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SKOLŲ MOKĖJIMAS 
SUKRĖTĖ VISĄ EUROPA

VISIEMS “KELEIVIO” 
SKAITYTOJAMS IR 

DRAUGAMS
Linkime linksmų švenčių 

ir laimingų naujų metų.
“Keleivio” Štabas.

Liūdnos Sukaktuvės
SUGRIUVO DU MINISTE 

RIŲ KABINETAI.
Lietuva, Anglija ir kitos už
simokėjo, bet Francuzija ir 

Lenkija nemokėjo.
Musų skaitytojai jau žino, 

kad 15 gruodžio vienuolika 
Europos valstybių turėjo 
sumokėti Amerikai keliatą 
šimtų milionų dolerių karo 
skolų ir procentų už jas. Jos 
dėjo didžiausių pastangų, 
kad Amerika atleistų jas

Potvinis Maine9o 
Valstijoj.

Izoliuota 500 medžiotojų ir 
apsemta 400 farmų.

Ties Forks, Maine’o vals
tijoj, kur susilieja Kenne- 
bec ir Dead upės, pereitą są
vaitę susirėmė ledai ir už 
tvenkė abidvi upes. Pakilęs 
vanduo apsėmė visą apylin
kę ir užliejo apie dvi my 
lias vieškelio, kuriuo keli

nuo šito privalumo, bet Wa-Išimtai medžiotojų yra suv* 
shingtonas nusistatė neat- žiavę j Maine’o girias stirnų 
leisti nei vieno cento, nes pi- medžioti. Valdžios žinio- 
nigai jam verkiant reikalin- mis, šitas potvinis yra izo- 
gi. ' liavęs giriose išviso apie 500

Anglija tuomet sutiko už- medžiotojų. Sugrįžti jie jo- 
mokėti ir užmokėjo. Buvo kiu budu negali, nes kelias 
pasižadėjusi ir franeuzų vy- stovi po vandeniu ir vieto- 
riausybė užmokėti? bet par- mis vandens yra iki 12 pė 
lamentas griežtai tam pasi- dų gilumo. Trys farmos 
priešino. Šito dėlei turėjo re- taipgi apsemtos ir farmerių 
zignuoti Francuzijos minis-J šeimynos turėjo keltis su 

■ terių
dėl
griuvo vyriausybė. J šaukė 30 valstijos inžinierių

Vienu žodžiu, šitas skolų ir įsakė pravesti laikiną ke- 
mokėjimas sukrėtė visą Eu- lią sausomis vietomis, kad 
ropą. Kurios vyriausybės izoliuotiems žmonėms da-
užsimokėjo, tos labai apsun- vus pagalbą, 
kino savo finansus; o kurios Didelis sniegas ir lietus 
nemokėjo, tų kreditas bai- pagimdė potvinį taip pat ir 
šiai nukentėjo kapitalisti- Mississippi valstijoj. Paki
nio pasaulio akyse. Nesu- lusi Pearl upė tenai užliejo 
mokėti paskirtu laiku savo tarp 400 ir 500 farmų. Nuo 
finansinių obligacijų, tai šalto oro ir didelio vėjo 
vistiek kaip prisipažinti prie žmonės pradėjo sirgti influ- 
bankroto. enza. Nukentėjusiems gel-

Šitokioj padėty dabar at- bėt pašaukta valstijos mili- 
sistojo 5 valstybės: Francu-1cija.
zija, Lenkija, Belgija, Esto 
nija ir Vengrija. [SU REVOLVERIU NORE

šešios užsimokėjusios JO PASAKYT KONGRE- 
valstybės yra šios: SUI PRAKALBĄ.

Anglija.........$95,550,000 Pereitą sąvaitę Kongrese
Italija ........  1,245,437 buvo nepaprastas įvykis.
Čekoslovakija 1,500,000 Jaunas vyras ant galerijos
Finlandija ........ 186,235 Į išsitraukė revolverį ir atki-
Latvija.................. 148,852 kęg j j j kongresmanus, kurie
Lietuva .................. 92,386 Lgd ėjo apačioje, sušuko, kad
Anglija nors ir sumokėjo visi jie nutiltų, nes jis norįs 

reikalaujamą sumą, tačiau pasakyt jiems pomokinan- 
pažymėjo, jog tai anaiptol Į čią prakalbą. Tarp kongres- 
nereiškia, kad ji pripažįsta manų pasidarė sumišimas, 
karo skolas taip kaip jos Bailesni jų šoko bėgti. Bet 
stovėjo prieš Hooverio mo- kalbėtojas su revolveriu bu- 
ratoriumo paskelbimą. Tas vo tuoj suimtas ir paduotas 
moratoriumas panaikino vi- policijai. Jis vadinasi Mar 
sas karo skolų sutartis ir jų lin Kemmerer. Klausiamas 
klausimą dabar reikės svar- policijos, kokiu tikslu jis re 
styt iš naujo,, reikės daryt volverį buvo į Kongresą at- 
naujas sutartis. Tokio pat sinešęs, jis atsakė, kad jo 
nusistatymo yra ir f rančų- tikslas buvęs atkreipti į save 
zai, ir belgai, ir kiti. Visi jie kongresmanų dėmesį.
sako, kad karo skolos turi ----------------
būt panaikintos, ir todėl kai BABRAVIČIUS DAINUOS

Chicagoj Uždaromos 
“Spykyzės”.

Chicagos majoras Cermak 
paskelbė butlegeriams ir 
gengsteriams karą. Jis pa
sakė policijai, kad visi gen
gsteriai turi būt kalėjime ar
ba lavoninėj. Todėl visą pe
reitą sąvaitę po Chicagos 
miestą ir priemiesčius poli
cija darė ablavas. Nuo pa
nedėlio iki subatos buvo a- 
reštuota 576 nužiūrėti as
menys ii- uždarytos 126 
“spykyzės”, o apie 6,000 to
kių vietų pačios užsidarė iš 
baimės. Majoras sakosi no
rįs išvalyti Chicagos miestą 
prieš alaus legalizavimą, 
kad gengsteriai negalėtų 
paimti savo kontrolėn lega- 
lio alaus biznio. Dabar visos 
“spykyzės” (slaptos karče
mos) buvo jų rankose: jie

rių kabinetas. Belgijoje gyvuliais ir patalais j kalną, pristatydavo joms savo gė- 
ėl šitų skolų taip pat su- Maine’o gubernatorius pa-!rimus imdavo pelną, o kon- 
riuvo vyriausybė. šaukė 30 valstijos inžinierių Sandvdavnkūrentus šaudydavo.

RUSAI BAIGIA 140 MY
LIŲ KANALĄ.

Iš Maskvos pranešama, 
kad greitu laiku busiąs pa
baigtas kanalas, kuris su
jungs Baltąją jurą su Balti
jos jura. Kanalą pabaigus, 
kasmet tarp tų dviejų jurų 
bus galima pargabenti dide
lį kiekį prekių. Kanadas, 
kuris prakastas tarp Soro- 
kos ir Leningrado, yra 140 
angliškų mylių ilgio ir su
jungia visą eilę upių ir eže
rų tarp dviejų jūrių. Nauju 
keliu bus, daugiausia, gabe 
namas miškas, rudos ir ang
lis.

“KALĖDŲ DOVANA” 
KONGRESMANAMS.

Kongresmanas Mitchell 
iš Tennessee valstijos įnešė 
į žemesniuosius Kongreso 
rumus bilių, kuriuo reika
laujama nukirsti visiems 
kongresmanams ir senato
riams algas per pusę. Vietoj 
dabar mokamų $10,000 me
tams, jiems siūloma mokėti 
tik po $5,*000 metams. Laik 
raščiai juokiasi, kad tai e- 
santi “Kalėdų dovana” 
Kongreso atstovams.

kurie jau dabar atsisakė jas 
mokėti.

Išrodo, kad $11,000,000,- 
000 su viršum Amerikos pi-] 
nigų, kuriuos šios šalies val-

PER RADIO.
Iš New Yorko mums pra

neša, kad 21 gruodžio lietu
vių artistas Juozas Babravi
čius duos koncertą per ra-

džia sukišo Europos valsty- Į fjj0 National Broadcast- 
bems, turės žlugti. ing Co. studijos New Yorke 

Koncertas prasidės 10:30 
ČAN-KAIŠEKAS NORI valandą vakaro ir tęsis iki 

BŪTI KINIEČIŲ y. Jis bus girdimas po visa 
"MUSSOLINI”. Ameriką. Babravičius dai 

Japonų laikraščiai skel- nuosiąs “Conoco” progra 
bia, kad kiniečių generolas Į moj.
Čankaišekas, kitaip negalė
damas atimti Mandžurijos LENKIJOJ PRADEDA 
ir susitarti su Kantono vy- VOGTI VAIKUS, 
riausybė, pasiskelbė įvedąs šiomis dienomis Lodzėj 
“fašizmą” ir 120,000 jo ka buvo pavogti du vaikai. Ka
reivių iau pasiskelbė “faši- dangi abiejų pavogtų vaikų 
stais”, su kuriais Čankaiše- motinos negyvena su savo 
kas manąs paskelbti Kinijoj Į vyrais, tai policija spėja 
diktatifrą, »kad vaikus pavogė jų tėvai.

BAISUS SPROGIMAS 
DIRBTUVĖJ.

Leominster, Mass.— Pe
reitą sąvaitę Duponto che
mikalų dirbtuvėj čia įvyko 
vienas paskui kitą keturi 
sprogimai, kurie nunešė dir
btuvės stogą ir sukrėtė visą 
apielinkę, kaip žemės dre
bėjimas. Trįs darbininkai 
buvo sužeisti ir 2,300 persi
gandę išbėgo laukan iš kiti, į 
triobėsių. Sprogimas girdė 
josi už 12 mylių.

ŠEŠI METAI NELAISVĖS LIETUVOJE.

Nuo 1926 metų 17 gruodžio kraštą parali
žiuoja karo stovis, cenzūra ir komendantų 

sauvalė.
Šių metų 17 gruodžio sukako lygiai še- 

šeri metai, kaip gauja ginkluotų konspira- 
torių nakties laiku užpuolė konstitucinę 
Lietuves vyriausybę, suėmė visus ministe
rius, respublikos prezidentą, ir paskelbė 
savo diktatūrą.

Nuo to laiko Lietuvoje nėra seimo, nėra 
žmonių atstovybės, nėra konstitucijos ir nė
ra laisvės. Karo teisinai, karo cenzūra ir 
komendantų sauvalė paraližiuoja visą kra
što gyvenimą. Šalį valdo ir mokesčius iš 
žmonių lupa niekeno nerinkti ir neįgalioti 
uzurpatoriai.

Dabartiniu laiku kalėjimuose sėdi 432 
asmenys už “politinius nusikaltimus”, reiš
kia užtai, kad drįso kritikuoti diktatūrą. 
Žmogžudžiai ir kitokie kriminalistai gauna 
juokingai lengvas bausmes arba ir visai iš
teisinami, tuo tarpu gi idealistai, kovotojai 
už demokratiją, baudžiami po 10 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo! O kiek tokių guli jau 
po žeme, kiek turėjo bėgti į užsieni!...

Ir šitą Golgotos kelią lietuvių liaudis eina 
jau šešerius metus!

Taigi, minint šitas liūdnas sukaktuves, iš 
visų musų krūtinių tesuskamba galingas 
protesto balsas:

Šalin diktatūra!
Šalin karo stovis, cenzūra, kariuomenės 

teismai ir visokie “tautos vadais” apsiskel
bę tautos parazitai!

Lai gyvuoja laisva demokratinė Lietu
vos Respublika!

Lai gyvuoja Lietuvos Seimas!
Lai šie metai bus jau paskutiniai nelais

vės metai!

RUOŠTA KONTREVOLIUCUA 
ARGENTINOJE NENUSISEK.

Lavonas Maiše Poli
cijos Panosėj.

Pereitą penktadienį New 
Yorke ties viena policijos 
nuovada kažin kas pastatė 
automobilių su pilnu maišu. 
Kada praėjo daug laiko ir 
niekas to automobiliaus ne
atėjo pasiimti, policija pra
dėjo jį žiūrinėti. Ogi pasi
rodė, kad automobilius yra 
vogtas iš Brooklyno ir kad 
tame maiše yra pasmaugtas 
žmogus. Jo rankos buvo su
rištos už nugaros, o kojos 
sulenktos per kelius ir pri
trauktos prie krutinės. Ant 
kaklo buvo užveržtas kie
tas šniūras. Vėliaus paaiškė
jo, kad tai yra tūlo Juozo 
Vaskevskio ar Vašefskio la
vonas. Policijai jis buvo ži 
nomas kaipo gengsteris ir 
jau du kartu sėdėjęs kalėji
me. Jis paliko žmoną ir ke
liatą mažų vaikų.

Prohibiciją Prarijo 
2,602 Gyvybes.

Be to, ji kaštavo kraštui 
$34,000,000,000.

Pulkininkas Ira L. Reeves, 
kuris vadovauja 
prohibicijos atšaukimą, šio
mis dienomis paskelbė savo

MEKSIKA PASITRAU
KIA IŠ TAUTŲ LYGOS.

Meksikos valdžia pranešė 
Tautų Lygai, kad už dviejų 
metų ji pasitrauksianti iš jos 
narių tarpo, nes prigulė ji 

kovai už mas nebrangiai atsieina— 
reikia mokėti metams nuo 
$60,000 iki $90,000. Meksi-

organizacijos apskaitliavi- j ^os. pariamentas nusprendė, 
mą, kiek prohibicijos wki-;kad Meksikos žmonėms 

12 metu Amerikai ibus ^aug naudingiau summas per i.ivvm .....v......., , . . . . .
kaštavo? Raportas parorlo. "audoJus. „‘H?8 Pln!f® ke 
kad pinigais per te laikotar- i ir mokykloms
pį prohibiciją prarijusi apie į stat^tL
$34,000,000,000. Negana to.

MUSOLINIS KURSTO
TAUTINĘ NEAPY

KANTĄ.
Pereitą sąvaitę Musolinis 

pasakė Romoj kurstančią 
orakalbą prieš Jugo-Slaviją. 
Po tos prakalbos gauja jau- 
įų fašistų puolė Jugo-Slavi- 
jos atstovybę, bet policija 
juos sulaikė.

kovoj tarp valdžios agentu 
ir visuomenės per tą pati 
laiką buvo užmušta 2,089 
piliečiai ir 513 prohibicinin- 
kų.

KOMUNISTŲ AREŠTAI 
LODZĖJ.

Pereitą sąvaitę tūla mote
riškė Lodzėj prie valdžios į- 
staigos rado kažin koki pa
ketą ir pakėlė jį. Tenai butą 
pragaro masinos, kuri tuo
jaus sprogo, sudraskydama 
tą moterį į skutus. Policija 
ta proga pasinaudodama 
pradėjo areštuoti komunis
tus. Tuo pačiu laiku miesto 
rotužės koridoriuje rasta 
kita pragaro mašina.

PAVYDI ŽMONA UŽMU
ŠĖ VYRO MEILUŽĘ
Jacksonville, Fla. — Pe

reitą sąvaitę čia įvyko dide 
lis skandalas. Jungtinių 
Valstijų valdininko Frazie- 
ro žmona nušovė savo vyre 
meilužę, Miss Manoną Mau- 
rell. Suimta užmu-;;: 
kė policijai: “Aš tikiuos, 
kad aš tą raganą užmušiau 
Jeigu ji da gyva. taHnano 
vaikai ją užmuš.

VALDŽIA SUĖMĖ 3,830
UŽTAISYTŲ BOMBŲ.

Areštuota du buvusieji pre
zidentai ir daug kitų aukštų 

valdininkų.
Argentinoje pereitą są

vaitę susekta didelis są
mokslas prieš dabartinę re- 
soublikos vyriausybę. Val
džia sako, kad sąmokslinin
kų tikslas buvo išžudyti da
bartinius valdininkus ir pa
imti valstybės vairą į savo 
rankas.

Šitą perversmą ruošiusi 
Argentinos radikalų partija, 
kurios radikalizmas tačiau 

nėra toj<s, kaip suprantamas 
Jungtinėse Valstijose. Są
mokslo priešaky stovėjęs 
Hipolito Yrigoyen, nesenai 
nuverstasai diktatorius. Jis 
tikėjosi vėl tapti prezidentu. 
Todėl dabar jis areštuotas ir 
išvežtas ant Martin Garcia 
salos.

Marcelo T. de Alvear, ku
ris buvo Argentinos prezi
dentu nuo 1922 iki 1928 me
tų, taipgi areštuotas. Suim
tas taip pat buvusis karo mi
nisteris gen. Delapiane, bu
vusis Washingtone ambasa
dorius Puerredon ir daug ki- 

da-
bar laikomi ant karo laivo, 
Buenos Aires uoste.

Visi žymesni radikalų 
partijos nariai taip pat are
štuoti, uždarytas tos parti-

Pasaulis Dabar Sko
lingas Amerikai 

$11JS6&6;M7.
Washingtonas praneša,__________________ ___

kad dabar, kai kurioms vai- • tų valdininkų. Visi jie

SIŪLO ATIDUOT BE
DARBIAMS KIAULIŲ 

PERTEKLĮ.
Amerikos farmeriai turi 

apie $25,000,000 -vertės 
kiaulių, kurių jie negali par
duoti. Todėl farmerių laik
raščio “Prairie Farmer” re
daktorius C. V. Gregory bu
vo nuvažiavęs Washingto- 
nan ir siūlė Kongreso komi
tetui tas kiaules iš farmerių 
nupirkti ir sunaudoti bedar
bių maitinimui. Bet Kongre
so politikieriai šitą pasiūly
mą atmetė.

IGNATĄSVERECHA PA
SMERKTAS MIRTI.

Chicagoje pereitą sąvaitę 
buvo pasmerktas miriop Ig 
nas Verecha, jaunas vaikė
zas, kuris mėnuo atgal nu
šovė žmogų plėšimo tikslais. 
Verecha bus nužudytas ele 
ktros kėdėj 17 vasario. Kaip 
rodos, jis yra lenkų tautos.

stybėms savo skolų dalį už
simokėjus, o kitoms nemo
kėjus, pasaulis lieka Ameri
kos iždui skolingas lygiai 
$11,786,336,657.

Tos sumos išmokėjimas y- 
ra paskirstytas ant 62 metų, 
ir jeigu visos valstybės mo
kėtų, taip kaip jos yra pasi
žadėjusios, tai iki 1990 me
tų pabaigos jos turėtų sumo
kėti su nuošimčiais iš viso a- 
pie $22,000,000,000.

Daugiausia skolingos yra 
šios valstybės:

Anglija, $4,499,520,000?
Francija, $3,921,547,000.
Italija, $2,007,406,125.
Belgija, $406.555,000.
Lenkija, $215,289,815.
Čekoslovakija, $165,571,- 

025.
Rusijos skola skaitant su

mą ir iki šiol nemokėtus 
nuošimčius, siekia $327,- 
583,071. Sovietai atsisako 
šitą skolą mokėti, sakydami, 
kad tuos pinigus Amerika y- 
ra davusi carui, Rusijos 
liaudies slopinimui ir revo
liucijos žudymui, taigi da- 
dar ji negalinti tų pinigų iš 
tos liaudies reikalauti. Ant
ras dalykas, Sovietai sako, 
Amerika remdama Kolčaką 
ir kitus kontrevoliucionie- 
rius, o taipgi ir pati laužda- 
mosi Rusijon per Murmans 
ką ir Archangelską, yra pri
darius Rusijai daugiau nuo
stolių, negu šita skola. Šito
kia kalba, žinoma, Wa- 
shingtono valdžiai labai ne
patinka, ir todėl ji ligi šiol 
da Sovietų valdžios “nepri
pažįsta.”

Hondūro valdžia skelbia, 
kad ties Gracias miestu į- 
vyko kariumenės susirėmi
mas su revoliucionieriais, 
Mušiui pasibaigus, rasta 30 
užmuštų sukilėlių.

ĮSIDRĖSKĖ NOSĮ IR 
MIRĖ.

Peabody, Mass.— šiomis 
dienomis čia finas darbinin
kas, Speros Kuolos, dirbda
mas ant farmos įsidrėskė 
nosi. Jis nieko iš to nedarė.

jos organas“Tribuna Libre 
ir partijos centro ofisas.

Valdžiai prašant, parla
mentas paskelbė 30-čiai die
nų apgulos stovį. Tai nėra 
tas pats, ką karo stovis, nes 
teismai pasilieka civiliai ir 
suimti valdžios priešai ne
šaudomi; bet piliečių laisvė 
yra suvaržyta, viešos de
monstracijos uždraustos ir 
privatinės radio stotis laiki
nai užflarytos, kad nepla
tintų tarp žmonių “alarmiz- 
mo .

Valdžia skelbia, kad nuo 
pereito ketvergo, kaip buvo 
susektas šitas sąmokslas, 
policijai pavyko surasti ir 
konfiskuoti jau 3,830 užtai
sytų bombų, kuriomis są
mokslininkai ruošėsi sprog
dinti valdžios įstaigas ir žu
dyti valdininkus.

Pas suimtąjį pulkininką 
Atilio Cattaneo rasta visas 
perversmo planas. Einant 
tuo planu, sąmokslininkai 
turėjo pasidalinti į tris da
lis; viena dalis turėjo pulti 
policijos centralinę; antra 
dalis turėjo užimti arsenalą 
su ginklais ir amunicija, o 
trečioji grupė turėjo užval- 
dyt Valdžios Rumus. Po to 
turėjo būt užimtos vandens 
ir elektros įmonės, išžudyti' 
seni valdininkai ir apskelb
ta, kad Argentinoj susidarė 
nauja valdžia.

Visi tie planai tačiau'su
griuvo ir sąmokslininkai da
bar paimti nelaisvėn.

99

Libertyville, III.—Pereitą 
subatą netoli nuo čia sudegė 
pabėgusio milionieriaus In
sulto dvaro arklydės su rei
siniais arkliais. Ugny žuvo 

Bet užsikrėtė kraujas ir į 10’ 18 arklių, kurių vertė ap- 
dienų Kuolos mirė. įskaitoma į $150,000.
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100 METŲ NUO PIRMO 
LIETUVIŠKO LAIKRAŠ

ČIO PASIRODYMO.

ĮDOMESNI SIU DIENŲ [S YKIAI IR ŽMONES.

Šimtas metų atgal, būtent 
1832 metų pradžioje, Tilžė
je pasirodė spausdintas la
pelis, pavadintas “Nusidavi
mai apie Evangelijos plati
nimą tarp Žydų ir Pagonų”. 
kuris buvo platinamas dau
giausia tarp Prūsų lietuvių 
evangelikų.

Nors tas leidinys buvo 
skiriamas išimtinai kunigų 
biznio reikalams ir su musų 
liaudies kultūra beveik nie
ko bendra neturėjo, bet ka
dangi jis buvo pirmutinis 
laikraštis lietuvių kalboje, 
tai jo pasirodymas ir skai
toma musų periodinės spau
dos pradžia.

šitas sukaktuves Lietuvos 
laikraščiai dabar norėjo pa
daryti nepaprastai didele 
švente. Buvo kilęs sumany
mas, kad visi keturi dien
raščiai— “Lietuvos Aidas”, 
“Lietuvos žinios”, “Dienos 
Naujienos” ir “Rytas” —su
sidėtų Į krūvą ir išleistų tą 
dieną vieną bendrą dienra
šti, kurio cirkuliacija galėtų 
pasiekti ketvirties miliono 
egzempliorių. Savaitraščiai 
rengėsi išleisti bendrą są 
vaitrašti.

Rodos, visi su tuo sutiko. 
Ir žurnalistų sąjunga, ir “El
ta” tam sumanymui pritarė. 
Bet kai reikėjo ji galutinai 
priimti, tai tautininkų orga
no “Lietuvos Aido” atstovai 
pasitraukė. Taip bendro lei
dinio planas iširo.

Iširus bendram darbui, 
tautininkams nuo spaudos 
šventės bailiškai pabėgus, 
buvo nutarta suruošti tiktai 
spaudos minėjimo ir plati
nimo sąvaitė, kuriai laikas 
paskirtas nuo 28 lapkričio 
ligi 5 dienai gruodžio.

Per tą sąvaitę “Lietuvos 
Žinios” dėjo savo pusla
piuose stambiomis raidėmis 
visokius Šukius, taikomus 
daugiausia Į cenzūrą. Pavy
zdžiui: “Tegyvuoja spaudos 
laisvė Lietuvos žmonių la
bui!” “Be spausdinto žo
džio, purve skęstų sodžius! 
“Spauda tebūna laisvės tri
būna!” Ir taip toliaus.

Be to da “L. žinios” išlei 
do specialų šitam jubilėjui 
priedą, kur seni Lietuvos 
veikėjai rašo įdomių savo 
atsiminimų, kaip lietuviai 
kovojo su caro valdžia už 
spaudos grąžinimą, ir kaip 
vėliaus, spaudą atgavus 
musų žmonės ją brangino. 
F. Bortkevičienė rašo:

“Seniau, dar gerokai prieš 
karą, liaudies švietėjai švent 
tikėjo, kad tik spausdintas žo
dis prikels žmones, juos Įsąmo
nins, pakels juos doriniai ir vi 
suomeniniai.

“Vedini šiuo tikslu, jie laikė 
kiekvieno inteligento būtiniau
sia pareiga visomis išgalėmis 
remti spaudą—rašyti ir ją pla 
tinti.

“Dabar tuos laikus vadina 
idealizmo laikais, o aš pavadin 
siu dar ir kovos laikais. Spaus 
dintas žodis buvo vienintelis 
Įrankis lietuvių žūtbūtinėj ko
voj už savo teises. Mažutė 
tauta, suspausta galingų prie
šų. labai sėkmingai gynėsi šiuo 
popieriniu ginklu ir laimėjo, 
nes liko gyva ir susipratusi.“

ir nesubrendę”, kad kiek
vieną jų žingsnį turi daboti 
“tautiška auklė”, kuri vadi
nasi Cenzūra.

Išeina, vadinasi, kad kuo- 
daugiau tauta auga ir bręs
ta, tuo didesnis jai pavojus 
suklupti ir paklysti, tuo dau
giau ją reikia saugoti ir jos 
laisvę varžyti.

Kodėl visokie “patamsių 
didvyriai” bijosi laisvos 
spaudos, tai aiškiai jiems 
"asako šie M. Šleževičiaus 
žodžiai:

“Laisva spauda—tai rykštėj 
visiems kyšininkams ir visuo
menės turto aikvotojams. vi
siems neteisėtų ir sauvalės] 
veiksmų herojams.

“Spauda—tai nesimerkianti 
visuomenės akis. kuri seka kie
kvieną gyvenimo apsireiškimą | 
ir negailestingai plaka tos vi
suomenės parazitus...

“Visa tai gali daryti ir daro Į 
tik laisvoji, idėjinė ir pirmoje] 
vietoje pažangioji spauda.”

šis paveikslėlis parodo 3 atskirus dalykus: (1) Amerikos jurininkai, kurie iki šiui saugojo 
tVall Streeto bizni ■ Nikaragoj. dabar susirinkę Managuos stoty ir pasiruošę jau grįžt namo. 
(2) Farmerių vežimas, sukaltas iš lentų ant troko. kuriuo dalis farmerių atvažiavo Washingto- 
nan reikalauti iš Kongreso pašalpos. (3) Indianos valstijos farmerka Virginia Jenckes, kuri 
paskutiniuose rinkimuose buvo išrinkta Į Kongresą, čia jai kongresmanas Cox rodo Washing- 
tona.

Dėl to tokiai spaudai ir v-, 
ra maunamas cenzūros anv- KVIEČIA BIMBĄ į DEBA- 
nasris. TUS SU KUN. MOCKUM.

Amerikiečiams žinomas Kazionųjti komunistų va- 
advokatas A. Bulota irgi das Bimba nesenai buvo 
duria cenzūrai tiesiai į akį. Detroite ir sakydamas tenai 
Jis sako: prakalbą prikalbėjo daug

“Visi rašo atsiminimus spau- nesąmonių. Pavyzdžiui, ji- 
dos jubilėjui ir sumanymus josimai ttirtino, kad kartu su ko-
didesniam išplatinimui.

“Aš atsiminimų nerašysiu,
bet sumanymą vieną kitą pa 
tiekiu: visus ipareiguoti rytais 
ir vakarais kalbėti šią marle
lę: Terkone dievaiti, pasigai 
lėk musu! Duok laisvai nepri 
klausomai Lietuvai laisvą ne
priklausomą spaudą, su sosti 
ne Vilniuj, ne Kaune, ir su re
daktorium redakcijoj, ne ki
tur.”

kitur" reikia su- 
ne cenzoriaus raš-

Tą “ne
rasti: “-tmej .
Vadinasi, musų 100 metų 

spaudos sukaktuvės Lietu 
voje virto protestu prieš tos 
spaudos naują varžymą. Ki 
taip ir negalėjo būti.

KAIP DIRBA READINGO 
SOCIALISTAI.

stipriausis tenai, kur yar sti
priausi darbininkų ko-ope- 
ratyvai. Rusijos ko-operaty- 
vai, daugiau žinomi kaipo 
vartotojų draugijos, turi 

ir 305- 
tvir-

čiausis revoliucijos nugar
kaulis, ir jeigu ne tie ko-ope- 
ratyvai, Rusijoj veikiausia

buvo areštuotas Montelloj 
(netoli Bostono! už Dievo 
išniekinimą, o dabar jis nie
kina laisvamanius. Aišku, 
kad žodžiai pas jį nieko ne
reiškia.

P. ŠOLOMSKAS JAU IŠ- 
mun irtais galį eiti katalikai, SI2ADĖJO KOMUNISTŲ, 
republikonai, demokratai ir Būdamas Amerikoje, Pe- 
kitokių įsitikinimų žmonės, tras Šolomskas dirbo prie 
štai jo žodžiai, kaip juos “Laisvės” ir buvo ištikimas 
paduoda LDD. 19 kuopos Bimbos Žalnierius: bet kai 
komitetas: 'parvažiavo Dzukijon, pra-

paraJdėio buvusius savo “drau- 
ar de- gurius paškudzic”.

KAIP FAŠIZMAS EINA 
PRIE TAUTOS.

“Lietuvos Aidas 
tad “Italijos fašizmas nuo 
širdžiai eina prie tautos.”

“Lietuvos Žinios” ant to 
atsako:

“Neabejojame. Tatai liudija 
Italijos tautos atstovo Mateot 
ti kapas...

“Fašizmas buvo ‘nuoširdžiai 
priėjęs’ ir prie garsaus diri
gento Toskanini, bet tas, ačiū 
Dievui, išliko gyvas, regis, tik 
šiek tiek buvo apdaužytas.

“Laukiame, kad. pagaliau, 
italų liaudis ras tinkamą būdą 
padėkoti fašizmui už jo ‘nuo
širdumą'.”

Mateotti, kurį čia mini 
“Lietuvos Žinios”, buvo Ita 
lijos socialistų vadas. Italų 
tauta buvo išrinkusi jį savo 
atstovu parlamentan, bet 
fašistų gaujos jį nužudė

“Jei tu esi katalikas 
pijonas. republikonas.

NORMAN THOMAS GA 
VO ARTI 900,000 BALSŲ.

Pereitame “Keleivio” nu
mery, po antrašte “Visko po 
biskį”, buvo pasakyta, kad 
Socialistų Partijos kandida
tas Į prezidentus, Norman 
Thomas, gavęs tiktai 566,

mokratas, pasilik prie savo i-j 
dejų. neišsižadėkim savo idėjų, 
jei mums jos yra geros, taip 
kaip ir mes komunistai neišsi- 
žadam. bet eikim visi išvieno, 
demonstruolųm. kovokim.“

Bet pripažindamas vi
siems įsitikinimams laisvę, 
Bimba toj pačioj savo kal
boj ėmė ir išniekino laisva
manius.

Ar jis tai darė veidmai
niaudamas, norėdamas įtik
ti katalikams, ar kitokiais 
sumetimais, mes nežinome: 
gana to, kad Detroito LDD. 

pasakė, 119 kuopa šitokiu Bimbos 
netaktu pasipiktino ir nuta
rė pakviesti jį į debatus su 
kun. Mockum.

Tame pakvietime, kuris 
tilpo komunistų spaudoje, 
LDD. 19 kuopos komitetą? 
sako:

“(Jus. Bimba) paniekinote 
laisvamanybę ir senus laisva
manius. kurie išplėšė-išdraskė 
religinius dirvonus, taip kad 
dabar ir jum nebereikia bijo
tis supuvusių kiaušinių ir ak
menų, kuriais religiniai žmo
nės vaišindavo kalbėtojus.

“Tose jūsų prakalbose (27 d 
lapkričio) musų kuopos narys 
iššaukė jumis Į debatus laisva 
manybės ir religijos klausimu 
ir siūlė debatuct su kun. M. X. 
Mockum. Jūsų gi atsakymas 
buvo neaiškus, sakėte, kad ‘nė
ra paskirtos temos, tai kaip gi 
debatuosi.’

“Tad šiuomi dar syki kvie
čiame jumis i viešus debatus, 
nes reikia laisvamanvbės ir re
ligijos klausimą plačiau išaiš
kinti. kad visiems butų aišku, 
kokie žmonės gali būt komu
nistais, ir ar reikia kovot prieš 
religiją ir kunigiją.” 

Debatams tema skiriama:

štai, ką apie jį dabar ra
šo “N. Gadynėj" Dzūkų Pa
storius :

“Užuguosčio Petras šoloms
kas. parvykęs iš Amerikos, iš
sižadėjo komunistų ir niekina 
juos prie kiekvienos progos. 
Sako, kad komunistai esą bai
siausi žmonės ir kad jis dide
lę klaidą padaręs, su jais susi
dedamas Amerikoj. Petras šo
lomskas nusipirko gaspadą. 
Lapkričio 16 jau buvo padary
ta ir raštai. Jisai statosi sau 
gyvenamą trobą ir mano .apsi
gyventi Lietuvoj, kaip buožė.

“Petras šolomskas veda 16 
metų amžiaus merginą J. K. 
Kai amerikiečiai skaitys šią 
korespondenciją- šolomskas 
bus jau pilnam stovy. Kad 
apsieiti be užsakų, specialiai 
kreipėsi Į vyskupą, prašydamas 
‘indulto’, tai yra. leidimo

301 balsą.
Šita žinia buvo parašyta I “Ar geras Romos katalikas 

kiek seniau ir todėl neata-Jgali būt tikras ir geras ko- 
lietuvių tauta išliko gyva ir tinka dabar žinomiems fak- munistas?” Mockus apsiima 
atgaivino savo valstybe. Bet tams. įrodyt, kad katalikas negali
štai, kas pasidaro: prie tos Vėliausis raportas apie būt komunistas, o Bimbai 
valstybės vairo dabar atsi- , buvusius prezidento rinki- siūloma ginti afirmativę pu 
stoja mekeno nerinkti “tau- mus parodo, kad drg. Nor- sę.
tos vadai” ir uždeda spau- man Thomas gavo arti 900,- Bet su Bimba rimtų deba- 
dai apynasrį. Jie pradeda 000 balsų. Gi komunistų tų negali būt, nes pas tą 
pasakoj kad musų laikraš- kandidatas Fosteris gavoįžmogų nėra jokios lygsva 
fĮninkai yra dar “nesuaugę-j 48,000 balsų su kaupu. Iros. Juk nelabai senai da jis

Ačiū spausdintam žodžiui

Vietos valdininkų rinki
muos jie sumušė reakcinin

kus.

Per pastaruosius metus ir
pusę prie socialistinio Jude-. 470fl0 oanizarijų ir 
pmo Amerikoje grjzo šimtai Jie J
atgimusių organizacijų, o'

renkant prezidentą, sociali
stų kandidatas gavo apie ___
triskart daugiau balsų, negur;Yų7uigaTęs”carižmL“kuo“ 
4 metai atgal. met susitarę pasaulio kapi-

Šviesiausia vieta paskuti- talistai apskelbė revoliuci
niuose rinkimuose buvo nei valstybei ekonominę 
Reading, Pa. Tai yra viena- jblokodą ir atkirto jai mais
tinis miestas, kurio negalėjo fra. Rusijos ko-operatyvai 
užlieti laikinai pakilusi de- tada atsišaukė į Ko-operaty- 
mokratų banga. Readingojvu Internacionalą, ir duotas 
socialistai pravedė visus sa- Internacionalo atsakymas 
vo kandidatus, išskyrus tik išgelbėjo Rusijos liaudį nuo 
vieną drg. Thomasą, kurie I biauraus kapitalistų sąmok- 
reikalas prigulėjo, žinoma. |slo.
ne nuo vieno Readingo, bet I- ... , . _ _ ....
nuo visos šalies. Jie pravedė Į Socialistu galybe Danijoj ir 
Pennsylvanijos valstijos le-| Švedijoj,
gislaturon du savo atstovu, J Iš visų valstybių, kultu- 
Hoopes’ą ir Wilson’ą, pa-Įrinea Danija turi stipriausi 
keldami savo balsų skaičių I socialistinį judėjimą. Pas- 
iki 19,000 su viršum. Jkutiniuose parlamento rin- 

Aš čia ypatingai noriu at-| kimuose tenai 42 nuošimčiu 
“šolomsko nauji giminės ži-I kreipti skaitytojų dėmėsi į j balsų buvo paduota už šo

no, kad būdamas Amerikoj ji-1 tai, kokiu budu mes čia pa-1 ralistus. Žinoma, tas daug 
sai buvo didelis bolševikas irkįekėm tokių laimėjimų, nes I Paklauso nuo aukštos žmo- 
dirbo prie ‘Laisvės’. Todėl jie tie patys veikimo metodai |w apšvietos. Bet nemažiau 
nepasitikėjo juo. šolomskas Į būt pritaikyti ir kitose Į D!'ie to prisideda ir ko-ope- 

zietose.pradėjo tankiai vaikščiot į U- ratyvai, kuriais Danija už-
_ . - i ima taip pat pirmutinę vietą
Socialistų parkas davė tarp kitų valstybių.

$2,667 rinkimų vajui. | Kitas pavyzdis yra Švedi- 
Žymiausį vaidmenį Rea-1 ia. Didžiausi tos šalies mil- 

žmonės juokiasi iš to pakuta-1 dingo socialistu darbuotėje J tų malūnai priklauso darbi- 
vojančio komunisto, iškeikusio j vaidina ko-operatyvai. Mu-j tinku ko-operatyvams, ku- 
savo draugus, šolomskas viso-jsų organizacijos namą, La Iriems vadovauja socialistai, 
kiais budais taikosi prie kuni- J ->or Lyceum, išmokėjo ko-1 paskutiniai rinkimai tenai 
gu ir rodo didelį pasišventimą i meratyvo cigaru dirbtuvė I parodė, kad socialistai yra 
prie religijos. Parsivežęs iš A-I’ęyri yra įtaisyta tame na-1 rimčiausia Švedijos par- 
merikos pinigu jis mano, kad|me Socialistini musų laik-frija. Jiems tinko vos tik 4 
galės gerai Įsikurti.” Įraštį, “The Reading Labor [rietu ^arlamento didžiumai

Advocate”, spausdina ko- sudaryti, 
oneratyvas vardu “Reading! ^et Anglijoj, toj tarptau- 
Publishing Co.” Spaustuvė inio kapitalizmo tvirtovėje, 
kur yra spausdinamas šitas j kur kapitalistinis biznis taip 
'aikraštis ir kiti socialistiniai jistyžo ir susmuko, kad pro- 
leidiniai, yra verta $60,000 centų už skolas nebeišgali 
lr priklauso socialistams. Amerikai užsimokėti, dar- 

Už šešių mvlių nuo Rea- Pini!’kU ko-operatyvaitoj- 
iingo miesto socialistai įsi- H3 ,r dabat į":
taisė sau daržą, kuris dabar 210 metut J1<’ lsdal3?1
čia vra žinomi kaipo So-I53™ nanams dau«lau 1“'P

žuguosčio bažnyčią ir Į Stak
liškių bažnyčią. Klupuoja. mu
šasi Į krutinę ir nusiduoda e- 
sąs labai dievobaimingas.

Tokių žmonių, kaip Pet
ras Šolomskas, yra visose 
partijose. Tai ne kovotojai 
ne idealistai, bet bailiai ii 
veidmainiai.

KOMENDANTAI SAUVA 
LIAUJA.

Šiomis dienomis Kaune
komendantas be jokio rei
kalo nubaudė 4 piliečius užlį^V™ p“rka^Savo'darba 1 ^200’0(W),°00 pašalpos ir 

[lai, kad jie kritikavo tauti- duoti savo įmonėse 258,000
ninku valdžią. Tokia kriti-
V” komendanto . supratimu prįmoguL Septynioliktoji Amerikos

visuomenes kirsim-fr. ‘ I Socialistų Partijos konven-
įema organizacijos įzclan. p .. . - J

ka
vra
mas . Ir už tai Joną Timo- 
fejevą, Grigorijevą, ir Naza
rą Radi jono vą (visi trys iš

cija, buvusi šių metų 20-24 
gegužės dienomis Milwau-

greičiau apsivesti, apeinant 
užsakų formališkumus. Uža- 
guostiečiai visaip kalba apie 
Petro skubinimasi.

Kai atėjo dabar rinkimų va 
jus ir prireikė pinigų, Rea-,, . ... .

t x k ja -nni dingo socialistai paskyrė P k-ru “ m ° i.aV# q Jonavos) nubaudė po oOO L, 8.. nepridedami prie tofr"?- ., “an* of So’ 
i!tų arba J men. kalėjimo. ; ~ £ kiše.biabsm kur 8 puslapy yra

nių. Visi tie pinigai buvo pa- imti iš gauto pelno. Vietoj Lf, a‘ra X

itų arba J mėn. Kalėjimo 
Leiba Šusteris (kaunietis) 
nubaustas 1000 litų arba 2
mėn. kalėjimo. Petras Kra- * ^linksminimu tyvus' vertėt^ perskaitytisauskas už agitavimą darbi- P k ; ; įešti savo centus kiekvienam

,S“ ! B,r- svetimiems, Readingo so- frunam^ SocialųPa?
žų apskritį.

VALGIS
vienytose Valstijose ir BILE lai
ku, galima pirkt jūsų vietiniame 
A t P store tik už VIENĄ DO
LERI. Gera ir paranki dovanėlė.

Icialistei ruošia nasdinksmi- ios centre’ 594 RandolPh St, cianstai įuosia pasninKsmi lChicag0 in Eur0DOS g^ja. 
n'muspa ys^ Jm ema šokti, « kooperatyvuose
savo pavilimna; jie_ perka w]io rtolerių ap/vartos 
aiskryma,is kūno pelra e - jr mflio.

|na jiems patiems; pe čia su- nams darbininkų darbo.Tuo 

tarpu gi Amerikoje niėkositinka su senais savo drau
gais ir pasidaro daug naujų panašaus, da nėra. Ir dėl to,
draugų; pereitą vasarą jie veikiausiai :sociaiistinis ju. 
buvo parsikvietp m kalbėt. džji Qa atsiujJ 
Tbomą, Mam-erp Hoaną irkį toli nuo Europos.

|kitus gerus kalbėtojus. Ir Kodė, j nepaSjnaudoti 
j rezultatas buvo toks, kad Hta „av/Užiu ir nepada- 
atejus rinkimams jie gavo 1 į ; kain daro musų 
daugiau kaip 19,000 balsų. draueafEuropoj? 
kuomet tūli jų oponentai ne-f -
gavo nei po 100.

Į Ko-operatyvai yra geriausiai 
atspara prieš reakciją.

F. M. Merkei.

praktiška 
dovana

^yi/OKIT kam rei- 
kaiinsra: Jus pa

darysit šeimai link
smybę su bavkek 

Gaiit duot 
valgių eertifikatų, 
kad galėtų nusipir
kti kas jiems reika
linga. 1'žeikit j vie
tinį A & P storą pa-
klnust informacijų- «

KAINOS
PO

KALĖDŲ
BASK&5

$1.49 IR
BRANGIAU

kiekvienoj baske j yra geriausią 
valgi* ir Kalėdą skanumyną. 
Kitos baakės specialiai prireng
us snlyg užsakymo ir už tokią 
kainą kokią Jąs norit. 

KLAUSKIT VIETINIO 
A & P VEDfiJO

NEPAPRASTAI SMARKI 
2IEMA.

Jungtinėse Valstijose šį- 
Readingo miestas turėtų!met prasidėjo nepaprastai 

[būt pavyzdžiu visiems so-| ankstyva ir sunki žiema, 
cialistams. Darbininkų ko-1 Storas ledas sukaustė upes 
operatyvai čia pasirodė tvir-1 ir ežerus, keliai užversti 
čiausia socialistų atrama I sniego pusnynais ir žmonės 
orieš reakciją net karo metu, j visur kenčia' nuo šalčio, ku- 
kuomet kitos organizacijos I ris daugelyje vietų siekia 25 
turėjo žlugti. Kaip jūrių švi- Į laipsnių žemiau zero. Mies- 
turys pastatytas ant nepaju-ltai nebuvo prie tokių ialčių 
dinamos uolos, taip ko-ope-|prisiruošę, todėl daugelyje 

[ratyvai atlaikė visas įsėlu-Į vietų pritruko kuro. Pasku- 
sio kapitalizmo audras ir tinėmis dienomis Bostone 

įrodė kelią kitiems. Įkas užsisakė toną anglių,
Aš randu, kad socialisti-ltai gavo tiktai porą maišip- 

Įnis judėjimas visuomet yra|kų.



No. 51, Gruod. 21 d. 1932 m. J A i MJ. DUdlUn

Ka* skaito ir raio 

Ta* duonos nepraio Į AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

DIDELES LIETUVIŲ BYLOS CHICA 
GOS TEISMUOSE.

NAUJA SKRAIDOMOJI MAŠINA.

CHICAGO, ILL.
Povilas Baltuti* kaltinamas 

suktybėmis.
Tūlas laikas atgal penki 

Chicagos lietuviai išėmė va
pamus ir areštavo Povilą 
Baltutį, sakydami, kad jis 
nusukęs jiems apie $9,000. 
Jį skundžia A. Jucius, A. 
Janusas, B. Šukys, M. Ka- 
tauskas ir W. Alexander. 
Kiekvieno ju skundą grand 
juiy svai-stė skyrium.

Jonušas sako, kad jam 
Baltutis nunešęs $4,000 
morgičių; Šukys kaltina 
Baltutį pasisavinus jo $400 
už laivakortę ir t.t.

Kaltinamasai Baltutis bu
vo pasodintas kalėjiman ir 
laikomas tenai po $12,000 
kaucija.
A. Girskiui gręsia mirties 

bausmė.
Bet šiurpulingiausia byla 

yra Antano Girskio, kalti
namojo dėl Illinois Packing 
skerdyklos užveizdos Wal- 
kerio nužudymo. Girskis 
nudurė jį pereitą vasarą 
dirbtuvėje, kuomet Walke- 
ris atleido jį nuo darbo. A- 
pie tai jau buvo savo laiku 
“Keleivyje” rašyta. Pereitą 
sąvaitę Girskio byla turėjo 
būt svarstoma kriminalinia
me teisme, bet jo advokatui 
prašant atidėta iki 23 gruo
džio.

Girskis visai nesigiria ir 
drebančiu balsu pasakoja 
kokiu budu jis tą žmogžu
dystę atliko. Sako: “Kai bo 
sas tarė, kad man nėra dau
giau darbo, aš prišokau prie 
jo ir sušukau: ‘Jei man nė
ra darbo, tai tau mirtis!’ Ir 
sakydamas tuos žodžius aš 
daviau jam peiliu Į nugarą. 
Walkeris da atsisuko į ma
ne ir klausia: ‘Tony, what 
are you doing?’ Bet aš pats 
nežinojau ką aš dariau, tik 
mojau ir mojau peiliu, kai 
tas nuo karto jausdamas, 
kad kliudžiau Walkerį ir 
kad peilis smigo Į jo kūną. 
Kai atsipeikėjau, pamačiau, 
kad Walkeris jau guli ant 
žemės visas kruvinas. Aš 
nežinojau, ar aš ji paplo
viau, ar kas kitas. Bet kada 
pamačiau savo rankoj kru
viną peilį, tada supratau, 
kad aš jį subadžiau. Nuo 
peilio varvėjo Walkerio 
kraujas. Aš nusigandau. Per 
galvą man prabėgo visokių 
minčių. Akyse pasirodė ele
ktros kėdė. Buvo baisu. Aš 
parbėgau namo... Ir ve ka 
aš pasidariau...”

Čia Girskis ištiesė savo 
kaklą ir patraukė per jį sa
vo ranka, darydamas plovi
mo ženklą. Jo kakle dar 
matėsi žaizda. “Aš norėjau 
pasipiauti tuo pačiu peiliu, 
kuriuo nuduriau Walkerį” 
pridūrė Girskis.

Matyt, nužudęs užveizdą 
Girskis buvo tiek sumišęs, 
kad parbėgo iš skerdyklos 
namo užmiršdamas numes
ti kruviną peilį. Visu keliu 
jis laikėsi jį savo rankoje 
sugniaužęs.

Nors aiškiai matyt, kad 
Girskis papildė žmogžudys
tę susijaudinimo momentu, 
pats nežinodamas ką daro, 
tačiau galimas daiktas, kad 
jis bus pasmerktas miriop 
nes neturi nei giminių, nei 
draugų, kurie galėtų už 
užsistoti.

nimo už skriaudą. Bet iki 
šiol da nebuvo žinoma, ko
riu budu dvasiškas tėvelis 
galėjo jam tą skriaudą pa
daryti. Dabar paaiškėjo, 
tad vargonininkas Lauraitis 
šitoj byloj kaltina tėvelį 
Brišką jo, Lauračio, žmonos 
laviliojimu ir nelegaliu su 
ja santykiavimu.

Tuo pačiu laiku p. Lau
raitis skundžia ir savo 
žmoną, reikalaudamas cli- 
vorso. Abidvi jo bylos yra 
jau užrekorduotos teisme ir 
<un. Briška turi jau pasi
samdęs gerus advokatus, 
turie pranešė teismui, kad 
jie einą jį ginti.

Tačiau kada “Naujienos” 
urmu kartu apie tai prane
šė, tai kun. Briška apskundė 
jas už “šmeižtą” ir reika
lauja $50,000 “atlyginimo 
už nuostolius.”

Tai yra juokingas skan
dalas.

Chicagos Teleskopas.

Tėvelis Briška Pate
ko į Trubelį.

JI

“Keleivy” buvo jau rašy 
ta, kad vargonininkas Bro
nius Lauraitis apskundė 
Chicagos lietuvių Romos 
katalikų kunigą Brišką, rei
kalaudamas $15,000 atlygi-

Čia yra parodytas Chica
gos lietuvių Nekalto Prasi
dėjimo parapijos klebonas, 
kun. Antanas Briška, kurį 
vargonininkas B. Lauraitis 
dabar patraukė teisman ir 
kaltina ji už paviliojimą jo 
žmonos ir suardymą šeimy
niško gyvenimo. Už šitą 
skriaudą Lauraitis reikalau
ja iš klebono $15,000 atly
ginimo.

Podraug vargonininkas 
Lauraitis skundžia ir savo 
žmoną, Stellą Lauraitienę, 
po tėvais Rozmanskaitę, rei
kalaudamas nuo jos divor- 
so. .

Savo skunde Lauraitis 
sako, kad kun. Briška netik 
paviliojo jo žmoną Stellą, 
bet ir turėdavo su ja neleis
tinų susitikimų, patraukė 
jos meilę ir suardė jo šei
mynos ramybę ir laimę.

Nw Vuolrię Ligą 
GYDUOLĖS.

TIKRA UCTVVMKA GYDANČIŲ
ROLIŲ >R ŠAKNŲ KRALTlVi.
Nuo visokių ligų, kaip tai: vidurių 

užkietėjimo, skilvio nermlimo. nenoro 
strėnų ir pečių skaudėjimo, 
io, dusulio iasthnml. perša- 

nkausmo po krutino, nramatiz- 
ptattkn slinkimo, pleiskanų, šia- 

prnimosi lovoj, nao nervų, išgąsčio.
nemiegojimo ir pklvos

jimo.
FMs mus galima gauti šimtai viso

kių kitokių žolių ir šaknų pertrauktų 
iš Lietuvos ir kitų šalių. Visados švie
žia* ir puriai perduodamos.

Sau vienintelis Amerikoje lietuvis 
žolių r šaknų specialistas ir daugeliui 
eaa suteikęs sveikata. Klauskite lai
škais arba ypatiškai:

KAZELL’S BOTANICAL CO. 
f HERB SPECIALIST)

1S8 Bruadway South Dsston, Mass.
Reikalingi Agentai. Musų Agentai 

gali gerai užsidirbti. Pasiunčiam per 
paštų visas.

Čia parodytas naujausios konstrukcijos orlaivis, kuri pastatė inžinierius Claire Vance. Lėk
tuvas bus vartojamas prekėms vežioti tarp New Yorko ir San Franciscos.

CHICAGO, ILL

“Pirmyn” choro koncertas. 
Nauja organizacija 

“Pažanga.”
Šiomis dienomis užėjo la

bai šaltas oras. Žmonėms, 
kurie neturi tinkamu drapa
nų šilčiau apsirėdyti yra ti
krai bėda. Gatvėkariai yra 
senoviškos mados —sudilę 
ir prastai apšildomi. Va
žiuojant per biednuomenės 
d istliktus nesinori tikėti, 
kad čia butų Amerika. Žmo
nių suvargimas ir ją apsirė- 
dymas visai neatatinka tur
tingam kraštui.

Laikraščiai rašo (žinoma, 
juokaudami), kad dėl di
delio skurdo Kalėdą Diedu
kas, vadinamas “Santa 
Claus”, iššoko per langą ir 
užsimušė. Tai reiškia, jog 
biednesniųjų tėvų vaikai 
negalės gauti dovanų Kalė
doms. Taipgi rašo ir kitą la
bai didelę keistenybę. Bū
tent, stengiamasi sukelti 
fondas mokytojams šelpti, 
nes jau nuo pereito pavasa
rio jie negauna algą iš mies
to valdžios. Sakoma, kad 
mokytojos darbas dabar la
bai sunku gauti—tik su pą- 
gelba kokio įtakingo politi- 
kieriaus: o tuo tarpu pasiro
do, kad" daug sunkiau yra 
pragyventi tokį darbą ga
vus.
Gruodžio 11 d. vietos cho

ras “Pirmyn” turėjo savo 
pirmutinį šio sezono kon
certą. Oras pasitaikė labai 
šaltas, bet publikos atsilan
kė užtektinai. Programa bu
vo labai turtinga. Chorui 
prigelbėjo kartu ir Simfoni
jos Orkestrą—abudu po ga
baus muziko K. Steponavi
čiaus vadovybe. Abelnai i- 
mant, reikia pripažinti, kad 
“Pirmyn” choras turi gabių 
meno spėkų. Sausio mėnesi 
žada statyt operą “Laima.” 
Choro valdybos nariams, 
draugams Jokubauskui ir 
čepulevičiui, reikia pripa
žinti kreditas už mokėjimą 
sutraukti prie choro tokį 
gražų jaunimą.

Keletas sąvaičią atgal, 
čia įsikūrė nauja organizaci
ja, kuri vadinsis ‘«Pažan- 
ga”. Organizacija stato sa
vo tikslu atgaivinti—pri
traukti atgal prie veikimo 
visa», dabar pakrikusias pa 
žangaus nusistatymo spėkas 
po visą Ameriką. Pažanga 
nebus politinė organizacija, 
tačiau pasižada remti “pa
žangius darbo žmonių mie- 
rius”. Vietos inteligentija ir 
visuomenės veikėjai labai 
sparčiai prie Pažangos ra
šosi. Mat, depresija visus 
lygiai varo į ožio ragą ir 
verčia dėtis prie organizaci 
jos, kad greičiau suradus 
bent kokį išėjimą iš dabar
tinės mizerijos. Yra mano 
ma praplėsti šią organizaci
ją po visas lietuvių koloni
jas Amerikoje, kad subend
rinus pažangiųjų žmonių 
veikimą. Mokestis yra nus
tatyta $1.00 metams, į cen-i

trą. Skyriai valdėsi autono- dabar jau jis jiems pasida- 
miškai, todėl galės nusista- rė “nekošėr”. Mat, kiekvie- 
tyti savo mokestis. nas švaresnis asmuo komu-

V. B. A. nistams išrodo “darbininkų 
išdavikas.”

Ateinu pereitą nedėldie- 
ni į LPP. Kliubo kambarius, 
103 Green st., pasiskaityti 
laikraščių, o gi žiuriu, kad

vusiose įvairiu draugijų me- Maiki? C>P>‘jauskas-
tnriuosesusiifakimuose, ku- b,rab,nl« vynaus,s le,tenan

WATERBURY, CONN.
Komunistai su fašistais 

smunka. Socialistai kyla. 
Gruodžio mėnesi atsibū

tas, jau taip nusikamavęs, 
taip nuvargęs, kad net gaila 
darosi žiūrint i ta “Laisvės” 
apšviestą draugą

Geo. J. Kazlauskas.

riuose buvo renkamos nau 
jos valdybos ateinantiems 
1933 metams, 
vietas laimėjo socialistai 

Lietuvių Piliečiu Politiš-'
kas Neprigulmingas Kliu- MONTELLO, MASS. 
bas vėl išsirinko savo prezi- -r x
dentu dr-gą Ta,na Mala Kun- S™®1*1“"1 ko—*-

DĖL KO BUVO JONAS RASIM AVIMUS 
DEPORTUOTAS.

EDMONTON, KANADA, 'kas duos 100 dolerių!
, • • „ Vietos lietuviai tuo susi-

Keleivio 4b numery tu-,rUpįno įr Rasimavičiaus rei
ks N Banga rašo kaip Va-,kalą svarstė Dukterų ir Su
kąru Kanadoj gyvena lie- na Draugija. Bet niekas iš 
tuviai, daugiausia apsisto-įo neišėjo; nariai tik išsiba
ramas ties Edmontonu. Jis rg vįeiij su kitais, išsiginei jo

C1.a ir išsiskirstė. Tai irgi gana 
-,500. (Tą skaitlinę jis tai- keista. Kur nereikia, tai mes 
ke ne vieniems lietuviams, ir H j žadame
bet visiems neyedusiems be-;muruį nuversti> 0 kai reikia 
darbiams, kuriems miestas v;enam musų draugui pa
teikia pašalpą. Red.) dėti bėdoje, tai neįstengiam

Lietuvių čia niekad da jam nei rankos paduoti, 
tiek nebuvo. Mūsiškiu šei-i o . ... .... -
mynų čia yra apsigyvenusiu , R^vjciaus padet.s tuo
tik 23, o 'pavieniu kartafe ta,'Pu "ea,skL Ar busrde’ 

1 * portuotas, ar ne, negalimabūva apie 100, kartais ma- <žiau. Gruodžio 6 <1. miesto !lk‘a!. P?88*^.1- . «ab but’ 
paskelbtas raportas parodo, kad Jls buts Į>aIe,stas

Beje, N. Banga dar pa
minėjo . buvusį minėtos 
draugijos vakarėlį pas Pet
rauską ir sako, kad kalbėda
mas tame vakarėly draugas 
V. K. išpeikęs “Keleivį”, o 
siūlęs skaityti tiktai Bim
bos organą. Tai netiesa. Aš 
pats tame vakarėly buvau ir 
galiu pasakyti, kad draugas 
V. K. kalbėdamas “Kelei- 
lio” visai neminėjo ir nepei
kė. Ir kaip jis galėtų jį peik
ti, kad jis pats mėgsta jį 
skaityt!

“Keleivį” čia visi myli. Ir 
tam pačiam vakarėly žmo
nės negalėjo juo pasidalyti, 
traukė viens iš kito rankų, 
kaip alkani duoną. Aš turė
jau su savim atsinešęs 43- 
čią “Keleivio” numerį, tai 
išsitraukęs iš kišeniaus pa
daviau jiems pasiskaityt. 
Man net nuostabu pasidarė, 
kaip visi pašoko, viens trau
kia į savę, kitas į savę, ir 
taip vis varžėsi, pakol prasi
dėjo vakarėlio programas.

Vakarėlis buvo ne kažin 
koks. Kadangi jaunų mergi
nų čia kaip ir nėra, tai vai
kinai eina šokti su moteri
mis; o kai moterįs su jau
nais vaikinais šoka, tai jų 
vyrai susirinkę virtuvėj pyp
kes rako, ginčijas ir spiau- 
do. Vienas sėdi ant stalo, 
kitas ant kėdės, o trečias vi
sai ant purvinų grindų atsi
tūpęs pypkę dumia ir spiau- 
dosi aplink save.

Šokių kambary irgi purvo 
buvo į valias, nes vyrai su
ėjo snieguotom kojom, o kai 
sniegas sutirpo, tai grindys 
labai sušlapo ir pasidarė 
taip slidu, kad šokikai griu
vo ir ne viena moteris parė
jo namo su purvina suknele. 

Senas Edmontietis.

kad miestas maitina 13 lie
tuvių šeimynų ir 86 pavie
nius.

Toliaus N. Banga rašo a- 
pie Joną Rasimavičių, su 
kuriuo policija taip žaiuriai 
pasielgė. Man yra žinomos 
apie ji šios smulkmenos. Da 
prieš jo suėmimą jam buvo 
pareikšta, kad jis pasijieš- 
kotų sau kokios ners išeities, 
nes jis da nėra išbuvęs Ka
nadoje 5 metų, o tokiems 
miestas pašalpos neduoda. 
Tokius valdžia apsiima savo 
lėšomis grąžinti atgal, jeigu 
jie sutinka grįžti. Rasimavi- 
čius neėmė to domėn ir vis 
ėjo miestan pašalpos prašy
ti. Šelpimo biuras jam pa
reiškė paskutinį sykį, kad 
jieškotų pagalbos kitur, ir 
paskutinį sykį pratęsė jam 
pašalpą da dviem savaitėm.

Pasibaigus tom dviem sa
vaitėm, Rasimavičius vėl 
nuėjo pašalpos imti. Žino
ma, badas prie to verčia. Juk 
būti alkanam su šeimyna y- 
ra baisus dalykas. Bet val
džia žiuri Įstatymų. Ir kai 
Rasimavičius dabar nuėjo 
šelpimo ofisan, jau ten pat 
norėjo jį areštuot, bet jis iš 
tenai paspruko. Tuomet atė
jo miesto detektivai į jo na
mus ir Čia jį suėmė su 3 vai
kučiais. Jo moteris nuo de- 
tektivų pabėgo ir iki šiol 
niekas nežino, kur ji slaps
tosi.

Rasimavičius su mažais 
vaikais buvo išvežtas į Win- 
nipegą, kur ir šiandien jį 
laiko. Kuo tas baigsis, neži
nia.

Išrodo, kad didžiausia jo 
kliūtis yra jo Įsiskolinimas 
tenai ligoninei, nes ši Recor- 
ding Hospitalio Winnipege 
atėjo Imigracijos Biuran 
Edmontone laiškas, kur sa
koma, kad jeigu Sūnų ir 
Dukterų Draugija ar koks 

asmuo užmokės tai ligoninei 
$100, tai Rasimavičius vėl 
busiąs grąžintas su savo vai
kais Į Edmontoną.

Čia išrodo kaž kokia kei
sta politika. Paėmė žmogų, 
išdraskė namus ir šeimyną, 
išvežė Į Winnipegą, o dabar 
vėl nori atgal jį grąžinti, jei

tai statė klausimų.Draugas Matas
žmonių didelio pasitikėjimo Per 13 metų kunigas Jo- 

moka gabiai dalykus nas Švagždvs nebuvo kojas 
tvarkyti. Todėl, renkant pir- įkėlęs i tautišką namą. Bet 
mininką, nesirado nei vieno, prašant Montello* lietu- 
kuris butų statęs prieš ii sa- viams, jisai apsiėmė ateiti ir 
vo kandidatūrą. Tat jis bu- pasakyti prakalbą. Kalbėjo 
vo išrinktas vienbalsiai. i temoje: “Nedarbas—ir kas

SLA. 11 kuopa irgi išsi- }"lia®?”. Ti*k P1™1“ 
rinko dr-gą Mala savo pi,- ik!s>usyto3u kad netilpo į 
mininku. Noi-s žemantaus-!?yeta,nf' M?t, ~buvo nei 
kas zujo sušilęs apie mote- j E??** nei. k^ek‘^> , “?« 
reles, agituodamas už tūla fkl«K.ra«.nl51-.b,2n‘,J1.’ ka,P 
fašistėlį tačiau ir moteryš|kad bimblnlaI bolševikai 
dabar (po Kažemėko ban-j^3’0'. ,.
ko subankmtavimo) jau' Toks Pavyzdis gražu*, 
žino kas per paukštis yra Prakalbos buvo įdomios, 
tas tautietis. Todėl p. že-
mantausko patarimų jos ne
priėmė ir balsavo už T. Ma
tą. Trajankos ekspertas, Jo
nas Tareila, ši syki jau ne
rtini jo. Jis pasiaiškino saky
damas: “Aš jau pavargau, 
tegul dabar kiti pasidar
buoja.”

Taip, taip, Jonai, pavar
gai, kol geriausius narius 
fašistiška savo diktatūra iš 
kuopos išėdei. Pamatei, kad 
likai “generolas be armi
jos”, tai jau skundiesi, kad 
“pavargęs esi, Bimbiniai ga
vo dar skaudesnį smugi, ne
gu fašistai. Lietuvių Piliečių 
Politiško Kliubo pirmininku 
išrinktas V. Jokubonis,

turi tarp

nes kalbėtojas buvo gerai 
pasiruošęs. Į klausimus bu
vo atsakyta gana aiškiai ir 
be užgaudinėjimų. Bimbi
niai bolševikai davė daug 
Klausimų, bet mandagiai. 
Visi šiandien tik ir kalba a- 
pie buvusias prakalbas ir 
pageidauja daugiau tokių.

Ventos sūnūs.

500ŽYDELIAI PAVOGĖ 
DOLERIŲ. •

Tūlas laikas atgal 3 jauni 
Raguvos žydeliai išpiešė ta 
m e pat miestely gyvenusio 
šimtamečio aklo ir kurčio 
senuko Jankelio Judelevi- 
čiaus kamodą, iš kurios pa
ėmė ten buvusius 500 dol.

nors bimbininkai pušino sa-Į Lapkričio 12 d. Panevėžio 
apygardos teismas sprendė 
jų bylą ir nubaudė kožna

vo leitenantą Svinkuną. Jo
kubonis gavo 96 balsus, o 
Švinkimas vos 40 balsų. 
Nors pereitais metais bimbi
niai rėmė Jokuboni. bet

metais kalėjimo, bet kaip 
nepilnamečius nuo bausmės 
atleido.

Rekomenduoja Nebrangų 
Namini Vaistą

“Europoje mes visuomet laikome In
karo f*ain-Expellerj geriausiu nami
niu vaistu. Negalima gauti nieko 
geresnio gydymui skaudamų pečių, 
sustirusių sąnarių, ištampytų munku- 
lu, ar reumatiškų gėlimų. Net galvo# 
skaudėjimą, danties gėlimą, gripą ar 
mėšlungį greitai palengvina šis ne
brangus raistas.”

F. P.
Bloomfield. N. J.

PAIN-EIPEILEE
MHH KALENDORIAI 1333 METAMS
KATALOGAS JAU SIUNČIAMAS DABAR. KLAUSKITE IR GAUSIT

JONAS KERDIEJUS, 652 E. BROA1>WAY 
S. BOSTON, MASS.

coseoaosooeoooeoesssossssssBSSSssi

KNYGŲ BARGENASA. (
“AUŠROS” KNYGYNAS dghar išparduoda knygas nž pusę kai
mą. Tarpe kitų knygų galite gauti šias svarbias labai nupiginta 
kaina:

Ijilio Žodynas—Angliškas Lietuviškas, 835 puslapių už Sl.bG 
Kišeninį Žodynėlį Anplu Lietuviu ir Lietuvių Anglų kalba,

161 puslapių, apdarytas, už............................................. $.?5c
Naujas Pilnas Orakulas — burtų ir monų knyga,

414 puslapių, už ....................................... ...................... $1.60
Tikėjimų Istorija su paveikslais, 1100 pusi. apd. už........... $4 00

“Auirm" Knygyne yra šimtai kitų knygų kurias šituo laiku ga
lima gauti pirkti už pusę kainos.
Taipgi gintaro papuošalai: karoliai, branzaiietai, špilkos, auska
rai, eigamyčioa, ir 11, i rei parduodam už pusę kainos. Reikalau
dami knygų ir gintam katalogo, prisiųskite sykių 5 eentų štampą 
persiuntimui.

“AUŠROS” KNYGYNAS 
3683 So. Halsted Street Chicago, III.

KALĖDŲ BARGENAI
LIETUVIŠKI REKORDAI COLUMBIA, PO 25c

įdainuoti artisto Vanagaičio, Giraičio, Dulskio. Stogos, An
tanėlio, Dirvelio, Olšausko, Pauros, Dineikio, Petrausko, Lietuvos 
Viešbučio “Metropolio” Orkestros, Mahanoyaus laetuv. Mainerių 

Orkestms ir t.t. Visus tuos Rekordus parduodu po 2Sc.
Per p.?šta mažiau nesiunčiu kaip 6 Rekordus Rekordų surašei 

prisiunčiame pareikalavus.

MUSŲ KRAUTUVĖJE GALITE GAUTI VISO 
KIŲ APRĖDALU IR PASIPUOŠIMŲ 

Visai šeimynai - Ko Tik Reikalaujat
PREKĖS GEROS. KAINOS ŽEMOS.

Perkantiems musų krautuvėje, Lietuvos Bonų Kuponus, 
priimam pilna verte

Linksmų Kalėdų, raimingų Naujų Metų!

A. J. KATKAUSKAS k
Dvi Didelės Krautuvės:

372 376 MILLBURY ST. WORCESTER, MASS.

i



Kctvirt-s Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 51, Giuod. 21 d. 1932 m.

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

\Demokratirds Lietuvos Jaunimas
ir Gyvenamasai Momentas.

Prieš kumščio jėgą mes, 
jaunimiečiai,statykim teisės 
ir teisingumo jėgą. Prieš 
vergiškumą —kritišką min-

—Sveikas gyvas, tėve! link kuria negalima apeiti? mas. teisiu uzurpavimas, tai 
Ko eini taip nosi nuleidęs? —Apeiti, tėve, galima, charakteringiausia diktatu- 
Gal užmiršau, kad Kalėdos? • Bet aš nemaatu reikalo to- tų žymė.

—Jes, Malke, Kalėdos tai kiam ėjimui.
Kalėdos, ale ant širdies vis-; —Sakai, galima? 
tiek markatna... —Žinoma

šitokiu antgalviu Lietu- parlamentini valstiečiu da
vus jaunimo sąjungos orga- lyvavimą valdžioje, 
nas “Jaunimas” įdėjo M. Todėl pažangus jauni- 
Mackevičiaus straipsnį, kuri mas, kuris visais laikais ir 
mes čia paduosime ištisai, visuose kraštuose buvo ir y- i tį, daugumos valią, organi- 
kad musu skaitytojai galėtų ra aktyviausias tautos bei! zacinį susiklausimą ir drau- 
matyti, kaip galvoja Lietu- valstybės kultūros kūrėjas'smę. Prieš liaudies mulkini- 
voje jaunoji liaudies karta, ir pažangos nešėjas, šiais jmą ir migdymą skleiskime

M. Mackevičius rašo taip: neramiais laikais turi ypa-; apsišvietimą ir savaranku-
Dar jauna demokratiška tinšai budriai stovėti savojo mo ugdymą, 

valstybių santvarka šian- krašto sargyboj. ; Prieš pasyvumą ir neran-
dien yra puolama Įvairaus Kauno ir miesto Lietuvos gumą—statykim pasišventi- 
plauko reakcionierių sten- jaunimas turi organizuotis į mą darbui, valios stiprybę 
įiamasi jai primesti’ viso- pažangias, demokratiškas ir drąsą.
kias ligas 'netobulumus. Vi- organizacijas ir uoliai sau- Vieningas musų visų dar- 
si demokratijos priešai dau- Soti mažiau susipratusius bas ir pasiryžimas nugalės 
giausia yra monarchizmo savo draugus, kad jie nebu- visas sutiktas kliūtis, o 
pakalikai* kurie po ivairio- klaidinami gražiais, bet skleidžiamų musų idealų į- 
mis priedangomis * siekia apgavingais obalsiais, po gyvendinimas priartins Lie- 
buržuaziniai monarchis- kuriais slepiasi pragaištingi tuvos valstiečiui laisvės ir 
tiniu bei siaurų asmeniškų svetimi musų kraštui tik- teisėtumo rytojų—demok- 
tikslų. Visi tie demokratijos ^a^- ratišką santvarką,
priešai atkakliai vieton hu
maniškos. taikios, teisingu
mu ir teisėtumu pagristos 
demokratiškos santvarkos 
įkyriai perša fašismą ir 
žiaurias diktatūras. Diktatū
rų šalininkai tam savo tiks
lui siekti vartoja įvairias 
priemones. Teroras, plačių
jų liaudies masių mulkini-

R dėl Lietuvoje Rei
kalinga Metrikacija.

TODĖL, KAD BAŽNYČIA VISŲ ŽMONIŲ NEAPIMA

—Ar pasidarė kas?
—Kam da ir klausi, Mai

štai, Italijos fašizmas, 
diktatūra, kuo ne visus Ita
lijos ūkininkus pavertė sa
vos rūšies baudžiauninkais.

O nuo 1926 m. Italijos

Bažnytinis persiskirimas 
Lietuvoj virto tikru 

šmugeliu.

Kultūros kongrese Kaune 
šiomis dienomis prof. Re
meris plačiai ir nuosekliai į- 
rodė būtiną reikalą įvesti 
civilinę metrikaciją. Čia pa
duodama jo minčių santrau-

—Na, kaip tu. Maike, ap
eisi aplink tokį bildingą,

ke, juk pats žinai kas da-į katras sulietas su kitais bu- fašistų ypatingi teismai nu- £a' 
bar darosi. Kaip ’ rinkome pinkais ir padaro nepralen- teisė 11 žmonių mirti. 35 vi- žmogus valrtvbėi 
Amerikos prezidentą, tai |damąbloką? sam amžiui kalėti ir apie 2-
gazietos rašė, kad ant Ka
lėdų bus jau regli bavarcko

'"*............... . ' Tik senovėjalaus ir gero snapso arba o- 
čiščenos: o kaip dabar rei
kia, tai nieko nėr. Na. tai 
kaip .čia gali būt žmogus 
linksmas?

—Dėl tokio menkniekio 
tėve, neverta nosį pakabi
nus vaikščiot. Juk dabar vi 
si katalikai linksminasi, nes 
Kalėdos reiškia Kristaus gi
mimą.

—Jes, Maike, aš irgi no
rėjau pasilinksminti. Ūžta' 
kaip buvo musų ščeslyvo? 
Smerties Susaidės adventą 
vas mitingas, tai aš ir pada 
riau Įnešimą. ’xl paskirt iš 
kasos 5 doleriu- ir padaryt’’ 
bačkutę alaus ant švenčių. 
Kiti memberiai tam pritarė 
ir musų čėrmonas apsiėmė 
tą alų padaryti. Ale pereita 
nakti atėjo pas ii prohibiši- 
nai ir išvežė netik bačkutę 
ale ir pati musų čėrmoną : 
lakupą uždarė. Na, tai imk 
ir buk dabar linksmas, jeigu 
toks mandras!

—Aš suprantu, tėve, kad 
tai nelabai smagus dalykas. 
Tačiau didelės bėdos aš čia 
irgi nematau. Žmonės turi 
didesnių nelaimių, ir tai gy 
vena.

—Maike, tu mano visų 
trobelių da nežinai.Ve, aną
dien gavau iš Čikagos šven
to Kazimiero makademijos 
gromatą, kur minyška Ci- 
cilija rašo, kad jų kunigėlis 
Kalamaška turi stot ant kor
to už kokią ten bobą. Ji su 
ašaromis prašo, kad aš, kaip 
st^ršas vyčių vaisko genero
las, užkamandavočiau visus 
vyčius
rąžančių ir apeit tris kartus 
keliais aplink stubą, kad tė
veliui Kalamaškai nereikėtų 
eit į džėlą. Taigi aš sušau
kiau aną vakarą vyčių mi
tingą ir sakau, kad šį vakarą 
kožnas turėsime eiti keliais 
aplink sąvo stubą. O jie sa
ko. kaip mes galim apeiti 
aplink savo stubas, kad mu
sų stubos stovi sulipdytos iš 
vien su kitomis auzomis ir 
jokio praėjimo tenai nėra. 
Tai ve, Maike, kaip tu toks 
didelis inžinierius, tai išvi- 
rozyk man, kaip reikia ap
eiti aplink tokią stubą, ap-

Sveikatos Skyrius
Sį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

KODĖL Iš MANO DANTŲ 
KRAUJAS TEKA?

Rašo Dr. K. Drangelis

j Iš to. kas viršuj pasakyta, ro
dos. galima suprasti ir save įti- 

! kinti, kad “kraujas iš dantų ne- 
j teka”.

Šis klausimas tenka gan daž-j Kraujo tekėjimo priežastys y-
nai išgirsti dentisterijos kabinę- ra šios:
te. Kartais net žymiai susirupi- i. Lygi jėsnų nugriuvę dali
nus pacientė atsargiai klausia: tys smailiais ir aštriais kraštų 
“daktare, kodėl iš mano dantų atsikišimais nuolatos erzina jė- 
kraujas teka?” snas, sukelia jose įdegimą ir į-

Taip atsiklausia ypač tie pa- , tinimą (hyperemia). Kad ir ma- 
cientai, kurie, savo nustebimui, liausis tokių jėsnų šepetėliu, 
jau kelintu kartu pamato krau-' pirštu, krapštuku ar maistu už- 
ją burnoje, spjaunant seilėse ar-! gavimas iššaukia kraujo tekėji- 
ba ant dantų šepetėlio. Ištiesų. į ni<1-
yra kuo susirūpinti! 2.

Sužeidus, pavyzdžiui, ranka, 
žmogus patiria kraujo tekėjimą, istumia >ėsnas nuo dant^’ suke’ 
Tačiau mažai tokia padėtimi su-[lia No‘ L minėtas aplinkybes ir, 
sirupina. Ypač mažesnėse žaiz-įžinoma’ Pne užgavimo -kraujo 
dose gydymo procedūra yra la-

Seilių išmatomis ir kalkė
mis apaugę dantų kakleliai at-

bai įprasta: žaizdą pačiulpė, pir 
stu užspaudė ir jau viskas tvar

tekėj imą.
3. Pyorrhea (puliavimas). jė

snų ir žandikaulio liga. kuri gan
koje. (Taip paliktos žaizdos da-į tankiai prasideda su No. 2 ap
šilai pūliuoja ir ilgainiui reika- linkybėmis. apart skausmo ir v 
lauja gydytojo priežiūros). Pa
sirodęs burnoje kraujas žmogų 
surūpina. Čia žaizdos nepačiulp

siško dantų pasiliuosavimo, pa
sireiškia tankiu kraujo tekėji
mu.

4. Vincent’o Štomaititis (trench 
mouth) —ypatinga jėsnių liga. 
Ji pasireiškia greitu, pradedant 
tarpe dantų pavydale griovio 
(trench) jėsnų puvimu, dideliu 
skausmu, niežėjimu, puliavimu 
ir kraujo tekėjimu.

(Šią ligą turįs asmuo neten
ka apetito, nevalgo, nemiega ir 
visuomet burnoje jaučia biau- 
riai smardų kvapą).

5. Neganėtinai tinkamai pri
taikintos aukso karūnos, aukso 
indėliai (inlays) ir “sidabro“ 
plumbos (fillings) nors ir ma
žais kraiteliu atsikišimais ne

Racija yra neva bažnyčios 
žinioj, ligišiol nėra žinoma, 
kurios bažnyčios turi teisę 
ar gali daryti metrikacijos 
aktus, o kurios ne. Tikybų 
lepartamentas ligišiol netu
ri sąrašo bažnyčių (tikybų), 
kurios turi teisę daryti met
rikacijos aktus, t. y.—gimi
mo, mirimo, vedybų—ir ku 
riose ne.
Šia prasme, sako prof. Re

meris, pas mus yra tikras 
metrikacijos chaosas.

Registraciją be tikybos 
atstovų turėtų vesti viršai
čiai ir burmistrai, kurių dar
bą prižiūrėtų taikos teisė
jai ir galutinai teisingumo 
ministerijoj visa tai kon
centruotųsi.

Į sutuoktuvių aktą tenka 
žiūrėti kaip į pastovų, vi
sam susituokusiųjų gyveni
mo periodui aktą. Išsiskyri
mas yra tik išimties reiški
nys, išimtinais atsitikimais.

Kadangi konstitucija ga-

si ir surasti ją nevisuomet len
gva, kad butų galima pirštu už
spausti. Siurbimas (suction) pa
didina kraujo tekėjimą. Su kie
kvienu dantų valymu vis dau
giau kraujo pasirodo. Pasekmėj, 
nevartojama šepetėlis ir aplei- 
Ižiama burnos higiena.

Teikiant šiam klausimui at
sakymą, reikalinga, pirmoje vie
toje, įrodyti ir užakcentuoti, 
kad iš danty kraujas neteka, o 
Mitroje vietoje, įrodyti tas ap
linkybes, kuriose kraujas burno
je pasirodo.

Daugelio žmonių manymu

visų 
teisinėjsam amžiui kalėti ir

-Tokiam atsitikime, tė- 000 kalėti nuo 5 iki 30 me- xdsi žmonžs vra
ve reik.a eiti apl.nk visą tų. Nemanykite, kad tie ka- subjektaiVTa 
bloką. hniai yra kokie vagys ar —-

pirma yra asmuo:

buvo
. . .. . . . x. . . , . . asmens ir vergai. Tokiu bu-‘ >ialP Ias ls.'^y- ioausia tie žmones, kūne ko- d ,ai^js asmenvbg

jeigu as atsiklau- vojo uz geresne valstiečių ’ . .

—Dac rait, Maike, apeiti galvažudžiai. Ne, tai dau- 
galima. Ale
tif Maike. jeigu as atsiklau- voro uz geresnę vra teisinės adžties tituIas.
oęs su visu savo vaisku pra- būklę, kūne buvo pnesingi -Siais laikaįs^.a asmens fi.

t y. — kiekvienasdėčiau šliaužti keliais ap 
link visą bloką? Ar svietas 
iš to nesijuoktų?

—Žinoma,
Netik juktųsi. bet policija
galėtų dar nuvežti jus į pa
mišėlių namus.

—Taigi tavo rodą, Maike, 
vistiek no gut.

—Nesakyk, tėve. kad tai 
mano “rodą.” Aš tik paaiš-

fašistu sauvaliavimui. Visa 
ta. fašistų valdžia nuo vi- ž 
suomenes slepia, o nesamais ,

kad juoktųsi, dalykais giriasi. turi la.
įuos ^ayo žiaurumus n bai <jaUg su asmenimis rei- 

siekimus juodašimčiai pa- kalų, tai jaj ypa būtina turėti 
prastai pridengia tautšiku tiksli jų registracija. Pav., 

skam- valstybei nuolatos reikia tu
rėti žinių, kada asmenybė'

lantis yra tik kaulas. Jeigu dan- retai erzina jėsnas sukeliant 
tį jau vadinti kaulu. tai. ištikro. įtinimą ir pagalios kraujo tekė- 
iantis yra ypatingiausis kaulas j imą.
visame žmogaus organizme. g Negalėjimas tinkamai

Dantis viduj yra kiauras— kramtyti dėl skaudančių dantų, 
skylėtas. Danties kiaurumoje blogai suaugę ir iškraipyti dan- 
pulpos mažutėj klėtkelėj ir šak- tys. trukumas dantų viename 
nies kanalėly gludi lymphos, j žandikaulyje ir nenaudejimas 
kraujo cirkuliacijos ir nervų sy- dantų priešingame žandikauly

inu. religija ir kitai
biais obalsiais. ___ ____ w

Vienur kitur ir pasiseka <rimu«i koki p *io^ rvSinl! rantuoja sąžinės ir tikybos 
, . , . . ,. - , , suklaidinti visuomenę, kuri ;u Etomis asmenybėmis, Prof’ įstoja ir
tinau, kaip toki dalyką ga- prislėgta ekonominių sun- Taj«4 registram ia vra būti- ties S1UO klausimu.
'ima butų padryti. Bet daryt kūmų ir laukdama palengvi- nai, Jei tvarkomasi ne anar- Tikybos laisvės sąlygose 
o nepatariau, nors žinau, nimų, dažnai, nesąmonin- chistiniais principais kiekvienas žmogus turi teisę

kad Lietuvoj katalikai vaik- gaį. patiki daug žadan- Niekas neginčija kad bą- i prigulėti tai ar kitai ar jo- 
^cioja keliaklupsčiom aplink tiems fašistų Šukiams. Ta- žnvčiai reikia turėti savo kiai tikybai, turi teisę pagal 
bažnyčias ir šventorius. ir čiau aukštesnieji žmonijos narių registracija • bet ta re-*įsitikinimus tikybą keisti.

ar kaS 1Š diktatūrinių kraš- gracija Reikalinga tik jai f Bet pas mus dabar tiky-
įuokiasi, ar ne. tu liūdnos būklės aiškiai sa- pačiai. O valstybei reikia tu- ^os laisvė paversta šmuge

lio. kad visi diktatūrų sieki- rėti savo registraciją, kuriįiiu moterystei ardyti. Nori 
mai stumia kraštus prie ęurj tarnauti valstybės rei-Įkas persiskirti, pereina ki- 
dar didesnio visuomenės kalams. *
skurdo, netvarkos. | Paimkim krikštą. Ar tai

Lietuvai, kaipo mažai ir žydiškas apipiaustymas, 
jaunai valstybei, esančiai ar kitokis burtas, vistiek tai 
tarpe nedraugingų kraštų, bus vien tik tikybinis
kajp Lenkija ir Vokietija, ir aktas, kuriuo krikštija-
turinčiai su užsieniais labai mas aSmuo yra įvedamas į 
daug įvairių reikalų, tenka ar kitą bažnytinę organi- 
rimtai vertinti kiekvieną iš Tuo Ui:pu valstybei

. ^etur besiskverbiančią fa-' šitie, burtai visai nereikalin
gu ašaromis saukėsi Amen- šistmę ar hitlerišką “ma- ^ jaj reikalingas tiktai gi

dą. kuri gali žalingai pa-,musio asmens užregistravi-

Kaip aš figeriuoiu, 
Maike, tai mes čia negalėsi 
ne to padaryt Ką bedievi?; 
iuoktusi, tai aš nekėrveiau. 
ale bijau, kaip tu sakai, kad 
policija galėtų nuvežti mus 
i durnųjų namus.

FRANCUZAI MUŠA 
AMERIKONUS.

Kai karo metu francu- 
zams gręsė pavojus, tai jie

Amerika aukos pagalbos
siuntė netik savo armiją, liesti vienu . ar kitu budu
bet davė francuzams duo- mUsų lietuviškąjį kaimą, jo, nytinis krikštas; vra vienas 

(J kai dabar jaunimą ir kultūrą.

mas. Taigi aišku, kad baž-
nos ir pinigu.
Amerika reikalauja grąžint' Susidariusios istorinės ap- 
skolą, tai francuzai baisiai ’inkvbės Lietuvai stato svar- 
pyksta. Francuzų studentai bius uždavinius, didžius 
ir kareiviai daro piktas de- kulturinius darbus. Mes tu- 

kas dieną sukalbėt {monstraci ias nrieš Ameriką rime kultūroje pavyti ir pra- 
ir šaukia: “Nei skatiko lenkti demokratiškus Vaka- 
Amerikai.” Pereita sąvaitę ,-u Europos kraštus, nes di- 
demonstrantai pasigavo ei- džiausią musų valstybės 
nant Paryžiaus gatve ame- saugumo garantija — aukš- 
rikietį D-rą Mahonev ir ta lietuviška kultūra, pavy- 
puolė jį mušti, šaukdami: zdingas vidaus susitvarky- 
“Štai, kitas purvinas ameri- mas.' Tą atsiekti galime tik 
konas! ’ Ir jie skaudžiai jį darniai, visu platumu ir 
sumušė. rimtumu ugdydami sąmo-

-------------------- ninga, savarankšką pilietiš-
TRAUKINIŲ NELAIME kūmą, skleisdami plačiose 

ŠVEICARIJOJ. valstiečių masėse apsišvie-
Ties Guetscho tuneliu timą, svarbiųjų valstybės 

Šveicarijoj pereitą sąvaitę reikalų supratimą ir gilų pa- 
susikulė du traukiniai, šeši reigu pajautimą. Tas gali 
žmonės buvo užmušti ir 13 būti atsiekta ir Įgyvendinta 
sužeista. tik per demokratiją, per

dalykas, o civilinė metrika
cija—kitas.

Bažnytinė registracija ne
gali atstoti bei pavaduoti ci
vilinės registracijos, nes yra 
tikybų, kurios nesuaugusio 
žmogaus nekrikštija. Tuo 
tarpu valstybei svarbu turė
ti tiksli registracija nuo pat 
mažų žmogaus dienų.

Be to, yra žmonių be jo
kios tikybos ir jų jokia baž
nyčia užregistruoti negali, o 
valstybei yra būtina turėti 
užregistruotus visus asme
nis. Taigi, bažnyčia, ir no
rėdama, negali pajėgti at
likti valstybei reikalingos 
tikslios asmenų registraci
jos. Šiuo atžvilgiu bažnyčia 
negali aptarnauti valstybės 
ir teisės reikalavimų.

Nežiūrint į tai, kad metri-

ton tikybon ir tos tikybos 
vyresnybė buvusias jungtu
ves panaikina, susituoku
sius perskiria. Tai padaro
ma vienos kurios pusės pa
reiškimu. Taip niekur nėra. 
Net Sovietuose abi pusės tu
ri pareikšti, kad jos sutinka 
persiskirti. O pas mus čia 
didžiausis chaosas: viena 
pusė pareiškė, ir galas. Čia 
jau ir toliau einama—vilio
jama iš tikybos tikybon. Ir 
taip ardomos šeimos, taip 
tikybininkai ardo moterys
tę.

Todėl civilinės metrikaci
jos įstatymas numato tą 
nuostatą, kad išskyrimus 
galės duoti tiktai teismas ir 
jokie kiti išskyrimai neturės 
galios.

Taigi, civilinės metrikaci
jos įstatymas apims gimi
mų, mirimų, jungtuvių, iš
skyrimų ir bažnyčios įstaty
mus.

Prof. pažymi, kad ir kapi
nių klausimas chaotiškame 
stovy ir jis laukia tvarky
mo.

Po šios paskaitos, kongre
se buvę katalikai, kiek gir
dėt, sutiko, kad civilinės 

metrikacijos įstatymas yra 
būtinas; jis bus sveikas ir 
pačiai bažnyčiai.

stemų opios struktūros, šios o- 
pios struktūros išilgai visą dan
tį yra pirma dengiamos taip va
dinama dentiną. Paskui cemen-

gamina jėsnų silpnumą ir krau
jo tekėjimą.

Yra dar keletą kitų rečiau pa
sitaikančių priežasčių, pav. tu- 

tumu yra dengiama. Pagalios, berkuliozo. syphylio ir tumorų
išorinė matomoji danties dalis 
yra apvilkta labai kieta paliva 
—enamel’iu vadinama.

Nors kraujo takai ir nervų 
sistema dalinai įeina dentinon, 
vienok enamelio nesiekia. Reiš
kia. kietojoj danties struktūroj 
kraujo takų nesiranda ir todėl

atsiradimai su kraujo tekėjimu 
ir kitom nemaloniom pasek
mėm.

Beje. skaityčiau šį rašinį per 
daug rusčiu. jie jo nesušVelny- 
čiau šiuo pareiškimu : sveikas 
jėsnas taip pat pasitaiko sužei
sti. ypač aštriu šepetėliu, ir ga-

kraujo tekėjimas iš danties nė-i Įima pastebėti kraujo burnoje
ra įmanomas. Net iki gyvuonio 
(pulpos) nulaužtas ar nupuvęs 
dantis labai, labai retai kraujo 
teleidžia, ir jei lašelytį leidžia, 
tai tik prie didžiausio skausmo.

Gi visos aukškčiau įrodytos ap
linkybės yra sėkmingai vaistais 
bei chirurgija pagydomos. To
dėl cheer up' būt “see your den- 
tist twice a year!”

Vestuvuį Burtai Vakarų Indi jose.

Celebes salos gyventojai Vakarų Indijose laikosi ypatingų 
burtų vestuvėse. Vestuvėms prasidėjus, nuotaka apsvaiginama 
tam tikrais svaigalais ir per 3 paras ji neprivalo paliesti savo 
kojoms žemės. Todėl giminės nesieja ją ant rankų iŠ.vietos į 
vietą, ir per visą laiką ji privalo žiurėti tiesiai žemyn, kad jos 
akys nepamatytų jokio vyro.
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Įvairenybes
KELEIVIS, SO. BOSTON

VALDŽIOS KULIPKOMIS 
FARMERYS IŠVYTAS IŠ 

NAMŲ.
Šitokią žinią paskelbė

PRANAŠAUJA LABAI 
ŠALTĄ ŽIEMĄ.

Vokiečių ir belgų laikraš-i• 1 11 * 1 1 V» 1 • • 'SUOK.4 z.nM flai k d Belgiją
padų Amerikos kapitalistų Rejno kl^ «,«!
spauda Sako, uz sesių my lių ki/ ie! ,, k , į ;

Privalges Gyvačių Apiplėšė D-rą Ven- Elk Ho™. puikai šiaurės paukščių. At
Mirė Žymus Kinietis cių ir K. Kulboką. 'Mason nuvyko su 20 gink- į>ėg^ jieSSi

Pereitą nedėldienį Kan
tono mieste, Kinijoj, mirė 
Chu Chao-Hsin, žvmus k i-
niemų veikėjas, baigas Co- ^uv^ent^V^neim 
S“: bnu“josN;:

neralmis konsulas San Fran- Venciaus ofisas bu-
C1SCC.1. Daktarai pripažino, apįDiėštas nakties laiku
kad jis užsinuodijo valgv- ™- d-Vpe . .n,aktle.s laiKu- 

1 _J • į Plėšikas susirinko visą aukdamas marinavotas gyva- , • dpntistas
tęs karininkų kiiube. Gvva- K“* (i.entk>u>
čiu valgymas Kinijoj labai antlms sus‘de-lo 1

* . J J Lricrk«ii'»c! YrBcnlriiio incrMinn
madoje. Yra net specialė 
pramonė, kuri renka gyva-

BROOKLYN, N. Y.

Pereitą sąvaitę Brooklyne 
nuo plėšikų nukentėjo dt

kišenius visokius instrumen 
tus, pasiėmė taipraiterį ii 

tęs ir deda jas į skardines su ki‘oki?s. vertingesnius da- 
alyva, kaip pas mus deda- ,r jau e>° laukan- bel 
mos žuvys. Ta gyvatės dalis,
kurioje randasi nuodai, bū
na prašalinama. Bet per ne
apsižiūrėjimą viena gyvatė,

tuo tarpu pasitaikė policma- 
nas, kuris ir sučiupo pikta 
darj. Pasirodė, kad tai buvc 
jaunas italas, gal koks be

matyt, pasiliko su nuodais ir iai.^s4z° “ t^ra? va^, 
ji teko dabar šitam kiniečiu P*1 as Vencius apskaito^ kad 
diplomatui. Nors karininkų Jam ba™ padalyta uz ko- 
kliube visi rijo gyvates, bet kni? S300 nuostohų. 
tik jis vienas pakratė kojas. Daug daugiau nukentėję 
Gyvačių rauginimo pi amo- Kazys Kulbokas. Banditai 
nės savininkai dabar susi- nu.£lva,-e jį antrą aukštą, 
rupinę, kad šitas įvykis pa- Pnverte atidaryti seifą, pa-
kenks iu bizniui-žmonės em.e f?°° - p.*nl.?alS

apie $1,000 čekiais ir “ma
garyčioms” dar apiplėštąjį 
Kulboką sumušė.
Nusižudė Jonas Lapašaus- 

kas.
Pereitą sąvaitę Brooklyno 

lietuvius sukrėtė šiurpulin-

luotų depučiu mesti laukan ni kM Tokie regki_
is namų farmerj Mažą Ci- njaj p.sirod tjk ieš ne. 
shoną, kuris negalėjo uzmo- paprastili šalų ži4a 
keti bankui skolos. Farme- .
rys pasakė šerifams, kad iš Oentralmė Sovietų mete- 
savo namų jis neisiąs, nes orologijos stotis Maskvoje 
neturįs kur su mažais vni- taipgi pranasauia. kad šių 
kais ir. žmona pasidėti. Ta- metų žiema Rusijoj ir vis< 
da šerifai pradėjo į jo namą siaurės Europoj bus nepa- 
šaudyt. Sakoma, kad far- prastai salta.
merys taip pat atsakęs šu- šiaurinėj Amerikoj taipgi 
viais. Šerifas su savo depu- pasirodė sunkios žiemos 
čiais iššaudęs visus farme- ženklai: sniegas ir šalčiai 
rio.langus. Ir galų gale vai- šįmet prasidėjo daug anks- 
džios agentų kulipkomis ne- čiau, negu kitais metais.
laiminga farmerio šeimyna--------------
buvo iš savo namų išvyta. UŽ KOMUNISTINĘ LITE 

RATURĄ 10 METŲ 
KALĖJIMO.

Vasaros metu Kauno

Panirta* Pualapb

1

jy
bijos gyvates valgyt.

ANTANAS PŪKAS 
AREŠTUOTAS.

Pereitą nedėldienį vienoj 
busų kompanijos stoty prie 
Park Skvero buvo suimtas 
Antanas Pūkas, 29 metų am- gas įvykis, būtent, Jono La 
ziaus vyras, kurį policija pašausko nusižudymas. Ve- 
kaltma vagystėmis. lionis buvo 45 metų amžiaus

Seniau Pūkas tarnavęs Vyras? bet nevedęs ir gyve- 
Amenkos karo laivyne įnzi- no kroH Pastaruoju lai- nierium, bet dabar dirbo (ku £radėjo klintis nuo žmo
gėnam viešbuty kaipo sla- (njų įr pagalios išsikraustė iš 
vikas ir gmndų plovėjas. Sa- brolio namų. Matyt, jis jau 
koma, kad dirbdamas čia planavo atimti sau gyvybę, 
j!s {nėjęs į du kambariu ir, j bet pas brolį nenorėjo to 
svečiams miegant, iš vieno (daryti. Taigi pasisamdė sau
pavogęs auksinį laikrodėlį, 
o iš kito paėmęs apie 50 
dolerių pinigų. Papildęs šitą 
vagystę, Pūkas pametęs sa
vo darbą, pasakydamas vie
nam darbininkų, kad va
žiuosiąs į Hartfordą pas sa
vo gimines.

Vienas policmanas tuo
met buvo nusiųstas į Park 
Skverą, iš kur išeina busai, i |jUVO nibsiuvys ir paskuti 

niais laikais mažai dirbda
vo.

Velionis buvo komunisti
nio nusistatvmo. Skilus lie- 
tuvių komunistams į dvi 
frakejas, jis nuėjo su Pru- 
seikos frakcija.

Vietinis.

J tai jos etair
I PAJLESKOJMAL

? {JAUNOS ir MINKŠTOS

$1,181.524.654 NUOSTO 
LIŲ WALL STREETO 

BIRŽOJ.
New Yorko biržoj parduo- žvalgyba rado pas žydelius 

damų šėrų vertė nupuolė per Abramovičių ir Glezeraitę 
lapkričio mėnesi $1,181,- komunistinės literatūros. 
524,654. Gruodžio 1 dieną Dabar jų bylą sprendė ka- 
visų New Yorko biržoj re- riuomenės teismas ir Abra- 
gistruotų “stakų” vertė bu- movičių nubaudė 10 metų, 
vo $22,259,137,174. Treji o Glezeraitę 8 met. sunkiųjų 
metai atgal tų pačių šėrų darbų kalėjimo.
rinkos vertė buvo arti $90,- --------------
000,000,000. Taigi nuo 1929
metų iki šiol jų rinkos vertė 
nusmuko 68 bilionus dole
rių.

Parinkti, švieži paukščiai nuo geriausių 
kalakutų farmų. Auginti Kalėdų rinkai,— 
ir kiekvienas turi A & P gvaraneijų: "pasi
tenkinimas arba jūsų pinigai sugrąžinti."

A & P FOOD STORES
The G-eat ATLANTIC & PACIFIC Te. Co

į Pajieškau Juozo Egatio ir Domi
ninko Glodienio seserų sūnų. Juozas 
Egaris paskutiniu laiku gyveno Law- 

! rence, Mass. Prašau atsišaukti, arba 
kurie žino kur jie randasi malonėkite 

į pranešti. (51)
MRS. FRANCES ZEDAUS 

į 400 West llth Avė. Gary, Indiana.

Pajieškau pusbrolių Baltramiejaus 
ir Vincento Cisevičiaus vaikų paei
nančių iš Ligumos parapijos, Kustai- 
čių kaimo. Girdėjom, kad gyvena 

”Plymouth, Pa. (54)
ONA KLIENOCIUTĖ-YACKIENĖ 

809 N. 26th st. Philadelphis, Pa.

Wm. Rusionis, pajieškau draugo 
Prano Dobrovolskio, paeinančio iš 
Vilniaus rėdybos,, Trakų apskričio, 
kaimo Talpunų, Žaslių valsč. Pirmiau 
—15.metų—gyveno aplink Bostonų, 
aš mislinu ir dabar jis ten gyvena. 
Aš noriu su juom susirašyt. Kas žino 
kur jis randasi, prašau pranešti.

MR. WM. RUSIONIS 
Box 379 Fazier avė. Du-Bois, Pa.

Keleivio” Kalendo
rius Baigiamus.

Kas “Keleivio*' 
tiems Kalendorius skaitomas 
paprasta kaina—50 centu, bet

ISLANDIJOJ SUŽEISTA
20 DEMONSTRANTŲ.
Šiomis dienomis Islandi

jos sostinėj, Reykjavike, ko
munistai buvo surengę

PARSIDUODA FARMA
96 akerių geros žemos, 45 ariamos, 
12 rūmų narnas štymu šildomas, elek
tra, vanduo viduje. Barnč <fel 22 kar- , 
vių, vištininkas dėl 500 vištų, 7 bu- 
dinkai iš viso. Prie didelio kelio, 1 ' 
mailė i miestą. Turiu dvi farmas, tai

Pajieškau Jievos Nastulevičiutės ir 
jos brolių, Lačionių kaimo, Pivošunų 
parapijos. Taipgi ir kitų giminių bei 
pažįstamų meldžiu atsišaukti. Kurie 
žino, kurie jie randasi, malonėkite 
pranešti. *

ONA ULCICKIUTĖ
172 Affleck St. Hartford, Conn.

I APSIVEDIMAI.J, - , -■ ----- ■■ - m—

1 Pajieškau merginos arba našlės 
apsivedimui. Jei nesutiktume apsive
sti, galėtume būti pusininkais mano 
savasties. Aš esu 45 metų amžiaus; 
turiu vištų farmą, 4 akerius geros 
žemės, 12 vaisingų medžių, stuba 10 
ruimų ir rakandai—kas tik reikalin
ga gyvenimui. Vištoms yra didelė 
vieta, galima laikyti 4,000 vištų, iš 
to galima padaryti gerą pragyveni
mą. Su pirmu laišku meldžiu prisiųsti 
ir savo paveikslėli, kurį pareikalavus 
sugrąžinsiu. (51)

G M. KENTON
R. D. 3 Richfield Springs, N. Y.

. . smarkių demonstracijų. Ko- vieną noriu parduoti. Kaina $6,900 
neskaito,___ • . ;__ ,___ . imokėt $500. <5i>

NAMINIS ALUS ESĄS
SVEIKAS DAIKTAS.

Anglijos mokslininkas, skaitytojams atiduodam už 25 
prof. J. B. S. Haldane, skai- centus, 
tydamas Yale universitete -Keleivio*’ kalendoriai visur

kambarį pas svetimus, tenai 
persipiovė rankų gyslas ir 
iššoko per langą.

Kas jį prie tokio žygio 
privedė, tikrai nežinia. Vie- * 
ni spėja, kad velionis nusi
žudė dėl suirusios sveikatos, 
o kitijnano, kad jis užbaigė 
gyvenimą negalėdamas pa-Į| 
kelti ekonominio skurdo-Jis'S

ir pradėjo tenai dairytis, ar 
nepamatys panašaus žmo
gaus. Pastębėjes vyrą, ku
ris buvo panašus į nupasa
kotąjį Pūką, policmanas 
priėjo prie jo ir pareiškė no
ris nusivesti jį nuovadon. 
Šis pasakė neisiąs. Tuomet 
policmanas norėjo išsivesti 
jį varu. Pūkas pasipriešino 
ir prasidėjo kova. Kaip du 
susirieję liūtai, abudu par-Į 
virto žemėn ir vartydamiesi'.

MERGINĄ IŠGELBĖJO 
PATS NUSKENDO.

imunistų sukurstyti, prie ro
tušės, kur miesto taryba 
svarstė pašalpas bedar
biams, susirinko didelis be
darbių būrys. Bedarbiai £a- 
lų gale pamėgino įsiveržti į 
rotušę, bet įsikišo policija. 
Per kilusį susirėmimą 20 
žmonių buvo sužeista, jų

įmokėt $500. (51)
A. SĄMALUS

R. 1. Box 83, Danielson. Conn.

lekciją apie biochemiją pa- met buv turiningi ir į(lomųs. 
reiškė, kad prohibicija vis- tokio įdomaus, kaip šis, da 
gi davusi Amerikos zmo- Biekad nebuvo-jfe pilnas mok-
nems ir šį-tą gera. Tai na- žinių, pamokinimu ir kitokių tarpe keli labai sunkiai, 
minj alų. Naminis alus turįs in,ormacij,. Be to. gausiai ilius- 
daug vitamino “B”, ir todėl truotas>
Amerikos žmonės šiandien
esą daug sveikesni, negu jie Vžsisakykit tuojaus, o Kalė- 
buvę seniaus. doms jau gausite.

EXTRA! EXTRA!
Parsiduoda Graži. Moderniška Bar-

b?ri»ė. Visi įrankiai geriausi, biznis j 
išdirbtas per 12 metų, toj pačioj vie
toj. Gera proga pirkt bile kam ir da- j

Sieniniai KALENDORIAI 
1933 M.

Laikas siųsti Lietuvon, reikalingas 
kiekvienam. Tiuiu visokių, do—40c., 
100—$10. Persiuntimą tori apmokėt 
patys. (-)

, ZIGMAS GILIAVICIUS 
189 Hartford Are.

New Britam, Conn.

Frank Ricickio
NAUJAI IŠRASTOS GYDUOLC8

■»aaa

ryt gerų pragyvenimų. Savininkas 
turi kita biznį, tai vienų nori par
duoti. Klauskite laišku ar ypatiškai 
šiuo adresu: a ^®2)

K. W. S SHOP
135 Elm St.. Braintree, Mass.

NAUJI 1933

VICTOR RADIO
Vi»i myli Puikią Muziką. RCA Victor Palinksmins 
jus geriausiai. Per 30 metų Victor pasižymėję ge
riausiais, dabar jie geriausi negu kada. Pas Masi- 
lionį tą puikią muziką galit dabar įsigyt labai len
gvai. Prašome užeiti, pasižiūrėti ir persitikrinti.

Plymouth, Mass,
vienas per kitą pradėjo bla- Jaun9s P01 
škytis po visą laukiamąjį 
kambarį. Susirinkusių pasa- 
žieriu bagažas buvo išvarty
tas, suolai ėmė braškėti ir .£Tizt namo' automo- 
nusigandę žmonės pradėjo ^UX° talP užšalę, kad 
bėgti laukan. Stoties tamau-bio^1^ budu negalima buvo s 
tojai telefonu davė apie tai u.zycs^‘ nuta- |
žinią į artimiausią policijos eitl pėksti per ežerą, nes |
nuovadą. Pribuvo da du-po-jtaiP buvo daug arčiau. Nu- į 
bemanai ir vežimas. Pirmu- šjus keliatą šimtų žingsnių « 
tinis policmanas tuo tarpu nV° kranto, ledas įlūžo ir « 
buvo jau Pūką pagalėjęs ir pirmutinė pora atsidūrė « 
laikė jį aukštieninką priplo- Y,ai}deny. V aikinas, tūlas s 
ięs prie žemės. Bet kai po- Guidetti, plaukdamas tai p 
bemanai pradėjo vesti Pu- kdjl stengėsi išlaikyti ant 
ką vežiman, jis vėl pradėjo viršaus savo merginą. Ir jam 
kovot, norėdamas ištrukti, pavyko išlaikyti ją pakol 
Du policmanai buvo sužeis- pnbuvo pagalba ir ištraukė 
y ja. Bet jis taip nuvargo, kad

Galų gale Pūkas buvo į- išstūmęs merginą ant ledo, 
dėtas vežiman ir nuvežtas Pats tuoj nuskendo ir pnge- « 
Joy gatvės nuovadon, kur ir Tš- lavoną išėmė ant ryto 
buvo uždarytas. Policija sa- Jaus- - 
ko, kad pas jį radusi pavog 

, tąjį iš viešbučio laikrodėlį.

Kelios |

čia vieną naktį į kempę prie | 
West Pond ežero pasilinks- | 
minti. Kai reikėjo apie ryt-

MODELIS R-70

$47.50
PILNAI
{RENGTAS
7 tobų Superheterodyne 
Micro Tone Kontroliuotojas 
Naujo Typo Radiotrons 
Didelis Dinamic gars.'akalbis

MIRĖ SENAS 
TAS

SOCIALIS

KIEK NARIŲ FAŠISTŲ 
PARTIJOJ.

Didžioji fašistų taryba I- 
talijoj priėmė fašistų parti
jos vykdomojo komiteto 
metinį raportą. Iš raporto 
aiškėja, kad fašistų partijoj 
spalio 28 d. buvo 2,411,113 
narių. Per metus, kurie pa
sibaigė spalio 21 d., buvo 
paduota daugiau kaip pusė 
milijono prašymų priimti į 
fašistų partiją.

PARSIDUODA FARMA 
6 kambarių nauja stuba su visais 
moderniškais įrengimais. Barnč su
elektros šviesa. Yra 1,000 dedaklių 
vištų. 67 akrai geros žemės. Galima 
laikyt ir karvių. Labai gera ir tinka
ma vieta bizniui. Kurie norėtų pirk
ti farmų. geriausia proga dabar įsi
gyt Lengvos išlygos. Atvažiuokite 
pasižiūrėt, tik 65 mylios nuo Bosto
no. (51)

RICHARD ARP
York Village. Maine

MODELIS RE-81
Naujas puikus modelis ir stebėtinai

žema kaina. g
i?A Radio-Phonograph Combination. g 

Micro Tone Control, Al! new type g 
Radiotrons. Radiotrons: 4 RCA-56, į
3 RCA-58, 2 RCA-46, lRCA-82. g5

a
6

aX 
X
X X X

Už jūsų senų radio. nežinrint jo stovio, duodam didžią nuolai
dų. tai geriaasia dabar išmainyt savo senų, ant naujo, moderniško. 
Jos turėsite naujausio ištobulinimo RCA Victor ir galėsite gėrėtis 
puikiais radio programais, už mažų primokėjimų.

RCA VICTOR RADIO tikrai yra geriausia, sol yginus jo kainų 
su gerumu, jam lygaus nėra. Užeikit persitikrinti kiek mes galime 
joms sutaupyti.

Jeigu reikalaujat tikrai gerų Rekordų, žinokit kad pas mus jus 
rasite didžiausį pasirinkimų.

Mes perkame Lietuvos Bonus ir mokame pilnų kaina ių vertės

KINIJA REIKALAUJA
MANDŽURlJOSj^A 

LIUOSAVIMO.
Kinijos atstovas prie Tau- «

Vokietijoj mirė Eduardas tų Lygos pareiškė, kad ne- ?
Bemšteinas, kitąsyk žynius bus Tolimuose Rytuose tai- S
Bemšteinas, buvęs kitąsyk kos, pakol japonai nepaliuo- | 
žymus socialistų rašytojas ir suos užgriebtos Mandžuri- | 
teoretikas. Jis buvo jau 82 jos. Japonai gi nenori to nei į 377 BROADWAY 
metų amžiaus. girdėti.

GEO. MAS1U0N1S
SO. BOSTON, MASS.

nuo užsisenėjusių ir naujų runų, ku
rios tankiausiai atsiranda ant Kojų 
ir Rankų; varva materija, niežti ir 
skauda Frank Ricickio Mostis nuo to
kių ronų yra geriausia. Vaistas Mimą 

_ , visų brada, prašalina niežėjimų ir 
skausmus ir rona užgija. Nurodymai 

. kaip vartot ir visas paaškinimas pri- 
Pats I siunčiamas sykiu su gyduolėmis.

NE BURTAI. TIKRAS SEKRETAS.
Šitų sekretų žinodamas gali

išmokti ir kitų išmokyti groti ant Kaina $1,00, $2.00 ir $3.00 už puodu
kų. Pinigus siųskit Money Orderį ar
ba apdraustam laiške. (4)

smuiko, kaip geriausias muzikantas. 
Skrinka netik grajis puikiausius gra- 
jus, bet verks, dainuos ir juoksis. Ga
li ir savo mažų vaikų ar mergaitę iš
mokyti gražiai publikų užbovyti sa
vo namuose arba ant svetainės. Šitas 
išradimas veųtas daug pinigų, bet 
trumpam laikui gali pirkti tik už 1 
dol. įuėk 1 dol. ar money orderį ir 
pasiųsk šitokiu adresu: (51)

SMUIKOS IŠRADIMAS 
108 W. Broadway, So. Boston, Mass.

FRANK R1CICKAS 
1008 Capitol Avė. Hartford, Cooa.

ITALIONIŠKI AKORMONAI
{vairių rašių. Ran
kom padirbti, go
riausios medegos. 
Žemiausios kainos. 
Mes ir pataisome. 
Imam vartotas a- 
kordionop kaipo 
dalį mokesties ant 
naujo. Užganždfaii- 
mas užtikrintas.

Dykai Akordiono Lekcijos. 
1TALIAN ACCORDION CO.

1014 Blue Island Avė. F41, CMeago

ATEINA KALĖDOS
Jūsų draugai tikisi gaut dovanų 

su pasveikinimu šventėmis. Geriau
sia dovana tai Baksas kvepiančių

Over Globė Cigarų
Geriausi, lietuvių išdirbystės. Pa

bandykit pirma patys—persitikrinsi-j _ 
te, kad tikrai yra geriausi. Klauskite B 
pas savo krautuvininkų, jeigu jis ne
turi, rašykit į dirbtuvę: (-)

OVER GLOBĖ C1GAR
435 West 4th St.

SOUTH BOSTON, MASS.

Chas. B.
Kaduuku & Su

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

Senovės Lietuvių žinyčių

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo buvimų.

Knygų didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
-1.00; audimo apd.—$i 25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 

rderį"arba “Money Orderį"
253 BROADWAY

Adresuokit sekančiai:
SO. BOSTON, MASS.

GRABOR1US ir 
BALSAMUOTOJA8

PUIKIAUSIAI PATARNAU- 
JAM LAIDOTUVĖSE. 
Laidojame ant visokių

kapinių.
Pagrėbus paruošiant mm 575 

iki prakilniausių.
Reikalui esant kreipkitės prie 
musų. Suteiksime tinkamiausi

patarnavimų.
CHAS. B. KUCHAU8KA8 

637 So. Pacų Street 
BALTIMORE, MD. 

į {sitėmykit telefonų South
Ibhhib

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųžies smulktal 
garsinimus, kaip tai: 
mus apsivedimų, įvairino 
mus, pardavimus, pirkim 
tome po 3c. už žodį už syfcį. No
rint tų patį apgarsinimų patalpini 
kelis sykius, už sekančias symOS 
skaitome 2c. už žodį oi sjrkJ. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ka- 
rie turi užsiprenumeravę lafloaMt 
ir už pirmų sykį skaitomo pa ta 
už žodį, išskiriant pajMkojiaras 
apsivedimų, kurie skaitomi po te. 
Mažiausio apgarsinimo, 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių 
draugų skaitome po 2c. ui 
“Keleivio” prenumeratoriams, ka* 
rie tur užsiprenumeravę * 
už pajieškojimus giminių ir 
gų skaitome tik po lc. ui 
Pajieškojimai ra paveiki 
nuoja daug brangiau, net 
ja padarymas klišės. Todėl 
talpint pajieškojimų su 
reikia prisiųsti 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad 
ba pajieškojimus 
reikia pasiųsti kartu ir

KELEIVIS 
285 BR0ADWAY,

80. BOtTON,

I » -
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A UDRINGĄ
/A naktį.Parašė

A. Heine.

Leonardas buvo bedarbiu 
jau keletą mėnesių, žinoma, 
galima išgyventi dar kai 
kurį laiką elgetaujant, gau
nant kas mėnesį pašalpą iš 
miesto bei prašant duonos 
šmotelio prie pasiturinčių 
žmonių durų. Bet įgriso. 
Greitai Morta turės kūdikį. 
Pasidarys dar sunkiau. Ne, 
jau geriau baigti tą gyveni
mą visai.

Leonardas priėjo prie lan
go, pro kurį veržėsi benzino 
ir dūmų užnuodytas didelio 
miesto oras. Visas gyveni
mas prabėgo kaip žaibas 
prieš jauno žmogaus akis. 
Taip, buvo laikas, kuomet 
jis, gražus, jaunas jurinin
kas gyveno laisvai ant 
“Maurintanijos” dėnio.Kaip 
tolimas tas gyvenimas, kuo
met jis kvėpavo vandenyno 
oru.

—Ne, geriau baigti gyve
nimą visai...

Morta neatsakė nieko. Ji 
tik tylėdama linktelėjo gal
va. Paskui priėjo prie dė
žės, kame buvo laikomas vi
sas jų turtas, o kartais ir pi* 
nigai. Dabar ten buvo tik 4 
markės, kuomet jų skola šei
mininkui buvo lygi 9 mar
kėms.

—Žinai, Morta, mes ne
darysime to kaip norą, nei 
šiaip nei taip, taip, pavyz
džiui... (jis padarė judesį 
lyg kad norėjo perplauti 
kaklą). Nereikia kraujo... Ii 
kartis taip pat nenoriu.

—Taip, bet musų kūdikis, 
musų kūdikis... Aš jau jau
čiu jo buvimą... Jis jau lyg 
sako man: “Kaip aš norė
čiau pamatyti kuomet nors 
saulutę... prisiglausti prie 
motinos... išgirsti tėvo bal
są...”

—Nutilk, Morta, kitaip aš 
nustosiu proto!

Morta verkė, sėdėdama 
ant dėžės su visokia seniena. 
Leonardas priėjo prie jos:

—Mirti, tai mirti gražiai. 
Morta, eiva prie juros. Jura 
priims mus į savo glėbį.

— Iki juros toli.
—Viso 18 kilometrų. Mes 

nueisime per tris dienas. Tt 
juk nueisi kasdien po sė
lius kilometrus? Juk tu mo
ki vaikščioti?

Jis pridėjo dar kelius ma
lonius žodžius, iš dalies sa 
vo paties, iš dalies išskaity- 
tus iš romanų. Žmona paė 
mė paskutinį duonos kampą, 
kurį jie dar turėjo. Atlaužė 
šmotelį.

Bažnyčios laikrodis išmu
šė vienuoliktą valandą ry
to, kai jie išėjo į gatvę. Jie 
nenorėjo, kad durininke 
žmona matytų, kad jie ima
si drauge savo turtą. Už li
kusius jų pinigus jis nupir
ko tabokos, degtinės, deš
ros, duonos. Kai jie ėjo pro 
šalį saldainių sankrovos. 
Leo užėjo ten ir nupirko di
džiulę šokoladinę širdį, ža
liame popieryje. Ant šir
dies buvo užrašyta: “Myliu 
tave. Tavo amžinai.” Kaip 
tik tokią pačią širdį nupirko 
jis kadaise savo Mortai 
prieš išvažiuosiant Į Kiniją. 
Ir Morta atsiminus tai pa
bučiavo savo vyrą, nežiūrint 
į tai, kad jie ėjo žmonių pil
na gatve.

Sniego kelias ėjo prieš 
juos. Abiejose pusėse stovė
jo juodi medžią i. Vakare pa
siekė jie pirmą kaimelį. Už
ėjo į arbatinę, šeimininkas 
sėdėjo prie skobnelio drau
ge su žandaru ir vaistininku, 
gurkšnodami alų.

—-Lėkštę karštos sriubos 
ir kambarįį, kame galima 
pernakvoti -* paprašė Leo
nardas.

KAI ŽMONĖS NEMOKĖJO KROSNIŲ 
PASISTATYTI.

Įkyrus daiktas yra žie
mos šalčiai, bet vis dėlto pu- 
sė bėdos su jais grumtis, kai

klosčiusios.
Ypatingą vietą kovoje su 

žiemos šalčiais užėmė ivai-
mokame trobose krosnis pa-i rus rankų šildytuvai. Buvo
sistatvti.

—O ar žmonės kada ne
mokėjo tokio niekniekio, 

‘kaip krosnis, pasistatyti? — 
paklaus kas nustebęs.

..............................Taigi, kad nemokėjoJuk
v. —Tokiame šaltyje ir peš- į,. Lietuvoj, ar seniai du- 
čia,—tarė šeimininkė, sės- minės pirkias pakeitė šva- 
damasi prie Mortos ir srnab rios, krosnimis šildomos pir- 
siai žiūrėdama į jos heme- kios? Yra ir dabar Lietuvoj 
nį. Morta pagalvojo: “Jeigu tokiu kampų, kur žmonės 
jus žinotumėt, kaip toli dūminėse ar pusiau dūminė

se kamuojasi. Matyt, dėl to,

—O pinigų jus turite? 
—Kiek?
—2 markės dvidešimts 

pfenigų už abudu.
—Tiek pas mane atsiras.

mums eiti!
Trečios dienos vakaras. 

Audra. Tiršti debesys den
gia dangų. Jiedu nebeturi

..v...,
tai įvairios medžiagos užda-

kad nemoka žmoniškos kro
snies pasistatyti.

Apie gilesnę senovę nėr 
jau nei skatiko, nei duo- ko ir bekalbėti Teisybė, ro- 
nos šmotelio. Nebėra ir jė- menai mokėjo įsitaisyti kaž- 
gų. Morta dejuoja: ką panašų į šių laikų vadi-

—Nors greičiau pabaiga! i na,m3. .^ntI ^ddyTaą^bet 
Greičiau pabaiga! tok> >ild\ma> įetai kam te-

ri indai, pripilti karšti 
lenų arba žarijų.

Tokius rankų šildytuvus 
ištisus penkis šimtus metų 
vartojo kunigai, laikydami 
bažnyčiose mišias. Vienu 
laiku buvo išsiplatinę knygų 
formos fajansiniai rankų 
šildytuvai, kuriuos žmonės, 
eidami į bažnyčią, prisipil
davo karšto vandens, šildy
tuvų darydavosi ne tik ran
koms bet ir kojoms ir lo
voms šildyti.

Vienas francuzų kroni- 
kierius rašo, kad Novaros 
karalius Karolis (1388 m.) . 
išgalvojo visai.savotišką bū
dą savo lovai apšildyti: jis 
liepė savo tarnams pro vam- 

ant-Paffaliau prieš iuo< pasi- Prįeinamas buvo\.^įP zdžius pusti šiltą orą po i raganau pnes juos pa.-i- menai trobai apšildyti ku- J kiodėmis.
:*odė jura. Kokia ten didelė rendavo ugnį viduryje as-| Tauri menkas rodos daik-' žvaigždė virš juros? Tai ne los. 0 dun^s išeiti luboseo vis 
žvaigžde, tai sviturys. Pasi- padarydavo skylę (aukšti-jdėlto^Sjo ilgų amžių, kol

žin koks Takas^patSrie taip žmonės išraoko J* pasistaty-
zin koks laivas pavojuje. miesi romėnai turėjo trokšti Į tj 

—Keikia paderi! Aš ma
nau, kad man dar pakaks jė-

durnuose.
Vėlesnias laikais romėnai!

gų: pasekė graikus, kurie taisy
Leo nubėgo išilgai kran- davosi perkeliamas krosne- 

Lx>. Ten. arčiau į uosto ragą. les. Tos krosnelės buvo tam 
Kokia laimė: ten prie uos- tikri indai, kuriuos pridėda
vo rago pririštas luotas. , vo žarijų.

—Mums nebėra ko dau- Viduramžiais Italijoj, Is- 
▼iau nustoti. Važiuojame PąniJ°J> Francuzijoj dides- 
>adėti žūstantiems! patalpoms ir ypač ba

žnyčioms šildyti prasimanė
Žųstąs laivas buvo jau ne vadinamas

umoristika

Tai *
'netoli Leo iš visų jėgų dir- buvo g^aus darbo metali- 
oo irklais. niai vežimėliai, kuriuose de-

—Tu, Morta, bravo! Tik- gindavo žarijas.
septyniolik.

At-įtame šimtmečiuose braseras 
pakeitė vėl gražaus darbo 
vazos ir katilėliai žarijoms

—Kapitonas ir trys juri- ne§?, , . . . . ,
linkai. Kiti paimti i gelbė-: Tobulesni Įtaisai butams 
•imo luotą. b^'° vadinami zidv

—Mes negalim priplauk- mab gyliai įtaisytų,
i arčiau. Šokite visi i van- turtuoliai ir dabar savo bu- 
lenį; aš jus paimsiu. ' pasistato. P™’
' ^^^^‘rėj^kamin^ir18iumai leitenantas jai mirktelėjo,

TaFkur tu plauki tokia ""g*

lakti su boba? ' sky‘« 51enoje' l8vesta kam

•a jurininko žmona!
Leo pašaukė laivan. 

:-akėf
—Kiek jūsų ten?

ną tiesiai iš ugniakurio 
vėlia 
kada

—Mes norėjome visai..' . . ,
lL a— u—; simanvta daug vėliau.Mes neturime ko esti. Kapi- R • . * , .

tone. ar tamstai nereikalin- XlkF’ .Ra<la ?
židinį sukosi visas seimegas vvresnvsis jurininkas. ••rš x - i -i • .gyvenimas. Židinys ne til —Bet juk tai tikrai mano šilimos tiekdav0> ir

>enas vairininkas! Kaip tu 
vadinies?

—Leonardas šmicas

aplink

pas atstodavo. Židinio 
nies šviesoje moterys ver- 

%T .. , .-;PČ, audė, siuvo ir kitus
—Na, žinoma, tai tu. Asimų darbus dirbdavo, 

ąyo name yje tunu gražu- visa ^ima rfe židinio 
4 kambarėli, ten mes patai- tj, Juos darydavo la 
imsim tavo žmoną. Ididelius.

Vakare mažame svariame ^įd^n^ patalpas

ĄRTEJANT Kalėdoms, metine dovani? užduotis ! 
ateina mūsų išsprendimui, ši užduotis apeina ;

mus visus, ir juo labiau žmogus mėgsta duoti Kalėdų 
dovanas, tuo sunkesne pa-ūiaro išspręsti šį užduoti.-. , 
kadangi kiekvienas nori duoti dovanas, kurios būtų i 
naudingos, tinkamos ir tuo pačiu nebrangios.
Kad prisidėjus prie .išsprendimo šios užduoties, t 
Lucky Strike cigaretę išdirbėjai, šiais metais, pri- ; 
rengė- Kalėdų pakeli, kuris parodytas viršuje. Šio ; 
gražaus pakelio įvairios spalvos susilieja su nepa- 1 
prastais Kalėdų apdarais, kas padaro jį lygiai taip Į 
puošiančiu, kaip ir praktišku.
Viduje pakelio yra 200 puikiausių Lucky Strike 
cigaretę, kokiuos kada rūkėte. Lepūs rūkytojai visur 
giria Luckies. kaųx> suteikiančius didžiausio pasi
tenkinimo. Tik Luckies jie rauda puikiausią kotnbi- i 
naciją aukšto skonio ir tikro lengvumo, to malonaus 
lengvumo, kurį suteikia vienintelis spraginimo pro- ’ 
tesąs. Sis spraginimo procesas buvo išrastas išimti
nai dė-1 Luckies ir joks kitas cigaretas jo neturi 
Patraukiantis I.uckics skonis yra priduotas puikiau- j

šio. rūpestingai pasendinto ir .atsargiai išnokinto 
turkų ir naminio tabako. I.ucky Strike įgauna tą ma
lonų lengvumą, kada tas rinktinis tabakas yra spragi- 
nimu pagerintas ir išvalytas. Štai kodėl lepių'rūkvtojų 
Lucky Strike cigaretai yra labiau mėgiami, nes be 
to jie yra ir tikrai lengvi. Ir štai kodėl Luckies turi 
tą ypatingą gerumą., kuriuo žmonės visur taip pa
tenkinti. ir su draugišku pakvietimu mielai pasiūlo— 
“Prašau užsirūkyti Lucky—jis leagvesnis.”
\ patingi Luckies Kalėdų pakeliai galinta gauti pas 
visus krautuvininkus, taip, kad visi, kurie nori pa
linkėti savo draugams Linksnių ir “Lucky” Kalėdų 
galėtų išspręsti savo dovanų užduotį be bėgimo iš 
krautuvės į krautuvę su švenčių pirkėjų miniomis.
O savo draugams tuomet jūs galite pritinkamai pa
siusti pasveikinimą, kuris randasi ant ypatinga 
Lucky Kalėdų pakelio:

“May every fragrant puff votį take 
f Bring melknv Christmas cheer

And may vou get a LUCKY break 
Ail tliroiiįjli thc coming ycar.”

KNYGOS GAUNAMOS ‘KELEIVIO” 
KNYGYNE

i Apie Dievą. Velnią. Dangę ir Praga
rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gąr-

Į siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib- 
i lijos prietarų naikintojas. 72 pus
kapių ....................................... .. 25c.
: “O. s. S." arba Aliubinė Iškilmė.— 

Vieno akto farsas, labai juokingas
!ir rems perstatymui. Kaina .... 15c.
Kunige Meilė. Vieno veiksmo Kome

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin-
gas veikalėils Dalyvauja 2 vyrai ir į P*3’- Kaina

Kodėl Aš Netikiu į Dievą? — Arba
Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 

katalikas ir laisvamanis privalo ją 
perskaityti. 64 pusi.......... ............ 20c.

Biblija Satyroje.— Labai Įdomi ir 
juokinga knygą sa 379 puikiais pa

veikslais, perstatančiais įvairius nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. Įgijęs šią kny.
gą niekas nesigailės. 382 pusla-

REIDE NEATSILIEPIA.

Parvažiavo Lietuvon 
su jauna pačiakietis

ameri-
Kažin

rikietis vieną dieną, antrą ir tre
čią, o jo “prisiegos“ kaip nėra. 
taip nėra.

Susirado jis vieno laikraščio 
ofisą ir užėjęs tenai klausia:

—Ar negalėtumėt man pasa
kyt, kada mano boba sugrįš? 
Nuėjo su tokiu zemskiu ir ne
galiu jos sulaukti.

Lietuves laikraščiuose būna 
skyrius, kur redakcijos duoda 
savo atsakymus. Tas skyrius

*

4b

$1.00
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje „ _ .. . . ,
knygutėje. Kaina...........................25c. Mns” «**•’

tyrinėjimas, km buvo pirmutine
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose j žmonių lopšinė. Knyga labąi pemoki- 

Veikalns persta to nužudymą caro (Stabmeldiška Lietma iš Artimos Pra-
Aleksandro II. laibai puikus Ir nesun- _ _
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš-' eities. Knygutės įtalpa susideda is 

Įviso reikalaujamos tik 28 ypatos. sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
- - — - - — vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy

rų šventės; (3) Lietuviai lieka vel- 
... niais; (4» Paskutiniai lietuvių die-

; kimų komedija. Perstatymui reikia
i 10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo- 
' Šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.

j So. Boston, 1913, pusi. 61..............25c.
Švente Antano Stebuklas. Dviejų vei

irai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32......................... 10c.

Kaip Senovės Žmonės Persistatydavo 
M vv-eį p , San žeaę.— Labai įdomus senovės 

MOKINKITĖS MANDAGUMO.^ C i filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
Žingsnis Prie šviesas.Vieno akto vaiz

delis ir monologas. Našlaitė. Para' 
C S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass.

Mandagumas reikalauja švel
nių išsireiškimų. Pavyzdžiui, 
jeigu koks “mokslinčius” prade
da jums pasakot apie fizikos dė
snius, kurių jis pats nesupranta, 
tai nesakykit jam: “Eik i pek
lą!” Tai butų nemandagu. Tą 
patį galima pasakyti daug švel
nesniu budu, būtent: “Tamstai 
patartina išvažiuoti į šiltesnį 
klimatą!”

G jeigu nuėję į restoraną no
rėsite kiaušinių, tai prašykit ne 
“kiaušinių”, bet “vištos vai
sių“.

Ypač mandagumas reikalin-
|pay juos tenai dažnai yra vadi- prie merginų. Padėkime, jus 
namas “Pašto dėžutė", nuo ru- išsivedėt merginą šokti, o kitas

K b. Lietuvaite, bo. Boston, Mass j pa?a, autorių para^ ik.
1914 m , pusL 23................ ............. lUc. ^„,,3 knygutės dalis yra: “Iš

virkščias Mokslas arba Kaip Atsirado“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 
šv. Jonai galva. Drama viename

»kte, parašyta garsaus anglų rašti- 
linko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti. j......................................... 25c.
Džian Bambos Spyčiai.— Ir kitos fo- 

nės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. Šioje knygoje telpa net
72 “Džian Bambos spynai”, eilės, 
pasikalbėjimai, humoristiški straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi.................................. 25c.
Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny

goj telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliueionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso- 
riems apvaikščiojimams. baliams,
•concertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1914 m..............25c.
kr Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip 

Nojus galėjo surinkti į kelias die
tas visų veislių gyvūnus, kurie gyve- 
ia išsimėtę po visą žemės kamuolį?
<aip jis galėjo tuos gyvur.us prastoj 
avo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
.iek vandens, kad visą žemę apsem- 
41? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
š Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
itsakyti jokia kunigas, yra nuosakiai 
r aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
-aktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
noksiąs nuo pradžios iki galo. Kal
ia ................................... ................. 25c.
Žemė ir žmogus. Labai įdomi ir pamo- 
ianti. Parašė Z Aleksa. 76 p. .. 25c. 
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
imogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
iu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m., pusi. 63 ............... 25c
Paparčio žiedas ir'keturios kitos apy

sakos: (?) Neužsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt............................ 15c

Lietuvių šeimyną Istorija Jaskevi- 
čiaus Dailiose. Jei nori žinoti, kaip 

senovėj lietuviai gyveno, tai perskai
tyk šitą knygą. Iš jos dasižinosi, kad 
vyrai turėjo daug pačių, o žmonos po 
kelis vyrus. Labai užimanti rr pamo
kinanti knyga. Su paveikslais, Pa
rašė Z. Aleksa............ .................... 56c.
Drūtuose audeklo apdaruose .. 75c.
Pajautą. — Lizdeflco Dūkti, arta U» 

tava XIV metaiimtyje.
romansas M.
468 pusi............ ............................fU»
Amerikos Maeoehas. —Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Sehmith pa
pjovė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi................. 10c.

Kalbes.”Paraše Z. Aleksa. 40 pusi. 10c

Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau ? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina ............................ .................15c.

Piršlys Snvadžiotojas, Vieno veiksmo 
Komedija. Paraiė Ben. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvaują 2
moterys ir 5 vyrai. •
Kunigą Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas, šia knygą tu
rėtų perskaityti kįkvienas vyras, tė
vus ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moteris, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globa. Parašė
kun Geo. Tovrsend Ko*, D. D7 su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkems. ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems.
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., pusiapi; 392. 
Apdaryta .................................. 53.00
Secialinuag ir Religija. Ljtbai įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
turėtų perskaityti kiekvienas katali
kas ir socialistas. Parašė E. Vander-
velde, vertė Vardinas. So. Boston, 
Mass., 1915 m., pusi. 24 .............. 10c.

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

kaip iki šiol keitėsi draugijos formos,
ir kodėl turės bnt pakeistas kapi
talizmas. Kaina ......................... 25c.
Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia.

Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovą 
ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. 8«. Boston, Mass.
1909 m., pusi. 63 .......................... 25c.

Beu-Hur.— Istoriška apysaka iš Kri
staus laikų. Parašė I>ew Wallace. 

472 pusi........................................ 82.00
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina .............................................  25c
Amžinos Dainos.— šioj knygutėj tel

pa 44 geriausią Jovaro dainų. Jos 
tinka deklamacijoms ir dainavimui,
kaip namie, tap ir susirinkimuose. 
Pusi. 32 .........................................15c.

sų “Počtovyj jasčik.” Todėl ofi
so tarnautoja ir sako amerikie
čiui:

—Tamsta kreivis su savo 
klausimu į “Pašto dėžutę”.

Amerikietis pamanė, kad tai 
durnas patarimas, bet jeigu 
laikraščio ofise taip sako. tai jie

kapitono kambarėlyje gimė
jurininkas. sunku.Todėl šilimą taupy

-Mes turnne jį pakriks-vo kitokiaig budaig - 
tyti groge, vietoje tanden?. niausiaį darydavo šiltas si 
—tarė kapitonas, kai jam n išklodami jas šiltom: 
atnese naujai gimusįjį. Tai medžiagomis. Paryžiaf 
bus tikras jurininkas, ^u mies^valdybos pogMŽ
pnes gimimą jis _ dalyvavo sjenap dar ,16-tamelturbūt žino. Juk laikraščiai žino
skęstančiųjų gelbejime. | šimtmety išklodavo kasmet Į visM» tik pasauly dedasi.

\ ertė Ar. Vitkauskas. naujOmis šiaudinėmis pynė-l amerikietis į
mįg ' IgelŽketio stotį, susirado baksą

Septynioliktame amžiuje ha^an,s ir, pakėlęs jo ant- 
pradėjo statyti jau mažus,]vož*’ klsgais: 
sienose išmūrytus židinius.] —Keide, pasakyk, kada tu su- 

Bet jie vis tiek viso buto ap-l^ry^ namo? Ar tu mislini. kad 
šildyti negalėjo. Palei židi- p* siaurakelnis aemskis yra ge
nius buvo labai šilta, o to-lresm8 04 mane? 
liau bute šalta. Dėl to perša-1 Keidė neatsiliepė.

diniais apšildyti budav<

JIS VEDĖ PANAMOS 
KANALĄ.

linio liga buvo nuolatinis! 
svečias.

Šveicarijoj ir Vokietijoje] 
tais laikais statė savotiškas] 
dideles aukštas krosnis, ku-]mokyti 
rių šonuose darydavo dide-]lė užtems? 
liūs įdubimus. Tuose įdubi-l —Tfci kas čia nežinoti!... Ar 
muose sėdėdavo moterys su]tu nualini, kad jie gazietų ne- 
vaikais, džiovindavo skalbi-1skaito! 
nius ir šlapius rubus. Nuo
to butuose nuolat būdavo] NAUJA FILOSOFIJA, 
blogas oras. ] Vyras netino savo vertės iki

Keikia pasakyti, kad dėlĮmergiaa jMpstmukia jo į teis- 
tokių netobulų “krosnių”]mą už sulaužymą prižadų apsi-

NESUNKU BABAR Bl TI 
MOKYTAM.

—Pasakyk, kūmai, iš kur tie 
žino, kada sau

čia parodytas Amerikos inži- įjemos šalčiai vargino ir dk]veutt
nierius WiUiam L. SLbert, kuris 
vadovavo Panamos Kanalo dar
bams.

delius ponus. Aukštos po-] ta wlfeį artimą savo
nios svečius priimdavo gulėJkaip pats save, tai padarysi jį 
damos lovose ir šiltai apsi-1 didžiausiu savo priešu.

priėjęs nori ją iš jus atimti. To
kiam atsitikime jam reikia man
dagiai pasakyti: “Nebūk kiau
lė! Eik namo ir nusiprausk savo 
snukį!”

DEL GRAŽUMO.

—Atsiimk tą keptą šinką.
Ji man valgiui dar netinka; 
Kol oda ant kaulų laikos,
Dar “rediusinti" man laikas.

A. K.

KAIP PALENGVINT 
DEPRESIJĄ.

Vienas airys nupirko bilietą 
į teatrą ir parnešęs namo pada 
vė savo pačiai. Sako, še, Mege, 
nueik šįvakar ant šiou. Skai 
čaiu skelbimuose, sako, kad koks 
ten magikas iš vieno kiaušinio 
padaro 5 bliudus kiaušinienės. 
Taigi, sako, tu gerai prisižiū
rėk, kaip jis tai padaro.

Ik) 
usių Jovaro 

ir 11 mi*

KELEIVIS
253 Broadway South Boston, Mass.
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I KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
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KAIP BUVO UŽPULTAS JONAVOS 
ŪKIO BANKAS.

Basišaudant buvo sužeistas 
vienas pilietis.

Lapkričio 24 dieną Jona
voj buvo užpultas Ūkio

TILŽĖJ NEAPSAKOMAS 
VARGAS.

Baigę mokslus akademikai
Bankas. Apie 9 valandą ry-; elgetaują. Daktaras išėjo gi- 
to į banką Įsibrovė kauke 
apsidėjęs plėšikas ir atsta
tęs revolverį Į kasininką, pa
reikalavo pakelti aukštyn 
rankas, o pats rengėsi plėšti 
kasą, kurioje buvo apie 30,- 
000 litų.

Bet banko direktorius tuo 
metu išsitraukė revolveri ir, 
atstatęs i plėšiką, šovė, bet... 
revolveris neišdegė. Plėši
kas ėmė atsišaudyti, paleido 
tris šuvius, bet nė vienas jų 
direktoriui nepataikė. Plėši-

rion mirti badu.
Tilžėj dabar toks baisus

ŽIEMOS LAIKU CALIFORNIJOS PAJŪRY.
KELEIVIS, SO. BOSTON

skurdas, kad studentai ir! 
net baigę mokslus akademi
kai eina iš namo Į namą el
getaudami.

Už sriubos lėkštę, arba i Vietomis Amerikoje Kalėdos labai šaltos, o v lėtomis žmonės maudosi, štai. fotografui 
porą feningių tokie akade-; pasisekė nutraukti Californijos pajūry buri mergelių einant į jūres pasimaudyt, 
miški ubagai dėkoja ašaro-!
mis akysė. Išmaldą prašan 
čių priviso jau tiek daug, 
kad tik retai kam iš jų tenka 
laimė ką gauti.

Viename miške Rytpru-
kas tuo tarpu skubiai pasi- šiuose šiose dienose rado 36
trauke ir pasileido bėgti.

Plėšikas buvo inteligenti
škos išvaizdos, miesčioniš
kai pasirengęs, ir atvykęs 
Jonavon iš Kauno.

Policija susekė vežiką, 
kuris tą ponaitį buvo iš Kau
no į Jonavą nuvežęs, ir ve
žikas papasakojo apie jį 
daug smulkmenų. Sako, va
žiuojant* Jonavon jis visą 
laiką laikėsi išdidžiai, poni
škai: sėdėjo atsilošęs, koją 
ant kojos užsidėjęs, ir rūkė 
daug papirosų. Tik retkar- 
čiai prakalbėdavo į šoferį. 
Pasakė, iš dabartinio krizio 
pasaulį išgelbėsiąs tiktai 
Hitleris, kitaip sakant—fa
šizmas. Iš to reikia spręsti, 
kad banditas buvo “tautiš
kai nusiteikęs” fašistas.

Atvažiavus Jonavon, jis

metų amžiaus akademiką, 
daktarą, kuris buvo pasiry
žęs mirti badu. Atsigulė mi
ške, laukdamas mirties. Jau 
ilgą laiką negalėjo gauti už
darbio ir nė skatiko neturė
jo.

KAIP BUVO SUIMTAS 
DIDIS ŽEMAIČIŲ PLĖŠI

KAS GRICIUS.
Vieną naktį Viekšnių po

licija gavo žinių, kad Veg- 
rių kaime pas vieną ūkinin
ką esąs apsinakvojęs kaž
koks ginkluotas vyriškis. 
Prašęs savo revolveriui nu
pirkti šovinių. Gavęs šių ži
nių nuovados v-kas p. De- 
leckas drauge su vachmis
tru Lukošium nurodyton 
vieton nuvyko raiti. Virši
ninkas Lukošių paliko lau
ke apsaugai, pats įėjo į tro
bos vidų,kur tikrai rado be-

DA VIENAS LAVONAS 
PO TRAUKINIU.

Knizikevičius verkdamas 
atsisveikino vaikus ir

tragmgai mirė.
Da nespėjo nudžiūti nuo 

gelžkelio amerikiečio St. 
Kckalo kraujas, o šalia Pa
nevėžio traukinio ratai su
malė da vieną lavoną. Tai 
buvo Kazys Knizikievičius, 
41 metų amžiaus Panevėžio 
lietuvis. Panevėžiečiams jis 
buvo žinomas kaip geras ir 
sąžiningas rubsiuvvs. Nusi
žudymo priežastis — nepa
keliamas ekonominis var-

PLĖŠIKAI-ŽMOGŽU 
DŽIAI KLAIPĖDOS 

KRAŠTE
Šilutės apskrity, Ginčų 

kaime, nežinomi piktada-
riai revolverio šūviais nušo- tyn. bet jis j tai nebojo . -k . ,
ve ūkininką Mickų jo na- leidosi bėgti per kitas duris, , L g?’-— , J- “- jos pUSo buvo

^.pora mėnesių at-
J 1 C v gal mlre zmona Jj 1jgO_

ir

AMERIKIETIS NUSIŽUDĖ PULDA
MAS PO TRAUKINIO RATAIS.

muose. Mickus apie 11 vai. 
nakties išgirdo, kaip kažkas 
virtuvėj vaikščioja. Atsikė
lęs, Mickus įėjo į virtuvę ir, 
vos tik peržengė slenkstį, 
buvo dviem šūviais iš karto 
užmuštas. Viena kulka pa
taikė į širdį, o kita į petį.

tik

Piktadariai, kurie neabejo- 
užėjo Ūkio Bankan. Kostu-j tinai buvo vagys, paspruko
meriu banke d a nebuvo. Įn- 

‘ran-ėjęs jis tuoj sušuko: 
kas aukštyn!”

Direktorius tuo metu sė
dėdamas prie stalo traukė į 
mygąs praėjusios dienos o- 
peracijas. Išgirdęs žodžius 
“rankas aukštyn” ir pama
tęs žmogų su kauke, jis išsi
gando, bet nesumišo ir ran
kų aukštyn nekėlė.

Direktorius skubiai iš 
stalčiaus išsįėmė revolverį, 
bet užpuolikas jau pradėjo 
šaudyt. Jis į direktorių pa
leido 3 šuvius, bet nepatai
kė. Matyt, taikė į galvą, nes 
kulkos atsimušė aukštai į 
kambario sienas. Direkto
riaus revolveris užspringo 
ir nešovė. Revolverį pama
tęs, banditas nusigando ir 
leidosi stačiais laiptais že
myn. Beskubėdamas jis a- 
pačioj suklupo ir parvirto.

Virsdamas plėšikas pame
tė kepurę ir kaukę. Žemai 
prie direktoriaus daugiau 
prisijungė žmonių ir kaskart 
minia vis didėjo. Plėšikas 
leidosi bėgti artyn prie au- 
tomobiliaus, kuris jo laukė 
užmiesty, o žmonės jį vijos

Plėšikas, pamatęs, kad di
delis pavojus nuo besivejan
čių žmonių, pasuko į vieną 
skersgatvį, bet tas skersgat
vis buvo aklas ir plėšikas u 
mai metės atgal. Grįždamas 
prie skersgatvio galo vėl 
sutiko direktorių ir vėl į di
rektorių paleido 3 šuvius, 
bet ir dabar nepataikė. Di
rektorius plėšiką vijos visą 
laiką atkišęs revolverį, bet 
revolveris “streikavo”. 
Pagaliau prie besivijančių 

prisidėjo ir vienas ginkluo
tas policininkas, bet del 
žmonių tirštumo jis negalė
jo šauti.
Plėšikas bebėgdamas par

stūmė dvi po kojų pasipai
niojusias žydes. Pribėgęs 
prie automobilio plėšikas į- 
sėdo.

Plėšikui įsėdus automobi- 
lin, automobilis žaibo grei
tumu pasileido pirmyn.

niekieno nepastebėti, nes vi
si jau miegojo.

Tai trečia žmogžudystė 
Klaipėdos krašte per dvi sa
vaites. Prieš porą savaičių 
Pagėgių apskrity užmušta 
sena moteriškė, o praeitą 
sąvaitę Pagėgių apskrities 
miškuose rastas nušautas 
miškų valdybos mokinys 
Kurbs.

klęstos, taip, kad plėšikas toįeitai-negalėjo jų atidaryti. ^^X^dam?au gal 
Nuovados viršininkas maty- į n6ŽiurintTart 4 2L 
damas kad plėšikas nori

ra A“** '

ra šuviu kuriu pasėkoj plė Apie tėvo sumanymų nu-
š’kaš^a oat orfedura Juk- sLžud-'li vaUu,i žinoi°.-Ir
niubo. Padarius gydytojui Skelio'
perrišimą, konstanta, jog damas išėjo Jmk gelzkeho,
plėšikui šuviu nukirstas kai 
riosios rankos pirštas ir per
šauti plaučiai.

PASIGĖRĘ ĖJO MUŠTI 
ŽYDŲ.

Du patriotiški studentė- 
iai— Daugirdas ir Talat- 
Kelpša—gerai valstybinės 
išsimaukę, nutarė aną va- 
ęarą, kad butų geras daly
tas “pamokinus” Kauno žy
dus. Kaip nutarė, taip ir pa
darė : eina Kęstučio gatve ir 
sutikę pilietį panašų į žydą, 
klausia “ar žydas esi?” ir 
gavę teigiamą atsakymą — 
muša. Beeidami toliau su
tiko vieną valdišką gydyto
ją, kuris ėjo civil. apsiren
gęs, būtent Furdą Gerbargą, 
ir sušukę “jude freke” (pra
keiktas žyde) ėmė mušti. 
Gerbargas prisišaukė polici
ninką, kuris pogromščikus 
nutempė nuovadon.

Taikos teisėjas Daugirdą 
;r Talat-Kelpšą nubaudė po 
7 paras arešto.

AMERIKONAS B1Z UE 
RIUS BUVO PAVObĘS

10,000 LITŲ.
Panemunėlis. Valsčiaus 

taryba nutarė savo narį Šu
kį pasiųsti į Rokiškio stotį 
paimti bekoninių pinigų, 
kurie paskiau smulkaus kre
dito bankelio esti bekonų 
statytojams išmokami. Šu
kys, gavęs keletą dešimčių 
tūkstančių litų, nuvažiavo į 
Rokiškį pas amerikoną Ju- 
raną “sušiltų”. Vakare, kai 
Šukys sugrįžo į Panemunė
lį, pajuto, kad jo portfely 
trūksta 10,000 litų. Šukys 
išsigando, grįžo į Rokiškį ir 
maldavo Juraną, kad jam 
grąžintų pinigus. Pinigai bu
vo grąžinti. Prieš Juraną da
bar vedama kvota ir dalyką 
isriš teismas. Ūkininkai ga
lėjo labai daug nukentėti.

maža jo dukrelė jį sekė, ir 
prisivijusi su ašaromis mal
davo, Rad jis grįžtų. Dukre
lės maldaujamas Knizikevi
čius sustojo, pažiūrėjęs į 

jos ašarotą veidą pats pra
virko, bet atgal negrįžo. Nu
ėjo stctin, išgėrė pusbonkį 
degtinės, net grąžos iš bufe- 
o savininko nepriėmė (ank

sčiau jis negerdavo) ir nu- 
pusę

UTENOS APSKRITY ĮSI
GALĖJUS MUNŠAINO 

GAMYBA.
Munšainą žmonės daro 

netik Amerikoje, bet ir Lie
tuvoje. Ypač munšaino pra
mone yra pagarsėjęs Utenos ėjęs nuo stoties apie 
apskritis. Stiprėnų kaime kilometro laukė ateinant 
šią vasarą buvo suimti net 3 traukinio, ir jam prie jo pri- 
“cukrinės” fabrikai. Antras, siartinus puolė po ratais 
kiek silpnesnis rajonas, yra Traukinio ratai Knizikevi- 
Parolių km. Trečias rajonas čiaus kūną labai sužalojo.
yra Kiburių kaime. Ten taip 
pat šią vasarą buvo sučiup
ta cukrinės “fabrikėlių.”

Policijai gaudant degtin
darius, dabar pastebimas 
žymus jų sumažėjimas.

ŠILTINĖS LIGA ŠULINY.
Šiauliuose vienu sykiu už

registruota septyni susirgi
mai vidurių šiltine. Pasiro
dė, kad visi .7 ligoniai susir
go atsigėrę vandens iš vieno 
ir to paties šulinio. Policija 
šulinį užantspaudavo, o tam 
tikrą kiekį jo vandens pa
siuntė į Kauną valstybinėn 
laboratorijon analyzui pa 
daryti

MIRĖ “VELNIO APSĖS 
TAS” ŽMOGUS.

Jį reikėjo laidot net tris 
kartus.

Netoli Širvintų miestelio, 
jaidelių dvare gyveno J. 
Korpus su žmona. J. Kor
ius ypatingas žmogus. Jis 
telis metus gulėjo lovoj ir 
nesikėlė. Ligos žymių nesi 
matė. Ar sirgo jis, ar simu 
iavo iki šiol neišaiškinta.Jis 
urėjc neoaprastai gerą ape
titą, suvalgydavo viską, ką 
•asdavo, o po to išdaužyda
vo langus ir vėl atsiguldavo, 
tmona paskutiniu laiku su 
iuo miegojo vienuose na
muose. Po kiek laiko šis 
smogus “mirė”. Tuoj pagul- 
lė į grabą ir pradėjo laido
tuvių apeigas. Bet koks visų 
lustebimas ir išgąstis, kada 
vidurnaktį “numirėlis” atsi
kėlė iš numirusių. Daugelis 
orietaringesnių manė, kad 
tai mirusiojo dvasia pradė- 
:o kalbėti. Iš grabo išlipo ir 
itsigulė į lovą. Po mėnesio 
L Korpus vėl “mirė.” Vėl 
nasiruošta laidotuvėms, bet 
iis vėl atsikėlė iš karsto.Nuo 
to laiko apylinkėje pasklido 
kalbos, kad J. Korpus yra 
velnio “apsėstas”. Kiti tvir
tino, kad prie jo tikrai matę 
velnią. Tik štai, neseniai J. 
Korpus vėl mirė. Šį kartą 
žmonės manė, kad vėl kelsis 
iš “mirusių”. Bet šį kartą 
vėl tapo apvilti! Korpus jau 
nesikėlė. Taip iki šiol liko 
neišaiškinta, kokia liga jis 
sirgo.

ŪKININKAI VEISIA 
SODUS.

Į Rokiškio rinką kiekvie 
ną kermošių atveža po porą 
vežimų obelių skiepų. Ūki
ninkai perka skiepus po 2-3 
litus. Ūkininkai tikisi iš so
dų geresnio pelno, negu iš 
bekonų ir pieno.

UŽ DVI VIŠTAS GERAS 
ARKLYS.

Jeigu anksčiau kas nors 
butų pasakęs, kad ateis tas 
laikas, kada už dvi vištas 
galima bus nupirkti geras 
arklys, be abejo iš jo butų 
gardžiai pasijuokta. Bet štai 
spalių 27 d. Ukmergėn pil. 
Ž—čius atvežęs dvi vištas 
nusipirko nieko sau arkliu
ką ir dar arklio pardavėjas 
jam pastatė viena pusbute
li.

PRIGĖRĖ IŠS1GĖRUS1 
MOTERIS.

Aukštosios Panemunės 
valsčiuj, netoli Vaišvydavos 
dvaro, pelkėje prigėrė pil. 
Samuolienė. Samuolienė la
bai mėgdavo išsigerti, šeš
tadienį važiuodama iš A. 
Panemunės miestelio, taip 
pat buvo gerai išgėrusi. Prie 
Vaišvydavos dvaro netoli 
namų į pelkę užvažiavo pa
girdyti arklių, kur ir iškrito 
iš vežimo ir prigėrė.

JEI PATRUKĘS, 
Bandyk Tą Dykai.

Vartok del bile Patrūkimo seno ar 
naujo. Didelio ar Mažo. ir Jus bosite 
aat kelio kuris suteikė Tūkstančiams 

Parankamą.
Gaukit Dykai Ištyrimui

Kiekvienas patrukęs vyras ar mo
teris turi tuojaus rašyt pas W. S 
Rice. 56-E Main St., Adams, N. Y. iš
bandymui dykai jo puikios metodos 
Tik uždėk ant patrukusios vietos ir 
žaizda užjris ir jums bus greitai pa-j 
eilba. Nepamiršk pareikalaut dykai 
išbandymui to pero Prietaiso. Kam 
nešiot visą amžių pritaikyto ją. Kam 
rizikuot kad prisimestų gangrina nuo 
mažo patrūkimo, kuris tuksiančius 
nuvarė ant operacijos? Daugybė vyrų
ir moterų kasdien nepaiso patrūkimo, 
vien dėlto, kad neskauda ir gali vaik
ščiot Išbandyk tuojau dykai, nes tai 

‘tinas daiktas gytbrmui .pa
trūkimo. Rašykite tuojaus W. S Rice, 
Ine., 56-E Main Street, Adams, N. Y. ’

sutraiškė kojas, rankas 
ir smarkiai sudaužė galvą. 
Kūno dalys rastos išmėty
tos, bet Knizikevičius buvo 
dar gyvas, tik nuvežus ligo
ninėn mirė. Per trumpą lai
kotarpį Panevėžyje jau tre
čias toks nusižudvmas.
KAPUOSE NUO KRYŽIŲ 

LUPINĖJA DIEVUKUS.
Kažkokie išdykėliai Verš

vų kapuose nuo kelių kryžių 
nulupinėjo dievukus. Polici
ja išdykėlių jieško.

NIAGAROS VAIZDAS

NUKRITO METEORAS.
Stakniškės, Alytaus apsk 

Lapkričio 19 d.* netoli nuo 
Stakniškių, šiaurės pusėje 
nukrito meteoras. Krisda
mas labai apšvietė apielin-!^.^1**^*’^ 
kę.Kai kas girdėjo jo užimą

Taip išrodo daba? Niagaros 
upės krcklys. balta «nie<r< ■ skrai
ste pridengtas.

* y I

St. Kokolas buvo parsivežęs 
daug pinigų, bet viskas žu

vo Lietuvoje.
Šiomis dienomis netoli 

nuo Panevėžio buvo rastas 
ant "elžkelio žmogaus lavo
nas. Tuojaus buvo pranešta 
ruožo policijai, kuri nusta
tė, kad lavonas yra St. Ko- 
kolo.

Kokolas panevėžiečiams 
buvo gerai žinomas kaipo 
stambus namų savininkas. 
1930 mt. gruodžio mėnesio 
pabaigoj pil. St. Kokolas at
važiavo iš Amerikos ir atsi
vežė gerokai dolerių. 1931 
met. jis laikė “Versal” res
toraną Respublikos gatvėj. 
Šiemet gegužės mėn. pil. 
Kokolas restoraną išmainė 
su pil. Kalkiene už jos na
mą. Vėliau pasistatė antrą 
namą. Bet visa medžiaga 
buvo paimta kreditan. Be 
to, St. Kokolas mėr avo 
gerokai išgerti, korte'*... pa
lošti. žodžiu, buvo labai 
išlaidus ir dėl to pasinėrė į 
skolas, šiemet už skolas 
buvo aprašytas jo namas. 
Neberasdamas išeities, pil. 
Kokolas sumanė pulti po 
traukiniu, ką ir įvykdė lap
kričio 17 d. naktį.

Traukinys jam nupjovė 
galvą ir sutriuškino kojas.

PRŪDE RADO MOTERS 
LAVONĄ.

Skapiškio valsčiuje, Mira- 
biliečių kaime, prūde buvo 
rastas moters lavonas. Iš
traukus lavoną paaiškėjo, 
kad tai esama to pat kaimo 
gyventojos Kad Žilienės Cl- 
nos, 50 metų amž. Apžiurė
jus, galvoj buvo rasta sumu
šimas. žmogžudystėj įtartas 
jos vyras, kuris suimtas ir 
prisipažino, kad smogęs jai 
jiena galvon ir įmetęs kud- 
ron.

KĖSINOS NUO BĖGIŲ
NUVERSTI VAGONĄ.
Nežinomi piktadariai per 

Levitos tiltą netoli Biržų 
ant siaurojo traukinėlio bė
gių užrito rąstą. Motorinis 
vagonas atsimušęs į rąstą 
nušoko nuo bėgių, bet nelai
mės išvengta.

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ 
KAINOS.

Mažeikių turguje valgo
mųjų daiktų kainos, skai
tant Amerikos pinigais, yra 
tokios:

Jautienos svaras 4c.
Sviesto svaras 14c.
Smetonos kvorta 18c.
Avienos svaras 3c.
Kiaulienos svaras 10c.
Taukų svaras 14c.
Žąsis 40c.
Desėtkas kiaušinių 13c.

Svarbu Tėvams, Mo
kytojams ir Vaikams 

Žinoti.
Kad gražiausias, didžiausias, 

keliomis spalvomis gausiai iliu
struotas, įdomus ir naudingas 
vaikams žurnalas yra “Vaikų
Žodis”!

“Vaiky Žodis” įdomus paskai
tyti, moko ir pratina vaikus 
dirbti ir mylėti savo kraštą. Ja
me vaikai ras Įdomių apysakų 
pasakų, eilėraščių, daug galvo
sūkių, visokių rankdarbių, pavy
zdžiui, kaip sau rūbelius pasiūti 
kaip pasidaryti baldus; naudin
gų patarimų iš sodininkystės, 
daržininkystės, tvarkos, mergai 
čių virtuvės ir tt. daug vietos 
paskirta pačių skaitytojų kūry
bai jų fotografijoms o taip pat 
juokams ir filatelijai. Be to skai
tytojai ras nurodimų kaip moky
kloje vaikų teatrą įrengti, bū
tent sceną, kostiumus ir tt., o 
taip pat tam teatrui pritaikintus 
reikaliukus.

“Vaiku žodis” eina reguliariai 
kas dvi savaites.

Prenumerata: metams—2 dol. 
pusmečiui—1 dol. Norint turėti 
visus išėjusius žurnalo nume
rius už Vytauto Didžiojo m. 
komplektą primokama pusė do
lerio, už 1931 metų —1 dol. Jei 
norite vaikams suteikt šventėms 
daug džiaugsmo ir malonumo, 
neatidėfiodami išsirašykite tuo
jaus “Vaikų žodį”.

“VAIKŲ ŽODIS”
Kalnų g-vė 15, Kaunas.

Lithuania.

SVEIKATA
TAI DIDELfiS SVARBOS VBIKALAS

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
iiToje knygoje yra 

jos, Fiziologijos ir Hygienos.
Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo 

kūno mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma 
nežinojo.

Knyga labai puikiai iliustruota, taip kad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50 

KELEIVIS
253 Broadvray So. Boston,
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visą Lietuva tw{Į Į
1

Skaitydami Dr. Margerio knygą

Amerikiečio Įspūdžiai Lietuvoje
Tai didelė, graži ir be galo įdomi knyga apie Lietuvą. Ji 
turi net 429 puslapius ir daug paveikslų. Įrišta į stiprius 
lietuviško audeklo apdarus. Ją skaitydami, tikrai jausitės 
Lietuvoj esą, viską matą, su nuoširdžiais Lietuvos žmonė

mis besikalbą ir švelniu Lietuvos oru bekvėpuoją. Tiesiog 
šventas Tamstų privalumas nusipirkti ją—dar daugiau: 
nupirkti ir savo giminėms bei draugams kaipo rečiausią ir 
labiausiai brangintiną dovaną.

Knyga kaštuoja tik $2. Pinigas siųskit money order’in 
arba registruotame biike.

Adresuokite:
DR. MARGERIS,

3325 S. HALSTBD ST. CHICAGO, ILL
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JAUNA LIETUVAITE 
IŠDAVĖ GENGSTE

RIUS.

inės Žinios
Kunigas areštuotas už 

girtybę.

O. Ramanauskienė* Išleis- Policijai įsakyta konfiskuot dė, kur jam reikėjo būti, jo 
tuvis. į vaikų rogutes. pradėta jieškoti ir rasta jau

SLA. kuopa rengia išlei- Susilaukę' sniego. \ nikai __ ._
stuves p-nei O. Ramanaus- mėgsta nuo kalnuotu gatvių amžiaus žmogus, 
kienei Kalėdų vakare, gruo- rogutėmis važinėtis. Bet tai
džio 25 d., “Sandariečių” Xra Pav°jmgas sportas, . nes 
svetainėje, Šo. Bostone. Po- skersgatviuose juos gali už-
kilis prasidės nuo 6 vakare. 7 vakare, Lietuvių Sa-

Ramanauskienės Dudley streeto nuovados o:i—cu~ 6—u.

kalėdinis balius.
Panedėly, Gruodžio 26 d.

Muzikos Mokykla
Lietuviai! Kurie norite pamokinti 
savo berniukus ar mergaites muzi
kos, pradėkite leisti dabar. Moki
nu savo studijoj, taipgi einu ir į 
namus. Namie esu kožnų diena 
nuo 7 iki 9 vakare. (-)

VALENT. PALTANAVIČIUT* 
912 E. Broadvay S. Bootoa,

Tel. So. Boston 1963J.
Pereita savaitę Bostono Visus p. Ramanauskienės^“?^ OMC?U1 nuuv«.uo» igu g fr gflyer Ste., South 

priemiesty Hyde Parke bu- draugus kviečiame dalyvau- policmanam sakyta konfis-
vo areštuotas už girtybę ti. nes ji trumpu laiku ap-įduoti rogutes. “Tėvams bus Dirvelio Orchestra.
t-,,v« Tz\kvt T Polio*, K,„r,, lairlvio mren «artialinVo ir ič_ Į daUg geiTBU ateiti UUOV adon finlrill lrnntngtag Kranoirkc

■ .Ai.. ooaių Koniesuts, Drangios parsiduoda bučernė ir gro-

Povilas Aukštikalnis jau 
areštuotas, o kiti dar 

gaudomi.
Nesenai “Keleivyje

Antano Petkevičiaus prane- manas liudijo teisme, kad pinasi Nonvoodo SLA. kuo
pimas apie tai, kaip lietuvis- šitas “faderis’’ atvažiavęs i pos narės su southbostonie- 
ki gengsteriai, čia gimę ir Clearv skverą susiriejo su temis. Komitetas.
augę padaužos, 15 spalių taxi vežiku, o kai išlipo iš Į   .
vakare užpuolė jį su žmona taxi, tai taip svyravo, kad į j^įo “Mėlynoji Bostono
ant Silver streeto, sumušė paeit negalėjo. Teisėjas ta- Knyga’
abudu ir apiplėšė. čiau kunigėli paleido be

Dėl to užpuolimo buvo bausmės, 
suimti Povilas Aukštikalnis, ---------------

mer-

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS}

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9

Nedėliomis ir šventadieniais 
aus 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central skv.

CAMBRIDGE, MASS.

i-1

Bostono dykaduoniai iš
leido vadinamą“Blue Book” 
1933 metams, kur surašyti 
visi šio miesto ir apielinkės 
"rinktiniai vardai.” Tai vis

Antanas \ olaika ir \ incas Buvo pavogę Juliaus Miką 
Aukštalis ir keliatas kitų. lonj0 automobilių. !
Bet teisme šie trvs buvo iš- __ , . . , J• •„ -
teisinti, nes Pranė Šilaliutė, t**1? Prdeu: kad leidęs ir misteriai «■
12 metų amžiaus lietuvaitė, Pele«« sąvaitę bomai buvo Brookline. Chestnut Hill 
kuri matė tų užpuolimą, pa- pavogę South Bostono lietu- Miltono ir kitų anstokrati 
liudijo, kad jie Petkevičiaus real-estatuunko p. Ju- jos apgyventų vietų. Bet vie- 
nemušę ir neplėšę. Buvę vi- liaus M'kalonio pierce-ar- ■ nas svarbus dalykas kažin 
sai priešingai: Petkevičius row automobilių. Vagys bu-1 kaip buvo pralewas-ta 
mušės tūla moteri ant gat- v0 sugauti ir automobilius pepammeti tų 1 eidzių su
vės, tai tie trys vyrai tiktai at“ntas. 1 nės ir katės.
apgynę mušamąją. Vadina- ~ - ■ • - - ---------- — ”
si, jie ne mušeikos, bet geri 
žmonės. O jei Petkevičius 
gavęs mušti, tai tas atsitikę 
daug vėliau; jį apmušę ne
žinomi vyrai, keršydami už 
tą moterį, kurią jis apdau
žęs.

Taip tuomet liudijo Pra-, 
nė Šilaliutė. Teismas jai pa-’ 
tikėjo ir Aukštikalnį, Vo-' 
laiką ir Aukštalį pripažino 
nekaltais.

Bet visa tai dėjosi tarp! 
dievobaimingų katalikų, ši-’
1 aliute dabar nuėjo ir pasa
kė kunigui, kad ji teisme 
kreivai prisiekė ir melagin
gai liudijo.Minėti 3 lietuviai 
ištikrųjų buvo užpuolę ir su- J 
mušę Petkevičių, bet teisme 
ji to nepasakiusi. Ji liudiju
si taip, kaip jie ją įmokinę.
Kitaip, jie grąsino ją pa
grobti, “kidnapyti”, ir sun
kiai nubausti. Bijodamosi tų 
grąsinimų, ji liudijusi taip, 
kad jie butų išteisinti. Da
bar ją graužianti sąžinė, 
kad ii kreivai prisiekusi, ir 
ji nežinanti ką daryti.

Šitos išpažinties pasekmė 
buvo tokia, kad dabar poli
cija pradėjo jieškoti Petke
vičiaus užpuolikų iš naujo.
Bostono “Post” ir “Ameri-

nuovados kapitonas.
Ir daug rogučių policma- __________

nai jau atėmė. Bet vienas
tėvas taip užtai užpyko, kad Perkėliau savo ofisų naujon 
užvedė bylą prieš polic- vieton,
maną, kaltindamas jį “pa-; šiuomi pranešu visiems 
vogimu” jo vaiko rogučių, mano kostumeriams, kad aš, 
Tai parodo, kokių keistų yra A. J. Namaksy, perkėliau . 
žmonių. [savo Real Estate ir Insu-

--------------- rance ofisą naujon vieton.1
South Bostone sušalo Nuo dabar visus reikalus ve-1 

žmogų*. siu naujoj vietoj, 366 W.
Pereitos pėtnyčios-suba- Broadway, Room 1, South j 

Malonėkite su rei ■

‘Checking” dykai.

SERNĖ, galima daryti gerų biznį.
Vieta apgyventa lietuviais, lenkais, 
rusais ir amerikonais. Priežastis par- 

. davimo: savininkas turi apleisti mie
stą. Kaina prieinama. Norinčiam pir
kti gera proga. Galima matyt bile 
laiku.

! 635 Main Street Cambridge, Maaa.
Tel. University 5396

Apžiūrėjimas ir vaistai $1.00
DR. G. L. KILLORY
60 Scollay Sųuare, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

tos naktj, kuomet tempera
tūra nupuolė žemiau zero, kalais kreiptis prie manęs, 
South Bostone sušalo army kur visuomet gausit gerą 
base naktinis sargas, Tho- patarnavimą.
mas Mellen. Kuomet apie 5, A. J. Namaksy
valandą ryto jisai nepasiro- Tel. So. Boston 3357

CIGARETAI
LUCKY STRIK ES 
OLD GOLDS 
CHESTERF1ELDS
Dovanoms Kartūnai

2 Pak 25'

$1.25
U blėš. po 56 $1.10

PAKECIUS AR
IŠ KUBILO

BALTAS AR 
SPALVUOTAS

241/2 sv. 
maišas

svaras

svaras

65e
7‘
19*

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokia* rotm, 

bare visas legali** d*kUM*ta 
317 E STREET,

SOUTH BOSTON. MAS8.
Soath Bastai 

Namų: Talbot 3676.

VISIEMS MUSŲ ĮSTAIGOS 
RĖMĖJAMS IR DRAUGAMS

LINKIME
LINKSMIAUSIŲ

SEZONO
ŠVENČIŲ!

SIDNEY PRINTING 
SERVICE

R. židžiunas. savininkas

Typewriterių ir Spaudos 
Sandelis

315 E ST. ARTI BROADWAY 
SOUTH BOSTONE

Kas dar negavot musų gražaus 
sieninio KALENDORIAUS, ma- 

kmėkit ateiti pasiimti.

Telefs

Tglelonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
167 SUMMER STREET. 

LAWREXCE, M ASS.

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkamu- 
laiku.

J. L. PAŠAKARNIS. O. D.
447 Breadway, So. Bestos.

Tel. Uaiversity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISTĖ 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Are.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Tek So. Boston 266*. 
DAKTARAS

A. j,. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 ▼. po pietų 

tik susitarus.
Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” namo.

251 BROADWAY, tarp C ir D et. 
SO. BOSTON, MASS.

can” rašo, kad Povilas Auk
štikalnis, kuris tuomet buvo 
išteisintas, dabar jau areš
tuotas iš naujo, o Antano 
Volaikos ir Vinco Aukštalio 
policija da jieškanti. Dabar 
juos kaltina jau ne vien tik 
Petkevičiaus sumušimu ir a- 
piplėšimu, bet ir teismo 
trukdymu, liudininkų gąsdi
nimu.

Visi jie gyvena South Bo
stone, ant Silver streeto, visi 
parapijonys.

Nukentėjęs nuo tų gengs
terių Antanas Petkevičius 
buvo netik sumuštas, bet jie 
atėmė iš jo $11 pinigų ir $35. 
vertės auksini laikrodėli.

Druskoj dinamitas.

Iškraunant druskos vago
ną Everette pereitą sąvaitę1 
darbininkai pastebėjo vago-! 
ne didelį šmotą dinamito.! 
Jie tuoj sulaikė mašinas ir j 
pašaukė ugnagesių depart- 
mentą. Ugnagesių viršinin- į 
kas pasiėmė dinamitą ir nu- ’ 
sivežė su savim. Kas tenai 
ta dinamitą padėjo ir kokiu 
tikslu, policija negali įspėt.

PERSIKĖLIAU I NAUJĄ 
VIETĄ.

Kada norėsi pirkt laikrodį, žiedą? 
auksinį ar sidabrinį daiktą, kreipkis 
pas mane. Aš parduodu ir ant išmo
kėjimo. Taipgi parduodu radios. re- 
ko-dus ir Oil Burnerius geriausios 
rųšies.

Dabar mano ofisas randasi I.ithua- 
n'an Furniture kompanijos -tore.

PETRAS KETVIRTIS 
326 Broadaay. Sooth Boston, Ma .

Tel. So. Boston SCIS-IY

KALĖDOMS 

Šokoladai 
Maišyti Riešutai 
Walnuts 
Pecanai

svaras 29* 
svaras 19< 
svaras 25' 
svaras 29'

VAISIAI IR DARŽOVĖS
PUIKUS CAL1FORNIJOS

Orandžiai 33'
Vidutin. 25' Mažų
tuzinas tuzinas

Saldžios Bulvės
ar Yams 3 swai ĮO
Arbūzai HUBBARD svaras 2C

Spanguolės
2 svarai 25'

Vynuoges Emperor 2 sv’ 15' 
Obuoliai 5 sv 25'Wįnešap
Selenai * & ? 2 ^ai 25'Suvynioti

Grape Fruit
3 Didel. saizo ir 5 Vidu t. saiz. 25'

Serbentai 2 Kajah 25' 
Dates Marvin 2 Pak 25' 
Pop Corn Maža Buster b,ė*- 10e 
Dates prtki«stos sv. 10c

THE
GRFAT

GOLD MEDAL ar PILLSBURY

MILTAI 
TAUKAI 
SURIS
RAZINKOS DEL MONTE F 4 paliečiai £5*

Su Ar Be Sėklų

DROMEDARY DATES 2 35'
SUKAPOTA MĖSA nėra geresnės 2 *•***"• 25' 
SPANGUOLIŲ SRIUBA OCEAN SPRAY 2 kenai 29' 
BAKING POWDER rumford svaru uėš. 29< 
ANN PAGE PRESERVAI Daag Rasių Svare jaras 17' 
ALYVOS į- 39' 49c

C & B SLYVŲ PUDINGAS 25'
WHIPPLE,S KAPOTA MĖSA 2 29'
LUX PRAUS. MUILAS KaW’Pa^ms 12 79'
RAJAH SPICES PRIESKONIAI 9'

Bay View Motor
Peter TreSekaa ir Jea Ka*aėa:

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAL

Studebaker 
Reikale kreipkitės ir 
patenkinanti 

Taisyara ir demetrarime 
vieta:

1 HAMLIN STREET,

DR. H. S. STONE i
OPTOMETRISTAS 

27 Metai 
Praktikoje
Kiekvienų j

dienų /
į 80 Boylšton st. Little Bldg. Boston j
Į Utarninkais, Ketvergais ir Suba- ■ 

toms nuo 4 iki 7 vai. vak.
South Bostone, 399 Broadnay j

FORMAY 
BALTA DUONA 
DOGNETSAI

taukai 55c
3 sv. kenas

GRANDMOTHER’S 
Pjaustyta ar čiela

GRANDMOTHER’S 
CeHophane suvyniota

SŪDYTI PEANUTSAI SPANISKI

RINKTINĖSKIETOSIOS KENDĖS 
GLOSTRA MAIŠYTOS KENDĖS 
FOSS’ VANILLA EKSTRAKTAS

CLICQUOT GINGER ALE 
YUKON GINGER ALE b. i».k, 

SAIDERIS «* 35'
AAP VYNUOGIŲ SUNKA K"T 25' 
HAFFENREFFER >"

J avar. kenas 196 
2Q oac. bakan. ^c 

taziaaa 19* 
3 bėgės 20c 

svaras 25® 

2»
29^

2
12 75'

Vi S»L 23'
^bmik

5 bmUte. 25c

TOS KAINOS YRA BOSTONE IR APIELINKĖJE

ATLANTIC & PACIFIC TEA
CO

. _ . ■ ________________

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrukime, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių Žolių, Lapelių, 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu- 
siunčiam ir per paštų. Atminkite 
musų adresų.

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

Kampa* Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

PARKWAY AUTO 
SERVICE
and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad Jusų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinama . Jeigu norite, kad jusų 
karas gerai trauktų, imkite gazo
linų pas mus.

VIKTOR VAITAITIS 
415 Old Cclony Ave^

SO. BOSTON. MASS.
Telefonas: 8o.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR ;
LIETUVIS GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Gydo aitria* ir kroniškas ligas vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray j 
spintų ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraujų, šlapo- | 
mų, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimų laiškais kitur ! 
gyvunaaUems. 15 metų praktikos. į

Ofise velaaiee: 2—6 p. p.; 7—80* vak, TeL S. B. 2712. I
4SS KA8T BBOADMAT_________________ SOUTH BOSTON, MASS. j

Patyrimas Yra Dideliu Mokslu
Per 30 ntetų^praktikos, šarada* vaistas, kurie yra tikrai ge-

Nors sunkiausiai sloga batų išaivysčiuai, mano vaistai su
teiks stebėtinų palengvmimų.

Niekados nelaukite kol šaltis smarkiai pas jus įsigalės ir 
paguldys į lovų. Tada gali būt pasekmės blogos. Turėkite vi
sados aao šalėi* vaistų sava namaeae. Pajutę kad pas jus pasi
reiškia sloga, tuojaus vartokite pagal nurodymų.

Vaistus ir nu
amas ai 31.99.

rodymų kaip vartoti, mes prisiuaėiaa 
l. Pareikalaukite persitikrinimui.

j i

K. ŠIDLAUSKAS
APTIEKORIUS

373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

2. A i. 1—s i.




