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Vyr. Tribunolas Susprogdė 
Visą AAA Organizaciją.

Da 11,672,100 Bedar- ATSIDARĖ K0K-

FEDERALINĖJE VAL
DŽIOJE TIKRA ANAR

CHIJA.
Ką Kongresas su preziden
tu pastato, tą reakciniai 

teismai sugriauja.
Ši panedėli Vyriausis

Teismas Washi n g t o n e 
dviem balsų trečdaliais vi
siškai sugriovė Kongreso i- 
kurtą žemės ukiui tvarkyli 
aparatą AAA, taip kaip pe
reitą vasara jis sugriovė 
NRA.

NRA buvo ikurta miestų 
bizniui kelti, o AAA tikslas 
buvo gelbėti farmerius. Ka 
dangi žemės ūkis ir farme
riai yra valstybės gyvenimo 
pagrindas, tai AAA vaid 
muo buvo d a svarbesnis, ne 
gu NRA. Todėl šis teismo 
sprendimas buvo didesni: 
smūgis krašto administraci 
jai, negu pirmutinis, kuriuo 
buvo sunaikinta NRA.

AAA buvo padariusi visą 
eilę sutarčių su farmeriais 
dėl planingos gamybos. Bu
vo nustatyta, kiek turi būt 
auginama gyvulių, kiek so
dinama bulvių, kiek sėjama

HAUPTMANNAS MIRS 
ELEKTROS KĖDĖJ.
Trentono kalėjime, New 

Jersey valstijoj, sekančią są
vaitę bus nužudytas Bruno 
Hauptmannas, kuri prisai- 
kintujų suolas pasmerkė 
mirti dėl Lindberghų vaiko 
išvogimo ir nužudymo. Nors 
Hauptmannas neprisipaži
no ir neprisipažįsta kaltas, 
bet teismas pripažino ji kal
tu pasiremdamas aplinki
niais Įrodymais. Svarbiau
sis Įrodymas buvo tas, kad 
pas Hauptmanną rasta ga
raže paslėpta dalis tų pini
gų, kuriuos Lindberghas už
mokėjo nežinomiems “kid- 
naperiams.” Antras Įrody
mas buvo tas, kad valdžios 
ekspertai pripažino, jog 
“kidnaperių” laiškai, rašyti 
Lindberghui reikalaujant 
pinigų, buvę rašyti Haupt
manno ranka. Trečias Įro
dymas buvo tas, kad kopė
čios, kurių pagalba buvo iš
vogtas per langą Lind- 
berghu vaikas, buvo pada
ruos iš tokių pat lentų, kaip, 
Hauptmanno namo palie-

bių Amerikoje.
Biznis pakilo 50%, o nedar

bas sumažėjo tik 30%.
Jei tikėti Amerikos val

džios skelbiamoms žinioms,' 
tai bedarbių Jungtinėse Val
stijose jau beveik neliko. 
Bet Amerikos Darbo Fede
racijos pirmininkas Green 
pereitą sąvaitę paskelbė, 
kad bedarbių yra da milio
nai. Jo apskaičiavimu, lap
kričio mėnesio pabaigoje jų 
buvo lygiai 11,672,187, 
prieš 11.441,916 spalių mė
nesio pabaigoje.

Taigi išeina, kad nuo spa
lių pabaigos iki lapkričio 
pabaigos bedarbių skaičius 
ši rudeni pakilo 230,271.

Metai atgal bedarbių 
skaičius lapkričio pabaigoj 
siekęs 12,510,535.

Green sako, kad nuo že
miausio depresijos laipsnio 
Amerikos biznis atsigavo 
jau 50 nuošimčių, bet be
darbių sugryžo darban vos 
tik apie 30 nuošimčių.

GRESAS.
Roosevelto kalba suerzino 

reakcininkus.

"ERIO STREI- 1 • IT i 1 I7«lxe
ms?* 'Italai Netenka Vilties

Laimėti Karą Afrikoje

VVCRCESTERIO 
KIERIAI

PANIJOS BLOFUI
Worcester, Mass. — Čia 

streikuoja Johnsono Steel 
and Wire kompanijos dar
bininkai. Norėdama darbi
ninkus nugąsdinti, kompa

Pereitą penktadieni Wa 
shingtone atsidarė Kongre
so sesija. Ta proga Roose- nija paleido paskalą, kad ji 
veltas pasakė didelę pra- kelsianti savo dirbtuvę Į Ak- 
kalbą per radio. Jos klausė- poną, jei streikieriai negrįš

tuojaus darban. Bet darbi- kad prieškariniame ir prieš-, 
ninkai sako, kad tai esąs fašistiniame kongrese, ku

si netiktai visa Amerika, bet 
ir visas pasauli.'. Visiem? 
įupėjo išgirsti, ką pasakys 
Amerikos prezidentas apie 
savo valdžios politiką, ku
rią taip atkakliai paskuti
niais laikais atakuoja nami
niai reakcininkai. Roosevel
tas savo kalboj gerai išpė
rė jiems kaili. Visų pirma 
jis pasmerkė svetimų šalių 
imperialistus ir diktatorius, 
kurie nuolatos ginkluoda
mies! ir tvkodarr.i vienas ki

’blofas

13 ŠERMENŲ PAVOGĖ 
LAVONĄ.

Tuscaloosos miestely, A- 
labaiuos valstijoj, mirė 75 
metų senukė. Lavonas buvo 
jau pašarvotas ir buvo ruoš
tasi laidotuvėms. Staiga Išti
ko per langą jaunesnysis 
sūnūs, išlupo lavoną iš gra-

tą apiplėšti, kėlia nerimą ir.b.°- « ant,ba!?°
suirutę visame pasauly. To-i^kelsal ą'O'o-.susPaude.zlr' 
liau jis ėmė pliekti savu,.-^ Pamals n- 
sius reakcionierius. Sako. bn- e,,..ktlama.- . . .
1933 metais, kuomet aš už-,du.lk*a-, XSlmlnl" ua' 
ėmiau prezidento vietą, jųlįPr?6 Kaiy , na 
ekonominė sistema buvo- ells

nudumė to- 
tik debesi

FAŠISTAI KELIA MAIŠ
TUS PRIEŠ MUSSOLINĮ.
Etiopijos kariuomenės tar

pe taipgi prasideda su
kilimai.

Pereitą sąvaitę radio pra
nešė iš Romos, kad Mussoli
nis stengiasi nuraminti ki
binti italų visuomenėj neri
mą dėl Afrikos karo, kuris 
jau du mėnesiu stovi vietoj 
ir nesimato jokio piogreso. 
Pradedant tą karą, Mussoli
nis tikrino, kad Etiopija bu
sianti užkariauta i porą są
vaičių.

Italai pradėjo bijotis, kad 
jeigu iki gegužės mėnesio 

_________ karas nebus laimėtas, tai
VETERANAI ŠĮMET i

GAUSIĄ BONUSĄ. jpasidaro neišbrendami, ir 
\\ ashingtone kalbama, italų armijai tuomet teks 

kad šįmet Kongresas jau sėdėti pilnuose purvo ir

PRIEŠFAŠISTINIAM 
KONGRESE DALYVA
VO 7,000 ŽMONIŲ.

Amerikos spauda sako,

ns buvo susirinkęs Cleve
lande 3, 4 ir 5 sausio dieno
mis, dalyvavo apie 7,000 
žmonių. Kongresą atidaręs 
Clevelando miesto majoras. 
Legijonieriai prieš tai pro
testavę, bet jis jų neklau 
sęs. Vyriausis kalbėtojas 
buvo gen. Smedley D. But- 
ler, žinomas karo priešinin
kas. Jo manymu, greitu lai
ku galįs kilti naujas pasau
lio karas.

ir paleido 
Į bėgantį, bet

nedrįs veteranų bonusą at- vandens’ apkasuose*, 
lavonvagis buvo mesti, nes tai rinkimų me-; Nors Mussolinis savo fa- 

surastas ir areštuotas. Poli- tai, o kongresmanams ir se- šistus ramina, kad Italijos 
eijai jisai aiškinosi norėjęs natoriams reikalingi vėtera- ginklai kovą laimės, tačiau

suvius
taip suimsi, kad jie nebeži-' nel?ata^k^‘ 
nojo kas daiyti ir visiškai e iau 
abdikavo. Bet dabar, kada

Pasaulio Darbinin
kai Prieš Italiją.

Du Internacionalai Pasmer
kė Grobimo Karą.

Socialistinio Darbininkų 
• Tarptauti- 

prieš-
1 karinis komitetas, susirin
kęs šiomis dienomis Pary
žiuje, išleido manifestą, pa
smerkdamas fašistinę Itali
ją ir jos pradėtąjį grobimo 
karą Etiopijoj. Toliau šitų

pavojus jau prašalintas, tai 
jie užmiršta savo prisipaži-

—-----— 'Internacionalo irpes. naupiiiiamiciJ? gyiicai, . .. p, .
kad tie laiškai buvo ne jo ir!nes. Lmjų Sąjungos 
kopėčios ne jo: gi tuos pini-

palaidoti motiną taip, kaip nų balsai. Jeigu Rooseveltas jįs buvo priverstas jau prisi-
nimą ir atsiima abdikaciją. į1, -r ats’sak-v^ b.onus3 Pasl?'a' Pažinti, kad italų armija

bu\o nutaię laidot ją kitaip, syti, tai toks įstatymas bu- Etiopijoj susidūrė su tokiais 
todėl jis turėjęs lavoną is- siąs pravestas viršum " ' - - -

Jn vardas ir pavardė

kviečių ir kitokių javų, kad i gus jam palikęs buvęs jo 
nebūtų didelio tų produktų Į biznio partnervs, irgi vokie- 

1 ' ' * tys, kuris išvažiavęs Vokie
tijon mirė. Teismas tam ne
patikėjo

pertekliaus ir nekristų jų 
kainos. Už gamybos suma
žinimą, AAA buvo pasiža- 
dėius farmeriams užmokėti 
milionus dolerių atlyginimo. 

Dabar gi Vyriausis Teis-

Hauptmannas palieka Internacionalų komi-
žmona ir kūdiki. Jo mirties ^etas kreipiasi į Tautų Lygą
pažiūrėti ir mirštant ii nu
fotografuoti jau 52 laikraš-

ir ragina ją ne tuščiais zo 
džiais Italijai priešintis, bet

mas pasakė, kad visas šitas . ~ reporteriai užsisakė sau: pavartoti pačias griezciau- 
darbas yra nelegalus, vįgta< isias ir sunkiausias ekonomi-
“priešingas konstitucijai.

Savotiškai aiškindami 
konstituciją, kuri buvo pa
rašyta 148 metai atgal

Largo Caballero Iš
teisintas.

dabartinėm sąlygom jau ne- Ispanijos Socialistu Vadas 
betinka, reakciniai teisėjai Buvo Kaltinamas dėl 
kelia federalinėi valdžioie 1934 Sukilimo,
tikrą anarchiją. Beveik visi

nes bausmes 
i fašizmą.

prieš itališką

ir PORTUGALAI NEDUOS 
SAVO KOLONIJŲ VO

KIEČIAMS.
Paskutinėmis dienomis 

Europoje pradėta kalbėti,

Pirma jie mus maldavo, 
gelbėkit, gelbėkit, nes ki

taip mes žūsim,” o dabar 
jie reikalauja, kad musų 
valdžia nesikištų į ekonomi
nius šalies reikalus, nes ji 
trukdanti jų biznį. Jie nori 
grįžti į tą pačią betvarkę, 
kurion jie buvo įklampinę 
šalį prieš 1933 metus. Na, 
ieigu tie ponai ištikrujų ma
no, kad Kongreso išleisti į- 
statymai nepakėlė krašto,
bet trukdė jį, tai tegul jie . 
paprašo, kad visi tie įstatv- 
mai butų atšaukti. Kelias 
jiems yra atdaras, jie gali 
tai padaryti per šį Kongre
są. Bet ne, blizgantis musų 
ekonominiai autokratai ne
nori grįžt į krizį; jie nori tik

vncrtiv v * •
—Hugh Scott.

FARMERYS SUŠAUDĖ 
VAIKUS IR PATS NU

SIŠOVĖ.

.1°.sunkumais, kurių pirma ne-’i---------- 1:__ ___ t.„i:;uuvę gailina iiuiiiaiyu. įvaii-
---------------- . i jos generolai nesitikėję, kad

BORAH BIJOSI FAŠIZMO į Etiopijoj gamta busianti to-

cro lvoet* X V V7C.

Senatorius Borah priešin-jkia sunki ėjimui pirmyn. Ir 
gas Vyriausio Tribunolo 1 jie taip pat nesitikėję, kad 
galios apkarpymui, nes, jo'etiopai galėtų taip atkak- 

Theodore Smith, 53 metų manymu, toks teismo apru-'liai priešintis. Žengti pir- 
amžiaus farmerys, pereitą bežiavimas reikštų žingsnį į myn esą labai pavojinga ne- 
sąvaitę Indianos valstijoj fašizmą. Teismas turįs būt įsistiprinus užimtose pozici 
sušaudė 3 jaunus savo su- laisvas netik piliečių, bet ir
nūs, o paskui pats nusišovė.-valdžios darbus teisti.
Motivas nežinomas. Kaimy-’ ---------------
nai rado 4 lavonus jau atša- NAUJI ANGLIJOS LAI-

! Largo Caballero, Ispani- pa(į didžiosios valstybės ta 
jos Socialistų Panijos irįriasi atiduoti Vokietijai por-pereito Kongreso išleisti ir

gelbėt įstatymai tau su lflat'binmkų unijų vadas, bu-,tugalų koionijas, nes kitaip 
griauti arba sutrukdyti teis-lv0 san?t“ ^.metais Z°. Vokietija • • •■
mų nutarimais.

Farmeriams

suimtas 1934 metais 
t nepavykusio sukilimo ir iki 
■šiol laikomas kalėjime. Re- 

. . akcininkai kaltino ji “vais-
aparatas susidėjo iš 6.oOO į tybės išdavimu.” Bet Ispa- 
tarnautojų. Ju darbui buvo:njįcs teismas šiomis dieno-
supirkta medžiaga ir įrengti >mįs jj išteisino. Socialistinio kurinio lašo krauio.”
ofisai. Dabar viskas su- Darbininkų Internacionalo t _______ _
griauta ir tie tarnautojai ne-.sekretorius nusiuntė jam pa
tenka darbo. j sveikinimo telegramą. Ca-

Bet to da negana. Dabar ballero atsakė taip pat tele- 
padėkodamas

remti AAA1

eilė ateina da socialės ap
saugos įstatymui, kurį pe
reitas Kongresas išleido Į- 
vesdamas darbininkams se
natvės pensiją ir apdrauda 
nuo nedarbo. Šitą įstatymą 
Vyriausis Teismas, spėja
ma, irgi pripažins “nekon- 
stituciniu.”

Pasirodo, kad konstituci
ja viskam priešinga, kas tik 
darbininkams naudinga. Ji 
tik nepriešinga, kad kapita
listai luptų darbininkams 
kailį ir krautusi sau milio
nus.

Ar ne laikas gi butu šito
kią konstituciją pakeisti, 
kad reakciniai teismai ne
galėtų ja pasiremdami nai
kinti naudingas reformas? 
Kaip rodos, šiame Kongre
se jau bus mėginama taip 
padalyti. Jeigu ši šalis yra 
demokratinė, tai teismu de
spotizmui turi būt padary
tas galas.

grama. paoeKonamas uz 
pasveikinimą ir pareikšda
mas, kad ilgas kalėjimas 
nepakirto jo dvasios, bet da 
daugiau užgrudė ja kovai 
vtž darbininkų išsiliuosavi- 
mą iš kapitalizmo vergijos.

PUTOJANTIS VYNAS
NĖRA ŠAMPANAS.

Amerikoje pradėta dary
ti baltas putojantis vynas ir 
skelbiama, kad tai esąs šam
panas. Federalinė taiyba 
alkoholiui kontroliuoti ta
čiau nusprendė ir paskelbė 
visuomenės žiniai, kad toks 
vynas nėra šampanas.

nenurimsianti ir
Europoj nebusią taikos. Bet 
portugalai atsakė, kad jie 
savo kolonijų nekuomet ne
išsižadėsią. Jei reikėsią, tai 
jie kovosią už jas “iki pas

cauvalės. Duokit iiems pil 
ną valią, o jie pasirinks sau tarnybon, 
praeities autokratu kelią — 
sau galybę, o visuomenei 
pavergimą.

Šita kalba taip suerzino 
plutokratus, kad jie pakėlė 
didžiausi staugimą. Staugia 
ių spauda ir staugia radio, 
kad Roosevelto kalba buvu
si politinio pobūdžio, tar
tum politiką galima butų 
nuo valdžios atskirti.

DIDELI ŠALČIAI VAKA
RINĖSE VALSTIJOSE.
Chicagos apylinkėj ir to

liau į vakartis prasidėjo, 
smarkus šalčiai. Montanos 
valstijoj šį panedėlį tempe
ratūra nukrito iki 20 laips
nių žemiau Fahrenheito ze
ro. Tai reiškia apie 30 laips
nių šalčio pagal Lietuvoj 
vartojamą termometrą. Bet 
Bostone tuo tarpu oras švel
nus. linoja lietus.

1,500 ŽMONIŲ JIEŠKO
DINGUSIO LAKŪNO.
Snieguotuose San Bernar

dino kalnuose, Californijoj, 
pereitą sąvaitę dingo armi

lusius. VAI NEBIJOS BOMBŲ.
---- —-------  Londono “Daily Tele-

ITALIJA ŠAUKIA 5,700 'graph” praneša, kad Angli- 
LIUOSNORIŲ. į jos valdžios statomi nauji 

Fašistų valdžia Romoj karo laivai bombų iš oro ne
paskelbė, kad jai reikia bijosią. Esanti jau išrasta 
5.700 savanorių orlaivių apsauga nuo tokio pavo

jaus.

Italijos Fašistai Bombarduoja 
Raudonojo Kryžiaus Ligonines
Etiopai nušovė žemėn jau ant mus pasipylė bombų ir 
ketvirtą fašistų mašiną. kulkasvaidžių kulipkų kru- 
_ ——~ . ša. Aš vos tik spėjau pakelti
Roma prisipažino pereitą akiš jr pamatyti dvi orlaiviu 

sąvaitę, kad etiopai nušovė ejjes sukant ratu aplink mu- 
įau ketvirtą italų sų ligoninę, kaip mane tuoj 

tarpu žinios is kažin kas kirto ir aš nete
kau sąmonės. Kada vėliau 
aš atidariau akis, pamačiau 
baisu reginį: aplink mane

žemėn
laivį. Tuo tarpu žinios iš 
Addis Ababos sako, kad di
delis fašistų oro laivynas 

etiopų pozici-

SUDEGĖ ATLANTIC 
CITY VIEŠBUTIS.

Pereitą sąvaitę Atlantic 
Cityje sudegė hotelis Balti- , 
more, vertinamas apie $300,- bombardavo 
000.
kilimai, ...... . .. ....
svečių drapanos. Kovojant armija. Italų orlaiviai nu

buvo sužeista 10 metę iš oro 3,000 bombų, 10 
• žmonių užmušdami ir 15 
sužeisdami. Italai bombar
davo taip pat ir Amerikos

Ugny žuvo visi baldai. ;Jas šiaurės kur.-vra i gulėjo
ii, langu uždangos ir ^sutraukta 400,000 etiopų

su gaisru 
žmonių.

LENKIJOJ PALEISTA 
27,000 KALIMŲ.

Iš Varšuvos pranešama, 
kad 3 sausio Lenkijoj pa
leista iš kalėjimų 27,000 po
litinių ir kriminaliniu kai:

Raudonojo Kryžiaus ligoni
nę, ant kurios buvo iškabin
ta Amerikos vėliava.

Kiek pirmiau popiežiaus
, palaiminti fašistai bombai- donojo 

ir Švedu

keliolika žmonių, 
vieni jau negyvi, kiti vaito
jo sužeisti. Girdėjosi degan
čių palapinių pleškėjimas. 
Vienoj palapinėj, kuri išli
ko nesudegusi, vėliau mes 
suskaitėm 425 skyles nuo 
kulkasvaidžių kulipkų. Šito 
užpuolimo negalima patei- 

|sinti jokiu budu. Ambulian- 
įsas buvo paženklintas Rau-

Kryžiaus ženklais,
____ nių, kurie buvo nuteisti ka-'davo ir švedų Raudonojo kurie buvo ištolo matyt,

įjos lakūnas Įeit. Helms. Jojleti neilgą laiką. Apie kita Kryžiaus ligoninę. Tos ligo- kaip to reikalauja tarptauti- 
: jieškoti išsiųsta 1,500 CCC įtiek kalinių dar lik“ kalėji- ninės viršininkas, Dr. Fried nės valstybių sutartys.” 
i darbininkų. muose. * Hylander, pasakoja apie tai šitam užpuolime buvo už-

-------------- 1 -------------- šitaip: muštas vienas švedas, Rau-
ALASKOJ 50 LAIPSNIŲ 'KOMUNISTAI BUVO AP- “Keliom dienom prieš donojo Kiyžiaus darbinin- 

Pirmą sąvaitę po Kalėdų į ŽEMIAU ZERO. ; GULĘ MIESTĄ bombardavimą, italu oriai- kas, ir 28 etiopai, kurie bu- 
Oro biuras Bostone gavo! žinios sako, kad pereitą viai\apšaudė iš kulkasvai- vo atvežti iš karo lauko su- 

žinių, kad pereitą subatą sąvaitę komunistu armiia džių viską aplink musų am žeisti. Bet Romos katalikų 
Aklaviko apylinkėj, Alas-,Kinijoj buvo apgulusi Chih- bulansą. Bombardavimo ry- bažnyčia nesako prieš šitą 
koj, šalčio buvo 50 laipsnių kiango miestą, bet apguli- ta aš buvau užsiėmęs opera- fašistų
žemiau zero. jmas jau nuimtas. ei jos darymu, kaip staiga džio.

I SĄVAITĖ PADARĖ 
65,840 AUTOMOBILIŲ

po
Detroite buvo padaryta 65,- 
840 naujų automobilių, pa
lyginti su 42,003 automobi
liais per tą patį laikotarpį 
metai atgal.

žvėriškumą nei žo

jose. Stiprinti reikia kiek
vienas užimtas žingsnis. Už
pakaly turi būt gerai apsau
gotas susisiekimas su rezer- 
vomis. Turi būt gerai apsau
gotas maisto ir amunicijos 
pristatymas. Kuo giliau ar
mija nueina, tuo sunkesnė 
jos padėtis. Todėl, esą, ne
galima tikėtis greito žengi
mo pirmyn.

Bet šitoks Mussolinio pa
siaiškinimas nenuramino 
nei žmonių, nei kareivių. Ži
nios sako, kad fašistai jau 
pradėjo kelti maištus prieš 
savo “tautos vadą.” Anti
fašistinis Paryžiaus dien
raštis “L’Oeuvre” gavo iš 
Lugo d i Romagna praneši
mą. kad tenai jau sukilo ir 
kareiviai, kurie buvo siun
čiami. Maištui malšinti bu
vo pašaukta fašistų milici
ja. Kai milicininkai pradėjo 
malšinti kareivius, tuomet 
ant milicininkų puolė susi
rinkę žmonės. Vienas mili
cininkas buvo užmuštas ir 
keliatas buvo sužeista.

Kitas maištas įvyko ant 
italų laivo “Corona Ferrea,” 
kuriuo buvo gabenamas ži
balas iš Rumunijos uosto 
Constanzos. Trečias maiš
tas kilo Tripoli joj, kur suki
lę Italijos kareiviai užmušė 
komendantą ir kitus kari
ninkus.

Tuo pačiu laiku ir Etiopi
joj prasidėjo bruzdėjimas 
prieš valdžią. Gojjamo pro
vincijoj, derlingiausiame 
Etiopijos krašte, ūkininkai 
pradėjo nemokėti savo 
“Dievo pateptajam” kara
liui mokesčių ir mušti jo a- 
gentus. Iš Addis Ababos 
pereitą sąvaitę buvę pasiųs
ta 5,000 kareivių maištui 
slopinti. Etiopiios valdžia 
sako, kad šį maištą sukurstę 
italų atsiųsti šnipai.
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LIETUVOS ŽVALGYBOS 
NAGAI SLA. NOMINA

CIJOSE?
Šių metų 4 sausio laidoje 

“Laisvė” rašo:
“Jau pasibaigė SLA. nominacijos į Pildomąją Tarybą Daugumą balsų gavo pažan giujų sąrašas. Manoma, jot pažangieji laimės ir rinkimui dar didesne balsų dauguma.“Kodėl laimėjo pažangieji' Todėl, kad jie buvo sudarę bendrą frontą, išstatę tik vie ną sąrašą. Kaip diena aišku kad dešinieji-fašistuojanti ele mentai butų laimėję nomina cijose, jeigu pažangieji būti turėję du šleitu.”

Pažymėjusi vieningo dar 
bo reikšmę, “Laisvė” tęsia:

“SLA. nominacijos praėjo Neužilgo prasidės patys rinki mai. Reikia, kad pažangieji ds arčiau susiglaustų ir pasidarbuotų už savo sąrašą.“Mums reikia atminti, kad ‘Vienybės,’ ‘Dirvos’ ir ‘Amerikos Lietuvio’ politinės smegenys yra patsai Antanas Smetona. ‘Sargybos Komitetą,’ k u ris taip energingai darbuojas? už fafistinį šleitą. diriguoja Lietuvos valdžia. Tą dar ne visi SLA. nariai žino.”
Kad fašistinis “Sargybo 

Komitetas” vaduojasi vienc 
šnipo instrukcijomis, mes 
jau esame šioje vietoje rašę 
Bet kad visa šita chevra bu
tų diriguojama iš Lietuvos 
tai mes girdim pirmu kartu 
Nejaugi tas šnipas, kuris va
dovauja “Sargybos Komite
tą,” butų Lietuvos žvalgy
bos agentas?

I
\

“ARBATĖLĖ” BE AR
BATOS.

Praėjusių metų 51-mame 
“Dirvos” numery K. S. Kar
pius pasakoja, kaip jis gėrė 
“arbatėlę” pas Smetoną. 
Girdi:

“šeštą valandą vakaro, prieš vaidinimą, mes tautinės spau dos laikraštininkai ir veikėjai, tapome pakviesti arbatėlei pas Lietuvos Valstybės Prezidentą Antaną Smetoną, Kauno Bal tajame Name.”
Toliau jis rašo:
“O kas ta buvo per ‘arbatė lė’? Gal jums domu žinoti kaip Lietuvos prezidentas svečius vaišina? Tai paskaitykit sekantį. Kaip visoje Lietuvoje taip ir pas Prezidentą arbatėlei tik bėda. o jos vietoje geriama visokie ‘karšti’ gėrimai: konjakas, benediktiną, krupnikas...”

Arbatos niekas negavęs 
nei pauostyt. Ir bendrai, ar
bata Lietuvoje dabar išėju 
si iš mados. Jos vietą už
ėmęs “lietuviškas krupni
kas,” kas reiškia virintą al
koholį su medum ir kitais 
“priskoniais.”

MIRĖ BUVĘS “VIENY
BĖS” REDAKTORIUS.
Iš Lietuvos atėjo žinia 

kad tenai mirė Juozas O 
Sirvydas, ilgus metus dirbęs 
Amerikoje prie lietuvių lai 
kraščių.

Reikia pripažinti, kad ve
lionis buvo gabus žmogus 
Aukštesnių mokyklų nelan 
kęs, daugiausia tik savo pa
stangomis prasilavinęs, jis 
visgi sugebėjo neblogiausia 
vesti laikraščius.

Bėda su J. O. Sirvydu bu 
vo tik ta, kad jis nepajėgė 
giliau pažinti visuomeninių 
idėjų. Jis visuomet pasiduo
davo laiko upui. Kai socia
listai buvo išvystę prieš ca
ro valdžią platų revoliucinį 
judėjimą ir reikalavo Lie
tuvai nepriklausomybės, tai 
velionis Sirvydas buvo karš
tas socialistas. Jis net prisi
dėjo prie. Lietuvių Socialis-

ų Sąjungos įsteigimo ir iš 
iradžių redagavo jos orga- 
įą “Kovą.” Bet kai 1905 
netų revoliucija prieš caro 
aidžią nepavyko, kai pra- 
idėjo reakcijos siaubas, tai 

’.irvydas pradėjo nuo sočia-j 
istų šalintis, o ant galo ir vi
ai perėjo reakcininkų pu-; 
ėn. Redaguodamas Brook- 
yno “Vienybę Lietuvnin-; 
:ų,” paskui “Vienybę,” jis Į 
’ažnai socialistus apšmeiž- 
lavo.

Po didžiojo karo, kai re
voliucija visgi paliuosavo; 
Jetuvą, Sirvydas vėl pasi-! 
’arė "revoliucionierius.” Iki į 
926 metų jis karštai rėmė 
lemokratinę tvarką Lietu- 
’oje. Bet kai tų metų pabai
goje ginkluoti smurtininkai 
įuvertė demokratinę Lietu
vos valdžią ir apskelbė dik- 
aturą, Sirvydas persivertė 
liktatorių pusėn.

Taied pastovumo pas ve- 
ioni visai nebuvo.

KAS DIEVO—DIEVUI.
Du stambus Romos kata- 

ikų bažnyčios šulai aną- 
lien palaimino Mussolinio 
ze dama j i grobimo karą 
Etiopijoj. “Naujienos” tuos 
derikalus pakritikavo. Da- 
)ar kunigų “Draugas” pasi
kėlė juos ginti. Anot jo—

“O kas čia blogo?“Tie du Bažnyčios šulai gyvena Italijoj ir patys yra italų tautos žmonės. Jie yra ne tik kunigai, bet ir savo krašto piliečiai. Dėl to jie negali, ypač dar karo metu, eiti prieš savo valstybę ir tautą, nes jie yra ištikimi piliečiai.“Italijos dvasininkai kelia protestą prieš Tautų Sąjungos sankcijas ne visos Bažnyčios vardu, bet tik to krašto, kuriame jie gyvena ir kurio piliečiais jie yra.“Tai tik parcdo, kad katalikų dvasininkai ir riša katalikų visuomenė ir taikos ir karo metu pasilieka ištikimais ir tautai ir valstybei. Jie žino. kad reikia atiduoti—kas yra Dievo—Dievui, kas valdžios— valdžiai.”
“Draugas” neapsižiuri. 

kad šitaip kalbėdamas jis 
atsisėda tarp dviejų kėdžių. 
•Jis. neapsižiuri, kad negali
ma remti valdžią, kuri žudo 
nekaltus žmones, ir tuo pa
čiu laiku pildyti Dievo pri
sakymą, kuris sako: “Neuž
mušk !”

“Draugas” visai nepagal
vojo, kad atidavus Mussoli
nio valdžiai, kas jos, Dievui 
liks tiktai špyga.

Mėnulis Skilsiąs Į 
Kelias Dalis.

Pasirodo, kad ir dangaus 
kūnai yra ne amžini. Praei
tyje yra žinomi atsitikimai, 
kad amžinai užgeso kai ku
rios žvaigždės. Dabar gi su
skilsiąs musų mėnulis. An
tai, žymus anglų astrono
mas James Jeans nesenai 
anglų karališkos astronomi
jos draugijos posėdyje skai
tė referatą, ką dabar moks
las sako apie mėnulį.

Pasak Jeanso, musų že
mės palydovas mėnulis yra 
įžengęs į pavojingą savo eg
zistencijos fazę (laikotar
pį), nes galįs suskilti. Mat. 
nuolatos saulės kepinamas 
esą tiek perdžiūvęs, kad jis 
iš pradžių suskilsiąs į dvi. 
paskui į 4 ir daugiau dalių. 
To pasėkoje vietoj vienc 
mėnulio gali atsirasti du ar 
dar daugiau mėnulių. Tie 
maži mėnuliai esą perduotų 
šviesą taip pat, kaip dabar
tinis mėnulis. Esą, nakčių 
be mėnesienos tada visai 
nebusią, nes kasnakt švies 
bent keli maži mėnuliai.

KELEIVIS. SO. BOSTON

(1) Aukso plytos, atvežtos iš Europos, iškraunamos New Yorke iš “Majestic’o” laivo. (2) 
Italų armijos statomas tiltas per upę Etiopijoj. (3) Chicagietė Mrs. Evens, kuri laimėjo bri
džo lošimo čempijonatą.

Vyro Viešpatavimui 
Ateina Galas.

Nors šventraštis sako, kad 
vyras yra sutvertas sulyg 
Dievo išvaizda ir kad dėl 
to jam pavesta pasauli val
dyti, jo valdžiai visgi gali 
ateiti galas. Kaip “Dievo 
pateptieji” karaliai yra ver
čiami nuo sostų i šiukšlynus, 
taip ir pagal Dievą nulipdy
tam vyrui ateisiąs galas. Jo 
rietą užimsiant! moteris, 
kuriai Romos katalikų baž
nyčia per ilgą laiką nenorė
jo pripažinti nei dūšios.

Tokios nuomonės yra Dr. 
David Causey, biologijos 
profesorius iš Arkansas U- 
niversiteto. Skaitydamas 
anądien Amerikos moksli 
ninku draugijos suvažiavi
me St. Louise paskaitą šiuo 
klausimu, jisai pabrėžė f ak 
ą, kad taip visuomenės, 
:aip valstybės gyvenime vy
ro vaidmuo nuolatos darosi 
vis mažesnis, o moteriškės 
•eikšmė eina didyn.

Seniau bažnyčia skelbda
vo, kad moteriškei Dievas
paskyręs iš viso tik 3 parei- kimą, negu kiti. Tai kodėl 
gas, būtent: (1) kalbėti po-! nus^°^ ' ilties, kad pnau
terius, (2) klausyti vyro ir 
(3) auginti vaikus. Dar ne- 
'abai senai ir Vokietijos 
kaizeris moteries pareigas 
žymėdavo trimis KKK. Vo
kiečiu kalboj tos raidės 
-eikšdavo: Kueche, Kinder. 
Kircbe (virtuvė, vaikai, 
bažnyčia).

Net labai demokratinėj 
Anglijoj moterys nesenai 
la iškovojo sau lvgias tei
ses su vyrais politikoj. Suf- 
-agisčių kova buvo neleng- 
-a ir Jungtinėse Valstijose. 
Moteries teisės čia prigulė
davo nuo vyro: jeigu pilietė 
'stenėdavo už nepiliečio, ji 
-avo pilietybės netekdavo. 
9 svetimšalė ištekėjusi už 
□iliečio automatiškai tap
davo pilietė. Dabar moteris 
čia turi tokias pat pilietines 
teises, kaip ir vyras.

Moterys šiandien jau gali 
but renkamos Į valdžią, jos 
eina į visokias profesijas, 
ios veda mokyklas, ligoni- 
les ir kitokias ištaigas.

Moteris atneša žmogų į ši 
□asaulį; moteris daktarė jį 
oriima, moteris jį užaugina, 
moteris ji mokykloj skaitvt 
ir rašyt išmokina, moteris 
dentistė jam dantis sutaiso, 
moteris skutikė jau ir barz
dą jam nuskuta, moteris ir 
audeklą dirbtuvėj išaudžia, 
moteris siuvėja drapanas 
iam pasiuva, moteris jam 
valgyt pagamina ir. paga
liau. moteris jį ligoninėj 
prižiūri.

Taigi visai nenuostabu, 
kad vyro vaidmuo visuome
nės gyvenime kas svkis ma
žėja. o moteries didėja. Dė1 
o Dr. Causey ir mano, kad 
nteis laikas, kuomet pasau
lį valdys ne vyrai, bet mo
terys.

ganciam jaunimui nebus 
geriau? Tiktai reikia jį pri
rengti, kad mokėtų pasitik
ti gyvenimo aplinkybes.

Kaip musų vaikai turi bū
ti prirengti? Pirmiausia: 
mokinti sveikatos. Duoti 
-uprasti, ką reiškia sveikas 
kūnas jų gyvenimo ateičiai. 
Toliau — sveikas protas 
Mokinti, kaip reikia vengti 
to, kas kenkia kunui ar pro
sui. Mokinkim saugotis nuo 
blogų papročių.

Įneiti į linksmą ir pasek
mingą gyv nimą, charakte
ris yra pirmoj vietoj. Turė
ti linksmą ir pasekmingą 
gyvenimą, tai reikia išmok
ti mylėti savo artimą. Yra 
tokių, kurie turi didelius 
turtus, bet gyvenmas jiems 
nėra tiek malonus, kaip 
tam, kuris užjaučia savo 
kaimyną, kaip ir pats save.

Duokim kožnam vaiku
čiui moksle kiek jis gali pri
imti. Reikia mokinti vaiką 
dirbti nauoingą darbą, toki 
darbą, kad ir jo artimas ga- 
’ėtų pasigerėti. Ir kad dir
bantis savo darbu džiaug
tųsi. Žmor ja visuomet rei
kalaus rankų darbo ir išla
vinto prote Ji negalės be to 
apsieiti. Taigi ir yra reika
laujama rengti prie tokių 
reikalavimo. Ateityje, kaip 
ir praeityje, bus reikalingi 
daktarai, inžinieriai ir viso
kie amatui kai, kurie padės 
šiam pasauliui judėti. Atei
tyje jie bus daugiau reika- 
’ingi, negu praeityje buvo. 
Gyvenimą?- yra jau dikčiai 
pasikeitęs nuo musų prote 
vių laikų, ir kas diena vis 
daugiau keičiasi. Jau nema-

DUOKIME JAUNIMUI MOKSLO.
Prirengkime jaunimą at-,ža jis pasikeitė ir musų lai- 

eičiai. Tada jų gyvenimas, kuose.
Nereikia vaiką versti prie 

jo nemėgstamos mokslo ša
kos, bet tegul jaunuolis pa

nebus geriau užtikrintas, 
gu šiandien yra.

Visuose kampeliuose yra. - , k*'iis geriau mvli-
kalbama apie priaugančia-Ui2 '_ ’
ją kartą, apie jaunuolių liki 
mą. Tai yra svarbus klausi
mas: ką reikia daiyti su vai
kučiais? Ar naudingiau 
juos mokinti kokio amato, 
ar profesijos? Baugu, kad

tada jis daug greičiau pa 
sieks savo tikslą.

Tėvams kaip kada atro
do, kad jų sūnūs ar duktė 
turėtų likti tokiu profesio
nalu ar amatninkų, koks 

iau. Bet ne-nepriruošti juos prie to, kuop*.ems .
jie visai gal nesinaudos. Sta-! f , -- .

tistikos oarodo profesiona-:^ *, * / -„Z, .... .s , ; renka sau profesija ar amalų pervirsi, gi unijos parodo H J ‘
perviršį visokių amatninkų. ą'MnVąlpiv:a: dir
Tai ką turime darvti su vai- , Moksleiviai, šiandien dir 

- ba daug liuosiau. neeru ke- 
P Pnren^1 JU°S desėtkų metų'atgal

ateic,ai? •: Mokyklose duodama dau-
Pergyvenome visokių lai-;gįau liuosybės. Pasaulis pil

kų. Ir beveik visas gyveni- nas turtu ir grožybių, ir nė- 
mas remiasi ant pasitikėji- ra abejonės, kad priaugan- 
mo. Visi laukia permainos, tis jaunimas galės tuo nau- 
Bet nei vienam nenusibosta dotis. Mokslas padės grei 
gyventi, nors ir tenka daug;čiau to atsiekti, 
vargo panešti. Vieni iš mu-; Jonas Jarus,
sų turėjome^ geresnį pasise- __________

Estijoj Susektas Są 
mokslas.

Estijos sostinėje Taline 
politinė policija susekė są
mokslą, nukreiptą prieš da
bartinę vyriausybę. Sąmok
slą rengė buvę Estijos ne 
priklausomybės karo daly
viai, daug pasidarbavę Esti
jai. Jie jau nuo seniau buvo 
-uclarę stiprią organizaciją 
kurios tikslas buvo — paim 
ri į savo rankas Estijos val
džią. Bet tada ši estų orga
nizacija buvo taip pat su 
-ekta, jos narių daugumas 
-uimti, patalpinti kalėji- 
muosna, o dalis pabėgo.

Tačiau vyriausybei nepa 
togu imtis griežtų priemo
nių prieš buvusius nepri 
klausomvbės karo dalyvius 
todėl daugumas jų iš kalėji 
mų buvo paleisti. Dabar su 
•engė naują sąmokslą. Kaip 
praneša telegramos, pas są 
mokslininkus rasti doku 
mentai. iš kurių matyti, kad 
sąmokslui pavykus, valdžia 
butų atiduota iš anksto nu 
matytiems žmonėms.

Ryšium su nauju sąmoks 
lu, visoj Estijoj paskutinė 
mis dienomis buvo daug su 
imta sąmokslininku ir jiems 
prijaučiančių žmonių. Taip 
pat buvo ištardyti du buvę 
Estijos prezidentai: Teniso- 
nas ir Temantas.

ŽMOGUS PARSIDUODA
Mormonų mieste, Salt 

Lake City, pasiskelbė tūlas 
Abbott, kad jis norįs par 
duoti save moksliniam 
bandymams, jeigu kas duo 
tų jam $5,000 už jo galvą 
Jis norėtų gautus pinigus 
palikti savo šeimynai.
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NEBEUŽTVENKSI UPĖS BĖGIMO.
(Laiškas iš piety Lietuvos.) gaj pliekia “jaunalietuvius,”

Pas mus, šventoje Lietu- neI malonu klausytis!... .Po 
ivoje, vis dar tamsu. Dabar partijų uždarymo. — galima 
,da labiau sutemo. Gal tai laukti jau bažnyčių uždary- 
priešaušris, nes prieš aušrą, mo-
<aip žinome, lyg labiau su
temsta. •

Šalis musų neturtinga, ne- 
ulturinga. O reikia iš

maitinti, ir tai “gerai” mai
tinti, daugybę valdininkų ii 
palyginamai didelę kariuo
menę. Mokesniai spaudži? 
ūkininką, tiesioginiai ir ne
tiesioginiai. Antai, cukraus 
(fabrike) savikaina 50 cen- 
ų, o krautuvėse 1.25 lito 
Jžtat cukrų tik valdininkai
ir turčiai vartoja. Ūkinin
kams laikraščiuose ir rinko
se reklamuojama “Karvu
tė,” “Trikampis” ir kitos 
sacharinų rūšys... Bėdą už 
visus vargus valdžios žmo
nės suverčia užsieniams.
<aa neperka musų javų, be
konų. Tiesa, javų kainos že
mos: pernai šiuo metu už 
ugius dar mokėjo 8 litus 

centneriui, už kviečius —1C 
itų, o šįmet už rugius — 6 
itus, už kviečius — 8 litus 
Ir tai kainos su valstybės iž 
do primokėjimais. Kaltas 
užsienis! Bet ką gi mes už
sieny perkame? Labai ma
žai ; tik savo šalies kapitali
stus remiame, kuriems va- 
iutą išgabenti tik dabar te- 
suvaržė, o kelis metus ragi
no “pirkti tik savo krašte 
gaminius”—kad savo kraš
te pinigai liktų! O jie, tie 
pinigai, dažnai laisvai plau
kė į Palestinos, Šveicarijos 
r kitus saugius bankus..
Užsieny dabar, turbut, tik 
ginklus smarkiai perkame.
Varome didžiausią propa
gandą “aukoti ginklų fon
dui.” Gązdinama visokiais 
□riešais. Atrodo, sergame 
“priešemanija.” Vokiškame 
Klaipėdos krašte iš 29 at
stovų — tik 5 lietuviai—kui 
gi čia nedrebėsi! Vilniečiai 
taipgi nerodo noro prie 
“motinos” glaustis, kai jos 
saviems vaikams kalėji 
muose ankšta...

Kalėjimas — bedarbiams 
pageidaujama, o už tiesą ir 
laisvę prabilstantiems—ne
išvengiama tižuvėja. Suval 
kijos ukininkai-streikieriai 
dar padidino tą kalėjimų 
□iliečių skaičių. Girti polici
ninkai daug prigaudė savo 
brolių ūkininkų... Dabar šie 
’aukia karo teismo.

Spauda dar labiau už 
čiaupta. Karo cenzūra pa
naikinta, — taip skamba 
naujame įstatyme^ — bet ji 
navesta dar griežtesnei ap
skričių viršininkų priežiū
rai. Joks “prieštautinis”' 
straipsnelis negalės pasiro-j 
dyt. Liaudininkų ir krikš
čionių demokratų partijos 
uždarytos. Socialdemokra
tai senai nebegali veikti...
Netik spauda—viskas tar
nauja tik “tautiškumui” ir 
militarizmui. Kaip Sovietų 
•adio teskleidžia žinias apie 
udarninkus, piatilietką ir 
tt., taip Lietuvos apie “tau
tinės” vyriausybės “išganin

kariuo-
minint,

gus” žygius.
Gal tie žygiai ir “išganin- 

bet kodėl gi neleidžia 
dėl to pasisakyt gyvento
jams, renkant tautos atsto
vybę? Kodėl bijo seimo? 
Vieton to, griebiasi kums- 
ties priemonės... Vietoj sei
mo rinkimų, 3 lapkričio su
šaukė “jaunalietuvių” ekst
ra kongresą. Valstybės teat
ras dar niekad nematė tokio 
ntžagareiviško raugo. “Va
gojo” po kiekvienų 2-3 žo
džių, pasakytų jų vadų. Re
zoliucijose reikalavo už
smaugti, išnaikinti visas 
□riešingas sroves. Dabar ne 
tik demokratai, bet ir kuni
gija pasipiktinusi “tautiš
kų” piemenų šukavimais. 
Bažnyčiose drąsesni kuni

U

Lig šiol buvusi tautininkų 
sesutė, “Ūkininkų Vieny
bė,” po ūkininkų riaušių, 
paskelbta irgi “opozicine 
)artija,” o gal greit ir susi
suks liaudininkų likimo. 
Galutinai pasiskirstė Lietu
vos žmonės į valdančius ir 
valdomus. Į valdančią tauti
ninkų partiją valdininkai 
masinimais traukiami, be; 
ūkininkas ten labai retas. 
Na. o darbininkas? — pa
plausite. Na, darbininkas 
•iandien vargu ir pilnu žmo
gumi laikomas...

Ypatinga, kad Lietuva, 
š bailumo, prisidėjo prie 
■ankciju taikymo Italijai; 
aikraščiai tartum stovi A- 
rlsinijos teisių pusėje, bet 
drauge skelbiama Italijos 
valdžios pavyzdys...

Lapkričio 23 d., 
menės sukaktuves
purias transliavo per radio, 
abai įdomiai kalbėjo senie- 
i aušrininkai, ypatingai dr. 

T. Šliupas. Tai buvo širdies 
misas, pamintas teisybės 
žodis. Prabilo užuita Lietu
vos sąžinė. Kalbos pradžio- 
e Šliupas mandagiai pa
brėžė Lietuvos laimėjimus, 
iet tautinės vyriausybės ge
nis žygius, bet į galą taip 
ižpliekė tautininkams, kad 
iu! Radio mėgino nutilti, 
bet vėl leido išklausyti ligi 
galo. šliupas išpeikė vyriau- 
;vbę už aklą Mussolinio se
gimą, jaunalietuvių (“pie
menų!”) glostymą, spaudos 
itidavimą į “4-klasių ap- 
•kričių viršininkų” malonę, 
iž konstitucijos laisvių ne
vykdymą ir tt. “Lietuva da- 
iar—tai supančiuotas ark- 
ys, kuris mušamas, o pa
bėgti negali” — baigė d-ras 
Šliupas.

Po Šliupo kalbėjo pralo
tas Jakštas-Dambrauskas. 
Jai buvo prastai davatkiška 
r juokinga kalba — “kaip 
karininkui šventuoju pasi- 
laryti.” Po šio, galop, pra
bilo “tautos vadas” A. Sime
oną. Pusė jo kalbos buvo 
paskirta atsikirtimui d-nii 
šliupui. Bet silpnai. Tai bu
vo viena silpniausių kalbų 
=iame susirinkime. Smetona 
□asakė, kad ne tik Mussoli- 
įis, bet ir Italijos karas su 
Abisinija yra kilnus. Italija, 
girdi, mums pavyzdys; Ita- 
ijoj net dvasininkai aukoja 
karui su Abisinija; Italija 
-eikaiinga erdvės... Taip 
kalbėjo musų “tautos va
las.” Bet tada juk ir Hitle- 
•io veržimąsi į Klaipėdą 
veiktų garbinti, nes Vokie- 
ija dar tirščiau apgyventa 

:r “erdvė” jai dar labiau 
reikalinga negu Italijai! E, 
“‘vadai, vadai”!..

Beje, anądien džiugiai 
□askelbė, kad Smetona ap
dovanojo savo švogeri min. 
pirmininką Tubelį Vytauto 
’aipsnio ordinu, jo 10 metų 
ministeriavimo proga. Ap
dovanojo švogeris švogerį.

Tai tiek, mielieji, iš musų 
šalelės. O vis tik—“nebeuž- 
vvenksi upės bėgimo”!

Juozukas.

LENKIJOS GYVENTOJŲ SUDĖTIS.Pagal oficialius statistikosdavinius. Lenkijos gyventojųsudėtis yra tokia:Lenku ......... 22.200.00C-Ukrainu ....... 4.800,000žydų ........... 2.700.000Gudu .......... 1.500,000Vokiečių ....... 700.000Lietuviu ........ 80.000Rusu ........... 800,000Čeku ........... 30,000Kitų tautų po mažiau.Tokiu budu, Lenkijoj yra apie69# lenkų, apie 31# kitų tautų.
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

«>•> [VIS, SO. BOSTON Trečias Puslapis.

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
BROOKLYNO SOCIALISTŲ POKILIS 

BUVO LABAI SĖKMINGAS.
Čia Jos Nebijo Jokių Medžiotojų.

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Brooklyn, N. Y.
LSS. 19 kuopos suruoštas 

pokilis pavyko labai gerai ii 
atliks keli desėtkai dolerių 
pelno. Vakarienę gamino 
draugės Glaveckienė, Tiš
kevičienė ir Lavinskienė, o 
pristatė viską Cibulskis ii 
Glaveckas. Visi dalyviai 
stebėjosi vakarienės puiku
mu. Vienas pasakė: “Kibą 
jus pasiutot, kad tokią va
karienę duodat! Tai ne va
karienė, ale vestuvės.” 
žmonės valgė, gėrė, šoko ii 
vėl valgė.

Į vakarienę atsilankė ne
maža ir žymesnių žmonių. 
Bimba, Mizara, Buknys, 
Buivydas, p-lė Kairytė, Ku
raitis, Butkus, Kuodis ir 
daug kitų buvusių musų o- 
ponentų, kurie per 16 metų 
suviršum norėjo mus išnai
kinti. o dabar atsilankė su 
draugiškais linkėjimais ir 
sveikinimais. Musų kuopos 
draugai juos taip pat pasiti
ko draugiškai ir mandagiai. 
Beje, buvo atėjęs ir buvęs 
kitąsyk LSS. “Kovos” re
daktorius K. Vidikas. Atro
dė, kad mes čia esam susi
rinkę 20 metų atgal — visi 
socialistai: buvęs LSS. sek
retorius Stilsonas, “Kovos” 
redaktorius Vidikas ir kiti. 
Linksma! 3et pamislini vis 
gi, kad turbut yra kokia 
priežastis, kad jie atsilankė 
pas mus...

Prie vakarienės pirmi
ninkas pradėjo kviesti sve
čius pakalbėti. Priėjo eilė ir 
A. Bimbai. Kalbėdamas ji
sai pasakė esąs linksmas ir 
dėkingas, kad socialistai y- 
ra tokie draugiški ir drau
giškai priima, tik reikėtų da 
bendro fronto, tuomet vis
kas butu gerai. Reikia, sako. 
pamiršti visus piktažodžiavi- 
mus, niekinimus vieni kitų.

Kalbėjo ir Stilsonas (But
kus). Tas pasmerkė toki 
frontą, kaip siūlo Centro 
Biuras. Sake, pirma reikia 
juos numaskuoti, tada kal
bėti apie bendrą frontą. Pa
smerkė toki frontą piktai.

Mizara kalbėdamas pa
reiškė, kad tik 16 metų at
gal buvęs tokioj gražioj so
cialistų vakarienėj, kaip 
šiandien.

Per 16 metų buvo išlieta 
daug tulžies ir neapykantos.

Atrodo, kad viskas jau at
simainė. Po 16 metų aud
ringo gyvenimo kitokie vė
jai papūtė. Labai linksma 
girdėti tas draugiškas kal
bas, tik klausimas, ar ilgai 
taip bus?

Ar ilgai mokės suprasti 
padalytas klaidas tie žmo
nės, kurie per ilgus metus 
griovė stiprias darbininkų 
spėkas. Ar mokės jie dirbti 
rimtą darbą, kuris visus 
darbininkus vienytų prieš 
jų išnaudotojus. Stilsono 
pastaba Į tuos gražius žo
džius buvo reikšminga.

Kiek kalbėtojų kalbėjo, 
visi pageidavo bendro fron 
to, gražios vienybės, lygus 
su lygiu. Vakarienė ir kal
bos paliko gilų Įspūdi pas 
visus dalyvius.

Bet man mintis vis kjla, 
kodėl ši vakarienė nebuvo 
rengiama taip, kaip kitos 
būdavo — ne Piliečių Kliu 
bo salėj, bet Grand Paradi- 

. se? Kas atsitiko? Štai vie
nas sako atsimink, drauguti, 
Piliečių Salėj rengėme, ko
lei Kliubo valdyba su mu
mis toleravo; dabar jie mus 
paneiirėų perdaug ten Įsivy
ravo kitokiu elementu pra
dėjo priekabių jieškoti prie 
socialistų: kai reikia susi
rinkimas laikyti, tai kamba
rio “neturi,” jau nėra, užim 
ta; prakalbas rengėm viršų 
tinėj, nubugdė Į skiepą, ne
tinkamą vietą prakalboms. 
Taigi socialistų kuopos ko
misija priversta buvo jieš

koti kitur sau svetainės ir 
kambarių susirinkimams.

Man atrodo, kad kliubie- 
čiai klaidą padarė taip da
rydami. ši vakarienė daug 
dolerių nutraukė Kliubui, 
kurie pirma tekdavo Kliubo 
kišenėn. Kliubo dėdės turė
tų tai suprasti ir nežeminti 
socialistų, kad kitas paren
gimas neįvyktų taip kaip ši
tas. Reikėtų neužmiršti o- 
balsio “savas pas savą.”

Dabar noriu pasakyti da 
keliatą žodžių apie “Naujo
sios Gadynės” redaktoriaus 
E. Butkaus suėmimą. Iš 20 Į 
21 gruodžio, apie 4 valandą 
nakties, jo butan atsilankė 
federalinės valdžios agen
tai, išskaitė visą jo istoriją 
ir pasakė, kad turį Įsakymą 
ji suimti. Taigi išsivedė ir 
uždarė kalėjime.

Kaip jau buvo “Keleivy” 
rašyta, jį areštavo už prieši
nimąsi karui 17 metų atgal. 
Tuomet Stilsonas buvo LSS. 
sekretorius. Už agitaciją 
prieš karą jis buvo nuteis
tas tada kalėti 3 metus. Bet 
tos bausmės jis tada neatli
ko. Valdžia jau buvo ir pa
miršus apie tai. bet atsirado 
išdavikų, kurie Įskundė. 
Valdžios agentai pasakė: 
turim suimti, nes mus atve
dė ir pirštu parodė, kur gy
veni.

Pereita penktadieni, 3 
sausio, Piliečių Kliubo Salėj 
buvo sušauktas didelis masi
nis mitingas Butkui-Stilso
nui gelbėt. Reikės, mat, ii 
pinigu nemaža. Tai bus jau 
antras žygis Stilsonui gel
bėt. Anais metais mes su
rinkom jo bylos reikalams 
daugiau kaip SI0,000. A- 
nais laikais ir “Laisvė” daug 
padėjo, bet kiek padės da
bar, kai Stilsonas priklauso 
jau priešingai žmonių gru
pei. tai dar nežinia.

Musų jaunuolis, Keistutis 
Michelsonas, buvo deleguo
tas savo kolegijos studentų 
Į prieškarini ir priešfašisti- 
ni kongresą, kuris susirinko 
Clevelande. Taigi tenai jis 
ir šventes praleido.

Prie “Naujosios Gadynės” 
atvažiavo jau St. Strazdas iš 
Chicagos. Kaip rodos, jis 
užims Butkaus-Stilsono vie
ta. Frank Lavinskas.

LAIŠKAI MAIKIO TĖVUI
Siunčiu $2 Maikio Tėvui ant 

batų ir S2 už "Teisingą Patarė
ją.” tai tegul Maikis tą knygą 
man prisiunčia, nes išrodo, kad 
labai naudinga. Gi tėvui patariu 
būtinai Įsitaisyti naujus batus, 
nes kiek jau sykių aš jam pini
gų siunčiau, o jis vis vaikščioja 
nuplyšusiais. Su pagarba. G. 
Rymas. Mosiness, Wis.

Sveikinu Maiki su Tėvu susi
laukus jiems 30 metų sukaktu
vių. Tesusilaukia jie tolių jubi
lėjų daug ir telankosi i kiekvie
no lietuvio darbininko namus. 
Prie progos Įdedu Maikio tėvui 
porą dolerių. Tenusiperka senis 
kalakutą ir “rai viskės,” tai sti
presnis bus su Maikiu debatuoti. 
P. Tumėnas. New York, City.

Sveikinu su Naujais Me
tais visą “Keleivio” štabą, 
visus skaitytojus ir rėmė 
jus. Linkiu, kad šie metai 
visiems butų geresni ir nau
dingesni, negu pereiti buvo. 
Geistina, kad šiais metais 
visi gyventume kuo geriau
sioj santaikoj. “Keleiviui” 
linkiu susilaukti da 100 me
tų jubilėjaus. Prisiunčiu ir 
$2.25, tai už “Keleivį” ir 
Kalendorių. Su pagarba,

Vincas Kuzas, 
Ansonia, Conn.

Linkiu “Keleiviui” sėk 
mingų naujų metų!

Arėjas Vitkauskas,
Chicago, UI
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Nacionaliame Ledu Parke, Montanos valstijoj, 
čioja kaip naminės ožkos ir nieko nebijo.

medžioti uždraus’. : tadė! stirnos tenai vaikš-

Žinios Iš Clevelando Padangės.
—

I Lietuviai darbuojasi kad Kalėdų dienoje butų snie- 
gaut miesto darbų savo go. Taigi, pas mus Kalėdų 
žmonėms. Lietuvių Repu- dieną žemė buvo sniegu ap- 
blikonų Kliubas sunkiai dir- klota ir visą dieną snigo, 
bo kad pagelbėjus išrinkti bet oras buvo minkštas. 
Burtoną majoru. Daugiau
siai dirbo J. Brazauskas su 
Barmumi ir atrodo, kad jų 
darbas lietuviams išeis ant 
naudos. Majoras da nespė
jo nei svarbesnių reikalų
sutvarkyti, o jau keli lietu- teismas to nepripažįsta. 

į viai gavo darbą. J. Brazaus- J. K. yra padėtas po kauci- 
dalyvauja susirinki- ja iki teismo. Reiškia, nevi-

Lietuvis J. K. važiuoda
mas iš miesto namo užgavo 
žmogų ir sunkiai sužeidė. 
Sako, dėl sniego negalėjo 
automobilio sustabdyti. Bet

NAUGATUCK, CONN. 
musų “garsiųjų žmonių”Ii

veiklos.
Baigianties seniems 

ams ir ateinant 
siunčiu Maikiui

me-

MONTREAL. KANADA.
12 sausio bus MLSDPD. 

metinis susirinkimas.

12

kas
muose majoro atstovų ir jis 
nesėdi prie durų kaip se
niau būdavo daiys du de
mokratų atstovai, bet jis ei
na ir kalba reikalą.

pritarimu. Taip, su narių 
pritarimu, bet ne visi nariai 
galėjo tokiuose dalykuose 
save žodi pasakyti, nes susi
rinkimai buvo laikomi vis re 

nevisiems
apie tai pranešama.

Ateinanti nedėldienį. 
naujiems.! sausio, ivvko metinis Mont- nauiosa vietose ir ne1 2.50. Ašį realo Lietuvių Sūnų ir Dūk- būvi apie tai praneš

siems
dos.

buvo linksmos Kalė-

Darbų projekto administ
racija sako, kad vienoje

--------  Ohio valstijoje prieš pat
Lietuvių Piliečių Kliubas Kalėdas buvo išmokėta $2,- 

pradėjo nykti kaip ir dauge- 499,054 dėl 155.437 darbi- 
lis kitų draugijų, todėl nuta- ninku. Tie visi darbininkai 

dėtis prie Lietuvių salės yra paimti nuo pašalpos lis- 
ir dirbt jos naudai. Savo to. Ofisai dirbo dieną ir 
skyrius panaikino. Gražus naktį, kad visiems išsiuntus 
darbas, nes salei parama čekius dėl Kalėdų. Biznio 
reikalinga. Bet ar ilgai biuras ir pareiškė, kad prieš
dirbs visi sutartinai parodys Kalėdas Clevelande buvo

manau, kad Maikis žinos kąjteru Pašalpinės Draugija.
aš už tai reikalausiu, nes! susirinkimas, kur bus ren- Pavyzdžiui, 29 gruodžio
Dievas yra visagalis, o Mai-į karna ir valdyba ateinan- buvo susirinkimas konstitu-._________________ r____ v________ ________
tis viską žinąs, tai jis siun-itiems metams. Privalo susi- rijos taisymui, bet apie tą gyvenimas, nes tam darbui geriausis biznis ne kaip per 
tinės man “Keleivi” ir pa- rinkti visi nariai, nes reikia susirinkimą žinojo tik viena reikalinga nuoseklus ir rim
aiškins visokių atsitikimų ir išrinkti tokius viršininkus, k'nupė, kuri skaito aukų 
šiais metais. kurie dirbtų draugijos la- blanką, kitaip — “Darbi-

Naugatucke yra geras bui, o ne vien tik savo par- ninku žodį.” Aš vadinu tą
skaičius lietuvių, bet laik- tijai. “Žodį” aukų blanka, nes te-'ja^?gj
raščius skaito tik maža da- TI. .... ,,, nai daugiau beveik nieko
is. Didžiuma priklauso prie . ?10, buvusi valdyba nėra, kaip tik vardai, kiek
vVaterburio katalikų para- rHPmosĮ daugiau savo par- kas aukavo. Galit aukoti 
pijos, o Waterburio klebo- V-)08 rrikalais, negu draugi- kiek lik norit, viskas bus 
nas labai bijo “Keleivio” ir -j°s- Nariams uždėjo po 10 priimta ir jūsų vardas tame 

centų nepaprastų mokesčių, iaikraštvie paskelbtas. Te
tik ne draugijos iždui. Be

ir
parapijonams draudžia ji 
paimt j rankas. Labiausiai 
grasina suvalkinius ir liepia 
’enktis nuo "Keleivio” ir 
“Keleivį” skaitančių toliau
siai.

Pas mus gyveno ir ne kuri 
Magdė, jai būnant išpažin
ties klebonas klausinėjo ar 
ji skaito “Šviesą.” Magdė 
išpasakojo, kad jos vyras 
-kaito “Keleivį.” Klebonas 
Magdę apibarė ir pasakė, 
kad ji “paklydusi avelė,” 
nes jos vyras ir “Keleivis” : 
vedą ją iš kelio, ir liepė da-' 
•vt vyrui kliūčių, kad jis’ 
“Keleivį” neskaitytų.
Yra ir kita suvalkietė Mag-. 

dė, ji gyvena drauge su bro- į 
liu. Ji buvo pamišėlių na-- 
muose, o brolis Kazys per- 
didyjį karą buvo gesuotas. I 
Abudu užsiima kačių augi-! 
nimu ir žada duot taisyt gal- 
vukes.

Šis-tas ir apie musų biz- Į
■nerius, tai žymus versliniu- į 
kai. Jos Ru-ius darbuojasi: 
su ožkomis ir su jų sūriais. ‘ 
Kitas, Antonis Ko-ulis per- i 
ka juos ir duoda užkan- i 
džiams karčiamoje. Charles! 
Wich-ulis užlaiko “geriausį 
alų” ir pridėčką prie stiklo 
orielką buliono “mušk rat” 
ir kito ko. Jonas Bu-uras 
pardavinėja vaistus, bet 
pats visados steni. Bet Char
les Ši-utis tai sumaniausias, 
užlaiko aludę, ir kaip tik at
eina svečias, tuojaus priei
na nušukuoja alkūnes, nu
glosto pečius, numasažuoja 
nugarą ir laukia kol užfun- 
dys stiklą alaus; kaip su tuo 
apsidirba eina prie kito ir 
taip apmasažuoja kiekvie
ną atsilankiusį. Pasižiurė
jus į tuos musų biznierius, 
net verčia nusispiaut.

Jos Rukštelė.

to, pradėjo ruošti su komu
nistais šokius ir piknikus, 
bet pelno draugija niekad 
negaudavo, o kai pasidary
davo $10 ar $15 nuostolių, 
tai tas buvo padengiama iš 
draugijos iždo.

nai skelbiami ir musų drau
gijos susirinkimai. Bet susi
rinkimai turėtų but šaukia
mi atvirlaiškiais, tik tuo
met nariai galėtu apie juos 
žinoti.

ti žmonės priešakyje.

Per Kalėdas pas Jarus 
p-nia Vitkienė iš 

Chicagos. P-nia Vitkienė y- 
ra Jono Jaro motina, ji gy
vena Chicagoje jau keliatas 
metų. Šeimynai labai buvo 
malonu turėti per šventes 
savo motušę. P-nia Vitkienė 
papasakojo, kad Chicagos 
lietuviai laikosi to priežo-

pereitus kelis metus. Pasiro
do, kad nors ir mažai žmo
nės gauna pinigų, bet perka 
reikmenis už paskutinius. 
Tas aiškiai parodo, kad rei
kia kompanijas priversti 
duoti žmonėms dirbti trum
pesnes valandas ir Ameri
ka vėl liktu aukso šalis.

Majoras Burtonas pasky
rė miesto auditorium Mrx 
Herbert Euckmana. Jis T-

džio. lietuvis oas lietuvi. Jie metus dirbo prie Ohio 
vieni kitus geriau remia, ne- valstijos automobilių kliubo 

kitose kolonijose. žinomas kaipo gerai su-
______ t rantantis reikalą. Maioras

Burtonas taip kaip ir kiti į 
savo ofisą pasirenka sau iš
tikimus žmones.

Nors oras Clevelande la
bai mainėsi, bet Kalėdos bu-

Gali but, kad ir metinis 
susirinkimas nebus visiems
praneštas, todėl rašau apie vo baltos, kas paprastai yra 

buvo daroma ne vienos vai- tai Į “Keleivį,” kurį čia be- mėgstama. Nežiurint koks 
dybos nutarimais, su narių veik visi skaito. Narys, oras būna bet visi nori kad
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PARDAVIMAS!
VISAI NAUJAS 1935 MODELIS

WESTINGHOUSE REFRIGERATORIŲ
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Nela Parko General dirb
tuvė yra gražiau įrengta, ne
gu bile kokia kita dirbtuvė 
Clevelande. Iš lauko atrodo 
kaip koks institutas su dide
liu parku aplink. Tame par
ke buvo papuošta puiki Ka
lėdų eglaitė, gražiom švie
som apšviesta. Vakarais tas 
dailiai išrodo.

1886

NUŽEMINTA
$15 iki $25

• f
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t

t
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Čia parodytas modelis 
l)I>—78 —7.8 kuo. pė
dę įtalpa — reguliarė 
kaina $254.50 — nuže
minta iki $219.50.

ECTRl

1936

Per Penkiasdeiiffts Melu Pasitikslina Elektras Patarnavimu Didžiajam Bastūnui

Kaip girdėti, tai daugelis 
jau darbuojasi, kad “Nau
jąją Gadynę” perkėlus į 
Clevelandą. Kadangi šis lai
kraštis yra nutarta iš Nevv 
Yorko iškelt'., tai tos parti
jos rėmėjai Clevelande no
ri, kad jis butų pargabentas 
į Clevelandą.

Cleveland News laikraš- 
įtis sukėlė arti $8,009 kad 
suteikti nors mažą dovanė
lę biedniems vaikams Kalė
dų dienoje. Minėtas laikraš
tis surado apie 35,000 vai
kučių, kurie gyvena labai 
vargingai. Žinoma, tie keli 
tūkstančiai dolerių maža 
pagelba. Jeigu butų prisidė
ję ir kiti, kurie išgalėjo, tai 
butų visi vargšai aprūpinti.

EAST COULEE, ALTA, 
CANADA.

Pas mus šiuom kartu la
bai dideli šalčiai, kas dien 
tarp 20 iki 40 žemiau zero.

Esant tokiems dideliems 
šalčiams anglių kasyklos 
dirba kasdien pilnu įtempi
mu, ir bedarbių pas mus ro
dos šiuom kart kaip ir nėra. 
Ir iš kitur atvažiavę kai kas 
gauna darbą, bet daugiau
sia tik tie, kurie turi anglia- • 
kasio popieras. Be popieru 
darbas gauti visvien sunku.; 
Dabartiniu metu angliaka-1 
šiam pas mus moka $5.25 už 
S valandų darbo dieną. į 

Kirvis.

Modelis
1^—51 
I-—69 
PI.—67 
PL-78

KETURI POPULIARIŠKO DYDŽIO MODELIAI
Pidamas — Pirmiau kaina— Pard. kaina — Sutaupoma

5.4 ktib. pėd.
6 kub. pčd.
6.7 kub. pėd.
7.8 kub. pėd.

(\ isi modeliai baigti iš

NEREIKIA ĮMOKĖT

Maža?

$169.50 $149.50 $20.00
S179.6O $161.30 $13.10
$224.50 $189.30 $35.00
$254.50 $219.50 $35.00

lauko Dulux ir porceleno viduje)

- 3 METAI IŠMOKĖJIMUI
lengvos išlygos Edisono Kostumeriams. priedas priskaitomas perkant numokėjimais.

THE EDISON SHOPS
39 Boylston Street, Boston 

ir 32 kitose parankiose vietose.

Ir pa? visus Elektrikinius ar Kontraktorius Pardavėjus.

Cleve’ande elektrą varto
ja iš dviejų vietų. Iš priva- 
tiškos kompanijos, ir miesto 
gaminamą. Bet miesto stotis 
neužtektina; didelė, tai vi
siems neužtenka, nors norė
tų vartoti miesto, nes pi
giau kainuoja, negu kompa
nijos. Nuo sausio pirmos 
dienos daugelis nauių mies
to tarybos narių užims vie
tas ir didžiuma jau pareiš
kė, kad jie stos už padidini
mą miesto elektros stoties, 
kad gyventojai galėtų va.r- 
tot miesto elektriką pigesne 
kaina.

Katherine Allen. dviejų 
vaikų motina, važiavo na 
mo prisipirkusi Kalėdom 
dovanų. Važiuojant skersai 
Nicholson avė., pataikė po 
traukiniu ir likos ant vietos 
užmušta.

Jonas Jarus.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

KAS ATSIT1K0PER1935 METUS
Žymesnių įvykių sutrauka. 8 bai.—Rooseveltas pasi- cialės apsaugos įstatymas.

_ -------  t • - rašė bilių, skiriantį šelpimo! 16 rugp.—Orlaivio nelai-
Per 193o metus Jungtine-;likslams $4,880.000,000. mėj Alaskoj žuvo pagarsė-

! se \ aisti jose svarbiausis da- iq fc>al.—Dėl dulkių aud-ijęs Amerikos lakūnas Wil- 
rų vakarinėse valstijose už- j ley Post ir aktorius Will Ro- 
sidarė mokyklos ir krautu- į gers.

Sveikatos Skyrius
AMERIKOS

Sj skyrių ved* 
LIETUVIU DAKTARU DRAUGU A.

—Tegul bus pagarbintas, 'suomet galėtų mišias kriti- 
Maike! kuoti. Bet jie tuo neužsiima.

—Sveikas, tėve! Jeigu jie tikėjimą kritikuo-
—Sei, Maik, ar tu moki ja, tai kritikuoja jo dogmas, 

lotiniškai? o ne maldas.
—Mokinausi kiek. { —Ot, Maike, čia tai jus
—Na, tai išvirozyk man, į parmazonai ir darot didelį 

ką reiškia žodis “tryda?” misteiką, kad tikėjimą kri- 
—Kiek aš žinau, tokio tikuojat. Be tikėjimo žmo- 

žodžio lotynų kalboj nėra, nės butų gyvuliai: jie eitų ir 
tėve. rubavotų vienas kitą. Jei tu-

—Turi būt, Maike. rėtum gražią pačią, pinigų
—O iš kur tu jį iškasei, ar kitokį skarbą, tai ateitų 

tėve* jir atimtų viską. Bet Rymo
—Aš jį radau katalikiš-i katalikų'tikėjimas neleidžia 

koj gazietoj, ką vadinasi į taip daryt.
“Draugas.” Tenai yra sura-j —Nekalbėk niekų, tėve! 
syti visi slauni Rymo kata-į —Ar tu gali man prida

'lykas buvo pramonės ir pre 
kybos pakilimas. Valdžios 
paleisti bilionai dolerių atsi
liepė visose biznio šakose.
Namų statyba pakilo dvy
gubai nuo 1934 metų. Auto
mobilių gamyba padidėjo 
45 nuošimčiais. Per 1935 
metus automobilių paga
minta už $2,000,000,000.
Guminių padangų automo
bilių ratams pagaminta 50,- 
000,000,000. Viešiems dar
bams Kongresas paskyrė 4 

įbilionus ir 800 milionų do- 
I lerių.

Buvo ir didelių nelaimių.
Dulkių audros vakarinėse 
valstijose padarė $30,000,- 
000 nuostolių. Po to vakari
nes valstijas ištiko dideli 
potviniai, pridarę $25,000.- 
000 nuostolių. Floridą išti
ko baisus uraganas, per ku
rį žuvo 400 žmonių.

Kitus minėtinus įvykius 
paduosime čia iš eilės kas 
mėnesį.

SAUSIS.
2 sausio. — New Jersey 

valstijoj prasidėjo garsi
rlauptmanno byla dėl Lind- gvr(j sugrįžo iš pietinio po-

.valk<’ ..“"OT“®’ liaus ekspedicijos.
SoO.OOO is tėvo išviliosimo ( 12 gegužės.-Mirė Juo-
įr vaiko nužudymo. Tą pa->2^ Pilsudskis, susilaukęs 
cią dieną ties New 5 orkų gy metu amžiaus, 
nuskendo garlaivis Lex-
ington.”

13 sausio. — Saarlando

vės ir daugelio farmų dirva 
žemis išėjo į padanges, pa
likdamas tik nederlingą a- 
patinį žemės sluogsnį. Dau
gelį farmerių valdžia turėjo 
iškelti net Alaskon. Nuosto
liai siekė $30.000,000.

17 bai.—Tautų Lyga iš
kėlė protestą dėl Vokietijos 
ginklavimosi.

19 bai.—Caiifornijos teis
mas atsisakė paliuosuoti 
darbininkų vadą Tarną 
Mooney, kuris nekaltai sėdi 
kalėjime.

22 bai.—Per žemės dre
bėjimą Formozos saloje žu
vo 3,000 žmonių.

GEGUŽĖS.
I gegužės.—Dideli darbi

ninkų mitingai Amerikos ir 
Europos didmiesčiuose.

6 gegužės. — Vyriausis 
Teismas nusprendė, kad į- 
statymas, kuriuo pasenu- 
siems gelžkeliu darbinin
kams įvedama pensija, yra 
“nekonstitucinis.”

II gegužės. — Admirolas

23 rugp.—Anglija išsiun
tė karo laivyną saugot Sue- 
zo kanalą, nuo galimo už
puolimo iš Italijos pusės.

25 rugp. — Reakcininkų 
spiriama, Washingtono val
džia iškėlė Sovietams pro
testą dėl komunistinės pro
pagandos Amerikoje.

26 rugp.—Sovietų amba
sadorius VVashingtone iškė
lė protestą dėl Amerikos re
akcininkų varomos propa
gandos prieš Sovietų Rusiją.

29 rugp.—Automobiliaus 
katastrofoj, Šveicarijoj, žu
vo Belgijos karalienė Astri- 
da.

30 rugp. — Jungtin ė se 
Valstijose priimtas Guffey 
įstatymas kasyklų pramonei 
kontroliuoti.

31 rugp. — Rooseveltas 
pasirašė neitralumo aktą.

RUGSĖJIS.
3 rugsėjo*. — Per audras 

Floridoj žuvo 100 žmonių ir 
garlaivis “Dixie” su 400 ke
leivių išmestas į krantą.

gyventojai^ per pįebjscitą
nutarė grįžti prie Vokieti
jos.

17 sausio.—Oficialiai pa
skelbta, kad 19.000,000 
žmonių Jungtinėse Valstijo
se gyvena iš pašalpos.

13 geg.—Mass. valstijos 
gubernatorius Curley pasi- 
irašė įstatymą, kuriuo visi 

viešose mokykio-

CO11C1A 
£-0 rauoiv. cnm-

JLZ1VIV X\^K7 UXXIV

GYDYTOJO KABINETE.
Rašo Dr. Bložis.

likų bažnyčios darbai atlik
ti pereitais metais, ir pasa
kyta, kad už viską vožniau-

vadyt, Maike, kad tai yra 
niekai?

—Žinoma! Pažiūrėk i ita-

se verčiami saliutuoti vėlia
vą.

18 gegužės.—Ties Mask
va žuvo su 49 žmonėmis 
“Maksim Gorkij,” didžiau
sis pasauly lėktuvas.

27 gegužės.
Jungtinių Valstijų teismas 

pagarsėj u s i ą

T? it»»i 11 mr- 
V VI ldUMt

sis darbas buvo švento tėvo lūs. Ar jie ne Romos katali- 
paskirta trijų dienu tryda kai? Jie net ir popiežių turi 
cudaunoj Liurdoj. Zakristi-j savo. O kaip jie elgiasi su 
jonas man sakė, kad tai yra Etiopija? Užpuolė nekaltą 
lotiniškas žodis, bet mudu.šalį, mėto bombas į miestus, 
negalėjova išfigeriuot, ką,žudo žmones, degina namus 
jis mynina. į ir plėšia turtą. Ar gali būt

—Dabar aš supratau, tė- didesni žmogžudžiai ir plė
ve, apie ką tu kalbi. Tu ne- šikai? Ir popiežius visai ne
gerai tą žodį ištari. (protestuoja prieš tai. Nepro

—Nu, kad taip parašyta,
Maike.

—Ne, tėve, parašyta turė
jo būt triduum.

—O ką tas ženklina?
—Tas reiškia tridienį, tė

ve, kitaip pasakius, trijų 
dienų pamaldas.

—Tfu, kad jie surūgtų!
—Kas?
—Ogi tie “Draugo” da

raktoriai... Na, ir pasakyk 
tu man, kodėl jie negali pa
rašyt lietuviškai? Juk da
bar visos davatkos kalba, 
kad prancūziškoj Liurdoj 
buvo didelė tryda su švento 
tėvo bagaslavenstvom.

—Nori žinot, tėve, kam
kunigų laikraštis pakišo sa-_____ _____
vo skaitytojams lotinišką $50^000 kaucija, 
žodį. Bet kaipgi aš galiu tau
išaiškinti, kokiais sumeti
mais jis tai padarė? Šiuo

testuoja nei vienas Romos 
kataliku kunigas. Na, tai 
pagalvok, tėve, ar ne niekus 
tu kalbi, kad poniežiaus ti
kėjimas neleidžia svetimo 
turto nlėšti?

—Na, Maike, šį sykį tu 
mane sukirtai. Ale palauk, 
kitą sykį aš atsinešiu geres
niu faktu.

go pūgos užblokavo kelius.
24 sausio — New Jersey panaikino 

pakrašty nuskendo garlai- NRA. 
vis “Mohawk” su 45 žmo- 
nėmis. BIRŽELIS.

28 sausio. — Pennsylva- 1 birželio. — Prezidentas 
nijos gelžkelio elektrinis; Rooseveltas liepė panaikin- 
traukinvs nasiekė 102 my-jti visas bylas, kurios buvo 

užvestos prieš Įvairias kom
panijas dėl NRA patvarky-

SUIMTAS CHICAGOS 
GENGSTERIU LYDERIS.

Pereitą sąvaitę Chicago- 
je federalinės valdžios a-!Tautu Lygos, 
gentai suėmė sergantį geng-
sierių lyderį, “Baisųjį Ta
rną” Touhy. Jis kaltinamas 
apiplėšęs paštą Mir.neapo- 
ly. Iki teismo pastatytas po

LAUKIA, KAD NUMIRĖ
LIS ATGYTŲ.

mirė
Didier Fougere, 71 metų 
amžiaus žvejys. Nors dak
taras pripažino, kad jis jau 
nebegyvas, namiškiai ir gi
minės nenori tam tikėti, ma-

klausimu tu turėtum kreip-1 Magdalenos saloje 
tis į “Draugo” redaktorius.
Ir ta pačia proga galėtum 
da paklausti jų, kokiems ga
lams kunigai mišias gieda 
lotiniškai, kuomet jų para-
pijonvs net ir lietuviškai j nvdami, kad jis da atgys. 
gerai da nesupranta? ! Ant Naujų Metų suėjo jau 8

—Ne, Maike, mišių nega-Įdienos nuo jo mirties, o nu-
lima lietuviškai giedot. 

—Kodėl?
—Ogi valuk to. Maike,

kad bedieviai tada galėtų 
kas mišiaunose

mirėlis buvo da nelaidotas.

12 ŽMONIŲ IR ORLAIVIS 
ŽUVO JUROJ.

suprasti, kas mišiaunose • Per Naujus Metus Vidur- 
knygose parašyta, ir prade- žemio juroj. Egipto pakraš-
tų jas kritikuoti. Na, o į ką 
gi tai butų padabna, vaike, 
jeigu Dievo auzoj šliuptar- 
nis atsistojęs paimtų kuni
gą ant kritikų?

—O aš tau pasakysiu, tė
ve, kad tarp laisvamanių y- 
ra tokių, ką lotiniškai moka 
geriau da ir už kokį kunigu, 
Įr jeigu tik jie ųorėtų, jie yi-

ty, žuvo anglų orlaivių lini
jos lėktuvas “City of Khar- 
toum.” Kartu su lėktuvu žu
vo 12 žmonių.

Springfield, III. — Kelia
tas dienų atgal Garland 
Stahl pametė savo laikrodė
lį tėvo farmoj. Dabar šuo 
parnešė jį namo.

lių į valandą greitumo.
VASARIS.

2 vasario. — Islandija pa
naikino prohibiciją, kuri 
buvo bandoma tenai per 20 
metų.

11 vasario. — Mussolini 
pašaukė prie ginklo 250,000 
kareivių.

12 vasario. — Per laivyno 
manievrus Californijos pa
krašty sprogo ir nuskendo 
Jungtinių Valstijų milžiniš
kas baliunas “Macon.”

13 vas. — Bruno Haupt- 
mannas nuteistas mirti dėl 
Lindbergho vaiko nužudy
mo.

23 vasario. — Paragva
jaus respublika išstojo iš

26 vasario. — Mussolinis 
paskelbė pasauliui, kad jis 
esąs nasiruošęs bet kokiems 
“netikėtumams.”

KOVAS.
3 kovo. — Graikijoj kilo 

revoliucija.
7 kovo. — Kunigaikstpa- 

laikis Ananda užėmė Siamo 
sostą.

8 kovo. — Meksikoj areš
tuotas Romos katalikų arki
vyskupas Diaz už laužymą 
šalies konstituci ios.

10 kovo. — Kuboje sumi
šimai, Havanoj apskelbtas 
apgulos stovis.

11 kovo. — Chicagos tei
smas išteisino Insulfa. nu
nešusi apie $100,000,000 
žmonių pinigų.

17 kovo. — Hitleris pa
skelbė privalomos kariuo
menės tarnybos įvedimą.

18 kovo/— Anglija už
protestavo prieš Vokietijos 
ginklavimąsi. .

BALANDIS.
7 balandžio. — Per aud

ras pietinėse rytų valstijose 
27 žmonės buvo užmušti ir 
150 sužeista.

Į Rugienė: “Ne, ponas gydytojau, patarimas pagelbėjo.”Negalienė, nyrėdama gydyto- 1putrai kti, per- ritetišku Ar netiesa, kad jei kartą vaikas turi blogus įpročius, tai žak. padary ta pasilieka visą gy ver imą?
Gydytojas: “Ne visuomet. Ir 

dar turiu pasakyti štai ką: ma
no supratimu, Įpročiai valdo at
eitį, diriguoja laimei ir kai ka
da formuoja asmens veidą. Tė
vai, nesuprasdami to, nėra ran
gus blogiems vaiko Įpročiams 
taisyti, vienok visų tėvu yra tik
slas ir didžiausis pasitenkini- 

nebuk'mas užauginti normakšką vai
ką. Ponia Rugienė, kada jūsų 
sūnūs pradės lankyti mokyklą, 
tai visų pirma paprašyk, kad 
mokytoja tėmytų. ar jis neturi 
blogų Įpročių. Būtent, vaikas 
kartais įpranta ant rankų pa
remti veidą, smakrą, vieną arba 
kitą žandą. O tas atk irtotinas 
spaudimas iškreipia veidą, dan
tis, nosį ir tt. Antras dalykas, 
tai motinos namie turi tėmyti 
vaikus, kad jie nemiegotų pasi
dėję rankutes po galva, kad vei
dą i padušką nesmeigtų.

Motinos pareiga yra dažnai 
prižiūrėti mieganti kūdikį, kad 
jis normališkai galėtų, ypatin
gai jaunų vaikų yra minkšti 
kaulai ir greit nenomališkam 
spaudimui pasiduoda, žinome, 
kad praeityje Amerikos indijo- 
nai norėdavo, kad vaikai turėtų 
paplokščias galvas. Jie tad pri
rišdavo lentelę prie pakaušio, 
kad padarytų vaiko galvą pa
plokščią. Dar aš turiu ponioms 
pasakyti: kai važiuosise namo, 
tai gatvėkaryj meldžiu pastudi
juoti žmonių veidus. Pamatysi
te. kad vienų viršutiniai dantys 
ir lupos išsikišę, kitų apatiniai 
dantys ir lupos, o treči 1 veidas, 
kaip zuikio smailas ir 11.

Kartais moterys turėdamos PUs>endaugiau laiko, negu joms reikia .liaukė jų kalbą ir auttri pradeda ginčytis. Tas atsitiko ii ^>a^u Padėjo kalbėti, su Negaliene bei Rugiene. Ne
galienė pradėjo pasakoti. Girdi, 
vaiko blogas įpratimas yra save 
rūšies liga.

Rugienė šoko su apmaudu ant 
Negalienės. Girdi, tu manai, 
kad ir mano vaikas nuo nykš
tuko čiulpimo bus pagadinęs 
veidą arba gomurį ?Negalienė: “Taigi aš beveik linkus tuo tikėti, ir tam žinau faktų.”

Ragienė: “Nugi, nugi, 
vaikas, netauzyk niekų. Koks 
žmogus apsigimę, tai jau toks ir 
bus.”

Negalienė: “Klausyk, ponia 
Ragienė, o kam dabar mums be 
reikalo ginčytis. Jei norite tai 
galime nueiti pas dantų gydyto
ją ir pasiklausi.”

Ragienė: “Gerai, eikiva.”
Sumanyta, padaryta, štai po

nios ir gydytojo kabinete. Gy
dytojas pasisveikinęs su mote
rims pastebėjo, kad ir mažas

4 rūgs. — Anglų sporti-i vyrukas su jomis, 
ninkas, Malcolm Cambell, ' Gydytojas užklausė, ko ma- 
savo greituoju automobi- ' žas vyrukas atėjo. Tasai atsakė 
lium Utah valstijos lygumo-! nedrąsiai. kad jis nieko, o nie- 
se padarė 300 mylių į va- ko nežinąs kame dalykas. Ra- 
landą. gienė. vaikučio motina, su šypsą

7 rūgs.—Prezidentas Roo- veide pradėjo pasakoti: Penas 
seveltas paskelbė, kad jo gydytojau, mes ne dantis taisyt 
valdžia nesikiš daugiau Į atėjova, bet kad galėtumėte 
kapitalistų biznio reikalus, klausimą išspręsti, būtent, ar

8 rūgs. — Nušautas Loui- mano vaikučiui neatsilieps tas 
sianos diktatorius Huey nykštuko čiulpimas?
Long. Daktaras: “Ar dar jis neat-

10 i"UgS.—Nacių valdžia prato nuo to blogo Įpročio?”
Vokietijoj uždraudė žvdu -----------------------1.. —_ :_1 :vamains įaiinyn viesasias 
mokyklas.

14 rūgs. — Viduižemic 
Juroj Anglija sukoncentra
vo savo karo laivyną prieš 
Italiią.

8 lakpr. — Anglijos avia
torius Kingsfordsmith išlė
kė iš Anglijos į Australiją 
ir dingo be jokios žinios. 
Manoma, kad jis nukrito 
jūron ir žuvo.15 rūgs _ Vokietiia iš- n lapkr._Itaiija iš.

leido įstatymą. draudžiant} R- Denkįaqdešimčiai valstv ne-Home cn . penKiasaesimciai \ai?t\-
bių protestą dėl nutarimo

mų nepildymo.
3 birželio —Potviniai va

karinėse valstijose prarijo 
200 gyvybių, pridarė $25,- 
000,000 nuostolių.

7 birž e 1 i o. — Ramsay 
Macdonalcas išstumtas iš 
Anglijos premjero vietos, 
kurią užėmė Baldv.inas.

8 birželio. — Bostone nu
žudyti elektros kėdėj 3 jau
ni žvdukai. Faberis ir du 
broliai Mikėnai, kurie plės
dami Needhamo banką nu
šovė du policmanu.

26 birželio. — Mass. gu
bernatorius Curley pasirašė 
bilių. kuriuo įvedama moky
tojams tikimybės prie
saika.”

LIEPOS.
4 liepos—Etiopija prašė 

Jungtinių Valstijų užtarimo 
prieš Italijos puolimą.

6 liepos. — Prezidentas 
Rooseveltas pasirašė Wag- 
nerio įsta.mą darbininkų 
ir darbdavių santikiams 
tvarkyti.

7 liepos. — New Yorko 
valstijoj di lelis potvinis, 40 
žmonių prigėrė, 3,000 liko 
be pastogė> ir nuostolių pri
daryta ap $15,000,000. Tą 
pačią diena Kinijoj, Huna- 
no provincijoj, pakilusi Yu- 
eno upė iš įriovė tvenkinius 
ir paskan 'no 10,000 žmo
nių.

13 liepos. — Washinerto- 
ne pasirašyta Jungtinių Val
stijų ir Sovietų Rusijos pre
kybos sutartis.

25 liepos. — Anglija už
draudė siusti ginklus ir amu
niciją Italijon ir Etiopijon.

RUGPIUTIS.
13 rugpiučio. — Tvenkiniui 
išgriuvus, Italijoj prigėrė 
600 žmonių.

14 rugpiučio. — Jungti
nėse Valstijose priimta so-

nežvdams tuoktis su žydais.
21 rūgs.—Feliksas Vait

kus, Amerikos lietuvių la
kūnas, perskrido Atlantą.

SPALIS.
3 spalio.—Tautų Lyga pa

reiškė, kad Etiopijoj jau 
prasidėjo karas (jį pradėjo 
Italija).

3 spalio.— Harvardo uni
versiteto profesoriai atsisa
kė duoti privalomą “ištiki
mybės priesaiką.”

5 spalio. — Prezidentas 
Rooseveltas atšaukė apsau
gą tiems Amerikos pilie
čiams. kurie keliaus kariau
jančių šalių laivais.

6 spalio.—Italai paėmė 
Etiopijos miestą Aduvą.

7 spalio. — Wvomingo 
valstijoi lėktuvas sudužo į 
kalną. Žuvo 12 žmonių.

10 spalio.—Graikijoj nu
tarta panaikinti respubliką.

11 sausio. — Graikija pa
kvietė išvytąjį karalių Jurgį 
grįžti atgal ant sosto.

11 spalio. — Tautų Lyga 
nutarė bausti Italiją ekono
minėmis priemonėmis dėl 
Etiopijos užpuolimo.

19 spalio. — Tautų Lyga 
paskelbė boikotą Italijos 
gaminiams.

20 spalio. — Anglijoj mi
rė 72 metu amžiaus susilau
kęs Arthur Henderson, rim
tas darbiečių vadas ir stam
bus valstvbės asmuo.

24 spalio. — Miškų gais
rai Pacifiko prakrašty (J. 
Valstijose) padarė $8,000,- 
000 nuostolių.

27 spalio. — Uraganai ir 
potviniai Haiti saloje sunai
kino 2,000 gyvybių.

LAPKRITIS.
1 lapkričio. — Visoj Nau

joj Anglijoj buvo jaučiamas 
žemės drebėjimas.

5 lankr.—Uragano nuos
toliai Floridoj apskaičiuoti 
į $3,000,000. *

boikotuoti jos gaminius.
15 lapkr. — Parlamento 

rinkimai Anglijoj davė di
delių laimėjimų socialisti
nei Darbo Partijai, tačiau 
negana, kad galėtų paimti 
valdžią į savo rankas. Val
džioj pasiliko da konserva
torių partija.

15 lapkričio. — Oficialiai 
pradėjo veikti nepriklauso
ma Filipinų valstybė su pre
zidentu Manueliu Quezonu 
priešaky.

17 lapkr. — Prezidentas 
Rooseveltas atsakė Romos 
kataliku klerikalams, kad 
šios šalies valdžia Į viduji
nius Meksikos reikalus ne
sikiš. (Klerikalai reikalavo, 
kad Washingtonas padėtų 
popiežiaus agentams nuver
sti Meksikos valdžią ir grą
žinti kunigams dvarus.)

25. lapkr. — Brazilijoje 
prasidėjo kairiųjų elementu 
sukilimas. Valdžia paskelbė 
visoj šaly karo stovi ir i ke
lias dienas revoliucija buvo 
numalšinta.

GRUODIS.
6 gruodžio.—Italų orlai

viai bombardavo Etiopijos 
karaliaus stovyklą, norėda
mi jį užmušti.

14 gruodžio. — Rezigna
vo Čekoslovakijos preziden
tas Masaryk. Jo vieton iš
rinktas Beneš.

19 gruodžio.—Tautų Ly
ga atmetė anglų francuzu 
pasiulvtą taikos planą, ku
riuo didesnė Etiopijos dalis 
butų atiduota Italijai.

20 Gruodžio. — Francuzi 
ja, Turkija, Graikija ir Ju
goslavija pasižadėjo iš vie
no veikti prieš Italiją, jeigu 
ši užpultų bet kurią šalį.

22 gruodžio. — Anglijos 
užsienio reikalų ministe- 
rium paskirtas Anthony 
Eden, vieton rezignavusio 
Hoare’o.

Liūdni Nauji Metai 
Maineriams.

Forest City kasykk. užda
ryta ir užleista vandeniu.
Forest City. Pa.—Liūdni 

'buvo Nauji Metai š o mies
telio gyventojams, nas Pitts- 
ton Company čia atleido 
600 angliakasių iš darbo, 
iškėlė iš kasyklos pumpas 
ir kitas mašinas, ir užleido 
kasykla vandeniu. Čia gy
vena daug lietuvių anglia
kasių, ir visi dabar pasilie
ka su savo šeimynemis be 
darbo. Ienas Kazakevičius, 
kuris dabar eina susirgusio 
“burd žiaus” (majero) pa
reigas. kartu su unijos virši
ninkais ir vietos biznieriais 
buvo pasišaukę Pittstono 
kcmpaniios generalini ma- 
nadžerį Connolly ir mėgino 
iam įkalbėti, kad rors per 
žiema leistų angliakasiams 
dirbti. Bet nieko iš to neiš
ėjo. Kapitalistinės kompa
nijos tikslas yra daryti pel
ną. Darbininkų reilalai jai 
nerupi. Ji neranda srvo ang
lims rinkos, ir kasyklą už
daro. ;

Dabar susidarė iš vado
vaujamų piliečių komitetas, 
kuris rūpinsis gauti vietos 
žmonėms darbo parsikvie- 
čiant kitokios pramonės į- 
moniu. Šitan komit< tan Įei
na kongresmanas Fietrich, 
senatorius Gelder, vietos 
valdininkai, unijos vadai ir 
mokyklų perdėtin s. Jie 
kvies čionai iš kitu miestų 
fabrikus.

Angliakasio Sūnūs.

PRANAŠAUJA AŠTRIĄ 
RINKIMŲ KO^Ą.

Anglų rašytojas Hugh 
Walpole, kuris dal ar vieši 
Amerikoje, pranaša įja, kad 
šiais 1936 metais tarp re
publikonų ir demok atu bu
sianti labai aštri rinkimų 
kova.

o
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Įvairios Žinios.
Jaunųjų Sportas Ant Ledo. TURTINGI AUSIS ŽMO

GUS PASAULY.
Turtingiausis žmogus pa

sauly yra ne Amerikos For
das ar Melonas, bet Indijos 
Hyderabado kunigaikštis, 
nizamu tenai vadinamas. 
Šiomis dienomis sukanka 
25 metai, kaip nizamas yra 
vedęs, todėl pažymėti tas 
sukaktuves jis liepė pasker
sti 1,000 jaučių, 10,000 avių 
ir pavaišinti žmones. Jis tu
ri 14,000,000 valdinių, ku
rie gyvena beveik nuogi ir 
visuomet alkani, o jis neži
no savo turtams galo. Sako
ma, kad jo metinės pajamos 
siekiančios 350,000,000. Jis 
turi 50 palocių, kurie pasta
tyti iš balto marmuro, o iš- 

_______________________  murvtuose požemiuose ly-
Butan bilių reikalaudamas, T-
kad šitą “šiaudini balsavi- t^.OOO. Jo deimantai ir ki-
mą” Kongresas ištinu. Jisit,)kl.e
sako, kad šitokie “balsavi-j™1 Į.$2»000,000,000. Jis va- 

[mai” yra žalingi, nes jie turiįžinėjasi auksinėse kaneto- 
didelės psichologinės inta- se.

ir gali nu-

SPROG1MAS UŽMUŠĖ 
4 ŽMONES.

Buffalo mieste, Ne\v Yor-

NUPIGINTOS KNYGOS.
2 knygos apdarytos į vieną, 226 

puslapiai, kaina $1.00. Yra $6 naujos 
dainos ir 56 senoviškų dainų. Kas 

ko valstijoj, keturių aukštų PrisiV* vieną dolerį, tam prisiųsiu
™,7 :....1.7 minėtą knygą ir pridėsiu Spėjimaigyvenamam name į\\ko Laimės ir Planetos už 20c. Apie Či-

sprogimas, kuris visai suar- <<>««« n*. Arba Kazyros už 25c.,
dė namą ir užmušė 4 gyven- abi dainų
tojus. knygeles po 56 dainas kočna, bet
_____________________________________vienoje knygoje, ir popieros virie-

! liais, už 50c.

Reikalinga Tuojaus Rašykite adresą sekančiai:
P- MIKALAUSKAS.

248 W. Fuurth St.. So. Boston. Mass

KELEIVIS, SO. BOSTON

Trys čiuožikės, Katherine Durbrow. Ardell Klos s ir Audrey 
Peppe. rodo savo “stuntus” ant ledo, Madison Garden čiuožyk
loj, New Yorke.

Vokiečių Špionažas 
Anglijoje.

Vokie č i ų “žurnalisto”
Horso apkaltinimas špiona
že ir areštas laikomas di
džiausiu anglų slaptosios 
policijos laimėjimu.

Ši Įdomi istorija praside
da nuo birželio mėnesio ka
raliaus jubilėjaus iškilmių.

Anglų slaptoji policija 
numatė, kad kartu su turis
tų būriais i Anglijos terito
riją gali pakliūti užsienio 
šnipai.

Vis dėlto, nors ir buvo į- 
vesta speciali griežta kont 
i
Įtartinų žmonių grupei pasi
sekė Įsišmugeliuot Į Angliją.

Anglų saugumo policija 
susigriebė, bet jau buvo vė
lu: sunku buvo išgaudyti po 
vieną gerai užsimaskavu
sius šnipus, spėjusius trum
pu laiku atlikti didelį kons
piracini darbą. I kiti nemėgsta dirbti darboJ kasvkin inžirde^Tiis A7dre'vIskUnuų metu , AngUj,^, labai palinkę prie viso^T ^“audos ari 

kių geseftų. Toliau, ir vieni stovams kaikurių paaiškini- 
, . t ^u|ir kiti gyveno iki šiol be tė- mų apie darbininkų gyveni-

suimta, bet jų trumpo'darbo kynės, bastydamiesi po visą mą Sovietuose.
£7£uAng lJa‘ la‘ P^lį, tačiau išlaikė savoj «Per du pastaruoju metu

Pavyzdžiui, didžiojo “iu- ^u^netT^voTaf- RuS‘j°S daZbinin.kli S™™’ 
hilėjinio” anglų flotilijosl ta"to?Lmas paeerejo apie 200 nuo- 
parado metu vokiečių agen-

vimą tarp savo skaitytojų, 
atsiklausdamas jų, ar jie 
pritaria Roosevelto “nauja
jai tvarkai” (new deal), ar 
ne. Didžiuma atsakė, kad 
nepritaria. Ir “Literary Di
gest” tai paskelbė viešai.

ČIGONAI ESĄ ŽYDŲ
TAUTOS ATSKALA.

Nesenai Anglijos čigonas 
Smith laikė misijas Bos
tone. Per tas misijas jis pa
aiškino, iš kur yra kilusi či
gonų tauta. Jo manymu, jie 
esą žydų atskala, būtent, 
kilę iš tos žydų gentės, kuri 
buvo patekus Egipto farao- 

. nų nelaisvėn ir paskui bėg-
rolė visuose anglų uostuose, j dama iš tos nelaisvės dingo 

[tyruose. Dėl to anglai ir va 
dina čigonus “džvpsi,” kas] 
rišasi su anglišku vardu i

Darbininkų Būkle 
Rusijoj Pagerėjo 

200 Nuošimčių.
Egiptui. Kad čigonai ištik-1 Kazokai irgi mokinasi nau- i.ft~ vicnnmpnpi 
[rujų gali būt kilę iŠ žydų, dingą darbą dirbti. kos visuomene, 

tai verčia manyti ir jų veido j šiomis dienomis
panašumas ir kitos .vpaty-'^j^ atvažiavo Bostonan 3
kiti nemėesta dirbti darbo. v.f,-,-i-i,č PAJIEŠKOJIMAI

atvyko 150 šnipų vokiečių. 
Nors didesnė jų dalis jau I

tai padarė visų karo eskad
rų laivų keliatą šimtų nuo
traukų.

Be to, jiems pasisekė su
žinoti slaptą signalizacijos 
abėcėlę, kurios pagalba 
aviacija susižinodavo su po
vandeniniais laivais.

Anglų karo aviacijoj, pa 
lyginti, visai nesenai ivesti

1 kreipti visos šalies rinkimus 
Į savo pusę.

Noriu susirašyti su avo draugai.- 
ir pažystamais, kurie gyvena Rytinė
se valstijose — Mas.-, ir Conn. arba 
kitose vietose. Kui: iš Lietuvos pa- 
ina nuo Kalvarijo- iš sekančiu kai

mų: Egiabalių, >;■ r s upių . Jurgeže- 
rių ir iš kitų art. : ■ - apylinkės. Pra
šau atsišaukti seka: iu adresu: (2)

JUOZAS ZUBAYIČIA
R. 1, Box 145, Monterey, Ind.

BUČERNĖ IR GROSERNĖ 
PARSIDUODA.

Lawrence, Lietuvių apielinkėje, 
Bizni- gerai išdirbtas. Parduodu pi
giai. nes turiu kitą biznį. Patys žino
te iš laikraščių, kad Lawrence fabri
kai dirba 3 atmainoms, tai ir biz
niams gerai. Storas randasi ant kam
po \Valnut ir Myrtle street. Kreipki
tės pas J. K.. <3)

127 Myrtle Street. Laureate. Mass.

styoes turėjusios, senai jau šimčių,” jis sako, “tačiau 
išnyko. -Amerikos darbininkų gyve-

Ant pat galo misijonie-(nimo jis da nepasiekė. Jis
rius pavartojo ir demagogi
jos. Girdi, Amerika yra ge-

dabar gal prilygsta Euro 
pos šalių darbininkų gyve-

n a u si a pasauly šalis, ir nimui.
“kam nepatinka Amerikos “Bet Rusijos darbininkas
vėliava, tegul tas važiuoja 
tenai, iš kur atvažiavęs.” 
Tas, žinoma, buvo taikoma 
i patriotų širdis, kad jie 
daugiau jam pinigų duotų

nauji aparatai bomboms is|už toki čigonišką patriotiz 
lėktuvų mėtyti.

Ir čia vokiečiu agentai
vikriai prisisuko: iki šiol dal^j-y 
neišaiškintu budu jiems pa- jjsaį 
sisekė gauti šių
braižinių kopijas.

Braižinių originalai buvo
saugojami visai patikimoj 
vietoj ir jų nei vienai minu
tei nebuvo pasigesta.

Todėl anglų karo vado
vybė buvo nepaprastai su
jaudinta sužinojusi, kad pa
skutiniu laiku 550 vokiečių 
lėktuvų aprūpinti nukopi
juotais Anglijoje aparatais.

Ypač vokiečiai domėjosi, 
kokias priemones turi ang
lai prieš nuodingas dujas.

mą.
ų Bet vietomis jis pasakė ir 

dalykų. Pavyzdžiui, 
pažymėjo, kad tie 

aparatų J.2monės, kurie nuėję bažny
čion labai karštai meldžia
si, parėję namo daugiausia 
u savo šeimynomis mušasi 

ir žiauriai mažus savo vai
kučius terorizuoja; todėl 
paaugę vaikai tokių tėvų 
neapkenčia ir prie pirmos
progos bėga iš namų.

Jis taipgi davė vėjo ir
toms turčių moterims, ku
rios šeimynų neaugina, bet 
šuniukus vedžiojasi ir kve
piančiose maudynėse juos 
maudo, kuomet tūkstančiai

Berlynui buvo pranešta nelaimjngų našlaičių gyve-
visu priešdujinių kaukiu su
dėtis, kurios karui užėjus J apleisti 
turėjo būti išdalintos krašto 
gyventojams.

Ir. žinoma, čia nieko ne
laukiant buvo pakeista nuo 
dingu dujų sudėti

Tokiu budu

na didžiausiam varge, visų

SKRYBĖLIŲ MIESTAS 
NETURI VANDENS.

Connecticut valstijoj yra 
visa Angii-pagarsėjęs skrybėlių pra-

turi tam tikrų privilegijų, 
kurių neturi kitų šalių dar
bo žmonės. Rusai turi teisę 
kritikuoti savo ‘bosą.’ Jis 
kas mėnesį turi duoti jiems 
raportą ir parodyti, ką jis 
yra padaręs jų g 
pagerinimui. Jeigu jo pra
nešimas jiems neišrodo ge
ras, tai jie gali jį kritikuot.

Toliau inž. Meyer prane
ša, kad dabar Rusijoj jau 
pradeda mokintis naudingo 
darbo ir kazokai, kurie pir
ma buvo tik klajokliai ir 
kariai

Tas miestelis, kur tarnau
ja inž. Meyer, randasi auto
nominėj kazokų respubii 
koje, Kazakistane, Sibiro 
pietuose, ir apgyventas be
veik vienų kazokų, kurie 
dirba cinko kasyklose. Jie 
esą geri darbininkai ir grei 
tai išmokstą darbo. Tik bė
da esanti, kad priimdami 
rusų civilizaciją, iie kartu 
priima ir blogus rusų papra 
čius. Pirma jie buvo maho- 

imetonai ir svaiginamų gėri- 
’rimų negerdavę, o dabar 
■maukia rusišką vodką apsi- 
laižvdami.

“Rusijoj yra daug pagir
tinų dalykų, bet yra ir peik 
tinų,” sako inž. Meyer. Ge- 
riausis dalvkas vra tai, kad

Enne Stonkiutč. pajieškau save 
brolio Niek Stonkaus, jau daugiau? 
kaip 12 metų kaip -zir.au ar ji- aky
vas. Jei gyvas m. ia- brolį, prašau 
atišaukti. nes aš turiu svarbu dalyką. 
Ar jei kas žinot, meldžiu pranešti 
ant šio antrašo, uš ką busiu dėkinga 
Jis išvažiavo į M: . -rsville, Pa.

Miss Anna S:ar.kiutė <2)
2522 Salmon st., Philaaeiphia, Pa

Pajieškau pusseserių BLUDŽIU- 
KIŲ Agotos ir Marė-, po vyrais pra
vardžių nežinau. Azotą seniau gyve
na Shenandoah, Pa. Dabar nežinau 
kur jos randasi. Kurie žinote, mel- 
ižiu pranešt, už ką busiu labai dė
kingas. Antana- Gustaitis (2) 
412 E. 13th st, Georgetown, III.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau gyvenimui draugės, nuo

20—35 m. amžiaus, le .-kirtumo pa
žiūrų. Aš esu rimtas laisvų minčių, 
juodbruvis vaikinas. Su pirmuoju lai
šku prašau prisiųsti paveikslą, pa
reikalavus grąžinsiu. Atsakymą duo
siu kiekvienai. Daugiau žinių suteik
siu per laišką. F. G. Banka, <3) 
140 Xavier st., Sudbury. Ont. Canada

Pajieškau ap.-įvedinu i .■.įtgginos, 
nuo 21 m. iki 28 m., kuri gražiai at
rodytų ir butų protinga. As esu vai
kinas pusėtinai atrodantis. .Mergina, 
kuri mylėtų linksmai gyvent: ir turėt 
gerą vyrą, prašau atkaukti. Aš ga
liu apsigyvent Kanadoj arba U. S. A. 
Laiškus prašau rašyt lietuviškai ar
ba angliškai. . (2)

T. H. M., 115 Borden Street,
Toronto. Ont., Canada.

Noriu susipažinti su gražia mergi
na arba su jauna be vaikų našle nuo 
28 iki 36 metų: pageidiaujama kad 
mokėtų gerai angliškai kalkėti. Aš 
esu vaikinas, gerai atrodau, prasila
vinęs ir pasiturintis apie 37 metų. •

F. Fijiandermer.,
2547 W. 51 Street. Chicago. III.

SVARBI NAUJIENA DĖL
TŲ, KURIE SERGA IR 

NORI PASVEIKTL
Jeigu diegliai kankina po krutinę, 

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

i rastos. Toji gyduolė ge-ai vei
kia. Suvalnina kad ir kiečiausius vi
durius. Reguliuoja ir taiso vidurius, 
išvaro gesus, stabdo skaudėjimus po 
krutinę ir šonuose, valo kratją, stab
do galvos skaudėjimą ir galvos svai
gimą. Reguliuoja šlapumą, gelbsti 
gerai dėl inkstų ligų ir strėnų skau
dėjimo. Padaryta iš daržovių ir žolių, 
neprilyginamai gere.-nė už visas ki
tas arbatas. Ji padarys tokį darbą, 
kokio joki kita gyduolė iki šiol nepa
darė. Garantija: pinigus sugrąžinsi
me, jeigu jums nepagelbės. Be to, ji 
labai pigiai kainuoja, tikta' 25c. už 
pakelį. Penki pakeliai už 1 dolerį, ar
ba 12 pakelių už du doleriu. Pakeliai

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

DEKEN’S OINTMENT CO.,
P. O. Box 352.

HARTFORD, CONN.

Biblija Numaskuota.
YRA DARODYTA IŠ BIBLIJOS:
Kad Biblijos pareiškimai yra prie

šingi vienas kitam.
Kad Dievas gundė kariauti, žudyti 

žmones, platinti nemoralybę.
Dešimts Dievo prisakymų užtvir

tinti burtininkės Ulda.
Biblijos Dievas atnešė pagiežą, 

skurdą, neapykantą šeimoj, terorą į vidutiniško didumo. Už 25c. galit pa
sidaryt geriausių gyduolių dvi kvor
tas ir daugiau. Taipgi turiu labai ge
rų vaistų nuo Reumatizmo, Neural
gijos, Nervų-Išgasčio. Pasiunčiame 
per paštą visur. J Kanadą nasiunčia- 
me 5 pakelius už $1.25. Pinigus ma
lonėkite pasiųsti iš kalno. Adresuo
kite taip:

KAZELL’S BOT AMU AL CO., 
Botanic Druggist*

26 W. BROADU AY.
SOUTH BOSTON. MASS.

tarp žmonių ir tautų.
Iš kitų biblijų yra darodyta, kad

buvo 36 Dievo sūnus.
Katalikai pasivogė rąžančių nuo

pagonų, dabar juos vadina bedieviais. 
Ir daug kitų darodymų.

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

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

GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos reikalus. Bet 

jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako beveik viską, kas 
žmogui reikia žinoti.

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

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

jos priešdujiniu kaukių at-pone miestelis Danburv. 
sarga nuėjo niekais. ‘ Kadangi skrybėlių dirbtu- _

Visu Temzės pakraščiu P’ėse ilgai jau dirbama virs- ! revonucija“ prašalino vies- 
pagal svarbiausius ginklų *alki ir sunaudojama labai • pataVusios klasės sunuvi- 
fabrikus buvo suorganizuo-1 daug vandens, o lietaus il-Įmą. 
tos vokiečių stebėjimo sto
tys.

Policijai b.bai sunku bu
vo susekti, nes ir patys a- 
gentai vienas kito nežinojo 
ir turėjo ryšių tik su keliais

gai jau nebuvo, tai penki veneija buvo užtraukus ant 
Rusijos bada. Taigi kas da
bar yra atsiekta, tai atsiekta 
baisia kaina.”

Roosevelto šalininkams, 
matyt, tas nepatiko, nes

miesto vandens rezervuarai 
taip nuseko, kad gręsia pa- 
įvojus pasilikt visai be van
dens. Namu savininkams ir
dirbtuvių vedėjams valdžia

vokiečių agentų viršinin-Įi53^ Taupyt vandenį visais'kongresmanas Pierce perei- 
kais. Vienas- iš tu viršininku galimais budais. 'tą sąvaitę jau įnešė Atstovų
ir buvęs 
zas.

‘žurnalistas” Hor-

TYRINĖS “ŠIAUDINI” 
BALSAVIMĄ.

Amerikoje yra labai ma
doje “šiaudiniai” balsavi
mai. Juos paprastai daro 
laikraščiai. Norėdamas pa
tirti kuriuo nore klausimu 
žmonių nusistatymą, laik
raštis išsiuntinėja savo skai
tytojams paklausimą ir pra
šo atsakyti, kaip jie į duotą
jį klausimą žiuri. Tai yra 
beveik tas pats, kas Euro
poje vadinama anketa.

“Literary Digest” maga
zinas šiomis dienomis pra
vedė tokį “šiaudinį” balsa-

AŠ GERIAU

HARVARD BREWING CO.
Boston Ix»well Worcecter

Mass. Per. S-8 Mas*. Lic. M-7 Mas*. Per. S-6

NES JIS YRA VIE 
NATINIS ELIUS 
SU TIKRU PIL
NAI PAPENĖJU
SIU SKONIU.

Pasiturinti mergina nuo 22 iki 30 
metų, kuri simpatizuoja apsivesti, ir 
moka angliškai rašyti, prašau su-ipa 
žinti. Aš esu ateivis, laikas apsivesti. 
30 m. senumo, 5 p. 1" col. aukščio 
sveriu 175. plaukai šv.--a-, r..-girtuo
kli-, amatninkas, turiu du nauju 
svarbiu mokslinių išradimu. Prašau 
atrašyt laišką ir pndč; .-avo paveiks
lą. Paveiksią pareikalavus sugrąžin
siu. Gyvanašlės nerašykite.

F. HATHIS
450 C-9S st., Bridge'vatt . .Mas-.

Farmeris, pajieškau geros ga.-pa- 
dinės, suaugusios mergins arba naš
lės, bet ne su daugiau ka.p vienu vai
ku, kuri sutiktų prižiurę: >tubą. pau
kščius. teliukus, kiaul* s ir it. Su už
mokesčiu susitarsime, ga čsime daly
tis su uždarbiu pusiau jeigu susitar
sime. Per vi-ą amžių galės gyventi 
gražioje vietoje ant ukč-s. Farma ge
ra, 142 akeriai. (3)

George Debeika
Route 1. .Bainbridge. Ohio.

Reikalingas Žmogus
Už dženitorių, kuri.- mokėtų pentyt. 
Namas 15 familijų. Duodu valgi, rui
mą ir 15 dol. j mėnesi. (2)
A. PETERS. 1001 Easb-rn Park'.vay,

Brooklyn, N. Y.

TURIU BIZN! GERĄ.
DEGTINIŲ, VYNu. ALAUS.

Pajieškau partnerio r.eženoto, ku
ris turi $700 “cesh.” vienam per sun
ku. Parašykite laišką arba atvažiuo
kite. JOS. MAČIULIS. 

3363 Michigan \ve.. 
DETROIT. MI( ii.

«-)

Farma Ant Pardavimo.
175 akeriai geros kur auga

visokie derliai; 40 akerių miško, 25 
akeriai ganyklos, soda-. 5 kambarių 
narna-, ga* adžius, didi ; ha; nė, grū
dams sandėlis, 3 karves, 1 telyčia, 2 
mulai, 1 arklys, U aviu. K.aulių tvar- 
tas. 1 kiaulė. 1 paršas: 2 vištininkai 
ir 50 vištų. Traktorius, žagrė, ir kiti 
farmos įrankiai. Šių re tų komai ir 
šienas. Viskas už $2,s»'M). J mokėti 
$1/00. Turiu parduot, į su našle. ,2)

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

Ką reiškia meilė ir iš kur ji pareina?Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis? 
Ką reiškia “pirmosios nakties teise,” kuria seniau naudojosi kunigaiir dvarponiai?
Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta jaunosios šiėbė? Jaunosios švdras? Ryžiu barstymas jauniems ant galvy? ‘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.” f
Arba Gimdymo Kontrolės Klausimas. Turėt ar neturėt vaiky? Tai o- piatesis kiekvienos šeimynos klausimas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia patiekia įdomiu informacijy.
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 vaiky, 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- lizaciją ir žmoniy veislės pagerinimą.Kas reikia žinoti, kad vaikai buty sveiki ir gražus? Kaip turi užsilaikyti nėščia moteris? Kaip reikia auginti kūdikį?Moteries anatomija ir fiziologija.Kodėl kunigams turėtu būt 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 į veidą? Ar kenkia tas paprotys s\eikatai?I visus šiuos klausimus “Teisingas Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko neslėpdamas.Knyga graži. 223 puslapiu, 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 
Wcllso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o ‘ Ci
vilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evoliucija,” L. H. Morgano ‘ Se
novės Draugija,” Cloddo “Pirmykščio žmogaus Istorija,” Prof. Augusto Fo- 
relio “Lytiškas Klausimas,” Lilianos Eiehner “Žmonijos Papročiai,” D-ro G; .tęs 
“Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Supirkti visas šitas knygas ir perskaityti 
reikėtų daug pinigo ir laiko. Bet “Teisingas Patarėjas” paduoda jas sutrai koj 
ir kaštuoja tik $2. Knyga gražiai apdaryta, viršeliai papuošti aukso raidė: nis. 
Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose.

Užsis&kykit “Teisingų Patarėjų”. Kaina $2.

KELEIVIS
253 Broadvvay, South Boston, Mas .
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AR BUS AZIJOS RYTUOSE KARAS? palyginti nedidelis, bet gud- Į 
rus japonas doro ja išseku-į 
sios gyvybės milžiną ir ji' 

Tuo metu, kai visų akys lybės dabar užimtos vietos' sudoros taip, kaip jam rei-į 
nukreiptos j Italijos Abisi-»rūpesčiais. Tokio momento kės. Žinoma, didžiulė kinų' 
nijos karą, Azijos rytuose!neišnaudojus praleisti ne-,tauta dar eali pajudinti že-'
vystosi daug reikšmingesni 
įvykiai. Afrikoj italai Kėsi
nasi tik i 10 milionu abisinų, 
o Azijos rytuose japonai tie
sia savo ranką j 400 milionu liuciją.

galima.
Štai šitos trys svarbiau

sios priežastys ir skatina Ja- 
piniją vykdyti istorinę revo-

mę, bet kol ji tai padarys, 
istorija turės dar palaukti.

“L. U.” V-as.

Humoristika
GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 

KNYGYNE.

kiniečių tautą. Maža to —
• aponija kėsinasi išvyti iš 
Ivinijos Angliją, Ameriką ir 
Sovietų Sąjungą — pirmą
sias dvi daugiau kaip eko- 
jiominius veiksnius, pasku
tiniąją, kaip politinį veiks
nį. Bendrai, Japonija kėsi
nasi į teises, garbę ii- ekono
minius interesus tokių vals
tybių, kurios visumoje glo- 
l>oja kur kas daugiau kaip 
miliardą žmonių, kur kas 
daugiau kaip pusę visos 
žmonijos. Ir kai lyginti Af- 
likos įvykius ir Rytų Azijos 
įvykius, tai pastaruosiuose 
matai kažkokio gilaus tra
gizmo. 10 milionu abisinų 
j^inasi, kaujasi, jei ne šau
tuvais, tai bent ietimis, dur- 
klais, peiliais. Keturių šim
tų milionu kiniškasis milži
nas nei kumštės neįstengia 
parodyti. Italai kėsinasi į 
beveik neapgyventus kalny
nus, o Japonija Mandžuko 
pavidalu jau atplėšė nuo Ki
nijos 50 milionu žmonių gy
venamus neaprėpiamus, 
gamtos turtų kupinus plo
tus, ir dabar iš Čaharo, Ho- 
pei, Šuijuano, Šansi, Džeho- 
lo ir Šantungo provincijų li
pina kažkoluą autonominę 
ar nepriklausomą šiaurės 
Kiniją ir tuo budu dar kė
sinasi paimti savo globon 
100 milionu žmonių gyve
namas sritis. Italams pritai
kytas (musų nuomone tei 
singai) Tautų Sąjungos sta
tutas, jos žygiui pasiprieši
no 50 valstybių, o prieš Ja
poniją tuo tarpu ir rūstaus 
žodžio niekas netaria. Šitų
* rumpų sugretinimų užten
ka, kad Afrikos įvykius* pa
lyginti su Rytų Azijos įvy
kiais, galėtume pavadinti 
lik menini atsitikimėliu.

Japonų veržimasis į Azi
jos žemyną visai supranta 
:nas. Sparčiai kulturėjanti, 
sparčiai auganti tauta jau 
•ienai nebeišsitenka savo sa 
ose. Jau prieš trisdešimt 

metų, kaip Japonija, gali
ma sakyt, tik pradėjo ly
giuotis į vakarų pasaulio ci
vilizaciją, kai jos emigraci- 
; ai dar nebuvo užkirstas 
kelias nei į Amerikos žemy
ną, nei į Didžiojo vande
nyno salas, ji jau žengė pir
mąjį žingsnį per jurą ir lai
mėjo Rusų Port Arthurą. 
?910 metais ii žengė dar di
desnį žingsnį ir užėmė Ko
rėją. 1914 metais paėmė iš 
Vokiečių Čingtau, o 1932 ji 
atplėšė nuo Kinijos visą 
Mandžuriją ir sukurė sava- 
lankišką. bet japonų valdo
mą Mandžuko.

Atrodo, kad, užėmus že
myne tokius plotus, Japoni
ja jau galėtų pasitenkinti, 
nes ir kolonizacijai plotų 
pakankamai turi ir visokių 
gamtos dovanų neaprėpia
mus lobius pasiėmė. Bet ji ir 
toliau eina. Kodėl? Čia ga
lime apsistoti tik ties svar
biausiomis priežastimis.

1. Japonijos pramonė jau 
tiek išsiplėtojo ir tiek ji turi 
žaliavos šaltinių, kad jai 
reikia naujų vartotojų, o jų 
kaip tik pakankamai yra 
Kinijoj.

2. Kinija—vargo kraštas, 
puikiausia dirva komuniz
mui. Turėdama po šonu to
kią kaimynę, kaip Sovietų 
Sąjungą, Kinija labai greit 
gali tapti antra ja milžiniška 
Sovietų Sąjunga. Tokios dvi 
Sąjungos, aišku, Japonijai 
labai pavojingos. Todėl jai 
ir reikia neatidėliojant pa
imti Kiniją į savo rankas ir 
i žkirsti kelią komunizmo 
plitimui.

3. Savo uždaviniams siek
ti Japonija dabar turi labai 
patogų momentą, nes visos 
pavojingos jai Europos ga

iš Pietų Amerikos.
Anglijai ir Amerikai ja- 

>onų žygiavimo į Kiniją pa
vojus aiškus. Jis joms ir 
kaudžiausias, nes pirmiau

sia kerta per jų kišenę. Ki
nijoj sudėti Anglijos ir A- 
nerikos milžiniški kapita- 
ai, Kinijoj sutelpa begalės 
ių prekių, iš Kinijos jos 
<auna didžiulius pelnus. Jei 
aponai Kinijoj įsivyrauja, 
ai jie suduoda Amerikai, oi Buvo taiP,: .

Brazilijoj lietuvis peršovė 
savo žmoną ir jos meilužį.
Šiomis dienomis Sao Pau- 

io mieste, Brazilijoj, įvyko 
kruvina tragedija lietuvių 
arpe. Vladas Sejonas per

šovė savo žmoną Konstan
ciją ir jos meiluži Albiną 
Paulikonį, kuris tuoj mirė.

•pac Anglijai milžinišką 
ekonominį smūgį ir ne men
kesnį politinį.

Sovietų Sąjunga ekono- 
ninių interesų Kinijoj tuc 
arpu maža teturi. Daug 
varbesni jai politinės įta
kos interesai. Kantonas 
(Pietų Kinija) jau senai pu
sėtinai raudonas, o ryšy su 
paskutiniais įvykiais raudo
nija ir Kankinas (Vidurinė 
Kinija). Juk štai paskuti- 
įiame Kuomintango kong
rese buvo mestas karštas pa- 
riotizmo šūkis. Bet to pat- 
iotizmo pagrindan deda- 
na visų partijų vienybė, ne- 
šskiriant ir komunistų. Yra 
žinių, kad Čankaišekas net 
susilpninęs represijas prieš 
komunistus. Taigi Sovietų 
Sąjungos politiniai intere
sai Kinijos viduje turi rimtą 
pagrindą.

Bet didžiausias Sovietų 
Sąjungai pavojus iš japonų 
sigalėjimo Kinijoj, tai pa
bojus jos sienoms. Iš vienos 
iusės janonai gali pašalinti 
Sovietų įtaką Mongolijai ir 
š čia grasinti pabaikalio 
sritims; iš kitos pusės įsiga-
CJY vorknnoi jajTviiai vargu pakęs
Sovietų Sąjungos Paamurio 
škyšulį su Vladivostoku. 
Taigi japonų galutinis įsi
galėjimas tiesioginiai grąso 
Sov^tų teritorijos neliečia
mybei.

Ir vis dėlto, tokių pavojų 
akivaizdoje, nei pati Kini
ja, nei Anglija su Amerika, 
nei Sovietų Sąjunga nerodo 
japonų pasikėsinimui jokio 
reikšmingesnio pasiprieši
nimo. Žinoma, rimtas pasi- 
oriešinimas reikštų karą, to
dėl apie jo galimumus ir 
cenka kalbėti. Tenka svars- 
yti spėliojimus, ar gali da
bar kilti Rytų Azijoj karas?

Apie Kinijos išgales atsi
spirti ginklu japonams ne- 
;enka ir kalbėti, nes visi 
?same buvę liudininkai to, 
kaip pora ar trys japonų di- 
zizijos daro Kinijos terito- 
•ijoj ką tik nori. Taigi iš čia 
karui kilti pavojaus beveik 
įėra. Iš šalies žiūrint, da
bartinei Kinijai nėra ko ir 
priešintis. Ar jai ne vis tiek, 
:<as ją eksploatuoja — ang
lai, amerikiečiai ar japonai, 
ieigu ji pati nesugeba kaip 
savarankiška tauta susitvar
kyti.

Amerika ir Anglija, taip 
pat aišku, su Japonija nega
li kariauti ir nekariaus. Jos 
gal suras galimumų šiaip re
presijomis Japoniją paspau
sti, bet tai dar ateities daly
kas. O pagaliau, gal dar ir 
geruoju susitaikys. Japoni
jos įtakai teks šiaurės Kini- 
ia, o Anglijai—Pietų Kini
ja. Biznieriškai skaitant, tu
rėtų abiem užtekti ir, tur 
but. užteks.

Tikra reali jėga. kuri ga
lėtų su Japonija susispirti— 
tai Sovietų Sąjunga. Tačiau 
šiuo metu ii dar nėra tokia 
stipri, kad galėtų rizikuoti 
karu. Be to. Sovietų Sąjun
ga. reikia tikėti, nuoširdžiai 
laikosi nepuolimo politikos. 
Kadangi japonai ios tiesio
giniai nepuola, tai ir ji ne
puls. Iš viso to aišku, kad 
dabartiniu metu Rytų Azi
joj karo laukti netenka. Ten 
tik vystosi istorijoj neran
damo pavyzdžio įvykiai —

Vladas Sejonas gyveno 
su savo Konstancija ir augl
io vaiką, kuris buvo jau 8 
metų. Syki Sejonas susirgo 
ir buvo išvežtas ligoninėn.

Gulėdamas ligoninėj jis 
užinojo iš draugų, kurie at

eidavo jį lankyti, kad jo 
„mona Konstancija blogai 
avė veda, kad pas ją lanko

si tūlas Albinas Paulikonis 
25 metų amžiaus vyras. Vė- 
iau Vladas sužinojo, kad 

io žmona nusisamdžiusi ki- 
cOj vietoj kambarį ir gyve- 
lanti su Pauiikoniu. Iš ligo
ninės sugrįžęs į namus, žmo
nos ir savo geresnių rūbų ir 
pinigų neberado. Žmona 
gyveno prie tos pačios gat
vės. Taip pat prie savęs tu
rėjo ir sūnų. Kuomet pas 
Konstanciją užeidavo A. 
Paulikonis, tai vaikas būda
vo išstumiamas gatvėn ir 
klaidžiodavo naktimis gat
vėje bei eidavo pas tėvą 
nakvoti. Taip buvo ir pas
kutiniu sykiu, šeštadienio 
vakare atėjo pas Konstan
ciją Paulikonis. Vaiką gi 
motina tuojaus išvarė iš 
Kambario ir su meilužiu lei
do laiką. Vaikas paklai
džiojęs gatvėje, kaimynų 
buvo nuvestas pas tėvą be
veik vidurnakti, šitas daly
kas labai paveikė Vladą Se- 
joną. Sekmadienio rytą at
sikėlė jis apie 6 vai. ir nuėjo 
desiog pas žmoną. Prasida
ręs duris, pamatė ją gulin
čią lovoje su Pauiikoniu. 
Tuomet Vladas nubėgo na
mo, pasiėmė revolverį ir vėl 
pribuvo pas žmoną. Įėjęs į 
kambarį, tuojaus paleido Į 
žmoną tris šuvius. sunkiai 
ją sužeisdamas. Paulikonis 
gi šoko ant Sejono, ir gavo 
kulką Į vidurius. Paulikonis

KURIASI LABA! RIMTA 
IŠTAIGA.

Už nuopelnus musu tautai vi
siems bus duodami medaliai.
Per Naujuosius Metus Bos

tone buvo istorinis momentas. 
Susirinko visu sroviu vadai ir 
skelbia šitokią rezoliuciją:

Kadangi musų tauta sparčiai į 
kjla ir dažnai atsiranda rimtų 
veikėjų, kurių nuopelnus būti-• 
nai reikia atžymėti: bet

i

Kadangi jo ekscelencija mu-! 
ų tautos vadas Untuonas ne

spėja visiems užsitarnavusiems 
vyrams medalius išsiuntinėti, 
todėl

, I
Tebūnie nutarta:
Tuojau įsteigti Bostone bent • 

dviejų ordinų medalius, būtent,'
Asilo Išminties Ordiną 

ir
Tautiškų Vyžų ir Dryžų 

Keiniu Ordiną.
Pirmo ordino medaliai, su il

gaausio vaizdu, bus duodami vi
sų srovių veikėjams su dideliai 
stipriais nugarkauliais, o ypa
tingai gerb. Romos katalikų 
klebonams, kurie tik pasižymės 
skaisčiai šviečiančia Dvasios 
šventos išmintimi.

Gi antro ordino medaliai bus 
skiriami tiktai tautiškai nusi
teikusiems musų veikėjams, to
kiems kaip “Dirvos.” “Vieny
bės” ir “Sandaros” redakto
riai, “Sargybos Komiteto” na
riai ir kiti šimtaprocentiniai lie
tuvybės gynėjai.

čigonas apie kumeles.
Užkurkit tą laužą. Suduokit į bubną.Te mergos pašoka Musų kašubną.Mėnulis pritemo, šunes neloja,Geras čigonas Kumelę nujoja.Vargas, oi vargas, čigonams čia butų,Jeigu pasauly Kumelių nebūtų.Dar malkų į laužą.Dar sykį i bubną.Te mergos pašoka Musų kašubną!

GERAS RECEPTAS.

“Ar nežinai, kas butų gera skilviui ?”“Aš ne daktaras, ale galiu pasakyt, kad paintė snapso ir svaras kilbasų su raugintais kopūstais yra geras dalykas.”
REIKALINGIAUSIS IŠRA

DIMAS.
Jo ekselencija C. Cemkus 

prirašė “Lietuves Ūkininke” vi 
aiš-

Žodynas lietuviškai angliškos ir ark
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A

Laks. Abi daljs vienoje knygoje.
Psl. 1274 Gražų - tvirti apdaru: $16 00

Lengvas Budas Išnokti Anglįšksi.-- 
Rankias reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimu Si knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali grerai išm . t kalbėt anglis
tai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
net čieli ^akiniai, į dar
bo jieškant, važiuojant kar nors, nu
ėjus krautuvėn. pas daktaro pas bar- 
ydaskutj, pas kriaučių ii- tt Su fone
tiška ištarimu ir g-.-.matika. Antra
padidinta ir pagerinta laida. Šutais}
St. Michelsonas. Pusi. 05...............33c.
Etnologija arba istorija apie žemės 

tautas. Pagal Dr. H. Haberlandg, 
parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba ras s Yra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi-
rago, III. pusi 667, Gražiuose au
dimo apdaruose ............................ $4.00

Monologai ir Dėklam n ei jus. šioje kny
goj telpa daugybė naujų, labai gra

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, hureo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams,
koncertams ir ti. Antra pagerinta 
laida. Sc. Boston, 1214 m.............. 25c.

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

žiai aprašyta apie Rymų. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, III 1909, pusi. 432. Drutr.i 
apdaryta ....................................... $2.50
Inkvizicija. Parašė X. Gusev Puiki 

naudinga knyga, aprašyta katalikų 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių pateiksiu.
215 pusL Popieros apdaruose. .. $1.60

Gamtos istorija. Pagal P. Bert vertė 
Dr. A. Bacevičia. Knyga su uaėgeliu 

paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istorijų. Chi
cago, Iii. 1903, pusi 239. Gražiuo
se audimo apdaruose...................... $1.50

Materiališkas Istorijos Supratimas. 
Lapeliai iš pnrifctarisk.es filosofijos.

Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šitų knygelę. Raiba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams i.eap- 
Kainuojama. Medega imta iš Greilicho 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston,

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

paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiai3
spalvuotais gražiais žemlapiais. 
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2.50

Sveikata arba tiesus ir trumpas kelias 
į sveikatų Pamatinės žinios iš ana

tomijos, fiziologijos ir hygienos Su
taisė Dr. A. L. Graiėiunas, vničago,
III. 1911, pusi. 339. Drūtuose audi
mo audaruose...................................$2.50

švento Actano Stebuklas. Dviejų vei
kimų komedija Perstatymui reikia

10 aktorių, S vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.
Kaip Tapt: Suvienytų Valstijų Pilta

čia? Aiškiai išguldyti pilietystži į
įstatymai su reikalingais klausimai! i» 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbom : 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida .................................................... J»- 'Asmenys, gavusieji pirmo is^ puslapi, ir da neužbaigė ordino medali, bus vadinami į kindamas, kokie išradimai rei- 

Asilo išminties kavalieriais. Gi ‘ ketų da padaryti.tie, kurie užsitarnaus antrojo ordino ženklą, bus žinomi, kaip Tautikų vyžų ir dryžų kelnių kavalieriai.
Asilo medali bus galima ne-nors mirtinai pašautas gru- kas n w

mesi su Sejonu, norėdamas •
atimti iš jo revolverį. Besi-
^rumdami iš kambario išsi
vertė kieman ir Paulikonis 
ausilpęs krito be žado. Bai

Bet kam čia taip daug plepėti, kuomet iš viso mums reika lingas tikrai vienas geras išradimas—tai toks doleris, kuris išleistas vėl grįžtų atgal i kišenių.

gęs šį kruviną darbą, Sejo- 
tas nuėjo polįcijon ir pra
nešė apie įvykį. Tuojaus 
pribuvo policijos nuovadas 
’r greitosios pagelbos auto
mobilis. Vežant sužeistuo
sius ligoninėn, Paulikonis 
kelyje mirė, o Konstancija 
dar guli ligoninėje sunkiai 
sužeista. Sejonas gi po trijų 
dienų tardymo, tapo paleis- 
tas ir laukia teismo.

Apie šia tragediją papa
sakojo pats Sejonas išėjęs 
iš kalėjimo.

dryžų kelnių medalis bus nešio
jamas tiktai prie grynai tautiš
kos garderobo?. Su juo būtinai 
turės eit tautiškos vyžos ir kelies dryžos.

Tuos medalius skirs savo 
nuožiūra Sąjunga Tautai Kelti. 
Bet kandidatus i tokius kava
lierius gali rekomenduoti ir pa
šaliniai žmonės. 0 jeigu kas jau
čiasi. kad jis yra pakankamai 
užsitarnavęs toki medali gauti, 
tai gali ir pats atsišaukti.

Kiekvienas veikėjas, gavęs 
toki ordiną ir kavalieriaus titu
lą. bus paskelbtas “Keleivy,” 
kad apie tokią didenybę žinotų 
visas svietas.

Laikinoji Valdyba.

DABAR JI TURĖS LAIKO.

Kalendorius
Gatavas.

“Keleivio” Kalendorius 
1936 metams jau gatavas. 
Jis susideda iš 96 puslapių 
ir pilnas moksliškų straips
nių, statistikų, visokių pa
mokinimų ir patarimų. Gau
siai iliustruotas ir gražiai 
padarytas. Prašome užsisa
kyti tuojau. Kaina “Kelei
vio” skaitytojams 25c. Kas 
“Keleivio” neskaito, tiems 

50 centų.
Tiems, kurie jau užsisakė, 

Kalendorius tuoj bus išsiun
tinėtas. Administracija.

Brazilijoj prigėrė lietuviu 
vaikas.

Besimaudydamas Tiete 
upėj, netoli Sao Paulo mies
to, prigėrė Vladas Laprina- 
vičiukas, 15 metų amžiaus 
Domininko Laurinavičiaus 

vaikas.

Vyras (išsigėręs): Ar vakarienė da negatava?Pati: Kaip ji bus gatava, kad aš neturiu laiko prie jos prieiti!Vyras: Jeigu taip, tai aš einu Į restoraną.Pati: Palauk minučiukę! Aš irgi eisiu su tavim.

Sao Pauly peršautas Bolius 
Petkauskas.

Sao Paulo mieste, Brazi
lijoj, priepuolamai buvo 
peršautas lietuvis Bolius 
Petkauskas. .Jis ėjo Caninde 
gatve ir išgirdo viename 
restorane triukšmą. Priėjęs 
prie restorano durų norėjo 
pasižiūrėti, kas triukšmau
ja. Tuo tarpu pasigirdo šū
vis, kuris pataikė Petkaus- 
kui ir tas tapo sunkiai su
žeistas.

JAU TOKIE LAIKAI.

žmona: Tu ir vėl pareini na
mo su raudona nosimi?...

Vyras (girtas): Dabar SLA. 
rinkimai, tai visų tautiškai nu
siteikusių veikėjų nosįs raudo
nos...

TAUTIŠKA DAINUŠKA.
Musų šventoj Lietuvoj dabar į labai madoj šitokia dainuška:Tindi rindi raška, kur čia spynos braška?Ar neišeikvota

Valdiško banknoto.
Vienas Dievas žino 
kaip čia atrakino, 
kaip nulaužė spyną 
ir katrą adyną...
Gal čia butą voro, 
gal vagies nedoro,
Gal čia pačios žvynės 
vagia dėl tėvynės?
Tindi rindi raška, 
čia kas dieną braška.
Dėl valdžios banknotų 
Tupdo užu grotų.

| VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkins pa- 

sigarsinimas. kaip tai: pajieško. 
jimus apsivedimų, įvairins prane
šimus, pardavimus, pirkimus, 
skaitome po 3c už žodi už syk). No
rint tų patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c nž žodį nž sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmų sykį skaitome po 2c 
už žodį. išskiriant paješkojimus 
apsivedimų. kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį. 
"Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc už žodį.

Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todel norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti karta ir mokestį.

KELEIVIS 
253 BR0ADWAf

SOUTH BOSTON. MASS.

i Lietuvon Respublikos Istorija ir Žcm- 
lapia.—Šitas veikalas pa: odo, kaip

j/.U'j •uetų revoliuiinėe Lietuvos
spėkos vedė kovų rj euro valdžia, ir 

. kaip tuo pačiu laiku kunigai tų \el- 
j ižia rėmė ir gynė; kaip paskui revo- 

nucija pactaė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios jr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
paredo dabartinės L'etuvos rubežius 
r ks:y šalis yra padalyta j apskri

čiui, lai yra vienatinė knj gsų kuri pa- 
rxio, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar
besni dokumentai: Stei’t atnojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol- 
fevikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Y; a tai ne knyga, bet tiesiog žibintu- 
\ as, kuris apšviečia visų Lietuvų 
iš Irako ir iš vidaus Kaina —. $1.0f 
Drūtais audeklo apdarais .... $15t
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip 

Kojos gaiėjo surinki; j kelias die
nas visų ve.siių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visų žemės kamuolį?
Kaip jis galėjo tuo.- gyvur.us prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų žemę apsem
tų? Kur tas var.duo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kilų veislių žmones? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsuk vii jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku- 
nigtt argumentas griuvi Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ..................................... .. ................ 25e.

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

-enirkša. Bet delko gi norisi? Delko 
be vclgic žmogus silpsta ? Ir delko 
vienas maistas duo ’a daugiau spėkų 
kitss mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lyki;? Kodėl įam reikia riebalų? ši
tuos klausinius suprasi tiktai iš šion 
knygutės. Parašė D-ra3 G-mus.
Kaina.................................. ............. lSc
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas šių knygų tu
rėtų perskaityti kjkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs, dukterįs ir mylimosios ne
papultų j tokią kunigų globų. Parašė
kun Geo. Tou-send Fo*, D D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c
Paparčio žiedas ir keturios kitos apy

sakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
(21 Žydinti Gir a; (3» Klaida; <4) Ko- 
re-ta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paisai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt..............................  15c.
Amerikos Macocka*. —Arba kaip ka- 

i talikų kunigas Hans Schmith pa
pjovė merginų Oną Aumul’er. Su 
paveikslais. 16 pusi....................... 10c.
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa

23 gražios eilės, daugybė straipsnių, 
juokų, ir tt. Puikiai iliustruota.
95 pus.............................  25c.
Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka- 

į ralius. Knyga tik ką apleido spau
da. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kekšes ligos naudoti. Ver
ta šitų knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 3CK) pulsapių. 
Kaina .............................................. $2.50

I
Amžino* Damos.— Šioj knygutėj tel

pa 41 goriausių Jovaro dainų. Jos 
tinka deklamacijoms ’r dainavimui,
kaip n- mie, tap ir susirinkimuose.
PusL 32 .............................................. l5e.

Kokius Dievus Žmonės. Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šicl da nebuvo. Čia aprašyta 
kodus dievus garbino senovės .indai 
bei anijonai, egiptėnai, cbaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 

j dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kios jie santikius sc žmonėmis turėjo.

; Knyga stambi ir labai užimanti 
i Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25

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

' Čia rasi visus angliškus žodžius išgul- 
I dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m. 
i Puslapių 835 ................................. $8 90

i Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau- 
I goti. Parašė D-ras F. Matniaitis. Ant- 
• ra, peržiūrėt a ir pagerinta laida.
: Kaina............................. ...................... 25c
. Piršlys Suvadžiotoias, Vieno veiksmo 

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga-
' na juokingas veika'ėlis. Dalyvauja 2 
i moterys ir 5 vyrai.
Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome- 

j dija. Parašė Ber,. Rumšas. Juokin
gas veikalėils. Dalyvauja 2 vyrai ir 
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 

i knygutėje Kaina.............................25c.
i Tikėjimų Istorija. Parašė P. D. Chan- 

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

žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 
historije-s, etnografijos, geografijos, 

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatų, 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; 892. 
Apdaryta ........... ......................... $3.00
Stshmeldiška Lietuva iš Artintos Pra

eities. Knygutės įtalpa susideda U 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vofrimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
ru šventės; (3) Lietuviai lieka vėl- 
niais; (4) Paskutiniai lietuvių dU-
vai Parašė Z. Alekna So. Boston,
1512 m., pusi. 32.............................10c

“KELEIVIS”
253 Broadųray,

So. Boston, Maaa,

pnrifctarisk.es
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|P TUščIAGALVfeS.
! KAS GffiDEIl LIETUVOJE
i (Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

BYLA DĖL AMERIKIEČIO PALIKI Md.
Romo Skabeikos bro’ii 

dar prieš karą išvyko i A 
meriką. Ilgą laiką jis susi 
rašinėjo su savo broliu, dai 
keliolika kanų jam ir dole
rių buvo atsiuntęs, bet pc 
karo Skabeika Lietuvoje ne
gavo nei vieno laiško. Arg 
mažai kas per buvusias pa 
saulines suirutes žuvo? Va
dinas, žuvo ir Skabeikos 
brolis, — galvojo jisai, ii 
nebedarė jokių pastangų 
su savo broliu susižinoti 
1924 metais iš Amerikos at 
važiavo Į Lietuvą pasisve
čiuoti jo draugas Petrai 
Druskis. Papasakojo Drus 
kis apie amerikiečių lietu 
vių gyvenimą ir primint 
Romui, kad jo brolis tama 
vo Amerikos kariuomenėje 
žuvo fronte ir jis, Skabeika 
dabar galįs iš Amerikos 
valdžios išreikalauti gana 
dideli atlyginimą. Tas atly
ginimas siekiąs 10,000 dele 
rių. Romas Skabeika buve 
apie tai girdėjęs, bet neži 
noj o, kokiu budu tą atlygi 
nimą butų galėjęs iš Ameri 
kos valdžios išreikalauti 
nedarė jokių pastangų. B< 
to, jis manė, kad jo broli? 
per tą laiką turėjo apsivesi 
ir tą atlyginimą gal jo žmo 
ra gavo. Druskis. žinoma 
ir pats nežinojo, ar Rome 
brolis vedęs ar ne, bet su 
gryžęs Amerikon oažadėje 
\ isą reikalą išaiškinti ii 
tuos pinigus išgauti.

Lietuvoje pabuvęs trejatf 
mėnesių, Druskis išvyko 
Ameriką pasiėmęs Skabei 
kos įgaliojimą ir reikalin 
gus dokumentus tai byla 
duoti eigą. Laukia Skabei
ka mėnesį, antrą, o jau tre 
č'a mėnesį gavo iš Druskic 
laišką, kuriame iis praneša 
kad jo brolis nebuvo vedęs 
ir kad Amerikos va džia da 
riusi pastangų surasti žuvu
siojo gimines ir juos surado 
Amerikoje. Būtent. Ameri
koje prisistatė kažkokie 
Skabeikos “Dusbrolia.” ku
riems valdžia dar pinigu 
neišmokėjusi. Baigdama? 
laišką, jis pareikalavo, kad 
Skabeika atsiųstų valsčiau? 
paliudijimą, metrikų nuo
rašus ir kita.

—Advokatams apmokė
siu, sau dalį už turbacija? 
pasiimsiu, bet ir tau, Ro- 
muk, užteks iki gyvos gal
vos, — rašė Druskis.

Skabeika išsiuntė visą 
ko Druskis reikalavo, ir lau
kė žadėtų pinigų. Praėję 
pusė metų, praėjo metai, c 
vis nieko ir nieko. Vaikš 
čio.ja žmogus į užsienių rei
kalų ministeriją, klabino, 
skundėsi, bet nieko nepešė 
Pagaliau ir jis pats numoję 
ranka, pradėdamas nebeti
kėti, kad ten ištikrujų kokie 
nors pinigai Amerikos val
džios buvo paskirti.

Tik štai, per pasaulinį lie
tuvių kongresą atvažiuoja 
Skabeikos dar vienas pažįs
tamas ir išpasakoja jam. 
kad Druskis pasinaudojo je 
brolio palikimu. Pagaliau, 
nepersenai, visiškai į Lietu
vą atvažiuoja ir pats Drus
kis. Jiedu ir susitiko. Drus 
kis iš pradžių gyrėsi, bet 
kada Skabeika jį galutina' 
prispyrė, tai prisipažino te- 
gavęs 1,000 litų ir juos Ska
beikai grąžinsiąs. Ši kalba 
buvo prie liudininkų. Ska
beika kitų pakurstytas pa
traukė Draski teismo atsa
komybėn.

—Ar tamsta prisipažįsti 
kaltas? — klausia teisėja? 
Draskį.

—Kokia čia kaltė, p. tei
sėjau, jei aš jam iš Ameri
kos atvežiau pinigų!

—Bet kiek? Tu man tik 
šimtąją dalį težadi atiduoti. 
Man gi 10,000 priklauso.

—Bet iš kur tamsta ži

nai? Jei aš nebūčiau pamo- 
cinęs, pasakęs, tai iki šiai 
dienai nieko nebūtum žino
jęs, ir tie pinigai butų pali
kę bankuose rudyti.

—Kiek gi tamsta pagal 
luotą įgaliojimą pinigų gu
zai? — klausia teisėjas.

—A, vot, gavau 5,000 li- 
ų. Jei taip, tai taip, man 
svetimų pinigų nereikia. 
\dvokatui išmokėjau 350 
dolerių, tai pagal dabartinį 
ito kursą kiek bus? Pats 
sugaišau du mėnesiu; skait- 
iuojant draugiškai tai 200 
lolerių. Prisidėjo dar viena 
dta smulkmena, ir aš dau
giau jam negaliu duoti kaip 
LOGO litų.

Rodė Druskis visokius 
jopierėlius, aiškino, kad jis 
reros širdies. Bet teismas 
lgai bylą svarstęs, nutarė, 
tad Druskis Skabeikai turi 
umokėti tris kart tiek, bu- 
ent 3,000 litų.

—Nu, aš dar nenusileisiu, 
—pasakė Druskis išeida- 
nas. — Už mano gerą širdį, 
iž išrupinimą man taip atsi- 
noka !...

Kuo galutinai ši byla 
baigsis, sunku pasakyti. Tik 
/iena aišku, kad labai daž
nai dėl lengvai duodamų 
piniginių įgaliojimų, dėl vi
sokio turto palikimo nuken
čia musų žmonės ir Ameri
koje ir Lietuvoje. Tsb.

štai "bunčius” tipišką Ameri
kos mergaičių. Užsidėjo ant 
galvų dideles vyriškas skrybė
lės, bet tos galvos visai tuščios.

SVEIKATOS REIKALAI 
LIETUVOJE

Lietuvos n ■ svei
kata rūpinas 
savivaldybės 
Lietuvoje 6 
rių 9 išlaiko 
laiko saviva. 
privatus asm 
zacijos. Viso 
ra 3,146 lovį 
ligoninėse . 
apie 45,000 ;

Ligoninėn 
valstybė, tie 
kasmet išlėk 
mas. Šių sun 
iis grįžta, n 
savivaldybių 
dosi daug be 
gydymą ir i? 
kuo užsimol 
tais valstybė 
tylų gauti u;
000 litų. o 1 
vanojo 500,0

Kiek senia

.syoe ir 
etų yra 
ės, ku-

orgam- 
ise y- 
liškat

aklybės 
•"<-*> <11- 
aža ba
rbės ir 
ė<e gy- 
surie už 
ą neturi

ti. 1934 me- 
nurašė nuraa-

igon;
rčiu,-’t-vk
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00,-
do-
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Susitarus Su Meilu
žiu Sesuo Nužudė 

Brolį.

NŪDIENIS LITERATŪ
ROS GYVENIMAS LIE

TUVOJE.
Tūlą laiką literatūros pir- 

nyneiga Lietuvoj buvo kiek 
tpsnudusi. Senosios kartos 
iteratai, apdainavę ir apra- 
ę liaudies prisikėlimo auš- 
•ą, griebėsi visko, kas buvo 
įaudinga, pirmuosius Ne
priklausomos Lietuvos dai
ras palaikyti, stiprinti, ug
dyti. Vieni jų pradėjo valdi
ninkauti, kiti profesoriauti, 
kurti mokyklas. Grynai lite
ratūros darbui atsidavusių 
peveik neliko nei vieno..

Dirbti stojo jaunieji, pra
dėdami kurti ne vien tik po
litinį, bet ir taip vadinamą 
estetinį meną, kai kur smar
kiai susibardami su senai
siais.

Per metus laiko knygų 
•inkoje jau pasirodo nema
na vertingų romanų. Šiomis 
dienomis, Kalėdų sezonui, 
"aip pat išėjo nemaža kny
gų- Pasirodė naujų autorių. 
Be viso to, ir rašytojų sąjun
ga pradeda energingiau ro
dyti savo veiklą.

Švietimo ministerija ski
na 5,000 litų premijos kas
met už geriausi literatūros 
veikalą; paskyrė taip pat 
oremiią “Sakalo” bendro
vė, “Spaudos Fondas” ir 
“Spindulio” spaustuvė. Šiais 
metais numatoma padaryti 
keliatą vertimų lietuvių lite
ratūros i svetimas kalbas.

Tsb.

Abudu užtai gavo po 12 me
tų kalėjimo.

Anelė Sodaitytė, Margi
nių kaimo, Jėzno valsčiaus 
draugavo su savo kaimynu 
Aleksu Kandrotu, bet Ane
lės brolis Petras sesers mei
lužį peVsekiojo: neleisdavo 
atvykti į namus pas Anelę, c 
vieną syk jį radęs išvarė 
lauk. Bet slapta Anelė Kan- 
drotą vaišindavo, mylėda
vo, už tai kartais Sodaitis 
seserį ir apmušdavo. Toks 
Petro Sodaičio elgesys labai 
nepatiko ir Anelei, kuri 
ėmė tartis su savo meilužiu 
Kandrotu, kaip Petin nusi
kratyti. Pagaliau susitarė 
Petrą nužudyti.

Susidėję abudu nupirko 
revolverį ir pradėjo įkalbi
nėti vieną kaimyną, kad tas 
Petrą Sodaitį nušautų, bet 
kaimynas atsisakė. Tada 
baisų sumanymą įvykdyti 
nutarė Kandrotas: jis atėjo 
netoli Sodaičių namų ir alk
snyne garsiai pradėjo vieną 
mėdi kirsti.Tai viliojo iš d,.augija. 
namų Sodaitį. ir iš tikrųjų 
Sodaitis išgirdęs įų medį 
kertant, tuojau nuėjo pažiū
rėt kas kerta. Sodaičiui pri
ėjus artyn, suskambėjo du 
revolverio šūviai, abu patai
kę į vidurius, mirtinai jį su- 
žeisdami. Sužeistas Sodaitis 
sugrįžo namo ir prašė seserį 
eiti pas kaimynus pagalbos 
jieškoti, tačiau Anelė į tai 
nekreipė dėmesio ir sužeis
tu broliu visai nesirūpino.
Alytaus ligoninėn sužeistą 
Sodaitį nuvežė piemuo. So
daitis ta pačią naktį ligoni
nėj mirė.

Kandrotas su Sodaitytė 
buvo patraukti kaltinamai
siais ir Kauno apyg. teismas 
juodu nubaudė po 12 merų 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

18 KOMUNISTU BYLA 
KRETINGOJE.

Rabino sūnūs už komuniz
mą gavo 12 metų katorgos.

Šiomis dienomis kariuo
menės teismo sesija Kretin
goje sprendė 18 Žemaitijos 
komunistų bylą. Kretingos 
~abino sūnūs Perskis nu
baustas 12 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo, 12 kaltina
mųjų nubausti nuo 1—8 me
tų kalėti, 4 išteisinti.

Ta pati sesija nagrinėjo 
Juozo Kubiliaus bylą, kuris 
kaltinamas pasipriešinęs po
licijai, norėjęs, jį sulaikant 
nušauti policijos valdinin
ką. Kubilius nuteistas 6 me
tams kalėti.

ŽYDAI BĖGA IŠ VIL
NIAUS.

Dėl ekonominio skurdo 
pastaruoju laiku žydų gy
ventojų skaičius Vilniuje

Navickas tardymą jau 
pildė ir bylas grąžino 
•iu<-•menės teismui.

Didžioji ūkininkų sąjun-1
>*:: byla Kauno apygardos Petras Rimša, lietuvis dai- ir tobulintas. Vien tik žvilg- 

var- lininkas-skulptorius, ryžosi terėjus į jį, matyti, kad taieisme greičiausiai bus 
4oma kovo mėnesi.

K: PETRAS RIMŠA ATVAŽIAVO 
Į AMERIKĄ.

atvykti į Ameriką ir suruoš- prityrusio ir gabaus 
iti keliose vietose savo dar- gaus darbas. Atrnrb

zmo- 
Atrodo, kad

NUBAUDĖ PANEVĖŽIO ^ų parodą. Savo kūryboje į arklys ir pats artojasgyve- 
vriMi įmigti ic Petras Rimša yra labai ori- na tik vienu noru—nugalėti
rumunis i us. ginalus ir amerikiečiams kietą dirvoną. Panašus į šį

Pereitą pavasarį buvo pa- bus įdomu pažinti jį. yra ir paskutinis jo darbas
Gebėtas Panevėžio mieste 
r apylinkėse komunistų
.-•.imas.

Padarius kratą pas Pre 
rasta keliatas atsišaukimų 
r tarp jų lapelis baito po- 

pierio, kuri pamerkus Į van
deni buvo išskaityta 6 kuo
pelės narių pavardės, užsiė
mimas

Petras Rimša gimė 1881 “Jaučiai.”
Visai kitos sritiesvei- m., Margių kaime, Vilkaviš-s , \is?! Ak»tos Sl'}ue?, J0 

kio apskrity. Jo tėvai buvo darbai ‘Mąstytojas, “Skau-
eidi neturtingi, turėjo vos kelius . . Diena . n* naktis,

žemes. Mokintis 
Rimša pradėjo eidamas aš

‘Pasakingasis Ritelis.’ 
Pereitą savaitę Rimša jau

baigė tik , išlipo New Yorke.tuntus metus ir
pradžios mokyklą. Einant!. . 
jam septynioliktus metus, i ls^utl apie pusę metų 

. , mirė tėvas, o vyresnis brolis i
ir gyvenimo vietos. j-v-Sų žandara už lietuviškų1

_ ..... , .. raštų platinimą buvo išsiųs-1
rusių. Dalis iš jų buvo įsme- Rusi jon. Petras liko prie

Amerikoj n. Rimša žada 
Tsb.

NORĖJO LAŠINIŲ, GA
VO 2 METU KALĖJIMO.

____________________ Panevėžio apygardos tei-
tyti apie Pajuostę. Tarp at- motjnos>J ta^.įau uj-įo darbai; smo sesija Utenoje sprendė 
sišaukimų buvo rastas raš- j0 netraukė. Jis užsimanė Norkūnų kaimo, Utenos v., 

mokintis meno. Piešimas ' Gražio Povilo bylą, kurioje 
ir visoki drožinėjimai jam į jis buvo kaltinamas praplė

šęs stogą ir pavogęs J. Ža-
buko lašinius.

Kaltinamasis kaltu nepri
sipažino. Teismas pripažino 
kaltu ir nubaudė 2 metais 
;unkiujų darbų kalėjimo.

.Atsišaukimai buvo

žmones ligo
ninių vengdavo, gydydavo-* 
si daugiau na nu‘ -se. Bet pa
skutiniuoju laiku jau visi i- 
vertina ligor. ų reikšmę ir 
iemis daug daugiau naudo
jasi. Dėl to d -.b;avinių ligo
ninių jau nebeužtenka. Ten
ka statyti naujas ir didinti 
senąsias. Savivaldybės nau
jų ligoninių yra pariryžu- 
sios pastatyti d; r dešimti.

Be ligoniniu, valstybė ir 
savivaldybės medicinos pa
galbą gyventojams teikia 
dar ambulatoriiose. Ambu
latorijų yra kiekviename 
mieste. Jom. ' naudojasi 
daugiausia neturtingieji, 
kuriems privatus gydytojai 
dėl lėšų stokos nėra priei
nami. Ambulatoriiose ser
gantieji gauna veltu' arba 
už mažą atlyginimą vaistų 
ir kitu gydymosi priemonių

Paskutiniuoju laiku vy 
riausybė pradėjo plačią ko
vą su lytinėmis ligomis, šiuo 
reikalu yra išleisti net spe
cialus įstatymai venerikams 
gydyti. Venerikai Lietuvoje 
yra gydomi veltui.

Sergantiems džiova yra 6 
ligoninės bei sanatorijos ir 
10 dispanserių, kuriuos iš
laiko kovai su tuberkuliozu

tas dėl Panevėžio komunis
tu neveiklumo.

Kariuomenės teismas, įš- sekėsi jau iš pat mažens, 
nagrinėjęs bylą, visus to Geriems žmonėms pata- 
veikimo bendrininkus nu- riant, Rimša išvyko Vilniun 
baudė: A. Preidį 10 metų paskui Varšuvon, kur pasto-
-unRiuju darbu kalėjimo, jo dirbti pas Špetkovskį. Su- 
Pauliuką, Janoni ir Ažusie- laukęs 21 metų ir nenorėda
mi po 1 metus paprasto ka- mas tarnauti rusų kariuo- 
iėjimo, o Kairvte jau atsė- menėje, išdujnė į Paryžių 
Įėjusią iki teismo 8 mėn. Paryžiuje susipažino su dai- 
- • • - lininku architektu Vivuls-

kiu. Vivulskio padedamas, 
pateko valstybinėn dailės 
akademijom ir mokėsi skulp
tūros pas garsų šio dalyko 
žinovą, prof. A. Mersilį.

Iš Paryžiaus Rimša pės
čias leidosi pakeliauti po 
pietų ir vidurinę Europą. 
Kurį laiką gyveno Kroku
voje, Petrapily, Maskvoj

steisino.

ŽIAURUS ŽMONĖS.
Raseiniai. Andrušaičių 

<aime pas savo artimus gi
minaičius baigia savo am
žių silpnas protiškai Bene- 
liktas.Rimkus. Nors jis ne- 
javojingas, tačiau laikomas
uždarytas šaltoj kamaroj. .
Vilki tik vienu sunlvšimiu studijuodamas grafiką, au- V keramiką. Nuo 1907

metų gyvena Lietuvoje, vi
są laiką pašvęsdamas sim- 

savo ku-

KAUNE IŠDAUŽĖ VO
KIEČIŲ PASIUNTINY

BĖS LANGUS.
Vieną naktį Kaune į Vo

kietijos pasiuntinybės na
mus kažin kas įmetė per 
langą akmenį su pririštu 
rašteliu: “Befreit Genossen 
Thaelmann.” Manoma, kad 
tai komunistų darbas, nes 
Thaelmannas, kuris sėdi 
Vokietijos kalėjime, yra ko
munistu vadas.

miliniu, per kurio skyles 
matyti nuogas, nušalęs ku
TOS. Jo guolis suputosiu bįlinoi-realistinei 
įauaų glėbys. Nelaiminga- rvbaį 
as aptekęs eibe parazitų ii Petro Rimšos kūryba yra 
savo žaizduotą, niežintį ku- nepaprastai originali ir eks- 
ną kasosi plytgaliu. Gimi- presyvi. Į jį panašaus skulp- 
naičiai ir artimieji, kuriems toriaus nėra Lietuvoje, bet! 
pigiai atiteko jo ūkis, pus- vargu ar yra ir kitur, 
protį senį prižiūri tik tiek. Didžiausias p. Kimšosi

PANEVĖŽY ĖMĖ VEIKTI 
DEGUTO PATRIOTAI.

Gruodžio 10 ir 12 nakti
mis Panevėžio mieste nesu
sekti piktadariai ištepė de
gutu žydų krautuvių iška
bas.

L’ruRuay’aus Lietuvių Darbininkų
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Lai- 

skyrius. 
Valsti jo-

Visose ligoninėse dirba 
prityrę ligų specialistai. Ser
gant, jau nėra dabar reika
lo vykti į užsienį pas gar
sius gydytojus, kaip tai bū
davo seniau. Dabar Lietu
voje yra medicinos žinovu 
nei kiek neblogesnių už 
anuos. Tai supranta ir gy
ventojai, nes į užsienius gy
dytis iau beveik niekas ne- 
bevažiuoja. Tsb.

C. Parasraav No. 1480.
MONTEVIPEO. ITRUGUAY.

barščių. Kaimiškiai nesiru- ‘Ątas apie ravi m., oet paš
oma to nelaimingo žmogaus kui keliatą kartų perdirbtas 
likimu. Taip pat ir kunigai .............. . , .,
mato tą žmogų, laikomą
kaip gyvulį, bet jie artimo 
meilės irgi neturi.

ŪKININKU BYLOS DĖL 
SUKILIMO.

Išlaužu ir Veiverių ūki
ninkų sukilimo bylos ka
riuomenės teismo buvo grą
žintos teismo tardytojui Na
vickui papildyti tardymą.

PRIJAUKINTA STIRNA.
Jau visi metai, kai Duse

tų girininkijos žvalgas Gar- 
kevičius laiko prisijaukinęs 
stiimą-patinėlį, kuri sugavo s 
vienas eigulis. Stirna greit 
prijunko ir prisirišo prie 
žmonių. Jis laisvai visur bė
giodavo, su vaikais žaizda- 
vo. Bet, va. dabar ėmė ir 
pasiuto. Gaivališkai pradė
jo gražiosios lyties nekęsti. 
Vieną rytą pasigavo keliu 
einančią merginą, įvertė į 
griovį, sijoną sudraskė ir 
net apkravino. Jei pagelbon 
nebūtų atėję vyrai, kažin 
kokia pabaiga butų buvusi. 
Vėliau jis vėl užpuolė dvi 
merginas, kurioms tik po di
deliu pastangų pavyko ap- x 
siginti. Dusėtiškiai juokau
ja, kad laukiniui ožiui gra
žioji lytis todėl nepatinkan- ' 
ti, kad jam viengungiškas 
gyvenimas esąs malonesnis. 
Kažin kaip ten yra, bet fak
tas, kad šis ožys su gražią
ja lytim jokių santykių pa
laikyti nenori. Užtat jis da
bar kalinamas girininkijos 
pirty. Tsb.

'Skausmų Pačiuota ar Sustirusių 
Muskulų PraaaKntmui

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusioANCHORPAIN - EXPELLERIO

kuris suteikia groifo ir tikrų 
„v, palengvinimų

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotu puikią paveikslą. 
223 pusi. didžio, apie 150 įvairiu eilių, tinkamu 

deidamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JVSŲ LAISVAS NUO DARBO VALANDAS.
Kr.ycoje yra trijų rųšių eilės:

TAUTIŠKOS. GIMINIŠKOS IR DARBINiNKLAKOS. 
Tai gražiausi* ir turtingiau-ua eilių knyga lietuvių kalboje.KAINA TIK $1.00.Audimo apdarais $1.25.

K iekvienj 
Kiekvienas n«
siųst “Money Orderiu". Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte. bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint ui 2c. markų.

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

» turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga, 
npirkęs l?_ knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 

iusti tiesi
‘Keleivio” ad-
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KULTURA
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 KULTURINI 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 toki tobulą informatorių apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuosius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pastangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNALAS KULTURA.
KULTURA yra populiarus Mokslo, Visuomenės ir Literatūros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruotas, išeina kas mėnesį, 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 KULTURA.
KULTURA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia laisvą mintį ir kovoja su reakcija.
KULTURA 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. Lithnania.
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Vietinės Žinios
LAWRENCEO SENELIŲ 
PRIEGLAUDAI GERAI 

SEKASI.
Pereitą nedėldienį La\v- 

rence buvo metinis Lietuvių- 
Senelių Prieglaudos susirin-’ 
Rimas, kur kun. Valadka 
davė atskaitą. Tą prieglau
dą yra įkurus vietos lietuvių 
tautinė parapija, nupirkda- i 
ma už $28,000 su viršum ‘ 
gražų ūkį netoli Lavrence’o* 
miesto. Ukv yra užvestas 
pieno biznis. Kaip kun. Va- 
ladkos raportas parodė, už 
pieną ūkis gauna kas mėne
sį apie $1,000 pajamų. Ūkio 
išlaikymas kaštuoja apie 
$500 i mėnesi. Daugiausia 
išlaidu pasidaro perkant 
karvėms šieną. Bet ateity 
pašaras bus gaminamas sa
vo žemėj, kurios yra apie į 
100 akrų, ir žemė labai ge-' 
ra. Šįmet keliasdešimts ak
rų lauko jau buvo aparta iš 
rudens. Ateinanti pavasari 
bus jau sėjami pašariniai 
javai. Tuomet pelno iš pie
no liks daug daugiau. At
liekamais pinigais tuo tarpu 
yra numokamos skolos ir 
daromi pagerinimai. Per 
1935 metus apie $3,000 bu
vę Įdėta Į mašinas ir kito
kius pagerinimus. įstatyta 
taipgi daug naujų karvių. 
Malonu matyti, kad tautinė 
parapija, nesenai isikurusi 
ir romiečių šmeižiama, pa
jėgia vykinti tokį gražų ir 
tokį didelį kūrybinį darbą.

Susirinkime kalbėjo taip
gi d-ras Mikolaitis, S. Mi
chelsonas, adv. Bagočius ir 
Vydūnas. Visi jie gėrėjosi 
tautinės parapijos kūryba ir 
linkėjo Lawrence’o lietu
viams kuo geriausios klo
ties ateity. Po prakalbų bu
vo vakarienė.

Naujų Metų pokilis pas 
Blinstrubus.

Kaip tik Naujiems Me
tams pasitikti broliai Blins- 
trubai South Bostone atida
rė prie savo “Dutch Grill” 
restorano pastatytą naują 
“Belgian Village.” Tai yra 
artistiškai įrengta salė. bu
fetas ir restoranas. Vaka
rais dabar tenai griežia mu
zika ir dainuoja pasamdvti 
dainininkai. Naujų Metų 
vakarui pp. Blinstrubai pa
darė labai didelį “hit.” Sve
čių buvo keli šimtai. Vaka
ro paįvairinimui buvo pa
kviesti profesionalus šoki
kai ir kitokie “entertaine- 
riai.” Buvo gera muzika ir 
dainos. Valgiai buvo geri. 
ir prie to da savininkai kiek
vienai porai davė po bonką 
šampano ir 17 metų senumo 
degtinės. Svečiai linksmino
si iki 3 valandos ryto.

Ši žiema Bostone gal bus 
be sniego.

Kuomet į visas puses nuo 
Bostono žiema jau stovi 
kaip mūras, tai Bostonas 
stovi lyg ir kokia šilta sala. 
Sniego čia šįmet kaip ir ne
buvo. Prieš Kalėdas buvo 
prisnigę apie colį ar kiek 
daugiau, bet neilgai tas 
sniegas buvo. Dabar, rašant 
šią žinią. Bostone tikrai pa
vasariškas oras. Kai kitur 
siaučia sniego pūgos ir šaltis 
siekia 20 laipsnių žemiau 
zero, tai Bostone linoja šil
tas lietus arba gražiai švie
čia saulė. Todėl žmonės pra
dėjo manyt, kad šįmet čia 
baltos žiemos gal ir nebus.

Dar du politikieriai areš
tuoti dėl mokyklų grafto.
Grand jury apkaltino da 

du Bostono politikierių dėl 
pardavinėjimo tarnybų mo
kyklose. Tai James Havvks 
iš Jamaica Plain ir John 
Devlin iš Charlestovvno. A- 
budu buvo areštuoti ir pa
statyti po kaucija. Du politi
kieriai dėl šito skandalo bu
vo jau pirma areštuoti.

VAŽIAVO PASITIKT^ 
DIEVĄ, NETEKO RATU.

Bostone yra dievobaimin
gų žmonių organizacija, ku
ri turi pasistačiusi bažnyčią 
ant ratų: Jų obalsis toks: 
Kadangi žmonės neina i 
bažnyčią, tai bažnyčia turi 
eit į žmones.

Prieš Kalėdas ant tos ke
liaujančios bažnyčios buvo 
užrašytas stambiomis raidė
mis šūkis: “Važiuojam pa
sitikti Viešpatį Dievą.”

Bet važiuojant pasitikti 
Dievą, anądien Washingto- 
no ir Kingsbury gatvių kryž
kelėj, netoli Wellesley mie
stelio, įvyko nelaimė: ji su
sidūrė su smarkiai važiuo
jančiu automobilium. Pa
sekmė buvo tokia, kad baž
nyčia neteko dviejų ratų.

Ar ji vėliau pasitiko poną 
Dievą, neteko sužinoti.

Dorchesterio restoranai su 
gėrimais turi užsidaryti 

12 valandą nakties.
Kai kurie restoranai su 

svaiginamais gėrimais Dor- 
chestery būdavo atdari iki 
1 valandos ryto. Dabar gi 
jiems įsakyta uždaiyti duris 
kaip 12. Tai padaryta dėl 
to, kad aplinkiniai gyvento
jai pradėjo protestuoti dėl 
keliamo girtų triukšmo vi
durnakty.

Townsendiečiai ruošiasi 
rinkimams.

D-ro Tovnsendo šalinin
kai Bostone paskelbė, kad 
jie ruošiasi ateinantiems gu
bernatoriaus ir kongresma- 
nų rinkimams Massachu
setts valstijoj ir jau turį nu
matę savo kandidatus, tik 
da nenori skelbti jų vardu. 
Townsendiečių organizaci- 
ja (kliubai) šioje valstijoje 
turinti apie 300.000 narių.

Sustreikavo Chelsea bat
siuviai.

Bostono priemiesty Chel- 
sea šį panedėlį sustreikavo 
dviejose dirbtuvėse batsiu
viai. iš viso 200 žmonių. Jie 
metė darbą dėl to. kad darb
daviai užsimanė panaikinti 
unija ir nukapoti algas. 
Streikas eina prieš Kashi- 
sian Shoe Co. ir prieš Lou- 
Mac Shoe Co.

Namų savininkai laimėjo 
punktą prieš valdžią.

Šį panedėlį \Vashingtono 
Supreme Court’e buvo klau
soma South Bostono namų 
savininkų byla prieš val
džios agentūrą PWA. kuri 
pradėjo statyt South Bosto
ne nauju butų koloniją. Ka
dangi šitokia statyba pa
kenktų namų savininkams, 
kurie turi mokėti valdžiai 
didelius mokesčius, tai jie 
tą valdžios projektą ap
skundė Vyriausiam Tribu
nolui. prašydami, kad tribu
nolas šitą darbą valdžiai už
draustų. Ir šiame punkte jie 
jau laimėjo. Teismas šį pa
nedėlį pareikalavo, kad val
džia parodytų priežastį, dėl 
ko tas jos projekktas, kuris 
kenkia piliečių reikalams, 
neturėtu but sustabdvtas.

Užsimušė du automobilių 
vagys.

Du jauni kriminalistai pe
reitą nedėldienį pavogė 
Charlestovvne naujutėli au
tomobilį ir išvažiavę į Re- 
vere Beach Parkvvay pradė
jo lėkti 80 mylių greitumu į 
valandą. Policijos gaudomi, 
jauni piktadariai rodė jai 
špygas ir da smarkiau lėkė, 
kartais pasiekdami 90 my
lių i valandą. Atsimušė į 
vandens stulpą, paskui į me
di ir sudaužė nauja automo
bilį į skeveldras. Patvs irgi 
nusisuko sprandus. Vienas 
jų vadinosi Mc-Neil, 19 me
tų. antras — Campbell, 17 
metu.

Vaikas ant ledo lyties.
Walter H ilgins, 13 metų 

amžiaus vaikas, jieškoda- 
mas prietikiu išėjo ant ledo 
Neponset upėj, Miltone. Le
das atsiskyrė nuo kranto ir 
pradėjo plaukti į jurą. Nu
sigandęs vaikas pradėjo 
šauktis pagalbos. Atsirado 
didvyris, tūlas John Lentž. 
kuris šoko į upę su ledais 
nuplaukė 40 pėdų nuo kran
to ir vaiką išgelbėjo.

Bostone taksos bus tos 
pačios.

Bostono majoras Mans- 
field pareiškė, kad šių metų 
Bostono taksos ant namų 
bus maždaug tokios pat, 
kain pernai buvo—$37 nuo 
$1,000.

Nevv Yorko milionierius 
Thomas Lamont paaukojo 
Harvardo Universit e t u i 
$500,000.

RADIO PROGRAMA.
Sekantį nedėldienį, 12 

'sausio, lietuvių radio pro
grama bus tokia:

1. Gros High Hatters or
kestrą iš So. Bostono.

2. Dainuos Birutė Kuks- 
čiutė iš Northboro. Mass.

3. J. Pakarkiis ir J. Giy- 
bas iš Norvvoodo suloš dia
logą: “Jonas Mokina Ka
riaut.”

Programą aiškins p. Min- 
kus. Pradžia 9:30 rvto.

Klausytina ant 830 kilo
ciklių.

Traukinys sudaužė au
tomobilį.

Anksti pereito nedėldie
nio rytą North Sudbury 
miestely, netoli Bostono, 
skersai gelžkeli važiavo au
tomobilium 4 žmonės. Jų 
automobilis ats mušė į pre
kių traukinį ir įkliuvo. Trau
kinys pradėjo vilkti auto
mobilį su savim. Bet laimė, 
kad negreitai ris ritosi, to
dėl visi keturi žmonės spėjo 
iššokti ir išlikt gyvi, kitaip 
visi butų žuvę. Automobilis 
buvo visiškai sumaltas. Kai 
jis atsiliuosavo nuo trauki
nio, iš jo buvo belikus tiktai 
suvelta krūva pietų.

Pasikorė laive.
Atėjus anądien Xew Yor

ko laivui į Bostono uo stą, 
vienoj kajutoj rasta pasiko
ręs nežinomas vyras. Jo am
žius galėjo but apie 54 me
tų, plaukai žili. veidas nu
skustas.

Mirė Kipras Vasiliauskas.
Per Naujus Metus South 

Bostone krito negyvas Kip
ras Vasiliauskas. Jis turėjo 
aukštą kraujo slėgimą ir 
manoma, kad dėl to mirtis 
buvo staigi.

Viešbuty suaege 5 žmones.
Pereitą nedėldienį Pits- 

fielde, netoli Bostono, sude
gė Van Deuseno viešbutis. 
Ugnis užklupo 5 žmones lo
vose ir jie žuvo liepsnose. 
Septyni kiti buvo sužeisti.

Brocktono vagys nakties 
laiku įsilaužė į Colonial 
Theatrą susprogdino seifą 
jieškodami pinigų. Rado 
tik $50.

Iš Finnelfs restorano Bos
tone nakties laiku buvo pa
vogtas nedidelis seifas su 
$100 pinigų.

Vandens tanka nugriuvo 
ant pianų dirbtuvės.

Cambridge’uje prie Main 
streeto yra didelė Ivers & 
Pond pianų dirbtuvė. Ant 
jos stogo stovėjo 20,000 ga
lionų vandens rezervuaras, 
iškeltas ant ramsčių. Perei
tą penktadienį tas milžiniš
kas kubilas nugriuvo nuo 
savo ramsčių, įlaužė 500 ke
turkampių pėdų stogo, su
daužė 12 pianų ir užliejo 
visą 6 aukštų bildingą.

Operetė “Diktatorius” ir 
p. Kubilienės koncertas.
Sausio 19 dieną South 

Bo*tone lietuvių salėj bus 
pastatyta operetė “Diktato
rius,” o paskui seks p. Onos 
Kubilienės koncertas. Ope
retę statys iš Nevv Yorko at
vykę artistai. Vaidinimas 
užimsiąs apie porą valandų. 
Šitoj operetėj parodoma, 
kaip paprastos mergaitės 
meilė priverčia žiaurų dik
tatorių atsiklaupti ant keliu. 
Gi koncerte šalia p. Kubi
lienės dalyvaus da pianistė 
p. Minkienė ir jaunas smui
kininkas Buinis. Pradžia 3 
valandą po pietų.

5 puikus kambariai ir 
maudynė.

Štymu apšildomi, visi nau
jausi įtaisymai. Parankus 
visais atžvilgiais ię šviesus. 
Matyti galima bile laiku.

“Keleivio” name, 253
Broadway, So. Bostone.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADVVAY, 
SOUTH BOSTON. MASS

Office Tel. So. Boston 0948.
Res. 231 Chestnut Avė., 
Jamaica Plain. Mass.

Res. Tel. Jamaica iO28-M.

F. VAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

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

CAMBRIDGE, MASS.
Telefonas Ofiso: TRO-bridge 7880 

arba KIR-kland 9221 
Gyvenimo: TRObridge 6434

"i!
Lietuvis Blekorius

(TIN SMITH)

Bile blekės darbų padalau arba 
sutaisau, nes turiu visokias tam 
reikalui mašinas. Taisau ledų bak- 
sus, stogams paipas, varinuis boi
lerius sunituoju, prakiurusius už
lopau, taipgi padarau naujus. Vi
sokį dalbų darau prieinam iausia 
kaina. Darbų gvarantuoju ilgų me
tų mano patyrimu Dirbtuvėle ma
no randasi prie pat bažnyčios.

Klimas Česnulevičius
13 M'hitney St-. M'orcester, Mass.

-^oeososososcoooceosisosoososioosoGoooocoooooooGooooeo^

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrabus paruošia pagal reikalavimų. Laidoja ant visokių kapinių. 

Kreipkitės jūsų nubudimo valandoje, mes duosime geriausių patar-
Q navimų. Adresas:
* 258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Telefonas SOUth Boston 44S6.
Brocktono ofisas: Tel. Brockton 4110

16 Intervale Street, Montello, Mass.
"'^oooBeaooeoooeoooaoeoeooooooeooeooBoeoeofieeeoosoeeoc^

MANO LAIKRODIS SUSTOJO—KODĖL ?
Labai mažai žmonių, kurie turi laikrodį ir supranta da- 

likatnumą vidurių.
Laikrodžio balance ratukas, apsisuka 18.000 sykių j va

landą arba 4.000 mylių į metus. Jus mainote aliejų savo 
automobiliuje kas tūkstanti mylių, tai kodėl nemainote 
jūsų laikrodžio aliejų kas 4.000 mylių.

Geras išvalymas ir išaliejavimas laikrodžio, sulaiko 
nuo sugedimo.

Išvalykite Savo Laikrodį Nors Sykį į Metus.
Mes turime 25 metus patyrimo laikrodžių srityje ir 

mes savo darbą gvarantuojame.
PARDUODAME RADIOS IR OIL BURNERIUS 
GERIAUSIŲ KOMPANIJŲ UŽ ŽEMĄ KAINĄ.

Roland Ketvirtis & Co.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Telefonas: SOU-th Boston 4649.
>OOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOGOOOOOOOOOCOOOOOOOCOOOOOOOOOOOČ

M. Lukienei padaryta sunki 
operacija.

M. Lukienei, kurios vyras 
Alekas Lukas su Maloniu 
turėjo didelę rūbų siuvimo 
dirbtuvę, šią sąvaitę pada
ryta sunki operacija krūti
nėj. Ji guli Massachusetts 
General Hospitaly.

NEPAPRASTAS BALIUS 
IR ŠOKIAI.

Subatoje, January 11 d., 
1936 m., nuo 7:00 vai.. Lie
tuvių Salėj, Silver ir E sts., 
So. Bostone, įvyks SLA. 188 
kuopos balius.

Šis balius bus vienas iš 
puikiausių, bus geriausia 
orkestrą, kuri gros lietuviš
kus ir amerikoniškus šo
kius: turėsime skanių val
gių ir gardaus alaus. Duosi
me brangias laimėjimo do
vanas tiems šokikams, kurie 
geriausia pašoks valcą ir 
polką.

Prašome visus į šį balių 
ateit, nes kitas toks puikus 
balius šiais metais neįvyks. 
Ateikit patys, atsiveskit ir 
savo draugą. Įžanga vyrams 
35c.; moterims 25c.

Rengia SLA. 188 kp.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus 317 E STREET 
(Kampas Broadway)

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

L St. Liquor Store
Parduodam geriausius įvairių rūšių 

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

Pašaukit SOU-th Boston 4147

PAS STRIGUNĄ
193 L STREET.

SO. BOSTON, MASS.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
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.

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPtYS)

LIETUVIS GYDYTO. A8 
Valandos: 2-4 ir g-y 

Nedčliomis ir šventaditriala 
nuo 10 iki 12 ryta.

276 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central akt. 

CAMBRIDGE. MASS.

Telefone 21324 
MEDICINOS D AKTA P. AS

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

nuo ? iki 8 v* kare.
107 SUMMER STREET, 

LAIVRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 Seollay Sųuare, Rot m 22 

BOSTON Telef. Lafayett. 2371 
arba Somerset 2044 J 

Specialistas Kraujo, Inistų ir
Nervų Ligų.

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

Tel. So. Boston 2660. 
DAKTARAS

A. L. KAPOdVS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dianų 
Nuo 2 iki 9 vak.

NEDČLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik aut: tarua.
Seredomis iki 12 di, nų. 
Ofisas “Keleivio” n: :ne.

ZS1 BROADVVAY, tarp C ir D at, 
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado

Specialistas Vyriškų ir V oteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odes.

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

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4570.

Dr. B7. Frank nan
SPECIALISTAS

Diagnosas, Chirurgas, Ginekolo
gas (Moterų Ligų), Rec.tl Ligų 
(Hemorrhoids, Fissures i - Fistu
les) GYDO BE OPERACIJŲ.

Praktikavosi Viennos General 
Hospitolėje.

A ppoint mentus Per Telefonų. 
362 COMMONVVEALTB AVĖ.

BOSTON. KEN-more -.364.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, j riskiriu 
akinius, kreivas akis elitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkamu 
laiku.J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Braadway, So. Boston, Mass.

PASITARKITE SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo visokių Krau

jo, Nervu ir Kroniškų Ligų. Kurie 
kenčiat nuo rheumatizmo. skaudulių, 
alserio, sutinimų arba bile kokių nors 
odo- ar palvos ’.igų turi pas <arti nie
ko nelaukiant. Atminkite, pasitari

mai patarimai ir patarna
vimai visiems per šį mėne
sį bus duodama dvkai.

DR. GRADY
327 TREMONT ST.

į.Ą BOSTON.
Valandos: Utar., Ket.. Sub. nuo
10—12 ryte. nuo 2—5, nvo 7—8. 

Nedėiiom tik nuo 10—12.

TcL Unlvaraity MM
Dr. Susan 

Glodienes-Cury
LIETUVE DENTIS '* 

VALANDOS: 9-6 Ir 7-9.
678 Massachusetts Avė.,

(PRIE CENTRAL SKV ĖRO) 
CAMBRIDGE, MA‘ 3.

j DR.MARGEUS
Gydytojas ir Chiru gas

Valando*: 10—2; 6 -8 
Sekmadieniaia: 1S- 11. 

3325 So. Halsted 5t 
CHICAGO, IL L 

Tel. Boulevard 8< 83
i




