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MUSOLINIS ŽADA SKANDYT 
ANGLUOS KARO LAIVYNĄ.

LONDONAS IRGI LAU
KIA BOMBŲ IŠ ORO.

Bet Paryžius įspėja Romą, į 
kad karas su Anglija reiki- i 

tų karą ir su Francuzija. į

Gruodžio 18 dieną Žene-' 
voj susirinks 18-kos valsty-! 
bių atstovai tartis dėl sustip
rinimo vadinamųjų “sank
cijų” prieš Italiją. Prie jau 
uždraustų Italijai reikme
nų, norima pridėti da ir ga
zoliną, kuris reikalingas ka
ro orlaiviams, trokams ir 
kitoms mašinoms varyti. 
Gazolino uždraudimas butų 
skatfdžiausis smūgis Italijai. 
Todėl, pirma negu Ženevoj! 
susirinks minėti Tautų Ly
gos atstovai, Londonas su 
Paryžium nutarė pasiūlyt 
Mussoliniui baigti Afrikos 
karą geruoju. Nors taikos 
sąlygos viešai da nepaskelb
tos, bet sakoma, kad jos 
esančios bevei tos pačios, 
kurios buvo anglų pasiūly
tos rugpiučio mėnesy ir ku
rias Mussolinis tuomet at
metė. Jeigu jis atmes jas ir 
dabar, tuomet seks “sankci
jų” sustiprinimas ir aliejaus 
bei gazolino uždraudimas, 
kuris tikrai Italiją pasmaug
siąs.

J šitą spaudimą iš Tautų 
Lygos pusės, Roma išleido 
grąsinimą, kad jei Tautų 
Lyga uždraustų Italijai alie
jų, tai tas reikštų neišven
giamą pasaulinį karą. Mus
solinis esąs šitą klausimą 
jau svarstęs su savo taryba 
ir jie išdirbę šitokį planą:

1. Jeigu Tautų Lyga įve
da aliejaus sankcijas, Itali
ja tuojau atšaukia savo am
basadorius iš priešų valsty
bių.

2. Italija tuojau išstoja iš 
Tautų Lygos.

3. Italijos oro jėgų “mir
ties batalijonas” tuojau pra
deda bombarduoti Angli
jos karo laivyną Vidurže
mio Juroj.

Tas “mirties batalijo
nas” susidedąs iš 125 lakū
nų, kurie esą prisiekę leistis 
į tikrą mirtį. Jų obalsis esąs 
toks: “Jeigu jau mums rei
kia būtinai mirti, tai mes 
mirsime kovodami, kaip 
didvyriai, o ne kaip žiur
kės.”

Anglai ant to atsako: 
“Bet kodėl jums būtinai rei
kėtų mirti? Paliaukit aky- 
plėšišką karą, ir visi busit 
gyvi-”

Francuzijos premjeras 
Lavalis iš savo pusės įspėjo 
Mussolinį, kad jis nedrįstų 
kėsintis į anglų laivyną, nes 
karas su Anglija reikštų 
taip pat karą ir su Francu
zija ir su visomis kitomis 
valstybėmis, kurios priklau
so prie Tautų Lygos. O jų 
yra 52.

Anglijoj manoma, kad 
aliejaus sankcijos prieš Ita
liją bus tikrai priimtos ir 
:«id todėl galima tikėtis 
desperatiškų žygių iš su
spaustų italų. Šią sąvaitę 
?A>ndone jau pradėta ruoš
kis galimam užpuolimui iš 
oro. Visoj Londono metro
polijoj paskelbtas priešlėk

tuvinės apsaugos organiza- 
į vimas. Visur statomos prieš- 
i lėktuvinės kanuolės ir ruo-( 
šiamos priešdujinės kaukės.' 

■ Taip pat rengiama karo a-1 
viacija su loilkasvaidžiais 
priešui persekiot. Negana 
to, komercinių laivų virši
ninkai svetimuose uostuose 
gavo įsakymą tuojau grįžti 
Anglijon ir stoti karo laivy
no tarnybon. New Yorke 
net 80 White Star linijos 
viršininkų gavo tokius įsa
kymus (White Star linija y- 
ra Anglijos laivų kompani
ja).

Taigi išrodo, kad Anglija 
ištikrujų tikisi karo su Itali
ja.

Graikijoj Paleista
578 Politiniai Ka

liniai.
Sugryžęs sostan Graiki

jos karalius Jurgis visgi pa
skelbė amnestiją, kurios bu
vo iš kalno jau laukiama. 
Jisai paleido iš viso 578 po
litinius kalinius, kurie sėdė
jo už pereito pavasario kru
viną sukilimą. Tarp paliuo- 
suotų yra 438 kariškiai ir 
140 civilių revoliucionierių 
Buvęs sukilimo vadas Veni- 
zelos taipgi amnestuotas. 
Jis buvo pasišalinęs į užsie
nį ir gvveno Pažyžiuje; bet 
dabar jau gali grįžti Graiki- 
įon.

BERLYNE ŽMONĖS NE
RIMAUJA

Vėliausios žinios sako, 
kad dėl maisto stokos Ber
lyno darbininkų tarpe pra
sidėjęs ^markus bruzdėji
mas prieš valdžią, kuri pini
gus leidžia armotoms ir 
nuodingoms dujoms, o žmo
nės neturi duonos. Po Ber
lyną paplito daugybė atsi
šaukimų, kuriuose nurodo
ma, kad Hitlerio tautiškai 
fašistinė valdžia privedė 
Vokietiją prie skurdo ir ba
do. Policija padarė daug 
kratų ir suėmė daug žmo
nių. Tarp suimtų esą nema
ža ir nacių, kurie jau nepa
tenkinti savo “vado” tvar
ka ir platina revoliucinius 
atsišaukimus prieš Hitlerį.

LIGOS NUGALĖSIAN
ČIOS ITALUS.

Jeigu italų nesumuš etio
pai, tai juos išsmaugs Etio
pijos ligos. Taip pasakė at
vykęs dabar į New Yorką 
garsus Austrijos chirurgas 
Dr. Lorenz. Lįsdami Etiopi- 
jon, jis sako, italai nepa
galvojo, kad tenai siaučia 
baisios karštų kraštų ligos, 
drugys ir kruvinoji. Ir todėl 
visos Etiopijos italai nekuo- 
met neužkariausią. Ją užka
riauti reikėtų 5 metų o per 
tokį ilgą laiką ligos iš
smaugs italų armiją.

BERLYNE NUŽUDYTAS 
ŠNIPAS.

Pereitą sąvaitę Berlyne 
valdžios budelis nukirto 
galvą tūlam Albrechtui 
Spiess’ui, kuris išdavęs sve
timai valstybei Hitlerio ka
ro planus.

Amerikos Darbo Fe
deracija Gali Skilti.

Kova Amerikos Darbo 
Federacijos viduje priėjo 
prie to, kad anądien rezig
navo jos viceprezidentas 
John L. Lewis, kuris yra 
angliakasių unijos pirmi
ninkas. Nesutikimas tarp jo 
ir Federacijos prezidento 
Greeno kilo dėl klausimo, 
kaip geriau yra organizuoti 
unijas — pagal darbininkų 
amatus, ar pagal pramonę? 
Greenas ir kiti senoviškos 
orijentacijos šulai Federa
cijoj stoja už amatų unijas, 
o Lewis, didžiausios unijos 
vadas, — už industrinį uni- 
jizmą. Jam pritaria ir siuvė
jų unijos vadai. Jeigu seni 
vadai nenusileis, tai gali
mas daiktas, kad Amerikos 
Darbo Federacija, kuri susi
deda iš atskirų unijų, skils.

Prižadėjo Uždaryti
'Ugnies Kryžių.9

Mes jau buvom “Kelei
vy” rašę, kad Francuzijos 
radikalai-socialistai ir kitos 
kairiųjų grupės parlamente 
pastatė premjerui Lavaliui 
sąlygą: uždaryti fašistinę 
karo veteranų organizaciją 
“Ugnies Kryžių” jeigu jis 
nori gauti parlamento pasi
tikėjimą. Kitaip, jis busiąs 
nuverstas su visa savo val
džia. Lavalis sutiko fašisti
nę organizaciją Francuzi- 
ioj uždaryti, ir oarlamentas 
jam pareiškė pasitikėjimą. 
Dabar lieka tik pažiūrėti, 
kada tai juodašimtiškai 
gaujai bus uždrausta veikti.

NEPAPRASTAS ŽMOG
ŽUDYS.

Anglijoj pereitą sąvaitę 
buvo pasmerktas mirti ka
riškis vardu Mortimer, kuris 
pavogęs automobilių suva
žinėjo mirtinai jauną mote
lį, važiavusią dviračiu. An
glijoj yra mada moterims 
dviračiais važinėtis. O Mor
timer turėjo tokią maniją, 
kad kaip tik pamatė moterį 
dviračiu važiuojant, tuojau 
norėjo užvažiuot ant jos au
tomobilium. Jo tėvas sako, 
kad iškrypęs jo sūnūs dar 
mažas būdamas sykį užsi
gavęs galvą ir nuo to laiko 
pradėjęs keistai elgtis. Jis 
buvęs net beprotnamin už
darytas. Nežiūrint to, jis tu
rės mirti kaip paprastas 
žmogžudys.

UŽPUOLĖ AUTOMOBI
LIŲ SU MOTERIMIS.
Dvi Bostono moterys, 

grįždamos automobilium iš 
New Yorko, netoli Hartfor
do buvo plėšikų užpultos. 
Plėšikai sekė jas savo auto
mobilium nekurį laiką, pas
kui užvažiavo už akių ir pri
vertė jas sustot. Kai sustojo, 
banditai jas apkraustė, at
imdami visus pinigus, laik 
rodėlius ir kitokius vertin 
gesnius daiktus.

MIRĖ LATVIŲ GAMTOS 
TYRINĖTOJAS.

Ryga. Lapkričio 14 d. ry
tą mirė žinomas latvių gam 
tos tyrinėtojas prof. Kupfe- 
ris, eidamas 63 metus am 
žiaus. Jis buvo žinomas Bal
tijos valstybių augalų tyri- 

j neto jas.

Kinijoj Gali Kilt Ka
ras Su Japonais.
Paskutinėmis dienomis 

japonai prikalbino ar pa
pirko kai kuriuos kiniečių 
viršininkus Kinijos šiaurėj, 
kad jie atsimestų nuo Kan
kino naciona’istų valdžios 
ir apskelbtų šiaurės Kinijos 
autonomiją. Į tą autonomi
nę valstybę manoma paimti 
penkias ar šešias šiaurės Ki
nijos provincijas su apie 
90,000,000 gyventojų. Ir kai 
kurių provincijų vadai jau 
pradėjo japonų planą vy
kinti. Tuo pačiu laiku i šiau
rės Kiniją pradėjo marmėti 
ir ginkluotų japonų būriai 
Tientsino mieste japonų mi- 
litaristai pereitą sąvaitę jau 
užėmė kiniečių aviacijos 
lauką ir visas pagrindines 
gelžkelių linijas. Japonų 
kareiviams jau siunčiami 
traukiniai su amuniciia ir 
sunkesniais ginklais. Iš visa 
ko aišku, kad po “autono
mijos” priedanga Japonija 
nori paimti apie trečdali Ki
nijos, kartu ir buvusią Se
nosios Kinijos sostinę Peki
ną, kuri dabar vadinasi Pei- 
pinu.

Vėliausios žinios sako, 
kad dėl šitų įvykių galįs kil
ti karas tarp Kinijos ir Ja
ponijos. Kiniečių kariuome
nės vadas Cian Kai-šekas 
iau buvo susišaukęs pietų 
Kinijos vadus ir stengėsi 
užtikrinti sau jų paramą, 
ieigu tektų muštis su japo
nais. Be to, kiniečių komu
nistų vadai išleido praneši
mą, kad jų raudonoji armi
ja taipgi stos nacionalinei 
valdžiai į pagalbą, jeigu ši 
pradėtų karą su japonais.

ORLAIVIO KATASTRO
FA MASKVOJ.

Pereitą subatą Maskvos 
priemiesty nukrito naujas 
lėktuvas su 6 žmonėmis. Vi
si užsimušė. Lėktuvas buvo 
da naujas, pastatytas 12-kai 
žmonių, ir tik pirmu kartu 
buvo bandomas, kaip atsiti
ko nelaimė. Iššokti su para
šiutais nebuvę kada, nes 
lėktuvas lėkęs neaukštai.

LENKŲ POLICIJA NUŠO
VĖ 4 SAVO PATRIOTUS.

Telegramos iš Varšuvos 
sako, kad Odrzywolo mies
tely “tautiškai nusiteikę” j “Thanksgiving Day,”
’enkai pradėjo mušti žydus; vių Dūdų šeimynoj čia įvy 
r ardyti jų krautuves. Kai ko šiurpulinga tragedija, 
pašaukta policija norėjo Valgant ar jau pavalgius 
•iaušininkus išvaikyti ir iš- piety, tarp Mykolo Dūdos ir 
Šovė kelis kartus į orą, tai!j0 žmonos Katrės kilo gin- 
riaušininkai pradėjo šaudyt čas dėl menko klausimo: 
'• ją» sakydami, kad ji esanti j leist savo vaikus į vestuves, 
šydų papirkta. Tada polici-ar neleist? Vaikai jaune 
ja šovusi tiesiai į mimą ir 4'maži; duktė 16 metų am- 
riaušininkai kritę užmušti. - -

atšalus. Jis pradėjo žmoną 
Durtint ir šaukti ją vardu.
Bet atsakymo jau nebuvo.
Jis šoko į pentrę ir tenai ra
do dar likusių nuodų. Susi-
pylęs juos i stiklą, jis išbai- įįįjįį kaJįniaį. Jie užmuši 
gė juos. Neužilgo pribuvo kalėjimo kieme valdžios 
policijos ambulansas. Du- troko vežiką ir susėdę į je 
dienė buvo jau senai nebe- troką leidosi per kalėjime 
gyva, bet Dūda dar gyvas. vartus j iauką. vienas j.

___________ ___________ Policijos inspektorius tuoj įuoj buvo nušautas. Du kit
MAINE ATIDARYTA o tėvas—ne. Vaikai išėjo. įmaišė muštardos su van- buvo pašauti ir suimti vė 

BRIEDŽIŲ MEDŽIOKLĖ. Tuomet ginčas tarp tėvo ir deniu if liepė jam išgerti, jjau> 0 likusieji du buvo su 
, Per 3 pereitos sąvaitės motinos da daugiau paast-'kad sukėlus vėmimą. Tas įmd sveiki. Bėgimas įvykę 
dienas, kętvergą, pėtnyčią rėjo. Galų gale motina tiek pagelbėjo. Paskui Dūda bu- 9 valandą iš ryto, kuome 
ir subatą, Maine o valstijoj susijaudino, kad nuėjo į vo nugabentas ligoninėn ir vežikas atvežė Uoką maiste' 
buvo atidaryta briedžių me- pentrę, prisipylė į stiklą tenai jo vidurius galutinai kaliniams.
džioklė, kuri per 7 metus nuodų ir išgėrė. Paskui ji išvalė.
buvo uždrausta. Apie 1,000 atsigulė savo lovon užsiklo- 
medžiotojų leidosi “ant jo ir ušsimerkė. Dūda vis 
briedžių.” Pirmutinę dieną dar vaikščiojo po kamba- 
buvo užmušti apie 25 buliai, rius bumbėdamas, bet mo-

NULINČIAVO DU JUO
DUKU.

Texas valstijoj, Colum- 
Didžiausį buliu nuvertė far- teris jau nieko daugiau ne- bos miestely, baltveidžių 
merys Cunningham iš Li- sakė. Vėliau parėjo iš vestu- minia įsilaužė kalėjiman ir 
berty. Jo briedis turėjo 8 vių vaikai. Paklausus mer- naėmus du juoduku nulin- 
”agų šakas ir svėrė 900 sva- gaitei, “kur yra mama?” tė- čiavo juos. Juodukai buvo 
*ų, t y. daugiau kaip du bir- vas parodė į miegamąjį kaltinami užmušę baltveidę 
kavų. ' kambarį. Mergaitė nuėjo į merginą.

Naują Zelandiją. 400,000 Etiopų Armija Tuoj 
Pradėsianti Pulti Italus.Pereitą sąvaitę Naujoje 

Zelandijoje buvo visuotini 
rinkimai, kuriuose Darbo 
Partija sumušė visus savo 
oponentus. Galutiniai rinki
mų daviniai parodė, kad 
darbiečiai pravedė parla- i
mentan 52 savo atstovu, tuo lando valstijoj buvo areš- 
tarpu kai koalicinė valdžios! tuotas Persijos ambasado-
oartija tegavo vos tik 20 
vietų. Kitoms partijoms te
ko 8 vietos. Taigi darbiečiai 
laimėjo dusyk daugiau, ne
gu visos kitos partijos sudė
tos į krūvą.

Naująją Zelandiją dabar 
valdys jau darbininkai. Jų 
vadas yra Michael Savage, 
gimęs Australijoj.

PUSĖ JAPONŲ BIUDŽE
TO EINA KARO TIKS

LAMS.
Japonų ministeriu kabi

netas nutarė, kad 46.8 nuo
šimčiai visų valdžios išlaidų 
eitų karo tikslams. Armijai 
paskirta $146,870,000, o lai
vynui — $159,480,000. Tai 
bus didžiausios karo išlai
dos visoj Japonijos istorijoj.

IŠAUKSAS VIS BĖGA 
FRANCUZIJOS.

Per pereitą sąvaitę iš 
Francuzijos buvo išgabenta 
užsienin $90,000,000 vertės 
aukso. Finansininkai sako, 
kad jeigu aukso bėgimas 
nebus kokiu nors budu su
stabdytas, taį Francuzijoj 
aukso visai neliks.

JAPONAI NUSIUNTĖ
VAISTŲ ETIOPAMS.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad Japonija nusiuntė Tarp
tautiniam Raudonam Kry
žiui Etiopijoj vaistų ir viso
kių chirurgijos reikmenų 
tiek, kad galima bus aprū
pinti 10,000 sužeistų.

Lawrence Lietuvių Šeimynoje 
Didele Tragedija.

Pavalgiu* “Thank»giving” 
pietų, Katrė Dudienė nusi

nuodijo.
Lawrence, Mass. — Lap

kričio 28 dieną, švenčiant 
lietu-

ziaus, o sūnūs—19. Motina 
, stojo užtai, kad jie gali eit, 

išėjo

Persijos Diplomato 
U naras Užgautas.
Šiomis dienomis Mary- Mussolinio fašistam* nesi

seka abiejuose karo fron
tuose.

Karas Etiopijoje eina
žiuojant jam automobilium J™“ 
per Elktono miestelį dideliu f?sistij armija yra P»vereu-
Greitumu noliciia ii sulaikė S1 tenaI 1S pietų’ antra

i® šiaurės. Bet įsiveržus kra-
ni PiT žto gilumon, italams pradė-
žeidčJd stūmė policmaną j° nesiž$k‘? .abiei“ose

šalin. Policmanas tuomet Pie‘;nia(rae P*-'
norėio surakinti iam ran- ratą ^valt« etiopai atsiėmė
vTJLi Valvalo miestą ir nuvarė

d6l nusitvcvG jam uz . •* . * •«< * * —krutinės, o ambasadoriaus pne^ „ Y?* L *
pati pradėjo mušti policma- ?ami H2 atsilyginti, te
na lazda Der ealva Galu lai Pasiunte 9 orlaivius ans
trale Donas ambasadorius Da^an Burr miestelio i- 
v p ,. . v numetė tenai 150 bombų,
buvo surakintas ir nugaben- 1 y1tas policijos nuovadom Tas baugiausia uždegamu. Ta- 

daugiausia jj jzeide ir da- .
bar jis reikalauja, kad val
džia nubaustų tą policmaną.
Bet jeigu Amerikos pilie
čiai turi
tai kodėl koks ten ambasa-
dorėlis turėtų būt
nuo to? „----------------- ciją.”
MEKSIKOJ UŽMUŠTA 30 šiaurės fronto italams dr. 

MAIŠTININKŲ. daugiau nesiseka. Kaip sa-
Meksikos karo departa- ko oficialus Etiopijos pra- 

mentas praneša, kad perei- nešimas, šiaurėj italai yrr. 
tą sąvaitę Jalisco valstijoj nuvaryti jau 60 mylių atgą 
kariuomenė nušovė 30 mai- nuo pirmutinių savo pozici-
štininkų ir jų vadą. Kunigų V1S.^*
suorganizuoti šitie gaivalai Vėliausios žinios įs Addii 
užpuldavo ir žudydavo vie- Ababos sako, kad siaurės 
šujų mokyklų mokytojus. etlopai turj sutraukę

- - ----------i J 400,000 kareivių armiją
SUDEGĖ FARMERYS SU prieš italus ir tuoj pradės 

3 MERGAITĖM. didįjį puolimą. Puolimas 
Texas valstijoj, netoli Be- gali». prasidėti bet kurią 

aumonto miestelio, pereitą naktį, šią sąvaitę. Italų fron- 
sąvaitę pas farmerį Vayoną ^a remiasi Makalės ir 
sprogo gazolinas ir užside- Antalo miestais, kurių tarpe 
gė namas. Sudegė pats far- es^ gerai apsikasę.

Vienas amerikiečių ko
respondentas rašo apie etio
pus taip:

“Kaip vorai pasislėpę 
laukia, kad į jų pinkles įlėk
tų sultinga musė, taip etio
pai pasislėpę tarp kalnų lau
kia, kad į jų spąstus įneitų

motinos kambarį ir tuoj iš- itaJai- 
bėgo virtuvėn klykdama, ti Babar„^a.¥. lta^ai 1 tuos 
kad motina jau nebegyva.' sPętus įlindę, todėl įdo- 
Tuomet ir Dūda puolė į bu^. Pa^et, kas atsi- 
žmonos kambarį. Jis griebė , » kaj ju°s prad^ ata"
už jos rankos. Ji buvo jau kuoh Etiopijos vorai.

KA

rius Ghaffa K. Džialal. Va-

visai nepalietė 
tik uždegė kelioliką narn i 
ir naują katalikų bažnyčia. 

•,, , sunaikino. Bažnyčioje žu v ;
keli0,ika moter«irvaikl-
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KRUVINA KOVA 
LĖJIME.

Šį utaminką, 3 gruodžio, 
iš valstijos kalėjimo Bosto 
ne kėsinosi bėgti 5 krimina

Gruodžio 6 d. Londone at 
sidarys tarptautinė konfe 
rencija kad sustabdžius kar 
laivynų didinimą. Ameriko 
atstovai jau išvyko.

Pereitą nedėldienį Kair. 
mieste, Egipte, vėl kilo riav 
sės. Nacionalistai reikalauju 
1923 metų konstitucijos ai 
statymo.
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OFICIALUS PRANEŠI
MAS APIE PARTIJŲ 

UŽDARYMĄ LIETUVOJ.
Musų skaitytojai jau ži

no, kad tautininkų diktatū
ra uždarė Lietuvoje valstie
čių liaudininkų ir krikščio
nių demokratų partijas. Bet 
įdomu bus išgirsti, kaip tų 
uždarymų aiškina patys 
diktatoriai. Štai “Eltos” 
pranešimas:

“Kaunas. XI. 6. Elta. Vals
tybes saugumo organai paste
bėjo, kad opozicijos partijų: 
Lietuvos valstiečių liaudinin
kų ir Lietuvos krikščionių de
mokratų centro komitetai, pa
sinaudodami paskutiniu metu 
priešvalstybinio elemento kai 
kuriose vietose visuomenės 
rimties drumstimu, savo orga
nizacijų veiklą pradėjo vysty
ti kenksminga valstybei link
me. Todėl vidaus reikalų mi
nisterijos organai pasiūlė 
Kauno miesto ir apskrities ko
mendantui sakytų partijų vei
kimą sustabdyti. Karo komen
dantas, remdamasis ypatingų 
valstybės apsaugos įstatų pa
keitimu, lapkričio 6 d. Lietu
vos krikščionių demokratų ir 
Lietuvos valstiečių liaudinin
kų partijų' veikimą sustabdė 
visam karo stovio metui.

“Nutarimas šiandien, lap
kričio 6 d., pasiųsta Kauno 
miesto policijos vadui paskelb
ti sakytų partijų vadovy
bėms.”

Vėliau išleistas antras 
“Eltos” pranešimas sako, 
kad tokie pat nutarimai 
prieš liaudininkų ir krikš
čionių partijas buvę paskel
bti visų karo komendantų. 
Vadinasi, partijos uždary
tos visoj Lietuvoj.

Bet ar neįdomu, kad val
džia slepia tikruosius fak
tus. “Eltos” pranešime ji sa
ko, kad tos partijos naudo
josi “priešvalstybinio ele
mento visuomenės rimties 
drumstimu” ir vystė savo 
veiklą “kenksminga valsty
bei linkme.” -

Iš to matyti, kad dabarti
nė Lietuvos valdžia gyvena 
visai atsiskyrusi nuo liau
dies ir visai jos nepažįsta. 
Matyt,kad ministeriai su ko
mendantais mano, jog liau
dis nieko nežino ir ją gali
ma mulkinti šitokiomis pa
sakomis.

Bet žmonių neapgausi. 
Jie žino, kad ūkininkų suki
limai nėra “priešvalstybi
nio elemento” darbas, ir jie 
taip pat žino, kad liaudinin
kų ir krikščionių partijos 
buvo uždarytos ne dėl “ken
ksmingos valstybei link
mės,” bet dėl to, kad nuro
dė tautininkų vagystes ir 
pareikalavo sušaukti Seimą.

Tai kokiems gi galams 
tautininkai da skelbia to
kias žioplas pasakas?

MELAS APIE VAITKAUS
“50 CENTŲ” IŠĖJO 

AIKŠTĖN.
Vaitkui išskridus Lietu

von, tautininkai pradėjo 
rėkti, kad jis turėjęs tik “50 
centų kišeniuje.” Čia esanti 
kalta ALTASS valdyba, 
Grigaitis, “Naujienos” ir vi 
si socialistai. Jie surinkę 
skridimui $40,000,o lakūnui 
davę tik 50 centų! Ar tai, 
esą, ne vagystė? Ar tai ne 
skandalas? Šitokias socia
listų suktybes, girdi, turėtų 
ištirti Washingtono valdžia. 
Nes ar gi galima dovanoti, 
kad išlavintas lakūnas, tar
navęs Amerikos armijoj ir 
gavęs leitenanto laipsnį, bu
tų siunčiamas tokion pavo- 
jingon kelionėn su 50 centų 
kišeniuje?

Taip triubijo musų atža- 
gąEeijįąi netiktai savo laik

raščiuose, bet paskelbė tą 
oatį melą ir New Yorko 
dienrašty “Sun,” apdraps- 
zydami purvais lietuvių var
ią amerikiečių visuomenės 
akyse. “Tėvynės” redakto
rius išspausdino tą melą ir 
SLA. organe.

Dabar prašome pasiklau
syti, ką apie tą “50 centų” 
sako pats Vaitkus. Atsisvei
kinant jam Kaune su Lietu
vos spaudos atstovais, jam 
buvo pastatytas klausimas:

“Kaip ten su jūsų skridimu, 
su Altassu, su "Naujienomis?’ 
Sako, jus p. Grigaitis išleidus 
su 50 centų per Atlantą?”

Ir štai Vaitkaus atsaky
mas:

"Tai piktos kalbos. Aš turė
jau apie 100 dolerių. Grigaitis 
puikus žmogus. Kad tokių A- 
merikoje butų daugiau — bu
tų lengviau gyventi. Altass, 
‘Naujienos’ ir p. Grigaitis pa
darė visa, kad skridimas įvyk
tų. šmeižikai, kaip "Dirva,’ vis 
rašė, kad Grigaitis pasipiniga
vo, pasinaudojo, o jie gal ir ne
žino, kad Grigaitis dėl to ir sa
vo namų neteko; "Naujienos’ 
savo pinigų pridėjo. Tik pa- 
skaičiuokit!... kito tekio lėktu
vo įrengimas kainavo 36,000 
dol., o Altass surinko apie 34, 
000. — Aišku, kad Altassui 
buvo sunku ir man liko skolin
gi 500 dol. Bet aš jų nei nerei
kalausiu. Jie padarė visa, ką 
galėjo — sąžiningai ir dorai. 
Aš visomis jėgomis ginsiu Gri
gaitį ir Altassą, — sako F. 
Vaitkus.” — (žiūrėk “Lietu
vos žinių” 255 numery. 7 lap
kričio, 1935 metų.)

Na, tai ką gi dabar pasa
kys ponai tautininkai su sa
vo detektyvu.Pilėnu, kuris 
uostė Vaitkaus kišenius ir 
užuodė tik 50 centų?

VAITKUS APIE SAVO
GRĮŽIMĄ LIETUVON.
Mes jau rašėme “Kelei

vy,” kad Vaitkus parvyko 
Amerikon tik laikinai, ir 
kad vėliau jis žada grįžti 
Lietuvon visai apsigyventi

Dabar skaitome “Lietu
vos Žiniose,” kaip pats Vait
kus apie savo ateities planus 
pasakė išvažiuodamas is 
Kauno. Štai jo paaiškini
mas, kaip jį paduoda Kau
no dienraštis:

“Išvažiuoju ryt (7 lapkri
čio), bet tikiuosi grįžti, jei ne
sutrukdys kokie svarbus rei
kalai. Grįšiu Lietuvon už ko
kių 2—3 mėnesių.”

Kai laikraštininkai pa
prašė Vaitkaus paaiškinti 
apie tai plačiau, jis pridū
ręs:

“Taip. Gavau labai rimtą 
pasiūlymą: likti Lietuvos karo 
aviacijoj majoro laipsny, pul
kininko pareigose. Amerikoj 
turiu medžiagiškai didesnių 
pasiūlymų, bet čia mane trau
kia ir tikriausiai sugrįšiu. No
riu čia dirbti inžinerijos dar
bą.”

Dabar Vaitkus jau Ame
rikoje.

TAUTININKAI PASI
SAMDĖ ŠNIPĄ?

Eina gandai, kad “Vieny
bės” pastogėj susidaręs 
“Sargybos Komitetas” pa
sisamdęs žinomą šnipą šni
pinėti ir skųsti valdžiai Su
sivienijimą.

Mums teko girdėti, kad 
nelabai senai kažin kas į- 
skundęs valdžiai, buk da
bartinė SLA. valdyba išeik
vojusi SLA. iždą.

Valdžia atsiuntusi 3 in
spektorius, kurie knisęsi po 
Įmygąs apie 3 sąvaites. At
radę viską gražiausioj tvar-

Stato Paminklą Aktoriui WiU Rogersui.

Nesenai Alaskoj žuvo oro katastrofoj amerikiečių lakūnas Wiley Post ir kartu su juo užsi
mušė aktorius Will Rogers. Dabar Colorados valstijoj, netoli Colorado Springs, yra statomas 
Rogersui paminklas, šis paveikslėlis parodo pradedamuosius darbus.

išreiškę nusistebėjimą, “ko
kiais tikslais lietuviai skun
džia savo organizaciją, kuo
met joje užvesta tokia pa-

AR IŠPUOLA UŽTARTI 
KLERIKALUS?

Kalbėdamos apie komu-
vyzdinga ir teisinga tvar- nistus’ pasiuntė Sme-

tonai protestą dėl klenkalų 
Dabar, sakoma, pradeda Lietuvoj uždarymo,

aiškėti, kad šitą melagingą ^auJien°s sako: 
skundą padavęs tautininkų “Klerikalai plojo rankomis, 
pasamdytas šnipas. kada Voldemaras areštavo ir

Rodos, sunku tikėti, kad
žmonės, kurie vadina save 
“lietuvybės gynėjais,” dary
tų lietuvių organizacijai to
kių šlykščių šunybių. Ta
čiau paleistas jų melas, irgi 
su šnipo pagalba, buk Vait
kus buvęs išsiųstas tik su 
“50 centų,” aiškiai parodo, 
kad musų “tautiškai nusitei
kę veikėjai” mėgsta viso
kias provokacijas.

IR KATALIKAI PASIUN
TĖ PROTESTĄ SME

TONAI.

Pereitame “Keleivio” nu
mery rašėme, kad komunis
tai nusiuntė Lietuvos prezi
dentui* protestą dėl liaudi
ninkų ir krikščionių orgari- 
zacijų uždarymo. Dabar 
“Darbininkas” praneša, 
kad ir katalikai nusiuntę 
Smetonai protesto kable- 
gramą. Jos turinys esąs toks:

“Amerikos Lietuvių Katali
kų Federacijos ir šimtų katali
kiškų draugijų vardu griežtai 
protestuojame dėl uždaryme 
ateitininkų, pavasarininkų ir 
kitų katalikų organizacijų ii 
bendrai dėl varžymo katalikų 
veikimo Lietuvoj.”

Pasirašė katalikų Fede
racijos Centro Valdyba.

Be to, Kunigų Vienybės 
vadovybė ir nuo savęs pa
siuntė protestą “Jo Ekselen- 
cijai.

KAIP DABAR VADINSIS 
LIETUVOS DAKTARAI?

“Lietuvos Žiniose” ran
dam šitokį pranešimą:

“Pagal sveikatos departa
mento 1935. X. 9 Nr. 17296 ra
štą, medicinos daktaru gali va
dintis tiktai toks gydytojas, 
kuris yra gavęs tą mokslo lai
psnį Lietuvos Respublikoje ar
ba Rusijoje prieš 1918 metų 
vasario mėn. 16 dieną.

“Sveikatos departamentas 
per apskrities ir miestų gydy
tojus įspėja visus praktikuo
jančius gydytojus, kad jie be
sivadintų medicinos dakta
rais...”

Na, tai kaipgi dabar Lie
tuvoje medicinos mokslą 
baigę žmonės turės vadin
tis, jei daktarais nevalia?

“Kuntaplis” sako, kad 
dabar jie gali vadintis šun
daktariai*. To Lietuvos įsta
tymai jiiems nedraudžia.

Jungtinėse Valstijose yra 
tikrai viena gyvsidabrio ka
sykla, kuri randasi Texas 

koj, valdžios inspektoriai valstijoj, ties Terlingua.

AR SUSIDARYS BENDRAS FRONTAS 
SU KOMUNISTAIS?

šaudė komunistus. Tai iš kur 
dabar atsirado pas komunis
tus tokia ‘mielaširdystė’ ginti 
klerikalus?

“čia matome, kokioje juo
kingoje pozicijoje atsidūrė 
žmonės, kurie neturi aiškaus 
teigiamo nusistatymo, o tenki
nasi tik ‘priešfašistinių fron
tų’ lipdymu.

“Nuosaki kova prieš fašiz
mą gali būti paremta tiktai 
aiškiu demokratijos pagrindu. 
Kas kovoja prieš fašizmą, bet 
nestoja už demokratiją tas 
gali būti kartais aršesnis ir už 
fašistus.

“Jeigu klerikalai reikalautų 
laisvės ne tik sau, bet ir ki
tiems, tuomet butų teisinga 
padėti jiems kovoti. Bet kuo
met jie nori sau privilegijų, 
kurių jie nepripažįsta nei lais
vos minties žmonėms, nei dar
bininkų organizacijoms,
šiaip pažangiajai visuomenės 
daliai, tai demokratijos atsto-! 
vams yra su jais ne pakeliui.

PRASIDĖJO ŠOKIŲ LIE
TUVINIMAS.

Tautininkai pasiryžo bū
tinai sulietuvinti Lietuvą. 
Visų pirma jie pradėjo nuo 
iškabų, kurių pirma buvo 
daug žydiškų ir lenkiškų. 
Pasidarbavus kelias naktis 
su degutuotais ųiakolais, 
Kaune likę tik lietuviškos 
iškabos. k .

Po to imtasi lietuvint lie
tuvių pavardes.

Dabar gi “Kuntaplis” 
praneša, kad užsimanyta 
jau ir šokius lietuvinti. Tuo 
reikalu Kaune jau buvęs su
šauktas ir žinovų pasitari
mas. Tačiau žinovai atradę, 
kad modemiškus šokius su
lietuvinti nelengva, todėl iš
reiškė pageidavimą, kad 
“aukštos ponios,” šokdamos 
modemiškus šokius, nors 
lietuviškkai kalbėtų.

Na, o jeigu jos lietuviškai 
nemoka?

AR ŽINOT, KAD-
Kunigai sako, jog Negy

voj Juroj nėra žuvų nei ki
tokios gyvybės dėl to, jog 

nei tenai yra nuskendę ištvirkę 
Sodomos ir Gomoros mies
tai. Ištikrujų gi tenai nėra 
gyvybės dėl to, kad vanduo 

Tai yra tikra tiesa. Ir šia- turi apie 25 nuošimčius dru- 
me “Keleivio” puslapy yra skos. Tokiam druskos skie- 
paduota klerikalų protesto J ’*
kablegrama Smetonai. Jie 
tenai protestuoja tik dėl 
klerikališkų organizacijų 

uždarymo. Gi liaudininkus 
ir socialdemokratus tegul 
sau komendantai smaugia.

Klerikalai yra aršesni re
akcininkai da ir už tauti
ninkus. Mes matėm, kokią 
kruviną darbininkų skerdy
nę Vienoje įtaisė popie
žiaus bernas Dollfuss. O 
juk mūsiškiai klerikalai ne 
kitokie. Jie taip pat guldo 
galvas už Romos popiežių ir 
piestu stoja prieš demokra
tiją ir progresą.

Kaip gi galima šitokį gai
valą remti ir ginti?

MENO “NEPARTY- 
VUMAS.”

Lietuvos tautininku orga
nas “L. Aidas” skelbia savo 
puslapiuose “Kristaus Ka
raliaus” pamaldas Kauno 
jėzuitų bažnyčioj ir pridu
ria, kad tose pamaldose gie
dosią operos artistai Lipčie- 
nė ir Sodeika.

Jeigu paklaustume, kodėl 
valdžios penimi artistai ei
na giedot jėzuitams, tai tau
tininkų organas atsakytų, 
be abejonės, kad menas yra 
nepartyvus.

Bet tegul socialdemokra
tai ar liaudininkai pakvie
čia p. Sodeiką “nepartyviš- 
kai” padainuoti, tai tuomet 
“L. Aidas” nesakys, kad 
menas “nepartyvus.”

diny negali gyventi jokia 
gyvybė.

Kiekviena jūrių vandens 
pėda turi keturius devintda- 
lius svaro slėgimo į ketur
kampį colį. Giliausioj iki 
šiol žinomoj jūrių vietoj ant 
pat dugno vanduo slegia a- 
pie 7 tonus į keturkampį 
colį.

Ripley rašo, jog Marga* 
reta Gigdon, 2y2 metų am
žiaus mergaitė, Panamos 
respublikoj susigavo korali
nę gyvatę, pikčiausią ir nuo
dingiausią kirmėlę pasauly, 
ir nukramtė jai galvą, pati 
išlikdama visai neįgilta.

D-ras Townsend sakosi 
turįs 27,000,000 pritarėjų 
savo planui, kuris žada 
kiekvienam piliečiui, susi
laukusiam 60 metų amžiaus, 
$200 į mėnesį pensijos iš 
valstybės iždo.

Šįmet Nobelio dovana už 
nuopelnus medicinos moks
lui teko vokiečių profeso
riui Hansui Spemannui Do
vana neša 160,000 švediškų 
kronų, kas Amerikos pini
gais reiškia apie $42,000.

Nuo to laiko, kaip Vokie
tijoj įsigalėjo tautiški fašis
tai, iki šiol iš Vokietijos tu
rėjo pabėgti jau 150,000 
žydų. Iš to skaičiaus apie 
25,000 apsigyveno Palesti
noj, o kiti kitur.

Lietuvių Socialistų Są
jungos Pildomasis Komite
tas nieko nesako bendro 
fronto su komunistais klau
sime, bet atskirų kuopų ko
mitetai jau veikia toje kryp
tyje; jie tariasi su komunis
tais Lietuvos klausimu, ko
vos prieš karą ir fašizmą 
klausimu ir lutais klausi
mais. Bet tokie pasitarimai, 
mano nuomone, gali kartais 
įnešti lietuvių darbininkų 

j tarpan daugiau demorali- 
.zacijos.
i Pavyzdžiui, Brooklyne 
buvo prakalbos po bendro 
fronto firma. Ten kalbėjo 
visokių sriovių kalbėtojai, 
publikos buvo apsčiai ir vi
sokių pakraiDu. Bet po pra
kalbų “Laisvė” sako, mes ir 
vieni butume tiek publikos 
turėję. Jeigu taip, tai kam 
reikėjo dėtis prie musų? 
Bet tiek to apie prakalbas. 
Einame prie didesnių dar
bų.

Kokie musų socialistų 
principai?

1. Evoliucijos keliu, per 
balsavimus, prieiti prie so
cialistinės visuomenės. (Kur 
nėra balsavimų, socialistai 
pripažįsta ir kitas priemo
nes.—Red.)

2. Kapitalistiškoj visuo
menėj visais galimais bu
dais kovoti už naujas refor
mas; dalyvauti parlamen
tuose ir miestų valdybose, 
kad darbininkų klasei gali
ma butų iškovoti kuo pla
čiausių teisių.

3. Dalyvaujant šalies po
litikoj, kovoti už trumpas 
darbo valandas, už paėmi
mą didžiųjų pramonių į vi
suomenės rankas.

4. Visur ginti demokrati
ją, kad nei valdžia, nei jo
kia grupė negalėtų varžyti 
darbininkų organizacijų.

5. Socialistai priešingi 
bet kokiai diktatūrai, nes 
jie tiki demokratizmui ir už 
jį kovoja. (Darbininkų dik
tatūra kartais gali būt pa
teisinama kaip apsisaugo
jimo priemonė.—Red.)

Tai maždaug tokie pama
tiniai socialistų principai.

Ar iie geri, ar ne, tai mes 
pakalbėsime. 1917 metais 
Rusijos bolševikai didvy
riškai kovojo ir laimėjo po
litinę galę Rusijoj. Jie, kad 
išnaikinti buržuaziją, so
cialdemokratus, socialrevo- 
liucionierius ir anarchistus, 
įsteigė proletariato diktatū
rą. Nuo 1917 metų naikino 
buržuaziją ir kitus sluoks
nius. To pasekmėje 1920— 
1922 metais pergyveno ar
šiausi badą. Po to bado pa
čioj Rusijos komunistų par
tijoj atsirado frakcijos: 
Trockis, Zinovjevas ir kiti. 
Vieni buvo dėlto ištremti, 
kiti sušaudyti.

To dar negana, kas dėjo
si pačioj Rusijoj. Komunis
tų Internacionalas savo sek
cijoms įsakė visur pradėti 
kovą prieš socialdemokra
tus, prieš reformistines dar
bo unijas. Toji kova tiek 
darbininkų klasę nusilpni
no, kad Vokietijoj, Austri
joj, Italijoj ir kitur įsigalėjo 
fašistinės valdžios. Fašistų 
valdžios ėmė tokiom pat 
metodom valdyti šalis, kaip 
bolševikai Rusijoj: savo 
oponentus šaudyti ir kalėji
muose pūdyti. (Reakcija 
būdavo žiauri ir seniau— 
Red.)

Masės darbininkų pradė
jo šalintis nuo bolševikų. 
Dėl to Kominterno 7-tame 
kongrese bolševikai pakei
tė taktiką, bet aiškiai pasa
ko, kad tik laikinai. Tai kas 
bus rytoj, kaip bolševikai 
sustiprės po priedanga ben
dro fronto? Ar demokrati

ja, ar diktatūra, šiandien 
musų komunistai nepasako, 
o čia principinis klausimas.

Mano supratimu, jeigu 
mes kur einame į bendrą 
frontą, tai aiškiai pastatyki
me komunistams reikalavi
mus: (1) Atmeskite dikta
tūrą. (2) Pripažinkite pas 
save demokratiją ir kritikos 
laisvę. (3) Atsieikite savo 
partijoj rinkiminę teisę, o 
ne ko-optavimą išviršaus. 
(4) Panaikinkite visose or
ganizacijose komunistines 
frakcijas. (5) Panaikinkite 
darbo unijose kairiąsias or
ganizuotas grupes. (6) Pa
laukite niekinę per savo 
spaudą priešingų sriovių 
žmones.

Kada tas bus komunistų 
priimta, tada galima bus ei
ti ir į bendrą frontą su ko
munistais. (Bet ar tokie rei
kalavimai nebūtų diktatūra 
iš musų pusės?—Red.)

Aš tikiu, kad brooklyniš- 
kiai ir chicagiečiai kol kas 
gerai manevruoja bendro 
fronto klausimu. Bet, mano 
nuomone, toks tykus pasi
kalbėjimas, pasišnekučiavi
mas ir ant vieno kito klausi- 
mėlią susitarimas, tai tik da
vimas komunistams progos 
pasižvejoti sau medžiagos 
tarpe socialistų. Kodėl to 
nediskusuot viešai, spaudo
je? Kodėl nerengti viešų 
diskusijų ir prakalbų tuo 
klausimu ir neišdėstyti tuos 
milžiniškus socialistų ir ko
munistų^ skirtumus?

Juk mes turime gyvų pa
tyrimų, kad komunistai su
ardė lietuvių darbininkų ju
dėjimą Amerikoj. Jie sušilę 
tvėrė naujas darbo unijas. 
Jie sušilę pikčiausia ugnimi 
spiaudė ir daužė Socialistų 
Sąjungos likučius. Jie sušilę 
ardė ir piovėsi tarpe savęs. 
O kai dabar nieko iš jų neli
ko, tai naują giesmę užtrau
kė: “Bendras frontas su vi
sais ir dėl visko!” Ar čia ne 
naujas humbugas? Jeigu 
ne, tai padėkite tuos gink
lus, kuriuos mes jums viršui 
išdėstėme, o tuomet ir mes 
patikėsime jūsų nauja gai
da. Sena* Socialistas.

Brooklyn, N. Y.

Cibuko Pastabos.
Lietuvos valdžia iš pra

džių skelbė, kad ūkininkų 
sukilimą sukurstė “svetimų 
valstybių agentai.” Dabar 
gi sakoma, kad tai padarę 
liaudininkai su krikdemais. 
Bet Brooklyno “Vienybė” 
netiki nei vienam aiškini
mui, nei kitam. Ji sako, kad 
ūkininkus sukurstę... žyde
liai. Šitokį dalyką jai suse
kė turbut Pilėnas.

Lietuvos tautininkų orga
nas giriasi, kad jo redakto
rius Gustainis, nuvažiavęs 
Varšuvon pas lenkus į sve
čius, su Lenkijos premjeru 
Koscialkovskiu gavęs pasi
kalbėti lietuviškai. Tai ma
tot, kokia musų kalba po- 
puliarė — aukšti Lenkijos 
valdininkai kalba lietuviš
kai! Bet kodėl tautininkų 
“Aidas” nepasako, kad 
Kauno “aukštos ponios” sa
vo “fivikleckuose” nekalba 
lietuviškai?

Mūsiškiai “tautiečiai” 
stato į SLA. prezidentus ad
vokatą Rastenį, kuris pirma 
gyveno Baltimorėj, o dabar 
staiga “persimufino” į Cle- 
velandą. Taigi gal jie paaiš
kintų SLA. nariams, kodėl 
jam reikėjo iš Baltimorės 
“mufuotis?” Koman, vyrai, 
pasakykit visą teisybę, ir 
nieko daugiau kaip tik tei
sybę. Ir taip lai jums pade
da ponas Dievas.

Tautiška* Cifcuka*.
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Lietuvių kalbos mokykla, 
D-rės Baltrušaitiene* sutik* 

tuvės ir SLA. kuopų su
važiavimas.

SLA. 3-čio apskričio ko
mitetas, susirinkęs Lietuvių 
Mokslo Draugystės svetai
nėje, 21 lapkričio nutarė 
pradėti lietuvių kalbos mo
kyklą 3 gruodžio Lietuvių 
Mokslo Draugystės Name. 
Pamokos bus duodamos 
jaunuoliams ir suaugusiems, 
kartą Į sąvaitę, t. y. kas ant
radienis nuo 7 vai. iki 9:30 
vakarais.

Mokytojauti aps i ė m ė 
Juozas Baltrušaitis. Moki
nių jau yra daug užregist
ruota. Yra ir suaugusių, no
rinčių lankyti mokyklą.

Manoma, kad ir kitose 
Pittsburgho dalyse bus gali
ma atidaryti panašias lietu
vių kalbos mokyklėles jau
nuoliams ir suaugusiems.

Šiame susirinkime teko 
patirti, kad d-rė Baltrušai
tienė grįžta iš Lietuvos, to
dėl buvo nutarta kartu su 
kitom organizacijom suren
gti jai sutiktuves. Į komisiją 
išrinkti apskričio pirminin
kas Jonas Milleris, sekreto
rė p-lė Bronė Sabaliauskai
tė ir iždininkas Kastantas 
Šimkūnas. Šioji komisija 
kartu su Aviacijos Komite 
tu ir Lietuvių Mokslo Drau
gystės darbuotojais suda
rys bendrą komitetą sutik
tuvėms rengti.

Nutarta sušaukti apskri
čio kuopų metinį suvažiavi 
mą 29 d. gruodžio, Lietuvių 
Mokslo Draugystės svetai
nėj. Posėdžiai prasidės 1 
vai. po pietų. Po suvažiavi
mo vietinė SLA. 40 kuopa 
rengia šaunią vakarienę.

S. Bakanas.

D-rė Baltrušaitienė
Gryžo Iš Lietuvos.
Pittsburgh, Pa. Lapkričio 

24 d. teko sužinoti, kad d-rė 
Baltrušaitienė jau gryžo iš 
Lietuvos.

Daktarė išbuvo Lietuvoj 
nuo pat pasaulio lietuvių 
kongreso ir yra dalyvavus 
lakūno Vaitkaus sutiktuvė
se; be to, ji yra apvažiavus 
visą Lietuvą. Daktarė yra 
parsivežus netik brangių 
dovanų iš Lietuvos Lietuvių 
Kambariui Pittsburgho U- 
niversitete, bet ir daugybę 
visokių įspūdžių iš tos ša
lies, apie kurią tik knygose 
ir laikraščiuose buvo skai
čius, nes ji gimusi Ameriko
je.

Pasinaudodama pasaulio 
lietuvių kongreso proga, ji 
aplankė Lietuvą ir nuodug
niai susipažino su jos gy
ventojų būkle. Pittsburgho 
lietuviai turbut daugiausiai 
iš daktarės išgirs teisybės 
apie tai, kaip išrodo Lietu
va. Kitą kartą parašysiu 
apie daktarės įspūdžius iš 
Lietuvos. Reporteri*.

SOHO PITTSBURGH, PA.

Ormano prakalbo*. Prakal
bų vedėja* Pivaroną išva

dino “išgama.”

Lapkričio 18 d. vietos ko
munistų organizacijos buvo 
surengtos prakalbos Lietu
vių Mokslo Draugystės sve
tainėj. Kalbėjo nesenai iš 
Sovietų Rusijos sugrįžęs 
Jonas Ormanas, kuris buvo 
delegatu ir pasaulio lietuvių 
kongrese Lietuvoj.

Prakalbų tvarką vedė ži
nomas komunistų darbuoto
jas Jonas Urbonas. Atida
rydamas prakalbas jis ne
pasigailėjo pipiru Pitts
burgho lietuvių draugijų

KLPVB, so. BOSTON

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
Žinios Iš Clevelando Padangės.

delegatui Petrui Pivaronui. 
Urbonas kritikavo Pivaro- 
ną dėl to, kad jis, būdamas 
Pittsburghq lietuvių dele
gatas pasaulio lietuvių kon
grese, nestojęs už tą rezo
liuciją, kurią buvo priėmu- 
sios Pittsburgho draugijos ir' 
įteikusios jam nuvežti į tą 
kongresą. Urbonas užsi- 
karščiavęs sušuko, kad Pi
varonas esąs “išgama ir par- 
davikas,” jis parsidavęs 
Smetonos fašistams.

Dėdė Paulekas užsistojo 
už Pivaronį ir ėmė kritikuot 
komunistus. Gavęs balsą, 
Pivaronas pasisakė esąs Lie
tuvos mylėtojas, bet komu
nistai esą “išgamos.”

Apie Ormano kalbą nėra 
kas daug rašyti, nes nieko 
nauja nebuvo. Jis agitavo 
už bendrą frontą, nupeikė 
Lietuvą ir pagyrė Sovietų 
Rusiją. Publikos buvo apie 
60 asmenų.

Senis iš Soho.

Vėliausios Žinios Iš 
Lietuvių Veikimo.

ARTISTE”SADAUSKAI
TE WASHINGTONE.

“Washing ton Herald” 
praneša, kad šiomis dieno
mis Washingtono lietuvių 
draugija buvo surengusi 
priėmimą Elenai Sadaus
kaitei. Ji tenai dainavo ope
retėj “The Great Waltz.” 
Priėmimas buvo puošniam 
rusų kliube, kurio savinin
kas supažindino musų artis
tę su buvusia publika ir pa
prašė, kad Elena ką nors 
sudainuotų. Kai ji sudaina
vo, publika ir pats kliubo 
savininkas buvo taip suža
vėti, kad jis tuoj pasiūlė jai 
kontraktą su geru atlygini
mu.
Washingtono lietuvių d-ja, 

kurios pirmininku yra p. R. 
J. Esunas, nutarė taipgi su
ruošti priėmimą p. Žadei- 
kiui, kuris yra paskirtas 
Lietuvos ministeriumi Wa- 
shingtone.

KIELA ŽADA SKRISTI 
1937 METAIS.

Lakūnas Kiela mums ra
šo, kad jis tikrai galvojąs 
apie trečią skridimą iš New 
Yorko į Lietuvą, ir tam tiks
lui Brooklyne esąs sudary
tas jau ir komitetas. Savo 
pinigų neturėdamas, p. Kie
la prašysiąs visuomenės pa
ramos. Jis sakosi skrisiąs 
1937 metais.

LIETUVIŲ SOCIALISTŲ
SĄJUNGA LEIS OR

GANĄ.

LSS. Pildomasis Komite
tas nutarė nuo Naujų Metų 
pradėt leisti mėnesinį LSS. 
organą. Vardas da nenutar
tas. Apie tai praneša drau
gė M. Jurgelionis, LSS. cen
tro sekretorė.

“KELEIVIO” KA
LENDORIUS

1936 metams.
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 Broadway, 

So. Boston, Mas*.

Kad italu orlaiviai neišbomb arduotu amerikiečių Įtaisytą ligoninę sužeistiems etiopams Ad
dis Ababos mieste, ant jos stogo, kaip parodo šis vaizdelis, yra ištempta Suv. Valstijų vėliava.

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS. į gyvenančiais čia lietuviais.
_________ j Todėl bučiau dėkingas, kad

Bet doriems žmonėms, tie, kurie gyvena Floridoj ir 
kurie norėtų įvažiuoti be ni- skaitys šią korespondenci- 
nigų, vietos čia nėra. Prieš į jų, parašytų man laiškų.

Kur lietuviai apelsinus 
augina.

Floridoj vis daugiau atsi
randa lietuvių. Viename di
desnių industrijos miestų, 
Jacksonvillėj, keliatas lie
tuvių turi jau ir biznius už
sidėję. Bet tarp savęs jie ne
turi jokio ryšio. Vieni glau
džiasi prie lenkų, o kiti 
šiaip sau gyvena.

Apie Daytona Beach yra 
ir lietuvių ūkininkų. Vieni 
jų augina daržoves, o kiti 
turi didelius orančių (apel 
sinų) sodus. Dabartiniu lai 
ku čia kaip tik bulvių sodi 
nimo metas; bet šįmet ūki
ninkai negalės sodinti bul
vių kiek nori,
džios nustatyta kvota kiek

KAIP LIETUVIAI GYVE- ko darbininkai ir net pasi- 
NA ARGENTINOS MIŠ- turi ūkininkai, manydami 

KUOSE? grįžti atgal, kišenes aukso
Argentinos šiaurėje vra Į,rif !lylę' Nenuostabu-

‘ kaa ten musų žmonių pnsi- labai didelių ginų. , - , . 000
Ištisus šimtus kilometrų! P *

čia stūkso tankus miškai, į į . Visas trečdalis nuvyku- 
nes yra vai- kuriuos nėra įžengęs nei į šių į Braziliją lietuvių apsi-

______kvota kiek- vienas europietis. Tačiau Įgyveno Sao Paulo mieste.
vienam ūkininkui. Mat, no- i klimatas čia labai švelnus ir' Sao Paulo turi apie milioną
rimą tuo budu pakelti bul
vių kainą.

Ši rudeni anksti nradėio Neradusios geresnio verslo, į pramonės ir fabrikų cent 
- — • važiuoti ir turčiai į atkeliavo į čia ir 12 lietuvių ras. Lietuviai dirba čia juo-čionai važiuoti ir 
saulės spinduliuose maudy- Į šeimynų, kurios sudaro lyg 
tis, kuomet šiaurėje bus'kokį sodžių.
sniegas ir šalčiai. i ši lietuvių kolonija nuo

Gubernatorius D. Schaltzi artimiausios geležinkelio
labai susirūpinęs, kad ne
privažiuotų į Floridą “ne
pageidaujamų svečių,” t. y., 
darbininkų be pinigų. Pa
sieniuose ant kelių jau su
statyta policija ir žiuri, kad 
be pinigų niekas neįvažiuo
tų. Tai matot, kokia “lais
vė” Amerikoje. Tačiau kam 
pasiseka ir be pinigų čionai 
įsigauti. Sakoma, kad tokių 
jaau yra 700 pristatyta prie 
kelių taisymo. Mat, čia kai 
tik pagauna iš kitur atvyku
sį vargšą, tuoj stato prie ke
lių taisymo: padirbo 60 die
nų, ir tada važiuok sau iš 
kur atvykai.

Daytona Beach yra labai 
gražus kurortas. Fabrikų 
mieste visai nėra. Vien tik 
viešbučiai ir vilos. Suvažia
vę turčiai čia ramiai sau gy
vena. Suvažiuoja daugiau
sia seniai. Čia ir senis Rok
feleris turi savo palocių.

Miami yra antras iš di
desniųjų Floridos miestų. 
Čia suvažiuoja daugiausia, 
taip sakant, “naktinių pau
kščių,” visokių gengsterių ir 
gemblerių, nes čia pilna vi
sokių gemblerysčių: arklių 
lenktynių, šunų bėgimo 
lenktynių ir tt. Gyvenimas 
miesto gatvėse verda per 
kiauras, naktis. Daugelis 
biznių čia visai neužsidaro, 
stovi atdari dieną ir naktį.

Kai kada pradedama šne
kėt, kad reikėtų Floridą ap
valyt nuo gemblerių. Bet 
pašneka, ir vėl taip lieka. 
Mat, gembleriai suvežą čio
nai daugybę pinigų, tai la
bai gardus kąsnis politikie
rių valdžiai.

tokius pastatyta policija. O 
jei policijos neužteksią, tai
busianti pastatyta ir milici- lietuvių.
ja.

Man norėtųsi susižinot su Star

IŠ PIETŲ AMERIKOS.

sveikas. Tai paskatino atei-l gyventojų. Miestas yra visai 
vius pradėti kurti sodybas, modemiškas. Tai Brazilijos

stoties yra už 162 kilomet
rų, nepereinamame miške. 
Iš Argentinos valdžios gavę 
lengvomis sąlygomis žemės, 
pradėjo kurti ukius. Žemė 
teko ne dirvonai ir ne krū
mų plotas, o tikro miško ga
balas. Kad šį tą galima bu
tų sėti, pirmiausia teko miš
ką iškirsti. Kirtimo klausi
mas buvo išspręstas gana 
lengvai. Susitarę su kitais 
ateiviais, musų tautiečiai 
mišką padegė ir išdegino jo 
gana didelius plotus.

Mišką išdeginus, pasiro
dė tačiau, kad tai dar ne vis
kas. Iš degėsių reikėjo iš
rauti kelmus ir įdirbti žemę. 
Vargais negalais kiekvie
nas prasikrapštė po hekta
rą, po du, ir pradėjo sėti 
kviečius, kuku ražus, sodinti 
bulves. Derlius gautas pui
kus. Didelis darbas ir var- 
gaas nenuėjo niekais.

Per keliatą metų musų 
tautiečiai atkariavo iš miš
ko iau gana didelius žemės 
plotus. Vienam žmogui tai 
butų buvę padaryti labai 
sunku. Tačiau dirbo ne pa
vieniui, o visi bendromis 
jėgomis. Ir dabar gyvena 
sau gana gražiai. Visą nuo
taiką gadina tik kitų apgy
ventų vietų tolumas, kuris 
pasiekti galima vos per ket
vertą dienų.

LIETUVIAI BRAZILIJOJ.
Lietuvių emigracija į Bra

ziliją prasidėjo prieš dvyli
ką metų. Pasklido tada gan
das apie didelius uždarbius, 
apie geras įsikūrimo sąly
gas ir tt Gandų suvilioti vy-

Gal mes galėtume užmegsti 
kokį nors ryšį tarp Floridos

Stanley Jonaitis,
Route, Bunnell, Fla.

džiausius darbus ir gyvena 
daugiausia priemiesčiuose, 
arčiau pramonės įmonių. 
Praturtėti pavyko tik kelia- 
tui.

Brazilijos provincijose 
gyveną lietuviai dirba kavos 
ir cukrinių nendrių planta
cijose. Darbas ten sunkus, 
tačiau tuo niekas nesiskun
džia. Darbo galimumai Bra 
zilijoje yra žymiai sumažė
ję.

Sao Paulo mieste lietu
viai turi keliatą mokyklų, 
kurias lanko apie 600 vai 
kūčių. Šįmet čionykščiai lie
tuviai pasistatė ir bažnyčią. 
(Rodos, tai buvo padaryta 
Lietuvos valdžios pastango
mis ir pinigais.) Ši bažny
čia yra vienintelė lietuvių 
bažnyčia visoje Pietų Ame
rikoje. Daugumas lietuvių 
bažnyčios tenai ir nenori.

Brazilijos lietuvių orga 
nizacinis gyvenimas nėra 
perdaug platus. Sao Paulo 
mieste veikia jaunimo są
junga “Viltis,” “Lituanica,’ 
lietuvių katalikų bendruo 
menė, lietuvių moterų drau
gija ir spaudos bendrovė 
“Šviesa.” Visos organizaci 
jos sudaro Lietuvių sąjungą 
Brazilijoje. Rio de Janeire 
yra įsisteigusi lietuvių orga 
nizacija “Viltis,” kuri rupi 
naši kultūros ir švietimo rei 
kalais. Organizacijos narių 
gausumu pasigirti negali. 
Daugumas lietuvių į organi 
zacijas nesideda.

BRAZILIJOS REVOLIU
CIJOJ UŽMUŠTA 138 

ŽMONES.
Nuslopinusi kariuomenės 

sukilimą, Brazilijos valdžia 
išleido pranešimą, kad 
dienų kovoje buvę užmušta 
iš viso 138 žmonės.

Lietuvis pardavė namą, ne
žinodamas, kad jo skiepe 

buvo užkasta $10,000. Lie
tuvių Darželiui valdžia

paskyrė $20,000.

Dabartiniu laiku eina
SLA. viršininkų nominaci
jos. Tuo yra susirūpinę apie 
penkiolika tūkstančių orga
nizacijos narių. Visi kalba, 
visi rašo, ir visi savo nuomo
nes nori kuo plačiausiai iš
reikšti. Žinoma, tiek žmo
nių negali būt vienos min
ties ir kožnas turi teisę ma
nyti ir sakyti ką jis žino ir 
ko jis nori. Bet gaila, kad 
daugeliui rupi ne tinkamus 
asmenis išrinkti, o vien tik 
politika. Daugelis narių ne
sirūpina SLA. gerove per 
visą laiką ir į susirinkimus 
nesilanko kol tik rinkimai 
ateina. Tada jau pradeda 
politikuoti kaip tik supran
ta. Butų daug gražiau, jeigu 
lietuviai vienas kitą gerbtų, 
vienas kitam ranką paduo
tų, ir veiktų vienybėj. Jeigu 
kas ir nori savo draugą ar 
gerą pažįstamą į tas vietas 
žadėti, tai turėtų būti veda
ma graži ir švari agitacija 
nurodant tik asmens tinka
mumą į tą vietą. Bet kaip 
mes dabar esame papratę 
vienas kitą šmeižti ir as
mens garbę plėšti, tai sta 
čiai nepakenčiama. Tai yra 
lietuvių garbės žeminimas 
ir taip pat organizacijos 
griovimas. Eikim prie vie
nybės. Padalykime nors 
vienus rinkimus be karo, be 
artimo paniekinimo. Pali
kim viską liuosai narių nuo
žiūrai, tų narių, kurie nori 
ramybės ir nori, kad viskas 
tvarkingai butų vedama. Ir 
kada nariai balsuos be jo
kių suvadžiojimų, tai, esu 
tikras, valdyba bus išrinkta 
gera ir sanžininga.

Naujas miesto majoras 
Harold H. Burton užėmė 
vietą 11 lapkričio dieną. 
Buvo įvesdintas su didelėm 
ceremonijom ir dviem be 
nam griežiant maršus. Už 
ėmęs vietą naujas majoras 
nevien įsakė policijai, kad 
vytų visus raketierius iš mie
sto, bet ir pats griebėsi už 
darbo. Tą pačią naktį važi
nėjo su policijos viršininku 
po miestą ir žiurėjo, kas kiu 
dedasi. Ir jis pats pagavo 
vieną vagilį. Matai, jis bu
vęs kariuomenės kapitonu, 
tai moka ir ginklą vartoti 
Ir sako, jeigu kur bus reika
las, tai jis pats vesiąs polici
ją. Kažin, ar ištikro taip 
bus.

Lietuvis S. S. išlaikė nu
pirkęs namą per dešimt 
metų su viršum ir nežinojo 
kad jo name radosi daug pi
nigų. Kada jisai pardavė 
savo namuką kokiam tai 
svetimtaučiui ir tas, trum 
pai pagyvenęs, užmanė tą 
namą nugriauti ir statyti di 
dėsnį, tai pradėjus skiepą 
kasti surado blėšinę su pini
gais. Sakoma, kad buvę a 
pie 10,000 dolerių. Musų 
tautietis norėjo tai pasisa
vinti, bet teismas pripažino 
per vėlu; pasiliko tam, ku
ris namą nupirko. Spėjama

l’J4l
r Siausmų Pečiuose ar Sustirusių^ 

Muskulų Preselini-nui 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO
kuris suteikia greitų ir tikrų 

pe lengvi n imu

kad kas nors yra miręs ir 
pinigai likę niekam neži
nant. Gaila, kad lietuviui 
neteko, bet ką padarysi, jei
gu pasivėlino.

Lietuviai čia buvo pradė- 
ę ka’bėti, kad L. K. Darže- 
is jau pradėjo griūti ir nie- 
co naujo nėra daroma. Bet 
teko patėmyti, kad medžia
ga jau vežama ir daug dar
bo jau padaryta. Kiek teko 
patirti, tai dabar valdžia 
paskyrė pinigų. Žinoma, 
jeigu ne viešų darbų pro
jektas, tai nebūtų buvę ga- 
imybės darbą vykdyti, nes 
ietuviai negalėtų tiek pini
gų sukelti. Bet kada valdžia 
prisidėjo, tai darbas bus 
jaigtas. Iš valdžios jau yra 
paskirta virš 20,000 dolerių.

Naujas musų miesto ma
joras, H. H. Burton, vos tik 
užėmė vietą, tuoj ėmė rū
pintis kad suradus daugiau 
darbo gyventojams. Krei
pėsi į visokius valstijos de
partamentus, prašydamas 
pinigų. Šiomis dienomis nu
važiavo net pas patį prezi
dentą Rooseveltą pasikal
bėti apie viešus darbus. 
Kiek jam pavyks nuveikti, 
dar sunku pasakyti, bet ma
tosi, kad žmogus stengiasi 
ką nors gero padaryti —ne- 
taip, kaip kiti majorai daro, 
kad po rinkimų tuoj važiuo
ja ant vakacijų, kur pralei
džia po kelis mėnesius lai
ko, pamiršdami visus bal
suotojų vargus ir bėdas.

Kaip vietos laikraščiai 
rašydavo ir miesto policija 
tvirtindavo, Clevelande bu
vo privysę labai daug pasi
leidusių moterų. Taigi šio
mis dienomis miesto dakta
ras Harold Knapp įvedė to
kį patvarkymą, kad jeigu 
policija nužiūri tokias mo
teris, ji turi ant vietos jas 
areštuoti ir vežti į ligoninę, 
kur bus apžiūrėta jų sveika
ta. Kurios bus surastos ne
sveikos, tos be jokio teismo 
bus vežamos į tam tikras 
vietas, o kaip pasveiks, tada 
bus teisiamos už prasižengi
mą. Tai reiškia, norima ap
saugoti miestas nuo limpa
mų ligų.

Ohio valstijai gresia pa
vojus, jeigu nebus surasta 
pinigų. Gubernatorius Da- 
vey pasakė, kad Ohio valsti
jai reikia $32,000,000 pa
laikymui bedarbių per atei
nančius triliką mėnesių. Pri
dėjus mokyklų užlaikymą ir 
kitas išlaidas, valstijai rei
kalinga apie $80,000,000. 
Taigi klausimas, kur juos 
gauti? Kiek valstija pinigų 
nesurinktų, vistiek jų visuo
met trūksta. Paskutinės ži
nios parodo, kad Ohio vals
tijoj yra apie 50,000 šeimy
nų be darbo; tai reiškia, 
kad reikia užlaikyti apie 
150,000 žmonių, skaitant 
tik po 3 žmones į šeimyną.

Jonas Jarus.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Montrealieciui P. P. — 
Polemika su “Darbininkų 
žodžiu” musų skaitytojams 
butų visai neįdomi, nes jie 
to laikraščio neskaito ir ne
žino, kas jame buvo rašo
ma. Todėl draugo rašinio 
“Keleivin” nedėsime.

J. Maskoliui. — Laišką ir 
pinigus gavome. Ačiū už 
viską.

Ch. B. Yankauskui. —A-
čiu už pinigus ir linkėjimus.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvo

Kas Nori SLA. Valdyti?Sveikatos Kampelis
Paskutiniais laikais “tau- nelaimė ir tau-moj. Jie galėjo daryti ką j tikra musų 

tininkų” spaudoj pasipylė nori. Bet ar padarė ką nors i tiškas pažeminimas, 
kibirai visokių melų ir įtari- į savo pusę? Vienintelis, gali
mų SLA. Pildomosios*Tary- partyviškas dalykas, tad* 
bos nekuriu narių adresu, Bagočius buvo išrinktas de- 
ypač prezidento Bagočiaus legatu į Pasaulio lietuvių 
ir iždininko Gugio. Kad pa- kongresą, bet pasitraukė,

Tautininkai.

Kaip turi užsilaikyti nėščia nės, alaus ir kitų, reikia sau-

—Tegul bus- pagarbintas, 
Maike!

—Sveikas, tėve. Aš ma
niau, kad švenčiant Thanks-

—Ale vistiek, Maike, Die
vas jiems davė razumo, kad 
bažnyčių nepakasavojo.

—Nesidžiauk, tėve, baž-
giving Day tave policija bu- , nyčįos išnyks ir nenaikina
vo pasigavus.

—O valuk ko tu taip mis- 
linai, vaike?

—Blaivininkų kliubas tu
rėjo tris bačkas alaus tą die
ną, o tavęs tenai nebuvo. 
Taigi buvo manoma, kad 
policija tau balių kelia.

f mos. Apsišvietę amerikie
čiai jų beveik jau nebelan
ko. Jas palaiko daugiausia 
tik ateiviai. Meksikoj ir Ru
sijoj bažnyčios jau visiškai 
uždarytos. Tas pats ateina 
ir Vokietijoj. Net ir šventoj 
Lietuvoj kunigų ir davatkų

?Ną Jau ^al^eA’Į organizacijos jau uždaro 
mos. Taigi tau čia visai nė
ra ko džiaugtis, tėve.

—Na, gerai, Maike, tai 
rkaip tu rokuoji, kas iš to ga

nių iš manęs nedaryk. Aš tą 
dieną meldžiausi. > 

—Už ką?
—Už visas pono Dievo 

lockas. Per Čikin-dei
meldžiasi ir dėkavoja musų “ išeit? Kibą jau Antikristo 
sutvertojui, kad davė vištų karalvsta art'"as’
ir kitokių gerybių.

—Aš tai žįnau, tėve, bet
aš klausiu, ką tau Dievas, 
davė, kad tu taip karštai 
jam dėkojai?

—Jis man - -davė viską, 
kas tik žmogui reikalinga,

karalystė artinasi!...
—Ne, tėve, ne “Ancikris- 

tas” ateina, bet mokslas kį
la ir žmonės šviečiasi. Į dan
gaus karalystę ir pragarą 
šiandien jau mažai kas tiki. 
O jeigu dangaus ir pragaro 
nėra, tai kam tuomet reika-

Maike. Aš turiu dvi geras lingos bažnyčios? Dėl to jos 
kojas, dvi rankas, visi mane ir tuštėja, 
myli ir kur tik nueinu į vese- Į —Maike, man tokia šnek- 
liją ar krikštynas, visur gau-^ nepatinka. Verčiau aš ei
nu išsigert. O kiek buvo ka- siu pas zakristijoną mišiau- 
lakutų pridėta štorų lan- no išsigert.
guose| fNet miela pažiūrėt! 
Na, tai kaip gi už tokias ge
rybes ne dėkavot aukščiau
siam?

—O kiek tu keptų kala
kutų suvalgei, tėve?

—Teisybę pasakius, Mai
ke, man neteko jų paragau
ti ; ale kai aš ėjau iš bažny
čios pro restoraną, tai ma
čiau per langą, kad kiti ryjo 
net apsilaižydami. Vienas 
net špygą man parodė, kai 
gerai į jo pečinką pažiurė
jau.

—Vadinasi, tu dėkojai 
Dievui užtai, kad vieptoj 
kepto kalakuto, gavai špy
gą?

—Nebūk toks škaradnas, 
Maike! Tu ir špygos nega
vai, ir tai Dievui nepadėka- 
vojai. Ar tai šitaip gerai? į 
Tau kad ir
pradėtų lėkti iš dangaus, ir 
tai tu nebūtum satisfait. 
Toks jau tavo notaras, kad 
kikint prieš visą svietą. O 
juk svietas nėra taip blogas. 
Teisybė, šnapsas Amerikoj 
biskį perbrangus, ale šiaip 
gyvenimas čia da nešlek- 
čiausis. Žmonės turi pilną 
laisvę Dievą garbint ir jo
kie maištininkai buntų da 
nedaro. Ar gi užtai neverta 
dangui padėkavot?

—Ne dangus laisvę Ame
rikai davė, bet revoliucio
nieriai ją iškovojo. Tai yra 
tokie pat maištininkai, tėve, 
kurių tu taip bijai.

-Laimingos kelionės, tė
ve

Hooveris Bijosi “Be 
dievybės.”

Kalbėdamas Y. M. C. A. 
susirinkime, San Francisco 
mieste, buvusis prezidentas 
Hooveris anądien išstenėjo 
didelį “pavojų” pasauliui. 
Tas “pavojus,” tai “bedie
vybė,” kuri dabar plinta po 
visą pasaulį. “Jeigu bedie
vybė įsivyraus,” sako jisai, 
“tai musų civilizacija turės 
žlugti, nes ji pastatyta ant 
tikėjimo.” Na, kokiems ga 
lams tokia civilizacija rei 
kalinga, kuri nei vienų me
tų negali apsieiti be karo? 
Jeigu tikėjimas negali ap- 

"uo k™vi-
H nų skerdynių, bado, nedar

bo ir kitokių nelaimių, tai 
kokia iš jo nauda? Tegul 
žųva jis su visa savo civili
zacija! Gal civilizacija be 
tikėjimo bus daug žmoniš
kesnė.

AUTOMOBILIAI UŽMU
ŠC 28,760 ŽMONIŲ.

National Safety Council 
praneša, kad per pirmą de 
šimtį mėnesių šįmet auto
mobiliai Jungtinėse Valsti
jose užųiušė 28,760 žmonių. 
Manoma, kad iki metų pa
baigoj užmuštų skaičius 
pasieksiąs 36,000.

sigavus lengvaminčių na
rių balsus, tautininkai kelia 
riksmą, kad girdi “socialis
tai ir bolševikai nori SLA. 
savo naudai užvaldyti,” ir 
todėl, esą, reikia į SLA. vir
šininkus išrinkti visus šim
taprocentinius tautininkus, 
arba tokius “molio motie- 
jus,” kurie tautininkų įsa
kymus seks ir pildys.

Dabar pažiūrėsime, kaip 
ištikrujų to musų Susivieni- 
iimo reikalai stovi ir kas jį 
nori “užvaldyti”?

Socialistai.

Nuo Detroito seimo Susi
vienijimo Pild. Taryboj di
džiuma yra pažangiųjų žmo
nių, kuriuos tąutininkai- 
fašistai vadina socialistais 
—tai Bagočius, Mažukna, 
Gugis ir Mikužiutė. Po 16 
metų tautininkų valdymo, 
ką rado tie nauji viršininkai, 
užėmę savo vietas? Rado 
štai ką: apie $300,000.00 su
kištų Susivienijimo pinigų į 
visokius morgičius, duotus 
tautininkų draugams, kū
mams ir “patriotams,” ant 
visokių, anot prezidento Ba
gočiaus raporto, laužų ir 
mažos vertės nuosavybių. 
Ar iš tos sumos bus galima 
išgelbėti bent trečią dalį— 
kas butų labai gerai — tai 
da sunku pasakyti. Be to, 
dabartinė Taryba rado apie 
8500,000.00 (pusė milio- 
no!) Susivienijimo pinigų 
sukišta į beverčius arba vi
sai mažos vertės bonus. 
Dauguma tų bonų kompani
jos jau buvo subankrutavu
sios arba defaultavusios. Ar 
bus galima bent ketvirtą 
dalį įdėtų pinigų atgauti, 
tai didelis klausimas. Per 
šešiolika metų valdydami 
Susivienijimą, musų tauti
ninkai prarado apie pusę 
organizacijos turto. Ar tai 
jie darė per savo liurbišku
mą, ar buvo tiesiog kokios 
šelmystės ir pasinaudoji
mai, ateitis parodys. Bet 
kada Detroite socialistai pa
ėmė Susivienijimo reikalus 
tvarkyti, jie rado organiza
ciją taip “numaudytą,” kad 
blogiau jau būti negalėjo. 
Atsakomybė buvo nukritu
si, anot raportų, jau iki 97 
nuošimčių. New Yorke lais- 
nis neatnaujintas, organiza
cijai grėsė “receiveris.”

Dabar klausimas, ką pa
darė ta naujoji Bagočiaus-

Mažuknos-Gugio-Mikužiu- 
tės Taryba? Ji atstatė orga
nizacijos atsakomybę iki 
105 su viršum. Ji atgavo 
New Yorke laisnį (jei tauti
ninkai su savo pasamdytais 
šnipais, kurie valdžiai viso
kius melagingus skundus 
siuntinėja, vėl nepakenks). 
Ji pakėlė SLA. finansinį 
“solvency,” anot paties Vi- 
niko raporto, nes 8125,000. 
(ketvirtadaliu miliono do
lerių) su viršum.

Pats Vinikas, kuris gavęs 
žinią, kad Susivienijimas 
gali būt iš New Yorko išva
rytas į poros dienų laiko, 
buvo sušaukęs Pild. Tary
bos posėdį telefonu, ir kada 
situacija buvo išgelbėta, jis 
viešai pasakė: “Jei ne Ba
gočiaus užsispirimas, ir Gu
gio jam pagelba, mes jau 
Susivienijimo gal neturėtu
me. Tik ačiū Bagočiui, Su
sivienijimas yra ne receive- 
rio rankose.”

O kokias “politikas” so
cialistai varinėjo? Kur jie 
sušelpę savuosius, kur favo- 
ritizavo savo draugas ar pa
sekėjus? Jie buvo daugu-

kad galėtų tautininkas Vi
taitis važiuoti (kuris ir va
žiavo), norėdamas duoti 
jam progą pamatyti nors 
kiek pasaulį, susitikti su ap
šviestais žmonėmis, kad ga
lėtų būti geresnis ir naudin
gesnis “Tėvynės” redakto
rius. Už tai dabar Vitaičio 
kontroliuojama “Sargyba” 

ir jo draugai ant Bagočiaus 
ir Gugio purvus drabsto.

Komunist&i-k&irieji.

Susivienijime visi nariai, 
be įsitikinimų skirtumo, y- 
ra pilnateisiai nariai; bet 
tautininkai nuolatos urzgia, 
jei tik kur komunistų var
das būna paminėtas. Ką 
blogą yra komunistai Susi
vienijimui padarę? Girdi, 
jie suskaldė Susivienijimą. 
Suskaldė? Pažiūrėkim apie 
tą “suskaldymą.” Chicagos 
seime, turėdami apie 220 
delegatų iš 500 tame seime 
suvažiavusių, jie reikalavo 
tik vieno atstovo į visai ne
svarbią, laikiną, mandatų 
komisiją. Jiems ir tas buvo 
atsakyta. Tokią panieką su
teikė kas? Tautininkų vete
ranas, St. Gegužis! Tiesa, 
komunistai įpykę neteko 
kantrybės ir sukėlė lermą. 
Dėlto kiti pažangus delega
tai negalėjo jų taktikos už- 
girti. Kaip paseka to, komu
nistai išėjo iš Susivieniji
mo ir išsivedė savo draugus, 
viso apie 5,000 narių. Dalis 
rimtų narių, kad ir komuni
stiškų pažvalgų, beabejo li
ko. Kiek dabar jų yra, nie
kas nežino ir nesvarbu, jie 
lygiateisiai nariai. (Pagal 
paskutinių rinkimų dari 
nius, jų mažiausiai gavęs 
kandidatas gavo suvirš 600, 
o daugiausiai gavęs suvirš 
800 balsų). Jie negalėjo pa 
kęsti nuolatinių tautininkų 
pravardžiavimų ir plūdi
mų, todėl apleido organiza
ciją, palikdami jai visus sa
vo per ilgus metus sumokė
tus mokesčius.

Panaši istorija atsikarto
jo ir nelaimingais Damijo
naičio-Jokuby no laikais (re
gis apie 1911 metus), kada 
apie 8,000 narių, nepakęs- 
dami tautininkų nežmoniš
kumo, apleido Susivieniji
mą, palikdami organizaci 
jai savo įmokėtas pinigus.

Taigi tik tautininkų na- 
chališkumo dėlei Susivieni
jimas po atsiskyrimo nuo 
romiečių buvo suskaldytas 
jau du sykiu.

Bet .ar tie, kurie 1911 ir 
1930 metais apleido SLA., 
palikdami suvirš milioną 
dolerių sumokėtų duoklių, 
nuskriaudė Susivienijimą, 
kaip tai padarė buvusiosios 
“Vienybės” ponai ir jiems 
panašus “patriotai”? Anaip
tol. Jei komunistai po Chi 
cagos seimo nebūtų iš SLA 
išėję, musų atsakomybė, ku 
ri 5,000 narių pasitraukus 
buvo iau tik 97 nuoš., butų 
buvusi tiktai apie 74 nuoš.; 
o jei apie 8,000 kairiųjų ne
būtų išėję 1911 metais, tai 
ačiū tautininkų šeimininka
vimui Sasivienijimo atsako
mybė butų buvusi tiktai 
apie 48 nuoš. Ar manot, kac 
valdžia butų leidusi Susi 
vienijimui tuomet egzistuo
ti?

Rimtai apsvarsčius ir fak
tus išanalizavus, bus aišku, 
kad tie, kurie šiandien 
skelbiasi tautininkais ir pa 
triotais, yra netik parazitiš
kas elementas ant musų A- 
merikos lietuvių kūno, bet

Kas yra tie tautininkai, 
curie pirmiau buvo pasida- 
inę į sandariečius ir fašis- 
us, bet Vitaičiui su Karpiu
Lietuvą važiuojant susibi

čiuliavo ir dabar jau sykiu 
sutelpa po tos pačios “Sar
gybos” sparnu?

Be abejo, SLA. nariai ži
no, kad Brooklyne yra susi
tveręs komitetas iš kokio 
dėsėtko žmonių, pasivadi
nęs “SLA. Sargybos Komi
tetą” Tas komitetas yra va
dovaujamas Strumskio, ku
ris būdamas “Vienybės” 
pirmininku ir SLA. kontro- 
ės komisijos pirmininku, 

taip šauniai sutvarkė tų or
ganizacijų reikalus, taip 
mokėjo apdumti SLA. Ta
rybą (falšyvai reportuojant 
apie taksų apmokėjimą, sa
vo ir Garšvos vardu morgi- 
čiaus ant mašinų ir knygų 
užsiregistruojant, etc.), kad 
Susivienijimas per ėmęs 

Vienybės” namą turėjo 
pridėti už nemokėtas taksas 
r kt. apie $8,000.00, o da- 
iar, kaip parodo prezidento 
Bagočiaus raportas, turės 
pridėti da apie $20,000.00 
iki $30,000.00 kol iš to “lau
žo” padarys įplaukas ne
šantį namą. Tai toks yra tos 

Sargybos’” vadas. Jo dva
siškais pagelbininkais yra 
Vitaitis ir Bajoras, o patar
nautojais yra bedarbiai 
Bukšnaitis ir Strimaitis, o 

moralę” paramą gauna iš 
St. Gegužio, Vaidylos ir 
Karpio. Tysliava terorizuo
jamas netekimu duonos ką
snio. Gi Vinikas, terorizuo
jamas atėmimu “paramos,” 
aipgi prisidėjo.

Apvainikavimui tos “Sar
gybos” veikimo buvo koop- 
:uota garsi savo nešvarumu 
ir begėdiškumu šnipų fir
ma, ir visa šita velniava da
bar yra vadinama “patrio
tišku darbu.” Tų šnipų dar
bais jau kvepėjo Rttsbur- 
gho ir Detroito seimai. 
Tiems šnipams talkininkau
jant, iš tautininkų kempės 
buvo skleidžiami melagingi 
gandai, buk “Bagočius su 
Gugiu yra nusukę tarp $75,- 
000 ir $150,000 SLA. pini
gų.” Ir šito melo rezultate 
Susivienijimo raštinėj ir 
pas iždininką buvo kelių są- 
vaičių knygų revizijos, ku
rios Susivienijimui lėšuos 
apie $1,000. Revizija tačiau 
parodė, kad jokių “sukty
bių” nėra. Net ir p. Vinikas, 
pasidrąsinęs, paskelbė šį 
faktą nariams.

Todėl pažangieji SLA. 
nariai, matydami nešvarią 
tautininkų politiką turėjo 
šiems rinkimams nustatyti 
naują kandidatų sąrašą, iš
leisdami p. Viniką ir Moc
kų, užtai kad jiedu neturi 
drąsos pasipriešinti “Sar
gybos” terorui.

Pas nekurtuos kyla klau
simas, kodėl į sekretoriaus 
vietą yra statoma p-lė Jur- 
geliutė, kuri buvo surišta su 
nelemta Devenio paskola. 
Bet kuo ji buvo kalta? Juk 
tą paskolą Deveniui davė 
buvęs prezidentas St. Gegu
žis su iždininku Paukščiu, o 
legalis patarėjas adv. Lo- 
patto užgyrė dokumentus. 
Taigi Jurgeliutė čia buvo tik 
nekalta auka “patrioto” 
Devenio aferoj.

Bet Devenio nunešta tik
tai $25,000 ant to garsaus 
morgičio; bet kodėl nieko 
nesakoma apie kitą morgi- 
čių antram Devenio namui 
Waterbury, kur sukišta jau 
apie $30,000, o namas šian
dien vargiai vertas $5,000? 
Su tuo Jurgeliutė visai nie-

gotis.
Negerai užsilaikydama: N“8“. ■“*«“ 
ss;. svarbu užlaikyti kūno si

motens.
ypač 
šva

rumą. Jei galima, labai bu
tų naudinga kasdien visą 

J kūną nusiplauti šiltu vande-
vo amžiui. Todėl aš čia duo7liu)ir l"uilu' J?? kasdien,* 
siu keliatą nurodymu, kaip'P8^ “T,“* r?*laa 
turi užsilaikvti nesčios mo- 'butinai nusiPlautl V1S3 kūną terysįlS^tovisko^rangtų.įbent 2 Per ^ait*‘ 

Jei nėštumo metu moteris i Kiekvieną rytą prausian- 
jaučiasi visai sveiką tai ji; tis reikia šaltu vandeniu nu
gali dirbti visus ūkio ir na-plauti krūtis. Ši priemonė 
mų ruošos darbus. Fizinis juos užgrudins, sutvirtins ir 
darbas nėščioms moterims > apsaugos nuo vočių ir išbė- 
yra net naudingas, nes tada rimo.
paprastai lengviau praeina! Drabužiai neprivalo spau-

nėščia moteris ne tik vaike
lio gyvybę stato į didelį pa 
vojų, bet dažnai ir savo
sveikatą sugadina visam sa-; Uu . muilu_ Jei to

gimdymo procesas. Tačiau 
sunkaus varginančio darbo, 
ypač sunkaus kilnojimo, vis 
dėlto reikia vengti, nes tai 
gali būti ankstybo gimdy
mo priežastimi. Nėščiai mo
teriai kenksmingi tokie dar
bai, kuomet tenka dirbti vi
są laiką stovint vienoje vie
toje arba minant kojomis, 
kaip antai, siuvant kojine 
siuvamąja mašina. Nėščia 
moteris turi vengti skersvė
jų, saugotis nušalimo ir 
traukimų išeinamose vieto
se, kas dažnai esti gyvenant 
namuose be patogumų.

Nesčios moteries maistas 
mažai tesiskiria nuo papra
sto kasdieninio maisto. Vis 
dėlto naudinga nėščioms 
moterims valgyti tiktai 
šviežią maistą ir vengti pa
senusio. Nėščioms moterims 
geriausia tinka pieniški val
giai, daržovės, visokios ko
šės ir kiti lengviau virškina
mi valgiai. Nors retkarčiais 
galima valgyti ir mėsos.

Svarbu, kad maistas butų 
lengvai virškinantis ir įvai
rus. Visokių aštrių valgių, o 
ypač svaigalų, kaip degti-

sti ir varžyti kūno, ypatin
gai krutinės, juosmens ir 
pilvo.

Lytinis santykiavimas an
troj nėštumo pusėj turi būt 
vengiamas.

Dažnai pradžioj nėštumo 
pasireiškia vėmimas, kurie 
ne tiek yra kenksmingi, 
kiek nemalonus. Tie vėmi
mai dažniausiai patys pra
eina, be pašalinės, pagelbos. 
Norint jų išvengti, reikia 
dažniau ir nepodaug valgy
ti ir vartoti tirštesnį maistą.

Žiūrėti, kad kasdien vie
nu laiku reguliariai išsituš
tintų viduriai. Pabaigoj nėš
tumo reikia vengti jaudini
mosi, nes tai gali gimdymą 
iššaukti per anksti.

Paprastai, darbininkės 
moterys ne taip išlepintos ir 
joms gimdymas dažniau
sia lengviau praeina. Vis 
dėlto neatsargiai elgiantis 
ir su darbininkėmis moteri
mis gimdant būna daug ne
laimingų atsitikimų. Todėl 
reikia šias elementariškas 
užsilaikymo taisykles žino
ti kiekvienai moteriai.

M-te.

NEW YORKE SUSIDARĖ 
BENDRAS FRONTAS.

20,000 žmonių klausėsi so- listinė spauda, tuose deba- 
cialistų-komunistų debatų tuose nutarta steigti bendrą

Madison Gardene. frontą dviem bendriem tiks- 
lam siekti. Vienas tikslas,

Pereitą sąvaitę, 27 lapkri- tai kova prieš fašizmą ir ka- 
čio, New Yorko salėj Madi- rą, o antras, tai remti Far- 
son Garden buvo socialistų- merių-Darbiečių Partiją, 
komunistų debatai. Bilietų šitas milžiniškas mitin- 
iš kalno jau buvo išparduo- gas labai nepatiko reakci- 
ta 20,000 po $1.20, ir tuks- ninkams. Visokie džingos iš 
tančiai žmonių*, kurie atėjo Hearsto gardo pradėjo stau- 
be tikietų, tikėdamiesi jų gti, kad Madison Gardene 
nusipirkti prie durų, jau ne- j buvęs įžeistas “amerikoniš- 
begalėjo gauti vietų. Pelnas į kas patriotizmas,” nes ten 
buvo paskirtas socialistų • buvę iškabinta apie 30 rau- 
laikraščiui “Socialist Call”-donų vėliavų, bet Amerikos 
leisti. Iš socialistų pusės de-Į vėliavos nebuvę nei vienos, 
batavo Norman Thomas, o Legijonierių vadai jau ta- 
iš komunistų — Earl Brow-,riasi įnešti legislaturon įsta- 
der, komunistų partijos cen-, tymo sumanymą, kuriuo 
tro sekretorius. New Yorko raudona vėliava New Yor- 
socialistų organizacija ši- ko valstijoj butų visiškai ūž
tiems debatams buvo prie- drausta. Reakcijos apuokai 
šinga, tačiau Partijos komi-'mano, kad uždraudus rau- 
tetas leido Thomasui deba- doną vėliavą, Amerikoj su- 
tuoti. Kaip praneša kapita-'stos darbininkų judėjimas.

ko bendro neturėjo. Kodėl švietęs, išsilavinęs, rimtas 
nieko nesakoma apie kitus i nuoširdus ir pilnai kvalifi- 
“gerbiamus veikėjus,” ku-; kuotas į iždo globėjus, 
ne pražudė šimtus tukstan-j Todsl gLA. nariai> da. 
cių SLA. pinigų? partinėse nominacijose ir

bos” direktyvai pasidavu- balsuokite tik už kandida- 
sio Viniko, Jursreliutės kan- tus, kurie gali apsaugot or- 
didatura buvo išstatyta to- ganizaciją nuo visokių išal- 
dėl, kad ji yra patyrusi, kusių šelmių ir šnipų. To- 
gabi, nuoširdi, teisinga dar- kiais kandidatais yra: 
bininkė ir neintrigantė. Mi-Į Adv F j Bagočius, i pre- 
liauskas yra statomas kan- ridentus
didatu į iždo globėjus ne to-, * ,
dėl, kad jis yra ar nėra ko-' Jonas K. Maziukna, į vi-
munistas, bet todėl, kad pa-ce Prezidentas.
žangieji negali remti Moc-j Petronėlė Jurgeliutė, į 
kų, nes jis, kaip ir Vinikas, sekretorius, 
moraliai ir materialiai šel-! Kazys P. Gugis, į iždinin- 
pia tuos, kurie su šnipų pa- (kus.
gelba kelia Susivienijime j J. Stanislovaitis, į dak- 
betvarkę. Miliauskas ’tai tarus kvotėjus, 
vietai gerai tinka, nes paty- i Eufrozina Mikužiutė ir J. 
ręs fraternalėse organizaci- Miliauskas, į iždo globėjus, 
jose veikėjas, gerokai apsi- SLA. Narys Per 30 Metų.
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Nusiuntė Neic Yorko MIRe anglų admiro- 
Gengsterį į Dangų. LAS JELL1COE-

Tikintieji protestuoja, kad 
kunigas davė banditui “ka

taliko pasportą.”

Šiomis dienomis Newar- 
ke mirė peršautas Dutch 
Schultz, žydų kilmės New 
Yorko gengsteris. Jam mirš
tant, prie jo prisiplakė kata
likų kunigas, uždėjo jam 
katalikišką krikštą, patepė 
jo gengsteriškas kojas ir, 
sako, dabar tu esi laimingas 
ir eisi tiesiai j dangų!

Katalikai tuo pasipiktino. 
New Yorko restoranuose ir 
požemio traukiniuose tik ir 
girdėjai žmones kalbant a- 
pie siuntimą gengsterių j 
dangaus karalystę.

Laisvi žmonės daro iš to 
juokus, o katalikai nervuo- 
jasi ir pyksta. Na, ir kaip gi 
nesinervuoti? Jie sunkiai 
dirba, dažnai paskutinį do
leri atiduoda savo kunigui, 
ir tai jis juos baugina pra
garu. O Dutch Schultz, visą 
amžių buvęs žydas ir geng
steris, dabar sveikinasi dan 
guje su aniuolais! Gengste
ris Schultz, kurio alaus tro
kai dardėjo New Yorko 
gatvėmis ir kurio ginkluoti 
“gorilos” šaudė savo kon
kurentus — tas Shultz da 
bar draugauja danguje su 
šventaisiais! Jis darė są
mokslus, apgaudinėjo, tero
rizavo savo konkurentus, ir 
galų gale gavo “gero katali
ko pasportą” į dangų, gavo 
tokį atlyginimą, kokį gauna 
tik šventieji “pustelninkai” 
ir “mučelninkai!”

Juk tai daugiau negu juo
kinga !

Katalikų dvasiškija atsi

KELEIVIS, SO. BOSTON

UŽSAKĖ 90 ANGLINIŲ 
VAGONŲ.

Lehigh Navigation Coal

PER AUDRĄ ITALIJOJ 
ŽUVO 75 ŽMONES.

Pietų Italijoj pereitą są-
Philat’elphijoj užsakė, vaitę siautė tokia

Parieta*

Iš Ten, Kur Siaučia Juodas Fašizmas.
Šiomis dienomis iš Berly- 

audra, no kalėjimo pabėgo 14 vo-
Italijos darbininkai, ku* 

rių unijos buvo pasmaugtos,
500 naujų vagonų anglims , kad daugybė namų buvo su- kiečių kareivių, du iš jų ka- pasilieka fašizmui priešingi 
vežiot Juos gamins Ameri-Į griauta ir 75 žmonės už- rininkai. Jie pasiekė Olan- iki šiai dienai. Tą pripažįs- 
can Car & Foundry kompa- mušta, o keliasdešimts su- diją ir pranešė, kad Berlyno
nUa- žeista. • barakuose prieš Hitlerio

pūkškoTimaT RŪKYT JIŠ RYTO LABAI ^^“sužlimas tekiau^uvoRŪKYT IŠ RYTO LABAI
______  NESVEIKA. i nugalėtas ir daug kareivių

TFvvnM Ji?w ,>u.nų.. ^lliam v. Amerikos chirurgų šuva- areštuota. Šie keturiolika ir-
delphia, Pa. Tokij* adresuok gyveno Ziavime FranCISCO J b_U--gį įjUVO dėl to Sukilimo SU-

per 6 metus. Jis gi- yo pranešta, kad žmones,, imti bet jiems pavyko pa- 
“'S.; 5£ ku,ne «"■*£. pn.es p“®?®“ sprukti.

tina išlydėjo jį iš Kauro Į Ameriką. Hlkyt, greičiausia gauna VO- _______
Jau 6 metai kaip jo motina negauna pi.. cĮ<ilw

-----------------------------Hitlerio propagandinin-
SKILVIO NESVEIKUMAI kai skelbia, kad jis esąs la

nuo jo laiško, bet registruotus laiš
kus siunčiamas jam po num. 211 
Walnut Street. Philadelphia, Pa. ne
žinia kas painia. Kurie žinote i-ą

,__ - r..., nors aPie Lennon, malonėkitekuris Detroite pranešt į “Keleivio” redakciją, arba 
jo motinai

,Jo motina dabar pra laba? b’ogoje

Pereitą sąvaitę Londone 
mirė admirolas Jellicoe, ku- ' 
ris sudaužė kaizerio karo 
laivyną ties Jutlando sala'
1916 metais. Tai buvo di
džiausis jūrių mušis pasau
lio istorijoj. Pasinaudoda
mas tirštu ruku, vokiečių 
laivynas tada leidosi viso
mis jėgomis, manydamas 
prasilaužti per anglų bloka
dą. Įvyko baisi batalija, ku
rioj kaizerio laivynas tapo William Dix,
sunaikintas. Anglų laivynui pardavinėjo kapitalistiškus lai- j® motinai, žemiau nurodytu adresu.

j • i t n* l> __ j- , motina oauar pra !aba> b’osrojevadovavo admirolas Jelli- jkrascius, anądien gavo laišką, padėtyje ir gyvena Urugvajuje. Štai
coe. kad mirė turtingas jo dėdė. pa- i°s a<įres?T: (0)' Si. Roza! a Raubienė,

MEDŽIOTOJAS, KURIS 
UŽMUŠĖ 114 MEŠKŲ.

likdamas jam $71,000.

NE SVIESTAS RE1KA-

Sovietų spauda praneša,
kad fizinės kultūros tarybai Taip aiškina Hitlerio ge- 
padovanojo meškų medžio- nsrolas.
tojui Makoviejevui medžio- Sakydamas Saabruekene 
klinį šautuvą su monogra- prakalbą, Hitlerio genero- 
ma. Makoviejevui greit su- has Goeringas anądien pa
kaks 70 metų. Jis užmušė reiškė:
114 meškų. Pirmą 8 pūdų Lapkričio 3 d. Geringas 
mešką jis užmušė teturėda- J lankydamasis Sare ir Šar
mas 13 metų. Pernai žiemą bruekene pasakė didelę kai
šenas medžiotojas nušovė bą.
11 meškų, keturis lokius pa- l_Saro balsavimas,— pa
gavo gyvus ir padovanojo sakė Geringas, — buvo bal
zoologijos sodui. Šią vasarą gavimas ne tiktai už Vokie-1 Noriu susipažinti aps.vedi.no tiks 
ir rudeni Ciuchlimos srities tiją, bet ir už Adolfą Hitle- lu su rimta pusamže mergina arba 
medžiotojai Makovie jevui k „es Hitleris — tai Vokie- {© žįffi“ u,"„SŠa»',’S3P?
vadovaujant užmušė 13 me- tija, o Vokietija—tai Hitle-1 mer^ina tarto šiek-tiek turėtų, ir xb.. I • ” J I susidėję drauge galėtumėm lengvai

JlTS. įgyventi arba važiuot į Lietuvą ap?i-
Pasakęs, kad Sare daugK3??"1™ ,.Sam Baraitis o» 

BYLA DĖL POR NOGR A - i-~*-~iti~- » f'' I 1549 Wasnington st., \\alpole, Mass.

GALIMA PALENGVINTI 
BE PEILIO.

Bereikalingai nesi- 
kankinkite prarugusiu, 
išputusiu skilviu, po 
valgiui sunkumu ir ki-

Villa dėl Cerr,, Calie Rio de Janeiro, uis skilvio nesveiku- 
Montevideo, Uruguav. mais* paeinančiais nuo

_____________________________ ____ per rūgimo viduriuose.
ONYTĖ ZAYENČAUSKAITĖ, pir-i KARBOMINT (Plys-

LINGAS, BET ARMOTOS. SyyenoLuis-oln, dabar ne- keliai) Tablets sunaikina rūgštis ir 
žinau kur ji gyvena. Prašau atsiiiep- gazų sudaromus skausmus ir momen- 
B’Xuri-u s7arbV reikalą Jums praneš- jtaliai apdengia ir apsaugoja skauda* 
ti. Kūne žinot r. u r ji gyvena, malonė- ' mas vietas nuo erzinimo skilvyje su- 
kitę pranešti jos adresą; už tai tariu Į prarugimais. Kartu iš-
aoUX dublis <l)|plauia lauk tuos nuodus, kurie yra
r. O. Box lb_. Lincoln, N. H. į priežastimi skausmų. Išpildykite že- 

— miau esantį kuponą ir šiandien pa-
APSIVEDIMA1.

Pajieškau apsivedimui merginos 
Inuo 18 iki 30 metų; gaii atsiliepti ir 
I jauna našlė, geistina kad butų kiek 

turinti. Aš esu vaikinas 25 metų, 
įbai gražiai atrodau, gerai užsiiai- 

Ikau. Plačiau paaiškinsiu per laišką, 
j Su pirmu laišku prašau prisiųst pa
veikslą, kurį reikalaujant sugrąžin- 

Įsiu. Mr. B. Noris (0)
1456 City Hali av., Montreal, Canada

siųskite į Karbomint Co., Dept. K.
529 Hudson St., N'ew York, N. Y.

Malonėkite išsiųsti man dėžutę 
Karbomint Tablets, sutinku užmokė
ti pastoriui $1.00, kuomet pristatys 
man siuntinį.
Vardas ..........................................................
Adresas .......................................................
Miestas ............................. Vai..................

katalikų, 'Geringas pareiš-
FUOS. jkė, kad nacių valdžia religi-J.. No£iu susipažinti su pusamžiu dar-

| . 1 . , • ~ įbimnku vyru. Pageidaujama, kad būt
Prieš kurį laiką Kaune Ja nesidomi. Ne partija uz- juodbruvis ir švariai užsilaikantis, 

buvo leidžiamas “Spakty- puolė bažnyčią, bet bažny- && —
vos Balsas,” kuriame pasi- čia partiją. Jei bažnyčia no-| Mrs. Mollie Kasper 
taikydavo ir pornografinių ri taikos, ji turi išsilaisvinti 
dalykėlių. Vieną syk buvo iš katalikų centro partijos į- 
parašyta ir apie kunigus, takos.
kad kunigas klausydamas Geringas pripažino mai- 
išpažinties kalbėjęs apie J tinimo sunkumus, 
meilę ir tt. Už religinių da-

1811 — 2-nd st.. Eureka, Calif.

PRAŠAU ATSILIEPTI.
Esu vienas ant farmos, noriu rast 

moterį, kuri apžiūrėtų namą, kad ne
būtų jauna — 45—50 metų, žinotų 
namų darbą. Gali būt kad ir su vai
kais bile namaži butų. Turiu didelę 

--- Bet ar svarbumas svie-|farm*» man vienam sunku viską ap-
įžeidimą “Spaktyvoš ste ir cukruje? - sušuko 1^ Plačia^ffiinsiu per lai,

n!Balso" atsakoma jai redak- Geringas. — Kiekviena au- ____________ Granvillg> 111
g 3 P • įtorei prokuratūra iškėlė by-|ka turi atrodyti lengva at-J reikaungas darbininkas
lų gale atsirado vienas jėzu-
jitas, kun. Toomey, kuris 
per jėzujitų sąvaitrešti “A- 
merica” mėgina aiškinti, 
kad reikia, esą, ir gengste- 
rio dusią gelbėt.

Bet katalikai vistiek ne
nori su tuo sutikti. Jie sako: 
“If a guy likę that can go to 
Heaven, there won’t be any- 
body in Heli!” (“Jeigu toks 
baidyklė gali patekti į dan
gą, tai pragare nebus nei 
vieno!”)

menant, kad ji mums duoda Iąnt farmos Geram darbininkui 
. __ ii* • • .* - * • |bus geras užmokestis. Prašau atsi-

Šiomis dienomis Kauno | galimumą įsigyti šovinių, I šaukt tuojau. Mano adresas, james 
apygardos teisme toji byla aeroplanų, patrankų. Kai g£™HUS.jn 
buvo sprendžiama. Eksper-| išmuš sprendžiamoji valan-jEast Bndgewater 436 
tu be kitų buvo pakviestas j da, nesvarbu bus ar mes tu-|TURIU pARDAVIMV, paršiukų. 
ir “Altorių šešėlyje” auto- nme kiaulių ir sviesto; Dviejų mėnesių, 3 mėnesių senu- 
rius Putinas-Mykolaitis. svarbu, kad butų patran- h^aJ?™ w Pykite arba

Teismas “S. B.” ats. red.Jk°s. 
pripažino kaltu ir nubaudė I&iau 
200 litų arba 1 mėnesiu are-|tur. 
što ir atėmė teisę vienerius
metus būti atsakomuoju lai-l SUDEGE 3 VAIKUČIAI, 
kraščio redaktorium. Į West Orange, N. J.—Lap-

Sare tai turi būti dau- 
suprantama, negu ki-

| klauskite.
JOS AN0SK0PEY 

50 State Street, Providence, R. I.

I SVARBI NAUJIENA DĖL 
TŲ, KURIE SERGA IR 

NORI PASVEIKTI.

ta italų fašistų mėnesinis 
laikraštis “Gerarchia,” ku
ris rašo: “Italijos darbinin
kų masės pasilieka sveti
mos (fašistinėms) unijoms 
ir nedalyvauja jų gyveni
me. Tarp darbininkų yra vis 
kažin koks nepasitikėjimas 
fašistu partija, nors per tokį 
ilgą laiką jis jau turėtų būt 
išnykęs.”

Taigi patys Mussolinio a- 
gentai pripažįsta, kad Itali
jos darbininkai fašizmui 
priešingi.

bai žmonių “mylimas.” Bet 
kaip jį žmonės myli, tai ga
lima matyt iš to, kad šiomis 
dienomis buvo sudaryta iš 
600 kareivių specialė sargy
ba jį saugot. Tie sargai su
rinkti iš ištikimiausių nacių 
ir apginkluoti moderniš- 
kiausiais ginklais, prade
dant automatiškais pištalie- 
tais ir baigiant kulkasvai- 
džiais ir liepsnosvaidžiais.
Be to, jie yra aprūpinti tro-
kais, automobiliais ir lėktų- Yor£° valstijoj, Fuiton Coun^. . ’ . . kurie pirks mano farmą pnes žiemą,
vais. 80 tų sargų, apgink- 
luotų nuo galvos iki kojų, 
stovi aplink Hitlerio namą 
dieną ir naktį. Matyt, pašė
lusiai jį žmonės “myli.”

PARSIDUODA FARMA
ROCKWOOD, N. Y.

42 akeriai žemės, beveik visa dirba
ma, 7 kambarių namas, naujas višti- 
ninkas, ant gero kelio, visai miestely, 
prie škulės ir storų, bažnyčios; elekt
ros šviesa ant kelio, apšviečia visą 
narna. Kurie norit pirkti farmą, pirki
te dabar ir gaukite gerą farmą pi
giai. Labai gera vieta bizniui ir geres
nės vietos farmai negali būt. Pirkaite 
pigiai. Du seni žmonės ant farmos ir 
nori būtinai parduot. Toji farma yra

tiems atiduosiu už $2,700. Į mokė t 
reikėtų apie $1,000, o likusius ant 
lengvo mortgičiaus. Budinkai visi 
nauji. Norint daugiau paaiškinimų, 
rašykit, (0)

VINCENT KJfMJCBAITIS,
rWkwood, N. Y.

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:”

VIENOJE SUSEKTA RE
VOLIUCINE ORGANI

ZACIJA.

Šiomis dienomis Vienos 
policija paskelbė susekusi 
Austrijos sostinėj didelę 
slaptą socialrevoliucionie- 
rių organizaciją, kuri turin
ti keliatą tūkstančių narių. 
Organizacijon esą susidėję 
kairieji socialdemokratai ir 
komunistai bendrai akcijai 
prieš klerikališkajį fašizmą.

Organizacija esanti taip 
gerai sutvarkyta, kad poli
cijai nepavyko sužinoti net 
jos vadų pavardžių.

Socialrevoliucionieriai tu- 
tį slaptą spaustuvę ir leidžia 
daug atsišaukimų.

Jeigu diegliai kankina po krutinę, 
i on ii- _ j 1 šonuose, skausmas galvos, nieko ne-.. ,krlC1<> 22 naktl Cla SUdege jaukdami gaukit Kazellio SPECIAL

UŽSIMUŠĖ TURKŲ DIK-1 Chiampi šeimynos gyvena- Įherbs jl a. Tik ką naujai iš-
TATORIAUS AUKLĖ* 

TINĘ.

Pereitą sąvaitę Francųzi- 
o j iš greitojo traukinio iš
krito ar tyčia iššoko Turki
jos diktatoriaus Kemalo 
Ataturko auklėtinė Zehra, 
20 metų amžiaus mergina. 
Ji važiavo iš Londono į Pa
ryžių.

SUDEGE 7 ŽMONĖS.
Fort Worth, Tex.—Perei

tą penktadienį ugnis čia su
naikino dviejų aukštų gyve
namą namą, kuriame sude
gė ir 7 žmonės.

. * rastos. Toji gvduolė gerai vei- mas namas ir ugny žuvo 4 kia. suvaini™ kad ir kiečiausius vi-
maži vaikučiai. Ugnis kilo d„urius- Regui jojajr taiso vidurius i *i • i • ,išvaro gesus, stabdo skaudėjimus po
1S SUSklIUSlOS krosnies. Ikrutinę ir šonuose, valo kraują, stab

do galvos skaudėjimą ir galvos svai-
REIKALINGA MERGINAI Į girną. Reguliuoja šiapumą, gelbsti 

ADn. BirkTCDIC dė* inkstų ligų ir strėnų skau-
AKoA IVILf 1 E.K1O įdėjimo. Padai ta iš daržovių ir žolių,

Prie Stubos darbo, prašau atsi-1 neprilyginama: geresnė už visas ki- 
šaukti pas MRS. D. KARITON (0) j tas arbatas. Ji padarys tokį darbą,
99 Poųuonock avė., Windsor, Conn. Jkokio joki kita gyduolė iki šiol nepa

darė. Garantija: pinigus sugrąžinsi- 
GERA PROGA1 lme> ieifnl iun ' nepagelbės. Be to, ji

, j • u • I labai pigiai kainuoja, tiktai 25c. užParduodu, parandavoju arba mai- pakelį. penki ke1iai už j dolerį ar. 
nyciau ant namo gerą farmą. Farma h 12 pakeliu'už du doleriu. Pakeiiai 

Maryland steite. Daugiau ^dutiniško didumo. Už 25c. galit pa-I randasi 
paaiškinsiu (0)

RAGINA VETERANUS 
ŽYGIUOT I WASH1NG

TONĄ
Kalbėdamas Los Angeles 

veteranų susirinkime, sena
torius McAdoo ragino juos 
žygiuot į Washingtoną, kai 
susirinks Kongresas, ir rei 
kalauti bonuso. “Jus esat 
kareiviai, ir kovokit kaip 
kareiviai,” kalbėjo jisai 
Bet veteranų draugijos va 
das Hobart pataria eks-ka- 
reiviams neklausyt McAdoo 
kalbos. “Jis nėra joks vete 
ranas ir jo kalba yra aršiau
sia politinė demagogija,” 
pareiškė Hobart.

VALDŽIOS ARCHITEKTAS.

New Yorko architektas Ho- 
ward L. Smith buvo paskirtas 
prižiūrėti federalinės valdžios 
vedamą butu statybą Įvairiuose 
miestuose.

u per laišką, klauskit:
JOS GRICE 

19 Milford avė., Newark. N. J.

KALENDORIŲ IR
PAVEIKSLŲ

KATALOGAS 1936 M. 
SIUNČIAMAS DYKAI 

Parašykite paprašydami pas—
JONAS KERDIEJUS 

652 Broadway, So. Boston, Mass.

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: 

KAZELLS BOTANICAL CO., 
Botanic Druggist*

26 W. BROADWAY.
SOUTH BOSTON. MASS.

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 šiėbė? Jaunosios žydras? 
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- 
piausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia pa
tiekia įdomių informacijų.

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

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi 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 užšHaikyti 
nėščia moteris? Kaip reikia auginti 
kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

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

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

Knyga graži, 22.3 puslapių, stip
riais audimo apdarais, aukso raidė

BALTIMORE, MD.
ARTISTIŠKAI ĮRENGTA 

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. Subatos ir 

Nedėlios vakarais.
Baltimorės lietuvius prašome už

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

TONY BENNEY
721 W. Lexingtoa Street

BALTIMORE, MD.

SIENINIAI
KALENDORIAI

1936 METAMS.
Užlaikau daug visokių rusiu ir vi 

Išokia kaina Sieninių Ka'endorių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini- 

jmais ir pigia . Kurie norėtų pardavi- 
Jnėt pavieniais, geros išlygos. Turime 
j ir Dariaus-Girėno Kalendorių su jų 
laeroplanu. Prisiunčiamo į namus kas 
[pareikalauja J. GILEVICIUS. (-)

73 Hartford Avė.,
NEW BRITAIN, CONN.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, rud
galviai ir gelton- 
galviai Prisiun- 
čiu į visas dalis 
^uvienvta Valsti
ją ir į Kanadą

GEO.
BENDORAITIS

U'aterbury. Conn. 
520 Wiboa St,

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

Užsisakykit “Teisintą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
2S3 Broadway, - South Boston, Mass.

i

aps.vedi.no
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Žiūrint į Susivienyjimą iš Šalies.
Mūsiškiai tautininkėliai,! dešimtį kartų ir nutart, kad ja už žodžio laisvę sau ir 

ir bent jų dalis, tai taip kaip! SLA. seimai ir rinkimai bu- ■ nori tos laisvės kitiems. Ži
loji sena paliegusi močiutė tų laikomi tik syki j 100 me- noma, žodžio laisvė nereiš- 
užpečkyje—zurza, bumba tų? Ar nesustiprėtų tuomet kia laisvę plūstis ir šmeižti. |

Išvyko Afrikon Vyrų Jieškoti.

prieš visokių pirmynzangą. 
Labiausia juos drugys pa
purtė pereitam SLA. Seime 
Detroite, kur teisėtu ir de
mokratišku budu į SLA Ta
rybą pateko keliatas pažan
gesnių veikėjų su adv. F. J. 
Bagočium priešaky. Ge- 
valt!—šaukia tautininkiški 
barabanščikai. Esą, Susivie
nijimą užkariavę “interna
cionalistai” ir dabar tai jau 
bus kaput musų tautai.

Aiškumo dėlei aš čia pa
analizuosiu bent vieną 
straipsnelį, tilpusį šių metų 
“Sandaros” 5 num., kur tū
las Smulkutis, po antrašte 
“Panaikinkim vaidų vers
mę,” posmuoja sekamai: 
“Viso blogiausia tai tas, 
kad tarptautystės išpažin
tojai pateko į SLA. vado
vystę. Kas sudaro pavojų 
lietuvystei, o ypatingai tas, 
kad čia gimęs jaunimas ša
linasi nuo Susivienijimo.” 
Na, ar gali būt didesnė ne
sąmonė? Išeina, kad ir čia 
augęs jaunimas jau ištau- 
tėjo. •

O rodos, visi apuokai tu
rėtų žinoti tą faktą, kad 
musų jaunimui kuo ma
žiausia rupi tautiškumas, o 
kuo daugiausia tarptautiš- 
kumas. Jeigu vienas-kitas 
jaunuolis ir dalyvauja tau 
tiniame lietuvių judėjime, 
tai juk viena kregždė nepa
daro pavasario.

Be to, šioje civilizacijos 
gadynėje kas galėtų egzis
tuoti be tarptautinių santi- 
kių? Gal tik eskimosai, kal
mukai ir kitos puslaukinės 
tautelės. Bet kultūringa tau
ta negali gyventi atsirube- 
žiavusi nuo savo kaimynų.

Reikia atsiminti net ir tą 
tiesą, kad jeigu ne tarptau
tiniai santikiai, tai mūsiš
kiai patriotai nebūtų galėję 
nei Amerikos pasiekti. Juk 
apsiavę savo tautiškoių vy 
žom Atlanto jie neperbris- 
tų. Apžergę lietuvišką kui
ną irgi neperplauktų per jū
res. Tik ačiū intemaciona 
lizmui, ačiū tarptautiniams 
santikiams mes galėjome 
atvykti čionai patogiais lai
vais.

Berods, tasai sandariečių 
peckelis žiuri į internacio
nalizmą išP' kitokio taško 
Jam norisi Įkąsti socialis
tams, kurie nori brolybėj ®

lietuvybė Amerikoj? Sandariečiai buvo isityžę
Einant to sandariečio lo- šmeižti Susivienijimą ir jo ■

gika toliau, reikėtų panai- vadovybę tiesiog krimina- 
kinti ir SLA. kuopų susirin- liškais prasimanymais. To- j 
kimus. Juk Lietuvos tauti- dėl SLA. prezidentas Bago-j 
ainkai taip jau ir daro: pa- čius ir pareikalavo, kad Vi- 
laikino Seimą, uždraudė nikas ir Vitaitis, kaip San- Į 
organizacijų susirinkimus daros vadai, tuos šmeižtus] 
ir, pagaliau, uždarė pačias sustabdytų. Ar tai “cenzu- 
□rganizacijas. Fašistų dik- ra?”
:aturos dabar niekas negali Jei pažvelgsime į SLA.I 
kritikuot. istoriją toliau atgal, jei at-

Bet bėda to “Sandaros” siminsime tuos laikus, kuo- 
•ašytojo, kad Amerikoje nė- met toj organizacijoj vieš-1 
ra tautiško fašizmo. Kol kas patavo Damijonaitis su Ri
da mes čia naudojamės kais tautininkais, tai pama-j 
Larptautine demokratija ir Į rysime, kad cenzūra ir sąži- 
esame laisvi piliečiai: gali- Į nės varžymas buvo priėję | 
ne rašyt, galime kritikuot ir į jau prie to, jog ištisos kuo-

Visos trys šitos mergaitės šiomis diencmis išvyko Johannes- 
burgo miestan Afrikoj tikėdamosios ištekėti, nes tenai jas pa
sikvietė joms pažįstami vaikinai. Jos vadinasi, iš dešinės į kai
rę: Alice Schofield, Dorothy MacNamara ir Mary Siegel. Visos 
trys iš Tonawandcs miestelio, netoli Buffalo, N. Y. Jų kelionė 
bus 10,000 mylių.

pos ir draugijos buvo brau
kiamos iš Susivienijimo, 
kad neklausė jų diktatūros.
Tėvynės puslapiai pažan- |artįmas debatų kolega uni- 

gieras žmonėms buvo visai versitete adv gamuel s 
uždaryti ir įsusi apskričiai ^^„5^ ga^n krimina.
“Kekivi”n'savo Kalama lių bylų advokatu New Yor’

Keleivi sa\o įeik a ke> kurjs „.g Scottsboro juo- 
skelbti. Pirma visokios mu- Luitų garsios bylos advoka 
sij vytautines, algirdmes ir L yra
keistutmes draugijos pngu- !ietuvių paialpinių’draugijy 
!ejo pne Susmemjuno, bet legaBu’ kas irgi
bukapiotiskas tautininkų parodo jo veikimą lietuvių 
režimas visas jas atstume ir
n«»SLA . . P Adv. A. O. šalna.

Dabar tautininkai su san-J
dariečiais plepa, kad Susi- Redakcijos prierašas: Tų 
vienijimas esanti jų “išauk- lapelių, dėl kurių p. Šalna 
lėta” organizacija ir jie turį parašė šį paaišk i n i m ą, 
jai vadovauti. O aš pasaky- mums neteko matyti. Mes 
siu teisybę, kad jeigu ne manome, kad nedaug kas 
tautininkai ir kiti atžagarei- juos matė ir iš musų skaity-

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

žodynas lietuviškai angliškos ir ang- j Namų Daktaras, parašė Dr. A J. Ša
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A. i ralius. Knyga tik kų apleido spau-

Lalis. Abi dalįs vienoje knygoje. dą. Nauja knyga užpildyta vien n- 
Psl. 1274. Gražus tvirti apdarai $16.00 ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
i _ „ . • i vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver-

Buda* Išmokti Angliškai. ta knygų įsigyti visiems, nes Na- 
Raakius reikalingiausių rodau u Dakt/ra* y?į viena ^’reikalin- 

pasikalbejimų ši knyga sutaisyto taip eiaasių knyįrų kk>kvienam lietuviut
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. Šu fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinto laida. Sutaisė 
St. Michelsonas. Pusi. 95.............. 35c.
Etnologija arba istorija apie žemės 

tautas Pagal Dr. H. Haberlandą, 
parašė šernas. Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba rases. Yra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi
cago. Ilk, pusk 667, Gražiuose au-

fsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie SCO pulsapių. 
Kaina ............................................. $2.50
Kaip Tapti Suvienytų VaUtSjy Pilto- 

čia? Aiškiai išguldvti pŪfetyatte 
įstatymai su reikalingais klausimai* ii 
atsakymais lietuvių ir anglų knth'tss
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida ................................................... .

Kokius Dievus Žmonės Garbino 
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko-

limo apdaruose ........................... $4.00 k:us jje santikius su žmonėmis turėjo.
.. , -- t,.., Knyga stambi ir labai užimantk,r *»« Įai Ul„_Ukėjim, istorija ».,00

galime susirinkimus laikyt 
sada tik mums patinka ar
ba kada matom reikalo.

Iš visų keistenybių, keis- 
ciausis yra tautininkų-san- 
dariečių užmetimas, buk 
dabartinė SLA. Pildomoji 
Taryba įvedusi “cenzūrą,” 
suvaržiusi narių sąžinę,” ir 

taip toliau. Rodos, kalba di
džiausi demokratijos šali
ninkai. Bet ištikrujų, tai tik 
veidmainybė. Juk jie patys 
saukia, kad socialistus, ko
munistus ir kitus pažanges
nius SLA. narius reikia pa
žaboti, kad jie neturėtų bal
so, kad negalėtų platinti sa
vo tarptautinių idėjų. Taigi 
jie patys yra sąžinės varžy
tojai ir cenzūros šalininkai.

Kairieji svetimų nuomo
nių visai nesibijo ir niekam i riai, Ui Susivienijimas butų I tojų. Todėl vesti su tais la
jų nevaržo. Cenzūros kai-j kur kas didesnė ir stipresnė j peliais polemiką “Keleivy”
rieji taipgi niekur nevarto
ja, nes jie jai priešingi iš

U. S. PAŠTO 
PRANEŠIMAS.

goj telpa daugybė naujų, labai gra 
žiu ir juokingi} 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 į visas kalbas, todėl kad yra gra
žiai aprašyta apie Rymų. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, III. 1909, pusi. 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 istorijų. Chi
cago, III. 1903, pusi 209. Gražiuo
se audimo apdaruose......................$1.50

Drūtuose audimo apdaruose $1J5
žodynas angiiškai-lietuviškos kalbos 

(Dalis II>. Sutaisė Antanas Lalis. 
čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m. 
Puslapių 835 ................................. $8.00
Lytiškos ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina................................................... 2S<
Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo 

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

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

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

Pašto Departamentas pra
šo mus pranešti lietuviams 
štai ką:

Prieš Kalėdas siuntinių 
pašte padidėja 200 nuošim
čių. Per kelias dienas paštas 
negali apsidirbti ir daug 
siuntinių, kurie siunčiami 
Kalėdų šventėms, nueina 
jau gerokai po Kalėdų. To
dėl siuntinius reikia siųsti 
daug anksčiau. ‘Jei kas ma
no siųsti kam dovanų Kalė
doms, tenuperka jas dabar 
ir išsiunčia nelaukiant pas
kutinės sąvaitės. Tuomet 
netik musų dovanos nueis 
aiku, bet ir pašto darbinin
kai galės Kalėdas praleisti 
su savo šeimynomis. Kitaip, 
jiems tenka dirbti per šven
tes.

Kiekvienas siuntinys turi 
būt stipriai surištas ir aiš
kiai užadresuotas. Neuž
mirškit pažymėti ir savo ad
resą.

Lietsargiai, lazdos ir gol
fo mušikliai turi būt apdėti 
medukais ir stipriai surišti, 
nes kitaip jie gali būt sulau
žyti.

Siunčiant bukietus ar 
šiaip gėles, jas reikia įdėti į 
medines dėžes, nes kitaip 
gali būt sutrintos.

Piešiniai, žemėlapiai ir 
neapdaryti paveikslai gali 
būt apvynioti ant medinio 
velenėlio ir tuomet gerai ap
sukti popiera.

Aštrių, bei smailių įran
kių galai turi būt gerai ap
saugoti, kad neišlystų per 
popierą ir nesužeistų pašto 
darbininkų rankų.

Knygos geriausia siųsti 
tinkamose popierinėse dė
žėse, nes kitaip jų kampai 
apsidaužys.

Stiklo, molio, porcelianos 
ir tam panašios medžiagos 
dalykai turi būt pakuojami 
į medines dėžes, gerai ap
kamšomi popiera arba me
džio drožlėmis ir ant siunti
nio turi būt aiškiai parašy
ta “FRAGILE.”

Paštu siunčiami siuntiniai 
negali sverti daugiau 70 
svarų.

Į siuntinius negalima dėti 
rašytų laiškų, nes už juos 
reikia mokėti aukštesnę 
persiuntimo kainą.

Kad siuntinys nepražūtų, 
naštas pataria apdraust. 
Apdraudimas iki $5 kainuo
ja 5 centus; iki $25—10c.; 
iki $50—15 centų; iki $100 
— 25 centai. Apdraustas 
siuntinys angliškai vadinasi 
“insured.”

Kalėdoms siunčiami siun
tiniai gali būt pažymėti ant 
viršaus: “Do Not Open Un- 
til Christmas.”

P1CKWICK ĖLIAUS KAI
NA KAIP PAPRASTŲ 

£LIŲ.
Nors pardavėjai turi mokėti 

brangiau, nes geriausia medžia
ga ir darbas kainuoja daug 
brangiau jį pagamint.

A bei nai publika greitai pa
žįsta gerumą Pickwick Ėliaus ir 
padidėjęs pardavimas, kurį re- 
portuoja pardavėjai, parodo jo 
populiariškumą.

Taip, pardavėjai moka bran
giau už Pickwick Ėlių dėl to, 
kad geriausia medžiaga, išdirbi- 
mas ir darbininkai brangiau 
apmokami. Naturališkai, parda
vėjai už Pickwick uždirba ma-

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

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatr inkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems
Iš įvairių šaltinių surinko J. T .aukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta ........................................ $3.00
Delko Reikia Žmogui Gert ir Calgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
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 iam reikta riebalų? ši
tuos klausinius suprasi tiktai iš šio*
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina..................................................I5e
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmė* ir 
jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu-

organizacija šiandien. Jie I ne vieta. Nominacijų ir rin- 
buvo ir tebėra Susivieniji-Į kimų laikais neatsakomingi

Lukšiais. | žmonės gali leisti šmeižian
čius lapelius kas dieną, bet 
laikraštis juk negali į visus 
juos reaguoti. Pagaliau, po 
lemizuoti su visokiais pa

SLA. Įstatų Komisijos pir- į of the City of Boston.” j kampių lapeliais rimtam 
mininko atsakymas. j 4. Puslapy 967 “Index to laikraščiui, kaip ir veikėjui, 

Legal Periodicals,” mes yra peržema. Juos geriausia 
randame, kad A. O. Shall-Į ignoruoti
na, kaip jo pavardė rašoma

principo. Jie visuomet kovo-'mo slogutis.

POLEMIKA LR KRITIKA.

Advokatas A. O. Šalna 
atsako į laiškus, išsiuntinė
tus SLA. kuopoms, kurių 
autorius neturi nei doros, 
nei drąsos, pasirašyti pavar
dę. Kadangi užmetimai lie
čia Įstatų Komisijos pirmi
ninko kompetentiškumą,

.. , , , . i retų perskaityti kįkvienas vyras, tė-
Žiau , bet pardavėjas supranta vas jr jaunikaitis, kurie ęeidžia, kad 

jų moteris, dukterįs ir mylimosios ne-

angliškai, yra tarpe legalių $1 PABAUDOS UŽ VYRO
autonii- UŽMUŠIMĄ.

5. Šalna buvo oficialus! „ ~
delegatas į “American Bar Porf1ta.,?dP mieste. Orego-

_____ __________ _________ Association” konvenciją n0 k

tai Šalnai tenka pareiga at-i®?w?P^?’ pereitą metąl jav-
sakyti ir faktais tuos užme- (zlure^ Reports of Amen-
timus atremti.

Rimta kritika yra visuo
met reikalinga ir pageidau
jama, bet niekuo neparem
tas matinis pasakymas, buk
Šalna esąs tik “advokatėlis” 

gyventi su visų šalių darbi- į '(suprask, neturi gero stovio 
ninkais. Jis šienauja, kad*3^0 profesijoje), tai jau
SLA. esanti 100 nuošimčių negali būt praleistas be pa- agos Tribunole buvo spren-

susimuse su savo žmona. Ji 
prosu į galvą ir

can Bar SSSion,” ‘"voJ^“šė'.Teisme. Jj.aiškinosi, 
lume 59, page 270 ir 654). ^d turėjusi ginti savo gy- 

. vybę, nes vyras norėjęs ją
6. Tarptautinėje advoka- J užmušti. Ir teismas paskyrė 

tų konferencijoje Haagoje.hai tik $1 pabaudos. 
Olandijoje, Šalna buvo de
legatas nuo “Law Society. r . rr-
of Massachusetts,” tuo lai-1 LttlŠkdl UlOlKlO 1 €VUi 
ku, kai Tarptautiniame Ha-

tai, kad patenkinimas kostume- 
rių vertas daugiau negu greiti, 
aiškus uždarbiai, ir todėl jis 
parduoda Pickwick Ėlių su ma
žesniu uždarbiu kad palaikyt 
gerą vardą ir patenkint savo 
kostumerius.

Pardavėjai per visą Naują 
Angliją sako, nors mažai už
dirbu, bet geras vardas ir padė
tas darbas į didesnį pardavimą, 
mažu uždarbiu atsveria. Pick- 
wick Ėlius daugiau reikalauja-

papultų į tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.
Lietuvos Respublikos Istorija ir 

lapis.—šitas veikalas parodo, kaip
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
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. 
Pridėtos didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskrb 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Šei

“tautiška organizacija,” to
dėl tie jos nariai, kurie sto
ja už tarptautinę darbinin
kų vienybę, neprivalo Susi
vienijimui vadovauti. Jie 
turi pasitenkinti tiktai pa
tariamuoju balsu, bet anaip
tol ne sprendžiamuoju.

Tai irgi nesąmonė. Juk 
Susivienijimas pirmoj eilėj 
yra apdraudos organizacija, 
o ne sandariečių ar tautinin
kų įsitikinimų reiškėją. Jei
gu ne apdrauda, tai Susivie
nijimo visai nebūtų. Lietu
vybės ar tautiškumo dvasia 
jo neišlaikytų. Tautininkai 
su sandariečiais neturėtų 
užmiršti, kas atsitiko su ne
laimingos atminties Tėvy
nės Mylėtojų Draugyste, ku
ri buvo įkurta lietuvybei pa
laikyti. Juk tai buvo tikrai 
tautiška organizacija ir nie
kas tenai internacionalizmo 
idėjų nekėlė. O kur ji yra 
šiandien?

Be to, kas aukščiau paša 
kyta, tasai “S-ros” pisorėlis 
da norėtų, kad SLA. seimai 
ir SLA. viršininkų rinkimai 
butų daromi tik sykį į 10 
metų. Na, o kad tą jo suma 
manymą dar pagerinus bent

Uskiuzmi, tėvai, kad aš tru 
puti pavėlavau su savo užmo
kesčiu. Mat, pas mus šlėkti čė- 

Jeigu adv. Šalną patys Įsai, tai nerabotaju. Ale kai ga- 
profesijos kolegos renka į i vau paviestką, kad tau reikia 
sąvo organizacijų valdybas I naujų padnackų, tai raidavei 
ir stato į svarbias komisi-J siunčiu du rubliu. O dabar guc 
jas, tai kur pamatas yrą bai. Tavo frentas. P Višniauc

džiama Klaipėdos byla.teikimo pilnų faktų ir teisy 
bes SLA. narių žiniai.

Aukščiausia organizacija 
teisės profesijoje yra “Bar 
Association” arba Advoka
tų Sąjunga. “Bar Associa
tion” prižiūri, tarpe kitų da- bandyti mažinti jo profesio-Į kas, Providence, R. I.
lykų, profesijos palaikymą 
ir advokatų elgesį. Massa
chusetts valstijoje yra virš 
7,000 advokatų. Iki šių me
tų “Bar Associalion’o” pa
stangomis Massachusetts 
buvo 142 advokatai paša
linti (jiems atimtos teisės 
advokatauti) ir 44 advoka
tai buvo suspenduoti.

Koks stovis adv. Šalnos ad
vokatų organizacijose?

1. Nuo 1929 metų iki da
bar, Šalna yra išrinktas na
riu “Executive Committee 
of the Law Society of Mas
sachusetts.”

2. Nuo 1932 iki dabar, 
Šalna yra išrinktas nariu 
“Board of Directors of the 
Bar Association of the City 
of Cambridge.”

3. Pastaraisiais laikais 
paskirtas nariu “Committee 
on Unlawful Practice of the 
Law, of the Bar Association

nai! stovį?

Šalna nėra buvęs jokios ... „ . .
bendroves managenum? > . , . ,I Gavęs zajavleniją. kad gene- 

Šalnai būnant per keliatą J rolui reikia jau ant batų, su 
mėnesių Lietuvių Prekybos krapščiau 3 dolerius ir siunčiu 
Bendrovės vice pirmininku, kuo greičiausia. Jeigu liks nuo 
Mr. Daniel P. Desmond bu-J batų, tai patariu nusipirkti ir 

VO tos bendrovės “mana- naujus škaplerius. Nors mano 
ger.” Šalna turėjo kontrak-Įvierai tokie daiktai nereikalin 

gi, nes esu protestonas ir da vo- 
kietys. bet Maikio tėvą mylėjau 
ir mylėsiu kol gyvas busiu.

Ant amžių ir amen.
H. Vegner, Montreal

tą su Lietuvių Prekybos 
Bendrove vienam metui, 
pradedant 1921 metų rug
sėjo mėnesio pabaiga, bet 
Šalna rezignavo iš tos vie
tos ir pasitraukė iš bendro
vės po penkių mėnesių.

Jo patyrimas, kaip jo stovis, 
yra pirmos rūšies.

Apie Šalnos patyrimą jo 
profesijoje, nariai gali 
spręsti dar ir iš šių faktų, 
kad jis teises yra praktika
vęs su Honorable F. W. 
Mansfield, dabartiniu Bos
tono majoru. Jis yra buvęs

Jo blcgarodijai staršam Vy

Gerbiamoji administracija 
Prisiunčiu Maikio tėvui porą 
dolerių ant kaliošų, kari jo viso
kia blogarodija nenušaltų kolų. 

Domicėlė Ablačinskienė.

Siunčiu $2 tėvui, kad nusi
pirktų napelninkų, išsi galąstų 
šoblę ir važiuotų Afrikon itali- 
jonų mušti. P«ter Gedeiko, 

Tampa. Florida.

mas kaipo šalto oro elius, nes jo. - . - ,
, mo nutarimai, taikos sutartis su bol-

tirstumas ir skonio malonumas Į 3Utartis su latviais, apra-
duoda patenkinimą, kurio pas žymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
, ., ... . Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibmto-kitus elius nėra. - —

Haffenreffer & O., išdirbė
jai Pickwick Ėlio, ekspertai ta
me nuo 1870. Jų išdirbystė dir- kaLlikai ui-
ba nuolat per 65 metus. Jie ži- puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911.

_ • Antra kartą jie užpuolė socialistus 31nomi genausi bravanunkai 1913 m gįoj knygutėj išti-
Naujoj Anglijoj. »ai telpa teismų rekordai ir pnrody-
__________________________________ mai, kokių priemonių katalikai dasi-

1 leidžia kovoj su socialistai*. Su 
paveikslai*. 61 pusL........................ 25e
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip 

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį?
Kaip jis galėjo tuos gyvūnas prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem- 

itų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
;iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
t po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
'ir kitų veislių žmonės? šitie ir Sm
itai kitų klausimų, į kuriuo* negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslą* b 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ...................................................... 25e.
Stabmeldiška Lietuva iš Artimo* Pra

eities. Knygutės įtalpa susidedu iš 
sekančių dalių: (1> Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai Įteka Tri
niais: (4) Paskutiniai lietuvių ga
vai Parašė Z. Aleksa. So. Booton, 
1912 pi., pusi. 32.............................įOe.
Paparčio žiedas ir keturios kitos apy

sakos: (1) Neužsitikintia Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmoi 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus

vas, karis apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.0T 
Drūtais audeklo apdarais .... $16*-

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rąšies smulkias pa- 

sigarsiitimtn, kaip tai: pajiežko. 
jimus apsivedimų, įvairius prane
šimus, pardavimus, pirkimas, 
skaitome po 3c už žodi už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už syki. 
“Keleirio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paješkojitnus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimom 
kaina 59c.

Už paįieškojimus giminią arba 
draugą skaitome pe 2c už žodi- 
“Ketaivto” prenumeratoriams, ka

rte tori užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimua giminią ir drau
gą skaitome tik po lc ni žodi.

Pajieškojimai h paveikslu kai
nuoja daug brangiau, aes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiąsti fotografiją ir 
klausti kaino*.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
•rb* pajieškojimas greitai tilptą, 
reikia pasiąsti kartu ir mokestį. 

KELEIVIS 
25$ BKOADWAf 

SOUTH BOSTON. MAS8.

b tt.

“KELEIVIS”
ĮSe.

253 Broadiray,

So. Boston, Mase.
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KAS GIRDE 11 LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

UŽKLUPTAS VAGIANT 
MEDJ POLICININKUI 

SMOGĖ KIRVIU.

1933 m. balandžio 23 d. 
Adomas Alšauskas, Mus-

KATALIKŲ KAPAI VY
TAUTO PROSPEKTE 

bus uždaryti.
Kauno miesto savivaldy-

daro

BYLA DĖL ĮGULOS BAŽ
NYČIOS IR SKLYPO.
Jau kuris laikas Kauno 

miesto savivaldybė tvarko 
nekilnojamų turtų nuosavy

SUSIŠAUDYMAS SU 
ŠAUKĖNŲ POLICIJA.

Šiomis dienomis Šaukėnų- 
policija susišaudė su dviem 
vyrais, kurie, sakoma, buvo 
apvogę Šaukėnuose Misele- 
vičiaus krautuvę ir kad vie
nas iš tų piktadarių, Čepu
lis, buvo sunkiai sužeistas. 
Lapkričio 2 d. vakare sužei
stasis Čepulis Šiaulių apskr. 
ligoninėje mirė. Čepulis dar 
gyvas būdamas buvo pareiš
kęs, jog drauge su juo poli
cijai pasipriešino ir dalyva
vęs krautuvės apvogime kaž 
koks Filipovieius, kilęs iš 
Latvijos. Nors Čepulis išsi
sukinėjo ir savo parodymą 
apie bendrininką davė me
lagingą, tačiau policijai pa
sisekė nustatyti, jog drauge 
su Čepulių dalyvavęs ne Fi- 
lipovičius, bet Aleksas Na- 
cevičius. Pastarasis lapkri
čio 2 d. Šiauliuose sulaiky
tas.

Nacevičius kvočia mas 
prisipažino apvogęs krau
tuvę ir šaudęs j policiją. Pas 
jį rasta įvairių prekių, ku
rias buvo pavogęs iš krautu
vės, o taip pat ginklas, su 
kuriuo šaudė Į policiją.

Kiek patirta, Nacevičius 
paskutiniu laiku versdama
sis skardininko amatu ne
blogai uždirbdavęs. Jo žmo
na prie Šiaulių turi Įsigijusi 
žemės sklypą.

KAUNO ADVOKATAS
BYLINĖJASI SU MER

GINA DĖL VAIKO.

Viena kaunietė mergina 
patraukė teisman žymų ad
vokatą reikalaudama sau ir 
savo vaikui užlaikymo. Ji 
sako, kad tas advokatas ją 
suvyliojęs. Jis žadėjęs ją

Adomas Alsauskas, Mus-;be jausenai daro žygiu.- y-**** jninku valse., Ukmergės ap-'Kauno katalikų kapus Vy-,^es dokumentus, per teismą 
skričio prie kelio vogė ber-jtauto prospekte uždaryti, t ste?^a^S- nu°sa’

Be kitų turtų kilo ginčas ir 
’dėl Įgulos bažnyčios. Kraš-i

žą. Bevagiant beržą jį sulai- nes čia ' ir nehigieniška ir 
kė pasienio policininkas J. jau permaža juose vietos.
Lesčius ir varėsi i pasienio’Žinoma, šie kapai čia ati-ir” ro ------ i

tek laikais, kai't? apsaugos mmistenja pra-policijos rajoną protokolo 
rašytu Alšauskas, norėda
mas išvengti bylos, nutaikęs 
progą, smogė policininkui Į 
kaktą ir sunkiai sužalojo

vesti, o kai ji susilaukė nuo sudarydamas pavojų gyvy-'bažnyčia.
jo kūdikio, tai jis ją pame
tęs. Apylinkės ir apygardos 
teismas iš advokato mergi
nai priteisė po 50 litų kas 
mėnuo kol vaikui bus 14 
metų amžiaus. Advokatas 
padavė skundą Apeliaci
niams rūmams, tvirtinda
mas, kad vaikas ne jo ir Į jį kalėjimo,
nepanašus.

Apeliaciniai rūmai bylą 
jau buvo paskyrę spręsti, 
bet neišsprendę atidėjo ir 
nutarė vaiko panašumui Į

bei. Tais pačiais metais po
licininkas Lesčius meningi
tu mirė.

Kauno apygardos teismo 
išvažiuojamoji sesija Uk
mergėje spalių 23 d. Alšau- 
sko bylą sprendė ir jį nu
baudė 4 metais sunkiųjų

DIDELIS GAISRAS.

tok vietoje, kur dabar Lai-j“ “L“5 PnpazIn 1 ja‘!gu’ 
avės alėja ir visas naujasis “s .baznyC10? " skl-vP°' 
miestas, miškas žaliavo, o ku,,ame !g?!os, bazny«a y- 
miestes baigėsi studentų “ teises, - sa-

* vivaldybe nori, kad jai butų 
pripažintas nuosavybės tei-

KAIP GYVENA BETURČIAI BUVUSIOJ 
KUNIGAIKŠČIŲ PILYJE.

Už kelių kilometrų nuo; Prieglaudoje veikia 3 
Kauno, ant kairiojo Nevė-kompletų mokykla, rengia- 
žio kranto, raudonuoja di-imasi atidaryti ir IV-tą kom- 
dingi Raudondvario rūmai, pietą. Nors rūmai didžiu- 
Ne kiekvienas žino, kad šie i liai, bet jų erdvumas pra- 
rumai yra istoriški. 'verčia gausiam gyventojų

Istorijos žiniomis, Rau- kiekiui. Tuose pačiuose ru- 
dondvario pilį pastatęs vo
kiečių ordino didysis mist- 
ras Ulrichas fon Junginge- 
nas 1405 m., kuris dalyvavo 

mūšyje

Per eilę paskutiniųjų me-
tu nradėius kam, iškėlimo ‘ses* APyhnkes teismas kra- 

1 što apsaugos ministerijos 
pretenzijas atmetė. Dabar 
ginčo bylą perkėlė į apygar-

reikalą judinti, šiam suma-j ‘ 
nymui vis priešinos katali-1 
kų bažnyčios vyresnybė.

DIDELIS GAISRAS JO
NAVOJE.

Šiąnakt Jonavoj, Seno-

Sasnava, Mariampolės 
apskrities. Spalių 15 d. Pen-

tėvą nustatyti ekspertais įtupiu kaime pil. Belicko Pe- mi namai, 
šaukti skulptorių Zikarą iri^ro ūkyje kilo gaisras. Gais- 
vaikų gydytoją dr. Matule-; ras sunaikino medinį kluo-
vicių.

dos teismą.

ŠIAULIUOSE NUSIŽUDĖ 
KALINYS.

Šiaulių kalėjiman buvo

NUBAUSTA LIUDYTO
JA, NETEISIAI LIUDI
JUS APIE ŽMONOS NE

IŠTIKIMYBĘ.
Kauno teisme buvo šito

kia byla:
Ona Ivanauskienė su vy

ru buvo persiskyrus. Kai ji 
vyrui teisme iškėlė jieškinį 
dėl išlaikymo, tai vy ras atsi
kirto, kad jo žmona esanti 
neištikima, dėl to nesugy
venę ir negalima esą sugy
venti. Pirmoj teismo instan
cijoj liudyti buvo pašaukta 
Marė Golopkovienė, kuri 
tvirtinus, esą mačius Iva
nauskienę su svetimu vyru. 
Kadangi atrodė, jog Ivanau
skienė yra neištikima žmo
na, dėl jos elgesio pairo šei
mos santykiai, tai teismas 
jos jieškinį ir atmetė. Ta
čiau antroje teismo instan
cijoje Golopkovienė pradė
jus liudyti kitaip. Teismas 
Ivanauskienei jieškinį pri
teisė. Tada buvęs Ivanaus
kienės vyras ir žmoną ir 
Golopkovienę apskundė 

prokuratūrai, kad jos susi
tarusios ir melagingus teis
me pareiškimus padariu
sios, Golopkovienė buvo pa
traukta kaltinamąja už me
lagingus liudymus, o Iva
nauskienė, kad prikalbėjus 
Golopkovienę melagingai 
liudyti.

Lapkričio 5 d. Kauno a- 
pygardos teismas šią bylą 
sprendė ir Golopkovienę 
nubaudė 1 metais paprasto 
kalėjimo, bet nuo bausmės 
lygtinai atleido, o Ivanaus
kienę išteisino.

UŽ MUŠTYNES 6 MĖNE
SIAI KALĖJIMO.

Pereitų metų 8 rugsėjo 
Linksmadvaryje buvo gegu
žinė. Bešokant kilo nesusi
pratimas: šokančiam Bem. 
Baltrušaičiui Daniulaitis 

kėsinosi dviem pusbonkiais 
smogti į galvą. Kiti šokėjai 
susikivirčijusius vaikinus 
mėgino skirti. Tada nety
čiomis šoko iš užpakalio 
prie Baltrušaičio Bronius 
Giedraitis ir peiliu smogė į 
nugarą, padarydamas sun
kų kūno sužalojimą. Lap
kričio 5 d. Kauno apygar
dos teismas Giedraičio ir 
Daniulaičio bylą sprendė ir 
Giedraitį nubaudė 6 mėn. 
paprasto kalėjimo, bet kaip 
nepilnamečiui pusę baus
mės numušė; Daniulaitį iš
teisino.

ELEKTROS SROVĖ NU
TRENKĖ MOTERĮ.

Šiomis dienomis pil. To
toraičio ūky Liepynų kai
me, Mariampolės apskrity, 
įvyko skaudi nelaimė. Išvir- 
tusio nuo vėjo elektros stul
po laidų prisilietė kumečio 
Balionio žmona, kurią mo
mentaliai srovė užmušė. 
Nelaimingoji buvo dar tik 
21 metų amžiaus. Paliko vy
rą ir du našlaičius vaikus.

SUSIŠAUDYMAS.
Lapkričio 13 naktį, Sla- 

badų kaime, Bublelių valse., 
Šakių apskr. 9 ginkluoti vy
rai susišaudė su šauliu Skla- 
du. Susišaudymo metu vie
nas sužeistas ir vežamas 
Vilkaviškio ligoninėn pake
ly mirė.

ŽIAURUS MĖSININKAI.

Raseiniuose mėsininkai, 
nupirkę kaime galvijus, ve
dasi juos prie vežimų prisi
rišę, o važiuoja risčia. Po 
tokios kelionės galvijai į 
miestą atvedami suplukę, 
veik prismaugti. Tai nežmo
niškas pirklių elgesys.

ną su nekultais javais, tvar
tą, klėtį, mašinšapę, kulia
mą mašiną ir visą kitą ukiui 
reikalingą inventorių. Ka
dangi tą dieną buvo labai 
stiprus vėjas, tai gaisras per 
trumpą laiką paskandino 
liepsnose minėtus triobė- 
sius ir gaisro pavojus gręsė 
ne tik Belicko namui, bet ir 
kaimyno triobesiams. Tik 
dėka daug atėjusių žmonių 
gaisro gesinti, tapo nuo gai
sro išgelbėta. Triobėsiai bu
vo apdrausti.

Spėjama, kad šis padegi
mas įvykdytas iš keršto blo
gos valios žmogaus, nes Ba- 
lickas yra ramus pasiturin
tis
nas. Vedama kvota.

sios ir Žeimių gatvių kampe įdėtas tūlas pil. Sačkaus-
kilo didelis gaisras. Sudege teismo nubaustas pus- 
arba apdege 7 gyv. namai,' antrų metų kalėjimo už ap- 
1 kalve ir 4 ar o negyvena- krėtimą lytine liga. Sėdėda- 

Gawo metu ug-mas kameroje, Sačkauskas 
nyje žuvę daug jvainaus išsitraukė iš narų didelę vi- 
turto Kai kuriuose namuo- nį ir ją prarijo> norėdamas 

buvę ir parduotuvių. • nusįžudyti. Prarijęs vinį.se
Žmonių aukų nėra.

Jonaviškiams ugniage- Sačkauskas pranešė apie tai 
kalėjimo daktarui, kuris

siams į talką atvažiavo Kau-;tuo au pasiuntė originalų 
no savivaldybes ugmagenai • savižudį miesto ligoninėn 
ir darbavosi ligi ryto. ! peršviesti. Ligoninėje buvo 
.. Nors lietus lijo, bet pu-• nustatyta, kad tikrai Sač- 
ciant stipnam vėjui gaisras kausRo viduriuose yra vinis,

^U ° Pav°Jaus,ir iš čia jis išsiųstas Kauno 
dar piestas. . _ kalėjimo ligoninėn operaci-

Gaisro priežastis nežino- ° — - -
ma, bet manoma, kad užsi
degė per neatsargumą.

ALEKSOTIŠK1S DĖL 
MERGINOS NUŽUDĖ

ŽAL1AKALNIETĮ.
Du žydai jaunuoliai, vie-

jai padaryti. Kaune Sač 
kauskas miręs. Kitas kali 
nys Povilėnas Feliksas pra
rijo adatą. Jis taip pat iš
vežtas Kąuno kalėjimo Ii 
goninėn.

PAŠALINO GERĄ IR GA 
BŲ MOKYTOJĄ.

Trakų apskrity tapo pa
šalintas nuo vietos Gedano- 
nįų pradžios mokyklos mo-

RAUDONOJI VĖLIAVA i «*J ^ipsnj aau kytojas Simas Bakšys. Tai
qi i vi t »»j oi a i TTi t aleksotiskis sinode zaliakal* t buvo gabus ir j^eras peria
SU KUJU IR PIAUTUVU. Kapianui į gogas> jį mylėjo vaikai ir

Lapkričio iš 4 į 5 naktį krutinę ir tas nugabentas į suaugę žmonės. Užtai, ma- 
prie “Maisto” Garliavos žydų ligoninėn mirė. Žudi-;tyt, jis nepatiko ponams, 
plento ir seržanto Bakanau-1 kas suimtas, bet jis slepia i
sko plento ant aukšto įtem- savo pavardę. Policija jo’ PohAs™*

_____  _______nas iš Aleksoto, antras iš
ūkininkas — ameriko-įžali°j° kalno, įsimylėjo vie-
tr.j-----i—x_ iną merginą ir vienas kitam

pradėjo pavydėti. Pavydas 
pasiekė tokį laipsnį, kad

savo
pimo elektros ladų buvo už- asmenybę ir visą įvykį aiš- 
kabinta didelė raudona vė- kiną. 
liava su auksuotų raidžių 
užrašais ir su kuju ir piau
tuvu. Vėliavą nuo laidų nu
imti buvo labai sunku, nes 
bijotasi, kad elektra nenu
trenktų.

Kai kurie sako, kad Kau- » 
nas buvęs kaž kuo pakvi- * 
pęs, nes visa načalstva bu
vusi labai išsigandus.

“KELEIVIO”
SPAUSTUVE

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymiaa. 

SPAUZDINA:

KNYGAS,
KONSTITUCIJAS,
PROGRAMUS.
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

Reiškia, spausdiname visokioj spausdlnins 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tikinto. 

Darbų atliekame
GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAI.

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom 
gystims Konstitucijas ir šiaip visokias jų 
reikalams spaamRnias. Todėl sa visokiais 
spaudos reikalais kreipkitės j "KELEIVIO” 
spaastavf, o visados gausit teisingų ir 
patarnavimų.

KELEIVIS 
253 Broadiray 
So. Boston, Mass.

Raudėnų' apylinkėje dėl 
lietingo oro liko neįsėta 
daug rugių ir kviečių.

PINIGU SIUNTIMAS
Per

A. F. SWEETROS AGENTŪRĄ
NUSIUNČIAME PINIGUS į VISUS 

PASAULIO KRAŠTUS.

Ypatingai gerai patarnaujam į 
LIETUVĄ ir SOVIETŲ RUSIJĄ

Siunčiame Kabeliu. Laivakortės ant visų Linijų.

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

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

daugelio spalvuotą puikią paveikslą, 
223 pusi. didžio, apie 150 įvairią eilią, tinkamą

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS 
DARBO VALANDAS.

NUO

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTttKOS, SEIMINIšKOS IR DARBININKUKOS.

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 

Kiekvienaa nnsipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markų.

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

muose yra mokyklų salės, 
valgomieji kambariai, mie
gamieji, personalo gyvena
mieji kambariai ir tt. Prie 
rūmų gražus parkas ir šlai
tas, lygus kiemas vaikams 
pažaisti. Vaikai maitinami 
gerai, gyvena higieniškai ir 
dažnas beturtis čia jaučiasi 
geriau negu pas savo gimi
nes arba globėjus beturčius.

Prie rūmų yra aštuonetas 
trobesių ir 3 ha žemės.

gnove, kurią vėliau grafas Prieglaudos auklėtiniai 
Benediktas Tiškevičius at-*išmokomi amato arba šiaip 
statė ir restauravo. kokio darbo, kad apleidę

Tiškevičius pastatė ir Ba-'prieglaudą galėtų savaran- 
roko stiliaus bažnyčią; ta kiškai verstis.
bažnyčia didžiojo karo me-

Žalgirio ir pralai-
mejo.

XVII amž. Raudondvaris 
priklausė Radvilų giminei, 
o XVIII amž. Zabieloms. Iš 
Zabielų Raudondvaris ati
teko grafams Tiškevičiams.

1831 m. sukilimo metu 
rusai Raudondvario pilį šu

tu buvo sudaužyta ir žuvo 
daug joje buvusių meniškų 
dalykų. Kaip daugelis yra 
matę, prie pilies yra didžiu
liai senoviškomis storomis 
sienomis rūmai. Čia dar nuo 
karo laikų buvo užsilikus 
biblioteka, meno paveikslų, 
skulptūrų. 1923 m. čia norė
ta įtaisyti muziejų ir meno 
galeriją, o vėliau Lietuvos 
prezidento rezidenciją, bet 
joje įsikūrė beturčiai. Re
gis, nuo 1925 metų čia ati
daryta valstybinė vaikų 
prieglauda Lietuvos moterų 
globos komiteto administ
ruojama. To komiteto val
dybos nariai — p. Raupienė 
(pirmininkė), p. Žilinskie
nė ir p. Sutkuvienė spaudos 
atstovams aprodė Raudon
dvario vaikų prieglaudą.

Šioje prieglaudoje laiko
ma ir auklėjama apie 280 
beturčių vaikų (berniukų ir 
mergaičių). Į šią prieglaudą 
suvežti iš visos Lietuvos glo
bojamieji vaikai sergą tra
choma ; jų yra apie 60. Tra- 
chomininkai izoliuoti: jie 
atskirai gyvena, atskirą turi 
mokyklą ir tt.

■ųa,Aųa,a,m,aųAųa

Iš viso Lietuvos moterų 
globos komitetas globoja 
(Kaune, Gelgaudiškyje ir 
Raudondvaryje) per 500 
beturčių vaikų. Nemaža glo
bos komiteto auklėtinių išė
ję gyveniman jau yra pasie
kę aukštų vietą, išėję moks
lus, kiti jau tapo Kauno na
mų savininkais. Be to, daug 
yra gerų amatininkų sąži
ningu darbu sau duoną pel
nančių. Bendrai, Lietuvių 
moterų globos komitetas 
varo didžiai naudingą ir 
reikalingą barą musų socia
liniame gyvenime.

GAISRAi APIE UŽPA
LIUS. .

Šiomis dienc&iis sudegė 
Užpaliuose Jankausko klo
jimas su javais, o Gaigalų 
kaime Miškinio klojimas 
pasisekė užgesinti.

Uruguay’ans Lietuvių 
Socialistinės Minties

Darbininkų
Laikraitis

“Naujoji Banga"
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

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

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

C. Paraguay No. 1480,
MONTEVIDEO. TTRUGUAY.
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KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir 
MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir 
Kultūrinės minties pastangomis bei laimėjimais, 
pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.

Sekti šių dienų MOKSLINĮ bei KULTURINĮ 
PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinka
mą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus 
informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progre
su, už jį kovotų ir jį ugdytų.

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, noris 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. Lithaaaia.

■
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RADIO PROGRAMA.

KELEIVIS, SO. BOSTON No. 49. Gruodžio 4 d., 1935 m.

Vietinės Žinios
DIDELES RIAUŠĖS 

LYNNE.

Muštynės įvyko ties Lion 
Shoe dirbtuve dėl “skebų 

unijos.**

Lynne, ties Lion Shoe 
kompanijos dirbtuve, šį pa- 
nedėlį įvyko didelės riaušės, 
kuriose buvo sužeista apie 
20 žmonių. Priežastis tokia: 
Lion čeverykų kompanija 
andai nukirto 15 nuošimčių 
atlyginimo savo darbinin
kams. Darbininkai yra or
ganizuoti į United Shoe and 
Leather Workers* Uniją ir 
algų nukapojimo nepriėmė. 
Darbas dirbtuvėj buvo nu
trauktas ir unija iki šiol tą 
dirbtuvę pikietuoja, kad 
streiklaužiai neitų dirbti. 
Kompanija, matyti, ėmėsi 
gudrybių, nes šiomis dieno
mis laikraščiuose buvo pa
skelbtas blofas, kad apie 400 
jos*batsiuvių atsimetę nuo 
United Shoe and Leather 
Workers’ unijos ir susiorga
nizavę sau “nepriklausomą 
Lynno batsiuvių uniją,” kuri 
streikuot nenorinti. Ir šita 
nauja “unija” šį panedėlį 
jau pradėjo dirbti. Bet tik
rieji unijistai pareiškė, kad 
ta naujoji “unija** esanti 
kompanijos suorganizuota 
“skebų unija,” ir apie 1,500 
unijistų šį panedėlį susirin
ko ties Lion Shoe dirbtuve 
pareikšti savo protestą dėl 
tos “skebų unijos.”

Vakare, kai skebai pra
dėjo važiuoti iš dirbtuvės 
kiemo kompanijos pampin
tais jiems autombiliais, jų 
apsaugai pribuvo ir polici
jos saržentas su 20 policma- 
nų. Bet skebai išvažiavo per 
kitą pusę, tikėdamiesi tuo 
budu apsilenkti su unijos 
Dikietais. Bet jie labai apsi
riko, nes policijos tenai ne
buvo, o pikietai ir tenai juos 
pasigavo. Plytos, akmenys 
ir pagaliai pasipylė kaip 
kruša. Bematant skebų au
tomobiliuose neliko nei vie
no stiklo. Be to, keliolika 
skebų buvo ištraukta iš su
daužytų automobilių ir pu
sėtinai apkulta. Juodų akių 
ir kruvinų nosių buvo ma
tyt tiek ir tiek. Riaušės tęsė
si apie pusvalandį, pako 
policija jas išsklaidė. Bet 
vėliau tetyko da visa eilė 
mažesnių susirėmimų. Ke
liose Vietose skebų namuose 
buvo išdaužyti langai.

Dabar United Shoe ano 
Leather Workers unijos vir
šininkai su kongresmanu 
Connery traukia Lion Shoe 
kompaniją j federalinį teis
mą Bostone, kaltindami ją 
sulaužius Wagnerio įstaty
mą, kuris draudžia kompa
nijoms organizuoti paklus
nias sau “unijas.** Kongres- 
manas Connerv yra Wagne- 
rio įstatymo ko-autorius ir 
jam rupi, kad šis įstatymas 
butų pildomas. Taigi išro
do, kad ši gudri kompanija 
dabar turės nemaža bėdos.

“Vilnies” redaktorius
Ateinantį nedėldienį, 8 lankėsi,

gruodžio, Lietuvių Radio Pereitą sąvaitę “Kelei- 
Korporacijos programa su- vio” redakcijon buvo atsi- 
sidės iš sekančio veikimo: lankęs “Vilnies” redakto- 

1. Bert Orris’ Orkestrą iš nūs Andrulis iš Chicagos ir 
Montellos. teiravosi, kaip “Keleivis”

2. P-lė Jieva Sidariutė žiuri į bendrą frontą. Sakė, 
Pereitos pėtnyčios vaka- dainininkė iš Hudsono. kad “sklokininkai“ jau tik-

Užpuolima* ant South 
Bostono teatro.

J

rą buvo užpultas Broadway 3. Ignas Kubiliūnas, dai- 
eatras South Bostone, prie nininkas iš So. Bostono.

F streeto kampo. Užpuoli- 4. P-nia V. Minkienė pia- 
mas įvyko apie 9 valandą, no akompanistė. 
tuomet teatras buvo prisi- Pradžia 9:30 valandą ry- 
timšęs žmonių. Suskaičius to; klausytina ant 830 kilo- 

vakaro pajamas, kasininkė eiklių.
au nešėsi pinigus teatro ----------------

ofisan, o teatro “special”, Apiplėšė ir sumušė moterį 
policininkas ją lydėjo ir miesto sode.
pats nešė neišparduotus bi- y vakarą
įetus, kaip staiga pne jų , uprišoko plėšikas ir atkišęs žmones užėjo moterj be 

revolveri sušuko “rankas zado’ Nuvezus « ligoninėnaukiyn!” Policininkas to
kosi manęs, kad čia koks JO’ įad TJ? bT _b.andltV Pn" 
ŠDOsininkas iuokus krečia musta- Jl eJua Per S juodais' ir a<X:’ W
“Palauk kaiD Dadėsime Di- vaikams- Du Piktadariai ją 
nigus,tada gal k pakelsime, u?Pu“lž.“'. griebę už pinigi- 
o dabar negalim.” Plėšikė ?es’J“ J‘ P^eJ° š
buvo Ubai nervingas. Nieko sauktls Pfgalbos'
daugiau nelaukdamas iis jai .T'er gždvą.lr 
.. g1. . , . . , _ ’ , Kai žmonės ją rado begu-įstrauke iš kasininkes rankų J? .
dėžutę su smulkiais pinigais l^1^ pinigines pne j jau
ir leidosi i iratve kur io nebuv0- žiedas UlP^ buvo 
laukė automobilius. Bėgda- nuiupt^ nuo jos piršto Sa-
mas jis išmetė tą dėžę i? pi- *X° .. » P,adave 

sučarškėjo ant marJSmll-v Naekowitz. 
aslos. Sugriebęs

mgai 
murinės 
telias saujas tų pinigų, jis 
paliko dėžę ir įšokęs į auto
mobilių pabėgo. Kasinin-

Šaudymas Harvardo uni
versitete

rai grįšią į oficialę Komuni
stų Partiją ir kad “Naująją 
Gadynę” teksią paimti par
tijai. Iš Brooklyno tas są- 
vaitraštis esą norima iškelti, 
tačiau nauja vieta da nepa
sirinkta; esanti numatoma 
Philadelphia, South Bosto
nas ir Pittsburghas. “Kelei
vio” redaktorius išsireiškė, 
kad, jo manymu, tinkamiau
sia vieta “Naujajai Gady
nei’* butų Clevelandas, kur 
lietuvių kolonija yra didelė, 
bet pažangieji žmonės netu
ri jokio kultūrinio centro.

New
Enciand

COKE

L

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPiYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-3

Nedėliomis ir iventadieaiafe 
ano 16 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET
kamp. lamas st arti Ceatral akv, 

CAMBRIDGE. MAS&

. .. - A . Viename Harvardo įmi
tęs rankose Ūko keli šimtai versjteto bendrabučių vaka
lonierimu dolerių, kurių 
landitas nepastebėjo ar gal 

nespėjo pagrobti. Kodėl te
atro policininkas jo nesu
griebė, tai sunku suprasti; 
rpač tai nuostabu, kad teat
rui jau iškalno buvo praneš- 
a, jog užpuolimas yra ruo
šiamas ir dėl to tas polici
ninkas buvo pastatytas. Nė
ra abejonės, kad policinin
kas ir revolverį turėjo, ta
čiau bandito nešovė. Ar tai 
ne keista?

Apvogė kunigo automo
bilių.

Ties Cambridge’aus kon- 
gregacionalistų bažnyčia 
pereitą nedėldienį vagys iš
vogė iš kunigo Addisono 
automobiliaus daug daiktų.

APDRAUSKIT PAS MUS.
Sutaupysite 

A pdraudžiame 
ir krautuvių langus nuo išdaužymo. 

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

Tel. KEN-more 1645.

25 nuošimčius, 
namus nuo ugnies

rais pradėjo kažin kas šau
dyt. Šūviai kartojosi gana 
dažnai, o kartais ir vienas 
kitas langas išbirėjo. .Galų 
gale buvo susekta, kad vie
nas studentas turi keliatą 
įvairių šaujamų ginklų ir 
savo kambary mokinasi 
šaudyt į taikinį. Ginklai bu
vo iš jo atimti ir prie to da 
nabagas turėjo užmokėti už 
iššaudytus langų stiklus.

Suvažinėjęs žmogų, vai
kinas nusišovė.

Jaunas vaikinas, George 
MacCully, pasiskolino auto
mobilių iš savo kaimyno ir 
važiuodamas pervažiavo 
žmogų, kuris nakties laiku 
sustojęs ant kelio taisė savo 
automobiliaus padangą. Pa
važiavus kiek toliau, jau
nam automobilistui atsitiko 
kita nelaimė ir jo pasisko
lintas automobilius pusėti
nai apsidaužė. Šitie nepasi
sekimai jauną MacCully 
tiek paveikė, kad jis paliko 
automobilių ant kelio, o 
pats nuėjo miškan ir nusi
šovė.

Lankėsi d-ras Paulonis iš 
Brooklyno.

Pereitą penktadienį “Ke
leivio** redakcijoj lankėsi 
d-ras J. Paulonis su savo 
jauna žmona iš Brooklyno. 
Jiedu buvo atvažiavę atlan
kyti jos tėvų, kurie gyvena 
Montelloj.

Naujiena! Naujiena!
NAUJI ŠOKIAI NAUJOJ SVETAINĖJ 

Rengia SLA. 371 Kuopa, Sukatoje,

GRUODŽIO-DEC. 14, 1935, 7:30 vai. vak.

STASIŲ NAUJOJE SVETAINĖJE,
163 Harvard Street, Cambridge, Mass.

Arti Windsor St., buvusioj Strazdo bažnyčioje.
Grieš dvi orkestros, bus visiem pilnas patenkinimas 

Įžanga 25c. Kviečia visus SLA. Kuopa.

SUTAUPYKIT 50c. ANT KOŽNO TONO.
Ka* pirk* 2 tonu New Engiami Coksų Gruodžio mėnesy, sutau

pys po 50c. aut tono per visą žiemą. Užsisakydami vieną toną su
taupysit 25c. ant tono.

Musų firma yra didžiausia ir seniausia Bostone. Mes duodame 
lietuviams patyrusius patarimus apie kurą dykai.

Patelefonuokit arba užeikit pas

Batchelder Whittemore
834 MASSACHUSETTS AVĖ., BOSTON. 

HIG-Maud* 1920 
SKYRIAI:

So. Bostono Skyrius—463 Broadway, TeL SOL'-th Boston 18:10. 
Dorchester, 346 Talbot Avė.—GEN-eva 1350 
Roslindale, 6 Coriath St. — PAR-kway 3900 
Cambridge, 4 Brattle Street—KIR-kland 6820 
Brighton, 314 Washington St.—ALG-onųn 3108 
Noruood, 269 Lenos Street.—NOR-wood 0764 
Rosbury, 99 Warren Street.—HIG-hland> 6450 
Malden, 69 Pleasant Street.—MAL-den 6800 
CharlesUmn. 161 Medford Street.—CHA-rlestown 0086

NIGHTS—SUNDAYS—HOUDAYS—KEN-more 8100

maoooooooooooeeooooooccGot

Visi Lankia Linksmų Kalėdų
AUKSAI YRA TIKRA DOVANA.—Priduoda daug gražumo.
(1) Moterų 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.
2JEDAI, 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 18 SENŲ LAIKRODŽIŲ IR ŽIEDŲ I NAUJUS. 
VISKĄ GVARANTUOJAME SULYG SUTARTIES.

Parduodame visokią Kompaniją Radios ir Lietuviškus Rekordus.

Roland Ketvirtis & Co.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Telefonas: SOU-th Boston 4649.

Laidojant atgijo kūdikis.
Į Dedhamo kapines aną

dien atvažiavo šermenys. 
Žmonės sustojo aplink iš
kastą duobę ir dubkasiai 
jau pradėjo leisti duobėn 
Nedidelį karstelį, kaip stai- 

i pasigirdo iš jo kūdikio 
j [Įterkimas. Grabelis atida

lyta ir pasirodė, kad kudi- 
’ kis gyvas. Tėvai parsivežė 

5 namo. Vėliau kūdikis mi
rė ir daugiau jau neatgijo.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus 
317 K STREET 

(Kampas Broadway)
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namą: Talbot 2474.

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIK0LAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietą, 

nuc 7 iki 8 vakar*.
107 SUMMER STREET, 

LAWRENCE. MASS.

DR. J. LANDŽIUS
Lietuvis Gydytojas.
Ofiso valandos:

Nuo 2-4 po pietų,
Nuo 7-9 vakare.

TAIPGI PRISKIRIA AKINIUS. 
Telefonas: SOU-Boston 2712 

534 BR0ADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 Scollay Sųuare,

BOSTON Telef. Lafayette 2371
arba Somerset 2044-J 

Specialistu Kraujo, Inkatą ir 
Nervą Ligą.

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

TeL So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS: Nuo • iki 12
Nao 2 H*1 *

į NEDRLIOMI8: 
iki 1 v. po

Seredomis Bd 12 
Ofisu “KeieivM>" namo

251 BROADWAY, tarp C k D M, 
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

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 Commonwealtk 4570.

LIETUVYS
0PT0METRISTA8

Kalinių riaušės Briedžių 
Saloje.

Briedžių Saloje (Deer Is- 
land) aną vakarą kilo tarp 
kalinių riaušės ir du belais
viai buvo pavojingai suba
dyti peiliais. Sakoma, kad 
kaliniai buvo sustatyti eilėn 
ir ruošėsi eit vakarieniauti. 
Vienas juodveidis pakute-į 
nęs italą į šonkaulius. Italas 
tuoj išsitraukęs peilį ir mo
vęs juodveidžiui krūtinėn. 
Tas surikęs nesavo balsu ir 
gavęs kitą peilį puolė tą ita
lą, suardydamas visą jo vei
dą. Kiti kaliniai nusigandę 
eidosi į visas puses bėgti. 

Vėliau abudu sužeistieji ka
liniai buvo nugabenti ligo
ninėn.

savo bizni ge
rina su patenkintais ko- 
stumeriais—ir todėl jūsų 
pardevSjas su noru moka 
brangiau už P1CKWICK. 
Jis žino, kad duoda Jums 
geriausią  ̂vertę už Jūsų 
pinigus.

Pirkit PICKWICK bonkom namų 
reikalui pas Vietos Pardavėjus. 

PAGAMINTAS

Boste*.
SntCB 1670

L St. Liquor Store
Parduodam geriausius įvairią rūšių 

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

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STR1GUNĄ

195 L STREET,
SO. BOSTON, MASS.

F. WATTKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

Patarnavimas Laidotuvėse.
409 Windsor Street,

(Prieš lietuvių bažnyčią.)
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas Ofiso: KIR-kland 9221 
Gyvenimo: TRObridge 6434

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivu akis atitmsinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, a D. 
447 Broadvray, So.

A. J. N AM AUSY
Ręsti Estete & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Res. TeL Jamaica 1028-M.

John J. Grigalus
(GRIGALIŪNAS)

ADVOKATAS
Room 3, 598 East Broodvvay, 

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

16 Tbomas Park. 
Tel. S. B. 1043.

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trakus visokią išdirbysčią.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

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

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

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

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

258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 
Tolefoaas SOUth Boston 448S.

Brocktono ofisą*:
16 Intervale Street,

TeL Broektoa 4110
Montello, Mass.

VĖŽIO LIGAS
(CANCER)

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

te pas mane tuojaus. 
Patarimas visiems DYKAI. 

Valandos: U ta r., Ket, Sab. 
nuo 10—12 ryte; nuo 2—5, 
dieną, nuo 7—8 vak. Nedė-

Ą liom nuo 10—12 ryte.

DR. J. H7. GRADY
SPECIALISTAS

327 Tremont St., Boston.

TeL UMvenMy MM

Dr. Siuan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTIST* 
VALANDOS: 9-6 Ir 7-8.

678 Masgachusett* Av*,l
(TR1E CENTRAL SKVtBO) 

CAMBRIDGE, MASS.

DR. MARGĖMS
Gydytojas ir

Valandų: 16—2; S—S 
Sekmadiealala: 16—12.

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

L




