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™ mopA1 pradėjo lupti
ITALU FAŠISTAMS KAH4

pradėjo lėkti žinios, kad te
nai visai netikėtai kilo re
voliucija prieš dabartinę 
valdžią. Sakoma, kad suki
lo kairieji elementai, prie 
kurių prisidėjo ir kariuome
nės dalis.

Mūšiai tarp revoliucionie
rių ir valdžios šalininkų iki 
šiol pasireiškė tik dviejose 
šiaurinėse valstijose, bū
tent, Pemambuco ir Rio 
Grande do Norte. Tačiau 
Brazilijos prezidentas Var
gas sako, kad revoliucinis 
judėjimas esąs apėmęs ir 
kitas 18 valstijų. Todėl jis 
pareikalavo, kad parlamen
tas suspenduotų konstituci
jos garantuotas laisves ir 
paskelbtų visoj šaly apgu
los stovį dviem mėnesiam. 
Parlamentas šitą jo reikala
vimą tuojau išpildė ir dabar 
visoj Brazilijoj veikia karo 
įstatymai.

Per penkeris metus, kaip 
Vargas yra prezidentu, ši
tas sukilimas prieš jį yra 
jau trečias ir jau trečiu kar
tu visoj šaly įvedamas karo 
stovis.

Kuomet nusigandusi val
džia Rio de Janeiro mieste 
skelbė apgulos stovį, tai 
Brazilijos šiaurėj revoliu
cionieriai turėjo jau užėmę 
du miestu, Macahybą ir Na- 
talą.

Paranos valstijos sostinėj 
Curityboj tarp policijos ir 
revoliucionierių taipgi ėjo 
kova. Čia revoliucionierius 
telegramos vadina “komu
nistais.” Kitur sakoma, kad 
sukilimui vadovauja socia
listai, o da kitur—jauni ka
rininkai.

Recifes mieste sukilę: 
25-tas pėstininkų batalio
nas užėmė priemiestį Olin- 
dą.

Mieste Para policijai pa
vykę kelioliką revoliucio
nierių areštuoti ir paimti 
daug bombų.

Valdžia sako, kad j jos 
rankas patekę dokumentai, 
iš kurių esą matyt, “kad so
cialistų yra nutarta užval
dyti visą Braziliją per 3 mė
nesius.” Ar tie dokumentai 
ištikru.ių yra socialistų, ar 
valdžios provokatorių pa 
gaminti, mes nežinome.

Neišrodo tačiau, kad re
voliucija pavyks, nes kol 
kas valdžios pusėj pasilie
ka karo laivynas* aviacija 
ir armijos didžiuma. Be to, 
sukilimas prasidėjo šiaurėj, 
o tirščiausia apgyventa Bra
zilijos dalis pietuose kol 
kas da svyruoja.

Sovietų Armija Ant 
Sparnų.

Pereitą sąvaitę Maskvoje 
buvo paskelbtas oficialus 
valdžios pranešimas, kad

FranCUZlJOJ F mansi- cija jau tiek ištobulinta, kad 
nė Panika. ' t’*?tanžiai .kareM?J ?*!' Į>a;

_ . Įkilti oran ir nusileisti bet
Francuzijoj kilo f mansi-, ^ur su yĮsaįg ginklais ir stoti 

nė panika. Matyt, žmonės jęovon šitoks armijos jud- 
duodąs Sovietams 

galimybės nugalėti bet kokį 
priešą. Šitokį pareiškimądėjo vežti auksą užsienin.

Finansų ministens Regnier, padarė karo reikalų komi- 
pranesė senato komisijai, įsaras Vorošilovas. Jisai sa- 
kad per sį mėnesį iš Fran-. jęO> kacj paskutiniuose ma-

zSiVO2.1S^?^enta uį,’inievruose Rusijoj 11,200 
238,000,000 frankų vertes kreivių buvę saugiai per- 
aukso. Kairiosios partijos įejta iš vietos į vietą lėktu- 
pareikalavo, kad valdžia vajg j§ skaičiaus 3,000 
uždarytų Francuzijos fasis-!nusileido žemėn iš skrenda-
5 T.^r?.lx ,£e mų lėktuvų parašiutais.
Feu” (“Ugnies Kryžius”), * 
nes ji kelianti daug nerimo 
visuomenėj ir iš dalies dėl 
to tūli žmonės išveža savo 
auksą į užsienį, daugiausia 
Amerikon. Premjeras Lava- 
lis ketinąs kairiųjų reikala
vimą patenkinti, nes jam 
reikalinga jų parama parla- $2,350,000 pajamų per m - 

t įtus. Užėjus depresijai, jisai
j liuosu noru nukirto sau nuo 
Valgos $250,000 metams. Bet 
šią vasarą šitas nukirtimas 
'jam vėl buvo grąžintas. Ir 
reakcininkai nutarė grąžin

Anglijos Karalius 
Gauna $2,350,000.

Per rinkimus Anglijoj 
darbiečiai iškėlė aikštėn, 
kad Anglijos karalius turi

ITALAI UŽMUŠĘ 300 
ETIOPŲ-

Mussolinio žinių agentū
ra pasigyrė pasauliui, kad 
ties Ogadenu italai pakloję 
300 etiopų. Jeigu patys ita
lai paduoda tik 300, tai už 
muštų galėjo būti kokie 3.

Sovietų Protestas 
Italijai.

Maskva nusiuntė Romon jam SUmą nors jis visai 
astrų protestą dėl uzpuldi- to nereikalavo. Tačiau kai 
nėjimo ir mušimo Rusijos bedarbių šeimynoms reikia 
piliečių Italijoj. Leghorno duoti p0 kelis šilingus pa- 
mieste 3 rusai buvę areštuo- šalpos, tai tie patys reakci 
ti ir išlaikyti pusę valandos ninkai stoja piestu, 
policijos nuovadoj dėl to,; ____________
kad atsisakė nupirkti kokių on fmnnhi Mirė Nnn 
ten italų pramonės gami-
nių, kurie buvo jiems siūlo-' BaiCUig Sodcs. 
mi vienoj krautuvėj. Genu- gan pere.^
los mieste 4 rusai buvę net sąvajtę keliasdešimts žmo- 
sumušti uz atsisakymą pirk- nj užsii 
ti italų prekes. Italijos vai- miiteBajSj kuriuos Ameri- 
Izia prižadėjo Maskvai k • vadįna “baking soda.” 
siuos įvykius ištirti ir kalti- T> miIteliai Amerikoje var 
-linkus nubausti. tojami kepimo tikslams,

____ mielių vietoje. Vienas biz-
SUGRYŽO 500 SUŽEIS- nierius San Franciscoj pa 

TŲ ITALŲ. skelbė, kad jis parduodąs
Pereitą sąvaitę vienas lai- “baking sodą” nupiginta 

vas atvežė Romon 500 su- kaina. Ir jis išpardavė jos 
žeistų italų kareivių iš Afri- apie 800 svarų. Tuojaus po 
kės. O nesenai da jie išva- to žmonės pradėjo sirgti ir 
žiavo tenai sveiki. 20 jau mirė. Pardavėjas ir

------- ---------- jo agentas areštuoti. Be to
GRAIKŲ KARALIUS NE- valdžia paskelbė laikraš- 
PASKELBĖ AMNESTIJOS čiuose įspėjimą, kad niekas

Graikijoj buvo laukiama, 1 __________ *
kad sugryžęs ant sosto ka
ralius Jurgis paskelbs am
nestiją politiniams kali
niams. Bet kol kas jis da to 
nepadarė.

Įmetė Upėn Svetimą 
Kūdikį.

Tėvas manė, kad tai jo duk
ters naujagimis.-

Detroite yra areštuotas 
Alphonse Vlemmick, 62 me 
tų amžiaus belgas, kuris pri

Nusiuntė Protestą 
Smetonai

Komunistai priešingi Baudi- Sugrįžusi iš Italijos ame 
ninku ir krikščionių partijų rikietė Frances D. Freeman, 

uždarymui. kuri viešėjo tenai keliatą-
Šią sąvaitę mums prisius- mėnesių, praneša, kad Itali; 

ta šitoks protestas Lietuvos j°s žmonės esą~ labai aštriai 
irezidentui Smetonai: nusistatę pnes Mussolinį.
“Varde šešiosdešimts tuk- Pradėdamas karą jis jiems 

sančių organizuotų Ameri- melavo, kad Etiopija esanti 
tos lietuvių protestuojame auksu grįsta šalis ir reikia 
prieš uždarymą Valstiečių if1^ nusiųsti savo armiją, 
liaudininkų ir Krikščionių .*3 auksą pargabentų 
lemokratų partijų, ateiti- Italijon. Dabar gi Italijos
ninku, pavasarininku ir ki- žmonės pamatė, kad vietoj sipazmo įmetęs upėn nauja- 
okiu orvanizaciiu 'reika-aukso’ iš Etiopijos ateina gimį kūdikį, manydamas, 

laujame piliečiams laisvės Pilni la!vai .^istų italų, kad tai jo netekėjusios duk- 
ir sušaukimo seimo” į G1 namie viskas pašėlusiai terš vaikas. Jo duktė pa 

Pasirašo “Nacionalio Lie-‘pabrango, visur jaučiama gimdė kūdikį ligoninėj ir 
tuvių Veikimo Komiteto’ st°ka maisto, o čia da visas paliko jį tenai. Jos tėvui bu- 
sekretorius, L. Jonikas ij'pasaulis apskelbė Italiją už- vo tačiau pranešta, kad jis 
Chicagos, kuris sako, kad!»u?llk? lr Tautą Lyga pra-tun tą kudilų atsiimti. Kai 
šitokio turinio “keblegra-Į dėJ° bausti ją visokiomis jis ėjo ligoninėn, tai jo duk- 

(kažin kodėl ii keb- sankcijomis. Labai esąs ga-Įtė maldavo: “Nenešk to f ai- 
’*----- daiktas, kad karas]ko namo, nes aš jo nenoriu.

TARP KANADOS IR AN 
GLIJOS PLANUOJAMA 

ORO SUSISIEKIMAS.
Anglijos pašto direkto

rius Banks pareiškė, kad 
technikos išsivystymas grei 
tu laiku Įeisiąs įvesti ir pa
laikyti nuolatinį lėktuvais

ISPANIJA NEDUODA
ITALAMS GELEŽIES.
Pereitą sąvaitę Malagos susisiekimą tarp Kanados ir 

uoste, Ispanijoj, 3 garlaiviai Anglijos, 
buvo prikrauti geležies ir
jau ruošėsi plaukti Italijon. 
Bet valdžia juos sulaikė ir 
liepė visą geležį iškrauti, 
nes ji taip pat taiko Tautų 
Lygos sankcijas prieš Itali-

TUKSTANČIASIS ŽEMĖS 
DREBĖJIMAS MONTA-t 

NOJE.
Žemės drebėjimų skai

čius Montanoj pereitą są-
ją. Ir laivai turėjo išplaukti ¥ait? pasiekė jau j
be geležies.

MEKSIKOS SOSTINĖJ 
SUŽEISTA 50 ŽMONIŲ.

Švenčiant 25 metų revo
liucijos sukaktį, Meksikos 
mieste 20 lapkričio tarp fa
šistų ir darbininkų įvyko 
kruvinas susirėmimas, per

Tukstančiasis sukrėtimas į 
vyko 23 lapkričio naktį ir 
daugiausia buvo jaučiamas 
Helenos miesto apylinkėj

ma (Kazin, Koaei ji 
i?) buvusi nusiųsta 23 lap
aičio Smetonai.

Žinoma, dėl organizaci
jų smaugimo protestuoti 
reikia. Bet keista, kad užda
rytų organizacijų vienmin
čiai Amerikoje, katalikai ir 
sandariečiai, tyli, o protes
tus kelia komunistai!

NACIAI BAUDŽIA RO
MOS KATALIKŲ ŠULUS.

Pereitą subatą Hitlerio 
žvalgybininkai iškrėtė Ber
lyno katalikų vyskupo ru
mus ir areštavo pralotą Bo- 
naschą. Tuo pačiu laiku 
Meissene nacių teismas nu
baudė Romos katalikų vys
kupą Petrą Leggę 100,000 
markių ($40,000) pabauda 
už pinigų šmugeliavimą už
sienin. Gi Miuncheno mies
te nacių policija uždarė ka
talikų knygynus ir jieškos 
juose uždraustų knygų.

limas
bus Mussolinio galas.

ROOSEVELTAS PATA
RIA NUMAŽINI NUO

ŠIMTI ANT MORG1ČIŲ

Prezidentas R oose veltas 
kreipėsi į visos šalies banki
ninkus ragindamas juos nu
mušti nuošimtį ant paskolų 
namų savininkams. Dabar 
bankininkai lupa 6 nuošim
tį. Kiek jis turėtų būt suma
žintas. Rooseveltas nepasa 
kė. Jis paliko tai patiems 
bankams nuspręsti.

Gal aš norėsiu kada ištekėt,
I kur tada aš jį dėsiu?” Tėvas

Kodėl Auksas Plau-\™ • • J —1 ,•! •T . a o I Tenai jam padavė kūdikį.
KIM Amerikon.' Senis nunešė jį ant tilto ir 

Wall Streeto žiniomis, įmetė upėn, manydamas, 
per 10 pastarųjų mėnesių į kad tai jo dukters naujagi 
Jungtines Valstijas buvo mis. Bet vėliau paaiškėjo, 
įvežta $1,338,442,000 ver- kad ligoninėj buvo padary- 
ės aukso. Tai pirmu kart is-] fa klaida: jam buvo paduo- 
orijoj toks didelis aukso tas svetimas kūdikis, 

suplaukimas. Finansų eks-1 Bet tai da ne viskas. Poli- 
jertai mano, jog auksas Į cija sako, kad senis prisipa- 
)radėjo taip gausiai plauk- Įžinęs, jog jis pats buvęs sa- 
ti dėl to, kad valdžia čia nu-p0 dukters kūdikio tėvas, 
statė perdaug aukštą jam|J° duktė buvusi 19 metų 
kainą dabartiniais doleriais, amžiaus, kaip jis įtraukęs ją 

ardavę čia auksą, Europos | i bėdą
určiai gautus dolerius 
investuoja į Amerikos pra-1 Klausia Roosevelto, 
monę, tai yra, jie perkasi! 77* iz nzkn/P 
čia įvairių kompanijų Šerus ueKOl.
ir bonus. | Per 3 sąvaitės prieš “Dė

kingumo Dieną” tarp Ame
rikos bedarbių buvo veda
ma agitacija, kad jie rašytų 
prezidentui Rooseveltui at 

laiškelius ir klaustų,

BULGARIJOJ IŠ VAL
DŽIOS IŠŠLUOTI GE

NEROLAI.
Pereitą sąvaitę Bulgarijos | virus 

karalius Borisas galutinai už ką jie turi būt dėkingi? 
apvalė ministerių kabinetą | Sakoma, kad vien tik iš Bal-
nuo kariškių intakos. Jis bimorės miesto šitokių atvir- 
prašalino 3 generolus mini- 'aiškių buvę išsiųsta Roose- 
sterius: vidaus reikalų mi-|ve^m daugiau kaip 5,000 
nisterį gen. Afanasovą, ka- Tai esąs komunistų sumany 
ro ministerį gen. Canovą ir Imas,
švietimo ministerį gen. Ra 
devą.

MEKSIKOJ DA VIENAS
MOKYTOJAS NUŽU

DYTAS.
Romos katalikų kunigų 

kurį buvo sužeista apie 50 sukurstyti fanatikai Meksi-
žmonių. Vėliau įsimaišė po- sikoj pereitą sąvaitę nužu 
licija ir muštynes sustabdė, dė da vieną mokytoją.

VYRIAUSIS TEISMAS
VĖL PRIEŠ VALDŽIĄ.
Šį panedėlį Vyriausis Tei

smas Washingtone uždavė 
kitą smūgį valdžiai. ŠĮ sykį 
jis uždraudė valdžios agen
tams kolektuoti vadinamai) 
“Processing” mokesti iš as
tuonių kompanijų, kurios 
apdirba ryžius. .

ETIOPAI LAIKO 5.000 
ITALŲ UŽSTOVŲ.

Iš Addis Ababos prane 
lama, kad etiopai tenai lai
ko 5,000 italų belaisvių kaip 
užstovus. Jeigu italų orlai
viai užpultų tą miestą ir nu
neštų bombų su nuodingo
ms dujomis, tai tie 5,000 
talų turėtų užmokėt užtai 
savo galvomis.

ANGLAI SUGAVO HIT
LERIO ŠNIPĄ.

Pereitą sąvaitę Anglijo, 
buvo suimtas tūlas Dr, 
Gortz, kuris buvo sugautas 
šnipinėjant Vokietijos nau 
lai.

ROOSEVELTAS DAVĖ
LAISVAS RANKAS KA

PITALISTAMS.
Šiomis dienomis Roose- 

veltas per radio pareiškė, o 
paskui Komercijos Depar
tamento sekretorius Roper 
oakartojo, kad nuo šiol Wa-

ČEVERYKAI PABRANGS
“Keleivio” skaitytojams 

patariam nusipirkti po “ek
stra” porą čeverykų, nes jų 
kaina žada pakilti. McAnn
avalinės kompanija jau pa-. ,. . ...
skelbė, kad nuo 2 gruodžio I jbmgtono vynausybe į stam 
visose jos krautuvėse čeve
rykų kainos bus pakeltos 10 
nuošimčių. Mat, pabrango 
odos.

PASIBAIGĖ SPAUSTUVI
NINKU STREIKAS.

Springfield, III. — Perei
tą sąvaitę čia pasibaigė a- 
merikoniškų laikr a š č i ų

baus biznio reikalus nesiki 
šianti ir kapitalistai galį ve
sti pramonę kaip jiems pa
tinka. Manoma, jog valdžia 
atsisakė nuo savo “New 
Deal” programos tęsimo 
dėl to, kad rinkimams atei
nant stambus kapitalistai 
nebūtų jai priešingi.

FRANCUZIJA UŽDARĖspaustuvėse streikas, kuris. ICN. ITA1,, 
tęsėsi nuo 15 gegužės. Taigi S,EN4 ITALŲ PREKĖMS, 
spaustuvninkai streikavo 6] Pildydama Tautų Lygos 
mėnesius. Kaip rodos, strei-J uždėtas Italijai sankcijas, 
kas buvo atšauktas nieko Francuzija paskelbė uždą
nelaimėjus.

DUONA UŽSINUODIJO 
5,000 ŽMONIŲ.

Murcios provincijoj, Is
panijoj, pereitą sąvaitę 5,- 
000 žmonių apsirgo nuo 
duonos, kurios miltuosna 
kažin kaip pateko švino, ku
ris buvo sumaltas baltiems 
dažams.

ranti visas savo sienas Itali
jos prekėms. Tai reiškia, 
Francuzija dabar nieko iš 
fašistų nepirks.

MUSSOUNIS JAU NO
RĖTŲ TAIKYTIS.

Tautų Lyga ruošiasi da dau
giau sustiprinti blokadą.
Vėliausios žinios iš karo 

auko sako, kad etiopai jau 
pradėjo smarkiau italus 
atakuoti ir kad jiems neblo
gai sekasi. Etiopijos valdžia 
oficialiai skelbia, kad karo 
banga, kuri iki šiol ėjo prieš 
etiopus, dabar jau pradėjo 
ąjyžti atgal prieš užpuoli
kus. Sakoma, kad etiopai 
jau išmušė italus iš Gorahei, 
fortifikuoto miestelio Oga- 
deno provincijoj*, kurį ita
lai buvo užėmę iš pat karo 
pradžios. Mussolinio fašis
tams dabar čia buvęs už
duotas labai skaudus smū
gis. Daug jų buvę išmušta ir 
daug sužeista. Jie turėję 
trauktis palikdami daug sa
vo ginklų ir visokios karo 
medžiagos.

Tuo pačiu laiku šiaurės 
etiopų armija užklupusi tris 
italų batalionus Makalės 
šiaurėje ir taip pat juos su
mušusi. Italų vadas irgi kri
tęs mūšy. Likę gyvi italai 
išbėgioję.

Išpradžių etiopai buvę 
demoralizuoti italų atako
mis iš oro. Jie buvo įsivaiz
dinę, kad jiems nėra kito
kios išeities, kaip tik bėgti 
nuo italų. Todėl jie ir bėgo. 
Bet dabar jie atsikvošėję, 
nes pamatę, kad ir italą ga
lima nušauti.

Mussolinio valdžia esanti 
labai susirupinusi. Iš vienos 
pusės ją baugina nepasise
kimai karo fronte, o iš kitos 
pusės ją spaudžia Tautų Ly
gos blokada. Dabar da yra 
įneštas Tautų Lygon suma
nymas uždrausti anglies, 
aliejaus ir vario pardavinė
jimą Italijai. Šią sąvaitę Že
nevoje turėjo įvykti šiuo 
Gausimu Tautų Lygos pasi
tarimas, bet Francuzijos 
memjeras Lavalis prašė nu
kelti tą susirinkimą toliau. 
Kai kas pasiskubino pasida 
ryti iš to išvadų, kad Tautų 
Lyga nenori perdaug Itali
jos spausti. Pati Italija irg 
lengviau atsikvėpė. Bet 
Londonas pareiškė, kad ne
reikia dėl to džiaugtis. Tau
tų Lygos pasiryžimas su 
stabdyti Italijos karą nei 
kiek nesąs sumažėjęs ir blo 
kada prieš ją tikrai busian 
ti sustiprinta. Sovietų Rusi 
ja irgi pasisakė už sustab
dymą Italijai anglies, alie
jaus, vario ir plieno.

Akyvaizdoje šitokios pa
dėties, Mussolinis jau norė
tų taikytis. Tiesa, jis pats 
taikos išlygų nesiūlo, bet 
nori, kad Tautų Lyga pašau 
lytų. Girdėt, kad ji.s jau vi • 
sos Etiopijos nenorįs, til 
norėtų, kad Italijai būti 
pripažinta ta teritorija, kuri 
iki šiol buvo italų kariuo
menės užimta.

>4

ANGLIJOS MAINER1AI
ATIDĖJO STREIKĄ

Angliakasių sąjunga Di 
džiojoj Britanijoj nutarė 
planuojamą streiką atidėti 

iiki pavasario.

ČEKOSLOVAKIJA SU
STABDĖ ANGLIS ITA

LIJAI.
Šiomis dienomis Čekoslo 

vakijos valdžia sustabdė 
anglies siuntimą Italijon.
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POLITIKA—NE PIK- 
NIKAS.

Lupt gauna lygiai kalti 
kaip ir nekalti.

Dabartiniu metu Ameri
kos lietuvių gyvenime ver
da politinė kova už Susivie
nijimą. Nors SLA. yra ne 
politinė organizacija, ta
čiau ji susideda iš žmonių 
su visokiais politiniais įsiti
kinimais. Čia yra socialistų, 
yra komunistų, yra vadina
mų sandariečių, yra fašis- 
tuojančių tautininkų ir yra 
klerikalų. Kiekvienai tų 
grupių rupi įstatyti savo 
plauko žmones į SLA. Pil
domąją Tarybą. Dėl to ir ei
na kova.

Šitoj kovoj, suprantama, 
daugiausia smūgių taikoma 
kandidatams. Kartais mu
šami net savo plauko žmo
nės, jeigu jiems pasitaiko 
būti tarp priešingos grupės 
kandidatų. Mušami ir tokie, 
kurie nepriklauso jokiai po
litinei grupei.

Pavyzdžiu čia gali būti 
d-ras Stanislovaitis, p-lė Mi- 
kužiutė ir adv. Šalna. Jie 
yra jaunos musų kartos at
stovai, Amerikoje augę, 
mokslus čia baigę ir į srovi
nius musų ginčus nesikiša. 
Jie priguli prie Susivieniji
mo tik dėl to, kad jaučiasi 
lietuviais ir nori būti tarp 
savo žmonių. Bet kadangi 
jie dabar yra nominuoti į 
SLA. viršininkus, tai ant jų 
galvų irgi krinta smūgiai.

Gaila, kad taip yra, bet 
kitaip, turbut, jau negali 
būt Juk ne kitaip politinės 
kovos yra vedamos ir tarp 
amerikiečių. Pavyzdžiui, 
prezidentas Rooseveltas ne
senai da buvo visų dievina
mas kaip šalies išganytojas! 
Ką tik jis padarė—viskas 
buvo gera ir išmintinga. Už
dare visus bankus—gerai! 
Nukirto darbo valandas — 
gerai! Liepė pakelti darbi
ninkams algas — gerai! Pa
naikino auksinius pinigus— 
Srgi gerai! Rooseveltas bu
vo neklaidingas! Tai buvo 
ne žmogus, o genijus!

Bet kaip apie tą patį Roo- 
seveltą kalbama ir rašoma 
dabar, kuomet artinasi rin
kimai? Dabar tas pats Roo
seveltas piešiamas kaip bai- 
siausis velnias su ragais. Jis 
ir “socialistas,” ir “bolševi
kas,” ir “Ameriką Rusijai 
pardavęs” ir, galų gale, bu
vo jau organizuojama “pa
šnabždu propaganda” skel
bti, kad jis “beprotis!”

Na, jeigu šitokie dalykai 
dedasi tarp kultūringų ame
rikiečių, tai ar galima rei
kalauti, kad musų lietuviš
koj politikoj oponentai ro
žėmis mėtytųsi?

Kas eina į politiką, tas tu
ri būt pasiruošęs ir visokių 
nesmagumų išgirsti. Išveng
ti to negalima.

savo ‘valstybės sekretorių’ po
piežius deda pastangas, kad 
butų atidėtas tolesniam laikui 
boikotas, kurj nutarė paskelb
ti prieš Italiją Tautų Sąjunga.

‘‘Papa nori įtikinti kitų ša
lių diplomatus, kad jeigu eko
nominės sankcijos (bausmės) 
bus atidėtos, tai bus galima 
greičiau prieiti prie taikos. 
Bet jeigu papai tikrai rūpėtų 
taika, tai jisai turėtų pirmiau
sia kreiptis į Italijos fašistų 
valdžią ir reikalauti, kad ji pa
liautų bombardavusi Etiopijos 
miestus ir kaimus.”

Mes jau rašėm pereitam 
“Keleivio” numery, kad ši
tos popiežiaus pastangos su- 
'aikyti 51 valstybės bloka
dą prieš Italiją nuėjo nie
kais. Blokada buvo pa
skelbta.

Tuo tarpu žinios sako, 
kad popiežiaus palaiminti 
italai fašistai užpuolė vieną 
katalikišką vienuolyną Etio
pijoj ir iškoneveikė visas 
davatkas.

MUSŲ DEŠINIEJI VIE
NIJASI.

L. Pruseiką pastebi “Nau
joj Gadynėj,” kad—

“Pb Ogų-ilgų kivirčų ir gin
čų tautiški laikraščiai pradėjo 
veikti vieningai. Jau nesigirdi 
ginčų tarpe Vienybės’ ir “Dir
vos.’ ‘Sandara’ taikosi prie 
bendro ensamblio. ‘Amerikos 
Lietuvis’ nebemėgina ardyti 
harmonijos.

“Kairiosios pusės žmonės 
turėtų suprasti ką tas reiškia 
ateičiai ir labiau subendrinti 
savo spėkas. Tokia laiko dva
sia.”

Galima pridurti, kad su 
tautiškais atžagareiviais uo
liai bendradarbiauja ir kle- 
rikališki reakcininkai. Pa
vyzdžiui, klerikalų “Drau
gas” karštai remia “tautiš
kuosius” kandidatus į SLA. 
valdybą. Gi tautininkai ro
do klerikalams tokio pasiti
kėjimo, kad SLA. iždą pa
veda kunigų bičiuliui, ne
paisydami, kad sykį kuni
gai jau nusinešė visą Susi
vienijimo kasą.

Akyvaizdoje šitokios re
akcininkų vienybės, demo
kratinio nusistatymo lietu
vių visuomenė ištikrujų ne
privalo snausti.

Įdomesni Šių Dienų Įvykiai Ir Įmones.

en-šis paveikslas parodo 3 atskirus dalykus, būtent: (1) Kanados provincijos Quebec 
to salė. (2) Griuvėsiai po uragano Floridos mieste Miami. (3) Clevelando republikonas Bolton, 
kuri jie siūlys ateinančioj republikonų konvencijoj į r epu bl ikonų kandidatas prezidento rinki-
mams.

POLITINIAI AKROBATAI.
Šiandien komunistų par

tijos, kaip Amerikoje taip ir 
Europoje, tapo aprėdytos 
naujais politiniais drabu
žiais, pagamintais Maskvo
je. Paėmus laikotarpį 16 
metų atgal ir palyginus tų 
dienų komunistinių partijų 
lyderių kalbas ir raštus su 
dabartinėm kalbom ir raš
tais, tuojau žmogus įgauni 
tokį įspūdį, kad vėliausios 
mados komunistų agitato
riai bijosi pasižiūrėti ir į sa
vo praeities veikimo šešėlį. 
Socialistų Partija, podraug 
ir Lietuvių Socialistų Sąjun
ga. buvo Aaldoma vien dėl

KAIP MŪSIŠKIAI “LIETUVYBĖS GY
NĖJAI” APKRAUSTE SUSIVIENIJIMĄ.
Devenis, Kamarauskas ir 

“Vienybė” iškaulijo $58,000 
ir SLA. turės pridėti dar 

apie $30,000.

Šiomis dienomis Brookly
no “Vienybės” pastogėje 
tautininkai sudarė “Sargy
bos Komitetą,” kuris dabar 
varo atkaklią propagandą

ti kaltinimai, bet faktai, ku
rie yra užrekorduoti SLA. 
Pildomos Tarybos protoko
le ir atspausdinti šių metų 
“Tėvynės” 46-tame numery 
(žiur. 5 puslapį). Apie tau
tiečio Kamarausko morgi- 
čių tenai skaitom štai ką: 

Morgičius buvo sumoj“1
,S^viZS 32I .Taksai nemokyti,
,Ir atskirais lapeliais ir per; Budnikai apleisti. Budinki] 
“Vienybę" tie tautininkų i remontayjinui Susmeiuji- 
“sargybiniai” aiškina, kad!mas Jau įleido dideles pini- 
dabartinė SLA. valdyba^ sumas lr Sal° nematytu
esanti “socialistiška” ir to
dėl turi būt pašalinta. Susi
vienijimas esanti tautiška 
organizacija ir todėl jai tu
rį vadovauti tautininkai, 
nes tik jie esą “tikrieji lie
tuviai ir lietuvybės gynė-
ai.99

Gerai, pažiūrėsime, kiek

O ponas Kamarauskas, 
kuris iškirto Susivienijimui 
tokį šposą, nėra koks pa
vargėlis, bet pasiturintis 
Edwardsvillės biznierius ir 
žymus “tautiečių” veikėjas, 
ilgai buvęs SLA. viceprezi
dentu.

O štai ką Pildomosios
tie lietuvybės čempijonai. Tarybos protokolas dabar 
ladarė lietuvybei naudos, sako apie “Vienybės” na- 
cuomet jie turėjo Susivieni-
imą savo rankose.

Buvęs SLA. prezidentas j

mą:
“Nuosavybė yra, papras

tai sakant, tikras lanža*. 
S. Gegužis, iždininkas Pau- Jos sutvarkymui ir padary-

partijos dėl gynimo Etiopi
jos. Tarp kitų reikalavimų 
yra išstatytas atsišaukimas 
arabų tautos žmonėms: 
Stokit į Etiopijos armiją!” 

Kaip matome, net ketu-

džiuma buvo komunistai.
Vieton būt dėkingais tiem, 
kurie suteikė liuosybę, Z.
Angariečio vadovaujami 
komunistai, per legališkairių šalių komunistų partijos 
tuomet ėjusi Kaune “Darbi- ragina proletarus stoti Etio- 
ninkų Rytojų,” pirmiausia pijos karaliaus armijon ir 
puolė socialdemokratus ir lieti savo kraują su daug ge-
jų mitinguose pradėjo mė
tyt supuvusiais obuoliais ir i armija.

riau apginkluota Mussolinio

pomidorais kalbėtojus. Lie
tuvos darbininkų išrinktus 
atstovus į Seimą komunistai 
apšaukė “bukinės respubli
kos cirko klaunais.”

Dabargi tie smarkus “re
voliucionieriai” staiga per- 

t , , . , , . simainė: ką vakar keikė
to, kad jos buvo skaitomos Kaipo “išdavystę darbinin- 
oportunistinės, t. y. stojo už Kų klasės,” šiandien pradė- 
tokias reformas, kaip ap- jo garbint. Jau reikalauja 
drauda nuo nedarbo, senat- įpdį-audos nuo nedarbo, 

vės pensiją ir tt Pats didy- Kovoja už senatvės pensiją, 
sis gnekas socialistams bu- Siunčia net savo delegaci- 
T?.?1 ekipas tas, kad pasta- Kaunan į Smetonos glo- 
rieji didžiumoje salių gynė bojamą išeivių kongresą, 
tėvynes imperialistinio ka- nesigailėdami kelionei net 
ro metu ir kovojo uz demo- $900, kad tik galėtų papra- 
kratiją. Vienu tarpu buvo gy^j demokratijos Lietuvos 
pnėję net pne tokios kai- liaudžiai. Jam pasirengę 
nosios kvailystės, kad 7

Dėlko komunistai taip 
agituoja? Ar Etiopija yra 
darbininkų valdoma tėvy
nė? Ne! Proletariato dikta
tūros tenai nėra. Vargu ras
tum tokį Lenino tėzį, kuris 
pateisintų imperatori aus 
Haile Selassie sosto gyni
mą.

Staigiai komunistų pra
dėtas demokratijos garbini
mas irgi nėra nuoširdus, nes 
Manuilskis VII Kominterno 
kongrese pareiškė: “Komu
nistai turi mobilizuoti liau
dies mases kovai prieš visas 
buržuazinės demokratijos 
formas.”

Nežiūrint kad Austrijos 
socialdemokratai guldė sa
vo galvas ant barikadų, ko-ant žut-but galvas guldyti, _ ..

kairiaspamiškų Socialistų įr Klaipėdą. Seniaus Lie- vodami su klerikališkai fa 
Partijos kalbinių federacijų tuvos valstiečių liaudininkų {šistiškom Dollfusso gaujom

POPIEŽIUS PADEDA 
MUSSOLLINIUI SKER

STI ETIOPUS.
“Naujienos” rašo:

"Vis labiau aiškėja, kad Ro
mos papa talkininkauja Itali
jos fašistų diktatūrai jos plė
šikiškame žygyje prieš Etiopi 
ją. Kada prieš pradėsiant Įsi
veržimą Etiopijon Mussolini 
paskelbė visuotiną mobilizaci
ją, tai skambino varpai ne tik 
visose Italijos bažnyčiose, bet 
ir popiežiaus ‘valstybėje’ Va
tikane.

"Dabar, kada jau eina ka
ras, tai Romos katalikų bažny
čios galva ne protestuoja prieš 
kriminališką puolimą etiopų 
žemi*, bet stengiasi sulaikyti 
kitas valstybes nuo žingsnių, 
atkreiptu prieš MųssoUąi. Par

GAILĖJOSI SMETONOS, 
BET SMETONA NEPA

SIGAILĖJO.

Savo “žarijose” Pruseiką 
sako:

“Kuomet mes kvietėm Broo
klyno katalikus į bendrą fron
tą »kovo j prieš hitleriznią ir 
kuomet, tuo pačiu sykiu, mes 
sakėm, kad negalima nutylėti 
kuo yra smetonizmas, tai kata
likai mums atsakė, kad savo 
naminius dalykus nereikia 
kelti viešumon, nes ‘civilizuo
tas svietas’ išgirs, ko negirdė
jęs.

"Na, tai ir išgirdo iš pačios 
švogeritĮ valdžios, kuri uždarė 
tų pačių krikščionių partiją.

“Nepaslėpsi, ko negalima 
paslėpti.”

Gera pastaba ir vietoje.

Lowell’io “Courier-Citi- 
zen” sako, kad Upton Sin
clair buvęs paklaustas, ar 
jis statys kandidatūrą į Ca
lifomijos gubernatorius an
tru kartu; atsakymas buvęs 
toks: “Pavojinga. Šitokiais 
laikais žmonės gali imt ir iš
rink tave.”

. -i i .-h U P

liuosavimui. politinių kali- piečio lupomis siūlo jiems 
mą is kalėjimų. Jų tarpe fi- «iiaudies frontą.” Sako: 
guravo ir Lietuvių Socialis- «Mes sįuiom Lietuvos vais
tų Sąjungos sekretoriaus tiečių liaudininkų sąjungai, 
Stilsono vardas. Didžiuma visoms jos organizacijoms 
Lietuvių Socialistų Sąjun- jr visiems jų skyriams prisi- 
gos nanų, nudardėję į Ko- dėti prie liaudies fronto, 
mimistų partiją, likusiems Komunistai siūlo visiems 
paskelbė kryžiaus karą. Be liaudininkams ir šalinin- 
jokių ceremonijų tuojaus Kams gerai apgalvoti komu- 
visus pasiuntė “po žalmar- gsiulymus.” (“Laisvė” 
ges uodega.” Socialistų su- Nr. £50 šiį
rengtas prakalbas visur Dar visai nesenai gyni- 
griovė, apšaukdami rengė- mas tėvynės buvo skaito- 
jus “tarptautinio imperia- mas judošyste. Leninas sa- 
lizmo agentais. kydavęs, “Karas-karui.”

Kad nubaidžius pažan- Karas reikia paverst prole- 
gius skaitytojus, “Keleivis” i tarine revoliucija. Dabargi 
buvo apšauktas “šnipų or- Komintemas tai pačiai ka- 
ganu.” “Naujienos” ir jų re- j ro dainai davė jau kitą gai- 
daktorius buvo keikiami' dą. Jau gins tautines vieny- 
šlykščiausiais žodžiais. “So-bes ir tautinės nepriklauso- 
cialniekšai,” “socialjudo- mybės karus. Kominterno

šiai” ir “svoločiai,” tai buvo\ septintojo kongreso rezoliu- 
Brooklyno “Laisvės” kas-, ei ja, priimta 1935 metų 20 
dieninis leksikonas .sočia- rugpiučio Maskvoje, sako:

“Tuo pat laiku kongresas į-listam keikti.
Magaryčioms, Kominter

no kongresas, atsibuvęs Ma
skvoje 1928 m., socialistus 
apšaukė “socialfašistais.” 
Komunistai ėmė sakyti, kad 
reikia pirmiau nugalėti so
cialistai, o fašizmas pats sa
vaimi sugriusiąs

spėja komunistus ir revoliu
cinius darbininkus prieš 
anarchosindikalistines ko
vos metodas prieš karą, ku
rios reiškia atsisakymą sto
ti į militarinę tarnystę, taip 
vadinamą boikotavimą mo
bilizacijos, vedimą sabota-

Tikriausis būdas nieko 
nenuveikti, sako “Los An
geles Times,” tai mėginti vi- 
giems įtikti.

į < »

Kuomet Lietuvoje 1926 žo karo dirbtuvėse ir tt 
metais buvo susidarius koa- • Kongresas skaito tokias ko- 
licinė valdžia iš valstiečių vos metodas žalingomis pro-
liaudininkų ir socialdemo
kratų, tuojau buvo paskelb
ta amnestija ir paliuosuoti 
politiniai kaliniai, kurių di-

letariatui.”
Spalių 23 d., š. m., “Lais

vė” praneša: “Syrijos, Egip
to, Palestinos ir Irako Kom-

sabotažninkais.” Bet apsi
sukę komunistai tuos pačius 
“sabotažninkus” kviečia į 
“bendrą frontą.” Tikri poli
tiniai akrobatai.

Socialistas.

ištys ir kiti “gerieji tautie
čiai” kartu su‘savo legaliu 
latarėju adv. Lopeta davė 
Deveniui $25,000 paskolos 
ant namo, visai nepažiūrėję 

Registry of Deeds, kad 
tautietis Devenis turėjo jau 
užsitraukęs ant to namo 
$12,000 pirmą morgičių iš 
banko.

Jie davė taip pat nieko 
nežiūrėdami $8,000 pasko- 
os tautiečiui Kamarauskui, 

netolimam advokato Lope
tos kaimynui.

Toliau tie “lietuvybės gy
nėjai” paklojo $25,000 tau
tiškai “Vienybei.”

Vėliau, kai reikėjo tas 
paskolas atiduoti, tai ir De
venis, ir Kamarauskas, ir 
“Vienybė” atsisakė atiduot

Susivienijimas turėjo pa
imti iš jų tuos laužus, ant 
kurių jiems buvo duotos 
krūvos aukso.

Bet tai da neviskas. Iš
kauliję iš Susivienijimo to
kias dideles paskolas ir vi
sai neketindami jų grąžinti, 
tie “lietuvybės gynėjai” ne
mokėjo miestams taksų už 
savo laužus, nemokėjo už 
vandenį ir nedarė jokių pa
taisymų. Kai Susivienijimas 
paėmė tuos laužus į savo 
rankas, tai reikėjo da ir už
vilktus mokesčius miestams 
užmokėti, ir skolas už van
denį, tuojau reikėjo taisyti.

Ir tai nėra joks prasima
nymas, nėra iš pirštų išlauž-

mui tinkama dabartiniam 
laike, reiks nuo $20,000 iki 
$30,000.”

Tai ve, kolų “prezentą” 
“užfundijo” lietuvių orga
nizacijai “lietuvybės gynė
jai” iš “Vienybės” abazo. 
Jie nunešė jai $25,000 ir ji 
turės dabar da pridėti apie 
$30,000, neskaitant to, ką 
jau turėjo išmokėti apie 
$5,000 už užvilktas taksas, 
vandenį ir kitus dalykus.

Apmovusi šitaip Susivie
nijimą, “Vienybė” išsinėrė 
per bankroto skylę, nusi
braukė visą atsakomybę ir 
dabar vėl sėdi tam pačiam 
name, o Susivienijimas te
gul užmoka apie $30,000 to 
namo pataisymui. Reiškia, 
“Vienybė” SLA. išplėšė a- 
pie $60,000.

Pridarę organizacijai ši
tokių skriaudų, tie žmonės 
dabar sudarė “Sargybos 
Komitetą” ir nori paimti į 
savo rankas visą SLA. iždą 
ir vadovybę!

Bet paminėtos čia skriau
dos tai da toli ne visi nuos
toliai, kokių “lietuvybės gy
nėjai” pridarė Susivieniji
mui. Chicagos “tautiečiai” 
yra prigavę Susivienijimą 
ant kokių $200,000 pana
šiais morgičiais.

Ir tie žmonės dabar turi 
drąsos veržtis į SLA. Pildo
mąją Tarybą!

Adoma* Gelgaudą, 
Senas SLA. Narys.

Lietuvos Demokratija Sveikina Amerikos 
Lietuvių Demokratiją.

VISKO PO BISKĮ.
Rusai pralenkė ir Kolumbą.

Leningrado žiniomis, ru
sai rado šiaurės vandenyne 
6 naujas salas, kuriose esą 
turtingi anglies klodai, 
daugybė baltųjų meškų, 
ruonių ir laukinių žąsų.

Bus ir daugiau senienų.
Archeologai sakosi sura 

dę, kad toj vietoj, kur da 
bar stovi Washingtono mie
stas, apie 40,000,000 metų 
atgal gyvenę krokodiliai. O 
mes galime pridurti, kad 
praslinkus da keliems mi- 
lionams metų tenai bus ga
lima rasti suakmenėjusias 
asilo ir dramblio liekanas.

j galionas gazolino 
$1.06.

Telegramos sako, kad 
gazolino kaina Romoje pa 
siekė jau $1.08 už galioną. 
O Amerikoje 12 centų. Tai 
ve, ko Roma susilaukė iš fa
šizmo!

Vidutinio žmogaus oda 
turi 65,000 keturkampių co
lių.

Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje prezidentas, adv. 
F. J. Bagočius, leitenantui 
Feliksui Vaitkui išlekiant 
su “Lituanica H” Lietuvon, 
pasiuntė per jį pasveikini
mą Lietuvos Demokratijai, 
Lietuvos Valstiečių Liaudi
ninkų Sąjungos centro pir
mininko, adv. Mykolo Šle
ževičiaus, vardu. Šiomis 
dienomis Įeit. Vaitkus grįž
damas iš Lietuvos atvežė 
adv. Bagočiui sekantį atsa
kymą:

Kaunas, 1935 lapkr. 4. 
Jo Sv. Ponui F. J. Bagor 

čiui, advokatui Amerikoje. 
Aukštai Gerbiamas Pone.

Lietuvos Demokratija šir
dingai dėkoja Amerikos 
Lietuvių Demokratijai už 
pasveikinimus ir linkėjimus, 
kuriuos nuo Jūsų, Brangus 
Pone, per audringąjį Atlan

muotai žmonijai laisvę, bro
lybę ir lygybę, kurių nema
žiau kaip kitos tautos ir val
stybės trokšta musų visų, 
Jūsų Amerikiečių ir mus^, 
numylėta Lietuva. Jūsų ir 
Jūsų atstovaujamo Ameri
kos Lietuvių Susivienijimo 
linkėjimai šimteriopai su
stiprino musų pasiryžimą 
kovai už gražesnę ir šviesės-* 
nę demokratinės Lietuvos 
ateitį. Širdingą dėkui siun
čiu Jum9 ir Lietuvių Susi
vienijimui Amerikoje Lie
tuvos Valstiečių Liaudinin
kų Sąjungos Centro Komi
teto ir savo vardu,

Tikrai gerbiąs,
Mykolas

MEDŽIOTOJAI RADO 
PAKARTĄ IR UŽDEGTĄ 

ŽMOGŲ.
West Virginijos girioj 3 

tą atgabeno mums musų'medžiotojai rado ant me- 
brangus lakūnas Įeit p. Fe-idžio pakartą ir uždegtą 
liksas Vaitkus. Kaip Įeit.{žmogų. Paaiškėjo, kad tai 
Vaitkus, iškilęs į aukštas buvo CCC kempės forma- 
padanges, nugalėjo didijį'nas Fulton Gunnoe. Polici- 
Atlantą, taip žmoniškumas Ha mano, kad jį pakorė ir 
ir demokratinės idėjos nu-kerosinu apipylę padegė 
galės visą pasaulį, suteikda-' miško darbininkai. Turbut 
mas nuvargusiai ir nuka-'geras buvo paukštis.
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IS BROOKLYNO LIETUVIŲ POLITIKOS VĖUAUSI ĮVYKIAI LIETUVIŲ TARPE
Užpereitą penktadienį 

pas mus buvo komunistų 
grupės prakalbos. Kalbėjo 
Andriulis, “Vilnies” redak
torius. Pasižiurėjus į And
riulį, man vis rodosi, kad tai 
tikras proletaras — kaip 

* ilgas, taip menkas, sudžiū
vęs. Į komisarą visai nepa
našus. Mizara, Bimba, Šo- 
lomskas yra daug riebesni 
ir geriau išrodo. Andriulio 
kalba šį sykį buvo visai ne- 
tokia, negu pirmiau jis kal
bėdavo. Pirmiau jis visuo
met niekindavo socialistus 
ir kitus progresyvius žmo
nes, pardavikais, krauge
riais juos vadindavo. Šian
dien gi Andriulis jau ne tas; 
kalba kaip kitas žmogus. 
Sako, mes socialistus vadi
nom pirma “social-fašis- 
tais” ir tam panašiai, bet jie 
yra musų geri draugai, So
cialistų Partija yra darbi
ninkų partija ir gina darbi
ninkų reikalus. Dirbkim vi
si bendrą darbą. Mes, girdi, 
nereikalaunam, kad socia
listai pamestų Socialistų 
Partiją. Lai buna jie tenai, 
tik visi vieningai dirbkim 
bendrą darbą prieš fašizmą 
ir karą. Galim turėti rimtą 
kritiką, galim vieni kitiems 
daryt rimtas pastabas, bet 
nekovoti tarp savęs. Taip 
kalbėjo Andriulis ir jo kal
bos klausėsi pilna salė žmo
nių. Buvo, mačiau, Bimba, 
Mizara, Šolomskas, Siurba 
ir kiti komsarai. Labai keis
ta, kad Andriulis taip ant 
syk atsimainė. Net sklokos 
liepė nevadinti sklokinin- 
kais, bet draugais; tegul jie 
sau tenai buna opozicijoj, 
kad tik galėtume dirbti ben
drai prieš žiaurų fašizmą.

Niekas negali blogai atsi
liepti apie Andriulio kalbą. 
Po kalbos davė klausimų 
statyti. Klausimų buvo vi
sokių. Leonas Grikštas klau
sė, kodėl Andriulis buvo vi
suomet priešingas jo unijai, 
būtent, Pasaulio Pramonės 
Unijai? Andriulis sakosi 
nebuvęs niekad jai priešin
gas ; jis dagi ją gerbiąs ir 
apgailestaująs, kad ji nėra 
tokia skaitlinga nariais, 
kaip buvo karo metu. Pas
kui buvo paklausta, ar SLA. 
nariai gerai darys, jei bal
suos už fašistinį šleitą Susi
vienijimo Lietuvių Ameri
koje? Andriulis atsakė, kad 
taip butų negerai; balsuoti, 
sako, reikia už progresyvį 
šleitą. Nors ir čia esą silp
numų, bet visgi nėra fašis
tų, visi geri žmonės. Jeigu 
fašistai Susivienijime įsiga
lėtų, sako, tai reikėtų nu
kentėti visiems pirmeiviams 
nuo jų klikos. Tuomet ir vėl 
galės atsikartoti tokios pa
skolos Deveniams ir “Vie
nybėms” po 25 tūkstančius 
dolerių ant supuvusių lau
žų.

Lavinskas gavęs balsą 
sako, kažin, ar ne vietoj bu
tų pasakyti nariams apie 
p. Viniką, kuris tame fašis
tiniam vežimėly važiuoja, 
p. Tysliava vis rašinėja, kad 
Vinikas ir Vitaitis, tai “ge
riausi lietuviai.” Ve, sako, 
atsiminkim, kaip p. Vini
kas 1923 metais dirbo Lie
tuvos Atstovybėj, tai kartu 
su Čarneckiu iškepė planą 
apdėti visus Amerikos lie
tuvius po $10 metams. Prieš 
tą sumanymą tuomet sukilo 
visas progresyvis elementas. 
“Naujienos” pravedė tuo 
klausimu net “šiaudinį” 
balsavimą, ir visi balsavo 
kaip vienas prieš. Tada Vi
nikas prabilo fašistinėj 
spaudoj, kad tas, kas prieši
nas tokiam mokesčiui, tai 
kaip tik grįš į Lietuvą, tai

BOSTON

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
tokiam pirma kulka į kaktą 
turi būti duota! Na, o tas 
grinorius “Vienybės” poe
tas sako, kad Vinikas—ge- 
.iausis lietuvis!

Kažin, ar atsimena Tys
liava, kaip jis Lietuvos vė
liavą lygino su skepeta no
siai nusivalyt? Tokie “geri 
lietuviai” ir jam pasiųstų 
kulką į kaktą už vadinimą 
vėliavos nosine. Bet laimė, 
kad jie neturi galios. O po
nas Vitaitis, kitas “geriau
sis lietuvis,” nusiųstas į Lie
tuvą už narių duokles, pa
rodė špygą netik SLA. na
riams, bet ir savo mokytojui 
D-rui Jonui Šliupui, balsuo
damas sykiu su fašistais 
smetoniniais neleisti Šliu
pui kalbėti seime. O kas bu
vo pirmas SLA kūrėjas, ar 
ne Šliupas? Kas buvo dide
lis vienybės rėmėjas ir gy
nėjas SLA. nuo klerikalų, 
ar ne šliupas? O bet gi Vi
taitis visų SLA. narių vardu 
balsavo su klerikalais ir fa
šistais uždaryti Šliupui bur
ną. O tas grinoriškas poetas 
kalba lyg sapnuodamas, 
kad Vinikas ir Vitaitis, tai 
“geriausi lietuviai!” Su
prantama, iš grinoriaus nie
ko geresnio negalima ir ti
kėtis. Jis gal ir nežino musų 
ir kitų veikėjų pergyventų 
tais laikais kovų, tų visų 
plytgalių ir akmenų, kuriais 
mus svaidydavo tamsunai 
už skleidimą šviesos apie 30 
metų atgal. Vitaitis tai žino, 
bet Smetonos “arbatėlė” už
temdė jo atmintį, ir jis davė 
Šliupui į akį, kad tylėtų. Tai 
“geri lietuviai,” ar ne?

Tėmykit visi SLA. nariai 
balsavimo metu, kas dau
giau prakalbų yra pasakęs 
ir kas daugiau narių prie 
SLA. yra prirašęs — Bago
čius ar tautininkų žmogus? 
Kas atgavo laisnį, kuris iš 
SLA. jau buvo atimtas—ar 
ne Bagočius? Kas sustabdė 
paskolas ant laužų, kaip 
“Vienybei” — ar ne Gugis 
su Bagočium? Tai ve, dėl ko 
visokie poetai per “Vieny
bę” giria Viniko-Vitaičio 
kompaniją, o smerkia Ba- 
gočių ir Gugi.

LS§. 19 kuopa rengia ba
lių 14 gruodžio. Tai bus va
karienė ir balius, šokiai, 
Grand Paradise Svetainėj, 
prie Grand streeto. Tai bus 
ne pasipelnymo pramoga, 
bet visuomeniškas pasižmo- 
nėjimo vakaras. Šįmet kuo
pa aukavo $25 LSS. raš
tams, kuriuos rengiasi išlei
sti per laikraštį “Naujie
nas.” $35 paaukavo lakūno 
Vaitkaus skridimui. Tai vis 
iš jos parengimų gauti cen
tai. Kuopa nepasilaiko sau 
nei vieno cento. Todėl ir ši
tą jos vakarą Brooklyno ir 
artimų kolonijų lietuviai ža
da gausiai paremti. Įžanga, 
125 centai. Visi bus užganė
dinti. F. Lavinskas.

KELEIVIO” KA
LENDORIUS

1936

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

Kaina kaip visuomet: 
“Keleivio” skaitytojams, 25 
centai; ne skaitytojams, 50 
centų.

Adresuokit taip:
“Keleivis,” 253 Bro«dway, 

So. Boston, M«m.

CHICAGO, ILL.
Lapkričio 27 d., “Thanks- 

giving Day” šventėj, AL- 
TASS komitetas buvo su- 
ruošęs Lietuvių Auditorijoj 
vakarą lakūnui Vaitkui pa
gerbti. Buvo kalbų, dainų ir 
buvo rodomi judomieji pa
veikslai iš Vaitkaus žygio.

Lapkričio 16 dieną žuli
kai akyplėšiškai išlupo iš 
lietuvio biznieriaus Jono 
Gaubo $30. Visų pirma pas 
jį atėjo du “promoteriai” ir 
pasiūlė paimti duriamųjų 
laimėjimo kortelių. Sako, 
pamėgink, o pamatysi, kad 
visai lengvu budu pasidary
si pinigų. Gaubas nenorėjo 
prisiimti, bet žulikai neatsi
traukė ir, primygtinai tas 
kortas jam įsiūlė. Sako, pi
nigų dabar nereikia, ateisi
me vėliau, kaip busi jau lai
mėjęs. Norėdamas tų įkirių 
svečių nusikratyti, Gaubas 
paėmė tas korteles ir padė
jo. Neužilgo ateina du “kos- 
tumeriai” ir tuoj pamatė 
tas korteles pas Gaubą. O, 
sako, duok šen jas, mes no
rim laimės pamėginti. Gau
bas pagalvojo sau, kad gal 
ir tiesa, kad čia geras “sky- 
mas” pinigų pasidaryti! Ir 
padavęs “kostumeriams” 
korteles žiuri, kas čia išeis. 
Tuoj vienas dūrė, kitas dū
rė — ir vis prakiša. Bema
tant Gaubas gavo iš jų apie 
3 dolerius. Na, reikia da sy
kį pamėgint, sako “kostu- 
meriai.” Šiur, sako Gaubas,

ROSELAND, ILL.
Laisvamaniai rengia kon

certą.
Lietuvių laisvamanių kuo

pa šitame Chicagos prie
miesty gerai gyvuoja. Nors 
nesenai da įsikūrė, o jau ne
maža nuveikė gerų darbų. 
Pavyzdžiui, surengė prakal
bas, sukėlė fondą M. X. 
Mockui šelpti ir aprūpino jį 
reikalingais daiktais.

Dabar Roselando laisva
maniai rengia didelį kon
certą 8 gruodžio dienai. 
Dainuos “Naujosios Gady
nės” choras Steponavičiui 
vadovaujant, bus kvartetų, 
duetų ir solo dainų. Koncer
to vieta: Darbininkų Svetai
nė, 10413 Michigan avė., 6 
valandą vakare. Įžanga tik 
25 centai.

Laisvamaniai kviečia vi
sus Roselando ir Chicagos 
lietuvius. Senas Antanas.

ROCHESTER, N. Y.
Kliubas turėjo pypkių 

vakarą.
Rochestery gyvuoja lietu

vių Draugiškai Politiškas 
Kliubas, kurio tikslas yra 
ne kokiai nors politinei par
tijai tarnauti, bet palaikyti 
tarp lietuvių vienybę ir 
draugiškumą. Lapkričio 8 
d. šis Kliubas buvo suren
gęs Gedimino Salėj pypkių 
vakarą. Publikos susirinko 
nemažas būrys, visokių pa
kraipų žmonių, ir visi labai 
gražiai laiką praleido. Prie 
to nemaža prisidėjo Kliubo 
komisija ir prezidentas P. 
Bugailiškis.

Lapkričio pradžioje į Ro- 
chesterį buvo atsilankęs Se
nas Vincas ir jam čia buvo 
rengiamos prakalbos, bet 
jis išvažiavo be jokių pra
kalbų. Kodėl taip atsitiko, 
man neteko patirti.

Kliubo Narys.

DARYS VAITKAUS 
BIUSTĄ.

Eilė Kauno dailininkų 
Vaitkų paišo, o Panevėžy 
gyvenantis skulptorius B. 
Bučas ruošiasi lydinti jo 
biustą.

durkit, numerių da yra. Bet 
šį sykį tie meistrai kaip tik 
dūrė, tai išėjo, kad Gaubas 
turi užmokėt jiems §30.00! 
Nenorėjo žmogus mokėt, 
bet “kostumeriaf pakėlė 
tokį triukšmą, kad lietuvis 
turėjo užmokėt. 0 tie pir
mieji “promoteriai,” kurie 
paliko pas jį tas kortas ir 
žadėjo vėliau ateiti “laimė
tų” pinigų pasidalinti, ne
parodė nei akių. Vadinasi, 
žulikai p. Gaubą apmovė. 
Asmeniškai man neteko su 
juo kalbėtis, bet spėju, kad 
jis turbut neskaito laikraš
čių, nes jeigu skaitytų, tai 
turėtų žinot, kad tai jau se
nas apgavikų “triksas.” At
simenu, “Keleivy” jau keli 
metai atgal buvo rašyta, 
kad žulikai šitokiu budu 
apgaudinėja negudrius biz
nierius.

Lapkričio 15 rytą kitas 
lietuvis nukentėjo nuo pik
tadarių. Bet čia jau buvo 
paprastas plėšimas. Jonas 
Jackevičius buvo užpultas 
ir apiplėštas. Banditai atė
mė iš jo brangų kišeninį lai
krodėlį.

South Wood gatvėj, kur 
gyvena nemaža lietuvių, 
dažnai įvyksta visokių “sor
kių.” Anądien čia “susiro- 
kavo” Antanina Norvaišie
nė su Ona Saunoriene. Ta 
“rokunda” pasibaigė tuo, 
kad Ona išėmė varantą ir 
areštavo Antaniną už muš
tynes.

Stokjardų Kavalierius.

MONTELLO, MASS. 
į Bracktono nuėsto rinkimai 
, ir lietuviai,
j Lietuviai čia yra pasida- 
; linę į dvi partijas — repub
likonų ir demokratų. Repu- 
blikonus remia visų pažval- 
gų laisvamanija, gi demo
kratus — visi dešinieji ele
mentai.

Republikonų kandidatas 
yra Horace C. Baker, jau 
atitamatęs dvi tarnystes ir 
dabar nominuotas trečiai.

Demokratų yra nominuo
tas advokatas Crowley.

lietuviai praeityje rėmė 
Bakerį ir privalo dabar jį 
paremti, nes jis yra užsitar
navęs darbininko balsą. 
Kuomet mes turėjom demo
kratą majorą 1923 m., tai 
per šiaučių streiką netik bu-? 
vo kalėjimas pilnas streikie- 
rių prikimštas, bet ir daugy
bė galvų suskaldyta.

Prie republikono Bakerio 
administravimo 1933 m. 
šiauciai kovojo virš septy
nių sąvaičių ir turėjo daug 
susirėmimų su skebais, ta
čiau per tą kovą nei vienas 
darbininkas nenukentėjo 
nuo policijos lazdų, ir per 
tai darbininkų kova buvo 
laimėta. Turčių klasė deda 
visas pastangas, kad Bakerį 
išmušus iš majoro vietos, 
bet darbininkai turi paro
dyti, kad ir darbininkas su
pranta kas yra geras ir ver
tas paramos. A. Kirelis.

DUQUESNE, PA.
Hifk school mokinių 

streikas.
Pereitą sąvaitę musų mie

sto gatvėse ant žemės buvo 
baltomis kalkėmis išmale- 
voti šitokie skelbimai: “No 
School Monday—Strike” ir 
“It the Wargos Go, We 
Go.”

Tai buvo kvietimas high 
school mokinių neiti moky
klon, bet streikuoti. Streiko 
mokiniai nutarė griebtis 
priemonių gindami du mo
kytoju, Margaretą Wargo 
ir jos brolį Johną Wargo, 
kurie buvo pasamdyti laiki
nai, bet paskui jų vieton po-

litikieriai paskyrė kitus, o 
Wargus atleido. Mokiniai 
buvo jau prie judviejų pri
pratę ir matydami, kad juos 
be reikalo išmetė iš darbo, 
nutarė paskelbti streiką. 
Kuo tas pasibaigs, rašant 
šiuos žodžius da sunku bu
vo numatyt. Pelėda.

SCRANTON, PA.
Kun. Kuras kviečia parapi

jomis prie “velnio ab- 
rozdėlių.”

Lapkričio 17 laidoj “The 
fciantonion” įdėjo puslapį 
merginų gražuolių paveiks
lų, tarp kurių yra įteptas ir 
musu jegamasčio kun. Ku
ro veidografija. Matyt, tas 
senas kavalierius myli jau
nas paneles, kad pats save 
taip jų įtupdė.

Žinoma, tas padaryta su 
tikslu. Kunigėlis ruošia kor
tom lošimo vakarą švento 
Juozo bažnyčios naudai, to
dėl ir pasiskelbė amerikonų 
laikrašty.

Bet keista, kad jegamas- 
tis Kuras skelbia šitokį biz
nį viešai, ir da gi svetimtau
čių spaudoj. Juk tūlas lai
kas atgal jis pats keikė ko- 
ziminkus ir koziras, saky
damas, kad tai esą “velnio 
abrozdėiiai.” O dabar jis 
kviečia dievobaimingus ka
talikus prie tų “velnio ab- 
rozdėlių,” kad tik pasida
rius pinigų. Išeina, vadina
si, kad dėl dolerio galima ir 
su velniu susidėti.

Angliakasio Sūnūs.

FELIKSO VARNO GIMI
NĖMS ŽINOTINA.

“Keleivis” gavo žinių, 
kad Presąue Isle upėj, neto
li Marenisco miestelio, Mi- 
chigano valstijoj, nesenai 
prigėrė lietuvis vardu Felik 
sas Varnas, kuris taipgi ra
šydavo savo pavardę kaip 
Wamo ir Warren. Jis tar
navo Amerikos armijoj ka
ro metu, buvo apsidraudęs, 
bet apdraudos popieriuose 
nebuvo įvardijęs žmogaus, 
kam jo pinigai turi būt iš
mokėti. Jeigu niekas neatsi
šauks, tai tie pinigai pasi
liks valdžiai.

Sakoma, kad jis turėjęs 
brolį, su kuriuo kartu iš Lie
tuvos atvykęs. Jiedu iš pra
džių gyvenę Detroite; vė
liau Feliksas Varnas dirbęs 
miškuose kaip virėjas. Ka-; 
ro metu buvo paimtas ka- 
riuomenėn, o iš tenai paleis
tas vėl sugrįžo į Michiganą, 
bet sugrįžo jau nesveikas ir 
dėl to įpuolė upėn. Kur jo 
brolis, valdžia iki šiol nega
lėjo sužinoti. Taigi, jei kas 
žino apie Felikso Varno ar 
Warreno brolį, tegul jam 
apie tai praneša. Sakoma, 
kad ir jo brolis angliškai va
dina save Warrenu.

NUSIŽUDĖ, BET ALGŲ 
NEPAKĖLĖ.

Freetown, Mass. — Perei
tą sąvaitę čia nusižudė ERA 
darbų vedėjas David D. 
Chase. Jis pasidaręs sau ga
lą dėl to, kad darbininkai 
nuolatos reikalavę algų pa
kėlimo.

AŠ GERIAU IMSIU

VISUOMET 
PILNAI PA
SENĖJĘS IR 
JIS JUMS 

NAUDIN
GESNIS.

HMVU9 NEVINt C8. tx»wel1 Woreeater 
Ma»*. Lic. M-7 Mass. P«r. S-fi

Žinios Iš Clevelando Padangės.
Ne kritika, tik patarimas! 

Pas mus vėl atgijo lietuviš
ka radio valanda, per kurią 
girdisi lietuviškos dainos ir 
muzika. Lapkričio 17 dieną 
iau buvo antra programa. 
Taigi ir noriu savo nuomo
nę išreikšti. Butų daug ge
riau, jeigu butų daugiau 
muzikos, o ne chorai užimtų 
aiką. Mano nuomone, cho- 
ai nepadaro gero įspūdžio 
lainuodami per radio, nes 
ie nėra tinkamai išlavinti. 
Solo dainininkai ir gera 
muzika padaro daug pro
gramą gyvesnę. Gyvesnė 
programa pritraukia dau
giau klausytojų ir tas atne
ša daugiau naudos tiems, 
kurie garsina savo biznius.

CLEVELAND, OHIO.

Mažų žmonių politika.
Clevelando “Dirvos” Ka

ziukas savo gazietoje lipdo 
Šamo rankas už mainymą ilgiausias špaltas apie SLA. 
netikrų pinigų. Jie buvo ateinantį Seimą ir apie bu- 
nubausti nuo penkių iki de-simą valdybą. Mat, tam 
vyniolikos metų kalėjimo? žmogeliui niekados nėra ra- 
Naudos buvo gal nedaug, o mybės. Ne tik pats nerims- 
kalėjimas toks ilgas! Gaila, ta, bet ir kitus organizaci- 
kad musų broliai lietuviai jos narius erzina, 
pristoja prie tokių darbų,' Mat^ re„.
kūne žemina musų vardų. komisijoj „ėra tikro

Kiek teko patirti, tai po
ra lietuvių pateko į Dėdės

Tokie darbai visuomet bu
na trumpi ir nepasekmingi. susitarimo. Pastarajam 14 

kuopos susirinkime vienas 
bučerys užpuolė kuopos nu- 

socialistų konven- tarimų raštininką, kam tas 
cija čia prasidės 28 lapkn- ne jra§g į protokolą vardo
čio dieną ir tęsis per ketu
rias dienas. Posėdžiaus mie 
sto
kad dalyvaus ir Norman 
Thomas, buvęs kandidatas 
į S. V. prezidentus.

vieno kitos kuopos nano, 
,.A ... __ .kuris yra Seimo rengimo

auditorijoj. Manoma, komisijoj ir yra kitokios 
nuomonės negu “Dirva.”
Girdi, jeigu centras apie tai 
žinotų, tai kuopą suspen
duotų.

Lapkričio 17 dieną Jau- _ A . ...............
nimo Dailės Draugijėlė tu- J? maĮyt, kiek pas
rėjo puiku vakarą Lietuvių tQkius kumpių daktaras 
Salėj. Publikos dalyvavo J™ IoeĄos- Bet visgi jis Ka- 
vidutiškai. Programą išpil- nu*° Pirma ranka, 
dė tos pačios draugijėlės Kuomet “Dirva” pradėjo
nariai. Draugijėlė susideda 
iš jaunimo, didžiumoje čia 
augusio, ir daugiausia vei
kia Collinwood kolonijoj.

Adam Probalo, 70 metų 
amžiaus žmogus, mažai aki
mis matydamas, išėjo tie
siai po automobilium ir tapo 
mirtinai sužeistas. Viso per 
dešimtį mėnesių šįmet auto
mobilių nelaimėse žuvo 173 
žmonės musų mieste.

Piliečiai pas mus labai su
judo už Townsendo planą. 
Kur tik nepasisuksi, visur 
kalbama apie Townsendą. 
Visi nori tų dviejų šimtų 
dolerių į mėnesį senatvei 
atėjus. Jau ir Townsendo 
kliubai pradėjo tvertis. Šio
mis dienomis buvo susirin
kęs didelis skaičius žmonių 
ir įsikūrė naujas kliubas iš 
200 narių.

Vietinė spauda praneša, 
kad miestas vėl paleisiąs a- 
pie 3,000 darbininkų. Nese
nai buvo jau apie tiek palei
sta. Reiškia, kokius keturius 
mėnesius laiko bus paleista 
iš miesto darbų apie penki 
ar šeši tūkstančiai darbinin
kų. O vis kalbama, kad lai
kai “gerėja.”

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA
............... .................... .... ii

Naujas Clevelando majo
ras Burton pareiškė, kad 
kas dieną jis skiriąs po dvi 
valandas laiko pasikalbėji
mui su miesto gyventojais. 
Tai yra, naujenybė, nes to 
nedarė nei vienas kitas ma
joras. Pasimatyti su juo bu
sią galima nuo vienuolikos 
iki dvylikai, ir nuo dviejų 
iki trijų. Prašo visus ateiti 
bet kokį reikalą turint, ir 
nereikės laukti kol sargai 
praleis. Durys bus atidaro
mos visiems. Žinoma, tik 
paskirtu laiku, nes kitaip 
ten butų perdaug žmonių.

Jonas Jarus.

pulti antrą skridimą, tai irUrną, ta 
daktartasai “kumpių daktaras' 

“Dirvoie” pradėjo rašinėti 
savo “kritikas” prieš antrą 
skridimą, kad net P. Šukys, 
kuris leidžia bažnytinį la
pelį “Clevelando Lietuvių 
Žinias,” neiškentęs pareiš
kė: “Oi, Jonai, darai klaidą. 
Antras skridimas tikrai į- 
vyka.”

Dabar tas Jonas, “kum
pių daktaras,” tik akinius 
ant nosies taisosi, nes ir pats 
pamatė, kad su Kaziuku 
pripeckojo “Dirvoj” tikrų 
nesąmonių. Antras skridi
mas įvyko ir juo džiaugias** 
netik Amerikos lietuviai, 
bet ir visa Lietuva.

“Dirvos” Kaziukas išsi
juosęs drapstė purvais Vi
taitį, Vitaitienę, Grigaitį, 
Vaitkų, ristiką Karolį Po
žėlą ir daug kitų sau nepa
tinkamų asmenų. Bet jis ne
mato savo kamarotų elge
sio. Kuomet toje pačioje 
14-toje kuopoje keli metai 
atgal kilo skandalas ir be
veik jau visa kuopa tapo su
spenduota, o finansų rašti
ninkas net į teismą buvo pa
trauktas, tai “Dirva” to ne
matė. Arba kaip “Dirvos” 
kamarotas patraukė į teis
mą Lietuvių Svetainės Ben
drovę, norėdamas gauti pi
nigų, o teisėjas skundikui 
paliepė bėgti iš teismo sa
lės greičiau, negu jis gaus į 
kalėjimą atsisėsti, “Dirva” 
ir to visai “nežinojo.” Da
bar “kumpių daktaras” iš 
socialės pakraipos (? Red.) 
virto demokratas, o iš de
mokrato net republikonų 
dženitorium, bet “Dirva” ir 
to nemato. Mat, faktus apie 
saviškius, reikia paslėpti, o 
skaitytojams sakyti, kad 
“Dirva” neša apšvietę. Kaip 
Lincolnas pasakė, jus galit 
žmones mulkint, bet ne vi
sus ir nevisuomet. Narys.
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Laiškai Iš Lietuvos.

—Maike, šiandien aš ir —Beveik visi vaistai yra
vėl noriu paimt tave ant kartu ir nuodai, tėve. Jeigu 
kritikos. Andai tu man šne- paimsi jų daugiau, negu rei
kėjai, kad mokslas ir dak- kia, galėsi numirti, 
tarai padaro žmonijai daug' _AŠ mirt nenoriu Mai. 
gero. O dabar as galiu tau j.e
prirodyt, kad tu esi rong j l_Tajgi matai> tėve>

O rels^la’ te'e>l nereikia karščiuotis ir peik-
ne ■ i,, , itas “rong? i ti tokius dalykus, kurių pats

—Tai reiškia, Maike, kad! ai ncsupranti.
tu turi apninka. •

—Turbut norėjai pasakyt Maike, vistiek ne-
“klaida?” sutinku ant to, kad dakta-

—Tu gali sakyt kaip nori,™5 butV . Pązvalyta ligo- 
Maike, o aš stikysiu prie nlus slŲsti į kitą pasaulį.
regli tautiškos šnektos.

—Na, gerai, tėve, kame
gi aš klydau sakydamas,

pažinties paslaptybes.
Pas mus yra daug visokių 

naujienų, bet mes tau nega
lim viso parašyti, bus maža 
popierio ir kartais tavęs 
laiškas galės nepasiekti. 
Linkim tau viso gero. Tavo 
draugai.

Šį lenkišką laišką išver
čiau lietuvių kalbofa ir, jei
gu tiks “Keleivio” redakci
jai, tai paprašyčiau sunau
doti savo nuožiūra. J. V.,

Brooklyn, N. Y.

Sveikatos Skyrius
ij skyrių veda

AMERIKOS LUBTUVIV DAKTARU DRAUGIJA.

Dubičiuose nupiovė 1863 
m. sukilėlių'kryžių, kurį len
kai buvo pastatę sukilėlių 
vadui dvarininkui genero
lui Narbutui. Valdžia pikta
darių negalėjo susekti, tai 
kunigai per išpažintį klau
sia, “ar tu, vaikeli, kartais 
nežinai, kas kryžių Dubi
čiuose nupiovė?” Tik pasa
kyk, tai tada pamatytum iš-

Džiaugiasi Vaitkaus par* 
vežtu laišku.

Musų skaitytojas, drg. V. 
Kalvelis, gavo Brooklyne 
šitokį laišką nuo savo bro
lio iš Lietuvos:

“Brangus Vincai! Mes 
namiškiai visi sveikinam 
Tamstą ir kartu pranešam, 
kad gavome tą labai laukti
ną istorinį laišką, kuris par
skrido sykiu su gerbiamuo
ju leitenantu F. Vaitkumi. 
Mielas broli, labai ačiū 
Jums, kad sumanėt prisiųs
ti mums tokį gerbtiną laiš
ką. Į Papilės paštą tiktai 
Jus vienas tokį laišką para- 
šėt. Todėl visi juo labai do
misi ir labai brangiai jį ver
tina, visi prašo manęs, kad 
parodyt jiems. Daugumas 
Papilės inteligentų ir žydų 
norėtų nuo manęs nupirkti 
to laiško voką, kur yra Vait
kaus parašas ir antspaudas. 
Siulyja man po keliasde
šimtis litų. Bet aš nei vie
nam jo neparduosiu ir ne
atiduosiu, bet laikysiu, kaip 
istorinę atmintį.

“Brangus broli, aš nega
liu Jums aprašyti, koks bu
vo musų lietuvių susidomė
jimas Vaitkaus skridimu. 
Laukėme visą vasarą ne
kantraudami; o kaip jis iš
skrido, tai žinia aplėkė visą 
Lietuvą žaibo greitumu. Vi
sos radio stotys buvo gulte 
apgultos ir visi tekalbėjo: 
Vaitkus skrenda, Vaitkus 
skrenda!

“Vėliau patyrėme, kad jį 
ištiko nelaimė; tačiau vis
tiek džiaugėmės, kad At
lantą nugalėjo ir išliko svei
kas.

“Kaip iškilmingai jis bu
vo priimtas, kaip pasiekė 
tėvynę, aš nerašysiu, nes 
Tamstos jau žinot iš laik- 
raškių.”

ANKSTI SUSIDOM&SI — GE
RUS DANTIS TURfiSI.

Rašo Dr. K. Drangelis.

ŠIŲ METŲ TOLIMIEJI SKRIDIMAI.

Labai teisingas prileidimas, 
kad daugiau nemalonumo, skau
smo ir ligų vyksta nuo silpnų 
apleistų dantų negu nuo kitų

bai kietas, jo nelaimės yrą labai 
skaitlingos.

Pastebėjus smarkų gedimą, 
būtinai reikia domėtis maisto , 
sudėtimi, nes maistas turi daug 
įtakos seilėms, burnos mikro
bams ir bendrai sveikatos sto
viui. Silpni dantys rodo asmens 
blogą sveikatą iš jaunystės,kūno dalių netvarkos.

'Dauguma mus turime tik du kartais net P™ Mink’
dantų pasėlius bei augimus mu- «»“ ™“‘?> nepadeda tv.rt.ems 
sų gyvenime. Pirmasis (taiki- r' *“ užaugti.
nis) dantų augimas susideda iš , *** ,ma,lste Pakan-
20-ties, kurių 6 ar 8 dygsta pir- kamal. kalklų f°sf»
mame vaiko amžiaus mete. 16 ro> prote.nų ir v.ta-
sudygsta iki metų ir pusės, arba m,no D <Pn“>Paus.a .s p.eno>, 
visi 20 iki 2 metų ir pusės. Ant. tas nesutvers gerų dantų, 
rasis (pastovus)— augimas su- ^ra ^au mokslo įrodyta, kad 
sideda iš 32 dantų. ■ visokių grudų (miltų) maistas

Jau su pirmo danties prasi-i neutralizuoja. (silpnina) yitami.
kalimu (dygimu) vaikai turi »’ ,r todel “*!”““**
, ... , , , . . gantiems yra reikalinga juokarščio, skausmo, net dažnai , L.

r. ■ i • , • z. daugiau vartot vitamino D (pie-serga. Dygimas kai kūnų ant-, ..................... , _... , , , . ną, saulėj įsirpusias daržoves irrosios eiles dantų sudaro vpac .... ,, , i saules spindulius),daug nemalonumo. ~ ,I Dar vienas dalykas moti- 
Apie 6-tus amžiaus metus. nwns verta atminti: ^Įgant 

dygsta pirmasis pastovus dan- saldaus (cukraus,
tis - “6-tų metų krūminis.” Tik, Mldainių ir krakmolų) kūnas 
6-tų metų keturiems krumi- j išmeta kaIkių 0 dė.
nmms išaugus pirmieji pradeda ,jai sjlpn4ja kaulai vpa4 dan. 
kristi, užleisdami vietų kitiems tys Ne reika|o dan.
antrosios eilės dantims. jtys puva nuo

Daugelis tėvų permaža domi- j Kaip jau buvo anksčiau paša- 
si pirmaisiais vaikų dantimis kyta, pūvanti dantys rodo as- 
manydami, kad greit iškris.f mens silpnos sveikatos stovį ir 
Tad juos apleidžia. . Įjo klaidingą dietą. Toms klai-

Blogi dantis sudaro daug ne-' doms galima užbėgti už akių, y- 
malonumo ir dažnai darosi svei-'pač jaunųjų burnose, kuomet 
katai pavojingi, kai jie pradeda jie pasiduoda gydytojo dažnai 
puti. O apleisti, jie visuomet pu-1 priežiūrai.

F. Vaitkus yra viena lai
mingųjų tarpo, kuriam pa

vyko perskristi Atlantu.

“Lietuvos Ūkininkas” ra
šo:

Šaunaus Amerikos Jung
tinių Valstijų aviacijos kor
puso lakūno musų tautiečio 
leitenanto Felikse atliktą 
žygi per Atlanto vandeny
ną vieinbalsiai teigiamai į- 
vertino visas pasaulis.

Tačiau yra ir tokių, ku
riems Vaitkaus žygis dar 
nėra pakankamai didelis 
ypač todėl, kad jis nusilei
do Airijoje ir truputį ap
laužė “Lituanicą”!

Tai klaidinga nuomonė. 
Avarijos ištinka daugelį 
lakūnų, besileidžiant net 
specialiuose aerodromuose. 
Nuo avarijų neapdrausti 
juo labiau transatlantiniai 
lakūnai, kurių dideliems 
lėktuvams reikalinga erd
vių aerodromų, o ne papra
stų siaurų ganyklų, be vėje 
krypties ir kitokių nurody
mų iš žemės kur leistis.

Žiūrint į visus šių metų 
tolimųjų skridimų bandy
mus, F. Vaitkaus skridimas 
yra vienas iš laimingiausiu- 
jų. Šiais metais buvo visa 
eilė bandymų peskristi At
lantą, bet jie baigėsi arba 
skaudžiomis katastrofo
mis arba visišku nepasise
kimu. Štai jų visas sąrašas:

Amerikos lenkų lakūnas 
Stanislav Hausneris jau se
nai ruošėsi, skristi iš New 
Yorko per-Atlantą-į Varšu
vą, bet galutinai tam žygiui 
jis pasiruošė tik šiais me
tais. Jis turėjo įsigijęs pui
kų, keleriopai brangesnį 
lėktuvą už Vaitkaus “Li
tuanicą II” (Hausnerio lėk
tuvas kainavo apie 60,000 
dolerių), bet žuvo prieš pat 
skridimo pradžią: gegužės 
mėnesį Detroite suruošta
me maršalo Pilsudskio mir
ties minėjime Hausneriui 
staiga lūžo vienas lėktuvo 
sparnas ir jis nukrito ant 
vieno namo. Lėktuvas užsi 
degė ir su juo žuvo ir lakū
nas.

Greit po šios nelaimės, į 
transatlantinį skridimą iš
sirengė du turtingi broliai 
portugalai. Edmundas ir 
Alfredas Monteverde. Šie 
du lakūnai buvo užsimoję 
skristi iš New Yorko į Ro

mą. Broliai Monteverde 
šiam žygiui ruošėsi gana il
gai, bet patsai skridimas 
baigėsi skaudžia avarija: 
jie nukrito su savo lėktuvu 
vos keliatą metrų nuo že
mės tepakilę. Lakūnai liko 
beveik nesužeisti.

Kitas iš eilės bandymas 
perskristi vandenyną buvo 
Sovietų Rusijos lakūno Si
gizmundo Levanevskio žy
gis iš Maskvos Ameriką pa
niekti per šiaurės polių. Le- 
vanevskis dar su dviem pa
dėjėjais išskrido galingu, 
specialiai tam reikalui pa
statytų lėktuvu, bet nuskri
dus kelis šimtus kilometrų 
jž Leningrado lėktuvo mo
tore atsirado ydų, ir Leva- 
nevskis grįžo atgal į Lenin
gradą.

Po šių tolimojo skridimo 
nepasisekusių ir bandymų, 
pasaulis greit sužinojo, kad 
garsus Amerikos lakūnas 
Wiley Post ruošiasi trečion 
kelionėn aplink pasaulį. 
Šis lakūnas jau du kartus 
buvo apskridęs pasaulį 
(pirmą kratą dviese, antrą 
kartą vienas užpraėjusiais 
metais. Iš New Yorko iš
skrido keturiomis valando
mis anksčiau Dariaus ir Gi
rėno ir laimingai nusileido 
Berlyne). Naujam skridi
mui Wiley Post buvo įsigi
jęs naują lėktuvą ir išskrido 
drauge su garsiu Amerikos 
filmų artistu Will Rogers. 
Tie abu žuvo lėktuvui nu
kritus Alaskoje. Šį kartą 
mirtis išplėšė vieną geriau
sių pasaulio lakūnų.

Bet ir tuo dar nepasibai
gė šių metų tolimojo skridi
mo nepasisekimai. F. Vait
kaus išskridimo dieną, ang
lų garsus lakūnas Campbell 
Black su palydovu iš Lon
dono išskrido rekordinėn 
kelionėn į Kapštatą, Pietų 
Afrikoje. Greit buvo gauta 
žinia, kad ir šis skridimas 
baigėsi nesėkmingai: kaž 
kur Afrikoje lėktuvas ore 
užsidegė, o lakūnai išsigel
bėjo iššokę su parašiutais.

Čia surašyta žymiausi šių 
metų didesnių skridimų.

Visų katastrofų fone juo 
ryškiau iškyla musų tautie
čio Felikso Vaitkaus atlik
tas žygis, kurį pasaulio 
spauda pavadino “laimin
gai pasibaigusiu drąsiu žai
dimu su mirtimi.”

va ir esti nuodingi. Pūvančių 
dantų nuodai (toxinai) sriuve- 
na i kraują su didele skriauda

žiūrint į tai, kiek dentisteri- 
jos profesija išsitobulino ir kiek 
daug ji gali žmonijai gelbėti, y-

širdžiai, inkstams, kraujo in-. ra didelė skriauda likti be dan-
—Bet ką daryti su tokiu 

ligoniu, tėve, kurio išgydyt 
negalima? Ar geriau bus. 
jeigu jis pats kankinsis ir 
kitus vargins? Juk tu ir pats

kad mokslas atneša 
nėms daug naudos?

—Maike, jeigu tu nori Į aną sykį pripažinai, kad ne- 
davadų, tai pasiskaityk, ką užsimoka žmogų gydyt, jei- 
dabar rašo angelcki peipe-

zmo-

dams ir kitiems svarbiesiems tų, ypač neapsakomai didelė
organams.

Nors danties paviršis yra la- čiams vaikams
; skriauda nekaltiems, jaunu-

riai apie daktarus. Jie jau 
pradėjo žmones piauti.

—O kada tu tokius daly
kus skaitei angliškuose laik
raščiuose? ?

—Aš angelckai nemoku, 
ale man apie tai sakė musų 
Ščeslyvos Smerties Susai- 
dės maršalka. Sako, vienas 
žmogus buvęs peršautas, tai 
daktaras, vietoj duoti lie- 
karstvų, ėmęs jį ir pribai
gęs. O kitas toks mokslin
čius papiovęs net šešis ligo
nius. Nei kunigo nepašau
kęs, kad paskutinį patepi
mą duotų. Na, tai ką tu, 
Maike, ant to sakysi?

—Aš tau pasakysiu, tėve, 
kad tu mėgsti drąsiai kalbėt 
apie tokius dalykus, kurių 
visai nesupranti.

—Ar aš nesuprantu?
—Žinoma, kad ne.
—Na, tat kaip, Maike, ar 

tie daktarai nepapiovė tų li
gonių?

—Suprantama, kad ne
plovė.

—Tąi gazietos meluoja?
—Laikraščiai nemeluoja, 

tėve, bet dalykas tame, kad 
tu su savo maršalkomis ne
galit suprasti, ką laikraščiai 
rašo.

—Ar ir tu apie tai skai
tei?

—Taip, tėve.
—Na, tai kaip tenai bu

vo?
—Buvo taip, tėve: vienas 

žmogus buvo mirtinai per
šautas. Pasveikti jam nebu
vo vilties ir jis labai kanki
nosi. Taigi daktaras pasi
gailėjo jo ir davė tokių vai
stų, kad jis užmigtų ir dau
giau nebekentėtų.

—Maike, tu čia meluoji! 
Nuo gerų liekarstvų žmogus 
nenumirtų. Matyt, kad tas 
daktaras davė jam ne lie
karstvų, ale poizino.

gu jam vistiek reikės mirti.
—Jes, Maike, ant to aš 

soglasnas. Nuo smerties lie
karstvų nėra, ir jeigu nuo 
Dievo yra paskirta žmogui 
mirti, tai tegul jis miršta. 
Bet aš niekados nepristosiu 
ant to, Maike, kad daktaras 
padarytų man galą.

—Prievarta niekas tau 
galo ir nedarys, tėve. Bet 
jeigu žmogus supranta, kad 
jis jau neišgydomas ligonis 
ir pats prašo, kad gydytojas 
sutrumpintų jo kentėjimus, 
tai sveikas protas neturėtų 
but priešingas jo prašymą 
išpildyt.

—Bet neužmiršk, Maike, 
kad Dievas pasakė: “Neuž
mušk!”

—Jeimi taip, tėve, tai ko
kiems galams tu valkioji tą 
kardą užsikabinęs? Ko
kiems tikslams jis yra pada
rytas? Ar ne užmušt? K? 
dabar popiežiaus tautiečiai 
Etiopijoj daro? Ar ne už
mušinėja? Ir popiežius ne
sako jiems nei žodžio. Tai 
ka gi tas Dievo prisakymas 
reiškia, tėve?

—Maike, tu čia mane iš
vedei į laukus. Verčiau tu 
eik sau dabar, o aš vienas 
pafigeriuosiu, kaip tas vis
kas išeina.

—Gerai, tėve, pasimaty 
sim kitą sykį.

72 KALINIAI UŽSINUO 
DIJO SUPUVUSIU 

MAISTU.
Indianapolio kalėjime pe

reitą sąvaitę užsinuodijo 
sugedusiu maistu 72 kali
niai. Pasirodo, kad politi
kieriai nupirko jiems supu
vusių miltų, o pinigus pasi
ėmė kaip už gerus miltus. 
Kaliniai susirgo taip sun
kiai, kad juos reikėjo gul
dyt ligoninėn.

Ir kunigai lups mokesčius 
iš žmonių.

(Laiškas iš okupuotos Lie 
tuvos, Naugardėlio vaiva
dijos.)

Kaip draugas žinai, pas 
mus daugelyje vietų statė ir 
stato naujų bažnyčių. Da
bar sunkus laikai, sunku 
kur gauti skatikas, tačiau 
mes girdėjome, kad dvasiš- 
kija jau eina prie to, kad 
turėtų savo “sekvestrato- 
rius,” kurie galėtų iš musų 
išjieškoti bažnytinius mo
kesčius, kurie nesumokėjo 
laiku. Kas mums belieka 
daryti? Negana kad valdžia 
spaudžia mus su mokesčiais, 
bet ir dvasiškija spaus. Pir
miau mes turėdavome išei
tį: kunigas neduoda laidoti 
ant parapijinių kapinių, tai 
laidojomės gale kaimo ant 
savo kapinių; nekrikštyda
vo — tai patys krikštyda 
vom; šliubo neduodavo — 
tai gyvenom ant žodžio. O 
dabar neatsižvelgs į tai: 
kaip norit, taip darykit, o 
kas musų — tai davai! Ot. 
prie ko mus prives kunigai! 
Prie ubago tarbos!

Kunigai bažnyčioj mums 
perša tik lenkybę; bet kaip 
sužino, kad mes paskaito
me lenkų darbininkų laik
raščius, tokius kaip “Robot- 
nik,” “Zielony Sztandar,” 
“Gazeta Chlopska,” tai jau 
čia sako ne lenkybė, bet 
“bolševizmas” ir “komuniz
mas” su socializmu. Mums 
perša skaityt “Nasz Przyja- 
ciel,” “Tygodnik Katolic- 
ki”,“Posltaniec Sereca Jezu- 
sowego.” Sako, jus tuos 
skaitydami nemislysit apie 
blogą; šie raštai jums įk
vėps dvasios šventos ir blo
gumus prašalins. Jau daug 
kas įsitikino pas mus, kad 
kunigams nerupi žmonių iš
ganymas, bet tik jie esą val
džios gerai apmokami agi
tatoriai ir šninai. Kaž kas

Ar Yra “Mirties Spinduliai?”
Prof. Headlee sako, kad yra 

ir jais galima nužudyt
žmogų.

Kuomet Amerikos lietu
vių visuomenė metė įtari
mą, kad Darių ir Girėną vo
kiečiai galėjo pražudyt 
“mirties spinduliais,” tai 
Lietuvos valdžios autorite
tai paskelbė, kad toks daly
kas, kaip “mirties spindu
liai,” mokslui nesąs žino
mas.

Dabar pasiklausykim, ką 
apie tai pereitą sąvaitę pa
sakė Amerikos Entomologų 
Draugijos suvažiavime Bal- 
timorėj entomologijos pro
fesorius Dr. Headlee iš Rut- 
gers universiteto. Bus jau 
keliatas metų, sako jisai 
kaip vabalams ir kirminam? 
daržuose naikinti yra varto

jami “mirties spinduliai.” 
Tai yra elektros-radio ban
dos. kurios gali sunaikinti 
kiekvieną gyvybę, taip pat 
ir augmenis. Bet kadangi 
vabalai stimpa greičiau, tai 
“mirties spindulių” per
daug jiems neduodama ir 
tuo budu augmenys išlieka 
gyvi. Bet tuos spindulius 
sustiprinus galima nužudyt 
ir žmogų.

Šitaip prof. Headlee aiš
kino 150 mokslininkų susi 
rinkime. Keista, kad apif 
šitokius dalykus nėra girdė 
ię Lietuvos vladžios žino 
vai.

Washingtono žiniomis, per 
7 mėnesius Jungtinėse Vals- 
ijose šįmet traukiniai už- 
nušė 853 žmonės.
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KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.
APIE PILIETYBĘ.

Svetur gimę Amerikos pi
liečių vaikai.

Klausimas: Aš išsiėmiau 
Amerikos pilietybės popie
ras 1929 metais. Mano žmo
na tais pačiais metais išvy
ko Europon ir neužilgo te
nai gimė musų sūnūs. Ji ir 
dabar tenai gyvena su vai
ku, nes aš noriu, kad vaikas 
tenai išeitų mokyklą. Bet 
noriu žinot, kaip tuomet bus 
su jo pilietybe?

Atsakymas: Tamstos sū
naus gyvenimas užsieny ne
atima jam Amerikos pilie
tybės. Tačiau susilaukęs 18 
metų amžiaus jisai turės nu
vykti tenai pas Amerikos 
konsulą ir užregistruoti sa
vo norą būti Jungtinių Val
stijų piliečiu ir jose gyven
ai. Vėliau jis turės da pri
siekti Jungtinėms Valsti
joms ištikimybę.

Ar ateiviai nepiliečiai gaus 
senatvės pensijų?

Klausimas: Laikraščiuose 
buvo rašoma, kad preziden
tas Rooseveltas Dasirašė į- 
statymą, kuriuo Sus duoda
ma darbininkams pašalpa 
netekus darbo, o susilaukus 
senatvės bus mokama pen
sija. Taigi klausiu, ar toji 
pašalpa ir pensija bus ly
giai visiems, ar vien tik šios 
šalies piliečiams?

Atsakymas: Taip, Kong
resas tokį įstatymą yra išlei
dęs. Bet tas įstatymas sako, 
kad taip nedarbo pašalpą, 
aip ir senatvės pensiją tvar

kys ne federalinė valdžia, 
bet atskiros valstijos, kaip 
ių pačių įstatymais bus nu
statyta. Taigi nuo valstijų 
oriklausys, ar jos šelps vie
nus tik piliečius, ar rūpinsis 
r svetimšaliais. Kiek dabar

galima numanyti, tai nepi
liečiai pašalpos negaus. Nes 
ir dabar yra daug valstijų, 
kurios turi įvedusios senat
vės pensiją, tačiau ji moka
ma tik piliečiams.

Ar gavus Kanados pilietybę 
galima įvažiuoti į Jungti

nes Valstijas?

Klausimas: Aštuoneri me
tai atgal aš atvykau Kana- 
don ir išsiėmiau čia piliety
bės popieras. Norėčiau ži
noti, ar aš dabar galiu įva
žiuoti į Jungtines Valstijas 
su Kanados pasportu, kaip 
Kanados pilietis, be kvotos, 
ar ne?

Atsakymas: Ne, negali. 
Imigranto teisės remiasi ne 
ta valstybe, iš kur jis atva
žiuoja, bet ta, kur jis buvo 
gimęs. Iš Kanados be kvo
tos gali įvažiuoti į Jungti
nes Valstijas tiktai vietiniai 
kanadiečiai, kurie Kanadoj 
gimė. Tačiau paskutiniais 
laikais ir jiems įvažiavimas 
apsunkintas: įvažiuodami
čionai jie turi parodyt, kad 
turės iš ko čia gyventi, kad 
nereikės jų šelpti.. FLIS.

IR ŽYDAMS REIKALIN
GA CIVILINĖ METRI

KACIJA.

Nemaža žydų, nenorėda
mi eiti į rabinatus sutuoktu
vių aktų daryti, tuokiasi 
Klaipėdoje civiliniu budu. 
Tačiau kai civiliu budu susi
tuokę tėvai nori įmetrikuoti 
vaikus rabinate, tai rabinai, 
nepripažindami civilių su
tuoktuvių, atsisako metri
kuoti vaikus, kaip gimusių 
iš teisėtos moterystės.

Buvo atsitikimų, kad šie 
ginčai atsidūrė teisme ir tei
smai civiles jungtuves pri
pažįsta.
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Krematoriumas 
Kauru

Etiopai Išrado Budą Italų Žinios Meluoja. 
Tankams Imti. ——

_______ Užmušė 10 etiopų, o ginasi
Pereit, sąvaitę jie atėmė ii 2,000.

italų 6 karo marinas. ! Italijos fašistai pereit,
Etiopai jau pradėjo mušti P*?3“1’“,

italus. Nors didžiojo puoli- 2? Imtuvųeskadn e
mo jie da nepradėjo, bet 1“kluPusl .. siaurės fronte 
puola nedideliais būriais tai ®“®PM armiją tarp kalnų ir 
čia, tai ten, ir kartais už- E,radeJf. ». bombarduoti, 
duoda priešui didelių smu- Jerskl?d« vieną sykj mety- 
gių. Gruodžio mėnesį etio- daml bpjabas ir šaudydami 
pai pradėsią jau didijį puo- 2®myn18 kulkasvaidžių, pa-
limą įsileidę italų irSliją sk“ a^uk« ’T P®1^1^ 
krašto gilumon, jie tikisi at- antrą sy)^ P® to trecią, ir 
kirsti ją nuo rezervų, ap- toliau. etiopus
supti i? sunaikinti. p .tol, kol turėję bombų ir a-

Ar taip bus, tai, žinoma J H1™1^®5 kulkasvaidziams. 
parodys ateitis. Bet kad ita- 0 Jau,du Mussolinio sūnus
lams pradėjo jau nesisekti,1 P.3?1*®^ j^®, 131s , dld?^' 
tai faktas. ,,kad .išbaigę bombas

Ties Anele vieną naktį į" kalk^aidzių sotumus, 
etiopai užpuolė italųį stovy-!da ^kndę kelis kartus 
klą ir daug fašistų išžudė.‘P®r ?ti®P«! P?z?«»Jas, saudy- 
Re to etionai Daėmė 6 tan-'daml 1 jas iš šautuvų. Kai kus ’ P P užbaigė šaudymą, tai “2,-

Etiopų vadas Volde Gior-!00® etioP« W®ny jau
gis, kuris vadovavo šitam ?«b«Efvi, ® k*ti voliojęsi su- 
užpuolimui, papasakojo As-zeiso‘
sociated Press korespon-' Šis mušis tarp sparnuotų 
dentui, kad etiopai išrado fašistų ir basakojų etiopų 
naują būdą tankams imti. tvėręs ištisas dvi valandas. 
Iki šiol tankai buvo laikomi Kiekvienas italų orlaivis 
baisiausiais karo pabūklais, buvęs etiopų kulipkomis ap- 
nes jie ritosi kaip didelės kapotas ir turėjęs po 10 ir 
geležinės budos, kurių ne- 15 skylių, bet žemėn nušau- 
galima nei peršauti, nei ap- tas buvęs tik vienas, ir tas 
versti, o iš jų vidaus kulka- nusileidęs italų pusėj. Vie- 
svaidžiai spiaudė naikinan- nam orlaiviui buvusi per- 
čia ugnimi. Kur tankai už- šauta aliejaus tanka, bet 
klupdavo, tenai pėstinin- mechanikas užkišęs ją savo 
kams būdavo pražūtis. pirštu ir neištraukęs jo kol

mechanikui kulipką sutra- 
pinusi koją, kai jis norėjęs

RADO DAUG KOMUN1S- 
i TINĘS LITERATŪROS.

Šiomis dienomis Lietuvos 
žvalgyba Senamiesty sulai
kė vieną įtartiną merginą, 

_ TT . kuri prisikimšus portfelį ko-
Statant Lietuvos Univer- numitinęs literatūros gabe- 

siteto Medicinos fakulteto no ją vienam savo bendra- 
rumus, buvo pastatytas ir darbiui. Policija nuvykus

is.
Pirmasis Pabaltijy sude* 

gintas lavonas.

krematoriumas. Pasirodo, pas merginos bendradarbį
kad tai yra pirmasis kremą- rado visą sandėli komunis-
toriumas Pabaltijo valsty 
bėse. Jis yra skirtas grynai 
fakulteto reikalams, nes fa
kultetui dažnai tenka sude
ginti lavonus, kuriuos jis 
gauna, preparavimui ir tt.

tinės literatūros, 
nys suimti.

Du asme-

IŠPILDĖ SAVO ŽODJ. 
Jurkupių kaimo, Pane- 

. i- - i munėlio valsčiaus ukinin- ?.1S ,kre_mat0.’?u,n.as kas Štokas važiuodamas į
atlaidus Salų miestely pasa
kė: “Na, jau šiandien kad

taip krematoriumas, kuris 
degina lavonus, dar nebu
vęs pilnumoj išbandytas,•d -z. -i ---- pasigersiu, tai pasigersiu —iet pasitaikė išimtina pro- f. T d
ga. taip kad gyvas nemo nepar

važiuosiu!”
Ir jis savo žodį išpildė.

atlaiduose ir 
grįždamas namo Gučiunų 
kaime tiek prisigėrė “samo- 
gono,” kad ryte jį rado pa-

Mirė Kaune vienas Latvi- 
os pilietis, kuris testamen-reikalavo, kad jo kūnas ?S“e2dts 

lutų sudegintas. Tai ir bu
vo padaryta Medicinos fa
kulteto krematoriume, pa- F”"' • •
gal mirusio testamentą, ku-, vory sustingUsį'

vykdė jo žmona, leidus 
vidaus reikalų ministeriui.

Lavonas sudegė per 2 va- 
andas ir liko tik apie 2 ki- 
ogramus pilkai baltų pele

nų. Krematoriumas veikia 
puikiai.

Deginimo procedūra, su 
lajamomis valst. iždui, sar
gų atlyginimui ir tt, kaina
vo 500 litų.

Krėmatoriumu visuome
nėj didelis susidomėjimas, 
nes daugelis norėtų juomi 
pasinaudoti.

KYBARTŲ BURMIST
RAS APSIVOGĖ. 

Kybartų miestelio bur
mistras Adomas Saurusaitis 
išeikvojo Kybartuose vei
kusios draugijos pinigus. 
Dėl šitų vagysčių, kelių ūki
ninke ūkiai buvo parduoti 
iš varžytinių. Dabar ponas 
Saurusaitis traukiamas teis
man.

ADOLFUI SRUOGAI PIRMA RUSŲ PARTIJA BAUSMĖ UŽ ŽMOGAUS 
BAUSMĖ PATV1R- 15 LIETUVOS IŠVYKO J SUVAŽINĖJIMĄ.

TINTA PARAGVAJŲ. šiomis dienomis Kauno

Spalių 17 d. Apeliaci- Prieš kurį laiką jau buvo apygardos teismas teisė So
niai rūmai svarstė A. Sruo- rašyta, kad rusų turtuoliai ferį Uzolevičių. Jis, kartą 
gos ir kitų pašto markučių Pietų Amerikoje, ypač Pa- važiuodamas iš Kauno į 
bylos dalyvių apeliacijos ragvajuje užperka žemės Rumšiškes, pervažiavo p. 
skundus. Teismas, išnagri-sklypus ir čia nori koloni-; Chmieliauską, kuris nuo to 
nėjęs bylą, padarė sprendi- zuoti įvairiuose kraštuose mirė. Teismo metu paaiškė

jo, kad nelaimė įvyko dėl 
Uzolevičiaus kaltės. Uzole
vičių teismas nubaudė 6 mė
nesiais kalėjimo ir priteisė 
mokėti suvažinėtojo žmo
nai bei vaikams kas mėnesį 
po 30 litų.

GERA ŽINIA INKSTŲ NE
SVEIKUMUS TURINTIEMS!

Jei rūgštys inkstuose 
ir deginantis šlapimas 
prikelia jus iš miego 
ir sutrukdo pailsį, iš- 
vengkite didesnių ken
tėjimų, užsisakydami 
KI-RETIC Plyskeliu 

(Tablete), kaip tūks
tančiai padarė. Jos 
KI-RETIC Tablets (plyskeliu), kaip 
tūkstančiai yra tai padarė. Joa 
išplauja lauk nuodus. Nebelieka skau
dėjimo strėnose, silpnumą pūslėje lt 
gėlimų sąnariuose, paeinančių dčl 
inkstų neveiklumo. Tik išpildyktte 
žemiau esantį kuponą ir šiandie pa
siųskite KI-RETIC CO., Deąt. fc. 

529 Hudson St., New York, N.
Malonėkite prisiųsti man dėžutė 

KI-RETIC tablets, užmokėsiu IsiHęą- 
nešiui $1.25, kuomet pristatys

mą, kuriuo Adolfui Sruogai išsisklaidžiusius rusus. Lie- 
15 metų sunkiųjų darbų ka-i tuvos rusai šiam sumany- 
lėjimo bausmė patvirtinta; mui pritarė. Ką turėję išsi-* 1 1* • . . J — * • 1* •ir konfiskuojamas jo turtas.

Augunui bausmė nuo 5 
metų sumažinta iki 3 metų 
ir įskaityta 2 metai iškalėti;
Vasiliauskui nuo 3 metų su
mažinta iki 2 metų ir įskai
tyta 9 mėn. iškalėti; Jurk- 
šaičiui 2 metai patvirtinti, 
bet jis jau atkalėjo.

Iš Sruogos paštų valdybai 
civilinio jieškinio priteista 
2,793,500 litų. Solidariai iš 
visų 43,000 litų, ir solida
riai be Jurkšaičio 24,000 lt.

Šimanskiui palikta 9 mė
nesiai sąlyginio nuteisimo.

AMERIKIEČIAI NE
KRAUNA LAIVŲ MUS- 

SOLINIUL
Los Angeles uoste perei

tą sąvaitę darbininkai atsi
sakė krauti laivą, kuris no
rėjo vežti gazolino italų ar
mijos lėktuvams.

pardavė ir šiomis dienomis 
Dirma partija apie 20 buvu
sių Lietuvos rusų ūkininkų 
išvažiavo į Paragvajų. Lap
kričio 10 d. išvyko apie 40 
žmonių partija. Važiuoja iš 
Kauno, Zarasų ir kitų ap
skričių.

Šaukėnuose siaučia
CHULIGANAI.

Spalių 22 naktį Šaukėnų 
miestely, Šiaulių apskrity, 
būrys chuliganų užpuolė 
prie kapinių miestelio gy
ventoją Z. Kalmanavičių, 
sumušė ir peiliais subadė 
jam galvą. Tą pačią naktį 
gyventojui Moteliui Govšui 
išdaužė langus.

Policija tardė ir patraukė 
kaltinamaisiais keliatą įta
riamųjų, kurių tarpe daugu
ma vienos organizacijos 
narių.

Vardas

Adresas

kius pragarus paimti?
Štai ką sako minėtas jų 

vadas:
“Tankų mes nebijome. 

Sykį mes prie jų prisiarti
namu tuomet jau jie žuvę. 
Ties Anele mes paėmėm še
šis italų tankus ir sunaiki-

pataisyti užsikimšusį kulka- 
svaidį. Mussolinio sūnų lėk
tuvas buvo kirstas net 9 kar
tus, bet lakūnai išlikę svei
ki.

Tai taip giriasi fašistiška
nom jų infanteriją. Mes api- telegramų agentūra, 
pilam tanką gazolinu ir už- Dabar pasiklausykim, ką 
degam jį. Tankas taip įkais- apie šitą mūšį sako Etiopi- 
ta, kad italai juos atidaro ir jog pranešimas: 
pasiduoda. Žinoma, į nelai
svę mes jų neimam.” Tai x 
reiškia, kad pasidavusius V

NUSIŽUDĖ PO TRAU
KINIU.

Spalių 23 d. ryte prie ge- 
ežinkelio stoties, Akmenė, 

už simaforo ant geležinke- 
io pylimo rastas su nuplau
ta galva žmogus. Galvą nu
jovęs nakčia ėjęs iš Mažei
kių į Šiaulius traukinys. Prie 
avono rastas vidaus pasas 

naujokų ėmimo šauki
mas. Iš pasporto paaiškėjo, 
og nusižudęs Juozas Šau-
ys, 23 metų jaunuolis.

OAKLAND. CALIF.
Mirė Uršulė Andriulienė. 
Spalių 28 d. mirė mano myli

ma žmona Uršulė, po tėvais Du- 
linskaitė. Paėjo iš Bireitiškių 
sodos, Šiaulėnų parapijos. Šiau
lių apskričio.' Paliko savo vyrą 
ir dvi dukteris dideliame nubu
dime. J. Andrulis,

682 — 52nd Street,
■■ Oakland, Calif.

Tarp 15 ir 20 priešo lėk- 
bombardavo etiopų

..__ - poziciją. Etiopai atsakė už-
e 10P 0 puolikams kulkasvaidžių ir

Bet tankai Etiopijoj da- Vienas
. j . iv- lų orlaivis buvo numuštas 

žemėn, bet lakūnas išliko 
gyvas ir pabėgo. Etiopų po 
zicijoj 10 kareivių buvo už
mušta ir 30 sužeista.

fašistus
vietos.

bar jau darosi nelabai nau
dingi, nes tenai vėl prasidė
jo didelės liūtys ir žemė taip 
pramirko, kad tankai neiš
brenda. i

Kitoj vietoj etiopai buvo 
užpuolę italų transportą iš 
72 trokų, kuriais nakties lai
ku buvo gabenami karei
viai ir amunicija į frontą. J-

Laikraščiai daug rašo a- 
)ie miestų lūšnas (sums) 
dėl to, sako “Raleigh News 
& Observer,” kad kas diena 
tas lūšnas mato. Bet jeigu 
ie pamatytų tuos laužus, 

kuriuose gyvena North Ca- 
rolinos farmeriai, jie nusi
gąstų.

FARMERIAMS.
Visokias įtiašinas ir farmų įran

kius sutaisau ir jie bus taip geri kaip 
ir nauji už mažą kainą. Todėl nemes
kit į patvorį bert duokit sutaisyt man. 
Taipgi padarau naujus plugus tikrai 
lietuviškus. Visas plieninis.

F. A IT UTIS, 455 Cros* St.,
BRIDGEWATER, MASS.

TABAKO SINDIKATAS 
LIETUVOJE NUBAUS

TAS 50,000 LITŲ.

REIKALINGA MERGINA 
ARBA MOTERIS

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

SIENINIAI

KALENDORIAI
1936 METAMS.

Užlaikau daug visokių rūšių ir vi
sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų pardavi- 
nėt pavieniais, geros išlygos. Turime 
ir Dariaus-Girėno Kalendorių su jų 
aeroplanu. Prisiunčiame į namus kas 
pareikalauja. J. GILEVIČIUS, (-)

73 Hartford Avė..
NEW BRITAIN, CONN.

Kainų tvarkytojas liepos 
vyko kruvina kova, kurioj iš 8 d. buvo pareikalavęs iš ta- 
abiejų pusių buvo užmušta bako fabrikantų, įeinančių
apie 400 žmonių. Tačiau 
etiopai italų transportą su-

į sindikatą, sudaryti tokias 
tabako dirbinių pardavimo

GERA PROGA!
Parduodu, parandavoju arba mai

nyčiau ant namo gerą farmą. Farma 
randasi Maryland steite. Daugiau 
jaaiškinsiv r>»r Jaiška. klauskit: (0)

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

daužė ir 53 trokus su amu- sąlygas, kad smulkiosios ta-
nicija paėmė į savo rankas.

15 METŲ KALĖJIMO IR 
10 BIZŪNŲ.

Wilmington, Del.—Den- 
nis Leone čia buvo nuteis
tas už įsilaužimą į dvejus 
namus 15-kai metų kalėji
mo ir pradžiai 10 bizūnų. 
Kažin, kodėl ponai teisėjai 
niekad nepaskiria tokios 
bausmės bankų preziden
tams, kurie apvagia tūks
tančius šeimynų?

bako dirbinių parduotuvės 
galėtų gauti sindikato urmo 
sandėlyje pageidaujamų ta
bako dirbinių markių ir ne
būtų verčiamos imti nepa
geidaujamųjų. Sindikato 
sudarytos tabako prekių 
pardavimo sąlygos be rei 
kalo pykino vartotojus, ku 
rie'negalėdavo mėgiamų ta 
bako ir papirosų markii, 
gauti; tatai, be abejonės, 
galėjo turėti neigiamos įta
kos ir į bendrą tabako pre 
kių apyvartą bei akcizo pa
jamų didumą.

Tabako fakrikantai savo 
liepos 19 d. raštu sutiko iš- 

” pildyti Kainų tvarkytojo

MOTERIS AR MERGINA
Dirbt prie namų apvalymo; skalbi

mo drapanų ir virt nereikia. Valgis 
ir kambarys. Klaust Mr. Victor, 
287 Macon Terrace, Brookline, Mass 

Tel. BEA-con 5003.

SVARBI NAUJIENA DĖL
TŲ, KURIE SERGA IR 

NORI PASVEIKTI.
Jeigu diegliai kankina po krutinę, 

šonuose, skausmai galvos, nieko ne
laukdami gaukit Kazellio J. J. HERB
COMPOUND. Toji gyduolė gerai vei 
kia. Suvalnina kad ir kiečiausius vi
durius. Reguliuoja ir taiso vidurius, 
išvaro gesus, stabdo skaudėjimus po 
krutinę ir šonuose, valo kraują, stab
do galvos skaudėjimą ir galvos svai
gimą. Reguliuoja šlapumą, gelbsti 
gerai dėl inkstu ligų ir strėnų skau
dėjimo. Padaryta iš daržovių ir žolių, 
neprilyginamai geresnė už visas ki
tas arbatas. Ji padarys tokį darbą, 
kokio joki kita gyduolė iki šiol nepa
darė. Garantija: pinigus sugrąžinsi
me, jeigu jums nepagelbės. Be to, ji 
labai pigiai kainuoja, tiktai 25c. už 
pakelį. Penki pakeliai už 1 dolerį, ar
ba 12 pakeliu už du doleriu. Pakeliai 
vidutiniško didumo. Už 25c. galit pa
sidaryt geriausių gyduolių dvi kvor
tas ir daugiau. Taipgi turiu labai ge
rų vaistų nuo Reumatizmo. Neural
gijos, Nervų-Išgasčio. Pasiunčiame 
per paštą visur. Pinigus malonėkite 
pasiųsti iš kalno. Adresuokite taip:

KAZELL'S BOTANICAL CO., 
Botanic Druggist*

26 W. BROAI)WAY.
SOUTH BOSTON. MASS.

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

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

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

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

Štai tik keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas

Ką reiškia meilė ir iš kur ji parei
na?

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

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

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai o- 
piansis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia pa
tiekia įdomių informacijų.

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

.W

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

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

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

Knyga graži, 223 puslapių, stip
riais audimo apdarais, aukso raidė-

BEDARBIS NORI PAR
DUOTI SAVO LAVONĄ.

Clevelande bed a r b i s
.Murphey, Paskelbė reikalavimus ir prašė pratę- 

laikrascuiose. kad Jis sutin- sti • igyvendinimo termi
ka parduoti savo lavoną Kainų tvarkytojas pra- 
moksliskiems ekspenmen- t ė tenni* 15
tams. jeigu jam kas duos dien0?. Kadan£ mi’ėtį rei.

kalavimo įgyvendinimo ter 
minas yra jau senai praėjęs

D2IA LIETUVOS ŽĄSŲ. nlm^ndintį’todl’ 

Čekoslovakai norėjo nu- Kainų tvarkytojas nubaudė 
pirkti Lietuvoj 25,000 žąsų, tabako fabrikantus, atatin 
tačiau vokiečiai atsisakė kamai jų gamybos dydžiui 
tas žąsis praleisti. ' iš viso 50,000 litų.

$5,000.

VOKIEČIAI NEPRALEI-

BALTIMORE, MD.
ARTISTIŠKAI {RENGTA 

LIETUVIŠKA UŽEIGA.

BENNEY’S CAFE
GAUNAMA STIPRUS IR MINKŠ

TI GĖRIMAI IR VISOKIE 
UŽKANDŽIAI.

Graži vieta smagiai praleist laiką 
su prielankiais žmonėmis. 

Muzika kiekvieną dieną ir vakarais 
šokiai Pėtnyčios. Sukatos ir 

Nedėlios vakarais.
Baltimores lietuvius prašome už

eit pasižiūrėti mus gražiai įrengtą 
vietą. Iš toliau atkeliavę gali gaut 
ir kambarius.

TONY BENNEY
721 W. Lexington Street

BALTIMORE, MD.

KALENDORIŲ IR 
PAVEIKSLŲ

KATALOGAS 1936 M. 
SIUNČIAMAS DYKAI 

Parašykite paprašydami pas— 
JONAS KERDIEJUS 

652 Broadway, So. Boston, Mass

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

n

n

luodgalviaf,. rud- > 
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun- 
čiu į visas dali* 
Suvienytu Valsti
jų ir į Kanadą į

GEO.
BENDORAITIS 

W-»ferbury. Conn. 
520 Wilaon Su,

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

sidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant 
žemės?—Kaip senai žmogus ant žemės gyvena?—Kaip atsirado draugija?— 
Kaip buvo išrasta ugnis?—Kaip žmogus pradėjo valgyt kitus gyvūnus?— 
Kaip atsirado naminiai gyvuliai?—Kaip prasidėjo civilizacija?-—Kaip žmo
gus išmoko kalbėt?—Kaip atsirodo raštas?—Kokie buvo lytiški santykiai se
novėj?—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų. Su paveikslais.

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

Užsisakykit “Teiaingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
253 Broadaray, South Boston, Mass.
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PRASIDĖJO ŠMEIŽTŲ KARAS PRIEŠ 
SLA. VIRŠININKUS IR VEIKĖJUS.

Šiuos žodžius rašant da dirbam, būdavo jam SLA. ir 
nebuvo prasidėjusios SLA. jau šimtus narių prirašėm, 
nominacijos i Pildomąją o Tysliava nei nagų prie tos 
Tarybą, o jau ant purvinų
laiptų musų kolonijoj buvo 
primėtyta “Vienybės" 84 ir
85 numerių, kur prirašyta 
visokių šmeižtų prieš prezi
dentą Bagočių ir kitus Pila. 
Tarybos narius. Siuntinėja
mi net 4 puslapių laiškai, 
per kuriuos agituojama 
remti klerikaiiškai fašistinį 
“Sargybos Komiteto" šleitą 
į SLA. Pildomąją Tarybą.

Ne nuostabu, kad “Vie
nybė” valkiojasi ant purvi
nų laiptų, nes gal tokiam 
laikraščiui geresnė vieta ir 
netinka; bet mus visus SLA. 
narius nustebino tas, kad 
ponas A. B. Strimaitis, kai
po “Sargybos Komiteto" 
pirmininkas, norėtų išleisti 
apie 20,000 agitacijos lape
lių, o sakėsi finansų trūks
ta!

Mes patartume ponui 
Strimaičiui paimti tų lape
lių atspausdinimui reikalin
gą sumą pinigų iš Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės, tai 
nereikės bėdavoti.

Antra, mums nuostabu, 
kad dabartinis SLA. sekre
torius, p. M. J. Vinikas, yra 
įdėtas į tą fašistų šleitą, ir 
vardas taip pat valkioja
mas purvinais laiptais. Ra
šant šiuos žodžius, pas ma
ne ant rankų randasi abu 
minėti “Vienybės” nume
riai ir tas 4 puslapių laiškas 
nuo Strimaičio. Kaip “Vie
nybėj”, taip ir tame laiške, 
po visų šmeižtų ir P. T. na
rių ir kitų veikėjų purvini- 
mo, graudenama nariams, 
kad Susivienijimui ateina 
pavojus iš “raudonųjų” pu
sės, būtent, iš socialistų ir 
komunistų pusės. O tuo tar 
pu buvo kaip tik atbulai. Da 
nei socialistų nei komunis
tų, nei sklokininkų jokie 
agitacijos lapeliai nesimėtė, 
o fašistų lapelių buvo jau 
paskleista gana plačiai ir da 
norima jų išleisti 20,000. Ir 
kaip tik dabar, kuomet yra 
paskelbtas SLA. auksinis 
konkursas, kuomet visa eilė 
gabių žmonių apsiėmė or
ganizatoriais, kuomet šven
čiant SLA. 50 metų jubilė- 
jų galėtume padauginti na
rių, tai kaip tik dabar iš 
fašistų pusės yra leidžiami 
šitokie šmeižtai! Kaip gali 
ma dirbti organizatoriaus 
darbą, kaip galima drįsti 
naują narį pakalbinti, kuo
met gauni atsakymą, kad 
jūsų Susivienijime tik šmei
žtų lizdai?

Taigi ne iš socialistų, ko
munistų ar sklokininkų Su
sivienijimui yra pavojus, 
bet iš fašistiško šleito, už 
kurį taip begėdiškai agituo
ja p. Strimaitis ir “Vieny
bė” su savo “Sargybos Ko
mitetu.” Nes kaipgi galima 
tikėtis, kad Susivienijimas 
augs ir bujos, kuomet šito
kiu maistu maitiname SLA. 
narius? Man prisimena ke
liatas žodžių, kuriuos Dr. J. 
Šliupas sykį savo prakalbo
se pasakė. Girdi, įvaryk 
paršingą kiaulę į arklių 
tvartą, ar ji atves kumelius? 
Žinoma, kad ne kumelius, 
bet paršus atves. Aš Dr. J. 
Šliupui tikėjau, bet dabai 
matau, kad klydau; dabar 
matau, kad į vanago lizdą 
bile paukštis atsitūps ir bus 

j vanagas, štai faktas: kuo
met Juozas Tysliava nebu
vo “Vienybės” redakto
rium, išrodė gana pažangus 
žmogus, ir mes visi tikėjo
mės, kad “Vienybė” paė
mus jam ją redaguoti? iš at- 
žagareiviško laikraščio virs 
geras ir, rimtas laikraštis. 
Bet ne J. Tysliava “Vieny
bę” pergalėjo, o “Vienybė” 
Tysliavą. Ar ne keista? Nes

organizacijos neprikišęs, 
ardo tą darbą, skleisdamas 
?avo laikraščio špaltose vi
sokius šmeižtus ir trukdy
damas naujų narių gavimui. 
Tam viskas “paraudo,” net 
r Dr. Stanislovaitis pasida- 
ė “raudonas." Vietoj senų 
r gabių veikėjų, Tysliava 
iuio SLA. nariams savotiš
ką šleitą, kuri sudarė tik 
ienos atžagareiviškos srio- 
•ės žmonės.

Jeigu jau SLA. yra pavo- 
us nuo socialistų, komunis

tų ir sklokininkų, tai daug 
didesnis pavojus yra nuo fa
šistų, nes pastarieji tik vie
nos grupės, o juk SLA. yra 
visokių pažvalgų žmonių.

P. Strimaiti, Tysliava ir 
kiti vyrai! Jei jus nesate už
augę vaikai, o vyrai, tai tu
rėtume suprasti organizaci
jos reikalus ir liautis sklei-, 
dus tokią šlykščią agitaciją, 
o imtis rimtesnio darbo. 
Mes daug kalbame apie 
jaunimą, kad ko daugiau
siai jo prirašyti prie SLA. 
Bet kaip mes jaunimą galim 
prie jo prirašyti, kuomet 
mes patys ėdamės kaip ka
tės maiše?

S. Naudžius.
Grand Rapids, Mich.

Jauno Lincolno Stovyla.

BAGOCIUS IR GUGIS, AR RASTENIS 
IR LOPATTO?

Kuomet prasidėjo spau-| įvyko irgi nekur kitur, bet 
loję polemika dėl kandida- į Wilkes-Barriuose ir dėl ro- 
ų į SLA. Pildomąją Tary- miškų gaivalų atsikratymo, 
oą, tai ir aš negaliu iškęsti Tas mums turi apeiti ir 
nepareiškęs savo nuomonės, šiandien. Ar ne taip, ponas 
Seku SLA. veikimą. Noriu, Lopatto?
kad ta didžiausia lietuvių Toliau, Kamarausko lau- 
organizacija butų žiburiu žas, kuriam buvo duota 
musų lietuviško kultūrinio 8,000 dol. paskola. Tamsta, 
gyvenimo. Kad to viso at- p. Lopatto, buvai legalis pa- 
aekus, tai reikalinga, kad tarėjas ir nežinojai, kad 
centriniai Pildomos Tary- konstitucija to nepavelija 
bos nariai butų su tomis ide- daryti. 0 prie to, ar gi Ka
ntiškomis idėjomis suaugę, marausko padėtis Tamstai 
joms atsidavę, pasišventę ir nebuvo žinoma? Bet ar 
gabus, su sveiku protu žmo- Tamsta padarei ką nors, 
nės. Tik tokie vadai gali pa- kad Susivienijimui neatsi
laikyti nariuose pasitikėji- tiktų nuostoliai? Jeigu ne, 
mą ir tik tokie nariai gali tai kodėl? Ir pasakyk tie- 
mkelti entuziazmą ir norą są, ar Tamsta nenori ^įjun- 
dirbti organizacijos gero- gti musų SLA. su Romos 
vei., Katalikų Susivienijimu?

Prezidentas. Nekurie atsiliepia neigia-
Tautininkai stato adv. N. mai dėl Gugio kandidatu- 

Rastenį. Tas nenuostabu, ros. Kam jis tiek daug su- 
Juk galima statyti ir Tarei- teikęs Chicagos žmonėms 
lą, ir Mikalauską, ir Klin- paskolų? Čia, tiesa, rimtas 
gą. Bet kas iš to? Reikia, užmetimas. Bet kas gi tas 
kad žmogus butų gabus, paskolas davė, jeigu ne pa- 
energingas, sumanus, nuo- tys “tautiečiai?” Juk jos bu- 
širdus ir tam pasišventęs. O vo duotos kaip tik tada, ka- 
kito tokio nerasite, kaip tik da SLA. valdė geguži- 
Bagočius. Jis kiekvienam, niai. Iš septynių Pildomos 
kad ir smulkmenų klausiam Tarybos narių, Gugis buvo 
žiam atsako be išdidumo, tiktai vienas chicagietis. 
nuoširdžiai, kad tik užganė- Vienas jo balsas nebūtų tų 
dinti šeimynos (SLA.) na- paskolų klausimo nusvėręs, 
rį, kad palaikyti sugyveni- jeigu St. Gegužis, Mika- 
mą, gražiai išaiškinti, kad lauskas, Raginskas, Janus- 
narys butų patenkintas.
Kviečia jį kalbėti — jis va
žiuoja. Jis nežiūri, kas jį
kviečia: jo partija, ar jam 
priešinga partija.

Iš šito jau nariai gali su
prasti, kad jis atsidavęs tik 
lietuvybės labui, nes kas gi 
socialistą kviestų, jeigu jis 
tik savo partiją gintų ir ją 
rekomenduotų? Turbut ne- 
siras nei vieno kito lietuvio, 
kuris butų tiek daug pasi
darbavęs savo gyvu žodžiu, 
auklėdamas ir šviesdamas 
tamsų lietuvių gyvenimą 
Amerikoje.

Iždininkas.
Tautininkai stato Lopat

to. Draugai ir ponai! Apsi
stokime ties šiais kandida
tais ir truputį pagalvokime. 
Aš gyvenu kaip tik pašonė
je musų adv. Lopatto. Musų 
apylinkės kolonijose, kaip 
Edwardsville, Nanticoke, 
Ashley, Plymouth, Pittston, 
Scranton, Wilkes-Barre gy
vena apie 100,000 lietuvių. 
Čia yra daug ir veikimo. Bet 
jeigu Romos katalikai nie
ko nerengia, tai niekur mu
sų Lopatto ir nepasirodo 
kaip veikėjas bei organiza
torius. Penkių metų laiko
tarpy jis gal tik apie pora 
kartų vra kalbėjęs. Scranto- 
ne. Wilkes-Barrių jauni
mas, čia gimęs ir augęs, 
daugiau rūpinasi lietuvišku 
gyvenimu, negu p. Lopatto. 
Man gaila, kad aš turiu taip 
apie savo kaimyną atsiliep
ti, bet ką padarysi, kad tai 
yra šventa teisybė! Jeigu 
mes atsiminsime musų Su
sivienijimo skilimo istoriją, 
tai rasime, kad tas skilimas

kevičius ir kiti “tautiečiai” 
butų joms priešingi. Taigi 
ne Gugis tas paskolas davė, 
bet gegužinė, vadinasi, 
“tautiška” Taryba.

Ir todėl, nors aš esu p. 
Lopatto kaimynas ir asme
niškai jį myliu, tačiau SLA. 
iždininko urėdui balsuosiu 
už adv. Gugį, nes tinkames
nio ir atsakomingesnio iždi
ninko negali būti. Aš žinau, 
kad jeigu Susivienijimui 
tektų vėl skilti, kaip jis sykį 
jau yra skilęs, tai Gugis mu
sų iždo Romos kunigams 
neatiduos.

Lopatto Kaimynas.

PUIKI KALĖDŲ DOVA
NA JŪSŲ NAMIŠKIAMS 

LIETUVOJE.

Kas turi Lietuvoje gimi
nių ar gerų draugų, turėtų 
nusiųsti jiems gerą Kalėdų 
dovaną. O geriausia dova
na, tai “Teisingas Patarė
jas,” gyvenimo ir mokslo 
knyga.

Lietuvoje tokių knygų vi
sai nėra ir žmogus ją tenai 
gąvęs turės namie netik ge
rą patarėją, bet ir gerą mo
kyklą.

Užsakykit ją per “Kelei
vio” administraciją. Su nu
siuntimu Lietuvon ji kaš
tuos jums $2.25. Jei tuoj už
sakysite, knyga nueis Lietu
von kaip tik prieš Kalėdas. 
Tik prisiųskit administraci
jai pinigus ir priduokit aiš
kų adresą Lietuvoje, o ad
ministracija tuojaus ją iš
siųs. Adresuokit:
“Keleivis,” 253 Broadway,

So. Boston, Mass.

Skulptorius Bryer.i Baker (kairėj pusėj) padarė iš bronzo 
šią “Jauno Lincoln " stovy lą, kuri šiomis dienomis buvo pa
statyta Buffalo miesto parke. Lincolnas buvo kilęs iš papras
tų darbininkų šeimynos, uždarbiaudavo kirsdamas malkas, ir 
todėl šioje stovyloje jis atvaizduotas sėdįs ant medžio rąsto; 
bet vėliau jis pakilo iki prezidento ir panaikino juodveidžių 
vergiją, dėl ko buvo kilęs Civilis karas, kuri Lincolnas laimėjo.

KĄ RAŠO “KELEIVIff’ VAJININKAI.

“Keleivis” išvaikė visus į Labiausia mėgsta Maikį 
velnius. ' su Tėvu.

Gerbiamoji “Keleivio”: Gerb. “Keleivio” redak- 
redakcija! Aš irgi sveikinu cija! Prisiunčiu $2 ir prašau 
jus susilaukus 30 metų jubi- siuntinėti man “Keleivį” to- 
lėjaus ir linkiu susilaukti liau. Kartu sveikinu leidė- 
100 metų sukaktuvių. Aš jus, redaktorius ir visus 
skaitau “Keleivį” jau dau- draugus susilaukus 30 metų 
giau kaip 20 metų. Jis yra sukaktuvių. Man labai ma- 
geriausis mano draugas, lonu skaityti Maikį su Tėvu 
nes išvaikė iš mano namų ir kas sąvaitę labai laukiu 
visus velnius. Dabar aš esu judviejų diskusijų, 
laisva nuo visokių burtų ir Jūsų senas skaitytojas, 
prietarų ir dvasinis mano
gyvenimas visai ramus. Pe
reitais metais mirė mano ;——-----
vyras, tai jis buvo pirmuti- . Kadangi šįmet Kelei- 
nis lietuvis South Philadel- V1U1. sutem^. 3? ^etų, tai 
phijoj, palaidotas kremato- noriu pasveikinti jo leidė- 
rijoj. Aš patariu ir kitiems Jus ir palinkėti laimingai 
skaityti “Keleivį,” kas nori susilaukti da ir kitų 30 me-

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

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

Lalis. Abi dalis vienoje knygoje.
Psl. 1274. Gražus tvirti apdarai 516.00
Lengvas Bodas išnokti Angliškai.—

Raukius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas. Pusi. 05................. 35c.
Etnologija arba istorija apie žemės 

tautas Pagal Dr. H. Haberlandą,
parašė šernas. Su paveikslėliais. Ap- į 
rašo apie visas musų pasaulio žmonių i 
tautas, veisles arba rases. Yra didelei į 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi- į 
cago, III., pusi. 667, Gražiuose au
dimo apdaruose ............................ $4.00 i
Monologai ir Deklamacijos. šioje kny

goj telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams,
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1914 m...............25c.
Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers

ta j visas kalbas, todėl kad yra gra
žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, III. 1909, pusL 432. Drūtai 
apdaryta ...............„......................$2 50
Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 

naudinga knyga, aprašyta katalikų 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusL Popieros apdaruose. .. $1.00
Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė

Dr. A Bacevičia. Knyga su daugeliu 
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istoriją. Chi
cago, Iii. 1903, pusi 209. Gražiuo
se audimo apdaruose...................... $1.50

Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka
ralius. Knyga tik ką apleido spau- 

; dą. Nauja knyga užpildyta vien re- 
i rėptais, aiškiausi nurodymai kokiu* 
i vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver- 
Į ta šitų knygą įsigyti visiems, nes Na

mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui.
Įsigykite tuoj. Didele knyga, drūtai* 
apdarais, apie 300 pulsapiu. 
Kaina ............................................... $2.50

i Kaip Tapti Suvienytą Valstiją PUią>
ėiu? Aiškiai išguldyti pilietystšs 

įstatymai su reikalingais klausimai* b 
atsakymais lietuvių ir angių 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida ..................................................... :

Povilas Beny#,
Millinocket, Me.

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

tinka deklamacijoms ?r dainavimui,
kaip namie, tap ir susirinkimuose. 
PusL 32 ............................................ I5e.
Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

kimų komedija. Perstatymui reikia
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.

būt laisvas nuo senovės ty^pkaktuvių. 
prietarų ir nieko nebijoti po 
mirties.

Su aukšta pagarba,
Marijona Maurus,

So. Phil’a, Pa.

Davatką Gadzinko* — Ir kitos Iraką 
mos dainos. Apart juokingų “Da

vatką Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo 
kingų dainų, eilių, parodijų, ir tt
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida 48 pusL....................................10c
Socializmas ir Religija Labai įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
turėtų perskaityti kiekvienas katali
kas ir socialistas. Parašė E. Vander-
velde, vertė Vardunas. So. Boston,
Mass., 1915 m., pusi. 24............... 10c.
“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta

__ _________ ___ ________ iv. Jonui galva Drama viename
paliuosavo nuo bažnyčios.

.......................................... skaityti................................ ............ 25c.

Aš skaitau
“Keleivį” jau virš 23 metų 
ir jis yra geriausis mano 
draugas. Jis išmokino ma
ne kalbos, apšvietė protą ir

Skaito “Keleivį” jau per 
30 metų.

Sveikinu “Keleivį,” jo į- 
kurėjus ir dabartinius leidė
jus, per taip ilgą laiką išbu
vusius darbo liaudies reika
lų sargyboje. Man teko lai
mė skaityti “Keleivį” jau 
per 30 metų ir per tą laiką 
turėti visokių kitų lakraš- 
čių. Su visais tačiau persi
skyriau, tiktai vieną “Ke
leivį” pasilikau ir nemanau 
su juo skirtis kol gyvas bu
siu. Tik vieno dalyko mes, 
skaitytojai, turėtume iš 
Maikio ir Tėvo reikalauti,

Be “Keleivio” aš dabar ne
galiu apsieiti nei vienos są- 
vaitės. J. Shemanelis,

Montreal, Kanada.

Prisiųsdamas $2.25 už 
prenumeratą ir Kalendorių, 
ta pačia proga sveikinu 
“Keleivį” susilaukus 30 me
tų sukakties ir linkiu jam 
kuo geriausios kloties atei
ty. Tegul jis šviečia musų 
liaudį ir rodo jai kelią į 
šviesesnį rytojų per ilgiau
sius metus. M. A Zdaniais, 

Chicago, III.

Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 
trumpais ir aiškiais faktais parodo, 

kaip 3d šiol keitėsi draugijos formos, 
talizmas. Kaina ............................ 25c.
“O. S. S.” arba šliabtnė Iškilmė.—

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras pastatymui. Kaina .... 16c.
Amerikos Macochas. —Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith pa
pjovė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusL .................... 10c.
žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuvos

šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto
jos paveikslų, 126 puslapiai, kai
na ........................................................50c.

Gerbiamieji “Keleivio” 
leidėjai! Siunčiu jums $2

tai kad jiedu kartu HnW?jumsn1l^Susių,

,, metų jubilėjaus proga.
Su pagarba, ♦.

P. Višniauskas,
Providence, R. I.

mus lankytųsi, bent du kar
tu į sąvaitę, o mes jau galė-

dolerį 
jiems ant

tume po vieną 
daugiau prim 
batų.

Lai gyvuoja “Keleivis,” 
šimtą metų!

Franas Laureckis,
Brooklyn, N. Y.

Gerbiama “Keleivio” re
dakcija! Prisiunčiu jums $1 
ir prašau siuntinėti “Kelei
vį” mano draugui, kurio ad
resą rasite žemiau. Jis ilgą 
laiką skolindavosi “Kelei
vį” nuo manęs ir taip jį pa
mylėjo, kad nebegali be jo 
gyventi. Taigi sugriebęs do
lerį atnešė pas mane ir sa
ko, parkviest man “Kelei
vį” nors pusmečiui.
New Britam, Ct. M. Petkus.

Gerb. Redakcija! Prisiun- 
čių $3.00 už prenumeratą 
ant pusantrų metų ir linkiu 
jums ilgiausių metų, ypatin
gai redaktoriui Michelso- 
nui. Su pagarba,

Antanas Jankauskas,
Rockford, III.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rūšies smulkius pe- (| 

gigarsfnimus, kaip tai: pajieMm- 
jimos apsivedimą, įvairius prane
šimus. pardavimas, pirkimas, 
skaitome po 3e už žodį až sykį. No
rint tų patį apgarsinimą patalpiat 
kelis sykius, až sekančios Sykiu 
skaitome 2c ož žodj už nykj- 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie tari užsiprenumeravę laikraštį 
ir až pirmą sykį skaitome p* 2c 
ož žodj, išskiriant paieškojimas 
apsivedimą, kurie skaitomi pe 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimam 
kaina 5Oc.

Už pajieškojimus giminią arba 
draugą skaitome po 2c ož žodj. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie tori užsiprenumeravę laikraštį, 
ui pajieškojimus giminią ir drau
gą skaitome tik po 1 c ui žodį.

Pajieškojimai su paveikslą kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
tol pint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiąsti fotografiją ir 
klausti kainos.

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

KELEIVIS 
253 BROADWAf

SOUTH BOSTON. MASS.

Istorijos Supratimas. 
Lapeliai iš proletariškos filosofijos. 

Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imta iš Greilicho. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston,

į sveikatą Pamatinės žinios iš ana
tomijos, fiziologijos ir hygienos. Su
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago, 
III. 1911, pusi. 339. Drūtuose audi
mo audaruose...................................$2.50
Anarchizmas. Pagal Proudbono moks

lą, parašė d-ras Paul Elzbacher, 
'vertė Briedžių Karaliukas. South 
j Boston, Mass. pusi. 29................... 10c.
Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof.

R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su 
paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiais
spalvuotais gražiais žemlapiais. 
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2.50

8
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa 

23 gražios eilės, daugybė straipsnių,
juokų, ir tt. Puikiai iliustruota.
95 pus........................ ..................... 25c.

WAUKEGAN, ILL.
LIETUVI'

VALD
Ų LAISVfiS MYLfiTOJŲ 
YRA, 1935 METAMS.

Jos. Mačiulis — pirmininkas,
906 Prescott St. Waukegan, Hl.

J. Kužinskas — pirm. pagelbininkas, 
821 Prescott st, Waukegan, IIL

B. J. Masiliūnas —818 — lOth Place^NuLegan, UL 

B. Dekšienė — tarti} rait.
630 —8th St., Waukegan, IIL

K Vaitiekūnas — kasierius,
720—8th St, Waukegan, III. 

Kasos Globėjai:
Emiliją Kernagis, Jurgis Petraiti*.
K. Dambrauskas, ^*Valentukonis. 

Maršalkos:
J. Stoškus, Jurgis Jokūbaitis.
Susirinkimai būna paskutinį kvt- 

mgą kožno mėnesio, 7:80 vakaru, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th it 
Adams St*, Waukogan, DL

Kokius Dievus Žmonės Garbino
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijon&i, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo. 
Knyga stambi ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25
žodynas angliškai-lietuviškos kalbos

(Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis. 
čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m. 
Puslapių 835 ..................................$8.00
Lytiško* Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina .................................................... 25c
Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moterys ir 5 vyrai.
Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome

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

tepie de la Sausaye, Teologijos pro
fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 1086 
su daugybe paveikslų visokių tikėjimą 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais Ap
darais. Chicago, 1911, 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, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairią nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiem*
Iš įvairių šaltinių surinko J. Lauki*. 
Chicago, IU. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta ....................................... $8.00
Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koka 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau ? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši
tuos klausinius suprasi tiktai-H šio* 
knygutė* Parašė D-ras G-mus. 
Kaina....................................................l6e.
Kunigą Celibatas.— Išaiškinta kuni

gą bepatystės istorija, pasekmės R 
jų doriškas nupuolimas. Šią knygą tu
rėtų perskaityti kįkvienas vyrai, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Parašė
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem

lapis__ Šitas veikalas parodo, kaip
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvon 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika.
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $L0f 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.6t
Byla Detroito Kataliką au 

tai* — Pirmą kartą katalikai už
puolė socialistas 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistai* Su 
paveikslais. 61 pusL.........................25c
Ar Buvo Visuotina* Tvanas?—Kaip 

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

StabmeMiika Lietuva iš Artima 
eities. Knygutės įtalpa susideda tt

sekančią dalią: (1) Giria Ir motorą 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventė*; (8) Lietuviai lieka Tri
niais; (4) Paskutiniai lietuvių die
vai Parašė Z Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 82............................... 10a
Paparčio žiedu ir keturios kitos apy

sakos: (1) Neužsitikintis Vyru;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Su
rėkta. Jose nurodoma kaip žmoni® 
paikai tiki į visokius prietarus, 
bartus ir tt.............................................ii*.

“KELEIVIS”

So. Boston, Mmb.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų kr B Lietuvos

Aiškėja Žydų Po
gromas Telšiuose.
Kaip jau buvo rašyta, Tel

šiuose katalikai buvo įtaisę 
žydų pogromą. Triukšmo 
priežastis — fanatikų pa
skleisti gandai, kad žydai 
ritualiniams reikalams pa
grobę Varnių vals., Didkiš- 
kių kaimo, Rimkų augintinį 
5 metų berniuką ir trys žy
dai smurtavę vieną katali
kę, dėl ko triukšmą kėlė an
tisemitai. Dėl to Telšiuose 
buvo ir žydų langai daužo
mi.

Tie nesusipratimai dabar 
stropiai tiriami. Triukšma
dariai, daužę langus, vietos 
komendanto įvairiomis bau
domis jau yra nubausti.

Įvykius tiriant paaiškėjo, 
. kad Rimkų vaikas tikrai 
dingo, tačiau nesą jokio pa
grindo tvirtinti, kad berniu
ką kas galėjo pagrobti. Pro 
Rimkų triobas teka smar
kus, gilus, upelis; netoliese 
durpynas, po kurio apačia 
vanduo. Taigi, gali būt, kad 
berniukas, išėjęs vienas iš 
namų, nuskendo upėje arba 
durpyne. Bet jo lavonas dar 
nerastas.

Aiškinant mergaitės prie
vartavimą, faktas irgi nepa
sitvirtinęs. Visą dalyką aiš
kina Telšių kriminalinės 
policijos rajonas ir specia
liai prikomandiruoti krimi
nalinės policijos valdinin
kai iš Šiaulių.

Kelioms dienoms į Telšius 
buvo nuvykęs ir žvalgybos 
viršininkas Pamataitis.

GUDRUS APIPLĖŠIMAS.

Spalių 28 d. nežinomas 
pilietis priėjo prie mėsos 
pirklių Mackino ir Olkenic- 
kio ir pasiūlė pirkti gerą 
vėrei. Bet pareiškė, kad ver
šis esąs pakeliui nusilaužęs 
koją ir dabar jis jo atgaben
ti į miestą negalįs.

Pirklys Olkenickis pasi
kinkęs arklį sėdo į vežimą 
su tuo piliečiu ir išvažiavo 
per mišką.

Pavažiavus porą kilomet
rų nuo miesto, miške parda- 
vikas paprašęs pirklį iš ve
žimo išlipti ir eiti pėstiems 
pas veršį. Abu išlipo iš veži
mo ir įėjo giliau Į mišką. 
Tuomet pilietis iš Olkenic- 
kio pareikalavo pinigų. 
Taip iš Olkenickio buvo at
imta apie 100 litų. Plėšikas 
Olkenickio vežimu grįžo į 
miestą, ir kaž kur paspruko.

smas pripažino kaltais kėsi
nimuisi nužudyti ir nubau
dė Gužauską ir Julę Kregž- 
daitę po 8 metus sunkiųjų 
darbų kalėjimo, o Martyną 
Kregždę 6 metams sunkių
jų darbų kalėjimo.

Rūmai Gužausko ir Julės 
apeliacijos skundą atmetė, 
o Martynui baismę sumaži
no iki 4 metų.

BLOGAS BULVIŲ DER
LIUS.

Dėl labai lietingos vasa
ros šįmet visoje apylinkėje 
žymiai mažesnis bulvių der
lius, negu kitais metais. Tas 
jau paveikė ir į rinkas, nes 
dabar bulvių centneris jau 

i 2 litai.

.BUVO SUŽYDĘ MEDŽIAI
) Raitininkai, Merkinės vi. 
: Spalių mėnesio paskutinė
mis dienomis šiame kaime 
sužydo daug bezų ir viena 
obelis. Žmonės stebėjosi, 
kad tokiu vėlyvu rudens lai
ku gali medžiai žydėti.

PADAUGĖJO BEDARBIŲ.

Šiomis dienomis Kauno 
darbo biržoje jau įregist
ruota bedarbių 800 vyrų ir 

j 180 moterų. Dabar Kauno 
į biržoje įregistruota viso 
•daugiau 1000 vyrų ir apie 
300 moterų.

DIDELIS GAISRAS KRE
TINGOJE IR DARBĖ

NUOSE.
Spalių 25 d. Kretingoje 

kilo gaisras. Buvo didelis 
vėjas. Kad apsaugot miestą 
nuo ugnies išsiplėtimo, bu
vo pakviesta Klaipėdos gai
srininkų komanda. Po dide
lių darbų gaisras pavyko 
likviduoti. Sudegė 3 namai. 
Tuo pačiu metu kilo gaisras 
Darbėnuose, kur ugnis ap
ėmė parapijos bažnyčią. 
Nore bažnyčia buvo mūrinė, 
tik su priemaiša medžio, bet 
sudegė iki pamatų. Visi 
bažnytiniai daiktai sudegė. 
Gaisro priežastys tiriamos.

STAIGUS UŽPUOLIMAS.
Spalių 16 d. 19 vai. Šakių 

mieste į Mozesono urmo 
prekybos krautuvę įėjo jau
nas nepažįstamas vyriškis, 
išsitraukė revolveri ir įsakė 
pardavėjui pasitraukti nuo 
stalčiaus, o pats atsidarė 
stalčių manydamas, kad ja
me rasiąs pinigų. Laimė, pi
nigai jau buvo išimti. Nieko 
neradęs, išeidamas liepė 
pardavėjui užsidaryti duris 
ir nepažįstamasis dingo.

-

UŽ PRAŽUDYTĄ PRIVA
TINI TURTĄ ATSAKYS 

IŽDAS.

Ligi šiol pasitaikydavo, 
kad vyriausybės įsakymu 
arba įstatymų reikalavimu 
pavestas valstybės tarnau
tojams saugoti privačių as
menų turtas kartais dingda
vo. Dėl tuo budu atsiradu-

Nuodai Kure Šeimy
nos Laimę.

Spalių 30 d. apeliaciniai . 
rūmai sprendė trijų jaunu81^ nuostolių atlyginimo 
biržėnų bylą. Turinys toks: kartais susidarydavo neaiš- 
Vilius Gužauskas mylėjosi kūmų, nes nebuvo nustaty- 
su Jule Kregždaite ir norėjo k*3 nuostolius turi atly- 
tuoktis, bet per mažas Kreg-į^V ;.ar. tarnautojas, 
ždaitės turtas: apie 9 ha že-lku™ zmioje turtas buvo 
mės, o 4 įpėdiniai. Nutarė ,a.r valstybes iždas,
sumažinti įpėdinių skaičių.; ^aJar tokie neaiškumai jau 

! Gužauskas nupirko aršeni-! nebepasikartos. Vyriausias 
•ko, o Julė pakvietė vyres
niąją seserį, iškepė sūrio su 

I aršeniku ir vaišino. Jaunes
nįjį brolį Martyną įkalbėjo 
padėt, sako, tau nupirksim 
naują rūbų eilutę, vaišinsim 
ir galėsi gerai gyventi. Buvo 
dar vienas mažas broliukas, 
su kuriuo manė irgi kažką 
padaryti.

į Vyr. sesuo suriu su arše
niku vaišinos, bet išliko gy
va.

Tribunolas išaiškino, kad 
už privačių asmenų turtą į- 
statymų reikalavimu paima 
saugoti valstybės tarnauto
jas, yra atsakomingas vals
tybės iždas.

PONAS GIRTAS, O ŠUO 
BLAIVAS.

“Lietuvos Žiniose” ran
dam šitokį kuriozą apie vie
ną Kauno poną: prie Bazi
likos ant šaligatvio atsigulė 

Panevėžio apygardos tei- vi®1}35, girtas pilietis. Atsi-
gulė ir negalėjo atsikelti. 
Šalia girto pono tupėjo di
delis‘šuo. Atėjo policinin
kas vežimu vedinas girto 
paimti. Policininkas ragina 
girtą keltis, bet tas nei krust. 
Tada buvo mėginama girtą 
kelti, bet vos rankas svetimi 
prie gulinčio kiša, tuoj puo
la šuo ir neleidžia savo po
no užkabinti. Daug teko 
darbuotis, kol šuo buvo nu
vytas ir girtas ponas nuga
bentas nuo šaligatvio.

ŪKININKAS PO 10 DIE
NŲ BUVO RASTAS ŠU

LINY PRIGĖRĘS.

Ūkininkas Rugys, Ketur 
naujienų kaimo, Bublelių 
vals. spalių 8 d. išėjo iš na
mų ir buvo atrastas tik 18 d. 
ūkininko Mačioko šuliny, 
šelvininkiškių kaime, pri
gėręs.

Gydytojo buvo pripažin
tas psichiniai nesveikas. Ru
gys turėjęs skolų ir pažira- 
vęs dar kitiems.

BEDARBIŲ SKAIČIUS
ŠIAULIUOSE DIDĖJA.

Pasibaigus darbams lau
kuose ir besibaigiant staty
bos sezonui, be darbo palie
ka vis didesnis skaičius 
žmonių. Miesto savivaldy
bei teks didelis rūpestis ras
ti visiems bedarbiams dar
bo.

“KELEIVIO"
SPAUSTUVE

Viena ii didžiausių lietn vilkų spaustuvių 
Amerikoj so naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymiaa. 

SPAUZDINA:

KNYGA8,
KONSTITUCIJAS,
PROGRAMUS,
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

Reiškia, spausdiname visokius spausdlnius 
nuo didžiausios knygos iki mešiiiaeio tikis** 

Darbų atliekame
GRAŽIAI. PIGIAI ir GREITAI.

223
daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 
didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų

uot viešuose susirinkimuose.

Ypatingai pigiai ir gražiai 
gystšms Konstitucijas ir šiaip visokius jų 
reikalams spaasfinfos. Todėl se visokiais 

idealais knlpkitSs j "KELEIVIO" 
o visados gausit teisinga ir gera 

patarnavime.

KELEIVIS

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje 7™ trijų rųHų eilės: 
TAUTNKOS, SEIMINIšKOS IR DARBININKIAKOS.

Tai graHa—la ir tortinjpansia eilių knyga Hetnvfų 
KAINA TIK ll.H.

Audimo apdarais $1.2S.
Knyga, 
i tvriaasta

So. Boston, Mass.

turėta papuošti save knygynų 
rkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigas geriąs 
šerio" Popierinius galima siųsti tiesiog papra* 

bet reikia aiškiai užrašyt tavu ir "Keleivio” ad- 
prilipint až 2c. marke.

“KELEIVIS*
283 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

stain

L-

KELEIVIS, SO. BOSTON

SUVALKIJA MAŽAI 
UŽAUGINO ŽĄSŲ. 

Kadangi pernai rudenį
buvo sunkumų su žąsimis ii 
jas ūkininkai pardavė ne
aukštomis kainomis, tai Su
valkijos ūkininkai, kurie y- 
pač augindavo daug žąsų, 
šįmet jų augino labai ne
daug.

Dabar, rudens metu, va
žiuojant per Suvalkijos ly
gumas, tik retai kur pama
tysi laukuose didesnį būrį 
žąsų. Jei kuris ūkininkas jų 
ir augino, tai daugiausia sa
vo reikalams. Tuo budu 
stambiausias žąsų auginto
jas — Suvalkija — šįmet 
pardavimui žąsų, atrodo, 
nedaug teturės.

SUČIUPO UODEGU 
PIAUSTYTOJĄ.

Nevočiai, Šilalės valse, šį 
rudenį čia buvo pasireiškęs 
smarkus arklių uodegų piau- 
stymas. Pjaustydavo ne tik 
ganiavoje paliktų arklių, 
bet kai kur ir į tvartus pra
dėjo lįsti. Šiomis dienomis 
pavyko sučiupti Skaudvilės 
mieste, turguje beplaunant 
arklio uodegą Nevočių kai
mo “kavalierių” Evaldą 
Neimontą. Manoma, kad jis 
ir apielinkėje pjaustydavo 
arkliams uodegas.

DIDELĖ GAISRO NE
LAIMĖ VILNIJOJ.

Viename Vilniaus apskri
ties kaime kilo gaisras trio- 
boje, kur 13 ūkininkų ap- 
dirbinėjo kanapes. Lieps
nos atkirto moterims kelią 
prie išėjimo, todėl, nežiū
rint greit suteiktos pagel- 
bos, dvi moteiys sudegė, o 
likusios labai pavojingai 
apdegė.

P1AUSTO ARKLIAMS 
UODEGAS.

Dusetos. Šiomis dienomis 
viena nakčia nežinomi pik
tadariai penkių kaimų apy
linkėje (Zabičiunų, Vėlai- 
kių, Garmuliškio, Bikunų, 
Vasaknų) nupiaustė net 
septynioms dešimtims ark
lių uodegas. Kai kuriems 
arkliams net stimbai sužeis
ti. Piktadariai nesusekti.

PINIGU SIUNTIMAS
Per

A. F. SWEETR0S AGENTŪRĄ
NUSIUNČIAME PINIGUS I VISUS 

PASAULIO KRAŠTUS.

Ypatingai gerai pataraaujam į 
LIETUVĄ ir SOVIETŲ RUSIJĄ

Siunčiame Kabeliu. Laivakortės ant visų Linijų.

A. F. SWEETRA
135 NEWBURY ST., LAWRENCE. MASS.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

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 šią dienų MOKSLINI bei KULTURINĮ 
PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinka
mą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus 
informuoja, bet ir pats kartu eitą su tuo progre
su, už jį kovotų ir jį ugdytą.

Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių 
apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuo
sius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pa
stangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNA
LAS KULTŪRA.

KULTŪRA yra populiarus Mokslo, Visuomenės ir 
Literatūros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruo
tas, išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS, norįs pažinti naująją lietuvių li
teratūrą, neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, 
kaip KULTŪRA.

KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia 
laisvą mintį ir kovoja su reakcija.

KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos gyveni- 
mą, todėl tikrai kultūringas Amerikos lietuvis, ne
gali apseiti be KULTŪROS žurnalo. Kaina Kul
tūros žurnalo labai prieinama:

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 

KULTŪROS ŽURNALAS 
Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI LRhuaaia.

APSIMETĖ POLICMANU 
i IR “KONFISKAVO” 2

BONKAS DEGTINĖS.

Aną dieną Kaimo apy
gardos teisme buvo spren
džiama vieno piliečio byla, 
kaltinamo tuo, kad pernai 
jis pasivadinęs kriminalinės 
policijos valdininku Alek
sote vienoje parduotuvėje 
darė neva kratą, paėmė po
rą bonkų degtinės, surašė 
neva protokolą, o ryto me
tą, paėmęs 2 litu kyšio “pro
tokolą” sunaikino.

Nors tikroji policija daž
nai taip padaro, bet kadan
gi šitas vyras nebuvo tikras 
policininkas, tai teismas pa
skyrė jam 6 mėnesius kalė
jimo už kratų darymą.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Brooklyno Tautininkui.—
Tamstos straipsnis apie 
SLA. nominacijas tilps se
kančiame “Keleivio” nume
ry-

T. Kučinskui. — “Kelei
vis” mielu noru sutinka pa
tarnauti laisvamanių reika
lams ir duoti jų raštams vie
tos. Turime ilgesnį Jūsų 
straipsnį, bet da nespėjome 
jį peržiūrėti. Prašytume ra
šyti visais klausimais kuo 
trumpiau, tuomet raštai 
greičiau tilps ir daugiau iš 
jų bus naudos, nes ilgų raš
tų žmonės nenori skaityt.

Z. Miliui. — Paskutinio 
rašinio negalėjome sunau
doti.

K. Statkevičiui. — Mai
kio tėvas taria nuoširdų 
ačiū, kad jo neužmiršot.

Rytiečiui. — Labai ačiū 
už žinias.

Juozui Ambrazaičiui. —
Iškarpas gavome ir, kiek 
bus galima, sunaudosime. 
Labai ačiū už prisiuntimą.

J. Briedžiui. — Ačiū už 
už laišką ir pinigus.

Vilimui Kasperui. — Pi
nigus ir linkėjimus gavome. 
Ačiū už viską.

LIETUVOJ RASTI DU DIDELI LOBIAI.
Apie užkastus lobius įvai

riose Lietuvos vietose yra; 
daug gražių pasakojimų.) 
Bet pasirodo, kad tie pasa
kojimai nėra prasimanyti.) 
Metai iš metų pasitaiko,, 
kad darbininkai bedirbda
mi laukuose, užtinka užkas
tų pinigų. Beveik visi tokie 
laukuose randami lobiai tu
ri reikšmės mokslui. Iš pini
gų galima nuspėti su kuo 
senovėje palaikyta musų 
protėvių santykiai ir tt.

Šiais metais, lobių Lietu
voje rasti taip pat pasitai
kė. Pirmasis didelis lobis 
buvo užtiktas spalių 8 die
ną ant Nemuno kranto ties 
Balbieriškiu. Čia nuo senų 
laikų buvo imamas žvyras 
keliams taisyti. Ėmė žvyro 
ir Balbieriškio gyventojas 
Karpavičius. Bekasdamas 
žemę, jis pastebėjo kyšantį 
iš jos puodą. Paėmęs jį nu
stebo. Iš puodo išbiro krūva 
pinigų. Daugumas tų pinigų 
turi parašus: “Karol II. D. 
G. Hisp. Et. India Rex 
1668.” Iš to sprendžiama, 
kad jie yra ispaniški. Spren
dimą patvirtina ir aiškiai 
įžiūrimas vienoje pusėje se
nosios Ispanijos valstybinis 
ženklas. Dalis rastų pinigų 
yra sidabriniai ir dalis va
riniai.

Iš kur čia atsirado ispa
niškų pinigų puodas, pasa
kyti sunku. Vietos gyvento
jai kalba, kad apylinkėje 
be ispaniškų pinigų, dažnai 
randama dar austriškų ir 
franeuziškų, bet pavieniui, 
o ne dideliais kiekiais. Spė
jama, kad visi tie pinigai 
bus išmėtyti Napoleono ar
mijos karių, kurie 1812 m. 
traukė kariauti į Rusiją. 
Tuo pačiu budu Nemuno 
pakrantėje yra atsiradęs gal 
ir Karpavičiaus rastasis lo
bis, nes Napoleono armijoje 
buvo daug ir ispanų.

Antras gana gausus lobis 
surastas spalių 17 dieną 
Kurtavėnų dvaro laukuose. 
Darbininkai, ardami lauką, 
išarė molinį, bonkos pavy- 
dalo, indą. Pabandę pakel

ti — nustebo. Indas pasiro
dė gana sunkus. Trinktelė
ję indą akmenimi, dar la
biau nustebo, nes iš jo pabi
ro šimtai nedidelių sidabri
nių monetų. Apžiurėjus jas, 
pastebėtas kai kuriose pa
rašas “Re Joon” ir 1600 m. 
data.

Be šių stambių lobių, bu
vo rasta šįmet visa eilė ir 
mažesnių, bei pavienių mo
netų. Tie lobiai ir visos ki
tos monetos teko valstybės 
archeologijos komisijai, ku
ri rūpinasi Lietuvos senovės 
tyrimu ir senovės pamink
lų apsauga. Tsb.

PRASTI KELIAI.
Stačiūnai, Šiaulių apskr. 

Narušaičių seniūnija yra il
ga ir siaura. Per ją netoli 
nuo kaimų eina vieškelis, 
bet privažiavus tuo vieške
liu iki Tilių kaimo, jis pasi
baigia. Lieka tik prastas ne
išbrendamas kelelis, kurio 
niekas netaiso. Jį pataisius, 
butų visiems tos seniūnijos 
gyventojams labai patogu 
susisiekti su valsčium. Rei
kėtų pasirūpinti viršaičiui 
sutvarkyti kelią.

mwj EkskyjuA

I LIETUVA

IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO 
SEKANČIU LAIVU:

Gripsholm..........Gruodžio 7
ŽEMOS EKSKURSIJOMS 
LAIVAKORČIŲ KAINOS.

Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja 
1934 m. statytas modemiškas laivas 
“MARIEHOLM”. Platesnes informa
cijas teikia ir parduoda laivakortes 
visi švedų Amerikos Linijos skyriai, 
taipgi visi autorizuoti laivakorčių 
agentai.

Swedish American Line
10 State Street, BOSTON, MASS. 
21 State Street, Nevr Verk, N. T.
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Vietines Žinios
sarkis sumušė wins-

TONĄ.
Eme pusę valandos atgai- į 
vinti nutrenktą juodveidį.

Pereitos pčtnyčios vaka
re Boston Garden patalpo
je, kur sutelpa apie 15,000 
žmonių, buvo Šarkio “fai
las” su “nežinomu kumšti
ninku.” Pasirodė, kad tas 
“nežinomasis” buvo juod- 
veidis Eddie Winston iš 
Hartfordo.

Buvo kelios poros ir kitų 
kumštininkų, tarp jų ir lie
tuvis Uždavinis, kuris mu-' 
sėsi su vienu airiu. Airys 
laimėjo “nokautu.”

Bet visi šitie kumštininkai 
buyo dėl dekoracijos. Pub
lika nedaug jais domėjosi. 
Visi laukė Šarkio. Kai jis 
pasirodė, suužė delnų ploji
mas ir šauksmai. Tečiau ne
ilgai tas entuziazmas tvėrė, 
nes neilgai Šarkis kumščia- 
vosi. Kaip tik susitiko su sa
vo oponentu, neišėjo turbut 
nei minutė, ir, juodveidis 
krito. Iš pradžių jis puolė 
Šarkį labai atkakliai ir pa
taikė jam keliatą smarkių 
smūgių. Lyg ir išrodė, kad 
Šarkis neatsilaikys. Tačiau 
kaip tik smarkiau susirėmė 
ir kumščios pradėjo dirbti 
tankiau, juodveidis susvy
ravo ir susmuko. Susmukęs 
jis apsivertė . porą kartų ir 
išsitiesė. Nesinorėjo tikėti, 

jis ištikrujų nutrenktas, 
kad tai tik apsimeti- 

ma& Bet referentas išskai
tė '“dešimtį,” o jo juodvei
dis nesikelia. Pradėta jį ju
dinti, bet jis nejuda. Aten- 
dantai nuvilko jį į kampą, 
bando pasodinti kėdėn, bet 
jis virsta žemėn. Pasirodo, 
kad jis visai be žado. Refe
rentas paskelbė Šarkį lai- 
mėtoju. Publikoj kįla triuk
šmas. Vieni velkasi apsiaus
tus ir mano eiti jau namo, 
bet didžiuma stovi vietose ir 
ūžia, kad nematė gana 
“ąhow.” Pasigirsta balsai: 
“Atiduokit mums pinigus!”

Šarkis sėdi savo kampe 
ir, matyt, nesmagiai jaučia
si. Tarp virvių pradeda bė
gioti tvarkos vedėjai. Ma
tyt, jie tariasi, kas daryt. 
Galų gale garsiakalbis pa
skelbė, kad Šarkis atsisako 
nuo pirmo laimėjimo ir su
tinka kumščiuotis iš naujo, 
jeigu jo oponentas sutiks.

Juodveidis tuo tarpu buvo 
jau atgaivintas ir sutiko iš 
naujo muštis, tik nori dau
giau laiko atsikvėpti.

Už kokio pusvalandžio 
Šarkis vėl mušasi su juod- 
veidžiu. Juodveidis silpnas 
ir aiškiai galima matyt, kad 
Šarkis tik “dėl svieto akių” 
jį bado minkštom savo pirš
tinėm, kad ilgiau pratęsus 
neva muštynes. Taip pasi
baigė nirmas “raundas.” 
Antram “raunde” Šarkis 
vėl smogė juodveidžiui, ir 
tas išsitiesė antru kartu. Re
ferentas vėl paskelbė Šarkį 
laimėtoju ir vakarą užbaig
tu.

Dabar publika pradėjo 
skirstytis ramiau, bet vis
tiek daugelis murmėjo, kad 
negana už savo pinigus ma
tė “good time.” Žmonių bu
vo 12,000.

Lietuvių Metodistų Žinyčia 
minėjo 10 metų sukaktį.
Šiomis dienomis sukako 

jau 10 metų, kaip South Bo 
stone įsikūrė Lietuvių Meto
distų Žinyčia. Iš pradžių ji 
turėjo nedaug rėmėjų ir jos 
darbas buvo sunkus. Bet 
kas sykis prie jos dėjosi vis 
daugiau ir daugiau lietuvių, 
kurie yra nepatenkinti Ro
mos katalikų bažnyčios vi
duramžiška dvasia ir dikta 
toriška tvarka. Per tą neil 
gą laikotarpį žinyčia tiek 
išaugo ir sustiprėjo, kad 
šiandien turi jau pasistačiu 
si puikų mūrinį namą, kur 
atliekamos pamaldos ir kur 
yra graži salė pasižmonėji- 
mui.

Taigi šitam savo dešimt 
mečiui, pereitą nedėldienį 
Žinyčia suruošė gražų va
karėlį. Buinių orkestrą su 
grojo keliatą gražių gabalė
lių muzikos, o mažų vaiku
čių choras, p-lei Vaigaus- 
kaitei vadovaujant, neblo
gai sudainavo keliatą dai 
nelių. Jaunas Longinas Bui 
nis puikiai pagriežė solo 
ant smuiko, o p. V. Minkie
nė talentingai paskambino 
solo ant piano. Publika iš
šaukė ją antru kartu.

Buvo taip pat ir kalbų. 
Michelsonas ragino lietu
vius remti savo pažangias 
organizacijas ir daboti jas 
nuo reakcinių gaivalų įsiga
lėjimo, ypač neįsileisti į 
valdybas fašistinio plauko

žmonių. Suglaudus, jo kai-! 
bos turinys buvo toks: “A-Į 
menkoje neturi būt vietos 
fašizmui!” Lietuviško radio 
pusvalandžio vedėjas p. 
Minkus apibudino Žinyčios 
kulturinį darbą lietuvių 
naudai ir linkėjo jai susi-! 
laukti iš to gražių vaisių? 
Ant pat galo kalbėjo pats 
min. Kubilius. Nušvietęs; 
savo ir savo rėmėjų darbuo
tę per 10 metų, jisai pažy
mėjo, kad jokia kita lietu
vių įstaiga nėra davusi lie
tuviams tiek paramos, kiek 
davė Žinyčia. Depresijos 
laikotarpiu per jo ofisą bu-, 
vę pagelbėta 3.661 lietuviui? 
Jo išrūpinta lietuviams pa
šalpa, matuojant ją pini
gais, siekianti $165,340 ver
tės.

Vakarienė irgi buvo pa
ruošta gerai. Ten buvę*.

Roosevelto sūnūs areštuota*
—jis apšaudė policiją.

Pereitą sąvaitę Cam
bridge’aus policija areštavo 
Gomeliu V. Roosevelto, bu
vusio prezidento Tado Roo
sevelto anūką, kuris lanko 
čia Technologijos Institutą. 
Su juo buvo suimtas ir kitas 
studentas, Peter DeFlorez. 
Jiedu atsisėdę prie lango 
šaudė iš oru šaująmo pišta
lieto “BB” šmotais į važiuo
jančius automobilius. Auto
mobilistai pasiskundė poli
cijai. Tuomet policijos auto
mobilius nuvažiavo ton vie
ton ir sustojo. Jauni studen
tai pradėjo pipirint ir šitą 
automobilių, turbut many
dami, kad jame kokie mei
lužiai myluojasi. Bet iš au
tomobiliaus išlipo du polic 
manai ir nuėję tiesiai į tą 
kambarį, iš kurio buvo šau
doma, ir tenai suėmė abudu 
šauliu. Kiekvienas buvo 
pastatytas po $500 kaucija.

Rado ant kelio nušautą 
žmogų.

Pereita sąvaitę Mattapa- 
ne buvo rastas ant kelio, 
tarp miško, jauno vyro la
vonas. Apžiurėjus pasirodė, 
kad jo nugaron yra suvaryti 
3 šūviai. Policija nustatė, 
kad nušautasai vadinosi 
Frederick J. Thomas, 23 m. 
amžiaus, gyvenęs South 
Ende. Policija sako, kad jis 
buvo žinomas kaip smulkus 

.raketierius ir ji mano, kad 
j jį bus nušovę jo ęaties sėb
rai. Jis buvęs nušautas kur 
kitur, bet atvežtas į miškuo
tą vietą ir tenai išmestas ant 
kelio.

RADIO PROGRAMA.
Ateinantį nedėldienį, 1 

gruodžio dieną, Bostono lie
tuvių radio programa bus 
tokia:

1. Gros Prano Kriaučiūno 
orkestrą iš So. Bostono.

2. P-lės Grybaitė ir Karo- 
liutė iš \orwoodo padai
nuos kelis duetus.

3. Andriejus Grigunas iš 
Norwoodo pagrieš ant ar
monikos.

4. Dialogas—“Jonas Smi
ltis Keliauna Namon”—su
los J. Pakarklis ir J. Gry
bas iš Norwoodo.

Pradžia 9:30 vai. ryto. 
Klausytina ant 830 kilocik- 
lių.

Cambridge’au* majora* 
įkundžia savo oponentą.

Išrinktas Cambridge’aus 
majoras Lynch apskundė 
pralaimėjusį savo priešinin
ką Lyonsą ir jo agentą Ma- 
honey už šmeižimą per rin
kimų kampaniją. Majoras 
sako, kad Lynch apšmeižęs 
jį per radio, o Lyncho va
jaus vedėjas Mahoney at
spausdinęs tą radio kalbą 
plakatuose ir tuos plakatus 
platinęs tarp balsuotojų. 
Majoras reikalauja iš savo 
šmeižikų $10,000 atlygini
mo.

Teismas pasmerkė Katro- 
Lek’o išradėją.

Federalis apygardos teis
mas Bostone pasmerkė len
kų “daktarą” Wojtaszynskį 
už pardavinėjimą jo paties 
išrasto vaisto “Katro-Lek.” 
Teismas įžiūrėjo tame biz-| 
ny visuomenės apgaudinė
jimą, nes Wojtaszynskisj 
skelbdavo per radio ir rašy
davo ant savo bonkų, kad 
tas jo “Katro-Lek” esąs ge- 
riausis vaistas visoms vidu
rių ligoms. Nors Wojta- 
szynskis pristatė daug savo! 
tautiečių, kurie liudijo, kadi 
jie tą vaistą vartodami išsi
gydė nuo visų ligų, o viena] 
“ciocia” net tvirtino, kad iš] 
45 metų senės ji pasidariusi 
“16 metų mergaite,” tačiau 
teismas toms pasakoms ne-1 
patikėjo ir išradėją pripaži
no kaltu.

DORCHESTERY Išsirandavoja 5 
kambariai, šiltas vanduo, maudynė,1 
piazai, vieta pastatymui mašinos. 
Randa tik >19.00 mėnesiui.

I Lyunville Terraee.

APDRAUSKIT PAS MUS.
Sutaupysite 23 nuošii 

Apdraudžiame namus nuo ugnies
ir krautuvių landus nuo išdaužymo. 

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

Tel. KEN-more 1645.

‘blue coal (RBP1T8)
LIETUVIS GYDYTOJAS

• Valandos: 2-4 ir 8-8 
Nedėliotais ir «-T-*ndita«iR 

mm 1* iki U ryto.
278 HARVARD STREKT 

kamp. lamu st. arti Central ukv, 
CAMBRIDGE. MASS.

Tdafeoaa 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuc 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAWRENCE. MAS8.

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

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

TAISOME, MAINOME LAIKRO
DŽIUS IR ŽIEDUS.

PERDIRBAME M SENŲ LAIKRODŽIŲ IR ŽIEDŲ I NAUJUS. 
VISKĄ GVARĄNTUOJAME SULYG SUTARTIES,

Parduoda mg visokių Kompanijų Radios ir Lietuviškus Rekordu*.

Roland Ketvirtis & Co.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Telefonu: SOU-lh Boston 4649.

Ofiso valan
Nuo 2-4 po pietų,
Nuo 7-9 vakare.

TAIPGI PRISKIRIA AKINIUS. 
Telefonas: SOU-Boston 2712 

534 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

Adv. Šalna paskirtas *var-

Bostono advokatų drau
gija paskyrė adv. Antaną 
O. šalną į komitetą netei
singiems advokatų darbams 
tirti (Committee on Unlaw- 
ful Practice of the Law) 
1935-1936 metams. Iš viso į 
tą komitetą įneina 8 advo
katai.

L St. Liguor Store
kairių

TONIKA, DEGTINĘ, ALŲ Ir VYNĄ 
Visokiose {talpose; Bonkoms, Gar- 
Suos ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir 
užsienio, paairinkinuB didžiausias ir 
{vairiausias. . - „, ..
Pokiliams, Vestuvėm*. Nhaaaaa Vai
šėms ir BuHums. Specialiai kainos
sumažinamos. Pristatėm greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak. 

Pašaukit SOU-tfc Boston 4147
PASStRIGUNĄ

195 L STREET,
SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estete Ot Insurance

414 W. BROADWAT,
SOUTH BOSTON. MASS 

Office Tel. So. Boston 0948. 
Bes. 251 Chestnut Are,
Jamaica Plato. Mass.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

Laidotuvėse.
409 Wind*or Street, 

CAMBRIDGE, MASS.
Tdefeaas Ofiso: TRObridge 7889 

Gyvenime: TRObridge *434

John J. Grigahu
(GRIGALIUM^)

ADVOKATAS
Roem 3, 598 East Braadtrar, 

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

16 Thomas Pprk.
Tel. S. B. 1048.

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

navimų. Adresas:
258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 

Tdefeaas SOUth Boston 4488.
Brocktono ofisą*:

16 Intervale Street,
JMSMMMMMSMOSSnMOSOOOOOOOOOOOOOOOOOeOOOOOeOGOOi

Politikierius Julius Am- 
sel gavo 6 mėnesius kalėji
mo už tai, kad paėmė iš vie
no vyro $100, žadėdamas 
jam gauti darbą, bet nega
vo.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus 
317 E STREET 

(Kampas Broadway) 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonu: South Boston 2732 
. Namų: Talbot 2474.

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Mee užlaikėme visokių Vaistų ir
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li- 
ęų. Taip-pat visokių žolių, Lapelių 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu- 
siunčiam ir per paštų. Atminkite 
musų adresų.

D. CABIT, (Reg. Aptiekorius) 
100 DORCHESTER STREET

Kampas Broaduay 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
I* TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trekus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir 
Jee Kapočiunas — savininkai. 

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

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

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Laidotuvė

Tel. Brockton 4110
Montello, Mass.

TeL Trohridgo *330.

Dr. Jalui Rep .!•

\dr. j. landžius
SEYMOUR

DR. G. L. KILLORY
60 Scollay Sųaare.

BOSTON Telef. Lafayette 2371
arba Somenet 2044-J 

Specialistas Kraajo, lakatų Ir
Nervų Ligų.

VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. 
Nedaliom, nuo 10 ryt. iki L

TeL So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTI8TA8

VALANDOS: Nuo 9 iki 12
Nuo 2 iki 9 v 

NEDALIOMIS 
iki 1 t. po 

tik

Seredomia iki 12 dba*> 
Ofisas “Keleivio” oaiaa 

381 BROADWAT. tar* C Ir D et, 
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
iš —_— 

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

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

BOSTON, MASS.
TeL Commonwealth 487*.

UETUVYS

OPTOMETRISTAS

Isegzaminuoju 
akinius, kreivas akis 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkami 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, a D. 
447 Broadrray, So.

VĖŽIO LIGAS
(CANCER)

Visokiuose pasireiškimuose gydau. 
Darau Intravenous (plačių gyslų) in- 
čirškimus reikalui esant. Jeigu turite 
krūtyje sukietėjimų, bile kraujo tekė
jimų, spuogus, karpų arba apgamų, 
bile žaizdų ant veido, rankų, ar ant 
kūno, kurių negalite išgydyt. Jeigu 
bandėt Radiumų, X-Ray, turėjot ope
racijų ir vis da esat sergančiu, ateiki

te pas mane tuojaus. 
Patarimas visiems DYKAI.

Valandos: Utar, Ket, Sab. 
nuo 10—12 ryto; nuo 2—5, 
dienų, nuo 7—8 vak. Nedč
liom nuo 10—12 ryte.

DR. J. W..GRADY
SPECIALISTAS

327 Tremont St., Boston.

TaL UadvanRy

Dr. Stuan 
Glodienes-Curry

LIETUVI DENTISTft 
VALANDOS: 9-* Ir

678 Massachusetts Ave^l
(TRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

DR. MARGĖMS
Gydytoja* ir Chirurgą*

gtkmafctob^V^uĮ 

3325 So. Halsted St
CHICAGO, ILL. 

Tel. Boulevard 8483




