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Prennmerats metams:
Amerikoje .................................. $2.00
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur ................... $3.00
Prenumerata pusei metų:

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

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

KELEIVIS
253 Broadsay, So. Boston, Masa.

ETIOPIJOJ PRASIDĖJO 
ATKAKLIOS SKERDYNES.

kareivių, 
pavyko

DAUG UŽMUŠTŲ IR SU
ŽEISTŲ IŠ ABIEJŲ 

PUSIŲ.
Karalius Selassies reikalau
ja, kad italai visai pasitrau

ktų ir atlygintų už karo 
nuostolius.

Iš Addis Ababos ateina 
žinių, kad etiopų armijos 
didysai puolimas, kuris pra
sidėjo šiaurės fronte 15 
gruodžio, dabar išsivystė į 
žiaurias skerdynes. Etiopai 
puola italus didelėmis ma
sė. nis, norėdami priešą su- 
gniuždinti, bet italai esą ge
ra' įsikasę žemėn ir atkak
liai ginasi. Iš abiejų pusių 
esą daug kareivių užmuštų 
ir sužeistų.

Etiopų spėkoms vadovau
ja pats karalius Haile Selas- 
sie ir karo ministeris. Žinios 
sako, kad etiopai jau išmu
šė italus iš Abbi Addi mies
to. Italams pasitraukus, etio
pai radę 20 italų karininkų 
užmuštų ir daugybę negyvų 

Be to, etiopams 
paimti nelaisvėn 

100 priešo kareivių, 12 kul- 
kasvaidžių, daug šautuvų 
ir amunicijos.

Italams daugiausia pade
da orlaiviai. Vieną orlaivį 
etiopai nušovė žemėn. La
kūnas išliko sveikas, todėl 
etiopai tuojau nukirto jam 
galvą.

Etiopijos karalius paskel
bė, kad jis sutinka derėtis 
dėl taikos, bet taikytis jis 
galįs tik šitokiom išlygom:

1. Iš Etiopijos turi pasi
traukti visa italų armija.

2. Italija turi pripažinti 
Etiopiją kaip nepriklauso
mą ir savystovią valstybę.

3. Italija turi užmokėti 
Etiopijai už padarytus karo 
nuostolius.

4. Sienas tarp Etiopijos ir 
Italijos kolonijų Rytų Afri
koj turi nustatyti Tautų Ly
gos komisija.

5. Etiopijai turi būt pri
pažinta teisė jieškoti užsie
ny pagalbos ir patarimų, 
bet Italijai turi būt uždraus
ta į Etiopijos reikalus mai
šytis.

Tai yra visai kitokios iš
lygos, negu francuzų prem
jeras Lavalis su Anglijos 
užsienio ministeriu Hoare’u 
buvo pasiūlę. Hoare užtai 
išlėkė iš Anglijos valdžios 
ir jo vietų dabar užima An- 
thony Eden. Bet Lavalis 
šiaip taip išsilaikė francuzų 
valdžioj, nors neišrodo, kad 
tai butų ilgam. Parlamentui 
balsuojant jam pasitikėji
mą. Lavalis gavo tik 20 bal
sų didžiumą. Sumažėjo jam 
pasitikėjimas dėl to, kad jis 
parodė Italijai savo simpa
tijų. Bet žadėjo daugiau to
kių klaidų nedalyti.

Dabar pasaulis laukia, 
kokių žingsnių imsis Tautų 
Lyga? Iki šiol ji padarė 
daug planų Italijai spausti, 
bet kol kas beveik nei vie
nas tų plabų nėra įvykintas. 
O jeigu kuris ir vykinamas, 
tai visai mažos vertės. Kal
bama apie aliejaus sankci
jas ir apie organizavimą 
i uptautinės armijos, bet vi

sa tai tik kalbomis ir pasi
lieka. Francuzų Lavalis aiš
kinasi, jog jis priešingas 
griežtoms priemonėms dėl 
to, kad bijąs visos Europos 
karo. O anglai vieni nenori 

{išsišokti. Išrodo, apsigyni
mas nuo užpuolikų prigulės 
nuo pačių etiopų.

Kongresas Prieš Ka
rą Ir Fašizmą.

Šią savaitę Clevelande su
važiuos 11,000 delegatų.
šios sąvaitės pabaigoje 

susirinks kongresas prieš 
karą ir fašizmą, kurį šaukia 
komunistinė organizacija, 
American League Against 
War and Fascism. Kongre
sas prasidės 3 sausio ir tęsis 
iki 5 sausio. Komunistai yra 
pakvietę į tą kongresą visas 
kairiųjų studentų organiza
cijas, . darbininkų unijas, 
bažnytines ir pacifistines 
grupes. Ir jie tikisi apie 
11,000 delegatų. “Daily 
Worker” spausdina ištisas 
skiltis organizacijų vardų, 
kurios yra priėmusios pa
kvietimą ir siunčia savo at
stovus.

Įdomu, kad šitame suva
žiavime pasižadėjo kalbėti 
orieš karą ir fašizmą žino
mas generolas Smedley D. 
Butler, kurį Amerikos fa
šistai nesenai da kalbino or
ganizuot fašistinę armiją ir 
oaimti IVashingtoną. Taip 
ri pasižadėjo kalbėti meto
distų vyskupas Edward 
Blake, Chicagos Universite
to profesorius Robert M. 
Lovett ir keliatas kitų žy
mių Amerikos asmenybių.

Socialistas Paskir
tas Senatorium.

Anądien mes rašėme, kad 
Washingtone automobilius 
užmušė Minnesotos valsti
jos senatorių Schall’ą. Jo 
vieton dabar Minnesotos 
gubernatorius Olsonas pa
skyrė Elmerį A. Bensoną, 
kuris esąs socialistas. Pats 
gubernatorius Olsonas pri
klauso farmerių-darbiečių 
partijai, kuri taip pat laiko
si maždaug socialistinių pa
žiūru.

KINIJOS STUDENTAI 
KĮLA PRIEŠ JAPONUS.

Kinijoj prasidėjo smar
kus studentų judėjimas 
Drieš japonus ir prieš tuos 
Kinijos valdininkus, kurie 
linksta japonų pusėn. Per 
Kalėdas buvo užmuštas Ki
nijos gelžkelių vice-ministe- 
ris Tang Yu-Jen, kuris pa
taikavo japonams. Naujoj 
Kinijos sostinėj Nankine 
studentai nutarė suruošti 
milžinišką demonstraciją 
prieš japonus. Šanchajaus 
studentai irgi nutarė va
žiuoti toj demonstracijoj 
dalyvauti ir komandiravo 
visą traukinį tam tikslui. 
Valdžia nusiuntė iš Kanki
no 500 kareivių, kad to 
traukinio iš Šanchajaus ne 
išleisiu.

r>. ..f.r.‘

KELEIVIS
Per Šalčius Žuvo 

200 Žmonių.
Bet nudistai vistięk gyvena 

nuogi.
Apie Kalėdas Jungtinėse 

Valstijose buvo užėję smar
kus šalčiai. North Dakotos 
valstijoj Kalėdų dieną tem
peratūra nukrito 24 laips
nius žemiau zero, kas reiš
kia 56 laipsnius žemiau šali
mo pagal Fahrenheito ter
mometrą. Illinojaus valsti
joj, Peorijos apylinkėj, bu
vo 10 laipsnių žemiau zero. 
Marylando valstijoj buvo 
12 žemiau zero. St. Paul 
mieste buvo 11 žemiau zero. 
Ohio valstijoj—8 žemiau 
zero. Ir taip toliau.

Per tokius šalčius buvo 
visokių nelaimių, kuriose 
žuvo daugiau kaip 200 žmo
nių. Vieni besišildydami su
degė, kiti užtroško krosnių 
garais, kiti užsimušė auto
mobiliuose ant slidžių kelių, 
o apie 40 sušalo.

Bet nudistai visą šitą lai
ką išbuvo nuogi ir nei vie
nas jų nenukentėjo. Taip 
bent sako jų vadas, baptistų 
kunigas Isley Boone. “Da
bartiniu laiku mes turime 
83 nudistų kempes šioje ša
ly,” jis sako, “bet neužilgo 
Lurėsime daugiau. Už 10 
metų visa Amerika bus nuo
ga.” Ir jis parodė spaudos 
atstovams pluoštą fotogra
fijų, kurios parodo, kaip 
nuogi nudistai žaidžia po 
sniegą. Pats kun. Boone sė
di nuogas ant ledo. Bet kiek 
ilgai jis ant ledo nuogas iš
sėdėjo, to nepasako.

NEWARKE SUGAUTI PA
BĖGĘ IŠ KALĖJIMO ME- 
TELSKIS IR SEMENKO.

Kelios dienos atgal New 
•Jersey valstijoj pabėgo iš 
kalėjimo du jauni vyrai, 
Edvardas Metelskis ir Po
vilas Semenko, kaip rodos, 
čia gimę ateivių vaikai. Jie
du buvo suimti už automo
bilių vogimą, plėšikavimą 
ir policmano užmušimą. 
Laukdami kalėjime bylos, 
iiedu gavo ginklu ir ištruko. 
Newarke policija juos pa
stebėjo. Semenko įnėio res- 
loranan nusipirkti valgyt, o 
Metelskis laukė jo prisi
glaudęs prie sienos. Polici- 
ia tuoj puolė ir pradėjo šau
dyt juos. Sužeistus dar taip 
sudaužė, kad abudu buvo 
nuvežti nuovadon be žado. 
Sprendžiant iš pavardžių, 
jiedu gali būt ukrainiečiai.

KASPIJOS JUROJ ĮŠALO 
3 RUSŲ LAIVAI.

Iš Baku pranešama, kad 
Kaspijos Juroj įšalo 3 nedi 
deli Sovietų garlaiviai su 
orekėmis ir 80 žmonių. Val
džia buvo išsiuntus kelis or
laivius, kad išneštų žmones 
i krantą, bet orlaiviai turėjo 
grįžti atgal, nes per dideles 
miego pūgas negalėjo skris
ti.

AMERIKIEČIŲ DAKTA
RAS AREŠTUOTAS 

ŠANCHAJUJE
Amerikoje gauta žinių, 

kad Šanchajuje (Kinijoj) 
anglų policija areštavusi 
amerikietį daktarą Colber- 
tą. Jis esąs kaltinamas pasi 
kesinimu nunuodvt savo 
rečiu žmoną.

Tampoje Areštuoja
ma Policija.

Ji kaltinama nulinčiavusi 
vieną socialistą ir smurt” 
pagrobusi vieną advokatą.
•'Keleivy” buvo jau rašy

ta, kad Tampos mieste, Flo
ridos valstijoj, policija Iš
veržė į vieno unijisto namu? 
ir pagrobė kelis unijos or
ganizatorius, kaltindama, 
iuos esant “komunistais. 
Paskui suimtieji buvo išvež
ti už miesto į mišką, žiau
riai sumušti, ištepti smala : 
apibarstyti plunksnomis 
Vėliau vienas sumuštųjų, 
socialistas Joseph Shoema- 
ker, mirė. Organizuoti vie
tos darbininkai, Amerikos 
Darbo Federacijai pade 
dant, pasisamdė keliatą ad
vokatų ir 7 policininkus 
areštavo dėl šito smurto 
žmogaus užmušimo. Bet vi
si suimtieji užsistatė kauci
ją ir buvo iki teismo palei
sti.

Dabar vienas iš jų, bū
tent policininkas Switzer. 
buvo areštuotas iš naujo, ši 
sykį už pagrobimą ir sumu
šimą advokato Roberto 
Cardell’o. Advokatas sako. 
kad šis policininkas su ke
liais kitais juodašimčiais 
pagrobė jį gatvėj, įgrtlf 
smurtu automobilin, išvežė 
už miesto, o tenai sumušė, 
ištepė smala ir paliko.

Tai ve, kokiais darbeliais 
pasižymi kapitalistinės tvar 
kos sargai!

Traukinys Užmušė
Lietuvį Farmerį.
Netoli Chicagos anądien 

traukinys užmušė Juozą Ju
ką, 60 metų amžiaus lietuvį 
farmerį. Jukas važiavo pa
sikinkęs porą arklių skersai 
geležinkeli, kuris eina pei 
jo lauką, ir nepastebėjo, 
kad traukinys atbėga. Buvo 
užmušti abudu arkliai ir jų 
savininkas. Ratus traukinys 
nunešė net už mylios 
nelaimės vietos.

nuo

REIKMENŲ KAINOS.
1935 metai Amerikoje 

pasibaigė aukščiausiom:? 
reikmenų kainomis nuo de
presijos laikų. Daugiausia 
pabrango gyvuliai ir gami
nami iš jų maisto produktai, 
mėsa, sviestas, taukai, kiau
šiniai ir kiti. Drapanos ii 
avalinė taipgi pabrango. 
Žiemai atėjus atpigo tikta: 
statybos medžiaga.

SPROGIMAS SUGRIOVĖ 
DIRBTUVĘ.

Middletovvn, Ohio.—Pe
reitą sąvaitę čia įvyko bai
sus sprogimas American 
Rolling Mill kompanijos la 
boratorijoj. Trijų aukštų 
muro namas buvo visiškai 
suardytas. Kituose namuo 
se langai išbirę jo net už my 
ios. Sprogimo priežastis ne 
nustatyta.

ETIOPAI UŽMUŠĖ 350 
ITALŲ.

Etiopijos valdžia prane
ša, kad norėdami atsiimti 
savo “šventą” miestą Aksu- 
mą, etiopai užmušė 350 ita- 
’ų. O italai sako, kad jie 
baigia “valyt” iš tenai etio-
ims.

Keleivio Telefonas 
So. Boston 3071

KAIRIŲJŲ STUDENTŲ
GRUPĖS SUSIVIENIJO.
Columbus mieste, Ohio 

Vaičių (Waitchesj valstijoj, pereitą sąvaitę į- 
ir paskyrė jam nuo 1 vyko Amerikos kairiųjų stu-

rėt jo bylą iš naujo. Tuo tar- vavo apie 450 delegatų. Po 
nu jis buvo išleistas iš kalė 
jimo už $10,000 kauciją.

apsauga submarinais ir 
‘sėdžiai buvo Y. W. C. A. naikintuvais sustiprinta 
Į patalpose. Vietos juoda- 1,100 nuošimčių. Kitaip pa-

Adv. Vaičius Gavo 
5 Metus Kalėjimo.

Jis buvo kaltinamas sąmok
slu pasiglemžti mirusio šik

štuolio $150,000 turtą.
Šiomis dienomis prisai- 

kintujų suolas Chicagoje 
pripažino lietuvį advokatą 
Julių
kaltu
iki 5 metų sunkiųjų darbų dentų organizacijų suvažia- 
kalėjimo. Adv. Vaičius yra vimas ir nutarta sujungti jas 
katalikų srovės žmogus ii į vieną Amerikos Studentų 
jis buvo kaltinamas sąmok- Uniją, angliškai — Ameri- 
slu su graborium Bagdonu can Student Union, šiton 
ir keliais kitais pasiglemžti unijon inėjo Socialistinė jai, kad jos nedrįstų kastis 
mirusio šikštuolio Kelly pa- Studentų Lyga už Industri- po Sovietų pamatais. Ji pa- 
iktą $150,000 turtą. Kiti nę Demokratiją, komunisti- reiškia, kad per ketverius 

sąmokslininkai buvo jau se- nė National Student League pastaruosius metus Sovietų 
niau nubausti. Kaip rodos, ir kelios mažesnės kairiųjų karo laivynas buvo padidin- 
adv. Vaičius prašys peržiu-, grupės. Suvažiavime daly- tas keturgubai, gi pakraščių

Hitleris Reikalauja 
Kolonijų.

Hitleris nesiliauja statęs 
kitoms valstybėms reikala
vimų. Jis reikalavo panai
kinti Versalio sutartį — ir 
tos sutarties jau nebėra. 
Tuomet jis pareikalavo, 
kad Vokietijai butų leista 
įsitaisyt stiprią armiją — ir 
Vokietija jau turi armiją. 
Dabar Hitleris pradėjo rei
kalauti, kad Vokietijai butų 
grąžintos žemės, atimtos po 
karo. Ir galimas daiktas, 
kad jos bus jai sugrąžintos, 
žinoma, tuos reikalavimus 
planuoja ne Hitlerio protas, 
bet senieji Vokietijos impe
rialistai, tik Hitleris juos 
skelbia.

New Yorke Apkal
tinta 29 Raketieriai.

New Yorke buvo paskir
tas specialus grand jury 
piktadarybei tyrinėti. Tas 
grand jury dirbo 4 mėne- 

’ius, išklausinėjo per tą lai
ką apie 500 liudininkų ir jų 
parodymais pasiremdamas 
apkaltino 29 raketierius. 
Tarp jų esą 15 didžiųjų kri
minalistų. kurie organizuo
ja ir veda visus raketus. Jie 
esą taip gerai apsisaugoję, 
kad visuomenė nieko apie 
juos nežinanti. Jų vardų 
grand jury nepaskelbė, kad 
jie nepabėgtų nuo arešto.

HAUPTMANUI PASIGAI
LĖJIMO NEBUSIĄ.

Bruno Hauptmanas, ku- 
i? New Jersey valstijoj yra 

nuteistas mirti dėl Lindber- 
?hų vaiko nužudymo, dabai 
padavė tam tikrai įstaigai 
prašymą, kad pasigailėtų jo 
ir dovanotų jam gyvybę. 
Tačiau laikraščiai spėja, 
kad pasigailėjimo pasmerk
tajam vokiečiui nebusią.

MONTANOJ NUŠAUTAS
PABĖGĘS KALINYS.
Pereitą sąvaitę Montanos 

valstijoj policija nušovė tū
lą Knightą, kuris buvo pa 
bėgęs iš kalėjimo ir užmu
šę? 4 žmones.

Prieš Kalėdas Chicagoje 
buvo troko užmuštas Juozas 
Tamošiūnas, 51 metų am
žiaus lietuvis. Nelaimė įvy
ko Tamošiūnui einant sker- 
- ui gatvę.

Maskvos Valdžia Grūmoja 
Vokiečiams ir Japonams.

šimčiai pakėlė prieš Y. W. 
C. A. riksmą ir pradėjo rei
kalauti, kad ši organizacija 
neduotų salės kairiems stu
dentams, bet jų riksmas nie
ko negelbėjo.

Traukinių Katastro
fa Vokietijoj.

Turingi jos (Vokietijoj) 
mieste Gross Heringen per 
Kalėdas susikūlė du keleivi
niai traukiniai. Katastrofa 
Įvyko ant tilto ir keliatas 
vagonų nuvirto i vandenį su 
ledais. Iš viso šitoj nelaimėj 
36 žmonės žuvo ir 72 buvo 
sužeisti. Šitokio baisaus įvy
kio ant Vokietijos geležin
kelių senai jau nebuvo.

MEKSIKOJ IŠKELTA
SOVIETŲ VĖLIAVA.
Meksikoje, Atlixco apy

linkėj, komunistų agitato
riai sušaukė 150 ūkininku 
susirinkimą ir nutarė steigti 
sovietų valdžią. Jie iškėlė 
Rusijos vėliavą, liepė ūki
ninkams apsiginkluoti šau
tuvais, suorganizavo 
dies komisariatą” ir 
įo dalytis stambesnių ūkių 
4urtais. Bet Meksikos val
džia nusiuntė buri kareivių 
r šitą “revoliuciją” tuojaus 
sustabdė.

“liau- 
pradė-

LATVIJOJ NUTEISTA 
VISA EILĖ KOMUNISTŲ.

Ryga. Naktį į lapkričio 
29 d. Rygos teismas paskel 
bė sprendimą didelėje ko 
munistų byloje. Devyni kai 
inamieji nuteisti nuo ketve- 
•ių iki šešerių metų kalėti 
mnkiujų darbų kalėjime, 
15 nuteista nuo vienų iki 
ketverių metų pataisos na 
nų ir vienas buvo išteisin
tas.

520 NELAIMIŲ DET
ROITE.

Detroito policija suskaitė 
per Kalėdas 520 visokių ne- 
’aimių, per kurias buvo su
žeista 193 žmonės. Dau
giausia nelaimių įvyko dėl 
sniego pūgų.

ŠVĘSDAMI KALĖDAS 
SUSIŠAUDĖ.

Providence, R. I. — Besi 
linksminant per Kalėdas čia 
vienoj italų šeimynoj pra
dėta šaudytis. Jaunuolis 
vardu Nardolilio buvo nu
šautas, o Frank Sano areš- 
tuotas už ž.mogžudystę.

Gali sunaikinti priešą Bal
tijos Juroj ir Ramiajam 

Vandenyne.
Šiomis dienomis Mask

vos valdžia rūsčiai pagrū
mojo Japonijai ir Vokieti-

sakius, pakraščių apsauga 
šiandien yra 11 kartų stip
resnė, negu ji buvo 4 metai 
atgal.

Šitokį pareiškimą vokie
čiams ir japonams padarė 
Sovietų valdžios organas 
“Izviestija.” Toliau Mask
vos laikraštis priduria:

Sovietų Rusija visuomet 
stojo ir dabar stoja už pa
saulio taiką. Bet jeigu kas 
kėsinsis lįsti į musų žemę, 
mes atmesime jį padidinto
mis savo ginklų jėgomis.

“Priešas, kuris drįstų mus 
užpulti Baltijos Juroj arba 
Ramiajam Vandenyne, pa
jus tų musų povandeninio 
ir viršutinio laivynų jėgas ir 
jų greitą judrumą.

Be to, priešas tuojau pa
matytų, kad musų jūrių spė
toms vadovauja ne Rož- 
destvenskis.” (Roždestven- 
skis buvo caro admirolas, 
turis niaukdamas su Balti
jos eskadra į Tolimus Ry- 
:us, Anglijos pakrašty ap
šaudė anglų žvejus, many
damas, kad tai japonų lai
vynas, bet nuplaukęs netoli 
Japonijos ir susidūręs prie 
Cušimos salos su japonais, 
tuoi buvo sunaikintas.— 
Red.)

Šitas Sovietų grūmojimas 
yra tuo reikšmingesnis, kad 
jis buvo padarytas tuojau 
po to, kai Maskvos atstovai 
atlaikė slaptą konferenciją 
su Mongolijos atstovais. 
Mongolija yra Kinijos da
lis, bet jos valdžia palinku
si Sovietų pusėn. Paskuti
niais laikais japonų vado
vaujami ginkluoti būriai iš 
Mandžiuko pradėjo daryti 
užpuolimų ant Mongolijos. 
Matyt, japonai jieško prie
kabių, kad galėtų įsiveržti 
ir užimti visą Mongoliją, 
kaip jie pirmiau padarė su 
Mandžiurija, ir dabar su 
Šiaurės Kinija. Dėl to, ma
tyt, ir buvo paskelbtas šitas 
Sovietų valdžios grūmoji
mas. Bet ar Japonija šito 
grumojiimo nusigąs, tai lie
ka dar pamatyti.

WATERBURY AREŠTUO
TOS DVI LIETUVĖS.
Waterburio dienraštis 

“American” praneša, kad 
perkant Kalėdoms dovanas, 
tenai buvo areštuotos dvi 
lietuvės. Mrs. Juozefina 
Selkus ir Nellie Galgat. Jas 
kaltina pasisavinus iš vie
nos krautuvės guminių dai- 
ktii už $10. ; . .
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Antras Puslapis.

Įdomesni šių Dienų Įvykiai Ir Žmones.

bar buvo ne socialistų vei
kėjas, tačiau “Keleivio” re- 
lakcija irgi tokiai peticijai 
>ri taria.

KAS IŠDAVĖ VALDŽIAI 
STILSONĄ-BUTKŲ?

Pereitą sąvaitę, leidžian
“Keleivį” į spaudą, iš Broo 
klyno atėjo trumpa telegra 
ma, kad nedėti jokių žinit 
apie Butkų.

Tiesą pasakius, mes jokit 
žinių apie Butkų tuo laikt 
da ir neturėjome. Žinojoir 
tik tiek, kad jis dirba Broo 
klyne prie “sklokininkų” or 
gano “Naujosios Gadynės’ 
ir nesutinka su L. Pruseika 
kuris nutarė grįžti pas ko 
munistus. Tai viskas, ką 
mes apie jį žinojom.

Bet už dviejų dienų atė 
jusi “Laisvė” (307 nr.) pra 
neša, kad E. Butkus, kitaip 
Juozas Stilsonas, esąs įskųs 
tas federalinei valdžiai ii 
areštuotas.

Komunistų Partijos Lie 
tuvių Centro Biuras skelbia 
apie tai šitokį pranešimą:

“Kelios dienos atgal Brooklyne federalės valdžios agenta •uareštavo Juozą Stilsoną (E Butkų) ir pasodino į kalėjimą Kaip jau visiems žinoma, Stil eonas buvo suareštuotas ir nu baustas trijų metų kalėjimu dar 1918 metais už prieškarin veikimą. Musų judėjimas tuc laiku vedė smarkią kovą ui 
tos bausmės panaikinimą, be' nepavyko. (Stilsonas tuomet buvo paleistas po kaucija ir 
pasislėpė.—“Kel.” Red.)“Ir štai dabar, po septynio likos metų, valdžia atranda reikalingu jį suimti ir priversti atlikti tą seną bausmę. Gi faktas yra, kad ta pati valdžia yra senai panaikinus bausmes prieš tuos, kurie tais laikais atsisakė tarnauti karo reikalams.“
Turint galvoj vėliausius 

aantikius tarp komunistų ir 
“sklokininkų,” kai kas ga 
galėtų padaryti įšvadą, kad 
Stilsonas-Butkus galėjo bul 
išduotas valdžiai keršto su
metimais, būtent dėl to, kad 
jis buvo priešingas “skloki
ninkų” vienybei su komuni
stais.

Tačiau lietuvių komunis
tų Centro Biuras savo pra
nešime sako ve ką:

“Mes. kaip jau žinoma, nesutinkame su Stilsono dabartinėmis pažiūromis i darbininkų judėjimą... Tačiau mes griežčiausia priešingi bile kokiems valdžios persekiojimams buvusių arba esančiu karo priešininkų. Mums nesvarbu šiame atsitikime, kokiai srovei dabar Stilsonas priklauso; mums svarbu, kad jis baudžiamas už prieškarini veikimą. Todėl mes reikalaujame tos bausmės panaikinimo.“Kadangi ir Aukščiausis Teismas yra užtvirtinęs tą bausmę, tai teismų keliai jau uždaryti. Veikiausia kito kelio' neliko, kaip tik daryti masinis spaudimas ant prezidento Roosevelto, kad jis Stilsonui bau
smę dovanotų.“

Iš to, kas aukščiau pasa
kyta, rodos, aišku, kad But
kaus išdavimas negalėjo 
kilti iš komunistų tarpo. Ka
žin, ar tik nebus jį įskundę 
fašistinio “Sargybos Komi
teto” pasamdyti šnipai?

Toliau Centro Biuras pri
duria,. kad greitu laiku bu
sią kreiptasi į visas sroves ir 
organizacijas šiuo reikalu. 
Busianti išsiuntinėta petici
jos forma, kurioj preziden
tas Rooseveltas busiąs pra
šomas dovanoti bausmę Stil- 
©onui. Visos organizacijos 
prašomos tą peticiją pasira
šyti ir nusiųsti ją nurodyton 
pMkon

‘SANDARA” NEPAŽĮSTA 
SUSIVIENIJIMO.

“Sandara” dedasi “tau-
:išku” laikraščiu, tačiau ji 
la nežino kaip tvarkosi 
>LA., didžiausia lietuvių 
organizacija Amerikoje, 
štai ką ji rašo savo 49-tame 
lumery apie SLA. iždinin
ką Gugi:

"Paties p. Gugio išduoti 
morgičiai Chicagoj nepadaili
na jo rekordų.“

Kaip matote, “Sandara” 
kelbia, kad SLA. iždinin

kas Gugis duoda morgičius
pats.

0 ištikrujų gi tų morgičių 
davimo tvarka Susivieniji
me yra tokia: visų pirma 
žmogus, kuris nori gauti ant 
^avo namo paskolą, turi pa
duoti iždininkui prašymą. 
Odininkas nusiunčia jam 
ris kopijas aplikacijos, ku
bas paskolos prašytojas tu- 
d išpildyti ir nusiųsti Fi
nansų Komisijai. Ši komisi
ja išstudijuoja aplikaciją, 
•usipažįsta su namo verte, 
kiek jis yra valdžios tak- 
uotas, kiek atneša randų, 

'taip jis išrodo (nes turi būt 
pridėta ir namo fotografi
ja), ir tik tuomet sprendžia, 
ar paskolą duoti, ar ne.

Pažymėjusi savo nuomo
nę, Finansų Komisija siun
čia tą aplikaciją Centro sek- 
•etoriui. Tuomet yra skiria
mi vietoje du nusimanantie- 
i žiTiGiieS, kad apZiuTctų 

kalbamąjį namą vietoje ir 
nasakytų savo nuomonę, ar 
galima ant jo duoti prašo
moji paskola, ar ne. Jeigu 
iie pasako, kad negalima, 
ai paskola neduodama. Bet 
eigų atranda, kad galima 

skolinti, tuomet da Pildo
mos Tarybos posėdis spren
džia, ar duoti paskolą, ar ne. 
r tik visose trijose instan

cijose paskolą užgyrus, iž
dininkas gauna įsakymą 
paskolą duoti.

Taigi paskolų davimą 
sprendžia ne pats iždinin
kas, kaip “Sandara” pasa
koja, bet trijose vietose trys 
atskiros grupės žmonių

Ar gi iš to ne aiškų kad 
“Sandara” nežino ka šne
ka?

. BUKŠNAITIS NESĄS
VINIKO-VITAIČIO 

TARNAS.

Pijus Bukšnaitis mums 
rašo, jog kai kurių žmonių 
daromas jam priekaištas, 
<ad jis esąs Viniko-Vitaičio 
amas ir dirbąs jų “Sargy
bos Bokšte,” neatatinka tei
sybei. Jis sako:

“Aš niekad nebuvau ir dabar nesu jokiu tarnu, netik Vi- niko su Vitaičiu. bet ir ko nors kito. Jau šeši mėnesiai kai esuPbedarbis ir niekam netarnauju.“
Matyt, žmonės buvo įtarę 
P. Bukšnaitį dirbant prie 

to negarbingo “Sargybos 
Bokšto” dėl to, kad “bokšti- 
ninkų” lizdas yra “Vieny
bės” pastogėj, kur p. Bukš
naitis nesenai da bendra
darbiavo.

P-

PADIDINTAS “NAUJIE
NŲ” NUMERIS.

KELEIVIS, SO. BOSTON

šiame vaizdely yra parodyti 3 atskiri dalykai, būtent: (1) Kupranugarių karavanas veža ita
lų kanuolės Etiopijoj. (2) Kubos sostinėj Havanoj atidengiamas paminklas generolui Gome- 
zui. kuris paliuosavo Kubą nuo ispanų valdžios. (3) \Villiam B. Bell. kuris New Yorke kelia 
pinigus republikonų rinkimų agitacijai.

KAS YRA SOVIETŲ KAVALERIJOS 
VADAS BUDIONYJ.

tis Amerikoje negali to pa
daryt, ką padaro “Naujie
nos.” Todėl nestebėtina, 
kad klerikalai ir kiti reakci
ninkai joms taip pavydi ir 
taip piktai jas šmeižia.

Mums gi smagu pažymė
ti, kad musų idėjos dienraš
čiui Chicagoje taip gerai 
klojasi. Anksčiau ar vėliau, 
“eakcinė spauda lietuvių 
tarpe turės visai išnykti, o 
pasilikti tik pažangiosios 
srovės laikraščiai.

STRAZDAS UŽĖMĖ PRU
SEIKOS VIETĄ.

“Naujienos” praneša, kad 
St. Strazdas, kuris iki šiol 
gyveno Chicagoie. šiomis

SARGYBOS KOMITETUI’ PATARIMAI
Ne SLA. narius demorali- ' Bus geresnė tvarka ir vi
zuoti, bet pajieškoti apsi- šame Susivienijime, tik rei- 

vcgusio savo tautiečio kia prašalinti iš Centro tuos 
Devenio. smalavirius, kurie ima iš

mus^ organizacijos algas, o 
" visas jos paslaptis ir doku-Aš patarčiau

komiteto Upninkams, mentus . j „g b 
kad jie su savo pasisamdy-, R ; „ buči^jasi

ta šnipų agentūra ne SLA. šnh)^ Iššluokime 
narius demoralizuotų, bet
surastų savo tautietĮ Deyenj, šni ssėbrus Jir jn„.igaįIUSi 

kuns pabėgo su S2o,000 Su-;0 £ja nebug kam 

stvienijimo pmigų. Jeigu jie tvarką k. ramvbę musu Susi

toi nei'! n VT’tii nn rrAi'AL-m _ _ * * * £tai padalytų tai jie gerokai 

SLA. labui pasitarnautų.

Pasisamdęs sau į talką 
šnipų agentūrą, 
kai fašistiškas 

Sargybos Komitetas” pila.

vienijime.
Eilinis SLA. 352 kp. narys.

dienomis išvažiavęs Broo-J pamazgas ant demokratinių 
klynan užimti L. Pruseikos SLA. kandidatų o ypač ant

u“ Hearstas Susekė
Nauia “Sąmokslą.tf

vietą prie “Naujosios Gady 
nės.” Buvęs “Naujosios Ga
dynės” redaktorius Prusei
ka gryžo atgal į Komunistų 
Partiją ir, turbut, dirbs prie 
“Laisvės.”

Iš visa to išrodo, kad 
“sklokininkų” didžiuma at
sisakė su komunistais vieny
tis ir “Naujoji Gadynė” pa
silieka “sklokos” rankose.

SAKO, LIETUVOJE HIT
LERIŠKAS REŽIMAS.
Vienas musų skaitytojas 

prisiuntė mums iš Eureka. 
Cal., vietos anglišką dien
raštį, “The Humboldt Ti
mes,” kuriame yra įdėtas 
Pabaltijo valstybių žemėla
pis, Smetonos atvaizdas, ir 
per 3 skiltis padėtas stam
bus antgalvis: “Lietuva Ty
lomis Virto Fašistiška Vals
tybe.”

Po to yra paduota Asso
ciated Press agentūros tele
grama iš Kauno, kurioj aiš
kinama, kad uždarius opo
zicijos partijas, Lietuvoje 
susidarė tikrai hitleriškas 
režimas, kur visiems burnos 
uždarytos, išskyrus vienus 
tik fašistus. Hitleris gal' 
didžiuotis, kad Lietuvos 
tautininkai taip uoliai iš jo 
mokinasi.

URUGVAJUS IŠVIJO
SOVIETŲ ATSTOVĄ.
Iš Montedideo praneša

ma, kad Sovietų atstovas 
Minkinas tenai gavo Urug
vajaus valdžios įsakymą 
tuoj apleisti tą šalį. Minki
nas esąs išvaromas su visu 
savo štabu dėlto, kad kurs- 

į tęs revoliuciją Brazilijoje
Brazilijos valdžia pristačiu 

“Naujienos” išleido Ka- si Urugvajaus valdžiai do- 
lėdoms net 32 puslapių nu- kumentus, kurie parodą 
merį. Tai yra didžiausia lai- kad buvęs anądien Brazili 
kraščio laida, kokia tik yra jos komunistų sukilimas bu 
kada nors Amerikos lietu- vo suplanuotas Sovietų at- 
vių spaudos istorijoj buvus, stovybėj Urugvajuje ir ii 

Norę Stilsonas-Butkus da- Joks kitas lietuvių dienraš- tenai buvo vadovaujamas.

d v. Bagočiaus, užtai kad
;is daugiau už juos žino. 
Bet tie jų šmeižtai nieko ne
gelbės. Mes, SLA. nariai 
savo prezidentą Bagočir 
gerai pažįstame ir jo darbu? 
gerai žinome. Pakol Susi
vienijimą valdė tautininkai, 
mes, eiliniai nariai, neturė
jome organizacijoj balso. 
Nors akiu apdumimui tauti
ninkai ir leisdavo mums 
“rinkti” SLA. Pildomąją 
Tarybą, tačiau suvažiavę į 
seimą jie visuomet tuo? 
“rinkimus” nubraukdavo į 
gurbą, o į organizacijos val
dybą pastatydavo savo sėb
rus, kurie paskui Deve- 
niams ir “Vienybėms” da- 
’indavo po $25.000 iš musu 
organizacijos iždo. Bet ka: 
Bagočius atsistojo prie SLA 
vairo, organizacijoj tuoj bu
vo įvesta demokratinė tvar
ka. Dabar organizacijos vir
šininkus renka jau patys et
iniai nariai ir seimas jau 
negalės tų rinkimų į gurbą 
nušluoti. Galimas daiktas, 
kad ateinančiam seime tau
rininkai vėl mėgins sugrą
žinti fašistišką diktatūrą 
todėl mes, eiliniai nariai 
urime budėti visai nebal- 
■uoti už tuos žmones, kū
nuos siūlo tasai šnipų agen- 
uros globojamas “Sargy

bos Komitetas.” Reikia bu
dėti ir balsuoti tiktai už 
nrogresyvius kandidatu? 
aip į Pildomąją Tarybą, 
aip į SLA. seimo delegatus 

Musų SLA. 3ož kuopoj 
‘tautiečiai” seniau sakyda
vo, kad jeigu jie neapsiimtų 
' kuopos valdybą, tai nebu- 
ų kam kuopą tvarkyti. Bet 
•takol jie ją “tvarkė,” tai 
dešpatavo amžina betvar
kė. Būdavo nepabaigti skun- 
lai ir vaidai. Bet kai kuo
jos pirmininku buvo išrink
ąs J. Galackas, tuoj išnyko 
visi ergeliai. Ir dabar, be 
andariečių, musų kuopoje 
vra visai gera tvarka ir su

gyvenimas.

Sako, komunistai ruošiasi
“skersti” savo priešus 

Amerikoje.
Amerikos džingų kara

tus Hearstas pereitą nedėl
dienį iškėlė savo geltonla- 
piuose naują komunistų 
‘sąmokslą.” Tas “sąmoks^ 

’as” susidedąs iš 5 punktų 
būtent:

1. Apskelbti generalinį 
streiką.

2. Pulti arsenalus, paimti 
ginklus, sukelti revoliuciją, 
sukurstyt sukilimą armijoj, 
o policiją išžudyti šautu
vais, kanuolėmis ir nuodin
gomis dujomis.

3. Nuversti valdžią ir su 
pagalba revoliucinių darbi
ninkų komitetų paimti ša- 
’ies kontrolę į savo rankas.

4. Apskelbti proletariato 
liktaturą, įkurti sovietų val- 
•tybę ir “žudynėmis” ir 
“skerdynėmis” išnaikinti 
•evoliucijos priešus.

5. Vienu žodžiu, “smurtu 
r prievarta” pastatyti Ame- 
•ikoj tokį pat režimą, kaip 
Rusijoj pastatė Trockis su 
Leninu, kuomet jie sunaiki- 
to “Kerenskio respubliką.”

Kaip gi Hearsto samdi
niai sužinojo tokį baisų 
‘sąmokslą?” Ogi jie rado 
okių dalykų prirašyta ko

kioj ten knygpalaikėj, kuri 
enai jau yra išleista ir visur 
parsiduoda po 5 centus. Iš 
rišo tai yra tik neapgalvo
tas karštagalvio Moisiejo 
Olgino plepalas, tačiau 
-kandalų meistrai rėkia, 
kad komunistai jau turi pa
darę “sąmokslą,” reiškia, 
slaptą nutarimą, skersti a- 
merikonus. Tai yra stačiai 
kurstymas lengvatikių ame
rikiečių organizuotis ir mu
šti komunistus.

Pereitame “Keleivio” nu
mery buvo rašoma apie Si- 
byro raudonųjų spėkų vadą 
Bliucherį. Dabar paduosi
me žinių apie Sovietų kava
lerijos vadą Budenyj (taria
ma: Budionyj).

Semionas Budenyj tarp 
Sovietų karo vadų yra įdo
miausia figūra. Garsus So
vietų kavalerijos organiza
torius ir vadas yra tikras 
kaimietis. Sovietų spauda 
vadina Budenyj “simboliu 
kaimo einančio su proleta
riatu.”

Budenyj Dono srities be
žemis kaimietis. Gimė 1883 
metais. Jaunas* būdamas 
bernavo, paskui pateko į 
kariuomenę, ir pasidarė 
orofesionaliu kariu. Bude
nyj dalyvavo rusų japonų 
kare ir didžiajame kare. 
Tarnavo Primorskame dra
gūnų pulke liktiniu puskari
ninkiu ir vachmistru. Pasi
žymėjo kaip pavyzdingas 
ir drąsus vachmistras.

1917 metų revoliucija taip 
oaveikė Budenyj, kad jis 
pasidarė karštas revoliuci- 
ios šalininkas. Budenyj ma
žai terūpėjo partijos pro- 
rramos. Jo programa buvo 
“kirsti!” Bolševikų pervers
mui įvykius, atsidarė platus 
horizontai “kirtimui.” Pra
sidėjo pilietinis karas. Bu- 
ienyj Dono srityje pradėjo 
nrganizuoti raudonąją ka
valeriją. Greit jis jau turėjo 
visą kavalerijos korpusą. 
Kavalerija buvo sudaryta iš 
Įvairiausių revoliuciniai nu
siteikusių elementų, driskių, 
nramuštgalvių, svieto per
ėjūnų, kurių tarpe nemažai 
buvo ir tikrų banditų.

r>et rmuunvj 
valdyti savo “sankiulotų ka
valeriją,” apmokė ją ir išžy
giavo prieš baltuosius gene
rolus. Per trumpą laiką Bu- 
ienyj vardas jau skardėjo

ne tiktai Sovietų Rusijoj, 
bet ir užsieny.

1918 metais Budenyj ke
lis kartus sumušė generolo 
Krasnovo kavaleriją. 1919 
metais, kai generolas Deni- 
kinas žygiuodamas į Mask
vą pasiekė Orią, staiga atsi
radęs Budenyj sutriuškino 
du jo kavalerijos korpusus, 
kuriems vadovavo pagarsė
ję kavaleristai gen. Škuro ir 
Mamontavas. Po to Bude
nyj nepaprastai greit sunai
kino “baltuosius” bulius 
Dono srity ir Kaukaze. Kau
kaze Budenyj sumušė gene
rolo Pavlovo kavalerijos 
korpusą.

Iš Kaukazo Budenyj rai
toji armija nužygiavo į len
ku frontą, padarius 1,400 
kilometrų žygį.

Budenyj pralaužė lenkų 
frontą Ukrainoje ir priver
tė juos panikoje trauktis. 
Vydamasis lenkus, Budenyj 
įsiveržė į Galiciją ir pasie
kė Lvovą. Bet čia lenkų ka
valerijai pavyko apsupti 
Budenyj raitelius. Budenyj 
prasimušė,. bet jo armijos 
dalis žuvo.

Budenyj armijos likučiai 
buvo pasiųsti prieš Vrange- 
’į ir čia buv. vachmistras da 
kartą pasižymėjo savo žy
giais.

Savo knygoje apie Sovie- 
‘ų-Lenkijos karą Pilsudskis 
-aso, kad Budenyj raite
liams pasirodžius, lenkus 
apimdavo panika.

Vakarų Europos karo da- 
’vku žinovai pabrėžia nepa
prastą Budenvj sugebėjimą 
naudotis didelėmis raitelių 
masėmis. Budenyj Sovie- 
Luose tapo legendariniu as
meniu.

Sovietų raiteliai nešioja 
kepures “budionovkas” ir 
žygiuoja “Budenyj’ 
orkestrui griežiant.

(Iš “L.

marša

Ž.”)

PRATINKIME VAIKUS DIRBTI.

Žiurkės nemėgsta šalt
mėčių aliejaus (pepper- 
mint oil) kvapo. Tas buvo 
patirta Massachusetts agri
kultūros kolegijoj darytais 
bandymais.

Darbas reikalingas vaike 
sveikatai, auklėjimui, visai 
io ateičiai. Darbas mankšti- 
oa vaiko kūną, moko jį buti 
darbščiu, sąžiningu, sava
rankišku. Vaikas, nedirbęs 
darbo, suaugęs jo bijosi. O 
bijąs darbo žmogus netinka 
gyvenimui. Dirbti reikia vi
siems. Kas nesipratins prie 
fizinio darbo, tas neišsi
dirbs darbingumo, darbo 
drausmės ir ištvermės, tas 
bus nepajėgus visose parei
gose. Štai kodėl patartina 
visiems iš pat mažens pra
tinti vaikus prie darbo.

Išaiškinę darbo svarbą 
augančiam žmogui, dabar 
trumpai panagrinėkime, ku
rie darbai tinka vaikams. Į 
šį klausimą lengviausiai ga
li atsakyti pati tėvų nuovo
ka. Vaikas gali ir turi dirbti 
visus namu darbus. Pirmu
čiausiai, jis turi pats save 
apruošti ar aptvarkyti. Ly
giai berniukas, lygiai mer
gaitė pati turi praustis, šu
kuotis, valyti, užlopyti ir 
aptvarkyti savo rūbelius, 
nusivalyti batukus, užsia- 
dyti kojinaites, prisisiūti nu
trukusią sagą, pakabą; vai
kas pats turi žiūrėti, kad jis 
nebūtų apdriskęs, susivėlęs. 
Kai jo pajėgos leidžia, jis 
visa tai turi pats daryti. Jei 
vaikai turi atskirą kamba
rėlį, jie patys turi jame pa- 
’aikyti tvarką. Jei kamba
rėlio nėra, tik lovytė, vaikas 
pats turi ją pakloti, nelauk
damas, kada vyresnieji pa
klos.

Vaikui turint atliekamo 
’aiko, jis gali buti pakvie
čiamas talkon prie kitų dar
bų. Vaikas gali nuvalyti tė
vo rubus, batus, pašluoti

’ kambarį. Mergaitės gali 
padėti motinai ruošti pietus 

'arba vakarienę, užtiesti sta
lą arba nuimti ir išplauti in
dus ir kit. Negalima duoti 
vaikams labai sunkių dar
bų, viršijančių vaiko išga
les. Taip pat nevalia siųsti 
vaiką į fabriką arba kitą 
verslo įmonę, arba į tokius 
darbus, kurie kenkia vaiki 
sveikatai arba gali buti pa
vojingi vaikų gyvybei.

Vaikų darbas verslo įmo
nėse net įstatymų draudžia
mas. Tai daroma todėl, kad 
verslamonininkai neišnau
dotų vaikų suaugusių ne
naudai. Iš tikro, yra tokių 
mašinų, kurių priežiūrai už
tektų vaiko. Vaiko darbas 
pigesnis, negu suaugusio 
žmogaus. Verteivos mielai 
samdytų vaikus prie tų ma
šinų, tuo tarpu tėvai liktų 
be darbo.

Dirbdamas sunkų darbą, 
vaikas gali išsikreivinti, pa
gadinti krutinę, apsirgti. 
Tačiau lengvas darbas vai
kui yra reikalingas, jam už
augus, lengviau bus kovoti 
su visokiomis gyvenimo 
priešingybėmis. V. B-nas.

SUIMTAS SOVIETŲ AT
STOVYBĖS PRAHOJE

- TARNAUTOJAS.

Vokiečių telegramų agen
tūros pranešimu, ryšium su 
Sovietų pasiuntinybės Pra
hoje apvogimu, esąs suim
tas įtartas pasiuntinybės 
tarnautojas Kasinovas, ku
ris iš Prahos buvo išvažia
vęs į Bohemiją ir ten susto
jęs viename viešbuty. Pa
vogti dokumentai ir pinigai 
surasti.

i u t
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
KAIP FLORIDOJ PO URAGANO 

KAREIVIAI SUDEGINO 450 LAVONŲ.
Kaip Yra Gaudomi Lašišų (Salmonų/ ikrai.

KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEVEIKIA

Romos katalikų kunigai atsi
sakė patarnauti, nes valdžia 

nieko už tai nemokėjo.
ST. PETERSBURG, FLA.

Čionai yra amžina vasa
ra : kvietkos žydi ir žmonės 
maudosi jūrėse. Čionai viso 
pasaulio turistų centras žie
mos metu. Beveik visi kliu

Uraganas praėjo per visą 
pietinę Floridą. Jis sumažė
jo tik po 24 valandų. Ir tik 
tada 20 kariškų laivų pra
dėjo teikti nukentėjusiems 
pagalbą. Jurininkai sunešė 
sužeistuosius vienon vieton, 
o negyvuosius — kiton. Lai
vyno daktarai sužeistiems 

' davė medicinos pagalbą. Gi
bai ir hoteliai jau atsidarė negyvėliams nuėmė pirštų 
žiemai ir žmonių kasdien at- antspaudas, kad nors kai 
važiuoja tūkstančiais iš visų Kurių asmenybę butų gali- 
Amenkos ir viso pasaulio ma nustatyti. Graboriai net 
saitų kraštų pasimaudyti ir kg tolimų šiaurinių valstijų 
saulės spinduliais pasišildy- pradėjo orlaiviais lėkti čio- 
tL . nai “darbo” jieškoti, rinkti

Čionai yra visokių saulės j lavonus ir vežti Į Miami 
vonių, daktarų ir slaugių, miesto kapines.
S,F,d° Miesto valdvba nus,gan-

.pinduliais, tepa ' ls<)k|ai-1 do> kad gaiį ko'kios ligos kil.

, ■

Čia yra parodyta valdžios užlaikoma lašišų (salmonų) perykla Maine’o valstijoj, netoli Rav- 
mondo miestelio. Neršto metu lašišos eina upėmis ir upeliais i> jūrių jieškodamos ramaus van
dens savo ikrus paleisti, čia parodyta, kaip žvejybos departamento darbininkai tuomet apsupa 
lašišas tinklu, suverčia jas i valtį ir išmelžia ikrus, kurie pas ji suleidžiami Į peryklą ir tenai 
išsiperi iš jų milionai žuvyčių, kuriomis užveisiami įvairus ežerai ir prūdai.

Žinios Iš Clevelando Padangės.

aliejais. Jie sako ligoniams 
ir kitiems be sveikatos žmo
nėms: nemokėk pinigų dak
tarui už išgvdymą, tik mo-1 , . ,. , , • . „, - j „ vizv deginti lavonus ant vietoskek uz gvdvmą. Floridos n,

ti iš tiek daug negyvėlių, 
užprotestavo. Tada guber
natorius D. Schultz liepė su-

1

Vietos laikraščiai prana
šauja, kad Clevelande dar
bai tuoj apsistosią neku
riam laikui. Visi žinome, 
kad apie naujus metus dar
bai ir gerais laikais apsisto
ja, nes buna inventoriaus 
peržiūrėjimas ir knygų už 
baigimas. O jau šiais blo
gais laikais, tai kad gali už
sidaryti ir ilgokam laikui, 
nes daugelis dirbtuvių netu
ri naujų užsakymų po naujų 
metų.

saulė skaisti ir karšta, tai 
pats išgysi. Aš tai taip su
pratau: daktarai čia nenori 
ir nepaiso, kad žmogų išgy
dyt. bet tik gydyt ir pinigus 
imti, o kada žmogus jau pi
nigų neturi, tai tie gydyto
jai nenori jo daugiau nei 
matyt.

Miestai Floridoj yra šva-

Tada kareiviai negyvus už
kalė į baksus po vieną, su
krovė po keturiasdešimts 
baksų į vieną krūvą, apipy- 
ė degančia medžiaga, kuni
gai pasakė pamokslus, tada 
kareiviai suėjo po tris ir ka
pitonas kištelėjo degtuką 
nrie krūvos lavonų. Kilo di
delis debesis durnų. Taip 
čionai Į vieną dieną buvo

rus, apsodinti gražiais žy- Į sudeginta 450 lavonų. Visų 
dinčiais medžiais ir gėlė- tikėjimų kunigai suvažiavo 
mis. Dirbtuvių jokių nėra. h š Miami ir kitų miestų, iš- 
Vasaros metu 75 nuošimčiai Lkyrus tik katalikų kunigus, 
krautuvių, teatrų ir namų kurie atsisakė patarnauti, 
užsidaro nuo 15 gegužės iki nes valdžia pinigų už tai ne 
15 lapkričio. Per vasarą mokėjo, o už dvką romiš 
Florida buna numirus, retai Lįaį nedirba.
kur žmogų gali matyt, nes «... , , .eras labai kaitas ir žmonės . gubernatoriaus pa- 
.v ......, u - kieleimas buvo didelis nuo-
likusieji bijosi ant saulės katal.ku kunigams ir
, asirodyt: nuo 10 iki 3 va l^boriaina Is tokio skai-

tys Lietuvos piliečiai per vi
suotiną, slaptą ir proporcio- 
nalį balsavimą.

Tegyvuoja visų lietuvių 
priešfašistinis bendras liau
dies frontas!

Šalin vienybės ardytojai 
ir Lietuvos nepriklausomy
bės kenkėjai!

Tegyvuoja laisva ir ne
priklausoma Lietuva, o ne 
užkarta fašistinė grupė.

Susirinkimo pirmininkas, 
J. J. Lengvinis.

P. S. Šios rezoliucijos ko
pija pasiųsta Antanui Sme-į 
tonai ir lietuvių 
čiams.

Musų naujas parkų direk
torius Mr. Vargas pareiškė 
dėsiąs visas savo pastangas, 
kad parkuose Įrengti dau 
giau patogumų gyvento
jams, kad padalyti daugiau 
žaidimo vietų vaikams, kuo
met mokyklos užsidaro. Ma
noma, kad tai nebus sunku 
padaryti, nes ir majoras tam 
pritaria. Kad reikia parkus 
pagražinti, tai nėra nei kal
bos; labiausiai apie mau
dynes. Miestas yra dikčiai 
paaugęs ir žmonės jau ne
begali maudynėse sutilpti. I Ateinantį metą Clevelan. 
\asaros metu tas negeru- Me manoma daiyti pasauli- 
mas labai jaučiamas. |nė paroda. Miestas bus pa

gražintas, vieta numatyta 
Sniegui pasirodžius ir ga- pagal ežerą. Visos kompa- 

tvėms ledais apšalus, daug nijos raginamos, kad reng- 
nelaimių pradėjo atsitikti tusi parodai. Paroda tęsis 
su automobiliais. Vieni įva- tris mėnesius laiko. Ir ma- 
žiuoja i stulpus, kiti į storų'noma, kad Clevelandą ap- 
langus Į gatvėkarius. Aną- lankys apie keturi ar penki 
dien policija rado ant gat- milionai žmonių, nevien A- 
vės negyvą moterį apie 40 merikos, bet ir iš kitų šalių, 
metų amžiaus, prie Scran- Jei taip ištikro bus, tai nėra 
ton kelio. Prie jos nerado abejonės, kad miesto biz- 
jokių asmenybės dokumen- nieriams biznis pagerės, 
tų ir dėlto ji buvo nugaben-

. .ta į numirėliųnamą. Pasiro- East 105 gatvė ir jos apy-
hotely pne vieno kad kas nors ja užmušė linkė yra apgyventa žydais,

Iš Baltimorės Rubsiuvių Darbuotės.
BALTIMORE, MD. peckojo fašistų “Dirvoje,

Gruodžio 4 d. Lietuvių sa- kad unijos vadai ir firmų
Įėję buvo parengtos rubsh- ar^,A.ai kote ¥ prie vieno —,----  —----- -------- ------- ___ ----------- ___
vių prakalbos. Amalgamai- ^, ° 11 pne vienos bonkos automobilium ir nestojęs ir ten buna visokių atsitiki-• • i • ~ t Kk'pnp cntarti Q2V3itp aikn _ __ i i__ __x 1 vrsutartį sąvaitę laiko 

prieš “stapičių.” Unijis- 
žinojo, kas tas “unijis- 
” bet ir už tokį nesąži

ningą šmeižtą nevertė jį

tų unija netik kovoja už bū
vio pagerinimą, bet sykiu 
teikia ir apšvietos rubsiu- 
viams. Lietuvių 218-tas sky
rius pasikvietė E. Butkų

’t! TMTžlkžll- *
bą. Tema buvo: “Fašizmas nas Jaras Parašytų Lietuvoj 
ir Karas.’

da
tai
tas.

nuvažiavo. Pakol kas, už
mušėjas nesurastas.

Brooklyno pasakyti praM- “pasiteisinti. Na, o tegul po 
i ™ nas Jaras parašytų Lietnvo

ką nors panašaus apie tau-

fmų. Kadangi žydai labai 
varžosi už biznius, vieni ki
tiem vis nori pakenkti, tai 

Ohio valstijoj reikia mo- buna langų daužymas, bom- 
j keti tris nuošimčius taksu sprogdinimas, namų pa- 
|už viską, ką tik perki. Par- Regimas ir panašių atsitiki- 
j davėjas turi duoti trijų cen- Nesenai nakties laircu 

už kožna užmo- buvo daug krautuvių ap-

lindos užsidaro visas judė
jimas ir buna 5 valandos 
pietų. Vidurdienio karštis 
siekia 120 ir iki 130 laipsnių 
ant saulės. Vanduo jūrėse 
turi nuo 95 iki 100 laipsnių 
šilimos. Šalygatviai ir smė
lis buna perkarsti žmogui 
vaikščioti. Naktys buna vė
sios ir dažnai palyja. Bet žo
lė išdega. Farmeriai savo 
gyvulius turi šerti per vasa
rą. Maistas yra brangus ir 
greitai genda nuo šilto oro, 
ypač pienas. Pieno kvorta 
kaštuoja nuo 17 iki 25 cen
tų, kiaušinių tuzinas 35 iki 
50 centų, duonos svaras 10 
centų, gazolino galionas 23 
iki 25 centu.

čiaus lavonų kunigai butų 
tūkstančius dolerių surinkę 
nuo giminių. Tai dabar 
žmoneliai ir kalba apie ka
talikų dūšeles, kur jos yra, 
kad jų kunigai nepalydėjo? 
Tikintieji katalikai ant sa
vo kunigų labai pikti užtai.

F. Gražys.

BRISTOL, CONN.
Nelaimės ir mirtys.

Juozui Marcinkevičiui nu- 
prie darbo pirštą,

KULPMONT, PA. 
Protesto rezoliucija.

Mes, Kulpmonto lietu-
viai, susirinkę į masinį mi
tingą 15 gruodžio, 1935 m., 
protestuojam prieš Lietuvos 
Respublikos prezidentą An
taną Smetoną ir visos fašis
tinės grupės sauvalią dėl už
darymo demokratiniai nusi-

Dabar oras yra kaip tik I stačiusių politinių partijų, 
smagus, apie 85 laipsnių, reikalaujam piliečiams lais- 
Jurių vanduo apie 70 laips- vės ir politinių kalinių pa- 
nių. Kasdien šviečia saulė, ‘iuosavimo.

Pereitą žiemą buvo atva- Mes užginame buvusiųjų 
eiavę į Floridą pusantro mi- Lietuvos prezidentų ir mini- 
liono svečių, o šįmet laukia- sterių pirmininkų paduotą 
ma atvažiuojant jau dviejų Antanui Smetonai reikala- 
milionų. Matote, šįmet ge- vimą, kad sušauktų seimą ir 
resni laikai, daugiau yra pi- leistų susidaryt tokiai vy- 
nigų apyvartoj dėl Roose- riausybei, kuria galėtų pasi- 
velto “naujosios tvarkos.” tikėti gyventojų didžiuma.

Rugsėjo pradžioje ir lap- Kada situacija Lietuvoj 
kričio pradžioje per Flori- neabejotinai veda prie ne- 
dą perėjo baisus viesulas, tekimo nepriklausomybės; 
pridaręs daug milionų dole- kada išlaukinis priešas ruo- 
rių blėdies. Be to, žuvo dau- šiasi pagrobti Klaipėdą, o 
giau tūkstančio žmonių Key gal ir visą Lietuvą, tai tuo 
West salose. Vėjas ėjo 110 pačiu laiku dabartiniai Lie- 
mylių į valandą. Jūrėje van- tuvos valdonai, vietoj vie- 
duo iškilo taip aukštai, kad nyti visų gyventojų spė- 
bangos vertėsi per visas sa- kas atsigynimui nuo priešo, 
las — žmogaus jėga negalė- žiauriausia puola politines 
jo ant žemės atsilaikyti, partijas, naikina apšvietos 
Menkesni namai buvo su- ir labdarybės draugijas, 
daužyti į šipulius ir nunešti Mes, vietos lietuviai, pa- 
į jūres. Tiltai ir susisiekimo sižadame remti moraliai ir 
įmonės buvo nutrauktos, medžiaginiai savo brolių ir 
tiktai greitosios pagelbos sesių vedamą mirtiną kovą 
radio signalas SOS buvo iš- už Lietuvos nepriklausomy- 
siųstas, kurį gavo net prezi- bę ir atsteigimą šaly pilieti- 
dentas Rooseveltas ir at- nių ir civilių laisvių. Ir rei- 
siuntė karo laivyną; tačiau kalaujam, kad dabartiniai 
jura buvo tiek įsiūtus, kad Lietuvos valdonai pasitrau- 
tuos laivus mėtė kaip plunk- ktų ir užleistų vietą prie val- 
snas. Prie krašto jie bijojo stybės vairo tokiems žmo- 
ir prieiti, nes gresę pavojus, nėms, kuriuos išsirinks pa

traukė prie darbo 
per akies mirksnį butų nete
kęs visos rankos.

Marė Dapkienė turėjo 
sunkią operaciją.

Marei Selvestravičienei 
laukiant buso, užvažiavo 
automobilius ir sulaužė ko
ją, dabar ji yra Bristolio li
goninėje. Visi trįs priklauso 
prie SLA. 326 kuopos.

Bonaventūras Marčiulio
nis, 20 metų vyras, užmuš
tas automobilių nelaimėje, 
lapkričio 27 d. Automobi
lius, kuriame jis važiavo 
kaipo pasažieris, įvažiavo į 
troką.

Gruodžio 12 savo namuo
se mirė Marė Skritulskienė, 
56 metų. Ji apsivedė su Juo
zu Skritulskiu Shenandoah, 
Pa. ir ilgus metus ten gyve
no. Velionės vyras mirė 
Shenandoah, Pa. Paliko 
vieną sūnų ir dukterį. Paėjo 
:š Suvalkijos. Prigulėjo prie 
SLA. ir Visuomenės drau
gystės.

Gruodžio 15 d. mirė Sta
nys Daikus (angliškai vadi
nosi Dayton) apie 60 metų 
amžiaus. Amerikoje gyveno 
apie 35 metai, pirmiau gy
veno Philadelphijoj. Dirbo 
Bristol Brass Co. P-nia Sa- 
"afinienė, So. Bostone yra 
Daikaus giminaitė. Velionis 
taipgi prigulėjo prie Visuo
menės draugijos ii- SLA.

Darbai Bristoly eina ne
blogiausiai, lietuvių bedar
bių veik ir nėra. Visi lietu
viai sugyvena geroje santai
koje.

SLA. 326 kuopa gruodžio 
31 rengė vakarienę sulaukti 
Naujus Metus.

Bristoliete.

UŽMUŠĖ 1,750 STIRNŲ.
Per medžioklės sezoną 

New Hampshire valstijoj 
šįmet užmušta 1,750 stirnų. 
Sezonas tęsėsi vieną mėne
sį, nuo 15 lapkričio iki 15 
gruodžio.

Turiu pasakyti, kad kėtą dolerb 0 iis turi tas vogta ir vienas naktinis po-
laikraš-,kus gerai žmo apie atsiradi lu’ Kas uiKiaiura. štampas pirkti iš valdžios.Uostas pašautas,

i mą fašistų kaip užsieny Taip Jaras vis da pasigenda Bet anadien buvo padaryta
lir šioj šalyj. Tik gaila, kad “tautiškos” anarchistiškos I revizija~ valstijos sostinėj Čia įvyko didelis protes- 

■ nedaug klausytojų buvo. ,IWW. unijos; jam aidoblis- Columbus ir paaiškėjo kad to mitingas prieš karą. Pa- 
! Pabaigus prakalbą, buvo tai P«*kdavo, kad L. Grikš- daroma !abai daug ^. siųsta rezoliucija ir i Wash- 
lleista šutyti kalbė’oui us sak>'dav0: Plrbklte .4 bią. Tūli pardavėjai paima mgtoną, kad si valdžia nesi-
' klausimai. Pirmas statė 'a'and?s, o užmokesčio rei- iš pirkėjų p0 tris centuSi bet kištų prie kariaujančių ša- 
klausimą K. M.: “Čia neku- ka>aak>^. 15 A’ štampų neduoda, kad pasi- hy- Dalyvavo daug gerų
rie sako kad Mussoli"is ! malf?amelt« unl'a- t™“, pelnius. Kiti ir tu 3 centų kalbėtojų ir miesto valdi- 
Hitleris ir Sulinas esą tokie loklų trlksų nedar0- iš žmonių neima, 1 J— lni"kn ir visi smerkė kanau-
pat diktatoriai.” Butkus at
sakė, kad diktatoriai, tik ki
tokia prasme. Tuoj S. šoko 
ginti, kad Stalinas nėra joks 
diktatorius, o tik komunis
tų partijos sekretorius, jis 
ne vienas Rusiją valdąs. 
Butkus atsakė, kad ir Mus
solinis ne vienas valdo, bet 
turi ministeriu kabinetą ir 
kitokių padėjėjų. Butkus, 
žinoma, nelygino, kad Sta
linas toks kaip Mussolinis. 
bet visgi pasakė, kad ir Sta
linas diktatorius. '

Šimtą procentinis tauti
ninkas p. Jaras šiuo sykiu 
pasirodė irgi diktatūrų prie
šas (žinoma, tik ne Lietu
voj) ir pastatė klausimą: 
“Kaip prašalinti diktatūrą 
iš Amalgameitų unijos?”

Nesuprantu, kur ii- kaip 
p. Jaras mato Amalgamei
tų unijoj diktatūrą? Juk 
mes einame į susirinkimus 
ir patys išsirenkame vado
vus; pagaliau esti visos uni
jos suvažiavimai (konven
cijos). Dirbtuvėse renkama 
pirmininkai ir tt. Taigi kur 
gi čia gali buti diktatūra?

Amalgameitų unija turi 
išsidirbus planus ir vartoja 
gana atsargią taktiką, žino
ma, nevisuomet gali išpil
dyti pavienių arba grupių 
statomus reikalą v i m u s. 
Daug yra tokių reikalavi
mų, kad jeigu unija juos 
priimtų, tai ir pati unija 
greitai išnyktų. Pavyzdžiui, 
pereitą vasarą musų mieste 
turėjome sustojimą. Vieni 
pastovėję vieną dieną su 
mažu algų pakėlimu nuėjo 
dirbti, o kiti streikavo net 
sąvaitę laiko ir daugiaus.

Pas kontraktorių Balbo- 
dą siuvėjai gavo pakelti net 
50 centų ant žipono. O tuoj 
po minėto streiko koks tai 
pasivadinęs “unijistu” pri-

____________ _ ka(į dau. ninku, ir visi smerkė kariau-
mato unijistai, kad galima,!įaU “ pilkėjų patraukus, jančias šalis.
tai ir reikalauja, o jei ne, tai J Kiek valstijos agentai galė- 
riekia laukti geresnės pro- j0 susekti, tai liepos mėnesy 
?os- buvo dešimtas nuošimtis

Siuvėjai turėjo rudenines suktybių, o lapkričio mene 
“vakacijas,” bet dabar jau sy jau dvidešimt penktas 
vieni pradeda siūti, o kiti I nuošimtis
rengiasi

Jonas Jarus.

DETROITE BUS SOCIA
LISTŲ VAKARAS.

Sausio 12 d. Detroito lie- 
Dabar jau kai-Į tuvių socialistų organizaci- 

pradėti. Abelnai, Ibama, kad tie taksai gal tu- ja rengia linksmą vakarą 
musų mieste šiais metais ir rėš buti panaikinti, nes tą Lietuvių Salėj, kampas 25 
kitų pramonių darbininkai j biznį sunku sukontroliuoti, (gatvės ir Vernon Highway.

Bus statoma scenoj juokin- 
Skubios valandos metujga komedija, “Skiledelpijos 

vakare ant 180-tos gatvės Klinikas,” o paskui seks 
{automobilius įvažiavo į gat- koncertas su dainom ir mu- 

CHICAGO, ILL. vėkarį ir užmušė tris žmo- zika. Koncerte dalyvaus ir
Šiurpulingas įvykis lietuviu nes, važiavusius tuo auto- p-lė Rožė Lukoševičiui® iš 

šeimynoj * mobilium, ir dar keliatas p oungstowno, kuri damuo-
. buvo sužeista gatvėkarv. ja iš didžiųjų radio stočių.

Chicagos priemiesty, Ro- Į)£i kokios priežasties nelai- Amerikiečių publikai ji yra 
elande, pnes Kalėdas buvo ištiko, sunku pasakyti, žinoma kaip Rose Lucas. Be 

rastas su perplauta, gerkle nes įr vairuotojas liko už- to, bus ir vietiniai geriausi 
negyvas žmogus. Policija JI muštas. dainininkai. Pradžia: 6 va-
pasiėmė ir vėliau nustatė, ______ landą vakaro. Po koncerto
kad tai yra Petras Raželis, | ^^10 28, Dėkingumo bus šokiai prie brolių Stane-

įe UV1.S> k)ieną, ‘‘Dirva” statė lietu- vičių orkestros.
rr, -u- nun^nu vių salėj operetę. Vaidino Visus kviečia LSS. 116 10613 Edgebrook avė. Taip 1^ 5 kuopQS vardu.

Publikos

dirba geriau negu pereitą 
metą, nors yra da ir bedar
biu nemaža. Kriaučius.

pat buvo nustatyta, kad Ra-
zelis nusižudė del seimvms-h ____ ;1___i-, . buvo pilna sale. Buvo sve-ku nesutikimų. Tie nesutiki-1

Isavo roles gerai.

mai priėjo prie to, kad Ra
želis nusipirko revolverį, 
manydamas pasidaryti sau 
galą. Vieną vakarą, jau ei
nant gult. Raželis su savo 
“prisiega” susimušė ir kirto 
iai revolveriu per galvą. 
Bet moteris pasirodė stip
resnė už vyrą ir įmurdė įį 
vonion. Žmonos užgultas, 
Raželis pradėjo šaudyt. Bet 
prastas buvo revolveris ir 
moteris paspruko gyva. Ra
želis tuomet suvarė likusius 
šovinius į save, bet tik susi 
žeidė. Tada jis pasiėmė 
britvą ir išbėgo vienmarški
nis laukan. Dabar, kaip sa
kiau, jis buvo rastas su per
piauta gerkle ir jau nebegy
vas. Velionis buvo kilęs nuo 
Naumiesčio, Panevėžio ap
skrities.

Stokjardų kavalierius.

čių ir iš artimų kolonijų.

Marcelė Viverienė, 
Jonas Besasparnis, 
Filomena Budvidienė.

LftWRENCE, MASS.

Prakalbos ir Vakarienė
SAUSIO 5 D., Nedčlioj, 4 vai. po pietų
TAUTIŠKOS PARAPIJOS SALEJE

Bus paaiškinimai apie Vytauto Prieglaudos Namų 
eigą; Perstatymas Naujos Valdybos prie Tautiškos 
Parapijos ir kiti svarbus reikalai.
KALBĖS: D-ras K. Mikolaitis; d-ras Oskar; d-ras 
Aleksis; adv. F. J. Bagočius ir St. Michelsonas — 
“Keleivio” redaktorius.

Vakarienę tvarko Tautiškos Parapijos narės ir 
bus tikrai gerai parengta. Programas taipgi bus 
puikus. Visus kviečia dalyvauti. KOMITETAS.
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Pasikalbėjimas 

Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbinti pagirti? Kokią tiesą ji turė- 
nauji metai, Maike! jo mano feisą suspoilyt ir

—O dėl ko juos garbini, da taip negražiai parašyt 
tėve ? ant konverto, kad visas svie-

—Dėl to. kad Dievas ap- tas matytų? Kur gi čia ra- 
šviestų žmonių razumą ir zumas! 
kad valdžiai duotų dvasios- —Tas tiesa, tėve. Cenzu- 
šventos. j ra yra peiktinas dalykas.

—Ar ir tau valdžia jau Tačiau tu neturėtum užmir-
nepatinka, tėve?

—Kaip ji patiks, Maike,
kad nekrikščioniškai elgia
si! Ve, per Kalėdas musų 
blaivininkų susaidė ture

sti. kad dabartinė Lietuvos 
valdžia yra kunigų įšven
tinta ir palaiminta. Net pats 
popiežius yra prisiuntęs 
Smetonai medali, kuomet ji-

jo pasilinksminimą valuk sai smurtu Įsigavo valdžion.
užgimimo DORO Jėzaus, Pa 
teidamas iš to baliaus aš su
sitikau policmaną. Sakau, 
reikia načalstvą pasveikint 
žalnieriškai. Išsitraukiau 
šoblę ir ištiesęs savo kupra, 
sakau: “Meri Krismus!” O 
jis man tuoj capt už rankos 
—ir i lakupą! Na, tai kaip 
su tokia valdžia žmogus ga
li but užganėdintas?

—O kodėl tau tas nepa-

Kol Lietuvos prezidentai 
buvo žmonių renkami, nei 
vienas jų šitokių dovanų iš 
dvasiškijos negaudavo.

—Tai kas iš to išeina, 
Maike?

—Išeina tas, tėve, kad tu, 
kaip geras katalikas, nepri- 
■alai cenzūrą peikti.

—Bet “Darbininkas“ yra 
'.atalikiška švento Juozapo 
brostvos gazieta. Maike, o

tinka, tėve? Juk čia polici- bet gi jis peikia cenzūrą, 
ja pamokino tave, kad gat-! —Jis irgi nelogiškai el- 
vėje nereikia kardu švaisty- giasi, tėve. Jis peikia tai, ką 
tis. Vadinasi, už dyką gavai pats vra užgyręs. 
gerą pamoką. * I —Na, gerai. Maike, gal

—Maike, aš nenoriu džė- cenzūra ir geras daiktas,
loj mokytis.

—Bet policija kitokių mo
kyklų neturi.

—Maike, už valdžią ne
užtark. Geros valdžios ant 
svieto šiandien nėra.

—O kaip su Lietuvos val
džia. tėve?

—No gut, Maike.
—Kodėl?
—Aš tau pasakysiu. Ve, 

orieš Kalėdas aš parašiau 
Smetonai grcmata su ge
riausiais linkėjimais ir Įdė
jau savo pikčeri kaipo pre- 
zentą. Sakau, Antanai, už
miršk savo panaberiją ir at
mink, kaip mudu kiaules sy
kiu ganėm. Sakau, tu dabar 
prezidentas, ale ir aš nepra
stas. Tu šoblės da neturi, o 
aš turiu. Tai pamislyk, sa
kau, katras iš mudviejų da
bar didesnis.

—Na, ir kas iš to išėjo?
—Išėjo tikra kiaulystė, 

Maike. Vakar letermonas 
atnešė tą gromatą man at
gal ir sako, kad Lietuvos 
cenzūra sugrąžino. Konver- 
tas atplėštas ir mano feisas 
užteptas degutu, o ant kon
verto uždrukavoti žodžiai: 
“Retour—Non admis.” Ką 
tas reiškia zakristijonas ne
galėjo man išklumočyt, ale 
sako. kad tai esąs labai blo
gas keiksmažodis. Tai vis 
viena, girdi, kaip ruskai pa
sakyt: “Pašol von, durak!” 
Na, tai kaip tu rokuoji, Mai
ke, ar tokią valdžią galima

bet kam jie grąžindami gro- 
matas užrašo tokius negra
žius žodžius, ir da tokia šu
niška kalba, kad žmogus 
nei suprasti negali? Kodėl 
neparašo lietuviškai tų pa
čių žodžiu?

—Todėl, kad tarptautinis 
{paštas lietuviškai nesupras
tų.

—Na, tai iau gana ant 
svieto gyventi! Visos lietu
viškos knygos ;r gazietos ra
šo, kad musų kalba yra se
niausia ir gražiausia, o kaip 
reikia pasauliui pasirodyt, 
tai ir Lietuvos cenzūra sar- 
matinasi savo kalbos! Ar gi 
čia yra nors kiek razumo?

—Gali but, kad čia ir ta
vo tiesa, tėve.

DETEKTIVAS PASIUTO.
Philadelphijoj pasiuto de- 

tektivas John Rogers. Jis 
nuėjo per Kalėdas prie atsi
skyrusios savo pačios, nušo
vė ją. jos motiną ir vieną 
savo vaiką, o kitu du vaiku 
sužeidė. Paskui pasiutėlis ir 
pats nusišovė.

KINIJOJ ŽUVO TŪKS
TANČIAI ŽMONIŲ.

Szeehuano provincijoj, 
Kinijoj, buvo smarkus že
mės drebėjimas. Daug kai
mų ir miestelių nuslinko 
nuo kalnų su visais gyvento
jais. Manoma, kad žuvusių 
skaičius sieks kelių tūkstan
čių.

Ką Šimtametis Senelis Kieliauskas 
Pasakoja Apie Senos Laikus.

GINČAS DĖL NAUJOS RAŠYBOS.

“Kaip ai baudžiavą ėjau.“

Nesenai teko atlankyti 
senos gadynės atstovą Kie- 
liauską Matą, gyvenanti 
Pauliukų kaime, Šėtos vals
čiuje, Kėdainių apskr. Se
nelis sėdi pypkę traukda
mas už stalo, švariai apsi 
skutęs, lyg ko laukdamas ai 
pasirengęs į tolimą, gal ir 
jo paties nujaučiamą, kelio 
nę. Tiesa, daug kas užeina 
aplankyti ir iš inteligentų, 
pažiūrėti to nuostabaus se
nelio, kuris jau ir proanukų 
susilaukęs.

—Kaip, dėde, jautiesi ir 
kiek turi metų? — paklau
siau.

—Ogi dabar 98 metai. 
Nebepagaiiu jau. Nuo stalo 
ir nuo lovos mažai kur beei
nu. Diena po dienos jau
čiuosi, kad kojos vis labiau 
linksta. Pernai metais savo 
16 metų vieną iš anūkų va
dinau imčių, tai pabijojęs 
nėjo, — juokauja senis.

—Tur but, dėdei teko 
daug ko matyti gyvenime ir 
baudžiavos paragauti?

—Kur gi neteks. Atsime
nu kai tėvas ėjo pansčizną, 
ir man pačiam teko, nes iš 
visų vaikų buvau vyriausias. 
Pansčizną musų kaimas ėjo 
Į Mitėniškių dvarą, kuris 
priklausė ir dabar priklauso 
Montvilams. Jau dabar tre
čia pakalenija valdo dvarą, 
o aš vis dar laikausi. Ak, te
gul jiems dievai dovanoja, 
bet prigėrė icliai musų kru
vino prakaito. Naktimis sa
vo sklypelius reikėdavo nu
dirbti, o kiauras dienas dva
re praleisdavom. Nuo gai
džiagystės jau reikėjo dva-

tį grįždavom.
Atsirado ir iš musų žmonių, 

kurie ponui zbitkų pada
rydavo.

Atsimenu, kai dar buvom 
vaikai, turėdavom žiemą 
ponui plunksnas plėšyti. Bu
davo ilgi stalai nustatyti ir 
prieš kiekvieną vaiką papil
ta po stiklinę prikimštų 
plunksnų. Darbas nuobo
dus. 0 akmistrinė vis ragi
na. Ant sienos kabo rapnin- 
kas. Kad greičiau “suplė
šyt,“ kiti, budavo, prisikiša 
kišenius plunksnų ir bėga Į 
lauką savo reikalais. Lauke 
plunksnas sukiša i sniegą.

Kartą einam apie 15 vai
kų plunksnų plėšyt. Tarpu- 
trakyj sutinkam poną. vadi
nasi — dabartinio VI. Mon
tvilos senelį, Juozo Montvi
los tėvą. Vienas musų nepa
kėlė kepurės, nes vienoj 
rankoj nešdavomės barščių 
puodynėlę pietums, kitoj 
duonos. Rankos užimtos. 
Ponas sustabdė. “O tu, neu- 
dzejau. ko nesisveikini!”— 
suriko. Kai griebė ši ber
niūkšti už kepurės su plau
kais, tai apie pusę aršino: 
pakėlė nuo žemės. Stiprus 
buvo. kad jį paraliai! Ir 
rankos nedavė bučiuot.

—0 kitiems duodavo,— 
paklausiau.

—Kai jau geras ūpas— 
duodavo ir tai tik vyres
niems. Ne todėl kitiems ne-

las ir viena merga. Tik prieš (duodavo, kad nenorėtų. be< 
pat valnystą ėjom šaravar-l kad rankos nesusnarglėtų. Į

istaršina išbuvau. Tai ne štu- 
kos. Teko matyti šilta ir šal
ta.

—Kaip pats ten arčiau
------- ; Kauno gyveni ar nežinai
apylinkių. Tai bus apie 50 dabar vaina ar bus?—baig- 
verstų. Nors savo miško ma- damas pašnekesį paklausė 
rėš buvo. bet pajutęs, kad senelis. Juozas Laukėta, 
ten prasigėręs ponas pigiai į
pardavinėja, mūsiškis nu
pirko. Kas jam! Darbas ne
kainavo. Visą žiemą vežėm, i 
Naktį išvažiuodavom—nak-

ŽODŽIAI KAIMO 
BROLIAMS.

re biiti Iš dubos vienas ark-

ką, tai yra, 3 dienas per są 
vaitę.

Žmogus ant savęs jokios 
valios neturėjo. Atsimenu, 
Riauba pirko nuo žydo ark
lį miestely. Vedasi namo ir 
sutinka poną. “Arklį pir
kai?“ — klausia ponas. 
“Taip, pone“ — atsakė. Po
nas apžiurėjo iš visų pusių 
arklį ir kad suriks, kad jis 
atšaltų: “Koks čia arklys! 
Ką su tokiu veiksi dvare?” 
Liepė pašaukt žydą, nuo ku
rio pirko. “Odaj pinendzy. 
Bieš nazat konia.” Ir žydas 
grąžino pinigus. Juk valią 
turėjo ir ant žydų. O kaip 
gi!

Lozoraitienė pavasarį pri
truko bulvių sėklai. Nuėjo 
pono paprašyti. Montvilas 
išbarė, kad nemoka mierka- 
votis. Liepė urėdui įkrėsti 
jai 10 rykščių ir duoti sėklai 
bačką bulvių.

—Ar rudeni turėjo grą
žinti? — paklausiau.

—Turėjo!... Su procen
tais turėjo atiduot. Jeigu 
taip niekas negrąžintų, tai 
nebutų buvęs toks bagotas. 
Juk visa apylinkė ir ponai 
vadindavo Montvilą “Za- 
latnaja svinia.” Visi dirbda
vo už dyką. Tik urėdui ir 
miestninkui mokėdavo al
gas.

Reikia tik pamislyt,—tę
sė senelis, — kad pono ta- 
vorą veždavom žiemą du 
kartu per sąvaitę net į Kau
ną. Jeigu kas parsisamdy- 
davom žydeliui silkių bačką 
parvežti, tai ponas, budavo, 
ant vieškelio jau laukia pa
lei šilą. Su lazda išbadinė- 
davo vežime šiaudus ir at
radęs ką nors liepdavo ati
duoti pinigus už tavoro par
vežimą.

—Oi, sknarus buvo. Savo 
niekur neprikišdavo. Va, ir 
dabar da svirnas stovi dva
re. Tai mes pansčizną eida
mi medžius suvežėm net iš 
Grinkiškio (Kėdainių ap«.)

kelius, i kojas tik bučiuo- 
davom. Tai budavo, kaip 
jautis po jungo stovėdavo.
Anei knist.

“Ak. ir pono pirkta že
mė,” — kaliais ir dabar dai 
kokia durna boba sako. Pir
ko jis žemę!... Mes savo 
prakaitu ponams turtus su- 
krovėm.” — rūsčiai padarė 
išvadą senelis.

—Gal ne visi tokie ponai 
buvo, — paklausiau.

—Čiudydavos visi su mu
sų žmonėmis, kaip tik norė
jo. Va, Brunufo dvarą valdė 
Abakevičius. Nebeišmany
davo, kaip prieš kitus kitaip 
pasirodyti, tai vasarą, buda
vo, liepia sukinkyti šešetą 
arklių į roges ir važiuodavo 
i Šėtą. Visą vasarą dieną ir 
vakare turėdavo jam griežti 
orkestras, kai jis sode spa- 
cieravodavo. Naujo berno į 
dvarą nepriimdavo, jeigu 
ant vienos kojos stovėda
mas vienu atsikvėpimu neiš- 
gerdavo kv? tos arielkos 
Na ir vyrai buvo surinkti— 
kaip pečiai. Tiesa, jau toc 
arielkos smarvės jis niekam 
negailėdavo. Turėjo didelį 
bravorą ir pa:.', kaip jautis, 
traukdavo.

—Tur but. d, ėdė, ir lenk
meti atsimeni?

—O, vaikeli, per pausta- 
niją nuo kazokų du auksinu 
uždirbau. Mat. mano tėvas 
išėjo į mišką malkų kirst.
Tuo tarpu atjojo kazokai i 
kaimą. Motina liepė man respublikoje, 
pašaukti tėvą namo. Aš ė 
miau bėgti. Kazokas, pama 
tęs mane, v\tis. Pasivijo Hutchesonas 
prie šilo. Atgal iis jojo ris
čia ir man liepė bėgt pryša- 
kyje. Atbėgau Į kaimą ir 
pamatė kazokų vyresnysis.
Užklausė mane. Pasakiau 
visą, kaip buvo. Tada vyres
nysis smarkiai išsukinusavo 
kazoką, kam be reikalo vai
kė ir man davė 2 auksinus.

Visko mačiau. Daug ir 
užmiršau. 15 metu rusu

I.
Renkasi į miestą 

broliai žalio kaimo 
jieškot. nusipirkti 
meksfaltuotos laimės.

Kaime niūrios lūšnos, 
kloniuos sunkus vargas.— 
Mieste: puošnios ponios 
ir vitrinos margos.

Veržias broliai miestan, 
sako: “Čia paūšim!..”— 
Mieste greit nuperka 
ponai kaimo dūšią...

Neparduokit. broliai, 
savo dūšios ponams, 
iš čia nebegrįšit 
i laisvuosius klonius!

čia meksfaltas. murai 
užsaldys krutinės,— 
Negalėsit suokti 
arimų švilpynių.

Palikę arimuos— 
geriau pasiguosit 
ir kloniams laisvesnę 
buitį iškovosit.

n.
šįmet žolė menka, 

prasta bus ir piutis.
Kitų metų. broliai, 
ruoškimės šienpiutei.

Kad žolė ir reta— 
nėr nei ką ją skinti, 
sukdams dalgi drąsiai 
raumenis auginki.

Yersdams pradalgei} 
virpinki švilpynę— 
išmokinsi laisvės 
ilgėtis krutinę.

Sukdams su švilpynėm 
pradalgėliais šieno— 
išauginsi, broli, 
raumenis, kaip plieną.

Sukdams menkos žolės 
pradalgei} platų— 
pasiruoši piučiai 
gerai kitų metų.

Juozas Gaigalas.

ARTOJAS.
Visą vasarą artojas 
Dirba žemę juodą,
Kuri skanią kasdieninę 
Mums duonelę duoda.
Vos praaušta—jau artojas 
Dirvoj trasia, juda:
Tai ją aria, tai akėja,
Tai jon beria grūdą.
O kiek rūpesčių, kiek vargo 

Jam padėti tenka,

Kol uždirba jis duonelės 
Nors kąsnelį menką.

AMERIKOSRAČUOS DARBO FEDE- 
DELEGATAS.

Čia matome W. L. Hutcheso- 
ną. kurį Amerikos Darbo F'ede- 
racijos prezidentas Green pa 
skyrė atstovauti Federaciją 
tarptautiniame darbininkų kon
grese. kuris yra šaukiamas Čili 

Pietų Amerikoj.
Wash ingtono vyriausybei šis 
paskyrimas labai nepatiko, nes 

yra priešingas 
Rccse velto administracijai ir 
ios “Ne'.v Deal" eksperimen
tams. Beje. nesenai įvykusioj 
Am. D. Federacijos konvenci
joj Hutchesonas susimušė su 
angliakasių unijos vadu Lewisw 
dėl pramoninio unijizmo. už ku
ri Levvis agituoja. Lewis kirto 
jam i veidą taip smarkiai, kad 
jis su visu stalu nulėkė per pu
sę salės.

Daug ginčų sukėlė spau- čiau butų galima pasisakyti 
doj ir visuomenėj paskelb- prieš ilgųjų balsių žymėji- 
tas rašybos reformos pro- mą brūkšneliais, ypač kai 
jektas. Tą projektą, kaip ži- kurių žodžių šaknyse, pav.: 
nome, paskelbė tam tikra šąla, skęsta, gęsta, rąstas, 
rašybai reformuoti komisi- lįsti. Pastaruosiuose žo- 
ja. Projektas kai kuriais at- džiuose balsių ilgumas ne- 
žvilgiais buvo nepriimtinas; lengva susekti, nemokant 
prieš jį pasisakė kuone visa musų kalbos tarmių ir neži- 
spauda, kalbininkai (ne vi- nant musu kalbos kitimo 
si), visuomenės veikėjai ir reiškinių. Kitokiais aiškini- 
daugelis kitų. mais beveik neįmanoma iš-

Naujosios rašybos pro- mokyti vaikas šių rašybos 
jektas, kaip žinome, numa- gudiybių. Palieka visi šios 
tė veiksmažodžių šaknyse rūšies žodžiai atsiminti, 
daugiau nosinių balsių, ra- kaip kad mums senais lai- 
šyt j kur jis tariamas, ir var-, kais reikėdavo atsiminti ru-
toti prielinksnį ir priešdėlį 
in. Prieš paskutinę naujeny
bę, t. y. prieš in, pasisakė 
musų kalbininkai, nes dau
guma Lietuvos gyventojų 
nevartoja nei priešdėlio, nei 
prielinksnio in, o atgaivinti 
rašomojoj kalboje šis seno
viškas dalykas tikrai never
ta, nes nėra jam jokio rimto 
pagrindo.

Atsiradus įvairių nuomo
nių ir kategoriškų pareiški
mų dėl projektuojamosios 
rašybos, reikėjo išgirsti nuo
monė tų, kurie daugiausia 
tuo dalyku domisi ir kurie 
daugiau tuo dalyku nusima
no, t. y., lietuvių kalbos mo
kytoju.

Visi aukštesniųjų mokyk
lų kalbos mokytojai pra
ėjusią vasarą kolektyviškai 
pareiškė, kad nesutinka su 
nrojektuojamąjn rašyba. 
Bet vis dėlto kai kas tos rim
tos nuomonės nenorėjo ir. 
tur but, dar dabar nenori 
klausyti.

Vėl iš naujo rašybos daly
kai nagrinėti, svarstyti. Pa
daliau skirtumai buvo paša
linti, buvo surastas visiems 
priimtinas rašybos projek
tas, kuris netrukus turės bu
ti naskelbtas, ir paskelbtoji 
rašyba turės buti visiems 
privaloma.

Naujoji rašyba bus gero
kai patobulinta ir be to in. 
Bet naųjaja rašyba teks il
gieji balsiai žymėti brūkš
neliais. Tai bus visai naujas 
dalykas.

Apskritai imant, prieš 
naująją rašybą nedaug kas 
tenka pasakyti. Kiek griež-

siški žodžiai su “jat.” Visi 
kiti naujosios rašybos daly
kai girtini.

Baigiant šias kelias pa
stabas tenka dar kai kas pri
siminti. Kai kurie musų lai
kraščiai, nelaukdami naujo
sios rašybos, ėmė spėti busi
mąją rašybą ir savaip nau
joviškai rašyti. Kai kurie 
jų supratę, kad tai yra ne
leistinas spaudoje dalykas, 
paliovė tai darę. o kai kurie 
ir dabar pradėtąją kalbos 
anarchiją toliau varo. Tai 
klaidina daugeli žmonių, y- 
pač moksleivius. Beveik tas 
pat ir su musų Lietuviškąją 
Enciklopedija, kuri Įvedė 
tokią rašybą, kokios niekur 
nėra ir nebus. J. K-jus.

Red. pastaba. Redakcijai, 
tai tur but ir visai plačiajai 
visuomenei, nėra žinomas 
tas, anot J. K-jaus, paskuti
nis kompromisinis kalbinin
kų ir kalbos mokytojų nau
jos rašybos projektas.

Ir nuostabu: nežiūrint 
daugybės reikalavimų, da
bar tie projektai jau ruošia
mi kažkaip slaptai.

Matyt, taip yra daroma to-» 
dėl. kad tie projektai nesu
tinka su visuomenės pagei
davimais. Jau tas faktas, 
kad paliekamos šaknų nosi
nės, rodo, kad rašyba ne
prastinama.

Ponai “reformatoriai”! 
Rašyba gi ne jums, o žmo
nėms, tai bukit protingi ir 
apsisvarstykit. O tuo tarpu 
supažindinkit visuomenę su 
“paskutiniuoju” rašybos re
formos projektu.

“Lietuvos Žinios.”

1

ŠEIMININKĖMS PASISKAITYT.
KOPŪSTŲ VALGIAI.

Viena iš plačiausiai vartoja
mų daržovių yra kopūstai. Iš 
kopūstų, rūgščių ar saldžių, ga
lima pagaminti labai daug įvai
rių valgių.

Į sriubas saldus kopūstai de 
dami daugiausia į bulioną bei 
barščius. Dedant į bulioną. ne
didelės galvutės pjaustomos į 4 
dalis ir persmeigiamos plonais 
šakaliukais, kad nesuirtų.

Kopūstai, sutaisyti kaip bui 
jonui ir išvirti sūriame vande
nyje, duodami prie virtos mėsos 
arba kaip atskiras valgis. Tik 
paskutiniam reikalinga svieste 
pačirškinti šaukštą miltų bei 
grūstų sausainių ir užpilti ant 
kopūstų.

Raudonųjų kopūstų šiupinys.
Raudonieji kopūstai papras 

tai nerauginami. Jie vartojami 
daugiausia šiaip Įvairiems val
giams gaminti.

Reikalinga kopūstus smulkiai 
supiaustyti. sudėti į puodą. Įdėti 
sviesto, druskos, stambiai pjau
stytų porą svogūnų, jei yra. ke
liatą supiaustvtų obuolių, už
pilti vandens tiek. kad kopūstai 
iki pusės butų apsemti, užkaisti 
ant lėtos ugnies
kopūstai visiškai
bus išvirę, įpilti truputi acto. 
kurio kiekis priklauso nuo sko
nio.

Balandukai.
Paimti didelę kopūstų galvą.

,tienos mėsos, į kurią įdėti grūs
tų karčiųjų pipirų, smulkiai 
piaustytų svogūnų ir. jei yra, 
nedaug ryžių.

Tą kamšalą vynioti i kopūstų 
lapus, dėti į keptuvę ir apkepin
ti taukuose bei svieste.

Paskui sudėti į puodą. įdėti 
truputį taukų, druskos ir įpilti 
vandens tiek, kad neapsemtų. 
Šutinti uždengus ant lėtos ug
nies tol. kol visiškai išvirs. Tik 
daboti, kad nesugriūtų. Duoti į 
stalą su virtomis bulvėmis, už
pylus tuo padažu, kuriame šu
to.

KOPŪSTŲ KOTLETAI.
Kopūstą smulkiai supiausty

ti, apvirint! vandenyje su drus
ka. ir, vandeni nusunkus, smul
kiai sukapoti. Pridėti porą šauk
štų bulvių košės ir porą virtų 
ir sukapotų morkų. Be to, dar 
įdėti porą šaukštų gTustų sau
sainių. porą kiaušinių, druskos, 
pipirų, smulkiai supiaustvtą ir 
svieste pačirškintą svogūną ir 
viską gerai sumaišyti.

Tada daryti kotlietus. pavo- 
lioti miltuose bei grūstuose sau
sainiuose ir kepti svieste gerai 
iš abiejų pusių.

Duodama į stalą su lydytu
ir šutinti, kol sviestu bei smetona. 
išverda. Kai { Raugintų kopūstų salotai. 

Raugintų kopūstų įdėti i 
bliuduką. užberti grūstų karčių
jų pipirų ir įdėti alyvoje čirš
kintų plonomis riekutėmis su
pjaustytų svogūnų. Svogūnų de-

atskirti visus lapus, nušutinti {dama nemažai. Gerai išmaišyti 
verdančiu vandeniu. į ir duoti i stalą su virtomis bul-

Atskirai paruošti maltos jau- vėmis.
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įvairios Žinios.
1 JIS Nl GALĖJO MACDO- N ALDĄ. LENKAI PAŠOVĖ LIETU- b i miško pai •griuvo ir šau-1 

VOS PILIETĮ. Kė pagalbos.
T, , ,. . r.- • i Tuokart prie įo pribėgo;I Kaiekicmio, V lev.o vai.. ,wlku sargvhinis „L, žfį.

; gyventojų žemes didesne z,la ;. ,,„v;.,lė - į 
dalis vra uz anmimstraeno.- 'dalis yra už administracijo ,.a

T»n ji tardė, kiek galėjo,Francuzijos Ir So-Vokiečių Sąlygos
vietų Rusijos San- . Tartis Su Lietuva.]
tikiu Gerėjimas. “Lietuvos Žinios’’ rašo:

Paryžiaus žiniomis, nese- Dėl Klaipėdos krašto di
liai Įvykusiame franeuzų ręktonjos sudarymo uztru- 
parlamento užsieniu komi- paskutiniu laiku ver
sijos posėdyje atstovas Tor- kiečių spauda vėl pradėjo 
res padarė pranešima apie kampaniją pnes Lie-
1935 metais sudarytos tarp tuvą, visas negeroves suvers- 
Francuzijos ir Sovietų Ru- ^ama ant Lietuvos. Girdi, 
sijos savitarpio pagelbos su- Muros vyriausybė viena 
tarties ratifikavimą. Savo lasanti kalta, kad iki pai 
pranešime jis smulkiai iš-P1.0 kiko.dar n^r.a sudaryta 
dėstė, kad Francuzijos ir direktorija. Bet vis dėlto vo- 
Rusijos savitarpio pagelbos kiecių spauda ir dabar ran- 
sutaitis yra glaudžiai susi- P.3 galimą Vokietijos susita- 
jusi su Tautų Sąjungos pak-|nm3 s? Lietuva, jei (a) bu
tu. kuriuo visuose savo strai-FV. pasalinti y151 sV?kuiJ?\
P>niuoseHr remiasi. Iš tiesų.PeimeĮ1?l ir direktorijai, (b) ^^ v.
ta pagelba, kurią abi susita- panaikinti neteisėtųjų di- S1mtą metrų, issuraune re
msies valstybės teikia viena rekt?.r1^ ir Kauno įstaigų volveri ir reze Jotkui kelis
antrai gali buti teikiama tiki Pnesmgi statutui įstatymai Į Lenkų vidaus reikalų mi- sykius per galvą ir peršovė 
miežtai prisilaikant Tautui’1’ Pr^emonės’ reviduota Įnisteris paskelbė naujus oer šoną. Iš karto Jotka dar 
Saiunvos nakto nustatvtu iNeumanno ir Sasso byla bei I nuostatus, kuriais suvaržo- bėgo apie kilometrą, be: n y- 
Kiu vertus, sutartis ne tik amnestuoti nuteistieji ir (d) mas užsienių pasų išdavi-;
kad sutinka su Lokarno su- panaikintas statutinis teis- mas. Papiginti užsienių pa- PAJ1ESK.0JIMAI 
siutimais, bet kartu sudarai11135; . .. Į;31 ateityje bus duodami tik
to susitarimu natūralu ir rei- Lietuva turi nemažiau (išimtinais atsitikimais su 
kalinga papildvma Bet ko- Į moralinės teisės reikalauti. J specialiu vidaus reikalų mi

ra-galimumui ^kirtingai '^d vokiečiai (a) tuojau su-1 nisterijos leidimu. Paprasti 
risianti sutarti užkerta ke- savo propagandą užsienių pasai bus taip pat «£ ' X
lia tie paaiškinimai, ku- P"«s Lietuvą, (b) nesikistų duodami su dideliais suvar- 
riu tuo reikalu teikia pasira-11 Lietuvos vidaus reikalus Įzymais. Noris gauti uzsie- 
šomasis protokolas, kuris sustabdytų savo spau-1 nių pasą, .... , .
sudaro vienetą su sutartimi. Pos kampaniją pnes Lietu- kartą dokumentaliai įrodyti 
Ta savitarpio pagelbos su-|v^’ (d) laikytųsi esančių su I kelionės Į užsienius reika 
tartis, būdama griežtai de-lVetuva tarptautinių susita- Bingumą. Tokiems asme- 
fensvvinė, yra ne tik kad|rinui ir visiškai ir visam 1 nims, kurie nori važiuoti Į 
nenukreipta prieš jokią val- F3lkui atitrauktų savo ran-j užsienius pažiūrėti tarptau- 
stybę, bet, priešingai, prie|kas nuo Klaipėdos krašto, kinių parodų ar dalyvauti
ios gali prisidėti kas nori.| ^T7-d/-\d- |tarPtautiniy.os^ kongresuo-
Rpikin manvti kad knipktv VOKIEČIAI PAGROBĖ |>e ar suvažiavimuose, uzsie- 
vinio taikos organizavimo L,ETUVOS VALD1N,NKĄ P11 pasai ^bus duodami, 
sistema bus išplėsta toje Ry- Lietuvos ir Vokietijos pa-Į Suvaržomas užsienių pasų 
tu Europos dalyje, kuri, ne- sieny abiejų pusių valdinin- Į išdavimas taip pat litera- 
laimei, taip ilgai buvo už I kai dažnai pereidavo sieną I tams ir žurnalistams. Jiems 
Tautų Sąjungos politikoslir atlikdavo įvairius oficia-Pys duodami užsienių pasai 
ribų {liūs ’r savo nrivatiškus rei-klk tada, jei jų kelionė į uz-

L ---------------- kalus. 'Paskutinėmis dieno-pienius butų laikoma reika-
jDVIETŲ LAKŪNO mis vokiečiai tokia tvarka ’mga bendros politikos ar

REKORDAS. • | pasinaudojo ir pagrobė Lie- | visuomemskms sumetimais.
t v on g c • tuvos valdininką Kaušą. I sjydytojams bus duodami
Lapkričio 20 d. Sovietų p. . vokiečiai buvo at- uzsien!U P3531 dalyvauti gy-lakunas Vladimiras Koki-PrI™au.vįkieciai Jdvtoiu pasitarimuose ir ope-naki pakilo inž. Polikarpo-hluntę . J Panemunes pasų X

vo sukonstruotu lėktuvu“ir kontroles is algą >a>^ų. “ «aQtu btumjų UK
pasiekė 13.000 met™ aukš^ Pr^dam1.’ kad ! « pusę ab pašai b” duodami dk'uda
ti. Lapkričio 21 dieną drą- bktV pasienio PohclJos tvlr' -eikatoš isteT™ nuomJ
‘ Ūkimas nakiln Al tnn sininKas arba pasų kontro- >ei sveiKdius jsuugų nuomosusis lakūnas pakilo vėl tuo . viršininkas Vokiečiu ne> tokios studijos bus reipačiu lėktuvu. ŠĮ sykį jis pa- les . v trsimnkas. v okiecių , j-

siekė 14,575 met™ aukšti ir Prašymas buvo patenkmtas. -alingo._________
tuo sumušė pasaulini aukš- Į Į™? "’gį0 pa5U ™ rSTIPRIAUSIA PASAULY 
čio rekordą, kuri buvo pa- ?s virsini.nkas Kau?3S’ _ MOTERIS,
siekęs italas Renato Donati. '.1S atgal jau nebegrįžo, e- .„
Kokinaki buvo pasiėmęs tik lau’ ,kal Tl!ze.Je Lietuvos Istambus-agi cirke, Tur- 
tiek benzino, kiek reikalin- konsulas pasiteiravo, vokie- kijoj, dirba moteris Etnine 
na pakilti i toki aukštį. 14,- =la‘ P^nese, kad Kausas e- kuri >7a laikoma stipriausia 
575 metrų aukštumoje la-hs/uimtas ,n'kad ?u juo moterim, pasauly Ji tik ką 
kūnas pasuko lėktuvą že-lnlekam negalima pasimaty-Įbaigė 22 metus, bet turi je
mvn ir nuplaniravo i ta patį, x . . _7 . . .. .
aerodromo vidun. Skridi- L.^ tokl° Vokietijos vai 
mas užsitęsė 62 minutes. dinlnkU. pasielgimo Lietu- 
Kokinaki nebuvo apsiren- ™s.. .v-VTiaus.vbe 1^ Xo' 
nes jokia speciale apSuga: P™“.’08 7r|au.svbe, savo 
jis buvo apsivilkęs kailiniais I ?neztą piotestą.

linijos. Kiekvienas ukinin-’
kas bei jo šeimos narys tur: 01)aAlli b įa.jkta ei 

Įleidimą darbui.
’ Su jų žeme rubežiuoja 
'Viluniškiu dvaro žemė, an 
pus administracijos linijo 

Lapkričio 19 d. iš Ka1 - 
kiemio kaimo, su reikalu 
buvo nuėjęs Viktoras Jot '.-ta 
į Viluniškiu dvarą. Jam d 
neišėjus iš dvaro par jc 
ūkvedys iš Trakų mieste 

m . .. , .... kažko perpykęs. Ir pradėjo
Darbo Partijos atstovas E. Shin- -!® 

veli. kuris paskutiniuose parla-y? Jotka pasakęs su ko-
, „ , kiu reikalu. lada jis pr;<ie-

y ų .10 su juo kalbėti geruoju.
< rvvnni qiivap>vtac Išeinant Jotkui iš dvaro, uk- 

vedys’ palydėjęs ki ISVAZlAVlMAS UZSIE- ajmto motm išsitraukė

:oji pagalba, ir sužeistąjį iš
vežė Į Trakų ligoninę.

Noriu susirašyti su savo c 
ir pažystamais, kurie gyvena 
te valstijose — Mass. ir Cor 
kitose vietose. Kurie iš Lietu

t gaiš 
tinė- 
arba 

pa

rių ir iš kitų artimos apylink Pra 
šau atsišaukti sekančiu adre 

JUOZAS ZUBAVICIa 
R. 1, Box 145, ‘ Monterr . Ind.

Pajieškau dėdės Jono z.. •:ul:«j. 
Kaukšiu kaimo, Kamajų vt. 
kiškio apskričio. 1827 meta:
Buenos Aires Aregentinoje. 
no kur jjs randasi, malonė 
nešti, busiu dideliai dėkinga 

Jos Strumskis 
683 N. Main Street, Monte V

. R,.- 
iryveno 
Kas ži-
te pra- 

(1 i

Mass.

Enne Stor.kiutė, pajieškau >av< 
brolio Niek Stonkaus, jau .ugiaus 
kaip 12 metų kaip nežinau u: .- gy
vas. Jei gyvas mielas br i-ašau 
atišaukti, nes aš turiu svar . dyką. 
Ar jei kas žinot, meldžiu ur.ešti 
ant šio antrašo, uš ką busiu dėkinga 
Jis išvažiavo į Minersville. id.

Miss Anna Stankiutė (2) 
2522 Salmon st., Philad a, Pa

Pajieškau pusseserių Ei.Ld Ž1U- 
KIV Agotos ir Marė®, po - pra
vardžių nežinau. Agota s< au gyve
na Shenaadoah, Pa. Da: žinau
kur jos randasi. FAirie ž - mel
džiu pranešt, už ką bu- : '.abai dė
kingas. Antanas Gusta:::- (2) 

412 E. 13th st., George < , Iii.

APSIVEDIMAI.

ir turėjo paprastą deguonies] 
kaukę su deguonies rezer
vuaru.

SOVIETAI PRIEŠKARI
NIŲ SKOLŲ NIEKAM 

NEMANO MOKĖTI.
LENKIJOS SOCIALIST Alk Kai kuriuose užsienių lai-
NEPATENKINTI UZSIE- krąsciuose buvo įdėtas pra- 

N1Ų POLITIKA. nešimas apie galimą britų 
Sovietų susitarimą kredito 

Varšuva. Elta. Havaso ži-Lgjięai^ kuriuo numatoma 
niomis, šiomis dienomis kg dalies atlyginti britų kre- 
Lenkijos socialistų partijos I Altoriams už dar prieš revo- 
vyriausioji taryba priėmė liiueiją suteiktas rusams pa 
rezoliuciią, kurioje smar-lg^iag “Tass” iš kompeten 
kiai puola Lenkijos užsie-Lįngy šaltinių praneša, kad 
nių pontikos liniją. Esą, |tarp Didž. Britanijos ir So- 
Lenkijos vyriausybė Lenki- vjety Rusijos jokių panašių 
ją įtraukusi į reviziotistinį dervbu nevedama ir negali
vokiečių vengrų bloką. Be 
to, rezoliucijoie reikalauja
ma, kad Lenkija kaip galė
dama greičiau likviduotų 
lenku čekoslovakų konflik-A- A
tą. Pagaliau, joie protestuo- 
iama prieš Italijos politiką 
italų abisiniečių konflikto 
atžvilgiu.

Pereitą sąvaitę Japonijos 
sostinėj Tokijoj susirinko 
68-ta parlamento sesija, ku- 

turėsianti užgirti 1,060,- 
000,000 jenų karo reika
lams. Tai yra arti pusė viso
Japonijos biudžeto.

KAUNE RENGIAMA SO- SVARBI NAUJIENA DĖL 
VIETŲ KNYGOS PA- TŲ, KURIE SERGA IR

RODĄ. ! NORI PASVEIKTI.
Iš Sovietų Rusijos i Kau 

ną atgabenta apie

CHICAGOJ NUSIŠOVĖ
LIETUVIS. Kaune.

i<aip praneša “Naujie
nų?-." Chicagos priemiesty,
E.ighton Parke, nusišovė 
Kazys Daudskv.ris, kuris se
niau turėjo valgomųjų daik
tų parduotuvę, o paskutiniu 
’aiku buvo užsidėjęs saliu
ną.

Kibli ia Numaskuota.
YRA PARODYTA IS BIBLIJOS:
Kai Biblijos pareiškimai yra prie

šinsi vienas kitam.
Kad Dievas g 

įmones, platinti
D šimts Dievo prisakymų 

tinti burtininkės L’lca.
Biblijos Dievas atnešė pagiežą, 

'kurdą, neapykantą šeimoj, terorą 
tari) žmonių ir tautų.

Iš kitu biblijų yra darodyta, kad 
buvo 36 Dievo sūnus.

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

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

T. .1. KUČINSKAS,
751 M. 35-th Street. 

CHICAGO, ILL.

J -igu diegliai kankina po krutinę, 
šonuose, siausmas galvos, nieko ne- 
a kdami gaukit Kazellio SPECIAL

svaru knygų, kurios sudaro y. a. Tik ką naujai iš-
oca u tą įastos. loji gyduolė ^erai vei-Hpič tOHlŲ knyglj. Pu- kia Suva’.nina kad ir kiečiausius vi-

rodos organizavimo reika- .'1' * R- k-, .a ir taiso vidurius,
i • a. *• tz uvaro gesus, stabdo skaudėjimus po
1H1S HtVHZlUOS K <i U n H n krutinę ir ><>nuo e, valo krauju, s ta b-
“Voks” pirmininkas Arose- do 'a;v':* < udė imą ir gaivos svai-
vas. Kuris savo laiku buvo r šstų ; gų ir strėnų skau-
Sovietu Rusi įos atstovas dt J1 ' daržovių ir žolių,

i j. J reprilyginamat gere nė už visas ki-Kaune. Įtas ar'o t^s. Ji padarys tokį darbą,
Knygos busiančios pa- " r ° •‘'.'i“ klty gyduolė iki šiol nepa- 

. . v ° \ darė. Garantija: pinigus sugrąztnsi-rinktos geriausių rusų rasy- m . jeigu :..u> n, pagelbės. Be to, ji 
frti,] * ;labai pigiai kainuoja, tiktai 25c. užtujų. pakei;. Penki pakeliai už 1 dolerį, ar-

------------------------------------------------------ ba 12 pakeliu už du doleriu. Pakeliai

Reikalinga Tuojaus^", SrįS^JS’tS:
tas ir daugiau. Taipgi turiu labai ge- 

; rų vaistų nuo Reumatizmo, Neural- 
i gijos, Nervų-lšgasčio. Pasiunčiame 
I pe r paštą visur. 1 Kanadą pasiunčia- 
I me 5 pakelius už SI.25. Pinigus ma- 

onėkite pasiųsti iš kalno. Adresuo
kite taip:

KAZELLS BOTAMCAL CO.. 
Botanic Druggists 

28 W. BRO A DM A Y.
SOUTH BOSTON. MASS.

500 Vyrų ir Moterų, kurie pardavi- 
L-undė kariauti, žudvti i"ėtų ir garsintu PALANGOS TRE- 
i nemoralyb“. J V DEVYNERIV ir daugel) kitosių

gyduolių. Garantuojam dideles pa
sekmes agentams. Rašykite tuojaus, 

DEKE.VS OINTME.Vf CO.,
B. O. Box 352. 

HARTFORD, CONN.

uztvir-
PARDUODU LIETUVIŠ

KUS BALANDŽIUS.

KALENDORIŲ IR 
PAVEIKSLŲ

KATALOGAS 1936 M. SIUNČIAMAS DYKAI Parašykite paprašydami pas—
JONAS KERDIEJUS 652 Broadway, So. Boston. Mass.

ben
u Meri

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

GEO.
1KJRA1T1S

lerbury. Conn. 
520 NVilton St..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 gaiima be baimės 
naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. leišlngas ratareJSS 
atsakys jums net Į tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gy
dytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, 
kiekvienas “sekretas” išaiškintas.

beveik

Štai tik keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”

Pajieškau apsivedimui ąrginos. 
nuo 21 m. iki 28 m., ku: gražiai at
rodytų ir butų protinga. Aš esu vai
kinas pusėtinai atrodant:-. Mergina, 
kuri mylėtų linksmai gyv : • :r turėt 
gerą vyrą, prašau atsišauk: . Aš ga
liu apsigyvent Kanadoj arda U. S. A. 
Laiškus prašau rašyt lietuviškai ar
ba angliškai. (2,

T. H. M-, 115 Border. Street,
Toronto, Or.;., Canada.

gos daugiau už garsius sun
kaus svorio imtynių čempi
onus ir sudoroja juos, kaip 

varškę. Jos stiprumą galima 
įsivaizdinti jau iš to, kad iš- 
aiko dantimis storą geleži

nę štangą, ant kurios vieno 
galo pasikabina keturi vy
rai, stengdamiesi ją sulenk
ti. Ji leidžia ant savęs padė
ti dideli maišą kviečių ir 
šokti ant krutinės penkiems 
vyrams. Ji nuolatos jieško 
norinčių pasigrumti, bet po 
to, kai milžinui negrui Ros- 
tey išnarino nugarkaulį, no
rinčių nebeatsiranda. Emi- 
ne yra 6 pėdų aukščio ir 
sveria 392 svarus.

buti vedama, dėl to, kad Ru
sija atmeta bet kokį ryšį 
tarp kredito klausimo ir 
priešrevoliucinių skolų.

100 ŽMONIŲ IŠ ĮŠALU
SIO LAIVO IŠĖJO I 

KRANTĄ LEDU. *
Žinios iš Vladivostoko 

sako, kad Ochotsko Juroj, 
už kokiu 8 mvliu nuo kran-A A A
to, Įšalo Sovietų laivas “Lo- 
zovskij,” kuris plaukė iš Sa
chalino salos i Vladivosto
ką. Laive buvo 100 žmonių, 
kurie nusileido ant ledo ir 
ist-ju i kiautu pėsčiom.

Noriu susipažinti su srraž;a mergi 
na arba su jauna be va.KŲ -a- e r.uo 
28 iki 36 metų; page laujanu kad 
mokėtų gerai angliškai kalbėti. Aš 
esu vaikinas, gerai atrodau, prasila
vinęs ir pasiturintis ap ’ ų. <3 

F. Fijiandern> .
2547 W. 51 Street, Cit. ago, Iii.

Reikalingas Žmogus
Už dženitorių. kuris mokėtų pentyt. 
Namas 15 familijų. D:, du valgi, rui
mą ir 15 dcl. Į menes <2)
A. PETERS, K>01 Ea-‘ P;,rkway, 

Bro >k . N. Y.

TURIU BIZNI GERĄ.
DEGTINIŲ, VYN ALAUS. 

Pajieškau partnerio • . roto, ku
ris turi $700 •*cesh." vi ■ u" :>• r sun
ku. Parašykite laišką . atvažiuo
kite. JOS. MAČIULIS.

3363 Michigan Ave..
DETROIT. MICH

< 2)

bume. gru- 
1 telyčia, 2

BUČERNĖ IR GROSERNĖ 
z PARSIDUODA.

Ignvrence, Lietuvių apielinkėje. 
Biznis gerai išdirbtas. Parduodu pi
giai. ne« turiu kitą biznį. Patys žino
te iš laikraščių, kad Lawrence fabri
kai dirba 3 atmainoms, tai ir biz
niams gerai. Storas randami ant kam- 
no Wa;nut ir Myrtle Street. Kreipki- 
ės pas J. K.. (3)
127 Myrtle Street. Lawrencc. Ma»«.

NUPIGINTOS KNYGOS.
2 knygos apdarytos i vieną, 22'i 

-ivstapiai, kaina $1.00. Yra 56 naujos 
lainos ir 56 senoviškų dainų. Kas 
grisius vieną dolerį, tam prisiųsiu 
minėtą knyga ir pridėsiu Špėjimai 
Laimės ir Planetos už 20c. Apie Či
gonus 10c. Arba Kaz.vrcs už 25c.. 
ar Sapnų knygelę už 25c.

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

Tas nupiginimas tik per 1 mėnesį. 
Rašykite adresa sekančiai:

P Mlh'UAI'Sk\S.
2l;l V.. I ,»«iri!i Si., s«». lUiston, Mav>.

Farma Ant Pardavimo.
175 akeriai geri'- žeu’.ė- kur auga 

visokie derliai; 40 aker:ų • <ko. 25 
akeriai ganyklos, sodas, ' kambarių 
narna-, garadžius, ?:<!• '
dams sandėlis, 3 k .rvc
mulai, 1 arklys, 11 aviu. K a . ių tvar
tas. 1 kiaulė. 1 p;.: šas; 2 vistininkai 
ir 50 vištą. Trakt. :u-. žagrė, ir kiti 
farr.ios įrankiai, š ų nu tu komai ir 
šieras. Viskas u $2,s H. Įmokėti 
§1,800. Turiu par< ;ot. < su našlė. (2) 

MRS. Z. ADAMS.
R. !. Berlin. Md.

SIENINIAI
KALENDORIAI

1936 METAMS.
Užlaikau daug visokių rusių ir vi- į

šokia kaina Šie n i: J Kalendorių. Biz- Į 
nieriams padarom su jų apgarsini- , 
mais ir pigiai. Kurie norėtų pardavi- : 
nėt pavieniais. g< išlygo.-. Turime 
ir Dariaus-Girė-o Kalendorių su jų 
aeroplanu. Pris innn- į namus kas 
pareikalauja. J GlI.EVičIVS, (-)

73 Hartford Ave..
NEW BRITAIN. CONN.

Suvis dvkai dasižinosite savo ateitį 
ir kokia laime turėsite gyvenime, jei
gu parašysite • tojaus indėdami ke- 
’ia« ėiumpas d--' persiuntimo Adr». 
suokite: (5)

PRACTICAL SU.F.S COMPANt 
I2I« N Ir.ine t'e. Ib-k K, 

Ql|« *1.0 »l u

Ką reiškia meile ir iš kur ji pareina?Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis? 
Ką reiškia ‘‘pirmosios nakties teisė,” kuria seniau naudojosi kunigaiir dvarponiai?
Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta jaunosios šiėbė? Jaunosios šydras? Ryžių barstymas jauniems ant galvų? "‘Medaus Mėnuo?”
Kas reikia jaunai merginai žinoti prieš, ištekėjimą kad nepadaryti klaidos?
Kokio amžiaus geriausia tekėti ir vesti?
Kas reikia žinoti pirmą naktį? šito nepasako jauniems nei tėvai, nei bažnyčia. nei mokykla. O klausimas labai svarbus, nes nuo jo priklauso gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką visi slepia, tą atvirai pasako “Teisingas Patarėjas.”
Arba Gimdymo Kontrolės Klausimas. Turėt ar neturėt vaiku? Tai o- piausis kiekvienos šeimynos klausimas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia patiekia Įdomių informacijų.
Ar galima nustatyt busimo kūdikio lytis iš kalno? D-ras Reeder sako, kad galima, ir “Teisingas Patarėjas”

paduoda jo nurodymus, kaip tai padaroma.Kodėl tūlos moterys neturi vaikų, kad ir labai nori? “Teisingas Patarėjas” ir šitą klausimą atsako.Kokius vyrus moterys myli? Kokias moteris myli vyrai? Arba kokios moterys neprivalo tekėti? “Teisingas Patarėjas” pasakys jums viską.Eugenika arba mokslas apie stere- Iizaciją ir žmonių veislės pagerinimą.Kas reikia žinoti, kad vaikai butų sveiki ir gražus? Kaip turi užsilaikyti nėščia moteris? Kaip reikia auginti kūdikį?Moteries anatomija ir fiziologija.Kodėl kunigams turėtų but uždrausta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?Onanizmas arba savęs naudojimas. Ar tiesa, kad kiekvienas jaunas vyras užsiima tuo papročiu? Ar tiesa, kad merginos ir moterys užsiima tuo daugiau negu vyrai? Ar tiesa, kad kiekvieną onanistą galima pažinti pažiurėjus jam i veidą? Ar kenkia tas paprotys sveikatai?Į visus šiuos klausimus “Teisingas Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko neslėpdamas.Knyga graži, 223 puslapių, stipriais audimo apdarais, aukso raidėmis 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 
Wellso “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 Croativvay, South Boston. Mass.



feštas Puslapis. KELEIVIS.

KĄ RAŠO “KELEIVIO” VAJIN1NKAI.
Susilaukus ‘'Keleiviui" c O metų jubilėjaus, aš irgi 

sveikinu Maiki su Tėvu. Tė

viškas ir laisvos minties lai
kraštis, lanko Amerikos lie
tuvių namus da per 30 me-

gyvuoja jiedu per 100 metų, i metų. Kad jo skaitytojų ar
< * aš kol gyvas busiu, mano mija nemažėtų, bet eitų vis
< urys visuomet bus jiems didyn, čia prisiunčiu naują 
jtdaros. Nuo to laiko, kai aš skaitytoją ir Įdedu $2.25 pi- 
pradėjau ‘'Keleivi" skaityt,1 nigų. Tai bus už tą naują
jiedu visuomet buvo geriau
si mano draugai. Linkėda
mas jums viso labo,

Lieku su gilia pagarba,
Jonas Dryža,

Shenandoah, Pa.

kareivį ir uz 
1936 metams. 

Draugiškai,

Kalendorių

F. Vareikis.

Gavęs žinią, kad mano 
prenumerata jau pasibaigė, 
siunčiu $2.25 už “Keleivi’’ 
ir Kalendorių, ir kartu svei
kinu visą “Keleivio” štabą 
susilaukus 30 metų. Teke
liauja “Keleivis” da ir kitą 
trisdešimti metų ir tešviečia 
musų liaudį, kaip švietė iki 
šiol. Jis yra geriausis musų 
žmonių kelrodis. Tik labai 
man gaila, kad aš negaliu 
dabar nusiųsti “Keleivio’ 
Lietuvon, kur turiu broliu
ką ir sesutę. Dvi sąvaitės at 
gal cenzūra sugrąžino man 
siųstus mano laikraščius, 
pažymėdama, kad Lietuva 
laikraščių neįsileidžia. Ar 
tai ne gėda prieš civilizuotu 
pasaulį, kad musų šalis turi 
tokią valdžią, kuri pati bijo
si teisybės ir neduoda jo 
išgirsti žmonėms? Seniau 
da nusiųsdavau po keliatą 
egzempliorių Amerikos lai
kraščių ir jie nueidavo, bet 
dabar neįsileidžia. Vargas 
tiems musų žmonėms, kac 
jiems viskas yra uždrausta. 
Rusijos caras neskriaudė 
tiek Lietuvos. Gaila varg
dienių žmonelių!

Su pagarba,
M. Macijauskis

W. St. Paul, Minn

Gerbiamoji redakcija! 
Prisiųsdamas prenumeratą, 
kartu siunčiu ir geriausių 
l.inkėjimų ateinantiems me
tams. Linkiu “Keleiviui” 
gyvent ir užaugt da dides
niam. Kaip jis bus didesnis, 
nes jį mylėsime da daugiau.

Su aukšta pagarba,
Ben Kobosh,

Branch, Mich.

Laiškai Maikio Tėvui
Siunčiu Maikio Tėvui S3 ant

Kanados Miškuose.
Yaaarą išsitraukę ant pre

kinių traukinių bejieškoda- 
mi darbų, dabar žiemai at
einant Kanados bedarbiai 
būriais traukia į miško 
kempes. Jokios kitos išei-f 
ties nėra. Jokių darbų nėra 
ir niekas vargšais nesirūpi
na. Ant farmų ar airporto 
kempėje reikia dirbti už su
puvusį maistą ir $5 mėne
siui. Tai kapitalistinės ma
lonės alkaniems darbo žmo
nėms. Todėl svarbesni miš
ko kempių punktai užsigru- 
lę bedarbiais, kurie skaito 
<au laime, jeigu gauna tose 
kempėse sunkiausi žiemos 
laiką išbūti.

Bet ne visiems ir tas pri
einama. Kompanijos, maty
damos didelį bedarbių skai
čių. aukštai pučia nosį ir iš
varinėja bedarbius už durų, 
.artum turėtų reikalą ne su 
žmonėmis, o su gyvuliais. O 
kokią laimę suranda tie, ku- 
•iems pasiseka įsigauti? Ašatų, nes žiema jau čia, o senio egu vįenas į§ tų, kurie įsiga- dušiai visai nuplyšę. Aš se- .. - -įiems žmonėms labai užjaučiu.

30-ties metu veteranė.
Sveikinu visus “Kelei- 

■’ io” skaitytojus ii' jo leidė
jus 30 metų jubilėjaus pro 
ga. Man irgi sukako jau 30 
metų, kaip aš “Keleivi 
{kaitau ir per visą tą laik?į 
nei karto nebuvau su juo 
nersiskyrus. Buvau parva
žiavus Lietuvon ir teko jau 
gyventi įvairiose Amerikos 
vietose, bet “Keleivis” nie
kur nesustojo manęs lankęs 
per visą 30 metų. Telanko 
ris mane ir toliau.

Barbora Tuynell, 
Seattle, Wash.

įes atsimenu, kaip mano diedukas pasakodavo apie baudžiavą, vuomet ponai ir kunigai raiti žmonių nugaromis jodinėjo. Gi Maikis su Tėvu da daugiau Įdomių dalykų papasakoja. Jiedu ipkalba visą pasauli, ir apie u oda j i Mussolini. ir apie balta- ą Smetoną. Bet butų da geriau. xad jiedu paaiškintų, kaip iš Smetonos padaryti sviestas, o s Mussolinio—maslionkas.Atsiprašau, kad užtrukau su užmokesčiu. Mat. Kanadoj nelengva centą pagauti už vuode- gos. nes musų ūkininkų kviečiai surūdijo ir visų metų darias žuvo. Kažin, ar Maikio Tė- . as. kaip senas žmogus, negalė- ų patarti, kas reikia daryt, kad kitais metais kviečiai nerūdytų. Tuomet aš jam galėčiau net kelias laivakortes išpirkti Į Lietuvą, nes tenai turiu draugų, kurie labai norėtų, kad Maikis su Tėvu pas juos atsilankytų. Su pagarba. J. Liaukevičius, Firdale, Manitoba, Canada.

vom į Shevlin Clark Co. 
kempes, Flanders, Ont. To
ji kompanija yra viena iš 
stambiausių miško kompa
nijų, bet kaip ji traktuoja 
darbininkus. Darbas 11 vai. 
Maistas apiblogas, o mokes
nio tik $26 mėnesiui. Tiesa, 
už sunkesnius darbus priža
da S30 mėnesiui, bet tik 
.am, kas išdirbs iki pabai
dai. Kitos kompanijos ir net 
smulkus kontraktoriai mo
ka nuo $35 iki $40 į mėnesį. 
(Jie buvo darbininkų pri
versti tiek mokėti.) Ir pats 
žmoniškumo jausmas to rei
kalautų už 10—11 valandų 
sunkaus darbo.

Iš to matome aiškiai, kad 
iš kapitalistų jokių malonių 
nėra ko laukti. Jie yra už
kietėję išnaudotojai ir jiems
.mm• up: L-o /T f i L- 

rvan Lir\
ei iai L'rmmc zli- 
□įlomi v > uc ui

BRIDGEPORT, CONN.
Nekultūringo žmogaus išsi 

šokimai.

Per 25 metus prirašė daug 
skaitytojų.

Siunčiu “Keleivio” štabui 
širdingų linkėjimu ir įdedu 
85.00. Du doleriai bus už 
mano prenumeratą, o try 
—už Leoną Abromaitį Lie 
tuvoje. Aš skaitau “Kelei
vį” jau per 25 metus ir per 
tą laiką užrašiau 6 prenu
meratas į Lietuvą ir 3 nau 
jus skaitytojus gavau čia A- 
merikoje. Girdėjau, kad K. 
Dzevečka atkalbino vieną 
skaitytoją nuo “Keleivio,” 
užtai aš dabar pristatau kitą 
jo vieton. Tegyvuoja “Ke
leivis” ir tesusilaukia dar 
kito 30 metų jubilėjaus.

Julė Devesko, 
Weedavvken, N. J.

Gerbiamoji redakcija ir 
administracija! Sveikinu 
jus baigiant 30 metų sukak
tuves ir linkiu geriausios 
laimės susilaukti da kito ju
bilėjaus. Tuo pačiu žygiu 
prisiunčiu seniui $2 ant ba
tų ir tegul jis keliauja pas 
mane per visus 1936 metus.

Joe G. Kasper, 
Benld, III.

Šūvis iš Lawrence, Mass.
Sveikinu visą “Keleivio” 

šsabą susilaukus 30-31 metų 
gyvenimo ir linkiu geriau
sių pasisekimų ateity. Tegul 
“Keleivis,” kaip progresy-

Pora metų atgal Bridge 
portan atvyko iš Lawrence’o 
lietuvis, kuris laiko save 
“didvyriu.” Jo moteris dir
bo pas turtingesnius žmo 
nes kaip namų tarnaitė, o 
jis jos pinigus praleisdavo 
su lengvabudėm moterė 
lėm. Kai moteris apie tai su 
žinojo, jis turėjo eit darbo 
jieškot ir pats sau užsidirbti 
duoną.

Dabar, 14 gruodžio, čia į- 
vyko LDS. surengta vaka
rienė. Atėjo ir tas “didvy 
ris.” Atėjo ir pradėjo kabi 
nėtis prie vieno iš kitur at
važiavusio svečio. Pradėjo 
net jieškoti sau talkininkų 
kad tam svečiui išvanoti 
<ailį. Žinoma, pritarėjų sau 
nerado. Tuomet vaikščiojo 
ir griežė dantimis, kad ne 
galėjo muštynių sukelti.

Šitokius gaivalus reikėtų 
iš susirinkimų vyti. Jis prie 
jokios organizacijos nepri 
klauso, tai kam dar leisti 
jam betvarkę kelti?

Vėliau pasirodė, kad kai 
kuriems automobiliams su- 
)iaustytos šinos ir durų ran
kenos nusukinėtos. Nors kol 
kas įrodymų nėra. kas tai 
padarė, bet visgi galima 
manyti, kad tai tokių pat 
chuliganų darbas.

Draugai, turime daboti 
savo organizacijų ir bend
rai lietuvių garbę, kad to
kie gaivalai nedarytų mums 
sarmatos.

Darbai pas mus šiuom 
tarpu kaip ir pagerėjo, bet 
bedarbių vis dar daug. Iš 
kitur nepatartina važiuot 
čionai darbo jieškot.

Sargas.

desnes dėžes blizgančio me
talo. Kuo turtingesni, tuo la
biau darbininkus išnaudoja. 
Todėl visi turime vesti kovą, 
kad pakeitus išnaudojimo 
sistemą socializmu, kuris 
•’emtusi ant lygybės ir žmo
niškumo. Nors taktikoje mu
sų nuomonės gal būti kiek 
skirtingos, bet kovoti turi 
kiekvienas sąžiningas žmo
gus. Miško • darbininkas.

NUO DEGTINĖS MIRĖ 
6 ŽMONĖS.

Pennsylvanijos miestely 
Alięuippa šeši slovakai per 
Kalėdas prisimaukė namie 
dalytos degtinės ir visi šeši 
mirė — dvi moterys ir ketu
ri vyrai.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

J. Dermaičiui — Iki 1935 
netų buvo 26 valstijos, ku
riose veikė senojo amžiaus 
pensijos Įstatymas, bet tais 
metais priėmė tokį įstaty
mą ir New Hampshire vals
tija, taigi dabar yra 27 to
kios valstijos. Kiekviena 
valstija moka vis kitokią su
mą. Amžius, nuo kurio pra
dedama pensija mokėti, ir
gi ne visur vienodas. Pen
kios valstijos, kurios įvedė 
tokį įstatymą 1933 metais, 
vra Colorado, Maine, Ne- 
braska, Ohio ir Washing- 
ton, pradeda mokėti senojo

No. 1. Saulio 1 d., UĮ3<; m.

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 
KNYGYNE.

Žodynu lietuviškai angliško* ir ang
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A.

Lalis. Abi dalis vienoje knygoje.
Psl. 1274 Gražus tvirti apdarai $16 00

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.—
Rankiua reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų Si knyga sutaisyta taip 
langvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai,

Lietuvo* ReepubPkoe Istorija ir tt»-
lapių.—šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1SM)5 metų revoliucinės Lietuvo* 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 

1 kaip tuo pačiu laiku kunigai t* val- j džia rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelb'a respublika. 

, Pridėtas didelis spalvuotas žemiapi* 
parodo dabartinės Lietuvos rubežra*

bet čieii sakiniai, pasikalbėjimai dar- ; ir kajp šalis yra padalyta i apskri
to jieškant, važiuojant kur nors, nu- įius. 'lai yra vienatinė knyga, kuri pa
ėjus krautuven, pas daktarų, pas bar- rodo> kaip ^inlė Lietuvos Respublika 
zdaakut), pas kriaučių ir tt Su fone- jr ka;p jj išrodo. Čia telpa visi svar- 
1 j.?,. ,sts.r:rnu ir. gramatika. Antra i>esni dokumentai: Steigiamojo Sei 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė ........................
St Michelsonas Pusi. 95............... 35c.
Etnologija arba istorija apie žemės

mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 

tautas Pagal d7“h. Hateriandą" Yra ui ne tiesiog žibintu-
parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap- i *urls aPav‘^a visų Lietuvą 
rašo apie visas musų pasaulio žmonių ’iS -au^° lr vidaus. Kaina

Drūtais audeklo apdarais ..
$1W$iytautas, veisles arba rases Yra d’delci 

naudinga kiekvienam perskaityti Chi
cago, III, pusi 667, Gražiuose au
dimo apdaruose ............................. $4.00

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

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 

.. . . .. — , , , , savo arkoj sutalpinti ? Iš kur ėmėsi
lietuviams reikaliniras bus nau I - ‘ _ 1^ w juokingų monologų ir dek.ana - t:ek vaa<jens ka(j visą žemę apsem-
lietuviams reikalingas, t>Us nau- • (jojens asmeniUl. Vaikai, ma- UW- Visokios temos: darbininkiškos, Kur tas vanduo dabar yra? Kaipjas tautiškas himnas. Musų Hu- !žiau kaip 12> įleidžiami nemo- kSrtk£°h-e"u^maidškos5’ v£oš iš Nojaus šeimvnos galėjo atsirasti 
ronrictiL-ns direlrtnriii valrivba ', ... nsusaos ir laisvamaniškos. \ įsos tvano juodveidziai, raudonveidžiaimoristikos direktorių \aldj ba kamai .» skambios, visos geros. Tinka viso- ir kitų veis!il# žmon€s? gitie ir žim.Šiuo skelbia konkursą tokiam Atgins koncertui vienas vv b S_ aPva.!ksf10J>mams- baliams, į kitų klausimų, į kuriuos negali .. . T- . • t • I AlejUS Koncertui, Vienas v y- koncertams ir tt. Antra pagerinta ’ atsakvti iokis kunie-as vra nuosakiaihimnui parašyti. Jis turi baig-; ras nusįpirko porą tikėtų ir eina liida- So Boston, 1014 m...............25c. ir a;škjaf išdėstyti šitam veikale.tis sekančiomis galūnėmis: salėn. Paskui jį eina pati ir 11 Rymas. Romanas. Ta knyga vra vers-: knyga be gaio įdomi. Kas žodis tai

•> ’ ta i visas kalbas, todėl kad yra gra- j
7 . *valK”’ Į žiai aprašyta apie Rymą. LietuviškasZ.osei i —Q kur kj£j tikėtai?—su-1 vertimas yra lengvas ir gražus. Chi-

. P*1108^ f suko vyras prie durų. X£ .<32’. .^$2 50snarglį nutrynė —Kokie kiti?—klausia tė- . .... p c p irStasio "Tėvynė.“ vaa likviijęija. Paraše N. Gusev. Puiki
* vas. I naudinga knyga, aprašyta katalikų—Ogi UŽ tuos vaikus. bažnyčios siautimas ir pradžia refor-

° 1 mos. Su daugeliu puikių paveutslų.- - - - §i.oo

HIMNAS 1936 METAMS.
Šiais 1936 metais

PAGAL SKELBIMĄ.
Vienas artistas sumanė duoti I Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny- Amerikos koncerta p^bė; „Įžanga, J *°j ^lpa naujų' lab?5- gra

kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslą* ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ......................................................... 25e.

Strimaitis,.. Vitaitis,... Pilėnas ne vienas, t
Tėvas išsitraukė iš kišeniaus Į 215 pusi. Popieros apdaruose.plakatą ir pakišo "komitetui” Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė po nosia: I ^r- A. Baceviėia. Knyga su daugeliu

.. . , ». . , .paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak-Skaityk, kas Čia parašyta: Į menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran- | “Vaikai,
*

mažaiu kaip 12,Karpis, \aidyla dūlami nemokamai.” O dabar prieš Vaitkų nutiloLiežuviai sustingo, ar melais užspringo?
“Vienybės” . šunybės. Tysliava— . velniava.

...  Mažiukas.... Karpi u kas....... negalipanešti medalį.
...  gesta žvakės,... stimpa blakės; .. bus parblokštas sargybos bokštas.”

perskaityk vaikus—lygiai vienuolika! Taigi, mažiau, kaip dvylika.

Delko Reikia Žmogui Gert ir falgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
. be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
1 vienas maistas duoda daugiau spėkų 
' kitas mažiau ? Delko žmogui reikia 
į cukraus, druskos ir kitų panašių da-’ lvlni ** FCnnr-1

ilei-l lamai išaiškina gamtos istoriją. Chi- 
* ’eago, Iii. 1903, pusi 209. Gražiuo

se audimo apdaruose....................... $1.50

lykų ? Kodėl iam reikia riebalų ? ši
tuos klausinius suprasi tiktai iš šio* 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina.................................. .................. 15c
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų be patys tės istorija, pasekmė* ir 
jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu
rėtų perskaityti kjkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad
jų moterįs. aukterįs ir mylin:

Iš KAUNO PONIJOS.

Materiališkas Istorijos Supratimas.
Lapeliai iš prcletariškos filosofijos.

Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje ■ jų moteris, aukterįs ir mylimosios ne
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk papultų į tokią kunigų globą. Parašė 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny- ■ kun. Gec. Towsend Fo*. D. D., su-
ga protaujantiems darbininkams neap 
kainuojama. Medega imta iš Greilicho. 

I Parašė Z. Aleksa. So. Boston,

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

Ipaveikslais senoviškų liekanų ir5-kiai* 
I spalvuotais gražiais žemlapiais.
Į Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2.50 

Sveikata arba tiesus ir trumpas kelias

lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c
Paparčio Žiedas ir keturios kitos apy

sakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonė* 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt...................................  15e.

Amerikos Macochas. —Arba kaip ka
talikų kunigas Hans Schmith pa-

į sveikatą Pamatinės žinios iš ana- In,^ O^i-Aumuller. Su
itomijos, fiziologijos ir hygienos. ~

Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa 
23 gražios eilės, daugybė straipsnių,

juokų, ir tt. Puikiai iliustruota.
25c.

taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago,
IHL 1911, pusi. 339. Drūtuose audi- 
Imo audaruose.................................... $2.50

Švento Antano Stebuklas. Hviejų vei- ,pus' 
kimų komedija. Perstatymui reikia I Xanly Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka-

IO aktonų, 8 vyrų ir 2 moterų, lo- ralius. Knyga tik ką apleido spau-
himas užima apie 2 valandas. .. 25c. Į Nauja knyga užpildyta vien re-
Kaip Tapti Suvienytų Valstiją PiH. ! ceP’f5s’ .f,iš,ki??si "ur^ymai .kokiu* 

TJ- Dnroc rvozia I “•*' Aiškiai išguldyti pilietystėa I'a :*us dėl mokios ligos naudoti. \er-Ji: Fonas komendanto pade- įstatymai su reikalingais klausimais ij ita šitą knygą Įsigyti visiems, nes Na- 
1 • - - . _ - tn-.ų Daktaras yra viena iš reikalin-

Kas dapildys šias eiles tinkamais žodžiais, tam musų Humo-‘jėjas Riestasnukis vakar operoj I‘^sakymais lietuvių ir angių kalbos* ristikos direktorių valdyba su-!visai nepabučiavo man rankon.Įperžiūrėta ir pagerinta 
teiks Tautiškos Vyžos Ordino Įtik iš tolo linkterėjo galvą, lygpirmo laipsnio medalį. Pasirašo:

Jo ekselencija, Valdybos vadas.Riestas Cibukas.

įarklys koks. Gal jis mano, kad| aš jam perprasta?...Vyras: Ką jis tenai manys,Į ale toks jau neobrazovannajaĮ skatina!
Kalendorius

Gatavas.

(glausiu knygų kiekvienam lietuviui, 
į įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtai* 
* apdarais, apie 300 puisapių. 
Kaina .............................................. $2.50

Amžino* Dainos.— Šioj knygutėj tel
pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 

tinka deklamacijoms 'r dainavimui,
kaip namie, ta p ir susirinkimuose.

Į Pusi. 32 ................................................lSe.

REFORMOSSIMAS. KLAU-KALBOS

—Jonai, štai čia parašyta: “Nuvažiuok ir Į Bruklyną.” Kaip tau rodos, ar nereikėtų šį sakinį reformuoti ?
—Suprantama, kad reikia. Juk tautiškoji rašybos reformos komisija Kaure pripažino, kad tokias nosines, kaip “Į.” reikia braukti laukan iš musų rašybos.—Gerai, Jonai, be: kaip tu be nosinės “į” parašytum: “Nuva-ižiuok ir į Bruklyną?" 

amžiaus pensiją nuo 65 me-l —Aš parašyčiau taip: ‘Nu-

; Kokiu* Dievu* žmonės Garbino Seuo- 
“Keleivio” Kalendorius! vėj. Panašios knvgos lietuvių kai- 

KAIP DABAR DAINUO1AMAI1936 metams jau gatavas.I“S™
APIE LIETUVOS MIŠKĄ- Jis susideda iš 96 puslapiu beį arijomu, egiptėnai, chaldai, asy-

Nuo smetoninės eros kenčia hr pilnas moksliškų straips-J dievai vadinosi,3kur jie gyveno ir ko- „e tik Lietuvos ūkininkai, darinių, statistikų visokiuĮ pa- ,«« ne nutikiu, .„^onėmUturėi.. bininkai ir visa darbo liaudis, Į mokinimų ir patarimų. Gau-jai vra tikra tikėjimų istorija. $1.00 bet ir Lietuvos miškas. Apie to-siai iliustruotas ir gražiai Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25 kį liūdną Lietuvos miško likimą padarytas. Prašome užsisa
kyti tuojau. Kaina “Kelei-

žodynas angliškai-lietuviškos kalbos 
(Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis. 

..... __ čia rasi visus angliškus žodžius išgul-V1O" Skaitytojams 2oc. Kas dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m. 
“Keleivio” neskaito, tiems PaslaPi’» 835 ...................... 5800

50 Centų. į Lytiškos Ligo* ir kaip nuo jų apsisau-
___1 • • - • i - 'goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Arrt-

T lems, kurie jau užsisakė, ra, peržiūrėta ir pagerinta laida.
Kalendorius tuoj bus išsiun-! k*“5® .....................................Girios tamsios, jus galingos, |tįnėtas. Administracija. į Piršly* Snvadžiotoias. Vieno veiksmo 

j Komedija. Parašė Ben. Rumšas. G*- 
________________ ‘ na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2

Jul. Boks sudėjo dainą:
Miškas ūžia, verkia, gaudžia Eigulys ant kelmo snaudžia. Nuovadas cukrinę spaudžia, Žydas litų delnan spraudžia.

Niekam jus nereikalingos. Tėvų žemę tik gadrnat, Eigulius turmon sodinat.
Miškas verkia, akis šluosto, Nenorom plaukia į uostą... Daug jis pinigo suėda,Kol nuplaukia Į Klaipėdą...

Klaipėdoj iš miško seno Vokiečiai gražiai gyvena, žmonės sako, kad iš Kauno Jie tą mišką veltui gauna.
tų. North Dakota pradeda 
mokėti nuo 68 metų, o New 
Yorkas moka nuo 70 metų 
amžiaus. Jūsiškė valstija 
Michigan irgi tik nuo 70 me
tų pradeda mokėti. Kiek 
mums žinoma, aukščiausia 
ose valstijose pensija yra 

$30 į mėnesį. Ohio valstijoj 
aukščiausia pensija yra $25 

mėnesį, Nebraskoj $20 į 
nėnesį, Indianoj $15 per 
mėnesį, o North Dakotos 
statymas skiria nedaugiau 
<aip $150 per metus.

Z. Miliui.—Peržiūrėsime.

važiuok ir bruk klynan!”
PASIRŪPINO Iš KALNO. 
Amerikos lietuvis apsistojo

Iš KO DEŠROS DAROMOS.Mokytojas:—Vaikai, iš ko daromos dešros?Mokiniai:—Iš mėsos. Mokytojas:—O kas dar de-Kauno viešbuty ir pasišaukęs dama?tarnatę sako, kad išryte jam tu- j Mokiniai dairosi ir tyli. ri būt karšto vandens nusi- Mokytojas:—Na. Stasy, tu prausti. j mums pasakyk. Juk tavo tėve-Iš ryto jis vėl ją šaukia ir ba-pįg mėsininkas.rasi: Stasys:—Kad tėvelis įsakei—Ar aš tau nesakau, kad niekam nesakyti, ką į dešras de-Įman duotum karšto vandens? įda.—Taip, ponas, sakei, ir už tai _____aš jau iš vakaro pastačiau ba-1 —Pats be akių, bet kitiems|
leiką su karštu vanden ų—pa- kelią atranda. Kas tai bus? aiškino tarnaitė. —Laivas.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokias rųšies smulkiu* pa- 

Isigarsinimus. kaip tai: pajieėko- 
jimns apsivedimų, įvairins prane
šimus, pardavimus, pirkimas, 
(kaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
keli* sykius, už sekančius sykius 

Iškaitome 2c už žodį už aykį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ka

irio turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir nž pirmą sykį skaitome po 2c 
až žodį, išskiriant paieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 

I Mažiausio apgarsinimo, minimum 
I kaina 50c.

Už pajieškojimus giminių arba 
| drangą skaitome po 2c už žodį.

“Keleivio” prenumeratoriams, ku
lne tari užsiprenumeravę laikraštį, 
ož pajieškojimas giminią ir draa-

|gą skaitome tik po lc až žodį.
Pajieškojimai an paveikslą kai- 

I n no j a daug brangiau, ne* kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimų sn paveikslą,

I reikia prisiųsti fotografiją ir 
| klausti kainos.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
Į arba pajieškojimas greitai tilptą,
| reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
253 BROADWAf

SOUTH BOSTON. MASS.

moterys ir o vyrai.
Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėils. Dalyvauja 2 vyrai ir
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina............................. 25c.
Tikėjimų Istorija. Parašė P. D. Chan- 

tepie de la Sausaye, Teologijos pro
fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 1086 pusi. 
su daugy be paveikslų visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chicago, 1914, pusi. 1086. 
Kaina....................................................$7.00

Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 
historijos, etnografijos, geografijos, 

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkiny* 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams. ūkininkams, dar.
žininkams, šeimininkams ir kitiems 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta ...................................... $3.00
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra

eities. Knygutės įtalpa susideda Ii 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 

į vogimas; (2) Lietuvo* moterų ir vy- 
Į rų šventės; (3) Lietuviai lieka vri- 
, niaia; (4) Paskutiniai lietuvių die-
. vai Farašė Z. Aleksa. So. Boston,
1912 m., pusi. 32............................ 10c

“KELEIVIS”

253 Broadway,
So. Boston, M
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VEIKLI FARMERKA.
KAS GIRDEI! LIETUVOJE

(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

DĖL DARBININKŲ TRU
KUMO UŽŠALO DER

LIUS.
Žeimelio valsčiuje, Šiau

lių apskr., kiekvienais me
tais jaučiamas didelis dar
bininkų trukumas, o šįmet 
dar blogiau buvo, nes dalis 
darbininkų išeina į Latviją 
uždarbiauti, o antra, šįmet 
Žeimelio valse, ūkininkai 
beveik antra tiek padidino 
cukrinių runkelių plotus. 
Už jų nuėmimą darbinin
kams buvo mokama už sie
kelį nuo 12—15 litų, kas 
hektarui sudaro nuo 108— 
135 litų. Nors ir tokios aukš
tos kainos buvo mokamos 
darbininkams, vistiek jų 
truko ir iki šiam laikui. Da
bar jau užšalus, beveik treč
dalis viso runkelių ir bulvių 
derlius dar tebėra laukuose 
nenuimtas.

h
TRAGEDIJA IR NESUSI

PRATIMAS.
Šiomis dienomis Suba

čiuje dėl nesutariamų vedy
bų nusinuodijo akušerė Kry- 
geraitė. Nusinuodijusi buvo 
paguldyta ligoninės lavoni
nėje, kur atvykusi pastaro
sios motina prie lavono ra
do naujagimio lavonėlį. Kri
to įtarimas, kad pastaroji 
mirė nuo aborto. Ryšy su 
tuo buvo sulaikytas dr. Mar- 
golis, bet lavoną atkasus ir 
gydytojams padarius ap
žiūrėjimą, konstatuota, kad 
Krygeraitė mirė tiktai nuo 
nusinuodijimo, o buvęs prie 
jos lavonėlis buvo visai ki
tos motinos.

Čia parodyta Mrs. Margaret 
Sayre, kuri New Jersey valsti
joj turi nedideli ukj. Kai plėšrus 
politikieriai apdėjo jos ūki ne
pakeliamais mokesčiais, ji pra
dėjo organizuoti visos valstijos 
moteris kovai prieš aukštas tak
sas.

KAUNE BUS KALAMI 
PINIGAI.

Kurį laiką Lietuvoje bu
vo apyvartoje variniai cen- 
tukai; geresniais laikais jie 
buvo panaikinti, nužeminti, 
todėl ir kaž kur išnyko. Da
bar jau tų centukų dažnai 
pasigendama, nes ten, kur 
butų galima mokėti 2, 3 ar 4 
centus, tenka mokėti 5 cen
tus, o vietoj 6, 7, ar 8 centų, 
m okama 10 centų. Tie nuo
latiniai permokėjimai dau- 
g?liui juntami.

Iki šiol Lietuvos pinigai 
bjvo kalami Anglijoj. Smul- 
kučių pinigėlių svetur spaus
dinimas tačiau perbrangiai 
kaštuoja.

Nesenai “Spindulio” b-vė 
Anglijoje užpirko mašinas 
metaliniams pinigams kai
tinti. Mašinos iki Naujų 
Metų jau bus Kaune pasta
tytos, ir čia bus pradėtas 
pirmiausia varinių centų, o 
paskui ir sidabriniu) litų ka-

KAS TEIS PROF. ŠIVICKĮ
Universiteto senatas, kaip 

jau rašėm, prof. Šivickį už 
neteisingų žinių skleidimą 
ir Universiteto garbės žemi 
nimą patraukė disciplinari 
nin teisman. Kaip teko suži
noti, Universitetas jau su
darė teismą prof. Šivickiui 
teisti: pirmininku paskirtas 
teisių fakulteto ,dekanas 
prof. Janulaitis, teisėjas — 
prof. Mykolaitis Putinas, 
prof. Šilkarskis. Prokuroru 
—kaltintoju paskirtas prof. 
Vacį. Biržiška. Prof. Šivickį 
ginsiąs prof. Čepinskis.

Šivickis yra amerikietis 
klerikalas. Savo laiku jis 
dirbo, rodos, “Garso” re
dakcijoj.

MANOMA SUREGU
LIUOTI SACHARINO 

GAMYBĄ.
Paskutiniuoju laiku labai 

padidėjo sacharino vartoji
mas. Numatydami gerą pel
ną, įvairus biznieriai įstei
gė net kelioliką sacharino 
dirbtuvių. Daugely šių dirb- 
:uvių nesilaikoma jokių hi
gienos taisyklių ir sachari-

limas. Bus atmušta ir palei- nas gaminamas iš blogų,
sta į apyvartą variniai pini
gėliai po 1, 2, 5 ir 10 centų.

kartais net žmogaus sveika 
tai pavojingų medžiagų.

Naujiems centams piešinį Girdėtis, kad į šį pakrikusį 
daro dailininkas Zikaras. ; dalyką finansų ministerija
Sidabrinių litų busią kala
ma ir po 10 litų monetų. 
Kiek kokių pinigų bus kala
ma, nustatys finansų minis
terija.

APIE ŠIAULIUS LICI
TUOJAMI DVARAI.
Teismo antstolis šiomis 

dienomis per varžytines 
pardavė Vaclovo Kozmiano 
148 ha Padvarininkų dvarą. 
Šaukėnų valsčiuje. Turtas į- 
kainuotas 50,000 litų.

Taipogi paskelbtos 1936 
m. sausio 20 d. varžytinės 
parduoti Voldemaro Hiksos 
156 ha Dakumių dvarą. 
Šaukėnų valsčiuje. Įkainuo
tas 90,000 litų.

jau atkreipė dėmesį ir žada 
imtis priemonių sacharino 
gamybai sureguliuoti. Sa
charino gamintojai turės šį 
saldumyną gaminti tik iš 
tam tikrų medžiagų. Dirb
tuvės bus kontroliuojamos.

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
LIKIMAS LATVIJOJE.

Daugelis turi grįžti pėsčio
mis, nes vasaros uždarbio 

neužtenka gelžkelio 
bilietui.

Praėjusią vasarą nuvyko 
į Latviją žemės ūkio darbų 
dirbti keliatas tūkstančių 
Lietuvos darbininkų. Nuvy 
ko žmonių pagyvenusių, vi 
dutinio amžiaus ir net pus
bernių. Ne vienas jų manė, 
kurį laiką padirbėjęs žemės 
ūky, pereiti į pramonės Įmo 
nes, tačiau nusivylė. Latviai 
iš užsienio atvykusius dirbti 
žemės ūkio darbų žmonėms 
mieste apsigyventi neleido

Daugelį suviliojo geras 
atlyginimas. Tačiau pasiro 
dė, kad atlyginimas nėra 
jau taip geras. Latviai atvy- 
kusiems iš užsienių darbi
ninkams moka žemesnes ai 
gas, kaip vietiniams. Ir at
lyginimas nei kiek nėra 
aukštesnis už tą, kurį moka 
musų ūkininkai, ypač Klai
pėdos krašto. O Klaipėdos 
krašte darbininkų pertek
liaus nėra. Atrodo tad, kac 
galima buvo ir savame kra
šte neblogai išsiversti. Kai 
kurie lietuviai Latvijoj šiek 
tiek susitaupė. Bet ne vie 
nas grįš toksai, koks ir nu 
vyko. Girdėtis, kad yra to
kių, kuriems teks sugrįžti 
pėsčioms, nes geležinkelio 
bilietui nebeturi pinigų.

BYLA DĖL PADKAVOS.
šiomis dienomis Mariam- 

polės apygardos teisme bu
vo nagrinėjama keista byla 
dėl pad kavos. Į Krosnos po
liciją atėjo Vytautiškių kai
mo gyventojas -Juozas Vitu
kynas ir nusiskundė, kad 
jam pavogė nuo jo arklio 
kojos jo paties darbo pad- 
kavą. Policijos viršininkas, 
išklausęs pranešimą, įverti
no apturėtą nuostolį vienu 
litu, priėmė pranešimą ir į- 
tariamajam vagiui, to pat 
kaimo gyventojui Rimavi 
iui Juozui, surašė protoko- 
ą: skundėjas patvirtino, 
kad buk tikrai pats matęs 
cad jo tikro darbo padkava 
pakaustyta Juozo Rimavi 
čiaus kumelės paskutinio;: 
dešinė koja. Seinų apylin
kės teisėjas, išžiūrėjęs bylą 
dėl stokos įrodymų civili 
ieškinį atmetė, ir kaltina

mąjį išteisino. Bet nukentė- 
ęs Vitukynas sprendim; 

nepatenkintas, apeliavo. A- 
oeliacijos teismas teisė 
nuosprendį patvirtino. Da
bar Vitukynas dėl tos pa - 
kavos nori kreiptis į Vyriau- 
>ijį Tribunolą. Žmonės iš:c 
uri daug juoko.

PALEIDO KAUNO KA
LĖJIMO ZAKRISTIJONĄ

1929 m. J. Miknevičius 
buvo pripažintas kaltu už 
šnipinėjimą lenkams ir nu
baustas 15 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Kalėjime 
Miknevičius buvo bažnyčios 
zakristijonas. Kalėjimo ta
ryba davė geras atestacijas 
ir Smetona Miknevičiui su
teikė malonę.

ŠIAULIUOSE STAIGIAI 
MIRĖ KUN. BULA

Šiaulių jėzuitų bažnyčios 
oašventinimo metu bažny
čioje staiga mirė kunigas J. 
Bula. Kalbama, kad savo 
moderniškus dviejų aukštų 
namus, esančius Mickevi
čiaus gatvėj, vertės 100.000 
litų, kunigas testamentu pa
likęs jėzuitams Šiauliuose.

SUDEGĖ TURTINGAS 
ŪKININKAS.

Pamockė, Raudėnų vai 
Šiomis dienomis kilo gais
ras pas ūkininką V. Straz 
dauską. Sudegė tvartas, 
daržinė, kiaulydės, kluonas 
gyvenamas namas ir visas 
inventorius, išskiriant gy
vulius. Apskaičiuojama, 
kad gaisras padarė maž
daug apie 14,000 litų nuos
toliu.

ANTROJI PAŠTO ŽENK
LŲ BYLA.

Kauno apygardos teis
mas paskyrė spręsti antrąją 
pašto ženklų vagysčių bylą, 
airi bus sprendžiama 1936 
metų sausio 22 dieną. Toj 
byloj kaltinami buvęs paštų 
valdybos direktorius Sruo
ga, buvęs Kauno centro paš- 
.o ekspedicijos skyriaus vir
šininkas Miliauskas ir eks
pedicijos skyriaus raštvedis 
V. Kondratas. Šie asmenys 
kaltinami spausdinę pašto 
ženklus tyčia su klaidomis.

NUKASTOS BULVĖS 
PŲVA.

Kiduliai, Šakių apskr. Šį 
met, nors kai kurie ūkinin
kai ir daug prikasė bulvių 
bet vis tiek nėra džiaugsmo 
Kurios bulvės lauke nespėjo 
suputi, tai dabar supiltos 
aruoduose pųva. Girdėti u 
kininkų nusiskundimų, kac 
sėklos neišteks, jei taip jos 
pus ir toliau.

MAŠINISTŲ PADĖJĖJAIS 
BUS TIK ŠALTKALVIAI.

Iki šiol geležinkelių maši
nistų galėjo būti ir ne amat- 
ninkai šaltkalviai. Tačiau 
dabar geležinkelių valdy
boj nutarta, kad mašinistų 
padėjėjais galės būt tik 
šaltkalviai, ir tai išlaikę tam 
tikrus egzaminus. Ne šalt
kalviai prie egzaminų ne
bus prileisti.

PASIRODĖ KARŠTLIGĖS 
EPIDEMIJA.

Pakruojaus valse., šiliš
kio ir Noreikonių kaimuose 
pasirodė karštinių epidemi 
ja. Tuo reikalu smarkiai su
sirūpinta. Įsteigta laikina 
ligoninė, atvyksta apskri
ties gydytojas. Policijos vir 
šininkas uždarė visus susi
rinkimus bei pasilinksmini 
mus. Uždaryta keliatas pra
džios mokyklų. Ligos pliti
mas sustojo.

PRADĖJO REGISTRUOTI 
BEDARBIUS.

Kauno apskrities savival
dybė pradėjo registruoti 
Kauno apskrityje esančius 
bedarbius. Bedarbiai regist
ruojami kiekvienoje vals
čiaus savivaldybės raštinėje. 
Viešieji darbai įvairiose ap
skrities vietose bus pradėti 
nuo dabar. Numatoma darbu 
aprūpinti 260 žmonių, duo
dant kiekvienam bedarbiui 
dirbti po 120 dienų. Bedar
bių aprūpinimo reikalams 
paskirta 97,500 litų.

SUSTABDYTAS DEGTU
KŲ FABRIKAS.

Degtukų sindikatas laiki
nai sustabdė degtukų šiau
delių fabriką Klaipėdoje. 
Fabrikas sustabdytas dėl to, 
kad yra prigaminta didelė 
degtukų šiaudelių atsarga. 
Atsargai išsibaigus, fabri
kas vėl pradės veikti.

NUŠOVĖ PRO LANGĄ
Skaisgirio vai., Tulnių k.
Šiomis dienomis pro lan

gą iš medžioklinio šautuvo 
nežinomas žmogžudys nu
šovė to kaimo gyventoją St 
Daumandienę. Ved a m a 
kvota. Visa apylinkė pasi
piktinusi žiauriu žmogžu
džio darbu.

LIETUVIS BAIGĖ JERU
ZALĖS UNIVERSITETĄ

Šiomis dienomis Kaune 
skaitė paskaitą apie Palesti 
ną Juozas Povilaitis, kuris 
baigė hebrajų universitetą 
Jeruzalėje.

DAVĖ ROPUI 15 HEKTA
RŲ MIŠKO IŠSIKIRST.
Šiomis dienomis Lietuvos 

valdžia davė Šeduvos Ropo 
įpėdiniams 15 hektarų miš
ko išsikirst už tai, kad Stei 
giamas Seimas nusavino jo 
dvarą.

KAIP LIETUVA VYKDO
SANKCIJAS PRIEŠ 

ITALIJĄ.
Finansų ministerijos pre- 

k’ bos departamentas raštu 
Lakė visoms Lietuvos mui
tinėms neleisti iš Lietuvos 
vežti i Italiją ginklų, amuni
cijos ir kitokios karo me
džiagos. taip pat arklių, 
mulų ii visų kitų traukos 
gyvulių, gumos, metalų, 
aikraščių, žemėlapių; tų 
laiktų neleisti vežti į Italiją 
r taip pat neleisti gabenti 
nėr Lietuvą iš kitų šalių, iš
skyrus tuos, kurie jau buvo 
kelionėje. Taip pat neįsilei
si italų prekių, išskyrus tas, 
kurios perdirbamos kitame 
krašte.

PARAMA NUGRIAUTŲ 
LŪŠNŲ SAVININKAMS.

Lietuvos miesteliuose ii 
net miestų priemiesčiuose 
yra nemaža pakrypusių, 
apipuvusių lūšnų, kuriose 
skursta žmonelės. Tokios 
lūšnos dažnai yra pavojin
gos sveikatai ir labai gadi
na miesto vaizdą. Tokių lūš
nų jau daug nugriauta, bet

PAUNKSNIO BYLA.
Panevėžio apskritis. Pa

nevėžy kariuomenės teis
mas nagrinėjo ūkininką Pa
unksni, kaltinamą už plati
nimą atsišaukimų, kad ūki
ninkai neparduotų savo ga
minių.

Paunksnis prisipažino, 
kad gavęs vieną iš tų atsi- 
aukimų, jį perrašęs tušu ir Į 
apirografu atspausdinęs 

50 egzempliorių. Už tai jis 
yra apkaltintas.

Paunksnio gynėjas adv. 
Petraškevičius kalt. ginda
mas pažymėjo, kad tai ne
liečia valstybės ar vyriausy
bės reikalų, o yra tik grynai 
ūkininkų interesų gynimas. 
Panašus reiškiniai dažnai 
pasikartoja Amerikoje ir 
kituose kraštuose, bet tas y-, 
a vieša (toliau advokato žo- į 
džiai fašistų cenzūros iš-j 
kandžioti. — Red.)

Teismas bylą išžiūrėjęs ' 
Paunksni nubaudė 2

ŠVEDŲ DEGTUKŲ SIN
DIKATAS NORI, KAD

SKOLĄ GRĄŽINTŲ 
LITAIS.

Švedų degtukų sindika
tas Lietuvai turėjo pasko
linti 60 milionų litų. Po 
Krugerio katastrofos sindi
katas visos sutartos pasko-r 
los nedavė. Tada susitarta 
buvo sumažintas procentas 

Pa-jų savininkai nepajėgia be uz sindikato paskolą, 
paramos atsistatyti. Todėl ^a^ sutartį paskola turėjo 
vidaus reikalu ministerija but grąžinama doleriais, bet 
šiomis dienomis kreipėsi į doleriui kritus, sindikatas 
žemės ūkio ministeriją, kad norL kad paskola butų nu- 
ji duotų visiems sugriautų m(^ma lito kursu, 
lūšnų savininkams miško Dėl tų neaiškumų 
medžiagos naujoms trio- kato atstovai tarėsi 
boms pasistatyti. nansų ministenu, bet dėl

Vidaus reikalu ministerf- kai kurių dalykų pasitari- 
ja apskaičiavo, ‘kad šiam mai atidėti tolesniam laikui, 
reikalui reikalinga butų
duoti apie 50,000 kietmete- 
rių miško medžiagos. Miško 
medžiaga turėtų būti atlei-

sindi- 
su fi-

ČIGONĖ SUDARĖ MEI
LĖS RECEPTĄ.

Rokiškyje anądien jauna
sta tokiomis pat sąlygomis, mergaitė, N. priėjusi prie 
kaip ir besiskirstantiems į gero pažįstamo D. prašė pa-
vienkiemius ūkininkams. 
Manoma, kad šis klausimas 
artimiausiu laiku bus teigia
mai išspręstas.

MIŠKŲ VARŽITINĖS 
MEDŽIOKLĖS REIKA

LAMS.
Šaukėnų miškų urėdija 

paskelbė gruodžio m. 20 d. 
varžytines išnuomuoti me
džioklės reikalams miškus 
Upynos, Gintenų, Užvenčio 
ir Kurtavėnų girininkijose. 
Nuomos laikas 3 metai. Vai 
žytinių pradinė kaina 4— 
162 litu.

NEPERKA CUKRAUS.
Gelvonai, Ukmergės aps. 

me-j Vartotojų bendrovės ir kiti 
ams sunkiųjų darbu kalėji- prekybininkai nusiskundžia, 
mo. (Lietuviai fašistai, ku-ikad šiuo metu ūkininkai ne- 
ie gyvena Amerikoje, nore-1 perka cukraus, o vietoj jo 

;ų tokios žodžio ir spaudos perka sachariną, 
igjgvės ir Amerrioie. Red,) sako, kad cuknis 

_________ įperkamas.
DAUG NELAIMIŲ. i -------:--------

Biržai. Šį rudenį musų a-į APVOGĖ PAŠTĄ 
pylinkėje įvyko daug nelai- Slabadai, Šakių aps. Lap
inių. Bekuliant mašinos su- kričio 21 d. nežinomi pikta- 
žaiojo 10 žmonių. Vieni ne- dariai apvogė Slabadų paš- 
teko kojos, kiti rankos, kiti to agentūrą. Nusikaltėliai 
lengviau buvo sužeisti. Daug jieškomi.
žmonių susižalojo besimuš- — 
darni per nuobaigtuves. Tos * - - *
nelaimės įvyko daugiausia
dėl apsileidimo ir girtuok
liavimo.

Ūkininkai 
jiems ne-

tarimo, nes jai čigone įssi- 
nešusi skarą ir 10 litų, ir vis 
negrąžinanti. Buvę taip:

Mergaitė N. paprašė čigo
nę, kad ji duotų “lipčikų,” 
kuriais galima butų prisivi
lioti kavalieriai. Čigonė iš 
mergaitės paprašė skaros, 
kuri esą reikia užburti, ir 
dar įsakė, kad mergaitė 10 
popierinių litų paklotų ant 
nuogo savo pilvo ir išnešio
tų visą sąvaitę; paskui ir tie 
litai reikėsią užburti. O kai 
busią pinigai užburti, tai 
reikėsią tik tą skarą apsi
gaubus įteikti tie pinigai ko
kiam patinkamam vyrui, 
ir vyras prilipsiąs “kaip 
smala prie sėdynės.” Vis
kas buvo atlikta, bet mer
gaitė čigonės su savo skara 
ir 10 litų nebesulaukia.
IŠ VARŠUVOS Į KAUNĄ 
ATVAŽIAVO INŽINIE

RIUS ZUBKO.
Inžinierius Zubko įgalio

tas lietuvių bičiulių draugi
jos Varšuvoje, atvažiavo į 
Kauną ir čia renka medžia
gą susiartinimo reikalui ir 
projektuoja naują veiklą. 
Jis yra apkeliavę Ameriką. 
Aziją ir kitas šalis. Į Kauną 
jis nuvyko pirmą kartą.

SM

Urnguay’aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga'
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

džia Urug. Soc. Part. Liet. skyrius.
“NAUJOJI BANGA Suv Valstijo

se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.
Adresas: N. BANGA

C. Paraguay No. 1480.
MONTEVIDF.O. ITRUGUAY.

Nuo
Neuralgišlcų 

Skausmų
reikalaukit visame pasauly

pagarsėjusio
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kark suteikia groHą ir tikrį■ palengvinimu

k
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GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

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

dekiamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoj® yra trijų rusiu eilės:
TAUTIŠKOS. ŠEIMINISKOS IK DAKBININKISKOS.

Tai xražiaae<a ir tnrtinyiauaėa eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuoiti savų knygynų minėta knyga. 

Kiekvienas ansipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigas geriausia 
siųst “Money Orderių“. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte. bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint ui 2c markę.

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

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir Kultūrinės minties pastangomis bei laimėjimais, pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.
Sekti šių dienų MOKSLINĮ bei KULTURINĮ PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinkamą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progresu, už jį kovotų ir jį ugdytų.
Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuosius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pastangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNALAS KULTŪRA.
KULTŪRA yra populiarus Mokslo, Visuomenės ir Literatūros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruotas, išeina kas mėnesi, dideliais sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 puslapių didžiulę paveiksluotą knygą.KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos mokslininkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS, norįs pažinti naująją lietuvių literatūrą, neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, kaip KULTŪRA.
KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia laisvą mintį ir kovoja su reakcija.
KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos gyvenimą, todėl tikrai kultūringas Amerikos lietuvis, negali apseiti be KULTŪROS žurnalo. Kaina Kultūros žurnalo labai prieinama:

AMERIKOJE visiems metams tik $3.00. Lietuvoje, tik $2.00.
Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu:

KULTŪROS ŽURNALAS
Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.

I
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Vietinės Žinios
MAJORAS SU CENZO

RIUM TRAUKIAMI 
TEISMAN.

Iš abiejų reikalaujama po 
$250,000 atlyginimo.

Bostono miesto majoras 
Mansfieldas ir cenzorius 
Herbert McNary yra trau
kiami teisman užtai kad ne
leido statyti Shubeito Teat
re dramos “Children’s 
Hour.” Dramos statytojai 
reikalauia iš abiejų po 
$250.000 atlvginimo už pa
sidariusius jiems nuostolius 
ir jau uždėjo areštą majoro 
ir cenzoriaus turtui.

Be to, majoras ir cenzo
rius bus da skundžiami už 
to veikalo apšmeižimą. Mat, 
jiedu paskelbė, kad ši dra
ma esanti “nešvari” ir 
griaujanti dorą.

Dramos statytojai sako, 
kad toj dramoj nėra nieko 
nešvaraus, tik vaikai joje 
rimtai kalbasi, keliose vie
tose išsireikšdami prieš ti
kėjimą, todėl spėjama, kad 
majoras su cenzorium už
draudė tą veikalą pataikau
dami kunigams.

Butų gerai, kad teatrų 
cenzūra nors syki gautų i 
snuki.

Gengsteriai pradėjo šau- 
dytis.

Tarp Bostono gengsterių 
užvirė savitarpė kova. ŠĮ pa
nedėlį vienas nušautas geng- 
steris buvo atvežtas prie 
New England moteni ir vai
kų ligoninės ir numestas ant 
žolyno. Atvežę ji gengste
riai greitai prasišalino. Be
veik tuo pačiu laiku Roxbu- 
ry gatvėj Įvyko kita batali
ja tarp konkuruojančių 
gengsterių. Per muštines bu
vo paleista keliatas šūvių ir 
du gengsteriai krito peršau
ti. Vienas sužeistųjų vadi
nasi F. E. Sundberg, gerai 
žinomas “numerių pulo” 
operuoto jas. Nušautasai irgi 
buvęs kokio ten “pulo” ve
dėjas. Jis vadinosi James E. 
Buckley. Policija kelis Įta
riamus gengsterius jau su
ėmė.
Įėjime be kaucijos.

Namų savininkų žiniai.
Kai buvo paskutinis na

mų mitingas South Bostono 
lietuvių salėj, tenai buvo 
renkami parašai po petici
jomis. Daugelis pasiėmė pe
ticijų blankas namo, žadė
dami parinkti daugiau pa
rašų ir paskui tuos popie
rius grąžinti poniai Con- 
nors. bet ji praneša “Kelei
vio” redakcijai, kad iki šiol 
ji gavusi tiktai vieną pripil
dyta blanką.

Tie parašai yra labai rei
kalingi advokatui, kuris ve
da bylą prieš valdžios namu 
statyba. Sausio 6 diena ši 
byla W ashingtone bus jau 
klausoma ir advokatas turi 
turėti tuos parašus, kaip Įro
dymą, jog namų savininkai 
yra priešingi tokiems val
džios planams, kurie gali 
paversti jų namus bever
čiais laužais. Už savo darbą 
advokatas nieko neima, tai
gi namų savininkai turėtu 
jam nors tiek padėti, kad 
pasirašvtų peticiją.

Todėl visi namu savinin
kai, kurie parsinešė minėtų 
blankų parašams ir da ne
numetė ių, prašomi grei
tai jas duoti kitiems namų 
-avininkams pasirašyti, ir 
šią sąvaitę atnešti jas “Ke
leivio” redakcijom o redak
cija perduos jas kur reikia.

Blanką galima sugrąžinti 
kad ir su vienu parašu—nė
ra būtino reikalo, kad ji bu
tų pilna; tačiau kuo parašų 
bus daugiau, tuo geriau. 
Taipgi kurie namų savinin
kai da nepasirašė, ateikite i 
“Keleivio” ofisą ir pasirašy
kite.

Taigi sukruskit, pakol da 
nevėlu.

Nubaudė suktą advokatą
Vyriausiojo teismo teisė

jas Lummus atėmė advoka
tui Leary advokato teise- 
užtai, kad šis nusuko nu 
savo kliento $200, kuriuo- 
tas klientas buvo gavęs už 
sužeidimą. Insurans kom
panija išrašė tam žmogui 
$200 čekį ir padavė jį jo ad 
vokatui Leary. šis gi padir
bo savo kliento parašą ir 
pasiėmė pinigus sau.

Somervillėj paleista 900 
darbininkų.

Pereitą sąvaitę Somer- 
villės majoras paleido 900 
darbininkų, kurie dirbo prie 
viešųjų darbų. Federalinė 
valdžia sutinka mokėti 
jiems algą, bet miestas turi 
pristatyti medžiagą, o mies
to politikieriai nepaskyrė 
pinigų medžiagai. Užtai jie 
paskyrė pinigų eglaitėms ir 
kitokiems niekams.

Vienu žygiu pavogė 3 auto
mobilius.

Užpereitą nedėldieni po 
pietų 3 vaikėzai Dorcheste- 
ry pavogė automobilių ir 
nuvažiavę i Raynhamą pa
liko ji, o jo vieton pavogė 
kitą ir leidosi toliau. Nuva
žiavus jiems i Rhode Island 
valstiją, sprogo guminė pa
danga. Tuomet jie paliko ir 
tą automobilių, o pavogė 
trečią. Bet. policijos užkur
ti, dabar jie atsimušė i tele
fono stulpą, sudaužė maši
ną ir visi trys buvo suimti. 
Du iš jų buvo jauni airišiu- 
kai, o trečias pasisakė esąs 
Antanas Meizis (gal Mie
žis?), kuris gyvenąs Dor- 
chestery. 50 Florida st. Jis 
vra vos 17 metu amžiaus.

South Bostono airys A. T. 
O’Hearn yra kaltinamas 
žmogaus nužudymu plėši
mo tikslais ir laikomas ka-
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Moteris nuskendo su troku.
Pereito nedėldienio nak

tį tarp Salemo ir Danver’o 
miestelių nuskendo Parkers 
pnide trokas, kuris vežė iš 
Maine’o valstijos eglaites. 
Patamsy jis nuvažiavo nuo 
kelio ir užbėgęs ant ledo Į- 
lužo. Su troku nuskendo ir 
vežiko moteris, Mrs. Aman
da Rosse.

Bostonas jau turėjo pusė
tinai šalto oro, bet sniego 
da nėra. Oro biuras tačiau 
pranašauja, kad dabar, pc 
sausų šalčių, susilauksime 
ir sniego.

Haverhillio batsiuviai re
mia Goodwiną.

Kapitalistų spauda pakė
lė riksmą prieš automobilių 
registracijos virši n i n k ą 
Gocdvviną, kam jis maišosi 
i batsiuvių reikalus Haver- 
hilly. Spauda paskelbė neva 
ir pačių darbininkų protes
tą prieš Goodvviną. Guber
natorius Curley irgi užsi
puolė ant Goodtvino. Bet 
Haverhillio batsiuviai pra
neša. kad jiems reikalinga 
Good\vino pagalba. Brock
tono batsiuviai sako, kad 
jiems Goodvvinas irgi daug 
gera padaręs. Jo vadovau
dami, jie lengvai laimėjo 
streiką ir išmušė iš pozici
jos kompanijos “uniją.”

Laikraščiai rašo, kad gu
bernatorius Curley serga po 
Kalėdų.

Žabinskutis pabėgo iš South 
Bostono ir dingo Maine’o 

giriose.
Pereitą sąvaitę Eagle 

Lake miesčiuky. Maine’o 
valstijoj, prie pat Kanados 
sienos, pasirodė niekam ne
žinomas jaunuolis. Jis pasi
sakė tenai atvažiavęs iš So. 
Bostono pragyvenimo jieš
koti, nes mieste jam nusibo
dę. Sakėsi norėtų gaut dar
bo girioj prie medžių kirti
mo arba pas farmerĮ. Apsi
stojo nakvynamv.. Paaiškė
jo. kad jis yra Edvardas Ža
binskutis, 13 metų vaikas, 
susipykęs su savo patėviu, 
Boleslavu Gortarzu, ir pa
bėgės iš namų. Bėgdamas 
jis išsiėmė iš motinos pini
ginės $16 ir už tuos pinigus 
nusipirko tikieta i Maine’o 
šiaurę. Jo motina su antruo
ju savo vvru gyvena South 
Bostone. 28 Vinton st.

* Paaiškėjus, kad tas jau
nuolis yra pabėgęs nuo tė
vų. Maine’o miesčiuko vy
resnysis nutarė grąžinti ji 
atgal Į South Bostoną, kad 
Kalėdoms jis galėtu būti jau 
namie. Bet kaip tik žabins
kutis pamatė, kad ateina vy
resnysis. iššoko per langą ir 
leidosi tiesiai i girią. Pasi
vyti jį vyresnysis negalėjo, 
nes sniegas sušalęs ir vaikas 
bėga paviršium, o didelis 
žmogus klimpsta.

Sušaukti apylinkės far
meriai išjieškojo girią nėr 
keliatą myliu aplinkui, bet 
vaiko pėdsaku negalėjo su
kasti. Užšalusio miško tvla 
ii apsiaubė ir jis dingo. Tuo 
'arpu šaltis tenai siekė 12 
laipsnių žemiau zero. Vie
tos žmonės sako. kad jei 
vaikas neužeis kur miško 
kempės ir nesusikurs ug
nies, tai jis neišvengiamai 
turės ž ./ nuo šalčio.

Pačią užmušė traukinys, o 
vyrą suvažinėjo trokas.
Jeigu kam nesiseka, tai 

jau nesiseka. Štai, pavyz
džiui, Finlev’u šeimvna. 
Per Kalėdas elektriškas 
traukinys Dudley st. stoty 
užmušė tos šeimynos moti
ną, Leną Finley, o rytojaus 

, dieną trokas Somervillėj su- 
■ važinėjo jos vyrą ir šeimy
nos tėvą, .Jamesą Finley.

Jieško pasiutėlio, supiaus- 
čiusio merginą.

Maldeno policija jieško 
vyro, kuris anądien ant gat
vės išsitraukė peilį ir movė 
juo jaunai merginai, Elenai 
Meuse, padarydamas jos 
kakle 5 colių žaizdą.

1936-tais Metais
NUTARKITE NAUDOT

PICKWICK ELIŲ
Tai vienintelis Elius, kuris visuomet 

vartotojus patenkina.
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KUN. ŠVAGŽDYS ĮŽEIDĖ 
ŠV. KAZIMIERO DR-JĄ.
Keistas incidentas Montel
los bažnyčioj per Žiogelio 

šermenis.
Jonas Žiogelis gyveno 

Montelloj po numeriu 102 
Bellevue avė. Buvo tikintis 
katalikas ir prigulėjo prie 

šv. Kazimiero draugijos. 
Taigi jam mirus, šeši drau
gijos nariai, užsidėję savo 
“šaipas,” palydėjo ji Į baž
nyčią. Tos “šai pos” gražios, 
su auksuotais kryžiais, išro
do kaip kunigo stula. Bet 
kunigui Švagždžiui jos ne
patiko, nors ir su kryžiais. 
Jis pareikalavo, kad bažny
čioj draugijos nariai tas 
“šarpas” nusiimtų nuo pe
čių. kitaip jis neisiąs iš zak
ristijos mišių laikvti. Lydė
tojai buvo džentelmonai ir 
ginčytis nenorėjo. Kaspinus 
nusiėmė. Kun. Švagždys iš
ėjo su mišiom: bet kaip tik 
mišias pabaigė, lydėtojai 
vėl užsidėjo savo “šarpas” 
ir išmaršavo iš bažnyčios. 
Šv. Kazimiero draugija yra 
trečia didžiausia draugija 
Montelloje. Jos konstituci
jose yra pažymėta kad ly
dint mirusi narį i kapus, pa
lydovai turi dėvėt draugijos 
“šarpas.” Draugijos nariai 
didžiumoje atlieka tikėjimo 
apeigas. Toks kun. Švagž- 
džio pažeminimas dr-ios 
emblemos labai skaudžiai Į- 
žeidė visus prigulinčius i šv. 
Kazimiero draugiją narius. 
Dėl šito incidento dabar 
Montelloje eina visokios 
kalbos. Katalikai labai kri
tikuoja kunigą.

Senas parapijonas.

Brocktono busas nunešė 
gonkas.

Pereitą sąvaitę Brockto
ne atsitiko nelaimė su gat
vėkarių kompanijos busu. 
Prasilenkdamas su automo
bilium. busas užkabino pa
starajam už sparno. Motor- 
manas pasuko busą smar
kiai Į šalį, norėdamas nuo to 
automobiliaus atsitolinti. I 
Bet pasuko perdaug. Busas1 
šoko ant šaligatvio, nunešė 
vieno namo gonkas ir atsi 
mušė i medi. Nelaimėj buvo 
sužeisti 9 asmenys, tų skai
čiuje Elena Morkauskaitė ir 
pats motormanas' White. 
Judviejų gyvybė pavojuje.

Gatvekaris sudaužė auto
mobilį.

Ant Massachusetts avė., 
Arlingtone, gatvekaris su
daužė automobilį, kuriuo 
važiavo tūlas Svveetzer. Pa
sirodė, kad gatvekaris turė
jo netikusius stabdžius ir 
negalėjo sustoti, kuomet 
trafiko žiburiai pasidarė 
raudoni.

Bostono priemiesty Mel-. 
rose per Kalėdas sudegė 
Pauline Muilins, 30 metų 
mergina. Jos drapanos užsi
degė nuo eglaitės. 

APDRAUSKIT PAS MUS.
Sutaupysite 25 nuošimčius.

Apdraudžiame namus nuo uenies 
W. E. LINDSEY. (-)

755 Boylston St.. Boston. Mass 
Tel. KEN-more 1645.

Tel. Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

U ETŲ VIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8

Nedėliomis ir Šventadieniai* 
nuo 10 iki 12 ryt*.

278 HARVARD STREET 
kamp. inr.ian st. arti Central akv,

CAMBRIDGE. MASS.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

auc 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET. 

LAVVRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 Scollay Sųuare, Rocm 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

Vai nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
Nedaliom. nuo 10 ryt. iki 1.

TeL So. Boston 2660.
DAKTARAS

\ A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nno 9 iki 12 dienų 
... Nuo 2 iki 9 vak

NEDfiLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik ausi tara*.

Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” nam*.

261 BROADVVAY, tarp C Ir D at, 
SO. BOSTON, MASS.

RADIO PROGRAMA.
Ateinantį nedėldieny, sau

sio 5, Bostono Radio Kor-
nnreni -įrvc nrnnrrum Q CllQiriPQ Į-Tvri dv.ijvzo ev«v*\«x-
iš sekančio veikimo:

1. Gros Prano Kraučiuno 
orkestrą iš So. Bostono.

2. Dainuos Lietuvių Tau
tiško Choro kvartetas: p-lė 
Ona Kirmeliutė, Kazimie
ras Volungevičius, Jonas 
Tviraga, Albinas Galinis; 
kvartetui vadovaus varg. 
M. J. Palukaitis.

3. M. J. Palukaitis, Liet. 
Tautiškos Bažnyčios vargo
nininkas iš Lavvrence’o, pa
grieš ant vargonų solo.

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

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADVVAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

J John J. Gr i galus :
(GRIGALIŪNAS)

ADVOKATAS
* 
I

Room 3, 598 East Broad«ay, t
SOUTH BOSTON, MASS. }

Tel. S. B 1761.
Residence: 16 Thomas Park.

Tel. S. B. 1043.

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

Patarnavimas Laidotuvėse. 
409 Windsor Street,
(Prieš lietuvių bažnvčių.)

CAMBRIDGE, MASS.
Telefonas Ofiso: TRO-hridge 7880 

arba KIR-kland 9221
Gyvenimo: TRObndge 6434

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus 
317 E STREET 

(Kampas Broadvvay) 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir GJos.

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

BOSTON, MASS.
Tel. Commonvvealtb 4570.

L St. Liquor Store
Parduodam geriausius įvairių rūšių 

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

Pašaukit SOU-th Boston 4147

PAS STRIGUNĄ
195 L STREET.

SO. BOSTON. M ASS.

UŽSISAKYKIT PIRM ŠALČIŲ

NUT—EGG—STOVE

ANGLIS «k.so
uz toną

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

LUNIN COAL CO. . 
269 Quincy Street,

RONBURY.
Tel. HIG-hiands 6398

Dr. W. Frankman
SPECIALISTAS

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

Praktikavosi Viennos General 
Hospitolėje.

A ppoint mentus Per Telefoną.
362 COMMONVVEALTH AVĖ.

BOSTON. KEN-more 4364.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiria 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrųžinu šviesų tinkama 
laiku.J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadvvay, So. Boston, M:

j

BAY V1EW 
MOTOR SERVICE

Telephone 

So. Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:• 1 HAMLIN STREET
Kamp. East Eighth St.SO. BOSTON, MASS.

VĖŽIO LIGAS
(CANCER)

Visokiuose pasireiškimuose gydau. 
Darau Intravenous (plačių gysių) in- 
čirškimus reikalui esant. Jeigu turite 
krūtyje sukietėjimų, bile kraujo tekė
jimų, spuogus, karpų arba apgamų, 
bile žaizda ant veido, rankų, ar ant 
kuno, kurių negalite išgydyt. Jeigu 
bandėt Radiuma, X-Ray, turėjot ope
racijų ir vis da esat sergančiu, ateflei-A te pas mane tuojaus.

Patarimas visiems DYKAI.
Valandos: Utar, Ket, Sub. 
nuo 10—12 ryte; nuo 2—5,

S dienų, nuo 7—8 vak. Nedė-
Ą liom nuo 10—12 ryte.

DR. J. W. GRADY
SPECIALISTAS

327 Tremont St., Boston.

ĮC^ooeoeeeoooooeeeoooeoeooooooooeoeoeoeoeisooosoosieoooj

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrabus paruošia pagal reikalavimų. I.aidoja ant visokių kapinių. 

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

258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Tai. Unlvoraity M66

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTIST* 
VALANDOS: »-6 Ir 7-».

678 Massachusetts Are.,
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

: DR.MARGERIS
J Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 6—6 
Sekmadieniai*: IS—tS.

3325 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483jre e £ > ahENRE^ER & CO fio.fon, Ati j, 8REWERS SINCE '870

Į Pickvvick bon- 
Jkomis gauna 
|mas pas vieto 

pardavėjus.2 u. 
|25c. (tik alus i

Telefonas SOUth Boston 4486. 
Brocktono ofisas:

16 Intervale Street,
Tel. Brockton 4110

Montello, Mass.
^sooooeooooocceisooooooeo&ooccoeooocoGoaosoooosi&soocc. --------




