja, tai tie ęsąpbolševikų,” pasiuntė poli-|bėti, prakalbų vedėjas p. J.

•prasta žmonės. Ypač laik-Lįją ir. kariuomenę. Bet Į Virbickas, turbut visai nie- 
Pradėdamas kalbėti, Pi- Įyascpi korespondentus is-j “bolševikai” pasikavoję, tai [ko nenujausdamas, pareiš- 

varonas pareiškė niekad |*5ar^1’ kad negerai aprašą ].Terojį valdžia, nesurasda-Įio^ kad S. Bakanas turi bal- 
tiiekam nepataikavęs, tai ir 13°> P- “ . ą8- , kaltininkų, pradėjo žau-La į. gpfi klausimą
dabar niekam nepataikau-i 318 taikė suvį Kelei-Myt nekaltus ūkininkus iriKyrpmir ; u:
siąs. Pasisako parvežęs svei-pi°” reporteriui. Tatgi aš si] keliatą jų nušovė. Pašėlęs ] Bakams sake, kad Kar- 
ldnimų nuo Lietuvos liaudi-|Kart3 mėginau pasiprovyt [valdžios gerumas! Įpins tvirtino, jog Smetonos
ninku, Šleževičiaus, Bort- ir.Parasyti taip, kaip jis kai-1

nė, kad jisai niekad ir nie-|Dįaustyti javų maišus, lais-

Pauleka duoda “pipirų” 
karpiui dėl niekinimo lakū

no Vaitkaus ir antrojo skri- j 
dimo, primindamas jam, 
tad Vaitkų visa Lietuva! 
aip iškilmingai priėmė, o 
karpius per savo “Dirvą” 

taip negražiai jį šmeižė. Ar 
ai nesarmata Karpiui? Pu
blika karštai ploja dėdei 
Paulekul Karpius bandot 
nevykusiai aiškintis. Virbic
kas, bijodamas kad kas blo-l 
ro neatsitiktų su tais jo kai* 
lėto jais, nori baigti vakarą 

ir klausia publikos, kas no-j

PUIKUS GĖRIMAI ŠVENTĖMS!
TIKRA LIETUVOS VALSTYBINĖ—IŠ KAUNO. 
Coknial Heose STRAIGHT Rye Whiskey 89c. pilna kvorta. 
NarraganBett Spėriai 90 proof Straight Rye Whiskey $1.09 
Prosperity 4xxxx 100 pntof—Straight Rye Whiskey

Pilna kvorta $U9. Sampelio pante 79c.
SoUivaa’s Private Stock 1 metų sena, pilna kvorta .. $1.49 
STRAIGHT RYE WH1SKEY—1 met. 2 au sena.. kv. $1.25
BRANDY $1.49 * -« 95c

PUIKUS RUM’AS Pilna kv.rta »1.23
A - PYTO A t

W17fęi^FV TIKRA RUGINĖTJ 90 PROOF
Pilnas Galionas $3.90 Pusė Galiono $1.95

VARSITY GIN $1.15 kvorta. 65c. pante
GINSIC GIN didelė bonka 99c
SKANIAUSIAS VYNAS Gal. 95c—$1.29—$1.59—$1.90 

Pusę Galiono 89c. Kvorta nne 50c. iki $1.00. 
NOBIUTY VYNAS 3 didelės benkos už $1.00
ALUS—Ozferd ar Finnegan EKus—4 bk. 25c. Reisas $1.60 

Taipgi Lietuviškas Urano Elius 
DYKAI PRISTATYMAS. TeL SOU-th Boston 9772ri, kad vakaras butų baig-,, __ _

tas, pakeltų rankas. PakįlaĮt 2^5 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS, 

tik 3 -rankos.

są-

kevičienės ir kitų. pėjo, apleisdamas tik jo že-
Pasako, kad kongresą ati-lp^ičiavimą, kaip “važiu-

Vlaręs Smetona ir kad Sme-|lamj <Įu5?m ir a?.ne" 
tona pasakęs jausmingą zeniaitiskos tarmės zmo- 
prakalbą. Toliau p. Pivaro-Įvas-
ras paskaitė kongreso pri-| Kalba “Dirvos” redakto- 
imtas rezoliucijas ir klau
sia publikos, ar ji norėtų 
girdėti visus kongreso nuta
rimus? Jei norėtų, tai jis tu
rėtų skaityti iš rašto. Pasi

valdžia esanti “žmonių val
džia,” taigi ar negalėtų jis 
paaiškinti, kas Smetonos 

Išgyręs Smetonos valdžią I valdžią rinko ir kada bus 
ir “išaiškinęs” ūkininkų!kiti rinkimai?
streiką “Dirvos” Kaziukas] Karpius atsako, kad jis 
pradėjo sakyti tikrai hitle-Į “nesuprantąs,” ko Bakanaš 
rišką prakalbą ir agituoti norįs statydamas tokį klau-

„ ... .mušt komunistus. Mat, jam Išimą. Ar norima diskusijų,
Pivaronui pabaigus savo nepatinka komunistų L/g*

Kalbą, buvo perstatytas heiegatai, gryžę iš to “kon-Į Bakanas vėl pakartoja

Ragina prie fašistų po-

rius Kaziukas.

“Dirvos” redaktorius, kaip greso.
girsta balsas, rodos, Kar- ‘žymus veitejas ir kongre- didžią. 

____ ji___ _i_____ is_ t* I tik mpkn np-l ▼ • •piaus, kad nereikia skaityti. ’°. delegatas, tik nieko ne 
Tada p. Pivaronas padeda pnamuita apie tą medali
savo raštą į šalį ir pradeda J1S ?meton.°J > '
pasakoti iš atminties, kasl a Publika vistiek
tik jam galvon ateina.

Pivaronas papasakojo, 
kad kongreso delegatai bu
vę šauniai priimti, visur ap- 
vežioti, viskas jiems paro
dyta.

žiuri, ar Karpius turi prisi
kabinęs medalį, ar ne. Bet 
neturėjo.

Karpius pradėjo su “bro
liai ir seseris pittsburghie- 
*iai,” taip greitai žodžius 
berdamas, kaip davatka 
“sveikamarija” kalbėdama.

Jie buvę nuvežti ir į ka-P^8 pareiškė, kad Pivaronas 
riuomenės* stovyklas ir ma- aI»e viska pasakęs gerai, tai 
tę, “kokia gera Lietuvos ka-b18 (Karpius) tik dapildy- 
riuomenė.” Kalbėtojas sa- IsĮąs PiyBrono raportą ir pa
ko: “Mes esam daug girdė- j aiškinsiąs, ko Pivaronas sa 
ję apie. Rusijos ^okus irpo raporte nepasakęs

i

•ES.tSTnS: GAUNAMOS HUTGOS “KELEIVIO”
da sakyt prakalbą. Publika ' KNYGYNE,
karštai ploja. Mažukna pa*

|3«s ir StraHpaabL Šioj knygoj
ė A 23 grafioi etUa, dangybč stnri. 

AU1*"[Lriis. AM dalįs vienoje knygoje. juoki), ir tu Puikiai iliustruota, 
tymo pne smurto. Pasmer-jPsL1274. 6rai«s tvirti apdarai 316.00 95 pus. ,
kė ir Rastenio kalbą dėl]LM_Ttt Bodas Umnkti AagfiikaL— Nam< Daktaras, parašė Dr. A. J. Ea> 
maišymo SLA. reikalų šiose
prakalbose, kur jiems visai I ^T^pranumS, SkadSkiek^e? ceptais, aiškiausi nurodymai kokius

ne vieta. Mažukna sako, kad h“ ««k »*mokt kalbėt aneHš- "-~*-
’ ‘kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 

bet ėieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo Jiaiksnt, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvės, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas knaufin ir tt. Su fone- 
tMku ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St Miehelsonas. Pusi. 95.............. SSe.

peikia Smetonos [savo klausimą ir reikalauja 
|iš Karpiaus atsakymo. Ma-

Ir Įsikarščiavęs jis kad Rydamas, kad negalės išsi 
pradės rėkti, kad reikia ko-Įsukti, Karpius pradeda aiš 
munistus vyti laukan iš vi-[kinti apie Smetonos vai 
sur ir neįsileisti nei į šią sve- Jdžioe “išrinkimą.” Jis pa- 
tainę, mesti juos laukan ir I sako atvirai, kad Smetonos 
švilpti nuo pagrindų! Visi [valdžią kariuomenė pasta- 
“geri lietuviai” turį saugo- Į čiusi, tai esą taip kaip ir 
tis komunistų kaip “paviete Į “žmonių išrmkta.” 
rėš.” Ir tikras Hitlerio agen-J Girdi Bandininkai ir so- 
tas turbut negalėtų chuliga- ] cialdemokratai Lietuvą bu- 
niškiau nurėkti. Tai toks]vo “pardavę vokiečiams ir 
buvo Pivarono raporto “da- bolševikams,” ir jei Smeto- 

‘ pildymas.” Įna nebūtų buvęs pastatytas
Troški atmosfera ir tyla P valdžią, Lietuva butų “pra-

priei ,Udr*' raginu balsas iš publi-

Karpiui pabaigus kalbėti, Grinius buvo
S. Bakanas pasipraso balso [ “pardavikas?” Karpius įsi-

SLA. reikalų maišymas su 
politika yra labai blogas 
dalykas. Jo kalba lyg ir iš
sklaidė tą troškią atmosfe
rą, kurią buvo sugadinę sa
vo fašistiškais išsišokimais 
“Dirvos” redaktorėlis Kar
piukas.

Po prakalbų teko girdėti, 
kaip daininikas 
dėkojo Mažuknai, kad šis 
išgelbėjo situaciją. Jei ne 
Mažukna, tai kažin kas bu
tų atsitikę tiems “tautiš
kiems” kalbėtojams.

Dabar gal ir Smetonos 
“kavalierius” Karpius su
pras, kad jis nepažįsta lie
tuvių dvasios. Lietuviai yra 
demokratiškai nusistatę ir 
nemėgsta fašistinių prakal
bų. Ypač jie negali pakęsti 
niekinimo Lietuvos kov 
jų už laisvę ir demokratiją

vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mą Daktaras yra viena iš reikalin
giausią knygą kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtam 

anie 300 pulsapią. 
.................................... $166

Etnologija arba istorija apie žemės 
hgal Dr. H. Haberiandg, 

parašė Šernas. So paveikslėliais. Ap
rašo apie visas mošų pasaulio žmonti) 
tentas, veisles arba rarna. T ra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi- 

Olšauskasl“»°, nu pasi 667, Gražiuose au-
•dirao apdaruose ........................... $4.66

Amžinos Dainos. Šioj knygutėj tal
pa 44 geriausiu Jovaro dainų. Jos 

tinka deklamacijoms 'r dainavimui,
kaip namie, tap ir susirinkimuose. 
Pusi. S2 ............................................lis.

ir DeUauueijes. Koja kny 
gpj telpa daugybė naujų, labai gra-

ita ir jMk^gg monologu ir delsiama- 
;dA Visokios temos: darbininkiškos, 
ravotiodonierižkos, tautiškos, hamo- 
ristiikos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso- 

apvaikšėiojimams, baliams, 
koncertams ir tt Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1914 m.............. SSe.
Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers

ta į visas kalbas, todėl kad yra gra- 
įžiai aprašyta apie Rym*. Lietuviškas 

" sas yra lengvas ir gražus. Chi-
111. 1909, posL 432. Drūtai 

........................................ $2.60
lakviricija. Parašė N. Gusev. Puiki 

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

Kokias Dievus Žmonės Garbias 
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės laidai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rąi, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tis 
dievai va&nosi, kar jis gyveno ir ko
kias jis santikius su žmonėmis turėjo. 
Knyga stambi ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimą isterija. $1.06 
Drūtuose audimo apdaruose .... $1J6

angiiškai-lietu visko*
(Dalis II). Sutaisė Antana* Lafia.

čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Chicago, 1916 m. 
Puslapių 835.................... ..............$8.66

Lytiškos Liga* ir taip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kabią...................................... ..

kokie jie būdavo smarkus Na, ir prasidėjo tas “da- Įir pareiškia, kad jis norėtų Į karščiavęs atkerta, kad ir 
ir narsus. Lietuva irgi turi pildymas.” Pradėjo girti tam kalbėtojui pastatyti ke- Grinius buvęs pa’rdavikas. 
tokios smarkios kariuome- j Smetonos diktatūrą, kad liatą klausimi}. Ponas Vir-]png1-girptn balsai iš publi- 
nėa, kaip kazokai.” viskas esą labai gerai. Gera bickas, kaip prakalbų vedė- kog “mehiOTi.” “meluoti.”

tvarka Lietuvoje tik nuo ta- jas, pareiškia, kad galima “Tryplnono m te oublika visa
_ .. ............................................. ,1a PKa8idžj}lsi.> kaį,Smeto-,buB» klausimus statyti, tikLukjla ant kojų pasipikti-
Kalbėtojas prieina ir pne na likęs “išrinktas” prezi- prašo palaukti pakol via nug Karpiaus niekinimai® 

tos nelaimingos Pittsburgho Kentu (tik nepasakė, kas jį kalbėtojai pabaigs savo kai- liaudininkų ir socialdemo- 
draugijų priimtos irjam}-l“nnko”). Pirm Smetonos bas. Be to, busią ir dainų, kratų.
teiktos nuvežti rezoliucijos Į Lietuvoj nebuvę gerai. Lie-! J. Olšauskas ir M. Virbic-Į Salėj didžiausias triukš- 
į kongresą, šiame klausime tuvos valdžion buvę prilin- kaitė sudainavo keliatą dai- mas u- užimąs1 Karpius ir

»e-k Sf!3“ ^sy>Kir d? r80.^. “.-eSe™ atmosfera svetainėj Rastenis mrigandg prade-
plačiai aiškina, kae atntako yių, grįžusių is Rusijos ir iš nejauki dėl Karpiuko kai- Lja drebčti, kad įniršusi pu- 
su ta rezoliucija. kitur visokių išgamų, bos. Netik dėl jo skelbiamo blika jų nepradėtų linčiuoti

Pasisako, kad jisai nuve- (Smetona irgi yra buvęs Ru- smurto pnes komunistus,1

Kalendorius
Gatavas.

“Keleivio” 
1936 metams

Kalendorius, 
jau gatavas, j

Parai P. Bart vertė 
Dr. A Bseevičia. Knyga su daugeliu 

I paveikslų, Žavių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istorijų. Chi- 

Įcago, QL 190$, pusL 209. Gražiuo- 
o apdaruose.............

Piršlys Sovadžiotoias, Vieno 
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja t 
moterys ir 6 vyrai.
Kunigą Italė. Vieno veiksmo Komo-

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrui ir

Abu vsikalėita vienoje 
ėję. Kaina...........................26c.

Tikėji

i audimo i $1A6

^Lapeliai ii proletariškos filosofijos.
Jis susideda iš 96 puslapiui įvairiausias nuotikiui

nių, St$ti8tlkų, visokių pa-1 Kainuojamą. Medega imta iš Greilicho 
mokinimų ir patarimų. Gau-r*™48 
šiai iliustruotas ir gražiai

us, tai perskaityk 
labai'

Z. Aleksa. So. Boatoe,
Istorija. Pagal

lboe D. Su

a Istorija. Parašė P. D. 
tepie de la Sausaye, Teologijos pro

fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lsu-
Knyga Odelio formato, 1086 
augybe paveikslų visokių tikėjimų

homisija padarius su ja, jis tuviai” išstumti iš valdžios Vaitkų ir “Lituanieą H. 
nežinąs. Ir jisai dėl tos re-1 ir Lietuvą valdą “tikri tėvy- žmonės tačiau džentelmo- 
zoliucijos esąs bereikalin- Įnainiai.
g&i puolamas. Dabartinė Lietuvos val-

Pittsburgho draugijų de- džia esanti “žmonių val- 
logatas užsiminė ir apie me- džia” ir Lietuvos žmonės ja 
nktin^us, suminėd a m a s {esą patenkinti. Tik komuni-

“Naajoji BangcT
nai ir užsilaiko ramiai, lauk-] i»na du tara per mėnesį. Lai-

8L^vl3S5S

galės pastatyti jam klausi-lse ir Kaaataj* kainuoja 1 doleri*, 
mų. Tai buvo tyla prieš aud- Į Jį A
F%* | MoSfiVimfo.^RVGUAY.

padarytas. Prašome UŽsisa-lpavįįkSS’senoviškųSanų irB-kiaia 
kyti tuojau. Kaina “Kelei-l»P*lvoot«“ grąžtas žemuptaa. 
vio” skaitytojams 25c. Kas
“Keleivio” neskaito, tiems!

50 centų.
Tiems, kurie jau užsisakė, j 

Kalendorius tuoj bus išsiun-, 
tinėtas.

j Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2.60

“Satomėja”, arba taip buvo nukirsta 
6r. Jonui galva. Drama vis narni 

tiri*, parašyta garsaus anglų rašti-
Vertėtų kiekvienam par-

kis. 
su dai 
dievų, 
šventinyči 
darais. 
Kaina

relikvijų, bažnyčių, 
ir tt. Gražiais tvirtais ap-

1914, pust 1086.
...........................$7-66

žinynas. Knyga žinių iš mitologu**, 
buferijca, etnografijos, geografijos,

ssr _ . 
ir kitų mokslų bei jų šalių; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatų, bo
dus gydymosi, vaistas, įvairių nuro
dymu amatninkams, ūkininkams, 
žininkams, šeimininkam* ir kiti 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukia 
Chicago, m. 1911 m., puslapi; 891 
Apdaryta .......................... .. $$$6

—Už visus didžiausis, už vi-| 
sus aukščiausia, kada tik 
na, visada verkia. Kas tai?

—Debesis.

Mat Aiškiai

comedija. Perstatymui reiki* 
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo- 

ažima apie 2 valanda*. .. 25c.

ir
ir

Lietuva U Artimee Pra- 
Knygutė* įtalpa susideda II 

sekančių dalių: (1) Giria ir matarų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų Ir vy
rų šventės; (S) Lietuviai Keta ta
niam; (4) Pukutiniai lietuvių ta
vai Parašė Z. Aleksa So. Boston, 
1912 na, puti. $2...........................16c

“KELEIVIS”

So. Boston, Maat,
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
Edisono Našlė Ištekėjo.

RASTA VĖL ĮDOMIŲ SENOSIOS LIE
TUVOS LIEKANŲ.

Lietuvos senovės tyrinę-1 apkalta geležimi, o netolie- 
jimo intensyvus darbas bu-Įse buvo aptikta briedžio ra- 
vo pradėtas tik nepriklau
somybę atgavus. Pasirodo, 
kad senovei pažinti esama 
labai daug medžiagos. Sen
kapiai, piliakalniai, pilių 
liekanos — viskas buvo ne
ištirta. Dabar Lietuvos se
novės tyrinėtojai dirba net 
išsijuosę.

Skaitytojai jau buvo su
pažindinti su Apuolės, Im- 
pilties, Velykuškių piliakal
nių tyrinėjimais. Yra girdė
ję ir apie senosios Lietuvos 
tvirtoves, pilis. Pasirodo, 
kad tų pilių butą daug dau
giau, negu ligšiol buvo ma
noma. Šiomis štai dienomis 

rasta nauja pilis.
Ir tai |rodo, kad anksčiau 

pareikštas tvirtinimas yra 
visai teisingas.

Ši naujoji pilis užtikta ant 
Nemuno kranto, Kačergy- 
nės miške, bekasant žvyrą.
Giliai žemėje buvo rasta 
muro siena ir laiptai. Siena 
yra metro storumo, sumišy
ta iš didelių raudonų plytų 
su kalkėmis. Iš visko maty
ti, kad tai butą stipraus pa
stato, pilies, kurioje seno
sios Lietuvos šios vietos gy
ventojai atremdinėjo kry
žiuočių puolimus. Pastebė
tina, kad apie tai, jog Ka- 
čergynėje butą pilies, ligi 
šiol niekas net nesapnavo ir 
radinys nustebino visus Lie
tuvos senovės tyrinėtojus.
Dabar ši vieta yra saugoja
ma. Pilies liekanos smul
kiau ištirtos bus sekančiais 
metais. • —

Šiomis dienomis buvo su
rasta ir
teaiauria Perkūno stovyla.

Senovės lietuviai turėjo 
dievų keliatą, kurių vyriau
sias buvo Perkūnas. J| laikė 
pasaulio viešpačiu ir jam 
meldėsi. Senovės tyrinėto
jai jieškojo šio dievo stovy- 
lų, nes yra žinių, kad musų 
protėviai jų turėjo. Ligi šiol 
tačiau ne ką tepavyko su
rasti. Tai dėl to, kad plati
nant Lietuvoje krikščiony
bę, visos senojo lietuvių ti
kėjimo liekanos buvo ne
gailestingai sunaikintos.

Suprantama tad, kad ži
nia, jog yra rasta Perkūno 
stovyla, nepaprastai sudo
mino mokslininkus. Stovy- 
lą rado Ymbrado valsčiaus,
Saveikrų pradžios mokyk
los mokytojas Urbonas.
Stovyla yra 35 centimetrų 
aukštumo. Ji vaizduoja Per
kūną sėdinti ir laikanti ran
koje vilyčią, iš kurios eina 
žaibai. Manoma, kad ji yra 
padaryta daugiau kaip prieš 
1000 metų.

Pagaliau netikėtai yra 
užtikti ir kažkokie

apie maisas medinių 
anglių, gyvulių, kaulų ir ki
tokių senienų. Be to, atrasta 
ir skliautai vedą | kažinkokj 
požemj. Taigi iš šitų davi
nių galima daryti ir lutų iš
vadų. Visai galimas daik
tas, kad tai butą Kęstučio- 
Vytauto laikų, o gal dar ir 
ankstesnių laikų kalėjimo, 
kur lietuviai laikė sugautus 
kryžiuočius.

šiuos požemius pradėjo 
tirti senovės žinovai ir jų 
pastangomis paslaptys gal 
out bus uaisinmos.

Tuo tarpu Lietuvoje jau 
vėlyvas ruduo. Piliakalnių 
ir istorinių vietų tyrinėji
mas jau nebėra įmanomas. 
Senovės tyrinėtojai ruošiasi 
ateinančių metų darbui. Se
novės tyrinėjimą sekančiais 
metais manoma pravesti la
bai plačiu mastu. Tenka 
manyti, kad ateinančiais 
metais susilauksime 
ko įdomaus. Tab.

Dešinėj šio vaizdelio pusėj yra parodyta didžiojo Amerikos 
išradėjo Edisono našlė, kuri šiomis dienomis ištekėjo už Penn- 
sylvanijos advokato Edwardo E. Hughes’o. čia parodytas ir 
naujas jos vyras.

VAŽIUOJA NE GAZOLINU, BET 
ŽMONIŲ AŠAROMIS.

(Kerespendenciju ii okupuotos Lie-tavcu, Lydos io, Rodunou au)

pie 6,000 parapijiečių, bet 
nuo senų laikų žmonės mel
dėsi senoj medinėj bažny
čioj. Todėl pasitaikius geres- 

daug niems laikams, sumanyta pa- 
~ ' Įstatyti nauja mirinė bažny

čia. Tuojaus buvo paskirtas
UGNIS SUNAIKINO ŪKI. žiai misijai kun. St. Ščemus- 

ounMuunu uim k192g m pradėta dėti

Rodunės parapijoj yra a-ži suma. Jau antri metai

Prieš kelias dienas Kau
ne, prie dvasinės seminari
jos namų buvo pradėti sta
tyti Metropolijos arkivysku
po rūmai. Bekasant žemes 
užtikta kažin kokių paslap
tingų skliautų ir mūrinių 
namų pamatų. Nepaprastas 
sienų storumas liudija, kad 
tai esama vietovės, kur prieš 
500—600 metų buvo kažin 
kokie pastatai. Prie šių sie
nų rasta žmonių kaulų ir 
keli pinigai iš XVII-XVm 
amžiaus. Taip pat aptikta 
jvairių koklių likučių, plytų 
ir tt Iš tų daiktų kai kas 
daro išvadą, kad šioje vie
toje galėjo būti palaidota 
maro epidemijos metu mi
rusieji žmonės. Tačiau pas
kutiniu laiku toje vietoje 
vienas iš darbininkų atrado 
žmogaus kojos kaulus su

Meldučiai, Rokiškio vai. 
Lapkričio 20 d. naktį dėl ne
žinomos priežasties, užside 
gė piL Miškinio klojimas. 
Miškinių šeima pabudo tik 
tada, kai ugnis jau buvo pa
lietusi tvartus. Išsigandę 
ūmai ištiktos baisios nelai
mės, namiškiai nebesusivo
kė kas veikti ir kaip turtas 
begelbėti. Prie tvarto buvo 
nubėgta su klėties raktais ir 
tvartas nebuvo atrakintas. 
Nuo tvarto ugnis persimetė 
ant klėties ir grjčios. Subė
gę žmonės pagalbos suteikti 
nebegalėjo. Tik pastebėjo, 
kad pats savininkas kažkur 
dingo, pradėjo jo jieškoti ir 
rado bestovintį degančioj 
gr|čioj. Iš ten jį nešte išne
šė. Ugnyje žuvo visos trio- 
bos, 4 karvės, I telyčia, 2 
arkliai, 4 kiaulės, 3 avys, 
svetima kuliama mašina ir 
šiaip viskas.

pinigai bažnyčios statymui. 
Nutarta nuo hektaro 7 zlo
tai. Pinigų surinko 150,000 
zlotų ir parapijiečiai suvežė 
2,000 vežimų akmenų. Žino
ma, ne visi parapijiečiai vežė 
akmenis ir davė pinigų, tai
gi už tuos ir varpais ne
skambino ir mišių kunigas 
nelaikė; nepamiršo ir pa
keikti paskutiniais žodžiais. 

Kaip buvo padaryta lo

kė: “Esu numatęs pastatyt 
Rodunėje puikiausią baž
nyčią iš visos Vilnijos.”

Ir tiesa, bažnyčia pasta
tyta, bet atsiminkim, kad 
jos statymas atsiėjo apie pu

kaip rodumečiai meldžiasi 
naujoj bažnyčioj, bet ar 
Dievui malonios jų maldos, 
kuomet jie verkia be duonos 
ir pieno? Be to, gudrus ku
nigėlis buvo iš ankšto pasi
šėręs sau gerą pėdę ir da 
neužmiršo apie savo pre- 
zentą. Vieną sekmadieni 
štai ką pasakė: “Ateinantį 
sekmadieni melsimės nau
joj bažnyčioj, taipgi yra 
svarbių reikalu aptarti, pra
šau visų davatkų ir bažny
čios statymo komiteto narių 
po pamaldų užeit į kleboni
ją”

Ir štai ką pasakė klebo
nijoj :

“Aš jums pastačiau gra
žiausią bažnyčią visoj Vil- 
nijojy taįgi bps daug svečių 
pažiūrėti musų bažnyčios. 
Reikalingi bus sūriai, svies
tas, kiaušiniai, lašiniai, pie
nas, paukščiai ir gyvulių 
mėsa ir po kelis centus. Vi
sa tai turite iš parapijiečių 
sukolektuoti ir prieš sekma-

sę miliono zlotų! Taigi gra- dienį klebonijon pristatyti.

AM* T

Galite dabar eiti sau namo 
ir mano įsakymą įvykdyti.”

Prasidėjo bažnyčios ko
miteto narių posėdis. Pirm 
posėdžio kunigas su kai ku
riais nariais susikalbėjo kas 
link “prezento.” Jis pasa
kė:

“Manau, kad įvertinsi! 
mano nuopelną dėl jūsų ir 
man įteiksite parapijonų 
vardu atmintį. Tai priklau
so nuo jūsų; o mano atmin
tis jums — štai graži bažny
čia.”

Nariai sušuko: “reikia
nupirkti kryžius!”

Bet kunigas šoko kaip pa
dūkęs: “Aš ir taip kryžių 
kasdien nešioju ir jų turiu 
labai daug. Negeras suma
nymas. Kas šiame posėdyje 
turi kitą sumanymą? Pra
šau.”

“Taksuvka” (automobi
lis), sušuko kunigo sąmoks
lininkas. “Bravo!!!” sako 
kunigas. “Tu, Sadauskai, 
mano mintį įspėjai.”

Bet komiteto nariai sako, 
kad tai brangiai kainuos, 
negalima. Bet kunigas tuoj 
ėmė alkoholiu vaišint visus. 
Kaip jau atsakančiai buvo 
nariai pavaišinti, tai sako: 
“Dabar pasirašyki! čia ant 
popieriaus, kad visi šiam 
sumanymui pritariat.”

Tuojau viens po kito na
riai ppasirašė ir kvit.

Rytojaus dieną kunigas 
iš parapijonų kasos pasi
ėmė 10,700 zlotų ir marš 
“taksuvką” pirkti. Nusipir
ko automobili už 7,200 zlo
tų, inžinieriui žiedą už 2,- 
500 zlotų, meisteriui laikro
dėli už 1,000 zlotų. Ir tai vis 
“prezentai” už bažnyčios 
statymą, o parapijiečiai 
duonos neturi. Dabar sau 
kunigas su automobiliumi 
važinėjasi; nepamiršta ir 
mergų; turi iš Rodunės mer
gaitę ir tu ja nuvažiuoja ki* 
ten ~
pasiekia tpdfe Gardiną ir 
kitus miestus; bet žmonės 
sako: “Važinėja tas krau
gerys ne gazolinu, bet musų 
ašaromis; bet ateis laikas, 
kada šiam skriaudikui iš
varvės musų gailios ašaros 
per abu galu!”

Taip sako nuskriausti ir 
apvilti rodumečiai.

KAUNO RESTORANINIM-
KAI RENGIA “JUODĄ

JĄ KNYGĄ.*
Prieš kelias dienas Kau- 

ne |vyko restoranininky s^- 
Kurfe

ŽMONOS MEILUŽIS NU
ŽUDĖ VYRĄ

Šiomis dienomis prie 
Aukštadvario kelio rastas 
nužudytas Pranas Dunojus, . -- 
ūkininku, apie 40 metą am- į w
ataus. Dunojaus nužudymą £dvokatu 
įtnnedąnm pohctja nustatė, ? “ „ projektį Res-

toraninhdtai aiosi K

S. Grett dW t?“? klient* 
paaiškėjo kad Dunoiaus I restoranua,bėrai JonaTcharaša^kas ne“??a8.?’?la,it“ir’ ....

savo šeimininką patiko va- rao^eJ^» išeina, arba, paėmę 
kare prie miškelio iš tur-
gaus parvažiuojant ir kir- Į ‘ k^^&S

vto smūgiais ,galvą nuzu- paraošti

“juodąją knygą,” | kurią 
bus įtraukti visi prasaskok- 
nę ir neužmoką skolų Kau
no ponai. Visi Kauno resto
ranai, priklausantieji prie 

Pastačius antrąjį cukraus šios sąjungos, raštu praneš 
fabriką cukraus ne tik ne- valdybai apie tokius

dė. Charašauskas ir Duno- 
jienė areštuoti.

BUS CUKRAUS PER
TEKLIUS.

torį

reikės importuoti, bet dar nis, ir bus įtraukti | “juoda- 
apie 5,000 tonų busią per- ją knygą.” Tada tokie po- 
tekliaus, nes cukraus suvar- nai turėsiąs mokėti už viską 
lojimas nedidėja, o dar ro- iš anksto.
do tendencijos mažėti. Cuk-
raus likučių eksporto nenu- ^^GA BAISOGALOS 
matoma, nes eksportuoja- MIESTELIS,
mam cukrui primokėjimas Baisogala, Kėdainių ap- 
butų neįmanomas, šįmet skncio. Pnes keliatą metų 
cukraus pagaminta daugiau VĮ808 Baisogalos miestelio 
kaip 20,000 tonų arba dau- P*otas buvo dvarponio V. 
giau 200,000 maišų. Tuo tar- Komaro nuosavybė. Mieste- 
Gvidai rinkoje cukraus »<> namai dąugmnoje tavo 

suvartojimos vos siekia 15,- baudžiavos lai-
000 tonų.

Nuo Reumatiftų Statumą
reikalaukit visame pasauly

ImtuosRAIN-EXPELLERIO
kuria suteikia grsHą ir tikr<

kais. Todėl miestelio 
da buvo menka. Namai dau
gumoje buvo suklypę, | že
mes sulindę.

1 Dabar miestelis visai pa
kitėjo: seni namai beveik 
visi jau nugriauti, o vietoje 
jų pastatyti gražus namai. 
Tuščiuose sklypuose taip 
pat jau išdygo namų. Dar
bininkai džiaugiasi, net 
naujieji trobesiai yra Sek 
tiek patogesni. Ir šiaip jau 
atrodo gražesnis miestelin

VISIEMS BOSTONO IR 

LIETUVIAMS

APIELINKĖS

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

PREKYBOS
SU SOVIETAIS.

Kaune prasidėjo derybos, 
su Sovietų.Rusija prekybos, 
reikalais. Iš Lietuvos pusės' 
derybose dalyvauja užsie
nių reikalų ministerijos eko
nominio departamento di
rektorius J. Norkaitis, fi
nansų ministerijos preky
bos departamento referen
tas Danta ir žemės ūkio nri-' 
nisterijos žemės ūkio depar- \ 
tamento direktorius A. Vie-: 
nožinskis. Iš Sovietų Rusi
jos pusės dalyvauja vietos 
torgpredstva.

F

ATSIRADO VILKŲ-
Rinkuškiai, Biržų apskr. 

Lapkričio 8 d. einant naktj 
iš Atstravo siūlų fabriko j 
šlėpščių kaimą Balčiūnie
nei, jai pastojo kelią vienas 
vilkas. Moteriškė išsigan
dusi pradėjo šaukti pagal
bos. Vilkas, išgirdęs riksmą 
pasišalino. Čia kaip toli nuo 
didelių miškų vilkas retas 
svečias, bet dabar, matyt, 
jų daug prisiveisė, kad įsi
drąsina ateiti | krumus arti 
triobų.

h

PAGIMDĖ SUAUGUSIUS 
DVYNUKUS.

Lapkričio pabaigoje nuo 
Leliūnų atvežtai moteriai 
Utenos ligoninėj operacijos 
budu išimti krūtinėmis su
augę (po bendra krutinės 
oda) nebegyvi dvynukai.

Lavonėliai pasiųsti Kau-’Iii

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENES 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir 
MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Maholiaie ir 
Kultūrinės minties pastangomis bei laimėjimais, 
pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.
Sekti Sų dienų MOKSLINĮ bei KULTURINĮ 
PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinka
mą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus 
informuoja, bet ir pats kartu eitų so to© progre
su, už jį kovotų ir jį ugdytų.
Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių 
apie visus MOKSLO ir LITERATUR08 naujuo
sius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pa
stangas ir užkariavimus, tai LUsrUVlŲ ŽURNA
LAS KULTŪRA.

Hacker’s

ir
ifiustruo- 

a. Me-
#00 pus-

moksii-

KULTURA yra popoSarus Mokslo,
Literatams žurnalas, Gausiai ir 
tas, Reiną kas mėnesį, dideliais 
tinis “Kultūros” komplektas sudaroi 
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rato žymiausieji 
ninkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS, norįs pažinti naująją Beturiu li
teratūrą, neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju,
kaip KULTŪRA.

•v
KULTŪRA yra pažangus žurnalas, 
laisvą minti ir kovoja su reakcija.
KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos gyveni
mą, todėl tikrai kultūringas Amerikos Bstsvis, ne
gali apseiti be KULTŪROS žurnalo. Kaba Kul
tūros žurnalo labai prieinama:

AMERIKOJE visiems metams tflr fROO. 
Lietuvoje, tik #2.00.

Užsakymus reikia siųsti šitokiu
KULTŪROS ŽURNALAS 

TIHfc gatvė 153, ŠIAULIAI.

DA 11 ŪKININKŲ TRAU
KIAMA TEISMAN DEL

SUKILIMO.*
“Elta” praneša, kad žval

gyba atidavė teismui dar 11 
ūkininkų, kurie lapkričio 
pradžioje h spalių pabaigo
je mėgino sukelti ūkininkų 
bruzdėjimą Utenos apskri
tyje pademarklinijoje. Kal
tinamųjų tarpe penki jokio 
turto neturi, o kiti iš vagos 
išmušti smulkus ūkininkai.

“Elta” stengiasi tuos ūki
ninkus apšmeižti, primes
dama jiems visokių nusikal
timų, žinoma, prieš valdžią.

VISŲ ŽINIAI.
Vi

mfą <a<•-- 0-0--fTBIrlttS

*• 9c až Mj ai tyki. N»- 
rint M retį spffarafaiaia patilpta 

| krite ayŪea, ai adkaaflaa ayktas 
•kaitomi 2e ai fedf ai aykį. 
“Krietefar praaaaiiiatiiliM, kc 

rte tari aistpreanmerart laikraitį į 
ir ai ptrap syk} skaitomi pi Se 
ai kadį, tiakiriant patettafimi 

karto įkaitomi pi Se. |

skleidžia

Ale
PAGEIDAUJAMAS LIETUVIŲ ELIUS.

W7 ALBANY STREET 

ROXBURY, MASS.

TtL
u

GRAŽIOS EILES, DAMOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

daogeHa apalvaotą paikių 
223 posL didžio, apie 15# įvairių

PALINKSMINS JUSf

KELEIVIS



Gražu* Montello* lietuvių

VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMS 
SPECIALIAI PRIRENGTIVietines Žinios Pereitų nedėldienį “Ke

leivio” reporteriui teko būti 
Dutch Gnll ' restorane• ant 
kampo Broądvay ir D st.
Prie jo priėjo savininkas p.
Blinstrubas ir sako: “Ar no
ri pamatyt, kas čia už sienos 
darosi?” Sienoj nežymios 
durys. Išėjus per jas pasiro
dė didžiausia salė, su gaub- 
tom mėlynom lubom, kurios 
išrodo lyg dangaus skliau
tai. Abiem šonais eina nedi
deli kambarėliai, o virš jų 
išsikišę dailiais stogeliais 
manučiukai, iš kurių elekt
riški šildytuvai žiemos laiku 
pus šilima, o vasaros laiku 
—šaltį. Visas įrengimas iš
rodo lyg ir koks užburtas 
oasaulis iš “Tūkstančio ir 
Vienos Nakties” pasakų. Ši
tas priedas prie Blinstrubų 
restorano tuo tarpu da nėra 
visai užbaigtas, bet Nau
jiems Metams busiąs jau at
daras. “Naujų Metų naktį 
mes čia turėsime puotą su 
gardumynais. Bus puiki mu
zika, vaidinimas ir gardus___ _____ _ __ ___
ŽShS ^n^n^’?°!V’'Se"miI?'itch’ apielinkįeTank&i
paaiškino p. Blinstrubas. |vaikezas, jsilaužęs Water-;Visame Bostone tokios'towno anglies kompanijosClnsk<*s’ lietuvis atstovas 
valgyklos nėra, kun galėtų • ofįgan į. Walthamo mokyk- Pne SvedV Amerikos Lim- 
lygintis Blinstrubų naujai į- Jon. Policija rado pas jį ir jos. Švedų linija labai prie- 
rengtai vietai. į dienoraštį, kuriame jis už--lanki lietuviams ir daugiau-

rašydavo kiekvieną atliktą šiai lietuvių ja važiuoja, 
plėšimą. Semilovičiukas už- Mučinskas iau rengiasi prie 
darytas po $1,500 kaucija. vasarįnė§ ekskursijos.
Suimtas ir jo sėbras, Benja- _________ _
min Jakubiak. Tai lenkiška
pavardė. L St. Liąuor Store

Parduodam geriausius įvairių rūšių 
Milionierius Lucius N. toniką, degtinę, alų ir vyną

Littauer paaukavo Harvar- ;yisokios* j*alR0®e;. Bonkoms, Gor- , . -i X • oo nnn nnn Icia,s ,r Bačkomis. Visų U. S. firmų ird O UniVerSltetUl $Z,000,000. į užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 
įvairiausias.
Pokiliams, Vestuvėm*. Namuose Vai
šėms ir Baliams. Specialiai kainos 
sumažinamos. Pristatom greitai ir 
veltai. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak. 

Pašaukit SOU-th Boston 414?

PAS STRIGUNĄ
195 L STREET,

SO. BOSTON, MASS.

į Montellos lietuvių profe
sionalai ir biznieriai suma
nė sukelti stipendijų fondą, 
iš kurio jau ateinantį moks
lo semestrą galima butų 

įduoti gabiausiam Brockto
no high schoolės lietuviui 
mokiniui stinendiją eiti 
aukštesni mokslą. Pinigų 
sukėlimui pereitą sąvaitę 
Tautiškame Name buvo su
ruoštas visto vakaras, kur 
buvo 100 stalų lošėjų. Su
kalti tuo budu pinigai eina į 
stipendijų fondą. Vėliau 
bus suruošta ir kita pramo
ga tuo pačiu tikslu.

Šitam darbui vadovauja 
d-ras Budreckis su žmona, 
adv. Vervečka su žmona. 
•Justinas Mickevičius su 
žmona, d-ras A. Vaitkus, 
Vincas Zinkevičius, Petras 
Bartkevičius, p-lė Ona Ka
šėtaitė, Stepas Balčiūnas 
ir daug kitų.

PIETUS PER KALĖDAS
(RRPSY8)

LIETUVIS GYDYTOJA! 
Valandos: M ir M 

Nedėliomis ir tveatadieteab 
aso 1* iki 13 ryta.

278 HARVARD STRIKT 
imp. lomia st. arti Csotsųl ai 

CAMBRIDGR. MASUL

VISI PASITIKT 
METUS

DALYVAUKITE
NAUJUS

BAISUS SKANDALAS 
MOKYKLŲ DEPARTA

MENTE.

Purvini politikieriai parda
vinėjo mokytojų vieta* po i

$2,003 ir $3,000.
— ’
Bostono mokyklų depar-j 

tamente kilo da negirdėtas ? 
skandalas. Išėjo aikštėn,! 
kad iš tos švietimo įstaigos’ 
politikieriai buvo padarę * 
šlykščiausį vagysčių ir ky-į 
šių raketą. Pavyzdžiui, Jo-j 
seph E. Wagner, kuris jau 
nuo 1923 metų tarnauja 
mokyklų departamente, po 
priesaika papasakojo pro
kurorui šitokių dalykų: tu- 
laą laikas atgal pasitraukė 
iš savo vietos mokyklų mu
zikos direktorius prof. O’- 
Shea. Jo vieton pasisiūlė 
Wagneris. Tuoj atėjo pas jį 
vienas politikieris, žymus 
advokatas, ir sako: “Muzi
ko! direktorium tu busi pa
skirtas, bet tas kaštuos tau 
$2,000.”

Wagneris sakosi su pasi
piktinimu šitokią propozici
ją atmetęs. Tuomet pas jį 
atėjęs kitas politikieris ir • 
nuleidęs ta “kainą” iki $1,-' 
400. Kai Wagneris nesutiko 
it tiek mokėti, tai atėjęs tre-! 
čias raketierius ir siūlęs jam j 
muzikos direktoriaus vietą 
jau už $500 kyšį. Wagneris 
visai atsisakęs kyšius mokė
ti, tuomet politikieriai at- 
mętę jo aplikaciją, paaiš
kindami, kad jis esąs “ne
tingimas” tai vietai.

Kitas mokyklų vedėjas 
sakosi netekęs vietos dėl to, 
kad atsisakęs duoti politi
kieriams $3,000 kyšį.

Šitas grafto raketas buvo 
tiek įsidrąsinęs, kad šįmet 
pareikalavęs iš visų esamų 
mokytojų po $50 kyšių už
tikrinimui sau tarnybos se
kantiems metams. Pradinių 
mokyklų mokytojos gauna 
labai menkas algas, ir iš to 
menko atlyginimo jos turė
jo da mokėti do $50 grafto 
purviniems politikieriams.•

Šį panedėlį grand jury 
tris grafterius jau apkalti
no. Du iš jų yra South Bos
tono politikieriai. Jie kalti
nami sąmokslu vogti. Bus ir 
daugiau vagių apkaltinta.

MEDICINOS DAKTARAI

C.J.MIKOLAITISDUTCH GRILL

Bu* Puiki Orkestrą ir Specialiai Prirengo* Vaišės.

Naujų Metų Dieną ir Vakare
Specialiai Priruošti Valgiai ir Smagi Orkestrą. 

Prašome visus musų draugu* atsilankyti.

DR. G. L. KILLORY
SS Scollay Soaare, Ros* B

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2S44-J

Kampas D ir Broadvvay, 
South Bostone.

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DBNTUYA!

RADIO PROGRAMA.
Sekantį nedėldienį, gruo

džio 29 d., Bostono Lietuvių 
radio pusvalandis bus toks:

1. Gros Al Stevens orkest
rą, iš Bostono;

2. Dainuos p-lė Marijona 
Milteniutė iš Montellos;

3. Juokingas monologas 
“Apie sveikatą,” pasakys 
Andrius Yuga.

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

ecialistas Vyriškų ir Motai 
pj, taipgi Kraujo ir Odos.
balandos: nuo 1* iki 12 «m 
nao 2 iki 4, ano 7 iki * vak
202 HUNTINGTON AVK, 

BOSTON, MA88.
TeL CemnMaveaRb 4S7*

policmanas patraukė Špun- Savičius irMeleskis areš- frak< 
tą teisman, reikalaudamas tuob uz tame
atlyginimo už sužeidimą. Ant Scollay skvero perei- ^ne' 
Savo skunde jis pareiškia, tą sąvaitę buvo suimti 4 jau- 1 
kad Špuntas be jokios prie- ni vyrai iš Rocklando, ir du Kvie 
žasties davęs jam kažin ko- iš jų gali būt lietuviai, nes 
kiu daiktu iš užpakalio į i pavardės skamba lietuvis- 
galvą ir. nustūmęs į elevato- kai: Charles Gudawicz ir .. R 
riaus šulinį. Dabar Dolicma- 'Chrales Meleski. Kiti du 
nas gavo už tai $20,376 at-į vadinasi Francis Simmons džia 
lyginimo. ir Gordon Orcutt. Policija I zija

---------------- kaltina juos apiplėšus gazo-|§VJ
Apiplėšė Woburno gar- lino stotį Rocklande ir kesi- _ 

baraę. nanties apiplėšti troką A-
Keturi banditai vieną na- bingtone. jie buvo ginkluo

ki užpuolė Wobumo odų ti ir važinėjo automobi- 
dirbtuvės sandėlį, surišo lium. Ant Scollay skvero GJ 
sargą, užkimšo jam burną, detektivai sučiupo juos sė- CTlrn 
prisikrovė troką geriausių dant jiems į mašiną. Kiek- 
odų ir pabėgo. Kompanija vienam nustatyta $5,000 
apskaičiavo nuostolį į $20,- kaucija. .
006. Dabar policija suėmė -----------------
keliatą įtariamų asmenų. NAUJŲ METŲ SUTIKTU-

_______ _____ VIŲ ŠOKIAI IR BALIUS 40
Winfield Cornett, 21 me- įvyks antradieny, Gruodžio-

tų amžiaus darbininkas, nu-!Dec. 31 d., L. M. Žinyčios sa- Bi 
važiavo iš Bostono stirnų i Įėję. Grieš jaunuolių orkest- kas 
medžiot ir nušovė žmogų,!ra. Įžanga 25c. Malonėkite su r 
manydamas, jog tai stirna, visi dalyvauti ir pasitikt kvie 
Dabar jis areštuotas ir turi i Naujus Metus linksmai. mas 
daug bėdos. 1 Kviečia Moterų Rateli*.

22-ras METINIS

Dr. IF. Franfcnuui
SPECIALISTAS

i Diagnosas, Chirurgas, Gynekolo-
• gas (Moterų Ligų), Reetal Ligų
• (Hemorrhoids, Fiasures ir Fistu
les) GYDO BE OPERACIJŲ-
« Praktikavosi Viennos General 

Hospitolėje.
• Appointneatus Per Telefoną.
} 362 COMMONWEALTH AY&
t BOSTON. KEN-more 4364.

Rengia Lietuvos Dukterų 
ir Sūnų Draugystė,

Sausio 1 d., 1936 m.,
LIETUVIŲ SVETAINĖJE 
E ir Silver Sts^ So. Bostone. 

Grieš Dirvelio Orkestrą.

Apatinėj Svetainėj bus kita 
orkestrą su armonika. Šoki
kams bus duodamos dova
nos: Sidabrinę tautę ir Auk
sinę plunksną (setas), taip
gi bus prizai ir prie įžangos 
tikėtų.

Kviečia Rengėjau.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Darė visas legalius dokumentus 
317 E STREET 

(Kampas Broadvay)
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

UŽSISAKYKIT PIRM ŠALČIŲ

NUT—EGG—STOVE

už toną
Importuoti Koksai $10.45 
Cleercoal už toną $13.65 
Aliejus dėl pečių 7c. galonas 

LUNIN COAL CO. 
269 Quincy Street, 

ROXBURY.
Tel. HIG-hlands 6398

A. J. NAMAKSY

414 V. BR0ADWAY,
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston 0948. 
Res. 251 Chestaut Avė, 
Jamaica Pisiu. Mass.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

VĖŽIO LIGAS
(CANCER)

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

t
te pas mane tuojaus.
Patarimas visiems DYKAI.

£m*aael*^12 Tį*. *
DR. J. JF. GRADY

SPECIALISTAS
327 Tremont St., Boston,

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

John J. Grigalus
(GRIGALIŪNAS)

ADVOKATAS
Room 3, 598 East Broadvay, 

SOUTH BOSTON, MASS. 
TeL S. B 1761.

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

PER ŠVENTES
Pavaisinkite savo šeimą ir draugus su

PICKW1CK ELIU
Jis yra vienintelis Elius, kuris visuomet 
vartotojus patenkina.

Visi gari pardavėjai parduoda
PICKWICK

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.F. WAUKUS

LIETUVIS GRABORIUS Taipgi taisome AatomobiliiH ir 
Trokus visokių išdirbysėių.

Peter Trečiokas ir 
Joe Kapočiaaas — savininkai. 

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

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

RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 
Pataraavinms Laidotuvėse.
409 Windsor Street,

(Prieš lietuvių bažnyčią.)
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas Ofiso: TRO-bridge 7880 
arba KIR-kland 9221 

Gyvenimo: TRObridge 6434
VALANDOS: M k 14.

678 Massachusetts Avet, 
'(PRIE CENTRAL SKVtRO) 

CAMBRIDGR, MAS!.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
z

Pagrabus paruošia pagal reikalavimų. Laidoja ant visokių kapinių, 
Kreipkitės jūsų nuliudimo valandoje, mes duosime geriausią patar

navimą. j

2SSW.BR0ADWAY,
t*l»« SODUI HMM «

DR. MARGĖMS
Gydytoja* ir ChinmgBi 

Valandas: 1*—t; •
į Pickuriek bon- 
komfa gauna
mas pas vietos 
pardavėju*.2 už 

i 26c. (tik alus)

Reikalauk kad 
Jums 61ių įlei
stų iš oficiali* 
Pickwick krane

SO. BOSTON, MASS

Tel. Broektoa 4110
Montello, Ma**,




