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Senato Komisija Užgyrė
AtSantt Prohibicijg.

REZOLIUCIJA UŽ AT
ŠAUKIMĄ PRIIMTA DI

DŽIUMA BALSŲ.

Valstijų legislaturoms palie
kama teisė apsispręsti

pagal savo norų.

Washington. — Šį pane
dėlį senato komisija priėmė 
Blaine’o rezoliuciją, kuri 
reikalauja tuojaus atšaukti
prohibicijos įstatymą, vie
nok paliekant teisę valsti- TepartamentaT Į-
joms apsispręsti savaip 
Reiškia, jei kurios valstijos 
norės pasilikti sausomis ant 
toliaus, tai federalė valdžia 
joms nekliudys. Prohibici
jos klausimą valstijos atski
rai turės išspręsti bėgyje 7 
metų — užtvirtinti arba at
mesti.

Rezoliucijoje reikalau
jama panaikinti 18-tas kon
stitucijos priedas ir suteikia
ma federalė apsauga sau
soms valstijoms, kad svaiga
lai ten negalėtų būti Įgabe
nami slaptai, be to, įgalio
jama kongresą išleisti įsta
tymą, kuris uždraustų grį
žimą saliunų.

Buvo plačiai diskusuoja- 
ma klausimas, kokiu budu 
geriausia prohibicijos at
šaukimą išspręsti. Priimta 
legislaturų būdas todėl, kad 
jis pigiau lėšuoja negu 
sprendimas specialėmis val
stijų konvencijomis. Demo
kratų ir republikonų partijų 
platformos reikalauja, kad 
prohibici ios atšaukimas bu
tų sprendžiamas konvencijų 
keliu, vienok senato komisi
ja šia metodą atmetė eko
nominiais išrokavimais.

Šios rezoliucijos užgvri- 
mas yra pirmas toks įvykis 
nuo to laiko kaip prohibiei
ja įsteigta. Iki šiol kiekvie
ną “šlapią” sumanymą se
nato komisija atmesdavo be 
jokiu ceremonijų. Ypač kei
sta, kad šia komisiją suda
ro senatoriai, kurie pora 
metų atgal užgyrė taip va
dinamą Jones’o “5 and 10” 
įstatymą, padidinant baus
mes už prohibicijos laužy
mą. Dabar tie patys sena
toriai nusprendė priešingai. 
10 jų balsavo už rezoliuciją, 
4 prieš, o 3 nedalyvavo po
sėdy.

Pažymėtina, kad republi- 
konai atkakliai bando pra
vesti prohibicijos atbuki
mą pirm negu demokratų 
naujoji valdžia užims savo 
vietą Washingtone. Demo
kratai gi trukdo republiko- 
nams, nenorėdami, kad pa
stariesiems tektų kreditas už 
prohibicijos atšaukimą. Gar- 
neris dabar grąsina, kad jis 
kovos prieš Blaine’o rezoliu
ciją ir trukdys jos galutiną 
užgyrimą. Tokiu budu pro
hibicijos klausimas vis tę
siasi be galutinų pasekmių. 
Mat, to reikalaujanti buržu- , valstijų įskaitoma sekan- 
azinė politika. Bet iš visko' čios: Arizona, California, 
matyt, kad blaivybei dienos Maryland, Massachusetts, 
jau suskaitytos ir galas jai Montana, Nevada, New 
turės ateiti anksčiau ar vė- York, Wisconsin, Pennsyl- 
liau. į vania ir Minnesota.

Maskva Sumažina 
Gyventojams' Elek

triką.
Elektros vartojimas turi 
būt sumažintas veik ant

pusės. •
Maskvos gyventojams 

tapo įsakyta, kad per sekan
čius 4 mėnesius vartojimas 
elektrikos namuose turi būt 
sumažintas 44 nuošimčiais. 
Tą įsakymą išleido miesto

sakyme nurodoma šeimy- 
ninkams nevartot elektriki- 
nių šildytojų ir vartot silp
nesnes lemputes. Kurie to į- 
sakymo nepildys ir elektros 
vartojimo nesumažins, bus 
priversti mokėt už elektriką 
tris kartus brangiau negu 
iki šiol kad mokėjo.

Per sausį ir vasarį mėne
sius kožnas gyventojas turi 
sumažint elektros vartoji
mą 40 nuošimčių, kiek su
vartodavo gruodžio ir lap
kričio mėnesiuose.

Priežasties, delko toks į- 
statymas tapo išleistas, ne
paduoda.

Popiežius Skelbsiąs
Taiką Su Burtais.
Romos popiežius Pius 

ruošiasi paskelbti naujų me
tų proklamaciją, arba taip 
vadinamą “bullą”. kuri tra
diciniai būna skelbiama sy
kį per 25 metus. Šiuo sykiu 
popiežius skelbsiąs taiką 
“pavienėms sieloms ir abel- 
nai visai žmonijai.” Sąrišy 
su šiuo skelbimu bus atida
rytos šv. Petro “šventos du
rys”, kurios taip pat tik sy
kį į 25 metus būna atidaro
mos. Ar gi tai nepanašų į 
čigoniškus burtus?

ŠIMAITIS PASKIRTAS
KLAIPĖDOS MOKY- 

' TOJŲ RŪMŲ NARIU.
Klaipėdos krašte pereitų 

metų pabaigoj, turėjo įvyk
ti rinkimai mokytojų rūmu 
valdybos. Bet buvo pateik
tas nuo lietuvių mokytojų 
organizacijos tik vienas są
rašus, tai rūmai buvo suda
ryti be rinkimų. Į minėtą 
mokytojų rūmų valdybą, 
kurią sudaro keturi nariai, 
Įėjo lietuvių mokytojų or
ganizacijos narys, rektorius 
Šimaitis.

10 VALSTIJŲ GALI TUO
JAUS ATIDARYT SA

LIUNUS.
Blaivininkių Moterų Uni

jos, Chicagoj, apskaitliavi- 
mu, 32 valstijos savo įstaty
mais draustų alaus išdirbi- 
mą ir pardavinėjimą net 
tada, kuomet kongresas už
tvirtintų prohibicijos panai
kinimą. Tačiau, sakoma, y- 
ra galimas daiktas, kad 10 
iš 16 “šlapių” valstijų galį 
tuojaus atidaryti saliunus ir 
pardavinėti alų. Tarpe šių

Revoliucionieriai 
Susikirto Su Ka-

• • •
reivuus.

Buenos Aires praneši
mais, 30 revoliucionierių bu
vo susikirtę su kareivių ba
talionu ties Concordia. Vie
nas leitenantas ir du karei
viai sužeisti.

Vėliaus Uragvajaus val
dininkai areštavo pulkinin
ką Pomar ir Dr; Sabattini, 
kaipo revoliucionierių va
dus, kuomet jie bandė įsi
gauti į Urugvajų. Taipgi a- 
reštuotas Buenos Aires mie
ste pulkininkas Bosch, re
voliucionierių vado brolis.

Jimmy Walker Kai
po Vyno “Caras”.
Iš Franci jos praneša, kad 

buvęs New Yorko majoras 
•James Walkeris padarė pa
siūlymą Franci jos vyno eks- 
porteriams, kad jam duotų 
monopolį ant eksportuoja
mo vyno, kitaip sakant pri
pažintų jį “caru.” Žinios 
skelbia, kad kompanijos su 
Walkeriu susitars.

„ Kiek anksčiau Henri Co- 
ehet. kuris atstovauja kele
tą didelių Amerikos vynuo
gių augintojų, Walkeriui 
pasiūlė paimt Amerikos vy
no išdirbę jų atstovybę, kaip 
tik bus atšaukta prohibiei
ja. Walkeris tą pasiūlymą 
priėmė ir tuo reikalu plačiai 
jau veikia.

Rado Didelę Alkoho
lio Perdirbimo

Dirbtuvę.
15,000 galionų destiliuoto 

alkoholio atėmė.
Duxbury, ant Fisher an

čių farmos, sausio 9 d. - po 
pietų šteito policija su pro- 
hibicijonieriais užklupo di
džiulę distileriją perdirbi 
mui alkoholio. Suareštavo 
Herbert Nigthingale. 48 
metų ir jieško jo tėvo Davi
do, 68 metų.

Didžiajam budinke, ku
riame tikrenybėje buvo dau
gybė ančių, darantieji kratą 
valdžios agentai, atrado di
džiules mašinerijas, kurio
mis galėjo perdirbti kas 
dien apie 15,000 galionų al
koholio, o tankose ir bačko
se atrado netoli 15,000 ga
lionų da neperdirbto alko
holio. Visos mašinos nau
jausio įtaisymo ir spren
džiant sulyg jų didumo, kai
nuoja apie $200,000.

Komunistai Ruošiasi
Demonstracijoms.
Kanados valdžia sužino

jusi, kad komunistinės or
ganizacijos tenai planuoja 
maršuoti į Ottawą ir į kiek
vieną provincijos sostinį 
miestą, reikalaujant bedar
biams apdraudos. Tai bu
rianti jų nacionalė demons
tracija, kuriai diena paskir
ta 17 sausio.

PROHIBICIJOS ORLAI
VIS NUKRITO JŪRON.
Floridos pakrašty pereitą 

nedėldienį nukrito į jūres 
pakraščių sargybos orlaivis 
“Arcturus”, kuris medžiojo 
degtinės šmugelninkus.

Lenkai Nužudė Lie- 
tuvį Juozą Baka

nauską.
Velionis tarnavo Lenkijos

“Musu Vilnius” praneša, 
kad spalių 13 d., lenkų karo 
teismas nuteisė mirti Juozą 
Bakanauską. o spalių 14 d. 
iį sušaudė. J. Bakanauskas 
tarnavo 3-čioj sunkios arti
lerijos batarėioj Vilniuje. 
Jį įskundė jo kaimynės du- 
ktė E. Lužytė.

Mergina, norėdama prisi
gerinti lenkams, pasitarus 
su jos meilužiu korporalu 
Levandovskiu, įskundė Juo
zą Bakanauską, kad jis, 
prieš eisiant į kariumenę, 
šnipinėję Lietuvos naudai. 
Korporalas Levandovskis 
išprovokavo Bakanauską, 
kad jis tikrai šnipinėja Lie
tuvos naudai. E. Lužytė į- 
mokyta Levandovskio visą 
laika liudyjo neteisingai 
prieš Bakanauską ir lenkų 
karo teisinas pasmerkė jį 
mirti. Bakanauskas buvo 
parašęs Lenkijos preziden
tui pasigailėjimo prašymą, 
bet prašymas buvo atmes
tas ir spalių 14 d. Bakanau
ską išvedė iš kalėjimo į 3- 
čios artilerijos batarejos ai
kštę ir sušaudė.

Velionis paėjo iš Molių 
kaimo, Valkininkų vals
čiaus. Gimė 19 balandžio, 
1910 m»

RINKIMAI FRANCUZI
JOJ.

Paryžius.—Buvusio Fran
cuzijos premjero Edouardo 
Herriot’o radikalė partija 
’aimėjo vieną naują vietą ir 
išlaikė kitą pasekmėj tik-ką 
Įvykusių rinkimų pereitą ne
dėldienį.

Puy de Dome ir Saone Et 
Loire rinkimuose laimėjo du 
socialistų oponentai, paver
gdami jų vietas valdžioje.

Trockis Labai Ser
gąs; Saukiasi Spe- 

daUsto.
Ištremtasis Turkijon Ru

sijos bolševikų vadas Troc
kis sunkiai susirgo savo re- 
ddeacijoj, aat Prinkipo sa
los. Jo sekretorius Jan Fran 
kel išvyko į Europą parsive
si specialistą, kuris Trockį 
gydytų. Kokia liga jis susir
go, nepasakoma.

VOS SPĖJO IŠGELBĖTI 
NUO GAISRO.

Brocktone pereito nedėl
dienio naktį užsidegė trijų 
šeimynų namas, kuriame 
ant vieno aukšto gyveno 
dovis Bourdelais su trimis 
mažomis mergaitėmis. Vie
na jų sirgo influenza. Moti
na grįžusi namo rado jau 
pilna durnų ir vos spėjo iš
nešti mergaites iš degančio 
namo. Ugnis padarė $4,000 
nuostolių.

PER PIETUS UŽDARINE 
JA BANKUS.

Colorados bankininkų 
draugija ragina visus ma
žesnius bankus uždarinėti

avo duris pietų valando
ms. kuomet daug tarnauto
jų išeina pietauti, nes tokiu 

laiku plėšikai dažniausia daro užpuolimus.

Policmanas Prašė
Policijos Pagelbos.
Chicagos policmanas Pe

ter Hayes, sausio 9 d. įėjo į 
policijos stotį ir pareiškė: 
“Aš atvažiavau darban su 
mano nauju karu. Vakar va
kare kaip pabandžiau už- 
žiebt šviesas ir norėjau va
žiuot namon, tai jos buvo iš
imtos. Nusprendžiau tad 
pavažiuot į garadžių, bet 
pasirodė kad negaliu pava
žiuot, nes visi ratai buvo pa
vogti.” Jis prašė kad polici
ja tuo reikalu ką nors ban
dytų daryt.

Chicagos vagiliai mato
mai neaplenkia nė jų drau
gų policmanų.

Rusams Automobilių
Išdirbystėje Nesi

seka.
Kvotoje buvo nustatyta pa
dirbti 30,000 vežimų, o di
džioji dirbtuvė pagamino

tik 7,500.
Oficialis valdžios organas 

Izviestija paskelbė, kad di
džioji automobilių dirbtuvė 
Gorkio mieste (seniau bu
vęs Nižnii Novgorod), pa
gamino tik 7,500 Fordo tro
kų, o nuskirta kvota tai 
dirbtuvei buvo padaryt 30,- 
000 trokų.

Toji dirbtuvė buvo labai 
rūpestingai planuojama ir 
Rusija labiausia ja didžia
vosi. Vien Fordui už paten
tus ir technišką pagelbą Ru
sija sumokėjo apie 30 milio
nų dolerių. Dirbtuvei la
biausiai nesiseka dėl netin
kamo vadovavimo, stokos 
išlavintų darbininkų ir ža
lios medegos.

AMŽINAS KALĖJIMAS 
UŽ NUŽUDYMĄ VYRO.
L‘anse, Mich.— Elzbieta 

Ziolkovvski’enė, 60 metų 
amžiaus, pusiau maišyto in- 
dijonų kraujo moteris, tapo 
nuteista iki gyvos galvos ka
lėjiman už nunuodinimą sa
vo vyro, Jono, 35 metų. Tai 
buvo jau trečias jos vyras.

Ziolkowski’enė esanti O- 
neida indijonų kilmės, ir 
buvo žinoma šioj apylinkėje 
kaipo “medicinos daktar- 
ka”. Ji nuolat rankiodavo 
žoles bei šaknis miškuose.

Savo trijose išpažintyse ji 
sako, pirmiausia, mylėjusi 
savo vyrą: antra, kad ji da
vusi jam aršeniko palengvi
nimui skausmų, ir, galuti
nai, kad ji nunuodinusi tik- 
;lu atsikratyti nuo savo vy
ro giminių.

Indijoj Sušaudyta 
250 Sukilėlių.

Bombay. — Tūkstančiai 
musulmanų sukilo prieš Ai
tvaro valdoną, (mahara- 
Įah), kuris teturi 500 karei
vių armiją apsigynimui. 
Musulmanai pakėlę maištą 
orieš dideles taksas. Susirė 
mimuose esą* žuvę 250 suki
lėlių. Riaušininkai šturmavo 
visose Alwaro dalyse. Su
deginta daug namų; nuosto 
liai siekią $50,000.

Wilmingtone, Del., keturi 
kaliniai sumušė kalėjimo 
sargus ir pabėgo, bet greitai 
buvo sugaudyti.

Mirė Calvin Coolidge, Buvęs 
Suv. Valst. Prezidentas.

C hi įderini gi/ Innn- Į MIRĖ STAIGA NUO SU- vmmeciai su japo- krekėjimo kraujo. 
nais Nori Susitaikyt.
BET JAPONAI REIKA 
LAUJA IŠ CHINŲ DIDE

LIŲ NUSILEIDIMŲ.
Chiniečių karo vadas pasi

rengę* pertraukt mušiu* 
prie Shanbaikwan.

Iš Tokio skelbiama, kad 
maršai. Chang Hsiao-Liang, 
šiaurės Chinijos kariumenės 
vadas, pareiškė norą pradė
ti taiką tarp Japonų ir Chi- 
nų spėkų prie Shanhaik- 
wan.

Kitos žinios gautos iš 
Tientsin, Chinijos, kuriose 
japoniečiai pareiškia, kad 
trumpu laiku jie pradės su 
chiniečiais derėtis, bet japo
nų kariumenė pasirengus 
mūšiams ir seka kiekvieną 
chiniečių kariumenės veiki
mą prie Shanhaikwan ir 
rytinėj Jehol provincijoj.

Japonu reikalavimai 
akiplėšiški.

Japonai nori pasilikt sau 
Shanhaikwan ir visa dalį 
šiaurės Chinijos, kurią jie 
dabar turi užėmę. Jie rei
kalauja kad chiniečiai at
sisakytų nuo dabar atimtų 
nuo jų gelžkelio stočių ir 
kad chiniečių kariumenė 
neturėtų teisės būti 7 mylių 
rajone prie Tientsino, Pei- 
pingo porto, ir dviejų mylių 
rajone tarp Peipingo ir 
Shanhaikwan geležinkelio, 
abiejose gelžkelio pusėse.

Japonams vis toliau ver- 
žianties į Chiniją, pradeda 
vis daugiau paliesti ir Ang
lijos interesus ir anglai bus 
priversti įsikišti į tuos chi- 
niečių-japonų ginčus, kad 
apsaugojus Anglijos finan- 
sierių reikalą.

Kaune Važinėja Au 
tobusas Kūrenamas 

Malkomis.
Pabaigoje gruodžio mė

nesio pereitų metų, buvo 
bandymai važinėti autobu
su. kuris kūrenamas malko
mis. Autobusą padirbo A- 
merikos lietuvių akcijinė 
bendrovė savo dirbtuvėse. 
Ant kiek tas autobusas yra 
tobulas, nieko laikraščiai i- 
ki šiol nepaduoda. Bet vie
tos juokdariai autobusą tuč 
tuojaus praminė virduliu.

IŠLEIS NAUJAS COO
LIDGE ŠTAMPAS.

Pašto departmentas Wa- 
shingtone paskelbė, kad jau 
paduotas užsakymas pri- 
rengt pavyzdžius 3 centų 
štampoms Calvin Coolidge’- 
aus atminčiai, štampos tu 
rėš kiek panašumo į tas, 
kurios buvo išleistos mirus 
prezidentui Hardingui, jos 
neturės jokių apykraščių ir 
veikiausia bus atspausdin
tos juoda spalva.

Netoli nuo Shelby, Ohio, 
nakties laiku užsidegė far 
merio Millerio namas. Sude
gė motina su 5 vaikais ir 
pats Milleris smarkiai ap
degė.

Palaidotas Plymouth, VL 
kapuose, 7 d. sausio.

Sausio 5 d. po pietų North- 
ampton, Mass. netikėtai mi
rė savo namuose buvęs Suv. 
Valstijų 30-tas prezidentas 
Calvin Coolidge. Pereitų 
metų liepos 4 d. jam suka
ko 60 metų.

Per pastarąsias tris są
vaites jis skundėsi kad jo 
viduriai neveiklus, bet visą 
laiką lankydavo savo ofisą. 
Tą rytą, kaip paprastai, jis 
nuvyko į savo ofisą, bet pa
jutęs ką tokio savyje nege
ro. grįžo ateral namon. Jo 
sekretorius Harry Ross, nu
važiavo į jo namus kartu. 
Namuose Coolidge kalbėjo
si su savo sekretorium ir jis 
tikrino Rossui, kad po trum
po poilsio jam negerumas 
praeis. Coolidge’aus žmona 
tuom tarpu buvo išėjusi į 
miestą. Tai jo sekretorius 
Ross palydėjo jį į miegamą 
kambarį ir paguldė lovon. 
Sugrįžus p-niai Coolidge iš 
miesto, Ross pasakė jai. kad 
Coolidge serga: ji nuėjusi į 
miegamąjį rado jau negy
vą.

Coolidge buvo labai ra
maus budo žmogus ir pasi
traukus jam iš prezidento 
vietos, apsigyveno prie 
Northampton savo dvare 
The Beeches ir kaipo advo
katas turėjo savo ofisą mie
ste. Į politiką jis daugiau 
nesimaišė ir laiks nuo laiko 
jis aplankydavo savo gim
tinės vietą Plymouth, VL, ir 
retkarčiais nuvažiuodavo į 
New Yorką, nes jis buvo 
New York Life Insurance 
Co. direktorium.

Sausio 7 d. Coolidge’aus 
kūnas iš Northamptono tapo 
išlydėtas automobiliais į 
Plymouth, Vermont valsti
joj ir prietema palaidotas 
šalę savo tėvo ir sunaus Cal
vin Coolidge, Jr., ir kitų ai
nių mažose kaimo kapinėse. 
Laidotuvės buvo be didelių 
apeigų, nes Coolidge’aus 
žmona nenorėjo jokių apei
gų, remianties tuo, kad ve
lionis Coolidge visą laiką 
gyveno paprastai, tai ji no
rėjo paprastai jį ir palaidot.

Northamptoną specialiu 
traukiniu buvo atvykęs pre
zidentas Hooveris ir jo žmo
na. daugelis kabineto narių 
ir šiaip augštų valdininkų.

Coolidge gimė 1872 m. 
liepos 4 d., Plymouth, VL, 
mažo ūkininko sūnūs. Iš 
profesijos jis buvo advoka
tas. 1919 m. jis buvo išrink
tas į Mass. valstijos guber
natorius, o 1924 m. tapo iš
rinktas Suv. Valstijų prezi
dentu.

20,000 DARBININKŲ GRI
ŽO I DIRBTUVES.

Žinios iš Montrealo pra
neša, kad atsidariusios Ca- 
nadian Pacific Railway 
dirbtuvės priėmė į darbą 
20,000 darbininkų. Viena
me Montrealo mieste 4,000 
vyrų grįžę į dirbtuves.
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Katras Puslapi*

JAU 1907 METAIS SME
TONA BUVO IŠMESTAS 
IŠ DEMOKRATŲ SUSI

RINKIMO.
“Lietuvos Žinių” 5 gruo

džio numery liaudininkų va
da# M. Šleževičius rašo sa
vo atsiminimus iš 1907 me
tų, kaip tuomet buvo stei
giamas “Lietuvos Ūkinin
kas”. Sako:

“Vilniuje Įvyko Lietuvos
Demokratų Partijos suvažiavi
mas. Aptariamas ‘Lietuvos 
Ūkininko’ leidimo ir jo redaga
vimo reikalais. Kairiųjų būre
lis su p. F. Bortkevičiene ir 
Dr. Grinium priešakyje pakelia 
buntą prieš dešiniųjų demo
kratų grupę su p. A. Smetona 
priešakyje. Suvažiavimas, kad 
ir neskaitlingas, bet audrin
gas. Jo rezultate — p. A. Sme
tona ir jo draugai pasilieka 
mažumoje ir pagalios visiškai 
išeina iš L. Demokratų Parti
jos. Jie susiburia ‘Viltyje’. Su 
kairiaisiais demokratais liek2 
F. Bortkevičiene. Dr. K. Gri
nius, A. Bulota, J. Masiulis, J. 
Vileišis, Dr. Staugaitis, p. Vi- 
šinskienė ir kt. Praūžė karštos 
kalbos, dideli ginčai ir Dr. K. 
Griniaus vedamas susirinki
mas baigtas. Naujos redakci
jos sudėtis: F. Bortkevičiene, 
P. Ruseckas, M. Sleževičius. 
Visi išsiskirsto. Liekame mes 
trys: F. Bortkevičiene. P. Ru
seckas ir aš. Tyku ir tylu re
dakcijoj. Jaučiame sunkią na
štą. kurią paėmėme ant savo 
pečių. Trūksta lėšų, trūksta 
bendradarbių, trūksta patarė
jų. Vairas pasuktas kairėn— 
žutbutinon kovon su Rusijos 
caristine reakcija smarkiai pa
kėlusią savo galvą po 1905 m. 
revoliucijos.’’

Taigi pasirodo, kad ir 
1907 metais Smetona nega
lėjo susitaikyt su tais žmo
nėmis, kurie kovojo už Lie
tuvos laisve.

KVIEČIA VILNIAUS
“VADUOTOJUS” EIT 

Į VILNIŲ.
Nelabai senai “Eltos” di

rektorius Turauskas Kaune 
skaitė per radio paskaitą 
“Kelias Į Vilnių”. Tarp kita 
ko jis pasakė taip:

“Žinodami lenkų užsikirti
mą, mes privalome rengt ies 
tinkamai valandai. Neramiems 
lenkams susikirtus su kuriuo 
savo kaimynu arba kuriai nors 
iš pavergtų tautų pradėjus i; 
vidaus sprogdinti gruobonišką 
Lenkiją—tą. kaip sakoma— 
‘tautų kalėjimą’, mes privalom 
būti pasirengę, be jokių ginčų, 
be svyravimo, visi kaip vienas, 
nužygiuoti Į Gedimino pili”.

Išrodo labai karingas už
simojimas! Bet pažiūrėkite, 
kaip greitai šitas “tautiškas” 
burbulas sprogsta, kuomet 
jį pajudina tikrasis Vilniaus 
gynėjas, Savanoris, aktua
liai Vilniaus gynime daly
vavęs, ir vėl sutinkąs Į ap 
kasus grįžti. Pasiklausykit, 
ką jis sako tam “karinga
jam” ponui Turauskui Ber
lyno “Kovoj”:

“Ponas Turauskas sako
‘mes’, ‘visi kaip vienas’ ir t.t
Ar p. Turauskas, sakydamas
‘mes’, ir save kartu mano? Ar 
ir jis mano ‘nužygiuoti Į Ge 
dimino pili’? Abejojame. Man 
rašančiam ši straipsnį. 1920 
m. teko būti Vilniaus gynimo 
fronte, bet pono Turausko ten 
nebuvo. Kada mus po Leipu- 
nais utėlės ėdė, tada ponas Tu 
rauskas už trigubą stipendiją 
Paryžiuje mokslus ėjo. Aš, iš 
savo pusės, ir šiandien eičiau 
į frontą, jei buč tikrais, kac 
kartu ‘žygiuos’ Turauskas, Pu 
rickis, Biržiška ir kiti ‘karingi 
vaduotojai'.”

Tai yra labai sąmoningas 
pasiūlymas tiems ponams,

kurie taip daug deklamuoja 
apie Vilniaus “atvadavo 
mą.”

Bet Savanoris tuos “lie
žuvio didvyrius” gerai pažį
sta. Jis žino, kad už Vilnių 
kovot jie neis. Todėl ir jis 
nenori vienas eiti. Vietoje 

žygiuoti i Vilnių, jis mano, 
Lietuvos žmonės turi visų 
urmą paliuosuoti savo kra
štą. Nes—

‘‘Tauta, kuri pati savęs neiš
vaduoja iš diktatūros okupan- 
tiško jungo, negali turėti mo
ralinės teisės imtis pavergtą 
Vilnių ‘vaduoti’.”

Todėl:
‘‘Jei ateitų kada laikas ‘žy

giuoti, tai pirmas musų žygis 
butų apsidirbti su diktatūra, 
apsidirbti nuodugniai, iš pa
grindų. kad daugiau niekam 
nebeužsinorėtų būti Lietuvoje 
penu ant darbo liaudies spran
do, a apsidirbę su savais paver
gėjais. rastume su vilniečiais 
ir taikią kalbą.”

Tai yra tikrojo kovotojo 
balsas. Prieš ji turi nutilti 
visos demagogų deklamaci
jos.

KAS DEDASI TAUTIŠ
KOJ BALOJ.

Berlyno “Kova”, kuri 
gauna iš Kauno necenzu- 
ruotų informacijų, gruodžio 
mėnesio numery praneša 
šitokių dalykų:

“Kaune plačiai kalba apie 
savotiškus ‘šokimo klubus’.kur 
musų ‘tautos elitas’ susirenka 
pasilinksminti, šoka nuogi, pri
sidengę maskėmis. Tokie klu
bai neturi pastovios būstinės, 
bet kilojasi iš vieno priemies
čio Į kitą. Dalyvauja ‘nuogųjų 
puotose’ karininkai, aukšti 
valdininkai, patvirkusios ‘tau
tos vadų’ poniutės ir prietel- 
kos... Apie tas orgijas žino vi
sas Kaunas, nes Kaune, kaip 
mažame miestuke, visi viską 
žino. Mini pavardes ponų ir po
nių. tame skaičiuj ir labai ‘auk 
štų asmenų’, bet toliau pavydo 
ir pletkavojimo musų taip va
dinama visuomenė nenueina...

Toliau:
“Kaune gyvuoja garsus a- 

zartino lošimo klubas, kuri 
lanko ‘aukštieji’ asmenys. Klu 
bo pirmininku ilgą laiką buvo 
aviacijos karininkas Ruseckas. 
Kluban lošti renkasi daug po
nių iš musų tautiškų viršūnių 
ir diplomatinių sferų. Klubą y- 
ra pamėgę ir tarptautiniai lo
šikai. kurių čia atsilanko iš 
Rygos ir toliau. Pažymėtina, 
kad Įtakingųjų poniučių tie 
tarptautiniai lošikai niekada 
neapskuta. bet užtat, jei pa
kliūva koks piniguotas liurbis 
r.e iš ‘tautos vado’ švogerių 
kompanijos, tai tam numauna 
kelnes. Toks atsitikimas buvo 
su vienu klebonu, kurs aukštų
jų asabų klube prakišo žuli- 
kams kelius tūkstančius iš 
kvailų avelių sukirptų litų. 
Klebonui pagailo pinigų, todėl 
jis pasiskundė policijai, prašy
damas padėti jam atsiimti pra
kištus pinigus. Kadangi azarti
nio lošimo lindynės Lietuvoje 
draudžiamos, tai policija pra
dėjo sekti siūlo galą ir greit iš
aiškino, kad Ruseckas yra tik 
antraeilė figūra, už kurios sto
vi dabartiniu metu neliečiamos 
‘asmenybės’. Kas gi drįstų po
nią Znpiją užkabinti?”

Dykaduonė buržuazija vi
suomet buvo ir bus palin
kusi prie ištvirkimo. Bet 
kur valdžia yra renkama 
pačių žmonių, kur yra de
mokratinis parlamentas ir 
laisva spauda, tenai toks iš
tvirkimas yra suvaržytas. 
Lietuvoj gi nėra kam tauti
šką balą išvalyti, todėl tolyn 
ji pradeda vis daugiau dvo
kti.

KĄ REIŠKIA LAISVE?

“Sandara” mano, kad 
laisvė reiškia tą patį, ką a- 
narchija. Ir štai kaip ji prie 
tokios išvados prieina:

“Adv. F. Bagočius Tėvynėj’, 
o kiti So. Bostono ‘Keleivy’’ 
bando Įkalbėti, jog neleidimas 
spausdinti susivienijimo orga
ne įvairių protesto rezoliucijų 
reiškiąs varžymą narių laisvės 
ir net Pildomos Tarybos dikta
tūrą.

"Musų Įsitikinimą, nėra pa
sauly tokios fraternalės orga
nizacijos, (apart gal būt kinie
čių) kurios organas savo skil
tyse palaikytų vaidus ir plėstų 
disorganizaciją.

“Ką ‘pažangieji’ siūlo nėra 
laisvė, bet anarchija.”

Na, o kas yra anarchija? 
Mes abejojam, kad sanda
riečių gazietukė galėtų išai
škint. Iš jos pasakos ma
tyt, kad ji nežino kas yra a- 
narchija, ir nežino ką reiš
kia laisvė. «

žodžio laisvė organizaci
joj reiškia narių teisę kriti
kuoti savo viršininkų klai
das. Tai yra palaikymas 
tvarkos, šito pažangieji ir 
reikalauja.

Jeigu “Sandaros” bernio
kai taip bijosi anarchijos, 
tai jie kaip tik ir turėtų stoti 
už žodžio laisvę.

Bet vargas su tais “tauti 
škai veikėjais”, kad jie mėg
sta vartoti žodžius, kurių 
prasmės jie visai nesupran
ta. Paklauskit jų, koks skir
tumas tarp anarchijos ir ar 
nikos, o pamatysit, kad jie 
nežinos ką atsakyti.

“TĖVYNES” REDAKTO
RIUS PASKIRTAS SLA. 

SEKRETORIUM.

šiomis dienomis New 
Yorke buvo susirinkusi S. 
L. A. Pildomoji Taryba. Ji 
turėjo išrinkti naują Centro 
sekretorių, nes p-lė Jurgeliu- 
tė nuo Naujų Metų jau pasi
traukė. Bet negalėjo susitar 
ti dėl kandidatų. Kaip 
“Vienybė” praneša,

“Taryba sekretoriaus nega
lėjo išrinkti dėl to, kad balsai 
lygiai pasiskirstė: 3 prieš 3. 
Dalis Tarybos narių griežtai 
buvo nusistačius sekretorių 
rinkti iš 37-tam SLA. seime 
nominuotų kandidatų, kita da
lis griežtai norėjo išrinkti Dr. 
Viniką.”

Todėl laikinai sekreto
riaus pareigoms eiti buvo 
paskirtas “Tėvynės” redak
torius, p. Vitaitis.

PERMAINOS “VIENY 
BES” ŠTABE.

Brooklyno tautininkų or
ganas praneša, kad —

“ ‘Vienybės’ adminstratorius 
p. Ed. Budnikas iš pareigų at
sistatydino. Administratoriau- 
ti pakviestas ‘Vienybės’ antra
sis redaktorius J. Kružintatis. 
Antrojo redaktoriaus pereigas 
eina p. D. Klinga.”

Taigi “ponui” Klingai 
dabar teks pasimokyt ra
šybos. Gal kas “užfundys” 
jam lietuvių kalbos grama
tiką?

UKMERGĖS BEDARBIŲ 
VARGAI.

Šiais metais čia nebuvo 
jokio didesnio judėjimo. 
Per vasarą darbininkams 
buvo labai menkas uždar
bis. Dabar žiema beveik iš 
proto varo. Darbininkui, 
kurio šeima susideda iš ko
kių 4—5 asmenų tenka kę
sti badas; o juk reikia žie
mai šiltesnių rūbų reikia 
kuro, reikia ir maisto. O 
darbo nėra, pinigų nėra. 
Žmonės priversti eiti prašyti 
išmaldos. Anksti rytą darbi
ninkai susitikę pirmiausia 
klausia apie darbų apie 
vargą.

« > » * [VIS, SO.BOSTON

Japonai Klausos, Kaip Ženevoj Kalba.

šitas paveikslėlis parodo, kaip Japonijos valdininkai susirinkę 
prie radio aparato Tokio mieste klausosi, ką kitų valstybių at
stovai kalba Ženevoj apie Japonijos kariškus žygius Kinijoj.

Užgniaužta Žinia Apie Profesinių
Sąjungų Kongreso Išvaikymą.

Pasirodo, kad šį rudenį i Višnios referatas buvo leisti, 
Lietuvoje buvo sušauktas. kuomet delegatai susirinko 
>rofesiniu sąjungų Kongre-į—staiga kongresą išvaiko, 
sas bet valdžia begėdiškai į Lūkint; tokt Lje.
* Kongresą tvaike u- Lie- tuvos valdžios , ;< g
tavos laArasciuose visai ne- u vkos ksaibos ie 
buvo apie tai rašyta, kadi- t -poIitižkumą-
naši, valdžia pati pnpazjs- .kenBki vJdžiai- tikvaldžia
ta, kad toks smurtas yra 
biaurus darbas, jeigu nelei
džia apie jį rašyti.

Apie tą įvykį dabar pra
neša Latvijos “Soeialdemo- 
krats”, kuris rašo:

‘Lietuvos diktatūra su
rengė naują represijų triką 
prieš darbininkiją, išvaikė 
Lietuvos darbininkų profe
sinių sąjungų kongresą, kurs 
spalių 29 dieną buvo susi
rinkęs Kaune.

“Lietuvos profesinių są
jungų kongreso sušaukimui 
ir posėdžiavimui buvo jauįfia“d^"^ 
įs anksto sutvarkyti visi for- medžiaginė -pJėtis Veiš- 
maliskumai Kongresas bu-!^^ ve^ia ,Jetuvos 
vo leistas, delegatai šuva- dargininkus reikšu ?avo au. 
ziavę. Kuomet kongresas j nepas,itenkinimą pr0. 
norėjo prade“ darbą, salen irKpolitinįu koVu pa-
jejo'koks tai polici jos ponas ir Krepresijos prįeš
ir įteike vidaus reikalų mi
nisterijos raštą, kuriuo kon
gresas. uždraudžiamas. Už
draudimas oficialiai moty
vuojamas tuo, kad kongre
sas yra ne profesinio, bet 
politinio charakterio! Tatai 
ypatingai įrodąs dienotvar
kėje numatytas Latvijos 
profesinių sąjungų centrali- 
nio biuro sekretoriaus Viš
nios referatas apie tarptau
tinį profesinių sąjungų ju
dėjimą, kurs (referatas) 
galįs pakenkti Lietuvos val
džiai! Ir bendrai, Lietuvos 
valdžia negalinti pasitikėti 
kongreso rengėjais.

Šio kongreso uždraudi
mas ir valdžios elgesio moti- 
vacija yra tiek skandalinga, 
kad, iš tikrųjų, tenka stebė
tis, kaip Lietuvos valdžia 
taip galėjo pasielgti.

“Vienas mėnuo iš anksto 
Lietuvos profesinių sąjungų 
centralinis biuras pakvietė 
draugą J. Višnią, kaip Lat
vijos profesinių sąjungų 
centro biuro atstovą, daly
vauti Lietuvos profesinių są
jungų kongrese su referatu 
apie profesinių sąjungų In- 
ternacijonalą, jo darbus ir 
uždavinius. Višnios referato 
konspektas iš anksto buvo 
patiektas Lietuvos valdžiai, 
kuri jį (referatą) pripažino 
leistinu ir Lietuvos sąlygo
se. Be to dar paskutiniame 
tarptautinio darbo biuro ta
rybos posėdyje Lietuvos 
valdžios atstovas pulkinin
kas Lankoronskis tvirtai pa
žadėjo ir net garantavo, kad 
Višnios referato skai 
Lietuvos profesinių 
kongrese Lietuvos valdžia 
nedarys jokių kliūčių. Ir po 
viso to, kuomet kongresas ir

tušti plepalai.
“Tikrieji motyvai yra vi

sai kitokie. Paskutiniuoju 
laiku Lietuvos profesinės 
sąjungos Kaune pravedė du 
didelius streikus. Nežiūrint 
politinių represijų, streikai 
baigėsi geromis pasekmė
mis. Ir tas nepatiko Lietuvos 
darbdaviam ir valdžiai. Ji 
(valdžia) norėjo parodyti, 
kad jai vis dar tebėra ‘grie
žta ranka’, ir tuo budu įbai- 
dyti profesines sąjungas 
Bet valdžia apsirinka. Ūkio 
krizė, algų numušimas ir

ir
darbininkų organizacijas 

šią neapykantą netik ne nu
slopins, bet dar padidins, ir 
pačios valdžios stovį pablo
gins.

“Šis skandalingas 
sudarys Lietuvos valdžiai 
taip pat ir tarptautinių keb
lumų. Lietuvos profesinių 
sąjungų centralinis biuras į- 
teiks skundą prof. sąjungų 
Internacionalui ir tarptauti
niam darbo biurui. Tą pat 
padarys ir Latvijos profesi
nių sąjungų centro biuras ir 
asmeniškai draugas Višnia. 
kurs yra tarptautinio darbo 
biuro tarybos nario vietinin
kas.”

DABARTINĖ LIETUVOS 
ŽMONIŲ DAINA.

Oi varge, vargt, 
vargeli mano!
Kada aš tave, 
varge išvargsiu?
Vekseliai, skolos...
Skolos — ne ronos.
Kada aš, vargšas, 
juos išsipirksiu?

Ir atvažiuoja 
storokas ponas; 
popierių pilnas 
jau jo delmonas.
Mano vargelį 
visą surašė...
Visus kaimynus 
ateit suprašė.

“Pirkit namelį!
Pirkit laukelį!
Pirkite visą 
vargšo turtelį!”
Pirko — nupirko... 
Žmona pravirko.
Mano turtelis — 
visas sutirpo.

No. 2, Sausio 11 d., 1933 m.

KaipGyvena 
Čigonų Tauta

Čigonai yra labai keista 
tauta, jeigu juos galima tau
ta pavadinti, šimtmečius 
gyvendami kultūringų tau
tų tarpe, jie iki šiai dienai 
sugebėjo išlaikyti savo kla
jokliško gyvenimo formą. 
Sėslių tarpe, rodos, nėra 
kaip gyventi benamiui, be 
aiškaus užsiėmimo žmogui. 
Tačiau čigonai moka išsi
versti.

Čigonų esama visam pa
sauly. Jų stovyklų sutiksi ir 
Azijos Himalajų kalnynuo
se, ir Brazilijos žemumose, 
ir vidurinėj Afrikoj, ir Pary
žiaus priemiesčiuose, ir Lie 
tuvos pakrūmėse.

Ilgą laiką apie čigonų 
kilmę buvo pasakojama vi
sokių pasakų. Bet dabar 
mokslas jau tikrai yra nus
tatęs, kad čigonai yra kilę iš 
Indijos.

Europoje čigonai atsira
do viduramžių pabaigoje.

Tų laikų Europa, apsi
traukusi inkvizicijos laužų 
durnais, neprašytus ateivius 
priėmė labai nedraugingai. 
Vienuoliai ir žemvaldžiai 
feodalai, ir grąsinimais, ir 
apgaule, ir kardu ir kryžium 
stengėsi priversti klajoklius 
čigonus žemę dirbti, apsigy
venti vienoj vietoj. Beveik 
visose valstybėse buvo išlei
sti įstatymai priversti čigo
nus būti baudžiauninkais.

1499 m. Ispanijos valdžia, 
grąsindama išvijimu ir tur
to konfiskavimu, įsakė čigo
nams per 60 dienų pakeist? 
savo klajoklišką gyvenimą 
dėslių gyvenimu. Bet valsty
bės ir bažnyčios spaudimas 
čigonus dar labiau stiprino 
j'ų pasiryžimą gyventi lais
vu klajoklių gyvenimu.

Už tokį užsispyrimą čigo
nus Ispanijoj pradėjo dar 
^markiau persekioti ir nai
kinti. Nepakęsdami perse
kiojimų, jie bėgo į kitas val
stybes jieškoti prieglaudos. 
Bet ir kitur juos sutiko su 
neapykanta. Nieko nepadė
jo ir tas, kad čigonai priėmė 
katalikų tikėjimą. Prieš či-

, gonus labiausiai buvo nusi- 
JvvKis vienuolynai. Mat, vie

nuolynai tada turėjo daug 
žemių,tai jiems reikėjo dau
gybės darbininkų, daugybės 
baudžiauninkų, o čigonai 
norėjo gyventi visai laisvi. 
Čigonams pradėjo drausti 
net čigonais vadintis. Septy
nioliktojo amžiaus pradžio
je visoj Francuzijoj čigo
nams buvo uždrausta vadin 
tis savo vardu ir kalbėti sa
vo kalba.

Ne geriau čigonams se
kėsi ir Prūsijoj. 1725 m. 
Fridrichas Vilhelmas įsakė 
kiekvieną įėjusį į jo kraštą 
čigoną, vyresnį kaip 18 me
tų, be jokio pasigailėjimo 
karti.

Taip ištisus amžius perse
kiojami, čigonai kilnojosi iš 
vienos valstybės Į kitą ir 
niekur negalėjo ramiai gy 
venti. Jie skirstėsi mažomis 
grupėmis ir pagaliau net at 
sk iromis šeimomis.

Patys čigonai save vadi
na “romanais”. Bet šiaip į- 
vairiuose kraštuose jie įvai
riai vadinami. Francuzijoje 
juos vadina “bohemais”, 
Anglijoje — “egiptėnais” 
(gypsies), Vengrijoj —“fa
raonų tauta”, ir tt

Čigonų gyvenime yra 
daug mums nepaprastų da 
lykų. Ypač ten,‘kur čigonų 
gausiai gyvena.

Iš visų pusių persekioja 
mi ir neapkenčiami, jie gy
vena užsidarę savo šeimų, 
giminių tarpe, o santykiuo
se su savo tautiečiais sten
giasi laikytis tam tikro slap- go.

tumo. Jie yra išsidirbę gana 
sudėtingą sistemą įvairių 
ženklų, kuriais duoda žinoti 
savo tautiečiams apie įvai
rius jų vidaus ir viešo gyve
nimo įvykius.

Kiekviena atskirai klajo
janti giminė turi ypatingą 
savo žeklą ir prie to ženklo 
kiekvienas giminės narys 
dar gali pridėti savo atskirą 
žymę.
Įvairių slaptaženklių reik

šmė labai marga. Ir patys tie 
ženklai labai įvairus— seni 
skurliai, akmenukai, šaka
liai, šukės, gyvulių kaulai, 
išrantyti ar šiaudų ryšeliais 
apraišioti pagaliai bei kau
lai ir t.t.

Čigonai ir savo “telegra
fą” turi. Tūo telegrafu sa
viems labai greit perduoda 
reikalingas žinias. Jeigu či
gonai savo sutartinius kely
je ženklus apmėto karvės 
mėšlu, tai tas reiškia “mus 
persekioja, saugokitės.”

Pridėta prie sutartinio 
ženklo kurio nors sutarto 
medžio šakelė pažymi ligą; 
juo šakelė lapuotesnė, juo 
sunkesnė liga. Įlaužta šake
lė ženklina kojos nulužimą, 
surištos šakelės ženklina 
rankos išsisukimą ar nusi- 
laužimą. Beržų šakelės pa
rodo, kad kas nors iš to žen- 
lo giminės pasodintas kalė
jiman. Prismeigta šaka, ar 
akmeniu prie žemės prislėg
ti,odos arba kailio gabalai 
yra ženklas, kad giminės tu
ri skubotai susitikti. Miestus 
žymi kvadratais, o kaimus 
skrituliais. Išbrėžtas kryžius 
rodo, kad toje vietoje sunku 
tikėtis gauti maisto. Dvigu
bas skritulys rodo, kad tos 
vietos gyventojai yra leng
vatikiai ir dosnus.

Šeimos padidėjimas žy
mimas gluosnio šakelėmis; 
jei gimė berniukas, tai šake
les apriša raudonu skurliu,

jei mergaitė—baltu.
Suprantama, ne visų kra

štų ir ne visi čigonai varto
ja tuos pačius sutartinius 
ženklus.

Berniukais čigonų šeimo
je mažai tesirūpinama. Ma
noma. kad jie be ypatingos 
priežiūros turi išmokti gy
venti. Tačiau su mergaitė
mis elgiamasi visai kitaip.

Tėvų budrioje priežiūro
je jos palieka iki išteka, nors 
suaugusios čigonės turi mo
kėti ne blogiau už vyrus ver
stis dėl duonos kąsnio.

Ryškiausias čigonų bruo
žas yra visai vienodi budai 
užsidirbti pragyvenimą.Nuo 
pat Indijos iki Ispanijos, 
Turkestane, Persijoj, Turki
joj, Egipte, visoj Europoj ir 
Amerikoj, pagaliau ir Lie
tuvoj čigonai yra puodžiai, 
palivotojai, “kanivolai”, ar
klių mainininkai, meškų, 
beždžionių ir papūgų dresi
ruotojai, ateities spėjikai, 
vogtų daiktų radėjai, o, ga
liausiai, ir vikrus vagiliai.

Lietuvoje po karo metų 
čigodų nedaug teliko.. Vos 
kelios šeimos. Sunku dabar 
jiems musų krašte klajoti, 
tačiau jie vis tiek laikosi sa
vo įprasto klajoklių gyve
nimo.

POLICIJA GAUDO 
KUNIGĄ.

Massachusetts valstijos 
policija jieško kunigo Ben
jamino F. White’o, kuris 
šiomis dienomis prigavo du 
banku, iš vieno išgaudamas 
apgavingu budu $3,000, o is 
kito $6,000. Pastaruoju lai
ku jisai kunigavo North 
Abingtone ir Braintree. Ap
sukęs du banku, jisai pabė-

f i:
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Kas skaito ir rašo *

Tas duonos nepraio

CHICAGOS BANDITAI NUŠOVĖ 
LIETUVĮ K. LAUCIŲ.

LIETUVIU Kas nieko neveikia 

To niekas nepatiria

gi prisiunčiu truputį smulkių 
nors ant švakso.

Žmonos akyvaizdoj razbai- i 25-kių minučių ir jokių pori
ninkai suskaldė jam galvą sakų banditų nebuvo gali

ma užtikti.
Sekančią dieną Laucių 

namuose buvo atsilankę rie- 
tektivai su Įvairių piktaria-

ir suvarė širdin 3 šuvius.

Šiomis dienomis Chicago
je buvo žiauriai galvažu
džių nužudytas Kazimieras 
Laucius, 58 metų amžiaus 
lietuvis, gyvenęs po nume
riu 2542 West 46th Place.

Kaip pasakoja nužudyto
jo Lauciaus sūnūs Antanas, 
kuri cituoja “Naujienos”, 
šita šiurpulinga tragedija Į- 
vyko taip:

“Apie 9:50 valandą va
kare”, pasakoja Antanas, 
“mano tėvas sėdėjo kamba
ryje, krautuvės užpakalyje, 
ir skaitė ‘Naujienas*. Moti
na darbavosi tame pačiame 
kambaryje. Netikėtai kas 
tai subeldė Į užpakalines 
duris.

Du kartu beldė j duris.
“Tėvas atsikėlė, padėjo 

laikrašti i šąli, nuėjo Į kori
dorių ir atidarė duris. Bet 
nieko prie jų nebuvo. Pasi
dairęs aplink ir nusistebė
jęs kas čia galėjo taip pada
ryti, grjžo j kambarį.”.

Netnikus ir vėl kas tai su
beldė i duris. Nekantriai 
pribėgęs prie durų, Laucius 
jas atidarė. Ir vėl nieko prie 
jų nebuvo. Bet motina, p. 
Laučienė, tuo sykiu išgirdo 
šnabždėsi. Atrodė lyg dvie
jų vyrų balsai. Tuojau pa
sakė apie tai savo vyruk Jis 
išėjo laukan. Prie jo prišpko 
du jauni vyrukai ir grąsin- 
dami ir keikdami privertė ji 
Įeiti vidun i koridorių.

Nieko nelaukdami užka- 
mandavo, kari iškeltų ran
kas. Laucius pasipriešino ir 
mėgino sprukti pro užpuo
likus laukan ir šauktis pa
galbos.

Bet banditai ji sugriebė ir 
išsitraukę blekdžekius pra
dėjo ji daužyti per galvą. .

Negalėdamas atsilaikyti 
prieš skaudžius smūgius, K. 
Laucius suklupo ant grindų, 
visas apsipylęs kraujais, su 
perskelta galva, sulaužyta 
nosimi ir Ritomis žaizdomis. 
O jo žmona ir duktė Izabel- 
la tuo tarpu žiurėjo bejėgės, 
niekuo negalėdamos jam at
eiti i pagelba.
Ištiraukęs revolveri paleido 

tris šuvius.
Tuo tarpu vienas banditų 

išsitraukė revolveri ir pra
dėjo juo švaistytis ir galu 
daužyti sukniubusi Laucių. 
Laučienė prišoko prie jo no
rėdama vyrą apsaugoti. Bet 
plėšikai ją pagriebė ir, svie- 
dę Į šąli, paleido tris kulkas, 
taikydami kartu Į ją ir K. 
Laucių. Nei viena kulka jos 
nekliudė, bet visos pervėrė 
K. Lauciaus kūną, dvi palai
kydamos į širdį ir viena į 
kairiąją ranką. K. Laučienė 
apalpo.
Nieko neplėšę galvažudžiai 

spruko laukan.
Po šūvių vagiliai paspru

ko, nieko ir nemėgindami 
pasiplėšti.

“Mano tėvas buvo nepa
prastai stiprus ir geros svei
katos”, tęsė pasakojimą A. 
Laucius, 23 metų sūnūs. 
“Nors skaudžiai sumuštas ir 
kulkomis suvarstytas, dar 
pajėgė atsistoti ir iš korido
riaus nušlakstydamas kiek
vieną žingsnį krauju, atslin
ko prie kėdės, kurioje pir
miau sėdėjo, ir į ją sukrito.

Duktė Izabella, 24 metų, 
tuojau pašaukė ligoninę ir 
policijos nuovadą.

Vienas banditas esąs T. 
Marcinkevičius.

K. Laucius buvo išgaben
tas į ligoninę, bet pakeliui, 
prie 62-ros ir Westem Avė., 
mirė. Policija atvyko tik už

rių paveikslais. Izabella pa 
žino vieną banditų, kuris e- 
sąs Teodoras. Marcinkevi
čius, jaunas banditas, da
bartiniu laiku jieškomas už 
policisto W. Lunde nužudy-j 
mą. (W. Lunde buvo nužu
dytas lietuvės Veronikos 
Valužienės krautuvėj, 4312 
S. Ashland Avė.)

Jaunasis Laucius nema
no, kad banditai Įsibrovė 
plėšimo tikslais. Jų moty
vas buvęs kerštas.

Policija banditų jieško ir 
manoma, kad greitai juos 
suims.

PITTSBURGH, PA.
Lietuvių kambario Fcndo 

Reikalai.
įrengimui Lietuvių Kam

bario Pittsburgho Univer
sitete reikia sudėti bent 
$500.00. Nelengva tiek su
dėti šiais laikais. Bet ne taip 
jau baisiai ir sunku. Atsi
minkime musų skyriaus ren
gimą Paryžiaus pasaulinėje 
parodoje 1900 m.

Tada laikai nebuvo geres
ni, sako vienas Paryžiaus 
darbuotojas.Prezidento Cle
velando laikais, 1893-96 me
tais, krizis buvo baisesnis, 
negu dabar. Mes visi bu
vom biednesni. Inteligentų 
kažin ar buvo koki penki re
daktoriai, keturi daktarai, o 
advokatų, rodos, nebuvo nė 
vieno. Biznierių irgi nedaug 
tebuvo. Lietuviai buvo pa
prasti darbininkai. Ir jie su
dėjo gerą sumą,—palygina
mai gana greitu laiku. Ame
rikoj surinkta $2163.24. Eu
ropoj—1273.35 markių. Iš
viso Į pustrečio tūkstančio 
Amerikos dolerių. (Žiur. 
Albumas Liet. Paryžiaus 
Parodos).

Taigi dabar galime visas 
abejones mesti į pašali ir 
drąsiai pasisakyti, kad lie
tuvių tautos kultūros pamin
klui sudėti reikiamą sumą 
galima, ir tai gana greitu 
laiku. Galima del to, kad tai 
darbas ne pelitinis, ne par- 
tyviškas, darbas, kur viso
kių įsitikinimų žmonės gali 
dalyvauti—gali ir privalo.

Čekius rašykite: Lithua- 
nian Memorial Room Fund; 
arba lietuviškai: Lietuvių 
Kambario Fondas, o siųskit 
sekretoriui: W. Zamblaus- 
kas, 31 Minoka Avė., Pitts
burgh, Pa.

Spaudos Komisija. B.

NEWARK, N. J. 
Jaunimo vakarėlis.

Gruodžio 25 d. “Rūtos” 
Jaunimo Mokyklos buvo 
paruoštas balius ir šokiai. 
Dalyvavo daug vietos ir a- 
pylinkės jaunimo. Apsčiai 
buvo ir suaugusių. Visi gra
žiai ir jaukioje nuotaikoje 
linksminosi.

Prie to buvo gyvų ir įdo
mių kalbų. Kalbėjo “Rūtos” 
Jaunimo Draugijos pirm. 
Martynas Ališauskas, p-lė 
Marė Grigaliavičiutė, p-nia 
Striupienė, Aleksandras Do
rinąs, kun. Jonas Liūtas ir 
arkivyskupas Geniotis.

Kalėdų balius ir šokiai, 
kur taip gausiai jaunimas 
dalyvavo, įrodo, kad vietos 
lietuvių jaunimas stropiai ir 
nuoširdžiai remia tikruosius 
lietuviškus reikalus.

Pasirašo “Rūtos” Jauni
mo Mokyklos Valdyba,
Pirm. Martinas Ališauskas,

Sek. Edna Miklasavige, 
Ižd. Martha Šikšnius.

Reikalausią HaumTiuns Savivaldy!,

Grupė Hawaii salų valdininkų, kurie atvažiuoja Washingtonan reikalauti, kad Kongresas 
pripažintų toms saloms autonomiją. Dabar tas salas valdo Wall Streeto bankieriai su Washin- 
gteno politikierių pagalba.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

Nori “Keleivio” du kartu į a. Pudimui.— Klausiate, 
sąvaitę. kaip tai gali būt, kad Ame-

Drg. Ch. B. Yankauskas rikos valdžia skolinga savo 
iš Millinocket, Me., rašo: turtuoliams, o kitos šalys

Gerbiamieji! Prisiųsda- skolingos Amerikai? Ar ki- 
mas $2.25 už “Keleivį” ir tos valstybės skolingos A- 
Kalendorių, noriu paklaus- merikes valdžiai, ar tik A- 
ti, kodėl “Keleivis” negalė- merikos kapitalistams? Su 
tų eiti du kartu į sąvaitę? tom skolom yra taip: karo 
Aš manau, kad kiekvienas metu ir tuojaus po karo 
sutiktų užsimokėti $4 me- Jungtinių Valstijų valdžia 
tams, jeigu “Keleivis” eitų skolinosi pinigus iš savo pi
du sykiu, nes jis yra geriau- liečiu, leisdama tuo tikslu 
sis lietuvių laikraštis. Aš paskolos bonus; tuos bonus 
pats mielu noru užsimokė- pirke netik kapitalistai, bet 
čiau antra tiek. ir darbininkai (pastarieji

Nuo redakcijos: Jeigu lai- buvo verčiami pirkti). Su
kai pagerės, tai gali būt, keltus tuo budu pinigus val- 
kad “Keleivis” pradės eiti džia eikvojo karo reikalams 
tankiau. Bet prie dabartinių ir skolino savo karo talki- 
sąlygų tas butų nepraktiška, ninkams, skolino pinigais ir 
nes beveik pusė musų žmo- produktais. Taip pasidarė

; nių nedirba ir jiems sunku karo skolos. Amerikos val- 
■ užsimokėti net $2.00. ’ džia liko skolinga savo žmo-

------------ ■— nėms, daugiausia kapitalis-
! A. Brazunas iš Tuscarora, tams, o Europos valstybės 
Pa., rašo: į pasiliko skolingos Amerikos

į Siunčiu 2 doleriu Maikio valdžiai. Be to, yra nemaža 
tėvui ant batų. Nenoriu, kad ir privatinių paskolų duota

Jau 15 metų skaito “Kelei- jis paliautų manę lankęs, i Europos valstybėms. Bet A- 
vį”. > nes jis man užvis geriausias merikos valdžia skolinosi

Drg. Vincas Labutis iš svečias. Jis man praneša pinigų iš savo piliečių netik 
Su McAdoo Pa rašo- daug žinių iš viso pasaulio ir, karo metu, bet skolinasi ir

P.isiunčiu ’$2.25 už “Ke- papasakoja kokius šposus , dabar. Nonualėse sąlygose

DUQUESNE, PA j užsakymą per paštą. Žmo- 
'gus paimdamas siuntinį iš 
pašto turi sumokėti pinigus. 

iBet tie apgavikai, vieton 
Lietuvių kliubas turėjo prisiųst tokį siutą kokį žmo- 

metinį susirinkimą 1 sausio gyg išsirinko, prisiunčia nie- 
ir išrinko naują valdybą ant kam nevertą, kurio žmogus 
1933 m. Išrinkta visi darbš- visai negali nė dėvėt. 
tos vyrai. Lietuvių kliubas prantama, tie .agentai į tą 
yra tvirčiausia draugystė vietą daugiau nepasirodo ir 
Duųuesne mieste, o gal ir se-; žmonės nieko apgavikams

Iš Lietuvių Kliubo 
darbuotės.

SKAITYTOJŲ
BALSAI.

leivi” ir Kalendorių. Taip 
jau linkiu “Keleiviui” ir

iškerta visokie dvasiški 
svietiški valdonai.

niausią. Dabar kliubo nariai; padaryt negali. Todėl patar- Maikės tėvui laimingų nau- Su Pa£arba lauklu Maiklo 
savo tarpe kalba, kad kliu-, tina tokių apgavikų apsisau-jų metų ir dėkavoju, kad tevo* 
bą valdys du zukai, nes got. A I. D—sity. j mane taip ilgai lanko—bus TT-; ~ ,
pirmininku ir protokolų ra-' ________ ____ jau 15 metų kaip Maikės Jftu 3 metai kaip nedirba.
štininku tapo išrinkti suval-i 
kiečiai, o pas Duęuesne lie-' 
tuvius yra įsitikinimas, kad: 
kas tik suvalkietis, tai ir zu-' 
kas. j

Kliubas gyvuoja nuo 1908 ta apie Antano Girskio bylą, 
metų ir turi savo svetainę, 
tik ne parankioj vietoj.
Kliubo turtas siekia apie 
$8,000. Narių turi 84. Pašel- 
pos ligoje moka $7.00 į są
vaitę, pomirtinės—$200, ir

CHICAGO, ILL

ir ■ valdžios išlaidoms turėtų 
užtekti tų mokesčių arba 
taksų, ką ji surenka iš žmo
nių. Bet kartais jų neužten
ka. Pavyzdžiui, šiais apys
kaitos metais, kurie skaitosi
nuo birželio mėnesio, per 
pirmutinį pusmetinį valdžia 
turėjo $1,159,286,502 defi- 

pykstu, kad tik vieną kar- ant batų, kad nevaikščiotų Slto' .s.v^m. / e;?cl1.1..

tėvas pradėjo mane lankyti Drg. A. Bmneika iš Eli-
lt ą tėj im* p Brooklyne. o dabar ir Penn- zabeth, N. J., rašo:

Jo gyvybe išgelbėta ' sylvanijon ateina. Tik aš Siunčiu du doleriu tėvui
“Keleivy” jau buvo rašy

kurioj jis buvo kaltinamas 
skerdyklos formano Walke- 
rio nužudymu, žmogžudybė 
įvyko pereitą vasarą, ar 
rudenį, Illinois Packing 
skerdykloj. Jo byla buvo 
sprendžiama gruodžio pa
baigoje ir išrodė, kad jį gali 
nuteisti mirt elektros kė
dėj, nes Girskis yra nevedęs 
ir artimų draugų neturėjo. 
Tečiau atsirado geros šir
dies žmonių, prie kurių dau
giausia prisidėjo naujienie- 
čiai, buvo surinkti liudinin
kai, kurie parodė, kad Girs
kis nudarė formaną būda
mas tokiam stovy, kada jis 
nežinojo ką jis darė. Ir tei
smas jo pasigailėjo. Vietoj 
elektros kėdės, nuteisė jį 15- 
kai metų kalėjimo. Jeigu 
Girskis bus “geras” kalinys, 
tai po 5 metų gal jau galės 
is kalėjimo išeiti.

'Bet dabar kitam lietuviui 
gręsia elektros -kėdė— tai 
Juozui Totoraičiui. Lapkri
čio mėnesy jisai prie kortų 
nušovė lietuvį Juozą Rin- 
tauską. Sakoma, kad abudu 
buvę girti ir lošdami korto
mis iš pinigų susiginčijo. 

Grand jury dabar apkaltino 
Totoraitį žmogaus nužudy
mu ir jo byla busianti spren
džiama dar šį mėnesį. Ar jis 
išsisuks nuo elektros kėdės, 
dabar sunku pasakyt.

Bronius Lauraitis, kuris 
yra apskundęs kun. Brišką 
už jo pačios paviliojimą ir 
šeimynos laimės suardymą, 
yra silpnos sveikatos žmo
gus ir dažnai sirguliuoja. 
Šiomis dienomis jis vėl atsi
gulė ligoninėn. Davatkos 
poteriauja ir prašo Dievo, 
kad Lauraitis mirtų, tuomet 
tėvelis Briška turėtų šventa 
pakajų.

Chicagos Teleskopas.

SUDEGĖ DIDELIS VIEŠ 
BŪTIS NIAGAROJ.

Niagara Falls mieste, Kana
dos pusėj, užpereitoj suba- 
toj sudegė viešbutis Clifton, 
kuris stovėjo prie pat Nia
garos vandenpuolio. Nuos 

Po kiek laiko jie atsiunčia tą toliai siekia $1,000,000.

tą į sąvaitę ateina. Kaip at- basas, ir sveikinu visus “ke- 
eina, tai aš jo nepaleidžiu, leiviečius” draugus susilau- 
pakol neišklausau visų jo is- kus naujų metų. Gal nauji 
torijų. Antras dalykas, tai bus kiek geresni. Iki šiol bu- 
nemalor.u, kad generolas vo bloga. Aš pats jau 3 me- 
vaikščioja lopvtom kelinėm tai kaip nedirbu ir nežinau, 
ir nešvaksuotais batais. Tai- kaip bus toliau.

visi nariai sudeda po vieną 
dolerį. Naujus narius priima 
nuo 21 metų iki 45 metų, su 
$15.00 įstojimo. Jaunuoliai 
nuo 18 metų iki 25 metų ir 
įstojimo moka* $5. Mėnesinė 
mokestis 50c į mėnesį arba 
86 į metus.

Kliubas nutarė surengti 
balių savo iždo naudai. Ko
misija paskirta iš darbščių 
narių, būtent: Wm. Rachin- 
skas, A. Meškauskas įr T. 
Gudmanas, Komisija * pas
kirs baliui dieną ir laiką. Be 
to, nutarta ateity surengti 
kliube balių lietuvių kamba
rio naudai.

Darbai pas mus eina labai 
prastai: dirba 1 ar 2 dienas į 
savaite, ir nesimato kada 
laikai pagerės. Daug šeimy
nų šelpia miestas, dirbtuvės 
ir salaveišiai.

Prie užbaigos paduosiu 
Lietuvių kliubo valdybos 
narių vardus:

Pirm. A. Skimas.
Vice pirm. A. Wilčauskas.
Ižd. E. Kundrotas.
F. Rašt. T. Stubis.
Prot. rašt. J. Ričkauskas.
Iždo glob. J. R. Krukinas 

ir S. Kvietinskas.

McADOO, PA
Apsisaugokite apgaviką.
Po musų apielinkę važi 

nėja kokie tai agentai, rink
dami užsakymus ant siutų ir 
overkotų. Vienur jie sakosi 
esą Chicagos didelių fir
mų, kitur iš New Yorko. 
Vienas jų yra žydas, antras 
paliokas, o gal ir abu žy
dai. Jie parodo geros mate
rijos sampelius- ir prižada 
prisiųsti du siutu už $29.50, 
arba vieton dviejų siutų pa
žada prisiųsti vieną siutą ir 
overkotą. Paima mierą ir 
rankpinigius ir išvažiuoja.

KELEIVIO” KALENDORIUS 
1933 Metams.

glŲ metu 
'domus.

“Keleivio** Kalendorius yra labai

štai tik suglaustas jo turinys:
Kokie bus šįmet saulės užtemimai?
Kaip toli mėnulis nuo žemės?
Profesoriaus Shapley teorija apie tai. kas 
yra “Paukščių Kelias”.
Kiek Amerika užmokėjo Rusijai už Alaską 
ir kiek dabar Alaska duoda Amerikai turtų ? 
Ką reiškia laivų signalo raidės “S O S”?
Kiek yra visam pasauly girių?
Saulės sistema ir jos planetos.
Kaip didelis musų žemės kamuolys?
Kaip Rumunijoj ūkininkai perka sau pačias? 
Kaip Australijos kanibalai ėda žmones?
Ar galima iš kalno Įspėti orą? (Moksliškas 
straipsnis).
Kodėl kryžuočiai neįstengė užkariauti Lie
tuvą?
Kaip 1915 metais vokiečiai ėmė Kauną?
Ką reiškia Newtono dėsnis?
Kaip atsirado pasauly pinigai ?
Kas yra “Slaptasis Internacionalas”?
Kaip gyvena Japonai?
Kas yra obelių gręžikai ir kaip jie naikina 
sodus, o taipgi kaip su jais kovoti?
Iš kur gaunami reti naminiai medžiai, gėlės
ir vaisiai?

Visi šitie klausimai 1933 metų Kalendoriuje leng
vai ir suprantamai išaiškinti.
Be to. skaitytojas ras daugybę visokių pamoki
nimų bei patarimų, daug gražių eilių, juokų ir 
paveikslų.
Kalendoriaus kaina 50c., bet “Keleivio” skaityto
jams tik 25 centai.
Mokesti galima prisiųsti kartu su prenumerata. 
Galima taipgi Įvynioti popieron kvoteri ir prisiųs
ti konverte atskirai. Galima prisiųsti ir stampo- 
mis. Tik prašome nesiųsti štampų iŠ Kanados, nes 
Jungtinėse Valstijose jos nenaudingos.

253 Broadway
KELEIVIS

South Boston, Mass.

dengti ji turėjo skolinti? pi
nigų iš savo kapitalistų. Jei
gu laikai pagerės ir taksų 
bus daugiau, ji galės tą pa
skolą atmokėti; o jeigu lai
kai eis blogyn, ji turės da 
daugiau skolintis. Todėl 
valdžios vidaus skolos kar
tais mažėja, kartais kįla. 
Dabartiniu laiku jos siekia 
20 bilionų ir 800 milionų do
lerių.

Ant Dombliauskui.—Pir
mutinis sausžemis, kurį Ko
lumbas išvydo Amerikos 
pakrašty, buvo viena salų, 
kurios dabar yra žinomos 

į Bahamų vardu. Tai buvo 
1492 metų 12 spalių dieną. 
Apžiūrėjęs dabartinę Kubą, 
San Domingo ir kitas salas, 
jisai sugrįžo Ispanijon at
gal. Sekančiais metais jis 
leidosi antron kelionėn ir 
ištyrė daugiau salų. Patį 
Amerikos kontinentą jisai 
pasiekė tik trečioj savo eks
pedicijoj, 1498 metais. Imi
gracija Amerikon prasidėjo 
tik 16-tame šimtmety, kuo
met pradėjo važiuoti čionai 
kolonistai. Kaip rodos, pir
mutinė kolonija buo įkurta 
ispanų 1565 metais, toj vie
toj, kur dabar yra miestelis 
St. Augustine, Floridos val
stijoj. Bet didžiausia imig
racija* prasidėjo po to, kaip 
įsikūrė Jungtinės Valstijos. 
Nuo 1820 iki 1907 metų į 
Jungtines Valstijas atvyko 
25,985,237 ateiviai. Nuo 
1907 metų ateivybė jau 
pradėjo mažėti. Rusi
jos caras Nikalojus II 
sostą užėmė 1894 metais; 
1917 metais buvo žmonių 
nuverstas ir vėliau nužudy
tas.

J. K. Miliui, Los Angeles. 
—Mes to laikraščio savo ar
chyve neturim, todėl negali
me surasti ir to atsišaukimo, 
apie kurį tamsta kalbi. Pa
tartume tamstai parašyti to 
laikraščio redakcijai ir pa
prašyti, kad ji tą straipsnį 
surastų ir tamstai nusiųstų. 
O gal butų da geriau, jei 
tamsta parašytum visai nau
ją atsiliepimą ir prisiųstom 
jį mums?

t
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Katalikų Bažnyčia Leidžia 
Gimdymų Kontrolę

Iki šiol katalikų bažnyčia kurijos užgirtos 
griežčiausiu budu smerkė autorius, “jei Dievas davė 
gimdymų kontrolę. Tikintie- vaikų, duos jiems ir mais- 
siems ji draudė net kelti šį tą.“
klausimą, laikydama tai 
nuodėme.

Bet laikui bėgant, moder-
nizuojasi ir katalikų bažny 
čia ir pati pradeda ne tiktai 
liesti “nuodėminguosius” 
klausimus, bet ir spręsti 
juos.

Šiomis dienomis Lenkijoj 
pasirodė vieno žymaus kata
liko daktaro Aleksandro 
Zaidličo brošiūra šitokia 
antrašte : ‘D-ro Ogino išra
dimas. Gimin u reguliavimo 
klausimo išsprendimas pa
gal katalikų nusistatymą.”

Brošiūra leista dvasiško 
cenzoriaus kunigo Baranau- 
skio ir jo leidimas patvirtin
tas generalinio vikaro ir 
arkivyskupo kurijos kancle
rio kunigo Jedvabskio.

D-ras Ogino, japonų gy
dytojas, pasiūlęs savo ori- 
ginalinę gimdymų kontrolę. 
Dabar Romos katalikų baž
nyčios organai Lietuvoje 
užgyrė jo metodus, kaip ati
tinkančius katalikų mora
lę.

Kokie yra tie japonų gy
dytojo katalikiškieji gimdy
mų kontrolės metodai?

Į tai atsako citatos iš gy
dytojo Zaidličo brošiūros.

“Klausimas, apie kuri čia 
kalbame”, sako d-ras Zaid- 
lič įžangoje, “yra vienas 
opiausiij ir turinčių tokias 
pasėkas, kad tikrai galima 
pasakyti, kad jis liečia mili
joną sielų ir kūnų, kad lie
čia visos tautos ateitį.”

Po ilgu išvedžiojimų ii 
nurodymų į “labiausiai švie 
šių ir patikimų asmenų” 
nuomonę, autorius sako, 
kad šį klausimą nutylėti bu
tų moraliniai baustinu apsi
leidimu. Kristus įsakęs ne 
slėpti šviesos po pasuole.

Prieš pereidamas prie pa 
ties klausimo, autorius ilgai 
aiškina vedybų (moterys
tės) esmę ir tikslą. Veislės 
išlaikymas nesąs vienintelis 
moterystės tikslas. Esą ir ki
tų tikslų: savitarpio pagalba 
ir smagumas ir tai, ką teolo
gija vadina “seditio concu- 
piscentiae” —geidulių pa
tenkinimas, kad tuo budu 
žmonės nuramintų savo jau 
smus.Tokio nuraminimo pa
seka dažniausiai esti kūdi
kis. Iki šiol manyta, kad taip 
ir turi buti.

“Primityviame žmonių 
gyvenime”, rašo autorius 
“gyvenimo menkos higie- 
ncs sąlygos pačios regu
liuoja ‘gamto aikvojimosi" 
ir del didelio vaikų mirtin
gumo išvengiama labai di
delio žmonių padaugėjimo. 
Civilizacijos sąlygomis iš
kilo gyventojų pertekliaus 
klausimas, davęs pradžia 
maltuzinėms ir neomaltuzi- 
nėms teorijoms, arba dirbti
nomis priemenėmis išvengti 
daugvaikystės. Bet katalikų 
bažnyčia tas priemones kuo 
griežčiausiai smerkdavo.

“Tačiau tas smerkimas 
nelietė pačių žmonių skai 
čiaus sumažinimo dėsnių”, 
sako autorius. “Dievas” pri
sako ‘daugintis’ neatsi
žvelgiant į sąlygas. Kas ne
gali vaikų išmaitinti, kad iš 
savo tėvų paveldėjo ydą ir 
gali pagimdyti fiziniai ir 
dvasiniai sergančią kartą, 
tas nėra Dievo karalystės, 
nė Tėvynės labui, nes ji: 
duoda pasauliui kandidatus 
į kalėjimą, arba į ligoninę, 
arba į beprotnamį. Ne žmo
nių kiekis nulemia žmonijos 
ateitį, bet jos kokybė

“Buvo laikomasi dėsnio”, 
kalbą toliau tos arkivyskupo

KELEIVIS. SO. BOSTON

Radikalai Grąžini
mais Neužsiima.

tą ir jokios praktiškos reik
šmės neturinčią deklamaci
ją: "A^es be Vilniaus nenu
rimsim.” Reikia pasakyti
tiesą, kad šitai deklamacijai , . , . . . . MT j
netiki ir patys deklamato- Į’?*'“™ 'T ’• 
riai. Pats Vilnius jiems ir t™l Defense Assoeiationo 
nerupi. Jiems svarbus tiktai ved?» Edu ardą H. Hunterj, 

knygutės Vilniaus vardas, kaipo frau- ?or?d?n>as gaut. .nformact- 
kis žmonėms mulkinti, kad
jie butų paklusnus “tautos 
vadovybei”. Thąt’s all!

Tokia nuomonė autoriaus 
žodžiais yra “geriausiame
atvėjy baustina lengvama- , , . . o „ ...
nybė, stoka atsakomybės dalyką. Sako, Teisų vys- 
jausmo ikuDas naskelbe savo malo-

"Darbininkas” 
savo katalikams

praneša 
labai svar-

No. 2, Sausio 11 d., 1933 m.

nori tai užginčyt, tai jie pa
tys meluoja.

Ginčas gana įdomus ir
Bostono T^ripto” re: * PaSibaigS’ da

Todėl, sako autorius, esąs 
reikalas rasti priemones ly
tiškos meilės pasėkoms iš
vengti.

kūpąs paskelbė savo malo- 
-•— laišką, kuriame aiš- 

kad katalikai

PRIE MANO
LIKTARNES.

Aš ir vėl užsižibinau savo 
liktarnę, nes musų gyveni
me yra daug tamsių dalykų, 
kuriuos būtinai reikia nuš- 
vieti. Štai, “Vienybės” pas
togėj fašistų vuodegos ma
no, kad žmogus gali page
rinti savo ekonominį būvį 
įsikalbėjimu. Jiems nepa
tinka, kad Argentinos lietu
viai pavadino savo pašalpi- 
nę draugiją “Vargdienio” 
vardu. Girdi: “Savigarbos 
sąvokos turį lietuviai vien 
dėl tos negarbingos žymės 
į tą draugiją nestos.”

Vadinasi, fašistų suprati
mu, vargdienio vardas yra 
“negarbinga žymė.” Na. o 
kas gi ištikrųjų yra varg
dienis? Juk tai darbo žmo
gus, kuris pats vargdamas 
maitina dykaduonius.

“Vienybės" fašistukai tu
rėtų kepurę nusiimti prieš 
vargdienį žmogų, nes jeigu 
jis atsisakytų vargti ir juos 
-avo centais maitinti, tai 
jiems tuojaus reikėtų užda
ri savo “Vienvbelka" ir 
stot į bedarbių eiles.

O štai dar viena mandry- 
)ė iš fašistiško abazo. “Vie
nybės” 1-mo numerio ap
žvalgoj pasakyta, kad Lie
tuvoj doram ir protingam 
žmogui gerai gyventi.” Na. 
jeigu taip, tai kodėl “Vieny
bės” galvočiai nevažiuoja į 
Lietuvą? Išeinant iš šito jų 
pareiškimo, logiškas atsaky
mas gali būt tik vienas: va
žiuot į Lietuvą jie bijo dėl 
o, kad tenai gerai gyventi 
gali tiktai dori ir protingi 
žmonės. Durniams tenai 
bloga.

Lietuves fašistų organas, 
L. Aidas”, paskelbė šitok 

katekizmą: “Tautos vado
vybei paklusnumas yra kel- 
odis į prarastą sostinę.” U- 
a, vyrai! Lenkim savo gal 

vas prieš “tautos vadovy
bę”, kitaip sakant, prieš 
Smetoną ir jo žmoną! Ta 
vra “kelrodis” į Vilnių.

Jes, “kelrodis” yra, bei 
jis neparodo kelio. Sukakf 
jau šeši metai, kaip “tautos 
vadovybė” vadovauja, o ke
lio į Vilnių iki šiol da nesu 
ado. Ji tik kartoja nudevė-

nrngą
kiai pasako, 
turi skaityt savo laikraščius.

Tai matote, koks Dievas 
mielaširdingas! Davė kata
likams vyskupus, kurie pa 
sako jiems ką jie turi dary 
ti. O jeigu tokių išmintingų 
vyskupų nebūtų, tai katali
kai ir nesusiprastų, kad rei
kia savo laikraščius skaityt 
Gerai, kad yra vyskupų. Ki
taip špitolninkai nežinotų 
net kad reikia nosį nusišluo- 
styt.

Už lftOOftOO Metų
New Y orkas Bus 

Po Vandeniu.
Bostonas taipgi skęsta 

j jūres.
šiomis dienomis Atlantic 

Cityje buvo Amerikos mok
slininkų suvažiavimas, kur 
buvo kalbama ir diskusuo- 
iama įvairiais mokslo klau
simais.

Tarp kita ko, prof. Wil- 
’iam Fitch Cheney iš Con- 
neetieut Agricultural kole- 
erijes padarė įdomų praneši
mą apie tai, kaip nekurie 
Amerikos miestai nepaste
bimai skęsta į jūres.

Jeigu paimti visą Atlan
to pajūrį, sako prof. Che
ney. tai abudu jo galai kįla 
aukštyn, o pats vidurys lei
džiasi žemyn.. Pavyzdžiui, 
toj vietoj, kur stovi Bosto
nas. per 100 metų sausžemis 
nusileidžia ll1/* colių že 
myn.

New Yorkas per 100 me
ni nusileidžia Į jūres 5 eo
lus ir, jeigu tas puolimas 
nesustos, tai už 1.000,000 
metų visas New Yorkas bū
nąs jau pc vandeniu.

Tuo tarpu Portlando mie- 
-tas Maine’o valstijoj per 
100 metų pakįla 7 colius.

Charlestonas, South Ca 
'•olinos valstijoj, per 100 
metu pakįla net 15 colių.

Philadelphia nusileidžia 
3Į ■> colių per viena šimtme- 
Į, Baltimore 5 colius, o At- 

’antic City 613 colių.
Įdėmus dalykas, sako 

prof. Cheney, kad tas kili
mas ir puolimas nėra pasto

lis ir dažnai keičiasi. Pa
vyzdžiui, Bostonas, kuris 
labar eina žemyn, tarp
’847 ir 1876 metų kilo auk 
?tyn.

Jis yra linkęs manyti, 
kad su tuo reiškiniu turi ką 
nore bendra žemės drebėji 
mai.

Iš Kalno Spėja Orą.

Herbert Janvrin Browne mėgsta iš kalno spėti orą. Jau dabar 
jis pranašauja, kad 4 kovo per prezidento inauguraciją snigs 
sniegas.

jų, kaip radikalai daro save 
/etniškus planus ir kuriam 
patriotui jie dabar ruošiasi 
pragaro mašiną pastatyt.

“Industrial Defense As- 
sociation“ yra detektivų, ki 
aip sakant, šnipų organiza 
rija, kuri už pinigus saugo- 
ia kapitalistų organicijas ii 
įsmepis nuo visokių “pavo
jų.” Taigi jos vedėjas turė- 
ų gerai radikalų planus ži
noti. Ir štai ką jis tam re
porteriui pasakė:

“Faktas yra toks, kad ra 
likalai šitokiais darbais vi 
sai neužsiima. Ir jų visai ne- 
iaug čia .yra. Vienas anar 
diistų būrelis yra Chelsea 
mtras East Somervillėj. Ai 
loblistų yr likę tik keli ii 
iie dabar nieko neveikia. 
Komunistai turi keliatą ne
skaitlingų organizacijų pie
tiniame Bostone gale. Save 
entrą jie dabar perkėlė nuo 

Harrison avenue ant kampo 
3roadway h Washington 
breeto. Bet aš noriu pabrėž- 
i, jei tai nuramins tokius 
Ižentelmąnus kaip Philip R. 
Stockton ir kiti, kurie sako 
n gavę nuo komunistų grą 
sinimų, kad šitie radikala; 
okiais dalykais neužsiima 
Tiesa, jie daro slaptus pasi- 
arimus, jie mėgsta kuretyti 
darbininkus prie riaušių ii 
ukilimų, bet jie neplanuoj? 
įsmeninių žudymų ar už
puolimų. Jie agituoja tik 
irieš esamą tvarką, prieš 
istemą. Ištikrųjų komunis- 
ai net bijosi, kad kas nepa 
rištų kokiam aukštam asme- 
įiui bombos, nes jie žino, 
tad bėda užtai bus suvers- 
a ant jų. Susprogdinimas 
eisėjo Thayer’io namų, ma- 
po manymu, buvo atskirc 
įsmens darbas, o ne komu- 
listų ar anarchistų sąmoks- 
o padaras.”

Sveikatos Skyrius
šį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

VAIKŲ DANTŲ HIGIENA.

Rašo Dr. G. I. Možis.

Trockio Paskaita 
Kopenhagoj.

Kazioniem* komunistams 
nepavyko nušvilpti “išda

viką. Tėvai nori, kad jų vaikai butų
Atvykęs Kopenhagon sveiki ir protingi. Motina vi- 

Trockis dėjo visų pastangų, Suomet yra pasirengus nukentėt 
kad nieks nesužinotų, kur <jėi savo vaikų gerovės, ypač 
iis apsigyveno. Jis kasdien <3el jaunų, mažų vaikučių, kurių 
keitė savo butus. ateitis priklauso nuo motinos.

Matyti, kad Kopenhagoje Doros motinos prisirišimas prie 
Trockis turi daug draugų ir kūdikių yra neapsakomas; ypa- 
;am apsaugoti buvo sudary- tingai, kuomet vaikučiai serga, 
tas visas aparatas. Didelę Kad galėtų, motina ant savęs 
♦pagalbą Trockiui suteikė paimtų tą ligą. Bet visgi reikė- 
Danijos socialdemokratai, tu pripažinti ir faktą tą, kad 
Stalino valdžia dabar skel- didžiuma vaikų serga pasidėko- 
’pia, kad Trockis esąs susita- jant motinos nežinojimui, arba 
•ęs su Europos socialdenwk- blogiems papročiams.
*atais. . . . Maža yra auklėtojų, kurie ži-

Trockio paskaitai buvo no keitimasis randasi vai 
šnuomuota didžiausioji Ko- burnoje nuo šešių mėnesių 
penhagos salė Sporto . ru- įki trylikos, ar keturiolikos, 
muose, kurioje gali sutilpti metų. Tai yra laikotarpis, kuo- 
tpie 6000 žmonių. . met vaiko dantys klasifikuojąs:

Bilietai į paskaita buvo dygsta, krinta ir neapsakomas 
duodami vardiniai. Be kelių buna iinkimas prįe gedimo 
socialdemokratų rekomen-

Lenkų-Sovietų Gin
čas Dėl Kauno Kon

ferencijos.
“Keleivy” buvo jau rašy

ta, kad gruodžio pradžioje 
Kaune susirinko tarptautinė 
Telžkelių konferencija, ku
rioj dalyvavo Sovietai, Ki
mia. Japonija ir kitos vals
tybės.

Dabar dėl tos konferenci 
jos kilo tarp Lenki jos ir Ru
sijos ginčas. Mat, lenkai 
taip pat norėjo toj konfe
rencijoj dalyvauti ir reikal 
vo, kad Lietuva įsileistų jų 
Atstovus Kaunan. Šitą reika- 
’avimą jie motivavo tuo 
kad Rusijos susisiekimo ko 
misariatas. kuris buvo šito? 
konferencijos sumanytoju ii 
išsiuntinėjo kitoms valsty
bėms pakvietimus, pakvietė 
taip pat ir Lenkus konferen
cijoj dalyvauti

Šis lenkų reikalavimas 
Lietuvai buvo visai nelauk 
tas, nes apie lenkų pakvieti
mą į šita konferenciją Kau 
has visai nebuvo pirma gir
dėjęs. Taigi Lietuvos val
džia pasijuto keblioj pade 
ty. Reikėjo išrišti labai o 
pus klausimas: įsileisti len 
kus Kaunan, ar ne?

Nežinodamas ką daryti 
Kaunas tylėjo. Bet štai, su 
sirenka konferencija, ir So 
vietų gelžkelių atstovas pra
neša, kad Sovietų susisieki 
mo komisariatas, šaukda
mas šitą konferenciją, lenkų 
visai nekvietęs, dėl to jie či? 
ir nedalyvauja.

Šitas Sovietų atstovo pa 
reiškimas pastatė lenkus 
melagių vieton. Bet lenkai 
pakėlė prieš tai protestą. Jie 
sakosi pakvietimą tikrai ga-

Pasiklauskim savęs, kiek mo
tinų žino, kuomet vaiko dantys 
dygsta ir kuomet jie turi kris
ti? Aš manau, nepadarysime 
klaidos sakydami, kad viena iš 
tūkstančio. Daugumas jų mano, 
kad joms nėra reikalo žinoti, 
nes kuomet laikas ateina, patys 
dantys iškrinta ir dygsta be 
dantų gydytojo pagelbos. Tu
rėdama tai mintyje motina ap
silenkia su teisybe ir skriau 
džia kūdikį. Tą ji gali sužinoti 
nuo savo šeimynos dantų gydy
tojo, kuris visuomet yra pasi
rengęs patarnaut tokiame rei
kale be atlyginimo.

Vaikui esant penkių arba še
šių metų pirmieji dantys prade
da kristi. Norint, kad vaikas 
turėtų normališkus dantis, rei 
kia dažnai juos apžiūrėti, iš
traukti, kuriems laikas pulti, 
kurie turi pasilikti, pataisyti. 
Dantų ištraukimas per anksti ir 
laikymas jų per ilgai daro įvai
rius blogumus. Dažnai sekan
čius: kreivi Į vidurį. į lauką, i 
šalį, per daug krūvoje, per daug 
reti; dažnai pasietaiko, kad žan- 
dakauliai neišsivysto pilnai, tas 

oji policija; artimiausiose Pa(lar0 kreivą žandą ir sngadi
-atvėsę judėjimas buvo su- "a valkui žaizdą, 
aikytas. Dantų gydytojas kartais gau-

Nieks nepastebėjo kaip na klausimą, kam vaiko dantys 
Trockis atvvko į Sporto ru- prižiūrėti arba taisyti, nes jo 
mus. Sako/ kad jis vyko dantys kris anksčiau ar vėliau, 
persirėdęs karininku ir to- Tiesa, kris, bet kol ateis laikas 
’ėl minia negalėjusi jo pa- kristi, tai reikia prižiūrėti ne- 

blogiau, kaip ir užaugusio dan- 
Salė buvo perpildyta, čia tis- Nes supuvęs dantis ne tik 

buvo įvairiausių Šalių korės- kenkia kitam dančiui, bet ir 
oondentai, ir'kino firmų o- bendrai sveikatai. Paimkim pa- 
-peratoriai. " vyzdį, kurį beveik kiekvienas

Pagaliau pasirodė ir Tro- esame patyrę iš supuvusio vai
dus, dešimties saugotojų Iv- siaus. Kuomet supuvęs vaisius 
dimas. Trockis kalbėjo vo- prisiglaudžia prie sveikojo, jis 
kiškai apie Rusijos revoliu- duoda progos bakterijoms prisi
bijos reikšmę. Jo paskaita kabinti, o kuomet jos prisikabi- 
buvo grynai istoriško pobu- pasidaro nešvarumai, tuo- 
ižio. Čia Trockis vėl paro- met vaisius pradeda puti. Tas 
lė, kad jis yra žodžio me- P3*8 ’r su dantimi. Kuomet ša- 
nininkas. Susirinkę atsidėję lyj’e supuvęs, nuo to bakterijos 
klausėsi buv. Rusijos dikta- kabinas prie sveikojo. Prie to 
toriaus pranešimo. Daug dar ir maistas pasilikęs burnoje
kartu jo pranešimas buvo yra 2era vieta bakterijų augi- 
pertraukiamas triukšmin- mai-
gaiš plojimais. Gamta suteikė mums aprube-

Paskaitai pasibaigus sa- žiuotą laiką ir skaičių dantų, 
įėję pasigirdo internaciona- kaip mažam, taip ir užaugu- 
las, kurį dainavo ir pats šiam. Vaikas iš viso turi dvide-
Trockis stovėdamas tribu- šimts dantų: dešimts apačioje ir

laeijos negalima buvo gauti 
bilietų. Buvo viskas padary
ta, kad neįvyktų staliniečių 
komunistų demonstracijų 
irieš Trockį.

Staliniečiai komunistai 
nobilizavo visas savo jėgas 
ovai su “išdaviku Troc- 
iu”. Visos tvoros buvo iš- 

nargintos Šukiais: “Šalin 
šdavikas Trockis!” “Tegv- 
ruoja Sovietų Sąjunga!” 
Komunistai norėdami pa
tekti į Trockio paskaitą ir 
padalyti obstrukciją, patys 
>adirbo bilietus. Bet Troc- 
io aparatas veikė gerai. 

°askutini momentą jau iš- 
luotieji bilietai buvo pakei
kti kitais ir komunistams su 
□adirbtais bilietais nepavy
to patekti į salę. Salėje ir 
įž salės sienų tvarkai sau- 
roti buvo sumobilizuotos 
Hdelės danų apsaugos po- 
icijos jėgos. Bet pačiuose 
Sporto rūmuose tvarkos da
bojo socialdemokratai ir jų 
‘geležinio fronto” nariai. 
Aplink sporto ramus špale- 
iais stovėjo pėsčioji ir rai

noje.
Komunistams ir po pa

skaitos nepavyko nušvilpti 
“išdaviką”. “L. Ž.”

dešimts viršuje. Suaugusio, 
normališkai, turi buti viršuje 
šešiolika, ir apačioje šešiolika; 
viso trisdešimts du. Gamta yra 
taip sutaisius tuos brangius per
linius organus, kad kiekvienas 
galėtų atlikti savo užduotį pri 
derančiai, laiku ir stovėti bur-

ŠE TAU IR KAUNO 
ŪKIS.

Dabartiniu metu miestai 
3Udaro biudžetus 1933 me- no-ie tam tikrą laiką, 
tams. Kauno miesto taryba Linksma matyti bėgiojant šva- 
Kaunui, kurs turi 120,000 rų vaikutį: švarus drabužėlis, 
gyventojų, priėmė biuždeta plaukai sušukuoti, rankos šva- 
7,265,511 litų didumo, gi rios, panagės taip pat nemėly 
Klaipėdos miesto savival- nuoja. Jau ne vien tuo vaiku 
dybė, kur gyventojų tik čiu gėrėjamės, bet mąstome. 
43,000, priėmė biudžetą 9,- kad tas sūnelis turi gerą moti 

vę, ir jeigu Sovietai dabar 199,300 lity. Bet biskį pajuokinęa, štai,

-r • n lAhir -Mffr f. i o i rt r i iatfii itfi

apsivyli, nes pamatai pažaliavu
sius, parūdijusius ir sukirmyju- 
sius dantis. Suprantama, ma
mai rupi vaiko sveikata; ji tik 
bijosi, kad kaiminkos neapkal
bėtų, jog vaiką nesvariai užlai
ko, gi dantų niekas nemato, tai 
kam čia jų žiūrėti, nes ir kai
minkos nepastebės to, kas bur
noje paslėpta. Kaiminka nesa
kys, kad tos ir tos draugės vai
ko dantys sukirmvję. nes ir ji 
nieko apie tai nežino.

Praradimas vaikų dantų pirm 
laiko, padaro visokių nenorma
lumų. Antriems dantims dyg
stant. išdygsta nenormališkai. 
tuomet viršutiniai su apatiniais 
neužsidaro normališkai ir papra
stai tas padaro nenormališką 
gomurį. Dėl tos priežasties vai
kas pradeda per burną kvėpuo
ti, o kvėpavimas per bumą yra 
labai pavojingas, nes kuomet 
per nosį kvėpuojama, visos bak
terijos yra iškošiamos per tam 
tikrą gamtos paruoštą sieteli, 
kurio burnoje nėra. Dantims ne
užsidarant normališkai, vaikas 
negali gerai sukramtyt maisto 
ir tas apsunkina pilvą. Maistas 
ten nėra gerai suvirškinamas ir 
tas atkartotinai daro kietus vi
durius. Turėdamas kietus vidu
rius, žmogus gauna Įvairių ne
švarumų į kūną.

Kuomet dantys yra sudygę 
labai krūvoje, arba išsikraipę, 
tai labai sunku juos užlaikyti 
švariai, o nešvarumą bakterijos 
myli. Augdamos bakterijos tei
kia skausmo ne vien dantims ir 
smegenims, bet priruošia dina 
dėl sekančių ligų: širdies, reu
matizmo. appendicitis. pilvo su
irimo ir kitų. Tos ligss paeina 
nuo nuodingų pūlių, kurie plau
kia iš blogų išpuvusiu dantų.

Kuomet vaikui išdygsta pir
mas kelminis, arba gerokštinis, 
dantis, visuomet tėvai paskaito, 
kad tas dantis yra pieninis, arba 
vaiko dantis. Tai stambiausia 
klaida, štai, būdas kaip jos su
rasti kada nepieniniai dantys, 
apačioje, arba viršuje: skaityk 
nuo vidurio priešakinio danties 
toliau į burną: jei bus eilėj tik 
penki dantys, bus pieniniai, o 
jei šeši, šeštas jau nuolatinis 
dantis arba augusio dantis. An
trieji. arba užaugusio, dantys y- 
ra gamtos taikomi, kad jie tar
nautų žmogui visą gyvenimą ir 
tie dantys gali tarnauti visą gy
venimą gerai juos prižiūrint.

Pirmieji kelminiai dantys dy
gsta tarpe penkių ir šešių me
tų vaiko amžiaus. Amerikoje, 
paprastai, žmonės vadina juos 
“Six year molar teeth'”. Tų dan
tų yra išviso keturi: du viršuje 
ir du apačioj; jie yra patys pa
skutiniai eilėje ir viršutinis vi
suomet su apatiniu susiduria. 
Tie keturi kelminiai dantys yra 
normališkai išaugę, jie yra pa- 
gelbininkai dėl kitų dygstančių 
dantų; kuomet jie yra normalė
je vietoje, jie gelbsti subudavo- 
ti normalę veido anatomiją, ar
ba normalę išvaizdą. Praradus 
tuos dantis, paprastai veidą su
gadina taip. kad ir sutaisyti ne
galima.

Taigi, tėvai, neduokit vai
kams puvėsių burnoje laikyti. 
Nelaukit kol vaikas pradės sku
stis, kad dantį skauda ir nebega
li naktį miegoti. Apžiurėkit lai
kas nuo laiko vaiko dantis ir su
radę kiaurą dantį, tuojau veskit 
pas daktarą ir tuoj vaiką apsau- 
gosit nuo dantų skaudėjimo’.

NUBAUDĖ “MUSŲ BAL
SO” REDAKTORIŲ.

Telšių savaitraščio “Musų 
Balsas” redaktorių p. Skrip- 
kauską Telšių Taikos teisė
jas nubaudė dviem parom 
arešto už skleidimą neteisin
gų žinių apie prisiekusį ad
vokato padėjėją Al. Tor- 
nau.
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Įvairenybes
Pasportas Sovietų 
Rusijoj Kaštuoja

$566.50

Japonų Karas Su So
vietais Neišvengia

mas?
Amerikos spaudoje pasi- šiomis dienomis Japoni- 

rodė anądien žinių, kad So- i°s karo ministerija paskel- 
vietų Rusijoj Įvedami pas- bė. kad esą nutarta pertvar- 
portai, taiD kaio buvo nrie kyti visą imperijos karinę 
caro valdžios. Kad persitik- organizaciją. Nuo šiol pa-i 
rinus. kiek šita žinia teisin- čioi Japonijoj kariumenėj 
ra. buvo kreiptasi i oficialų busianti mažinama, o Man-' 
Sovietų biurą turistams, ku- džurijoj. rusų pasieny, gin-' 
ris randasi Bostone, ir pap- kluotos japonų jėgos bus 
rašyta tikslių informacijų, didinamos. j
Biuro vedėjas Rubin paaiš- Be to, karo ministerijos 
kino. kad pasportai tikrai planas reikalauja visuotinos 
įvesti, ir pridūrė, kad jie ski- ginklų ir kitos karo medžia- 
riasi i dvi kategorijas, nes gos modernizacijos ir sku- 
Rusiioj, mat, yra dvi žmo- baus karininkų ir kareivių

KELEIVIS, SO. BOSTON

Kanados Tirpyklos Nuodija Amerikos Farmas.

šitame paveikslėly parodytos milžiniškos metalų tirpyklos Kanadoje, Britų Kolumbijos 
provincijoj, netoli Jungtinių Valstijų sienos. Paveikslėlio kampe parodytas senatorius Dili iš 
Washingtono valstijos, kuris sako, kad šitos tirpyklos, skleisdamos iš savo kaminų didžiausius 
debesius sierinių durnų, nuodija amerikiečių farmas šiapus sienos, Kolumbijos upes klony. 
Nuodingi durnai iš metalo tirpyklų kenkia netikt javams, bet ir medžiams.

ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTE 
OBELIUOSE.

Amerikos demokratai ta
riasi šaukti nepaprastą Kon-

Dėl perplėšto maišo užmušė S1*680 ateinantį pava-
rinkoj žmogų. sarį, kaip republikonų vai-

«, .. x , ... džia pasitrauks.
Obelių turguje 1 gruodžio į 

buvo papildyta žiauri žmog
žudystė. Jos istorija tokia.
Iš Stačiūnų kaimo atvažiavo Pljtešl>u ,,
turgun ūkininkas Jonas Juozą Banius; jie paeina iš Kuršėnų
Skvarnevičius ir pastatė sa- ”“***?’ Siaubų apskr. Amerikon 

r A atvažiavo pnes karę ir vėliausiu lai-
VO Vežimą Vidury rinkOS.Sa- ku gyveno Pittsburgh, Pa Prašau 
lia jo sustojo Kostantas ^s‘šauk.ti kas žino kur jie ran-
Deksnis, 68 metų ūkininkas dėkingas. <2>

KAZIMIERAS MAŽULIS 
107 W. Third St. So. Boston, Mass.

PAJIEŠKOJIMAI.

iš švilpiškių kaimo.
Abiejų vežimų šeiminin

kams pasitraukus, Deksnio 
arklys perplėšė Skvarnevi- 

• čiaus avižų maišą. Užtai

Pajieškau brolio Ambraziejaus Tu- 
moso, 1926 m jis gyveno Nanticoke, 
Pa., rodos ant M ari. e t Streeto. Aš 
pamečiau jo adresą ir negaliu su juo

__  , , ... . susirašyt. Mielas brolau, prašau at-
; bkvamevicius begalo JSirdO. sišaukti. arba kurie žinot kur jis gy- 

Nieko nelaukdamas grie- vena’ malonėkit pranešti jo adresą.

niu klabės —pPnateisiai ir 
beteisiai. Pilnateisiais va
dinasi tie, kurie dirba, o be- 
teisiais, kurie nedirba. Už- joviškais inklais j 
siemo Dasnortas beteisiams įrmija Ma’džurijoj. Jji bl£
kaštuoja $066 oO, o mlnatei- a u inta „aujausiais oriai ' 
siams—$283.25. sako “In- T. »___

lavinimo tuos naujoviškus 
ginklus vartoti.

Ypač bus stiprinama nau-

;bė baslį ir trimis smūgiais 
i galvą užmušė Deksnį. Va
landai praslinkus Deksnis 
pasimirė.

Žiaurus žmogžudys suim
tas.

turisto” manadžeris. Be to, 
kas nori išvažiuoti iš Sovie
tų Į užsieni ir imasi užsienio 
pasportą, tas kartu su pas- 
portu turi užmokėti val
džiai ir už visą kelionę.

viais. tankais, pagerinta ko
munikacija ir motorais ve
žama sunkiąją artilerija.

Jau šiandien Japonijos 
kareivių Mandžurijoj yra 
64,000, o toliaus šita armija

Žvejybos Pramonei Vištų Auginimas Be 
Gręsia Bankrutas. Formų.
Krizis palietė net ir žve- i šiomis dienomis Bostone 

jybos pramonę. Iš vienos į atsidarė paukštininkystės 
nusės žemos žuvies kainos, paroda Mechanics Buildin-

KAUNE NUSIŠOVĖ 
NARUTAVIČIUS.

šiomis dienomis Kaune v?'^u?

SKANDALAS SU ELGE
TYNU.

Joniškėlis. Vietos elgety
no išlaikymui turi duoti ja
vais ir mokėti pinigais visi

nusižudė dvarininkas Sta
nislovas Narutavičius, susi- 

i laukes jau 80 metų amž.

rint Į tai. kokios jie butų ti
kybos ar ir be tikybos —lai
svamaniai. Bet į tąjį elgety-

Kain už pasportą, taip ir busianti da daugiau padi 
už kelionę turi būt mokama dinta. Politikai spėja, kad 
ne Sovietų pinigais, bet sve- tai yra pasiruosimas karui 
tima valiuta, daugiausia pa- su Sovietų Rusija, 
geidaujama Amerikos do- “TZ 777 .lerių. * Kodėl Olandijoj

a n r i n ’ Dreba Žemė? Ar Gali Vaikas De- .. . .. .
<• rr rrr- o Šitas klausimas nesiduoda 

Jfortuotl SaVO Tevtį? mokslininkams išaiškinti.
Šito klausima turėjo snrę-’ Nelabai senai Vokietijos 

sti šiomis dienomis New ir Olandijos pasieny įvyko

o iš kitos aukšti valdžios ge, kur galima pastebėti Sakoma, kd prie to jj prive- k
mokesčiai ant laivų ir bran- daug naujų dalykų. Naujau- dę Lietuvos nesutikimai su E
gus laivų apdraudimas nuo sis ir įdomiausis dalykas, tai Lenkija. Kokiu budu tie tw,komas valsčiau, savi- 
nelaimių baigia smaugti vi- vištų auginimas be farmos. nesutikimai galėjo jį veikti, 
sus žvejus. Jeigu valdžia Nelabai senai da buvo dide- - •

IVAN TUMOSA (3)
Dept. Trento y Tres, A gene i ja 20

Rep. Uruguay *

APSIVEDIMAI-
Pajieškau gyvenimui draugės, ku

ri turėtų kokį nors biznį arba mylė
tų eit į biznį. Aš esu prielankus prie 
biznio, vidurinio amžiaus vyras, gra
žiai atrodau, nerūkai ir apsisaugojo 
nuo svaiginančių gėrimų.' Protingai 
draugei bučiau naudingas draugas. 
Arčiau susipažinsime per laišką. (2)

MR J. B. S.
377 Joseph Avė., Rochester, N. Y.

VIŠTŲ FARMA — 5 AKERIAI 
ŽEMĖS, 50 vištų, šienas, bulvės, vai
siai ir t.t. Geras cimentuotas kelias, 
Į mokyklą nuveža; 8 ruimų stuba, 
elektriką, maudynė, furnisas, visi į- 
taisvmai. Parsiduoda už $2400. Geras 
pirkinys. (2)

EVA STRAUS,
R. D. 3, Sherburae, N Y.

GRAŽI VIETA ANT RENDOS 
arba GALIMA PIRKTI.

Taipgi norėčiau išmainyt ant stabas

neduos greitai jokios pagal- lė naujiena, kada mašino- 
bos, tai Massachusetts pa- mis. be vištų pradėta perinti 
kraščio žvejai neišlaikysią viščiukai. Dabar gi jau ir 
ilgiau kaip ateinantis pava- farma nereikalinga viščiu- 
«aris. Jie negali dabar už- kams auginti. Viščiukai po 
dirbti nei $5 i sąvaitę, o žeme visai nevaikščioja. Jie 
dažnai reikia dar ir pridėt, suleisti į dideles narves 
kad apmokėjus taksas ir ap- (klėtkas), kurios padarytos 
draudimą. Uždirbti šį-tą iš vielų audinio ir susideda 
Mndien galį tik tie laivai, iš daugelio augštų, vienas

mes nežinome. Žinoma tik
valdybės, bet iš tikrųjų, jį
tvarko klebonas, kuris neką-

v . _ _ _ v a aa visais rauiais įtaisymais, i ra Z mm-
talikas laiko “bolševikais

visais naujais įtaisymais. Yra 2 ak
rai žemės, gražus sodas, naujos vii-.• i i i • • i i* idimcio uviovvmaio • rai Zcuic», gražus souas, naujus vi»-

Tai biaurus skandalas, nes «»>;«»•
ra buvęs išrinktas Lenkijos Joniškėlio valsdiu, «£2»,TL
prezidentu, tačiau Lenkijos protestant)J net kai-’•’»»!?, <->

mai (pav., švobiškio baž
nytkaimis ir kiti), kurie taip „ - D* • T •
pat turi išlaik.G elgetyną,' trauk KlClCKIO 
bet jų tikybos žmonės nepri
imami į elgetyną.

patriotai ji nušovė.
Dabar nusišovusi? S. Na

rutavičius gyveno Telšiuose, 
kur jis užsiimdavo advoka
tūra.

MRS. A. VALANCHUS 
303 Cantan Street,

Haveno toismas. Italas var- netikėtas žemės drebėjimas.________ _____ ,
du Luca Galio, šios šalies pi- ^pač jis buvo ryškus Bra-.kurįe rizikuoja ir leidžiasi ant kito, kaip gyvenamieji 
............................. ,--------  ,. ................................... Bet žmoniųlietis, užsimanė deoortuoti bante ir Pareinėj. Kaikurie 
seną savo tėvą Italijon. Se- požeminiai smūgiai buvo 
nis nėra šios šalies pilietis ir tiek stiprus, kad žmonės iš 
kreipėsi i teismą prašyda- lovų iškrito ir dauguma iš
mos užtarimo. Jis nurodė, j bėgiojo į laukus gelbėtis, 
kad jis buvo pageidaujamas Antra drebėjimų banga 
sunaus namuose nakol ture- pasikartOjo po 8 dienų, 
jo darba ir narnešdavo pini- ■
gu: bet keliatas mėnesiu at-‘ Mokslininkai dar neturi 
gal jis darbo netekes ir da- vienodos nuomonės del to- 
bar sūnūs noris ji deportuo- kio drebėjimo priežasčių, 
tj, į Viena yra tokia:

Gi sūnūs teisinosi, kad Nesenai holandai nusau- 
jo tėvas girtuokliauja, kelia sįno Zuider ežerą. Toje Ge
namuose triukšmą, daro toje jje įtaisė derlingus lau- 
jam sarmata, todėl us norįs kus įr padarė gražias kolo- 
išsiusti jį atgal Italijon. nijas. Dabar aiškinama, kad

Teismas nusprendė, kad drebėjimai kįla del to, kad 
sūnūs gali tėvą deportuoti, tas plotas, kurį pirma spau- 
fcet turi apmokėti jo kelionę, dė didelės vandens masės, 

——7-----— dabar paliko, taip sakant,
JUODAŠIMČIAI LENDA be spaudos, ir nori prisitai- 

SOVIETŲ RUSIJON. kinti balansui
Iš Rygos pranešama, kad kita teorija vra peši-

Latvijos pasienio sargybi- mistiškesnž blrtįnt kad jau 
mai paskutinėmis dienomis
ties Sovietų Rusijos siena

iuron be aodraudimo. Bet žmonių namai dideliuose 
ieigu toki laivą ištinka ne- miestuose. Tose narvėse ne- 
aimė, tai ant syk viskas žu- tiktai sienos padarytos iš 

va. “ Gėlų, bef ir grindys.
' Po vielomis pakištos len
tos, ant kurių sukrinta išma-ŪKININKAI EINA PAS

KUNIGUS IR VALDININ
KUS BERNAUTI.

Antalieptės apylinkėj pa-

suėmė keliolika asmenų, ku
rie mėgino su monarchisti- 
nėmis proklamacijomis ne
legaliai pereiti sieną Į So
vietų Rusiją.

nuo daugybės šimtmečių 
Šiaurės jura veržiasi į Euro
pos kontinentą, jau priešis
toriniais laikais yra užlieju
si didelius pakraščio plotus, 
ką liudija daugybė salikių 
per kelioliką kilometrų at-

vruriirTiiA pidicciamti stu nuo kontinento, ir kad 
I iv-rtA/Ac Pradedama pastebėti žemu
LIETUVOS MIŠKUS. tinio f>eino. slėnio smuki 
Vokietijos rinka nepa- mas.

prastu gyvumu reikalauja Tas smukimas tęsiasi nuo 
celiuliozai žaliavos — po- amžių, bet ypatingai pašte 

piermalkių. Popiermalkių betas 1755, 1873, 1877 ir 
vokiečiai iš Lietuvos esą 1928 metais. Tuos smuki- 
pirktų milijonais metrų, jei mUs kiekvienu kartu lydėjo 
tik jų butų.

Kadangi Lietuvos iždas 
jaučia sunkumų, tai esą ma
noma ant miškų, progai pa
sitaikius, atsigriebti —daug

BROOKLYN. N. Y 
ekstra: geras pirkinys:
Parsiudoda 5 ru:mų fornišius. Ga

lima jraut auskiDerio t namą apžiūrė
jimo) darbas. Moka $80 į mėnesį, 
ruimai, grazas. šviesa—dykai. Geram 
žmogui lahai geras darūs. Aš išva
žiuoju Lietuvon (2)

MRS. FRANCIS SMITH
77 Division Avė.. Brooklyn. N. Y.

tos; tas lentas galima vi
sur met ištraukti ir nuvaly
ti.

Tokiam vištininke nėra 
skirtinėmis dienomis 27 ūki- Gštoms laktų tupėt, nėra 
ninkai neteko savo ūkių. smėlio ar žvyro kapstytis ir 
Tautiška valdžia pardavė ->ėra lizdų kiaušiniams de
juos už nesumokėtus mokė- ti. Užaugusios vištos lesi- 
scius. Tuos ukius už pusdyki narnos minkšta koše ir van- 
supirko kunigai ir “tautiški” deniui. Kietų grudų visai ne- 
valdininkai. Buvusieji ūki- duodama. Ir sakoma, kad 
ninkai dabar nuėjo pas nau- vištos greičiau auga, pigiau 
ius “ponus” bernais tarnau- atsieina, o dėti nei kiek ne- 
ti. Jų šeimynos neturi iš ko prasčiau deda, kaip palai- 
gyventi. Šitokio vargo Lie- dos po farmą vaikščioda- 
tuvos valstiečiai nematė nei mos.
prie maskolių. ' Kadangi šitoks vištų lai-

---------------- kymas reikalauja tam tikro"
TAS BALSAS I DANGŲ kompanijos, ku-'

NEINA. nos Kanuna ir parduoda vi-
m • v i * -• šoki pašarą, pradėjo jau tai- 
Telsiai. Kalno gatvėj gy- kytįs prie naujo reikalaG- 

vena viena davatka, kūną mo jr parūpiną visai tinka
vę* kasdien kažkokiais tik- mo tam dkgluI legalo ,
slais aplanko klebonėlis. • -____ :____
Pasakoja, kad kai davatka . Leipalingis. Kai šioj apy- 
eina pro ligonių kasą, kurioj linkėj ėmė plačiau pasklvs- 
dirba keli pažangesni žmo- ti “Socialdemokratas”, tai 
nės, tai kiekvieną kartą su- klebonas, matyt, drūčiai su
kalba poterius, kad nors Ge- sirupino, kad jis neišvestų 
ną iš tų bedievių—“bolšeG- kokios davatkos ar tretinin
kų” areštuotų. kės “iš gero kelio” ir ėmė

Deja, tas balsas į dangų per pamokslus plūsti “So- 
neina. cialdemokratą.”

žemės drebėjimai
Bet kol kas teks palaukti 

kuri šių dGejų teorijų yra 
tikresnė: ar Zuider įlankos

ŠTAI LAIKRAŠČIAI VISIEMS

pagaminti ir parduoti po- prisitaikymas naujoms są-
piermalkių. ar šiaures Juros ver‘

Numatomam miško kir- zimQsls-___________ __
timo sezonui pradėti ir eks
ploatuoti žemės ūkio minis
terija jau buvo sušaukus mi
škų urėdų suvažiaGmą.

Suvažiavime urėdai buvo 
painformuoti apie miško 
medžiagos rinkas, o urėdai 
suteikė žinių ir pareiškė 
nuomonių del miško eksplo
atacijos galimumų. Nutarta 
pagaminti 300,000 erdmet- 
rių.

Geriausias nuo Reumatiškų 
Skausmų, sako Bnffalo Ponia

"J’etų metus mane kankino reuma- 
tizmaa. Pagaliau aš išgirdau apie 
Pain-Expcllcn ir nusipirkao jo bon- 
fcą. Pirmas išsitepimas juomi mo
mentaliai suteikė paiengGtfimą. Tš- 
nAudoins jo vieną bonką galėjau at
likti visą savo kasdieninį darbą be 
jokios pagelbos. Dabar iau neturiu 
jokių gėlimų mvo sąnariuose.”

J- G.
Bnffalo. X. Y.

PAIN-EXPELLER

Vienintelis bešališkas infnraiaciaia
“DIENOS NAUJIENOS“

Metams 36 litai; pašei metų 18 lt.; menes. 3 litai.
Turtingiassiss savaitraitM 

“DIENA"
Metams 8 litai, su 12 knygų priedo 12 litų.

Gausi r gai paveiksluotas žurnalas (viename numery telpa virš 
100 vaizdų).

“NAUJAS ŽODIS”
Metams 12 litų, pusei metų 6 litai.
“Naujas žodis” duoda 12 knygų žymiausių kurinių — priedo. 

Priedų tarpe yra Levo Tobtajaos romanas “Karas ir Tarka“ (8 
tomai). Kitų priedų sąrašų rasit “N. žody”. “Naujas žodis” su 
priedais metams 24 litai.

Vienintelis jaokų žurnalas 
“VAPSVA”.

Gelia ir į kairę ir dešinę. “Vapsva” metams 12 litų “Vapsvos" 
priedas kalendorius.

Užsisakykit tuojaus. Adresas:
AKC B—VĖ 2ODIS

Laisvės Alėja. 70 Nr. Kaunas. Lithuania.
Kurie norit su šiais laikraščiais susipažinti—atsiųskit savo adresą.

NAUJAI IŠRASTOS GYDUOLES 
nuo užsisenėjusių ir naujų raaų, ku
rios tankiausiai atsiranda ant Kojų 
ir Rankų; varva materija, niežti Ir 
skauda Frank Riciekio Mostis nuo to
kių ronų yra geriausia. Vaistas ižinsa 
visą bradą, prašalina niežėjimų ir 
skausmus ir rona užgija. Nurodymai 
kaip vartot ir visas paaškinimas pri
siunčiamas sykiu su gyduolėmis. 
Kaina $1,00, $2.00 ir $3.00 už puodu- 

Orderį ar
ti)

FRANK RICICKAS 
Capital Avė. Hartford, Cona.

KLAIPĖDOJ BUVO OR
GANIZUOJAMI HITLE

RININKAI.
Klaipėdoj esąs sulaikytas 

laikraščių pardavėjas Za-ką. pinigus siųskit Money 
barovskis, kuris organizavęs apdr^\a7.lai‘^,e, 
slaptai Getinę hitlerininkų“
orgnizaciją. DaugiausiaBlogas Skonis Burnoje.

Yra įrodymu, kad negerai veikia vie- bandęs jon įtraukti atitarna- 
ias ar daugiau svarbiausių organų. • i
Gal virškinimas yra negeras, apetitas VUS1US Kai'lUOmenej VyTUS. 
blogas, silpna eliminacija, viduriai
nereguliarus, nenatūralūs miegas, rkDCCIDI lOT/N
įerviškumas. ir t.t. viskas tas paro- ” URtJlMJv 1 w-
lo reikalingumą gero ir tikro Toniko JAI.

Vaškai. (Biržų apskr.). 
Čia Getinis kamendorius su
manė platinti katalikybę

ravo rekomenduojamas Gydytojaus vaikų tarpe. Šventadieniais 
specialisto kaip tik tokiame nesvei- v- i •
ravime. NUGA-TONE Į pastebėtinai SUSaUKla miestelio VaiKUS 
rumpą laiką pataiso sveikatą ir at- klebonijos polvarkan, na, ir
'Pria nrinnr/nifl nno natnr»:Aiis sto- » e 0 e 7 7 9

pradeda juos visaip dresi
ruoti. Keturių—penkių me
tų vaikus klausinėja poterių, 
nors jie vos moka ištarti

Nusa-Tone

ėda organizma prie natūralaus sto 
io Nekankinkitės patys ir nekankin- 
:ite savo draugų. Nueikite pas savo 
saistininką ir už Vieną Dolerį nusi
pirkite mėnesinį treatmentą—NUGA- 
TONE parduodamas su pilna garan
tija, po dvidešimts dieną grąžinsime 
įmigus, jeigu busite neužganėdinti “mama.”

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

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

Senovės Lietuvių Žinyčia

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

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1 00; audimo apd.—$1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 

Adresuokit sekančiai:arba “Money Orderį

253 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

1008

ITALIOMŠKI AKORDIONAI 
(vairių rūšių. Ran
kom padirbti, ge
riausios medegos. 
Žemiausios kainos. 
Mes ir pataisome. 
Imam vartotus a- 
kordioma kaipo 
dalį mokesties ant 
naujo. Užganėdini- 
mas užtikrintas.

Dykai Akordiono Lekcijos. 
ITALIAN ACCORDION CO.

1014 Blue Island Avė. F41, Chicago

AJcfor
F4»gg
Cctaiag

Chas. 
Kickaislas & Sm

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

PUIKIAUSIAI PATARNAU- 
JAM LAIDOTUVĖSE. 
Laidojame ant visokių

kapinių.
Pagrabus paruošiau! mm $75 

iki prakilniausių. 
Reikalui esant kreipkitės prie 
musų. Suteiksime tinkamiausi 

patarnavimų.
CHAS. B. KUCHAUSKAS 

637 So. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

Jsitėmykit telefonų South 0M3

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius pusi* 
garsinimus, kaip tai: pajieškoji
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. N«h 
rint tą patį apgarsinimų patalpint 
kelis sykius, už sekančius syk hm 
skaitome 2c. už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, 
rie turi užsiprenumeravę laikf 
ir už pirmų sykį skaitome po 
už žodį, išskiriant
apsivedimų, kurie skaitomi po te. 
Mažiausio apgarsinimo, 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių 
draugų skaitome po 2c. už 
“Keleivio” prenumeratoriams, 
rie tur u žsi prenumeravę lnllkreltį, 
už pajieškojimus giminių ir dn 
gų skaitome tik po le. ui žodį. 
Pajieškojimai su paveikslu 
nuoja daug brangiau, nes 
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimų su paveikslu, 
reikia prisiųsti 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad 
ba pajieškojimaa greitai 
reikia pasiųsti karta ir

fotografijų ir

KELEIVIS
25S BR0ADWAY, 

SO. BOSTON.

mORMTĮ.

MAtą Į

i



Puslapi* avis. SO. BOSTON No. 2, Sausio 11 dn 1933 m.

KAIP POLICIJA MUŠĖ ALKANUS 
ŽMONES.

EDMONTON, KANADA.

Pavyzdingas Sociali
stinio Jaunimo Vaka

ras Kaune.
social-

ninėj. Per sumišimą matėsi 
ir vienas policmanas jodinė- 

Edmonte 20 gruodžio bu- jo su kruvinu žandu, 
vo surengtas didelis mitin- Apie 4:30 vai. vakaro de
gas Albertos farmerių ir monstrantai buvo išvaikyti, 
miesto darbininkų bei be- tiktai toj vietoj, kur minia 
darbių. Po mitingo farme- stovėjo, matėsi vietomis 
riai ir bedarbiai norėjo de- pritaškyta kraujų. Tai da- 
monstruoti i parlamentą ir bartinės tvarkos vaisiai.
įteikti savo reikalavimus. Ant rytojaus vėl buvo ?u-'gt^vpic.:aįs. ^jsii-inko labai 
Bet leidimas nebuvo duojas. rengtas mitingas. Pradėjus daug'darbbrinkų iaunimo, 
Todėl kaip tik minia, susi- kalbėtojams sakyti prakal- vjsĮ linksmai draugiškoje 
dedanti is kelių tūkstančių bas, juos tuoj atestavo, nes nuotaikoje praleido laiką ir* 
žmonių, trukšmingai prade- leidimo ir dabai- nedavė, pasižiurėio labai įdomios 
jo žygiuoti pro paštą Į par- Farmeriai norėjo Įduoti rei- vakaro nrogramoe. Progra- 
lamentą, kelią demonstran- kalavimus. kad sumažintų ma buvo ig7ikro vvkusi pa
tams pastojo raitoji ir pės- mokesnis ir pakeltų kviečių žiežirbininkų atlikta, 
čia policija, apsiginklavus kainas. Bet jie turėjo bėgti Pirmiausiai išbėga i sce- 
buožėmis ir žvėriškai puolė sykiu su bedarbiais. Kiek n« mergaitė “žiežirbos” 
demonstrantus mušti, areš-tik kojos nešė jie bėgo nuo g^mninkų uniformoj ir 
tuoti ir taip toliau. Farme- savo tarnautojų, kaip bėga skelbia “Ž.” paradą. Į sce
nai ir bedarbiai pradėjo avys nuo vilkų. Farmeriai na jįeįna būrys “Ž ” «porti- 
bėgti į visas puses, o polici- sako, kad jie nepasiduosią, nfnkų Dainuodami revoliu- 
v • i * * — • • • * • atvažiuodami ejnes dainas žvgiuoja, daro
žmones be jokio pasigaileji- geriau pasirengsią pnes mu- ritmingus grupinius judesius 
m°, daug suareštavo. Girdė- šeikas. Edmontone dar pir- į. choru i taktą skelbia so
ti, kad vienas demon- mu svkiu toks vaizdas pasi- piaikKnnio 5,,1-nic Rialam strantas peršautas guli ligo- rodė. Krepšio kaimynas, ir iškeUa radoną

Šiomis dienomis 
demokratų jaunimo organi
zacijos “žiežirbos” Kaimo 
skyrius buvo surengęs labai 
gražų ir pavyzdingą vaka- 

, rą. “Socialdemokratas” apie 
itai rašo:

■ Vakaras pavyko visais

Humoristika

*

*

t

Naujos Konstrukcijos Lėktuvas.

vėliavą. Publika entuziasti
škai ploja, bisuoja ir reiškia 
savo pasitenkinimą. Grupi-

TORONTO, KANADA nė. su dainomis
atliekama keletą kartų vis 

K. Beniušio filosofija. naujais judesiais ir naujo-
“Keleivio” 49 Nr. K. Be- mis dainomis. “Ž.” sporti- 

niušis atsakydamas kokiam ninkai pilnai užsitarnavo li
tai Torontiečiui XX, parodo gų aplodismentų. Didelio į- 
savo filosofinę minti. Trum- spūdžio sudarė ir dainavi- 

slrardo laikai. Bet ne taip Į- pai panagrinėsiu jo nuomo- mas choru labai gražia gai- 
vyko, kaip jis manė. j nę apie pasirodymą “Darbi- da dainuškps šių dienų pa-

Atvažiavusi jo moteris; ninku žodžio . Jis sako: dėties ii kitų Įvykių moty- 
Dradėio šypsotis ir rodvt sa- J^u Torontietis XX vhis.
vo dantukus burdingie-iPersistat0 toks piogresistas Scenoje parodyta dirbtu- 
riams. Greit su ja susiuos-i“' karštas socialistas, tai ko- vė ir dirbantieji tamsoje 
tė burdingierius K. G., kuris ide J® nepasistengė apie tai darbininkai Girdimas mu
turi Lietuvoje savo žmoną j anksčiau parašyti ir Ke- jojo laiko balsas, kinis ra- 
ir 5 vaikučius Susiuostė įr'leivl° rėmėjus perspėti, gina susiprasti. Darbininkai 
pradėjo varyti meilės bizni. kad komunistams klauso naujo laiko balso : ri-
Pastebėjęs artimus santi-i1^1^0^? ^tai atsa' ^įuojasi ir kartoja socialisti-
kius savo žmonos su G. Aš manau, kad tas nius Šukius. Pasirodo scenoj
wra<s " oersoėio iuos era- Torontietis XX nematė rei- klerikalų agentas—nutriu- 
žumu, kad jie liautųsi ^a^° ita* lanksto kištis, nes šęs darbo federantas ir Įtiki- 
Bet tai nieko negelbėjo. Jie- »» Pria® .išleidimą “D Ž." nėja darbininkus neklausyti 
du varo savo. Vvras nusi->?•.<>. Pianai rašoma “Lais- naujojo laiko balso. Ragina 
minęs žada kreiptis i teis-iv® J ,r *dny > kam tas lai- atsidėti dievo malonei ir jo 

ir reikalauti divorso. ‘ I kastis tam'aus ir kokios geilestingumui. Klvą glos- 
‘srovės žmonės ruošiasi ji tydamas aiškina klenkalis-

P AVY LIO J O SVETIMĄ ŽMONĄ.
TORONTO, ONTARIO
Apie 5 mėnesiai atgal be-! 

darbis J. š. atsikvietė iš Lie
tuvos savo žmoną su 6 metų 
amžiaus sunum. Jis manė, 
kad kartu su savo šeimynėle 
lengviau bus praleisti tie

SENIEMS METAMS LIETU
VOJ PASIBAIGUS.

Praėjo metai vytautiniai—
Daug šamo buvo mus' tėvynėj. 
Vaikai dainavo ir šnekėjo.
Bet iš to nieko neišėjo.
Neaugo javai, vasarojai— 
žmoneliai vargo, ašarojo:
Tik smetoniniai auksą žėrė.
Ir linksmai degtinę gėrė.
Visi valdžioj politikavo.
Užtai gerus avansus gavo. 
Skambėjo dainos, kalbos, tostai. 
Kitur tada jau griuvo sostai. 
Vadai važiavo į ženevas. 
Globojo kraštą Viešpats Dievas. 
Atėjo vargas, baisios bėdos.
Vos nenustojome Klaipėdos. 
Atėjo dienos tuščios, pilkos. 
Pagautas “geležinis vilkas." 
Šnipų visokių prigamino. 
Kratines žvaigždėm nukabino.
Ir kaip sulaukėm naujo meto.— 
Šnipai visus už sprando krato. 
Fašistų smurtininkų gauja 
Kaip erkės liuesai viešpatauja. 
Tik plečias snapso monopolis. 
Ir smaugia broli girtas brolis, 
žydeliai gerą bizni varo. 
Smuklių daugiau atidaro.
Kas bus, kas bus, ši metą? 
Daugumas gero nebmeato.— 
Nes smetoninė diktatūra 
Tuoj ir klumpėms nulups skūrą.

SUGAUTAS TURI TEISINTIS.
Krautuvninkas pasivijo jau

ną vaikėzą ir duodamas jam i 
sprandą kalba:

—O. tu latre* Išmušei man 
langą ir manei, kad aš tavęs ne
pagausiu!... še tau!!...

Padauža teisinasi:
—Kad aš visai nebėgau. Aš 

tik skubinau namo, kad atsine
šti pinigų už išmuštą stiklą už
mokėt....

SPECIALISTAS.

Viename darbo biure, New 
Yorke. bedarbis pareiškia:

—Noriu gauti silkių pakuoto
jo vietą.

— O koks patyrimas?
— Buvau konduktorium 

veiterio traukiny.
—Esi pilnai tinkamas.

ele-

mą
Rodos, turėtų susirūpinti 

tuo tų namų šeimininkas, 
kur gyvena šeimynų ardyto-

leisti. Manau, kad tamsta, kus Šukius ir smerkia socia- 
Beniuši, skaitai “L.” ir “V.” listiškus. Darbininkai ima a- 
ir gerai žinojai be Torontie- bejoti. Scenoje atsiranda 

jas G. ir išvyti lauk iš tų na- čio XX perspėjimo, kas per mėlyna bliuzą žiežirbinin- 
1}e? nelabai senai tas j vienas tas laikraštis bus. 0 kas, išaiškina federanto par- 

pats šeimininkas turėjo ne-į jej nežinojai, tai tamsta ne- davikiškumą, —darbininkai 
malonumų su savo žmonele, į supranti politinių partijų jam pritaria, varo lauk fe- 
kuomet ji buvo pradėjus ‘skirtumo. derantą ir. uždainavę revo-
myluotis su burdingierium. Toliaus tamsta sakai, kad liucinę dainą, marširuoja 
bet greit pastebėjęs, tą bur- ^as laikraštis busiąs bendrai scenoje. Vaidinimas atlik- 
dingienų išvyjo lauk, ir vi- darbininkiškas — skiriamas tas puikiai ir turinys geras, 
skas tuo užsibaigė. Žinoda

KEPURIŲ MADOS.

MUZIKALIšKAS GABUMAS. 
Motina.—O kaip tamstai ro

dosi. ar iš mano Zosės bus garsi
pianistė ?

Mokytojas.—Vai. aš turiu pri
pažinti. kad ji moka gana gerai 
uždarvt pianą.

Italu inžinieriai pastatė visai naujos konstrukcijos orlaivį. 
Lėktuvas panašus i ilgą kubilą, kurio vidury sukasi propeleras. 
Sakoma, kad pirmieji jo bandymai davę gerų rezultatų.

KNYGOS GAUNAMOS “Kl 
KNYGYNE.

Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Praga
rą. Parašė "Robert G. Ingersoll, gar

siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių ...............„........................ 25c.

IVKT

mas tam tinkamus vaistus, 
šeimininkas turėtų juos ir 
dabar pavartoti.

Rimtesni lietuviai čia to 
G. elgesiu labai piktinasi ir

visokių pakraipų darbinin
kams.

Kad tamsta butum politi
nio veikimo žinovas, tai to
kiems obalsiams nebūtum 

, tikėjęs. Bet kaip esi vėjo ne-

Pašalinkite pavojin
gus kosulius su 

Creomulsion
. . . a__, - , ... . , Neleiskite jiems kad jus nugalėtą,tariasi skųst jį valdžiai, j siojamas, tai kas tik nori, tas Kovokite prieš gemalus greitai. Creo- 
kad deportuotų kaipo šei-, naudojasi tamstos neišma-
mynos ardytoją. Jei jis ne-nymu. Da netolima praeiti S, lui. Stiprus bet nepavojingas. Priim-
siliaus lindęs prie svetimos kaip Amerikos komunistu pus vartot. Nėra narkotu. Jūsų ap- „ . • V. , , , , . i 7 - - , . - - . tiekmiKas sugrazms jums pinigus jei-zmonos, tai gali but kad ir, partijos vadai, gražiais o- gu biie kosulys ar šaltis, nežiūrint 
išsiųs jį atgal Į Lietuvą prie . balsiais prisidengę, rinko nepalengvės( a™;
savo moteries ir vaikų. ’ aukas Lietuvos politinių ka- —-------------------------------

Pažiūrėsim, kas iš to iš--linių šelpimui. Bet ar gavo
eis. nors vieną centą tie politi

—Ant kepurės tavo ragas 
Stovi kreivas kaip noragas!

—Toks ir tinka, toks man geras. 
O tau tinka ilgas “baras.-’

GARBINGOS KILMES ŠUO. 
šunų parodoj viena “ponia 

teiraujasi apie vieno šuniuko
kilmę:

—Pasakyk man tamsta, ko
kios kilmės yra šitas rudis?

— O, jis yra labai garbingos 
kilmės 1—aiškina šunų auginto
jas.—Jo motina priklauso vie
nam ministeriui. c- jo tėvą per 
važiavo kunigaikščio Arbūzo au 
tomobilius.

Žingsnis Prie šviesos.Vieno akto vaiz
delis ir monologas. Našlaitė. Parašė

K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass.
1914 m., pusi. 23.................. ............10c.
Knr Musų Bočiai Gyveno? — Arba

tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labai pamoki- 
Stabmeldrška Lietuva iš Artimos Pra

eities. Knygutės įtalpa susideda iš 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4,» Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32...........................10c.

Kaip Senovės žmonės Persistatydavo
San Žemę.— labai įdomus senovės 

filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dų. Pagal daugelį autorių parašė Ik
sas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsirado 
Kali»os.'’Parašė Z. Aleksa. 40 pusL 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.
Ben-Hnr.— Istoriška apysaka iš Kri

staus laikų. Parašė Lew Wallace.
472 pusi. ... .................................$2.00

į Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni- 
pasikalbėjimai, humoristiški straips- gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
niukai ir juokai. Antra pagerinta jų doriškas nupuolimas. Šią knygą tu- 
laida. 128 pusi.................................. 25c. rėtų perskaityti kjkvienas vyras, tė

vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny- jų moterįs, dukterįs ir mylimosios ne- 

goj telpa daugyi»e naujų, labai gra- papultų į tokią kunigų globą. Parašė 
žiu ir juokingų monologų ir deklama- Geo. Towsend Fo*, D. D., su-

“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė.—
Vieno akto farsas, labai juokingas 

ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.

Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome
dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin

gas veikaleils Dalyvauja 2 vyrai ir
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina...........................25c.

Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose.
Veikalas perst-uto nužudymą caro 

Aleksandro II. I^bai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. 61 ...........25c.

švento Antano Stebuklas. Dviejų vei
kimų komedija. Perstatymui reikia

10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.
“Salomėja", arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama neitame 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti............................................... 25c.

Piršlys Suvadžioto jas. Vieno veiksmo
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moterys ir 5 vyrai.
Džian Bambos Spyčiai.— Ir kitos fe-

nės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. Šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Eambos spyčiai”, eilės,

skambios, visos geros. Tinka viso
kiems aptaikščiojimams, baliams, 
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. Sc. Boston. 1914 m..............25c.

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šaką; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro- 

Ką’-P ■ dymų amatninkams. ūkininkams, dar-Ar Buvo Visuotinas Tvsnas?-
Nojus galėjo surinkti į kelias dte- žininkanas, šeimininkams ir kitiems, 

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve- iš įvairia šaltinių surinko J. Laukis, 
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? ■ Chicago, Iii. 1911 m., puslapi; 392.»-_z_ - ------* _______ ........... ................... $3.00

uKELEIVIO”
SPAUSTUVĖ

Kahninka.
DR. J. MARCUS

Iš MASKVOS IR KAUNO

MOKINASI KALBĖT.

mai kaliniai? Absoliutiškai 
nieko. Tie visi centai pasili- 

1 ko ščyrųjų kišenėje. Jei 
Pruseikos nebūtų išmetę iš 
komunistų partijos, tai iki 
šiai dienai niekas nežinotų, j Tei. capitol 2257 His*i*nds 3315 
kui' tie pinigai randasi. Bet ♦ Nedėliomis: iki 5 vai. po pietų.
kai Bimba su Pruseika susi-,----------------------
pyko, tai taip viskas aikštėn 1 t------- - --------
ir išėjo. Tokių atsitikimų i | 
yra šimtai komunistų tarpe.

♦ Specialistas slaptą ir kroniškų figų 
{ moterų ir vyrą, kraujo ir 

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

{ 261 Hanover St., Boston

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais jtaisymias. 

SPAVZDTN A:

Politikierius James Stimpson, 
kuris pereitais rinkimais buvo 
išrinktas iš Illinojaus i kongres- 
manus, dabar įstojo Northwes- 
tern universitetan mokytis pra
kalbų sakj’t.

Juk ir pačiame Toronte 
vienas asmuo jau nusinešė 
keliasdešimt* dolerių surin
ktų iš tamsių žmonių dėl 
“D. Ž.” Taip komunistai 
dirba darbininkų “labui".

Tamsta siūlai, kad komu
nistai su socialistais susivie
nytų pc viena darbo žmonių 
vėliava. Žinoma, tas butų 
neblogai: bet pirmiausia 

reikia nepamiršti štai kas: 
kolei komunistų partijoj bus 
tokie žmonės, kaip šiandien, 
tai jokiu budu prie to nebus 
galima prieiti.

A. S. Kovoliunas.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirargas

Valandom: 10—2; 6—t 
Sekmadieniai*: 10—I*

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL

Tel. Boulevard 8483

LEONAS ŽALIMAS
KARPENTERIS BILDERIS

Statau namus, malevoju, popieruo- 
ju ir plasteriuoju.
Darbą garantuoju.

Žemos kainos.
Už $4009 pastatau 8 ruimų namą 
su garažu Bile darbą duokit man 

apkainuoti.
2 LIVERMORE STn 

VVORCESTER, MASS.

KNYGAS.
KONSTITUCIJAS,
PROGRAMUS,
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

Reiškia, spausdiname visokius spsusdiniua 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tikieto. 

Darbą atliekame
GRAŽIAI. PIGIAI ir GREITAI.

Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai. raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų. į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas: kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na .................................................... 25c.
žemė ir žmogus. laibai įdomi ir pamo- 
nanti Parašė Z. Aleksa. 76 p. .. 25c. 
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairiu rasią 
žmonių, vyru ir moterų. Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m., pusi. 63 ............... 25c.
Paparčio žiedas ir keturios kitos apy

sakos: II) Neužsitikintis Vyras;
12> Žydinti Giria; <31 Klaida; 14) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt............................ 15c.
Lietuvią šeimynų Istorija Juškevi

čiaus Dainose. 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 ir pamo
kinanti knyga. Su paveikslais, Pa
rašė Z. Aleksa..................................50c.
Drūtuose audeklo apdaruose . - 75c

Socializmas ir Religija. Labai jdomi
knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 

turėtų perskaityti kiekvienas katali
kas ir socialistas. Parašė E. Vander- 
velde, vertė Vardunas. So. Boston, 
Mass., 1915 m., pusi. 24...............10c.
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos,
ir kodėl turės but pakeistas kapi
talizmas. Kaina ........................... 25c.

Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia.
Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovą 

ir daugeli iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.
1909 m., pusi. 63 ........................... 25c.
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 geriausių Jovaro dainų. Jos 
tinka deklamacijoms ir dainavimui,
kaip namie, tap ir susirinkimuose. 
Pusi. 32 ........................................... 15c.
Amžinos Dainos, šioj knmMj trinų

44 geriausių Jovaro darnu. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir
Pual. 32..............

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom drau
gystėms Konstitucijas ir šiaip visokius jų 
reikalams spausdinius. Todėl su visokiais 
spaudos reikalais kreipkitės į "KELEIVIO^ 
spaustuvę, o visados gausit teisingų ir gerų 
patarnavimą.

KELEIVIS 
253 Broadway 
So. Boston, Mass.

Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Ida 
tuva XIV metašimtyje. Istoriška*

romansas M. Bernatowies’o.
468 pnsL ........................................ fl>
Amerikon Maeoehas. —Arba kaip ka

taliką kunigas Hans Schmith pa
piovė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi. ..»............. 10c.
Kodėl Aš Netikiu j Dievą? — Arba 

Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras
katalikas ir laisvamanis privalo jų 
perskaityti. 64 pusi. .................... 20c.
Biblija Satyroje.— Labai įdomi ii 

juokinga knygą su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. Jgijęs šia kny.
gų niekas nesigailės. 382 pusla
piai. Kaina............................. $1.00

Lietuvos Respublikos Istorija ir 
lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios jr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta j apskri
čiu?. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kai ji gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.90 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.60

KELEIVIS
253 Broachvay South Boston, Mass.



KAS GIRDEI! LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų kr iš Lietuvos Laikraščių.)

čia Bus Pieno Produktų Paroda Chicagoj. VARGDIENIŲ ŠEIMYNOS TRAGEDIJA

NECENZURUOTAS LAIŠKAS Iš
KAUNO.

Korespondencijos neliečia
mybės skandalas Lietuvoj.

v

Neseniai visa Lietuvos ' 
spauda minėjo 100 metų lie-' 
tuviškos neperiodines spau
dos sukakti. Tą sukakti mi-‘ 
nėjo ir valstiečiai liaudi-Į 
ninkai, kurių susirinkime i - 
kalbėjo buvęs prezidentas • 
dr. K. Grinius, žurnalistas 
J. Paleckis ir kt.

Taip pat čia kalbėjo bu
vęs prieš karą Rusijos du
rnos atstovas, Liet. Univer
siteto profesorius ir prisiek, 
advokatas, Petras Leonas. 
Savos kalbos pradžioj jis 
išėmė iš portfelio 3 laiškų 
vokus, parodė susirinkusiem 
ir sako: “Nors Lietuvos kon
stitucija laiduoja piliečiams 
korespondencijos neliečia
mybę, bet jos mes neturim. 
Štai, gaunu iš Bostono man 
adresuotą laišką, bet ant jo 
voko pažymėta ‘Kybartų 
pašte gauta nevtarkoj.’Gau- 
nu iš Čikagos laišką, o ant 
jo voko vėl tas pat pažymė
jimas. Tuos laiškus iš Ame
rikos siunčia man mano kli- 
jentai, kurių bylas aš čia 
Lietuvoje vedu. Jeigu tie 
laiškai butų gaunami iš A- 
merikos Vokietijon netvar
koj, tai tada vokiečiai pa
žymėtų, kad jie gavę ne
tvarkoj. Vienas laiškas la
bai suteptas užlipinant. Tą 
laišką man siunčia iš Ame
rikos vienas farmaceutas. 
Aš manau, kad farmaceutas 
mokėjo švariai užlipinti.Čia 
turėjo kas kits atsitikti. Taip 
pat gavau vieną valdišką 
laišką iš Lietuvos pasiunti 
nybes Londone, užantspau
duotą laku. Pasirodo, kad tą 
laišką pasienio Kybartų pa 
štas gavo ‘tvarkoj’, bet ant 
voko jau pažymėta, kad 
‘Kauno centraliniame pašte 
gautas netvarkoj.’ Lako ant- 
spauda aptrupėjusi. Taigi, 
net valdiški laiškai, siunčia
mi žmonėms, kurie vienok 
nėra valdžiai palankus, 
kontroliuojami.”

Šitie prof. P. Leono pa
reiškimai klausytojams su
kėlė didžiausi Įspūdi ir nu
sistebėjimą.

Nepriėmė “ordinų”.
Latvija apdovanojo trijų 

žvaigždžių ordinais 41 žur
nalistus ir šiaip aukštus bur
žuazinės Lietuvos visuome
nės ponus. Valstiečių liaudi
ninkų žurnalistai J. Karde
lis ir J. Paleckis atsisakė 
tuos “ordinus” priimti “iš 

principo”, nors jie esą labai 
dideli latvių simpatikai.

Uždraudė Sovietų filmą.
Kaune yra sudaryta filmų 

cenzūra, į kurią Įeina buvęs 
operos dainininkas, o da
bar geltonosios spaudos 
“Žodžio” b-vės direktorius 
Bieliūnas, eks-kunigas Gai
damavičius ir studentas 
“poetas” Karuža. Taigi šių 
ponų “malonei” ir pavestos 
Lietuvoj rodomos filmos.

Gruodžio 21 d. šita cen
zūra uždraudė rodyti Lietu
voj Sovietų Rusijos filmą 
“Darbai ir Žmonės”, ku
rioje vaizduojami penkme
čio plano laimėjimai. 
Gruodžio 17 d. du baliai.

Fašistinio perversmo Lie
tuvoj 6 metų sukakties die
ną (gruodžio 17 d.) Kaune 
buvo du Įdomus baliai.

Vienas Įvyko karininkų 
romovėje, Į kuri atsilankė 
Kauno Įgulos karininkai su 
aukštąja vadovybe prieša
ky, tarp jų Smetona, Tūbe
lis ir kt Susirinkusieji sakė 
kalbas, plojo ir gėrė “lietu
viška” alų bei užkandžiavo

gamybos” užkan-i “vietos 
į džiais.

Kitą balių suruošė SSSR. 
pasiuntinybės Įgaliotas mi
nisteris Lietuvai p. Karski 
pasiuntinybės salėse, Į ku
ri atsilankė visa eilė Lietu
vos ir užsienio “Įžymesnfų- 

žurnalistų, mokslininkų, 
visuomenės veikėjų, meni
ninkų ir kitokios ponybės. 
Ta proga buvo suruoštas iš 
Kauno Į Maskvą žadančio 
važiuoti B. Dvarionio kon
certas. A. Fahne..

Nuo Redakcijos. Šis laiš
kas buvo išvežtas iš Lietu
vos tokiu keliu, kuriuo “tau
tiški” cenzoriai nevaikščio
ja.

NEŽMON1ŠKAI PLUSTA

Motina Lietuvoje mirė nuo 
aborto, vaikučiai be globos, 

o tėvas be cento vargsta 
Kanadoj.

Vienas “Keleivio” skaity
tojas iš Kanados mums ra
šo

Amerikos pieno pramonėn yra Įdėta $3,000,000,000. Taigi ateinančio.) parodoj Chicagoje 
bus išstatyti tos pramonės produktai ir parodyta kaip jie yra gaminami. Tam tikslui dabar 
yra statomas šis triobėsys. šimto Metų Progreso paroda Chicagoje atsidarys ateinančią vasa
ra. 1 birželio diena.

išvažiuoja užsienin, o 
pasilieka su vaikais

bar, jie nežiną.
Kaimynai pranešė apie

tai policijai.Policija jieškojo 
Veronikos apie 2 sąvaites ir 
galų gale surado. Per dvi 
sąvaites šlaunys ir šonai bu- 
jau jau kiaulių apgraužti.

' ,. .. t, j i •• . Bubneliutė tai pamačius pa-Gerbiamoji Redakcija! fa- Po|icįja , c„a
As gavau is Lietuvos laišką, Varneli ir vi Kairk 
kur rašoma, kas atsitinka R R^ . Raž.R
toms moterims, kultų vyrai bendra su ta tragedija. Poli

jos cija paskelbė 100 litų do-

MIRĖ DAUG ŽINOJĘS 
APIE DAUKANTĄ.

šiomis dienomis mirė Pa
pilės miestelio gyventojas, 
Juozas šliauteris, 85 m. am
žiaus, kuris paliko daug ži
nių iš asmeninės pažinties 
atsiminimų su musų istoriku 
Simanu Daukantu, apie kuri

DAVATKOS KONCER
TUOJA.

Teisiat Čia yra paprotys 
dievą garbint balsu ir vie
šoje vietoje. Turgų ir sek
madienių dienomis susėda

SUNKUS GYVENIMAS.
Vaškai. (Biržų apskr.) 

Artėjanti žiema skaudžiai 
palies vaškiečius darbinin
kus. Vasara praėjo —nei 
cento neuždirbome žiemai.

. . rp - .. s?7? į vanų tam, kas išduos pabė-kaime. Taip Alytaus apskri- BubneHutę. Pa‘ali„s 
ty buvo likusi su ? s^v0 jr Jarė A^aus

į kalėjiman.
Į Dabar likę 4 nelaimingi 
našlaičiai skursta Lietuvoje, 
jų motina jau po žeme, o tė-

“SOCIALDEMOKRATĄ” teikėsi nupasakoti žumalis- kartais net su velniais su
tams ir kitiems visuomem- 

Čekiskė. (Kauno ap.). ninkams apie Daukanto gy- 
Artmantis naujiems me- Venimą Papilėje 
tams, sukruto visi spaudos Juozas Šliauteris buvo 
platintojai platinti kiekvie- aukštos pilietinės drąsos 
nas sau patinkamą spaudą, žmogus, kuri gerbė visi apy- 
Bet dauguma platintojų sa- . įjnpės žmonės be skirtumo 
vo spaudą beplatmdami i- J tautybės ir luomo.

Velionis per netrumpą sa
vo gyvenimo laiką buvo la
bai religingas, bet paskuti
nių laikų kunigų akyplėšiš- 
kumas visiškai pakeitė jo 
pažiūrą Į bažnyčią, kunigus 
ir visas bažnytines ir religi
nes apeigas. Jis liko laisva
manis

— be-

masi labai šlykščių priemo-j 
nių prieš sau priešingos 
spaudos platintojus. Pav., 
kun. Lapinskas karts nuo 
karto per pamokslus “So- v 
cialdemokratą” ir tuos žmo
nes, kurie ji skaito ar plati
na, plasta tiek, kiek jo “gu
dri” galva išmano. Girdi: 
“Socialdemokratas” 
dievių laikraštis, 
bažnyčias, šmeižia kunigus 
ir siekia to paties tikslo, 
kaip Rusijos bolševikai.

Čekiškės parapija mažutė, 
o “Socialdemokrato” parei
na daugiau kaip visų kitų 
laikraščių. Ir jeigu visur po 
tiek daug pareina, tai už 
metų kitų, drąsiai i Lietuvą 
ateis bolševikai. Jeigu neno
rite, kad Lietuvoj butų iš
griautos bažnyčios, išžudyti 
kunigai, tai neskaitykite 
'^‘Socialdemokrato”. Kas už
muša žmogų, apvagia, pa
dega ir kas skaito “Social
demokratą”—visi vienodą 
grieką papildo ir t.t. Kalbė
damas kun. Lapinskas deda

griauna

visas pastangas Įkalbėti iš
sirašyti “Mūsų Laikrašti” ir 
kitus klerikališkus raugus. 
Bet Čekiškės darbo žmonės, 
kurie skaito “Socialdemok
ratą”, iš kun. Lapinsko agi
tacijos turi daug gardaus 
juoko, nes skaitydami “S- 
ta”, randa, kad “Socialde- 
mokratas” kiekvieno vargšo 
žmogaus yra geriausias 
draugas”, nes tik vienais 
darbo žmonėmis rūpinasi.

MALDOS IR KRIZĖS 
AUKOS.

Gulančiai (Utenos apsk.) 
Čia gyvena zakauninkai. 
Dabar siaučiant tokiam 
“kriziui”, jie negalėjo nei 
mokesčių sumokėti nei pra
gyventi. Taip skurdo ilgą 
laiką, kad net sulaukė poną 
antstoli. Tada ėmė jie dar 
daugiau melstis ir bepote- 
riaudami susirgo beproty
bės liga. Gydyti jų nėra kam 
ir nėra kuo. Tai ir liko kri
zio aukomis.

Matot, “krizis” ir Dievo 
žodžius nugali, krizis nežiū
ri, ar zakauninkai, ar “bol
ševikai”, visus lygiai smau
gia.

apie 20 davatkų ant šaligat- j Darbų jokių negirdėti, ne- 
gio prie Didžiosios gatvės ir bent koks birkavas linų plu- 
traukia šventas giesmes,

UŽ KALBĄ PASAKYTĄ 
KAPUOSE GAVO 9 ME
TUS SUNKIŲ DARBŲ 

KALĖJIMO.
Praėjusią vasarą pil. Grė- 

bliausko buvo laidojamas 3 
metų amž. sūnūs. Ta proga 
18 metų pilietė H. Geršovi- 
čiutė kapuose pasakė kalbą, 
kuria labai puolė dabartinę 
vyriausybę etc. Kalbėtoja 
ten pat buvo suimta ir pa
traukta teisman.

Kariuomenės teismas Ger- 
šovičiutę už tą kalbą nu
baudė 9 metus sunk. darbų 
kalėjimo, bet kaip nepilna
metei trečdali bausmės 
numušė.

kti. Jau 
mintame

dabar dauguma 
vienomis bulvė-

maišytas. Susipeša besimels- mis, o ka? bus užėjus šal-
damos. čiams, kai reikės malkų —

Įstatymų saugotojai pro šiltesnių drabužių. Duona 
pirštus leidžia tokį davatkų nors ir nebrangi, bet nėra 
“koncertavimą” ir nedaro kuomi pirkti, gerai kad dar 
žygių Jam užkirsti kelią. gali nusipirkti bulvių. Kai 

kurie ūkininkai džiaugiasi, 
kad bus pigus darbininkai.PIRKS ARKLIŲ ŽAR- į 

NAS?
Laikraščiai praneša, kad 

viena užsienio firma norin-; 
ti pirkti Lietuvoje arklių j 
žarnų. Esą, užsieny iš jų da
ro delikatesus, kurie turi 
neblogo pasisekimo. Pirk
liai šiuo pasiulymu susido
mėję. Dabar, kada provinci
jos turguose už 3 litus gali
ma pirkti arklį, biznis pirk
liams tikriausia butų geras.

KROSNYJE IŠKEPĖ 
MOTERIS.

Jūžintai, Rokiškio ap. Jo
no Žemaičio bute nuominin
kė rusė M. išėmusi iš kros
nies duoną, palindo ji pati 
pasikaitintų. Rusė labai bu
vo stora ir krosnyje užkliu
vusi iškepė. Kad lavoną iš- 
imit, reikėjo krosnis su
griauti

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI
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SUGAVO DU DIDELIU 
PLĖŠIKU.

Iš Panedėlio Į Rokiškio 
kalėjimą tapo atvežtas plė
šikas Vaičiulis ir Gordonas. 
Gordonas buvo pasiskelbęs, 
kad išvažiuojąs i Braziliją, 
ir jam nebūvant mieste visi ' 
tikėjo, kad jis Brazilijoj ir į 
gyvena. Vaičiulis jau antri j 
metai kaip buvo jieškomas. ’ 
Spalių mėnesy jis buvo pasi
rodęs šalensko dvaro šiau
duose, bet ten jo nepavykę 
sugauti. Policija plėšiko ne
nuleido nuo akių ir dabar 
pagavo.

daugeliu spalvuotą puikių paveikslą, 
apie ISO įvairią eilių, tinkamą

imliose.

»

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rusiu eilės:
TAUTIŠKOS. MEIMINI&KOS IR DARBININKIŠKOS. 

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

Andiato apdarais $1.25.
savo knygynų minėta knyga, 

tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
*. Popierinius galima siųsti tiesiog papra

stam konverte. bgt reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
2S3 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

NUŽUDĖ AMERIKONĄ.
Amerikos lietuvis ir A- 

merikos pilietis A. Petraus-. 
kas, parvažiavęs pas savo 
motiną Kėdainių aps., Per-'1 
naravos vals., Dragių kai
man pąsisvečioti, aną dien 
buvo nužudytas.

Petrausko nužudymu įta
riamas pil. Stukys, kuris su
laikytas ir kvočiamas.

Galit pamatyt 
T iphicn

MINĖS K. MARKSO 
SUKAKTUVES.

Socialistai studentai žaiz- 
drininkai praeitą sekmadie-j 
nj savo susirinkime nutarė 
minėti K. Markso 50 metų 
mirties sukaktuves, kurios 
bus 1933 m. kovo mėnesi.
Priimti 5 nauji nariai.

B RE MEN 
EUROPA

Greičiausi garlaiviai ant 
vandens. 7 dienos j

LIETUVĄ
Puikus geležinkeliu susisie

kimas iš Bremenhavea į 
LIETUVĄ 

Del informacijų kreipkitės: 
252 Boylston SU Boston

INORTH GERMAN

moteris vardu 
Vamelienė. Ji buvo nėščia, 

i Nenorėdama didesnio var- 
igo, nutarė negimusio kūdi
kio nusikratyt. Atsirado ta
me pat kaime ir daktarka, 
tūla Bubneliutė, kuri apsiė
mė jai tame patarnaut. Nu
sivedė moterį Į kluoną ir 
tenai pradėjo daryt operaci
ją. Bet darbas nepasisekė ir 
Veronika mirė. Bubneliutė 
tada atėjo gričion ir Įsakė 
vaikams niekam nesakyti 
kur jų mama išėjo. Paskui 
daktarka išvilko negyvą mo
terį UŽ kluono, kur buvo • Kratine, Reumatizmo, Plauku SUnki - 
bulviu duobė, ir Įvertus ją Į mo, Pleiskanų, Šlapinimo Lavoje \uo 

. -i - , Nervų—Isgųscio, Pnemiecio, Nemie-ton ClUOben užkasė. gojimo, Galvos Skausmo, ir Galvos
Svaigimo. Nuo Baltųjų ir kitų ligų.

Čionai jus galite gauti ir tokių gy
duolių, kokių kitur negaunate. Žolos 
ir šaknys partrauktos iš Lietuvos ir 
kitų šalių, visados šviežios ir pigiai 
parduodamos. Esu vienintelis lietuvis 
želių specialistas Amerikoje. Esu su
teikęs daugeliui sveikatų. Klauskite 
laiškais arba ypatiškai. Pasiunčiam 
per paštų visur.

KAZELL'S BOTANICAL CO. 
Whotaale Botanic Druggists 

108A W. BR0ADWAY 
SO. BOSTON MASS.

vas be cento prie 
vargsta Kanadoj.

dusios

NUO VISOKIŲ LI
GŲ GYDUOLĖS.

DVI KRAUTUVĖS LIETUVIŠKŲ 
GYDANČIŲ ŽOLIŲ IR IšDIRBYSTfi
lietuviškų vokiškų gyduolių nuo Vi
durių Užkietėjimo, Skilvio Negali
mo, Nenoro Valgyti, Strėnų ir P»čių 
Skaudėjimo, Patrūkimo, Dusulio 
(Asthma). Peršalimo, Skausmo po

Pasilikę be matutės varg
dieniai vaikučiai pradėjo 
verkti alkani. Išgirdę jų 
verksmą atėjo kaimynai ir 
pradėjo klausinėt, kur jų 
mama. Vaikai atsakė neži
ną; sako, išėjo Į kluoną su 
“daktarka” ir tik girdėjom, 
kad tenai dejavo. Kur ji da- •

KNYGŲ BARGENAS

r

visą Lietuvą^™^
Skaitydami Dr. Margerio knygą

/Imerifcžečio Įspūdžiai Lietuvoje
Tai didelė, graži ir be galo įdomi knyga apie Lietuvą. Ji 
turi net 429 puslapius ir daug paveikslu. 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 Tamstą privalumas nusipirkti ją—dar daugiau: 
nupirkti ir savo giminėms bei draugams kaipo rečiausią ir 
labiausiai brangintiną dovaną.

Knyga kaštnaja tik $2. Pinigus siuskit money order’iu 
arba registruotame laiške.

Adresuokite:
DR. MARGERIS,

3325 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

“AUŠROS” KNYGYNAS dabar išparduoda Įmygąs až 
nos. Tarpe kitų knygų galite gaoti šiaa svarbias labai nupiginta 
kaina:

Lalio žodynas—Angliškas Lietuviškas, 835 puslapių už 84.00 
Kišenini žodynėli Anglų Lietuvių ir Lietuvių Anglų kalba,

151 puslapių, apdarytas, nž....................................... $.75e
Naujas Pilnas Orakulas — burtų ir monų knyga,

411 puslapių, uz • 81.50
Tikėjimų Istorija su paveikslais, 1100 pust apd. už.......... $4 00

“Aušros” Knygyne yra Šimtai kitų knygų karias šituo laiku ga
lima gauti pirkti už pusę kainos.
Taipgi gintaro papuošalai: karoliai, branzaiietai, špilkos, auska
rai, cigamyčios, ir t.t. irgi parduodam už pusę kainos. Reikalau
dami knygų ir gintarų katalogo, prisiųskite sykiu 5 centu štampą 
persiuntimui.

“AUSRO5” KNYGYNAS 
3653 So. Halsted Street Chicago, IIL

KULTŪRA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME.

Nereikia daug Įrodinėti, kad 
kiekvienas kultūringas žmogus 

j tik tuo atveju turės pilnos tei
sės nešioti tą vardą, jei jis seks i gelis kitą. 
kultūros ir mokslo pažangą, do* “Kultūra”

riai V. Čepinskis, Myk. Biržiška, 
Vac. Biržiška, VL Lašas, Vaba- 
las-Girdaitis, Bagdonas ir dau-

mėsis žmogaus mokslinės ir kū
rybinės minties pastangomis bei 
laimėjimais.

Sekti tą tokį Įvairų ir tokį 
gausų šių dienų mokslinį bei kul
tūrini progresą pinai galima tik 
turint atatinkamą vadovą, ku
ris greitai ir aiškiai apie viską 
mus informuotų, kuris ne tik in
formuotų, bet ir pats kartu eitu 
su tuo progresu, už jį kovoda
mas ir jį ugdydamas.

Nieks neginčys, kad lietuviai 
teturi tik vieną tokį tobulą in
formatorių apie visus mokslo ir 
literatūros naujuosius laimėji
mus, apie visas žmonijos pro
greso pastangas ir užkariavi
mus, — tai jau devinti metai ei
nantis Lietuvių žurnalas "KUL- 

į TURĄ.” “Kultūra.” yra popu
liarus mokslo, visuomenės ir li
teratūros žurnalas. Be to, ji yra 
gausiai ir puikiai iliustruotas 
žurnalas, išeinantis kas mėnesį 
dideliais 64 puslapių storumo 
sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” 
komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą kny
gą. Nežiūrint savo populiariš- 
kūmo, t. y. suprantamumo “Kul
tūra” vis dėlto yra tikrai rimtas 
moksliškas ir literatūriškas žur
nalas.

“Kultūroj” rašo patys žy
miausieji Lietuvos mokslininkai 
ir rašytojai. Užtenka pamiait 
tik tokius vardus kaip: profeso

nuo 1931 metą
tampa pažangiosios lietuvių mo
derniškosios literatūros organu, 
kurį remia tokie talentingi ra
šytojai, kaip: K. Boruta, Ant 
Venclova, P. Cvirka, K. Korsa
kas—J. Radžvilas, J. Šimkus— 
Pr. Daugnora, Ant. Tulys ir kit 
Taigi, “Kultūra” talpina ne tik 
moksliškus straipsnius, bet ir 
apysakas, eilėraščius, kritikas. 
Amerikietis, norįs pažinti nau
jąją lietuvių literatūrą, neras 
geresnio tuo reikalu žinių teikė
jo, kaip “Kultūra.”

“Kultūra” savo išvaizda ir su
tvarkymu yra visai moderniška 
ir prilygsta geriausiems tos rų
šies užsienio žurnalams.. “Kul
tūra” yra pažangus žurnalas, ji 
skleidžia laisvą mintį ir kovoja 
su reakcija. “Kultūra” yra tikra 
to žodžio prasme kultūra.

Amerikiečiai daugiausia skai
to angliškus žurnalus, bet jie 
turėtų, pagaliau, sužinoti, kad 
“Kultūra” plačiai rašo ir apie 
Amerikos gyvenimą. Tikrai kul
tūringas lietuvis negali jokiu 
budu apsieiti be “Kultūros.”

“Kultūra,” tas toks vertingas 
žurnalas, visiems metams Ame
rikoje tekainuoja tik 3 doleriai, 
o Lietuvoj — tik 2 doleriai. Pi
giau negalima nė norėti. Užsa
kymus reikia siųsti šitokiu ad

ai. 15, Šiauliai, Lithuaniak ..
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Valdžia Kapos Algas\
ir Mažins Pensijas. Į > -------
KAIP TAS PALIEČIA į

VETERANUS IR VALDI 
NINKUS.

Norima sutaupinti dar
$30,000,000 metinių 

išlaidų.
Washingtono kapitalisti

nė valdžia vis dar aštrina 
savo kirvi didesniam algų 
kapojimui, kuris labiausia 
palies valdiškų įstaigų dar
bininkus, veteranus ir ka
riuomenės personalą. Sena
to komisija priėmė reko
mendacijas, kurias parūpi
no ir patiekė specialis val
džios komitetas, nurodant 
kokiu budu valdžiai dar 
galima sutaupinti $30,000,- 
000 metinių išlaidų. Pir
miausia rekomenduojama 
visiems federalės valdžios 
tarnautojams numušti al
gas 10 nuošimčių. Lig šiol 
jiems jau buvo numušta 
8 ir vienas trečdalis nuošim
čių iš mokesties už vakaei- 
jos laikotarpį, o dabar siū
loma dar nukirsti 1 ir du 
trečdalius nuošimčių, kas iš 
viso sudarytų 10 nuošimčiu.

Apskaitliuojama, kad ši 
tokiu budu valdžios iždui 
susitaupintų $18,000,000. 
Be to, siūloma 10% sumaži
nimas algų visiems militari- 
škiems tarnautojams: armi
jos, laivyno, marinų korou- 
sų ir pajūrių sargybai, kas 
vėl sutaupintu dar $10.000,- 
000.

Rekomendacijose tačiau 
daroma išimtis tiems, kurių 
alga neviršija $1000 į me
tus.

Taipgi rekomenduojama 
10^ nukirsti pensijas ir 
įvairius atlyginimus vete
ranams, bet ir jiems daroma 
ta pati $1000 išimtis. Reiš
kia,, kas gauna mažiau kaip 
$1000 į metus, tam pensija 
nebus paliesta.

Komisijos apskaitliavimu 
šis pensijų numažinimas 
vistiek paliestų 73,629 as
menis ir sutaupytų $8,570,- 
932. Komisijos pirmininkas 
Bingham pastebi, kad vete
ranų našlės šiuomi nebus 
liečiamos, nes jų metinės 
pensijos nesiekią $1000.

Stambiųjų kapitalistų 
valdžia nekliudo, nes ii yra 
jų tarnaitė ir ištikimai sau
goja jų kišenius. Visokius 
valdžios nedateklius turi vis 
padengti mažų algų rank
pelniai ir invalidai vetera
nai. Jeigu darbininkai tu
rėtų savo valdžia, be abejo
nės, šitokių šelmysčių nebe
būtų.

- I

SUDEGĖ STANETSKIO 
VASARNAMIS.

East Bridgewaterio apie- 
linkėj, prie Robins Pond, 
sudegė Juozo Stanetskio va
sarnamis ir šalia jo buvęs 
garadžius. Garadžiuje sto
vėjo didelis motorinis lai
velis, kurį ugnagesiai vie
nok išgelbėjo nuo ugnies. 
Nuostoliai siekią $5,000. 
Stanetskis gyvenąs Bostone.

New Yorke nusižudė kom
pozitoriaus Leopoldo Go
ri owsklo 26 metų sūnūs, 
Gordon Godowsky, kurio 
šeimyna buvo išsižadėjus. O 
išsižadėjo jo dėlto, kad jis 
da universitetą lankydamas 
įsimylėjo ir vedė teatrų šo
kikę Yvonne Evelyn Hu
ghes.

Vokietijoj pradėta daryti 
mažiukai orlaiviai, kurie bu
sią pardavinėjami po $250 
ar da pigiau. Juos išvystęs 
Karaliaučiaus inžinierius 
Rolf Meyer.

Texas valstijoj farmerys 
Hood įpylė į krosni gazoli
no ant malkų. Įvyko toks 
«oropnmas, kart užmušė jį

ir 4 vaikus.

Vietinės Žinios
DIDELIS SUKČIUS BUVO

HARVARDO PROFE
SORIUM.

Dr. Isaak Lewin areštuotas 
už suvogimą $750,000

Vokietijoj.
Cambridge’uj pereitą są

vaitę buvo areštuotas vie
nas Harvardo universiteto 
profesorius, kuris vadinosi 
save Prof. Frederico Nor
mano. bet tikras jo vardas 
buvo Dr. Isaak Lewin. Jis 
buvo pabėgęs iš Vokietijos 
ir keturis metus slapstėsi į-t 
vairiose šalyse. Vokietijoje. 
Dr. Lewin'as turėjo savo 
banką. Berlyne, kuri su-* 
bankrutavo ir žmonėms 
pražudė $750,000. Tuomet 
ir Lewin’as dingo be žinios. 
Detektyvai jo jieškojo po 
visą Europa ir patyrė, kad 
lis slapstydamasis labai iš
laidžiai gyveno, švaistyda
mas pinigus stambiomis su
momis kur tik apsistodavo. 
Bet Europoj jam pavyko 
pasprukti nuo detektyvų 
Vėliau Lewin’as pasirodęs 
Brazilijoj. Ten jis pasižy
mėjo kaipo ekonomistas 
Pereitais gi metais jis ūžė 
mė profesoriaus vieta Har
vardo universitete, ir jam 
čionai gerai sekėsi.

Pažymėtina, kad Lewin’- 
nas pats save išdavė, pasi
girdamas savo moksliškais 
nuopelnais. Jis kai kam pa
pasakojo. kad esąs parašęs 
keletą svarbių knvgų ir ga 
vęs filosofijos daktaro laip
snį Freiburgo universitete 
Kažin kas patikrino, ar 
“Prof. Jao Normano” tik
rai vra gavęs toki laipsni 
Freiburgo universitete. Bet 
patirta, kad toks laipsnis v- 
ra duotas Isaakui Lewin’ui. 
o ne Normano vardu, taipgi 
sužinota, kad jo parašytos 
knygos turi autoriaus vardą 
Dr. Isaak Lewin. o ne Nor
mano. Taip ir išlindo yla iš 
maišo. Dabar jam gresia 
Vokietijoj bausmė 15 metų 
katorgos arba 10 metų pa
prasto kalėjimo. Tas pri
klausys nuo Vokietijos teis 
mo. Bet profesoriui jau vis
tiek prasti pyragai.

Meilė ant Kc’ltcijos.
Mary Jezowskiutė, 19 

metų amžiaus mergina, 
Lynne paskelbė laikraščiuo 
se. kad ji sutinkanti ištekėti 
už bile kokio vyro, kuris ga
rantuotų jos tėvams $50 kas 
sąvaitę, taipgi kad galėti; 
jai duoti privatišką mokyto
ją, nes kaipo suaugusiai ki 
tokis būdas pasiekti moks
lą jai nėra įmanomas. Už 
pinigus ir mokslą ji stato 
savo meilę ant licitacijos. 
Tėvai sakosi nepritaria sa
vo dukters tokiam žygiui, 
vienok jie įvertiną jos pasi
aukojimą jų labui.

Skelbia kovą prieš guber
natoriaus Ely planus.

Audėjų unijos The Uni 
ted Textile Workers of A- 
merica skyrius Bostone lai
kė savo susirinkimą, kuria
me griežtai pasmerkė gu
bernatoriaus Ely planą pa
keisti moterų ir vaikų darbo 
sąlygas dirbtuvėse. Kalbė
tojai pareiškė, kad ši orga
nizacija bendrai su valstijos 
Darbo Federacijos skyrium 
ir kitomis darbininkų drau
gijomis kovos prieš guber
natoriaus užmačias.

3 puikų* kambariai ir 
maudynė.

Štymu apšildomi, visi nau
jausi įtaisymai. Parankus 
mažai šeimynai arba pavie
niams. Matyt galima bile 
laiku. “Keleivio” name, 253 
Broadway, So. Bostone.

Spaudos darbininkai pasi
priešino algų kapojimui.

Bostono Typographical 
Unijos lokalas pasipriešino 
algų kapojimui ir balsavi
mu atmetė pasiūlymą, ku
riuo buvo reikalaujama nu
mušti po 10 centų už valan
dą. Bet pereitą sąvaitę uni- 
jistai jau pradėjo dirbti po 
5 dienas, kad davus progos 
savo bedarbiams nariams 
padirbėt bent vieną dieną 
savaitėj, šis žygis, sako jie, 
yra tas pat, kaip numažini
mas algos 17 nuošimčių. O 
jeigu dar reiktų numušti po 
10 centų už valandą, tai pa
sidarytų nukirtimas algų 
net 25 nuošimčiais. Esą, tai 
jau butų perdaug ir todėl jie 
pasipriešino.

Triuškino stiklus ir valgė.

Melrose policijos nuova
doj bandė nusižudyti tūlas 
Frank Crowley, kuris buvo 
areštuotas už įtariamą va
gystę. Uždarytas Crowley 
pradėjo kojomis triuškinti 
tiklus ir valgyti juos. Bet 

vienas policistas pastebėjo 
jo kruvinas lupas ir tuojaus 
nugabeno ji į ligoninę, kur 
X-spinduliai parodė, kad 
Crowley’o pilve tikrai ran
dasi nemažai prarytų stiklų 
Daktarai sako, kad gyvybei 
pavojaus nėra. Jis vėl buvo 
grąžintas Į policijos nuova 
dą.

Apiplėšė kliubo nariu*.

Chelsea mieste trįs gink
luoti plėšikai įsilaužė į vie
ną kliubą ir visus ten esan
čius kliubo narius privertė 
atsistoti palei sieną. Kliube 
tuomet buvę 15 narių. Plė
šikai įsakė jiems pavieniai 
sudėti ant stalo visus savo 
pinigus ir laikrodėlius. Šito 
kiu budu plėšikai susirinko 
$400 ir paspruko. Policijai 
apie šį užpuolimą kliubas 
nereportavo. Net ir tada 
kaip pati policija pribuvo, 
nariai nieko nenorėjo kalbė
ti apie tai. Matomai, jie 
buvo gerai įgąsdinti ir pri- 
grąsinti tylėt. Anot tos pa
tarlės, dabar vagys muša ii 
verkt neleidžia.

Sugavo pašautą krautuvė* 
plėšiką.

Maldene anądien buvo 
užpulta krautuvė. Plėšikas 
pagrobė $15 iš kasos ir lei
dosi bėgti. Tada krautuv
ninkas pradėjo paskui jį 
šaudyt iš revolverio. Plėši
kas šovė kelis kartus atgal, 
oaskui įšoko- automobiliun 
ir pabėgo. Krautuvninkas 
užsirašė automobiliaus nu
merį ir pranešė policijaLPo- 
’icija vėliaus surado tą auto
mobilių pamestą laukuose. 
To viduje buvo kraujo. Rei
škia, plėšikas turėjo būt pa
šautas. Turėdama automi- 
biliaus numerį, policija tuoj 
surado jo savininką. Tas 
pasakė buvo paskolinęs ma
šiną savo artimam draugui. 
Tuomet policija nuėjo pa
žiūrėti draugo ir rado jį su 
peršauta koja. Tuojaus jį 
areštavo. Jis vadinasi Ja
mes B. Finneran ir priklau
so garbingai šeimynai.

Nukrito po traukinio 
ratai*.

Elevated traukinio stoty 
ant Dover streeto aną vaka
rą buvo šiurpulingas atsiti
kimas. Vos tik atbildėjo į 
stotį pilnas žmonių trauki
nys, ant platformės krašto 
stovėjęs žmogus nuvirto že
myn ir tuojaus po traukinio 
ratais buvo sutriuškintas.

Primušė ir areštavo už pas
kandintą munšainą.

New Bedforde policija ra
do vos gyvą Antaną Ele- 
niewskį, 18 metų amžiaus 
vaikiną, kurį butlegeriai bu
vo pagrobę ir per 12 valan
dų kankino. Jis buvo visas 
apdraskytas ir skaudžiai su
muštas. Policijai jis papasa
kojo, kd pereitą sąvaitę jis 
pats ir dar tris kiti jaunuo
liai graibė iš Slocum upės 

j paskandintą butlegerių
[munšainą. Juos nužiūrėję 
kiti butlegeriai ir motoriniu 
laiveliu greit priplaukę prie 
vaikinų, grąsindami su re
volveriais rankose, pagriebę 
Antana Eleniewski. Jie nu
sivežė ii toliau ir įsitempė į 
tuščią šante miške. Ten jis, 
buvo surištas, mušamas ir į 
kankinamas. Butlegeriai 
SDvrė jį pasakyti, kur randa
si iš u nes ištrauktas munšai
nas. Kuomet jis pasakė, kad 
tas munšainas randasi jo 
namuose, butlegeriai tuojau 
nuvykę i jo namus, bet ne
pa jięgę įsilaužti į vidų Tuo
met jie telefonu pranešė E- 
leniewskio tėvams, kur ran
dasi jų sūnūs. Buvo pasiųsta 
Dolicija jieškoti Elenievvs- 
kio ir susitiko jį vos gyvą 
miške. Policija mušeikų ne
surado, bet areštavo Elew- 
newskio tris draugus, kal
tindama juos už laikymą 
svaigalų

Shindleris nubausta* $150.
South Bostono politikuo

jantis žydelis Shindleris, 
kuris skaitė save dideliu de
mokratų partijos tuzu, pe
reitą savaitę susipyko su au
tomobilių registruotoiu Ry
mu ir viens kitą žadėjo “pa
mokint” Ryanas kaltino 
Shindlerį už įvairius “lais- 
nių” taisyklių laužymus ir 
prasižengimus, o Shindleris 
laikraščių reporteriams gy- 
-ėsi esąs “big shot” ir nie
ko nebijąs. Esą. jis remia 
demokratus, davęs jiems 
veltui savo krautuvę rinki
mų kampanijos ofisui ir tt 
Vienok pereita subatą įvyko 
teismas ir Shindleris tapo 
nubaustas nasimokėti $150. 
Teisėjas Day paskyrė jam 
pabauda: $100 už melagys
tes ir $50 už važinėjimą au- 
tomobilium be laisnių.

Bravorai jau pasirengę 
darbui.

Bostono bravominkai sa
ko, kad pas juos jau viskas 
paruošta alui daryti: jie tik 
’aukia, kada alaus įstatymas 
bus paskelbtas. Bostone ir 
utuose Massachusetts vals
tijos miestuose tuoj pradė
sią veikti 9 alaus bravorai, 
n už metų busią atidaryti da 
septyni

PERSIKĖLIAU Į NAUJĄ 
VIETĄ.

Kada norėsi pirkt laikrodį, žiedą, 
įuksinį ar sidabrinį daiktą, kreipkis 
■>as mane. Aš parduodu ir ant išmo
kėjimo. Taipgi parduodu radios, re- 
<ordus ir Oil Bumerius geriausios 
rųšies.

Dabar mano ofisas randasi Lithua
nian Fumiture kompanijos store.

PETKAS KETVIRTIS
32* Broadway, South Boston. Mass. 

Tel. So. Boston 4618-W

PAJAUTA
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

Tai yra begalo įdomus skaitymas.
Knyga susideda iš 45 šaunių romancų, 468 

puslapių, didelio formato.
Parašyta garsaus rašytojo M. Bernatavičiaus. 
Kas myli dailiąją literatūrą, patartina turėti 

šitą knygą savo namuose. Ją galima gauti 
“Keleivio” knygyne. Kaina $1.50.

KELEIVIS
253 Broadnray So. Boston, Mas*.

Tolstojau* duktė peikia 
Sovietus.

Grafo Leo Tolstojaus du
ktė Aleksandra pereitą ne
dėldienį sakė prakalbą Uni- 
tarianų bažnyčioj, West 
Nevvtone. nupeikdama So
vietus už religijos naikini
mą. Ji tvirtino, kad religija 
Rusijoj neišnyksianti ir kad 
žmonės ten dabar meldžiasi 
slaptai.

Baudžia už neaukavimą • 
bedarbių fondui.

Cambridge’uj keturi poli
cistai ir du ugnagesiai gavo 
po tris savaites neapmokėtų 
vakacijų užtai, kad jie atsi-| 
sakė aukuoti 10-ta nuošimtį, 
savo algos į bedarbių fondą, j 
Viena mokyklos viršininkė 
irgi panašiai tapo nubausta. 
Kapitalistai, matomai, nori, 
kad ir dirbantieji darbinin
kai badautų sykiu su bedar
biais.

Vagiai darbavosi kartu su 
ugnagesiai*.

Pereitą sąvaitę ant Blue 
Hill avė. ir Monton st., Dor
chestery, įvyko didelis gais
ras, kuris palietė beveik vi
są bloką ir padarė apie $10,- 
000 nuostolių. Laike gaisro 
vagiai įsilaužė į Epsteino 
pulruimį ir išplėšė įvairių 
daiktų keletos šimtų dolerių 
vertės.

71 metų senis gavo jauną 
pačią.

Naujosios Anglijos Muzi
kos Konservatorijos profe
sorius Sullivan A. Sargent, 
71 metų amžiaus, apsivedė 
su 27 metų panele Helen 
Hancock, kurią jis mokino 
muzikos. Dabar jiedu slap
tai leidžia “medaus mėne
sį”, o profesoriaus draugai 
stebisi, kaip čia tas atsitiko.

Mokytojų algos nebus 
sumažintos.

Bostono mokyklų taryba 
atmetė pasiūlymą numušti 
algas 4,500 mokytojų ir ki
tiems tarnautojams. Šį rei
kalavimą įteikė biznierių 
vadai, kurie turėjo savo 
konferencija Bostone perei
tą sąvaitę. Įrodyta, kad pa
tys mokytojai jau yra nu- 
simažinę sau algas 71/> nuo
šimčiais.

NORIU MAINYT 3 ŠEIMYNŲ 
NAMĄ ANT FARMOS.

Netoliau kaip 20 mylių nuo Bostono.
(-)

MISS M. ZAMBACEVIČIUTĖ
44 Aspinvrall Rd. Dorehester. Mass.

City Point Parsiduoda
2-jų šeimynų namas, su vėliausios 
mados įtaisymais. Kaina $3,6O0. Ma- 
tykit savininką.
332 E. Eighth St. So. Boston. Mass.

AUTOMOBILISTAI
Taisome visų išdirbysčių Au

tomobilius. Sutaisom Ignitions 
ijr Generatorius. Ištaisome su
lankstytus fenderius ir bodies 
ir apipentiname. Darbas gva- 
rantuojamas ir kaina pigiausia. 
Vieta vadinasi (-)

STEVE’S REPAIR SHOP 
565 Eighth st. So.Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 2351-R
Steve Janeliunas, savininkas,

ŠNIURAVON1Ų ŠOKIAI.
Įvyks subatoje, Jan.-Sau- 

sio 14, 1933 m., Lietuvių M. 
Žinyčioj, 7:30 vai. vakare. 
Labai bus žingeidus ir nau
jos rūšies šokiai. Įžanga 25c 
ypatai. L.M.Ž. Ratelis.

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 kožną dieną 
nuo 7 iki 9 vakare. (-)

VALENT. PALTANAVIČIUI* 
912 E. Broadway S. Boston, Maaa.

Tel. So. Boston 1963J.

Proga Padaryt 
Didelį Uždarbį.

Ku*is gali įdėt nemažiau kaip 
$10,000, per metus gali uždirbti 
$2000 ir daugiau.

Kurie nori platesnių informacijų, 
klauskite laišku, sekančiu adresu:

CHAS NODOW
14 ST. LŪKĖS RD. 

ALLSTON. MASS.

R. M. ŽIDŽIUNAS
Typewriterių ir Spaudos 

Sandelis
315 £ St. prie Broadway So. Boston

, CAMBRIDGE, MASS.

Lietuviška Aptieka
AREX PHARMACY N

Užlaikom visokias gyduoles, ko
kios tik gydymui vartojamos. 
Turime žolių iš Lietuvos ir

Palangos Treįanką.
Visokius vaistus prisiunčiame 

per paštą.
AREX PHARMACY 

1016 Cambridge Street, 
CAMBRIDGE. MASS.
(Prie Webster Avė.)

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provaa. 

Daro visas legalius dokai
317 E STREET, 
(Kampas Broadwsy)

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2721

Namų: Talbot 2474.

Telefonas: So. IMS. I

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos Kapotame

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

Taiso visokius antomohtlias Ir 
gerai patarnauja.

Studebaker Agentūra
Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinantį patarnavimą.

Taisymo ir demonstravism 
vieta:

1 HAMLIN STREET,
kampas E. Eight Street, 

SOUTH BOSTON. MAS*

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 paštą. Atminkite 
musų adresą.

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

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatų ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraujų, šlapu
mą, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimą laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 metų praktikos.

Ofiso valandos: 2—4 p- p; 7—8 J9 vak. TeL S. B. 2712.
496 EAST BROADWAT SOUTH BOSTON. MASS.

Patyrimas Yra Dideliu Mokslu
įsa kurie yra tikraiPer 30 metų praktikos, 

riaasi nuo ŠALČIO.
Nora sunkiausiai sloga butų išsivysčiusi, mano vaistai nu

teiks stebėtiną palengvinimų.
Niekados nelaukite kol šaltis smarkiai pas jus įsigalės ir 

paguldys į- lovą. Tada gali būt pasekmės blogos. Turėkite vi
sados nuo šalčio vaistų savo aaaraoee. Pajutę kad pas jus pasi
reiškia sloga, tuojaus vartokite pagal nurodymų.

Vaistus ir nurodymą kaip vartoti, mes prisiunčiame jums j 
namas až $1.00. Pareikalaukite persitikrinimui.

K. SIDLAUSKAS
APTIEKORIUS

373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

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

CAMBRIDGE, MASS.

Apžiūrėjimas ir vaistai $1.00
DR. G. L. KILLORY
60 Scollay Sąuare, Koom 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.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET,

LAM RENCE, M ASS.

LIETCVYS

OPTOMETRISTAS

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

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broadnay, Se. Boston. Maso.

Tel. University 946*

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

UETUVĖ DENTIST* 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Tel. So. Boston 26S*. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo » iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų

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

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

DR. H. S. STONE
OPTOMETRISTAS 

27 Metai 
Praktikoje
Kiekvieną 

dieną
80 Bovlston st. Little Bldg. Boston 
Utarninkais, Ketvergais ir Suba- 

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

PARKWAY AUTO 
SERVICE
and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisyme Vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS 
415 Old Cslony Avė.,

SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston 9777.




