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Valdžia Turi Sugražinti 
Plutokratams $200,000,000
TAIP NUSPRENDĖ VY

RIAUSIS TEISMAS.
Dar $1,000,000,000 surink

tų mokesčių likimas ne
išspręstas.

ŠĮ panedėlį Vyriausis Tei
sinas uždavė da vieną smū
gi Roosevelto administraci
jai. Jisai nusprendė, kad 
Roosevelto valdžia turi su
grąžinti kapitalistams tuos 
$200,000,000, kurie buvo iš 
jų paimti kaip “processing” 
mokesčiai i AAA fondą ir 
laikomi kol ginčas dėl jų 
bus išspręstas.

Kadangi Vyriausis Teis
mas jau yra pripažinęs, jog 
AAA (agrikultūrai tvarky
ti administracija) yra “ne- 
konstitucinė” valdžios a- 
gentura, tai jos paimti mo
kesčiai iš Įvairių kompanijų 
turi but sugrąžinti toms 
kompanijoms atgal.

Bet čia kalba eina tik a- 
pie 200 milionų dolerių, ku
rie buvo sulaikyti valdžios 
rankose. Klausimas liko da 
neišspręstas, kas bus su tais 
mokesčiais, kuriuos AAA y-

Naujas Veteranų 
Bonuso Bilius.

Pereitą penktadieni že- -- 
lesnysis Kongreso butas 

priėmė bilių, kuriuo reika
laujama išmokėti vetera
nams bonusą grynais pini
gais, ir nusiuntė ji senatan.
Bet senatan ši panedėli bu
vo Įneštas kitas bilius, kuris 
siūlo išmokėti bonusą ne pi
nigais, bet tam tikrais bo- 
nais, kurie neš nuošimti ir 
kuriuos veteranai kiekvienu 
laiku galės iškeisti paštuose 
Į pinigus. Šitam biliui prita
ria ir Rooseveltas, todėl nė
ra abejonės, kad jis bus pri
imtas.

ra jau išmokėjusi 
riams? Šitokių pinigų

■foiTnii- AC*I IIIV

suma
sieksianti viso biliono dole
rių. Ši klausimą teismas 
svarstys da vėliau. Jeigu jis 
nutars, kad valdžia turi su 
grąžinti plutokratams ir 
tuos pinigus, kuriuos ji jau 
išdalijo farmeriams, tai jos 
biudžete pasidarys didelė 
skylė.

Tuos mokesčius AAA im
davo iš tų kompanijų, ku
rios savo gaminiams varto
ja žemės ūkio produktus, 
būtent, gyvulius, javus, bo- 
velną ir kitus dalykus. Taigi 
tuos mokesčius turėjo mo
kėti audeklinės, skerdyklos, 
miltų malimo korporacijos 
ir kitos. Paimtais iš jų mo
kesčiais AAA atlygindavo 
faimeriams už gamybos su 
mažinimą. Tuo budu vai 
džia kėlė kainas ir gerino 
farmerių būklę.

Dabar valdžia atsidūrė 
labai keblioj padėty. Su far- 
meriais yra padarytos sutar
tys, kad jie sumažintų sė la
mų laukų plotus ir gyvulių 
skaičių, už ką jiems priža
dėta atlyginti iš “Process
ing” taksų. Pildydami tas 
sutartis, farmeriai sėjo atei
nantiems metams mažiau 
kviečių ir užvedė mažiau 
gyvulių, o valdžia dabar 
netik negali daugiau “Pro
cessing” mokesčių rinkti, 
bet ir surinktuosius turi grą
žinti. Kur gauti pinigų? Kai 
kurie valdžios šalininkai 
jau pataria išleisti kelis bi- 
lionus naujų popierinių do
lerių. Bet tai reikštų inflia
ciją, dolerio vertės kritimą, 
o valdžia bijosi toki žingsni 
daryti. Tai ve, Į kokią pai
niava ją Įstatė devyni pase
nę žmonės, kurie sudaro 
Vyriausi Teismą.

Milionierius Grąsino
Užmušti Rooseveltą.

Pereitą sąvaitę valdžios 
agentai New Yorke suėmė 
milionierių Austiną P. Pal- 
merĮ, 52 metų amžiaus žmo
gų, kuris parašė preziden
tui Rooseveltui du laišku, 
grąsindamas ji užmušti. Pal- 
meris yra stambus ameri
kiečių buržuazijos šulas. Jis 
priklauso beveik prie visų 
turčių kliubų ir draugijų ir 
mėgsta visokius sportus, 
žodžiu tipiškas Amerikos 
patriotas. Jis aiškinasi rašęs 
Rooseveltui tuos grąsinimus 
dėlto, kad prie Roosevelto 
valdžios netekęs $1,000,000 
turto. Laikraščiai rašo apie 
ji labai švelniai. O koks bu
tų staugimas, jeigu tuos laiš
kus butų parašęs koks atei
vis bedarbis!

Ugniakalnis Užbėrė 
Miestą.

Iš Bagotos pranešama bai
si nelaimė Colombijos res
publikoj. Pereitos subatos 
nakti Andų kalnuose Įvyko 
žemės drebėjimas ir nu
griuvusi vieno kalno viršū
nė sunaikino miestą La 
Chorrerą. Buvo užmušta 
200 miegančių žmonių. Pas
kui išsiveržė ir ugniakalnis 
Galeras, kuris visiškai tą 
miestą užbėrė pelenais. Bu
vo taip pat užberti ir keli 
kaimai. Žinios sako, kad iš 
viso žuvo 500 žmonių.

5.000 FARMERIŲ SUVA
ŽIAVIMAS.

Pereitą sąvaitę Worces- 
tery buvo metinė fannerių 
konvencija, kurioj dalyva
vo apie 5,000 delegatų, at
stovaudami 20 organizaci
jų. Buvo daug paskaitų ir 
prakalbų. Buvę AAA valdi
ninkai irgi kalbėjo. Vienas 
jų ragino farmerius padaryt 
sutartį ir laikytis vienodų 
kainų savo produktams. Ki- 
las pranešė, kad bulvių kvo
ta jau nebetaikoma farme- 
•iams.

GIRTI BANDITAI NUŠO
VĖ DU PARDAVĖJU.
Į vieną Brooklvno taver

ną užėjo du girti banditai, 
liepė visiems pakelti aukš
tyn rankas, išsiėmė iš kasos 
$105 ir išeidami nušovė du 
pardavėjų. Piktadariai pa
bėgo automobilium.

Siuto Farmerių-Dar- Surinko §20,212,161 j 
biečių Priedą Prie

Konstitucijos. AVashingtone dabar pa- 
Kongresmanas Marcan- I ______

-° J°,_perel !,'a' las pnes Įvairias firmas dėl) Traąedija ChicaąOS ' ATSTOVAUJAMA 180
essin?” taksu nemo-: * • į

Teisme.

[MASKVOJE SUSIRINKO SO
VIETŲ KONGRESO CIK.

pasiūlymu kad pne .Jungti- )rocess, 
mų Valstijų konsutueijos kįjimH h. )a ,ba
butų pridėtas Farmerių- J Jukolektav^įv f20,212,- 
Darbieeių Priedas sis prie- 161 tokių taksy. Dabar gi 
das (amendmentasi duotu Vvriausi* Teis^as nuspre£.| 
Kongresui galios jvesti v>- t!(kad valdžia neturi teisės

Lietuvis Nusižudė 
Dinamitu.

Mykolas Ermala pasidarė 
galą vengdamas arešto.
Dr. Kralikauskas prisiun

tė mums iš Plymoutho, Pa., 
iškarpą iš angliško laikraš

čio su šitokia žinia:
; Mykolas Ermala, 33 metų 

lietuvis, išdirbęs
kasykloj du šiftu, parėjo 
namo 3 valandą ryto, pabu
čiavo 3 miegančius savo vai
kus ir išėjo i garažą. Neuž
ilgo jo žmona išgirdo spro
gimą ir pašaukė policiją.' 
Policija rado garaže Myko- Į 
lą Ermalą jau nebegyvą. Jis! 
buvo labai sudraskytas ir 
automobiliaus stiklai išbirė- 
ję. Pasirodo, kad Ermala 
susprogdė save dinamitu., 
Policija mano, kad ’apsidė-; 
jo dinamito gabalais aplink

TAUTŲ.

Advokatas nušovė advoka
tą ir paleido du šuviu

Kalbėtojai ragina ginkluo
tis. Rusijos priešai esą Vo
kietija, Lenkija ir Japonija.teisėjui.

soje šalyje vienodus istaty- lokį^akJu koVktuoti ^To- Chicagos apygardos (čir- Pereitą sąvaitę Maskvos 
mus pramonei ir azrikuitu- dabar visos komnaniios cuit) teisme ŠĮ panedėlį i- Kremliuje susirinko Sovie- 
rai reguliuoti, ir Vyriausis to- vyk? kruvina Uagedija. tų Rusijos Kongreso Pildo-

Be to, šis amendmentas kad bendra tokiu pinigų su- met advokatas Keogh taip _ Į tą komitetą ineina apie 
uotų Kongresui teisę na- ma sieksianti 1 bilioną Įsiuto, kad išsitraukė revol- 500 narių, atstovaujančių 
ionalizuoti gamtos turtu _________ veri ir ant vietos nudėjo sa* 180 Įvairių tautų, todėl jo

juosmenį ir vielos pagalba! 
sujungė dinamitą su auto-1 
mobiliaus baterija. Elektra 
dinamitą išsprogdė.

Sakoma, kad jauna mer
gaitė su motina buvo išpir
kusi varantą areštuoti Er
malą už labai rimtą prasi
žengimą. Taigi manoma, 
kad to arešto bijodamas 
Mykolas Ermala ir pasidarė 
sau galą. Jis buvo gerai Ply
moutho lietuviams žinomas 
žmogus. Dabar liko našlė su 
trim mažais vaikais.

50 Miestų Liko Be 
Šviesų.

Dėl streiko nutilo taipgi 
radios ir telefonai.

Missouri valstijoj pereitą 
sąvaitę sustreikavo vienos 
elektros Įmonės darbinin
kai. Pasekmė buvo tokia, 
kad 50 miestų ir miestelių 
pasiliko be žiburių. Be to, 
nutilo visi radio aparatai ir 
telefonai. Fabrikai, kurie 
naudoja elektrą savo maši
noms varyti, taipgi sustojo. 
Farmeriai, kurie melžia 
karves elektriškomis maši
nomis, negalėjo ir karvių 
pamelžti.

KRUVINAS STREIKAS 
VERMONTE.

Rutlando miestely, Ver
monto valstijoj, jau du mė
nesiai kaip streikuoja mar
muro tašyto jai. Jie reika
lauja daugiau algos ir uni
jos pripažinimo. Kompani
ja prisisamdė mušeikų ir ap
ginklavo juos, kad neleistų 
streikuojančių darbininkų 
artyn prie dirbtuvės. Perei
tą sąvaitę tarp streikierių ir 
tų mušeikų Įvyko baisi ba
talija. Septyniolika žmonių 
buvo sužeista. Sakoma, kad 
iš sužeistųjų 12 buvo mušei
kų, o 5 streikieriai. Bet strei
kieriai buvo sužeisti labai 
sunkiai, kai kuriems jų su
skaldytos galvos ir jų gyvy
bė pavojuje.

REIKALAUJA PERKEL
TI SCOTTSBORO BYLĄ.

Alabamoj prasidėjo jau 
trečia Scottsboro juodukų 
byla. kurioje jie kaltinami l 
išgėdinę 2 baltveides mote
ris. Jų advokatai dabar rei
kalauja perkelti bylą i kitą 
apskriti, bet prokuroras tam 
priešingas.

SUĖMĖ 3 JAUNUS PLĖ
ŠIKUS.

Endicott, N. Y. — Polici
ja čia suėmė 3 jaunus vaikė
zus, kurie kėsinosi apiplėšti 
’-estoraną. Jie vadinasi: N. 
Jankovich, Ch. Berezak ir 
J. Kushner.

DA VIENAM VOKIEČIUI 
NUKIRSTA GALVA.

Pereitą sąvaitę Berlyne 
nukirsta galva Francui Šue- 
szui. Jis išdavęs svetimai 
valstybei kariuomenės pas
laptis.

duotų
cionalizuoti gam 
šaltinius, operuoti kasyklas, 
steigti ir vesti dirbtuves, pa
imti geležinkelius susisie
kimo priemones, bankus, 
elektros imones,ir kitas biz-

vo oponentą, advokatą Kin- posėdis, kuris Įvyksta 3 kar- 
ney. Kai šis krito negyvas, tus per metus, Sovietuose 
Įniršęs Keogh pradėj’o tai- yra labai svarbus Įvykis. Jo 
kvt i teisėją PrystalskĮ. Tei- posėdžiuose yra renkami ir 

* Adv. liaudies komisarai.
nio šakas, kurias turėtų ves- nijoj kilo nepaprasta sensa- Keogh paleido jam du šu- Dabartinis posėdis nuo 
ti valdžia visuomenės labui. cija. Išėjo aikštėn, kad vie- viu, bet nepataikė. Teismo pat pirmos dienos pasižymi 

Įdomu, kad šitokį suma- na turtinga “leidė,” labai salėj kilo didžiausia panika, labai karingomis kalbomis, 
nymą siūlo kongresmanas mėgstanti lėbauti ir pinigus Moterys klykdamos prade- Savo pradedamoj kalboj 
Marcantonio, kuris priklau- leisti, papirko porą dakta- jo bėgti laukan, o teismo premjeras Molotovas pabrė- 
so republikonų partijai. Juk rų. kad padarytų jos duktė- tarnai puolė Įniršusį advo- žė, kad Sovietų Sąjungai 
tai daug “sociališkesnis” riai sterilizaciją. Mat, tėvas katą imti. Jis buvo tuoj nu- Į reikalinga stipri apsauga, 
planas, negu buvo Roose- mirdamas paliko daug pini- ginkluotas ir areštuotas. nes fašistinio imperializmo

jlotina Sterilizavo 
Dukterį.

šiomis dienomis Califor- sėjas nėrė po suolu.

velto NIRA.

‘Jafsie” Pabėgo.

gų su ta sąlyga, kad tie pini
gai teks dukteriai, kuomet ji 

Į ištekės ir susilauks vaikų. 
Taigi, kad mergaitė neište-

APSNIGO ANGLIAKA
SIŲ KOLONIJA.

Žinios sako, kad Idaho

pavojus gręsia iš visų pusių. 
Ypač tas pavojus esąs dide
lis Rytuose, todėl i Rytus 
Sovietų Rusija privalanti

Pereitą sąvaitę buvo pa- ketų, motina ją sterilizavo, valstijoj, netoli nuo Idaho kreipti daugiausia dėmesio, 
šauktas į teismą pasiaiškin- Ruošiant operaciją, motina Falls, sniegas apsnigo nedi- 
ti D-ras Condon, daugiau su daktarais mergaitei me- dėlę angliakasių koloniją, 
žinomas kaip “Jafsie,” ku- lavo, kad operacija esanti kur gyvena 17 šeimynų, ir 
ris paėmė iš Lindbergho reikalinga “apendiksui jau kelios dienos kaip su 
$50,000 ir neva atidavė juos j prašalint. Dabar mergaitė. jaįs nutrauktas susisieki- 
“kidnaperiams,” kurie buvo apskundė motiną ir tuos mas. Bijomasi, kad nepri- 
pavogę Lindbergho vaiką J daktarus, reikalaudama iš truktų jiems maisto.
Vietoj stoti Į teismą ir pasi-J jų $500,000 atlyginimo. ‘ __________
aiškinti, šitas žmogus grei- Mergaitė vadinasi Anna per AUDRAS EUROPOJ 
tai sėdo Į laivą ir išdūmė Cooper Hewitt. ŽUVO 27 ŽMONES
P’etų Amerikon. \e^ Jer- Europoje pereitą sąvaitę
sey valstijos gubernatorius NUSKENDO ISPANŲ siautė didelės audros. Airi- 
Hoffmanas noi i ia regeli LAIVAS. |įos pakrašty buvo apvers-
sugrąžinti atgal, bet proku 1 -
roras Wilentz
tam.

Siaurės Fronte Ita

lai Bėga.

Pereitą sąvaitę Etiopijos 
vyriausybė paskelbė prane
šimą, kad šiaurės fronte eti
opai visiškai atsiėmę iš ita-; 
lų Temblieno distriktą ir Į 
kad italai bėgte bėgo iš te
nai. Žinios iš Romos sako, 
kad Mussolinis ruošiasi sių
sti Afrikon da 100,000 ka-

LAIVAS.
Ties Kanarų salomis pe-i tas laivas “Šhore Breexe” ir 

poetingas re^ savaįtę ispanų gailai-10 žmonių prigėrė. Suomi- 
vis “Malaga” susidūrė su Į jos pakrašty žuvo 9. Ties 
anglų laivu “Cape of Good i Hamburgu prigėrė 4 ir 4 žu- 
Hope” ir nuskendo. Žmonės !vo Francuzijoj, kur kilo di- 
buvo išgelbėti. ! deli potviniai.

Adomas Ambrozas 
Pasikorė Kalėjime.

Jis nužudęs Juozą Jesutį, I Ryšium su Jesučio nužu- 
norėdamas gauti $10,000. 'dymu, policija dabar suėmė

Pzva-oUo (ir tris Ambrozo sūnūs: Bro-reivių. Dabar italai turi Eli-Į Pei eitą sąvaitę Nevv niu Feliksą ir Juozą Sako- 
- : sey valstijos kaleųme pasi-!nių’ , V r4 į* - oano

!a,el’ korė lietuvis, kūno vardą ir^a' kad Ambrozas nužudęs 
pavardę angliški laikraš-1 dauSlaU žmonių, negu Jesu-
čiai paduoda kaip Adam H’ ,J‘,s.Jau Pn,e?.tai kuv,° ls7 

1 r kolektavęs trijų Įtartinai
mirusių žmonių apdraudas. 
Už tūlą Klemensą Mieži 
1929 metais gavęs $10,000, 
vėliau gavęs $3,000 už tūlo 
Vinco Gabrilavičiaus mirtį, 
o paskui apie $2,000 pa
ėmęs Jonui Navickui mirus.

opijoj apie 
vių.

250.0(11) karei-

FARMERIAI PAKORĖ
VYRIAUSIO TRIBUNO

LO TEISĖJUS.
Keliose vakarinių valsti

jų vietose farmeriai padarė 
balvonus ir pakorė juos 
kaip Vyriausio Tribunolo 
teisėjus. Tai esą užtai, kad 
Vyriausis Tribunolas panai
kino AAA, kuri šelpė far
merius.

PER STREIKĄ ARGENTI
NOJ UŽMUŠTA 3 POLIC

MANAI.
Žinios iš Buenos Aires 

sako, kad tenai mėginta ap
skelbti generalini- streikas. 
Streikieriai šaudė Į gatvė- 
karius ir busus, kurie drįso 
pasirodyt gatvės . Užmušti 
esą 3 policmanai ir 1 kon
duktorius, sužeista nemaža 
publikos. Apšaudyti taipgi 

į ir kai kurie namai. Kiti tro- 
jbėsiai buvo sud« ginti.

Ambrose. Veikiausia tai 
bus Adomas Ambrozas. Se
niau jis dirbo Philadeiphi
jos cukernėj. New Jersey 
valstijoj jis buvo suimtas 
dėl nužudymo Juozo Jesu
čio. Policija sako, kad pe
reitą rudeni Ambrose pasi- ... . . , ,
kvietė Judzą Jesutį i įavo V laus "J08 . Ambrose buvo 
kempę, kuri randasi netoli ,r aPdlautl« sau
nuo Cape May Courthouse,
N. J., ir čia jį prigirdė vo
nioj, norėdamas paskui pa
sislėpti, kad išrodytų, jog 
čia prigėręs jis pats, Am
brose. Jis buvo apdraudęs 
savo gyvybę $10,000 sumai 
ir tikėjosi, kad jo sūnus ga
lės tuomet tą sumą iš ap- 
draudos kompanijos iško- 
lektuoti.

Kalėjime Ambrose prie bet gyveno “pustelninkės” 
savo “skymo” prisipažinęs J gyvenimą ir nenurodė, kam 
ir tą išpažinti pasirašęs, bet tuos pinigus atiduoti. Vietos 
vėliau policija rado jį pasi- valdžia jieškanti jos gimi- 
korusj. nių.

Iš jo kalbos visiems buvo 
aišku, kad jis turėjo galvoje 
Japoniją.

Po Molotovo, prasidėjo 
kitų kalbėtojų kalbos. Ir vi
si jie kaip vienas, sugniauž
tomis kumštimis ir virpan
čiais balsais, taikė Į tą patį 
tikslą, kad Sovietams rei
kia ginkluotis, reikia stip
rinti savo sienų apsaugą. 
Karas galįs kilti visai neti
kėtai, o priešų Sovietai turį 
daug. Daugiausia buvo mi
nimos imperialistinė Japo
nija, fašistinė Vokietija ir 
jos pastumdėlė Lenkija. Ga
vo taipgi nemaža vėjo ir fa
šistinė Italija, kuri sulaužė 
Tautų Lygos konstituciją ir 
užpuolė niekuo jai nenusi- 
dėjusią Etiopiją.

Lyg ir atsakydama Į šitas 
karingas CIK’o kalbas, Ja
ponija jau išsiuntė 5 trauki
nius savo kareivių Į Man- 
džiuką, Sovietų pasienin, o 
japonų karo orlaiviai pra
dėjo skraidyt Sovietų pusėj 
ir šnipinėti. Vienas japonų 
orlaivis buvo priverstas Si- 
byre nusileisti. Kai rusai 
kaimiečiai norėjo japonų 
lakūnus suimti, tai šie pra
dėjo gintis revolveriais ir 
kardais. Japonai buvo ta
čiau apgalėti ir sužeisti nu
gabenti i Petrovkos mieste
li, kur jie buvo areštuoti ir 
paguldyti ligoninėn.

uzrasęs.

MIRĖ LIETUVIŠKA 
“PUSTELNINKĖ.”

Angliški laikraščiai pra 
neša, kad Lavvrence’o mies
te, Mass. valstijoj, mirė tūla 
Margareta Ka\valewskas, 
60 metų amžiaus senmergė, 
kuri paliko $1,592 pinigu,

VANDUO JERUZALĖN 
EINA 38 MYLIAS.

Per 2,000 metų Jeruzalės 
miestui vis stigdavo van
dens. žmonės tenai gauda
vo vandens tik sykį į 7 die
nas. Dabar anglų inžinieriai 
atvedė vandeni rynomis iš 
už 38 mylių. Ežeras stovi 
2,600 pėdų žemiau miesto, 
tai vandeni varo aukštyn 
didelės pumpos.

ISPANIJOJ PALEISTAS 
PARLAMENTAS.

Ispanijos premjeras Val- 
ladare pereitą sąvaitę palei
do parlamentą ir paskelbė 
naujus rinkimus 16 vasario.
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TOWNSENDO ŽADAMAS 
ROJUS.

Townsendo planas turi 
dvi pusi, sako vienas laik
raštis. Viena pusė gera, kita 
•—bloga.

Geroji Townsendo plano 
pusė yra ta, kad jis labai 
daug žada. Gi blogoji yra 
tame, kad jo žadamas rojus 
neįvykdomas.

Townsendas žada visiems 
gyvento j a m s, susilauku
siems 60 metų amžiaus, mo
kėti po §200 pensijos kas 
mėnesj.

Pinigus tam tikslui To\vn- 
sendas siūlo sukelti Įvedant 
2 ar 3 nuošimčių mokesni 
ant visų pirkimų ir pardavi
mų. Tuo tarpu gi faktas yra 
toks, jog per visus metus ša
lis nepadaro tiek pirkimų ir 
pardavimų, kad iš tokių 
nuošimčių butų galima su
kelti reikalingą sumą.

Komercijos departamen
to statistikas Dr. Stuart Ri- 
ce išskaitliavo, kad jeigu vi
siems pensininkams, kurie 
nieko nedirbs, išmokėti po 
$2,400 per metus, tai vi
siems dirbantiems išpuls tik 
po $210 ant metų. *

Pats dr. Townsendas aiš
kiai savo plano nesupranta. 
Klausinėjamas Kongreso 
komisijos, jisai sutiko, kad 
negalima nustatyti laiko, 
nuo kurio butų galima tokią 
pašalpą pasenusiems žmo
nėms mokėti. Jisai prisipa
žino, kad “imtų keliatą me
tų laiko vien tik suregist
ruoti juos.”

Bet kalbėdamas Į publiką 
jis to nepasako. Jis sako: 
“Jau 1937 metų pradžioje 
tą pensiją galima bus pa
kelti iki §300 mėnesiui.” Ir 
jis tuoj priduria: “Norit- tu- 
rėti savo namuose radio? 
Jeigu taip, tai dėkitės prie 
mus. Užsimokėkit 25 centus 
įstojimo, o mes jums gausi
me §200 Į mėnesĮ. Galėsit 
turėti radio ir ką tik norė
sit”

Ir žmonės dedasi prie 
“Townsendo Kliubų” šim
tais. Jis sako. kad jis turis 
jau 25,000,000 organizuotų 
savo šalininkų, kurie atei
nančiais rinkimais paimsią 
valdžią Į savo rankas.

musų vargus. Ir išvažiavo 
rudis Kaunan antros klasės 
vagonu, tartum koks pra- 
baščius.

Bet šuo sugryžo iš Kauno 
su apynasriu. Pasirodo, kad 
tautiška cenzūra užmovė 
jam antsnuki, kad ir loti ne
galėtų.

Ūkininkai tačiau nenu
leido rankų. Jie nutarė siųs
ti Kaunan aviną. Nutarta ir 
padaryta. Avinas išvažiavo. 
Išvažiavo, bet negrįžta. 
Laukia ūkininkai ir laukia, 
o jų atstovo kaip nėra, taip 
nėra. Pradeda jie teirautis. 
Rašo laišką Į Kauną. Ogi 
gauna žinią, kad jų avinas 
paskirtas vienos Įstaigos 
valdytoju. Jis turi dideli pa
sturgali ir kietą kaktą, gi 
smegenų visai nedaug. To
kie kaip tik ir veda dabarti
nes Kauno Įstaigas.

Nusiminė ūkininkai, kad 
negali su Kaunu susikalbėt. 
Siųstų dar asilą, ale bėda, 
kad asilų Lietuvoje nėra. 
Tiesa, yra vienas, bet ir tas 
su barzda, daugiau panašus 
Į ožį, negu Į asilą.

i*
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štai naujas ilgiausis pasauly tiltas. kv.r:> tik šiomis dienomis buvo atidarytas per Missis- 
sippi upę. apie 3 mylios nuo New Orlean.- miesto, Louisianos valstijoj. Jis turi arti 4^ mylių 
ilgio ir kaštavo $13.000.000. Aukščiausioj ' vtoj jis stovi 135 pėdas nuo vandens. Per ji eina 
geležinkelis.

IŠ LIETUVIŠKOS POLITIKOS 
AMERIKOJE.

Kiaušinis Užsimanė Vištų Mokinti.
Višta šiame atsitikime y- daktorius ir jo bendradar- 

ra SLA. Apšvietos Komisi- biai liautųsi “Tėvynėj” ra
ja, o kiaušinis, tai M. A. Ra- šę niekus. Tik pagalvokit! 
ginskas, buvęs kitąsyk Susi- Per 20 metų SLA. nariai 
vienijimo iždo globėjas. skaitė “Tėvynę” kokia ji

Tas žmogus turi tokią jau buvo, o dabar Apšvietos 
prigimtį, kad iš mažo šipu- Komisija užsimanė ją page
do visuomet nori priskaldyt rinti! Ar galima su tuo su- 
vežimą malkų. tikti- Aš, Raginskas, pro-

Atsimenu aš jį, kaip jis testuoju prieš tai. Tiesa, ne 
nugąsdino Pittsburgho sei- visa Apšvietos Komisija 
mą. Atsistojo vyras ant pa- kalta. Du jos nariai, Miliau- 
grindų, iškėlė saujoj su- skas ir Kubilius, nekalti, 
spaustą popierą ir sako, kad nes jie neprityrę. Bet komi- 
turįs pranešti seimo delega- siios pirmininkui, D-rui 
tams labai svarbų dalyką. Montvidui, negalima užtai 
tik bijąs kalbėti, kuomet dovanoti, nes jis mokytas ir, 
durys yra atdaros ir salėj y- prie to da, socialistas, 
ra pašalinės spaudos korės- Taip, maždaug, skerečio- 
pondentų. Dalykas čia esąs įa?; “Tėvynėj” ponas M. A. 
toks rimtas, kad iš pašalinių Raginskas.
niekas neturėtu girdėti. St.

KAIP VARGAS KURIA 
PASAKAS.

“Naujienų” bendradar
bis Vistaspats praneša iš 
Lietuvos, kaip liaudies var
gas sukurė tenai naują pa
saką apie šių dienų gyveni
mą. Trumpai suglaudus, jos 
turinys toks:

Valdžios ir kitokių nelai
mių prispausti, ūkininkai 
sušaukė krivulę ir ėmė tar
tis, kas daryti, kad išbristi 
iš bėdų. Nutarė siųsti Kau
nan savo atstovus, kad iš
dėstytų “tautos vadams” u- 
kininkų vargus. Gal jie susi
mylės ir pagelbės ūkinin
kams. Bet atstovai kaip nu
vyko Kaunan, taip ir dingo. 
Ūkininkai sužinojo, jog visi 
jų atstovai buvo uždaryti 
kalėjiman, kad drįso kalbė
ti apie žmonių vargus.

Tada ūkininkai susirinko 
ir nutarė siųsti Kaunan kar
vę, kad jų bėdas išdėstytų. 
Sako, jug karvės kalėjiman 
nesodins. Na, ir išvažiavo 
žalmargė su “tautos vadais” 
pasišnekėt. Ir neužilgo ji su- 
gryžo. Bet sugryžo jau neto- 
kia. Kauno viešpačiai ją 
taip išmelžė, kad iš jos liko 
tik šešėlis.

Tada ūkininkai delegavo 
Į Kauną kiaulę. Ši parlėkė 
iš Kauno žviegdama, nes jai 
tenai gyvai nurovė visus še
rius.

Susirinko ūkininkai ir nu
tarė siųsti da vieną atstovą. 
6Į kartą išrinko šunį, kuris 
neturi nei pieno, nei šerių, 
bet gali gerai loti. Sako, jis 
išlos “tautos yadąms” visus

NEI RADIO ŽINIŲ NEVA
LIA SKELBTI.

“Lietuvos Žinios” 14 gruo
džio laidoje Įdėjo šitokį 
“Eltos” grąsinimą Lietuvos 
laikraščiams:

“Pastebėta, kad kai kurie periodiniai leidiniai savo skiltyse Įdėjo per radio išgirstas žinias. Toks žinių priėmimas ir platinimas yra uždraustas musų radio susisiekti Įstatymo 12 ' parag. ir, be to, jis prieštarauja tarptautinės telesusisieki- mo konvencijos 24 straipsniui ir radio reglamento 2 straps-niui.“Pašto valdyba įspėja visų periodinių leidinių redakcijas, kad, nesilaikantiems įstatymo nuostatų, bus dedama piniginė pabauda iki 1,000 litų.”
Vadinasi, Lietuvos laik

raščiams uždrausta skelbti 
net ir tas žinias, kurios yra 
girdimos per radio. Tai, tur
būt, dėl to, kad per radio 
galima girdėti žinias ir iš 
užsienio, kur yra žodžio lai
svė ir teisybę galima skelbti 
viešai.

Klausimas, kodėl Lietu
vos valdžia taip bijosi teisy
bės?

Amerikos laikraščiai ra
šo viską, ką tik jie sužino ar 
išgirsta, o vis dėlto dangus 
nesugriuva.

Leono Pruseikos 
Zigzagos.

Zigzagomis vadinasi vin
giuota linija, kaip piuklo 
dantys. Toks yra Leono 
Pruseikos politinis kelias. 
Turbut niekas tiek nesimė
to iš vienos pusės į kitą, kiek 
jis. Tik pagalvokit, kuo jis 
nėra buvęs? Atvažiavo A- 

• merikon kaip socialdemo
kratas. Kai Socialistų Są
jungoj “kairiasparniai” pra
dėjo kelti triukšmus, Pru
seika juos kritikuodavo. Bet 
vėliau jis kai virto Į kairiąją 
pusę, tai pralenkė kairiuo
sius “kairiaspamius.” Jis 
pasidarė atkakliausis komu
nistas. Jis niekino socialis
tus ir gyrė komunistus, bet 
vien tik tam, kad vėliau at- 
simetus nuo komunistų iš
vadinti juos “arkliais” ir ki
tokiais. Jis įkūrė net “Nau
jąją Gadynę” kovai su ko- 

jmunistais. Bet ar ilgam? 
Kaip tik komunistų opozici
ja susiorganizavo, Pruseika 
pametė savo draugus opozi
cionierius ir nuėjo vėl pas 
komunistus. Jo draugai ta
po išvesti į laukus ir palikti 
be vado. Prie to, vienas jų 
dar įskųstas valdžiai.

Norėtųsi žinoti aiškiai, 
keno naudai Leonas Prusei
ka dirba? Sklokininka*.

Lietuvos Kaimas Boi-
kotuoia Tautininku

Diktatūrą.
“Naujienos” rašo iš Lie

tuvos, kad nežiūrint val
džios represijų, sukilę ūki
ninkai tautininkų diktatūrai 
nenusileidžia. Jie pradeda 
vystyt kovą kita kiyptimi. 
Pirma jie buvo apskelbę 
Kaunui streiką ir neleido 
tenai įvežti maisto produk
tų, o dabar produktus jau 
veža ir parduoda, bet užtai 
pradėjo boikotuoti valdžią: 
nemoka mokesčių, neperka 
valdžios išleistu paskolos 
bonų, neprenumeruoja val
džios leidžiamų laikraščių 
ir neperka jos degtinės.

Dėl buvusių sukilimų da
bar prasidėjo ūkininkų by
los. Vienus jų teisia kariuo
menės teismai, o kitus—ka
ro lauko teismai.

Vnvn lonlrn tniemai oln_ 
ivaiu įaunv tviciiiai oni-

riasi nuo kitų kariuomenės 
teismų tuo, kad kaltinama- 
sai asmuo čia negali turėti 
gynėjo ir nuteistas jau ne
gali apeliuoti. Ir bausmės 
čia paprastai būna labai 
aštrios ir žiaurios. Bet įdo
mus reiškinys — karo lauko 
teismas sukilusiems ūkinin
kams skiria “labai švelnias 
bausmes,” sakp “Naujienų” 
korespondentas. Vienas ka
rininkas, karo lauko teis
mo narys, visai atsisakęs u- 
kininkus kaltinti, pareikš
damas, kad ūkininkai esą jo 
artimi žmonės.

Bendrai, ūkininkai dabar 
pasidarę daug drąsesni ko
votojai, negu miestų gyven
tojai. Jie reikalauja ir Sei
mą šaukti.

Tai džiuginantis reiški
nys.

SLA. Nominacijų 
Daviniai.

SLA. viršininkų nomina- į 
ei jų balsai jau suskaityti; 
oficialiai. Dariniai yra to-į 
kie:
Prezidento urėdui—

Adv. F. J. Bagočius
Nadas Rastenis ....

Vice-prezidento—
Mažukna ..............
Adv. šalna ..........

Sekretoriaus—
Vinikas ............ .
Jurgeliutė ............

Iždininko—
Adv. K. Gugis .... 
Lopatto ................

Iždo globėjų—
Mockus ............ ;...
Mikužiutė ............
Zalatorius ............
Miliauskas ...........

Daktaro kvotėjo—
Stanislovaitis .......
Naikelis ...............
Graičunas..............

ETIOPIJOS ARMIJAI VADOVAUJA 
SVETIMŠALIAI.

Gegužis, kuris vedė seimą, 
norėjo jau išvaryti iš salės 
visus pašalinius žmones ir

Kaip sau norit, tai ne 
žmogaus, bet kiaušinio pro
gas.

Visu pirma, “Tėvynė’
uždaryti duris, kad„nieka> ^uvo sumažinta tam, kad

Tarp jų yra švedų, belgų 
ir turkų.

Vienas korespondentas 
praneša iš Adais Ababos į- 
domių žinių apie Etiopijos 
armijos vadus. Tarp jų esą 
nemaža europiečių karinin
kų, kurie mėgsta jieškoti 
prietikių. Jie esą jau karia
vę ne vienoj šaly.

Svarbiausis karaliaus Sa- 
lassie instruktorius esąs bu- 
vusis turkų generolas Vehib 
Paša. šis žmogus dabar turi 
tik 48 metus amžiaus. Jis 
dalyvavo ir susidarė savo 
vardą italų-turkų kare ir 
Balkanų kare. Savo laiku 
buvo karo akademijos Kon
stantinopolyje komendan
tas. Didžiajam kare jis va
dovavo vienai divizijai Dar- 
danelių fronte, o vėliau bu

vo trečios turkų armijos va
das.

Nuvertęs Enver Pašą, Ve
hib Paša iš savo vietos buvo 
atstatytas. Jis ruošė perver
smą prieš dabartinį Turki
jos prezidentą, Kemalą 
Ataturką. Uolių jaunatur- 
kių karininkų grupė jau no
rėjo jį nužudyti ir šis tik 
laiku paspruko. Bet trauki
nyje buvo suimtas ir išsėdė
jo 2 metus kalėjime. Paleis
tas iš kalėjimo, sergąs, jis 
nuvyko i Graikija, o iš ten į 
Kairą. Vehib Paša siūlė sa
vo patarnavimą daugeliui 
valstybių, bet pasiūlymai 
buvo atmesti. Vėliau, prasi
dėjus italų-etiopų konflik
tui, Vehib Paša už paskuti
nius pinigus nusipirko bilie
tą į Addis Ababą ir ten nu
vyko. Etiopijos karalius pri
ėmė jį išskiestomis ranko
mis ir pavedė jam organi
zuot kariuomenę pietų fron
te, paskirdamas io nuolati
nę buveinę Harare. Tenykš
čiai musulmonai Vehib Pa
šą sutiko su didžiausiu en
tuziazmu ir jis naudojasi di
deliu etiopų palankumu. 
Jam taipgi pavesta instruk
tuoti visa etiopu kariuome
nę ir didžiumoje išdirbti 
planus italų puolimui. O Ve
hib Paša tokiems reikalams 
gabus. Italų generolo Gra
žiam armijos atstūmimas iš 
Ogadeno provincijos yra 
Vehib Pašos nuopelnas.

3,169 
1,806

2,637 
2,058 •

(
3,364 
1,4701

2,642 
2,072

I
2,905: 
2,544 
1,805 
1,663 i

I
2,904 
1,518 
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Dabar iš nominuotų kan

didatų bus renkami viršinin
kai. Rinkimai prasidės šių 
metų 1 kovo dieną ir tęsis 
per 2 mėnesiu, iki balandžio 
pabaigos.

Nors Vehib Paša eina 
svarbias ir atsakingas pa
reigas, vis dėlto jis nėra 
Etiopijos karaliaus patarė
jas kariniais reikalais. Šias 
pareigas eina grupė belgų 
karininkų, kurių dėka da
bar etiopai turi puikiai iš
mankštintos ir modemiškai 
apginkluotos kariuomenės. 
Belgų karininku esama 24. 
Selassie jiems mokąs per 
mėnesi 15,000 frankų. Jiem 
parūpinamas geras maistas, 
o jų šeimoms, jeigu jie žūtų, 
pažadėta išmokėti pusę mi- 
liono frankų.

Bet svarbiausias žmogus 
etiopų kariuomenėje yra

švedų generolas Erik Vir
gin.

Šis žmogus pagrindiniai 
perorganizavo etiopų ka
riuomenę, sutvarkė ją euro- 
peiskai ir dabar visi etiopai 
jį labai gerbia. Daugelis 
žmonių tenai Virginą vadi
na “baltuoju Etiopijos im
peratoriumi.”

Jis nepasitenkino vien 
karo reikalais, bet jo patari
mu buvo vedama ir Etiopi 
jos užsienių politika. Dau
gelis Etiopijos notų Tautų 
Sąjungai yra Virgino padik
tuotos. Jo patarimu karalius 
Selassie įsakė savo karo va
dams leisti italams žengti 
toliau į kalnuotąjį kraštą, 
kad tuo pailgintu italų fron
tą ir atitrauktų itąlų kariuo
menę nuo bazių. Be šių 
žmonių yra dar ir daugiau 
svarbiu karininkų iš Euro
pos. Daugelis mano, kad 
slapta tenai veikia ir anglai.

neišgirstų tų “baisių” daly
kų apie SLA. iždininką Gu
gi, kuriuos “brolis” Ragins
kas nori raportuoti. Tik so
cialistams pasipriešinus, sa
lė buvo palikta atdara ir 
korespondentai neišvaryti.

Kai visi nutilo ir kvapą 
sulaikę pradėjo klausytis 
Raginsko raporto, tai pasi
rodė ve kas: Raginskas sa
kosi susekęs, kad iždinin
kas Gugis neuždėjęs kam 
tenai keturių ar šešių centų 
procento ant procentų. 

Vienu žodžiu,

-umažinus organizacijos lė
šas. Tai buvo padaryta SLA. 
narių labui, nes kitaip jiems 
butų reikėję uždėti daugiau 
mokesčių.

Paskui, kad sumažintoj 
“Tėvynėj” galėtų tilpti visi 
organizacijos reikalai ir ki
ti reikalingi pranešimai, 
Apšvietos Komisija nurodė 
redakcijai, kokius skyrius 
galima iš laikraščio išleisti. 
Pusiaugramatnų “rašytojų” 
plepalai SLA. organui ne- 

i tinka.iš didelių!Vielinė5 žinios, ku- 
štukų išėjo tik pššš!... Sei-Į!I0s uzlradavo bevetkvtsą

Keep Y our Mouths 
Shutr

Toks yra gubernatoriaus 
Viniko įsakymas “Tėvynės” 

darbininkams.
Po to, kaip Tautiškas So

cialistas paskelbė “Kelei
vio” 52 numeiy iš ko susi 
deda “Sargybos Bokštas,’ 
tarp tų “sargybinių” pasi
darė didelis sumišimas. Jei
gu jie sužinotų, kas tą pas
laptį išdavė, tai turbut nu- 
linčiuotų jį kur pasigavę.

Strimaitis, kaip vyriausis 
“Sargybos Bokšto” dženito- 
rius, atėjęs į SLA. 126 kuo 
uos susirinkimą, negalėjo 
susivaldyti ir karštai prabi
lo prieš tuos, kurie išduoda 
“tautiškus sekretus” sociali
stų laikraščiams.

Vitaitis nei susirinkiman 
nepribuvo. Matyt, sarmati- 
josi akis parodyt.

j Gi sandariečių guberna
torius Vinikas sušaukė SLA 
i Centro raštinės darbininkų 
“nepaprastą mitingą” ir įsa
kė, kad niekam nieko nesa
kytų, kas darosi Centre. Sa
ko: “Keep your mouths 
shut!”

Ar tai ne cenzūra?
Žiūrėjęs per skylę.

RUSIJOS DIDŽIŲJŲ MIE
STŲ GYVENTOJAI.
“Tasso” žiniomis, 1935 

metais Maskvoje gyventojų 
skaičius siekė 3,641,500, Le
ningrade — 2,739,800, Ki
jeve — 625,000, Minske — 
186,500, Tiflise — 426,300, 
Taškente — 565,00, Ašcha- 
bade — 85,400 ir Stalinba- 
de—-40,300.

1920 m. Maskvoje gyven
tojų buvo 1,028,200, Lenin
grade — 722,200, Kijeve — 
392,100, Minske — 104,000 
ir Taškente — 232,600.

1

paskutinį puslapi, darydavo 

skriaudą kitoms koloni
joms, kurios tokių skyrių

mas nusispiove
Šitą istoriją 

pasakojau 
tumėt 
stukorius.

Dabar jis vėl pasirodė su 
=avo šposais. Atsistojęs mo
kytojo Vieton, jis dabar, „ - , nprpikia kas
ėmėsi mokinti Apšvietos Į Se ’ravo drau^s rekdS 
Komisiją. “Tėvynės” 1-am '^vaitę savo rtiaiĮgus rėkia

as jums pa-
akojau dėl to, kad žino-J °^ėį

1S Raglnsko yra nutarta ir vietines3žinias iš-

leisti. Jeigu New Yorke at
sitinka kas svarbaus, redak
cija visuomet gali apie tai

numery* jis drožia šitokio 
turinio pamokslą: Ar visa-

muoti vietinėse žiruose.
Tai buvo sveikas patari-

da žinom, ką darom? Nosą-i mas iš Apšvietos Komisijos 
ry, nevisada. Štai, Pildomo- pusės. Kritikuoti to negali- 
įi Taryba sumažino brangia ma, o ypač negali to kriti- 
musų “Tėvynę” trim pusią-: kuoti p. Raginskas, nes žur- 
piais, o Apšvietos Komisija nalizmas ne jo sritis, 
atėjo da ir pasakė, kad re-j Adomas Gelgaudas.

Dar Apie Lietuvos Atstatymo Bendrovę.
Jau keliais atvejais skai

čiau laikraščiuose, kad p. 
A. B. Strimaitis, kaipo SLA. 
“Sargybos Bokšto” pirmi
ninkas, aukauja savo laiką 
“Bokšto” reikalams, gi algą 
ima iš L. A. Bendrovės, ir 
ne bet kokią, bet po $35 į 
sąvaitę.

Laukiau, laukiau ir ma
niau, kad p. Strimaitis savo 
organe “Vienybėje” atsa
kys “Tautiškam socialistui,” 
ką šis rašė “Keleivio” num. 
52 apie p. Strimaitį; bet vi
sur tyla ir ramu, išskyrus 
Centro ofisą. Taigi man pa
sirodo, kad p. Strimaičio 
nutylėjimas reiškia, jog tas, 
kas buvo rašyta apie jį, yra 
teisybė.

Kaipo Bendrovės šėrinin
kas, aš jaučiu, kad jau lai
kas mums susiprasti ir rim
tai apsvarstyti, o kuomet į- 
vyks Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės metinis suvažia
vimas šių metų sausio mė
nesy, patarti Bendrovės di
rektoriams, kad p. Strimai
čio vieton išrinktų kitą žmo
gų, kaip P. Bukšnaitį, kuris 
dirbtų tai įstaigai, kuri jam 
alga moka, o ne fašistiškus 
“bokštus” ramstytų.

Žinoma visiems, kad dau
gelis žmonių be darbo vaik
ščioja, arba už mažą algą 
dirba (kaip §10—§15 į są
vaitę), ir dar džiaugiasi, 
kad darbą turi. O ką p. 
Strimaitis daro, kuris ima 
$35 į sąvaitę? O ką p. Stri
maitis dirba? Nagi pp. Vi- 
nikui ir Vitaičiui tarnauja, 
jų lapelius siuntinėja SLA. 
kuopoms, už “Sargybos

Bokšto” šleitą agituoja. Ir 
kaip jis atsidavęs su visa 
širdžia ir su visa siela dir
ba! Jeigu jis taip dirbtų At
statymo Bendrovei, iš ku
rios algą ima, tai šiandien 
ta Bendrovė negulėtų ant 
grabo lentos.

Kažin, ar p. Strimaitis 
(jeigu neteks sekretoriaus 
darbo Bendrovėj) nesigai
lės, kad jis taip greit atsisa
kė kandidatuoti į bile urėdą 
SLA. Pildomoje Taryboje? 
Lauksiu — laikas pasakys.

Bendrovės šėrininkas.

Lietuvoje Suimti
Du Šnipai?

» ~
“Elta” praneša, kad Žiež

mariuose, Trakų apskr., bu
vo sulaikytas Juozas Vašei- 
ka, gimęs 1914 metais Kau
ne. Jis yra baigęs Kauno 
komercijos mokyklos 4 kla
ses ir paskui vertęsis batsiu
vio amatu. Gruodžio 13 d. 
taip pat Žiežmariuose buvo 
suimtas 1906 metais Vilniu
je gimęs Leonardas Zub- 
rickas, paskutiniu metu gy

venęs Žiežmariuose ir ver
tęsis staliaus amatu.

Juodu buvo įtarti bendrai 
teikę žinių apie Lietuvos 
kariuomenę vienai kaimy
ninei valstybei. Kvočiami 

! juodu prisipažino šnipinėję 
svetimai valstybei. Be to, 
Vašeika prisipažino, kad 
Zubricką jis įtraukęs į šni
pinėjimo darbą. Abiejų šni
pu byla jau perduota Kau
no apygardos teismo tardy- 

' tojui.
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

NAUJIENOS IS GRAND RAPIDS, MICH:

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIM AS
Dalinasi Fašistų Ginklais.

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Diskusijos dėl bendro fron
to.—Jurgio Giedrio mirtis.
—Jono Svigrio liga.—77 

akrai naujai dirbtuvei.
Gruodžio 22 d. čia buvo 

sušauktas nepaprastas susi
rinkimas Jurgio Svetainėj 
dėlei pasitarimo apie bend
rą frontą. Buvo pakviesti ir 
socialistai ir kitokių srovių 
žmonės. Buvo ir gerų kalbė
tojų. Socialistų kalbėtojas, 
anglas, gerai nušvietė socia
listų poziciją. Iš komunistų 
pusės kalbėjo du, vienas 
angliškai, o kitas (Abekas) 
lietuviškai. Bet šie nieko į- 
domaus nepasakė, tik ragi
no giliau siekti i kišenius ir 
jieiškoti didesnių sidabri
nių. Buvo skaitytos ir dvi 
rezoliucijos: viena prieš fa
šizmą, o antra pritarianti 
dabartinei Lietuvos val
džiai, reiškia — už fašizmą. 
Vienas draugas atsistojęs 
padarė pastabą, kad tos re
zoliucijos čia visai ne vietoj.

Gruodžio 24 d. Jurgi Gie
drį ištiko netikėta mirtis. 
Jis buvo rastas prie savo 
durų negyvas. Jis buvo jau 
f 2 metų amžiaus žmogus ir 
jau pora metų gyveno atsi
skyręs nuo savo moteries. 
Šiame mieste išgyveno apie 
40 metų. Šeimyna turėjo ne
mažą. 5 sūnūs ir dukteris. 
Buvo kilęs iš Virbalio mies
telio, pamokytas, Lietuvoje

gyvendamas dirbo prie paš
to už raštininką, bet Ame
rikon atvykęs turėjo dirbti 
paprasto rankpelnio darbą.

Nelaimė ištiko ir Joną 
Svigrį. Jis susirgo proto liga 
ir buvo išsiųstas į Kalama- 
zoo protu sergančiųjų ligo
ninę. Labai gaila, nes da 
jaunas žmogus. Sakoma, 
kad jis tą ligą gavęs nuo 
gėrimo. Moteris irgi esanti 
nesveika.

Darbai truputį pagerėjo, 
bet nedaug. Katrie dirba, 
tai skundžiasi, kad sunku 
užsidirbti pragyvenimui. 
Darbas sunkus, reikia sku
bintis, o atlyginimą vis ma
žina, lyg ant juoko. Tačiau 
“beer gardenai” džiaugia- 
u, kad biznis eina gerai. 
Kožnas parduoda po 5—6 
bačkutes alaus į dieną. Yra 
ir keli lietuviai tame bizny.

Angliški laikraščiai rašo, 
kad General Motors korpo
racija statysianti čia naują 
fabriką, kur bus daromi 
Fisherio liemenys automo
biliams. Tam tikslui jau nu- 
oirktas 77 akim žemės plo
tas. Darbininkų tenai busią 
samdoma nuo 1,800 iki 
2.000. Liemenys bus spau
džiami iš plieno. Keturi pre
sai busią po 4Vi namo aukš
to ir sversią po 500 tonų. 
Fabriko įrengimas kaštuo
siąs 87,000,000. Elgeta.

Etiopams pavyko pietų front? paimti pusėtiną kru italų i 
veikslėlis parodo, kaip etiopai tą grobį skaito ir dalina saviems

utuvu ir amunicijos, šis pa- 
kariams.

HARRISON, N. J.
Per Kalėdas sudegė 2 saliu
nai.—Darbai eina neprastai.

CHICAGO, ILL. 
Laisvamaniai stiprėja.
Lietuvių laisvamaniams

Liūdni Ir Juokingi Atsitikimai Detroite.
Detroit, Mich. slapta vogti ir kartais savo

Prieš Kalėdas čia sustrei-Jpalydėti.
Lavo Motor Products Corp 
darbininkai,

Žiurkakiemie Šliuptarnis.
reikalaudami' 

žmoniškesnio atlyginimo už 
darba. Tuoj įvyko susirėmi-' 
rias su darbdaviais. Darbi-, 
rinkai stojo pikietuoti dirb-į 
tuvę, o darbdaviai su mu-i

MONTELLO, MASS.
Musų miesto veikla buvo 

lyg pamiršta.
„ . . .... Jus žinot mieli broliai lie-eeikomis .ir policija puolė tuviai> ka(| Monte]los mies.
juos mušti. Darbininkai at
sakė akmenimis, plytomis ir 
kas tik buvo sugriebta Į ran
ką. Tuomet kapitalistams į 
pagalbą pribuvo ugniage
siai ir pradėjo lieti darbi
ninkus vandeniu. Darbinin
kai išsiskirstė.

Tai buvo liūdnas įvykis.
O štai juokingas ir kartu

tas yra slaunas. Čia yra vi
sos tautos gaisrininkai. Jei
gu keno šolderiai pakvipda
vo, tie kreipdavosi pas 
Vaič-Petrį ir pasinaudoda
vo jo išrukymo metodą.

Kuomet šolderių smoki- 
nimo patentas baigėsi, susi
tvėrė tikro kraujo Petrų 
Vaič-Tamulių sanatorija, 

liūdnas atsitikimas. Vienas Tai patentuota dzukiškai- 
lietuyis biznieris. nutarė pa- kalakutiška korporacija. Čia 
mokinti savo kaimyną kaip visų srovių bendras frontas 
biznį varyti. Nuėjo pas jį ir būdavo taip sudorotas, kad 
pradėjo kolioti, kam jis par Vaič-Petrų korporacijos 
davinėja po 5 centus alų ir dvasiškas vadovas Petras 
degtinę, kuomet visų esą gavo didelį guzą. Bet darbas 

nutarta už alaus stiklą imti da nebaigtas, jieškoma nau- 
5 centus, o už degtinės stik-. jo patento sandėliui, kur 
liuką—10 centų. Kaimynas bus sudorotos visų lietuvių 
paprašė jį išeiti laukan, šis sutaupos Vaič-Petrų meto- 
nenorejo išeiti, tai savinin
kas turėjo apdaužyti jam 
akis ir išmesti per duris lau
kan. Apmuštasis “mokyto
jas” už valandėlės sugrįžo 
su revolveriu ir pradėjo šau
dyt, pataikydamas savinin
kui į ranką.

Kitas lietuvis biznierius, 
pusėtinas vyras, uždaręs sa
vo aludę, gryžo su savo 
žmona namo. Ji irgi pusėti
na moterukė. Ant kelio juo
du užpuolė kažin kas ir at
ėmė iš vyro pinigus. Žmo
nės spėja, kad jo paties mo
teris pasamdžiusi mušeikas, 
kad apdaužytų jį ir pinigus 
atimtų. Tai irgi pusiau juo
kingas ir pusiau liūdnas į- 
vvkis.

LAWRENCE, MASS.
12 organizacijų šaukia mi
tingą Lietuvos klausimu.

Šis miestas guli tarp Jer- Chicagos padangėje yra ge- Sausio 19 dieną, 2 valam 
sey City ir Newarko.~ Gy- ra dirva. Jų kuopa Roselan- dą po pietų, L. U. Kliubo
ventoju turi apie 15,000. de nesenai turėjo baiių, tai salėj įvyks viešas mitingas.
Fabrikų yra visokių, bet publikos prisirink' tiek, kuri šaukia sekančios orga-
daugiausia geležies. Yra po- kiek tik galėjo salėn tilpti, nizacijos:
ra garbarnių ir viena R. C. Kuopai liko gražau> pelno, L. U. Kliubas, Aušros 
A. dirbtuvė, kur išdirba ra- iš kurio dabar manoma su- Vartų Draugija, Šv. Onos 
dio aparatus. Darbai eina ruošti keliatą apšvietos va- D-ja, Lietuvos Sūnų ir Duk- 
neblogai, dirba ant trijų karų. Laisvamanis labai teru D-ja, Motėm Piliečiu 
permainų, bet be draugų dėkingi “Keleiviui” ir “N. Kliubas. Sandaros 12 kuo- 
sunku darbas gauti. Gadynei,” kad gerai ju ba- pa. A. L. Susivienijimo kuo-

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI NUO 
MUSŲ GERŲ DRAUGŲ.

Linkiu jums kuo geriau- Gerbiamoji “Kel.” redak- 
sių pasisekimų ir susilaukti cija! Aš irgi noriu pasakyti 
dar kitų 30 metų. Garbė kelis žodžius apie “Keleivį” 
jums, nes kariaujate jau 30 ir palinkėti Maikiui su Te
metu ir per visą tą laiką jus vu ilgiausių metų, kad jiedu 
laimėjot visuose klausimuo- gyventų ir platintų susipra- 
se. Todėl didelis būrys nau- rimą tarp musų žmonelių, 
jų kareivių pas mus dabar Aš jau daug metų “Kelei- 
nutarė įstoti į jūsų armiją, vį” skaitau ir be jo man bu- 
(Tenai susitvėrė nauja so- tų labai nuobodu. Gaila tik, 
cialistų kuopa.—Red.) Jie kad negalėjau jam gauti nei 
padės jums vesti kovą to- vieno novobranco, nes mu- 
liau. Taigi linkiu kuo dau- sų apylinkėj lietuvių nėra. 
giausia laimės šiais 1936 S. Serafinas,
metais “Keleivio” leidė-J McMillan, Mich.
jams, redaktoriams, o taip- • —-------
gi skaitytojams ir pritarė- Gergiamoji “Keleivio” 
jams. Antanas Pratašius, Redakcija! Gal aš jau ir 

Nonvood, Mass. pavėlavau su savo pasveiki- 
--------  nimu — tai toks jau lietu-

Gerb. “Keleivio” Admi- viškas paprotys. Bet vėlu ar 
nistracija! Sveikinu visą ne vėlu, aš vistiek noriu jus 
“Keleivio” štabą su 30 me- pasveikinti jubilėjaus pro
tų jubilėjum ir linkiu susi- ga ir palinkėti jums geriau- 
laukti 100 metų sukaktuvių siu pasisekimų jūsų darbe, 
ir kad Maikis su tėvu lauky- Kartu prisiunčiu ir $3.00 už 
tusi kiekvienoje lietuvių savo prenumeratą, 
stubelėj. Staršam generolui J. Karpavičius,
prisiunčiu ant naujų batų ir! Thorsby, Kanada,
da du naujus kareivius. ' ---------------

Su aukšta pagarba, V/INNIPEG, MAN1TOBA, 
M. Čičinskas,

Saliunai pas mus kaip 
Meksikoje: muzika ir šokiai 
ūžia netik šiokiom dienom, 
bet ir nėdėldienials. Lanko
si ir geros kūmutės.

Miestelis apgyventas dau
giausia lenkų, kurie turi net 
dvi bažnyčias. Yra ir lietu
vių parapija, bet musų ku-

kalbėjo T. J. Kučinskas. Kai vienijimo 125 kuopa, 
kurie buvo jo kalba, nepa- Susirinkimo tikslas yra 
tenkinti, kad gyrė. savo pa- užprotestuoti prieš Vokieti- 
iašytą knygą, Balių? buvo jos Hitlerį, kuris nori už- 
visokių pakraipų žmonių, įgrobti Klaipėdą ir visą Lie- 
pradedant katalikais ir bai-’tuvą, ir kartu pareikalauti, 
giant “ščyraisiais” kcmunis-įkad ponas Smetona sušauk
tais, todėl kalba užgavo ir tu laisvai visų piliečių
kai kurių įsitikinimus. To 
gal nereikėjo daryli. Bet

nigėlis turi gyventii. vienas, ^įa„įi šokiams muzika. džią, kokia jiems patinka.
be gaspadinės, ne 
žmonės čia susipratę.

Per Kalėdas čia turėjome

musų i buvo gera, tai visk 
užmiršta.

Ačiū labai ir

KANADA.
Vargas bedarbiu esant.

Gerbiamoji “Kel.” Re-’ Jau daugelį sykių “Kelei- 
dakcija! Linkiu tamstoms vy” buvo rašyta apie Kana- 
laimingų nauju metu. kad dos bedarbius, bet rašytojai 
“Keleivis” šviestų ‘ musų vis nepasirašo savo pavar- 
brolius ir seseris ilgiausius džių, taip kad išrodo lyg tos 
metus. Kailu prisiun č i u žinios butų prasimanytos. 
$2.25 už laikrašti ir Kalen- Aš čia pasirašysiu tikrą sa- 
doriu. ivo pavardę, nes rašau kaip

Su aukšta pagarba, ištikrujų su manim yra bu-
Jo« janausky lv£- Man teko susidurti su 

Dillonvale, Ohio. tok!»‘s valdininkais, kurie 
______ nesidrovėjo net nzinę jėgą

Prisiųsdamas $2.25 už mane pavartoti. Tai
“Keleivį” ir Kalendorių, ta °.u™ Y‘.enas gy'btojas ku-

Montreal, Canada.'

nom ux«- vaikinu “Ke r*s turėjo mano sveikatą iš- 
štaba sus i lau k ils ’3(1 b.?‘ neatlikęs kas jam
sukaktuvių ir linkiu reikia, išgrūdo mane jėga is 

kuo geriausios kloties ofiso.

nmors RVi

. A 1S“ ateity. Tegul jis šviečia mu rinktą seimą ir leistų gyven- - - - - - -
tojams pasistatyti tokią vai

, Zlą’buvo Seimo rinkimai turi būt lai- 
svi, be jokių persekiojimų ir 

“Naujie-1 varžymų.
i - mai kų salti, bet 2 sausio noras,” kurios per 3 sąvaites Taip pat paprašyti Tautų
ion nrurloin lirf liotnc ir _ __ ji •• *1__jau pradėjo lyt lietus ir Ivjo' garsino musų pokili. 
per 20 valandų. Sausio 4 ir 
5 buvo jau vasariškas oras.

Harrisone yra išsiplati
nęs tarp lietuvių negeras bus* pranešta vėliau.

Lyges, kad ji užtartų uz 
Dabar, po švenčių, aisva- Lietuvos nepriklausomybę 

manių kuopa ketina suruoš- ir priverstų Lenkiją sugrą- 
ti apšvietos vakar?, apie ka žinti Lietuvai Vilnių.

Bus gerų kalbėtojų, ku-
paprotys — moterys pame
ta savo vyrus ir eina su ki
tais gyventi. Bet jaunimą 
galima pagirti, kad nesitoli- 
na nuo savo kalbos ir veiki
mo. A. Karis.

Senas

da: iš lietuvių išviliot gra
žiais žodžiais gudriai, o ar
mėnams ir žydams atiduot 
žioplai. Matote, to reika
lauja Vaič-Petrų unijos u- 
naras. Po visų skausmų į 
garbę! Vaič-Petrų veikla 
atnaujinta ir bus varoma 
visais frontais: iš priekio, 
užpakalio ir iš visų šonų. 
Prie to kviečiami vyrai ir 
moterys ir visas bendras 
frontas.

JOHNSTON CITY, ILL. 
Kaip mes geibėjom kasyklą

McMILLAN, MICH.
Vestuvės.

Šiomis dienomis 
kėj'o Stasių Serafinų duktė
Stella už Floydo Sv; įsono.

Antanas. He išaiškins visus dalykus;
ir bus priimtos atatinkamos 
rezoliucijos. Taigi ateikit 
visi lietuviai ir lietuvaitės! 

Visus kviečia rezoliucijų
ča ište- komisija:

K. Vidunas,
S. Penkauskas.

Vestuvės buvo rami s bet 
gražios. Jas dailiai aprašė ir 

, vietos angliškas laikraštis. 
Gruodžio pradžioj potvi- po sutuoktuvių, pasjauno- 

nis čia gręsė anglies kasyk- y,jos tėvus susirinko gražus 
lai. ” ’ ..............

leivio 
metų
ateity.'Tegnljis'^Iviečia mu\ .Tu.omet - ^eipiausi į di-
sų liaudį ir rodo jai ei ą į t j jau buvau begaunąs 
šviesesni rytojų per ilgiau- na_albJa Bet kain PeikėTo 
sius metus. Jos Paškoris, an?*oneraciS? ir kaip 

Baltimorę, Md. p^ė^^eklaLhSS
c . <<TZ , . . -tiš viso gyvenimo ir sužino-Sveikinu Keleivį ir vi- • kaj dabar aš bedarbis, 

są jo administraciją, linkę- įtai pareiškė, kad lįgoni- 
damas geriausių pasiseki- nėfnėrį dykų lovų ir jie ne. 
mų jo 30 metu jubilėjaus. ęaų tenai manęs priimti. 
As skaitau Keleivį per 24 Man buvo ir yra reikalinga 
metus ir esu užrašęs daug gevklės operacija, bet be- 
nau.]P skaitytojų. Čia irgi darbįuį nėra net ir ligoninėj 
prisiunčiu vieną naują pre- vietos kapitaliskoj sistemoj, 
numeratonų. , Darbininkai pastatė ne tik

Ona Jomalius, tą ligoninę, bet ir visą mies- 
W. Simmsburv, Conn. tą, tačiau kai jie apserga ir

--------- pinigų neturi, tai pagalbos
Prisiųsdamas savo prenu- jiems nėra.

meratą, kartu sveikinu “Ke-1 Ar ne reikia prieš tokią 
leivį” susilaukus 30 metų sistemą kovoti?

O kitas atsitikimas buvo 
visai tragiškas. Jaunas lie
tuvis E. S. nuėjo ant gelž
kelio anglių pasiimti iš va
gonų. Pasitaikė nelaimė ir 
jis buvo užmuštas. Pereitą 
rudenį vienam buvo nuplau
ta ranka nešant anglis iš va
gonų, o dabar jaunas vyras 
neteko gyvybės. Tai vis ka
pitalistinės tvarkos pasek
mės. Darbininkai viską pa
daro, bet neturi iš ko ir ang
lių sau nusipirkti. Priversti

amžiaus ir linkiu, kad jis da 
ilgiau keliautų tarpe musų 
žmonių ir skleistų apšvietą. 
To aš linkiu nuo širdies.

Liudvikas Kymantas,
Hagaman, N. Y.

J. Martinonis.DETROIT, MICH.
Su policija atėmė lavoną.

____ ........ ............... .... Per Kalėdas čia mirė Ka-
V anduo pradėjo piltis būrelis kaimvnu, o tėvai iš- zimieras Pachoviakas. Pir- 

per 6 pėdų užtvarą, kuri bu- Kėlė puikų baliuką. Jaunoji m.a -1!S prigulėjo prie komu- 
vo už 1'4: mylios nuo 18-tos rrayQ daug gražiu dovanu, nistų, bet jam mirštant pn- 
šaftos, ir veržtis į kasyklą. Pq vestuvių jaunavedžiai hndo kunigas, davė pasku- 

' Trys pumpos nespėjo van- išvažiavo apžiūrėti Miehi- ' patepimą ir pasakė, 
dens pumpuoti iš kasyklos, gano valstiją, o paskui ža- Pąchoviako du-
Pradėta statyti naujos už- dėjo apsigyventi Nevvberry ^a busianti išganyta. Kai 
tvaros visai arti šaftos. Bet į miestely. Jaunosios tėvai v-iiam mirus, jo draugai pa- 
ketvirtą dieną vanduo ėmė ra geri “Keleivio” draugai šžtrvojo kūną savo salėj, ku- 
lietis ir per naują užtvarą. -;r skaitytojai. nigas prikalbino velionio 11

Laimingos jiems kloties, metų mergaitę, kad ji rei
kalautu atimti kūną iš ko-

nuo potvimo.
NEWBERRY, MICH.

Stirna užmušė policmaną.
Šio miestelio parke buvo 

aptvertos dvi senos stirnos
Nespėjau pasveikinti jus b* du maži stimukai, kuriuos 

Kalėdų proga, tai linkiu lai- prižiūri policmanas. Per 
mingų naujų metų. Kartu Kalėdas policmanas nuėjo 
prisiunčiu $4.00 už du skai- ryto stirnas pašerti, bet
tytoju.

Draugiškai, S. Naudžius, 
Grand Rapids, Mich.

ožys puolė ir ant vietos jį 
užmušė. Nesulaukiant jo pa
reinant, nuvyko antras po
licmanas pažiūrėti. Ožys 
puolė ir ant to, bet šis spėjo 
išsitraukti revolverį ir, pa
leidęs kelis šuvius, patiesė 
ožį. S. S.

300 žmonių 
iniu. Ir tik! 

per dideles pastangas, pri-Į 
dėjus prie cemento baking 
sodės, į aštuntą dieną pasi
sekė per didelę kovą van- 

’ dens veržimąsi sustabdyti. 
Vis dėl to į kasyklą daug 
vandens priėjo ir maineriai 
laikinai neteko darbo, o 
kompanijai kaštavo tūks
tančiai dolerių, kad išgelbė
jus 5-kių milionų vertės tur
tą. Reikėjo statyti į kasyklą 
gilių šulinių pumpas, kad 
"išpumpavus prisirinkusį 
vandenį. Nors kai kurios 
mašinos buvo iškeltos, bet 
kitos tapo laikinai užlietos. 
Jeigu ne užtvaros, kasykla 
butų buvus visai užlieta.

J. H. Alikonis.

Beje, bučiau, pamiršęs, Wen| ir naktį 
apie musų naują prasmat- nor HJlf)oUą nas 
nybę. Pas mus įsikūrė kud-
lių ratelis. 3 našlės su gar
bingais pakaboriais, 5 gy
vanašlės su sidabruotais pa
ausiais. Visos pilnos kraujo, 
visos apčiuopiamos “svveet 
sixteen” dukrų mamos. Jos 
žada praplėst naujiems ope
ratoriams veiklos. Siuvinės 
vakarais naujoviškais paty
rimais, arbatą gers paga
mintą tik iš parinktų mie
žių, o nauji kostumeriai ga
lės kreiptis kad ir iš toli
miausių miestų.

Adresai gaunami paten
tų žinovų.

Montellos Pilietis.
Švagždžio vieros.

Draugas.

LEWISTON, ME.

Per 10 metų buvo areštuo
tas 70 kartu

Šiomis dienomis vietos 
teismas pasodino vienam 
mėnesiui kalėjimo "pagar
sėjusį” čia Robertą O’Lea- 
ry. Jis “pagarsėjęs’ tuo, 
kad per 10 metų buvo areš
tuotas 70 kartų ir veik tiek 
oat kartų sėdėjęs bciangėj. 
Šį sykį jis tikėjosi gauti 3 
mėnesius, bet teismas davė 
jam tik mėnesį, nes jo mai
tinimas kalėjime miestui ir 
taip yra kaštavęs anie $2,- 
375. Jis baudžiamas už gir
tybę. S. E.

munistų salės ir palaidotų jį 
“gražiai,” reiškia, su bažny
tinėm apeigom. Maža mer
gaitė pasidavė kunigo kurs
tymui. Į salę buvo atėję keli 
vyrai su policija ir pasiėmę 
lavoną išsinešė. Susirinkę 
salėj draugai nesipriešino.

Apie tai rašo “Detroit 
Time,” kurį prisiuntė mums 
drg. K. Šalavėjus.

ORLAIVIS NUSILEIDO 
ANT FARMOS.

Shelton, Conn. — Pereitą 
subatą čia nusileido ant far- 
mos kariuomenės orlaivis, 
kuris lėkė iš Bostono į New 
Yorką. Du lakūnai susi
žeidė.

MIRS ADOMAS MAŽEIKA.
Jis vadinosi ir Aleksiumi. Ve-

BROOKLYN, N. Y.
Klaidingai parašyta.

Šių metų “Keleivio” 2-ram 
numery drg. F. Lavinsko ko
respondencijoj iš Brooklyno 
rašoma, kad aš buvęs delega
tas nuo savo kolegijos stu- lionis paėjo iš MedviŠių kaimo, 
dentų prieškariniam ir prieš- Balbieriškio valsčiaus, Mariam- 
fašistiniam kongrese Cleve- polės apskričio, 59 metų am- 
landė, kas neatatinka tikre- žiaus. Apie 37 metai jis atva- 
nybei. žiavo Amerikon, gyveno Water-

AŠ dalyvavau gruodžio būry. vėliau persikėlė į Torring- 
27—29, 1935 m., Amerikos toną ir čia baigė savo dienas. 
Studentų Unijos pirmoj Ilgus metus dirbo Hendy kom- 
konvencijoj, Columbus, O. panijoj. Jis prigulėjo prie Lie- 
Tad meldžiu gerbiamą “Ke- tuvių Piliečių Kliubo ir Pašelpi- 
leivio” redakciją šią klaidą nio Lietuvių Kliubo. Paliko bro- 
atitaisyti. lį Lietuvoje ir sūnėną J. Matu-

Draugiškai, sevičių Amerikoje. Lai būna
Keistutis Michelsonas. amžina jam atmintis. J. M-čia.



Ketvirtas Puslapis.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Alou, Maike! Atėjau do davadais iš rašto švento,
pasakyt tau gud bai!

—Ar važiuoji kur?
—Jessa.
—Toli?
—Į VaterburĮ.
—O ką tenai veiksi?
—Gavau paviestką nuo 

savo patpeibelio, kad kun. 
Valantiejus turi trobeli su

kad ponas Dievas pavirto Į 
žmogų, i poną Jėzų, ir at
pirko svietą nuo Šėtono.

—Palauk, tėve. bet tas 
pats šventas raštas sako, 
kad žydai yra išrinktoji 
Dievo tauta, o jie sako, kad 
tokio atpirkėjo visai nėra

r

KELEIVIS. SO. BOSTON No. 3. Sausio 15 d., 1936 m.

PADARYKIME GALĄ ŠMEIŽTAMS 
SUSIVIENIJIME.

Praeitų metu 13 gruodžio 
Į “Naujienų” laidoie tilpo Fr. 
Živato rašinys SLA. reika
lais. “Vienybė.” vietoj pa
rašius to straipsnio rimtą 
kritiką, tuoj atšauna prieš 
Živatą tuo, kuo tik labiausia 
gali žmogų Įžeisti. Taip gali 
elertis tik žemos doros neap- 
sišvietęs žmogus. Asmeniš
kai Živatą pažįstant, štai 
kas galima apie jį pasakyti: 
Žmogus gero charakterio, 
buvęs Dr. J. Šliupo sandar- 
bininkas, nuo senų laikų 
dirbo Lietuvos ir lietuvybės 
labui. Tikiu, kad Živatas 
daugiau yra prakalbų pasa
kęs, negu Tysliava tuščių ei
lių parašęs. Tos visos jo pra
kalbos, tai nuoširdumas, 
meilė, troškimas lietuviams 
geresnio gyvenimo. Kiek
viena jo prakalba buvo jo 
paties ašaromis aplaistyta. 
Tai gali būti tik tada, kada 
kalba pati žmogaus širdis.

Živatas yra žmogus be 
politikavimų, nuoširdus ir 
teisingas. Kaipo tokis, jis 
netiko prie senos gvardijos 
“tautiškų didvyrių.” Todėl 
jie jį pamiršo ir drauge jo 
nuopelnus Susivienijimui.

Visų savo duaugų apleis
tas. žmogus darė sau pragy
venimą būdamas real estate 
ir insurance agentu. Visi 
mes žinome šių dienų depre
siją. Žmonės, kurie draudė 
per ji savus namus, būdami 
bedarbiais ar mažai dirbda
mi, vis žadėjo atsilyginti. 
Jis turėdamas SLA. kuopos

YRA IR TOKIŲ.

Pats gerai žinai, kad ne 
vienas tik Živatas turėjo to
kią nelaimę. Yra ir jūsų idė
jos draugu sandariečių, iš
leidusių SLA. kuopų pini
gus. Mes ;ų žinome Naujoj 
Anglijoj net keiiatą. Bet 
mums gaila juos Įvardinti.
Jie yra darbštus draugijos 
nariai. Jie nėra vagys. Tas 
pats juk yra ir su Živatu.
Tad kam toks niekinimas? Pažinikite šitą poną. Tai kon- 
Ar tik todėl, kad jis jūsų gresmanas James P. Buchanan 
“šleitui" nepritaria? Tai iš Texas valstijos. Jis sakosi dė- 
labai Žema. siąs visas pastangas, kad Kong-_ . . , ., . resas nepaskirtų bedarbiu šeipi-Bet prie to reikia nepa- _ - • - ,
miršti, kad Živatas Susi vie- __________________ _
nijimui .i< atsilygino. Atsi-I . » p,
lygino daugiau, negu kas Ar Mes Esam GyVOS
kitas gali atsilyginti. Pri-j Radio Stotys?
klausydamas prie Susivieni- ______
jimo per trisdešimto metui Paskutįnįu iaiku Paryžiu-
su viršun. 11 pei 30 metų - labai plačiai rašoma apie 
mokėjo duokles, jis dabai 
su savo žmona paliuosavo
Susivienijimą 
nių. Tai daugiau, negu buvo

franeuzų mokslininko Geor
ge Lakhovskio ilgų metų ty- 

nuo pomnti- rezultatus. Jis domėjį- 
si žmogaus organizmo elek-skolos. žmogus, kuris Susi- tros probiema jr padarė iš- 

vipnnima nrpanizflvo. deio , , , - rvienijimą organizavo, dėjo 
nemaža savo turto, pašven
tė savo jaunystę, šiandien 
buvo priverstas iš tos drau
gijos pasitraukti. Mano ma

vadą, kad žmogus yra gyva 
radio stotis. Visas jo gyve
nimas yra siuntimas ir pri
ėmimas radio bangų.

Ne tik paprastos kuno ii

Sveikatos Kampelis
KRŪTŲ VĖŽYS.

Tai dar labai dažna musų mo
terų liga. padaranti daug nelai
mių. nevien dėlto, kad ji neleng
vai gydoma, bet, svarbiausia, 
dėlto, kad ši liga per mažai ži
noma ir gydytis pradedama per 
vėlai. O ir paprastai pažiurėjus 
ar pagalvojus ši liga atrodo ge
rybinė: jokių skausmų ligonė 
nejaučia, darbui visiškai ne
kliudo, o. pagaliau, nei nepaste
bi. kad. jau nesveika. Tad pa
žiūrėkim. kaip krutu vėžys pra
sideda.

Kartais visai nejučiomis, be 
plaudama, betriusdama pastebi 
krūtyje sukietėjimą, gūželį, vi
sai nedideli. ■
mo. Bet tai

po visą kūną, ateina ir mirtis. Taigi, taip, rodos, nepastebi
mai pradeda augti vėžys krūty
je. Negalima butų šian.e straip
snelyje nurodyti, kodėl tai įvyk
sta. nes apie vėžio atsiradimą 
kol kas tikrų žinių dar nėra; 
manoma, kad jis atsiranda nuo 
nuolatinio kurios vietos erzini
mo. trynimo, chroniško liaukų 
įdegimo žindymo metu ir vė
liau. Pagaliau, vis dėlto svar
biausia žinoti, kaip šia ligą iš
sigydyti, jeie jau kartą ji gau
ta, ir kaip orientuotis ar tikrai 
vėžys yra. Tad pirmirusia:

(1) Pastebėjus kokį guzą 
krūty, kreiptis į gydytoją, kad

--------- ----------- ---------1 — buvę. Tai viena. Antra gi.......................... ...... ,.
parapija. Sako, pastatė di- jeigu pats Dievas vra pašau- PiniPi’ Jais užmokėjo sveti- 
- - - - - - - - '• - - -- - - - - - - mų žmonių bilas. Kada jo

kostumeriai jam pačiam ne
sumokėjo, jis atsidūrė kri

dėlę škulę, užtraukė didelę li atpirkęs, tai kokiems ga- 
skolą, o dabar nėra iš ko ’ lams dabar yra reikalingas 
morgičių atmokėt, tai žydai Bružikas? Pasakyk, tėve,

njunu, reikėjo Pildomai Ta- sįejos funkcijos, bet ir pa- 
rybai įrašyti jam tai kokiu slaptingiausi fenomenai, 
nors buo;; į skolą, o jis butų kaip telepatija ir hypnozas, 
galėjęs atsilyginti. Jeigu ne eSą kuno elektros pasireiš- 
kuo kitu. tai pomirtinėmis. kimas Elektros bangavi- 

Jeigu mes atsiminsime mas esąs pagrindinis šalti- 
paskoias duotas Deveniui, nis musų gyvybės, musų 
“Vienybei”, Kamarauskui, “aš” pasireiškimui, 
tai nekurios tų paskolų bu- Pagal Lakhovski, kiekvie- 
vo sužiniai duotos su bloga na mažytė organizmo celė 
valia. O ar tie skolininkai yra vieta, kur vyksta elekt- 
daug yra dirbę Susivieniji- riški reiškimai. Celės bran- 
mui?

šis pasakytų vėžys ar ne; jei 
gal riešuto didu- jam nebus aišku, tegv.l padaro 

pradžia. Ir daug mažą guzo išpiovimą ir tegul 
dažniau būna, kad ligonė pašte- pasiunčia ištyrimui į atatinka- 
bi šį gūželį jau visai ne tokį ma- mą institutą.
žą. o geroko kaštano, o vėliau ir (2) Jei tai vėžys, tuojau vyk- 
bulvės dydžio; dar kiek apdai- ti ant operacijos, nes tik ji vie- 
resnė pagriebia sau į pažastį tos na išgelbės gyvybę.
pačios pusės ir ten vėl randa (3) Nebijoti jei reiks ir visą 
smulkių gūželių nuo žirnio iki krūtį paaukoti, 
šabalbono dydžio. Šie gūželiai (4) Atsiminti, kad kuo anks- 
taip pat neskausmingi ir ligoj čiau operuojama, tuo rečiau vė- 
nė Į juos nekreipia dėmesio. Pojžys bepasikartoja; tad vengti 
mėnesio-antro guzai tiek krūty- vėžio sugrįžimo ir kreiptis į chi- 
je, tiek pažastyje auga, plečiasi, rurgą kuoanksčiausia. 
o krūties spenelis palengva ke-1 (5 Nei nebandyti kuriais vai-
liasi aukštyn, o paskui pradeda stais gydytis: jie ne tik kad ne- 
pasinerti gilyn į krūties vidų ir padės, bet dar užtęs ligą ir pa- 
pagaliau visai įsitraukia. Dar . blogins gydymą, 
toliau, jei negydoma, ir žiūrint (6) Jei po operacijos pasikar- 
kokia vėžio rūšis, ima atsirasti. tojo liga. būtinai vėl operuotis, 
supuliavimų, žaizdų ar daugiau (7) Vėžį gavus nenusiminti,
kurių atskirų mazgų. Moteris 
pradeda liesėti ir silpnėti, o dar 
toliau, vėžiui išsiplėtus plačiau.

bet energingai ir greitai gydy
tis — pasveikti tikrai pasiseks.J. Gudauskas.

gali šventą bildingą atimt,
—Jeigu taip, tėve, tai ta

vo važiavimas tenai nieko 
negelbės.

ką jis brūžina ir kam?
—Na. Maike, ant šitokių 

kvesčinų, tai aš negramot- 
nas. Kibą nueikim Į “Darbi-

duolys savo funkcija prime-
Bloga. kad mes nemoka- ra!ji° kabelio lai-

tavo žmonių, kurių dar- dus. Todėl cele, kaip ir ra- 
yra daue verias mums dio.stolis, gali siųsti ir pri- 

imti bangas. Celių branduo-
pragere, ne saviems reika- i daugiau mylime žmogų pur- lys turK net tarn tikr§ ban’

ŠEIMININKĖMS PASISKAITYT.
me sav

tiškoj padėtyje. Bet jis tų bas 
pinigų nepralaidokavo TTP- liz\tl1T’lO m J----- 11VVLIV icviiir.

—Šiur, Maike, kad gab'įninko” redakciją, tai gal 
pagelbėt. Sušauksiu vyčių Kneižis mums išklumoČys.. 
vaiską, padarysim lietuvis į Ale ne, aš negaliu. Turiu 

bėgti treiną pagaut...ką salaveišių armiją ir e: 
sim per miestą pinigų ka- 
lektuot. Pamatysi, kaip Die
vas mums pamačys.

—Čia tai jau tikrai klysti, 
tėve.

—Kodėl?
—Todėl, kad Dievas 

žmogui niekados nepade
da: jis tik iš žmonių reika
lauja aukų, taip kaip Skipi-

bai. Maik.
—Laimingos

ve.

Gud

kelionės, tė-

‘ ELEKTROS KĖDĖJ MIRĖ 
4 ŽMOGŽUDŽIAI.

Pereitą sąvaitę Ossinin- 
go kalėjime, New Yorke, 
buvo nužudyti elektros ke- 

čio Draugija Užsienio Lie- dėj 4 jauni banditai ir 
tuviams Remti. i žmogžudžiai, Ray Orley,

—Maike, tu apie Dievo ’ Amerigo Angelini, Thomas 
galybę nieko nežinai. TujGilbride ir Nevvman Ray- 
turbut neskaitei ir kun. Bru- ,mond. Visi tarp 20 ir 21 me

tu amžiaus.žiko straipsnio “Darbinin
ke” anie Dievo gerumą.

—O tu, tėve, skaitei?
—Šiur, Maike. Abudu su 

zakristijonu perskaitėm.
Pašėlusiai moksliškai nura 
vts i
-Ar gali k? nors atpa- Į*5??3' ?*?“">«j®.’!?1? 

sakot iš to pašėlusio moks- kales tvirtovę. 800 italų bu- 
jo9 1 ;vę užmušta. Tuo tarpu iš

—Jes. vaike. Jis sakoj Rom.os skelbiama, kad italai 
kad Dievas vra perdaug I'^nai stnarkial sumušę et,o- 
rnums geras. Tas gerumas ‘ j™8: Veikiausia abieji me- 
perėjo jau visas gronyčias. į luoJa- 
Jau nieko beveik daugiau ir ..
nepasiliko, kų Dievas bėga- ■’ApON’JOJE LIKVIDUO-
lėtu žmogui duoti, ba jau JAMOS GAUSIOS 
viską atidavė. i SEKTOS.

ETIOPAI SAKOSI ATSI
ĖMĘ MAKALĘ.

: Iš Addis Ababos prare- 
išama, kad pereitą subatą

lams juos suvartojo. Ivaifdrapsįti, negu'pripa- CT ‘M įvairių ilgių visų ce-
rr . •*žinti iam kreditą už io nari- ln* bang°s sumuojasi ir taipŽinoma, Tysliava apie tai z1“11 Jarn ^reaitą uz jo pasi i „ orranizmo ewv-rašydamas, nieko nežinojo, šukavimų ir darbų. Ir da g|lalkoraa oigan.zmo gyvy 

Jis tai padarė greičiausia po .kas- Artimi pneteliai drab- įjekvįenas mažas šios 
Įtekme Strimaičio, kuris ji |st0 Pun • pusiausvyros sutrikimas iš-
taip “informavo.” Gaila! . iš šalieis i tuos dalykus šaukia ligą, o didesnis ii 
Juk ir kitiems seniems vete- žiūrint, darosi skaudu. Kam mirtį.
ranams gali tas atsitikti, toks nežmoniškas viens kito Mokslininkas aiškina, kad 
kada bendrovės likviduosis. ėdimas? O taip yra ne tik bakterijos, patekusios Į 

Brooklyno tautininkuose, žmogaus organizmą siunčia 
bet ir kitur. Jie parduoda kitokio ilgio bangas, kliu- 
savo draugus ir bendradar- dančias organizmo elektri- 
bius, šlykščiausią juos išnie- niam bangavimui. Susidaro 
kiną ir žiūrėdami i tai džiau- bangų interferencija (su- 
giasi! Apie tai paties Stri- mavimasis) ir paciento tem- 
maičio buvo rašyta savu lai- peratura kyla.
ku “Vienybėje.” Prie 41 °C celių branduo-

Dėl tos priežasties šian- liai netenka laidumo ir visi
dien yra pairę santikiai tarp g.w.vbes reiškimai sustoja, 
visų, kurie seniau, eidami. Ateity medicinos tikslas 
vienybės keliu, dirbo sutar- busiąs pašalinti visus orga 
tini gražu darba musu išei- nizmo elektros trukdytojus 
vijos labui. " " dr išskirti kenkiančias ban-

Dėl tos priežasties eili- ,
' matydami toki Pirmutinius bandymus

KAIP PASIGAMINTI SKA
NIŲ DEŠRŲ NAMIEJE.

l
Kiekviena praktiškesnė šei- i 

mininkė dešras neperka krautu 
vėje, bet pati pasigamina na-

i reikia, o tiktai supiaustvti ne 
visai smulkiais keturkampiais 
gabalėliais. Lašinių kiekis pa
reis nuo skonio: kas mėgsta rie
besnes dešras gali jų Įdėti dau-

mieje. Tada bent žino, kad turi ®lau-
gera ir skanu produktą, kuri be! 231,1108 de8roms luri buti ge‘ 

rai paruoštos; kitaip bus blogos

—Ar Bružikui 
nors davė?

—Nežinau, Maike.

irgi ką Japonu vyriausybės Įsa
kymu, uždrausta plačiai iš- 

isišakojusi japonų Omotokio
—O kaip su tavim, tėve? įšokta. Jos vadai už politini 
—Na. nežinau kaip čia veikimą suimti. Jie kaltina- 

atsakyt, Maike. žemiškų mi karaliaus majestoto Įžei- 
skarbų Dievas man daug dimu ir nusižengimu konrti- 
nedavė; ale ant kitų daly- tucijai. Turimomis žinio- 
kų, tai manęs nenukrividijo. mis, Omotokio sektos vadas 
Aš turiu galvą, akis, nosį ir Degusi norėjęs pasiskelbti 
kitką... Į imperatorium. Sukonfis-

—Galvą, tėve. kiekvie- kuota daug medžiagos, iš 
nas avinas turi: taip pat tu- kurios matyti, kad tos sek
li akis ir nosį, ir da didesnę, tos vadai nusikalto dorovei 
negu tavo. j Be to, padaryta kratų pas

—Ar tai tu, Maike, mane didžiausios Japonijos šinte
prie avino lygini?

—Ne tame dalykas, tėve.
judėjimo Tenrikyos
narius. Keturi tos’sektos va- 

Jeigu tu kalbi apie Dievo dai suimti. Jai priklauso 8 
gerumą, tai tu turi žinot, ką milionai japonų pačioje Ta

fon norlovn Z— ___ Z___  T —gero Dievas tau padarė.
—Veidim i n u t, vaike.

Mokslinčius Bružikas paro-

ponijoje ir užsieniuose. Ja
ponijoje sekta turėjo 9,700 
skyrių.

Kaip jie jaustųsi, jeigu jiems 
už jų gerus darbus lietuvy
bei butų taip atsidėkavota, 
kaif> “Vienybė” Živatui! 
Verktų senelis kūdikio aša
ras šluostydamas, kaip da
bar daro Živatas.

Strimaiti! tu buvai savu 
laiku vienas gal geriausių 
Živato draugų. Tu stovi 
šiandien prie to negarbingo 
“Sargybos bokšto” kaip pir
mininkas. Argi ne gėda tau 
atakuoti seną žmogų, kad 
tik Įpiršus Susivienijimui 
“bokšto” kandidatus?

Etiopai Apskundė 
Italiją.

Sako, fašistai žudo ramius 
gyventojus nuodingomis

dujomis.
Etiopija padarė Tautų 

Lygai skundą, kad Italijos 
fašistai mėto Į kaimus ir 
miestelius bombas su nuo
dingais gazais, žudydami 
beginkles moteris ir vaikus, 
kas yra uždrausta tarptauti
niais Įstatymais. Etiopija 
prašo, kad Tautu Lyga nu
siųstu komisiją Etiopijon, 
kad ji savo akimis pamaty

niai nariai, v,,.,, ... . T - ...
antagonizmą, bando jieško- ,SlOJ snt-? Lakhovskis atliko 
ti truputi kitokios draugijos, augalais — geranijomis.

pažangiųjų narių ■ jas vėžio celė- 
augalų ėmė gy-remdami r___ ,

rekomenduojamus kandida- - —-
tus i Pildoma Tarvbą vesti _Patalpindamas jas is 
irtrarkvti Susivienijimų. 'annes vielos sklindančių 

elektrinių bangavimų lauke.
Metalo skleidžiamos ban

gos turėjo susilpninti vėžio 
celių bangavimą, nes ban
dymas puikiai pasisekė. Gy-

įenijimą
Visi gerai atsimena, kad 

privilegijuoti “luomai,” 
kontroliavę seniau Susivie
nijimą, privedė ji prie ma- 
terialio ir moralio beveik 
bankroto. Narių nepasitikė
jimas, pikta polemika, šmei
žtai. biauri propaganda, tai 
buvo kasdieninė Susivieni
jimo duona.

Gomosios geramios pasvei-

tarpu negydomosios visai 
nunyko nuo vėžio.

Nors šie bandvmai remia 
j Lakhovskio teoriją, bet jis 

Mes, kurie jaunesni esą- nedaro toliau einančių išva- 
me’ nor;rne dirbti kaipo ly-'dų ir netaiko šio principo 

tu fašistu 'žvėriškumus.*’’Lv- s,u Wais vi?n°j draugi- žmonių ligoms gydyti, 
gos tarvba svarstys šita ^0J' kuno-le nebūtų skirtu-: Gal netolima ateitis at- ’ — - . w hiit5i y:ena ^21 skleis “elektrinio žmogaus”skunda 20 sausio.

NORĖTU DEPORTUOTI 
VISUS ATEIVIUS.

Karo veteranų organiza
cijos Massachusetts valsti
joj vadas Openshaw reika- 

sektos lau ja savo organizacijos 
vardu, kad Kongresas užda
rytų visokią imigraciją la
kai metų ir prie to da depor
tuotų visus ateivius, nes jie 
apsunkiną šią šalį krizio 
metu.

jokios baimės gali valgyti.
Dešrų yra daugybė visokių 

rūšių ir vienos jų tinka ilges
niam laikui, o kitos greitesniam 
suvartojimui. Čia paduosime 
keiiatą nurodymų, kaip paga
minti dešras ilgam laikymui.

Šios dešros gaminamos iš ža
lios mėsos ir parūkomos vėsiuo
se durnuose. Šioms dešroms rei
kia imti pati geriausia mėsa. 
kaip antai: palengvicos. nuga
ros raumenys ir priešakinių 
kumpių raumenys. Be to, joms 
galima imti ir sprando raume
nys.

IŠ paskirtos dųšroms mėsos 
reikia išpiaustyti visos gyslos,1 
plėvės, ir kremzlės. Paskui su
malti mašinėle, pridėti priesko
nių ir gerai tą mėsos tešlą iš- į 
minkyti. Visi prieskoniai, ku
riuos dedame i dešras, turi buti 
geros kokybės, smulkiai sumai-' 
ti ir gero skonio.
buti visai smulki ir labai švari.

dešros.
Kuomet visiškai paruošta mė

sos tešla ir žarnos, dešras pra
dedame kimšti. Kemša ranko
mis arba tam tikromis mašinė
lėmis. Rankomis dešros blogai 
prisikemša. nes dažna; palieka 
oro pūslių, nuo ko dešros neten
ka gražios spalvos.

Dešras geriausia daryti iš 
šviežios mėsos. Dešras reikia 
gerai ir lygiai prikimšti, kad 
nepaliktų oro pūslių. Prikimštas 
dešras reikia gerai aj džiovinti 
ir tik po to parūkyti ši ltais du
rnais.

Kai dešros pakankamai iš
rūksta. apdžiovinama ir laiko
ma vėsioje ir sausoje vietoje.

“D. L.”

KOKS YRA BAIKALO 
EŽERAS.

Druska turi i J Baikalo ežerą Įteka 336 
. įupės, o išteka tik viena upė: 

_ , , . . ’ iAugara. Baikalo ežeras turi
Be druskos, i desras. papras-,25-2—80 kilometrų pločio ir

tai. dedama dar šių prieskonių: 
pipirų, svogūnu, česnako, majo- 
rano. gvazdikėlių, muškato rie
šutų. salietros ir tt. Kokių prie
skonių dėti. tai pareis nuo šei-

ko ir puikia’ išaugo, O tuo mininkės skonio. Pav.. kai kas

mų, bet butų
harmonija, kaipo vienos šei- nrstci iją. 
mynos narių tarpe. Mes ma- -
nome, kad tik tolerantiškes
ni, pažangus, su gyvenimu 
apsipažinę, veiklus visuo-

“L. U.”

DIDELĖ SNIEGO GRIŪ
TIS RUSIJOJE.

žiniomis, nuo“Tasso”
menes na iai gali įnešti or- Juksporo kalno, prie Kirov- 
ganizacijos gyveniman vir sko, nugriuvusios didelė?

tas gerąsias ypatybes, sniege griūtys sunaikino dv 
Mes todėl ir palaikome pa- namu. Nepaisant 2,000 dar- 
žangių kandidatų sąrašą, bininkų pastangų, kurie 
kad sugrąžinus tai organi- daugelį nukentėjusiųjų iš- 
zacijai vienybę, pastovumą gelbėjo, 85 žmonės žuvo, 3 
ir tvarką. sunkiai ir 44 lengviau su-

Kun. M. Valadka. žeisti.

labai mėgsta dešras su česnaku, 
o kiti tokių dešrų į burną imti 
negali. Vis dėlto prieskonius 
reikia labai atsargiai dėti. nes 
perdaug jų pridėjus, galima vi
siškai sugadinti dešras. Viduti
niškai 2 sv. mėsos tešlos imama 
nepilną šaukštą druskos ant 
peilio geležtės salietros ir 2 
gramu pipiru. Ypač daug salie
tros dėti nepatartira. nes nuo 
jos dešra būna aitri ir kenkia 
viduriams.

Sudė’ns prieskonius, mėses 
tešlą reikia toliai minkyti, ligi 
ii pradės atkristi nuo ranku 
Mėsos teš’a išminkius, geriau
sia ją palikti ligi rytojaus nesu
kimštą į žarnas. Ant rytojaus 
minkymą dar pakartoti.

Dėl riebumo i dešras prideda 
ma lašinukų. Lašinių malti ne-

660 kilometrų ilgio. Ežero 
plotas — 34,140 ketv. kilo
metrų. Baikalas yra pats gi
liausias ežeras pasauly. Jo 
giliausia vieta siekia 1,522 
metrus. Savo vandens kie
kiu jis užima antrą vietą po 
Kaspijos juros. Baikale yra 
27 salos; didžiausia iš tų sa- 

’lų yra Olchon, turimi 72 ki
lometrus ilgio ir 11 kilomet
rų pločio. Ežeras kas sekun
dę išmeta per Augaros išta
ką 1,800 kubinių metrų van
dens. Baikalo ež° as vra 
tarp kalnų ir todėl mažai 
audringas. Baįkalc ežeras 
nepaprastai gausus Įvairio
mis žuvimis. Seniau. Baika
lo ežerui užšalus, per ledą 
nutiesdavo pabėgiu* ir va
žiuodavo geležinkelis.

BARBERIAI UŽP AJDO 
RASEINIUS.

Pastaruoju metu atidary
tos bent keturios na nos kir
pyklos. Jau ir anksčiau kir
pėjų pakako.

v



No. 3. Sausio 15 d., 1936 m. Penktas Puslapis.

Įvairios Žinios.
Amerikonai “Šventame” Mieste.

KIEK JIE IMA 
ALGŲ.

Šiomis dienomis Wash- 
ingtone buvo paskelbta, 
kiek kurios korporacijos 
viršininkai ima algų me
tams. Pasirodo, kad dau
giausia gauna gatviniu gel- 
tonlapių leidėjai, William 
Randolph Hearst, kurio me
tinė alga yra $500,000.

Po jo seka filmų aktorė 
Mae West, kuri per 12 mė
nesių paėmė $339,166.

S. S. Kresge kompanijos Ikonteste geidausiu melagiu 
krautuvių prezidentas Kres-P.^?. P>‘Pažintas ehieagie-
ge gauna' $107,000 metams. '*s J™ 1J.orda.n- J‘s nupasa-

J5 , ... , kojo toki melą: Du metai
Fordo automobilių kom- atgal žiema buvusi taip šal- 

panijos vice prezidentas ta< kad j Jordano namus at- 
Martin už 1934 metus gavo kikrausčiusi žiurkė. Ko jis Į 
$107,341, o superintenden- siųstus nedėjęs, sugaut jos 
tas Sorenson—$103,435. negalėjęs. Tuomet jis paka-

Filmu aktorė Constance binęs ant sienos termomet- 
Bennett gavo per 1934 me- p. 0 ant žemės ties juo pa
tus $176,188, Charles Chap dėjęs sūrio. Iš ryto atsikė- 
lin — $143,000, o Walt Dis-

GAVO AUKSO MEDALJ 
UŽ MELĄ.

Burlingtono mieste, Wis- 
consino valstijoj, gyvuoja 
Melagių Kliubas, kuris yra 
Įkūręs auksinį medalį ge
riausiam melagiui. Kas me
tai dėl to medalio yra daro
mas kontestas, ir kas ge
riausia numeluoja, tas gau
na tą medalį. Varžytinėse 
dalyvauja visi, išskyrus tik 
politikierius, nes joks mela
gis prieš politikierį neatsi
laikys. Savo melą galima 
nusiųsti ir laišku. Šių metų 

_ konte
j buvo pripažintas chicagie-

KELEIVIS, SO. BOSTON
r- —ysraĮ -

Šis vaizdelis parodo Tibeto lamų (kunigų) suruoštas iškil
mes .ių “šventame’’ Lasos mieste, kuomet tenai atsilankė du 
amerikonai, rinkdami medžiagą Nevv Yorko botanikos daržui.

NEW YORKUI GRESIA 
SIUVĖJŲ STREIKAS.
New Yorke rimtai kalba- 

įina apie moteriškų rūbų

siuvėjų streiką. Streikas 
prasidėsiąs 1 vasario ir ja
me dalyvausią 105,000 žmo
nių.

PANAIKINAMAS ŪDRI
JOS VALSČIUS
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UŽPIRKIMAI SOVIETU 
RUSIJOJE.

Viena Lietuvos firma jau
„ ... , . gruodžio posėdvje nutarė pasirašiusi sutarų iš Rusijos

s.!ęs, ir radęs žiurkę priešu- panaikinti Udri'jos valsčių. Pirkti anglių ir cemento uz 
•o no nebegyvą. Mat, termo- Ūdrijos valsčius teturi apie “ milionu litų. tariamasi ir

SL LL1VANO LIKERIŲ KRAUTUVĖ
PROSPERITY MARKETE

295 BROADVVAY, SOUTH BOSTON.

PUIKUS GĖRIMAI—KAINOS NUPIGINTOS
TIKRA LIETUVOS VALSTYBINĖ—IŠ KAUNO.
( oloniul Hcuse STRAIGHT Rye Whiskey 89t*. pilna kvorta. Narragansett Special 90 proof Straight Rye Whiskey $1.09 I’rosperity lxxxx 100 proof—Straight Rye VVhiskey1 ilra k veria $139. Sampelio pante 79c.
Sullis an’s Privalė Stock 1 metu sena. pilna kvorta . . $1.49 
STRAIGHT RYE VLH1SKEY—1 met. 2 m. sena. . kv. $1.25 
BRANDY pr“[ $1.4H Sample pant

PLIKUS RL’M’AS Pilna kvorta $1.25
EKTKA—EKTRA:

WHISKEY 90 PROOFPilnas Galionas $3.90 Pusė Galiono $1.95
YARSITY GIN $1.15 kvorta. 65c. pante
GINSIC GIN didelė bonka 99c
SKANIAUSIAS VYNAS Gal. 95c—$1.29—$1.59—$1.90 Kvorta nuo 50c. iki $1.00.3 didelės bonkos už $1.00
ALUS—Oxford ar Pinnegan Elius—1 bk. 25c. Keisas $1.60 Taipgi Lietuviškas Uremo Elius

DYKAI PRISTATYMAS. Tel. SOU-th Boston 9772
295 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Pusę Galiono 89c. NOBIL1TY VYNAS

»
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UŽ KUNIGĄ MERGINA
GAVO KALĖJIMO.
Šiluvos valsčiuje teisinas 

nubaudė Žaiginių kaimo 
merginą 1 mėnesio kalėji
mo užtai, kad apšmeižė kle
boną. Girdi, klebonas jai 
vaiką “užfiksinęs.” Mergi
na katalikė ir, rodos, nega
lėtų tokį dalyką prasimany
ti, jei tai nebūtų teisybė.

SVARBI NAUJIENA DĖL
TŲ, KURIE SERGA IR 

NORI PASVEIKTI.
Jeigu diegliai kankina po krutinę, 

i šonuose, skausmas galvos, rieko ne- 
J laukdami gaukit Kazellio 8PECIAL 
»,HEKBS K. A. Tik ką naujai iš- 
♦ ; rastos. Toji gyduolė ge-ai vei- 
Jlkia Suvalnina kad ir kiečiausius vi- 
l i durius. Reguliuoja ir taiso vidurius,
• • išvaro gesus, stabdo skaudėjimus po 
l i krutinę ir šonuose, valo kraują, stab-
• ' do galvos skaudėjimą ir galvos svai- 
} j girną. Reguliuoja šlapumą, gelbsti 
« gerai dėl inkstų ligų ir strėnų skau-
• įdėjimo. Padaryta iš daržovių ir žolių, 
} j neprilyginamai geresnė už visas ki-
• tas arbatas. Ji padarys tekį darbą,
• kokio joki kita gyduolė iki šiol nepa

darė. Garantija: pinigus sugrąžinsi
me, jeigu jums nepagelbės. Be to, ji 
labai pigiai kainuoja, tiktą. 25c. už 
pakelį. Penki pakeliai už 1 dolerį, ar
ba 12 pakelių už du doleriu. Pakeliai 
vidutiniško didumo. Už 25c. galit pa-

nev (Mickey Mouse) gav .
$51 500 * metro gyvsidabris nuo sal

American Tobacco Co. £1° t1aiP smarkiai kritęs, kad 
prezidentas George W. Hill zmvkę^ uzmusęs 
gavo per metus $187,126, o Ir uz tą durną pasaką Me- 
vice prezidentai Taylor iiPTa^T Kliubas pripažino 
Riggero gavo po $150,275. Į-Jordanui ayR>o medau. 

~ , Mums rodos, kad geriau bu-
Coca-Cola gėrimo kom- jej klibas priimtu i 

panijos prezidentas \Vood- k- į politikierius. ' ' 
roof gauna — $100,000. _ ________

Arthur C. Dorrance, ku- ITALIJOJ MAŽĖJA GY 
ris gamina vadinamas VENTOJ U SKAIČIUS. 
“Campbell” sriubas skardi

v..įjos vaisčius teturi apie ... , - - , •
3,350 gyventojų ir 5,437 ha J1®1. K®1®21®? užpusimo. Ge 
plotą. Valsčiaus biudžetas e.zĮet .ta.firma norinti uz- 
kiekvienais metais suveda- pnkti irgi uz 2 r.Lionu litų 
mas su deficitu, ir dabar !TAA “hen-.ikalų uz
valsčius turi apie 11,000 litų llUL
skolų. Dėl sunkios administ- „„ADDIWC. icivŪdū- i ir racijos, išlaidų naštos dalis CHARBJNE ĮSIKŪRĖ LIE- 
gyventojų jau anksčiau bu- TUVIŲ DRAUGIJA, 

vo padavusi Vidaus reikalų Įsikūrus pereitais metais 
ministerijai prašymus at- Charbine lietuviu piliečių 
skirti juos nuo Ūdrijos vals- draugijai, vietos lietuvių 
čiaus. Dabar valsčiaus tary- gyvenimas žymiai atgijo.

• 'sidaryt geriausių gyduolių dvi kvor- 
{ tas ir daugiau. Taipgi turiu labai ge-
t 
t I 
I 
t

rų vaistų nuo Rejmatizmo, Neural
gijos, Nervų-Išgasčio. Paiunčiame 
per paštą visur. J Kanadą pasiunčia- 
me 5 pakelius už ?1.25. Pinigus ma- 

| ilonėkite pasiųsti iš kalno. Adresuo- 
t kitę taip:

KAZELL’S BOTANICAL CO., 
Botanic bruggistt 

26 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON, MASS.

uampoen snuoas skaioi- R ba balsų dauguma yra hutą- .
$1121500ežSX riek U svarbiausių’ italų koloni-i™si prašyti valsčių panai-; PAJIESKOJIMAl 

alga. 5112,000. Žinoma, t eHĮ MtoisS kabi'-
Cių. esąs didelis gyventojų įm0 \ aisClU. -Vlinisienų kao. vIČIAUS, paeina Kauno „ui 
prieauglis Krašte. Sąryšy su uotas savo nutarimu ta l d- siauricampių kaimo. Paari a manei 
tiin idomus daviniai surink- rijos valsčiaus gyventojų La.!±’ n.stnį

jis savo sriubosgaudamas, 
nesrebia

O štai kiek Prudential In
surance kompanija savo bo
sams moka: prezidentui Duf 
fieldui, $100,000: menedže 
riui Bro\vnui, Ohio valsti
joj, $146.000: St. Louise 
menedžeriui Fooshei, $131,- 
000; Wisconsino menedže
riui Herzbergui, $138.000; 
Californijos menedžeriui 
Nelles’ui, $107,590: Pitts
burgho menedžeriui Pier- 
sonui, $125.300: Illinojaus

tuo įdomus daviniai surink 
ti ir paskelbti profesoriaus 
įšoko Paryžiaus statistikos'; 
nstitute.

Nuo 1922 metų tūkstan
čiui gyventojų gimimų skai
čius nuo 30 krito iki 24, o į 
vedybų skaičius nuo 9 iki 
6 nukrito.

Turint galvoje tautos hi
gienos sąlygas, didelį mir
tingumą, pagal prof. įšoko 
pranešimą, Italijoj ne tik

KĖSINOSI NUŽUDYTI 
GRAŽIŠKIŲ POLICIJOS 

NUOVADOS VIRŠI
NINKĄ.

seniau
jryveno mainose Atla> irg, Pa., da- 

i bar nežinau kur jis gyvena ir ar jis 
• gyvas ar gal miręs. Ka- žino ką nors 
apie ji, prašau praneš:., arba pats lai 
atsišaukia Mike Nuntavich (5) 

llGfj WsRssS Sk, Pi;.5i*ie!iihįa. Pa.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedirv. vaikino ar- 

iturintis 
enirr.ą;

... . . . . _ . - aš esu graži mergina nk-maus bu-nomi piktadariai kėsinęsis.do, ir šiek-tiek turiu --to. 
nužudyti Gražiškių polici- Miss Rose Kr‘- iis

j “Policijos” paskutiniame ia našlio kuris butų •k p&siti 
numery rašoma, kad neži-1 jr mylėtw gerą šeimyr...-.^ gyve

menedžermi Smiįhui, mokaka(Į nėra gvventoju prie- 
$130,370. 1 - ’

Hearsto leidžiamo “Nevv
York Evening Jouraal” re
daktorius Arthur Brisbane 
gauna metams $265,000.

“Cosmopolitan” magazi 
no kompanijos prezidentas 
Douras gauna S120.000 ^-1^“^. 
tams.

Bendrai, didesnių ameri

[auglio, bet jai gresia gyven
tojų sumažėjimo pavojus.

KAIP NUSIKRATYT 
BĖDŲ.

New Orleans mieste, Loui 
sianos valstijoj, išsidirbo 

as, kad norint būt 
laimingu, reikia nueit ant

............................... tilto, išsiimt iš kišeniaus vi
kieičiu dienraščių ir maga-kus varinius centus ir nu- 
zinų redaktoriai beveik visi mesti per kairia ji petį Į 
gauna tarp $50,000 ir $70,- Mississipni upę. Su centais, 
000 metinės algos. sakoma, nusimeta visos bė-

Penkiasdešimts tukstan- dos. Ir daug neišmanėliu at- 
č’ų dolerių, tai vidutiniška Į sisveikina su paskutiniais 
akcijų kompanijų viršinin-|savo penais
ku alga. Su tokiomis algo
mis 1934 metais buvo 18,-1 VILNIUJE MIRĖ JUOZO 
000 žmonių. O darbinin-! PILSUDSKIO BROLIS.
kams jie nenori nei po $l,-j 
000 metams mokėti.

KOMUNISTĖ NEGALIN
TI ĮSIMYLĖTI NEPAR

TINĮ.

jos nuovados viršininką 
Malskaiti. Nuovados virši-

644 North State st., Chieago. 1.

Pajieškau apsivedin rimto gyve-
. , -» r , , -- įnimui draugo. Prašai rašyt rinitai,mnkaS Alalskaitis \aziavęb esu lietuvaitė 29 tų. Atsakysiu 

; visiems tik j rimtus a.-vus.keliu ir pamatęs prie me- 
įdžio prilipintą atsišaukimą 
i ūkininkus. Malskaitis išli-

(41
Antonija Dau.: raitė 

Feid Str. 17, Klai a, Lithuania.

nuoPajieškau gyvenini. draugės
m. amžiaus, be -kirtumo pa-pęs iš vežimo ir atsišaukimą 20—35 ___________ _______ _

nuplėšęs. Pradėjus jam to- žiūrų. Aš esu rimta aisvų minčių,
i vainoti <u«kamhpio juodbruv'is vaikinas. Su pirmuoju lai-l&tl ' aZlUOLl K.U^KanIDCjy šku prašaU prisiųsti aveikslą, pa- 
<eli Šūviai, bet nei vienas Į reikalavus grąžinsiu. Atsakymą duo- 

•1 • 1   * siu kiekvienai. Danr. žiniu suteik-nuovados 
aike.

viršininką nepa siu kiekvienai. Daug žinių suteik 
siu per laišką. F. G. įlanka, (3) 
140 Xavier st., Sudbury. Ont. Canada

Iš Vilniaus atėjo žinių 
kad šicmis dienomis tenai 
mirė Adomas Pilsudskis, 
buvusio Lenkijos diktato 
riaus Juozo Pilsudskio bro 
lis. Jis buvo Vilniaus miesto

NUPIGINTOS KNYGOS.
Kas prisius per šį mėnesį $1. tas gaus 

knygų už $2.00 vertės.
Daino—surinktos. 12S pu I..........5” c.
Naujos Eilės ir Dainos, 96 pusi. 
Gražių pasakų knygelė, 123 pusi. 2"
Mokinkime? Rašyt, 64 pusi.......... 36?.
Laimė ir Planetos, atei.ies spėj. 20;.
Sapnų knygelė, 64 nus!.....................25c.
2 gromatos su kvietkoms ir gra

žiais apskaitymais .................... 25c.
Spėjimai laimės— Sa’amor.a .... 1?C.

Kas prisius $1, nusiųsiu visas m re
tas knygas. Kurie norėsit gaut bile 
.•ieną arba ke'ias iš minėtų knygų, ga
lite prisiųst Paštos ženklais. Iš Kana
dos štampu nepriimu. (-)

P. MIKALAUSKAS.
24S W. Uourih St.. So. lloston. Mass

Noriu susipažinti gražia mergi
na arba su jauna bv valkų našle nuo 
28 iki 36 metų; pa. aujama kad 
mokėtų gerai anglis kalbėti. Aš 
esu vaikinas, gerai •dau. prasila
vinęs ir pasiturintis 37 metų. <3

F. Fijiandern t,
2547 W. 51 Street. Chieago, iii.

Farmeris, pajiešk. u geros ga<pa- 
dinės, suaugusios m įos arba naš
les, bet ne .-u daugiu iip vienu vai
ku, kuri sutiktų priz t stuba. pau
kščius. teiiukus, kiat - ir tt. Su už
mokesčiu sušiursimi. alėsime daly
tis su uždarbiu pusi;, jeigu susitar

ime. Per vi.ą amž ralės gyventi 
gražioje vietoje ant s. Karma ge
ra. 142 akeriai. (3)

George Dt- sa
Route 1, Bu >ridge, Ohio.

aiJ

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos reikalus. 3et 
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 tr 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:”

Sovietų laikraštis “Kom-1 tarybos narys 
somolskaja Pravda*’ prane- Du Pilsudskio broliai te 
ša, kad čeliabinsko srityje bėra da gyvi, tai Jonas ir 
buvęs toks charakteringas Kazys. Pirmas yra teisėjas 
Įvykis. |o antras dirba banke.

Mokytojas Žukovas ir 
studentė Kenig nutarę apsi
vesti. Sužadėtinis neparti
nis, o sužadėtinė komunis
tė. Todėl vietos komitetas 
nutaręs įsikišti. Kenig buvu- 
vusi pakviesta i komitetą ir 
paklausta, kodėl ji Įsimylė
jusi nepartini, o ne komuni
stą. Klausta dar. ar ji “rim
tai” mylinti, ar tik “taip.” 
anie ką su juo ka basi, žo
džiu, v’s; sekretai buvo iš 
k’aurir.ėti. Išklausęs pasi
aiškinimų komitetas nuta
ręs uždrausti Kenig matutis 
su savo mylimuoju, o pasta 
ra ii atleisti iš tarnybos už
“Lėsmimari išvesti iš kelio
komsomolką.’

Suvis dykai dasižir.osite savo ateit) 
ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei
gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Ad-e 
suokite: (5)

PRACTICAL SALES COMPANV 
1219 N. Irving Avė.. Desk. K. 

CPir'ąrut ni,

KAM REIKALINGAS BUČER1S; 
turiu gerą patyrimą e darbe, var
toju keiiatą kalbų, gn : bile mašiną 
(auto) naudoti, ir . iu atvažiuot 
kur kas norėtų. Kre. ės: W. J. A.

R. F. D. 2, Rumford, Me.

Ką reiškia meilė ir iš kur ji pareigia?Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis? 
Ką reiškia ‘‘pirmosios nakties teisė,” kuria seniau naudojosi kunigaiir dvarponiai?
Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta jaunosios šiėbė? Jaunosios šydras? 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.”
Arba Gimdymo Kontrolės Klausimas. Turėt ar neturėt vaiky? Tai o- piausis kiekvienos šeimynos klausimas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia patiekia įdomiu informacijų.
Ar galima nustatyt busimo kūdikio lytis iš kalno? D-ras Reeder sako. kad galima, ir “Teisingas Patarėjas”

paduoda jo nurodymus, kaip tai padaroma.Kodėl tūlos moterys neturi vaiku, 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 žmonių 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?Onar.izmas arba savęs naudojimas. Ar tiesa, kad kiekvienas jaunas vyras užsiima tuo papročiu? Ar tiesa, kad merginos ir moterys užsiima tuo daugiau negu vyrai? Ar liesa, kad kiekvieną onanistą galima pažinti pažiurėjus jam Į veidą? Ar kenkia tas paprotys sveikatai?Į visus šiuos klausimus “Teisingas Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko neslėpdamas.Knyga graži. 223 puslapiu, stipriais audimo apdarais, aukso raidė

AŠ GERIAU IMSIU

JIS VISUOMET 
PILNAI PASE
NĖJĘS IR DĖL
TO YRA NAU
DINGESNIS.

HARVARD BREWING CO.
Boston

Ma&s. Per. S-8
Lowel|

Mas*. Lic. M-7
M'orcevter 

Maą*. Per. S-6

BUČERNĖ IR GROSERNĖ 
PARSIDUODA,

Lawrence, Lietuvių apielinkėje, 
Biznis gerai išdirb. Parduodu pi
giai. nes turiu kitą ■- Patys žino
te iš laikraščių, kad wrerce fabri- 
ai dirba 3 at«mir.o

viams gerai. Storas 
•o \Vainut ir Ątyrt 
ės pas J. K

tai ir biz- 
a-i cnt kam- 
•eet. Kreipki- 

(3)
127 Mvrtle Street. I.a*rence. Mass.

Reikalinga Tuojaus
' z. ’

Lv •

I

509 Vyrų ir Mot kurie par la"i- 
tėTų ir garsintu PC ANGOS TRE- 
IŲ DEVYNERIŲ augeli kitokių 
gyduolių. Garant i? ti dideles pa
sekmes agentams. P.. kita- tuoja;is.

DEKEN’S (HM M ENT CO..
P. O. B<>\ -52. 

HARTFORD, CONN.

mis papuoštais.
Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip pra

sidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant 
žemės?—Kaip senai žmogus ant žemės gyvena?—Kaip atsirado draugija?— 
Kaip buvo išrasta ugnis?—Kaip žmogus pradėjo valgyt kitus gvvunus?— 
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 
WcHso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” MeCabe’o ‘ Ci
vilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evoliucija.” L. H. Morgano “Se
novės Draugija,” Cloddo “Pirmykščio Žmogaus Istorija.” Prof. Augusto Fo
telio “Lytiškas Klausimas,” Lilianos Eichner “Žmonijos Papročiai,” I)-ro G: tęs 
“Sexuai Thruths” ir daugybė kitų. Supirkti visas šitas knygas ir perskai vti 
reikėtų daug pinigo ir laiko. Bet “Teisingas Patarėjas” paduoda jas sutrai koj 
ir kaštuoja tik $2. Knyga gražiai apdaryta, viršeliai papuošti aukso raidei lis. 
Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose.

Užsisakykit “Tei*ingy Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
253 Uroadway, South Boston. Mar.

f
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Žinios Iš Clevelando Padangės.
SLA. 14 KUOPA ATSISA

KO DARBUOTIS.
Tautiškame Susi vieni ji-

r.ie yra paskelbtas vajus ga- į skundžia, kad kila labai 
\imui naujų nariu. Ir kuo daug visokių nesmagumų su 
pos darbuojasi. Kai kurios Home Loan korporacija, 
jų ruošia pramogas, garsina kuri turi prisiėmus žmonių 
rnt radio, kad tik daugiau' --- « 1 ™
r.arių gavus. Nors ir nema
lonu kalbėti apie savo vieti
nę 14 kuopą, kur randasi

Per švente* išmovė už j 
$1,500,000 degtinė*.

77“7L. . . . I Ohio valstijoj per Kalė-'
Valdžios paskolos vargina dų savaitę parduota degti- 

žmones. • nės už pusantro miliono do-
Daug žmonių labai nusi-įlerių. Ir ta degtinė buvo kuo .

ne visa išgerta tarp Kalėdų 
ir Naujų Metų. O kiek da 1 
buvo nupirkta svaigalų iš; 
butiegerių!

caug genų veikėjų, bet 
c arbštumo ji neparodo. Ne
žinau, ar tai politikos dėlei, 
ar dėl kokių nesusipratimų. 
Pirma ji kas metai žiemos 
laiku parengdavo nors po 
vieną balių, nors pasigarsi- 
nimo tikslu, nežiūrint išlai
dų. Bet šią žiemą, kada eina 
auksinis vajus ir pasigarsi- 
nimas yra reikalingas, tai 
atmetė parengimo dieną. 
Buvo jau išrinkta ir komisi
ja, ir salė buvo pasamdyta 
baliui vasario mėnesy, bet 
staiga kaž kas pasidarė, ir 
tą dieną pardavė kitai drau
gijai už kelius dolerius. 
Kuopa pasilieka be paren
gimo. Tai yra labai negeis
tinas reiškinys. O vis dar 
nekurie kalba, kad mes 
* dirbame ir kovojame už 
organizaciją.” Bet ką pada
rote, tai nei patys nematote.

norgičius iš bankų. Cleve 
ando ofise žmonės užsimo
ja savo mokesčius, o iš Cin- 

cinatti, Ohio ateina visokių 
aštų, kuriuos žmonės turi 

atsakinėt. Reiškia, valdžios 
duota paskola spaudžia 
aršiau, negu bankai spaus
davo. Tur jai skolas mokėti 
ir dar eiti per visokius ekza- 
minus. Tai kurgi čia jau pa- 
’engvinimas tiem žmone 
iam? Kam gerai, tai viso 
•tiem politikieriam, kurie 
\avo gerai apmokamus dar
bus.

Arklys parvežė nušautą 
vežiką.

John Urbansky Speck 
kompanijos duonos išvežio-' 
tojas likos ant vietos nušau
tas savo vežime. Ir niekas 
nematė nei negirdėjo to Įvy
kio. Tiktai kai arklys su ve- į 
žimu pargryžo namo, tik 
tada pamatyta, kad vežikas 
guli nebegyvas su peršauta 
krutinę. Policija jieško, kas 
ii nušovė.

Humoristika

ŽVIRBLAIČIO VYŽŲ l KIS.
(Feljetonas.)

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 
KNYGYNE.

KAIP SORĖ AGURKUS SKAITĖ.Sakoma, kad žydas geras biz-

99
Žodynas lietuviškai anghškoa ir ang-' Lietuvos Respublikos Isterija ir Žem

iškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A i lapi*.—Šitas veikalas parodo, kaip
Lalis. Abi dalis vienoje knygoje. | -.uo 1905 metų revoliucinės Lietuvoa 
Psl. 1274 Gražus tvirti apdarai $16 00 jp.’ko* vedė kovų su caro valdžia, ir 

i kaip tuo pačio laiku kunigai t* vai-
Lengvas Bodas Išmokti Angliškai.— 1 rėmė ir gynė; »:iip paskui revo- 

Rankiaj reikalingiausių žodžių ir 1 .mcija paėmė viršų, kaip Lietuva li- 
pasikalbėjimų ši knyga sutaisyta taip į<os paliuosuota iš po caro valdžios jr 
lengvai ir suprantamai, kad iciekvie- kaip ji buvo apskelbia respublika 
nas gali greitai ismci.t kalbėt anglis- Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
tai. Ji?je telpa.net.k atskiri žodžiai, parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
bet čie'i {-skini.'.:, pi.Rikalbvjima; dar- ;r jraiy japg yra padalyta į apskri
ty) jieškant. važiuojant kur nors. nu- čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa- 
ejus.krautuvė?), pus daktarų, pis bar- rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
zdaskutį, pas kriauė.it i: 't Su fone- jr >.;alp jj išrodo. Čia telpa visi svar-
".šku išturimu ir gramatikų. Antra besni dokumentai: Steigiamojo Sei- 
oadid nta ir paeerir.tr. :a:d&. Suta.sė mo nutarimai, taikos sutartis su bol- 
St. Michelsonas Pus’.. 95...............35c. ševikais, sutartis su latviais, apra-
Etnologija arba istorija apie žemės tautos. Pagal Dr. H. Haberlandą, Yra f1 ne kr7eaį.1x1 ,Uew?? .z‘bln-u'
oarašė šėmas Su paveikslėliais. Ap- •P*?"*“ J“’
••aso apie visas musų pasaulio žmonių A_ , *JA*• *
tautas, veisle < arba rases Yra d'delei L>ru'*'s aud<kl0 apdarau .... $1.5« 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi- Ar Buvo visuotinas Tvanas?—Kaip 
cajfo, III, pubi. 667, Gražiuose au- No:us galėjo surinkti į kelias die-
uiino apdaruose ...........................  $4.00 vjs^ veislių gyvūnus, kurie gyve-
.. , . . ~ .. , na išsimėtę po visą žemes kamuolį?
Monologai ir Benlanacijos. Šioje kny- ;;s galėjo tuos gyvūnus prastoj

goj telpa daugybe naujų, lanai gi a- sav0 arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi

Linksmai pasitiko Naujus 
Metus.

Pas pp. Petraičius įvyko 
linksmas baliukas belau
kiant naujų metų. Buvo su
prašyta dailus būrelis drau
gų ir giminių, šeimininkė 
pagamino gardžių užkan
džių, p. Petraitis pavaišino 
j.lučiu. Svečiai viešėjo iki 
Naujų metų ryto.

Politikieriai tunka.
Policijos ir ugnagesių di- 

ektorius Ness Įsteigė naują 
>olitišką “džiabą,” kurio 

oirmiau nebuvo. Jis pasirin
ko sau pagelbininką. Pir
miau jo pagelbininku būda
vo policijos chiefas. Dabar 
Jau pristatė viršininkų ant 
virišininkų, beveik po virši- 
ninką ant kožno policisto. O 
aksų mokėtojai jau apdėti 

mokesčiais iki ausų. Dauge
lis nebegali nei išsimokėti.

Žinote, kad «xiziaus nierius jeigu iš jo pirksit tai žiu ir juok-ngų monologų ir dcklama- va'nder.s,“ kjd"vi'ga temę‘apšem-gale gyvena Žvirblaitis, 3 hek- derėkis nes iis mėgsta <aw ,.v»°k>o» temos: cąrb.mnkisKos, tų? tur tas vanduo dabar yra? Kaiptarų žemės savininkas Bet juk • erai uereR1>- nes Jlb mėgsta revoliucionieriškos, tautiškos, humo- to™,-,,.™
toki* žvirblaičių daug yra. ,a.ida“«iau “žP^ytr. Bet derybas 
čiau nei vienas u nepasižymėjo i uiba«us )B "suomei magary-

Gatvėkaris nušoko nuo 
bėgių.

Ant Cedar G len, arti East 
Blvd., nuo bėgių nušoko 
gatvėkaris, tačiau nei vie
nas nebuvo užgautas, tik
tūkstančiai pavėlavo i dar-...,, x .. .
bą, nes ant tos linijos buvo ,.sdygo: saksnt-■s.ž"''bla'- . „ a J

vSandą laikomu Sii:urinys' ra što> iydelka skait°
Taipgi ir tūkstančiai auto

ūkiais stambiais gabumais kaip Pridės- kad Pirkėjas geriau žvirblaitis, kuris suprojektavo jaustųsi ir kitą kartą ateitų, išugdyti savo ukv naują vyžų į tame yra daug tiesos. Pa- pramonę. O ta pramonės šaka imkim, štai, kad ir šį įvykį:Karta ateina viena moteriškė

mobilių buvo sulaikyta; jie 
negalėjo nei važiuoti, nei 
apsigrižti atgal.

Lietuviškas radio silpnas.
Jau prabėgo kiek laiko, 

kaip girdisi lietuviški kon-
rorlin x avuv

WJAY. Bet atrodo, kad kaž 
ko trūksta. Girdint kitų tau
tų koncertus, lietuvių yra 
filpniausis. Gal butų nau
dinga, kad tų programų ve
dėjai pasirūpintų jas page
rint. Kitaip bus mažai nau
dos. Daugelis svetimtaučių 
jau nebenori nei klausytis, 
o tose programose yra ir 
angliškų garsinimų.

Ohio valstijos sostinėj 
Columbus, didžiojo kalėji
mo vvardenas davė kali
niam Kalėdų prezentą. Jis 
pavėlino turėti radio priim
tuvus. Radio iš to kalėjimo 
buvo išimti 1930 metais po 
didelio gaisro. Kaip kalėji
mas degė, tai žuvo 322 kali
niai. Wardenas mano, kad 
radio kaliniams suteiks ne
mažai džiaugsmo.

NRA panaikinus dauge
lis pradėjo kapot savo dar
bininkams algas. Nevien di- 
dėsės kompanijos, bet ir 
mažosios Įstaigos nukapoja. 
Unijų viršininkai pradėjo 
1 ovą už mažinimą algų val
gyklų tarnautojams, nes 
j jos verčia dirbt beveik tik 
iž pavalgymą ir turi dirbt 
gana ilgas valandas. Unija 
j radėjo juos organizuot ir

Nušovė vagį.
Wright departame n t ų 

krautuvėj policistas nušovė 
•. agi. Ši krautuvė jau buvo 
apvogta keliatą sykių, ir Įta
riami vyrai vėl buvo pradė- 
ę apie tą vietą suktis. Taigi 

ir buvo pastatytas policis- 
:as tą vietą daboti. Ir kaip 
tik tą dieną krautuvė likos 
užpulta ir policistas vagi nu
šovė ant vietos.

Nuėjo naktį ant kapinių 
ir mirė.

Per kvailystę neteko gy
vybės. Keli jauni vaikėzai 
gerokai išsigėrę pradėjo ro
dyti savo drąsą — kas ką 
gali padaryti ir kas ko ne
bijo. Ir padarė derybas, kad 
vienas iš jų nueis ant Lake 
View kapinių po dvylikai 
lakti ir parneš koki tai žen
kleli nuo vieno kareivio ka
po. Taip ir padarė. Nuėjo 
ant kapinių, paėmė tą ženk- 
’elį, bet ten ant vietos mirė. 
Daktarai pripažino, kad jis 
buvęs silpnos širdies ir, tur 
but, nuo išsigandimo širdis 
ustojo veikusi. Paskiau ir 

kiti vaikėzai pasakojo, kad 
jis buvęs labai bailus, bet 
’šsigėręs norėjęs drąsą pa- 
odyti. Jo vardas buvo An- 
hony Norman, 19 metų am

žiaus.

Majoras nusileido politi
kieriams.

Miesto tarybos nariai 
pradėjo majorą kritikuoti, 
kad jisai neduoda tarnybų 
jų pasekėjams, kuriem jie 
yra prižadėję “džiabą” 
prieš balsavimus. Taigi šio-
mis dienomis majoras Bur- 
ton pasišaukė keliatą re- 

reikalaut geresnio užmokės- Į publikonų partijos vadų ii 
čio. pareiškė, kad kožnas mies

to tarybos narys turės galią 
duoti savo draugams po ke- 
liata “džiabu.”

Kadangi miestui trūksta 
I inigų, tai negali išmatų iš- 
\ežti laiku. Majoras Burto- 
ras sako, kad bandys susi-i Organizacijoj galybė, 
tirti su fedeialia \aidžia,į Didžiuma krautuvių dar-
lad žmonės, kurie gauna 
iš valdžios pašalpą, galėtų 
vežti miesto išmatas.

Automobilių stiklai turės 
but nedužtami.

Iš Columbus, Ohio, yra 
pranešta, kad šioj valstijoj 
r.ebus galima automobilių 
pardavinėti be saugių stik
lų. Reiškia, kožname auto- 
niobiliuje turės būti toks 
stiklas, kad jeigu ištiktų ne- 
laimė, stiklai negalėtų žmo
gaus sužeisti. Nors jie ir su
truks, bet laikysis vietoje.

bininkų priklauso prie uni
jų, ir krautuvės būna užda
rytos trečiadieniais po pie
tų. Bet kai kurie buvo jau 
pradėję skebauti ir laikyti 
atdaras krautuves. Unijos 
tačiau vėl privertė jas užda
rytas, tai nei nuostolio nie
kam nėra.

Baigiant senus metus ir 
belaukiant naujų, “Dirva” 
turėjo surengusi balių lietu
vių salėj. Publikos buvo pil
na salė ir visi išbuvo iki ryt
mečio.

vas reikalas. vieną agurkus ir deda į maišą:Žvirblaitis po ilgo galvos lau- vienas, du, trys, keturi, penki... žymo ėmė ir užželdino apie pusę čia ji sustoja skaičiusi ir užkaldavo žemės karklais. Jo kaimy- bina moteriškę: nai savo pievas valo, gerina. Gi i —Ui, žmona, tur but, turi žvirblaičio žemėj karklynas sau daug vaikų, kad imi tiek daug bujoja, padangėsna stiepias, o agurkų?juose šarkos velnioniškai rėkia, j —Kurgi neturėsi! Turiu netKaimynai stebisi iš tokio žvirb- devynetą.iaičio apsileidimo, daro jam pa-; _A ui daug devyni„. Taigi stabas, kad keltų savo žemes 1 reikia ir daug agurku Vaikai ūkį, o jis nusišypso, nuleidžia devynL devyni, deš‘imts, vie

Guardian Trust Bankas, 
kuris jau senai yra užsida
ręs ir nunešęs apie S6,000,- 
000 žmonių sunkiai uždirb
tų pinigų, šiomis dienomis 
išmoka po 10 nuošimti, o su 
likusiais pinigais dievai ži-lakis ir nieko neatsako. Bet juk:nė0'n'k^ '(skako agėrkuė toliau')

. . ka:m! '’a‘- 112, 13. 14. 15. 16... o vyriausias
Jonas Jarus.' no, kodėl žvirblaitis užželdino „Į . . . . ,,i- ar jau didelis 7---  'vienintele savo neva karklais. » _ . .I —Tai jau dvidešimt penkių Kol dar rasos nenubaido sau- \ metu. lės spinduliai, žvirblaitis apeina į _įj vei ui ko tau reikia savo karklynus. O kai jau saulė jjau vigas yyras yigas užvadas. užšildo, tada nus.šypsojęs lenda/Dvidešimt metai... Na.karklu kruman. Mat. Žvirblaitis’ , ... ' , - Oz> oq

. ... .. . .i dvidešimt penki. 26, 27, 28, 29.projektucja iš Karklu išvystytix i -. t. . . .. :30, 31, 32... Bet kaip. žmona.vyzu pramonę, o jau šiaip kito-! \ , ..kio išėjimo jam neliko. Jo žal.!^ali turėti tok, sūnų kad įsro- 
margė nuolat mvkia tvarte beidai dar visai Jauna? šieno. Bet ka jis čia paiso, juk! ~Kur Jau čia J'auna! Ana-netrukus viršaitis ją išsives. Pneš šv. Oną tą penktadienį su- i ėjo lygiai keturios dešimtys še- Tuo tarpu visų ūkininkų vi-.šeri metaįsokie debatai plyšta ir visi ūki-Į —Keturiasdešimt šešeri me-ninkai turės griebtis taip myli-^pj uu ar tei gali buti? Išro.mu tautiškų vyžų. Kiekvienas , . , , .dai dar kaip jauna panaite, osavo vvzu negales pasidaryti. . . , .. , . ... , tl _ iau ketunasdesimt sesi. Oi vei...nes ir karklų neturės, zvirblai-• „ , . to tr....... , Ketunasdesimt sesi, 47, 48, 49.tis aiškiai ta supranta. ; _

no, kas bus.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

E. Vinslovui. — 5LA. es
mė nepasikeičia dėl to, kad 
politinės grupės varžosi už 
vadovybę; ši organizacija 
kaip buvo pašalpinė, taip ir 
pasilieka. “Sočiai Credit” ir 
Townsendo planas yra ne 
tas pats. Pirmoji reikalauja, 
kad valstybė leistų tiek pi
nigų, kiek kas metai yra pa
gaminama turtų, ir tuos pi
nigus dalyti lygiai visiems 
gyventojams kaip socialĮ 
kreditą, o antras reikalauja 
didelės pensijos tiktai 60 
metų amžiaus susilauku
siems žmonėms ir pataria 
tuos pinigus sukelti mokes-

50, 51, 52. 53... Nu, o kiek tavoSusukta ir susiraukus kaip .vyrui metų? devynios pėtnyčios žvirblaitie- ! —Taį jįs jau turi apie šešias_ ___  __  nė nuolat bara ji, kad šieno nė- dešimt.
čiais. Taigi tarp Townsendopa, kad žalmarge neėdus užtru-J —šešiasdešimt?! Tu, žmona, 
plano ir “Sočiai Credit” te- ko. ir kad to mažmožio pieno nei turbut meluoji? Tokia jauna, 
orijos- nėra nieko bendra. iaš°- žvirblaitis likusį žemės argi butum ėjUs už tokio senio.šmotą užsėjo kanapėmis. Ot. šešiasdešimt mety, tai jau nesako, iš anapių gru ų us ^'įjaunas get jej geras, tai nieko,
:1eiau reen reikėio bet tai ?apini° pien0’ ” *. J)?^s ° kad ir šešiasdešimt. Nu, 60. 61,-.giau, negu reiKejo, oei bdi*žoins apyvaros. O juk be apyva

Kūjų Vincui. — Gali but, 
kad draugo rašinys užsitęsė

Įvyko ne dėl blogo redakci
jos noro, o dėl stokos laiko. ___ ____ ______________
Su draugo pastabomis dėl 0 Vvžos juk tuoj bus visiems 
rašybos mes tačiau nenore- reįkalingos. V. V-nas
ūme sutikti. Mums rodos,

kad “redaktorių” rašyti su 
“g” (redagtorius) butų ne
tikslu, nes tai tarptautinis 
žodis, ir jokioj kalboj su 
“g” jis nerašomas (rusai, 
lenkai, vokiečiai ir kiti rašo 
su “k”). Taip pat netikslu 
butų rašyti mėnesio vardą 
“berželis,” nes tas vardas 
yra kilęs ne iš “beržo,” bet 
iš “biržymo.” Žodis “bir- 
žyt” reiškia ženklint, kur 
krinta ūkininko sėjami ja
vai.

Frankui Imbrui. — Ver
čiant anglu kalbą lietuviš
kai, negalima versti žodis 
žodin, nes musu kalbos kon
strukcija visai kitokia. Ge
riausis vertimas iš anglų 
kalbos išeina tik tada, kai 
vertėjas verčia ne žodžius,

62. 63, 64. 65. 66... O tavo mamutė ar dar gyva ?—Tai dar, žinotumėt, gyva. Sakosi jau turinti septvniasde- įšimt septynis metus su viršum.—U, tai jau sena. Bet kad 
j gera žmena. tai Dievas ilgai lai- .ko. Tiek metų išgyventi, tai ne • juokas — septyniasdešimt septyni. Nu tai 77. 78, 79, 80, 81. 82, 83... Na, o gal dar tavo tėvo tėvukas gyvas?—Tai dar gyvas. Bet jau toks 'senas ir žilas, kaip obelis. Sako, jis jau turįs devyniasdešimt ke- i tūrius metus.
j —Oi vei, devyniasdešimt ke- jturius! Tai jau gražus amželis. .Tokį Dievas tik labai geriemsJis: žinai, aš labai starkus!žmonėms duoda. Duok Dieve.

rų vyžų nenešiosi. Krizė, tai krizė, sučiupti ir sulaikyti nega

GAL IR PAGELBĖTŲ.

kad ir tu, ir tavo vaikai, ir tavo 
anūkai tokio gražaus amželio 
susilauktų. Net devyniasdešimt 
keturi... Nu 94, 95, 96, 97, 98, 
99—nu, ir visas šimtas. Nu, ar 

; žinai, tu labai gera žmona, aš
. . , ___________ kitos tokios nežinau. Nu, kaip

bet _ mintį. Tamstai rupimas _ KODĖL? tau« ^e dar dešimtį agurkų ma-
sakinys, “Man to foHow di-! Kaj arklys gerai atsigeria. Ui garyčių. Ateik ir kitą kartą, 
nosaur into obuvion, claim, ijis vežjma geriau veža. į Moteriškė, gavusi dešimt Si-
tS^^žmoOTs^itoiSas' 0 kai žmogus gerai atsi*eria’ priedo’ apsidžiau^ ir 
5 .P’, • • ję05 , tai jis visai nuo kojų nuvirsta, j linksma nuėjo namo.
taip, kaip ir dinosauras.’ Pasakykit, kodėl? ! -Tikrai teisingai žmonės

T. J. Kučinskui.— Raštai,
kurie iki šiol da nėra tilpę, 
bus sunaudoti jubilėjiniam 
“Keleivio” numeriui.

vyras. Ar tu nebūtum priešinga, jeigu aš pamėginčiau su Šarkiu pasikumščiuoti ?Ji: Labai geras sumanymas. Gal jis kaip nors ištaisys tau tą nosi...

----------------- kalba, kad žydai geri žmonės.
—Girioje gimė. girioje augo, Va, ir gražiai pašnekino ir dar 

bet girios nemato. Kas yra ? tiek daug magaryčių davė,— 
—Lazda. džiaugėsi moteriškė.

. .... , . ... ... iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti
nstiskos ir _ laisvamamskos. \ įsos tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
skarr.oios, visos geros. Imka viso- jr vejsiių žmonės? Šitie ir Šim
kienės apvaikscioj'niams, ba.-ams, k;tų ki&usirnUi j kUnuos negali 
Koncertams ir tt. Antra pagerinta atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
laida. So. Boston, 1.14 <n................. _5c. jr a;«kia; išdėstyti šitam veikale.
Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers- pj** ** ««» Įdomi. Kas žodis—tei 

ta į visas kalbas, todėl Kad vra gra- ".'k'8*, bos sakinys .ai ^uJas ku
ziai aprašy ta apie Ryma. Lietuviškas n’-KV argumentas grmva. Mokslas u
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- ^'.oas nuo pradžios iki galo. Kai-
cago, I’.l 1909, pusi. 432. Brutai rns .................................. - -............ 250
apaaryta ....................................... $2 .0 Reikia Žmogui Gert ir f algyt?
inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki -Dėlto, ! »d norisi, atsakys koks

naudinga knyga, aprašy ta katalikų J-emcssa. Bet delKo gi norisi. Delko 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor- ttxgio žmogus silpsta . Ir delkc 
mos. Su daugeliu puikių paveiksiu. y’™-* duoda oaugiau spelro
215 pusi. Pooieros apdaruose. .. $1.00 ^»-as mažiau . De.i.o žmogui reikia 

.cukraus. drusKos ir kitą panašią da-
G z m tos Istorija. Pagal P. Bert vertė lykų? Kodėl iam reikia riebalu? ši-

Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak- knygutės. Parašė D-ras G-mus.
menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran- Kaina.................................................j5c
tarnai išaiškina gamtos istoriją. Chi- ... _ ... . .. .... ,
cago, III. 1903, pusi 299. Gražiuo- Celibatas.- Isaiskinte Kuni-
,e audimo apdaruose......................$1.50 . bepatystės istonja pasekmes tf

jų dorisKas nupuolimas, šią knygą tu- 
Materiališkaa Ietorijos Supratimas, retų perskaityti kįkvienas vyras, tė- 

Lapeiiai iš prcletariškos filosofijos.. ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje j’4 rnoterįs, dukter;s ir mylimosios ne
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk Papultų į tokią kunigų globą. Parašė
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny- kun. Geo. Totvsend Fo*. D. D., su- 
ga protaujantiems darbininkams neap- lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c
kainuojama. Medega imta iš Greiiicho. „«—*•, - , . ,
Parašė* Z A eicsa So Boston Pa^rcio Žiedas ir keturios kitos apv-Parasv Z. A.eksa. bo. įjos ton, (1> Neužsit;kia.is Vyras;
Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof. (2) Žydinti Giria; (3| Klaida; (4) Ko- 

R. Vipper vertė iš rusą kalbos D. Su re^-. ^ose nurodoma kaip žmonės
paveikslais senoviškų liekanų iro-kiais paikai tiki į visokius prietarus,
spalvuotais gražiais žemlapiais. burtus ir tt............................ ...........15c.
Chicago Gražiuose apdaruose .. $250 Anfrikw, M>e#eha, _.Arba ka;p ka.

talikų kunigas Hans Schmith pa-Sveikata arba tiesus ir trumpas kelias .
į sveikatą Pamatinės žinios iš ana. piovė merginą Oną Aumuller. Su

tomijos, fiziologijos ir hygienos. Šu- veikslais. 16 pusi....................... 10c.
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago,. Ei];.s jr Straipsniai. Šioj knygoj telpa 
1*1- 1911, pusi. 339. Brutuose audi- 23 gražios eilės, daugybė straipsnh),
mo audaruose...................................$2.50 j’uoką, ir tt. Puikiai iliustruota.
Švento Antano Stebuklas, ttviejų vei-, 3° pUS......................... .................... 25c

kimų komedija. Perstatymui reikia ^aną Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka-
10 aktorių, 8 vyru ir ž moterų, lo- : raišus. Knyga tik ką apleido spau
dimas užima apie 2 valandas. .. 25c. ■■ da. Nauja knyga užpildyta vien re- 

• ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
naudoti. Vėr
ėms, nes Na-

5? r*“ “
Antra
laida

peržmrėta ir pagerinta

Kalendorius
Gatavas.

I griausiu knygą kiekvienam lietuviui.
Įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 puisapių.

' Kaina .................................. $2.50

i Amžinos Džino*.— šioj knygutėj tel
pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 

tinka deklamacijoms ’r dainavimui,
kaip namie, tap ir susirinkimuose. 
Pwl 32 ........................................... 16c.

Kokias Dievas Žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

ino/? — „ė-,.   to.. boj iki šio! <ia nebuvo. Čia aprašyta19ū6 metams jau gatavas, gobius dievas garbino senovės indai 
Jis susideda iš 96 puslapių bei arijonai, egiptėnai, chaldai. ašy- 
- -v i x lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tieir pilnas mOKSllsku StraipS“ dievai vadinasi, kur jie gyveno ir ko- 
niu, statistikų, visokiu pa- i’e santikius su žmonėmis turėjo

mokinimų ir patarimų. Gau- Taiyra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
šiai iliustruotas ir gražiai Drotaoae audimo apdaruose .... $1.25

padarytas. Prašome užsisa-1 zod ynas angliškai-lietuviškos kalbos
kvti tuojau. Kaina “Kelei-L.(Dali? I1*- Sutaisė Antanas LaUs. 

r ,, , -rr Ciarasi visus anglis<us žodžius įsgul-V’io Skaitytojams 2oc. Kas djrtus lietuviškai. Chicago, 1915 m. 
“Keleivio” neskaito, tiems . PuslaP’’i 835 ....................  58 00

50 Centų. Į Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau-
m- i • • * • i ; ‘ jeoti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant-Tiems, kurie jau užsisakė, ra> peržiūrėta ir pagerinta laida.

Kalendorius tuoj bus išsiun- Kaira ................. - -........... 25e
tinėtas. Administracija. Piršlys Suvadžiotoias, Vieno veiksmo

Komedija Parašė Ber.. Rumšas. Ga-
_____________________________________' na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2

moterys ir 5 vyrai.
Konigo Meilė. Vieno veiksmo Kome

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

tepie de la Sausaye, Teologijos pro
fesorius. Vertė lietnvių kaibon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 1086 pusi 

: sa daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 

; šventinyėių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chicago, 1914, pusi. 1086.
Kaina................................................$7.00

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

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, ba
das gydymosi, vaistus. įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, seimininkams ir kitiems 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukia. 
Chicago, III. 1911 na., puslapi; 392. 
Apdaryta ........... ......................... $3.00
Stabmeldiška Lietuva iš Artimo* Pra

eities. Knygutės įtalpa susideda Iš 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3> Lietuviai lieka vel
niais: <4) Paskutiniai lietnvių die
vai Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1S12 m., pusi. 32...........................  10c

-KELEIVIS”
253 Broadway,

So. Boston, M:

‘Keleivio” Kalendorius

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smalkius pa- 

sigarsir.imus, kaip tai: pajieško- 
jimns apsivedimų. įvairins prane
šimus, pardavimas, pirkimas, 
skaitome po 3c až žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykias 
skaitome 2c nž žodį nž sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tari užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c 
■ž 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 tari užsiprenumeravę laikraštį, 
nž pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc už žodį.

Pajieškojimai su paveikslą kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą sa paveikslo, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.

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

KELEIVIS 
2S3 BROADWAf 

SOUTH BOSTON. MASS.

kriau%25c4%2597.it
paeerir.tr


No. 3. Sausio 15 d., 1936 ra. Septintas Puslapis.

KAS CKDEI1 LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.)

Po $3.00 Už Svarą Buliuko.

JUOKINGA BYLA KĖDAINIUOSE.
Arba kaip pclicir.inkas 

gaudė Voverę.
Aną dieną Kėdainių apy

linkės teismas sprendė Ed
vardo Voverės charakterin
gą ir juokingą aplinkybių

Teisme visos trys kaltina
mos moterys kalbėjo tik len
kiškai.

VALDŽIOS TARNO BIAU- 
RUS SUŽVĖRĖJIMAS.

bylą. Jos turinys toks: buv.. M „ ... „ , ...pradžios mokyklos mokyto- Į uz b.l,eų, .p,o-
jas E. Voverė labai nesugy
veno su kaimynais: juos

vė į veidą ir da šaukėsi 
j teismą.

Išeidamas iš Kaunoskųsdavo, rašydamas nepa
remtus skundus apskričių Kalvariją autobusas aną- 
viršininkams ir žvalgybai.' iien paėmė kažin koki ke- 
Už vieną melagingą skundą leivį. Konduktorius išrašė 
Voverė apylinkės teismo jam bilietą, bet keleivis at
buvo nubaustas 1 mėn. ka- Į dsakė užmokėti už kelionę, 
Įėjimo. Bet kai policija no-! seisindamasis neturįs pini- 
rėjo jį pasodinti kalėjiman, gų ir užmokėsiąs tik Kalva- 

Kiek pavažiavus, vie

KELEIVIS, SO. BOSTON

Šitas buliukas Chicagos gyvulių parodoj buvo pa- i, ta- už. 
$3,150, kas išėjo po $3.00 svarui. JĮ užaugino Cleo E. Yuler, 
jaunas farmerys Iowos valstijoje.

Lietuvoje Didėja ŽU-IPRIE TEISMO STALO LIETUVOJE
vieš Suvartojimas. _______

tai Voverė nutarė policijai 
nepasiduoti ir slapstytis.

rijoj
nas kelių tarnautojas para

šytos policininkas (Voverė gino nepažįstamajį užsimo- 
g./veno Šėtos valsčiuje) au-Įkėti, tačiau tasai spiovė ra

ginusiam į veidą. Kilo triuk
šmas. Keleiviai pareikalavo 
nepažįstamajį išlaipinti iš 
autobuso, kas buvo padary
ta ties Turgalaukio stotim.

Tačiau incidentas tuo ne- 
oasibaigė. Pasirodė, mat, 
kad šitas skandalistas yra 
neprastas” vyras, bet ‘"po

nas” Žvaigždė, valdžios

galotas, stiprus vyras, tai 
Voverė pareiškęs kaimy
nams : “Nors policininkas 
už mane ir dusyk aukštes
nis, bet jis Voverės nesu
gaus...” j

Vieną dieną policininkas 
mažu vienkinkin vežimėliu 
važiuoja į Tau j ien us pas 
Voverę, nes jis kviečiamas'
3 nuo\ adą n per seniūną« įegtįnės monopolio Kalva 
neina. Vovere, ištolo pama-j - - r. . .X • • , 1 • • • II

ŽIAURIOS BAUSMĖS 
ŪKININKAMS.

J. Sarpaiius nuteistas visam 
amžiui, o kiti po 12 ir 9 

metus.
Gruodžio 19 d. teismas, 

išžiūrėjęs bylą 9 ūkininkų, 
kurie lapkričio 9 d. Vilka
viškio apskrityje, Paežerių 
valsčiuje, Sarmačinos kai
mo miške buvo susišaudę su 
policija ir šauliais, nubau
dė: Viktorą Damijonaitį— 
vieną mėnesiui kalėjimo, Pi
jų Treikauską — 6 mėn. ka-

tęs atvažiuoiant noliciiin-i /^ė-ias. Jisai kreipėsi Įėjimo, Vladą Petravičių-tę» auaz.ucjant poiic.nin , gusisiekimo ministeriją su -,-ienus metus sunkiu in darbu
ką, jlindo į rugius. Bet poh- :3knndn konduk- i t sun£u^ Y*1pininkas ireri nasfpbėin kari .n .’ , , P. . Konau% kalenmo. Juozą Brazaiti—9cimnKas irgi pašte nėjo, kaci ir keleiviai atėmę iš
Vovere pasislėpė rugių lau- f ; j ir išfau.

žmonių
ke. Policininkas 
organizavo bur ą. įtobuso naktį kelyje. Įvykiui

'u.ištirti buvo atsiųstas iš mi- seniunu priešaky, kare ap-! -- - - -
stojo rugių lauką ir brai
džiodami po rugius pradėjo 
jieškoti Voverės. Tai buvo 
da vasaros metu.

Voverė iš rugių buvo iš
baidytas ir pasileido bėgti 
per lauką. Seniūnas Voverę 
vijosi. Voverė bėgdamas 
šaukė: “Laikykit vagį!” o 
seniūnas: “Laikykit aferis
tą!” Vis dėlto Voverė buvo 
sugautas ir nešte nuneštas į 
policininko vežimėli. Vove
rė ir policininko vežimėlyje 
spardėsi ir draskėsi. Reikė
jo jį laikytu Voverę saugojo 
policininkas ir dar du vyrai 
iš kaimo paimti, o seniūnas 
laikė vadžias.

Kiek pavažiavus, Voverė 
nutvėrė už vadžių ir pradė
jo tampyti arklį, 
džios iš jo buvo atimtos,ark
lys, smarkiai sutemptas, 
pradėjo eiti atbulas ir veži
mukas su penkiais žmonė
mis nuo aukšto vieškelio nu-

kalėjimo, Juozą Brazaitį—9 
metus sunkiųjų darbų kalėji
mo, Miką Juodišių ir Anta
ną Grigalevičių po 6 metus 
sunkiųjų darbų kalėjimo, 
Petrą Sarpalių—12 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo ir

.... < , ... Juozą Sarpalių—kalėti iki
tusius keleivius, bet priėjo * vaivos 
išvadą, kad žvaigždė pats,” į,. ta? vien užtai kad žm0. 
save muse, pats ir rėkia. Da- nės pasipriešin0 nepakelia- 
bar, manoma, kad įžeistas \ 1 -
autobuso konduktorius skųs:' ______
oona Žvaigžde teisman,

nisterijos p. Norakas, kuris 
kelias dienas važinėjo ap- 
klausinėdamas tąsyk važia-

s-t ■ IX. A » 1 A.
kad tuo apsaugotų piliečius- susaulfe 
keleivius nuo tokių pakelei- KARPAVIČIŲ-
vingu valdininkų. : šiomis dienomis Lietuvo-

Na, o kas butų, jeigu toks; je buvo sušaudvtas Suvalki-
kiaulė turėtų ragus?

LIETUVIŠKOJI ENCI
KLOPEDIJA EINA NOR

MALIAI.
Lietuviškos enciklopedi

jos išėjo jau keturi tomai. 
Juose paaiškinti žodžiai, 

Kol va- prasidedą A ir B raide. Ne

įjos plėšikų gaujos vadas
Karpavičius. Jo vadovauja
moji gauja buvo apiplėšusi 
Romanovo malūną Kalvari
joj ir papildžiusi visą eilę 
kitų užpuolimų. Kariuome
nės teismas pasmerkė jį mir
ti. Jis apeliavo, bet apelia
cija buvo atmesta. Tuomet

sirito į ravą. Ta proga Vo- mažiau, kaip prasidedančių 
vėrė ištruko ir vėl pradėjo!A arba B. 
bėgti. Policininkas tvarkė | Lietuviškoji enciklopedi- 
apvirtusį vežimėlį, o seniu-;ja jau yra atkreipusi užsie-

kaip ir už ką žmonės bi- Į liežuvį turi, be reikalo žmo- 
Iną apšmeižė. Tik, žinoma, 
įsu boba... galvos negali gul- 
dyti, kas toliau bus... Bet iki 

i šiai dienai...
1 —Matot, pons teisėjau,—
-dar gai-siau šaukia šunskie- 
ne. — Juk pats jos vyras 

; abejoja.
i —Kaip, ar negirdėjai?

—Na, tai, Šunskiene, pa. i Mano vyrąs nepratęs po tei- 
, i ’ - , • , smus, tai dėlto trupučiuką.akyk uz ką jus pludote Pašaukit <

iadvygą Podolsk.eng ,r ko--^ jjs pasakys> ar 
_  iį mylėjau!

linėjasi.
Teismas šaukia:
—Juzefą šunskiene.
—Esu.
—Jadvyga Podolskienė,

Lietuvoje yra daug ežerų 
ir upių. Lietuva turi ir jurą.
Vandenys žuvingi, tačiau li
gi šiol žuvininkystė nebuvo 
pakankamai išplėsta ir žu
vies vartojimas nebuvo di
delis. Tai dėl to, kad Lietu- Petras Podolskis, 
voje nebuvo įstaigos, kuri Narukienė. 
butų turėjusi tikslą aprū
pinti gyventojus žuvimi.

Tačiau dabar šis reikalas 
krypsta gerojon pusėn.
Prieš metus laiko įsisteigė 
"Žuvies” bendrovė. Ši ben

—Esame.
—Liudininkai, išeikite.

kiais žodžiais.
—Argi dar neaišku,— 

išplėtė, nes teko daug laiko sklaido rankom Šunskiene, 
sugaišti pasiruošimui. Bet —už ką aš ją galėjau plus- 
darbas jau yra davęs šiokių ti? Visa Slabotkė žino, kad

drovė savo veikimo dar ne

toKiu vaisiu. visas svietas. Nuo
Pirmasis bendrovės uždą-Į Velykų prikibo prie mano 

vinys buvo įrengimas tinka- vyro. Kartą jau tručiznos 
mo fabriko, kuriame butų norėjau duot ir pas

Įeina Šunskis. Ilgi jo u- 
sai, kaip zuikio, ir mėlynais 
dideliais akiniais prideng- 

pernai tos akys.
—Ką tamsta šioj byloj 

gali pasakyti? — klausia 
teisėjas.

—Jadvyga Podolskienė 
vra mano kurna. Pasišnekė
jome kaną, į krautuvę drau
ge nuėjome, tai ir viskas. O 
ką ten bobos tarp savęs da-

burti
MARIAMPOLĖJ PAŠOVĖ galima žuvį apdirbti, ruky-'ninkę ėjau, nieko negelbė- 

ŽAIDŽIANTį VAIKĄ. o konservuoti. Imdamosi io. Anksčiau vyras būdavo 
šio darbo, bendrovė kanu švelnus, malonus, o kai su 

susinešė, tai na- 
ėjęs kaip liūtas tran-

— .. „ . ___ po kambarį ir man gal-*r®» tai aš nežinau. Aš tik
to 1TaOčžSZ1v^SaetVn!S' k° *- ZV ' 6.00’.000. vą j sieną daužydavo. O ta manyčiau,, kad tą bylą reik
to. įaciau vaih-sci pasi- mu šviežios žuvies ir parda- nalei<tux’ė žiūrėkite dabar nutraukti ir reikia kaip nors 

ž. ------X.. ’ 'susitaikyti.

kas vaikš- 
51

slėpė. Į jos pagalbos šauks-ma athpo-n VaH va rimini™; i'a ^ur jaučiamas žu- stovj jr juokiasi. Kas teisy-'mą atbęgO keh vaidininkai vies trukumas. Yra vietų, bė tai teisvbė aš ir teisme! —Taikinkitės,—siūlo tei-
įr kalėjimo sargas B. lztike kur ovventoiai negauna žu- •, • as ir teisme,kažka ksmnp Icrr-int na. • £>'ernoJai negauna zu tlkrai nebijau pasakyti:;sejas.
reikalavo išeiti t nėra vieš net paragauti, nes.me- žvdmergė, paleistuvė, rup...! —Tegul Šunskiene man
klaS S šovė iš moherio -J-S n?atvez,a" O.PaJ?"1? su išverstom akim!... i pabučiuoja į ranką, tai susi-
Kiausius, so\e iš re\oi\eiio. zvejai nežino kur jos dėti. .. taikvsiiri __  nurausta ir isi-
Paaiskejo, kad tai buvo vie- Bendrovė tad nasiruoino su- —Nesipluskit, čia ne gat- i ai S1? ; i i •
nas iš kieme žaidžiusių vai- daiTti sąlygas žuvies perve- vė, — sudraudžia teisėjas. įremia 1 sonus Podolskienė. 
kų, kuris čia atėjo pasislėp- žirniui iš vietos į vietą ir tuo —Ir aš žinau, kad ne gat-1 ;—O kad su nesulauktum!
ti. Jam kulka kliu< ė koją. įau nemažai prisidėjo prie vė, bet gi man širdis skau- Į Jeigu man teisėjas leistų tau 

žvejybos pakėlimo. da, ji sugriovė mano šeimy-jakis iškabinėti, tai tik tuo-
Ši pati bendrovė nesenai ninį gyvenimą ir dar mane me^ aš taikyčiaus 

pradėjo teikti žuvį ir Lietu- po teismus tampo?
vos kariuomenei. Kariuo-

10APIPYLĖ ŽIBALU 
AVILIŲ BIČIŲ.

Sabialkų kaime. Leliūnų 
valsčiuje, Utenos apskrity, 
kažin kokie kerštininkai 
nakties laiku apipyiė žibalu 
vieno ūkininko 10 avilių bi
čių.

Tai buvo da vasaros laiku.
Aiškinant piktadarystę 

susekta, kad tai buvo kai
mynų Judickų darbas. Buvo

i iLr4-j T'.lA’ZOC ivŲavi aunu vvr^iiiaii ii
Mykolas Judickai ir jų tar
naitė Rozalija Širvinskaitė.

Dabar teismas nubaudė 
Juozą Judicką pusantriems 
metams kalėjimo, tarnai
tę Širvinskaitę — (5 mėne
siais. Mykolas Junickas iš
teisintas.

—Ji pati rupužė, pons tei- 
menėje ligi tol maistui buvo sėjau, — pradeda Podols- 
vartojama tik mėsa, o da- kienė.__Su
bar kas mėnesi vra sunau-
d o jama jau po 200 centne
rių ir žuvies.

Tuo tarpu bendrovė stei
gia įvairiose vietose žuvies 
pardavimo punktus. Visas 
kraštas netrukus turės žu
vies pakankamai. Tuo pa
čiu pagerės ir žvejų būklė. 
Žvejai ligi šiol, negalėdami 
patys savo jėgomis žuvies 
pardavinėti, turėjo menką

visais kaimy
nais išsikoliojo, susipyko, 
visi jai negeri, štai, mano 
vyras gali pasakyti, ar aš 
jam ištikima, ar ne. Na, Pet
rai, ko žiuri, kaip iš van
dens ištrauktas. Sakyk tei
sėjui : ar pasileidus aš mote
ris, ar ne?

Salėje juokas, kaip teat
re.

—Tai, vadinasi, nesitai- 
kote?

Liudininkas įrodė, kad 
Juzefą Šunskiene smarkiai 

j išplūdo Jadvygą Podolskie- 
Įnę. Teisėjas Šunskienei pri
teisė tris paras arešto.

—Negalima šmeižti savo 
artimo, — tarė teisėjas ir 

R.n'žvci'tč krivo-jiK, * — e-—
Petras Podolskis slenka

per salę pamažu, kaip vėž- “J a ‘
lys, ir skersom dilbtelėjęs į RATUROS ŽURNALĄ.

iš^žvejybos'pelną.“ Padidė- žmoną, sako: _ Grupė literatūros moky-
ius žuvies suvartojimui, pa- I^i šiol, pons teisėjau,, tojų numato išleisti literatu- 
didės pareikalavimas ir žve- rodos, skųstis negaliu. Gera ros žurnalą “Pirmoji Tribu- 
jų darbas jau neis niekais, buvo. Ta Šunskiene, tai ilgą na.”

Tsb.

trukus bus pradėtos spaus- jis prašė Smetonos pasigai- 
dinti ir kitos raidės. Jos en- ;e.Pmo, bet ir sitas P'asy- 
ciklopedijoje vietos užims buvo atmestas. * ada, 
nedaug, nes žodžių, prasi-i^.??juo^z.1.0 *}aktb Kauno 
dedančių jomis, yra žymiai .kalėjime jį susaude.

APŠAUDĖ LIŠKIAVOS

KLAIDŽIOJA GYVULIAI.
Raseiniai. Šiom s dieno

mis valsčiaus savivaldybė 
išvaržė du arklius ir avį, ku
rie buvo rasti priklydę pas 

Tada,' aP.vhnkės ūkininkus. Vienas 
arklys buvo įkainuotas net 
50 litų.

VIENUOLYNĄ.
‘Policija” rašo, kad iš

nas su dviem vyrais pradėjo nio dėmesį ir susilaukusi iš Okunuotos Lietuvos keli šu- Voverę vytis. B8gdamaS;ten labai gero ^ertinimo,^aXVo paSi įSa- 
per pievą. Voverė rado į-į nes daugumas medžiagos' vo<- vienuolvna Šūviai i vie- smeigtą dalgį. Pasigriebęs Joje yra nauja ir savaran- nuo!vną patekę, bet toje 
dalgĮ, V overe pradėjo kontr- i kiška. Ypač gerai apie enci- vietoje buvęs kun. Baužys 
afako- Hob.r ™« nraHom kĮopediją yra atsiliepę lat- išliko sveikas. Mat jis tuo-

V^V. , — . v , syk buvo atėjęs pas davat-
Kiek išviso bus enciklo- ’Ka?.

pedijos tomų, tuo tarpu dar 
sunku pasakyti. Bet mano
ma, kad susidarys nema
žiau penkiolikos.

Enciklopedijos prenume-

Uragnav’aos Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

Naujoji Bau ya”
Išeina du kartu per nunesį. Lai

džia Uro?. Soc. Part. I.ie:. skyrius.
“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo

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

C. Paraguay No. 14$'
MONTEVIDEO. URUGUAY.

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

šingi vienas kitam.
Kad Dievas gundė kariauti, žudyti 

žmones, platinti nemoraiybę.
Dešimts Dievo prisakymų užtvir

tinti burtininkės Ulda.
Biblijos Dievas atnešė pagiežą, 

skurdą, neapykanta šeimoj, terorą 
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.

abaką: dabar jis pradėjo 
pulti jo gaudytojus. Tada 
policininkas padavė laikyti 
a "klį atsitiktinai pasipainio 
jusiam vyrukui, o pats pasi 
slcubino prie Voverės. Poli- 
c: ninkas išmušė dalgį iš Vo
verės rankų ir jis vėl buvo 
suimtas ir nešte nuneštas į 
policininko vežimėlį. Dabar 
jau buvo nugabentas į Šė
tos nuovadą, kur iš karto 
susikivirčiio su daboklės 
prižiūrėtoju. Paskui jis iš- 
šž ūkė Šėtos viršaitį ir prašė, 
kad į daboklę pakviestų po
licininką, su kuriuo 
suvesti sąskaitas...

ATNAUJINKIT PRENU
MERATĄ

SAVO MYLIMŲ LAIKRAŠČIŲ.

5Ž

LT :: :

ratn« indŠiimną vm crnna Tai bus mažiausia Kalėdinė dovana, raios juaejimas yra gana Per visus apskritus metus turgsi ką 
gyvas. Enciklopediją pre- skaityti ir sužinoti kas dedasi pasau- 
numeruojasi 6,000 žmonių. lyj-eLAISVOJI MINTIS- tik «.oo 

EnciklopedijOS leidime metams, adresas: Vytauto gt. 52, 
kurių nors susitrukdymų lietovUi>
nenumatoma. Enciklopedi- kurie nori žinoti ką veikia ETINĖS
jos eina normaliai. Daug kultūros draugija ir jos sky- 
, _ nai Lietuvoje, ir kokią paramą sutei-RaS norėtų turėti per porą k;a amerikiečiai lietuviai savo baž- 

norįsimetu. Tačiau tai ne metu pytkaimio skyriui, malonės užeiti i ■ dorboc mano ofisą vakarais tarp 6—8 vai. ir
(lai D3S. ISO. pasįimti vieną numerį “Laisvosios

' Minties“ dykai.
DR. A. L. GRAIČIUNAS,

3310 So. Halsted st.. Chicago. IU.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Voverę suimant, policiją 
koliojo Voverės žmona ir NUSISKUNDŽIA LIGO- 
dvi žmonos seserys. Kalti- NINE.
namaisiais buvo patrauktas
Voverė ir tos trys moterys! .Mariampolės miesto Ilgo-; 
už policijos koliojimę jr nme įkurta sename, ligom-’ 
priešinimąsi.

Teisme kalti namie ii mė
gino įrodyti, kad policinin-

Papooita daugelio spalvuotų puikiu paveikslų. 223 pusL didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 
deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS 
DARBO VALANDAS.

NUO

nei visiškai netinkamame 
name. Patalpos labai ankš
tos ir žemos. Ventiliącija 

kas su Vovere žiauriai elge- bloga ir oras, ypač operuo
sis, mušęs ir tt..’ bet polici-!tujų ligonių palatose, sun- 
ninkas visai aiškiai nabrė- kiai pakenčiamas. Tūli ligo- 
žė, kad jis ver.ges žiauriai nys skundžiasi, kad juos 
su Vovere elgtis. Voverė nu- kiekvieną dieną atakuoja 
baustas 2 mėnesiais kalėji- kunigas, siūlydamas savo 
mo, o moterys išteisintos, patarnavimus. :

i PftIN-
L____ E XPEILER :
"1

Nuo Muskulų Gėlimo ir Skaudėjimo 
rrikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusioANCHOR PAIN-EXPELLER1O
kuri* suteikia greitą ir tikr^

R U B IT IN

Knygoje yrą trijų rųšių eilėe:
TAUTIŠKOS, ŠEIMINISKOS IK DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausi* ir turtiegiaesia eilių kayga lietnvių kalboje.
KAINA TIK $1.00.Audimo apdarais $1.25.

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

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

K t

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir Kultūrinės minties pastangomis bei laimėjimais, pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.
Sekti šių dienų MOKSLINĮ bei KULTURINĮ PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinkamą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progresu, už jį kovotų ir jį ugdytų.
Lietuviai teturi tik vieną toki tobulą informatorių apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuosius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pastangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNALAS KULTŪRA.
KULTŪRA yra populiarus Mokslo, Visuomenės ir Literatūros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruotas, išeina kas 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 KULTŪRA.
KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia laisvą mintį ir kovoja su reakcija.
KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos gyvenimą, todėl tikrai kultūringas Amerikos lietuvis, negali apseiti be KULTŪROS žurnalo. Kaina Kultūros žurnalo labai prieinama:

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

KULTŪROS ŽURNALAS
Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.

J
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Vietinės Žinios
Aukos Lietuvos socialde

mokratams.
Apvaikščiojant andai 

draugų Aniestų sidabrines 
sutoktuves South Bostono 

i lietuvių salėj, buvo atsimin-
Beliauskas. J. ta Lietuvos socialdemokra- 

Radvila ir ke- tai ir sumesta $22 jų parė- 
draugų socialis- mimui. Aukavo šie svečiai:

PRASIDEDA KOVA DĖL 
MOKYTOJŲ PRIESAI

KOS.
Legislaturon įnešti net trys 

biliai šiuo tikslu.
Pereitais metais patriotiš

kų džingų pastangomis 
Massachusetts valstijoj bu
vo išleistas įstatymas, kuris 
verčia visus mokytojus ir 
profesorius duoti ištikint v- 
bės priesaika, kad jie bus iš
tikimi konstitucijai, valsti
jai ir kraštui. Beveik visi 
rimtesni mokytojai ir profe
soriai šitam Įstatymui pasi
priešino ir apie 5,000 jų vi
sai atsisakė priesaiką duoti. 
Ištiesų. čia yra mokytojų Į- 
žeidimas, kad sukčiai poli
tikieriai abejotų apie švietė
jų ištikimybę.

Dabar Mokytojų Unijų 
Taryba pareikalavo, kad 
tas Įžeidžiantis mokytojus 
Įstatymas butų atšauktas. Ir 
mokytojų Tarybos vardu 
pereitą sąvaitę jau buvo i- 
neštas legislaturon 
tuo tikslu.

Bet politikieriai, 
stoja už mokytojų priesai
ką. nutarė supainiot moky
tojams kojas. Tuo tikslu jie 
Įnešė du kitu biliu. Vienas 
jų reikalauja panaikinti

bilius

kurie

Vi

Anesta, J.
Valeika. V 
liatas kitų _. 
tų. Nors šituos pinigus ga- draugas is Billericos, $5: J. 
vome iš valdžios, kuri nu- \ inciunas, $1.10; J. Jan- 
pirko 3 ko-operacijos na- kauskas, B. Bagoshius, M. 
mus, bet visgi lieka faktas. Michelsonienė, A. Alekna,

OPERETE “DIKTATO
RIUS” IR ONOS KUBI
LIENĖS KONCERTAS.
Įvyks šį Sekmadieni Sau- 

sio-Jan. 19, 1936, Lietuvių 
: salėje ant E ir Silver St., So. 
Boston. Mass. Pradžia Kon
certo kaip 3:00 po pietų. 
Gerbiama publika prašom 
ateiti ir pamatyti šią gražią 
operetę kuria suvaidins šie 
pagarsėja menininkai Ka
ralienė Z. Vitaitienė, Dikta
torių Y. Bukšnaitis, Pilypa-
K. Kraučiunas, Karalienės 
sądraugė A. Vasiliauskaitė. 
Operetei akampanuos A. 
Kraučiunaitė. Operete išpil
dys visi artistai iš Ne\v Yor
ko. Koncertinė dalį išpildys 
artistė Ona Kubilienė, mez
zo. V. Minkienė pianistė ir
L. Buiniukas smuikininkas. 
Šis parengimas So. Bostone 
bus tikra dainuos šventė.

Operetė “Diktatorius” 
įnėkur kitur nebus vaidinta 
kaip tik So. Bostone, tokiu 
budu kviečiame ir apylin
kių lietuvius dalyvaut. Įžan
ga 75c. ir 50c.

Kviečia Rengėjai.
(adv.)

batchelder whittemore
834 MASSACHUSETTS AVĖ., BOSTON.

HiG-hlaad 1920 arba kituose musų skyriuos**.

Tel. Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8

Nedėliomis ir Šventadie iiais 
nuo lt* iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp Inman st. arti Centtal akv,

CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuc 7 iki 8 vikare.
107 SUMMER STREET, 

LAVVRENCE, MASS.

M.
ta.

Anestienė, W. V. Anes- 
M. Anestaitė ir A. Valei- 

mai buvo jau visiškai išmo- ka. po $1.00: A. Savickas, 
centu: P. Brazaitis. K.

kad ko-operacija buvo 
tiek tuito Įsigijusi. Du

jau
na-

keti.
Taigi 21 metų darbas pro-

60
Marcelionis, J. Kairaitis, J. 

gresvvių darbininkų Cam- Beliauskas. J; Valeika, J. 
bridge’uje nenuėjo niekais. ;Karpavičius, K. Zabitis ir'J.

Vietinis.iTaurinskas. po 50 centų: V. 
--------------- Gegužis. K. Stašis, P. Mer-

Lietuviai farmeriai ruošiasi 
amatoriu vakarui.

liūnas. S. Janeliunas, J. Ta
mošaitis, J. Juzėnas, A. Na-

“Kėlėm” buvo jau rašv-l™aks>rir?!- Gudlia^kas. po 
, kad 21 vasario lietuviai F-Cii-unas ir S. Petru-ta

ūkininkai ruošiasi statyt So. 
Bostono lietuvių salėj, kaip 
jie sako, “Amatoriu Kon- 
testą.” Kas gali padainuot, 
pašokt, pagrot, ar kokių 

pakrėst. kiekvienas 
gali kreiptis per “Keleivi” į 
farmerių komitetą ir bus 
priimtas i jų programą. Ge
riausia pasižymėjusiems a- 
matoriams bus duodamos 
dovanos.

Pereitą nedėldienį Brid- 
gewatery jau įvyko tuo rei
kalų farmerių suvažiavi
mas ir buvo tartasi, kokias 
dovanas duoti. Nutarta ne

po 15c.
Lietuvos socialdemokratų 

vardu visiems aukavusiems 
nuoširdžiai tariu ačiū.

V. Anesta.

sas priesaikas, kokių jstaty- Ljuotį nej paršų. nei veršių, 
mai reikalauja visuomenes ,nej žąsų, bet duoti grvnais
valdininkams ir tarnauto
jams, o antras bilius reika
lauja. kad butų sušaukta 
nepaprasta legislaturos se
sija ir pakeista ta konstitu
cijos rietą, kur kalbama a- 
pie priesaikas: paskui pa
vesti šitą pakeitimą referen
dumui užgirti arba atmesti.

Šito jovalo tikslas yra iš
vesti mokytojus į platesnes 
diskusijas ir priversti juos 
pasisakyti, kaip jie žiuri į 
valdininkų priesaiką: ar ji 
reikalinga, ar ne.

Kokios žemos intrigos!

giy
pinigais, kad dovanas lai
mėjusiems amatoriams ne
reikėtų samdytis troko. bet 
kad galėtų įsidėti kišenėn.

Vakaro programai nutar
ta duoti daugiausia juokin
gų scenų, nes juokai yra 
sveikiausis daiktas ir vi
siems patinka. Valgių ir gė
rimų ūkininkai pristatys Į 
valias visiems, o pavalgę ir 
išsigėrę svečiai galės ir pa
sišokti. nes bus gera muzi
ka. Farmerių Lopas.

Cambridge’uje užtiko ne
tikrų pinigų dirbtuvę.
Federalės valdžios agen

tai pereitą subatą užtiko 
Cambridge'uje pas bedarbį 
Athamą Kilrosą netikrų pi
nigų dirbtuvę. Skiepe pas jį 
rasta krosnis metalui tirpin
ti, katilukai. samčiai, replės 
ir formos pinigams lieti. 
Vienoj formoj iš karto gali
ma nulieti 80 pusdolerių. 
Kita forma rasta sidabri
niams doleriams lieti. Žino
ma. doleriai buvo liejami 
ne iš sidabro, bet iš pigių 
metalų mišinio. Pinigai iš
eidavo taip gerai, kad juos 
sunku atskirt nuo tikrųjų. 
Kilros areštuotas. Jis gyve
no Crosslando gatvėj.

Federal National Banko pre
zidentai eina kalėjiman.
Buvęs " 'erai National 

Banko p: •<,ntas. Daniel 
šią sąvaitę jau 
as kalėjiman. 

Jis buvo i istas jau senai, 
bet apel norėdamas
kad tą ba ę jam panai-

cija tačiau bu- 
Jis yra nuteis-

_______ -nūs metus ir
vieną diei.... Už tas skriau
das, kurių > pridarė žmo
nėms, ji.- ' :ėtų but užda
rytas kai -on
galvos.

C. Mulloi 
bus užd;

kintų. Ap* 
vo atmest; 
tas kalėti

iki gyvo:

Streiką? prieš PWA.
Statybo- 

ja Bostone 
prieš vieši 
ros PWA 
pat vark vir 
no vra tok

amatninkų uni- 
skelbė streiką 
darbų agentu- 

ivarkymą. Tas
- iš Yi'ashingto- 
kąd prie viešu

Cambridge’aus lietuviai ga
vo po $100 dividendų.
Prieš Kalėdas Lietuvių 

Kooperatyviškos Bendro
vės mitingas po numeriu 40 
Prospect st., kur bendrovės 
nariams buvo išmokėta po 
$100 dividendų. Iš viso tą 
vakarą buvo išmokėta $16,- 
000, ir da kooperacijos ižde 
liko $7.000. Už $15 šėrą na
riai dabar gauna po $150.

Nuopelnas užtai priklau
so musų teisingiems ir darb
štiems draugams, kaip V.

Vaikas pasikorė.
Wollastone, netoli Bosto

no, pereitą subatą pasikorė 
žaisdamas su virve Gerard 
Foley, 10 metų amžiaus vai
kas.

Ant Beacon Hill pereitą 
subatą buvo apiplėšta mo-
kytoja Miss Keefe. Iš 
atimtas rankinukas su $ 
pinigų ir $62 čekiu.

RADIO PROGRAMA.
Sekantį nedėldienį, sau

sio 19 d. Bostono lietuvių ra
dio programa bus tokia:

1. Grieš Louvell’io Jauni
mo orkestras.

2. Dainuos Kazimieras 
Kriaučiūnas, komikas dai
nininkas iš Ne\v Yorko.

3. Dainuos Vitalis Bukš
naitis, iš Ne\v Yorko.

4. Akompanuos p. V. Min- 
kienė.

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

Arlingtone trokas užmušė 
Mrs. F. Cook, 72 metų am
žiaus moterį.

AUCTION SALE
JAM'AKY 18. 2 vai. po pietų.

3 familijų namas, 2 piazai,
55 YY ebster avė.. Somerville.

Informacijas galit gaut pas advokatą 
A. Zintz, 1010 Cambridge Street.

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.

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

BOSTON Telef. Lafayette 2371
arba Somerset 2044 J 

Specialistas Kraujo, Įniktų ir
Nervų Ligų.

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

Tel. So. Bostoi 2660. 

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo » iki 12 dienų 
Nuo 2 ilu 9 vak.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. pc pietų 

tik eus iarue.

Seredomia iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” ne me.

UI BROADYVAY, tarp C ir D st, 
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odes.

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 .skara
202 HUNTINGTON AV E., 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4570.

jų darbų butų samdomi tik
tai tie am;:įlinkai, kuriems 
buvo teikiama pašalpa. Jei
gu kuris paš lp->s neėmė, tai 
nors jis ir tedarbis, darbo 
gauti nega . pakol nebus 
prie darb pristatyti visi 
šelpiamieji. Prieš toki pa
tvarkymą unija paskelbė 
streiką.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office TeL So Boston 0948. 
Res. 251 Chestnut Avė., 
Jamaica Plain. Mass.

Res. Tel. Jamaica iO28-M.

L St. Liquor Store
Parduodam geriausius įvairių rūšių 

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

Pašaukit SOU-th Boston 414*

PAS STRIGUNĄ
195 L STREET.

SO. BOSTON, MASS.

Dr. W. Frank.nan
SPECI AUSTAS

Diagnosas, Chirurgas, Gynekolo- 
gas (Moterų Ligų), Rec al Ligų 

< Hemorrhoids. Fissures i> Fistu
les) GYDO BE OPERACIJŲ.

Praktikavosi Viennos General 
Hospitolėje.

Appointmentus Per Te'efoną. 
362 COMMONYYEALTH AVĖ.

BOSTON. KEN-more 4364.

Etiopijos atstovas Bostone.
Pereitą sąvaitę Bostone 

-ustojo keliom dienom Etio
pijos atstovybės Londone 
sekretoriv< Lij Tasfaye Za- 
firo. Jis žada aplankyti vi
sus didesnius Jungtinių Val
stijų miestus, supažindinda
mas šios šalies publiką su 
Etiopija. Žodis “Lij” nėra 
jo vardas, bet titulas. Etio
pų kalboje tas reiškia kuni
gaikštį. Jis sako, kad Etio
pijai dabar labai stinga dak
tarų. Etiopijos armija da- 

$9(baltiniu laiku siekianti 1,- 
000.000 vyrų. kuriems ap
žiūrėti yra vos tik 20 dak
taru.

5 puikus kambariai ir 
maudynė.

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

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

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

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

CAMBRIDGE, MASS.
Telefonas Ofiso: TRO-bridge 7880 

arba KIR-kland 9221
Gyvenimo: TRObridge 6434

BAY VIEW Į 

: MOTOR SERVICE
i

jos

Ties Boston Ice Co. ofisu 
South Bostone pereitą su
batą du plėšikai apiplėšė 
Inmaną ir Parkerį, atimda
mi iš jų $165.

Concorde, netoli Bostono, 
sudegė vienos kompanijos 
javų sandėlis.

Neužmirškit p. Kubilienės
koncerto.

Neužmirškit, kad atei
nantį nedėldienį, 19 sausio, 
So. Bostono Lietuvių Salėj 
Įvyks art. Onos Kubilienės 
koncertas. Prie to da bus_ir 
operetė “Diktatorius,” ku
rią vaidins nev.yorkiečiai 
artistai. Pradžia 3 vai. po 
pietų.

Telephone 

So. Boston 
1058

- X V*

r/ SUNKUS DARBAS
Vyro spėkas sunaikina —

PICKWICK
jas vėl sugrąžina!

....... - UHg—- irn -'«f b
« *

Reikalai k kat | 
Jums Ėiių įlei
sfu :š oficiali I 
Pir’ * -k kran* I

PICKWICK ALE f

ri \ CO S ’ ne* B R E W E R S S f N C E ’ 8 7 C

Pickwick bon- 
| komis gauna
mas pas vieto
pardavėju.-.; u:

125c. (tik alus'

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

Bile blekės darbų padarau 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 darbą darau prieinamiausi* 
kaina. Darbą gvarantuoju ilgų me
tų mano patyrimu Dirbtuvėlė ma
no randasi prie pat bažnyčios.

Klimas Česnulevičius
13 YVhitney St-. YVorcester. Masa.

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET

Kamp. East Eighth St. 
SO. BOSTON, MASS.
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P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrabus paruošia pagal reikalavimą. laidoja ant visokių kapinių. 

Kreipkitės jūsų nubudimo valandoje, mes duosime geriausią patar
navimą. Adresas:

258 W. BROADWAY,
Telefonas SOUth Boston 4486.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street,

SO. BOSTON, MASS.

Tel. Brockton 4110
Montello, Mass. 

^ooooeoeooooeeeooeoooeeeooooeeooooeoeeooeiciooosoooeos.'

MANO LAIKRODIS SUSTOJO—KODEL ?
Labai mažai žmonių.' kurie turi laikrodį ir supranta da- 

likatnumą vidurių.
Laikrodžio balance ratukas, apsisuka 18,000 sykių į 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 Laikrodi Nors Syki Į Metus.
Mes turime 25 metus patyrimo laikrodžių srityje ir 

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

Roland Ketvirtis & Co.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

t? Telefonas: SOU-th Boston 4649.
CoeeooooeoeooeaooeaoeooeoeooooeoeeeeeeeoociooeoeoeoGei

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broad»ay, So. Boston, Mass.

PASITARKITE SU

GERU DAKTARU
Norint išsigvdyt nuo visokių Krau

jo, Nervų ir Kroniškų Ligi. Kurie 
kenčiat nuo rheumatizmo, ; kaudulių, 
alserio, sutinimų arba bile kokių nors 
odo.- ar galvos ligų turi pas tarti nie
ko nelaukiant. Atminkite, pasitari

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

DR. GRADY
S 327 TREMONT ST.

BOSTON.
Valandos: Utar.. Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nui

N'edėliom tik nuo 10—12.

I TeL Univeni y MM
Dr. Susan 

Glodienes-Cury
LIETUVĖ DENTIS’ Ė 

VALANDOS: »-« Ir 1-9.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKY £RO)

CAMBRIDGE, MASU

DR. MARGE] US
Gydytojas ir Chirui gas

Valandos: 10—2; S -g 
Sekmadieniais: IS- LA

3325 So. Halsted lt 
CHICAGO, IL ..

Tel. Boulevard 84 ?3




