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VALDONAI NUSIGANDĘ, KAD 
MUSSOLINIS NEGRIŪTU.

14,800400,000 Rub
lių Sovietų Apsaugai
Vokieitijos ir Japonijos pa
vojus verčia Rusiją daugiau 

ginkluotis.
Sovietų Rusijos premje

ras Molotovas pereitą sąvai
tę paskelbė, kad šiais me
tais Rusijos ginklavimosi 

. reikalams vra skiriama 14 
mi stiklinę klintį jie turėjo bilionų ir 800 mi’ionų rub- 
kvėpuoti pavojingomis dul- bių, kas Amerikos pinigais,

2,000 Darbininkų 
Mirtis.

Pereitą sąvaitę Kongre
se buvo iškeltas baisus skan
dalas, kaip viena kapitalis
tinė kompanija, išnaudoda-

reikštu°revoliucija Apskundė Jungtines ma darbininkus, apie 2,000v___ . Vfilntiinfi I žmonių įstūmė mirties pa-
Karaliai, plutokratai ir Ro- r UI&UJU&. ivojun. Ji pristatė juos prie
mos bažnyčia suskato remti Buvęs tarnautojas reikalau- tunelio kasimo, kur gręžda 
Italijos avantiūrą Etiopijoj, ja $10,000.000, nes Hoove• •• n _ nris ji apvogęs.Socialistinė spauda nu-! m _
plėšė uždangą nuo slaptos■ K- Barry, buvęs
imperialistų diplomatijos įrte(jera^pės; valdžios tarnau- 
parodė pasauliui, kodėl (t0Jas. PneHooverio admini- 
Tautų Lyga taip staigiai pa- stacijos, pereitą sąvaitę uz-
keitė savo politiką Italijos-

Negražus Užmeti
mas Lietuvai.

Lenkai sako, kad Smetonos 
švogeris finansavęs ukrai
niečius, kurie nužudė Len
kijos ministerį Pieracki.
Kuomet Lietuvos valdžia 

kaltina “svetimų Valstybių 
agentus” kurstymu Lietu
vos ūkininkų, tai lenkai pra
dėjo kaltinti Lietuvos val
džią, kad ji finansuojanti

Voldemaro Šalininkai Vėl 
BandėNuversti Smetoną.

BET ŽVALGYBA IŠGEL
BĖJO ŠVOGERIU VAL

DŽIĄ.
Aviacijos karininkai norėjo 

uždaryti “Tautos Vadą” 
kalėjiman, o Voldemarą 
pastatyti diktatorium.

Italai Subombarda
vo Bažnyčią.

Užmušė 25 katalikus, bet 
popiežius neprotestuoja.
Iš Addis Ababos praneša-į

kėmis, ir tiek jų į plaučius 
pritraukė, kad visiems da
bar gręsia mirtis. Keli šim
tai jau mirė. O ji galėjo jų 
sveikatą ir gyvybę apsaugo
ti, parūpindama tam tikras naj, nes žvmiai padidėjo 
kaukes. Bet kaukės kaštuo- pavojus iš Vokietijos ir Ją
ją pinigus, o darbininkų gy- ponijos pusių. Pereitą ne- 
vybė plutokratams nekaš- dėldieni Stalinas Maskvoje 
tuo ja nieko. Darbininkai to!pareįškė, kad Japonija tik- 
pavojaus nežinojo, bet kom- raį i-uošiasi karui su Sovie-

___ ___ _______panija žinojo. Tai atsitiko Rusija ir kad tą karą ji
galvojęs planą depresijai I" e^t Virginijos valstijoj, pradėsianti veikiausia dar 
užbaigti, bet prezidentasĮgręžiant tunelį Kanawha šiais 1936 metais.
Hooveris tą planą iš jo “pa-'

vedė prieš Jungtines Valsti-

dabartiniu kursu, reiškia a- 
pie $3,108,000,000.

Šįmet Sovietai skiria ka
ro reikalams 8,200,000,000 
rublių daugiau negu per-

Etiopijos karo klausimu. Vi-4-^ bylą, reikalaudamas 
si žino, kaip iš pradžių Ang-!?Jb’03-,000 atlyginimo. De
li ja atkakliai šoko prieš Įs}mts milionų dolerių jis no- 
Mussolinio pradėtą avan- pa gaut uz savo planą depre- 
tiurą Afrikoj. Ji reikalavo'S1J°.S užbaigimui, o $32,000 
visokių “sankcijų.” Ji nore- gauti uz pašalinimo jo 
jo suorganizuoti viso pašau- 1S darbo. Jis sakosi buvo su- 
lio boikotą prieš Italiją ii
uždrausti gazolino pristaty
mą italų armijai. Bet staiga 
viskas virto kiton pusėn ir 
ministeris Hoare su Francu
zijos premjeru Lavaliu nu
tarė atiduoti Mussoliniui 
beveik visą Etiopiją. Nors 
Anglijos ir Francuzijos 
žmonės pakėlė prieš tai di
džiausią protestų audrą ir 
nors'šitas Etiopijos parda
vimo planas jau padėtas į 
šalį, tačiau Tautų Lyga vis
tiek Mussoliniui rodo aiš
kiausios užuojautos, o Etio

pijos skundų nei svarstyt 
nesvarsto.

Kodėl tokia permaina? 
Šitą misteriją dabar išaiš

kino socialistinė spauda. 
Pasirodo, kad Europos val
donai, kapitalistai ir Romos 
katalikų bažnyčia nusigan
do Mussolinio žlugimo. Dar 
gruodžio mėnesy, kai Tau
tų Lyga pradėjo tartis pa
skelbti prieš Italiją aliejaus 
sankcijas, tai Belgijos kara
lius Leopoldas gavo per 
speciali kurjerą slaptą laiš
ką iš savo švogerio, Italijos 
sesto įpėdinio, kunigaikščio 
Umberto. kuris įvarė Leo
poldui didžiausi kinkų dre
bėjimą. Tame laiške Itali
jos sosto įpėdinis rašė, kad 
jei Tautu Lyga paskelbs 
nrieš Italiją aliejaus sankci
jas, tai italų armija negalės 
toliau karo vesti ir turės 
trauktis atgal sumušta. Tas 
reikš galą Mussoliniui ir vi
sam fašizmui. Italijoj kil 
sianti baisi revoliucija, kuri 
nušluosianti netiktai fašiz
mo diktatūrą, bet ir visą 
karaliaus dinastiją ir šventą

vogęs" ir paskui da iš darbo 
išmetęs. Taigi, 10 milionų 
už tą planą ir 32 tūkstančiai 
algos už 6 metus į priekį, iš 
viso pasidaro $10,032,000. 
Ir teismas bylą priėmė, pa
imdamas $10 už jo įregist
ravimą.

Ir Anglijoj Lind- 
berghui Negerai.

Power kompanijai. Kongre-, Iš viso Sovietų valdžios! 
sas šitą kapitalizmo pikta- išlaidu šiais metais numato- 
darybę jau tinnėja, bet var- ma 75,500,000,000 i-ubliu 
giai kompanija bus nubaus-
ta, nes dėl biznio kapitalis
tinėj sistemoj galima daryt 
viską.

Longą Nušovė Jo 
Paties Sargai.

MACDONALDO SŪNŪS
GAVO JUODĄ AKĮ.

Norėdamas iš naujo pa
tekti į Anglijos parlamentą, 
buvusio darbiečių lyderio 
R. Macdonaldo sūnūs, Mal- 

jcolm Macdoland. pereitą su-

įr kurstanti ukrainiečius ma, kad pereitą sąvaitę ita- 
prieš Lenkijos vyriausybę, lų oro laivynas bombardavo 
Tūlas laikas atgal Lenkijoj Sokatos miestelį Etiopijoj ir 
buvo nušautas vidaus rei- sunaikino šv. Marijos kata-
kalų ministeris Pierackis. likti bažnyčią, kurion tikin- pereit^ sąvaitę vėl kėsinosi 
Suėmus užmušėjus, pasiro- tieji žmonės buvo subėgę, nuversti Smetonos-Tubelio 
dė, kad jie yra Galicijos slėpdamiesi nuo krintančių valdžią. Bostono dienraš- 
ukiaimeciai ii kad juos fi- bombų. Bažnyčioj buvo uz- čiuose šitokiu žinių nebuvo 
nansavęs Lietuvos ministe- mušta 25 Etiopijos katali- Matyt, Chicagai apie tai 

ris pirmininkas, Smetonos kai, bet popiežius prieš tai pranešė kurio" nors laikraš- 
švogeris Tūbelis. Taip tvir- neprotestavo. Jis tik prieš £įo specialus koresponden- 
tina Lenkijos prokuratūra. Meksiką protestuoja, kad ši
Dabar Lenkijos užsienio neleidžia bažnyčiose biznį Kodėl nieko apie tai ne- 
ministeris Bėk pasakė, kad kunigams daryti. oraneša telegramų agentu-

Chicagos dienraščiai ga
vo iš Kaunp žinių, kad Vol
demaro sėbrai-karininkai

jo valdžia dabar tirianti 
plačiau ir, surinkusi visus 
faktus, skųsianti Lietuvą 
Tautų Lygai kaip “pavojin
gą ramybės drumstytoją.”

praneša 
ros, nesunku suprasti. Chi-

Hauptmanno Žudy- cagoje gauta telegrama pa- 
žymi, kad Lietuvos spaudai mas AliaeiaS. uždrausta šita žinia skelbti. 

Bruno Hauptmannas, ku- Taip esą uždrausta apie tai 
. . rį New Jersey valstijos teis- rašyti ii* kitų Pabaltijo vals-

Sovietlį Armija Iii- nias nuteisė mirti neva dėl tybių laikraščiams. O kai
džinuvin Pneniihi Lindberghų vaiko nužudy- valdžia nemalonias sau ži- nZlaUSKl r asilu ly. mo, gavo (]ar apįe pOrą mg_ nįas slepia, tai ir telegramų 
Sovietų Rusijos araiija nėšių pagyventi. Jis turėjo agentūros tokių žinių yisuo- 

dabartiniu laiku turi 1,300,- but nužudytas pereitą penk- menei nepaduoda. Laikraš- 
000 kareivių po ginklu, ne- tadienį, bet gubernatorius! čiai gali apie tai sužinoti 
skaitant atsarginių. Tai yra Hoffmanas atidėjo mirties tiktai iš privačių savo kores- 
didžiausia pastovi armija vykinimą, nes jis yra įsitiki-
visame pasauly. Taip rapor- nęs, kad tas ateivis buvo nu- 
tavo Centralinio Vykdomo- teistas neteisingai. Policija 
jo Komiteto susirinkime su prokuratūra norėjusi 
pereitą sąvaitę karo komi- “pasirodyt,” kad ji Lind- 
saro padėjėjas Michail Tu- bergho vaiko žudytoją “su- švogeriai) buvo padarytas 
chačevskij. gavusi,” ir todėl Hauptman- karo aviacijoj. Aviacijos

karininkai buvo nutarę su
imti Smetoną ir Tubelį ir 
uždaryti kalėjiman. Volde
maras, kuris sėdi kalėjime 
da už pirmesni “pučą,” tu
rėjo but paliuosuotas ir ap
skelbtas Lietuvos diktato
rium.

Viskas buvę suplanuota 
kaip reikia, tačiau Smeto
nos žvalgyba sąmokslą su
sekusi ir jo dalyvius arešta
vusi. Sąmokslui vadovavęs 
kapitonas Matukas, aviaci
jos korpuso Kaune viršinin
kas. Jis esąs karštas Volde
maro šalininkas.

Taigi pasirodo, kad Sme
tonos-Tubelio valdžios po
zicija labai silpna. Iš vienos 
pusės prieš ją kįla ūkinin
kai ir demokratinė inteli
gentija, o iš kitos pusės pa
tys tautininkai nori ją nu
versti. Šitaip dalykams sto
vint, valdžia negalės ilgai 
išsilaikyti. Ji turės pasiduo
ti arba vienai, arba kitai pu
sei. Jeigu ji pasiduos volde- 
marininkams, tai Lietuvoje 
įsivyraus da šlykštesnė dik
tatūra, negu dabar yra; o 
jeigu ji nusileis liaudžiai ir 
sušauks seimą, tai Lietuvo- 
ie galės pasidaryti žmoniš
kesnis gyvenimas.

Vėliausi daviniai rodo, 
kad Smetona yra linkęs 
skelbti kokius nors seimo 
rinkimus. Galimas daiktas, 
kad dėl to voldemarininkai 
ir mėgino jį nuversti.

Pereitą vasarą Louisianoj, batą Škotijoj gavo juodą 
buvo nušautas senatorius akį. Kai po prakalbų jo šali

ninkai pakėlė jį ant savo pe
čių, kažin kas iš priešingos

Huey Long. Amerikos spau-[0 1UIOVI- J. . — i J -- *
berghų šeimyna išvyko An-'da tuomet rase, kad Januso-šiomis UICIIOIIIIC

puses paleido suledėjusio 
sniego grumstą ir pataikė

gli Sn4 AmSikoS^dan-i'^ d-ras Wise, .politinis jo
gu spauda tuoj pradėjo ra Joponentas, kuris buvo ant smego g.u...s^ „ rorc
šyli, kad dėl “foreineriu”įY'latos ^nga ausau-.į®m tlesla> 1 ™da. sudauzy-
tariminalistu “musu didrV-’^; . Bet dabar pasirodo, damas jam akinius ir pada- 
ris I indv”’neturėio Ameri- kad tal melas- Pereitą są ; rydamas juodą aki. Chuli-kį um5vb£ Tk3“foX” Tai‘? Paske,bS' kad ?an« >Ta VISUr- 
riai“ nužudę vieną jo vaiką,' Lon?a 1°. Pat.ies snl7
o dabar pridėję grąsinti ir P.aJ- k“"e lr ™u0"?at
Vi,. noindvti Todėl T.ind-'JI lydėdavo. D-ras Wise uk-kita nužudvti. Todėl Lind- : , • Tberghas priverstas bėgti kirtęs demagogu^ Lon- 

s jokių g111 ? zan<^^- Del to šnipaiAngli jon, 
kidnaperių

kur nera 
” Tenai pradėjo jį šaudyt, ir nušovė

.SS, BeVlui3 It£ netik K " bet ir bos«-apsigyvensiąs, nei štai, na 
lijos
moję pereitą

MOKYKLOS STOJA KO
VON PRIEŠ REAKCIJĄ.

Amerikos universitetų ir 
kolegijų prezidentų komite
tas išleido atsišaukimą į vi
sus mokytojus ir profeso-

TAFTO SŪNŪS BIJOSI 
“SOCIALIZMO.”

ga\*usi," ir todėl Hauptman- 
nas buvęs nuteistas mirti. 
Gubernatorius tačiau tikisi, 
kad bus iškelta nauji faktai, 
kurie nušvies šitą bylą ki-

fašistu agentūra Ro- Europos laikraščiuose ~ jau rius stoti kovon su juoda- 
‘ sąvaitę pasi- I seniau bu\° apie tei rašyta,, šimčiais, kurie prisidengę 

gyrė, kad Lindberghas ža-!bet Amerikoje iki šiol tas “patriotizmo” skraiste kesi 
• -virti Ano-liins Tt^li- buvo slepiama.

Jeigu Rooseveltas vėl bus ; buv7 iešu.
išrinktas prezidentu, tai per į ,,'po!i’ijaJ‘i su prokuroru 
ketverius kitus metus ame- wi,^tzu J
nkomska sistema visai ___________
žlugs, o šalis nudardės tie-

pondentų.
CnlčagOje gauta Ziiiia Sa

ko, kad šį kartą sąmokslas 
prieš švogeriu valdžią 
(Smetona ir Tūbelis yra

dąs atvykti iš Anglijos Itali 
jon ir tenai apsistosiąs ko
kiems metams. Taigi pasi
rodo, kad ir Anglijoj Lind
berghas nerado ramios už
vėjos.

ETIOPAI PAĖMĖ DA 6 
ITALŲ TANKAS.

Etiopijos valdžia išleido 
pranešimą, kad pietų fronte 
etiopai uždavė skaudų smū
gį italams. Keli šimtai italų 
buvę užmušta ir prie to da

popiežiaus sostą. Revoliuci- 4^000 kalų
bandė užimti Rifto klonį,jos ugnis galėsianti persi

mesti i kitas šalis ir nušluoti 
visus Europos sostus ir visą 
kapitalistinę sistema.

Perskaitęs tą laišką. Bel
gijos Leopoldas tuoj nusi
skubino Anglijon, paskui 
Francuzijon ir laikė tenai 
ilgas slaptas konferencijas.

Po to ir persimainė Tautų 
Lygos tonas. Tuoj po to bu
vo paskelbtas ir Etiopijos 
pardavimo planas. Nors jis 
nepavyko, bet visi Europos 
valdonai ir kapitalistai da 
bar jau remia

bet 60.000 etiopų juos su- 
Į laikė ir paskui nuvarė at
gal. Tankos negalėjusios 
taip greitai pavažiuoti, kaip 
pėksti italai bėgę, todėl tos 
mašinos teko etiopams.

MOTINA UŽMUŠĖ 3 
SAVO VAIKUS.

naši pnes sąžinės ir žodžio 
laisvę mokvklose.

JAPONAI NESILIAUJA
PROVOKAVĘ MON- ANGLAI STIPRINA

GOLIJĄ. EGIPTO SIENAS.
Maskvos žiniomis, perei- Bijodamiesi, kad italai iš 

tą subatą gauja ginkluotų Libijos neįsiveržtų Egiptan, 
ir uniformuotų japonų vėl anglai paskutiniais laikais 
įsiveržė iš Mandžiuko į stropiai stiprina Egipto sie- 
Mongoliją ir pradėjo šau- nas. Visu pasieniu palei ita- 
dyt į mongolų pasienio sar- lų Libiją yra sta*"mos tvir- 
gus. Mongolai atsakė ugni- tovės.
mi ir japonai pasitraukė at- • --------------
gal. I PASKELBĖ ŠUNŲ ŠAU-

----------------- į DYMO DIENĄ
Kentucky valstijoj, Let- 

cherio apskrity, šerifas pa
skyrė šunims šaudyt dieną.

AKTORĖ NUTEISTA 
MIRTI.

Newbourgh miestelv, A ,
New Yorko valstijoj, perei- 
tą subatą prisaikintujų suo
las nuteisė mirti Dorothą
Shervvood, jauną našlę ir 
buvsią burleskų aktorę, ku
ri nuskandino savo vaiką, 
“kad jam nereikėtų vargti 
šiame pasauly.”

daugiau kaip 100 šunų, ku
rių savininkai nebuvo išėmę 
laisnius šuninis laikyt.

šiai į "socializmą.” Taip nu
šnekėjo Robertas Taftas, 
buvusio prezidento Tafto

STATYS 500 KARO 
LĖKTUVŲ.

Jungtinių Valstijų karo
sūnūs. Pasirodo, kad ir jis sekretorius Dern sako, kad 
yra girdėjęs apie socializ- šįmet prie karo laivyno bus 
mą. tik, matyt, nežino ką tai pridėta dar 500 naujų lėk- 
reiškia. tuvų.

Chicagiečių Nuomone apie 
Bendrą Frontą su Komun.

LSS. Centralinė Kuopa ma
no, kad kol kas neverta 

į tokį frontą dėtis.
Lietuvių Socialistų Są

jungos Centralinė kuopa

neatsisako nuo diktatūros 
Rusijoj, todėl nenuosaku su 
jais kovoti prieš diktatūrą 
kitose šalyse. Gi Lietuvos 
reikaluose, Centralinės Kp.

Chicagoje svarstė klausimą, manymu, komunistai gali

West Chester, Pa. — Lai
kinai netekusi proto, Mis. 
J. Oberlė paėmė geležinę 
štangą ir užmušė tris savo 

Mussolinį, miegančius vaikus: 17 metų! 
nes bijosi, kad jo žlugimas Marę, 9 metų Louisą ir 2 
reikštų ir jiems galą. Dėl to metų Josephą. Paskui ji pa- 
•r Romos katalikų bažny- šaukė daktarą, sakydama, 
čios galva laimina kruviną atvažiuok greitai, aš visus

DA DU ŽMOGŽUDŽIAI 
MIRĖ ELEKTROS KĖDĖJ.

New Yorko kalėjime Sing 
Sing pereitą sąvaitę buvo 
nužudyti dar du žmogžu
džiai, 66 metu amžiaus Fish

subatą Anglijoj j .,Yienak?iį iunodv?idis
& j j Smith. Fish buvo nuteistas

MIRĖ ANGLŲ RAŠYTO
JAS KIPLING.

Pereitą
mirė Rudyard Kipling, zy- 

!mus anglų novelistas ir poe
tas. Jis buvo susilaukęs jau 
70 metų amžiaus ir mirė po 

i skilvio operacijos.

mirti' už nužudymą 10 me
tų mergaitės, o Smith —už 
nužudvma tuio IVilsono.

fašistų žygį Etiopijoj. juos užmušiau. Kai dakta-< 150 MYLIŲ URAGANAS.
ras atvyko, ji irgi gulėjo ant

Per audras paskutinėmis gl indų, visa kruvina ir tele- 
dienomis Anglijos nakraš- fono viela užveržusi apie 
čiuose žuvo 14 žmonių, dau- kaklą. Matyt, norėjo pasi-
giausia žvejų. smaugti.

Ant VVashingtono kalno, 
New Hampshire valstijoj, 
pereitą sąvaitę viesulas ėjo 
150 mylių į valandą. Sniego 
pūgos užvertė visus kelius.

SPROGIMAS SUGRIOVĖ
TEISMĄ.

Louisianos valstijoj, Jo- 
nesboro miestely, pereitą są
vaitę teismo trobesy įvyko 
sprogimas, kuris sulygino 
teismą su žeme.

daugiau pakenkti, negu pa
dėti, nes jie vis dar laikosi 
to nusistatymo, kad Lietu
voje reikia steigti sovietų 
tvarką. Eidami į Lietuvą su 
šitokiu obalsiu, mes dau
giau sustiprintume tenai 
tautišką fašizmą, negu pa
dėtume liaudies demokra
tijai.

dėtis ar nesidėti su komuni
stais į “bendrą frontą.” Bu
vo ir bendra konferencija 
su komunistais kai kurių 
klausimų išaiškinimui.

Po visų pasikalbėjimų iri 
susirašinėjimų, kaip prane
šama “Naujienose,” Cent
ralinė Kuopa priėjo pne iš
vados, kad negalima socia
listams dėtis į bendrą fron
tą vien tik Chicagoje, neži- STREIKAS WORCESTE- 
nant, kaip kitų kolonijų so- TERIO DRATINĖJ 
cialistai į šį klausimą žiuri. TĘSIASI.
Socialistų Sąjunga turi lai- VVorcesterio dratinėje 
kyti vienodos taktikos viso- streikas tęsiasi jau kelintą 
se kolonijose. Todėl Cent-;sąvaitę. Dažnai įvyksta su- 
ralinė Kuopa pavedė šįjsirėmimų. Pereitą sąvaitę 
klausimą išspręsti LSS. Pil-Įstreikieriai pasigavo Alek- 
domaįam Komitetui, kartu Isandrą Kovalskį, kuris eina 
paaiškindama savo nuomo- streiklaužiauti, ir pusėtinai 
nę, kad dabartiniu laiku dė-jjį aplamdė. Dėl šito įvykio 
tis su komunistais į “bend- buvo išleisti 8 varantai 
»*ą frontą” neverta. streikieriams areštuoti;

Ši nuomonė yra motyvuo
jama tuo, kad komunistai

tarp įvardintų buvo ir uni
jos viršininkas W. Olson.

TĖVAS SUŠAUDĖ 2 
DUKTERIS.

Macon, Ga. — Albert 
Adams, generalinis inšiu- 
rans kompanijos agentas; 
pereitą sąvaitę čia nušovė 
dvi savo dukteris, 13 metų 
Emmą ir 9 metų Heleną, o 
paskui sau šūvį paleido. Jis 
mirė ligoninėj. v
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P. ŽADEIKIO ATSAKY 
MAS “REV1EW OF RE- 
VIEWS” BENDRADAR

BIUI.
Iš Lietuvos Pasiuntinybės 

Washingtone mums yra pri
siųstas p. žadeikio atsaky
mas (teisingiau, atsakymo 
kopija) j “Ręvie\v of Re- 
views” bendradarbio R. 
Shaw straipsnį “Behind the 
Foreign News.” Tame strai
psny Shaw pavadino Lietu
vą “atsilikusia slavu šali- 
BLL

Jam atsakydamas p. Ža
deikis nori ji Įtikinti, kad 
lietuviai nėra nei slavai, nei 
jie atsilikę. Lietuvių kalba 
esanti seniausia gyvųjų kal
bų, “su dideliu panašumu 
lotynų ir graikų kalboms, 
taipgi sanskritui.”

Ar lietuviai yra “atskira 
indo-europie č i ų grupė,” 
kaip p. Žadeikis sako, ar 
slavų atskala, kaip tvirtina 
beveik visi rimt! ir bešališki 
istorikai, tai skirtumas ne
didelis. Jeigu tiesa, kad vi
si vadinami indo-europie
čiai yra atėję iš Indijos, tai 
juk slavai vistiek bus lietu
vių broliai, nes kilę iš vie
nos motinos — Indijos.

Bet su Indija musų seno
vė juk nepasibaigia. Iš kur 
gi kilo patys indai arba, 
kaip naciai sako, arijonys? 
Jeigu tikėti Maižiui, tai visi 
žmonės yra kilę iš Adomo ir 
Jievos; o jeigu pripažinti 
Darvino teoriją, tai visi 
mes beždžionės ainiai—ir 
lietuviai, ir lenkai, ir kiti.

Taigi ginčytis dėl savo 
kilmės garbingumo yra vi
sai nenuosaku.

Kitas dalykas yra tautos 
kultūra. Tai jau jos pačios 
įsigytas dalykas. Kultūrin
ga tauta gali didžiuotis 
prieš atsilikusią tautą. Nie
kas nenori but atsilikęs. Ir 
p. Žadeikis nori Įtikinti tą 
amerikoną rašytoją, kad lie
tuviai taipgi nėra atsilikę. 
Štai p. Žadeikio argumen
tai:“Aš gerai suprantu, kad Tamsta, kaipo amerikietis, ga Ii sau pavelyti vadinti Lietuvą ‘atsilikusia šalimi.’ Toks apibudinimas galėjo tikti kada Lietuva buvo dalis Rusu Im- perijcs. Bet per 16 metų Lietuvos nepriklausomybės lietuviai padarė stebėtiną pažangą: jie pastatė daug mokyklų, Įvedė visuotiną ir priverstiną mokinimą, Įsteigė Universitetą, žemės Ūkio Akademiją, komercijos, pedagogijos ir dailės mokyklas, muzikos konservatoriją ir nuolatinę operą, kuri prilygsta kitų Europo? šalių cperoms. Lietuva perorganizavo žemės ūki ir eksportuoja žemės ūkio produktus, kurie pasekmingai lenktiniuo- ja su kitų kultūringų kraštų produktais. Lietuviai savo lai kinają sostinę Kauną (nes Vilnius tebėra lenkų okupaci joje) iš skurdaus rusų tvirto- fucijaus ar Bramos mokslų, vės miesto pavertė Į modemiš-^ai kas joje bus nauja? ką miestą, kuris savo švarumu j Šitie prieštaravimai tik pralenkia daugeli kultūringų parodo, kaip silpni yra teo- miestų Europoje ir Amerikoje, logijos pamatai.Lietuviai pastatė daugelį plentų ir kelių ir dar tam reikalui tebeskiria didesnes sumas savo valstybiniame biudžete; lietuviai taipgi Klaipėdos portą . .iš apleisto vokiško tik mal- savo ‘Lituanica II laukoms tinkamo uosto pavertė i. New T orke palankaus vieną geriausių Baltijos uostų,i010 skridimui, tai ‘ Drau- kuris progresuoja, kaip galite . Sandara ir ‘ \ ieny-matyti iš čia jungiamos 1934 bė tvirtino, kad \aitkus su m. uosto apyskaitos. Tat var- socialistais apgaudinėją vigu pritinka vadinti Lietuvą suomenę. Skristi jis visai ‘atsitikusia šalimi.’ kuri i nemanąs ir neskrisiąs.

trumpą laiką gali padaryti to
kį žymų progresą.”

Mes pilnai su šitais p. Ža
deikio argumentais sutinka-
me. Bet ar gali tokius argu-1 Bet jiems to neužteko. Jie 
mentus statyti Lietuvos at- sugalvojo melą, tam tikslui 
stovas, kuomet jo atstovau- net šnipą į talką pasikvietę, 
jamoji valdžia kalba visai buk socialistai išsiuntę Vait- 
priešingai? Juk nuvertę de- kų per Atlantą tik “su 50 
©okratinę valdžią ir išvai- centų kišeniuje!”

t

kę seimą, tautininkai tuoj 
iaskelbė pasauliui, kad lie- 
uvių tauta da nepribrendu
si pati valdytis.

O ką reiškia tautos nepri- 
irendimas? Ar tai nereiš
kia jos atsilikimą? Supran- 
ama. Ir iki šiai dienai tau- 
:ininkų valdžia atsisako su
jaukti Lietuvos seimą ir 
grąžinti kraštui demokrati- 
ię laisvę, kartodama tą pa
ną pasaką, kad musų liau
dis “nepribrendusi“ demo
kratinei tvarkai, kad ją turi 
maldyti karinė cenzūra ir 
■komendantų sauvalė.

Kaip gi tuomet suderinti 
o. Žadeikio atsakymą “Re
ne w of Reviews” rašytojui 
?u tuo, ką sako jo atstovau- 
amoji valdžia?

NORI 20-TO AMŽIAUS 
BIBLIJOS.

Vienas musų draugas pri
siuntė iš Louisvillės, Kv., 
vietini dienrašti, “The He- 
rald-Post,” kur pranešama, 
kad tūlų tikėjimų kunigai 
Amerikoje jau nori atmesti 
dabartinę Bibliją. Vienas 
kunigas pasakęs net pa
mokslą apie tai, kokia Bib
lija Amerikai reikalinga. 
Tai “20-to amžiaus Biblija.’’
Senoji Biblija netinkanti 

dėl to, kad—“Žmonės, kurie rašė ir rinko Biblijos raštus, kalbėjo kitokia kalba negu mes, ir kitaip protavo. Jų supratimas apie gyvenimą ir pasauli buvo labai siauras, palyginus su musų žinojimu. Problemos tų žmonių, kurie gyveno 1.800 iki 2.600 metų atgal Palestinoj, buvo visai paprastos, palyginus su tais painiais klausimais, su kuriais šiandien susiduria žmonės Amerikoje.”
Čia viskas gerai. Bet aiš

kindamas apie naują Bibli
ją, tas kunigas pareiškia 
štai ką:“Dvidešimtojo amžiaus Biblija skelbs visų žmonijos religijų vienybę. Krikščionybė bus skelbiama tuo pačiu budu. kaip konfucianizmas, budizmas ir induizmas. Kas yra tuose šventraščiuose gera ir sutinka su šių dienų civilizacijos progresu, tas ras sau vietą ir naujoj Biblijoj.”

Čia jau nenuosaku. Jeigu 
Biblija atgyveno savo die
nas, tai kam ją lopyt ir mo- 
demizuot? Juk jos tikslas 
vistiek bus ne civilizaciją 
kelti, bet rodyt kelią Į “dan
gaus karalystę.”

Jeigu kunigai jau pripa- 
žvsta, kad dabartinio 
“šventraščio” autoriai buvo 
tamsuoliai ir kad jų Bibli
ja yra tik krūva nesąmonių, 
tai geriausia butų ją padėti 
muziejun tarp senovės lie
kanų ir naujos nerašyti.

Be to, jeigu nauja Biblija 
bus lipdoma iš Budos, Kon

VĖL ANTAUSIS 
LAGIAMS.

ME-

Pakol Feliksas Vaitkus

Bet Vaitkus ištikrujų ruo
šėsi skridimui ir išskrido.

Tai buvo pirmas antausis 
melagiams.

šis atvaizdas parodo gelžkelio stotį šanch. 
Kiniją, šitie vartai randasi garsioj Kinijos • 
su Europa. Dabar šituos vartus turi užėmę eonai.■A.

paskelbėVaitkus 
i viešai, kad 
turėjęs ne “50 centų,” bet 

i apie 100 dolerių kišeniuje.
“Vienybė,” “Tėvynė,” 

“Draugas,” “Sandara” ir 
• kiti melagiai gavo antrą 
antausi.

Rodos, šito turėtų jiems 
jau užtekti. Bet ne. Akyplė- 
šos tokia jau prigimtis, kad 

į kuo daugiau jis gauna smu- 
įgių. tuo daugiau šoka i akis. 
iTaip ir su tais laikraščiais. 
“Vienybė” prasimanė nau
ją melą. buk Vaitkus parda- 
vinėjąs gautas Lietuvoje do
vanas. “Sandara” tuojau ši
tą melą atkartojo, o “Drau
gas” da “pazalatijo,” pri
durdamas, kad už tokį elgė
si Vaitkus “netik gero laku- 

ino, bet ir gero lietuvio” ne- 
ąs vertas.

O tuo tarpu faktas yra 
■toks. kad Vaitkus jokių do- 
Ivanų nepardavinėja ir nie
kad nemanė jas pardavinė
ti. šiame “Keleivio” nume- 
jry jis pats šitą faktą prane
ša.
Į Vadinasi, jau trečias iš 
! eilės melas sugriautas, tre
čias antausis melagiams su
duotas.

Galimas daiktas, kad da
bar šmeižikai sugalvos dar 
koki nors melą prieš Vait
kų. Ko jie iš jo nori, sunkų 
suprasti. Prieš išskridimą 
jie ji šmeižė, kad jis apgau
dinėjat visuomenę. O “Dir
va” jam linkėjo net sprandą 
nusisukti, jeigu jis skris per 
Atlantą. Jaunas vyras pa
statė savo gyvybę pavojun, 
kad padarius lietuviams 
garbės, visa Lietuva pasiti
ko ji su džiaugsmo ašaro- 

|mis. o čia nykštukai iš “Dir
vos,” “Vienybės,” “Drau
go” ir “Sandaros” nesiliau
ja ji šmeižę ir niekinę. Ir 
šitaip elgiasi tie, kurie de
dasi lietuvybės čempijonais.

Ne, tai ne lietuvybės čem- 
pijonai, bet lietuvybės kur
miai.

išskrisdamas jis

PRITARIAM. PRITA
RIAM, PRITARIAM...
Tokį himną sugiedojo 

Lietuvos Tautininkų Sąjun
gos suvažiavimas, išklausęs 
“tautos vado” nelabai gud
rią kalbą.

Jų suvažiavimas Įvyko 
prieš Kalėdas, Kauno teat- 

įre. Nutarimų tenai jokių ne- 
ibuvo, tik pritarimas Smeto- 
i nos pareiškimams. Smeto
na kalbėjo apie viską, bet 
j nieko aiškiai nepasakė. Jis 
’ pasiskundė, kad žmonės 
reikalauja seimo. Bet jam, 
kaip “tautos vadui,” esą 
baisu, kad “tauta vėl neatsi
durtų netvarkon.” Mat, kuo
met žmonės patys renkasi 
valdžią, tai Smetonai išro
do “netvarka.” O vis dėl to 
“vyriausybė ruošia krašto 

• atstovybės (seimo) rinkimų 
Įstatymą.”

Greitų rinkimų tačiau ne
tenka laukti, nes Smetona 
sako, kad “Tautininkų Są
jungai pirmiausia reikia 
daugiau pasirūpinti propa
ganda.”

1 Toliau Smetona pakarto
jo seną tautininkų pasaką, 
kad lietuvių liaudis da ne-

No. 4. Sausio 22 d., 1936 m.ggl-FjyfS, SO. BOSTON

Vartai Į šiaurės Kiniją. ATEIVIAI TURI UŽPROTESTUOTI

van. kas kinų kalboj reiškia “Vartai Į šiaurės uoj ir einąs per juos geležinkelis jungia Kiniją

pribrendus pati valdytis, 
tik ’ ši kart:, jis išreiškė tą 
mintį kitais žodžiais. Jis pa
sakė : “Inteligentų, suge
bančių dirbti atsakomingą, 
vadovaujant: tautos darbą, 
vis dar mums stinga.”

Tuos, k; kritikuoja tau
tininkų diktatūrą, Smetona 
išvadino tusiai “Lietuvos 
griovikais” ir “politiniais 
banditais.” Girdi: “pažys
tame juos iš lapelių. Tai Lie
tuvos griovikai, tai politi
niai banditai.”

Išklausęs tuos plepalus ir 
šmeižtus, tautininkų suva
žiavimas viskam pritarė, 
būtent:1. Pritaria vyriausybės vi-j daus ir užsienio politikai.2. Pritaria vyriasybės priemonėms kovoti su ekonominiais sunkumais.

Del Prasimanymų apie Mano Dovanas

j Leit. F. Vaitkaus pareiš
kimas.

j Nesuprantu, kodėl pasta- 
ruoju laiku kai kurie lietu
vių laikraščiai -Amerikoje 
vėl pradėjo mane šmeižti.

! “Vienybe,” “San d a r a, ” 
“Dirva” ir “Draugas” ėmė 
rašyti, kad aš išpardavinė- 
jęs savo dovanas, gautas 
nuo Lietuvos žmonių. Kai 
kurie tų laikraščių minėjo ir 
tam tikrus daiktus, kuriuos 
aš jau net siūlęs pardavimui 
Kaune.

• “Vienybė,” pav. rašė, 
kad man žmonių dovanotas 
fotografijos aparatas buvęs 
išstatytas pardavimui vie
noje Kauno krautuvėje. 
Tuogi tarpu aš tokios dova
nos visai nesu gavęs, bet aš' 
savo New Yorke pirktą apa
ratą iškeičiau Kaune Į ge
resnę kamerą, kurią aš ir i šiandien tebeturiu. Jau vien 

; iš šito pavyzdžio matyti, 
kaip mažai atsižvelgia Į tie
są tie, kurie tuos gandus fa
brikuoja.

Taigi, turiu pareikšti, kad 
kaip tame prasimanyme a- 
pie kamerą, taip ir kituose 
panašiuose pranešimuose 
nėra nei krislo tiesos. Nesu 
pardavęs nei siūlęs pardavi
mui nei vieno daikto, kurį 
man kas nors padovanojo 
Lietuvoje, ir niekuomet ne- 

■ atėjo man į galvą mintis tas 
dovanas pardavinėti. Jos 
yra ir bus man brangi at
mintis iš mano atsilankymo 
Lietuvoje. Aš jų niekam ne
atiduočiau už jokius pini
gus.

i Man nuostabu, kad laik
raščiai, kurių pareiga turėtų 
but šviesti žmones, šitaip 
negražiai klaidina visuome
nę, stengdamiesi apjuodint 

.mano vardą. Kai aš pereitą 
vasarą rengiausi skristi per 
okeaną Lietuvon, tai ta pati 

į lietuvių spaudos dalis sklei
dė apie mane biaurius pra
simanymus, kuriuos net 
koktu darosi atsiminus. 
Skridimas vistiek įvyko ir 
aš atlikau savo uždavinį 
kaip geriausiai buvo galima 

.tose aplinkybėse. Bet ko-gi 
dabar tie puoKkai iš manęs 
nori, kuomet skridimas jau 
yra įvykdytas? Niekam, ro
dos, skriaudos nepadariau,

3. Pritaria vyriausybei va
liuto išvežimo varžymui.

4. Karštai pritaria vyriausybės rupesnui nepriklausomybę stiprinti.
5. Pritaria vyriausybei stiprinime krašto apsaugos.
6. Kviečia visus gyventojus paremti Ginklų Fondą.
7. Pritaria vyriausybei veikime prieš nerimos kėlėjus.
8. Sveikina tautiškojo darbo talkos sudarymą.
9. Reikalauja, kad jaunoji karta butų be jokių kompromisų tautine ir valstybine linkme auklėjama.
Klausimas, kokiems ga

lams d a šaukti suvažiavi
mus, jeigu jie nieko kita ne
gali pasakyti, kaip tik “pri
tariam?”

o iš to, kokiu entuziazmu 
mane priėmė Lietuvos žmo
nės, jaučiuosi savo žygiu 
padaręs Lietuvai šiek-tiek 
gero.

Tikiuosi, kad visuomenė, 
kuri nuoširdžiai mane rėmė 
rengiant antrą transatlanti
ni skridimą ir kuriai aš esu 
ir visuomet busiu už tai gi
liai dėkingas, nekreips į 
tuos piktos valios gandus 
jokio dėmesio.

Leit. F. Waitkus.

KAIP ESTŲ FAŠISTAI
RUOŠĖ PERVERSMĄ.
Šiomis dienomis Estijoj 

buvo susektas “laisvės ko
votojų” (fašistų) sąmoks
las prieš valdžią. Nors Esti
jos valdžia yra reakcinė ir 
vienos partijos žmonių 
(kaip ir Lietuvoje), tačiau 
fašistams ji nepatiko ir jie 
norėjo apskelbti savo dik
tatūrą. Valdžios šnipai šitą1 
sąmokslą susekė ir šimtus 
sąmokslininkų suėmė. Su
imtuosius tardant paaiškė
jo. kad sąmokslininkų pa
rengtuose įsakymuose ir vei
kimo nurodymuose yra mi
nimos smogiamosios gru
pės, kurios, davus signalą, 
turėjo pradėti veikti. Įsaky
mą rinktis numatytose vie
tose gruodžio 8 d. rytą turė
jo pranešti tam tikri pasiun
tiniai. Mažesnėms grupėms 
po tris žmones, kurios turė
jo suimti patriotinės sąjun
gos kongrese nedalyvavu
sius valdžios žmones, buvo 
duotas Įsakymas gruodžio 7 
dieną susirinkti artimųjų 
narių butuose. Dabar paaiš
kėjo, kad ne visi sąmokslo 
dalyviai žinojo jų veikimo 
tikslą — nuversti vyriausy
bę. Jau ilgesnį laiką sąmok
slo nariu tarpe buvo daromi 
bandomieji aliarmai, bet ei
liniai sąmokslo dalyviai ne
žinojo, ko buvo siekiama.

Šita organizacija buvo 
paremta principu, kad eili- 
niems nariams nereikia nie
ko žinoti; jiems reikia tik 
pažinti savo vadus ir klau
syti jų Įsakymų.

Fašistai norėjo nuversti 
dabartinę Estijos valdžią 
dėl to, kad ji esanti pasiry
žusi grąžinti kraštui demo
kratinę tvarką.

Kai Lindberghai nuva
žiavo į Angliją apsigyventi. 
Amerikos juodašimčiai ir 
jų spauda pradėjo pulti at
eivius, buk dėl ateiviu kri
minalinio veikimo Lind
berghai turėję apleisti savo 
šalį.

Prieš tokį nepamatuotą 
puolimą ateiviai turi pakelti 
protesto balsą, nurodyti A- 
merikos plutokratų spau
doj, kad didžiausi krimina
listai yra patys šimto pro
centų amerikonai.

Kas nežino, kokis tero
ras buvo varomas prohibici- 
jos laikuose. O kas buvo di
džiausi butlegeriai, jeigu 
ne patys Amerikos politi
kieriai ir grąfteriai?

Kas laike streiko šaudo, 
muša, išveža iš miesto ir 
kartais užmuša streiko va
dus? Sudaužo ar sudegina 
streiko komiteto ofiso ra
kandus ! Šimto procentų 
amerikonai!

Kas pradėjo ir suorgani
zavo linčiaus gaujas Ameri
koje? Beveik visi linčiuoto- 
jai susideda iš tikrų ameri
konų !

Jeigu kuris ateivis tapo 
kriminalistu, tai jisai išmo
ko to nuo amerikonų, nes 
ateiviai savo šalyse prisilai
kė įstatymų ir jie neina 
prieš įstatymus Amerikoje.

Amerikos kriminale isto
rija rodo, kad per rinkimus 
valdininkų, šimto procentų 
amerikonai senai jau varto
jo terorą, kokio nėra buvę 
nei vienoj kitoj pasaulio ša
lyje.

Apie Amerikos patriotų 
kriminalinį veikimą randa
me daug faktų knygoj “His
tory of the American Supre- 
me Court,” kurią parašė 
Gustavus Meyers. Toj kny

KAS PER VIENI TIE "18 VAGOS 
• IŠSTUMTI ZMONest

Dabartiniu laiku spaudo
je dažnai tenka matyti liūd
nų žinių iš Lietuvos. Darbe 
liaudis, ypač kaimiečiai, iš
vesti iš kantrumo nepake
liamais mokesčiais ir šiaip 
suvaržymais, pradeda bruz
dėti reikalaudami savo tei
sių. Lietuvos laikraščiuose 
teko matyt Eltos praneši
mą, kuriame paminėti ap
kaltinti keli ūkininkų strei
ko dalyviai ir pridurta, kad

išstumtitai vis “iš vagos
žmonės.”

Klausimas, ar tas kaltini
mas gali turėti rimto pa
grindo? Paimkim, gyvena 
kaimietis ūkininkas su šei
ma ir keliatu vaikų, dirba 
žemę kad šiaip taip pada
rius nors skurdų gyvenimą. 
Maistui dar pagamina, bet 
reikia juk ir apsirengti, rei
kia smulkmenų iš krautu
vės, reikia padargų, reikia 
mokesčius užsimokėti. Va
dinas reikia dalį iš paga
mintų produktų parduoti, 
kad gavus pinigų tiems rei
kalams. Bet kur parduosi, 
kad niekas neperka, o jei ir 
nuperka, tai pusdykiai. Ko
kia tuomet išeitis? Reikia 
skolintis iš bankų ar šiaip 
asmenų. Bet tų paskolų pa
sekmė yra tokia, kad vėliau 
atvažiuoja antstolis, par
duoda ūkį ir išmeta buvusį 
savininką su jo šeima neži
nomam likimui. Skausmas 
suima žmogų: jis dirbo, 
stengėsi apsiginti nors nuo 
bado, o čia nušlavė visą jo 
triūsą ir viltį. O jis gerai ži
no, kad iš jo ir kitų tokių 
pat darbo žmonių sunkaus 
darbo bei prakaito tūli po
nai lėbauja, skaito savo į- 
plaukas tūkstančiais, perka 
dvarus, Kaune statosi di
džiausius mums. žmogus 

J negali nutylėti. Šį-tą prasi- 
. taria, kad teisybės nėra. O 
tai paskaitoma agitacija 
prieš valdžią. Žmogus tam
pa suimtas, nubaustas ir ap

goj paduodami faktai iš ofi
cialių rekordų (Congressio- 
nal Records), kurie parodo, 
po kiek gavo pinigų už par
sidavimą tūli gubernato
riai, kongresmanai, senato
riai, teisėjai ir tt. Kaip val
džios atstovai organizavo 
terorą rinkimų metu ir tt. 
Jis taip pat faktais parodė, 
kaip kapitalistai paperki! 
kunigus ir vyskupus, kaip 
jie organizuoja mušeikų 
gaujas ir terorizuoja darbi
ninkus streiko metu.

Lietuvių organizacijos 
turėtų pakelti protestą prieš 
juodašimčių puolimą ant 
ateivių. Reikėtų skelbti pro
testo rezoliucijas ameriko
nų laikraščiuose ir siųsti jas 
gubernatoriams, kongres- 
manams ir senatoriams. Re
zoliucijose turėtų but nuro
dyta knyga “History of the 
American Supreme Court,” 
kuri parodo, kad krimina- 
iizmas yra ne ateivių atvež
tas, bet Amerikos produk
tas.

Kai lietuviai pakels pro
testo balsą, tada atsilieps ir 
kitų tautų ateiviai.

Šiuo darbu, protestuoti 
prieš Amerikos juodašimčių 
puolimą ant ateivių, turėtų 

; užsiimti musų laikraščiai. 
Jie gali pasikalbėti su kiti] 
tautų laikraščių leidėjais ir 
redaktoriais tame klausime.

Tylėti prieš nepamatuotą 
juodašimčių puolimą butų 
pasižeminimas ateiviams, 
priėmimas neužsipelnyto 
užmetimo. Ateiviai turi nu- 

i rodyti, jog didžiausi krimi- 
■ nalistai yra amerikoniški 
i pelnagrobiai. Tokiu budu 
'uždarysim burnas juoda- 
šimčiams.

T. J. Kučinskas.

skelbiamas “išstumtu iš va
gos.”

Kaip pavyzdį, nurodžiau 
kaimietį-ukininką. Bet tas 
pats ir su darbininkais, a- 
matninkais ir kitais. Jeigu 
ir yra vienas-kitas nubaus
tas už degtinės prekiavimą, 
kaip buvo Eltos skelbta, ta 
iš to stebėtis nereikia—nuo 
bado gindamasis žmogui; 
griebiasi visokių priemonių. 

, Ar iš tikrųjų yra iš vagos 
: išstumtų žmonių? Reikia 
■pripažinti, kad yra. Tai tie, 
i kurie pasinaudodami savo 
•laikine galia pamiršo, kad 
i jie yra iš lietuvių liaudies ki- 
■ lę, joje užaugę, o dabar nuo 
ijos atsigrįžę kraunasi tur- 
jtus, skęsta pertekly, lėbau
ja ir kelia save aukščiau vi
sos tautos.

Bet klystat,, gerbiamieji! 
Atsiminkit, kad jus irgi esat 
lietuviai. Meskit save kėlę. 
Pasakykit, kad visi esam 
pilnateisiai Lietuvos pilie
čiai. Išsirinkime visuotiniu 
ir slaptu balsavimu valdžią; 
sukurkime tokią tvarką, ku
ri tiktų daugumos nusistaty
mui; turėkime laisvą spau
dą, o tuomet nereikės skelb
ti savo piliečius įžeidžian
čiais pranešimais, nei didin
ti kalėjimų patalpas. Tuo
met Lietuva tik bus laisva 
šalis, o mes visi—laisvi Lie
tuvos Respublikos piliečiai.

V. Prelgauskas.

AR ŽINOT, KAD-
Vaistams per metus opiu

mo suvartojama apie 100 
tonų, tačiau pagaminama 
kas metai apie 1,500 tonų.

Pyčių ir aprikotų medžiai 
yra parėję iš Kinijos.

Surinkta statistika Penn
sylvanijoj parodo, kad sau- 
giausis laikas automobi
liams yra trečiadienio rytas, 
tarp 6 ir 7 valandų.
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Įvairios Žinios.
Anglijos Karalius

Dar Apie Šaudymą 
Chicagos Teisme.
Pereitame “Keleivio” nu

mery buvo rašyta, kad Chi
cagos apygardos teisme vie
nas advokatas nušovė kitą 
ir paskui da paleido du šū
viu teisėjui. Taio šita žinia 
buvo paduota ir kai kuriuo
se Bostono dienraščiuose.

Bet dabar musų draugas 
L. L. Apolis prisiuntė iškar
pą iš “Chicagos Daily Tri
būne,” kur tas kruvinas įvy
kis aprašomas truputi ki
taip. Pasirodo, kad šovikas 
Keogh buvo ne advokatas, 
bet šiaip pilietis. Jis yra jau 
72 metų amžiaus ir turtin
gas žmogus. Jis nušovė ad
vokatą Kinley vietoje ir pa
skui paleido 3 šuvius i teisė
ją Prystalskį. Jeigu teisėjas 
nebūtų spėjęs palįsti po suo
lu, tai jis irgi butų nušautas, 
nes viena kulka įsmigo į jo 
kėdės nugarą.

Suimtas žmogžudys bu
vęs visai ramus ir šaltas. Jis 
pasakė policijai, kad piktu
mo neturėjęs jokio nei prieš 
teisėją, nei prieš nušautąjį 
advokatą, bet nutaręs juodu 
nušauti dėl to. kad atkrei
pus visuomenės dėmėsi į tą 
faktą, kad Illinojaus valsti
jos Vyriausis Teismas esan
ti “nelegalė įstaiga.” O “ne- 
legalė” ji. dėl to. kad legis- 
latura nenertvarkė rinkimi
nių distriktų.

Šita manija, pasirodo, jis 
serga jau senai. Da 1930 
metais jis atsisakė mokėti 
federalinei valdžiai mokes
čius ir nuėjo net į Supreme 
Courtą aiškindamas, kad 
federalinė valdžia neturin
ti teisės rinkti mokesčius, 
nes nepriverčianti Illino- 
jaus legislaturą pertvarkyti 
rinkiminius distriktuš.

Daktarai sako, kad tai 
esanti beprotybės liga, va
dinama paranoia. Ta liga 
sergantis žmogus paprastai 
įsikalba sau kokį nors dalv- 
ką ir prieina prie tokio at
kaklumo, kad gali užmušti 
žmogų, norėdamas atkreip
ti į tą įsikalbėtą dalyką vi
suomenės dėmėsi. Bet kuo
met viename dalyke jis bū
na tikras beprotis, tai kituo 
se dalykuose gali būt visai 
normalus žmogus.

Tokios rūšies beprotis e- 
sąs ir Keogh, kuris dabar 
užmušė Chicagos teisme ad
vokatą Kinney ir norėjo už
mušti teisėją.

NOKI ET ĮJOS ŠNIPAS. BYLA UŽTAI, KAD PRO
KLAMACIJĄ PRARIJO.

Apeliaciniai rūmai Kau-

ts VISO PASAULIO TRUMPAI.
Italijos fašistinė spaudai Europos žinios sako, kad

LENKU “LIAUDIES ŠA
LININKŲ” KONGRESAS.

šiomis dienomis Lenkijoj 
įvyko “Liaudies Šalininkų”
(Stronnictvo Ludowe) or 
ganizacijos kongresas, ku
ris pastatė gana griežtų rei
kalavimų valdžiai. Užsienio 
politikos klausimu kongre
sas nutarė:

1. Reikalauti, kad valdžia
nutrauktų savo brolavimąsi 
su nacių Vokietija. I

2. Reikalauti, kad butų Goru 
atnaujinti glaudus santikiai Londone kaip Vokietijos šnipu
su Francuzija.

3. Pareikšti nepasitenki
nimą, kad valdžia nemoka 
susitarti su demokratine Če
koslovakija.

4. Reikalauti, kad su Ru
sija butų atsteigti geri san

ši.. par. o nakti Sand- ne svarstė žydelio Šilknerio labai pasipiktino Roosevel-į Italijos armijoj tikrai buvęs 
ringhame :r ė Anglijos ka-įbylą dėl proklamacijos pra- to kalba, pasakyta atida-' sukilimas, bet fašisų val- 
į alins. .Iv. ' V-tasis, kuris', rijimo. Žvalgyba liudijo, rant Kongresą. Mat, Roose- džia tą faktą slepianti. Bū
tutė, io iau ' metų amžiaus.‘kad nuvykus jai į Eržvilko veltas sulygino su plėšikais vo sukilusi tiroliečių divizi- 
•Jo sostą ūžė: ė vyriausis su- miestelį kratos daryti, šilk- tas tautas, kurios užpuola ir ją, 15,000 kareivių. Tirolie- 
mi<. kuris ' žinomas kaip neris turimą proklamaciją plėšia silpnesnes savo kai- čiai nėra italai, jie kalba vo- 
Edvardas VllI-tasis, kuris prarijęs. Teismas Šilknerį mynes. Fašistai suprato, kiškai.
vra iau 41 metų amžiaus ir išteisino. kad tas buvo taikyta į juos, --------
d a nevedes. Taigi monar- ~ ' ".todėl labai įsižeidė. Girdi, Nors Rooseveltas patarė
ch: - ša! ūkai susirūpinę, SVARBI NAUJIENA DĖL gaila, kad Amerikos prezi- šios šalies biznieriams ne
ką J. jeigu ' greitai neapsi- TŲ, KURIE SERGA IR dentas nesupranta “herojiz- siųsti kariaujančioms vals- 

jves ir nvpa i s vaikų, tai po NORI PASVEIKTI. Į0}0-” Nužudyti ir apiplėšti tybėms jokių reikmenų, per 
j jo nebus il'edin’O Anglijos Jeigu diegliai kankina po krutinę, | silpnesnį, tai fašistų “hero- lapkričio mėnesį Amerikos
rosiu.. Ubai galimas daik- šretitt:jizmas-” aliejaus kompanijos nu-
. . . , , r-j. ’ITTTT*.......... ........ - - - siuntė italų armijai Etiopi-

jau joj 109,719 bačkų gazolino.
Čia parodytas d-ras Hermanu} ^s. E u irdas VllI-tasis HERBs K. A. Tik kų naujai iš- 
,rtz. kuris dabar yru suimtas';.' bos paskutinis Anglijos Sft'ifcgSL’S

vadas Anglijoj.

BRISTOL, CONN.
Iš senbernių gyvenimo.
Čia senbernių buvo ne

mažas būrys ir jie neblogai
tikiai, nes kitaip gali kilti sugyvendavo. Jie turėjo įsi 
kruvini ivvkiai. kūrę senbernių kliubą. turė

L
rie tuos reikalavimus pa 
skelbė.

nkijos laikraščiai, ku- j? įssinnkę prezidentą, ir 
uos reikalavimus pa- žiojosi gerai. Bet

~.~.jė, buvo konfiskuoti, štai, viena juodaakė ima ir 
Kongrese dalyvavo 450 at- Pavilioja senbernių prezi- 
stovų ir visi nusistatę prieš n1S
dabartinę Lenkijos vai- ™ espieldo, Mass.
džią.

RAUDONOJI ARMIJA 
DARO DUJŲ BANDY

MUS.

Palikus
.tenai savo vyrą ir tris sūnūs, 
!ji parsikraustė Į Bristolį ii 
pradėjo abudu romansą. Ir 
kaip išrodo, musų senbernis 
gražiai su ja sugyvena. Nors

Telegrama iš Maskvos bartais ir apsiveja vienas 
sako. kad raudonoji armija į^tą su šluota aplink stubą. 
pradėjo daryti idomius du- paskui išsitraukia mun- 
jų bandymus. * Bandomos sainukės ir vėl gyvena san- 
priešdujines kaukės, kaip taikoj Per keliatą dienų, 
ilgai žmogus gali išlaikyt Kiti senberniai nusižiurė- 
užsidėjęs kaukę, šešiašde- ję, kad jų prezidentui taip 
šimts karininkų, po sunkaus gerai sekasi su paveržta nuo 
mankštymosi, užsidėjo kau- kito vyro moteriške, pradė- 
kes ir išbuvo jose per 20 va- jo jam pavydėti ir patys 
landų be pertraukos. Reiš- pradėjo plaktis prie sveti- 
kia, per tiek laiko jie galėtų mų moterų. Kai kuriems 
išbūti ir nuodingose dujose, pasiseka, o kai kuriems ir

-------------- ne. Vienas jų anądien vaik-
NUBAUDĖ APVOGUSĮ ščiojo su dideliu guzu kak- 

ARGENTINOS KONSULĄ toj ir kitam akis buvo pa-
Kauno apylinkės teismas juodusi per kelias dienas, 

sprendė Stepono Kapanso -Jeigu ilgiau taip tęsis, tai 
ir aleksotiškio Butkeraičic tarp senbernių ir ženočių 
bylą. Kapansas buvo kalti-; Bristoly galės kilti tikra vai- 
namas apvogęs Argentinos>na. Pasirašo:
konsulą p. Baidanti ir Kar-' Senas Balandėlis.
velį, o Butkeraitis už slepi- • --------------
mą ir laikymą Kapanso pa- • i ,000.000 KAREIVIŲ SAU 
vogtų daiktų. Apylinkės tei- j GOJA MUSSOLINIO 
smas Kapansą pripažino' DIKTATŪRĄ,
kaltu ir už abi vagystes nu-' .. . .. .
baudė po 1 metus kalėjimo,' Žinios iš Romos sako., 
bet iš sudėties paskirta 1 kad italų armija namie e-
metai kalėjimo. Bukeraitis 
nubaustas 6 mėn. kalėjimo,

santi padidinta iki 1,000,- 
000 kareivių. Be to, juodą

karalius. jdurivs. Reguliuoja ir ta:so vidurius,
Potsdame vokiečiai 

atidarė savo karo akademi
ją, kuri susideda iš 22 tro-išvaro gesus. stabdo skaudėjimus po 

: krutinę ir šonuo-e, valo kraują, stab- 
,do ga'.vos skaudėjimu ir galvos svai
gimą. Reguliuoja šlapumą, gelbsti

-lovą Šulinską Jau Kerai ir strėnų skau-
go nuo manęs iš 

•i. Jieško jo žmona, 
andasi, prašau pra- 

(6)
elė Sulinskienė.

Bridgeport, Conn.

PAJIEŠKOJIMAI
Pa.ii,

7
Bridge 
Kas ži:
nešti.

M r 
\|,

-ers MARĖS RA- 
aeina iš kaimo ne- 
Ji ištekėjo taipgi už 

taipgi paeina iš 
atvažiavo Amerikon

:. etų tūta atgal. Kas žino 
•.atida-, malonėkit pranešti;

(6) 
Mr:

Pa.ieškau 
G A U S KIE NĖS 
toli nuo Kaune 
Ragausko, ki 
Kauno gub. 
apie 
kur
yra svarbus re alas.

i ia- Skaptauska
r 2.

Pajieškau bre 
\ I č 1A U S. pa v 
Siaurkampių 
vaisė.. Taura" 
gyveno mainos, 
bar nežinau ku 
gyva- ar gal ir. 
apie jį. prašau

Somerset, Pa.

o JOKŪBO NUMA- 
a iš Kauno gub.. 

aimo. Pagramančiu 
apskričio, seniau 

Atlasburg, Pa., da- 
jis gyver.a ir ar jis 
es. Kas žino ką nors 
anešti, arba pats lai

atsišauk:;, Mike Numavich (5) 
1100 \Vaiiace -t., Pniladelphia, Pa.

APS1VEDIMAI.
Paj ieškau apsi vedimui lietuvaitės 

meig ’ -■ -.uri įylėtų gražų ir gerą 
gyvenimų. tai{ gi kad butų rimto 
budo. ap:- >>» metų amžiaus ir kad 
mokėtų a; sieit: svarioj publikoj. At
sišauk: prašau -.-kančiai: (7)

Gali. Libety
u'0 Y-.-rk st.. Stoughton, Mass.

Pajieškau apsivedimui vaikino ar
ta našlio kuris butų kiek pasiturintis 
ir mylėtų „erą šeimynišką gyvenimą; 
aš esu graži mergina, linksmaus bu
do, :: šiek-tiek turiu turto.

Mis- Rose Kregzdis
North State st., Chicago, Iii.641

bet nuo bausmės salvgtinai Mussolinio diktatūrą sau- 
atleistas. ’ goja 500,000 milicininkų.

"_________ kurie susideda vien tik iš
PUŠKINO KOMITETAS, juodmarškinių fašistų. Mi- 

“Tasso” žiniomis, Sovie- Hcininkai saugoja geležin
ių centralinio vykdomojo kehus* dirbtuves, uostus, 
komiteto nutarimu, ryšium anportus, bankus, pasius n 
su 100 metu sukaktuvėmis xls°kias valdžios įstaigas.
nuo Poeto Puškino mirties,; 
Rusijoj sudarytas Puškino.BAIGIAMAS STATYTI 

PAMINKLAS DARIAUS 
IR GIRĖNO ŽUVIMO 

VIETOJE.
Jau gauti vokiečių vai- vj?a eji- auac]emįku, rašvto-’Pr*es italus 

leidimai statyti pa- • • * * -------------

Londone anądien pask'i 
kom'ketaZTunam pirminin“ į do gandas, !ad Francuzi.:? 
kauja Gorkij ir kuri sudaro J11įtikusi nusiųs!' 92 Ka- 
40 nariai. Nariu tarne yra 10 ianu.1 Viduržemio JUią.

džios lei pa- 
ir Girėno jų ir tt.minklą Dariaus _________

žuvimo vietoje. Pats na-TRAUKINYS SUSIKŪLĖ, 
mmklasjau baigiamas sta- i Lov-eI}town, Me.—Perei- Suvis dykai dasižinosite savo ateit 

ir kokią la>mę turėsite gyvenime, je’ 
gu parašysite tucjaus icdėdami >•> 
lias štampas dėl persiuntimo. Al-' 
suokite: (5)

PBACTICAL SAI.ES COMP t S • 
1219 N. Irving Avė., Deak. K.n į.

Porto Rikoj policiją pra- 
bėsių. Po didžiojo karo ji dėjo surašinėt žmones dėl 
stovėjo uždaryta. Ją atida- ateinančių rinkimų. Tamsus 
rant, pulk. Wetzel pareis- gyventojai pakėlė prieš tai 
kė: “Ne žodžiais Vokietijos riaušes ir keliatas žmonių 
didybė ir jos kareivijos gar- buvo užmušta.
bė buvo pasiekta, bet veiks- į --------
mu.” Toliau: “Nesvarbu/ in<įiioi ser^a Dae-arsėies 
kad aš gyvenčiau, bet sva.- indų vadi,

J:J— ,,x or. —is.. „ bu, kad savo pareigą atlik- Mahatna Gandhi. Jis turis 
ir u-

r.eprilyginamai gere-nė už visas ki 
tas arbatas. Ji padarys tok} darbą, 
kokio joki kita gyduolė iki šiol nepa
darė. Garantija: pinigus sugrąžinsi
me, jeigu jums nepagelbės. Be to, ji 
labai pigiai kainuoja, tiktai 25c. už

vidutiniško didumo. Už 25c. galit pa
sidaryt geriausių gyduolių dvi kvor- 
tas.ir daugiau. Taipgi turiu labai ge
rų ‘vaistų nuo Reumatizmo. Neural
gijos, Nervų-Išgasčio. Pasiunčiame
per paštą visur. I Kanadą pasiunčia- , ----.... -----... ' „------'i
me 5 pakelius už si.25. Pinigus irs- į Brazilijoj, policija areštavo
lonėkite pasiųsti iš kalno. *J------- 1 - - — —
kitę taip:

ciau.

Rio de Janeiro mieste,:7 I

aukštą kraujo slėgimą 
gai negyvensiąs.

KAZELL’S BOTANICAL CO., 
Botanic Druggist*

26 W. BROADVVAY. 
SOUTH BOSTON. MASS.

_____ r________________ , Francuzas lakūnas Rene
Adresuo- amerįkįetj Harry Bergerį su Drouillet, kuris tarnauja 

žmona ir kaltina juos plati- Etiopijos aviacijoj, atvyks- 
nus komunistinę propagan-, ta Aunerikon pirkti orlaivių
'dą Pietų Amerikoje. 'Etiopijos valdžiai.

Pi. -škaų apsivedimui rimto gyve
nini.: c: augo. Prašau rašyt rimtai, 
aš e-j irtųvaitė 29 aseUį. Atsakysiu 
viiien - tik į rimtos laiškus. (4)

Antonija Daugnoraitč
Eeld St: 17, "Klaipėda, Lithuania.

EAR.MERIS PAJ1EŠKO GEROS 
GASPAIMNĖSį Suaugusi mergina 
arba na - . bet r.e su daugiau kaip 
vienu va .su. kuri sutiktų prižiūrėt 
-tu a. ..tščius, teliukus, kiaules ir 
t. S: užmokesčių susitarsime, galė- 
im čaiyti- su uždarbiu pusiau, jei 

susitars. Visą amžį galės gyventi
gražioji vietoje ant ūkės.

•I. Juškevičius,
R. i-. Box 297. Wapwallopen, Pa.

KAM REIKALINGAS BUČERIS; 
tur:: . rą patyrimą tame darbe, var
toju keiiatą kalbų, galiu bile mašiną 
lautoi naudoti, ir galiu atvažiuot 
kur a- retų. Kreipkitės: W. J. š.

R. E. D. 2, Runrford, Me.

WORCESTER, MASS.
LIETUVIAI! JUS VISADOS NE

ŠI' M AT PUIKIUS STIPRIUS ČE- 
YERYKL'S. Bet amžinai jię nelaiko, 
ju - r-.kia pataisyt.

Aš JUMS PADARYSIU IŠ SENŲ 
\ t UJUSI Pigiai jums kainuos, bet" 
->u : a: atrodys. Nešiosit ir džiaugsi 
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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 pasasys 
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’

▼ *v»*

'” išaiškintas.
Štai tik keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:’

tyt- Tuo tarpu Lietuvos Ae- it gj iš Kanadcs
ro Kliubas svarsto pamink- eia susikūlė su
lo atidan-mo laiko ir >skiĮ-! vietinili traukiniu. Kastast- 
mių tvarkos klausima Grei- rofoj žuv0 3 žmon&
ciausiai, paminklo Soldine___ ________________________________ ._______ ____

keltos į pavasarį. Galimas KAS REIKIA DARYT, NORINT GAL T
dalykas kad jos bus sude-: PIRMAS POPIE RAS.
nntos su didvyrių kunu per-, _________
kėlimu į mauzoliejų Kauno Daugelis mano, kad prašant pirmųjų popierų reika- 
kapmese. , jaujama atvažiavimo į Suv. Valstijas paliudijimo, ir

! prašo patarimų, kur tokį paliudijimą gali gaut. Tikre
nybėje tokių paliudijimų pačiam jieškot nereikia.

Norint gaut pirmas popie ras, reikia padaryti taip: 
Reikia eaut iš bile Natūralizacijos ofiso blanką, vadi
namą Fcrra A-2213. Atsakius ant visu paklausimu nu- 

kas Šaliapinas buvo atvykęs nešt tą blanką savo distrikte į Immigration and Natu- 
į Kopenhagą, kur turėjo ga- mb'zation offisą. Jeigu Naturalizaciios ofisas toli. ta 
stroliuoti Mefistofelio ro-ė- blanką galima nusiųst paštu. Siunčiant naštų. re:kia 
je operoj? “^austas.” šaka- pridėt dvi savo fotografijas 2’ -jx3 col. didžio. Bet ku- 
pinui gana aštriai iskririka- iie yra atvažiavę Į Suv. Valstijas po birželio 29 d. 1906 
vus artistus ir dekoracijas, metais, tie turi pridėt ir pinigišką perlaida (money or- 
dar.ų artistai taip užsigavo, deri) $2.50, vardu Commissioner of Immigration and 
kad atsisakė su juo dainuo- Naturalization. Ir pagal paduotas aplikacijoj infoima- 
ti. Teatro direkcija parėmė ciias, naturalizaciios valdininkai patvs išgaus atvažia- 
artistus ir, nors visos vietos vimo certifikatą, kuris yra reikalaujamas nuo prašan- 
buvo išparduotos, vaidini-*čiu pirmų popierų. Tas certTikatas iau bus dalis natu- 
mas neivyko. šaliapinas su- ralizacijos rekordo, kurie nori tapti Suvienytų Valsti- 
grįžo į Paryžių. jų pieliečiais.

ŠALIAPINO KONFLIK
TAS SU KOPENHAGOS 

OPERA.
Žinomas rusu daininm-

WTANAS GULBENAS 
č'l'i Millbnrv Street.

VVORCESTER, MASS.

NUPIGINTOS KNYGOS.
ha- pri-iųs per šį mėnesį $1. tas Kaus 

knygų už $2.00 vertė*.
surinktos, 123 pusi...........35c.

V;.. E.lės ir Dainos, 96 pusi. 25c.
-akų kr.ygrelė. 120 pusi. 25c.
ė« Rašyt. 64 pusi...........30c.
Planetos, ateities spėj. 20c.

-a; . yrelė. 64 pus!................... 25c.
. atų su kvietkoms ir gra-

• įskaitymais ..................... 25c.
laimės—Salamona, .... 10c.

Ka- -ius $1, nusiųsiu visas minė
ta- zas. Kurie nore it gaut bile 
■- :a a kelias iš minėtų knygų, ga- 

• - ųst Pastos ženklais. Iš Kar.a-
do- -tampų nepriimu. (-)

P. MIKALAUSKAS.
21S W Eourth St-. So. Boston. Mass

Keikalinga Tuojaus,

ii
J Vyrų ir Moterų, kurie pardavi- 

T tu : garsintų PALANGOS TRE
JŲ DEVYNERtV ir daugeli kitokių 
sryduolių. Garantuojam dideles pa-' 
-ekme- agentams. Rašykite tuojaus.

DEhEVS O1NTMENT CO..
P, O. Box 352. 1

HARTFORD, CONN.

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? 
Ryžiy barstymas jauniems ant gal
vy? ‘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 vaiky? Tai o- 
piausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia pa
tiekia Įdomiu informacijų.

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

Be to.

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaiky, 
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?
Patarėjas” pasakys jums viską.

Eugenika arba mokslas apie stere- 
lizaci ją ir žmoniy veislės pagerinimą.

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėty bot 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, 223 puslapiu, stip
riais audimo apdarais, aukso raidė
mis papuoštais.

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, I aip 
W< Ilso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o “Ci
vilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evoliucija.” K H. Morgano ‘ Se
novės Draugija.” Clnrido “Pirmykščio Žmogaus Istorija.” Prof. Augusto Fo- 
relio “Lytiškas Klausimas,” Lilianos Eiehner “žmonijos Papročiai,” D-ro G ites 
“Sexuai Thruths” ir daugybė kitų. Supirkti visas šitas knygas ir perska tyti 
reikėtų daug pinigo ir laiko. Bet “Teisingas Patarėjas” paduoda jas sutraukoj 
ir kaštuoja tik $2. Knyga gražiai apdaryta, viršeliai papuošti aukso raidė rus. 
Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose.

Kaina $2.Užsis&kykit “Teisingu Patarėją’
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Kmignikštis Parduoda Snapsą.

Sausio 8 dieną SLA. 14 
1-uopa turėjo mėnesinį susi- 
linkimą. Kadangi tai buvo 
i lėtinis susirinkimas, tai
< aug dalykų buvo aptarta. 
Galų gale prieita prie seimo 
) engimo komisijos raporto. 
Kaip seniau buvau jau mi- 
i ėjęs, šis darbas neina 
sklandžiai. Taigi ir šiame 
jusirinkime kilo kiek bar- 
i ių. Bet galų gale prieita 
] rie santaikos ir atrodo, kad
< arbas jau nuo šio susirin
kimo pradės eiti pirmyn. 
Dabar gal bus daug ramiau 
kuopoj ir tarpe visų Susi
vienijimo veikėjų. Gaila, 
kad nekurie asmens nesilai- 
1 o savo ribose, bet vis šoka 
iš kelio ir pradeda bereika
lingai kitus narius šmeižti. 
Pavyzdžiui, p. Praškevičius 
\is ant manęs puola už ra
šinėjimą į “Keleivį” ir 
‘ Naujienas.” Negaliu su
prasti, kodėl jis taip siaurai 
žiuri. Aš jam nieko nesakau 
i; nedraudžiu jam rašinėt 
kur jis nori. Gal dėl tokių 
tuščių politikų ir nariai pra- 
(ėjo į susirinkimus neiti. Iš 
virš dviejų šimtų narių, vos 
zpie 30 Į susirinkimą atsi
lanko. Laikas, broliai, mes
ti tuščias politikas. Bus 
daug sveikiau visai kuopai 
ir tiem barškučiam, ką nie
kus barška.

Mrs. Helen Kositzky, te 
lefono kompanijos viršinin 
ko žmona, jieško atsiskyri » 
mo nuo savo vyro. Teisme 
ji pareiškė, kad vyras jai 
duoda “tik” penkiolika tūk
stančių dolerių per metus 
namų užlaikymui, bet ji su 
tiek pinigų •‘negalinti” tin
kamai šeimynos aprūpinti. 
Gal tokiai moteriai butų ne 
irošalį pabandyti ir pabūti 
’.nt valdiškos pašelpos. kur 
gaunama tik apie tris dole- 
iai į sąvaitę. Tada ji gal 

‘šmoktų gyventi ir penkioli
kos tūkstančių dolerių ant 
netu nebūtų mažai.

Senelių prieglaudoos na
me, 933 E. 78th st., gaisrui 
kilus, sudegė du seneliai ir 
keliatas sunkiai apdegė. 
Ladangi miestas ir apskri- 
is neturi tokios didelės vie- 
os, kur galėtų visus sene- 
ius sutalpinti, tai yra pa- 
amdyta daugelis privatin
ių namų jiems laikyti. Ir 
pasitaiko, kad kartais pa- 
teda senelius į labai ne 
augias vietas. Yra tokių 
:amų, kur nėra jokių pa- 
ankumų, nei apsaugos nuo 

ugnies.

Redak-

Florence Barskaitė, 36 
metų amžiaus mergina, bu
vo rasta negyva vanioj savo 
namuose. Policija daro vi
sokias išvadas, bet negali 
surasti, kaip su ja atsitiko. 
Mano, kad kas nors ją nu
žudė dėl kokios priežasties.

Clevelande per 1935 me- 
us automobilių nelaimėse 
šuvo 201 žmogus. Tai yra 
38 mažiau, negu žuvo 1934 
netais. Visoje Ohio valsti- 
’oj žuvo 2,154, ir dar pora 
apskričių nėra pridavę savo 
raportų. Kas gali tikėti, kad 
tiek žmonių galėtų automo
biliu nelaimėse žūti! Ir dau
gelis tų nelaimių Įvyksta 
dėl neatsargumo arba gir
tuokliavimo.

Gerb. ‘‘Keleivio’ 
cija:

Malonėkite atsakyti per 
’aikrašti i šiuos kelis klausi
mus :

(1) Kokios šalys yra va
dinamos “Orientais,” “O- 
riental”?

(2) Kodėl Pietų Ameri
kos tautas vadina lotynų 
(latin) tautomis?

(3) Europos įvairias tau- 
as vadina tam tikrais var

dais, kaip tai — skandina
vais, slavais, balkanais, te
utonais, burbonais ir pana
šiai. Tai prie kurių tautų 
Lietuva priklauso?

(4) Pasauly yra nemažai 
šalių republikomis vadina
mų. Tai kurioje iš jų žmo-' 
nės turi daugiau laisvės?

(5) Ar Europa yra se
niausia šalis pasauly?

G. 1. Strimaitis.
Redakcijos paaiškinimas.
(11 “Orientais” yra vadi

nami Rytai. Tai beveik vi
sos Azijos šalys ir kai ku
rios salos. Žodis “oriental,” 
musu kalboj reiškia “rytų.”

(2) Pietų Amerika vra 
apgyventa daugiausia ispa
nų, portugalų ir italų. Tos 
tautos kalba giminigomis 
lotynų kalbai kalbomis, dėl 
to jas dažnai ir vadina “lo
tinų tautomis.”

(3) Skandinavais yra va
dinamos trys tautos: švedai, 
danai ir norvegai. Tas pava
dinimas pareina nuo Skan
dinavijos pusiasalio, kuria
me tos tautos srvvena. Sla-

Štai Vasilij R .nov. buvęs Rusijos kunigaikštis ir artimas 
caro giminaitis, į iavinėja degtinę svaiginamųjų gėrimų krau
tuvėj, Los Angel< - mieste. Kad ir ne caro monopolka, vistiek jis
pirkėjui giria, ka mi geras šnapsas.

Iš Pietų Amerikos. Amžinieji Dalykai.
Dėl komunistų sukilimo gali būt ištremti kai kurie lietuviai.

“Lietuvių Ai'as Brazili-'

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 
KNYGYNE.

žodynas lietuviška! angliškos ir ang
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A

l.&'is. ALi dalįs vienoje knygoje.
’si. 1274 Gražus tvirti apdarai $16 00

, Lengva* Budas Išmokti Aii-liškui.—
Rankius re' .ai.:;.-luošių žodžių ir 

pasikalbėjimų. Si knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, l;ad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Jojo telpa retik atskiri žodžiai, 
bet čieli sal.irip.5. ;>asd; dbėj.mai dar
bo jieškant. važtuomi.t kur nors, nu
ėjus krautuvėm pas daktarų, pas bar
zdaskutį pas kriaučių ir tt Su fone
tiškų ištarimu ir g-umatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Mithelson.13 Pusi. 53................. 35c.

Etnologija arba istorija apie žemės 
tautas Pagal Dr. H. Haberlar.de. 

parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba rases Yra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi
cago, Iii . pusi. 667, Gražiuose au
dimo apdaruose ............................. $4.00

Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny
goj telpa daugybė naujų, labai gra

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoKucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, b^iams,
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1214 na................. 25c.

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

Ueiuvos RespublAo* Istorija ir Žem- 
lapiti.—Šitas veikalas parodo, kaip

•:uo 1905 n;etų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su taro valdžia, ir 
k-dp tuo pačiu laiku kunigai tą val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo- 
eutija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios jr 
kaip ji b-jvo apskelb'a respubiika 
Pridėtas didelis spalvuota* žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra prdaiyta j apskri
čius. Tat yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo. kaip gitnė Lie’u vos Respubiika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa viai svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sui
rto nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su Latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, b t tiesiog žibintu
vas, Kuris apšviečia visą Lietuva 
iš lauko ir iš vidaus Kruna .... $1.0f 
Dru'ais audeklo apdarais .... $1.5t

.‘.r buvo Visuotinau Tvanas?—Kaip 
Nojus galėjo surinkti j kelias die

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visa žemės kamuolį?
Kaip jis galėjo tuos gyvuous prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų žemę apsem
tų? Kur ’as vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškia; išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi K&š žodis—tai 
faktas: kas sakinys—tai naujas ku

Arba mandrybės paimtos iš 
rašto švento.

(Prisiųsta iš Brooklyno) 

Ištvirki musų laiku žmo- 
.'.L :iis. Kaap mes tus dalykus

Juozas Olšauskas, žino
mas Amerikos lietuviams 
artistas, apsigyveno Cleve
lande. Pradėjo vargoninin
kauti naujoj parapijoj, Co- 
linwoode, pas kun. Karužiš- 
]ų. Clevelandiečiai džiau- 
gdasi Juozo apsigyvenimu 
Clevelande. Nėra abejonės, 
kad jis nemažai padės 
mums darbuotis meno sritv.

Per Clevelando Air Port? 
pereitais metais perėjo 145,- 
639 pasažieriai, 43,000 dau
giau negu metai atgal. Iš 
kitur atvyko, ir iš čionai iš- 
-L-virln Std.5? lplct.nvni 4t- 
rodo, kad už kelių metų lėk
tuvai bus visai jau paprastu 
vežimu, kaip dabar automo
biliai.

A. L. Piliečių kliubas pra- 
dėjo smarkiai veikti, kad 
sukėlus kiek pinigų salės 
pagerinimui, kada susivie- 
i ijo su sale. Nariai irgi pra- 
< ėjo dikčiai augti. Daugelis 
mato reikalą salę remti. Jei 
tokia vienybė bus ir toliau, 
j aip dabar, tai nėra abejo
nės, kad lietuvių salė bus 
pagerinta, taip kaip ir turi 
Luti, o ne apleista.

Apskričio šerifo Sulz- 
manno sūnūs Raįph pateko 
į belangę užtai, kad girtas 
važiuodamas, užvažiavo ant 
šaligatvio ir atsimušė į stul
pą. Ir kada jisai pramigo 
belangėj, visai nebežinojo, 
kas su juo ištiko ir kur jisai 
miegojo. Kitus labai bau
džia už girtybę, bet savo sū
nų turbut padarys nekaltu. 
Politika viską padaro.

Policija Clevelande pa
gavo penkius vyrukus ir ke
turias mergaites, kurie esą 
padarę daug užpuolimų a 
pie Chicagą. Jie visi liko 
p-erduoti Chicagos policijai. 
Nei vienas iš jų neturi virš 
cvidešimties metų amžiaus. 
Gaila matyti, kad tokie jau- 
i uoliai pradeda eiti tokiu 
1 logu keliu. Tėvai gal ir ne- 
žino, ką vaikai daro.

Republikonų partija iškė- 
ė didelį bankietą Hollen- 
deno viešbuty naujam ma
jorui Burtonui pagerbti. Da
lyvavo apie penkiolika šim
tų žmonių. Dalyvavo ir lie
tuviai republikonų partijos 
veikėjai.

Ohio valstija 1935 me
tais turėjo $56,500,000 pa-' 
j amų. Tai buvo $23,500,000 
c augiau, negu buvo 1934 m. 
Tą viršijančią sumą sudarė 
mokesčiai už degtinę ir ki
tus parduodamus daiktus, 
už kuriuos yra kolektuoja
na tris nuošimčiai. Bet tuo 
pačiu sykiu, 1935 metais, y- 
ra išmokėta virš $30,000,- 
000 daugiau, negu buvo 
1934 metais. Taigi, nežiū
rint kiek valstija gauna pa
jamų, pinigų jai vis trūksta. 
Daugiausiai suėda riebios 
politikierių algos. I

--------- I
John Palenkas, 24 metų 

vyrukas, gimęs Los Angeles 
mieste, už kokį tai prasikal- 
t mą papuolė į pavieto ka
lėjimą. Kada buvo atvestas 
prieš teisėją, atrodė labai 
sadaužytas. Jis sako, kad 
kiti kaliniai jį sumušę. Bet 
sargyba užsigynė nieko apie 
tai nežinanti ir negirdėjusi.

East Clevelando mieste 
mokytojų algos buvo labai 
nukapotos. Taigi dabar mo
kyklų taryba nutarė kiek 
pakelti ir šiems metams pa
skyrė dvidešimtį tūkstančių 
dolerių.

Jonas Jarus.

KITŲ VALSTYBIŲ TURTAI.
Kitų valstybių turtai prieš 

ekonominę pasaulio depresiją 
buvo apskaičiuojami taip: 
Argentinos (1928 m.) §15,000,000,000
Belgijos (1928 m.) 
Brazilijos (1928 m.) 
Kanados (1927 m.)

10.769,000,000
16,000.000.000
27,687,000,000

Čekoslovakų (1928 m.) 9,942,000.000
Danijos (1928 m.) 
Francuzijos (1925 m.) 
Vokietijos <1924 m.) 
Olandijos (1928 m.) 
Vengrijos (1924 m.) 
Japonijos (1928 m.) 
Meksikos (1928 m.)
N. Zelandijos (1926m.) 
Lenkijos (1926 m.) 
Sovietų (Europoj) 
Ispanijos (1928 m.) 
Britų Imperijos

5.360,000,000
51.600,000.000
40,000.000,000

8.260,000.000
3,155,200.000

51.017,000,000
6,757,000,000

744,609,000I4,0on,ooo,<*>o
50,000,000,000
42,103,000,000

130.000.000,000

ziai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas r‘‘»V argumentas griūva. Mokslas ir 
vertumas yra lengvas ir gražus. Chi- Rt0 pradžios ik; galo. Kai-
cage, Iii 1909, pusi. 432. Drūtai ..................................................... "C.
apdaryta .......................................... $2 50
inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 

naudinga knyga, aprašyta katalikų 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusi. Popieros apdaruose. .. $1.00

Deflro Reiki* Žmogui Gert ir Valgyt?
—Delio, 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’’ Kode! jam reikia riebalu? Ši
tuos klausinius suprasi tiktai iš šios
knygutės. Parašė D-ras G-mus..............a ....... 15c

101" rašo, kad numalšinus, ....... • ,ukilimą, t-Psyartstyte torem ir ko 
viešpats daugiausia iš mu
sų reikalauja? Jis reikalau
ja, kad mes kreiptumi dau
giau dėmesio in amženusius 
dalykus. Amžinieji dalykai, 
t ata musu gyvenims po

vių ir keturiem, jau pasira-V'merti.es- Koks bus musu 
sytas dekretas ištrėmimui, iSyvemms. “°ks bus ir musu 
būtent V. Kisieliui. A. Pum- meremas. _ Jeigu gyvensem
pučiui, Liudui ir Tomui Ga- «g?a !r ^fkemaa Dievui 

- sluzysem, tai ir musu me-
rems bus geras. Bet jeigu

tenai komunist 
buvo areštuota < aug 
Iių. Areštuoti brazilai bus 
teisiami karo teismo, o sve
timšaliai bus ištremti iš Bra
zilijos. Tarp areštuotų pasi
rodo esama ir keliatas lietu-

t?
ukilė-

-ams priklauso visa eilė tau- purasams. Gal jau ir ištrems
tų. būtent, nišai, lenkai, če
kai, serbai, chorvatai ir kiti. 
Kodėl jie vadinasi slavais, 
to niekas rikiai nežino, kaip 
lygiai niekas tikrai nežino 
kodėl lietuviai vadinasi lie
tuviais, Balkanais vadinasi 
ne tautos, bet pusiasalis Eu
ropos pietų rytuose, tarp 
Adrijos, Egėjos ir Juodo
sios jūrių, Balkanai apima 
Graikiją. Albaniją. Jugo
slaviją, Bulgariją. Rumuni
ją ir Europos Turkiją. Lie
tuva priklauso prie Pabalti
jo valstybių grupės; etno
loginiu žvilgsniu, lietuviai 
priklauso slavų giminei;

šiuos lietuvius, nes vyriau
sybė pasiryžusi griežtai ko mes šlektaa Dievui služy-

Gamtos Istorija. Pagal P. Eert vertė 
Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu 

paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran- Kama
taniai išaiškina gamtos istorijų. Chi-' „ ... . .
cago, Iii. 1903. pusi 209 Gražino- Celibatas.- Išaiškinta kun-
se audimo apdaruose.......................$1.50 . bepatystes isterija, pasekmes »

jų coruKas nupuolimas. Šių Knygų tu- 
Materiališkas Istorijos b „p ra t i įsas. retų perskaityti kįkvienas vyras, tė- 

Lapeiiai iš prcletariškos filosofijos.! vas ir jaunikaitis, kurie "eidžia, kad 
Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje J«i moterįs. dukterįs ir mylimosios ne
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk Papultų į tokių kunigų globų. Parašė
šitų knygelę. Raiba labai lengva. Kny- ■ kur. Geo. Towsend Fo*. D D., su- _ 
ga protaujantiems darbininkams neap- lietuvino Ferdir.and de Samogitia 25c 
gainuolama. Medega imta iš Greilicho ...... - , . , ..Parašė “ Aleksį So. Boston, , ‘kit^,

Į sakos: (1, Neuzsituumis Vyras; 
Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof. (2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 

R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su ’ekta. J0;5® nurodoma kaip žmonės 
paveikslais senoviškų liekanų iro-kiais Paikai tiki į visokius prietarus, 
spalvuotais gražiais žemlapiais. burtus ir tt.................................. 15c.

iJJ ilty , • « •
voti su komunistinės piopa- ~em’ tal “®™aj*ykieni gera 
gandos skleidėjais ir komu- ’-nerema turiete Jau yra |Cm«te .. S2« A , -aą, k?įr k.-
nistinių idėjų ispaziniojais.
Busiančios nutrauktos viso 
kios pašalpos iš Lietuvos.

Petrui Mąčiuliui einant 
Lietuvos konsulo pareigas 
Brazilijoj, apie jį susibūrė 
burvs fašistiškai klerikališ-

musu pnterta, kas šlektaa 
gyvena, tas šlektaa mere. 
Bet po blogos smerties, tai 

'blogas ii' Diieva sūdąs, nuo 
kurio ni veins neišlėks, nors 
ir mokyčiausis pisorius bu- 
tumi ir žinuotumi visus di
džius muokslus visu kalbu

kų gaivalų ir pasivadino h’butumi taip isisilavinis, 
“Brazilijos Lietuvių Sąjun- 

Kadangi tie ponaičiaiga.
I:ad ruods nebiera už mani 
nandresnia. Nuors butumi

darbą dirbti tingi, o be dar- dideliausis pylizopas, jest- 
bo nėra duonos, tai ponas į ronomas, bet kas tau padies, 
Mačiulis išsirūpino jiems į kada viešpats Dievas parei- 
pašalpą iš Lietuvos. Iš gau-'kalaus iš tavis rokundos su- 
namos pašalpos jie leidžia ■ menies’ Neklaus tavi galin- 

claug skiriasi nuo slavu kai-i laikraštį, užlaiko savo na-į gas viešpats, kokio tu muok- 
bų: saulė, žvaigždės, snie- mus, ir gyvena, taip sakyt, -la buvaa, kokius skarbus 
gas, žemė. galva, nosis, akis,(poniškai. Taip pašalpos bu-1’aldiaa, bet jis reikalaus, 

vo siunčiamos kelis metus. I kaap tu jam služba ejaa, 
O kuomet Mačiuliu! m irei- Kaap tu jo bažnyčias kiau
nė vykti Lietuvon, tai’ir ta- siaa ir kiek sykiun konegu 
da dar neužmiršo savu bi- • ronka pabočevaa. Byongus,

Sveikata arba tiesas ir trumpas kelias 
į sveikatų. Pamatinės žinios iš ana

tomijos, fiziologijos ir Fiygienos. Su
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago,
III. 1911, pusi. 339. Drūtuose audi
mo audamose.................................... $2.50

Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei
kimų komedija. Perstatymui reikia

10 aktorių, S vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.

Kaip Tapti Suvienytų Valstiją Pili* 
čiu? Aiškia išguldyti piliety alfe

įstatymai su reikalingais klausimais i- 
atsakymais lietuvių ir angių kalbos* 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida ..................................................... kSr

musu kalba ir šiandien ne-

krauia tai vis bendri lietu- 
vių-slavų žodžiai.

(4) Respublikos vardas 
nevisuomet reiškia laisvę 
žmonėms Anglija yra mo
narchija. tačiau tenai daug 
daugiau laisvės, negu Vo
kietijoj ar Lietuvoje, kurios 
priklauso prie respublikų.

(5) šis klausimas nevisai

čiulių ir jiems išmokėjo pa- eisingas viešpats Dievas to 
šalpą už kelis mėnesius i į visalpą 
priekį.

Bet žmonės nieko nedirb
dami ir lengvai gaudami pi-

visokiomnigus, užsiima
aiškus. Kuriuo žvilgsniu no- “štukom.” Per parengimus 
į ima Europos senumas ži-!jie prisigėrę visuomet peša- Įsvanta. 
noti? Jei civilizacijos žvilg-Jsi, o per savo laikrašti štnei-Į ?ųao

sa iš tavis reikalaus ir tu 
turiesi jam rokunda sume
les išduot.

Tie išminties žuožiaa yra 
paiemti iš šventos jevange- 
lijos ir ketu daliu rašta

. niu, tai .p nėra seniausia, jzia nepatinkamus jiems 
Civilizaciją Europon atnešė 1 įmones ir demoralizuoja vi- 
žmonės iš Mažosios Azijos. koloniją.

------------- i Toks chuliganizmas ilgai
FRANCUZU SĄVAITĖ i tęstis negalėjo. “Lietuvių i, 

KAUNE. Aidas Brazilijoj” praneša,1
Greitu laiku Lietuvoje kad pašalpa tiems tingi-

bus suruošta franeuzų kui 
turos sąvaitė. Valstybės te
atras šiai kultūros savaitei 
pasikvies iš Paryžiaus žy- jau nebegausią.
mių franeuzų artistų ir diri-j -------------
gentų. Tsb.: Tautų Lyga ketina

niams jau busianti sustab
dyta. Pinigų iš Lietuvos sa
vo “tautiškai veiklai” jie

įkurti
tarptautinę organizaciją rū
pintis ištremtais iš Vokieti- 

ijos žydais.
VOKIETIJOJ 2 506,800 

BEDARBIU.
Iš Berlyno pranešama. Į _________

kad per gruodžio mėnesį: nrir. . 
bedarbių skaičius Vokieti- i KHJA.KLIJU&
joj padidėjo 522,354 žmo. ATSAKYMAI
nemis. Dabartiniu metu be- • 
darbių Hitlerio valdomoj 
Vokietijoj yra 2,506,800. M. Petkui — Pinigai ir

red akcijos: Šitų 
“mandrybių” prisiuntėjas 

nepasirašo nei vardo, nei 
pavardės.

Kalendorius
Gatavas.

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

50 centų.
Tiems, kurie jau užsisakė, 

Kalendorius tuoj bus išsiun
tinėtas. Administracija.

NUO PRIENŲ 5 ŪKININ
KAI PATRAUKTI KAL

TINAMAISIAIS.
Prienų apylinkėje buvo 

platinami šapirografuoti at
sišaukimai apie ūkininkų 
streiką. Penki asmenys pa
traukti kaltinamaisiais.

AIŠKAI MAIKIO TĖVUI
Tegul bus pagarbintas starkas vyčių generolas! O dabar apznaiminu. kad rašau tau gro- matą ne su čemylu, ale su pen- -iliu. Ačiū. jog nepamiršai, kad aš tau skolingas. Taigi še tau cvei rubel ir daugiau neprašyk. Anot švento rašto, kas mano—, man, o kas tavo—tau. O dabar j lankyk mane ir toliau, kaip lan- : kei iki šiol. Tik vieną priklodą I norėčiau tau duoti, tai tą, kad tu su savo Maikiu varai diskusijas jau per 30 metų, bet niekad judviem neateina tokia mislis, kad atlankyti savo kostume- rius du kartu į sąvaitę. Visi susipratę darbininkai eina ant geresnės nagrados, o juodu vis dirbat už 'tą pačią pėdę, nežiūrint ar laikai geri, ar siekti. Jeigu pradė- savo diskusijas

laiškas gautas, labai aciu 
Bet pranešimo apie sn.pus, strejku jr reikatauji 
ir Butkaus areštą “Kelei-i
vin” nedėsime, nes nėra aiš-1
kių įrodymų.

“Keleivio” Skaitytojui.— itumėt dažniau 
Žinutės apie varlių virinimą laikyt, tai kostumeriai pridėtų 
nedėsime, nes jojė nėra nie- jums pėdės ir be streikų. — ča- 
ko įdomaus. !lis Alvitiškis, Dearborn, Mich.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rūšies smulkios pa- 

sij-arsinimus. kaip tai: pajieško- 
jimos apsivedimų. įvairius prane
šimus. pardavimus. pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį nž sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį. išskiriant paješkojimus 
apsivedimų. kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Už paj ieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį. 
“Keteivio” prenumeratoriaam, ku

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

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

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

KELEIVIS 
253 BROADWA(

SOUTH BOSTON. MASS.

t&likų kunigas Haas Schmith pa
plovė merginą Or.ą Aunraller. Su 
paveikslais. 16 pusi....................... 10c.
Eiiės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa

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

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

dą. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite Juo j. Didelė knyga, dru'.ais
apdarais, apie 309 pulsapių. 
Kaina ............................................ $2.50

Amžinos Dainos.— šioj knygutėj tel
pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jo9 

tinka deklamacijoms 'r dainavimui,
kaip namie, tap ir susirinkimuose. 
Pusi. 32 ............................................ 15c
Kokias Dievus Žmonės Garbino Seno

vėj. Panašios knygos lietuvių kal- 
į boj iki šiol <ia 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
kius jie santikius su žmonėmis turėjo.
Knyga stambi ir labai užimanti 
Tai vra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose ____$1.25

Žodyną# angiiškai-lietuviškos kalbos
(Dalis 11). Sutaisė Antanas Lalis. 

čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m. 
Puslapių 835................................... $8 03

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina ...............................................25e
Piršlys Suvadžiotoias. Vieno veiksmo

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

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

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

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

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

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

“KELEIVIS”
253 Broadway,

So. Boston, Mas*.

Haberlar.de


No. 4. Sausio 22 <L, 1936 b. SO. BOSTON Septintas Puslapis.

KAS GJRDEI1 LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.)

Laimėjo Pirmą Dovanų-

DĖL RANKOS NEFADA- 
VIMO NUŠOVĖ DARBI- 

NINKĄ.
Kaune, Valančiaus gat-; 

vėje, anądien įvyko kruvina ne Karo lauko teismas teisė 
tragedija. Buvę taip. J vie- šiuos piliečius: Petrą Sap
ną restoraną tenai i.tėję ke-1 palių, Juozą Sarpalių, An- 
turi “Maisto” darbininkai, taną Graganavičių, Juozą 
kurie prie bufeto gėrę alų.
Eidamas prie bufeo, loši
mo automato prižiūrėtojas 
St. Znaniauskas norėjęs su 
jais pasisveikinti, bet vie-

KARO LAUKO TEISMO 
BAUSMĖS.

“Lietuvos Žinios” rašo: 
Teko sužinoti, kad Kau-

Brazaitį, Vladą Petravičių, 
Viktorą Domijonaitį, Anta
ną Gelgaudą, Miką Juodi
nu ir Pijų Treikauską. 

Vienas nubaustas visą 
nas darbininkų napadavęs amžių kalėti, antras 12 me- 
jam rankos. ;ų sunkiųjų darbų kalėjimo,

Znaniauskas išsigėręs trečias 8 metus, kiti nubaus- 
prie bufeto, ėmęs pykti ant ;i mažesnėmis baudomis, o 
nepadavusio rankos. Tada; /ienas išteisintas, 
darbininkai išėję. Znaniau-j Nuteisti čia žmonės, tai
skas pasivijęs darbininkus, 
paleido iš revolverio šūvį ir 
vieną darbininką vietoj nu
šovė.

Įvykį matę piliečiai nuėję 
liudininkais ir policijos nuo
vadoj davė pirmus kvotos 
parodymus.

Lietuvos kaimiečiai, kurie 
drįso protestuoti prieš dide- 
’ius mokesčius ir kitas 
skriaudas. Anot Smetonos, 
tokie žmonės, tai “Lietuvos 
griovikai, tai politiniai ban
ditai.”

PANEMUNĖLY SPROGO 
MALŪNAS.

Panemunėlio geležkelio 
stotyje (Rokiškio apskr.) J. 
Stočkaus malūne su didžiau
siu trenksmu sprogo motoro 
paleidimui oro rezervuaras. 
Sprogimas buvo toks stip
rus, kad bako skeveldros 
pramušė sieną, apardė sto
gą, išdaužė langus bei du
ris. Laimei, malūne mažai 
žmonių buvo, todėl aukų 
nebuvo, tik malūno nuomi
ninkui sužeidė kojas. Savi
ninkui sprogimas pridarė 
didelių nuostolių.

LOŠIA BARONKOMIS.
Stakliškės, Alytaus apsk. 

Šiame miestely yra labai įsi
galėjęs paprotys turgaus 
dienomis lošti baronkomis.

Lošimas vyksta taip: su- 
d?da keli žmones po lygią 
dalį pinigų.ir gauna visi po 
veną numerį. Numerių bu
na nuo pirmo ligi dvylikto. 
Paskui traukia iš tam tikro 
maišelio kitus numerius. Ir 
laimi tas, kuino atitinka nu
meris ištrauktam numeriui. 
Labiausiai dėl to tenka nu
kentėti kaimo žmonėms, 
kurie, atvykę į turgų, nori 
išbandyti savo laimę ir tol 
lošia, kol pralošia paskuti
nius pinigus. Tuomet nėra 
nei baronkų nei pinigų. Par- 
vykus namo, reikia teisintis 
prieš savo mažus vaikučius 
dėl lauktuvių.

DIDŽIOJO KARO “PALI
KIMŲ” AUKA.

Šeduva. Raudondvario 
meninės gyvenamose patal
pose įvyko šiurpi nelaimė. 
A. Stanislovaičiui “beti- 
•iant” kanuolės kapsulį, į- 
vyko smarkus sprogimas. 
Nelaimingajam smarkiai 
apdraskė veidą, kaklą ir net 
krutinę, nutraukė dešinio
sios rankos vieną pirštą ir 
kitą sužeidė, o kairiosios — 
:ris pirštus ir delną labai iš
draskė. Abiem rankom nu
mauktuosius pirštus ligoni
nėj nupiovė.

KAS ĮMETĖ AKMENI
PRO LANGĄ I VOKIE

ČIŲ ATSTOVYBĘ.
Išaiškinta, kad akmenį į 

vokiečių atstovybę su rašte- 
iu “Paleiskite draugą Tele- 

maną” įmetė du jaunuoliai 
Vilijampolės gyventojai A- 
ronas Gudeiskis ir Zusechas 
Plašteris. Jie abu areštuoti. 
Kaip žinoma, dabar Berly
ne prasidės vokiečių komu
nistų vado Telemano byla.

VALDŽIOS PAGALBA
DUODAMA TIK UŽ 

PINIGUS.
Žemės ūkio ministerija 

Lietuvoje duoda ūkinin
kams padegėliams miško 
medžiagos triobesiams pasi
statyti ir vadina tai pagal
ba. Bet už tą “pagalbą” pa
degėliai turi užmokėti. Pe
reitais metais miško duota 
padegėliams už 300,000 li-

PASVALIEČI AI EINA Į į tų. Pinigai turi būt sumokė- 
BIZNIUS. Įti valdžiai per 5 metus. A-

Pasvalio miestelyje yra pie 80 ūkininkų medžiagos 
daug lietuvių įvairių par-'visai negavo, nes neturėjo 
duotuvių. Yra ir lietuviškų;iš ko mokėt. t
kepyklų, valgyklų, cukrai-; --------------
nių, knygynų, nakvynės na- MOKINYS PRIGĖRĖ PER
mų, manufaktūros, geležies 
ir mėsos krautuvių, žodžiu, 
pasvaliečiai lietuviai preky-

LEDĄ.
Žem. Naumiestis: Degu

čių malūno užtvankoj pra-
bininkai yra padarę didelę džios mokyklos mokinys A. 
pažangą prekybos bei vers- Kundrotas, iš Kalininkų 
lo srityje. Ir turi gerą pasi- kaimo, begelbėdamas kitą
sekimą. skęstantį mokinį pats panė

rė po ledu ir nuskendo. Tai
AKMENIO APYLINKĖJE didvyriškas 9 metų berniu

TRŪKSTA PAŠARO.
Akmuo, Varėnos valse.

ko žygis, kuriuo išgelbėtas 
mokslo draugas, bet gelbė-

Šioje apylinkėje praėjusi tojas pats žuvo. 
žiema labai pakenkė žiem
kenčiams, todėl rugiai buvo 
labai reti, o kitose vietose 
reikėjo atsėti.

Po tokio neužderėjimo 
žieminių, o taip pat ir vasa
rojo blogo derliaus, nors da 
ir ankstyvas ruduo, tjet dau
guma ūkininkų pritruko pa
šaro.

NUBAUSTI 4 KOMU
NISTAI.

Šiomis dienomis už ko
munistinį veikimą nubausti 
Mozė Jofe 6 metais sunkių
jų darbų kalėjimo, Sorė 
Laznikaitė ir Gilmanaitė po 
3 metus sunkiųjų darbų ka
lėjimo.

PANEVĖŽYS KVEPIA 
SILKĖMIS.

Pradėjus snigti, Panevė
žio trotuarai valomi drus
kos pagalba. Kaikuriose 
vietose vartojama druska ir 
sūrymas nuo silkių. Ši prie
monė ne tik batus gadina, 
bet nuo jos ir visas miestas 
pakvipo silkėmis.

MARIAMPOLĖJ ANGLŲ 
KALBOS KURSAI.

Prieš Kalėdas Mariampo
lės miestely buvo atidaryti 
anglų kalbos kursai. Kursai 
gavo patainas žydų gimna
zijoje. Nors anglų kalbos 
mokymasis kursuose ir pri
einamas, tačiau norinčiu ne
daug atsirado.

Masine Quakenbush, 17 metų amžiaus farmerkaitė iš India
nos valstijos, ir jos užaugintas avinas, už kuri ji laimė u pirmą 
dovaną Chicagos gyvulių parodoje.

BYLA DĖL ŪKININKŲ 
SUKILIMO SUVALKI

JOJE.
Šiomis dienomis kariuo-

KAUNE SUIMTAS KO
MUNISTAS SU 4.000

Įvyks Lietuvos Ak- Kaip Veikia Kauno Kozirninkų Kliubai.
Į * /i v • « • • i

L/ » UI dSinejimaS. I Kaune Lietuvos viešbučio na- 12,000 litu. Todėl dabar buvo 
Aklieji Lietuvoje Lui šiol rnuose jau daugiau kaip dešimti sušauktas kliubo susirinkimas 

dar nėra susilaukę visuome- metM veikia vadinamas Lie- ir nnutarė samdyti patalpą ir to-
dldesnio susirūpinimo tuviu inteligentų kliubas. Prie lesniam laikui ir įsakė isjieškoti 

ikimu. Buvo lyg pamirš- A*° Lliubo vra prisidėjusi aukš- nuo daugumoj pabėgusių nariu 
kad vra tokių fiziškai nu- tesnioji Kauno valdininkija, j skolą, kviesti pas save senuo

liai stų žmonių. IŠ^ju lar-‘ va*r*V profesijų žmonės ir šiaip sius lošėjus ir varyti toliau dar- 
> tik 60 teturi žmoniškes- ,abiau pasiturį žmonės. Kliubas bą. Tikimasi, kad kai kurie se- 

nariai vėl sugrįš.• s gyvenimo sąlygas akiu- rūpinasi suteikti savo nariams niej 
•i institute Kaune? jaukią vietą, kur suėję nariai

Lietuvos akliesiems glo- galėtų pasikalbėti, pasiskaityti 
Joti draugija sumanė pra- laikraščių, na ir palošti korto- 
esti jų registraciją, sužino- mis- Visas kliubo pelnas iš kor

BĖSONIU KAIMIETIS 
ĮKRITO I ŠULINI.

Pakruojus, Šiaulių apskr.am: ių gyvenamas vietas, -ininkų ir pokerininkų. Nors \esenaį vienas Bėsonių kai- 
-ąlygas ir ar senai netekę pokerio lošimas nelaikomas a- mo gyventojas, nakti ‘išėjęs 
regėjimo. Draugija yra pa- zart.niu, tačiau per vieną vaka- pasisemt vandens, kažkaip 
siryžusi teikti medicinos pa- rą prisėdęs lengvai gali pralošti pasiydo ir ikrito i šulini. Ge- 
galbą, nes pastebėta, kad, keliatą šimtų, jei jau nesiseka. kad vandens buvo ne
daugeliui aklųjų regėjimas Svarbiausia, kiekvienas prisė- d’ tai liko gyvas. Žmona, 
dar gali buti grąžintas. Be dęs prie apvalo stalo sumoka po trUpUt; paĮaukus, išėjo jieš- 
i egistracijos tai nėra ima- 3 ar 5 litus kliubo naudai, o jei Įf įįgjr(jo «uiįnvje vyra 
noma. Draugija mano ak-1 lošėjų susidaro keli stalai, tai bešaukiantį pagelbos. Tada 
luošius pramokmti kokio jau žymios pajamos. Tokių nuo- padavė jam kopėčias išlipti, 
nors amato, kad jie norsjlatinių pokerio mėgėjų susidaro _______
darbo galėtų gauti. Draugi- gal apie 30—40 žmonių. Besi- OčIU VALSČIUJE

! ja dabar turi netoli Kauno lankantieji vieną dieną išlošia. TRŪKSTA VANDENS 
ūki, kurį jai pavedė žemės kitą plalošia, bet kliubui jau ti-
ukio ministerija. Iš šio ūkio krai sumoka tam tikrą mokesnį, Saločių valse., Kubiliunų 

apylinkėj trūksta vandens 
ir visi dejuoja, kas bus, jei
gu užšals be lietaus. Reikės 
žiemą iš Mūšos vandenį 
vežtis. Kadangi šįmet pas 
mus buvo sausi metai, tai 
daug kam reikėjo linus vež-

buklė turės pakitėti. Mano- savo lankytojams mažesnę ar į kilometrų merk-
ma, kad aklųjų Lietuvoje didesnę paskolą. Pablogėjus lai- CL Ir dabar menkieji suli-

ATSIŠAUKIMU
Vieną naktį Kaune, Pa- .vra tiekiami maisto produk- ypač jei dar mėgsta pavakarie-. j — • -lt t 1 tei inctit-nf iii Irsib-izN enblntimenės teismas Kaune spren- langos gatvėj, žvalgyba ap- tai institutui, kurio auklėti- niauti. Ilgainiui dauguma šiųJz 1 —- 1__... O__ 11 ••_ __1 • r • • X. _ •. * * nloi hnoimnl/innomi romn ~dė kai kurių Suvalkijos ūki

ninkų bylą dėl buvusio su
kilimo. Kaltinamam akte 
pasakyta, kad ūkininkai su
sitarę, vadinasi, slapto są
mokslo keliu, su ginklais su
kilo prieš esamą valdžią ir 
tvarką, norėdami ją nuver
sti.

Šį sykį buvo kaltinama 
tik trys ūkininkai, kuinuos 
teismas nubaudė šiaip: Kos
tą Ambrazevičių 2 metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo, 
•Juozą Eudukaitį IV2 metų 
tokio pat kalėjimo, o Turau
skas 6 mėnesiams kalėjimo.

Kadangi tie ūkininkai po 
du mėnesiu jau atsėdėjo ka
lėjime bylos laukdami, tai 

Įtas laikas jiems atskaityta 
nuo bausmės.

ŽYDAI GINČIJASI DĖL 
METRIKACIJOS.

Kai kurie liberališkų pa- 
žiunj žydai savo vaikų ne= 
duoda pagal ritualo reikala
vimus apipiaustyti, o reika
lauja metrikacijos punktus, 

‘ kad paprastai imertikuotų. 
Kadangi metrikacijos pun
ktus veda rabinai, tai be api- 
piaustymo nesutinka įmet- 
rikuoti. Tuo reikalu buvo 
skundų ir valdžios įstaigos 
pareiškė nuomonę, kad me
trikacijos punktai ir be api- 
piaustymo turi įmetrikuoti. 
Rabinai tuo labai nepaten
kinti ir rašo naujus memo
randumus.

ŪKININKAI NETURI PI
NIGŲ SAMDINIAMS AP

MOKĖTI.
Atėjus Kalėdoms, Lietu

vos ūkininkams pasidarė 
tikras galvosūkis su samdi
nių atlyginimu. Pinigų nė
ra, o darbininkai reikalau
ja algos kas suderėta. Siūlo 
produktais, bet tiek produk
tu nei vienam nereikia.

PANEMUNĖJ NUSIŠOVĖ 
STRAZDAS.

Aukštojoj Panemunėj 
prieš Kalėdas nusišovė Vy
tautas Strazdas!, 30 metų 
amžiaus vyras. Sakoma, 
kad žudymosi priežastis bu
vo šeimyniški nesutikimai.

MIŠKE UŽSIMUŠĖ DAR
BININKAS.

Turžėnų miškuose ker
tant ąžuolus užsimušė dar
bininkas Makarovas. Velio
nis paliko žmoną ir 3 mažus 
vaikus. Jis gyveno Karmė
lavoj.

Soneilunimui Persalimo 
Krutinėję

vtftahnlrit visame paaaaly 
pagarsėjusio
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO 
karšt fošailna ųreitų ir tikrų

supo Mejerio Šapiros namą, mai, besimokindami jame pokerininkų prasilošė, o kas 
suėmė patį Šapirą ir prade- 1 ašto bei amatų, gauna ir vi- svarbiausia įkrito į skolą tam 
jo daryti kratą. Rado 4,000 .s? užlaikymą. __ pačiam kliubui. Norėdama pa-
visokių komunistinių lape-; Aklųjų likimu pradėjus dėti savo lošėjams, kliubo tary- 
lių, tarp kurių keturios ru- ^upmtis kiek daugiau, jų ba nelabai šykštavo, išduodama 
šys buvo skiriamos ir ūki

rcikslsms - - . —-
Jie užvadinti šia'D’ via keli tūkstančiai. Žino- kams, paaiškėjo, kad tokių sko-

v ‘ ma, ju visų nepavyks šutai- liniukų kliube jau nemažai. Iš-
Neduosinn niekinti ointi į institutus, bet šiokią skolinta iš kliubo sutaupu apie 

kui reiKaiau-jtokią pagalbą suteikti gali- i2.ooo litų. Pradėjo skolinin- 
ma bus. Tsb. kus spausti, reikalauti ir šiems

---- Z jau pasidarė nemalonu į savo
IŠTVIRKĖLIAI LAUŽO , kliubą besilankyti.

(1)
savo brolių, 
jama paleisti dėl riaušių su
imtuosius ūkininkus.

(2) “Apie liaudies fronto 
pagelbos Suvalkijai komite
to organizavimą.”

(3) “Kariuomenės
mai ir musų uždaviniai,” 
kuriuose siūloma paleisti 
suimtuosius ūkininkus ir 
keršyti prie riaušininkų ne- 
prisidėjusiems ūkininkams.

(4) “Į Lietuvos Kariuo
menę,” kur kareiviams pa
tariama nešaudyt i savo bro
lius ir tėvus ūkininkus.

MALŪNAS UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ.

Kalnujai, Klaipėdos kr. 
Naujoko malūne motoro 
diržas pagavo šalia stovintį 
malūno darbininką ir jį mir
tinai užmušė.

niai ir duobės tuščios, o ge
rų maža yra.

KAUNO MEDELIUS- šiais metais atsidarė kitas 
Miesto Jovusioje mau- kiiubas, vadinamas tautininkų 

ei- dyklėje prie miesto, sodo, į- kliubu. Kaipo jaunam kliubui, 
žinoma, svarbu gauti daugiau 
lankytojų. Buvo žinios, kad vi
si, kas galėjo lankyti inteligen-

. .... pagyvėjusiu kliubą, gali be jokios reko- ~nnil<1
judėjimu, pradėjo laužyti mendacijos eiti ir lošti tautinin- 
miesto sode~ liepaites. Tai kų kliube. Buvo sakoma, kad 
.abai negražu ir baustina. ten jr pata]pa jaukesnė ir oras 
Miesto sodas ir taip negau- įen ne įajp tvanjęus ir kad ten 
sus medžiais, o dabar 11 tuos jau netaip varžo lošėjus. Vienu 
pradėjo laužyti. žodžiu, naujasis kliubas sukon-

kuravo senąjį inteligentų kliu
bą — visi pokerininkai persikė
lė ten lošti. Ten laisviau, ten ir 
senųjų skolų niekas nereikalau-

teigta čiuožykla, lankoma 
daugiausia mokinių. Kaž
kokį piktadariai, matyt, 
naudodamiesi

SALŲ EŽERE PRIGĖRĖ 
V. IVANAUSKAS.

VI. Ivanauskas, eidamas 
per Salų ežerą (Rokiškio 
apskrity) įlūžo ir kol buvo 
suteikta pagalba, prigėrė. 
Ištraukus skenduoli ant 
kranto, dėjo visas pastan
gas jį atgaivinti, bet nepa
vyko. Jaunuolis buvo 19 m. 
amžiaus ir vięnturis tėvų

VILKAVIŠKIO BEDAR
BIAI GAVO DARBO.
Apie 20 bedarbių Vilka

višky dirba prie viešųjų sa- ja iš prasiskolinusių valdininkų, 
vivaldybės darbų lygindami
aikštelę prie naujai pastaty
tos mokyklos.

Inteligentų kliubas da turi

NEĮVEIKĘS ŽMONOS,
VYRAS NORĖJO NUSI

ŽUDYTI.
Šiomis dienomis Kaune. 

Darbininkų gatvėj 24 nr. 
vyras susiginčijo su žmona 
ir, neįveikęs žmonos, tris
syk peiliu sau dūrė į kruti
nę. Su menkomis gyvybės 
žymėmis savižudis paguldy
tas miesto ligoninėn.

PER MĖNESĮ KETURIOS 
PAKASYNOS.

Šylaukis. Netoli šylaukio 
pasiturinčiuose valstiečio 
Andriejaičio namuose, per 
vieną mėnesį pasimirė net 
keturi žmonės.

Urngaay'aos Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties La:kr*štis

“Naujoji Banga"
Išeina du kartu per nėrėsi. Lai

džia Ura?. Soc. Part. Liet. skyrius.
“NAUJOJI BANGA Suv Valstijo

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

C. Paraeruay No. 14S0.
MONTEVIDEO. URVGUAY.

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

šinga vienas kitam.
Kad Dievas gundė kariauti, žudyti 

žmones, platinti nemoralybę.
Dešimts Dievo prisakymų užtvir

tinti burtininkės Ulda.
Biblijos Dievas atnešė pagiežų, 

skurdų, neapykantų šeimoj, . terorų 
tarp žmonių ir tautų.

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

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

Pagelbėkit išleisti šių knygų. Pri- 
sidėiusių vardai bus atspausti knygo
je. Kaina 1 doleris. Apdaryta. Knyga 
spaudoje. (-)

T. J. KUČINSKAS,
751 W. 35-th Street,

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

. rap—ūt daugeli* spalvuotų paikių paveikslų.
223 pus!, didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot viešuose susirinkimuose.

niJNKSMlNS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VAI.ANDAS.

Knygoje yra trijų Tųšių eilės:
TAUTIŠKOS, šr/ UINISKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gndSai:-a ir trrtmgiaaaia eilių kayfa betariu kalboje.
KAINA TIK $1.90.

• Audime apdarais $1.25.
Kiekviena^ tarčių papaakti knygynų aiinėta knyga.

Kiekvieaaa nusipirkęs ių knygų pasidžiaugs. Pinigas geriausia 
siųst “Money Orderiu" Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepan št prilipint už 2c. markę.

KELEIVIS” 
tOADWAY, SO. BOSTON, MASS.

S b:

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, norįs pažinti naująją lietuvių li
teratūrą. neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, 
kaip KULTŪRA.
KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia 
laisvą mintį ir kovoja su reakcija.
KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos gyveni
mą, todėl tikrai kuKuringas 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. Lithuania.

t
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uzpuo-

|Į
Vietinės Žinios

BOSTONĄ
BAISI

UŽGRIUVO
ŽIEMA.

10Sniego pūgose žuvo 
žmonių.

Ligi pusės sausio mėne
sio Bostone žiemos visai ne
buvo. Parkuose jau buvo 
pradėję

PILIEČIU 
SISAKĖ 
DŽIOS NAMŲ 

TYBĄ.
South Bostono

Piliečiu Kliubas 
komisiją

KLIUBAS PA- 
PRIEŠ VAL-

STA-

Lietuvių 
paskyrė 

su adv. Bagočium 
kad parašytų fe-priešaky

kai kurie krūmai deralinei valdžiai peticiją 
dėl federalio namų statybos 
projekto South Bostone. Pe
ticija jau parašyta. Ji nu
bodo, visų pirma, kad kal
bamas projektas neatatinka 
savo tikslui. Jo tikslas turi 
būt: prašalinti senus miesto 
laužus, o jų vietoje pastaty
ti naujus, moderniškus bu
tus. Tuo tarpu South Bosto-

sprogti. Todėl daugelis ma
nė, kad šįmet žiemos jau ir 
nebus. Bet kas tikėjosi pa
vasario, tas labai apsivylė. 
Žiema vistięk atėjo, ir prie 
to da tokia sunki, kokios se
nai jau nebuvo. Sniegas 
kaip pradėjo dribti pereitos 
pėtnyčios naktį, tai dribo 
be jokios pertraukos iki šio 
panedėlio ryto. Tapo užmū
rytos visos gatvės ir keliai.

Sniego pūgos užvertė ne
tiktai Bostoną, bet visą 
Naująją Angliją. Laikraš
čiai sako, kad per šitas pū
gas žuvo 10 žmonių.

Ęostono miesto atkasi- 
mas ir sniego išvežimas kaš
tuosiąs apie §500,000. Poli
tikieriams, žinoma, tas reiš
kia tikrą pikniką, nes po 
sniego kasimo priedanga 
bus galima prisikimšti savo 
kišenius.

Žiaurus vaistinės
limas.

Pereitą subatą buvo už
pulta vaistinė netoli miesto 
ligoninės. Užpuolimo metu 
vaistinėj buvo savininkas 
Dcheily ir jo sūnūs. Bandi
tai atkišo revolverius ir lie
pė iškelti rankas. Kelda
mas rankas aukštyn, senu
kas Doherty prabilo: “Im
kit ką tik norit, aš nesiprie
šinsiu.” "Užsisuk veidu į 
sieną!” šiurkščiai 
vienas banditų. Ir kaip tik 
Doherty užsisuko, tuoj — 
pykšt! pykšt! keli šūviai. Ir 
jis peršautas susmuko. Gi jo 
sunui piktadariai pylė buo
že per galva ir tas susmuko j 
be žado. Kilus triukšmui,! Pereitą t 
banditai pabėgo. Jų auto- tone turėjt 
mobilius turėjo Xew Yorko South Bos* 
blėtas. bet pavažiavę toliau ninku byla 
jie jį pametė, o kitą pavo- statybos* pi

Radio ograma.
Sekantį lėldienį, sau

sio 26 d. ’’ 'tono lietuvių 
radio proy 13 bu® tokia:

1. Gries ano Kriaučiū
no orkesti So. Bostono.

2. Miko Petruškevičius
ir Jonas P dis iš So. Bos
tono padu

3. P. En 
iš Somer 
solo.

4. P. V; 
sušuko; akompanu 
■“ Pradžia

sytina ant

duetą, 
a Daukantienė 
ės padainuos 

tina Minkienė

>0 ryto. Klau- 
» kilocikliu.

South Bos te no namų pro
jekto byia atidėta iki 

27 sausio.
aitę Washing- 
but svarstoma 
o namų savi- 
orieš valdžios 
ektą. bet svar-

Dėlto, kad būtumėt užtikrinti, kad gaunat geriau
sią anglį ir kad “BLUE COAL” skiriasi nuo pras
tesnių anglių.
Reikalaujant “BLUE COAL*’ arba NEW ENGLAND COKE 
Nežiūrint kaip bloga* oras butų. visuomet, ar dieną, ar naktį, gau
sit greitą ir prielankų patarnavimą, pašaukdami

BATCHELDER WHITTEMORE
834 MASSACHUSETTS AVĖ., BOSTON.

ARBA KITUOSE MUSŲ SKYRIUOSE. Tel. HIG-hlands 1920

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(KERŠYS)

LIETUVIS GYDYTO. AS 
Valandos: 2-4 ir 6 S 

Nedėliomis ir Šventadit uala
nuo 10 iki 12 ryta.

278 11ARVARD STR1ET 
kamp. Inman st. arti Cent *al eke,

CAMBRIDGE. MASS.

Telefon ts 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLA'TIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

cuc ? iki 8 \akare.
107 SL'MMER STREET, 

LAWRE.NCE, MASS.

Masinis mitingas ir prakal
bos dėl Stilsono suėmimo.

Ateinantį nedėldienį. 26 
sausio. South Bostono lietu
vių salėj įvyks masinis mi
tingas ir prakalbos Stilso- 
nui-Butkui gelbėt. Stilsonas 
seniau yra buvęs LSS. cent
ro sekretorius ir dėl prieši
nimosi karui buvo nuteistas 
kalėjimam bet nėjo sėdėti. 
Tai buvo 17 metu atgal. Da
bar jis buvo užtai New Yor- 
ke areštuotas ir uždarytas. 
Taigi jo šalininkai rūpinasi 
ji išgelbėt ir tuo tikslu vra 
šaukiamas šis mitingas. Kal-

ty, kur jokių 
šiol nebuvo.

Toliau peticija pažymi, 
kad valdžios pinigais stato
mi namai daiys privati- 
niems namų savininkams 
daug skriaudos,
jų daug gyventojų ir nemo
kės miestui jokiu mokesčių.

Pagaliau, nauja kolonija 
statoma tokioj vietoj, kur 
nesenai da buvo prirugusi 
bala, kuria dabar užpildė 
visokiom išmatom. taigi 
dėta visai netinkama namu

REIKALINGA
Lietuvė mergina pagaminti valgius 

r aoelno namų darbo. Skalbti nerei
kia. Geras namas, mokestis gera. At- 
sišaukit GE0. A. MAHONEY

115 Oliver Street. Boston.

Friit vvaT * VS nuiiy.iiHpipiz -s- SĮnypjy
amalgameitų unijos atsto
vas A. Jankauskas iš New 
Yorko, “Keleivio” .redakto
rius Michelsonas, min. Ku
bilius ir A. Taraška.

Prakalbos prasidės 2 va
landą po pietų.

dar-Skalbykloj užmuštas 
binininkas.

West Lynno drapanų 
skalbykloj, 71 Linden st 
pereitą savaitę darbo metu 
buvo užmuštas darbininkas 
Lester Nisco. Jis norėjo už
dėti diržą mašinoms besi
sukant ir buvo įtrauktas į 
mašineriją.

r’

ALE,

Reikniark kad 
Jums Ė!jų įlei 
s'.u iš oficiali.

krane I

Gatvekaris sudaužė auto- Franklin Parke rasta 
mobili. sikoręs žmogus.

Ant Belgrade avenuej Franklin ’arke anądien 
nes atims-iš! Roslindalėj, gatvekaris su- buvo rast: pasikoręs ant 

daužė automobilį, kuriuo medžio ša os nežinomas 
važiavo jaunas vyras su vyras. Pa iruoklis galėjo 
svetima moteriške* Auto- būt apie 4 metų amžiaus, 
mobili gatvekaris nunešė svėrė 175 svarus ir buvo 5 
apie 20 pėdų ir taip jį su- pėdų ir 9 c lių aukščio, tai- 
lamdė. kad tas vyras su m o- gi nemenka vyras. Plaukus 
teriške buvo išimti jau be turėjo tams us, akis mėly 
žado ir abudu nuvežti mies- nas. Jis 1 av< nuvežtas i

pamatams ir labai pavojin- 10 ligoninėn. Tenai nustaty
ta sveikatingumo žvilgsniu, ta. kad jis vadinasi Morris

Atsižvelgdamas į siuos 
faktus, Kliubas savo petici
joj prašo federalės valdžios, 
kad ji pradėta savo staty
bos projektą South Bostone 
sustabdytų.

Prie šito galima da pri
durti, jog miesto majoras 
Mansfieldas pradėjo rūpin
tis, kad šitas federalinės 
valdžios namų kvartalas bu
tų priverstas nors taksus 
miestui mokėti, jeigu jis ne
bus sustabdytas.

Tolkin. 28 metų amžiaus, o 
ji—Mrs. Dorothv Hinchs, 
35 metų. Jis iš Belmonto, o 
ji iš West Nevvtono.

Southern 5 ort „r;.

Clarkas mirė elektros kėdėj 
Pereitą sąv.dtę Bostono 

kalėjime būvu nužudytas 
elektros kėdė Miller F.
Clark, kuris tula> laikas at
gal buvo nudūręs E. Zucker- 
manaitę. jauną žydelkaitę, 
kuri dirbo žydų duonos ir 

prie Har-
nson avė.

KETURI DIDELI RUIMAI PASI- 
RANDAVOJA. Randa pigi $3.25 i są- 
vaitę. Gerai šeimynai labai gera vie
ta; naujai viskas ištaisyta.

179 F Street. So. Bostone.
J. KUDREVIC1US.

Karštnosių ir Šaltnosių 
Vakarienė

Įvyks Žinyčioj, Nedėlioj, 
Januarv 26 d., 1936, nuo
6:00 vakare. Apart vakarie
nės turėsime juokų ir žaidi
mo programa. Visi busite 
patenkinti. Įžanga ypatai 
25c. Rengia M. Ž. Ratelis.

5 puikus kambariai ir 
maudynė.

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

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

DR. G. L. K1LLORY
60 Scollav Sųu&re, Ro* n 22 

BOSTON Telef. Lafayet;e 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, įneštų ir 
Nervų Ligų.

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

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus 
317 E STREET 

(Kampas Broadway)
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

TeL So. Bosto i 2660. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 
Nuo 2 ik 9 rak
NĘDĖLK MIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik su: Įtartis.

Seredomis iki 12 di aų. 
Ofisas “Keleivio” u*me.

UI BROADWAY, tsrp C ir D st, 
SO. BOSTON. MASS.

Pasikorė skiepe.
Savo skiepe ant balkio 

pasikorė Dčrchesterio gy
ventojas Eric Edell. Jis gy
veno po numeriu 62 Dick- 
ens st. Pašaukta policija nu
plovė virvę ir greitai nuve
žė pakaruoklį ligoninėn, 
bet jis buvo jau negyvas. Li
kusi jo žmona sako negalin
ti suprasti, kodėl pasidarė 
sau galą.

Apiplėšė anglių kompaniją.
Pereitą subatą banditai 

užpuolė University Coal &
Oil Co. ofisą Cambridge’-pyragų kepykloj 
uje. sumušė 3 tarnautojus ir 
pagrobę §400 pinigų iš sei-, 
fo pabėgo. Apvogė

-------------- į Cambridge’aus vagys
Ant Huntineton avė. bu- anądien Davo_e noliciios— ..... . Į X sr

vo išplėšta drapanų parduo- j automobilių, kuris stovėjo 
tuvė. Pavogta už §20,000; pastatytas prie Central

policiją.

drapanų. • skvero.

_ •

Duxbury miestely, netoli 
Bostono, mirė 60 metų susi
laukęs mokslininkas ir rašy
tojas Hollis Godfrey.

-• r-.-S-

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADAAY, 
SOUTH BOSTON. M ASS.

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

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

REIKALINGI JUOKDARIAI, 
DAINININKAI, ŠOKĖJA!

Mokanti grajint ant įvairių muzikalių instrumentų ir tt.

Dalyvauti Amatorių (Amateur) Konteste
AM ATOKIU KONTESTĄ RENGIA LIET. ŪKININKŲ S-GA. 

LIETUVIŲ SALĖJ, Kamp. E ir Silver, So. Boston.
VASARIO (FEB.) 21 D., 7:30 vakare.

Amatoriam yra skiriamos didelės dovanos pinigai-. X > Inti šia- 
į. ■ konteste dalyvauti, greitai užsiregistruokite “Kelt--. ' Redak
cijoje arba pas Joną Mėlini. 136 Liberty St.. Randolph. Mass.

Taipgi pažymėkitete kokią veikmę konteste imsite, ir priduokite 
amžių ir adre.-ą. RENGĖJŲ KOMITETAS.

PICKWICK ELIUS
YRA ŠAUNUS GĖRIMAS

kožnas stiklas duoda smagu 

mo, šilimos ir patenkinimo.

♦-
187

PICKWICK ALE
Brr~ed H A F F E N R E F R A CO Boston BREWERS SINCE 1870

r f
> Ag?f

1 Pickwick bon- 
komis gauna- 
nas pas vieto' 
pardavėju .7 u 
25c. (tik alus!

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUSo r - nE'^’ri VC' a a I D rrDDTIVAC K.L TLO I m ui.ni, i i .v Ac

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

CAMBRIDGE, MASS.
Telefonas Ofiso: TRO-bridge 7880 

arba KIR-kland 9221
Gyvenimo: TRObridge 6434

L St. Liquor Store
Parduodam geriausios įvairių rūšių 

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

Pašaukit SOU-th Boston 4147

PAS STRIGUNĄ
195 L STREET.

SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado

Specialistas Vyriškų ir 5 oteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Gd< s.

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 takare
202 HUNTINGTON -V E^ 

BOSTON, MASS.
TeL Commonwealth <570.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Dr. IV. Frank^nan
SPECIAUSTAS

S Diagnosas, Chirurgas, Gynekolo- * 
J gas (Moterų Ligų), Rec.il Ligų* 
į (Hemorrhoids, Fissures i- Fistu-{ 
• les) GYDO BE OFERAUiJŲ. i

Telephone

Praktikavosi Viennos ( eneral 
HospitoTeje.

Appointmentus Per Telefoną. 
362 COMMONWEALT1 AVĖ. 

BOSTON. KEN-more 4364.

Lietuvis Blekorius
(T IX SMITH)

Bile blekės darbą padarau arba
sutaisau, nes turiu visokias tam 
reikalui mašinas. Taisau ledų bak- 
sus, stogams paipas, varinuis boi
lerius sunituoju! prakiurusius už
lopau, taipgi padarau naujus. Vi
sokį darbą darau prieinamiausią 
kaina. Darbą gvarantuoju ilgų me
tų mano patyrimu Dirbtuvėlė ma
no randasi prie pat bažnyčios.

Klimas Česnulevičius
13 Whitney SL, Worcester. Ma»s.

iiS'r- So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
TTokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

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

L1ETUVYS
OPTOMETR1STAS

Išcgzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis r.ritiesinu 
ir amb’yopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą rinkamu 
laiku.J. L. PAŠAKARNIS O. D. 
447 Br»adway, So. Boston, M

■ “ - - - s.s.s.į.;?:~ ~ ~ ~ = - •e
X. 
X 
XP. J. AKUNEVIČIA

GRABORIUS- UNDERTAKER

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

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

258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Telefonas SOL'th Boston 44S6.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street,

Tel. Brockton 4110
Montello, Mass.

TooooecoeosooososcososisooosoecoeosoaoooooooiOioooieisooGe?
soooooeeoooiscoccoscososoosoooooeo&oooosoeosisoeooo

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

likatnumą vidurių.
Laikrodžio balance ratukas, apsisuka 18,000 sykių į va

landą arba 4,000 mylių į metus. Jus mainote aliejų savo 
automobiliu j e kas tūkstantį mylių, tai kodėl nemainote 
jūsų laikrodžio aliejų kas 4.000 mylių.

Geras išvalymas ir išaliejavimas laikrodžio, sulaiko 
nuo sugedimo.

Išvalykite Savo Laikrodį Nors Syki j Metus.
Mes turime 25 metus patyrimo laikrodžių srityje ir 

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

Roland Ketvirtis & Co.

PASITARKITE SU .

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo visokių Krau

jo, Nervų ir Kroniškų Ligų. Kurie 
kenčiat nuo rheumatizmo, -Raudulių, 
alserio, sutinimų arba bile 1 okių nors 
odos ar galvos ligų turi pasitarti nie
ko nelaukiant. Atminkite, pasitari

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

DR. GR/DY
327 TRE>1O>T ST. 

BOSTON.
Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo
10—12 ryte, nuo 2—5, n- o 7—8. 

Nedėliom tik nuo 10—12.

Tel. Univenty »4«S

Dr. Susart 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISrt 
VALANDOS: »-6 Ir 7-».

678 Massachusetts Avė.,
(PRįE CENTRAL SK' £RO) 

CAMBRIDGE, MA: S.

322 BR0ADWAY,
Telefonas: SOU-th Boston 4649.

SOUTH BOSTON.

VceocGGOGccGGGCsattcoaiocoiooocooeooooeeeooeooeoeooeeeeS —

DR. MARGE ?JS
Gydytojas ir Chiru ^jas

Valandos: 10—2; t --8 
Sekmadieniais: lt- 1.

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, IIU

Tel. Boulevard 8 .'13




