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KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŽTIS

Amerikoje .................................. $2.00
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur .................. $3.00
Prenumerata pusei metų:

Amerikoje .................................. $1.25
Kanadoje ir kitur už Suvienytų

Valstijų .................................. $1.50
Apskelbimų kainų klauskit laiiku 
Kreipiantis su kokiais nors reikalais 
adresuokite:

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Maas.
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Bezbožninkai Žymi 
\10 Metų Sukaktuves,

Pasisakė už Spaudos Laisvę susirinko bezbožninkų są-

Vyriausis Tribunolas

PAŽABOTI SPAUDĄ, 
TAI PAŽABOTI SAVE.
Laisva spauda reikalinga, 
kad galėtų informuoti vi

suomenę apie valdžios 
klaidas.

Šį panedėlį vyria u s i s.- -- -> • . •

Nušovė Hitlerio 
Agentą.

Pereitą sąvaitę Šveicari
joj buvo nušautas Wilhelm 
Gustloff, Šveicarijos fašistų 

' lyderis. Užmušėjas nuvyko

jungos suvažiavimas, kuris 
'pažymėjo, kad sukako jau 
Į10 metų, kaip šita sąjunga 
I įsikūrė. Pirmininkas Jaros- 
riavskis padarė 10 metų dar
buotės apžvalgą ir nurodė, 
kad sąiunga atliko labai 
daug naudingo darbo, bet 
jis da toli gražu neužbaig-

Jungtimų Valstijų * teismas!i J° namus ir nei žodžio ne‘ ^s‘ Tamsiuose Rusijos už-— & ....... .... —= ---- c kampiuose, ypač ūkininkų
tarpe, esą da apie trečdalis 
žmonių, kurie tebetiki į reli
ginius bulius. Tokie tamsu- 
nai tingi dirbti, tik netingi 
poteriauti, manydami, kad 
jiems Dievas gali visko duo
ti. Tarp kitų bedievybės 
nuopelnų buvo parodyta ir 
tas, kad žydai, atsikratę sa
vo tikybinių prietarų, jau 
kiaules augina.

Washingtone svarstė bylą! sakydamas suvarė jam o 
dėl spaudos apsunkinimo, jSUV1US- Paskui jis grąsinda- 
Ir jis pareiškė, kad spaudos ,mas r^volvenu tarnams pa- 

- - - bėgo, bet vėliau patelefona
vo policijai, kad atvažiuotų 
jį suimti, ir pasidavė. Jis pa
sisakė esąs žydas studentas 
iš Jugoslavijos, šovęs Hitle
rio agentą dėl to, kad atker
šijus Vokietijos fašizmui už 
žydų persekiojimą. “Šitie 
šūviai turėtų sulysti į patį- 
Hitlerį,” pasakė jisai Švei
carijos policijai. Dėl šito pa
reiškimo Vokietijos naciai 
stačiai siunta. Girdi, žydus 
reikia išnaikinti iki pasku
tinio.

laisvė neprivalo būt varžo
ma, nes tik laisva spauda 
gali teisingai informuoti pi
liečius apie valdžios daro
mas klaidas, ir tik gerai in
formuoti piliečiai gali ap
saugoti savo šalį nuo žalin
gų valdžios darbų.

Šitos bylos istorija tokia: 
Buvęs (dabar jau nušau

tas) Louisianos valstijos 
senatorius Huey Long, ži
nomas kaip tos valstijos 
“diktatorius,” 1934 metais 
pakurstė savo sėbrus, kad 
jie suduotų smūgį laikraš
čiams, kurie kritikuodavo 
jo sauvalę. Jo sėbrai legis- 
laturoje išleido įstatymą, 
kuriuo visi tos valstijos laik
raščiai, turį daugiau kaip 
20,000 cirkuliacijos į sąvai
tę, buvo apdėti tam tikru 
mokesčiu. Jie turėjo mokėti 
po 2 nuošimčiu taksų nuo 
visų pajamų už skelbimus. 
Taigi laikraščių leidėjai ap
skundė tą įstatymą Vyriau
siam Tribunolui, ir šį pane
dėlį tribunolas jį panaikino.

Motiv u o d a m a s savo 
sprendimą, "Vyriausis Tribu
nolas pasakė: “Laikraščiai, 
magazinai ir kiti šalies žur
nalai nušviečia visuomenės 
gyvenimą ir valstybės rei
kalus geriau, negu kokie 
kiti spausdiniai: o kadangi 
tiktai gerai informuota vi
suomenė gali apsaugoti sa
vo šalį nuo žalingų valdžios 
darbų, tai kiekvienas spau
dos suvaržymas ar jos ap
sunkinimas yra pavojingas 
valstybei dalykas.

“Uždėtas čia mokesnis 
ant laikraščiu yra blogas 
daiktas ne dėl to, kad jis iš
traukia iš leidėjų kišeniaus 
pinigus. Jeigu klausimas ei
tų tik apie pinigus, tai butų 
visai kitas reikalas. Bet jis 
blogas dėl to, kad jis yra ty
čia sugalvotas trukdyti ži
nių platinimą.

“Visuomenė turi teisę vis
ką žinoti. Laisva spauda y- 
ra svarbiausia įstaiga tarp 
visuomenės ir valdžios. Lei
sti spaudą pavergti, reiškia 
leisti save pavergti.”

Ir todėl Louisianos valsti
jos įstatymas, kuriuo buvo 
apsunkinti laikraščiai, pri
pažintas priešingu konstitu
cijai ir panaikintas.

Šitą Vyriausiojo Tribuno
lo sprendimą turėtų gerai 
įsidėmėti Lietuvos tautinin
kų valdžia.

Japonai Ruošiasi 
Pulti Alaską?

Alaskos delegatas Di-delegatas
Knncrrp.ąiri.-- -- 7

kad paskutiniais laikais ja
ponai veda platų šnipinėji
mą Alaskoj ir jos pakraš
čiuose. Apsimetę žvejais ja
ponų šnipai plaukioją nedi
deliais laivais Alaskos pa
kraščiais, žymėdami savo 
žemėlapiuose vietas, kurio
se galėtų nutūpti jų orlai
viai arba kur galėtų karo 
laivai pasislėpti. Iš to daro
ma išvada, kad japonai pla
nuoja kada nors užpulti A- 
’aską, kurią Jungtinės Vals
tijos turi nupirkusios nuo 
Rusijos.

iitzIIllVlIVt rannrtavnX W ▼ \ Z

130 Vyrų Ant Vienos 
Virvės.

Kai užšalo Chesapeake 
Panka, 130 žvejų, kurie gy
vena tos įlankos saloje ir 
buvo išplaukę valtimis Ma- 
rylando valstijos pakraštį, 
nebegalėjo valtimis namo 
sugrįžti, bet ir pėkšti bijojo 
oer ledą eiti, kad neįlužtų. 
Todėl visi jie prisirišo prie 
vienos virvės, apie 20 pėdų 
vienas nuo kito, ir taip išsi
tiesę pasiekė savo salą. Žiū
rint iš toliau išrodė tartum 
ledu šliaužtų ilga gyvatė.

NUŽUDĖ MAGAZINŲ 
RAŠYTOJĄ.

Nevv Meksikos valstijos 
kalnuose buvo rastas savo 
grįtelėj nušautas Carl Tay- 
lor, kuris rašinėdavo Ame
rikos magazinams apysa
kas. Du nežinomi vyrai atė
jo uždengtais veidais ir nu
šovė jį. žmogžudžiai nesu
imti.

127,521,000 GYVENTOJŲ 
AMERIKOJE

Cenzo Biuras Washing- 
tone apskaičiavo, kad da
bartiniu laiku Jungtinėse 
Valstijose yra 127,521,000 
gyventojų. Pradedant nuo 
1930 metų, vidutinis meti
nis prieauglis yra apie 904,- 
000 galvų.

MIESTO MAJORAS 
AREŠTUOTAS.

Santa Barbaros mieste, 
Califomijoj. buvo areštuo
tas majoras Hansonas. Pasi
piktinę jo politika piliečiai 
renka parašus ir nori jį at
šaukti iš valdžios. Gi areš
tuotas jis buvo užtai, kad iš
sitraukęs automatišką pišta- 
lietą grąsinęs nušauti mies
to laisnių inspektorių Vi- 
ce’ą.

Žiema Vėl Surakino 
Vakarus.

Šaltis 30 laipsnių žemiau 
zero.

Baisios sniego pūgos ir 
aštrus šalčiai vėl užgulė 
Vidurinių Vakarų valstijas. 
Iovvoj, Wisconsine ir šiau
rės Illinojuje šį panedėlį ke-
IlCll KFVtVVF Vicai nvicvazjiuvjc*-
mi, nes sniegas siekė 10 pė
dų gilumo. Daug miestelių 
visai atskirta nuo pasaulio. 
Didžiausis vargas farme
riams. Daugely vietų jų tik 
kaminai iš po sniego kyšo. 
Chicagos traukiniai pereitą 
nedėldienį pavėlavo po 8 
valandas, o į mažus mieste
lius visai nėjo. North Dako- 
toj šaltis pereitą nedėldienį 
siekė 30 laipsnių žemiau ze
ro, Montanoj 26 žemiau, 
South Dakotoj 24 žemiau, 
;r tt. Ant Northwestem gelž
kelio Wisconsino valstijoje 
sustojo visi traukiniai. Taip 
pat ir Minnesotos valstijoj. 
Oro biuras sako, kad šito
kios žiemos nebuvo jau per 
100 metų.

kad
“ofi-

SENATORIUS BORAH
“RUNIJA” J PREZI

DENTUS.
Laikraščiai skelbia, 

senatorius Borah jau
daliai” pasisakęs, kad jis 
statysiąs savo kandidatui ą 
į prezidentus. Jis eisiąs į 
rinkimus šitokia programa:

Nesikišti į kitų valstybių 
peštynes.

Laikytis kontroliuojamos 
valiutos ekspansijos.

Leisti socialius įstatymus 
konstitucijos ribose.

Mažiau eikvoti pinigų be
darbius šelpiant.

Pravesti tokią senatvės 
pensiją, kad žmonės susi
laukę 60 metų amžiaus ga
lėtų gauti nemažiau kaip 
$50 į mėnesį.

PLYTOS PABRANGO $1 
ANT TŪKSTANČIO.

New Yorke paprastos ply
tos pakilo nuo $10 iki $11 
tūkstančiui. Žemiausia šito
kių plytų kaina yra buvusi 
pernai, kada tūkstantį plytų 
galima buvo gauti už $9.50. 
o 1920 metais jos parsiduo- 
davo po $23 už tūkstantį.

Amerikos Darbo Federa
cijos apskaičiavimu, 
Jung. Valstijose yra 
401,000 bedarbių.

er
dabar 

11,-

Meksikoj Eina Kova
Su Komunistais.
Amerikos buržua z i n ė 

spauda rašo, kad Meksikos 
mieste Monterey pereitą są
vaitę buvusi didelė demons
tracija prieš komunistus. 
Smulkmenos nepaduoda
mos, tik sakoma, kad gy
ventojai iš visos Nuevo 
Leon valstijos susirinko į 
miestą protestuoti prieš 
“raudonuosius.” Demonst
racijoj dalyvavę 100.000 
žmonių. Jie vaikščioję po 
miestą su Meksikos vėliavo
mis ir reiškę pritarimą cent- 
ralinei Meksikos valdžiai. 
Apie 50 komunistų nuplėšę 
Meksikos vėliavą nuo val
džios įstaigos, bet studentai 
iškėlę ją iš naujo ir komuni 
stus išvaikę. Per dvi dienas 
mieste buvęs sustabdytas 
visas judėjimas ir uždaryti 
visi bizniai. Kas tą judėji
mą sustabdė, nepasakoma. 
Išrodo, kad miestą buvo už
valdę komunistai.

Pranašauja Labai 
Gerus Laikus.

Amerikos biznis pasiekė 
jau 1930 metų aukštumos.

Jungtinių Valstijų Cham- 
ber of Comfnerce, kad šiosceline Tlifznic Bd§)fK£S iau
1930 metų aukštumos ir 
“puikus pamatas” esąs pa
dėtas tolimesniam kilimui. 
Ateinantį pavasarį tikimasi 
labai smarkaus kilimo. Bu
sią labai geri laikai.

MAINYSIS KARO KALI
NIAIS.

Pagarvajaus parlamen
tas nutarė apsikeisti karo 
kaliniais su Bolivija. Boli
vijos parlamentas irgi svar
sto panašų projektą. Kali
niai buvo paimti laike Pa
ragvajaus - Bolivijos karo. 
Sakoma, kad Paragvajus 
turi nelaisvėje 20.000 boli- 
viečių, o Bolivija turi 10,000 
oaragvajiečių. Kitos Ameri
kos valstybės, tų tarpe ir 
Jungtinės Valstijos, kurios 
oadejo užbaigti Bolivijos 
Paragvajaus karą. prižiūrės, 
kad tais belaisviais apsi
mainant neįvyktų kokių ne
susipratimų.

PARAŠĖ GRĄSINANTJ 
LAIŠKĄ ROOSEVELTUI.

Nevv Britain, Conn.—Pe
reitą sąvaitę čia buvo suim
tas F. Drozd, turbut lenkas, 
20 metų amžiaus jaunuolis, 
kuris parašė prezidentui 
Rooseveltui grąsinantį laiš
ką. Policija rado pas ji už
taisytą revolverį ir skardi
nę uždangą ant krutinės, 
lyg apsaugą nuo kulkų.

ARABŲ STREIKAS PA
LESTINOJE.

Reikšdami savo tautie
čiams Sirijoje užuojautą. 
Palestinos arabai pereitą są
vaitę apskelbė streiką ir 
pradėjo uždarinėti krautu
ves. Sirijos arabai kovoja 
prieš . franeuzų ‘ globą” ir 
nori jos nusikratyti.

^^zKŽ^'lAmcrika Pradeda Ruo- 
Av:sl‘S štiš Karui su Japonais

iki $25,000. _________________________ *
Pereitą sąvaitę Amerikos

angliakasių konvencija Wa- 
shingtone nutarė pakelti 
savo viršininkams algas. 
Prezidentui Lewis pakelta 
nuo $12,000 iki $25,000 me
tams, o vice-prezidentui 
Murray’ui ir iždininkui 
Kennedy — nuo $9,000 iki 
$18,000 metams. Kadangi 
konvencijoj buvo delegatų, 
kurie tokiam pakėlimui prie
šinosi, tai Lewis pranešė 
konvencijai, kad šitų pakė
limų nepriimsiąs nei jis, nei 
kiti viršininkai.

Areštavo 11 Moterų
Už Pokerį.

Philadelphijoj vyrai pra
dėjo skųstis valdžiai, kad 
jie parėję namo iš darbo ne
randa nei savo pačių, nei 
vakarienių. Policijai buvo 
įsakyta surasti, kur tos lei
dęs eina ir ką jos veikia. Ji 
padarė vienuose namuose 
kratą ir rado 11 moterų lu
pant pokerį iš pinigų. Visos 
buvo areštuotos ir nubaus
tos už “gemblinimą,” bet 
vyrai turėjo užmokėti pa
baudą. Taigi dabar Phila
delphijoj vyrai svarsto klau
simą: ar užsimoka skųsti 
savo moteris, ar ne?

“STAKAI” PAKILO PER
METUS $3,218,965,500.
Wall Streetas apskaičia

vo. kad New Yorko biržoj 
(Stock Exchange) regist
ruotos įvairių kompanijų 
akcijos per 1935 metus pa
kilo $3,218,965,500. Šių me
tų vasario 1 dieną jų rinkos 
vertė jau perėjo per 50 bi 
lionų dolerių. Turbut apie 
kita tiek šėrų yra registruo
ta ir kitose Amerikos bir
žose. Kompanijų popieriai 
dabar kįla, nes biznis atsi
gauna.

KANADOJ BUSIĄ DAU
GIAU DARBŲ.

Šių metų sausio mėnesj 
Kanadoje darbai buvo tru
putį sumažėję, tačiau bend
ra padėtis buvo daug geres
nė, negu pereitų metų sau 
šio mėnesį buvo. Gi dabar 
daromi statybos planai ir vi
sokie užsakymai rodo, kad 
ateinantį pavasari darbai 
turės žymiai pagerėti. Taip 
<ako Kanados Komercijos 
Banko galva Logan.

MIRĖ BUVĘS VICE-PRE-
ZIDENTAS CURTIS.

Pereitą subatą Washing- 
tone mirė Charles Curtis, 
kuris prie Hooverio buvo iš
rinktas Jungtinių Valstijų 
vice-prezidentu. Jis buvo 
stambus republikonų šulas.

90,000 Žmonių Žuvo
Per Neatsargumą.
National Safety Council 

organizacijos surinktomis 
žiniomis, per pereitus metus 
Jungtinėse Valstijose žuvo 
96,000 žmonių nelaimin
guose atsitikimuose. Tai vis 
neatsargumo aukos. Iš to 
skaičiaus 36,400 gyvybės 
žuvo automobilių nelaimė
se. Be to, 107,000 žmonių 
autoihobiliai sužeidė visam 
amžiui, o 1,170,000 buvo 
sužeista laikinai. Sunaikin
tų ar sugadintų automobilių 
nuostoliai siekia apie $1,- 
600,000,000.

Namų nelaimėse buvo už
mušta 31,500 žmonių. Apie 
4,600,000 žmonių buvo su
žeista prie visokių darbų.

Mussolinis Davė Ru
sijai Didelį Užsa

kymą.
New Yorko kapitalistai 

kramto sau pirštus iš pavy
do, kad Mussolinis davė So
vietams didel’ aligiana nžaa- 
kymą. Jie stebisi, kad So
vietai parduoda Italijai ga
zoliną, kuomet jų atstovas 
Ženevoj reikalauja benzino 
pristatymą Italijai sustab
dyti. Bet jie užmiršta, kad 
ir jie patys parduoda Mus- 
soliniui gazoliną, nors Roo
seveltas, nors jų valdžia 
Washingtone tam priešinga. 
Principai principais, o biz
nis bizniu.

PABĖGO 4 KALINIAI.
Iš Frankfurto kalėjimo, 

Kentucky valstijoj, pereitą 
sąvaitę pabėgo 4 plėšikai ir 
žmogžudžiai, kurie buvo 
nuteisti visam amžiui. Jie 
sumušė du sargu, o kapito
ną prirakino prie X-spindu- 
lių mašinos; paskui vienas 
ių užsidėjo jo uniformą ir 
išvedė kitus per kalėjimo 
vartus. Už vartų jie pasiėmė 
taxi ir nudūmė.

SKIRIAMA $45,540,100 
ORO LAIVYNUI.

ALIEJAUS SUSTABDY
MAS TUOJ SUSTABDY

TŲ ITALIJĄ.
Tautų Lygos aliejaus eks

pertų komisija Ženevoj pa
reiškė savo įsitikinimą, kad 
sustabdžius aliejaus prista
tymą, Italija į 6 mėnesius 
butų priversta sustabdyti 
karą. Bet europiečiai savo 
aliejaus italams negali stab
dyti, nes tai reikštų tik dau
giau biznio Amerikos alie
jaus trustui.

FRANCUZAI ŠAUDO 
ARABUS SIRIJOJ.

Pereitą sąvaitę arabų na
cionalistai Sirijoj vėl pradė- 
io demonstruoti prieš fran- 
uzų “globą” ir kai kuriuo- 

se miestuose buvo kruvinų 
usirėmimų su kariuomene. 

Hamoje kareiviai šaudyda
mi užmušė 7 studentus. Per 
riaušes buvo sužeista 17 ka
reivių ir 12 policininkų.

MOKINS BERNIUKUS 
NAMŲ RUOŠOS.

Nyack, N. Y. — čia yra 
organizuojami namų ruošos 
kursai berniukams. Na, jei
gu merginos pradeda rūkyti 
cigaretus, gerti alų ir keli
nes dėvėti, tai vyrams jau 
reikia mokytis puodus maz
goti.

Valdžia imsianti į savo ran
kas visus ginklų ir amuni

cijos fabrikus.
Išrodo, kad anksčiau ar 

vėliau Amerika turės susi
remti su Japonija ir išspręst 
klausimą, kuriai judviejų 
lemta viešpatauti Pacifiko 
vandenyne.

šiomis dienomis Wash- 
ingtono Kongrese pasigirdo 
jau labai karingų kalbų 
prieš Japoniją. Vienas kon- 
gresmanas paskui kitą pra
dėjo kaltinti ją sulaužius 
devynių valstybių sutartį, 
kuri garantuoja Kinijos ne
liečiamybę. Nežiūrint tos 
sutarties, jie sako, Japoni
jos armija veižiasi Kinijon 
ir grobia vieną provinciją 
po kitos. Nesenai ji užgro
bė visą Mandžuriją, dabar 
vėl pasiglemžė šiaurės Kini
ją ir jau briaujasi į Mongo
liją. Japonijos tikslas esąs 
labai aiškus: užimti visą Ki
niją ir uždaryti jos rinką A- 
merikos prekėms. Vadinasi, 
Japonijos kapitalizmas eina 
prieš Amerikos kapitaliz
mą. Ar gali Amerikos kapi
talistai sėdėti rankas sudėję 
ir žiūrėti į tai? Nekuomet! 
Už rinkas reikia kovoti, nes 
be rinkų kapitalizmui nėra 
gyvenimo. ,

Ir todėl Kongrese jau pra
dėta kalbėti, kad reikia di
dinti Amerikos armiją, rei
kia didinti karo laivyną ir 
aviaciją. Valdžios inžinie
riai jau apskaičiavo, kad už 
$47,169,000 valdžia galėtų 
įsigyti laivų dirbtuves, ku
riose kas metai galima butų 
pastatyti po 17 karo laivų, ir 
jie pigiau atsieitų, negu sta
tant juos privatinėse dirbtu
vėse.

Toliau siūloma, kad val
džia įsigytų orlaivių dirbtu
ves, ginklų fabrikus ir amu
nicijos įmones.

Kongresan jau įneštas 
sumanymas, kad skraido
miems karo laivams šįmet 
butų paskirta $45,540,100, 
o Vakarų pakraščio apsau
gai — $388,782,200.

Senatorius Pope šį pane
dėlį pasakė, kad visi daly
kų žinovai Europoje sutin
ka, jog Japonija ir Vokieti
ja tik laukia ir žiuri, kaip 
užsibaigs Italijos avantiūra 
Afrikoj. Jeigu Mussoliniui 
pasiseks Etiopiją paimti, tai 
tuomet tokias pat avantiū
ras pradės Hitleris Europoj, 
o japonai Azijoj. Dėl to ir 
Anglijos valdžia jau reika
lauja 2 bilionų dolerių gink
lams.

Vienu žodžiu, durnai rūk
sta visur ir pasaulis gali už- 
liepsnoti greičiau negu kas 
tikisi.

GAISRAS TEATRE.
Barcelonoj, Ispanijoj, ro

dant judomus paveikslus 
pereitą pėtnyčią užsidegė 
filmą ir sudegė visas teat
ras. Ugny žuvo vienas žmo 
gus.

SPROGIMAS CHRYSLE-
RIO AUTOMOBILIŲ 

DIRBTUVĖJ.
Pereitą sąvaitę Chryslerio 

automobilių dirbtuvėj, ba
terijų skyriuje, Detroite į- 
vyko sprogimas, kuris sužei
dė du darbininku.

POPIEŽIUS LABAI SUSI
RŪPINĘS.

Žinios sako, kad paskuti
nėmis dienomis popiežius 
labai nerimauja. Jis esąs 
susirūpinęs, kad Mussolinis 
nenralaimėtų karo. Tuomet 
prieš fašizmą neišvengia
mai kiltų revoliucija, kuri 
galėtų nušluoti ir “šventąjį 
sostą.”
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Įdomesni Siu iJienų Įvykiai Ir Žmones.

“VILNIS” BE REIKALO 
SUSINERVAVO.

Nesenai “Keleivy” tilpo P. 
Gražio korespondencija iš 
I ’loridos apie įvykusį Tam- 
pos mieste masini mitingą 
c ėl nuplaktų tenai darbinin- 
1- ų vadų. Korespondentas at
pasakojo dalykus taip, kaip 
jis juos matė ir girdėjo, nie- 
1-o nuo savęs nepridedamas. 
Jis dagi nukankintą socia- 
l'stą Shoemakeri pavadino 
“komunistu,” nes taip jis 
girdėjo tame mitinge daly
kus aiškinant.

Tas mitingas ištikrujų bu
vo šlykštus patriotų jomar- 
1-as, bet, rodos, kuo čia gali 
Jut kaltas musų korespon
dentas arba pats “Kelei
vis?”

O vis dėl to komunistų 
“Vilnis” norėtų apkaltinti ir 
jį ir mus. Jos manymu, Gra
žio korespondencija buvo 
“biaurus prieš-socialistinis 
raštas.” Padavusi iš jos po
rą ištraukų, “Vilnis” pride
da šitokį moralą:

“...reikia pažymėti, kad yra atsakomingas pats ‘Keleivis’ ir ‘Naujienos,’ kurie tokius reakcininkus išaugina, kaip jų korespondentas P. Gražys...” 
(“V.” Nr. 26.)
Čia jau “Vilnis” perdaug 

savo sriubą persūdė. Visų 
pirma reikėtų žinoti, kad 
Įkalbamojo korespondento 
ne “augino” nei “Keleivis,” 
nei “Naujienos.” Antras da- 
lvkas, ar galima vadinti 
žmogų “reakcionierium” 
vien dėlto, kad jis objekty
viai aprašė reakcininkų mi- 
t:ngą ir jų kalbas? Kad jis 
j:ems nepritaria, tai gali būt 
aišku jau iš to, kad jis vadi
na juos “fašistų gauja, kuri 
nusimazgojo savo rankas 
komunistų kraujuose.” Pa
galiau, dėl to reakcininkų 
mitingo ir “Keleivio” redak
cija pridėjo tinkamą pasta
bą prie korespondencijos.

Na, tai ko gi čia “Vilnis” 
taip susinervavo?

PUŠKINAS, BOLŠEVIKAI
IR “DARBININKAS.”
Rusijos bolševikai nutarė 

iškilmingai pažymėti Puški
no mirties 100 metų sukak
tį. Jie ruošiasi išleisti visų 
jo raštų rinkini (jis buvo 
poetas).

South Bostono “Darbinin
kas” daro iš to išvadą, kad 
bolševikai jau grįžta “į tik
ro nacionalizmo vėžes.” Ki
taip argi jie galėtų garbinti 
Fuškiną, pas kurį “socialis
tinės spalvos nėra nei šešė
lio?”

Tai yra visai nenuosakųs 
argumentai Argi nuosaku 
yra sakyti, kad bolševikai 
grįžta į nacionalizmą, kuo
met nacionalistai jie da nė
ra buvę? Taip pat nenuosa- 
ku yra akcentuoti faktą, 
kad Puškinas buvo ne so
cialistinės dvasios rašyto
jas. Jis negalėjo tokios dva
sios būti, nes tais laikais jos 
d a nebuvo. (Puškinas buvo 
nušautas 1837 metais, o Ka
rolio Markso “Kapitalas,” 
tas “socialistinės dvasios” 
šaltinis, pasirodė tik 1867 
me*«is )

Bet Puškinas buvo revo- 
l’uc±nės dvasios rašytojas. 
Savo raštuose jis išjuokda
vo Rusijos popus ir neglos
tydavo valdžios. Už tai jis 
buvo caro dvariškių labai 
nekenčiamas. Kai vienas 
karininkas įžeidė jo žmoną, 
Puškinas iššaukė jį dviko
vom Bet caro dvariškiai nu- 
turė toj dvikovoj Puškiną 
sunaikinti: karininkas šovė 
nelaukdamas signalo, ir 
Aleksandras Puškinas, di
dis rusų poetas, žuvo.

Kodėl tat revoliucinė Ru
sija dabar negalėtų jo at
minties pagerbti?

ŠVEDIJOS SOCIALISTAI 
YRA GERAS PAVYZDIS.

Kas mano, kad socialistai 
nemokėtų valdyti krašto, 
.urėtų pasižiūrėti į Švediją, 
kurią dabar valdo socialde
mokratai.

Kaip pastebi “Naujie- 
ios,” šiomis dienomis Šve
dijos socialistinė vyriausy
bė patiekė parlamentui biu
džeto sąmatą, iš kurios rei
kia stačiai stebėtis. Vyiiau- 
?ybė skiria milionus kronų 
bedarbių šelpimui, milionus 
senatvės pensijoms, milio
nus senų skolų atmokėjimui 
ir, nežiūrint visa to, sumaži
na piliečiams mokesčius 12 
nuošimčių. į

Kodėl negali sumažinti 
mokesčių nei viena šalis, 
kur valdžioje sėdi buržua
ziniai politikieriai ? iI

Todėl, kad jie suka ir va
gia. O socialistų valdžioje 
grafto nėra. Socialistams 
visų pirma rupi visuomenės 
labas, o ne savo kišenius. Be 
to, socialistai yra gabesni 
žmonės, negu buržuaziniai 
elementai. Pas juos geresnė; 
tvarka. Jie moka planuoti? 
Tr dėl to Švedija jau išeina 
iš depresijos, kuo negali pa
sigirti kitos šalys.

“Naujienos” sako:
“Švediją valdo socialdemokratai. Jos premjeras yra senas socialdemokratų veikėjas Per Hansson, ir kiti ministe- riai taip pat yra socialdemokratai. Bet valdžią remia parlamente da ir radikališka valstiečių partija. Be jos paramos kabinetas negalėtų atsilaikyti, nes socialdemokratai dar neturi absoliučios daugumos. Tokiu budu faktinai valdžia yra koalicinė, vadovaujama socialdemokratų.“čia pasirodo, kad darbininkų partija, kad ir dar neturėdama daugumos, gali dalyvauti valdžioje ir padaryti daug naudos darbo žmonėms ir visam kraštui. Jeigu Švedijos socialdemokratai laikytųsi to nusistatymo, kad “arba viskas, arba nieko” ir neitų į valdžią, kol be pažangios buržuazijos paramos jie negali valdyti. tai valdžią butų paėmę j savo rankas atžagareiviai (kaip kad ilgą laiką buvo Francuzi- joje), ir tuomet butų Švedijoje, gal, privisę fašistų ir kitokių nenaudėlių.“Švedijos darbininkų pasirinktas kelias yra praktiškiausias. Tokiu pat keliu eina Danijos. Norvegijos ir Čekoslovakijos darbininkai. Mes manome. kad jais paseks ir kitų šalių darbo žmonės.”

Anksčiau ar vėliau, socia
lizmas užviešpataus visame 
pasauly.

“KELEIVIUI” RASINĖS
PROF. ARKADIJUS 

PRESAS.
Prof. Arkadijus Presas, 

kuris gyvena Suomijoj, pra
neša mums, kad jis nutaręs 
rašinėti per “Keleivį” Ame
rikos lietuviams apie Lietu
vos klerikalizmą ir kitokius 
negerumus. Jis jau prisiun
tė mums pirmutinį savo 
straipsnį, “Lietuvos Impe
ratorius,” kuri mes išspaus
dinsime jubilėjiniame “Ke
leivio” numery.

Be to, profesorius prisiun
tė mums ir francuzų laisva
manių laikraščio “La Rai- 
son” pereitų metų 88-tą nu
merį, kur telpa jo platus 
straipsnis apie pralotą Ol
šauską, “La Pieuvre Cleri- 
cale en Lithuanie.”

Jis sakosi norėtų rašinėt 
apie Lietuvos klerikalizmą 
ir anglų spaudai Ameriko
je, ir prašo mus nurodyti 
jam laikraščius, kuriuose 

1 geriausia tiktų tokius raštus

KELEIVIS, SO. BOSTON

(1) Republikonų komiteto posėdis, ku 
ste. (2) Califcrnijoj yra paprotys, kad

nutarė partijos konvenciją laikyti Clevelando mie- juroj besimaudančios per Naujuosius Metus merginos

LIETUVIŲ SOCIALISTŲ SĄJUNGOS 
PILD. KOMITETO NUTARIMAI.

NUTARTA RUOŠTI MARŠRUTAS.PRAKALBŲ
Pasisakyta už Stilsono gelbėjimą, prieš tautininkų dik
tatūrą Lietuvoj, ir diskusuota bendro fronto klausimas.

LSS. Pildomojo Komite- mas pritaria bendram fron
to susirinkimas įvyko 30 tui.
sausio vakarą “Naujienų” Bendras frontas tik prieš 
Name. fašizmą ir karą. Bet to dar

Susirinkime dalyvavo ne gana. Bendras frontas
• sprendžiamais balsais M. turi būt paremtas demokra- 
Į Kemėžienė, d-ras A. Mont- tijos pagrindais. Jie turi at- 
i vidas, J. Mickevičius, Maria gaivinti demokratiją ten, 
Jurgelionis ir, kaip svečiai- kur dabar yra fašizmas ir 
patarėjai, drg. P. Grigaitis diktatūros. Jie turi paliauti 
ir drg. P. Galskis. skelbti sovietus Lietuvoje.

1. Skaityta laiškai nuo S. Darbininkų klasę reikia vie-
Naudžiaus, S. Michelsono, nyt demokratijos pamatu. 
W. J. Morriso, Žilinskio ir Reikia padalyti nepuoli- 
kitų. Laiškuose buvo liečia- rao sutarti ir saugotis krimi- 
mi bendro fronto, LSS. žur- nališku atsišaukimų.
nalo ir Stilsono-Butkaus gel- Dr. Montvidas sako, kad 
bėjimo klausimai. reiktų kai kuriais klausi-

2. Svarstyta Stilsono-But- mįs su bolševikais susidėti
kaus išlaisvinimo klausimas. . MicKevicius sako,

į bendrą frontą neiti, be; 
neatsisakom nuo susitarimo 
bendrais reikalais.

Pataria išrinkti komitetą,

(a) Iš principo vienbal
siai sutinkama, kad reikia 
pagelbėti Stilsono komite-•• * r “ ~ j * * • « • • • • *w 1 * A <4 > AvilliV'v VCl j

išneštų iš juros naujų metų skaičių, šis vaizdelis parodo 4 “jurmerges” išnešant į krantą 1936 tUl, Kuris rūpinasi JO lSlaiS- Rurjg ^uos klausimus SUl'eda-
metus. (3) Gen. Pershing, buvęs Amerii 
prezidentą Rooseveltą pasikalbėti.

armijos vadas pasaulinio karo metu. eina pas

spausdinti. “Keleivio” 
dakcija jam nurodė.

KAIP DAROMAS “BEND
RAS FRONTAS.”

re- toks klastingas? Juk susi

vienijus. kad ir anglams va

dovaujant. vistiek “N. Ga- 
' dynės” žmonės turės su tuo 

Biuru bendradarbiauti. Ar 

tuomet Bimbos Biuro bus

Kanados Lietuvių 
Organizacijų Ir Pa
vieniu Asm. Domei.

vimmu.
(b) Pasiūlyta, kad nuo

LSS. Pildomojo Komiteto 
įneitų vienas atstovas į Cen- 
tralinį Stilsono-But kaus 
Liuosavimo Komitetų.

guotų. Į tokį komitetą iš
rinkti: P. Grigaitis ir d-ras 
Montvidas.

4. Nutarta surengti marš
rutą (per dvi sąvaites) ir su

••Naujosios Gadynės” 6-^tol[ia 
tame numery K. v aloms į 
mokina komunistus, kaip ; Kažin, ar netrūksta čia 
reikia darni “bendras fron-Įnuosakumo?

” Jis sako:

‘r.ctura?”

tas.-
“Centro Biuro ‘vadas,’ A. Bimba, jieškojo bendro fronto i su socialistais. Bet ne jis, o; mes padarėme tą bendrą frcn- tą. Socialistai turi savo atsto-1 vybę Stilsonui Gelbėti Komitete. Ir mums buvo lengva susitarti—kodėl ?“Broliai, visai paprasta. Ir j mes ir socialistai Sutikome gelbėti kalinį. Gelbėti jį ne tik geru žodžiu, bet ir geru darbu. Dėl savo politinių skirtumų mes galėsim pasifaituot prie kitos progos — dabar reikia dirbti tuo klausimu, kuriuo mes turim bendrą kalbą.“Tai šitaip darosi bendras frontas! Ar centrabiuriai mo-1 kės tą suprasti—ne musų reikalas. Jie daug ko nesuprato.’ nesupranta ir nesupras.”

Bet tai da nereiškia, kad 
drg. Valonis nepaduos drg. 
Bimbai rankos. Tam pa
čiam “N. Gadynės” numery 
pranešama, kad—

“Amerikinės Komunistinės Opozicijos nacionalis komitetas šiomis dienomis kreipėsi į oficialiąją Komunistų Partiją ir Socialistų Partiją. Komunistinė Opozicija siūlo tuoj pradėt pasitarimus
viso revoliucinio

ST.

Dėlei tilpusio “Keleivy” at
sišaukimo iš Winnipego.

. “Keleivio” 5-tame nume- 
;ry tilpo iš Winnipego atsi
šaukimas, kuriuo buvo pra
šoma aukų Petrui Kazlaus
kui sušelpti.

Šiuomi pranešame, kad

/e) Tnn T atstovii 1 PittS"• ( 2 i • • . burghą, Detroitą. Brookly-
nenbalsiai nutarta p i Waterbury, Nonvoodą. 
& J ^7^ Baltimorę, Grand Rapidš,

A kroną..
Drg. Kemėžienė įneša, 

kad toks maršrutas butu 
rengiamas kovo mėnesy ir 
kad drg. P. Grigaitis apva
žiuotu tas koloniias. Išlai- 

_. . das dalinai padengs LSS.
Liuosavimo kuopos ir dalinai centras.

Vienbalsiai priimta.
5. LSS. žurnalo leidimas.

—Nutarta kol kas da su šiuo 
• reikalu palaukti, kol bus ap
važiuotos LSS. kuopos.

klyno, N. Y. (M. J. įgaliota 
jam apie tai pranešti.)

(d) LSS. kuopos turi ren
gti prakalbas, rinkti aukas 
ir tt

(e) Draugei Kemėžienei 
pavesta painformuoti Stil
sono-Butkaus

tuo pačiu laiku, kuomet bu- Komitetų, kad LSS. skiria 
vo renkamas komitetas au- drg. Glavecką savo atstovu

GEGUŽIS NORI TO
LERANCIJOS.

“Vilnis” rašo:
“St. Gegužis prirašė artipuslapio ‘Tėvynėj’ apraudcda- toms rinkti nupirkimui mas stoką tolerancijos pas Kazlauskui medinės kojos, F. J. Bagočių. buvo išrinktas ir kitas ko-“Nenoriu prie tų debatų mitetas. Šiam antram komi-

lauskui pašalpos, nes jis 
sveikatos valdžios 

Šio
“1930 metais SLA. seime komiteto nariams, V. Žinai- 

Chicagoje p Gegužis su polici- čiui ir A. Lopottai pasiteira

pi ICiUVtl,
kalba apie toleranciją, prisipa 
žinsiu—nežinau ar pykti ar nustojo 
juoktis. (užlaikomose kempėse.

naua p. lclui

vus, sužinota, kad už padir
bimą medinės kojos ir gy
dymą ligoninėje P. Kazlau
skui užmokėjo Department 
of Northern Development, 
kurio žinioje ir minimos 
kempės randasi. Todėl Win- 
nipego Lietuvių Darbininkų 
pašelpinės draugijos susi
rinkime 2 vasario viršminė- 
tas komitetas pareiškė, kad 
P. Kazlauskas be reikalo 
prašo aukų už medinę koją, 
nes jis gerai žinojo, kad už 
kojų apmokėjo valdžia.

Nors minėtas P. Kazlaus
kas jokio kito atlyginimo už 
prarastą sveikatą negauna 
ir tokiu budu randasi gana 
sunkioje padėtyje, vis dėl to 
draugijos susirinkimas nu
tarė anksčiau paskelbtų au
kų rinkimą atšaukti ir su
rinktas aukas grąžinti auko
tojams, kuriems bus galima. 
0 jeigu atsirastų tokių au
kuoto jų, kuriems nėra gali
mybės pinigus grąžinti, ar
ba jiems atsisakius priimti 
aukas atgal, tai tokias au
kas priduoti Winnipego L. 
D. P-nės Draugijos valdy
bai, kuri nuspręs, ką su jo
mis daryti.

Čia gera pamoka ateičiai, 
kad turim būti labai atsar-Jis kėsinosi pakrikdyt musų Tysliava giriasi, kad nuo su tokiais draugais, ku- organizaciją ir patį musų laik- Dergįtu metu SDaliu mėnesio rie t»dami sveiki nenori 

rasti suHkviduot Tą C. Biuras "o ^anizacijų prigulėti,
jau įrodė, išstodamas prieš gavęS Šimtus naujų:0 kreipiasi Į draugijas pa-

jos buožės pagelta, išbruko is 
seimo 208 delegatus. Tai buvo 
sykiu ir suskaldymas SLA.

“Nevien tai, jis dar norėjo 
sugrusti 18 tų delegatų į kalė
jimą klastingai kaltindamas, 
jog kas tai kėsinęsis ant jo.

"Bet kada išmestas lauk iš 
SLA. prezidentystės, ir jis 
kalba apie toleranciją.”
Gera pastaba ir vietoj.

Žiūrint Pro Mano 
Žiūroną.

prie to komiteto.
3. Bendro fronto reikalu.

Kalba P. Grigaitis. Aišku,; 
kad bolševikai gavo įsaky
mą iš Maskvos ir todėl da
bai- vartoja naują strategi
ją. Jie nenuoširaus, tik po
litiką varinėja, sako P. Gri
gaitis. Rusijoj socialdemo
kratai persekiojami blogiau 
negu pirmiau. Prie dabarti
nės Maskvos politikos bol
ševikai turi žlugti, jie pri
versti dėtis prie Labor Par- 
ty arba prie socialistų. Ben
dram frontui pritaria tiktai 
išeivių organizacijos užru- 
bežy, kurie miršta iš bado. 
Bet tvirtos organizacijos, 
kaip Bundas, Italų ir tt. at
meta, bet Amerikoj Tho-

o. Lietuvos Kiaušiniu. — 
Draugė Kemėžienė sako. 
kad reikia protestuoti prieš 
tautininkų valdžios žiaurius 
teismus valstiečiams. Rei
kia, esą, paraginti LSS. kuo
pas. kad rengtų protesto 
mitingus. Nutarta paruošV 
šiuo klausimu atsišaukimą. 
Jį paruoš drg. Grigaitis su 
d-ru Montvidu.

Susirinkimas užsidarė 
10:30 vakaro.

Protokolą parašė Maria 
Jurgelionis.

Už centro sekretorių S. 
Naudžių, Maria Jurgelionis.

Geram vyrui reikia išger
ti beveik už doleri degtinės, 

apvienijimui Rad p?sigertų. geį

, ,, • ri-- raen as Kaziukui galva apsisukoaarbinmkų judėjimo. nuo 2 centų yertės mFedalia

Ir “Naujoji Gadynė” pa- GaY?s. nuo Smetonos bliz- 
reiškia tokiam “apvieniji- taip J110 pasigėrė,
mui” pilniausį pritarimą: ^3(J įsivaizdino esąs didelis 

veikėjas. Šiomis dienomis “Mes pilniausiai sutinkame jisai išleido net “manifestą” su šiuo musų draugų anglų Amerikos tautininkams, ku- opozicionierių žingsniu. Dar- name sako: “Aš apdovano- bininkų judėjimas reikia ap- tas už darba vimąsi tautai— vienyti. Jei mes nepritariam ir toliau tautos reikalus šautai vienybei, kurią iškėlė L. gosiu...” Na, kas gi katinui Pruseika, tai vien dėl to. kad vuodegą pakeltų, jeigu jis Centro Biuras norėjo ne vieny- pats nesusiprastų ją užries- bės. o besąlyginio pasidavimo ti?musų pusės. Dar daugiau. -----is

Kaip Sužinoti, Ar Tavo Sūnūs Bus Pasau
lio Genijus, Ar Paprastas Asilas.

Manau, kad kiekvienam kėmis, užmarkintomis gy- 
tėvui šis klausimas turi di- vatėmis, rupūžėmis, varlė- 
dėlės svarbos. Per nesuskai-, mis, spalvuotais paveiks- 
tomus amžius tėvai vis klau- i lais senais gelžkelių tvark - 
sdavo savo sūnų: “Kas iš raščiais, nudėvėtais žemėla- 
tavęs bus, kaip tu užaugsi?” piais, apdriskusiais įvairiu 

albų žodynais—tąsyk bukVieni gaudavo atsakymą, 
kad vaikas bus policistas, . 
ugniagesys, kareivis, gene-i^3'0 .. ,
rclas ar kunigas. Kiti kitaip nors bus ‘,krM

tikras, profesorius sako, ka< 
yra arba kada

Iš tokių atsakymų sunku 
būdavo spręsti, ko ištikrujų ?

Gal ne vienas sūnelis pa
sakys, kad profesorius Holl-

tėvas susilauks, nes nebuvo;ingworth šneka niekus; bet 
da išrastas būdas, kaip vai-?u visvien tikėk, kad tavo 
ko ateitį atspėtu Tik dabar sūnūs bus velniškai “kit-
jau viskas bus aišku.

Štai, šių metų 4 vasario 
laidoj “Boston Post” pa
skelbė pasauliui, kad Co- 
lumbijos Universiteto mo
kytojų kolegijos profesorius 
Leta Hollingworth paaiški

gedimą d. rteną ®’Sda, kii bdp sužmoU, a^benūu-dali musų organizacijos nanų geraj sekėsi, tai penkis gal ne^aime ištinka. Kas genijus ar asilas,siundydamas prieš kitą dalį.” ’ »-- i
Kaip matot, čia jau visai

ir gavo.

kitokia gaida, čia jau pilnai Vyskupas Matuli o n i s 
sutinkama su komunistais “kankinio” titulą įgijo be-' 
vienytis, nežinant net tos dieviškoj Rusijoj; o dabar 
vienybės išlygų, tegul tik šį da nuvažiavo į žydų Palesti- KINIJA 
žingsnį pradeda ne Prūsei- ną, kad galutinai pasiruo-

Pasirašo komitetas:
V. žinaitis, A. Lopatto, 
J. Martinonis, J. Rimkus 
ir J. Nackrosh.

genijus 
Tas esą sužinoma taip: Jei 
tavo mažas sūnūs pradeda 
tau įkirėti tokiais klausi-

ras," jei kambary nėra tvar
kos, nes profesorius taip sa
ko; na, o profesoriai juk 
mokyti žmonės. Columbijos 
universitetas turėtų didžiuo
tis, kad turi tokį didelį ži
novą.

Vienas tokių fiĮozofų ka- 
daisia buvo ir Vytauto Uni
versitete Kaune. Dabar, ro
dos, kur tai Lenkijoj proše- 
panams savo išmintį rodo.

NUPIRKO GINK
LŲ UŽ $4,000,000.

ka, o amerikiečių komunis- šus į šventųjų kataliogą. Į- Washingtono pranešimu, 
tinė opozicija. VnAai— ---- • -—. •.

mais, kaip: “Kodėl vasario Net ir musų Amerikos lietu- 
mėnuo teturi tik 28 die- vių tarpe pasitaiko panašios 
nas?” “Kiek yra mylių nuo rūšies fruktų. Aš asmeniš- 
žemės iki saulės ir ar menu- kai pažystu kelis “dakti
lis yra arčiau ar toliau nuo rus” ir kelis “kunigus,” 
saulės?” ir “Ką reiškia žo- prieš kuriuos net Lietuvos

----- r------ v_. domu butų žinoti, kodėl gaugįo mėnesį Kinijos dis ‘sintetiškas’?” Be to, jei- karvės pakeltų protestą
Bet kaip tuomet bus su šventoj jnusų Lietuvoj ne- valdžia nupirko Amerikoje gu jo kambarys yra iki kelių jiems skerdžiaus urėdą už- 

Bimbos vadovaujamu Cent- galima išeiti į šventuosius. $4,000,000 visokių gink- užverstas senais pašto ženk- ėmus. Bet tiek to. 
ro Biuru, kuris dabar yra Prof. Gnaiba. lų ir amunicijos. I lėliais, džiovintomis petelfi-t K.

„ .—M.
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KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

STILSONO GELBEJIMO KOMITETO ■ hamtramck, mich.
PAREIŠKIMAS. 1 p®*** «"»«'sekasi.

Persergėjimas Komunistų I 3. Mes uždraudžiame be 
Partijos Lietuvių C. Biurui komiteto žinios ir sutikimo 

ir visiem musų darbo 'rengti d. Stilsono gelbėji-
kenkėjams.

Komitetas Gelbėjimui J. 
V. Stilsono buvo sušaukęs 
praplėstą posėdi, kuriame 
be kitų d. Stilsono gelbėji
mui pritariančių žmonių, 
dalyvavo atstovai ir nuo 
LSS. 19 kuopos — Glavec
kas, Michelsonas ir Tiške
vičius iš Brooklyno.

Posėdis nutarė, kad Stil-

mui prakalbas, rinkti aukas 
ir daryti neautorizuotas iš
laidas.

4. Mes protestuojam prieš 
Centro Biurą, kuris, ragina 
savo sekėjus siųsti protestus 
valdžiai. Musų advokatas 
griežčiausiai tokius protes
tus draudžia.

5. Stilsonui Gelbėti Komi
tetas nutraukia visus ryšius

L. A. Piliečių Kliubas čia 
gerai gvvuoja. Valdyba 
1936 metams išrinkta iš ne
partinių žmonių ir nuošir
džiai darbuoiasi. Drg. Da-

RAGINA REIKALAI Ti NEDARBO IR 
SENATVĖS APDRAVDOS.

Iš Chicagos mums prisiusi; 
laujama nedarbe) ir senatvės ; 
ha i yra raginami tą reaoliuciją 
kongresmanams bei senatoriam.'

Nors pereitas Kongresas yra

'.raude
s Iortr.a, 

Visos (Ir;
: usivsti

kurioj reika- 
ugijos ir kliu- 
savo djsirikto

ityrr.ą išleidęs, tačiau 
•ikankamas. Ji reikn-

A RESOLUTION.

AMERIKOS LIETUVIŲ IŠKILMES 
16-TĄ VASARIO.

sonui Gelbėti Komitetas bu-n* tais jo se
tų praplėstas, priimant j jį Vėjais, kūne musų darbą 
ocialistų atstovą. Tuo budu

Komitetas dabar susideda 
iš: A. Jankausko, K. Stepo
navičiaus, M. Antanaičio, 
P. Kriaučiuko ir J. Glavec
ko.

Komitete taip pat daly
vaus, su sprendžiamu balsu 
kalinio žmona N. Stilsonie- 
r.ė ir jo duktė L. Stilsoniutė. 
Drg. J. Glaveckas bus kaipo 
įgaliotinis nuo LSS. Pildo
mojo Komiteto.

Šis praplėstasis posėdis 
vienbalsiai nutarė išstoti 
prieš Komunistų Partijos 
lietuvių Centro Biurą dėl jo 
žygių d. Stilsono gelbėjimo 
reikalu.

Kadangi tas Centro Biu
ras ir viešai, per savo kontro
liuojamus laikraščius, ir 
slaptai, per laiškus, išstojo 
prieš aukojimą d. Stilsono 
gelbėjimui; kadangi ir su
linktos aukos jau konfis
kuojama — mes kreipiamės 
| plačiąją Amerikos visuo
menę, sekamu persergėji
mu:

sabotažuoja.
6. LDD kuopų ir visų d. 

Stilsono gelbėjimui prita
riančių organizacijų mes 
prašome nesiųsti valdžiai 
protestų, nes jie gali pada
ryt daugiau blogo, negu ge
ro. Jei kur tokios rezoliuci
jos priimta, prašom jas siųs- 
i Stilsono Gelbėjimo Komi

tetui, jo sekretoriaus adre
su.

Mes prašom visą progre- 
syvę visuomenę, nežiūrint

GIRDĖSIME RADI O PRO
GRAMĄ Iš KAUNO.

Elta iš Kauno praneša, kati 
National Broadcasting C,mpa 
ny apsiėmė perduoti į Amerika 
dali koncerto, kuris įvyks Kau 
ne, Valstybės Teatre. 16 vasario 
dieną.

Lietuviškoji radio programa 
iš Kauno 16 vasario bus girdi 
ma Amerikoje šiuo laiku:

Rytų Amerikos laiku (Ne* 
Yorko) nuo 2:00 ar nuo 2:30 
iki 3:00 vai. po pietų.

Amerikos vakaru (Chicagos) 
laiku: nuo 1:30 iki 2:00 vai. po 
pietų.

National Broadcasting Com- 
pany mums dar pranešė, kad 
Kauno radio programa yra pa
siūlyta sekančioms Amerikos 
radio stotims:

New Yorke—VVEAF.
Bostone—W E EI.
Hartforde—WTIC.
Providence—WJAR.
VVorcestery—VVTAG.
Pirtland. Me..—WCBH.
PhiJadeJphijoj—KYW.
Baltimorėj —WFBR.
VVashingtone—VVRC.
Schenectady—WGY.
Buffaloj—VVBEN.
Pittsburghe—VVCAE.
Clevelande—VYTAM-
Detroite—WW J.
St. Louise—KSD.
Dės Moines—WH0.
Omahoj—W0W.
Kansas City—VVDAF.
Cincinnati—WLW ir VVSAI.
San Franciscoj—KPO’.
Los Angeles—KFI.

. Portland, Ore.—KGW. 
Seattle—KOMO.
Spokane—KG A.
Chicagoj—WLS, WMAQ.

VVENR arba WCFL.

9. Programa užsibaigs Kar- 
navičiaus parašyta Kantata, ku
rią išpildys operos choras su 
abiem orkestrais ir sofistais A. 
Kutkum ir E. Kačinsku.

Ponas Skipitis prie to da pri
duria paaiškinimą, jog Smetona 
kalbėsiąs franeuziškai dėl to, 
kad iš pat pradžių ši programa 
buvo manyta duoti tik vienai 
Europai, kur francuzų kalba y- 
ra labiau priimta, o vėliau pro
gramos jau nebuvo galima pa
keisti. *
. Esą nutarta, kad programa 
prasidėtų lygiai 2 valandą New 
Yorko laiku (Eastern Standard 
Time), bet ji galinti prasidėti ir 
20 minučių vėliau.

naitis jau antrus metus iš-J rezoliucija sako. kad tas Įatoi
rinktas pirmininko parei- Jauja, kad šis K ngresas išie u Įfitym?. būtent toki.
joms, ir jis moka pirminin- kaip siūlo savo biliuje S. 3475 .<■ •. ;.y j.
<auti. Kliubas yra turėjęs! šitos rezoliucijos forma yra i
au 4 pirmininkus, bet nei 

vienas negalėjo taip gerai
tvarką vesti, kaip drg. Da-| Whereas: The loss of work m.eat" the loss cf purchasing pov.er 
naitis. with the subseųuent impairme: t < f henhh and v/ellbeing, and

Sausio 4 d. buvo metinis I the louering of the standar< . .. of worl:e.'s and their
Kliubo balius. Atėjo ir mie- J families. Moreover the los< rtduces u-ages and vvork
Sto politikieriai, tarp kurių opportunities and louers the st; :•!! \vorkers, and thus
3UV0 ir musu majoras Le- injure* the national uelfare, a
vandovskis. Jis labai išgyrė Whereas: The need for s G! i ?.? -ran.-e (ur.employment 
.ietuvių jaunimą. Ypač jam Insurance and cld-age pen ibecomes inereasingiy 
uatiko musų Dailės Choras, evident and urgent, and
kurį vadovauja Dirmaitis,Į VVhereas: The Sočiai Security Al cs adopted by the 74 Cong- 
;aunas ir gabus vyras. J ress is entirely misleading, and

Whereas: The “Workers’ Sočiai Insurance Bill” known as S. 
3475 introduced into the 74 Congress by Senator Lvnn J. Frazier, 
cover insurance for jobless industrial v.orkers, self-employed. 
professionals, farmers, uidous. m-.thers and the aged, therefore 
be it

Resolved: That we endorse S. 3475 as the only genuine Sočiai 
Insurance Bill now before Congress, and be it further

Resolved: That we call upon the Congressman from this 
distriet. and our State Senat >rs and the Congressman at large of 
this statė te act in favor of this bill. and be it further

Resolved: That we sena a copy of this resolution to the 
aforementioned members of Congress. to the local press and call 
upon other organizations to pass resoluticns in favor of this bill. 
Organization’s name

MARYLANDO VALSTIJOJ 
PASKELBTA “LIETUVOS 
RESPUBLIKOS DIENA.”
Teisėjas Laukaitis praneša 

mums iš Baltimorės. kad Mary
lando valstijos gubernatorius 
Nite. pasiremdamas Legislatu- 
ros rezoliucija Nr. 8, paskelbė 
16 vasario dieną kaip “Lietuvos 
Respublikos Dieną” visoj vals
tijoj.

Ši rezoliucija reikalauja, kad 
gubernatorius kas metai skelb
tų tokią dieną Lietuvos Respub
likos Įkūrimui paminėti. Tą die
ną ant visų valdžios Įstaigų turi 
būt iškeltos Jungtinių Valstijų 
vėliavos ir valstijos gyventojai 
kviečiami minėti Lietuvos Res
publikos Įkūrimą viešose moky
klose. bažnyčiose ir kitos? vie
tose.

Taigi Baltimorėj, kaip di
džiausiame Marylando mie3te. 
kur ir lietuvių kolonija yra di
džiausia, 16 vasario bus didelės 
iškilmės.

Baltimorę and Ohio gelžkelio 
panija išleido net specialų 

cirkuliarą, kad ta proga ji ruo
šia net du ekskursiniu traukiniu 
iš New Yorko į Baltimorę ir at 
gal, žymiai nupigindama bilietų 
kainą, būtent, tik $3.50 už 
“round tripą.” Vienas trauki
nys išeis iš Liberty Street sto
ties subatos naktį 12 valandą, o 
antras išeis nedėlioję 8 valan
dą ryto iš West 23rd Street 
stoties.

Politikieriai praleido ne-| 
maža ir pinigų musų baliu- 
e. Tas sveika Kliubui. Pel-I 

no liko $142. Kai kada užsi
moka su politikieriais papo-Į 
litikuoti. Jie gali ir darbais 
lietuviams padėti, ypač Į 
šiais laikais, kuomet be pa
galbos darbas susirasti ne-|

skirtumų pažiūrose, kad ji iakai lengva 
ateitų mums į pagelbą. Ko
mitetas yra pasiryžęs išlais
vinti d. Stilsoną, bet jam rei 
kalinga plačiosios visuome
nės talka. Laisvinimo dar
bas yra surištas su didelė
mis lėšomis. Jas sukelti mes 
tikimės vien progresyvės 
visuomenės pagelba.

Ateikit mums į talką, 
bendromis pastangomis gel
bėkime buvusio karo auką,
J. V. Stilsoną!

Stilsonui Gelbėti Komi- 
! tetas:

Kliubo Nary$.|

Warcesierio Žinios.
WORCESTER, MASS.

Apvaikščios Lietuvos nepri
klausomybės sukaktį.
Vasario 16 sukanka 18 

metų kaip Lietuva atgavo1 
nepriklausomybę. Kokias 
sunkenybes Lietuvos liaudis! 
turėjo pakelti, kolei atgavo

Adopted .......................... 1936. Signed ....................... ’...
President or Chairman.

Secretary.

BALTIMORĘ, MD. 
Kunigo pavydumas.

mandras kun. Man- 
o vis dėl to jis apsi-

Nors 
delis,

. gavo.
savo nepriklausomybę, mesi Marylando legislatura pe- Sausio 19 d. čia mirė se- 
visko čionai aprašyti neiš-Jreitą metą priėmė rezoiiuci- nas Baltimorės gyventojas,

, , , ............. , » TonVQnc,.^ K galime, tačiaus visi žinome, ja, kad vasario 16-tą dieną T. Ivaškevičius, šeštadienį
su musų darbo kenkėjais is< - - a «»<, naitis P i tūkstančiai geriausių butų šventė. Daug čia pasi- susirgo, o sekmadienį 10 va-

Centro Biure i KriStai J Glaveckas.' spėkų kovoje žu‘ darbavo adv. V. Laukaitis. landa ryto mirė. Velionis 
, „ . e. .Sl' , ,7° 15 , 0 * i ♦ • v r0, |Užtai vietos draugijų tary- nebuvo kietas laisvamanis,kalbėtojus į prakalbas, ku-. Komiteto sekretorius. K. Worcesterio lietuviai kad ba šių metų vasario 16-tą bet be reikalo nevarstydavo 
uos rengiama d. Stilsono; Steponavičius, 264 Jer9ey J tinkamai paminėt Lietuvos*

l. Neturėti jokių— V T _ -1 L' •! 1 . . z Vincui*

gelbėjimo reikalu. rengia dideles iškilmes Lie- ir bažnyčios durų.
avė., L liti siete, n. J. | nepriklausomybės atgavi- tuvos nepriklausomybės at-į Nabašninko

ĮDOMI ISTORIJA IS BROOKLYNO 
PADANGES.

Arba kaip Stasys su Zose 
“repeticijas” darė.

Brooklyno pletkininkai 
šiandien pasakoja įdomią 
istoriją. Pasakoja ir kvato 
ja šonus susimdami.

Suglaudus, ši pasaka yra 
tokia:

Vieną vakarą Stasys ir 
Zosė nuvažiavo pas vieną 
tautininką i svečius. Išsinė
rė lietuviškai, užsikando, 
paskui išsimetė d a po vieną 
bumą, paskui da po vieną.

Atvažiuoja valdžios at

mą. rengia iškilmingą ap- Į gavimą paminėti, kartu’norėtoji

B’ r?v<^i±eretaiP^priito/aiyk^ri^ė'
“ĖVdainT—" pra.& nU,iudUSbS'

stovai tvarkos daryti. Lie- kalbos ir užkandžiai. Todėl J ba kvietė visas vietos drau- 
pia atidaryti duris. Zosė ati- visi Worcesterio lietuviai J gijas bei organizacijas da- 
daro. Vyras su blizgančiais dalyvaukite tame apvaikš-hyvauti minėtose iškilmėse, 
guzikais ir su buože rankoj čiojime ir pagerbkime tuos Pakvietė ir lietuvius kuni- 
pradeda bartis, o Zosė jam musų drąsuolius, kurie ko- gus. Bet Mandelis pasakęs, 
pliaukšt per ausį. Guzikuo-Jvojo už visų Lietuvos žmo-Kad jis prisiekęs neiti i Lie
tas vyras kaukši Zozei šulnių teises. Susirinkę visi va _______
buože, bet džentelmoniškai. kario 16 d. išreiškime tiemsjsfąS"neį minėtose iškilmėse. 
Dabar Zosė jau lyg ir supy- kovotojams musų pagarbą*
ko. Spiovė į delną ir pasišo už jųjų pasišventimą visai 
kėjus taukšt tvarkdariui į lietuvių tautai 
valgomąją. j j. L. Korespondentė.

Na, jeigu jau faitas, tai

tuvių Salę, todėl nedalyvau

ir taip vis kartojosi iki ant- tegul būna faitas. Guzikuo- LIETUVIŲ MOTERŲ 
ros ar trečios valandos ryto. tQO T'*’Vala K"'v~ ’rl KI ,,IRO veikimas
Galų gale susiprato, kad lai
kas jau namo važiuot. . ,sisėdo.

Na, tai kągi kun. Mande- 
lis nori atsiekti boikotuoda
mas Lietuvių Salę? Kodėl 
jis prisiekė neiti i lietuvių 
pastogę ?

Parvažiavo.
Parvažiavus prasidėjo ko

medijos. Zosei su Stasiu pa
sidarė ankšta. Nesutelpa 
namie, ir viskas. Zosė daro 
Stasiui įnešimą: tu, rupuže, 
geriaut iš mano auzos!

O Stasys nenori eiti. Sa
ko: tu čia nesirupužiuok, 
nes auza priguli man; aš 
randą moku, o ne tu.

tas vj-ras pakele buožę iri KLIUBO VEIKIMAS. IbeSjre^S'tom “S

n-i i-Y0• V1-en^ - ’ Worcesterio moters dirbai joms, kurios turi paskolinę
Biokt kitą sykį ir Zose at- sutartinai. Moterų Kliubas I pinigų bendrovei, sekasi 
'"Tedo. L.ra surengęs daug naudin-1 neblogai; o kunigai nors ir

Visų smulkmenų čia ne- gų parengimų. Daugiausiai įrengia visokias “veselijas” 
rašysiu, nes pletkininkai minėtame kliube darbuoja-1 ir šiaip kaulija iš parapijo- 
plepa visaip. Gana to, kad si čiagimės mergaitės, ku-Įnų pinigus, tačiau jų bažny

koks izvoščikas grubijonyti, 
išmetinėti, kodėl “prieš 
smertį” nepašaukė jo, kodėl 
velionis nėjo išpažinties gy
vas būdamas ir tt. Moteriš
kės pamatė, kad kunigas 
nemandagiai kalba, tai ir 
pasakė: “Mes čia neatėjo
me pamokslo klausytis, bet 
tik pasitarti.” Ir išėjo iš kle
bonijos.

Graborius buvo kitatau
tis ir pranešė apie tai arci- 
vyskupui. Arėivyskupas vis
tiek liepė Mandeliui nueiti į 
šermenis
tinti. Taigi Mandelis per 
savo panaberiją negavo 
$40.00, o turėjo važiuoti 
duobę pašventint. B-tis.

Galimas daiktas, kad nevisos 
aukščiau paminėtos stotys ap- 
siims tuo pasiulyrrtu pasinaudo
ti: iš anksto ir žinoti negalima, 
kokiose stotyse Lietuvos radio 
programa bus girdima; tačiaus 
yra patartina laikui atėjus tas 
stotys išbandyti. Taigi pasižy
mėkite sau: 16 vasario tuojaus 
po pusdienio bus girdėti Kauno 
radio.

Lietuvos Pasiuntinybės 
Informacijų Skyrius,

Washington. D. C.

PHILADELPHIA, PA.
Minėsim Lietuvos nepri

klausomybės paskelbimą.
Kaip kas metą, taip ir šį- 

Imet čia rengiamasi paminė- 
|ti Lietuvos nepriklausomy-

KAUNO PROGRAMOS TI’
RINYS.

R. Skipičio pranešimu, Kauno Ibės atgavimas. Šią_ iškilmę 
radi v programa amerikiečiams J rengia Lietuvių

Zosė turėjo stoti prieš tei- rįos yra pasiekusios gana Įtinęs draugijos beveik visos 
singumo stalą, šalia jos atsi- aukštus mokslus. nenyko. Jurgio, Kazimiero,
stojo ir tas guzikuotas tvark- Metiniame susirinkime!Izidoriaus ir Jono vardais 
darys. Jis atpasakojo tei- Moterų Kliubas nutarė pri-Įbuvo kunigų valdomos 
sėjui kaip visa tai atsitiko.Įsidėt prie Mass. Moterų Fe-jšelpinės draugystės.
Teisėjas klausia Stasio, ką deracijos. Į valdybą 1936 m.!bar visos palaidotos. O tos,
šis turi pasakyti. O šis sako, išrinktos šios narės: J kurios valdosi be kunigų

Auzoi susimaišė žemė su kad • t?'įos P-Iė Juzė Keblinskaitė, diktatūros, būtent P.K. Mi'n-
oahmm SsTtsidSė S tat? 1° ,r ZoS? ate*u.n»1*- pirmininkė; p-nia Tamulio- da'ugio Moterų ir Vyrų Pa-

graa tąsys veik kas sąvaitę, o kai kada njenė pagelbininkė; p-ma J šelpinė Draugystė turi na-?»• VaIio i oflvoiin Iv? . _ >_• —    2 1 • .eurų. Yes, sir, išvarytas lau
kan, kaip ne savas. Išvary
ta ir duktė be drapanų.

Stasys barškina į duris ir 
paldauja:

—Zosyt, buk žmogus! 
Atidaryk! Ei, Zose, mergai
tei šalta...

—Ai don kėr!
—Ariop!
—Šarap!
—Pašauksiu policiją!...
—Šauk kad ir patį velnią, 

bet auzon neįneisi!—girdėt išeis. 
Zosės sopranas.

Galų gale eina musų Sta
sys į policiją. Tuo tarpu vis
kas nutilo.

Muzikos
Salės Bendrovė, Tilton st. ii 
Allegheny avė.

Vasario 16 d. sukaks jau 
18 metų kaip Lietuva tapo 
nepriklausoma. Taigi sek 
madienį, 16-tą vasario, kaip

3. Lietuvos himnas, išpildys 11 vai. po pietų, Lietuvių Mu-
choras su orkestru, tęsis pusan-lzikos Salės Bendrovė šiuo 
tros minutės. įprašo vietos lietuvių ir iš ar-

~ x ,timų aplinkinių miestelių4. Operos ir radiofono orkest- atsifank^į salžl? ir prisidMį 
sim dd’iąlppįę iškilmių Musų miesto

pagarsėjęs Dainos Choras,
5. Valstybės operos choras I susidedantis išimtinai iš čia

sudainuos šias dainas: augusio jaunimo, padal
ai Skamba, skamba kanklės. |nuos, bus taipgi muzikos ir

busianti tokia:
1. Iškilmingas maršas, tęsis

3 minutes.
2. Smetonos kalba 

ir duobę pašven-lz*^a’L 3 minutes.

KEARNY, N. J.- 
Mirė Justina Peėiukonienė.

Sausio 3 d., sukakusi 
pa- dutinio amžiaus, mirė

(francu-

rai sugros Naujalio 
Ruduo.’ Tesis 16 minučių.

VOS VI- 
Justina

O da- Pečiukonienė. Po tėvais pravar
dė Giedraičiutė. Ji buvo atvežta 
i Shenandoah. Pa. 7 metų. ji 
čionai užaugo ir apsivedė. Tė-j 
vai. Frar.as Giedraitis ir jo’ 
žmona Jieva gyvena ir dabar

b) Už jūrių marių.
c) Pasisėjau žalią rūtą.
d) Dzūkų daina.
e) Senas Rambyne.
f) Vai ir prijojo.
g) Pamylėjau vakar.

,ir kelis kartus į sąvaitę. ly. Ručinskienė finansų ras-|rių apie 500 ir turto apie Luzerne. Pa.
Teisėtas klausia Zosės, ar tininkė; p-nia Kamandulie- $35,000. Keistučio draugys- Velionė buvo linksmo budo ir 6. Operos soliste VI. Grigai-

tiesa. Ši sako, kad tai melas. n® užrašų rašt.;« p-nia O.Įtė taipgi turtinga. Tos dvi!draugiška moteris. Ilgus metusiLenė sudainuos sias solo dai- 
Esą, kai kada repeticijas Brožienė iždin.: p-nios draugystės nevaržo sąžinės dirbo dirbtuvėje kad pagelbėt
padarom ale ne tokias. Dodge ir Dabritienė iždo laisvės; kas nori—tiki: o

T»V1 . . . globėjos; p-nia M. Skris- kas netiki—niekas jų ne-:myną. Paliko vieną sūnų, 3 duk-
isklausinejęs visus, teise- Įvarkos dabotoja; J. klausinėja. Jos palaiko ir teris ir savo mylimą vyrą dide

jas davė aktoriams praktis- Kablinskaitė ir J. Lendrai-lsalę. Mandelis norėtų, kad liame nubudime.
kų patarimų ir liepe 13 va-Ljen^ korespondentės. Įtos draugystės nv.sikrausty-1 Tapo palaidoto šv. Kryžiaus, 
sano ateiti pas jį ant galuti- Vasario 15 Kliubas ren-Įtų į jo salę. Kad jis prisiekė kapinėse Arlington, N. J. LaĮ- PUdaįnuos; 
nų repeticijų. Igia šokius Piliečių salėje, 121 neiti į Bendrovės salę, tai .dotuvėse dalyvavo daug gimi-'

nas:
a) Kad aš našlaitėlė.
b) Aš augau pas tėveli.
c) Už jūrių marių.
d) Ko vėjai pučia.
7. Operos solistas St. Sodeika

Taigi Brooklynas dabar 
laukia, kas iš tų repeticijų

Ilga Uoslė

a)
b)
c)

Augo girelėj. 
Žaliojoj lankelei. 
Mano gimtinė.

kitokių dalykų. Kalbės pa
rinkti vietos veteranai lietu
viai kalbėtojai.

šįmet 16-tą vasario dieną 
bus nepaprasta, nes tą die
ną transliuos šiaurės Ame
rikos lietuviams Kauno Ra
dio stotis iš Lietuvos. Lietu
vių Muzikos Salės Bendro
vės rengiamam paminėjime 
bus pritaisytas radio imtu
vas ant steičiaus didžiulėj 
svetainėj, taip kad kiekvie
nas, kuris atsilankys paren- 
giman, galės pilnai girdėti 
iš Kauno Smetonos kalbą ir 
visą programą, kuri perduos 
National Broadcasting Com- 
pany.

Salės duris bus atidarytos

Harvardo universitete da
bartiniu laiku yra 207 stu
dentai iš svetimų šalių.

Vernon Street Gros Jono J mažmožis; bet jeigu Bend- nių iš Penna., Elizabeth’o ir(
Dirvelio orkestrą. Visus I rovės šėrininkai prisiektų Newarko ir taipgi daug vietos 
Worcesterio, Bostono ir a-Į neiti į kunigo bažnyčia ir kaimynų. Visiems dalyvavu- 
pylinkių lietuvius kviečia J nesamdytų lomkų. nepirktų siems laidotuvėse, šiuomi taria-'
šiame puikiame parengime Į velykinių kortelių, tai Man- me musų ačiū. Lai būna velionei, fono sujungti orkestrai sugros Vos radio programas prasi- 
dalyvauti. Įdėlis užgiedotu amžiną atil- Justinai amžina musų atmintis, kompozitoriaus Gruodžio simfo- dės lygiai kaip 1 vai. po pie-

J. L. Koresp. Įsį sau pačiam. KAZIMIERAS PEčIUKONIS.Jniją. Į Z.

8. Valstybės operos ir radio- j kaip 12:30 po pietų; Lietu-
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

ateinu—Maike, aš vėl 
pas tave ant rodos.

—Nesakyk, tėve, 
dos.”

—Tai kaip?
—Sakyk: ‘‘ateinu 

tarti.”
—Bet aš nenoriu pasitar

ti. Aš noriu geros rodosi
—Sakyk: “noriu patari

mo.”

‘ant ro-

pasi-

FAŠISTAI AUSTRIJOJE ATSIDŪRĖ 
KRYŽKELĖJE.

Skruzdelių Gyveni
mo Įdomybės.

KAIP REVOLIUCIJA IŠKĖLĖ LIE
TUVOS MOKYKLĄ.

Dėl
net
Dradc

šių dienų Austrijoj 
i» akyplėšos klerikalai 

suprasti, kad šmei- 
rlamentarizmą ir 

ša
lies neapsaugosi, bet gali
tik pražudyti ją.

Pataikaudama Romai,
Austrijos klerikališkoji dik
tatūra iau įsiklampojo. Ji 
pasipriešino Tautų Lygos 

Italijai

Kilo klausimas, kuriuo keliu 
eiti—diktatūros, ar grįžti 

į demokratiją?
Austrijos klerikališkuju ^.a?r. , , ...

fašistų diktatūra atsidūrė niekur,. - demokratiją 
kryžkelėj ir nebežino, ar
eiti toliau kruvinuoju keliu, 
ar grįžti atgal į demokrati
ją-

Romos pakurstytas, bu
delis Dollfuss 19*34 metų uždėtom- Italijai sankci- 
vasano menesy pasiryžo ,joms Dėl to labai supyko

Anglija. Francuziją, Čeko
slovakija ir kitos valstybės.

sugriauti
valdžią Austrijos sostinėj, 
nes bijojo, kad socialdemo
kratai nepaimtų visos Aust
rijos. Turėdamas savo ran
kose krašto valdžią ir ka
riuomenę, šitas kruv 
Romos bernas sutraukė 
motas ir subombardav 

darbininkų' kvartaląnos 
šimtus 
rie gynė
kalėjimus.
pakorė.

Po šitos

. Kiekvienas, manau, pa
žįstame skruzdėles, tačiau! 
ar kam ateina mintis susi- i mis
pažinti su jų įdomiu gyveni-1 mokytojų sąjungos šuva 
mu? Mums dažnai pasitai-1 žiavimas. Jame dalyvavo 
ko matyti didžiausi skruz- apie 1,000 mokytojų. *Buvo 
dynai, kuriuos skruzdėlės padaryta visa eilė praneši- 
sukrauja iš spyglių, pasista- mų apie lietuviškų mokvk- 

Rusijos

Sausio pirmomis dieno- 
Kaune įvyko lietuvių

to kelių aukštų patogius bu- i lu * kūrimąsi dar 
tus. Čia jau galima pasižiu- J valdymo laikais, 
rėti kaip sutartinai jos dir
ba, kovoja, gerina savo bū
vį.

Įdomiausia yra tas, kad 
skruzdėlės draugauja su au
galais ir vabalais. Kai ku-

O Austrijai labai svarbu tu-.rios skruzdėlių veislės drau-j- 
rėti tu valstybių paramą, nes 'gauja su mažyčiais vabale-Į

Tuose pranešimuose sa- 
ikoma, kad 1905 metų revo
liucija viso i anų laikų Rusi
joje pradėjo kurti naujas 
' gyvenimo formas. Revoliu
cijos šūkiai davė galimybės 
ir Lietuvos veikėjams iškel
ti ir lietuviškos mokyklosHitleris visuomet svajojaJ Kais, kurie gyvena ant jau-'klausi ViJ lietu;.išku

2____ ~ ______x____nu Gnrrolii lomi I iri voholn_ i ... * € _ _ *

ocialdemokratų, ku- **rgPin.u' 
miestą, sugrudo į keltas ja:

daugelį sužeistų
geresnis: ar eiti 

smurto keliu toliau, ar grįž-
{ skylučių skruzdėlės čiulpia 
tą skystimą ir glosto savo 

; ūseliais vabalėlio nugarą. 
Tuos vabalėlius skruzdėlėsįti atgal į demokratiją

skerdynės Aust-} Rodos, negalimas daik- į saugoja ir slaugo: esant šil- 
njoj užviešpatavo šlykšti į tas, kad Austrijos klerikalų tam orui skruzdėlės susuka 
klerikališkojo fašizmo dik- valdžia, šsimaudžiusi dar-
tatura. bininku kraujuose, norėtų

Bet gyvenimas parodė, Prisipažinti prie savo klaidų 
kad fašizmas ir diktatūra ir grąžintų demokratinę
vra didelė nelaimė net to- tvarką, 
kiai didelei valstybei, kaip Tačiau įdomus yra reiški- 

: Vokietija, o jau tokiai ma- nys, kad Hitlerio agentai

lapus, padaro namelius, ku
riuose laiko tuos vabalėlius. 
Artinantis žiemai, tie vaba
lėliai sueina į didžiuosius 
namus — į skruzdėlyną, o

jos Kaimų moKVKiose. vii ui 
desnėje Lietuvos dalyje vei
kė tik slaptos lietuviškos 
mokyklos. Tik revoliucija 
atnešė viltį, kad visoje Lie
tuvoje bus iškovota laisva 
lietuviška mokykla.

1905 metų vasarą Ma- 
riampolėie įvyko slaptas lie
tuvių mokytojų būrelio susi
rinkimas. Tame susirinki
me buvo nutarta artimiau-ten skruzdėlės juos maitina . . . „

ir prižiūri. Iš to draugavimo sl.u ^aiku \ įlniuje sušauktivos užsukau pas Maušą ko-(
kią porciją išsigert. Radau žiukei, ' kaip Austrija, yra Austrijoj yra gaudomi, gru-!vabalėliai turi naudos, 
tenai savo Susiedą Ciprijo-'stačiai pražūtis. Pražūtis darni kalėjiman, o socialde-'skruzdėlės apgina juos nuo žinvima 
ną Pilvūzą silkės vuodegą netik dėl to, kad lieka ver- mokratams nesenai buvo j priešų, iščiulpia saldų skys- 
graužiant. {gaiš, bet ir dėl to, kad fašiz- paskelbta amnestija. Iš te j timą, kuris sulipintų vaba-

—Man tas neįdomu, tėve. mas. kaip smurto ir prievar- Ivg ir išrodo, kad Austrijos {lėlių kojas ir jie negalėtų 
—Veidiminut, Maike. Iš- tos tvarka, neišvengiamu diktatūra pradeda minkštėt. {vaikščioti, turėtų žūti.

klausyk visą istoriją, o tada Į>udu veda j konfliktą su Tačiau ieieu ii nutartu! . TaiP pat pastebima, kad 
sakvk

sa istorija._____  _____ _ .. ______
ar idomu. ar ne. Tai-' kaimynais. Fašistinė Italija grjžti j demokratiją tai taŠ! skruzdyne dar »'vena va

gi aš ir prisėdau prie jo. Sa-J’ąu įsivėlė kruvinon avan- da nereikštų, kad jį jau su_ balai, kurie nuo senovės lin- 
.. . . kau, subečvkim, katras išįtiuron, o Vokietija niosiasi. žmeniškėjo.* Tai tik reikštu,

—Olrait, Maike, as jau mudviejų daugiau silkių su- Jeigu Vokietija tikisi karą kad Austrijos kunigai nori 
nesisnrecysiu su tavim. valgysim ir alaus išgersim.'laimėti, tai Austrija tikėtis_gelbėt savo kailį, nes jie jau

—Na, tai kuo gi as galė- Orait, jis sako, bečvkim. negali, nes ji dabar ma-;pamatė kad 
ižiitė ir šilima. Karas reikštu . „i... :Vo

dant visuomenės mokslo į- 
staigoms, valsčių savivaldy
bėms ir mokytojams. Siek
damas visos Lietuvos politi
nės laisvės, susivienijimas 
reikalavo niekinti valdžios 
švietimo politiką, protestuo
ti prieš rusų valdžios dar
bus, visomis kitomis prie
monėmis siekti Lietuvos lai
svės.

Tais pačiais metais, tuo
jau po Didžiojo Vilniaus 
seimo, įvyko antras moky
tojų susivienijimo suvažia
vimas, kuris priėmė dar 
smarkesnius nutarimus. Re
voliucinis bruzdėjimas jau 
siautė visoje Lietuvoje.

Žmonės vietose organiza
vo savivaldybes, vijo iš mo
kyklų rusus mokytojus ir 
reikalavo lietuvių mokyto
jų. Kadangi ligi to laiko lie
tuviams mokytojams sava
me krašte buvo draudžiama 
mokytojauti, tai dauguma 
jų mokytojavo Lenkijoje 
arba Rusijoje. Antrasis su
sivienijimo suvažiavimas 
dėl to priėmė nutarimą, ku
riuo svetimuose kraštuose 
esantieji lietuviai mokyto
jai buvo raginami grįžti 
Lietuvon ir čia dirbti. Atsi
šaukime į mokytojus sako
ma. kad Vilniaus general
gubernatorius, išgąsdintas 
revoliucijos, sutikęs leisti 
lietuviams mokytojams mo
kytojauti Lietuvoje ir į visas 
Lietuvos mokyklas dėsto
mąją kalba įvesti lietuvių 
kalbą, šis atsišaukimas pa
rašytas gana jauti iais žo
džiais ir baigiasi tokiu karš
tu posakiu: “Kiekvienas 
draugas, kuriam dar neuž
snūdo supratimas užtrauk
tas prieš tėvus, mokinusius 
juos už paskutinius ar gal 
skolintus pinigus, doriškas 
skolas: neužsnūdo suprati
mas pareigų prieš tautą, ti
kimės, pripažins musų nuta
rimus teisingais ir pasisku
bins į Lietuvą, kuriai tik 
šiandien tepradeda aušti 
laisvės aušra.”

Dar jautresniu atsišauki
mu suvažiavimas kreipėsi į 
Lietuvos valstiečius, ragin
damas juos reikalauti lietu
viškų mokyklų, vyti rusus 

Į mokytojus ir neleisti vaikų į 
"rusiškas mokyklas.

Po šio suvažiavimo visoje 
Lietuvoje kilo banga prieš 
rusų mokyklas
tojus. Daugelis 
tojų, išsigandę, 
skubiai išbėgo, 
davė gerų vaisių. Rusų val
džia leido lietuviams moky
tojams mokytojauti Lietu
voje ir į mokyklas įvedė lie
tuvių kalbą.

Numalšinus 1905 metų 
revoliuciją ir prasidėjus 
žiauriems persekiojimams, 
lietuvių mokytojų susivieni
jimo veikėjai turėjo veikti 
slaptai. Tačiau svarbiausi 
tikslai jau buvo pasiekti— 
Lietuvos mokykla jau buvo 
pakreipta nauja vaga. To
kiame varge ir persekioji
muose gimusi lietuviška mo
kykla dar prieškarir iais lai
kais suvaidino svarbų vaid
menį Lietuvos nepriklauso
mybės atgavime. Tsb.

ne? visų lietuvių mokytojų suva- 
savo organizacijai 

įkurti. Tų pačių metų rude
nį Vilniuje šis suvažiavimas 
buvo sušauktas ir įsteigtas 
taip vadinamasis Lietuvių 
mokytojų susivienijimas. Ši 
pii moji Lietuvos mokytojų 
organizacija buvo ne tiek 
pedagoginė, kiek politinė 

Į ją stodavo 
{ne tik mokytojai, bet ir kitų 
užsiėmimų inteligentai, ku
riems rūpėjo lietuvių tautos 
politikos ir kultūros rei
kalai.

Lietuvių mokvtojų susi
vienijimo tikslai buvo labai 
dideli. Susivienijimas siekė

dėdami tamsiuose urveliuo
se, taip susilpnino akis, kad 
be skruzdėlių priežiūros ne- <
galėtų gyventi. Skruzdėlės 
iuos labai mvli: maitina.“ -- --------- --- --- — ---------- r-

naudotis
jeigu Jieu:.i_ ______ i__niuenv ra u Kas,

pą-

RI ,i leidžia
:iii-čiau tau padėti, tėve?

- —As noriu, kad man pa- kes šveisti: jis vieną, ir aš 
sakytum, kaip išpildyt apli- vieną: jis kitą. ir aš kitą. Aš 
keisiną. sudorojau 33 silkes ir 3 gor-

Turbut aplikaciją- čius alaus išmoviau: o jis
—Nežinau, Maike, kaip devynioliktą silkę bekimš- 
pavgdmti.. Tai yra toks darnas įr antrą gorčių alaus 
penį, ką reikia prirašyti, begerdamas staiga tik atsi- 
p nori prisirasvti prie ,rUg0 kabariokšt po žydo 

stalu. Aš

r u: :nvu; .i..,-..: u<a\ ai
jai galą.

Todėl Austrijoj dabar 
pradėjo stiprėti ta nuomo
nė, kad jos nepriklausomy
bę gali apsaugoti tiktai de
mokratija ir taika. Nes tik 
demokratinė šalis, kuri

tens i
taip sakant, jei Austrija bus 
prijungta prie Vokietijos, 
tai to kailio jie neteks.

{balą taip myli?
ŽU-ijo turi naudos, i

skruzdyno patogumais. 
Kodėl skruzdėlės tą

visais

LAIVO TRAGEDIJOJ 
• VO 21 ŽMOGUS.

patį Iš Buenos Aires praneša

va- 
Mat, jos iš 

Tie vabalai

lakios susaidės.
F—Sakyk, prie

jos, o ne prie “susaidės.
—Maike, tu manęs ne- 

muštravok, ba dalibuk aš 
supyksiu...

—Na, gerai, tėve, o prie 
kokios gi draugijos tu nori 
prisirašyti ?

—Prie farmerių susaidės, 
Maike. Aš girdėjau, kad jų 
susaidė darys kokių ten 
nramatorių balių ar sorkes 
Saubostone, tai ir aš norė
čiau prie jų prisidėti. Gal 
turės keptų vištų. O aš viš
tienos jau senai neragavau. 
Be to. girdėjau, kad bus 
duodami ir praizai už ge
riausi atsižymėjimą; taigi 
gal ir aš ką nors gausiu.

—Taip, tėve, aš irgi gir
dėjau, kad ūkininkai ruošia 
amatorių vakarą ir duos do
vanų geriausia pasižymėju
siems amatoriams. Bet įdo
mu butų žinoti, kuo tu, tėve, 
gali pasižymėti?

—Nevermai, vaike, da tu 
manęs nesubytysi. Nors tu ir 
giriesi su savo mokslu, bet 
subečvkim, tai pamatysi, 
katras iš mudviejų gali dau
giau kiaušinių suvalgyt ir 
alaus išgerti.

—Tuo negalima girtis, 
tėve. Juk veršis gali išgert 
alaus daugiau da ir už tave, 
bet ar kas duos jam užtai 
dovanų?

—Aš žinau, Maike, kad 
tu mano gabumų nepripa- 
žysti. Ale jeigu aš nueisiu 
į farmerių balių, tai tu pa
matysi, kaip iie mane ant 
Sbeičiaus užkels, ba žino, 
kad su manim baikų nėra. 
Atsimenu, kol gyvenau Lie
tuvoje, tai visi bernai manęs 
bijojo. Ot. papasakosiu tau 
kad ir šitokį pripotką. Že
maičių stalvčioj Telšiuose 
buvo sykį zupelni atlaidai 
gavėnioj. Nuėjau ir aš vely
kinę atlikti. Po nabaženst*

ma, kad Paranos upėjsprendžia savo likimą, gali
nugandau. Sakau, vnuo karo avantiūros apsi-.įyirto laivas “Yargas-Go organizaci- kai ateįs policija taį įr man Saugoti. -

,bus šlėktai. Todėl nieko ne-i- —manęs —

Lietuvos švietimo pagrindi- 
?savo kune išdirba tam tik-nio pertvarkvmo, atidarant 
rus kvepalus: tais kvepalais įr sutautinant Vilniaus uni-

bus
laukdamas aš strakt per 
langą ir dui bėgti. Ale bė
gant. prie manės prisikabi
no kažin kokia mergina. 
Prisikabino ir bučiuoja. 
Kad ir spaviednėj buvęs, aš 
apsikabinau ją apie kakla ir, 
sakau, ženykimės. Bet tuo 
tarpu mano akvs atsidarė ir. 
pamačiau, kad ta mergina 
cu barzda. Jes. Maike, tai 
buvo Maušos ožka.

—Na. tai kokią iš to išva
dą darai, tėve?

—O kokios tu išvados no
ri. Maike? Ar gi tas da ne
parodo tau, kad aš galiu 
daug išgerti ir suvalgyti?

—Tokiais dalykais tu 
riau nesigirk, tėve, nes 
kuolai iš tavęs juoksis.

—Maike, man jau ir pyp
kė užgeso gražią istoriją- 
tau bepasakojant, o tu vis 
ne satisfait. Jeigu taip. tai 
eik tu sau, o aš sau.

ge 
ir

- ir 21 žmogus prigėrė.

ap- skruzdėlės kvėpinasi. Todėl 
‘jos ir myli tuos vabarus.

Br. Lukoševičius.

versitetą,
visuotinį
mokyklų

Lietuvoje įvedant 
pradžios mokslą, 
priežiūrą pave-

—Iki pasimatymo, tėve.

NEW YORKE AREŠTUO
TA 100 MOTERŲ.

Pereitos subatos nakti 
New Yorko policija padarė 
abiavą ant nedorybės namų 
ir suėmė 100 moterų. Polici
jos žiniomis, New Yorke 
esą nemažiau kaip 200 iš
tvirkimo lizdų, kurie užlai
ko tarp 1,000 ir 2,000 mote
rų. Tos moterys uždirban
čios, vidutiniškai, po $250 į 
sąvaitę.

PICKWICK b 
komis gaunamas 
pas vietos parda
vėjus, 2 už 25c. 

(tik alus)

TA

PICK WICK ALE
B.c-.l-A rrENRETFFR g |nf 8otfo„ 3REWERS SINCE 1870

t

ir jų moky- 
rusu moky- 
iš Lietuvos 
Šis sąjūdis

SUDEGĖ 300 VIŠČIUKŲ.
Stevo Ingemio farmoje, 

netoli Salemo, Mass., perei 
tą subatą kilo gaisras ir su
degė 300 viščiukų. Ugnis 
kilo iš kerosininio pečiuko, 
kuriuo buvo šildomas višti
ninkas. į

i/f -

GRAIKIJOS PREMJERAS.

Konstantinas Deme'jl. kurį 
i sugryžęs ant sosto karalius pa
skyrė Graikijos ministeriu pir
mininku. f
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Įvairios Žinios.
JAU ŠVELNIAU BAU
DŽIA LIETUVOS ŪKI
NINKUS UŽ SUKILIMĄ.

“Elta” praneša, kad 7 ir 8 
sausio dienomis Raseinių 
apskrity buvo suimta 19 u- 
kininkų už platinimą atsi
šaukimų, kuriais kaimiečiai 
raginami nemokėti mokes
čių tautininkų valdžiai, ne- 
vežti nieko j turgus, nesta
tyti pieno j pienines ir tt.

Iš to jau matome, kad 
bruzdėjimas tarp ūkininkų 
da nėra sustojęs. Bet suim
tuosius tautininkai jau švel
niau baudžia. Šiuos rasei
niškius teisė jau ne kariuo
menės teismas, bet apskri
ties komendantas. Iš 19 su
imtųjų, jis nubaudė 14 ūki
ninkų kalėti tik nuo 4 parų 
iki 3 mėnesių.

Taip pat už ūkininkų kur
stymą nevežti nieko Į turgų 
ir nemokėti mokesčių Tau
ragės apskrities komendan
to sausio 3 d. nutarimu nu
baustas 2 mėnesiais kalėji
mo Stasys Steponaitis.

FRANCUZAS DVARININ
KAS PARDUODA LIE

TUVOS MIŠKUS.

MIRĖ SENIAUSIA RAU
DONDVARIO MOTERIS.

KELEIVIS, SO. BOSTON
“REVOLIUCINIS” STREI 

‘KAS ČILI RESPUBLIKOJ

Penktas Puslapis.

Molotovas Apie Sovietų Ateities Ūkį.
Sausio 7 d. Lietuvoje, su

kakus 105 metų, mirė Na- 
tionių kaimo gyventoja A- 
nelė Makauckienė. Tai bu
vo seniausia moteris visame čius darbininkus diskrtdi 
Raudondvario valsčiuje. tuoti visuomenės akyse, v;.

Čili respublikoj, Pietų A- Sovietų sąjungos centrali- 
merikoj, sustreikavo vai- nio vykdomojo komiteto 

posėdyje anądien kalbėjo 
Molotovas. Savo kalboje jis 
pabrėžė, kad, norint susi
laukti, kad 1936 m. Sovietu

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

džios geležinkelių tarnauto 
jai. Norėdama streikuojan

kalboje Molotovas kalbėjo 
ir pabrėžė reikalą kovoti dėl 
kultūros, ta proga suminė
damas visą eilę ryškių kraš
to kultūrinio pakilimo pa
vyzdžių. Čia Molotovas vpa-

J uodgalviaf, rud
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun- 
čiu į visas dalia 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą

azelis yra Francuzijos pilie
tis ir, kaip svetimšalis, ne
turi teisės Lietuvoje turėti 
nekilnojamo turto. Jau pra
ėjo daugiau kaip 15 metų, 
jet Šuazelis vis nepajėgia 
savo turto—laukų ir miškų 
—likviduoti. Dabar Šuaze- 
is jau guviau savo turtą 
pradeda Lietuvoje likviduo- 
1. Šiomis dienomis šuazelis 
Rygos miško prekybos fir
mai “Šalit” pardavė apie 
500 ha miško už 18,000 sva
rų sterlingų kas lietuviškais 
pinigais sudaro apie 540,- 
000 litų.

Tuo tarpu gi Lietuvos 
kaimiečiai neturi malkų.

landė, unio ir sūnūs belves 
tras gyvena New Haven, 
Conn.

VENGRIJA SUSEKUSI 
“MASKVOS AGENTUS.”

apsaiLinus, ji nepe savo po- >>ant imtis įsspręsti visą ei 
licijai ardyti jį visomis prie- lę rimtų uždavinių. Tų už- 
monėmis. Tuo tarpu strei- davinių tarpe yra elektrifi- 
kierių reikalavimai yra vi- kacijos išplėtimas, kurios 
sai paprasti ir nedideli. Jie yra reikalingas krašto ūkis 
reikalauja geresnio atlygi- ir kultūros augimas, neati- 
nimo už darbą, priėmimo (lėtinas išnaudojimas kraš-Budapešto policija pa- . . . , , . . ................. .

skelbė, kad pereitą sąvaitę atgal Į darbą ketui įų pasan- to gėrybių, miškų pramones 
ji susekusi komunistu “są- tl^ darbininkų ir pašalinimo padėties pagerinimas ir 
moks’a” "nuversti dabartine geležinkelių direktoriaus maisto gamybos išplėtimas,mokslą” nuversti dabartinę T T . ,

“są- Juano Lagarrigue o.Vengrijos valdžią. Tą 
mokslą” organizavę “Mas
kvos agentai,” kurie turį 
daug pinigų savo propagan
dai.

pradedant gaminti maisto 
produktus Įvairesnių ir ge
resnių rūšių. Esą, ypatingai 
sunkius uždavinius reikėsią 
išspręsti lengvomis pramo-

pakilo mokyklųsmarkiai 
statyba.

Paskui Molotovas pabrė 
žė, kad Įvairus Sovietų są
jungos organai darytų ati 
tinkamu 
Sovietų

GEO.
BENDORAITIS 

Waterbury, Conn. 
*20 Wil«on St..

SVARBI NAUJIENA DĖL 
TŲ, KURIE SERGA IR 

NORI PASVEIKTI.
Jeigu diegliai kankina po krutinę, 

šonuose, skausmas galvos, nieko ne- 
laukdami gaukit. Kazellio SPlįCIAL pastangų pakelti herbs k. a. Tik ką naujai iš-

i n n o-ne Hjirhinin- rastos- T°j* gyduolė gerai vei- sąjungos aaroinin kįa Suvalnina kad ir kiečiausius vi-

VOKIETIJOJE NEBEGA
LIMA GAUTI KIAUŠINIU

Sviesto trukumas Vokie
tijoje taip padidėjo, kad 
nacionalsocialistiškoji vy
riausybė buvo priversta šio 
svarbaus maisto produkto 
Įsivežti daugiau iš užsienių. 
To padidinto Įvežimo dėka, 
didelė sviesto krizė šiek 
tiek sušvelnėjusi.

Tačiau dabar visiškai pri
truko kiaušinių. Vos ne vos 
galima gauti 3—4 kiauši
nius per sąvaitę, neatsižvel
giant i šeimos narių skai
čių. Sumažėjus sviesto lau
kiančiųjų eilėms, padidėjo 
eilės laukiančiųjų' kiauši
nių. Matyti, sviesto Įveži 
mas iš užsienių yra padi 
dintas kiaušinių Įvežimo są 
skaita.

ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ 
LIETUVOJE.

Sausio mėnesio 6 d. Bety
galos vai., Gedvilų kaime 
buvo A. Babono vestuvės. Į 
vestuves pakvietė ir eigulĮ 
Pr. Brazauską. Nežinia dėl 
kokios priežasties kilo peš
tynės. Eigulis Brazauskas 
su kitais iššoko pro langus 
ir nubėgo pas kaimyną. Bet 
paskui sumanė eiti pažiūrė
ti, kas nukentėjo. Kai atėjo 
netoli triobos, iššoko Pranas 
Grimas su kirviu ir smogė 
Brazauskui i galvą. Kaip tas 
pergriuvo, tai sudaužė visą 
sralvą ir kojomis trempė. 
Taip sudaužytas Brazaus
kas išgulėjo visą nakti be 
pagalbos. Tiktai auštant jj 
Įvilko i triobą ir davė žinią 
tėvams. Pažymėtina, kad 
tarp visų vestuvninkų neat
sirado nei vieno žmogaus, 
kuris suteiktų greitą pagel
bą. Nuvežtas i Raseinių li
goninę, sausio 9 d. Brazaus
kas mirė.

LIETUVIŠKI

REKORDAI

VIENAS 
3 REKORDAI UŽ $1.00

OV JZ 4 I PAKELIS ADATŲ SU Lfl KOžNU REKORDU.

KALNAS SLENKA I 
MIESTĄ.

Visai arti Gapo miesto, 
pietų rytų Francuzijoj, pra 
dėjo slinkti kaip vieno mi
liono kub. metrų žemės ma
sė. Žemė kiekvieną dieną 
nuslenka 2—3 metrus ir 
slenka minėto miesto kryp 
timi. Ji jau visiškai užgrio 
vė vieną kanalą. Žemei slen
kant, susidarė didelis eže
ras, kurio vanduo gresia už
lieti miestą. Į pietus nuo 
Grenoblio pradėjo slinkti 
visa kalva, kuri išstūmė iš 
vagos vieną upę. Dėl to že
mės slinkimo vienas Raima; 
liko visiškai atskirtas nuo 
susisiekimo.

VILNIAUS STORASTI- 
JOS ĮSAKYMAS LIETU

VIŲ SPAUDAI.
Sausio 13 d. Vilniaus mie

sto storastijos buvo pa
kviesti “Vilniaus Rytojaus,” 
“Vilniaus Aušros.” “Vil
niaus žodžio” ir “Gedimino 
Pilies” laikraščių redakto
riai ir jų atstovai, kuriems 
pareikšta, kad nuo šiol Vil
niaus lietuvių spaudoje ne
būtų vartojami žodžiai: 
“Nepriklausomoji Lietuva” 
ir “Vilniaus kraštas.” Kartu 
buvo pareikšta, kad už šių 
žodžių vartojimą laikraš
čiai busią konfiskuojami.

OŽKŲ KRAUJĄ PERPI 
LA ŽMONĖMS.

“Elta” praneša, kad pas
kutiniu metu Maskvos, Le
ningrado, Rostovo prie Do
no ir Dniepropetrovsko, Uk
rainoje, hematologijos ir 
kraujo transfuzijos institu 
tuose buvo pradėta gydyti 
visa eilė ligų, perpilant gy
vulių kraują žmonėms.

Maskvos institute ožko; 
kraujas perpilamas sergan
tiems skilvio opa, sąnarių 
reumatizmu ir chroniška 
anemija.

Kraujas ligoniams perpi
lamas kas penktą dieną 
pradedant nuo 3 kub. centi
metrų ir baigiant 9 kub. cen- 
timeti-ų. Tokios k’aujo tran- 
sfusijos duoda aiškiai tei
giamų vaisių, padėdamos 
atsirasti daugiau kraujo or
ganizme ir padidindamos 
ligonies organizmo atspa
rumą.

MAŽINA DARBUS.
Ohio valstijoj WPA ad

ministracija gavo žinią, 
kad vasario mėnesy bus su
mažinta $46,000 viešiems 
darbams. O kur vargšai dė
sis? Turės vėl eiti pašalpos 
prašyti.

KAIZERIS DŽIAUGIASI,
KAD JI ATSIMENA.

Buvęs Vokietijos kaizeris, 
kuris dabar gyvena Olandi
joj kaip tremtinys, pereitą 
nedėldienį paskelbė vieti
niame savaitrašty savo ačiū 
pasaulio spaudai, kad jo da 
neužmiršo ir paminėjo jo 
77-tą gimtadieni. .
JIS NUGALĖJO ALECHINĄ.

čia matome D-rą Maxą Eu- 
wę. kuris nesenai laimėjo pasau
lini šachmatų čempiionatą Am
sterdamo turnamente. Jis pa
veržė tą titulą iš ruso Aleksan
dro Alechino. kuris buvo pagar
sėjęs kaip pasaulinis šachmatų 
čempijona«.

kų kulturinj ir techninį Iv- durius. Reguliuoja ir taiso vidurius, 
gj, kuo savaime butų pakėl-
tas ir visos Sovietų sąjungos do galvos skaudėjimą ir galvos svai-
knltiirin<nima< Tam reika- Kituą. Reguliuoja šlapumą, gelbsti Kultuiįngumas. iam ieiKa gerai ddl inkst(J ligų ir str5nų skau. 
lui, kaip Molotovas pabrė- ; dėjimo. Padaryta iš daržovių ir žolių,
Žė nirmoip Pllėie turėtu nePr*lyKinsntai geresnė už visas ki- ze, pumoje eueje tuieių tas arbatas jį padarys ukį darbą(

Srities kokio joki kita gyduolė iki šiol nepa
tarė. Garantija: pinigus sugrąžinsi- 
I me, jeigu jums nepagelbės. Be to, ji 

----------------------- • labai pigiai kainuoja, tiktai 25c. užNAUJOS ORO LINIJOS ! Pakel»- Penki pakeliai už 1 dolerį, ar- 1MAUJU3 L1111JUO u J2 pakelių už du doleriu. Pakeliai

WORCESTERY SULAI
KYTAS JAUNAS BAN

DITAS.
Vasario 8 d. Worcesterio nės produkcijos srityje. Tą!

produkciją norima pakelti 
visais 29 nuošimčiais.

Toliau Molotovas pašte- “Tasso" žiniomis, 
bėjo, kad 1936 m. Sovietų metais Sovietų sąjungoje

policija sulaikė Stasį Buy- 
nowski (gali but lenkas) 22 
metų amžiaus. Kiek laiko 
atgal Buynouskis užpuolė

tarnauti kiekvienos 
vietos pajėgos.

RUSIJOJ. vidutiniško didumo. Už 25c. galit pa
sidaryt geriausių gyduolių dvi kvor- SiaiS tas ir daugiau. Taipgi turiu labai ge
rų vaistų nuo Reumatizme, Neura!-

ir atėmė iš Michaelio Zeipe- sąjungos tautinio ūkio pla- bus Įkurta 5,500 kilometrųT'r° pašt'TvisuTt KanaiU-pasiunčia, 
no du maišiuku smulkių pi- no igvvendvme žvmų vaid-inauju aviacijos linijų. Svar- 5 paklius už $1.25 Pinigus ma- 
nigų, Kunuos jis neseki iš men} turi suvaidinti ir su-;blausia linija, einanti tarp kitę taip:

KAZELLS BOTANICAL CO.. 
Botanic Druggist*

26 W. BROADVVAY.

kuriuos
banko. Jis sulaikytas po 
$10,000 kaucijos iki grand 

jury tardymo.

APSIVEDIMAI.

vaidins stachanoviečių ju-1 Maskvos, Sverdlovsko ir 
dėjimas. Alma-Atos, bus 3,000 kilo-

Ypatingai smulkiai savo metru ilgio. SOUTH BOSTON, MASS.

Už supakavimą nieku nerokuojame. 
Persiuntimo lėšas apmoka pirkėjai.

I KANADĄ Mažiau 6-šių Nesinnčia- 
me ir Persiuntimo Lėšų Neapmokame.
14014—Klausyk mylimoji ir Burdin

gierius praktikuoja, žiūronas 
ir grupė.

14021—Pas motinėlę ir Gaspadinės 
bankietas. Žiūronas ir grupė

14024—Nepamiršk manęs, polka ir 
Per Vilnis, valcas. Instr. trio.

14025—Sėdžiu ir Pas močiutę augau. 
Krasauskienė ir Valteriutė.

14029—Ijnominis ir Užgavėnės. 
Žiūronas ir grupė.

14041—Gėlynas ir Deimantas, polkos. 
Lietuvos kaimo orkestrą.

14042—Užmiršai tėvų kapus ir Laivy
ne. Jonas Butėnas, barit.

3001— 1 Pačios ir. Daktaro -daina.-S. 
Rimkus ir BOdnąo oteori or.

3002— Meilės kanaiaitig • ir 4 rą&iį* 
Pazetskis. jr Budrike £kbrd.

260:18—Josiu Jomante? ir^Teka-Įtpef 
Jonas Butėnas,1..........

26048—Varguolis ir Kad ąi«ą»aąu 
Liuda SipaSjfiųte 'r

26074—A nt kiemelio pėl. ifc-Pėa Malū
nėlį vale. Kariškas benas.

26080—Godeles ir Urėdas maiše.
Kriauciunas ir Vanagaitis.

26085—Tėvynės polka ir Ku-ku vale. 
Tarptautinė orkestrą.

26086—Nauja polka ir Bučkio vale. 
Tarptautiška orkestrą.

26087—Bernuželi nevesk pačios ir Si
biro tremtinis. J. Olšauskas.

2609—Agotėlės vai. ir Linksmas jau
nimėlis polka. Šokių orkestrą.

26092—Ant marių krant. ir Prirodino 
seni žmonės. J. Butėnas.

26095—Levendrelis ir Grybai. Marė 
Strumskienė ir Petraitis duet

26096—Močiutės vai. ir Lietuvaitė pi. 
Armonika ir klarnetas.

26097—Gaspadinė ir Jonas pas Rožę. 
Stasys Pilka.

26098—Alutis ir Žemės rojus ir Bar
borytė. Stasys Pilka.

26099—Amatninkų daina ir Obuolis. 
Petras Petraitis.

26102—Karės laikų ir Didmiesčio 
polkos. J. Sasnauskas.

26106—Ar žinai polka ir Mano tėve
lis vai. Sarpaliaus orkestrą.

26107—Džiaugsmo vai. ir Kraičio pi. 
P. Sarpaliaus orkestrą.

16169—Kur tas šalt. ir Prirodino se- 
nižnionės. M. Petrauskas.

16173—čigonai ir Vakar vakarėlį. 
Budriko radio orkestrą.

16192—Ėjo Mikas ir Trauk, simniški, 
polkos. Dirvelio orkestrą.

16200—Eiva boba pupų kult ir Seni 
duok tabokos. Jonas Butėnas.

16204—Polka “Jovalas" ir 1-2-3-Brr., 
Kupletai. Liet. dramos artist

16239—Dziedukas ir Tykiai, tykiai. 
Vyrų oktetas.

16248—Saulelė raud. ir “Ne.-istum- 
dyk” polka. K. Petrauskas.

16261—Studento sap. ir Svetima pa 
dangė. S. Pauras ir Giraitis.

16263—Vargonininkas ir Atbulinis. 
Vincas Niekus.

16273- Kaukazo vaizd. 1 ir 2 dalis.
Lietuvos viešbučio orkestrą.

16293—Tekėk dukra ir Ar aš ne jau 
na. K. Menkelioniutė.

PINIGUS SIŲSKITE IŠPIRKDAMI 
MONEY ORDERI

JOSF.BUDRIKJnc
3417 S. HALSTED ST.,

CHICAGO, ILL.
DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA MUZI 
KOS. RADIO IR RAKANDŲ KRAU 

TUVĖ CHICAGOJE.
Nedčliomis leidžiama lietuviški pro
gramai iš stotie* W’CFL. Chicago* 
laiku nuo 3 iki 6 vai. vakare. Minėta 
stotis yra galinga ir pasiekia Kino 

I lių nuo Chicago:,, «

Mergina ar našlė, laisvų pažiūrų, 
gero budo, nesenesnė 40 metų, labiau
siai farmerka, arba ir miesto mote
rys, katros mylėtų draugaut su rim
tu vyru, prašau atsišaukti laišku.
Plačiau paaiškinsiu laiškais i9» 

P. Mitchell,
R.F.D. Grassy Hill, Woodbury, Conn.

Pajieškau gyvenimui draugės nuo 
25—33 metų; esu vaikinas nevedęs, 
34 m., darbą turiu gerą, čia lietuvai. 
čių nėra. Merginos, su pirmu laišku 
prašau prisiųst paveikslą, pareikala
vus sugrąžinsiu atgal. Platesnes ži
nias suteiksiu laišku. (8)

J. Eletskama, P. O. Box 14,
Timiskaming. Que., Canada.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų nuo 25 ligi 35 
metų; aš esu 29 metų. 5 pėdų ii co
lių, 170 svarų, mašinistas, turiu gerą 
darbą, algos gaunu $1.00 į valandą, 
nuosavybės turiu $25,000. Geistina 
kad mergina butų laisvų pažiūrų, my
lėtų mokslą, muziką, dainas. Su pir
ai* -laišku malonėk:! prisiųsti ir sa- 

> paveikslą, •plate-ių žinių as su-
iksių per laišką. Mano adresa-:

7 A. Masor (7)
?.-į Oi. Box 1009, OĮvmpia, Wash.

P-ajiesk^UB ivydimtti lietuvaitės 
ąiergir»s^«kurt mylėtų gražų ir gera 
gyvenfmą, taipgi kad butų rimto 
budo. apie 30 metų amžiaus ir kad 
mokėtų apsieiti švarioj publikoj. At
sisaukt prašau sekančiai: (7)

CatH. Libetv
200 York st., Stoughton, Mass.

Reikalingas Pusininkas ar 
Pusininke

ant mažos ūkės, -u maža suma pini
gų. 4 akeriai geros žemės, stuba 8 
kambarių, didelė barnė, prie gero ke
lio, netoli nuo miesto ir ežero. Taip
gi turiu biznį. Esu vienų vienas ir 
negaliu visko apdirbt. Moteris turi 
but teisinga ir pavienė. Laišku duo
siu platesnių informacijų, klauskite.

G. M. KAKTON, (8)
R. D. 3, Richfield Springs, N. Y.

NESVEIKI INKSTAI?
1‘uslė Erzinama? Niicištapinimas

Apsunkintas?
Ki-retic Plyskeiės (Tablets) pa

lengvins tokią skaudžią padėtį, taip
gi strėnų skaudėjimą ir nemigos 
naktis prašalins lengvai, ^augiai ir 
greitai! Kam ilgiau kankintis? Užsi
sakykite dėžutę Ki-retic Tabiets 
šiandien. Nesiųsk:- pinigų. Užmokė
site pastoriui $12’ kuomet pristatys 
vaistus.

KI-RETIC (<>-. I>ept. K.
529 Hudson St.. Neu York. N. Y.

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

knygų už s2.00 vertės.
Dainos-—surinktos. 128 pusl..........35c.
Naujos Eilės ir Pa nos, 96 pusi. 25c. 
Gražių pasakų k ; gėlė. 120 pusl. 25c.
Mokinkiniės Rašyt 64 pusi..........30c.
lytime ir Planet ateities -pėj. 20c. 
Sapnų knygelė. pusi.....................25c.
12 gromatų su kv etkoms ir gra

žiais apskaity: ais .................... 25c.
Spėjimai laimės sa’amona- . . 10c. 

Kas prisius $1 usiųsiu visas minė-
.as knygas. Kurio norė-it gaut bile 
rieną arba kelia- minėtų knygų, ga
lite prisiųst Pastos ženklais. Iš Kana 
ios štampų nepriimu. (-)

I’. MIKALAUSKAS.
248 W. Eourth 'L So. Boston. Mass

Reikalinga Tuojaus

500 Vyrų ir Moterų, kurie pardavi- 
įėtų ir garsintų PALANGOS TRE- 
IŲ DEYYNERIV ir daugelį kitokių 
žyduolių. Garantuojam dideles pa- 
•ekmes agentams. Rašykite tuojaus.

DEKEN’S O1NTMENT CO..
P, O. Box 352. 

HAKliOF.D, CONN.

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

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

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakoji
mais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys 
jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimes 
naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” 
atsakys jums net Į tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gy- 
dytoįo klaupti.. Beveik j<ieį vie nas lyties klausimas jame nušviestas, beveik 
kiektfieaias ‘%efoetas” išaiškintas.

Štai tik kpliątas tų plausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
Ifą re&kiaAneiife ir & kur ji parei- nariunda in nurodymus. kaiD tai na

ta*
Karp atšžrbhn ir ką
Ką reiškia “pirmosios nakties teisė,” kuria seniau naudojosi kunigai ir dvarponiai?
Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta jaunosios šiėbė? Jaunosios švdras? Ryžiu barstymas jauniems ant galvų? ‘Medaus Mėnuo?”
Kas reikia jaunai merginai žinoti prieš ištekėjimą kad nepadaryti klaidos?
Kokio amžiaus geriausia tekėti ir vesti?
Kas reikia žinoti pirmą naktį? šito nepasako jauniems nei tėvai, nei bažnyčia, nei mokykla. O klausimas labai svarbus, nes nuo jo priklauso gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką visi slepia, tą atvirai pasako “Teisingas Patarėjas.”
Arba Gimdymo Kontrolės Klausimas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai o- piausis kiekvienos šeimynos klausimas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia patiekia įdomių informacijų.
Ar galima nustatyt busimo kūdikio lytis iš kalno? D-ras Reeder sako. kad galima, ir “Teisingas Patarėjas”

Skia bučkis?

paduoda jo nurodymus, kaip tai padaroma.Kodėl tūlos moterys neturi vaikų, kad ir labai nori? “Teisingas Patarėjas” ir šitą klausimą atsako.Kokius vyrus moterys myli? Kokias moteris myli vyrai? Arba kokios moterys neprivalo tekėti? “Teisingas Patarėjas” pasakys jums viską.Eugenika arba mokslas apie stere- lizaciją ir žmonių veislės pagerinimą.Kas reikia žinoti, kad vaikai butų sveiki ir gražus? Kaip turi užsilaikyti nėščia moteris? Kaip reikia auginti kūdikį?Moteries anatomija ir fiziologija.Kodėl kunigams turėtų but uždrausta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?Onanizmas arba savęs naudojimas. Ar tiesa, kad kiekvienas jaunas vyras užsiima tuo papročiu? Ar tiesa, kad merginos ir moterys užsiima tuo daugiau negu vyrai? Ar tiesa, kad kiekvieną onanistą galima pažinti pažiurėjus jam į veidą? Ar kenkia tas paprotys sveikatai?J visus šiuos klausimus “Teisingas Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko neslėpdamas.Knyga graži. 22.3 puslapių, stipriais audimo apdarais, aukso raidėmis papuoštais.
Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip pra

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

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, Kaip 
Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o ‘ Ci
vilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evoliucija,” L. H. Morgano ‘ Se
novės Draugija,” Cloddo “Pirmykščio Žmogaus Istorija,” Prof. Augusto Fo- 
relio “Lytiškas Klausimas,” Lilianos Eichner “žmonijos Papročiai,” D-ro G; tęs 
“Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Supirkti visas šitas knygas ir perskakyti 
reikėtų daug pinigo ir laiko. Bet “Teisingas Patarėjas” paduoda jas sutrai koj 
ir kaštuoja tik $2. Knyga gražiai apdaryta, viršeliai papuošti aukso raidei.iis. 
Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose.

Užsiftakykit “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
253 Broadvvay, South Boston. Mass.
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ĮSPŪDŽIAI IŠ ANGLIAKASIŲ KON- Korespondencijos. 
VENCUOS WASHINGTONE. 1

Konvencija pasmerkė Hearsto laikraščius, Hitlerio re
žimą, fašizmą ir karą. Pasižadėjo remti Rooseveltą ir 
grūmoja Vyriausiam Tribunolui generaliniu streiku.

Praeity angliakasių unija.ti Roosevelto kandidatūrų,
(U. M. W. of A.) tarptauti- 
res savo konvencijas laikv-
< avo Indianapolio mieste. 
I idianos valstijoj. Bet per 
1 eliatą pastarųjų metų ang- 
1 akasiai renkasi jau šalies 
sostinėj, Washingtone.

Tai turbut yra daroma
< ėl tos priežasties, kad Wa- 
ehingtone laikant suvažia
vimus daugiau yra atkrei- 
I iama netik valdžios, bet ir 
} ublikos dėmesio Į anglia- 
l asru reikalavimus.

Angliakasių konvencijoj 
geriausia atsispindi anglia- 
3 ašių organizacijos stipru- 
į jų būklė ir abelna ang- 
1 es kasyklų padėtis.

Netolimoj praeity anglia- 
] ašių konvencijose pasi- 
leiksdavo vidujinė kova dėl 
\ adovybės, ir toji kova kon
vencijose nesibaigd a v o. 
Dažnai persimesdavo j ang- 
1 ų kasyklas, Įvykdavo ski- 
1 mai, nauju unijų organi
zavimas ir kiti nepageidau
jami dalykai. Iš to geriau
siai mokėdavo naudotis ka
syklų savininkai.

Šių metų tarptautinėj ang
liakasių konvencijoj, kuri 
susirinko šiomis dienomis 
Koncistucijos Auditorijoj, 
'’Vashingtone, mes matome 
visai kitoki regini, negu se
iliau.

Šioje konvencijoje daly
vauja 1,700 delegatų, kurie 
jtstovauja apie pusę milio
no organizuotų angliaka
sių, savytarpės kovos jau 
nesimato. Konvencija pasi
žymėjo ypatingai radikališ- 
I<ais nutarimais įr rezoliuci
jomis, nors gal nevisi tari
mai ir rezoliucijos yra nuo
saikios. Ypač griežtai kon
vencija pasisakė prieš Ame
rikos Darbo Federaciją dėl 
industrijinių unijų organi
zavimo.

Žymiausios kalbos ang
liakasių konvencijoj buvo 
pasakytos angliakasių uni- 
. 06 prezidento Le wiso, 
Pennsvlvanijos gubemato- 
i iaus Earle ir Amerikos 
Darbo Federacijos prezi
dento Greeno.

Levvis savo kalboj dru-
< iai atakavo prezidento 
Roosevelto “naujosios da
lybos” priešus, ypatingai
< aug kliuvo Al. Smithui, Du 
Pontams ir kitiems pinigų 
i įaišams.

Tuojaus po Levviso kal
ios konvencija su didžiau- 
tiu entuziazmu priėmė re
zoliuciją, kuria organizuoti 
i ngliakasiai pasižada remti 
prezidento Roosevelto kan-
< idaturą netik savo balsais, 
l et ir doleriais.

Reiškia, konvencija išme- 
t ė įsigyvenusią “neparty- 
'umo” tradiciją Į sąšlavy-

Pennsylvanijos valstijos 
f ubematorius Earlie savo 
I alboj taipgi nepasigailėjo 
1 ipirų Amerikos plutokra- 
tams. Jis pasigyrė, kad jo 
valstija stengiasi pravesti 
naudingus angliakasiams į- 
s ta tymus.

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidento Greeno

angliakasių delegatų ir vir 
šininkų moterys, kartu su 
savo vyrais dalyvaują kon
vencijoj, gavo pakvietimą 
iš Baltojo Namo nuo prezi
dento Roosevelto žmonos 
atsilankyti i Baltaji Namą.

Yra spėjama, kad tuo bu
du buvo išreikšta angliaka
siams padėka už jų pasiža
dėjimą remti Rooseveltą 
irezidento rinkimuose.

Angliakasių konvencijos 
.arimuose matome, kad or
ganizuoti angliakasiai gra
mą generaliniu streiku, jei 
ukščiausis teismas pripa- 
intų Guffey bilių “nekons- 
.tuciniu.” Be to, vienbal- 
:ai pasisakoma už paliuo- 
avimą Mooney ir Bilingso. 

?asisa koma vienbalsiai 
•ries Dyer bilių, kuriuo siū

loma deportuoti iš šios ša
lies 6,000,000 svetimgimių 
darbininkų.

Pasmerkia m a Hearsto 
aikraščiai dėl atžagareiviš- 

!:os ir šovinistinės propa
gandos skleidimo. Pasmer
kiama karas ii- fašizmas. 
Pasmerkiama Hitlerio reži
mas.

Praeity panašus tarimai 
angliakasių konvencijoj ne
būtų buvę priimti.

Šiandien angliakasių uni 
jos vadai ir konvencijos de
legatai yra daug pakairėję.

Vargiai ir komunistai tu- 
: ės ką pasakyti prieš anglia
kasių unijos vadus, ypatin
gai prieš Lewisą, kurį sė
dau jie taip akėdavo per 
savo spauda įr prakalbose.

S. Bakanas.

DETROIT, MICH. 
Darbai sumažėjo.

Darbai pas mus pradėjo 
eit visai silpnai. Visos auto
mobilių dirbtuvės atleidžia 
darbininkus. Taigi patariu 
lietuviams iš kitur neva
žiuoti čionai darbo jieškoti, 
nes apsigausite.

Detroite tenka susitikti 
daug mechanikų, kurie bu
vo nuvažiavę Rusijon, o da
bar sugryžo. Pirma jie pei- 

1 kė visas šalis, o tik vieną 
Rusiją gyrė. Dabar jau ki
taip kalba. Sako, beveik 
viską valdo žydeliai. Šnipų 
visur esą pilna, daugiau ne
gu kitose šalyse. Ir gailisi 
žmonės, kad važiavo tenai. 
Mat, patikėjo komunistų 
laikraščiams, kurie labai gi
ria Rusijos gyvenimą. Dau
gelis jų turėjo čia jau ir sa
vo namelius nusipirkę, bet 
išpardavė viską už pusdykį, 
išardė visą gyvenimą ir iš
važiavo. b tenai turėjo ir 
savo Įrankius išparduoti. 
Dabar reikia pradėti gyve
nimą iš naujo, o tai sunkus 
darbas. K. Š.

Loiikoi Maikiui Su 
Tėvu.

Niekados nereikia vieryt. ka žmonės šneka. Paprastai yra kalbama, kad senas žmogus turi prastą uoslę. Tas neteisybė. Aš per metus mainiau savo gyvenimo vietą tris kartus, bet Maikio Tėvas vis mane suranda. Kaip tik ateina pėtnyčia. tai senis jau ir barškina su savo turkiška šoble apie mano duris. Jo generoliška blogarodija visgi neblo gai parodo.O dabar noriu aprašyti savo reikalus. Mes čia gyvenam trys vyrai krūvoj. Aš skaitau “Keleivį,” o anie du—“Vilnį.” Aš giriu savo. o jie savo. ir šitam : porui nėra galo. Taigi nutarėm prisiųsti Maikio Tėvui $2.00 ant tikieto. tegul jis pagauna koki nors treiną ir atvažiuoja pas mus tolką padaryt. O Maikiui įdedu kvoteri, kad prisiųstų man Kalendorių. O dabar gud bai. — Juozas Servą. Saginaw. Mich.
čia prisiunčiu Maikiui kelis centus ant knygų, kad galėtų da geriau senį kritikuoti. O tu.

Humoristika
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j GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

Žodvna« lietuviškai angliškos ir ang-1 Lietuvon Respublikos Merija ir tern- 
iiškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A Upis.—Šitas veikalas parodo, kaip

Lalis. Aki dalį« vienoje knygoje. ' nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
Psl. 1274. Giažųs tvirti apdarai SIC00 spėkos vedė kovą su f»ro valdžia, ir 

, kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val- 
I Lengva® Budas išmokti Angliškai.— džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo- 

Rankius reikalingiausių žodžių jr f iiueija paėmė viršų, kuip Lietuva ii- 
pasikalbėjimu ši knyga sutaisyta taip kog paliuosuota iš caro valdžios įr 
lengvai ir suprantomai, kad kiekvie- kaip jį buvo apskelbia respublika 
nas geli greitai išmokt kalbėt ar.gliš- Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, parodo dabartinės Lietuvos rubežiua 
bet čie'i sakiniai, pasikalbėjimai dar- jr kaja šalis yra padalyta į apskri- 
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu- čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa- 

i ėjus krautuvės), pas daktarą. pas bar- rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
zdaskutį, pas kriaučių ir t Su fone- ir kaip ji išrodo. Čia telpa viai svar- 
tišku ištann.u ir g-amatika. Antra beani dokumentai: Steigiamojo Sei- 
nadid nta ir pagerinta laida. Sutaisė “ • -
St. Michelsonas. Pusi. 35............S5c.

mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina . — SLOT 

$1.6t

LOWELL, MASS.
Ukėsų Kliubas mokės po

$100 pomirtinės savo 
nariams.

D. L. K. Vytaute Ukėsų 
Kliubas turėjo susirinkimą 
1 vasario ir nutarė Įvesti ap- 
draudos skyrių, iš kurio bus 
mokama įnirusiems nariams 
ŠI00 pomirtinės. Be to, bu
vo pataisyta konstitucija 
taip, kad dabar nauji nariai 
nuo 21 iki 25 metų amžiaus 
bus priimami Į Kliubą be į- 
stojimo mokesnio, tik užsi
mokant 25 centus mėnesinę 
duoklę. Nuo 25 iki 45 metų 
amžiaus turės but mokama
£9 Bfl ir*crvt_zj:xxtv liįvnvciuv it

25 centų monesinę duoklę. 
Nuo 45 iki 50 metų amžiaus 
Įstojimo mokesnis bus $5.00 
ir taip pat 25 centų mėnesi
nė duoklė.

Senesni nariai, kurių mė
nesinės duoklės yra užvilk
tos, galės grįžti atgal Į Kliu
bą palengvintu atlyginimu.

“Kel.” Reporteris.

CHICAGO, ILL.
Apiplėšė Kazio Dankevi

čiaus bučernę.
Kazio Dankevičiaus mė

sos krautuvę, kuri randasi 
prie 1125 West 31 gatvės, 
vieną vakarą užpuolė ban 
elitai. Krautuvėj buvo kelia
tas pirkėjų, tačiau plėšikai 
to nežiūrėjo atkišę revolve
rius pradėjo reikalauti, kad 
Dankevičius atiduotų visus 
pinigus. Nors plėšikus gali
ma buvo suimti, bet, matyt, 
niekas nedrįso stoti su jais 
kovon, bijodamiesi, kad ne
šautų.

Dankevičius pradėjo tei
sintis, kad pinigų neturįs. 
Tuomet plėšikai atlupo jo 
kasą ir išėmė visus pinigus, 
kiek ju tenai rado. Savinin
kas sako, kad tenai buvo a- 
pie 10 dolerių. Susižierę 
tuos pinigus Į savo kišenių,seni. negausi nieko, nes nevertas. Jau kaip aš tave pažįstu J plėšikai pabėgo. Jų buvo nuo 1905 metų. tu da nesi nieko į tik du, ir abudu nekažin ko- gera nuveikęs ir nieko neišmo-,kie vyrukai.

Stokjardų Kavalierius.kęs. Užsikabinęs senovišką šoblę ant peties ir džiogą snapso ant kaklo, eini vis Maikį kriti- kuot, bet kai Maikis pastato tau 
laiba konvencijoj sukėlė;kokį klausimą, tai tu atsakyt negali ir tuoj randi priežastį:f aug triukšmo. Nors Gree- 
ras savo kalboj graudeno 
angliakasius, kam jie grąsi- 
ra atsimesti nuo Federaci
jas, ir karstai kvietė laiky- 
t s vienybės, primindamas, 
kad Amerikos Darbo Fede- 
ncija yra daug padėjus 
jiems moraliai ir materia
liai streikų laikais, ir kad 
tokia pagalba gali but rei
kalinga ateity, tačiau Gree
no kalba buvo tik balsas ty
ruose. Ji nepadarė jokio įs
pūdžio.

Už poros dienų po to, kai 
konvencija pasižadėjo rem

tai pypkė tau užgeso, tai pilvą suskaudo, palieki diskusijas ir bėgi į saliuną išsigerti arba pas zakristijoną ant rodos.—A. Černius. Auburn. Mass.
Siunčiu Maikio tėvui 3 kana- deiskus rublius ir patariu nusipirkti naujus batus, ba pas mus labai daug sniego. Antra, vaikščiot vyčių generolui su tokiais batais, tai visai tautai negražu. O dabar linkiu Maikiui ir visam “Keleivio” štabui. Viso labo. — 

A. Cepdiauskas, Calgary, Altą., Canada.

CLEVELAND, OHIO.
Helen Puolesh sirgo jau 

per ilgoką laiką ir daugelis 
daktarų nuo pagelbos atsi
sakė. Taigi dabar ji prarijo 
18 nuodingų pilsų, norėda
ma mirti. Bet buvo nuga
benta Į miesto ligoninę ir 
manoma, kad galės pa
sveikti.

Tarpe miesto tarybos na
rių iškilo baisus vaidai dėl 
negalėjimo pasidalinti pir
mininko vieta. Vieni nori 
savo draugą Įstatyti, o kiti 
nori savo, ir jokiu budu ne
prieina prie tvarkos, šiomis 
dienomis tas ginčas atsidū
rė teisme. Jonas Jaras.

BEVARDIS APIE POLITIKĄ 
IR l K|.

(Gaida, kaip "Tu Lietuva, tu mano...”)
Buvo laikas, buvo ėėsas. kai bekonai augo.O dabar sulysę* kuinas Vaikšto paliai kaugę.
Buvo laikas, kai lapenas 
"Maiste” viešpatavo,O dabar tos gražios dienos Kažkur nuliūliavo...
O dabar tas Talat-Kelpša Šypsos ir dainuoja: “Padarysim gerą bizni Su tais keturkojais...”
Darbininkas ranka moja: "Koks pasaulis margas... Mainos ponai, kinta česai— Man vistiek gi vargas...”

Etnologija artu, istorija apie žemės 
tautas Pagal Dr. H. Hsberlandų, 

parašė Šernas Su paveikslėliais. Ap-
! rašo apie visas musų pasaulio žmonių į* . . ,, ,
• tautas, veisles arba rases Yra didelei Drc'cls »u<Jekl° aPdarais 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi- Ar BttVO Vb«»ti«a> Tranas?—Kaip 

KODU. MOTERYS KERPASI S,' S£& SSSSL*PLAUKUS?
Klausimas: Kodėl musu lai kais moterys plaukus ?Atsakymas: plaukai joms

........................... .. .. .. . , na išsimėtę po visą žemės kamuolį?
Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny- j;s galėjo tuos g>vui>us prastoj

kvuv, uiuom «x.- x. t«lpa daugybe naujų, laoai gm- arkoj 8.Jtaipinti» Iš kur ėmėsi
ir juokingų monologų ir deklama- ^;ek vandens, kad visą žemę aosem- pradejo kirptis :CIJU. Viaok-os temos: darnininitisKOS, t ? Kur las van(iu<> yra? Kaip

revoliucionieriškos, tautiškos, humo- -7 ---- »------ — ■---- 5
.1 ristiškos ir laisvamaniškos. VisosSenovės laikais ‘ skambios, visos geros. Tieka viso- buvo nukerpami kieTOs apvaikščiojimams, baliams,

. koncertams ir tt. Antra pagerintaį už bausmę, kuomet jos nusidė-_ laida. So. Boston, lf 14 m. ...... 26c.;davo šeštam Dievo prisakymui.j Rymas. Rorr.anas. Ta kryjra yra ver8. Jos prie to taip priprato, kad ta j visas kalbus, todėl kad yra gra- dabar jau ir pačios nusikerpa.

KAIP PADARYTI IS KARVĖS AUTOMOBILĮ.

riša svarbu

GERIAU BŪTI MIL1ONIE-
RIUMI.

iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, j kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas.’yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas kn- 

žiaTaprašr^pfe Rv’ną.. LiėtuviškM niev argumentas griuvi. Mokslas iz 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- nuo praduos iki galo. Kai-
cago, IH 1909, pusi. 432. Drūtai 03 .................................•.................. 25c
apdaryta ........................................ $2 50 Reikia Žmogui Gert ir faigyt?
lakviaiešia. Parašė N Guscv Puiki -Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

naudinga knyga, aprašyta katalikų nemokša. Bet delko gi nonsi? De ko 
žnvėios siautimas ir pradžia refor- 1 £»rio žmogus supsta. Ir aelkc 

\ncras maistas duoda daugiau spėkųbažnyčios siautimas ir pradžia
mos. Su daugeliu puikių paveikslų. .. _ , .

{ 215 pusi. Pocitros apdaruose. .. įl.00 k’^s <naziau ; Dell:o įmogm reikia 
eukrawf>. druskos ir kitų parastu da- 

* Gamtos Istorija. Pagai P. Bert vertė lykų ? Kodėl jam reikia riebalu? gi- 
j Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeiiu tw»? klausinius suprasi tikta: iš šios
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak- knygutės. Parašė D-ra3 G-mus
menų ir tt.; trumpa:, aišlriai ir supran- Kaina................................................. 15c
tomai išaiškina gamtos istoriją. Chi- .. . „ .
eago. Iii. laVJ. pusi Gražiau- Celibatas.— Išaiškinto kum
se audimo apdaruose......................$1.5b . bepatystės istorija, pasekmes ir

jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu- 
Materiališkas I stori jo« Supratimas, rėtų perskaityti ki k vienas vyras, tė- 

Lapeiiai iš preietariškos filosofijos, vas ir j'aunikaitis. kupė geidžia, kad 
Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje j<4 moterįs. dukteris :r mylimosios ne
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk Papultų j tokią kunigų globą. Parašė 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny- kun Geo. Towsend Po*, D D., su- 
ga protaujantiems darbininkams neap- iietuvino Ferdiaand de Samogitia 25c 

i Kainuojama, iviedega imta iš Greilicho. , ..J -Joneli brangiausi pasa-l^ašė Z. Aleksa. So Boston, 1Ikvk man, ar teisvbė, kad tu my-^ Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof (2) Žydinti Giria; f3) Klaida; (4) Ko- 
- -i . j ' R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su «»ts. Jose nurodo,r8 kaip žmonės

U mane UZ tiską pasauly j paveikslais senoviškų liekanų iro-kiaia paišai tiki į visokius prietaru*,
ginusia ? Į spalvuotais gražiais iemlapiais. burtus ir tt............. .. .................. 15c

—šiur, kad myliu. j Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2 50 _.Arba kaip ka.—Ar neatiduotum manęs nei Sveikata arba tiesus ir trumpas kelias .Ul_‘ku kunigas Hans Schmith pa- 
į sveikatą Pamatinės žiruos iš ana- nove mergina Oną Autnuller. Su

tomijos, nžioiofijoš ir hyg™ Su- P«veiksia«. 16 pual....................... lOe.
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago, jrjjjs ;r Straipsniai. Šioj knygoj telpa 
III. 1911, pusi. 339. Drūtuose atidi- 23 gražios eilės, daugybė straipsnių,
tno audaruose...................................$2 5C j^okų, ir tt. Puikiai iliustruoto.

95 pus..................... .. ......................... 25c.

UŽ miliotia doleriu?ar kas siūlė miliona?
Du farmeriai klausimą.
Pirmos: Ką darysim su ta žalmarge? Ji suėda už tris. o pieno neduoda.
Antrai: Paverskim ją į automobilį.
Pirmas: Kokiu budu? •Antras: Parduokim ją žydui,! o už gautus pinigus nupirkim

GRAŽUS SPORTAS.

Iseną fordą.

NEDAUG TOKIŲ YRA.

15 g? ~

Švento Antane Stebuklas, tžviejų vei
kimų komedija. Perstatymui reikia

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

Kaip Tapti Suvienyto Vcletlju Ptb«- 
čiu? Aiškiai išguldyti pilietvvtėj 

įstatymai su reikalingais klausimais i» 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose
Antra peržiūrėto ir pagerinta 
laida .................................................. ta*

Ji—šį vakarą aš eisiu čiuožyklom Aš labai mėgstu čiuožti ant ledo.Jis—Aš irgi eisiu. Aš labai mėgstu žiūrėt, kaip tamsta apsiverti kojomis aukštyn.

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

dą. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokicg ligos naudoti. Ver- 

!ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui.
Įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 

i apdarais, apie 300 puisapių.
.. ---------------------------- ---------Raina ........................ .............................. $2.50

___ J _ Amžinos Dainos.— Šioj knygutėj tel-rkaidinoniis pa « geriausių Jovaro dainų Joe
tinka deklamacijoms r dainavimui,
kaip namie, top ir susirinkimuose.VKdXd.Vcl.Se P"*- 32 .......................................... 15c.

-------------- Kokius Dievus Žmonės Garbino Seao-
“Keleivio” Kalendorius Vėj. Panašios knygos lietuvių kal- 

1936 metams jau gatavas. «nov^Sd
Jis susideda iš 96 puslapių bei arijor.ai. egiptėnai, chaldai. asy- 

rai, lietuviai, barbarai ir tt.: kaip tie ir pilnas moksliškų straips- dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 
nių, statistikų, visokių pa- kius jie sentikius su žmonėmis turėjo.

Knyga stambi ir labai užimantimokinimų ir patarimų. Gau- . Ta: yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
šiai iliustruotas ir gražiai Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25 
padarytas. Prašome užsisa
kyti tuojau. Kaina “Kelei-

Kavalierius: Vincuk, pasakyk savo seserei, kad aš atėjau. Juk ji turbut neužmiršo manęs?
Vincukas: Gerai, pašauksiu. Ji dažnai apie tave kąlba. Sako, 

tokio skupaus kiaulės ji niekad neužmirš.
ABUDU NEGRINORIAI.

MAMYTĖS PASILSYS.Mamytė jau atsigulė lovon, ale Jonukas savo lovukėj ris nerimsta ir nuolatos šaukia: “Mama. mamyte!” Mamytė jau dešimtį kartų buvo atsikėlusi.—Na, ko gi tu nori. mano balandėli ?I —Man niežti...—Kur?—Čia...—Pasikasyk, tai neniežės.Pagaliau mamytė užmigo. Staiga Jonukas ir vėl rėkia: “Mamyt, mamyt, eik šen!”Motina vėl bėga:—Na, o kas pasidarė?—Mamyte, dabar man jau nebeniežti.
tavo bučkis manJi—Jurgi, nepatinka...Jis—Kodėl ?Ji—Bučiuoji lygiai taip, kaip l tas, kuris jau šimtą lupų yra iš- ■ bučiavęs.j Jis—Na, jeigu tu tokia ne-1 kalta, tai iš kur tu žinai, kaip' bučiuoja šimtalupiai ?—

TIK PO SLIUBO PRAREGĖJO.

Iš TIKYBOS PAMOKŲ- Kunigas—O kaip sekasi šven-' Uošvis: Man rodos, kad pir- tasis mokslas. 'ma tavo akys buvo daug mažes-
Davatka—Labai gerai, dva- nės.

siškas tėveli. Rytoj jau ažbaig- žentas: Taip, jos atsidarė tik 
siu pono Jėzaus gimimą. ,po šliubo.

Žodynas angliškai-lietuviškos kalbos 
(Dalis II). Sui ai sė Antanas Labs r, p- rr Čia rasi visus angliškus žod žiu 3 išgul- V1O Skaitytojams 2oc. Kas dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m.

“Keleivio” neskaito, tiems P^iapių sas .................... $8.00
50 centų.

Tiems, kurie jau užsisakė,
Kalendorius tuoj bus išsiun

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kair.a .................................................  25<

tinėtas. Administracija.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smalkius pa

li garsinimus. kaip tai: pajieško- 
jimus apsivedimų. Įvairius prane
šimas, pardavimas, pirkimas, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, nž sekančios sykias 
skaitome 2e nž žodį ai sykį. 
“Keleivio” prensmeratoriaaas. ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2e 
nž žodį. išskiriant paieškojimas 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimam 
kaina 50c.

Ui pajieškojimus giminių arba 
draagų skaitome po 2c ai žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie tari užsiprenumeravę laikraštį, 
ai pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik pa -1c ai šadj.

Pajieškojimai sa paveiksią kai
nuoja dang brangias, nes Vainnoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimų su paveikslo, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
Mansti kainos.

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

KELEIVIS 
253 BROADWAf

SOUTH BOSTON. MASS.

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-

rs veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 
moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina ........................... 25c.

Tikėjimų Istorija. Parašė P. D. Chan- 
tepie de la Sausaye. Teologijos pro

fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 1085 pusi. 
su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šver.tinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap- 
darais. Chicago, 1914, pusi. 1086. 
I^atna $7.00

žinynas. Knyga žin o iš mitologijos, 
hiitorijos, etnografijos, geografijos, 

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų anie sveikatų, bai
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams. ūkininkams, dar
žininkams. šeimininkams ir kitiems 
Iš jvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, IU. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta ........... ......................... $8.00
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) Lie uviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių die
vai Parašė Z. Aleksa So. Boston, 
1912 m., pusi 32 .......................... 10c

“KELEIVIS”
2S3 Broadvray,

So. Boston, Mato.

k
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KAS GIRDE n LIETUVO Jg
(Nao musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.)

Al Naujau Išradimas.

TAUTININKŲ VALDŽIA UŽMOKĖJO UŽ “PANE- 
GAUSIA1 APDOVANOJO LĘ” 15 LITŲ IR BUVO IŠ- 

DVARINiNKUS. MESTAS UŽ DURŲ.
Palangiškiai Tiškevičiai ga-! Kaune šiomis dienomis ’ 

vo ir miškų ir dvarų. buvo įdomi byla dėl “pane-
Steigiamojo Seimo nuta-aplinkybės tokios, 

rimu, demokratinė Lietuvos! ^e.hos J?.ienos. Pllietls «
valdžia buvo paėmusi iš len-j /nauz^e . sa\o
kų dvarininkų daug žemės;^augu apie 4 valandą r\lo 
ii išdalijo ją bežemiams. iTarptautiną viešbuti pas ,

Dabar tautininkų valdžia: Paneles. _ . ? 
gausiai už tas žemes atlygi- Griauzde įsnrinko sau 
na. Šiomis dienomis ji už- Rinkamą panelę ir pra-Į 
baigė atlyginimą Palangos1^?, ^.eretl? de kainos. « 
Tyszkiewicz’iams. “Lietu- lesbucio seimininke parei-
vos Žinios” apie tai rašo: xaJ?v? 2 *¥ M- .

Anksčiau Tiškevičiams . 1kad.lr brangu, bet Gnau- 
grąžinta, kaip atlyginimas;3de. užmokėjo seimininkei

Anglijoj išrasta uždara kėdė, kuri prikabinama prie motor- 
cikliaus, kaip parodyta šiame paveikslėly. Kad motorcikliuę ne
virstą. iš vieno šono ši kėdė turi vieną ratą. kuris ją palaiko.

STEIG1AMA PIRMOJI , 
[LIETUVOS VIDAUS ORO'

SUSISIEKIMO LINIJA.
ij

(1)0

ROMAN AS” APIE KUNIGO IR STU 
DENTES MEILE.

tar Kaunas via, gali- 
įkyi, tarptautinio oro 
kimo centras. -Jo aero
- yra vieta, kuri su-

Iš vataigas kunigas, apie 40 metų »•?”»• *«' jaieme šaky-
skrendantieji lėktų-i amžiaus, flirtavo su studen-

“Romano” autorius kunigą sutiko 
skundė vyskupui, o iš stu- už 700 litų.dentės reikalavo 1,000 litų.

“romaną” sušvelninti

Kai studentė apie tai pa
sipasakojo savo pažįsta

te kad čia paprasta apgavy-
ados nusileidžia Kau- te V., 22 metų amžiaus mer- 'tė- Stpdentė susigriebė: ji

(Civilis veža toliau į'gaite. Kadangi kunigas g>- Paviete J. deryboms .i Vasaromis per ?e„a to,i provincijoj,*o m?r-, fa™
aerodromą eina lėk-,gina studijuoja ir tarnauja o už lango 

rus V. ir S.
pastatė liudyto- 

kurie aiškiaiv. - susisiekimas su viso- Kaune, tai jie ne visada ga- "'J *
<s Pabaltijo valstybėmis. Ii susitikti ir susirašinėjo P stud®n^ ir kai- 

gyventoju dalis laiškais. Kunigas rašė sti- “»«• d-reikalavo 700 btų.
jau irgi
lėktuvais
nius.

gyventojų
priprato naudotis 
kelionėse i užsie-

už nusavintas žemes, 80 ha 
parito ir miško, kurio apie 
12 ha Tiškevičiai pardavė 
vidaus reikalų ministerijai. . . 
Dabar žemės ūkio ministe-; ?„u? V1£k°

rungus ir nuėjo su "panele” 
jos kambarį.
Tenai jiedu kažin ko su- 

ipyko. Griauzdė atsisakė 
ir norėjo išeiti.

rija pasirašė su tiš!:evičiai=!:š?id.a’?®s. pareikalavo, kad 
sutartį (sutarti ministerių ^tmininke grąžintų jampi- 

nigus. Si atsisakė. Svečias 
□radėjo kelt lermą. Tuomet 
seimininkė pasišaukė

kabinetas patvirtino), pa
gal kurią Tiškevičiam.: duo
dama Jurbarko ir Seinų . .. .
miškų urėdijose išsikirsti j. f.10 ^vliypką 
apie 36 ha miško.' I f J Griauzdę

Gautą mišką Tiškevičiai jurų, dar pridedami 
buvo užpardavę br. Ilgovs- kumščių magaryčioms.
kiams, bet paskui nuo jų at- . .^nau?^e kreipėsi į po.i 

-- ?iją. Si ištyrė dalyką ir per
davė bylą apylinkės teismui, 
•eikalaudama viešbučio sa-

simetė ir už 99,000 litų par
davė br. Burštei nams. Be to, 
palangiškiams Tiškevičiams ... ,
dabar duota 131 ha žemės įč ;* minką, nubausti 
Satkunų dvaro, Joniškio! pasisavinimą.

UŽSIDEGĖ SLAPTAS 
ŠIAULIŲ KINAS.

Šiauliuose yra žydelio Ant LūVOTIU.
Cviko užlaikomas slaptas

Tačiau Lietuvoje vidaus 
oro susisiekimo dar nėra. 
Šis jo nebuvimas yra gyvai 
jaučiamas, ypač vasaros 
metu, kada kiekviena pasi- 

~ ~~ ~ laikiusia proga žmonės sku-
Siaulllį Miestas Sto- ha i Palangą. Dėl to dabar

•rentei apie m'e1^...‘ Tre* P? liudytojai įėjo į
1 ... . i kambary Nuo to momento

Pas studentę pradėjo lan- šantažas ir baigėsi, nes au-
kytis J., matyt, turėdamas torius atsidūrė teisme. 

Įkeistų sumanymų. Jis slap- Romanas “Vakarinė Mai 
ta iš studentės V. pagrobė da” pakliuvo, regis, į polici- 
kumgo rašytus laiškus. Su jos rankas ir J. turės atsa- 
pagrobtais laiškais nuėjęs kyti.
į Kauno kunigų kuriją ir ■ Taigi iš kunigo meilės su 
skundęs kunigą, rodydamas studente, Lietuvos poetai 
jo laiškus. Bet nieko iš to negalėjo pasipelnyti.

Tada J. pradėjo F
UTENOJE GRIAUS PO

NO DIEVO NAMUS.

Lietuvos susisiekimo minis-!neišėjo. Tada J. pradėjo 
terijoje svarstomas pirmo- ’ rašyti neva romaną apie ku- ‘ 
sios vidaus oro susisiekimo nigo ir studentės meilę. Tą‘

kinas”,judžiu teatrėlis, kur ~au atkasti du kapinynai pc linijos steigimo klausimas, “romaną” pavadino “Vaka- a- Hmmiovisokiems smaisuoiiams yra Į mie,to gtavė-i,. Tokia Hm f _ numatoma: l ine malda.” 1 ^^^ doriU^
rodomos pigios rusies, dau-; Pernai, darant nukasimus Kaunas - Klaipeda-Palanga,; studentei pasakė, kad ji savo numirėli esamose prie

uz pinigų

Bet teismas išklausęs by- 
ą, Viešbučio savininką ir jo 
šeimininkę išteisino.

Tai ve, kokie dalykai de
niam ukiui, dalį žemės Ko-' -as* kunigėlių ganomoj Lie- 
maras paėmė į papildomą :uvoJ •
normą. Taigi nuo 131 ha;
Komaras atsisakęs su sąlv- DAR APIE ŽYDŲ PO-

val., Šiaulių apskr.
Satkunus valdo p. Koma

ras ; čia yra daug žemės, ku
rios dalis palikta kulturi

jo nemato ir per ilgą laiką ziejus/ Gruodžio 30 d., ka- biznieriai ir turistai. Atstu- j0 p/ašytif kad “romane” ?arf mmaikinamos P *
net uosh policija nežinojo. sant griovius kanalizacijai mą tarp Kauno ir Klaipė- bent jos vardas ir pavardė N‘ 0 ar cerkvė’ne to na-

Taigi 13 sausio tame “ki- Dariaus-Girėno gatvėje, vėl dos, apie 200 kilometrų, nebutų minimi. ties įievQ namai> kurį
ne kilo gaisras. Lzsidege atkasti nežinomi kapai, ku- er“u\as Praskris per vieną j sako kad jos vardą ir bina Romos katalikai? Juk
filmą, kurią Cvikas perziu- riuose rasti 7 karstai. Išei- valandą. ( Dabar iš Kauno pavardę galis iš “romano” kunigai sako, kad Dievas y-
nnejo prieš paleisdamas j na, kad prieš daugelį metų traukimu JGaipeda pasie- £brau£įSb£ studen-'ra tik vienas. Argi nesupyks
ekraną. Neturėdamas tose vietose, kur dabar eina,-^ama per 10 valandų.) Is am tu,.jntj sumokėt 1,000 jis užtai ant lietuviškų pra- 

pnemomų užgesinti degan- centrinės Šiaulių gatvės, bu- pradžių siąja linija lėktuvai Utlį basčiu9
čią filmą ir bijodamas, kad v0 ištisi kapinynai. (skraidys tik pavasariais ir ‘ *

-■ ' -------------- (vasaromis, bet vėliau linija
ŠIAULIUOSE TRAUKI- veiks visus metus. Tsb.

nuo jos neužsidegtų jo “ki 
ne” pardavinėjamas karto
tas, benzinas ir kitos dega
mos medžiagos, Cvikas nu
simetė švarką ir juo apglė
bęs degančią filmą, išmetė

Kitą dieną studentei į įs-į

NYS UŽMUŠĖ BRONĘ 
MOCKYTĘ. .

Sausio 13 dieną Tilžės

taigą paskambino telefonu ŠIMUTIS BUS NEW YOR- 
G. Sako, čia kalba poetas G.' KG KONSULATO SEK-

ga, jei ta žemė bus atiduota 
Tiškevičiams.

Taigi dabar su palangiš
kiais Tiškevičiais dėl atlygi
nimo už nusavintus dvarus 
ir miškus žemės reformos 
reikalams jau galutinai atsi
skaityta.

GROMĄ VARNIUOSE.
Pereitame “Keleivio” nu

mery jau buvo rašyta, kad 
’ietuviški juodašimčiai Var
niuose įtaise žydų pogromą, 
nėr kurį buvo sužeista 33 
žydai.

Kai Kauno žydai nuėjo 
į su skundu pas valdžią, tai 
valdžia nusiuntė iš Kauno 
inspektorių ištirti, kaip te

Nemalimas Įveiktas — Dabar Valgo Viską
P-nas J. K. iš Montreal, Canada ra-

RETORIUM.
Iš Kauno pranešama, kad

Jis pasisakė skaitęs J. ro
maną “Vakarinė Malda” ir 
reiškiąs užuojautos studen- Lietuvos konsulato New

įą i gatvę. Prisirinkęs būrys gatvėj ant geležinkelio per ]’!0ir‘^aj,'J^n1į,Ug>:^^i’bėjo nuga- tej jos asmens biauri- Yorke sekretorium esąs pa-
^moniu liep=na užgesino vazos 9 vai. ryto traukinys tone. Turi daugiau gri-vamo jr r.e- mmo. G. sakė noris su stu- skirtasZdiiviiių uz.gc»uiu. ........_• o i. . ______ tejaučia pilvo skausmų. Tai nei

PERŠOVĖ ŽMOGŲ, KAM
UŽLIPO ANT KOJOS.
Sausio 13 dieną i Šiaulių aal..,Palri,oti?ki, “jannalietu- 

ligoninę buvo atvežtas Dei- JeldH žydams kraują, 
vių kaimo, Padubysio vaisė. Dabar iš Kauno papildo- 
gyventojas Augis Pranas, mai praneša, kad policijos 
revolveriu peršautas i nuga- inspektorius Vitkus is Var
pą. Tiriant įvyki paiiškė’o “V grizo. Del Įvykių Var- 
tokia keista istorija. Kaime “uose - sulmtl !r Perduoti 
b jvo suruošta vakarušk2.

suimti ir perduoti kasti. Artimiausiu laiku 
komendantui Br. Rimkus, Kauno apskr. bedarbiai bus 
B. Žaurakas, L. žaurakas, pasiųsti kasti Vilkijos kal- 
J. Šaltmeris, Al. Želvas ir no, o kita bedarbių grupė— 
St. Repšys. Pas suimtuosius Skirstaujos kalno, šakių 
rasta brošiūra su ištrauko- link. Dabar (kol nepradėjo 
mis iš žydų talmudo, kur snigti) Kauno apskr. bedar- 
sakoma. kad žydų rituali- hiai Vilkijos ir Seredžiaus 
niams dalykams reikalingas valsčiuose renka ir kasa iš 

bando" nuraminti ‘ ^urikivir- krikščionių kraujas. Prasi- žemės akmenis. Tie akme- 
čijueius. Tada Tautavičius manymu ir daugiau esą n>-s bus sunaudoti plentui
Stasys griebia revolveri ir: 'IdOn,U' pKauno apskr. savivaldy-

Už neveiklumą riaušiųJhė dabar duoda darbo 180
metu Varnių policijos nuo-,bedarbių.
vados viršininkas Nuova-
dzelskis iš Varnių iškelia
mas. Varnių policijos nuo
vados viršininku keliamas 
Šventežerio nuov. virš. p.
Daunoras.

Gričioje ankšta, viena pora 
stumdo kitą ir užmina kaž- 
k jkiam ambicingam vyru- 
kji ar jo panelei koją. Pra
sideda ginčai, verčia atsi
prašyti, paskui barasi, peša
si. Augis įsikiša į ginčus ir

iššauna Augui į nugarą, 
sunkiai jį sužeisdamas. Tau
tavičius suimtas.

APIE MARIAMFOLĘ 
ARIA LAUKUS.

“Lietuvos” Žiniose” 14 
sausio yra įdėta šitokia ži
nia:

Šiomis dienomis kai kurie 
mariampoliečiai pradėjo 
arti laukus. Žmonės mano, 
kad šįmet žiemos nebus, bet 
užtat vasarą bus sniego. To
dėl jau ūkininkai ruošiasi 
sėjai...

Galima pridurti, kad iki 
sausio vidurio ir apie Bos
toną oras buvo pavasariškas 
ir žmonės buvo jau pradėję 
manyti, kad ž eme s šįmet 
nebus. Bet dabar užgiiuvo 
tokia žiema, kokios senai 
jau nebuvo.

AnicGtHs Šimulis
Atvykę policijos ir "gaisri- suvažinėjo 8 metų mergaitę *£įs dente V- , susitikti ir su ja kuris jau išvykęs savo vietą
ninku atstovai surašė proto- Mockytę Bronę, ėjusia i Kuosa jo valia Dau? k.tų prane- tuo reikalu pasikalbėti. Ki- užimti.
kola/Laimė, kad gaisras ki- miestą. Tilžės gatvės studentu gavo iš-----------------------------------
lo ne “seanso” metu, kada Ža jau nebe pirmą kartą malimo sistemai. Tai yra daktaro re- O. v. iai»is.ą, nurmine JIS isvU-
prisirenka filmos žiūrėti paima žmogaus gyvybę, nes ?‘aF“ de"tei taiP Pat reišk5 užu°-
būriai įvairiu miesto padau- šia gatve palyginamai dide-įprastas arba turi vargo su ne- jautą...
žų vaikų. ‘ lis judėjimas. Dažnai pro OTi^jn,^^^ įkėie^dienų’ Studentė pradėjus su au-

---------------  • tą pervažą manevruoja ?ar- Mes žinome, kad pararsit ir kitam, torium ir jo draugais dery-
GRIAUS VILKIJOS vėžiai, dėl to sustabdo judė-i ^^TSI^koriai bas, kad jos vardas ir pa-

KALNĄ. iimą gatve, kartais net labai [i* grąžinti pinigus, jei busit nepaten- varde iš “romano” butų iš-
Kadangi nuo Kauno, Ra- svarbiais atsitikimais, kaip iklxio^kt«jimoP“uGA-soL braukta. Po ilgų derybų, J. 

šeinių ir Šakių link numato- tai gajsro metu. Geležinke- —idealų Liuosuotoją vidurių, 25c. ir —
mi tiesti plentai (į Rasei- lių valdyba pernai pradėjo ^'21____________________ j
nius jau ir pradėtas), tai rei- svarstyti tunelio ar tilto pa-! >>•>>•• »t j ± 
kia kai kuriuos kalnus nu- statymo per šią vietą klau- tZlOllįū ^UmaSKUOlū.

Unizuay’aiu Lietuviu 
Socialistinės Minties

Darbi ninku 
Laikraštis

“Naujoji Banga"
Išeina du kartu per roėnesj. Lai

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

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

C. Paraguav No. 1480,
MONTEVIPEO. URUGUAY.

7

BUS

simą, tačiau tas svarstymas, 
popieriuose paliko.

YRA DAR0DYTA IŠ BIBLIJOS:
Kad Biblijos pareiškimai yra prie

šingi vienas kitam.
Kad Dievas gunde kariauti, žudyti 

žmones, platinti nemoralybę.
Dešimts Dievo prisakymų užtvir

tinti burtir.ir.kės Ulda.
Biblijos Dievas atnešė pagiežą,metais Į skurdą, neapykantą šeimoj, terorą

NEKULTŪRINGŲ ŽMO
NIŲ DARBAS.

Biržai. Praeitais 
ant visų vieškelių kryžkelių I lul4
buvo pastatyti gražų? meta- buvo 36 Dievo sūnus 
liniai kelių rodikliai. Bet ne
senai kai kuriose vietose tuos 
ženklus kažkoki išdykėliai 
sulankstė, kitus sudaužė.
Tai nekultūringų 
darbas.

Katalikai pasivogė rąžančių nuo 
pagor.ų. dabar juos vadina bedieviais. 
Ir daug kitų darodymų.

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

žmonių I sPa“^°je- <-)ziiijiuui T j KUČINSKAS/
751 W. 35-th Street.

KLAIPĖDOJE VĖL 
RINKIMAI.

Dabar jau baigiasi termi
nas prieš trejus metus iš
rinktiems Klaipėdos krašto 
apskričių ir miestų seime- 
bams. Jie tuojau bus paleis
ti. Nauji seimelių (savival
dybių) rinkimai įvyks vasa
rio 24 d. Jau dabar vokieti- 

smarkią agita-

Tt

ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ 
JONIŠKIO VALSČIUJE.
Sausio 2 d. Šiaulių apskr.,

Joniškio valsčiuje, buvo kir-lk”^ vafQ 
riu išžudyta keturių asmenų cij Rad gyveni balsu0. 
Briedžių seimą Policija, LųJ*’ž jų kandida.
pravedusi stropią k\otą, nu- Lug Ljeįuvjaj rinkimams ir 
statė kad si toauru darbą gparčiai ruošiagi Tačiau 
įvykdė Briedžių sūnūs Pra-J£o^o įkargęį0, kaip prieš

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

MIRĖ ALAUS SPECIA
LISTAS.

Ilgai sirgęs Kaune mirė 
ir Kauno katalikų kapuose 
palaidotas Juozas Zisas. 
kuris buvo laikomas Lietu 
voje vienu geriausių alaus 
gaminimo specialistu. Ve
lionis dirbo Prienuose Gold- 
bergo alaus bravore.

nas, kuris nuo savo tėviškės 
gana tolokai gyveno. Dabar] 
žmogžudys ir jo sėbrai su
imti. Jiems gręsia mirties 
bausmė. Tardomi prisipaži
no, kad jie šią žmogžudystę] 
i vykdę, norėdami paveldėti 
Briedžiu 30 hektaru. Tsb.

viso krašto seimelio rinki
mus, 'dabar laukti netenka.

Tsb.

PapuoSta daugeliu spalvuotu puikiu paveikslų. 223 pusi. didžio, apie 150 Įvairių eilių, tinkamų dėklą muot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS DARBO VALANDAS NUO

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ.

Sausio 11 d. prie Pažais-1 
lio sustojimo vietos ant per-] 
vazos ėjęs bandymui garve
žys mirtinai užmušė žmoguj 
važiavusį vežimu.

Slalomų Pačiuos* ar Sustirusių" 
Muskulų Prasalinimui 

reikalaukit visame pasauly
pagarsėjusio
ANCHORPAIN - EXPELLERIO

kuro suteikia greitų ir tikrų 
palengvinimų

b it r

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS, SEIM1NIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiaaria ir turtinsiančia eilių knyga lietuvių kalboje.KAINA TIK $1.00.Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savo kr.ycynų minėta knyga. 

Kiekvienas nusipirktų* tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu". Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo įr “Keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. marke.

“KEL EI VIS”
253 BROADWAY. SO. BOSTON, MASS.

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir Kultūrinės minties pastangomis bei laimėjimais, pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.
Sekti šių dienų MOKSLINĮ bei KULTURINĮ PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinkamą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progresu, už jį kovotų ir jį ugdytų.
Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuosius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pastangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNALAS KULTŪRA.
KULTŪRA yra populiarus Mokslo, Visuomenės ir Literatūros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruotas, išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 puslapių didžiulę paveiksluotą knygą.KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos mokslininkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS, noris pažinti naująją lietuvių literatūrą, neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, kaip KULTŪRA.
KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia laisvą mintį ir kovoja su reakcija.
KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos gyvenimą. todėl tikrai kultūringas Amerikos lietuvis, negali apseiti be KULTŪROS žurnalo. Kaina Kultūros žurnalo labai prieinama:

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

KULTŪROS ŽURNALAS
Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.

> «
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Vietinės Žinios
ORO MANEVRAI VIRŠ 

BOSTONO.
Teoretiškai, musų miestas 

buvo “sunaikintas.”

Rado slaptą degtinės 
dirbtuvę.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Vasario-Feb. 16 d., nuo 7:30 vakare

Drg. Grigaitis ketina at- ! Radio programa.
važiuoti. j nedėldienį, 16

Lietuvių Socialistų Są- vasario, Bostono lietuvių 
jungos Pildomasis Komite- radio programa bus tokia: 
tas yra nutaręs suruošt dvie-i i. Lietuvių radio muzikos 
jų sąvaičių prakalbų marš- ansamblis iš So. Bostono.
rūtą ir drg. Grigaitis apsi 
ėmė apvažiuoti didesnes lie-

Causeu av gatvėj, netoli j tuvi.« kolonijas. Ta proga 
North Stationo. vai- pasinaudodamas. Bostonasjiuv Aivi vis ajiaiiviiv, » eta • • w • « >•

džius agentai susekė slapta suruos Jam kėliau pra-... 1 L-o hn %2‘jvn uiH'hnL'mJungtinių Valstijų armi- degtinės dirbtuvę, kur pa- kalb? sav,° apylinkėj.
, •----- . - - ..........r- maršruto laikas da nėra ga-

’utinai nustatytas, bet ma-jos oro laivynas darė oro prastas alkoholis buvo mai- 
manevrus, kurie tęsėsi išti- somas su vandeniu, nuda- 
sas dvi sąvaites. \ iena or- žomas dažais, užtaisomas 
laivių dalis darė ant miestų dirbtiniais kvepalais ir par
puolimą, o kita dalis turėjo duodamas kaip brangus gė- 
teoretinį priešą atremti, rimai įvairiais vardais, pra- 
Puolimas prasidėjo nuo, dedant nuo franeuziško
New Yorko ir ėjo visu Nau
josios Anglijos pakraščiu. 
Pereitą sąvaitę 10 “priešo” 
lėktuvų puolė Bostoną. Pir
ma, negu miesto apgynėjai 
“užpuolimą” pastebėjo, 
“užpuolikai,” pasidalinę i 
dvi formacijas, apsuko du 
kartu miestą. Teoretiškai 
tai reiškia, kad miestas bu
vo “sunaikintas.” East Bos
tono airportas, Bostono uo
stas, geležinkelų stotys ir ki
tos susisiekimo Įmonės teo
retiškai buvo “suardytos.”

Kai “priešas” apsuko 
miestą porą kaitų, tuomet 
pakilo oran 17 vietinių lėk
tuvų ir menamus “užpuoli
kus” nuvijo.

Tariamieji “užpuolikai” 
skrido Bostonan labai aukš
tai, taip kad pastebėti juos 
beveik ir nebuvo galima. 
Ant miesto jie nusileido iš 
20,000 pėdų aukštumos va
nago spartumu. Miesto pla
nas jiems buvo jau gerai ži
nomas, nes visų pirma iie 
puolė geležkelių tiltus ir ki
tas strategines vietas. South 
Bostone jie “sunaikino” 
Edisono elektros Įmonę. 
East Bostone “suardė” avia
cijos portą. Watertowne 
“susprogdė” arsenalą.

Tonrziričk-ai RnstAnas na-A v-vza a—evz-*-.-ws sv*» -
siliko be elektros šviesų, be 
telefonu, be telegrafo ir be 
traukinių. Taip pat sustoję 
veikę radio imtuvai, sustojo 
gatvėkariai, elektriški šal
dytuvai, visi elektriški mo
torai, visos laikraščių spau
stuvės ir kitokios Įstaigos, 
kurios tik vartoja elektra.

Užpuolamieji orlaiviai 
buvo vėliausio tipo karo 
mašinos. Jie buvo Įtaisyti 
bomboms mėtyti, kiekvie
nas varomas dviem stip
riais motorais ir lėkė 200 
mylių i valandą greitumu.

Šitie manievrai parodė, 
kad apsisaugot nuo oro už
puolimo labai sunku. Žmo
nės nebūtų spėję nei prieš
dujines kaukes užsidėti, nei 
Į požemius pasislėpti, kaip 
ant jų galvų butų pradėju
sios kristi bombos.

konjako ir baigiant ameri
koniška rugine. Bonkos ir 
popierėliai ant bonkų buvo 
padirbami taip gerai, kad iš 
viršaus sunku buvo pažinti, 
jog tai apgavystė. Buvo Įtai
syta net elektriška spaustu
vė visokiems “leibeliams” 
spausdinti. Visą šitą šmuge
li vedė susidėjusi žydelių 
kompanija. Du žydeliai bu
vo suimti. Jiems gręsia po 
20 metų kalėjimo.

Gubernatorius Curley negir
dėtas pinigų eikvotojas.
Šiomis dienomis, kuomet 

Bostono ir visos Mass. vals
tijos biedni žmonės barški
na dantimis be kuro ir šiltų 
drapanų, tai gubernatorius 
Curlev išvažiavęs i Floridą 
voliojasi saulės spinduliuo
se ir juokiasi. Visuomenė 
tuo pasipiktino, šios sąvai
tės laikraščiai rašo. kad 
Massachusetts valstijoj da 
nebuvo * tokio visuomenės 
oinigu eikvotojo, kaip Cur
ley. Viešai jis kalba už tau- 
Dumą, o tuo tarpu visokiems 
Dasivažinėjimams ir ba
liams žarsto pinigus kaip 
skiedras. Penki buvę guber
natoriai neišeikvojo tiek pi
nigų, kiek Curley prašvilpęs 
iau į pusę savo tarnybos. Jo 
’šlaidos siekia jau $65.949, 
sako “Boston Herald.” Vien 
tik pasivažinėjimams jis 
praleido jau $18,317. Ir pi
liečiai turi viską užmokėti.

Eikvoja piliečių pinigus 
netik pats Curley, bet ir jo 
sėbrai. Štai, šiomis dieno
mis jis išmetė iš tarnybos 
švietimo departamento ko- 
misionierių Paysoną Smi- 
thą, o jo vieton paskyrė sa
vo sėbrą ir klerikalą Rear- 
doną. Tas tuoj pradėjo pirk
ti naujus rakandus ofisui, 
nors ofisas buvo Smitho ce- 

Įrai įrengtas. Už gurbelius 
popiergaliams mesti Rear- 
donas mokėjo po $10, už 
stalus po $130. už kėdes po 
$80. Ir visa tai i vieną mė
nesi.

Septyni CCC bedarbiai iš
gelbėti nuo ledo lyties.
Pereitą nedėldieni septy

ni jauni bedarbiai iš CCC 
kempės nutarė nueiti per 
Caoe Cod užlają iš Brews- 
terio Į Provincetovvną. Nu
ėjus jiems kelias mylias nuo 
kranto, pradėjo lyt šiltas 
lietus ir ledas ėmė braškėti. 
Tad ledo dalis, kuria jie ėjo, 
atsiskyrė ir vėjo stumiama 
nuplaukė tolyn. Tuo tarpu 
užėjo naktis ir pagalbos ne
galima buvo jiems paduoti. 
Per visą nakti jie išbuvo ant 
palaidos ledo lyties atviroj 
juroj. Rytojaus dieną ka
riuomenės orlaivis juos su
rado ir nurodė pakraščių 
sargybos laiveliams, kur jie 
randasi. Visi septyni buvo 
išgelbėti, bet visi turėjo iau 
nušalusias rankas ir kojas. 
Dabar jie guli ligoninėj.

Sumušė South Bostono high
schoolės vedėją.

Pereitą sąvaitę plėšikai 
užpuolė South Bostono high 
schoolės vedėją Hamill’ą. 
Pareinant jam vėlai namo, 
trys banditai iššoko iš auto
mobiliaus. davė jam per 
galva ir sulaužė žando kau 
lą. Kai jis apalpo, iie ji api 
plėšė ir pabėgo. Jis turėjo 
prie savęs tik $2 pinigų.

Viešųjų darbų administ
racija WPA gavo iš Wash- 
ingtono $51,180 uodų naiki
nimui 'Massachusetts valsti
joje.

Pasikorė kinietis.
Pereita subatą vienoj! 

West Roxbury skalbykloj! 
buvo rastas pasikoręs kinie-i 
tis Eng Kuaj, 56 metų am-1 
žiaus. Sakoma, kad kiti ki
niečiai grasino jį užmušti, 
nes jis nesidėjo prie jų or
ganizacijų.

X z *

noma, kad drg. Grigaitis 
galės but musu apylinkėj 
apie kovo pabaigą. Taigi, 
''ei kurios kolonijos norėtų 
iam prakalbas surengti, te
gul tuojaus praneša “Kelei
vio” redakcijai.

Drg. Grigaitis yra geriau
sis lietuviu kalbėtojas, todėl 
Įo atsilankymu vertėtų vi
siems pasinaudoti.

Southbostonietis M. Palta
navičius gaus pensiją iš 

Lietuvos.
Petras Ruseckas iš Kau

no praneša “Keleiviui,” kad 
šiomis dienomis Lietuvos 
valdžia paskyrė southbosto- 
niečiui lietuviui, Mykolui 
Paltanavičiui, 150 litų pen
sijos iki gyvos galvos. My
kolas Paltanavičius buvo 
pirmutinis “Keleivio” re
daktorius. Tai buvo apie 30 
metų atgal. Vėliau jis išva
žiavo Į Worcesterį ir užsidė
jo tenai mėnesini žurnalą, 
‘Amerikos Lietuvi,” kuris 

tačiau neilgai gyveno. Kiek 
vėliau jis pradėjo leisti tuo 
pačiu vardu savaitraštį, bet 
ir to negalėjo išlaikyti.

Dabar M. Paltanavičius 
gyvena South Bostone, jau 
be sveikatos ir be jokių pa
jamų. Paskirta jam pensija 
bus didelė pagalba.

Rado pinigų ir kartu bėdą.
Everetto darbini n k a s

i tm m z.lk i1 olii/vzl n O £3 riuuviainao
šaligatvi rado kažin keno 
pamestą piniginę su $11.00 
ir tuoj nuėjo išsigerti. Iš tos 
sumos jis 5 dolerius pragėrė 
ir buvo areštuotas už girty
bę. Bet to da negana. Kai 
teisme paaiškėjo, kad jis 
pragėrė rastus pinigus, tei- 
ėjas nuteisė ji vienam mė

nesiui kalėjimo už vagystę. 
Mat. Įstatymai reikalauja, 
kad radus pinigus reikia pa
skelbti apie tai laikraščiuo
se, arba pranešti policijai. 
Kas to nepadaro, tas gali 
but baudžiamas kaip vagis.

5 puikus kambariai ir 
maudynė.

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

“Keleivio” name, 253
Broa<fway, So. Bostone.

REIKALINGAS
I šiuplėdų gazints pečius Bekernei. 

' taipgi gazinis “doughr.uts” pečius.
J. G.. 70 Hunneman Street.

ROXBURY. MASS.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus 
317 E STREET 

(Kampas Broadvay)
SOUTH BOSTON. MASS.

Telefonas: South Bos’on 2732 
Namų: Talbot 2474.

WHIST PARTY IR ŠOKIAI!
Lietuvos Sūnų Dra- gystė. Cambridge, Mass. Rengia Savo 30 Me
tų Sukaktuvių Paminėjimų George \Vashingtono Dienoje. Subatoį,

V asario-February 22 d., 1936,
CYPRUS SALĖJE,

40 Prospect Street. Cambridge, Mass.
Pradžia nuo 6 vakare. Grieš Gani Orkestrą.

Šokiai bus di ižiulėje Cvpru- svetainėje. Muzikantai bus geriausi, 
kurie grieš Angliškus ir Lietuviškus šokius. Bus gardžių užkandžių 
ir visokių gerbtų ir alaus.

Kurie nenore-; šokti, tie galės sulošti kortomis atskiroj salėj. At
sižymėję gaus gražias dovanas.

Prie įžangos tikietų bu» gražios išlaimėjimui dotanns
Todėl visi C:.mbridge'aus ir Apylinkės lietuviai, visi dalyvaukite 

šiame puikiame (arengime, kur galėsite smagiai ir linksmai pa-i- 
bovyt. įžanga tik 30c.

Nesivėluokite kad ganėtinai paMlinksuiintumėt.
Kviečia LIETUVOS SUNŲ DRAUGYSTĖS KOMITETAS.

Iš kitur važiuojant, reikia išlipt ant Central skvero,-iš ten netoli
AoeeooeoooooeoooooooooooeeooooeoeoooooėoeeoeooooooM
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2. Artistė Ona Kubilienė, 
daininkė iš So. Bostono.

3. Franklin Vyrų choras 
iš Montellos, Adolfo Krušo 
vadovaujamas.

4. Kalbės Stasys Žakevi
čius. Vytauto Didžiojo Uni
versiteto teisės fakulteto 
asistentas.

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

Policija pašovė du South 
Bostono vagiliu.

LIETUVIŲ SALĖJE,
E Street, Kampa* Silver, So. Bostone.

"MIRGA-’ labai gražiu veikalas, perstatys jį garsus lietuvių 
vaidylos. Todėl atsilankiusieji turės daug smagumo tokį puikų vei

kalų pamatyt.
Kalbės taipgi garsus kalbėtojai: SLA. prezidentą- adv. F. J. Ba

gočius, iždo globėjas S Mockus, min. Kubilius, Lietuvos teisių fa
kulteto asistentas S. Žakevičius. įžanga 25c. ir 35c.

Malonėkite visi dalyvauti. SLA. II-ro APSK. KOMITETAS.

Vyras ir moteris areštuoti 
už “baltąją vergiją.”

Back Bay distrikte polici
ja suėmė tūlą Sheppardą ir 
jo žmoną už “baltąją vergi-

Uždarytų bankų investmen- 
tai pakilo.

Bankų komisionier ius 
Pierce praneša, kad par
duota jau už $4,491,000 in- 
vestmentų uždarytuose ban
kuose. Jų kaina šiandien

Pereitą sąvaitę New Ha- ją” ir kiekvieną pastatė po 
veno geležinkelio policija $5,000 kaucija. Mat, buvo
pašovė du South Bostono susekta,^ kad jiedu parsi-Jau žymiai pakilusi ir todėl1 - _ -   ___ J T x T ■   — 1 a. _    a.   1 tz • ibomeliu. kurie buvo prade- traukė iš Passaic, N. J., 15 parduota net su pelnu. Kai 
ję laužtis į vagoną su eiga- metų amžiaus mergaitę ne- bankai užsidarė, tai šitie jų 
retais. Vagonas stovėjo So. moraliam bizniui. Pas juos investmentai buvo verti tik-! 
Bostonu traukinių kieme, rasta ir tokie namai, kur tai $766,000.
po Dover st. tiltu. Kai gelž- toks biznis buvo daromas. . —-------—
kelio policija norėjo besi- , —---------  ... ... Šiomis dienomis paaiskė-
laužiančius sulaikyti, jie lei- South Bostono piliečiai jo, kad elektros kompanijos 
dosi bėgti. Tuomet policija pradėjo protestuoti piies Massachusetts valstijoj pei 
šovė. Abudu vagiliai krito kompanijas, kurių ka-' 1935 metus išlupo iš žmonių 
sužeisti. Vienas vadinosi minai užverčia šį miestą du-: už elektrą $4,000,000 dau- 
Josepb McDonough 19 me- mais ir suodžiais. Aną v a-giau, negu įeikėtų. Tai lega
tų, o kitas Peter Curran, 15 karą buvo tuo tikslu sušauk- lė vagystė.
metų. Abudu pašauti i ko- tas masinis mitingas mum- 
jas. * cipalinėj salėj. L St. Liąuor Store

~ , . i , i • . n- Parduodam geriausius įvairių rusių
Ipnava Cambridge aus Lietuvių Pi”, TONIKĄ, DEGTINĘ, ALĘ Ir VYNĄ lengva- |įeįįų Kliubas atsidarė po i Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor-

num. 166 Harvard st. viso
Raketieriai gavo iš 

tikiu $2,000,000.
Pašto inspektoriai suse- kių valgių ir gėrimu. Atda 

kė. kad su Romos katalikų ra kasdien iki vėlumos, 
bažnyčių pagalba gauja ap- PAPTMr~
gavikų Bostono apylinkėje PAJILSKAUPARTNE- 
išgavo iš tamsių katalikų RIO J TAVERNĄ, 
apie $2,000,000. Tie apga^ Ke,u"'a':
vikai susidėdavo su parapi- mergina.
jų kunigais ir ruošdavo pa-,of“*-__ • i •rapijose visokius “fėrus” su Į 
visokiomis loterijomis, ne
va “labdarybės” tikslams.; 
Tik vienoj parapijoj Wor-į 
cestery raketieriai gavo iš 
lengvatikių $150,000. • į

Šitie sukčiai dabar busią i} 
atiduoti federaliniam grand » 
džiurei Bostone. i t
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A. S.

MEDICINOS
Telefonas 21324 
DAKTARAS

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

nuc 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAMRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 Seollay Sųuare, R<x m 22 

BOSTON Telef. Lafayet c 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistu Kraujo, lakatų ir 
Nervų Ligų.

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

TeL So. Boston 266*. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTIS AS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 
Nuo 2 ik 9 vak.

NEDfiLICMIS: 
iki 1 t. [o pietų 

tik santara.
Seredomia iki 12 dienų. 
Ofisus “Keleivio" mine.

UI BROADWAY, tarp C Ir D st, 
SO. BOSTON, MASS.

METINIS

čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir 
j užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 
į įvairiausias.
i Pokiliams. Vestuvėm*. Namuose Vai- 
! šėms ir Baliams. Specialiai ltoinos 
i sumažinamos. Pristatom greitai ii 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak. 

Pašaukit SOU-th Boston 4147

moteris ar |
Adresas "Keleivio” Į

PAS STRIGUNĄ
195 L STREET,

SO. BOSTON. MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BR0ADWAY,5<JCin mraiv.’
Office Tel. So. Boston 0948. 

Res. 251 Chestnut Avė., 
Jamaica Plain. Mass.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

F. WATTKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

Patarnavimas Laidotuvėse.
409 Windsor Street,

(Prieš lietuvių bažnvčių.)
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas Ofiso: TRO-bridge 7880 
arba KIR-kland 9221 

Gyvenimo: TRObridge 6434

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odes.

Valandos: nuo 10 ild 12 dieną, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 t akaru
202 HUNTINGTON ĄVE, 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonvealth 4-570.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Užgavėnių Balius
Dorchesterio S. A. 359 kuopos. Subatoį.

V asario-February 22 d., 1936,
LIETUVIŲ SVETAINĖJE,

Kampas E ir Silver Sts. South Bostone.
Prasidė* 7 vai. vakare.

Viršutinėje Salėje grūs Al. Stevens orchestra. Apatinėje geri lie
tuviški muzikantai.

Dorchesterio parengimai visuomet būna puikus, o šitas bus ypa
tingai linksma? ir smagus. Nes šalia geros muzikos, bus skanių val
gių ir gėrimų. O prie įžangos tikietų bus duodamos dovanos.

Įžanga tik 25 cer.ta; ypatai. Maloniai kviečia visus RENGĖJAI.

BAY VIENY : 
i MOTOR SERVICE •

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS. O. D. 
447 Broadvay, So. Bostoa, Mass.
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H Telephone 

So. Boston
1058

Kodėl Apsimoka Vartot

‘blue coal’
EKONOMIŠKIAU: Reikalinga mažiau drafto kūrenant su 
blue coal- kad gauti daugiau šilumos kambariuose, ir mažiau bran
gio* šilumos išmest per kaminą.
SVEIKIAU. Dnoda vienodą ir ilgiau laikančią šilimą. Nėra 

kenkiančios smarvės sveikatai.
UŽTIKRINANTIS. Dėlto kad nereikia rizikuot su mekaniš- 

kais prietaisai*.
SAUGUS. Nėra pavojingų gazų ir neeksploduoja.

ŠVARESNIS. Nėra suodžių kurie sugadintų drabužius, ir ne
aptraukia rakandus aliejine fiuma.

Pasidalykite lengvą ir malonią žiemą kūrendami 
su ‘BLUE COAL’. Reikale pašaukite

BATCHELDER WHITTEMORE
834 MASSACHUSETTS AVĖ., BOSTON.
Tel. HIG-hland» 1920 So. Bostono skyrius 463 Broadway.

Kitų Skyrių adresus, rasite telefono knygoje.
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P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuv
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 SOI th Boston 4486.

Brocktono ofisas: Tel. Brockton 4110
16 Intervale Street, Montello, Mass.

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydranlic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai

[Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET

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

PASITARKITE SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo visokių Krau

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

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

DR. GRADY
327 TREMONT ST. 

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

Nedėliom tik nuo 10—12.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—t; 6—S 
Sekmadieniais: 1»—11.

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

i Tri. Univsrsity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

L1ETLV8 DENTISTt 
VALANDOS: 9-6 Ir 7-S.

678 Massachusetts Ave^
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MAŠS.
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NARO LAIKRODIS SUSTOJO—KODĖL?
Labai mažai žmonių, kurie turi laikrcdį ir suprar ta da- likatnumą vidurių.Laikrodžio balance ratukas, apsisuka 18,000 sykii j valandą arba 4,000 mylių į metus. Jus mainote alieji savo automobiliuje kas tūkstantį mylių, tai kodėl nem tinote jūsų laikrodžio aliejų kas 4.000 mylių.Geras išvalymas ir išaliejavimas laikrodžio, st laiko nuo sugedimo.
Išvalykite Savo Laikrodį Norą Sykį į Metu*.Mes turime 25 metus patyrimo laikrodžių srityje ir mes savo darbą gvarantuojame.

PARDUODAME RADIOS IR OIL BURNEFIUS 
GERIAUSIŲ KOMPANIJŲ U2 ŽEMĄ KA NĄ 

Roland Ketvirtis & Co.
322 BROADWAY,

Telefonas:
^oooooooooooooooooooonoa

SOUTH BOSTON.
SOU-th Boston 4649.MMOMMOOOOOOOOOOOOOUOOOOOk
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