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Organizuojama Franeuzų, 
Vokiečių, Anglų Sąjunga.
ŠIĄ SĄVAITĘ LONDONE 
BUS KONFERENCIJA

Anglai siūlo Sovietų Rusiją 
izoliuoti. Hitleris gali gauti 

, liuosas rankas Klaipėdoj.

Šios sąvaitės pabaigoje 
Londonan atvažiuoja FVan- 
euzijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Lavalis ir premjeras 
Flandinas pasikalbėti su An
glijos premjeru MocDonal- 
du ir užsienio reikalų minis- 
teriu Simonu apie tai, kas 
daryti su Vokietija, kad ji 
nusiramintų ir atsisakytų 
nuo savo plėšriosios politi
kos?

Kaip Anglija, taip ir 
Francuzija nori Europoje 
taikos. Bet jodvi kitaip tą 
taiką supranta. Anglija no
rėtų, kad Europa nusigink
luotų, o franeuzai nori būt 
gerai apsiginklavę, nes jie 
bijo vokiečių, kurie slapta 
ruošiasi naujam karui. Dėl 
to franeuzai jau padarė su
tartį su Rusija ir norėtų su
daryti kokį nors paktą su 
Vokietija.

Siekdami organizuotos 
taikos, franeuzai šią sąvaitę 
siūlysią anglams apsvarstyti 
maždaug tokį planą:

Jeigu (1) Vokietija pasi
rašys Europos Rytų paktą, 
išsižadėdama savo nusista
tymo keisti Rytų sienas (kas 
apsaugotų ir Klaipėdos kra
štą.—Red.)!

Jeigu (2) Vokietija pasi 
rašys Romos'sutartį, pasiža
dėdama kartu su kitomis 
valstybėmis saugoti Austri
jos nepriklausomybę;

- Jeigu (3) Vokietija sugrįš 
Tautų Lygon;

Jeigu (4) Anglija pasira 
šys oro konvenciją, pasiža
dėdama duoti Francuzijai 
pagalbą, jeigu vokiečiai ją 
užpultų;

Tuomet (5) Francuzija 
sutiks padaryti sutartį, už- 
girdama geroką dalį nelega- 
lio ir slapto Vokietijos apsi 
ginklavimo ta sąlyga: (a) 
kad Francuzijos armija vi
suomet butų didesnė negu 
Vokietijos ir (b) kad butų 
sudaryta rimta tarptautinė 
komisija prižiūrėti, kad Vo
kietija neapgaudinėtų.

Bet anglai kitaip į šį rei
kalą žiuri. Jie sako, kad nei 
Vokietija, nei Lenkija to 
Rytų pakto nepasirašys. Ko
kia tuomet bus pasekmė? 
Francuzija turės stiprinti 
savo ryšius su Rusija ir Ma- 
žaja Ententa. Tas suerzins 
Vokietiją ir ji ims da dau 
giau ginkluotis. Todėl anglai 
yra linkę vokiečiams nusilei 
sti ir padaryti su jais sąjun
gą. O jeigu vokiečiai virstų 
tokios sąjungos išdavikais 
ir, gavę progos geriau apsi 
ginkluoti, užpultų Francuzi- 
ją, tai tuomet franeuzų ir 
anglų oro ir jūrių laivynai 
bendromis jėgomis galėtų 
tokį užpuolimą atremti ir 
Vokietiją sunaikinti.

Darant tokią sąjungą, So- 
vietų Rusija turėtų būt man
dagiai aukune pastumta į A- 
ziją, nes anglai Sovietų ne
myli ir nori būt nuo jų gerai 
atsirubežiavę.

Socialistinė Švedija 
Išeina Iš Depresijos.

Atsidaręs anądien Švedi
jos parlamentas iškilmingai 
paminėjo 100 metų savo 

•valstybės įkūrimo sukaktu-Kuri pusė paims viršų; ves £ kalboj pažymėjo, 
kol kas da tikrai negalima I kad demokratinė Švedija 
numatyti, bet anglų planas:šiandien jau baigia išgyven- 
franeuzams turėtų būt prak-ųį depresiją. Kadangi Švedi- 
□skesnis. Bet jis negeras jos vyriausybė susideda iš 
Lietuvai, nes gavę laisvas socialistų, tai jiems ii’ buvo 
rankas, vokiečiai galėtų tuoj pripažintas visas kreditas 
pulti Klaipėdos kraštą. yf išmintingą valstybės ūkio 

vedimą ir praktišką plana
vimą. Nors bedarbių Švedi
joj da yra, bet jų skaičius 
sumažėjo iki 80,000 ir jų pa
šalpai valdžia šįmet prašo 
jau tik $15,000,000, paly
ginti su $40,000,000 metai 
atgal, ir $45.000,000 dveji 
metai atgal. Iš kožno 100 
gyventojų Švedijoj šiandien 
tik 1 žmogus yra be darbo,; 
tuo tarpu kai Amerikoj iš^ 
kožno 100 yra apie 25 be' 
darbo, jeigu skaityti bedar 
bių šeimynas.

Stalinas Su Hitleriu 
Darys Biznį.

Berlynas duoda $80,000,000 
kreditų Maskvai.

Bostono “Evening Trans- 
sripto” korespondentas Sto- 
neman praneša per radio iš 
Berlyno, kad tarp Hitlerio ir 
Stalino valdžių šiomis die
nomis buvo padaryta nauja 
biznio sutartis, kuri leidžia 
bolševikams pirktis Vokieti
joj prekių užsimokant už jas 
per 5 metus. Hitlerio valdžia 
garantuoja Vokietijos fabri
kantams grąžinti 70 nuo
šimčių nuostolių, jeigu Rusi
ja negalėtų ar nenorėtų 
jiems savo skolų užmokėti. 
Ir šita garantija galioja iki 
$80,000,000 vertės užsaky
mų.

Vokietijos valdžia sutiku
si duoti Rusijai tokių kredi
tų dėl to, kad pirmesnes sa
vo skolas Vokietijos fabri
kantams neblogai moka. 
Pernai Sovietai buvo skolin
gi vokiečiams už visokius 
pirkinius $480,000,000, c 
dabar iš tos skolos belikę 
jau tik $100,000,000.

Vengrija Reikalauja
Teisės Ginkluotis.
Vengrija, kaip buvusi Vo

kietijos talkininkė, po karo 
buvo prievarta nuginkluota. 
Jai leista turėti tik 30,000 
kareivių. Todėl dabar ji pa
reikalavo, kad jai butų leis
ta daugiau apsiginkluoti. 
“Dabartinė padėtis nepa
kenčiama,” pasakė jos pre- 
mieras gen. Gembeš. “Čeko
slovakija, Rumunija ir Ju
goslavija turi 500,000 vyrų 
armiją, o mes neturim kuo 
gintis.”

LEIS UŽ $11,500,000,000 
BONŲ.

Federalinė valdžia Wash 
ingtone nori užtraukti $11,- 
500,000,000 paskolą. Tam 
tikras bilius atstovų bute jau 
priimtas ir perduotas sena
tui. Paskolos bonai bus par
duodami nedidelėmis sumo
mis paštuose po visą šalį.

MOKĖJO BALSUOTO
JAMS PO $50.

Mississippi valstijos sena
torius Washingtone pareiš
kė, kad federalės susisieki
mo komisijos advokatas Hill 
mokėjęs balsuotojams net 
po $50, kad balsuotų už bu
vusį senatorių Stephensą. 
Komisija pradėjo dalyką ty
rinėt

GREEN UŽ $50 PENSIJĄ
Amerikos Darbo Federa 

cijos pirmininkas Green pa
siūlė Senatui, kad senojo 
amžiaus pensijos minimum 
butų $50 į mėnesį.

URUGVAJUJE
SUKILIMAS.

Žinios iš Montevideo sa
ko, kad Urugvajaus respub
likoje kilo revoliucija prieš 
prezidento Terra valdžią. 
Valdžia įsakė bombarduoti 
sukilėlius iš orlaivių. Liau
dis nekenčia dabartinio pre
zidento dėlto, kad jis sušau
kė savo pakalikų “konstitu
cinį seimą” ir be visuotinų 
rinkimų prailgino savo pre
zidentavimo laiką iki 1938 
(jo terminas baigėsi šįmet).

NACIAI NUŽUDĖ POLI
TINI EMIGRANTĄ

Iš Vienos pranešama, kad 
atvykę iš Vokietijos du Hit
lerio agentai nužudė Čeko
slovakijoj politinį emigran- 
cą, Rolfą Formisą, kuris bu
vo pabėgęs iš Vokietijos. 
Formis tarnavęs senoj vo
kiečių armijoj ir pasižymė
jęs savo eksperimentais nai
kinti orlaivius mirties spin
duliais.

NIKOLAJEVO PASKUTI
NIAI ŽODŽ1AL

Nikolajevas iki paskuti
niojo momento laikęsis ra
miai. GPU nepavyko išgau
ti iš jo reikalingų žinių. — 
Aš mirštu už Rusiją, —pa
reiškė Nikolajevas savo pa
skutiniam žodyje.

NRA NEATEITO DA 
AIŠKI.

Netolimoj ateity Roose- 
veltas ketina duoti Kongre
sui raportą apie tai, ką yra 
nuveikusi NRA, bet ar jis 
rekomenduos Kongresui ją 
tęsti toliau, ar panaikinti, 
kol kas d a neaišku. Tuo tar
pu Rooseveltas laiko konfe
rencijas ir tariasi NRA klau
simais su savo “smegenų 
trustininkais.”

DEGTINE NUSINUODIJO 
16 ŽMONIŲ.

Utica, N. Y. — Pereitą ąą- 
vaitę čia pradėjo žmonės 
mirti nuo degtinės. Du mirė 
da šį panedėlį. Iš viso miru
sių yra jau 16 asmenų. Išro
do, kad butlegeriai vėl pra
dėjo daryt degtinę iš medi
nio alkoholio.

Fengri/oa Teisman 
Atgabenta ĮS Lavonų
Valdžia pastate juos kaip 
liudininkus prieš 9 moteris.

Debreczeno mieste, Ven
grijoj, šį panedėlį prasidėjo 
9 moterų byla, kurias vai- Į 
džia kaltina nunuodijus 16 
savo vyrų ir giminių, kad 
paveldėjus jų turtą. Visoms 
joms gręsia mirties bausmė.

Kad įrodžius* jog tos mo
terys ištikro nuvarė į kapus 
tiek žmonių, valdžia iškasė 
ir atgabeno teisman 16 lavo
nų. Nors kalbėt jie jau nega
li, bet uždarytos jų lupos ir 
negyvos akys liudija daug 
iškalbingiau, negu žodžiai. 
Be to, teisman valdžia pri
statė daug visokių bonkų su 
nuodais, kuriuos tos mote
rys naudojo žmonių žudy
mui.

Visos kaltinamos motery s 
yra ūkininkės. Teisme jos 
sėdi apsirengusios papras
tais avies kailiniais, su ska
romis ant galvų ir apsiavu- 
sios aukštais batais. Už 
kiekvienos moteriškės nuga
ros stovi kareivis su plieno 
šalmu ant galvos. Tas pri
duoda da rūstesnės išvaiz
dos teismo rūmams.

Išrodo, kad šitos vyrų 
nuodytojos buvo sudariusios 
“organizaciją,” kuriai vado
vavo tūla Hagy, 72 metų am
žiaus senė. Ji žino, kaip iš 
tam tikrų žolių padaryti 
nuodus, ir tuos nuodus par
davinėdavo kitoms, kurios 
norėdavo nusikratyti savo 
vyrų arba giminių, kad pa
sinaudojus jų turtais.

Nors kaltos jos neprisipa
žįsta, bet iš turimų faktų yra 
daugiau negu aišku, kad jos 
kaltos. Manoma, kad jos vi
sos bus pakaitos.

Nuskendo Laivas 
“Mohcuck.”

Pereitą sąvaitę New Jer- 
sey valstijos pakrašty nu
skendo Ward linijos garlai
vis “Mohawk” su 46 žmonė
mis. Tai jau trečią tos kom
panijos laivą velnias paėmė. 
Ir visi trys žuvo palygina
mai trumpu laiku. Vienas 
nelabai senai sudegė su žmo
nėmis. šį sykį nelaimė įvyko 
visai neišaiškinamu budu. 
Naktis buvo šviesi ir oras 
ramus. “Mohawk” išplaukė 
iš New Yorko ir susidūrė su 
prekiniu laivu “Talismanu,” 
kuris išplaukė vėliau ir yra 
daug lėtesnis laivas. Tai 
kaipgi jiedu galėjo susidur
ti? Išrodo, lyg kad tyčia jie 
butų skandinami.

27 ŽMONĖS ŽUVO MIS- 
SISSIPPI POTV1NIUOSE

Mississippi valstijos šiau
rės vakaruose pereitą sąvai
tę labai patvino Coldwaterio 
upė ir užliejo visą klonį 
Markso apylinkėj. Žinios 
•ako, kad 27 žmonės prigėrė 
ir 25,000 liko be pastogės. 
Daug namų nunešta, gelžke- 
iiai išplauti, tiltai suardyti ir 
nuostoliai siekią $3,000,000.

PABĖGO 4 KALINIAI.
Danville, III. — Vietos ka

lėjimo šerifas išvažiavo į 
Springfieldą kokion ten 
konferencijon. Tuo pasinau
dodami, 4 kaliniai sumušė jo 
palikt!) padėjėją ir pabėgo.

BAISI TRAGEDIJA 
CHICAGOJE.

Chicagos pavargėlių šel
pimo viršininkai išbraukė iš 
šelpiamųjų sąrašo Ardėnų 
šeimyną, seną motiną ir jos 
kolieką sūnų. Netekę pasku
tinio duonos kąsnio, Ardė
nai nutarė atkeršyt tiems, 
kurie atstūmė juos nuo .pa
šalpos. Todėl kai viena at
stovė iš šelpimo punkto atė
jo i jų butą pažiūrėti jų gy
venimo, sūnūs su motina 
tuoj ją nušovė. Paskui užda
rė duris ir greitai nuvyko į 
šelpimo punktą prie West 
Chicago avė. ir tenai pradė
jo šaudyt visus ofiso tarnau
tojus. Paguldė iš viso 4 as
menis, o paskui atsuko gink
lus į save ir patys nusišovė.

Tai, prie ko veda alkano 
žmogaus desperacija!

NRA Kodeksai Dar
bininkus Skriaudžia.

Kongresmanas Connery, 
kuris yra Darbo Komiteto 
pirmininkas, tyrinėja NRA 
darbuotę ir greitu laiku žada 
šaukti prieš tą komitetą pa
siaiškinti adv. Richbergą, 
vyriausi NRA galvą. “Mes 
pamatysime, kad visus NRA 
kodeksus rašo patys fabri
kantai,” sako kongresma- 
mas. “Mes pamatysime, kad 
tais kodeksais darbininkai 
yra skriaudžaimi. Ir mums 
turės būt paaiškinta, kodėl 
taip daroma?”

Connery ruošia Kongresui 
bilių, kuriuo reikalaujama, 
kad visose kodeksų vyriau
sybėse darbininkai turėtų 
lygią atstovybę.

ĮSTATYMAS PRIEŠ KO
MUNISTŲ PROPAGAN

DĄ ARMIJOJ.
Laikraščiai rašo, kad Kon- 

gresan busiąs Įneštas įstaty
mo sumanymas prieš komu
nistų propagandą kariuo
menėj ir laivyne. Esą paste
bėta, kad paskutiniu laiku 
kažin kas pradėjo platinti 
komunistinę literatūrą ka
reivių tarpe. Taigi norima 
išleisti Įstatymą, kuriuo pa
siremiant galima butų to
kius agitatorius bausti.

STIKLO DARBININKAI 
PASIRYŽĘ STREIKUOT.

Toledo, Ohio. — Plokščio 
stiklo darbininkai čia parei
kalavo 20 centų daugiau al
gos i valandą ir Įvesti “chek- 
off ’ sistemą, kad išmokėda
ma algas, kompanija imtų 
unijos mokesnį. Šitų reikala
vimų neišpildžius, 8,000 
darbininkų pareiškė strei
kuosią. Norėdamos streiko 
išvengti, kompanijos pradė
jo derybas su unijos atsto
vais.

JAPONAI ŽYGIUOJA
PRIEŠ MONGOLIJOS 

SOVIETUS. .
Žinios sako, kad paskuti

nėmis dienomis Mandžiuri- 
jos šiaurėj japonai pradėjo 
koncentruoti savo kariuo
menę ir eis mušti susidariu
sių Mongolijoj sovietų.

nuo butų primokama valsti- tas judžių operuotojų unijos 
Iš Alaskos miesto Ancho-! joms po $15 nuo kiekvieno vadas Thomas Maloy. Fede- 

rage pranešama, kad šaltis senio. Bet šita suma paden- ralinė valdžia jį kaltina tuo, 
tenai siekia 57 laipsnių že- gia vos tik 694,444 žmones, kad nuo 1929 iki 1932 metų 
miau zero. Keturi žmonės o jeigu padalysime ją lygiai jisai turėjo $350,000 paja- 
^ušalo. visiems 3,750,000, tai išeis mų ir nemokėjo mokesčių.

Washingtone Eina Kova 
Už Socialę Apsaugą.

TOVVNSENDO PLANAS 
SIŪLO $200 SENATVĖS 

PENSUOS f MĖNESĮ.
Milionai žmonių Town*endo 
planą remia, bet valdžia ir 
kapitalistai tam priešingu

Šiomis dienomis Kongre
se prasidėjo atkakli kova už 
vadinamą socialę apsaugą. 
Į šitą apsaugą įneina ap- 
drauda nuo nedarbo, senat
vės pensija, ir kitokie daly
kai. Dabartiniu laiku kalba
ma daugiausia apie senatvės 
pensiją ii- apdraudą nuo ne
darbo. Šitais klausimais yra 
visokių planų, kiekvienas 
planas turi savo šalininkų ir 
todėl eina ginčai, kuris pla
nas geriausis arba praktiš- 
kiausis.

Daugiausia šalininkų turi 
vadinamas Townsendo pla
nas, kuris siūlo visiems žmo
nėms, sukakusiems 60 metų 
amžiaus, mokėti po $200 
pensijos į mėnesį, bet ta są
lyga, kad į vienus metus 
žmogus išleistų visus pini
gus. Townsendo planas nu- 
’odo ir šaltinį, iš kur imti to
kiai pensijai pinigus — tai 
parduodamas mokesnis, ku
ris turi būt įvestas visoje ša
lyje. Imant po 3 nuošimčius 
nuo visų parduodamų pre
kių, susidarytų tokia suma, 
kad pilnai užtektų ir to
kioms pensijoms, ir reikalin
gai prie jų administracijai. 
C) kadangi kiekvienas žmo
gus, gaudamas $200 j mėne-(.ka<l 'T'11’’3 bed?rbiams b“- 
4, turėtų tuos pinigus vienui « mJok?ma po pirmos sųvaį 
metų laikotarpy išleisti, tai ies darbo netekus, ir kad ji 

butų tęsiama per 26 sąvai- 
tes, o ne 16.

Ir bedarbių reikalu turi 
rūpintis ne atskiros valsti- 

_ , . , . .. jos, sako Greenas, bet fede-
. • kad jis galinė valdžia. Kaip senat-
turįs 25,000,000 orgamzuo- Vg ta.ip ir nedarbas yra viso 
t,ų žmonių, kurie jo planą re- (krašto problemos ir todėl vi- 
mia. Ir istiesų, VVashmgto- gag kraštas privalo jomis ru
nas yra užverstas jų petici- pintis Jeigu tuos klausimus 
jomis. Yra daug jo pritarėjų pavesi 48 valstijoms su skir- 
ir pačiam Kongrese. Įtingomis sistemomis, tai

Bet valdžia ir stambus ka- prie tvarkos nekuomet ne- 
pitalistai Townsendo planui prieisi.
labai priešingi. Todėl Roo-į -----------------
sevelto žmonės įnešė Kong- PAGROBĖ $129,000 PAŠ- 
resan priešingą planą senat- TO PINIGŲ,
vės pensijai. Jie siūlo paves- į pall River mieste, netoli 
ti senatvės pensijų reikalą Bostono, pereitą sąvaitę 
atskiroms valstijoms, o fe- banditai užpuolė pašto tro- 
derahnė valdžia pridėsianti ką ir pagrobę $129,000 pa- 
iš savo pusės tik po $15 kiek. bėgo. Troką lydėjo ginkluo- 
vienam seniui kas mėnesį, ti sargai, bet kažin kodėl 

Senatorius Borah valdžios niekas nebuvo nei užmuštas, 
planą aštriai kritikuoja. Sar. nej sužeistas.
mata, jis sako, skirti senat- _______
vės pensijai $15, kuomet 
ginklams ir armijai mes ski
riame bilionus! Borah rei
kalauja, kad Kongrese butų 
svarstomas Townsendo pia 
nas. ~

pinigai nuolatos butų apy
vartoj ir stimuliuotų biznį. 
Tuo budu Townsend tikisi 
nugalėti depresiją.

SOUTHBRIDGE AUDĖ
JAI ATŠAUKĖ STREIKĄ.

Southbridge, Mass. — U- 
nijos vadovybei patariant,

___  O «natoriu7S^tinį 500 streikavusių čia audėjų
parodo, kad valdžios planas aptarė grįžti darban, o savo 
ir aritmetiškai neišlaiko kri- ,su Hamilton VVoolen 
tikos. Jis sako: “Pati admi- Mills kompanija pavesti fe- 
nistracija apskaito, kad ^eraknei tarybai įsspręsti. 
šelptinų seno amžiaus žmo
nių yra 3,750,000, ir ji siūlo 
paskirti metams $125,000,- 

į 000 sumą, iš kurios kas mė-

ne po $15 į mėnesį, o vos tik 
po $33.33 į metus.” -

Taip pat daug ginčų kelia 
ir nedarbo apdraudos klau
simas. Rooseveltas nori, kad 
bedarbiais rūpintųsi irgi at
skiros valstijos, o ne federa
linė valdžia. Jis siūlo kad 
fabrikantai mokėtų po 3 
nuošimčius nuo algų, kurias 
jie išmoka savo darbinin
kams, ir kad po 2 nuošimčiu 
nuo tų algų butų imama iš 
pačių darbininkų. Jeigu dar
bininkas netenka darbo, tai 
po 4 sąvaičių pradėt mokėti 
jam pašalpą, ir mokėt ją per 
16 sąvaičių.

Šitam planui labai prie
šinga Amerikos Darbo Fe
deracija. Jos pirmininkas 
Green Kongrese išparodė, 
kodėl toks planas butų ne
teisingas. Jis sako, fabri
kantas prie šitokios sistemos 
nieko iš savo kišeniaus ne
duos, nes tuos 3 nuošimčius 
jisai uždės ant savo prekių ir 
atsiims iš visuomenės, gi 
darbininkas turės mokėti 2 
nuošimčiu iš savo uždarbio 
ir iš visuomenės tų pinigų jis 
negalės jokiu budu iškolek- 
tuoti.

Todėl Greenas reikalauja, 
kad darbininkų duoklės be
darbių fondan butų visai pa
naikintos, o uždėtos vie
niems darbdaviams. Darbi
ninkai pridės savo dalį pirk
dami gyvenimo reikmenis.

Be to, Green reikalauja,

CHICAGOJ AREŠTUO
TAS UNIJOS VADAS.

Chicagoje buvo areštuo-



Astras Poslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON No. 5. Sausio 30 <U 1935

Bet štai kas 
liau:

pasirodo to-

Raito Ekspertai Hauptmanno Byloje.

KAIP ANTANAS SMETO
NA MUŠA PATS SAVE.

Šiomis dienomis Kaune 
buvo tautininkų partijos su
važiavimas ir Antanas Sme
tona pasakė “vedamąją” 
kalbą, kurią paskui turėjo 
išspausdinti visi Lietuvos 
laikraščiai. Taigi gavome ir 
mes jos pasiskaityti.

Apie p. Smetonos gabu
mus mes niekad daug nema- 
nėm, bet visgi mes nesitikė
jome, kad jis butų toks be
jėgis, kaip jis pasirodo šitoj 
kalboj. '

Tos kalbos tikslas buvo, 
matyt, sumušti “rasizmą,” 
kitaip tariant, vokiškųjų fa
šistų vedamą politiką prieš 
kitas tautas. Tą politiką mu
šti labai lengva. Tačiau p. 
Smetonai tas baisiai nesise
ka.

Kaip žinia, vokiečių na
ciai (tautininkai) skaito sa
ve geresnės veislės žmonė
mis, negu kitų tautų žmonės 
Iš to jie daro išvadą, kad 
gryno kraujo vokiečiai turi 
valdyti visus kitus, taigi ir 
lietuvius.

Smetonai, žinoma, tas ne
patinka, todėl jis pasikėlė 
įrodyt, kad tėkš nacių moks
las neteisingas, nes “prieš 
Dievą visi esame lygus.” 
Reiškia, vokiški naciai ne
gali būt geresni už lietuviš
kus tautininkus. Well, tas 
gerai.

Bet toliau Smetona sako:

“Gamtoje žmogus nėra ly
gos žmogui: vienas stiprus, ki
tas silpnų raumenų; vienas di
delis, kitas mažas; vienas pa
jėgus, kitas menko proto. Tas 
nelygumas vyrauja ir visuome
nėje: yra turtingų ir neturtin
gu žmonių; vieni vadojauja, 
kiti klauso.”

Lygiai taip pat ir Hitleris 
aiškina dalykus. Taigi musų 
“tautos vadas” čia muša ne 
jį, bet pats save.

O galima juk ir gamtos 
dėsniais pasiremiant Hitle
rio “rasizmo” teoriją labai 
lengvai sumušti. Juk mes ži
nome, kad visų normalių 
žmonių anatomija yra vie
noda: kožnas turi tiek pat 
kaulų, tiek pat pirštų, tiek 
pat akių, tiek pat ausų, tokią 
pat širdį, tokį pat kraują, 
vienu žodžiu — gamtoje nė
ra “geresnių” ir “bloges
nių,” bet visi kaip vienas. 
Tačiau p. Smetona šitą argu
mentą pražiopsojo.

Kalbėdamas apie Dievą, 
Smetona irgi orgumentuoja 
prieš save. Nes jeigu “prieš 
Dievą visi esame lygus,” tai 
reiškia, kad Dievas nepripa
žįsta nei diktatūros, nei 
“tautos vadų.”

Pripasakojęs nuobodžių 
pasakų apie senovės grai
kus, romėnus, egyptėnus ir 
kitus, p. Smetona mėgina 
parodyt, kad ir maža tauta 
kartais gali labai daug nu
veikti. Štai:

“Egyptėnai nearijai, tačiau 
niekas negali neigti jų didingos 
kultūros, japonai geltonosios 
rasės tauta, bet jų galybė šian
dien neginčiuojama, jų kultū
ra gili ir ypatinga, žydai — se
mitai, visai nedidelė tauta, gy
venusi mažame Palestinos plo
te, o kokia milžiniška jų įtaka

“Ir ką gero vienos tautos tu- • 
ri, tai turi paveldėjusios iš kitu 
tautų, sukrovusių lobi ir jau, 
dingusių. Graikai, egyptėnai iri 
romėnai rado kitų kulturu met
menis ir audė toliau. Tą pat ga
lima pasakyti apie italus, ang
lus, francuzus ir pagaliau vo
kiečius. Jų didieji mokslo ir 
meno žmonės sukurė didžių da
lykų, pasisėmę iš kitų tautų lo
byno.”

Na, ar gali būt didesnis 
minčių mišinys ir prieštara
vimas? Čia tautos tveria, 
“didingas kultūras,” žydai! 
duoda pasauliui “šventraš
tį,” norvegai genijalių rašy
tojų, o čia vėl jos nieko ne
gali sutverti; jeigu ką nors 
turi, tai tik pasiskolinę iš 
“kitų tautų lobyno.”

Jovalas, daugiau nieko.
Pagaliau Smetona pasisa

ko, kad jisai stojąs už “tei
singumo lygybę.” Pasiklau- 
sykit, ką tokia lygybė reiš
kia:

“Teisingumo lygybė skiriasi 
nuo demokratinės lygybės tuo, 
kad ji yra esmė, o ne forma, o 
jo nelygybė nuo rasiškos nely
gybės skiriasi tuo, kad skelbia 
ne kraujo, o moralinių asmens 
vertybių laipsniškumą. Lygus 
tie, kurie siekia teisingu keliu 
teisingo tikslo, ir kas arčiau jo 
prieina, tas pranašesnis, tas 
vertesnis. Vadinasi, teisingu
mo politika yra teisės politika, 
Rechtspclitik. Iš jos vedama 
tautų apsisprendimo teisė. Iš 
jos eina lygybė prieš įstaty
mus, iš jos eina tautų lygybė. 
Jei tautos viduje tinka teisin
gumo dėsnis, tai kodėl jis nega
lėtų tikti ir tautų santykiams 
tvarkyti? Juk tai butų išmin
tinga.”

Taip, butų išmintinga. Bet 
klausimas, kaip tokį teisin
gumą įvykinti? Kai Lietu
vos žmonės 1926 metais ap
sisprendė ir Smetonos parti
ją iššlavė iš valdžios, tai tau
tininkai nepasakė, kad tai 
išmintinga. Jie susiorgani
zavo ir nakties laiku žmonių 
pastatytą demokratinę vy
riausybę nuvertė. Tuo budu 
jie parodė, kad “teisingumo 
vienybės” jie nepripažįsta. 
Ne teisingumas turi viešpa
tauti, bet užtaisytas šautu
vas. O jeigu Smetona sutin
ka su tokiu smurtu prieš savo 
tautą, tai kur jo pagrindas 
priešintis Hitleriui, kuris to
kį pat smurtą vartoja prieš 
kitas tautas?

Turbut niekas kitas nepa
taikytų taip sumušti pats sa
ve, kaip šitoj savo kalboj pa
darė musų “tautos vadas.”

APIE SPINDULIUS OR
LAIVIAMS NAIKINTI.

Kuomet Darijų ir Girėną 
ištiko nelaimė, lietuviuose 
tuoj susidarė nuomonė, kad 
juos nužudę vokiečiai. Vieni 
spėjo, kad musų lakūnai bu
vo nušauti iš apačios, o kiti 
—kad užmušti kaž-kokiais 
“mirties spinduliais.”

Lietuvos valdžia, kuri pa
siėmė žuvusių lakūnų kunus 
savo žinion, oficialiai tuos 
paskalus užginčijo. Ji pasa
kė, kad jokių šovimo ženklų

žmonijai! Jie davė šv. Raitą, i ”ebuv« ° ka> dėl“”*-

palietusį visas pasaulio tautas 
Kuriame žemės kampe trūksta 
Biblijos? Jokiame. Maža nor
vegų tauta,

Vaizdelis paredo Hauptmanno advokatu konferenciją su rašto ekspertais. Kaip žinia, valdžios 
pakviesti ekspertai pripažino, kad Lindbergho vaiko “kidnaperių” rašytos notos, reikalaujant 
§50,000 už vaiko grąžinimą, buvo rašytos dabar teisiamojo Hauptmanno ranka. Taigi Haupt- 
mano advekai pasikvietė teisman savus rašto ekspertus, kurie liudija priešingai, čia matome 
visus Hauptmanno advokatus ir tuos jų ekspertus. Hauptmanno byla turbut jau pasibaigs šią 
sąvaitę. Koks bus sprendimas, da sunku numanyti.

“Lituanica II” Gali
Sumušti Pasaulini Rekarda

Taip sako Lietuvos “Aero- 
kliubo” pirmininkas prof. 

Žemaitis.

“Talkos” spaudos biuras 
kreipėsi į Lietuvos Aero- 
kliubo pirmininką prof. Že
maitį pasiteirauti Aerokliu- 
bo nuomonės apie antrąjį 
transatlantinį skridimą.

—Turiu jums pasakyti — 
kalbėjo prof. Žemaitis, — 
kad skridimas pernai neįvy
ko dėl daugelio priežasčių. 
Viena iš rimčiausių buvo ta, 
kad fabrikai pažadėtu laiku 
nepagamino lėktuvo dalių. 
Nors Amerikoj ir dirbama 
viskas labai greitai, bet per
teigti keleivinį lėktuvą į 
transatlantinį nėra taip len- 
zva. Nupirkus “Lituanicai 
H” lėktuvą teko perdirbti. 
Ypač daug laiko atėmė ke- 
'eivinių kabinų perdirbimas 
’ benzino tankus; be to, ir 
nertvarkymas svorio centro 
užėmė nemaža laiko. “Li
tuanicai II” teko įtaisyti ga- 
zometras, chronometras, al- 
"imetras, radio priimtuvas ir 
siųstuvas ir daug kitų instru
mentų, kurių nebuvo keleivi
niam lėktuve. Šiuos darbus 
bevykdant atėjo ruduo, nak
tys pasidarė ilgos, taigi aiš
ku, tokiu laiku skristi “Litu- 
micai II” buvo pavojinga. 
Visos tos priežastys vertė 
skridimą atidėti šiems me
tams.

—0 ar dabar “Lituanica 
H” pilnai parengta skridi
mui, ir ar visi aparatai jau 
nrie lėktuvo pritaikinti?— 
naklausė Talkos Spaudos 
Biuro bendradarbis.

—Visų smulkmenų nega
učiau jums pasakyti, bet 
bendrai žinau, kad šiuo lai
ku žymesnė dalis aparatų 
nrie “Lituanicos II” jau pri
taisyta, bet vis dėlto dar trū
ksta kai kurių smulkmenų, 
kurios netrukus bus baigtos.

—0 kokia, Pone Profeso
riau, jūsų nuomonė dėl pa
reikštų pretenzijų lakūno 
Jonušo?

—Atrodo, kad tos preten
zijos nevisai rimtos. Bent 
oaviršutiniškai susidaro toks 
Įspūdis, kad Jonušas pats 
atsisakė nuo transatlantinio 
skridimo. Juk jis, o niekas 
kitas, pastatė naujas nepri
imtinas sąlygas ALTASS-ui. 
Iš šių neprimtinų sąlygų bu
vo viena, kad Jonušas reika
lavo po perskridimo palikti 
Lituanicą jo nuosavybėje; 
be to, iš surinktų aukų rei
kalavo labai didelio honora
ro. Taigi, mano manymu 
toks Jonušo reikalavimas 
buvo lygus atsisakymui nuo 
skridimo. Turiu jums pasa
kyti, kad šiame klausime 
Aerokliubas nei kiek nepri
sidėjo nei prie Jonušo atsta
tymo, nei prie Įeit. Vaitkaus 
kvietimo. Tai grynai pačių 
Amerikos lietuvių reikalas, 
kurie tam reikalui turi išsi
rinkę komitetą, vadinamą, 
ALTASS.

—Leiskite paklausti, p. 
Pirmininke, ar “Lituanica 
II” yra pritaisyta skristi vie
nam lakūnui, ar dviem, ir 
kiek tame tiesos, buk dėl 
kilusio konflikto dabar ras
ta “salamoniška” išeitis, bū
tent, projektuojama leisti 
skristi į Lietuvą abiem lakū
nam — Jonušui ir Vaitkui?

—Čia gana painus klausi
mas, bet pasistengsiu trum
pai atsakyti. Visų pirma, 
‘dabar “Lituanica II” yra į- 
taisyta skristi vienam lakū
nui. Taigi, jeigu tektų lėktu
vą pritaisyti dviem laku- 

ją, perdirbdami jį į “chuli- nam, tai tas kainuotų gana 
gan.” Iš Rusijos šis žodis brangiai. Bemaž visą lėktu- 
persimetė į Lietuvą ir Len- vą tektų iš pagrindų per
ki ją, o iš Lietuvos į Rytpru- tvarkyti, įtaisyti antrą sėdy- 
sius bei visą Vokietiją. nę ir vairą. Viskas tas kartu

su lakunu svertų žymiai 
daugiau, kaip 100 klg., o tas 
priverstų imti sumažintą 
benzino kiekį. Su 100 klg. 
benzino galima nuskristi be
maž 500 kilometrų. Tai ga
na didelis atstumas. Bet jei
gu visos kliūtys butų nugalė
tos ir lėktuvas butų pertvar
kytas skridimui dviem lakū
nam, kada vienas antrą pa
vaduoja, vairuodami lėktu
vą, tai betgi tokio perskridi
mo reikšmė per Atlantą bu
tų nedidelė, nes po Dariaus 
ir Girėno perskridimo At- 
’antą nugalėjo daug lakūnų. 
Bet jų dauguma skrido dvie- 

• e. Tarp kitko turiu pažymė
ti, kad per daug perkrautas 
'ėktuvas sunkiai pakyla auk
štyn, tai yra jam sunku atsi- 
olėšti nuo žemės. Yra žino
ma daug atsitikimų, kad lai
ke pakilimo nuo žemės lėk
tuvas užsidegė ar įvyko ki
tokia katastrofa. Jeigu skris 
vienas lakūnas^ tai toks per- 
skridimas per Atlantą turės 
žymiai didesnės reikšmės, 
nes “Lituanica H” neturi au
tomatinio pilote. Nereikia 
užmiršti, kad be tokio auto
matinio piloto Atlantą, ro
tos, perskrido tik vienas 
Lindberghas. Bet jo kelionė 
buvo žymiai trumpesnė, ne- 
m numatoma “Lituanicos 
II.” Lindberghas tada nusi- 
eido Paryžiuje. Jeigu lakū
nas Vaitkus skris vienas ir, 
aimingai perskridęs Atlan
tą, pasieks Kauną, tai jisai 
Tali sumušti pasaulinį skri
dimo rekordą į tolį be auto
matinio piloto.

—O kada įvyks skridi
mas, Pone Pirmininke?

—Jeigu nebus jokių kliū
čių, tai “Lituanica n” turė
tų išskristi šiais metais bir
želio pabaigoje arba liepos 
mėnesio pradžioje, nes tuo 
’aiku trumpiausios naktys ir 
Tgiausios dienos, kas žymiai 
nalengvina patį skridimą ir 
tekūnui geriau orientuotis.

—Turiu pasakyti, kad 
ALTASS yra surinkęs apie 
32,000 dolerių, — pridūrė, 
urofesorius, — bet tų pinigų 
gali dar pritrukti/ Lietuvos 
Aero Kliubas yra pasiren
gs, kiek leis jo lėšos, padėti 
ALTASS’ui užbaigti pradė- 
ą darbą. Netrukus galutinai 
naaiškės, kiek dar trūksta 
mnigų, bet gi tas nesutruk
dys skridimo užbaigimo, ir 
šįmet skridimas, manau, tik
ai įvyks. Lietuvos Aerokliu

bas neragino amerikiečius 
ietuvius aukotis antro skri
dimo ruošimui: bet jeigu jie 
te darbo ėmėsi ir jau tiek 
daug padarė, tai reikia 
stengtis, kad skridimas įvy
ktų ir pavyktų, nes kitaip 
butų negarbė pirmiausia pa
tiems amerikiečiams lietu
viams, — užbaigė prof. Že
maitis. Tsb.

a VISKOPOBISKĮ.
Kaip išrodė pirmieji auto

mobiliai.

Cluny muziejus Paryžiuje 
turi sulinkęs pirmųjų auto
mobilių modelius, į kuriuos 
žiūrint kiekvieną ima juo
kas.

Štai, pavyzdžiui, vienas 
“modelis”, pavadintas “ve- 
locipedraisiavaporiana,” kas 
lietuviškai butų “garinis 
greitakojis.” Tas išradimas 
pasirodė Paryžiaus gatvėse 
1818 metais.

Tai buvo dviejų ratų pa
būklas, su rūkstančiu katilu 
už važiuotojo nugaros. Ap- 

kad Feliksas Vaitkus yra į žergęs sėdynę, vienas žmo- 
pripažintas kompetentiškuS^^ važiavo kojomis atsi- 
skristi per Okeaną ir lėktų- remdamas į žemę, kad neap- 
vo įrengimą* tinkamu. Valy- virstų, o kitas ėjo paskui su 
tybės Departamentas rupi- kočerga ir maišeliu anglių, 
naši gauti diplomatinius lei- kurstydamas ugnį katile.

Vėliau šitas išradimas 
“pagerintas,” padarytas ant 
"rijų ratų, taip kad važiuo
tojui nereikėtų kojomis ram 
•tytis. Bet pečkuris su kačar 
ja vistiek dar buvo reikalin
gas.

Da keisčiau išrodė “auto
mobilius” mėgintas 15-tame 
šimtmety Vokietijoj ir Fran- 
:uzijoj. Jis išrodė kaip koks 
riterius ant keturių ratų; 
padarytas buvo iš medžio ir 
papuoštas gražiais raiži
niais. Bėda su juo buvo ta, 
kad šalia jo turėjo eiti du 
vyrai ir savo rankomis sukti 
varofnuosius įatus. Mecha
niškos jėgos žmonės tuomet 
da nežinojo.

Kaip išrodė pirmutinis 
dabartinių autemobilių mo
delis, šis muziejus neparo
do. Galimas daiktas, jog iš
radėjas sunaikino jį, kuo
met vėliau atsirado žymiai 
pagerinta mašina.

Lituanica ir9 Skris
Gegužes Menesy.
Leidžiant “Keleivį” spau- 

don, iš ALTASS centro ga- 
cių partijai ir tarnavo Stutt- vome teiegramą, kad antra- 
garte kaip radio stoties valdi- * - - - -
ninkas. Jis yra buvęs vokiečių 
armijos technikas ir pasižymė
jo savo eksperimentais parali- 
žiuoti spinduliais skrendančių 
orlaivių motorus.”

karčemoj, miške, netoli Priba- 
mo miestelio, pabėgusį iš Vo
kietijos nacį renegatą, žinomą 
Rolfą Formisą.

“Formis buvo prigulėjęs na-

Taigi pasirodo, kad tokie 
spinduliai ištikrųjų yra vo
kiečiams žinomi.

Kelios Pastabos Mu
sų Kalbos Klausimu.

Lietuvių kalboj yra priim
ta sakyti ir rašyti: “Teismas 
išteisino kalinį,” arba: “Re
voliucija išlaisvino Lietu
vą.” Reiškia, kalinys liko 
teisus, o Lietuva — laisva.

Man tas išrodo nelogiška. 
-Juk priedėlis “iš” reiškia ką 
nors išskirti iš ko, išvesti, 
atitolinti.

Todėl “išteisinti” turėtų 
reikšti ne pripažinimą kali
nio teisėtu, bet priešingai— 
išvedimą jo iš po įstatymų 
globos, kaip anglai sako — 
to outlaw.

Taip pat ir žodis “išlais
vinti” turėtų būt supranta
mas neigiamai — ne įvedi
mą laisvėn, bet išvedimą iš 
laisvės. Vienu žodžiu, “iš
laisvinti” turėtų reikšti: at
imti laisvę, o “išteisinti” — 
atimti teises.

Žodžių su priedėliu “iš” 
musų kalboje yra daug, bet 
jų sąvoka labai nevienoda. 
Kuomet “išmokslintas” 
muo įgyja mokslą, tai

jam skridimui jau viskas ga
tava. Skridimas manoma vy
kinti gegužės mėnesy. Grei
tai reikalingi pinigai. Todėl 
kolonijų komitetai, kurie 
laiko pas save surinktus 
skridimui pinigus, privalo 
tuojau išsiųsti juos ALTASS 
valdybai.

Telegrama skamba taip:
“Federalinis Prekybos De

partamentas šiandien pra- 
ALTASS sekretoriui,

dimus Lituanicos 
kelionei Kaunan. Vaitkus 
gegužės mėnesį jau bus New 
Yorke pasiryžęs skristi. Pra
šome visuomenės pagelbos. 
ALTASS Valdyba.”

as-
44įs-

tautintas” ar “ištautėjęs” 
žmogus netenka savo tauty
bės.

Kodėl vienoj vietoj tas 
“iš” žmogui ką nors pride
da, o kitur — atima?

Šitą nevienodumą musų 
kalbininkai turėtų išlyginti.

Dr. Yla.

Konfiskavo Lakūnų 
Adomavičių Namus.

Brooklyn, N. Y. — Šiomis 
dienomis teismo nutarimu 
čia buvo konfiskuoti brolių 
Adomavičių $80,000 vertės 
namai, kuriuose buvo rasta 
slapta degtinės dirbtuvė. 
Broliai Adomavičiai yra su
lenkėję lietuviai, bet lietu
viškai kalba da neblogiau
sia; jie pagarsėjo tuo, kad 
pereitais metais nusipirko 
orlaivi ir abudu nuskrido iš 
New Yorko į Varšuvą.

PIRMOJI KINIJOS SU
TARTIS SU MANDŽIUKU.

Tik dabar paaiškėjo, kad 
pasirašytas susitarimas, ku
riuo Kinija sutinka keistis 
paštu su Mandžiuku. Tuo 
baigiamas pustrečių metų 
užtrukęs paštinis Mandžiu- 
ko boikotas.
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PRIE STRAIPSNIO “SANDARIECIAI 
IR SOCIALISTAI.”

Turiu pasakyti, kad Ame-j tinę tvarką; kaip vieni taip 
rikos Pilietis pakėlė labai i ir kiti yra priešingi despotiš- 

ir diktatunškoms val- 
kokio

komsrimtą klausimą savo straips
ny “Sandarieciai ir Socialia, džioms, nežiūrint 
tai,” kuris tilpo 2-rame “Ke- plauko jos butų. 
leivio” numery. Jis klausia:
“Ar nevertėtų mums visiems 
susivienyti?”

Iš kur atsirado “chuliganas.

Dažnai mes vartojame žo
džius nežinodami jų kilmės 
nei istorijos.

Vienas tekių žodžių yra 
chuliganas.

Šis žodis nesenas, jis neat- 
šventė dar 50 metų jubilė- 
jaus. Juo mes vadiname 
žmones, kurie ne tik blogai, 
žiauriai, nemandagiai elgia
si, bet dargi šiais savo nekul
tūringais žygiais didžiuoja
si.

Šis žodis kilo Anglijoje. 
1890 m. Londono apskrity, 
St Giles dalyje gyveno vie
na šeima “Hooligan” (Huli- 
gan) — pavarde, kurios visi 
nariai pasižymėjo nepapras
tu kerštingumu, kaimynų 
užkabinėjimu ir tuo didžia
vosi prieš kitus. Ši šeima sa
vo nekultūringais žygiais 
tiek pagarsėjo, jog jų pavar
de pradėjo vadinti visus pa
našių žygdarbių dalyvius, 
vadindami “hooligan” (hu- 
ligan). Šį žodį išmoko rusų 
jurininkai ir parvežė į Rusi-

PARDUODA BARONO 
ROPPO KARVES.

Lietuvoje, Panevėžio ap
skrities policijos, Rozalimo 
įuovados viršininkas sausio 
15 d. Pakruojaus miestely, 
gyvulių rinkoje pardavė iš 
viešų varžytynių dabar Kau
ne teisiamo barono Roppo 
10 juodmargių, olandų veis
lės, karvių už nesumokėtus 
barono Roppo Maldžiunų 
dvaro žemės mokesčius 1,- 
800 litų sumai.
MAINE’O BIUUS REIKA

LAUJA VYRAMS PO 
40 BIZŪNŲ.

Mainėte valstijos legisla- 
turon tapo įneštas įstatymo 
sumanymas, kuriuo reika
laujama duoti po 40 bizūnų 
vyrams, kurie muša savo pa
čias. Bausmę turėtų vykinti 
šerifai.

Tautiniais klausimais skir
tumas tarp jų labai mažas. 
Socialistai turi platesnę pro- 

Neturėtų būt nei mažiau- gramą pasibriežę darbinin- 
sios abejonės apie tokią vie- kų klausime: bet ir sanda- 
nybę. Tiktai musų visuome- riečiai nėra priešingi darbo 
nės veikėjai turėtų pradėti i žmonių gerovei, 
sėti tos vienybės sėklą terpe I Reikalinga į. labai reika. 
musų laisvo ir demokratinio ™nusistatymo žmonių. Laikas i1.™*3 mu?ų ‘"P* vlenybe.» 

“Evening Transeript” nors P^aigoj musų gyveni-"kSu žmol

!C3lS“sfS^SS°J'

Socialistai ir sandarieciai! As .. . yra laisvų minčių žmonės,! P> j£«**«**
senai jau atsikratę visokių ■nk*s Plll8C1° nuomone- 
prietarų... Socialistai ir san-, Su tikra pagarba, 
dariečiai stoja už demokra-' J. K. Mi

ties spindulių,” tai tokio da
lyko visai nesą.

Bet štai, 25 sausio Bosto-
v^ae ~, o kiek daug paly-'no - ...
Stati yra davusi genialių žmo- Paduoda gautą is Vienos 
nių, rašytojų ir muzikų. Pla. sPecl?1e , "d“ n™*’ kun 
čiau pasižvalgę žmonijos isto- skamba UlP:

“Panaudoję gražią merginą 
kaip vilioklę (decoy), pereitą 
naktį vidurnakty du naciai 

ros vardo verta, o dvasia ir as-: žmogžudžiai užmušė ant čeko- 
• slevakijos žemės, nuošalioj

rijoje, rastume, kad ne didu
mas ir ne daugumas, ne skai
čius pajėgą sukuria, kas kultu-
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LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Kunigus Penėti Veršiena, 
Kad Karvės Daugiau Pieno Duotų.

NORWOOD, MASS.

Sausio 20 d. Lietuvių sve
tainėj “Keleivio” redakto
rius St. Michelsonas laikė 
kaip ir paskaitą apie krikš
čionybę ir laisvamanybę. 
Prelegentas savo užduotį at
liko pagirtinai. Jisai aiškia 
kalba dėstomus faktus pa
įvairina gerai pritaikytu ju
moru, iško klausovai turi 
gardaus juoko.

Jeigu tikėti šventraš- 
čiams, tai krikščionybė atsi
rado pirma, negu Kristus. 
Iki 33 metų amžiaus Kristus 
buvo da nekrikštytas. Tiktai 
susilaukęs 33 metų jisai pri
ėmė krikščionybę, Jonas ap
krikštijo jį Jordono upėj. 
Bet tai nesvarbu, sako prele
gentas. Kiek svarbiau bus 
paanalizuoti pačios krikš
čionybės darbus. Jeigu tiesa, 
kad buvo tokis pamokslinin
kas, kaip Kristus, vargdie
nių užtarėjas, tai užtai jį bu
tų galima pagerbti Bet šių 
dienų krikščionybė paneigia 
Kristaus mokymą. Dvasiški- 
ja visuomet eina su pasaulio 
didžiūnais, prieš skriau
džiamą liaudį, nes šių dienų 
dvasiškiams ne dūšių gany
mas rupi, bet dolerių gaudy
mas. Ir jeigu šiomis dieno
mis tasai Kristus modemiš
kuose rūbuose pradėtų saky
ti savo pamokslus prie ku
rios nors bažnyčios, tai kiek
vienas kunigas pasakytų, 
jog tai bedievis, maištinin
kas, bolševikas, ir pašauktų 
policiją, kad suimtų tą šven
tąjį.

šventraštis sako, kad Eli- 
jošius su arkliais ir su ratais 
nutarškėjo į dangų. Nužen
gęs dangun su visu kunu ir 
Kristus, ir jo vadinama mo
tina, Marija. Bet laisvas pro
tas tas pasakas atmeta. Jei
gu jau senovėj galima buvo 
skristi į dangų be orlaivio, 
tai kodėl to nepadaro šių 
dienų praboščiai, kardino
lai arba jų šv. tėvas, popie
žius? Lai jie pakyla aukštyn 
nors tiek, kaip višta, ir tai 
jau davatkoms bus dideli 
eudai. Tiktai išlaisvintas 
žmogaus protas, pasidaręs 
tam tikrą mašiną, gali skra
joti padangėmis.

Prelegentas, nors trum 
pais bruožais, perbėgo šv. 
inkvizicijos torturas, šv. 
Baltramiejaus naktį ir nuož
mius kryžeivių karus Lietu
voje. Pagaliau prisiminė ir 
apie šių dienų prietaringus 
kaimiečius. Pavyzdžiui, jei 
karvės nepieningos, tai ūki
ninkas veža prabaščiui ver
šį. Bet sveikas protas diktuo
ja, kad ne kunigus reikia pe
nėti veršiena, bet karves ge
rai prišerti. (Publikoj juo
kas.)

Teologai mums sako, jei
gu yra laikrodis, tai turi būt 
ir jo meistras; todėl jeigu y- 
ra pasauly visokių daiktų, 
tai turi būt ir jų tvėrėjas — 
Dievas. Tai geras orgumen- 
tas davatkoms, sako prele
gentas; bet logiškai protau
jančiam žmogui jis nieko 
nepasako. Kad laikrodėlį 
padarė meistras, tai visi ži
no; bet kokis meistras su
tvėrė Dievą, lai atsako teo
logai.

Kad teologai nežino pa
saulio atsiradimo istorijos, 
tai parodo ir tas faktas, jog 
jie nežino net kada pasaulis 
atsirado. Jų šventraštis sa
ko, kad žemę Dievas nulip
dęs vos tik apie 6 tūkstančiai 
metų atgal. Bet iš geologijos 
mes žinom, kad žemė egzis
tuoja jau bilionus metų. Ir 
gyvybė ant jos atsirado visai 
kitokiu keliu, negu šventraš
tis aiškina. Ji išsivystė evo

liucijos keliu. Nors mokslas 
da nėra aiškiai nustatęs, 
kaip atsirado pirmutinis gy
vas daiktas ant žemės, bet 
tai visai nereiškia, kad gyvy
bė buvo sutverta stebuklin
gu budu. Stebuklų gamtoje 
nėra. Yra tik priežastys ir 
pasėkos. Ir gyvybė yra nie
kas daugiau, kaip tik pase
ka tam tikrų priežasčių. Mu
sų žemei svarbiausis gyvy
bės šaltinis yra saulė. Be 
saulės šviesos ir šilimos že
mėje viskas išnyktų. Taigi 
galimas daiktas, kad iš jos 
gyvybė ir gimė.

Medžiaga yra nesunaiki
nama, tiktai jos formos kei
čiasi. Žmogus užgimęs sve
ria tik keliatą svarų; bet iš
auga iki 200 svarų ir dau
giau. Jo kūnas pasidaro iš 
maisto, reiškia, iš medžia
gos. Kuomet žmogus nu 
miršta, tai išnyksta tiktai jo 
forma, o medžiaga pasilie
ka ir iš jos vystosi kitokios 
formos. Laisvamaniui mirtis 
nebaisi, nes jis žino, kad 
velniai ant žarijų jo nespir
gins. Todėlei laimingi mes 
laisvamaniai. Nors čia gy 
vendami pakeliam visokių 
rūpesčių ir vargo, bet žino
me, kad su mirčia viskas 
baigsis.

Reikia pastebėti, kad vie
tos kunigiukas, išgirdęs apie 
šią paskaitą, tuo pačiu laiku 
suruošė bažnyčioj kažin ko
kį susirinkimą, kad katali
kai negalėtų ateiti moksliš
kos paskaitos pasiklausyti.

Laisvamanis.

N. S. PITTSBURGH, PA.

Katalikai biznieriai gauna 
‘peklos” nuo kunigų “Drau

go” agento.
Šiomis dienomis vaikščio

jo po North Sides lietuvių 
biznierių įstaigas kunigų 
“Draugo” agentas, tūlas 
realestatininkas, ir barė ka
talikus biznierius, kad jie 
nepaklausė jo komandos ir 
nedalyvavo tame Lietuvių 
Vaizbos Buto susirinkime, 
kuris įvyko 20 gruodžio.

Mat, kunigai buvo mobili
zavę visus savo klapčiukus, 
todėl jie buvo įsakę, kad 
ir katalikai biznieriai da
lyvautų. Kaip jau žinoma, 
kunigai tame susirinkime 
pralaimėjo. Vaizbininkai 
drąsiai pasisakė prieš kuni
gų planą pasigriebti Lietu
vos nepriklausomybės šven
tės rengimą į savo rankas 
Nors kun. Vaišnoras su savo 
klapčiukais specialiai buvo 
atėjęs į minėtą susirinkimą 
ir aiškino, kad kunigų kont
rolėj esą 95 nuošimčiai Pitts- 
burgho lietuvių ir kad todėl 
jiems turinti priklausyti va
dovybė ir gąsdino net “rau
donaisiais,” vistiek niekas 
negelbėjo.

Todėl dabar musų pra- 
baštėliai ir rūstauja, o jų a- 
gentas bara katalikus biz
nierius, kad nenuėjo mitin- 
gan, kaip kunigėlių buvo į- 
sakyta. Bet vienas groser- 
ninkas gerai tam agentui at
sakė. Aš, sako, nenoriu eiti i 
tenai, kur jus peršatės su j 
menamais “bedieviais,” nes 
man ir vieni ir antri yra ge-!' 
ri, tai kam man su žmonė-1 
mis pyktis ir savo bizniui 
kenkti? Northsidiški*.

PROHIBICININKŲ KAN
DIDATAS AREŠTUOTAS.

New Yorke yra areštuo
tas ir laikomas be kaucijos 
Nelson B. Clark, kuris tūlas 
laikas atgal “runijo” prohi- 
bicminkų “partijos” sąrašu 
į Massachusetts gubernato
rius. Jį kaltina slėpus vog
tus daiktus.

CHICAGO,
Lietuvos ir Estijos sodžiaus 

meno paroda.
Sausio 12 d. The Fair de- 

partamentinėje krautuvėje, 
su didelėm ceremonijom, at
sidarė taip vadinama Baltic 
States Handicraft Exhibit 
Lietuviškai — Pabaltijo val
stybių sodžiaus meno paro
da.

Atidarymo dienoje susi
rinko daug lietuvių. Parodą 
turėjo atidaryti miesto ma
joras Kelly, kaip buvo laik
raščiuose paskelbta, 2 vaL 
po piet. Majoras betgi nepa
sirodė iki 3 vai. Publika pra
dėjo nerimauti. Pagalios at
sirado ir majoras. Benas su
grojo himną. Žmonės nusi
ėmė kepures.

Pirmuoju kalbėtoju buvo 
pats majoras Kelly. Supran
tama, jis kalbėjo kaip pa
prastas politikierius, gir
damas Chicagos miestą svei
kino The Fair krautuvės ma- 
nadžerį už surengimą šios 
parodos. Po majoro, kiti po
litikieriai agitavo, kad pilie
čiai ateinančiuose rinkimuo-

ir Chicagos konsulas A. Kai- ’ dairi u buvo parduota už 
vaitis. Juodu kalbėjo ang->pie $2,000. Kai kurie kili
liškai, bet nekaip tesisekė,
—nepadarė jokio įspūdžio i 
klausytojus. Jų autoritetas 
čia gal daugiau reiškė, negu 
jų “spyčiai.” Estai irgi turė
jo savo atstovą, tai vice kon
sulą p. Whipple. Jis gražiai 
angliškai kalbėjo.

Dainininkė Darlyss (Dran- 
gelienė) puikiai* sudainavo 
porą dainelių. Kazimierie- 
čių mergaičių būrelis pašo
ko suktinį. Beje, pralotas
Krušas irgi kalbėjo anglis- ■......r------------------ ,
kai. Jis aiškino Lietuvos so-;k:-d lietuviai yra toli atsilikę 

itu tautų. Kuomet A- 
rie drapanos skalbia- 
’ekt/iškomis mašino- 
i=ai nepridedant prie 

ankų, tai Lietuvoje mo
tery? savo “žluktą” pliekia 
medinėmis kultuvėmis ant

mai (karpetai) ar šiaip siu
vinėjimai parduodami po 
šimtą ar daugiau dolerių. 
Mažytės stovylaitės, Laurin- 

kaip ve, davat-

KRIAUČIAI MAŽAI DIRBA;
KOMUNISTAMS NESISEKA.

BALTIMORE, MD.

Gruodžio 19 d. buvo ren-
unijistai, nežiūrint kokių jie 
pažvalgų. Tik į Pildomąją

karna 218-to skyriaus A. C. .Tarybą pateko du Amalga- 
meitų unijos priešai, ir vie
nas į Jungtinę Tarybą.

Iš biznio agento raporto 
matyti, kad kriaučiai da ne
dirba, bet manoma, kad a- 
pie vasario pradžią prasidės 
darbai. H. L. Hartz firmai 
paskelbtas streikas ir jau tę
siasi apie du mėnesiai laiko; 
streikieriai laikosi gerai, tik 
bėda, kad darbą išgabena 
kitur. Bet manoma streiką 
laimėti.

Musų komunistai visuo
met mėgsta girtis, kad tik 
jie vieni kovoją už socialę 
apdraudą. Bet jie stato to
kius reikalavimus, kurių nie
kas negali įvykinti. Mat, 
Fraina sutverdamas jų par
tiją išmokino “radikališkai” 
elgtis. Štai, prieš gubernato
riaus rinkimus jie agitavo, 
kad bedarbiams butų moka
ma po $25.00 į sąvaitę. O 
rinkimų dienoj negavo nei 
500 balsų. Net ir tamsus 
juodžiai suprato, kad reika
lavimas nerimtas. Dažniau
sia tokie kvaili reikalavimai 
pakenkia ir geriems reikala
vimams. Amalgameitų unija 
stoja už bedarbių apdraudą 
ir be pertraukos kovoja, pa
kol ji bus įvykinta; o komu
nistai per 8-nis metus kovo
jo prieš socialę apdraudą. 
Bimba, Jukelis ir kiti komu
nistų oratoriai susiriesdami 
rėkdavo: “Mes norime vi
siško pasiliuosavimo, o ne- 
socialės apdraudos. Apdrau- 
da, tai lopymas kapitaliz
mo.” Ir Bimbos šalininkai 
plodavo kiek drūti. O dabar 
mat ir jie jau pasirodo geri 
kovotojai už reformas. Da
bar jau nelopymas kapitaliz
mo.

Netiksliais savo išsišoki
mais komunistai tik kenkia 
dirbti konstruktyvį darbą. 
O kągi jie nuveikė sukauda
mi, rėkaudami? Nieko! Pa- 
krigdė laisvai manančių ei
les, o dabar jau ir patys pa- 

MCKEES ROCKS, PA. vių susirenka, ypač iš Mc- krikę. Buvo susitvėrę kokį 
Sausio 14 d. kriminali- K?es pasiklausyti ten kliubą, bet, kaip girdėti,

. niam teisme čionai prasidė- teismo eigos. . Įtai lušnius stalus nuvežė į
♦ jo Adomo Amšiejaus byla _Saus1?. V d- byla P.asib?1_ butlegerio skiepą ir išsiskir-

dėl žmogžudystės. ge- Amsiejus buvo pnpazm- “literaturka” irgi ne-
v “vo tas ka tas P11TnaiP laipsny daug narių turi. Dabar musų

i X ahI’ žmogžudyste ir džlurė reko‘ mieste geriausia gyvuoja
j lemo skaitytojams, Ado- mendavo, vieton mirties parapija.

bausmės, kalėjimą iki gyvos . . .
galvos. Paskelbus teismo Beveik visas jaunimas
sprendimą, Amšiejaus mote- Prigu’1 Prle parapijos. Uz- 
teris, sėdėdama šalę savo laiko 4-nus kunigus, moky- 
vyro, kone apalpo, bet Am- kl3 Pulka “sisterkų. Pa- 
šiejus neparodė jokio susi- rengimus rengia kas savai 
jaudinimo.

Amšiejaus advokatas tuo
jau pareiškė, kad jis reika
lauja naujo bylos nagrinėji
mo ir teisėjas Charles M. ... ...
Culver susilaikė nuo oficia- Japclu® I kruvjb tai kunigai 
lio bausmės paskelbimo. sutrauks visą čia augusį jau- 

_ nimą ir aukles jį klenkaliz-
Kaltinamoji pusė bandė mo dvasioj. O komunistai 

įrodyti, kad Amšiejus yra ne galės laukti revoliucijos “nu- 
pilno proto ir buvo pakviesti puolant” kaip grušios, nes 

, liudyti 2 daktarai, Dr. Ed- jie taip sakydavo, kad revo- 
{• išklausinėta valdžios pusės ward E. Mayer ir Dr. C. H. Jhicija “kabo” kaip grušia, 
ji liudininkai ir apskričio de- Heninger, kurie liudijo, kad tik Grigaitis neduodąs jai
• tektivai. Visi liudijo, kaip Amšieius laike šovimo buvo nukristi. O kaip dabar išro- 
? Amšiejus nušovė Kitnerį. nepilno proto. Bet valstijos do, tai ta “grušia” ir nemano

Buvo atneštas Į teismą ir tas gynėjas pastatė savo dakta- kristi. Baltimorieti*.
šautuvas, iš kurio Amšiejus rą, kuris liudijo, jog Amšie- __________
šovė. Į jus šaudamas žinojęs kaip

Pabaigus valdžios liūdi- atskirti tiesą nuo netiesos, 
ninkus klausinėti, buvo pa- nes nušovęs žmogų jis pats

larbo,
ant pilvo arba uniJ°s valdyba. Seniau 

u kultuve drabužius Rudavo balsuojama rankų 
pakėlimu, o dabar—korčiu
kėmis. Kadangi tūli lietu
viai nemoka nei rašyti, nei 
skaityti, tai jie turi prašyti 
jiems tas korčiukes išpildyti. 
Tuo budu pasidaro proga 
gudriems politikieriams pra
vesti savuosius į skyriaus 
valdybą. Aš pats mačiau, 
kaip vienas komunistų tara- 
daika net kelių moterų kor
čiukes pildė. Ateityje turėtų 
būti nustatyta, kad korčiu
kes pildytų tik valdybos na
riai, arba tam tikra komisi
ja.

Pirmininko urėdui kandi
datavo J. Liutkauskas ir J. 
Jasaitis; išrinktas J. Liut
kauskas. Finansų sekreto
rium išrinktas A. Zablockis, 
nutarimų sekretorium P. 
Glaveckas, vice pirmininku 
V. Pečiulis, o maršalka J. 
Bubnys. Biznio agentas šiuo 
sykiu nerinkta; bet kaip tik 
pradės dirbtuvės atsidaryti 
ir daugiau siuvėjų dirbs, tai 
tuoj bus ir biznio agento 
rinkimai. Dabartinis biznio 
agentas yra K. Matuliaus- 
kas. Aš nežinau, ar jis kan
didatuos ar ne, bet geistina, 
kad jis kandidatuotų, nes 
tai yra darbštus žmogus; 
jam visi unijistai lygus, siun
čia į darbą kur tik pasitaiko 
proga, bile tik lietuvį įkišti 
dirbtuvėm Vienok ir toks 
žmogus musu komunistams 
nepatinka; jie puola jį kur 
tik gali prisikabinti. Ot, jei-

ka : 
bob
pliekia — o ar duodamos nuo 
$4.00 iki $14.00.
. Jeigu parodos rengėjų 

tikslas buvo “išgarsinti Lie
tuva" ir jos kultūrą, tai su 
šitokia paroda jie tik paže
mino Lietuvą, nes parodė,

ruo kdžiaus meno reikšmę ir ra
gino pirkti eksponatus.

Šiai parodai vadovavo 
Lietuvos ir Estijos komerci
nis atstovas, p. Bonyhard.;^;;;
Tos rūšies parodos jau buvo T<
Baltimorėj, Pittsburghe, , T , . ■ ji-
Clevelande, o dabar Chiea- e',.t0.s7.Juk tai Pa.™do’-kalp 

oje ton sahs via atsilikusi nuo
Eksponatų (rūdinių) pa-^ogres#' Pažiūrėję to- 

rodojebuvo visokių — au-Yos ?arodos> amerikiečiai 
dinių, siuvinių, mezginių, S9116?5. flu°m°nę, kad mes, 
iš medžio drožtų storiai- csa!ne daI ę"?>au
Sų, gintaro ir smulkių men- lauklmal z.mones- 

•kelnės vertės tižių. Estai turi klos Parodos -v"a meškiškas

m<
imi

patamavimas Amerikos lie-se vėl balsuotų už Kelly. • daug mažiau eksponatų, iš- .
Tuo budu iš parodos atida-! skyrus Talino mokyklos o- tu^ams . 
rymo politikieriai padarė dos dirbinius. ' k0?^3,1 Pam.ok.s‘
politišką mitingą. visi eksponatai parduo- 1St°"JA kai-P

Toliau kalbėjo Lietuvos darni gana aukštom kainom. 11 U1 
konsulai — generalis New Bet, nežiūrint brangumo,
Yorko konsulas P. Žadeikis parodos atidarymo dienoj
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Kalendorius
1935 METAMS. ą

PILNAS VISOKIŲ INFORMACIJŲ, STATIS
TINIŲ ŽINIŲ IR PAMOKINIMŲ. BE TO, ŠIŲ 
METŲ KALENDORIUJE YRA IR MAGUOS 
MONŲ BEI ŠTUKŲ, KO SENIAU NEBUVO.

Čia paminėsime tiktai keliatą dalykų, kurie telpa 
šių metų “Keleivio” Kalendoriuje. Štai jie:

1. Koks būna laikas kituose pasaulio kraštuose, 
kuomet Bostone ar New Yorke taną 12 valanda vi
dudienio ?

2. Kokie šįmet bus saulės ir mėnulio užtemimai?
3. Palyginimas metriniu matų ir saikų su ameri

koniškais.
4. Kada prasidėdavo Nauji Metai senovėje?
5. Tarptautinis kalendorius.
6. Mahometonų kalendorius.
7. Japonų kalendorius.
8. Francuzų revoliucinės eros kalendorias.
9. Faktai apie saulę.

10. Gyvulių ir paukščių amžius.
11. Kiek lietuvių gyvena užsieniuose?
12. Labai Įdomi pasaulinio karo statistika, parodan

ti kiek kuri šalis turėjo mobilizuotų kareivių, kiek 
jų buvo užmušta, kiek sužeista ir kiek paimta ne
laisvėn.

13. Kaip krikščionybės skelbėjai teriojo Lietuvą.
14. Kaip žuvis praleidžia žiemą.
15. Kaip Amerikos valdžia planuoja pakeisti klima

tą, kad apsaugojus kraštą nuo sausrų, ir kiek tas 
darbas kaštuos.

16. Kaip mokslininkai pradėjo taikyti saulės šilimą 
praktiškiems tikslams.

17. Lietuvos totoriai ir iš kur jie atsirado. Labai į- 
domi istorijos studija.

18. Kaip sutvarkyta Sovietų Rusijos valdžia.
19. Kaip išaugo Japonijos galybė.
20. Ką reiškia Rusijos kolchozai ir sovchozai, ir 

kaip jie tvarkomi.
21. Kaip Mussoiini aiškina fašizmą.
22. Kaip prof. Ivanauskas augina lapes Lietuvoje.
23. Sodų ligos ir kaip jas naikinti.
24. Nauja teorija apie pasaulio atsiradimą.
25. Kaip Kinijoj žmonės gyvena, kokia jų religija, 

miestai ir tt.
26. Kaip pasidaryti namie gero vyno.
27. Kaip vokiečiai kasė Lietuvoje auksą.
28. Magiški monai ir štukos, su paveikslais ir paaiš

kinimais. kaip magfkai apgauna žmonių akis.

Kalendorių* yra didokos knygelė* formato, 96 
puslapiai, ant gražio* popieros ir labai gražiai at
spausdinta*. Jo kaina “Keleivio” skaitytojams— 
25 centai. Kas “Keleivio” neskaito, tam 50 centų.

Pinigus galima siųsti pažto ženkleliai* arba kar
tu su prenumerata. Ii Kenedes prašome pašto 
ženklelių nesiųsti, ne* Jungtinėse Valstijom jų 
galima vartoti.

atsirado gintaras ir 
panašiai, o žydeliai daro iš 
lietuvių biznį ir juokiasi. 
Jeigu jau musų konsulai ren
gia parodas svetimtaučių 
krautuvėse, garsinasi anglų 
spaudoje, tai reiktų parody
ti bent šių dienų Lietuvos 
meną. Reikėjo išstatyti pa
rinktos geresnių piešėjų ta
pybos ir kitų dalykų. Šių 
laikų Lietuva savo grafika 
gali pasigirti, bet kur ji?

Jeigu to nėra, tai parodą 
galima pavadinti keliaujan
čia krautuve, kuri kitiems

• bizni daro, o lietuviams ge-
• rą vardą “nakina.”

Rodomi daiktai gal tiktų į
senovės liekanų muziejų, bet 
ne Lietuvos vardui kelti.

Žvalgas.

gu Matuliauskas butų Bim
bos Žalnierius, tai jis butų 
jiems geras; bet dabar jam 
kaip kada tenka ginti uniją 
nuo komunistų šmeižtų, tai 
jis užtai “no good.”

Į valdybą išrinkti visi geri

Adomas Amsiejus Atrastas Kaltas Pirmo
Laipsnio žmogžudystėj Ir Pasmerktas 

Visam Amžiui Kalėjiman.

leivio
{ mas Amšiejus pereitą rude- 
‘ nį savo ūkyje nušovė Fran

ką Kitnerį, Duąuesne Light 
Co. darbininką, kuris ties-

• damas elektros vielas buvo
• užėjęs ant Amšiejaus žemės.
IĮ Amšiejus pats policijai 

| pasidavė ir buvo laikomas
• kalėjime iki teismo be jo- 
{ kios kaucijos (užstato).

Į prisaikintujų suolą 
{ (džiūrę )buvo išrinkti 7 vyrai 
{ ir 5 moterys, kurie spręs 
i • Amšiejaus likimą. Amšie-
• jaus advokatas vra Warren 
Į«H. Vankirk.
6 i

dieną buvo

faip:

KELEIVIS
, 253 W. Broachray,

tė. Išrodo, kad kunigų įtek
mė dabar didesnė, negu bu
vo prieš pasaulinį karą. Jei
gu neatsiras jėgos, kuri galė
tų sujungti laisvai protau-

W. LYNN, MASS.

Sausio 15 d. staigiai mirė
šaukti liudyti Amšiejaus pu- nuėjęs ir pasidavęs polici- nuo plaučių uždegimo p-nia 
sės liudininkai. Pirmiausiai jai. P. Dyčiuvienė, žinomo lietu-
buvo pašaukta Amšiejienė; Džiurė, matomai, patikę- vio policmano žmona. Ve
ji papasakojo teismui, kiek jo valdžios daktarui, kad lionė da jauna moteris, kilus 
jų ukiui visokie medžiotojai Amšiejus turėjo pilną protą iš Viekšnių miestelio, Ma- 
yra pridarę nuostolių per ei-šaudamas tą žmogų. žeikių apskričio. Paliko po-
lę metų; Amšiejus buvęs iš Amšiejus yra 59 metų am- rą jaunų vaikučių. Pirm po- 
kantrybės išvestas ir palai- žiaus ir jei negaus naujo by- ros metų mirė ir jos vyras 
kęs Kitnerį už medžiotoją, los peržiūrėjimo, tai turės Petras, kurio Lynno lietuviai 
Tai buvusi klaida. Tuo pasi- užbaigti savo likusias gyve- da nepamiršta iki šiai die- 
baigė antroji teismo diena, nimo dienas už kalėjimo šie- nai, ir pamini kaipo draugia 
Teismo kambary daug lietu- nų. X. ką ir teisingą žmogų. ““

I
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Mokslas ir Literatūra.

—Tegul bus pagarbintas,
Maike!

—Labas vakaras, tėve!
—Maike, kas čia bus, kad 

taip šalta?
—Iš to bus visko, tėve.

Bus daug nušalusių nosių ir 
ausų, beturčiams bus daug 
vargo, o turčiams bus daug 
biznio. Anglies kompanijos 
pasidaiys milionus.

—Ot, Maike, gerai kad tu ■ daiktų neperku, kaip stei- 
užsiminei apie biznį. Žinai, kas. Į kopūstus ir vuodega 
kad iš gero biznio galima: gerai tinka.
padaryt gero pinigo. Kūmas Į —Bet ar tu žinai, tėve, 
skaitė man iš angelckų pei-• kad ir tavo buliaus vuodega 
periu, kad Čikagos Armuroį kaštuos jau 18 centų svarui, 
kumpanija pereitais metais kaip ponas Armouras ją sa- 
padarė dešimts milionų do- vo rankomis pačiupinės. 
lerių eysto profito. Na, tai Taigi ir ant to jisai pelnys, 
pasakyk, Maike, kodėl mu- Net išmatos nenueina nie- 
du negalėtuva tokį biznį už- kais. Armouras perdirba jas 
sidėt? Uždirbę tiek pinigo, į trąšas ir parduoda po 10 
galėtume atidaryti da ge- centų už svarą. Tai ve, tėve, 
resnį saliuną, negu Šarkis kaip jis daro milionus.

m .. ,. . . . . —Tai tokiu spasabu jis ir
Tokio biznio, kaip Ar- mane aprubavojo, Maike!

mauro kompanijos, neuzsi-. „ . , . .
dėsi tėve. i —Bet tu jam da nei vieno

—Kodėl? ■ ■ buliaus nepardavei, tėve.
—Todėl, kad tam reikia! Buliaus neparda-

didelio kapitalo. Antra, Ar- y1313, a^e pernai as gavau du 
mouras turi jau apžergęs vi-' kartu porcapo valgyt. Mo
šas rinkas ir tu neturėtum P? kvoteri uz svarą, o
kur savo gaminių parduot, Įę^k J1? riek uz kiaulę nemo-

—O kokį ta vorą jis par-įkėjo. 
duoda, vaike? I Žinoma, kad ne. L z

__Mėsą. kiaules peniai farmeriai
—O iš kur jis ją gauna? gaudavo apie 5 centus nuo
—Jis perka gyvulius ir,svar°; x . . . . A . x

skerdžia juos. Į . ^a’ tai kaip tu tun to-
—Veidiminut, Maike, tukl3 £era £alv3> Maike. tai 

man biskį geriau šitą reika-^mk ir išfigeriuok, kiek jis iš 
lą iškluraočyk. Aš negaliu; man§s nulupo be reikalo, 
suprasti, kaip jis gali pada-; —Tas nieko negelbės, tė-
ryt tiek daug pelno, kada jis ve.' Jau tu savo pinigų atgal 

negausi. Armouras įrašė 
juos į tą dešimti milionų pel
no.

—Na, tai pasakyk, Maike, 
kur čia teisybė?

—Aš tau sakiau, tėve, kad 
teisybės pasauly nėra.

—Jeigu taip, Maike, tai 
eikim išsigert. Vistiek nieko

nusiveža tavo gyvuli skerdy
kloj paplauna jį ii- atsiun
čia jo mėsą į krautuvę. Da
bar daleiskime, kad tu nuei
ni ton krautuvėn ir nori nu
sipirkti svarą steiko. Tu pa
matysi, kad tavo buliaus 
svaras kaštuoja jau 80 cen
tų. Ot, čia ir bus Armouro 
pelnas.

, —Maike, aš tokių poniškų

pats turi pirkti tavorą?
—Kožnam bizny, tėve, ta-

voras reikia pirkti.
—Ju rong, Maike. Yra to

kių biznių, ką pirkti nieko 
nereikia, o pinigus kostume- 
riai moka kaip už lašinius.

—Tokį biznį, tėve, tik ku
nigai daro. Jie nieko neper
ka, nieko žmonėms neduo-j gero ant svieto nėra.
da, o pinigus ima. Bet toks 
biznis, tėve, tai ne biznis; 
tai kišenių tuštinimo profe
sija.

—Na, gerai, Maike, tai 
kaipgi tas Armuras padaro 
milionus?

—Kad tau butų lengviau 
jo biznį suprasti, tėve, aš tau 
duosiu šitokį pavyzdį. Da
leiskime, kad tu esi farme
rys ir turi gražų bulių par
davimui.

—Jes, aš tą suprantu.
—Dabar daleiskime, tėve, 

kad pas tave atvažiuoja Ar
mouro kompanijos agentai 
tą bulių nupirkti. Jie siūlo 
tau 4 centus už gyvo buliaus 
svarą. Ir tu jį parduoti Jie

—Geriau eik tu vienas, tė
ve. Aš turiu mokytis.

DUJOS ANT BUŠO UŽ
NUODIJO 20 ŽMONIŲ.

Važiuojant busui iš New 
Yorko Į Chicaga, iš motoro 
prisirinko nuodingų dujų 
buso vidury ir vienas kelei
vis mirė, o 20 sunkiai apsir
go-

SUDEGĖ DAVATKYNAS.

Pereitą subatą Clevelan- 
do priemiesty Paima sudegė 
3 aukštų davatkynas. Davat
kos visos pabėgo, tik viena 
susipančiojus ilgu sijonu 
griuvo ir susižeidė.

“REVOLIUCIJA.”

Šitokiu vardu (Revoliution) New Yorke 
nesenai pasirodė knyga, kurios autorium 
pasirašo tūlas Adolph Gillis.

Iš pat pradžios rašytojas stengiasi užin- 
teresuoti skaitytoją opiais klausimais: Kas 
butų, jeigu Komunistų Partija paimtų sa
vo kontrolėn Jungtinių Valstijų valdžią? 
Koks butų likimas Amerikos darbininkų 
klasės ir kur atsidurtų liberalinė Amerikos 
inteligentija?

Ir kaitų su šiais klausimais New Yorke 
prasideda revoliucija. Darbo minios sukilo 
prieš kapitalo jungą. Jų priešaky atsistoja 
Leonard Stone, įsivaizduotas kolegijos 
profesorius, kuriam taip pat nusibodo pa
taikauti viešpataujančiai kapitalistų kla
sei ir todėl jis, kartu su darbininkais, da
bar kovoja už naują visuomenės santvar
ką. kur kiekvienas pilietis galės nevaržo
mas reikšti savo nuomonę.

Bet gerai, kad tai nėra tikroji revoliuci
ja, o tik autoriaus fantazija, žinoma, šito
kia tema ir fantazija galėtų būt įdomus 
skaitymas. Pas Gillis’ą to nėra. Jis yra pa
prastas Amerikos novelistų tipas, kurių vi
sa kūryba sukasi tik apie meilę ir dolerį. 
Pradėjęs kalbėti apie didelius dalykus, 
Mr. Gillis tuoj nutupia į smulkių intrigų 
balą, kur jo “didvyriai,” kaip tikri nykštu
kai, pešasi taip savęs už merginą.

O pastatyti jo klausimai, kas butų su 
Amerikos darbininkais, kas butų su inteli
gentija, jeigu komunistai paimtų šios ša
lies valdžią savo kontrolėn, taip ir palieka 
neatsakyti. Matyt, jis ir pats jų nesupran
ta. Vietoj sukurti stiprų visuomeninės dra
mos vaizda, jisai suvėlė bulvarinį jovalą ir 
pavadino jį “Revoliucija.”

“NAUJAS MOKSLO PASAULIS.”
“Naujas Mokslo Pasaulis,” tai nauja 

knyga, kuri šiomis dienomis buvo išleista 
Philadelphijoj. Jos autorius, A. Frederick 
Collins, aprašo ir aiškina tuos technikos 
stebuklus, kuriuos tūkstančiai žmonių ma
tė Pasaulinėj Parodoj Chicagoje, ir nu
šviečia daug kitų įdomių dalykų. Jisai pa
sako, pavyzdžiui, kaip mokslininkai “pa
gavo” Arkturo žvaigždės spindulį ir pa
naudojo jį parodos žiburiams uždegti. Tai 
ištikro stebėtinas dalykas. Arkturo žvaigž
dė yra taip toli, kad jos spindulis eina per 
erdvę 40 metų, pakol pasiekia žemę. Ir 
štai. išbuvęs kelionėje beveik pusę šimt
mečio, tas spindulys čia pagaunamas ob
servatorijose. atsiunčiamas vielomis į pa
rodą, o čia Mokslo Rūmų bokšte tiek su
stiprinamas, kad užlieja visą parodos plo
tą didžiausiu šviesos tvanu.

Elektros srity mokslas daro stačiai nuo
stabių dalykų. Radio bangomis žmogaus 
kalba, daina, muzika, ištisi koncertai gali 
būt siunčiami už tūkstančių mylių ir girdi
mi visai aiškiai. Dabar pradėta vystyti .te
levizija, kurios pagalba, sėdint savo kam
bary, galima net ir matyti kalbančius bei 
dainuojančius žmones už tūkstančių my
lių. Tuo pačiu laiku daroma pastangų su
rasti būdas siųsti radio bangomis elektros 
jėgą mašinoms ir šviesą lempoms. Galimas 
daiktas, jog neužilgo vielos bus visai nerei
kalingos.

Senovėj perkūną ir žaibą žmonės gar
bindavo kaip Dievo galybę; dabar gi mok
slas tą Dievo galybę pažabojo ir pakinkė 
mašinon. Šiandien ji dirba mums darbą.

Bet čia da ne galas. Mokslas žengia vis 
toliau ir atranda vis naujų ir nauju daly
kų. Kas yra kosminiai spinduliai? Da nie
kas nežino, bet mokslas ėmėsi jau ir jų pa
slaptį tirti. “Tuose spinduliuose yra su
krauta milionai, jeigu ne bilionai, voltu 
elektros,” sako autorius, “taigi aišku, kad 
išmokę tuos spindulius pakinkyti, mes tu
rėsime neišsemiamą šaltinį elektros, kuri 
mums nieko nekaštuos.”

Nors čia gali būt nemaža ir spekuliaci
jos, bet knyga parašyta gabiai ir, kas svar
biausia, gerai išlaikyta lygsvara: apie 
mokslą pradėta, ir perdėm apie tai tik kal
bama.

DA PRAŽYDĖS ŽIEDAI.
Mano rūtos baigia džiūti, 
nors ir laistau vis tankiau, 
kad pridengtų kiek saulutę, 
debesėliui aš sakiau.

Bet neskuba debesėlis— 
vos ant miško pasikėlęs, 
žiuri, žiuri ežeran...
Kas daryt, jei pasivėlys? 
Išdžius rūtos, suvys gėlės, 
ištuštės darželis man...

Debesėli, plauk greičiau, 
kėski sparnelius plačiau;

kai iškęsi, paregėsi— 
pražydės žiedai pavėsy, 
margi dideli žiedai— 
tie, kurių dar nematei..

Kazys Binkis.

SNIEGAS.

Sniegas—žiedas prieblandos.
Sniegas—vakaro sparnai.
Sniegas—daina be gaidos.
Sniegas—tirpstanti sapnai.

Lyg skraistė žiedais išpinta, 
sniegas krinta, krinta, krinta...

Iš tyliųjų debesų, 
iš tolių erdvės dausų, 

čia į žemę, 
kur aptemę

nuo tamsių rudens laikų 
stūkso apdarai laukų—

Lyg skraistė žiedais išpinta, • 
sniegas krinta, krinta, krinta...

Sniego apsuptas krislais 
tyli, stovi ir klausais, 
kaip tolių varpų balsais 
kalba žemė su dausais.

Lydi mintys tolų aidą,
o snieguolės skraido, skraido...

Tolimų sapnų šešėliai 
prieblandoj dūluoja vėlei.

Pasibaido.
Išsisklaido.

Tai aplinkui vėl sustoja, 
tai laukimų sutemoje 
vėl tolyn, tolyn vilioja.

Slepia rūke tylų veidą.
O snieguolės skraido, skraido...

Monų apsuptas tinklais 
tyli, lauki—gal ateis?
Sniegu papuoštais keliais 
iš dausų gal nusileis?

Pamatysi, kaip per miegą,
veidą šypsantį iš sniego...

Bet aplinkui vien tyla, 
vien tik pusbaltė migla

ir liūliuoja, 
ir banguoja...

Tik varpai už miško alda 
ilgą, dulsią žemės maldą...

Tiktai juda baltas rūkas,
tik snieguolės sukas, sukas...

Kazys Binkis.

TIES BANGA.

Sveikatos Skyrius
ši skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGU A.

PLAUČIŲ {DEGIMO SEZO
NAS JAU ČIA.

Į Rašo Dr. I. E. Makaras, gydyto- 
I jas ir chirurgas, Chicago, UI.

Su šaltos žiemos sezonu mes 
susilaukiam plaučių įdegimo, 
pneumonijos laikotarpio, kuo
met ši liga daugiausia pragin
ta. Skaičius susirgimų bei mir
čių visados esti gana aukštas. 
Gi dažniausia priežastis esti ne
paisymas arba neprižiurėjimas 
taip vadinamo ir visiems gerai 
žinomo šalčio.

Asmuo sergąs šitokiu šalčiu 
nustoja nemažai atsparumo, ku
ris taip labai reikalingas apsi
saugojimui nuo įvairių apsikrė- 
timų. Pas žmones sergančius 
šiais užsitęsusiais šalčiais ran
dasi daugybė pavojingų bakte
rijų gerklėje, burnoje, koserėje 
ir plaučių trobelėse. Kaip greitai 
atsparumas, išsilaikymas prieš 
ligas gerokai sumenkėja, tai tos 
bakterijos neišpasakytai greitai 
dauginasi paskleisdamos nuodus 
po visą kūną, o ypatingai ap
nyksta plaučius pagamindamos 
juose įdegimą. Kaipo pasėka pa
starojo, plaučių oro ląstelės pri
sipildo užnuodytu skysčiu, oras 
Į tokius plaučius nebegali įsigau
ti ir štai žmogus jau nebejuo- 
kais suserga plaučių įdegimu, 
pneumonija, kurios išgydymą 
niekas negali užtikrinti.

Svarbiausios priežastys silp
ninančios žmogaus kūną, jo at
sparumą, yra sekamos: pasikar-

tejantis šaltis, perdidelis naudo
jimas svaiginančiųjų gėrimų, 
suteršto oro kvėpavimas, peršil- 
dymas kambarių, persivalgy
mas ypač mėsos ir kiaušinių, su- 
drėkimas kojų, per menkas apsi
rengimas esant šaltame ore, sto
ka išsirftankštinimo, kepenų ir 
inkstų ligos ir tt žodžiu sakant, 
visa tai, kas veda prie kūno nu
silpnėjimo, veda prie pneumoni
jos. Kad išvengus plaučių įdegi
mo, mažai valgyk mėsos, daug 
valgyk vaisių ir daržovių, gerk 
daug vandens, pieno ir šiaip jau 
visokių skysčių, netingėk prasi
mankštinti, jei užsiėmimas to 
nepagamina ir pakankamai išsi
miegok gerai išvėdintame kam
bary7. Maistas turi būti balan
suotas. Yra įrodinančiai paste
bėta, kad žmonės gauną maisto 
pašalpą iš valdžios, labai retai 
serga pneumonija, nes jų mais
tas veik visados esti tinkamai 
Subalansuotas, kas žymiai gelb
sti palaikyti kūną geroje svei
katoje.

Plaučių įdegimo ligonys ne
reikalingi daug vaistų. Patyrusi 
slaugė, kuri ligonį reikiamai pri
žiūri kas minutę, nepalyginamai 
daugiau jam naudos teikia, negu 
kad prirašymas 4—5 bonkų vais
tų su kiekvienu gydytojo atsi
lankymu. Vaistai, reikia pasaky
ti, turi savo svarbą, bet tik tuo
met. kada jie vartojami tinka
mai ir laiku, ši liga yra limpa
ma, apkrečiama, ir todėl ligonis 
turi būti atskirtas nuo sveikųjų, 
kad pastarieji neapsikrėstų.

Atsakymas “Keleivio” Skaitytojui.

Bures nuleidęs tyliai iriuosi.
Jura liūliuoja, supa mane.
Kaip debesėlis aš danginuosi.
Giedra mėlynėj. Linksma sapne.
Grakščios bangutės deimantais žeria. 
Mano pasaulis toks įstabus!
Vilnys sudužta, žvaigždes man beria... 
Argi gražesnis būna dangus!
Irklus švaistydams žvaigždes pasiekiu. 
Deimantus juros toli taškau.
Dainą dainuoju—dangų sau siekiu! 
Gimstančio skausmo žiedus raškau!

n.
Juros maldos—tai ugnelės,
Ne, tai žvaigždės danguje.
Skaisčios, lengvos, pinas, kelias,
Kaip ir siela maldoje.
Myliu juros tylią šneką,
Tą šnarėjimą bangos...
Kam ji meldžias, ką ji sako—
Gal vaidilos tik žinos...
O tačiau šnarėjims tylus,
Tie žemčiūgai bangoje,
Tie verpetai juodi gilus
Taip ir traukia in save...
Taip ir pultau, rods, į jurą,
Melstaus drauge su banga—
Gal prašvist naktis paniurus,
Gal išaušt širdies aušra!

Balys Sruoga.

KUR GALVAS JIEMS KIRTO.

Už pušyno, ant kalnelio—
Kur lakštutė maldą verkia— 
Galvas kirto, širdį plėšė 
Tų, ką vargo žemei skelbė

Laimės rytą...

Čion kas naktį, kai mėnulis 
Debesų bučiuoti siekia,
Vėlės renkas ir pasako,
Kad minia greičiau užkurtų

Žemės liepsną...
Jau liepsnoja ryto šviesos, 
Vėjai nakčiai duobę kasa,
O minia, per amžių metą 
Teraudojus, vėl išvydo 

Saulės taką.
Butkų Juze.

Teisingai pastebėjo “Ke
leivio” skaitytojas, kad 
“Sveikatos skyriai” labai 
mažai teikia žinių apie mai- * 
tą.
Paprastai priimta, kad pa

lauktas gydytojas prie ligo
nio nurodo, kaip ligonis pri
valo būti slauginamas (pri- 
dabojamas), ir kas galima 
duoti valgyti, o ko neduoti. 
Todėl gal iš tos priežasties 
ir nebuvo laikraščiuose ra-j 
loma apie maistą. Bet kada 
pasigirsta balsai iš pačių; 
skaitytojų, reikalaujantįs ■ 
aiškesnių žinių apie kūno; 
maitinimą, tai jau čia kitas 
dalykas. Čia einasi netik a- 
pie ligonių maitinimą, bet ir 
apie tai, koks maistas nau
dingesnis sveikam žmogui.

Kaip skaudžiai juokinga! 
Žirgą dailiai išauginti musų 
lietuvis moka; lyginai ir be
koną (kiaulę), bet apie savo 
kūdikius jis galvos nelaužo. 
Dievas davė dantįs, Dievas 
duos duonos, ir kūdikis už
augs be didelių rūpesčių!

Taip, vienas iš keturių už
augs. Trys mirs, motina įgys 
patyrimo, na, ir ketvirtą už
augins, Taip buvo prieš šim
tą metų. Bet dabar jau ir 
motinos šiek tiek išmandrė- 
jo.

Geras tai ženklas, kad jau 
nepasitenkinama paprastu 
išauginimu. Reikalaujama 
moksliškų žinių. Ir tų žinių 
bus jums duota.

Ar nori gražios, grakščios 
dukrelės; ar nori dailiai au
galoto, tvirto kūno ir svei- 
kaus proto sūnelį turėti? Jei 
taip, tai pasimokyk, įsigyk 
žinių iš eugenikos mokslo 
šakos. Pasimokyk daugiau 
apie maistą, klimatą, aplin
kumos įtekmę ir tt.

Žodžiu, čia reikia eiles 
metų studijų ir jums noriai 
visada nurodo kelią ir žinių 
suteikia Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugija.

Tūkstančiai klausimų kį
la; kiekvienas žmogus turi 
gyvenimo problemas, ku
rias jis turi išrišti pats, ar su

pagalba moksliškos knygos, 
ar kreipdamasis į savo šei
mos gydytoją.

Sveikatos skyriaus vedė
jai gali tik abelnais bruo
žais nurodyti kelią Į sveika
tą ir kaip apsisaugoti nuo 
kai kurių ligų, kad nesusir- 
gus. Norint gi smulkių žinių 
įgyti, reikia mokintis siste- 
matiškai, pradedant nuo A, 
B. C.

Iš patyrimo žinome, kas 
yra rugiai, kviečiai, žirniai 
ir tt.; bet ne visi žinome tu
jų grudų maistinę vertę; ko
kią veikmę ir įtekmę jie turi 
ant kūno ir proto. .Taip pat 
žinome apie daržoves, apie 
vaisius; žinome, kad vieni 
kartus, kiti saldus, treti ruk- 
štųs ir tt. Bet ne visi žinome 
apie jų veikmę ir Įtaką pro
tui ir kunui.

Idant tą viską sužinoti, 
reikia atsidėjus mokintis.

Visų pirma žmogus turi 
sužinoti, iš kokios medžia
gos tavo kūnas susideda; 
kokiam tikslui tavo kūno da
lys reikalingos. Tada nesun
ku ir maistas pritaikyti. Jei 
tau reikalinga tvirtų, sveikų 
rankų ir kojų, sveikų raume
nų, kad galėtumei sunkeny
bes kilnoti arba kitokį sun
kų fizinį darbą dirbti, tai 
tau reikalingas visai kitas 
maistas, negu tam, kuris sė
di ir tik proto darbą dirba.

Manau, kad aišku, kaip 
painus yra maisto klausi
mas. Čia reikia atsidėjus ir 
po trupučiuką pradėti mo
kinti visuomenę: kas valgyti 
ir kaip valgyti.

Artimiausiame Amerikos 
Lietuviu Daktarų Draugijos 
susirinkime bus pateiktas 
maisto klausimas apšvietos 
komisijai pasvarstyti. Tikiu, 
kad savo laiku tas bus įvesta 
į Sveikatos skyrių.

Dr. A. L. Gr&ičiunas.

NUSIŠOVĖ SUŠAUDYTO 
ŽMONA,

Šiomis dienomis Lenin
grade nusižudė sušaudyto 
Mandelštamo žmona.
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Penktas Puslapis.

N. S. PITTSBURGH, PA. 
Lietuvaitė reikalauja $50,-

SKAUDUS SMŪGIS ŠIM
KŲ ŠEIMYNAI.

000 už prižado sulaužymų. Pitteburfh, Pa. — Juozo
šiomis dienomis North ":

KURŠIŲ MARĖSE LEDAS Įet “t ’ Sausio 19 dieną vaikų ligo-
NEŠĖ VAIKĄ J JURĄ. gt ^pskmidė savo ninėj mirė vienatinis jų su-
Šiomis dienomis ; Kuršių mylimąjį Josephų Krcbotų ne^- 

Marėse? Klaipėdos krašte? už prižado sulaužymų ir rei- °

Įvairios Žinios.
JAPONIJOJ SUSEKTAS 
FAŠISTŲ SĄMOKSLAS.

Radio praneša, kad japo
nų policija šiomis dienomis 
susekė teroristų grupės ren
gtų pasikėsinimų prieš kelis 
japonų valstybės vyrus. Pa- 

. sikėsinimas turėjęs įvykti 
per “chrizantemų šventę.” 
Sužinojus apie rengiamų pa
sikėsinimų, šventė buvo ati
dėta. Dabar galutinai paaiš
kėjo, kad tai teroristų gru
pei priklausė 7 asmenys, jų 
tarpe viena moteris. Terori
stai vadina save radikalna- 
cionalistais. Jie siekių pada
ryti tautinę revoliucijų prieš 
liberalizmų ir kapitalizmų. 
Jie kėsinosi nužudyti princų 
Sainji, slaptojo antspaudo 
saugotojų Makino, finansų 
ministerį Takahaši ir stam
bius kapitalistus: Mitsui ir 
Ivasako. Policija sukcnfis- 
kavo sprogstamosios me
džiagos, revolverių ir durk
lu

LEDO LYTIS JŪRON BU
VO NUNEŠUSI ŽVEJUS.

Per audrų Azovo juroje 
ant ledo lyčių į juros aukštų 
gilumų buvo išneštos dvi 
grupės žvejų, kuriose buvo 
11 žmonių ir 2 arkliai. Ne
laimės ištiktus žvejus lakū
nams pavyko surasti. Lakū
nai numetė žvejams maisto 
ir drabužių su parašiutų pa- 
gelba, paskui per radio pra
nešė ledlaužiui, kur žvejai 
yra, ir ledlaužis juos išgel
bėjo.

ŠIAULIUOSE SUDEGĖ 
“GLOBUSO” FABRIKAS.

G < iiKin anip R valanda Anglų zoologas Percy ir kėdės išleidę šakas, šakos 
i-i Gledensas šiomis dienomis lapus ir pagaliau pražydę.

lomių pa- Gledensa 
, . . imu- Gle- rodė ir ž

kas “Globų,“ Išeitii arti^ „
, sbM0 ganraa didelis kars-|toje jfe atvaizdavo Kameru.' (-eigų oaldąi padaryti is 
tis. Pasilikęs tuo metu stip- na visai- vįfnH noo-i, lū- apvalių ir neluptų rąstelių,

S ALIS, KUR BALDAI ŽYDI.

rė Kuršių Marių srovės vidų- , — .. gralių genų.
• tęs, ji buvus susižiedavus su

. ,. _..i. , x s Krobctu pereito spalių 18 d.
Maiese, ties Vitės ki antu, jjg į,uvo nupirkęs jai dei- 

buvo sugrudusios ledo Įy- n:antinį žiedą už $555, buvo
tys. Vites žvejų vaikai vaik- paža(jgjęS vestj jr sav0 drau_ j Taškento miesto sovietą ii 

Netikėtai viena lytis atsisky- ?

........................ diegus išleisti. Bet negalima
fabriko komanda ir kariuo-^ Ir gyviai, ir medžiai ten tikėti, kad žydėtų baldai pa. 
menės ugniagesiai. Su ugni- esu nepaprasti. Pav., Gle- daryti iš gerai apdirbtos me- 
mi kovota iki pat 12 vai. densas radęs iki šiol visai džiagos ir pastatyti sausoj 

Izviestija” praneša, kad iJkaiizuct“1 PaVyk° 8afar’ »«Hnom'» au8alu ruši'J' Dar ™toj.-Red.)

LIETUVIS TAŠKENTO 
SOVIETE.

VALSTYBINĄ BELGŲ
ANGLIES PRAMONĘ.
Iš Briuselio pranešama 

kad Belgijoj pradėta reor- 
ganizuot anglies pramonė 
“Office National Charbon” 
nuo sausio 1 d. turėjo užleis
ti- vietų “Comptoir Char
bon,” įsteigto vyriausybės 
kooperatyvų principais, ku

prio tikslas bus normuoti ak 
mens anglies gamybų, atsi
žvelgiant į jų pareikalavi 
mų vidaus ir užsienių rinko 
se.

rė ir pradėjo pluduruoti van
denyje. Ant tos lyties stovė
jo 9 metų berniukas. Kiti 
vaikai, matomai, nesupras^ 
darni pavojų, ledo lytį paga- 
iais stūmė į srovę. Ir taip le
do lytis, ant kurios stovėjo 
vaikas, pateko marių srovėn. 
Ji buvo tik 2-3 metrų ilgio ir 
aip plona, kad vanduo ska
lavo vaiko kojas. Srovės ne
šama, lytis plaukė marių 

viduriu juros link. Pagalbon 
atplaukė žvejai su savo ku- 
teriu. Bet darbas buvo sun
kus, nes prisiartinęs žvejų 
laivas galėjo sutriuškinti 
silpnų ledų; tačiau žvejams 
pasisekė vaikas išgelbėti.

TELMANUI GRESIA 
MIRTIS.

Užsienių spauda praneša, 
kad Vokietijos komunistu 
vadas Telmanas pradžio, 
apkaltintas ginkluoto sukili
mo ruošimu. Dabar Telma
nas kaltinamas individualio 
teroro organizavimu ir vals
tybės išdavimu sąryšy su an- 
timilitaristine kalba jo paša 
kyta Paryžiuje 1932 m. Nau
ji Vokietijos įstatymai už 
valstybės išdavimų numato 
mirties bausmę.

1
VILKAI SUKANDŽIOJO 
PROFESORIŲ IR STU

DENTUS.

atsto
vų ir jų tarpe vienas lietuvis.savo busiančių žmonų.

Tačiau praeito lapkričio
18 d. jis atėmęs iš jos tų dei- p * |! C6 If M f ; 
mantinį žiedų ir pareiškęs,; -4’.-»« ; •»
kad nevešią?. Skundas yra į --------
įneštas į Common Pteas E
Court dėl sulaužymo prizą- Marijonos Jurgelaičių iš Bardu kai- 
do ir reikalaujama $50,000 Pia?au’uX . . J ^ ’ jSaukti, arba kūne ano kur jie randa-
atlyginimo. įsi. malonėkite pranešti jų adresa; bu-

Reiškia, turtingo kavalie- siu ^MriTv^ter, 
riaus pažadas vesti yra ver- 1328 e. 55-th ’st., cieveiand, ohio.
tas $50,000. O jei biednas Pajie,kau eiizabeth os j. soda, “ 
butų Žadėjęs vesti, tai jo pri- iir Veronikos S. Chalutkus; ilgai jos

ZadaS gal nei 50 centų nebU- . žinote kur jos randasi, prašau pra- 
tų vertas. x 

Pinigas padaro visų skir
tumų. Reporteris.

A !

i nuostabesniu dalykų esą su 
Gaisro metu, perdegus lu- medžiais. Prieš keletą mene- SPROGIMAS BUTRIMO- 

boms ir balkiams, viena mu-i šių anglų valdžia įsakiusi i NIŲ ELEKTROS STOTY, 
ro iena su didžiausiu triuk-i pastatyti telegrafų stulpus Anų dienų Butrimonyse 
šir.u griuvo s-jžeisdama du sakelėse. Kai stulpai buvę sprogo elektros stotis. Spro- 
miesto ugniagesius. j įkasti, buvę griebtasi izolia- girnas buvęs toks didelis,

tv, . - -1 ei jos ir vielų ištiesimo. Bet kad visos mašinos sutruku-Didėlėmis pastangomis is k^ks b * - nusistebėji 
lepsnos pavyko isgelbeti! c cf„i«a

nešt šiuo adresu:
Agnės A. Goulben,

Rt. 3, Linden st., Riverside, Calif

(6»

Du profesoriai ir 10 Lvo
vo universiteto studentu nu
vyko ekskursijon į miškus 
prie Rumunijos sienos, čia 
staiga juos puolė 30 alkanų 
vilkų. Trys studentai turėjo j nas. 
revolverius ir šaudydaipi ku
rį laikų neleido vilkams pri
siartinti. Bet šovinių atsarga 
baigėsi. Vilkai pradėjo pulti 
ir apkandžiojo vienų profe
sorių ir tris studentus. Eks
kursantams grėsė mirties 
pavojus, bet jų laimei Šuvius 
išgirdo miško sargai ir atbė
go pagalbon su šautuvais. 11 
vilkų buvo užmušta, kiti iš
bėgiojo. Sukandžiotas pro
fesorius ir studentai nuga
benti Lvovo ligoninėn.

DEGINO VAIKUS RAU
DONA KOČERGA.

Keene, N. H. — Kaimynai 
čia apskundė farmerio Stod- 
dardo antrajų žmonų, 20 
metų amžiaus Florencijų, 
kad ji raudona kočerga ap
deginusi du mažu savo po- 
vaikiu. Šerifas jų areštavo 
už vaikų kankinimų.

GAISRAS, KURIS DEGA 
JAU 25 METUS.

Amerikos angliakasių u 
nijos organas, “United Mi
ne Workers Juomal,” rašo, 
kad Colorados valstijoj, ties 
Mathesono miesteliu, jau 25 
metai kaip po žeme, anglies 
kasykloje, siaučia gaisras. 
Tik šiomis dienomis federa
linės geologijos žinyba, pa
sisamdžiusi daug darbinin
kų ir prigabenusi galybes 
dinamito, iškirto didelę tuš
tumų aplink degantį plotų, 
taip kad ugnis jau nebega
lės plėstis anglies sluogs- 
niais ir turės greitu laiku už
gesti.

Kasyklų uždegę 25 metai 
atgal kažin kokie vasaroto
jai.

RUOŠĖSI NUŽUDYTI 
STALINĄ.

“Daily Express” Maskvos 
korespondentas praneša, 
kad GPU nariai išlaužę sie
nas buto, kuriame gyvenęs 
Kirovo užmušėjas Nikolaje
vas, radę svarbius dokumen
tus. Dokumentuose buvo va
dinamojo “Leningrado cen
tro” veikimo smulkus pla-

Esu, trys sųmokslininkai 
buvę pasiryžę nužudyti dik
tatorių Stalinų ir tuo tikslu 
nuvykę į Maskvą. Iki šiol jų 
nepavykę surasti.

ŠIAULIUOSE GRIAUS 
CERKVĘ.

Šiomis dienomis Šiaulių 
apygardos teismas išspren 
dė miesto savivaldybės bylų 
su stačiatikių Eparchijos 
Taryba dėl cerkvės nukėli
mo iš turgaus aikštės, pri
klausančios miesto savival
dybei. Teismas patvirtino 
pirmos instancijos (apylin
kės teismo) sprendimų nu 
griauti cerkvę, tik patenki
no st. Ep. Tarybos priešjieš- 
kinį m. s-bei apie 3,000 litų 
už Įvairius pagerinimus ir 
patobulinimus, padarytus 
valdant minėtų sklypų.

NERANDA PASISLĖPU
SIO NACIŲ BYLOS DA

LYVIO.
Kaltinamasis Junkeris 

kariuomenės teismų buvo at
vykęs ir kelias dienas sėdė
jo kaltinamųjų suole, bet kai 
teismas šaukė teisintis — 
Junkerio jau nebuvo. Teis-

BERLYNE AREŠTUOTAS 
JANULIO BENDRADAR

BIS CHOMSKIS.i
“Keleivy” buvo jau rašy 

ta, kad Kaunan buvo parga
bentas iš Šveicarijos Petras 
Janulis, kuris būdamas vai 
dininku apvogė Kauno paš
tų. Dabar, Kauno policijai 
prašant, Hitlerio policija su
ėmė Berlyne ir buvusį Kau
no teatro valdininkų T. 
Chomskį, kuris padėjo Ja
nuliui su pinigais pabėgti 
Chomskį hitlerininkai išduo
da Kauno žvalgybai.

ZOGUS NORI PAČIOS 
SU MILIONAIS.

Buvusis kalnų banditas mas nutarė pakeisti kardo- 
Zogu, kuris dabar yra Alba-1 majų priemonę areštu. Ata- 
nijos karalium, atsiuntė A-.tinkami organai Junkerio 
merikos spaudai žinių, kad jieško, bet nesuranda. Ma- 
jis norėtų vesti turtingų ame-i noma, kad Junkeris pabėgo
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APVOGĖ JONIŠKIO 
BAŽNYČIĄ

Kalėdų švenčių metu į Jo
niškio bažnyčių pro langą į 
įlindo nežinomi piktadariai

JONAS BIEKŠAS, lai atsišaukia 
tuojavs. Jį pajiesko sesuo Ona Biek- 
šiute-Vaškevičienė. Ji labai serga ir 
nori jį matyt greitai. Girdėjo, kad jis 
gyvena Lawrence,‘ Mass. Kas žino 
kur jis randasi, malonėkite pranešti, 
arba pats brolau atsišauk greitai šiuo 
adresu: J. Mikolop, 16)

Holliston Street, Medway, Mass.

LIETUVOS GENERALINIS KON
SULATAS JIEŠKO ŠIŲ YPATŲ:

Bagdonavičius Juozas, kilęs iš Pa
nevėžiuko, Babtų vai., gyvenęs Ode
soje ir vėliau išvykęs Amerikon.

Čepinskas Mykolas, Lietuvoje turis 
brolį Vincą, kilęs iš Joniškio apyiin 
kės, Šiaulių apskr., gyvenęs Brook’vn, 
N. Y. ’

Davicijonae Juozas, Stepo sūnūs, 
kilęs iš Inturkės, Malėtų vai, Utenos 
apskr., gyvenęs New Yorko apylinkėj. 

Dirsė Simonas, gyvenęs Philadei-
pnia, Pa., Amerikos karo veteranas. 

Gedvilla Jeronimas, gyvenęs Broo
klyn, N. Y.

Gittemore (gal Gitmeris, Giteris ar 
Gatamoras), James (Jokūbas, Zig
mas ar Ig#as), .gyvenęs Bostono 
apylinkėje (W-1536).

Jakas Teofilius, pasivadinęs Theo- 
dore Jackson, gyvenęs Brooklyn, N.Y.

Jaudžemaitė Julijona, kilusi iš Gar
gždų, Kretingon apskr., gyvenusi Ba- 
yonne, N. J.

Kliučnikas Stasys, Antano sūnūs, 
gyvenęs Porth Blanche ar Plains, Pa

Kuras Juozas, seniau gyvenęs Ho- 
boken, N. J. kijęs iš Sakių apskr.

Karlioniai ar Kartonai Adolfas ir 
Juiaps, gyvenę New Yorko apylinkėj.

išiuba Juozas, Simano sūnūs, gy
venęs Seattle, Wash. ir Torrington,
Conn.

Kerbelis Vladas, kilęs iš Šiaulių ap.
Megeiinskas Bernardas, kilęs iš 

Žiežmarių vai., Trakų apskr., seniau 
gyvenęs Scranton, Pa.

Mackevičius Jonas, kilęs iš Bevir- 
šių kaimo, Liubavo, gyvenęs Stileton 
mieste, Kanadoje.

Norkus Antanas, Juozo ir Marės 
Pautienytės sūnūs, gyvenęs Seattle. 
Wash.

Plejeris Alfonsas, kilęs iš Panevė
žio anskr., Amerikon atvykęs prieš 
karą ir gyvenęs New Yorko apylinkė
je.

Paškauskas, Karotino sūnūs, gy
venęs Pittsburgh, Pa.

Pakulis ar Pokulis, Walter, kilęs iš 
Klaipėdos apskr., gyvenęs 233 E. I2th 
st., New York, N. Y.

Sabunai Jurgis ir Andrius, kilę iš 
Leonavo kaimo, Kauno apskr . gyve
nę Pittsburghe.

Veteikis J., iki 1926 m. gyvenęs 
Maidsville, W. Va.

, Jieškomieji arba apie juos ką žir.an- 
tieji teiksis atsiliepti adresu:

Consulate General of Lithuania.
11 VVaverly Place East.

New York, N. Y.

APSIVEDIMAI.
Mergina, ar našlė, lrcri mylėtų su

rast sau teisingą gyvenimui draugą, 
prašau atsisaukt. Aš esu vaikinas, 38 
metų, esu amatninkas,’ turiu nuosavą 
namą. Su laišku prašau prisiųst pa
veikslą; reikalaujant, sugrąžinsiu. 
Atsakymą duosiu kiekvienai. Pajieš- 
kau per laikraštį dėlto, kad kur aš gy 
venų, lietuvių nėra. D. Lukshys. (8 

Colinton, Altą., Canada.

6,700 metrų drobės ir kitų 
gaminių bendrai sumai apie 
8,000 lt. Visa kita — maši
nos, medžiaga ir gaminiai 
—žuvo ugny. Savininko ap
skaičiavimu, nuostolių esą 
apie 250,000 litų.

Fabrikas buvo apdraustas 
anglų firmoj Londone tik 
32.000 litų sumai.

Fabrikui sudegus, 100 
žmeniu liko be darbo.

mas. kad telegrafo stulpai 
oer tą trumpą laiką išleido 
šakas ir išaugo beveik dvi
gubai aukštesni.

Pats Gledensas irgi per
gyvenęs didelį nusistebėii- 
mą su Kamerūno medžiais. 
Savo bute jis įsigijęs stalą, 
kėdes ir kitus baldus. Ka
dangi jam tekę vykti toliau 
į kraštą, tai ilgesnį laiką je 
nebuvę namie. Bet kai su
grįžęs, pasirodė, kad stalas

sios. Miestelis skęstąs tam
soj. Policija stropiai tirianti 
stoties sprogimo priežastį.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, rud
galviai ir gelton- 
galviai. Prision- 
čin į visas dalia 
Suvienvtų Valsti
jų ir į Kanadą.

CEO. •
BENDORAITI8 
320 Wilsnn 8t» 

Waterburv. Cawi.

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

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

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakoji
mais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys 
jums atvirų tiesų: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės 
naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. Teisinga? Patai ėjas
atsakys jums net į tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gy
dytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik 
kiekvienas “sekretas” išaiškintas.

Štai tik keiiatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:

FARMOS !ir pavogė iš zakristijos 3 dė- j Jei|tu nori su $2oo<urėt užtikrintą 

žutes degtukų, 
irė b

mo vyno. Žmonėse pasklido

kelis rakte-1 Jtyvenimą, rašyk 

liūs ir išgėrė butelį bažnyti- 521 - York. n y.
<■)

rikietę, kuri turi nemažiau 
kaip $1,000,000 pajamų į 
metus. Turbut jis jau nesiti
ki ilgai ant sosto sėdėt.

Vokietijon.

MAKSIM GORKIS PRI
TARIA ŠAUDYMAMS.

gandų, kad esą išnešta mon- Reikalingas Partneris 
strancija 2,500 litų vertės,
tačiau tai netiesa.

NEBŪK ŽILAS!
Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa. 
naikina Žilims. Plaukų slinkimą ir 
Plaiskanas. šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla. slen- 

117 žmonių sušaudymo ryšy pleiskanuoja plaukai. Jos

Sovietų spaudoje Įdėtas 
Maksimo Gorkio laiškas dėl

I ma kad galėtų valdyt troką. Plačiau 
paaiškinsiu per laiška. (5)

A. STANKUS,
49 Spring St., Holbrook. Mass.

Uzsisenejęs ŠaltisUŽ DU PAŠTO ŽENKLUS 
450,000 SVARŲ STER-
n d - en su Kirovo užmušimu. Maksi- «. .....------ ..... ...... ..
DU rsermucios pnes me- mas Gorkis pntana šaudy- jas iresnio iki šiol išrasta. Kreip- Stiprus bot nepavojingas 

tų išleisti pašto ženklai bu- mams ir reikalauja “be pasi- kX S S
vo Londone parduoti uz gailėjimo naikinti proleta- !enk,r‘tfVJu,T.LL.o,17L_^'
450,000 svarų sterlingų. rįato priešus.” -,7 w. mS s?’ a

taiso žilus plaukus koki 
bet nėra dažai. Nėra nieko

pilnai pa 
bus sugrąžin

. B2. 
Chicaga, III.

Neleiskite, jiems kad jus nugalėtų. 
Kovokite prieš gemalus greitai. Creo. 

bu- mulsion sujungia 7 geriausias pagel
us bas žinomas moderniškam mokslui.

Priimnus 
Jūsų aptieki- 

ninkas sugrąžins jums pinigus jeigu 
bile kosulys ar šaltis, nežiūrint kaip 
ilgai nžsitęaė, nepalengvės, varto
jant Creomobion (Adv.)

i

Ką reiškia meilė ir iš kur ji parei
na?

«fcaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžiu barstymas jauniems ant gai
vu? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? šito 
nepasako jauniems nei tėvai, nei baž
nyčia, nei mokykla. O klausimas la
bai svarbus, nes nuo jo priklauso gy
venimo laimė ar nelaimė. Bet ką visi 
slepia, tą atvirai pasako “Teisingas 
Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaiky? Tai o- 
piausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia pa
tiekia įdomiu informacijų.

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

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaiky, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako,

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba kokios 
moterys neprivalo tekėti? “Teisingas 
Patarėjas” pasakys jums viską.

Eugenika arba mokslas apie stere- 
lizaciją ir žmonių veislės pagerinimą.

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtu būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Or.anizmas arba savęs naudojimas. 

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

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

Knyga graži, 223 puslapiu, stip
riais audimo apdarais, aukso raidė
mis papuoštais.

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip pra
sidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant 
žemės?—Kaip senai žmogus ant žemės gyvena?—Kaip atsirado draugija?— 
Kaip buvo išrasta ugnis?—Kaip žmogus pradėjo valgyt kitus gyvūnus?— 
Kaip atsirado naminiai gyvuliai?—Kaip prasidėjo civilizacija?—Kaip žmo
gus išmoko kalbėt?—Kaip atsirado raštas?—Kokie buvo lytiški santykiai se
novėj?—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų. Su paveikslais.

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

Užsisakykit “Tei*ingų Patarėjų”.- Kaina $2.

KELEIVIS
253 Broadway, South Boston, Mass.
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Iš ŪKININKŲ GYVENIMO MICHI 
GANO VALSTIJOJE.

SCOTTVILLE, MICH.

Šioje apylinkėje gyvena 
gana daug lietuvių ūkinin
kų. Praėjusiais depresijos 
metais jų būklė buvo gana 
pablogėjus, nors ne t i e k 
daug, kiek miesto darbinin
kų. Nors ir dabar'ūkininką: 
nesidžiaugia kažin koki; 
laime, bet dalykai šiek tiek 
pagerėjo. Javų kainos paki 
io. Grietinė, kuri yra svar
biausias pajamų šaltinis šios 
apylinkės ūkininkų, pašokę 
nuo 12 centų iki 35 centų už 
svarą. Gyvuliai buvo gan? 
pigus. Nežiūrint žemų kai
nų, ūkininkai skubinosi iš 
parduoti daugumą gyvuliv 
pakol da sniego nebuvo ii 
nereikėjo šerti, nes šieną* 
buvo menki — sausros su
naikinti. Išpardavus gyvu
lius, žinoma, sumažėjo ir 
grietinės kiekis, gal užtai ji 
r pabrango.

Nekurie iš ūkininkų gan 
na užmokesnį už sumažini 
mą savo produkcijos: kvie
čių, komų ir kiaulių. Kiti n 
kininkai padarė sutartis su 
valdžia ir mano pasinaudo 
ti proga, parduodami save 
daiktus augštesne kaina 
Ūkininkai, kuriems gręsė 
pavojus prarast ukius už pa
skolas, dabar -džiaugiasi ga
vę paskolų iš valdžios ant 
ilgų metų.

Dauguma šios apylinkės 
lietuvių ūkininkų yra L. U. 
Ž. Draugijos nariai. Draugi
ja yra pašalpinė ir į ją gali 
priklausyti vyrai ir moterys 
visokių pažiūrų, bile lietu
vis. Narių draugija turi 102 
Nariai veikia gana sutarti
nai. Atsitikus kokiai nelai
mei kuriam lietuviui, drau
gija ištiesia pagelbos ranką. 
Ji padeda netik savo na
riams, bet ir nepriklausan
tiems lietuviams.

Praėjusiais 1934 metais 
draugija surengė keliatą 
piknikų ir pora pasilinksmi
nimo vakarų, kūne davė ke
liatą dolerių pelno draugi
jai. Viename iš tų vakarų, 
kuris buvo surengtas ser
gančio jaunuolio naudai, 
būtent, Jonui Kasparui, be
šokdama staigiai mirė šir
dies liga draugė Jonaitienė, 
pusamžė moteris, kas buvo 
labai liūdnas įvykis tokiam 
vakare.

Ižde draugija turi apie 
1,400 dolerių pnigų ir nuo
savą platformą piknikams, 
gražiame miške.

Apie 3 mylios i rytus nuo 
Scottvillės, randasi mieste
lis Custer, čia vadinamas 
lietuvių katalikų “tvirtove.” 
Tenai randasi šv. Antano 
draugija su keliais desėtkais 
narių, kurie pasidalinę į dvi 
grupes (“šiaudiniai” ir “tik
rieji” katalikai) kelia erge- 
ius savo susirinkimuose. 
Užlaiko jie lietuvį jauną ku
nigą, kuris šioj šalyj gimęs 
ir augęs, bet lietuviškai kak 
ja neblogai. Moterėlės kata- 
ikės labai patenkintos ku

nigėliu, kuris patvarko savo 
avelių reikalus netik bažny
čioje, bet pikninkuose ir ba
liuose.

Custerio apylinkėje gy
vuoja ir LDLD., kuri savo 
veikimu taipgi nenori pasi
likti nuo kitų draugijų.

Už 9 mylių į žiemių rytus 
nuo Custerio randasi mieste
lis Fountain, Mich. Jo apy
linkėse gyvena irgi diktokas 
skaičius lietuvių ūkininkų, 
kurie turi L. U. P. Draugiją 
su apie 38 nariais ir $800 iž
du. Gyvuoja gerai. Veiki
mas panašus į Scottvillės 
draugijos darbuotę. Turi ir 
nuosavą platformą gražiam 
beržynėly, prie pat Round 
Lake, kur laiko piknikus va
saros metu. Praėjusią vasa
rą surengė 4 piknikus, o ru

denį — vieną balių su vaka
riene Sheridano svetainėje, 
kur buvo politiškų prakalbų, 
pasakyta keli monologai ir 
sudainuota keliolika lietu- 
ziškų ir angliškų dainelių.

Šių metų 26 sausio Foun- 
ain, Mich., draugija rengė 
įaskaitą apie sveikatą su 
laveikslais, kurią atliko 
1-ras Paukštis. Po paskaitos 
)uvo šokiau

Fountaine gyvuoja Far- 
nerių Lygos skyrius, kur va- 
lovaujamą rolę lošia lietu
kai komunistai, kurie be 
garbindami Sovietų Rusiją 
mbaidė daug eiagimių. Ly- 
jO6 skyrius netarpsta, kone 
risi nariai atėjūnai. Komu- 
įistai gal dabar ir supranta 
avo klaidą, bet jau pervėlu. 
imerikonai rusiškos kultu
os nemyli ir į komunizmą 
nori su panieka, o ypatingai 
;okie konservativiški, kaip 
ikininkai.

Pereitą pavasarį Farme- 
•ių Lyga Custery buvo su
jaukus masinį ūkininkų su- 
irinkimą, kad užprotesta
vus prieš žemas kainas už 
mkštines pupeles. Sužino
jus apie šį susirinkimą, vie
la kompanija, kuri turėjo 
kontraktus padariusi su uki- 
įinkais, suorganizavo savo 
larbininkus iš dirbtuvės, 
kuri randasi Scottvillėj, ir 
įpie 100 jaunų pusgirčių vy- 
ų su aštriais ginklais atsi
bastė į Custerį, kad išardyti 
lygos sušauktą susirinkimą 
r vadus gerai apdaužyti. 
Toks chuliganiškas iš nety
čių užpuolimas padarė ne- 
■magumą. Susirinkimas bu
vo išvaikytas. Nekuriem lie
tuviam prisiėjo nakties laiku 
ššokti per langus iš svetai
nės nuo antrų lubų ir pasi
slėpti miestely. Pamatę, kad 
ie, kuriuos jie norėjo su
mušti, pabėgo, mušeikos iš
sigrūdo iš salės ir pradėjo 
laryti ablavą po miestelį. 
?er klaidą chuliganai pra
dėjo mušti savo sėbrą, ma
nydami, kad jie lupa Jurgį 
Kasparą. Bet kada gerai ap
kūlė, numušė nosį ir, sako
ma, peiliu įdūrė į nugarą, 
ipsižiurėjo, kad tai jų pačių 
žmogus. Kita dalis mušeikų 
nusivijo lietuvį ūkininką F. 
Žuką net į stubą pas Laiš- 
konį ir pasišaukę šerifą su
areštavo jį, buk F. Žukas su- 
badęs jų . draugą peiliu. Bet 
kada atėjo teismo kvotimas, 
tai pasirodė, kad F. Žukas 
nieku nekaltas, kad tą savo 
draugą jie patys aptašė. Mi
nėtoji kompanija darė rink
liavą savo dirbtuvėj ir tarp 
miestelio biznierių, kad 
kaip norint Žuką krimina- 
liškai apkaltinti, tačiau 
jos ir mušeikų pastangos 
prieš farmerių Lygą, o ypač 
prieš lietuvius, nuėjo nie
kais.

L. U. Ž. Draugija Scott
villėj, matydama, kad minė
toji kompanija nori paže
minti lietuvių vardą, paau
kavo iš savo iždo 40 dolerių 
Žuko gynimui, nors Žukas 
nebuvo jos narys.

Ukininikas.

BRANCH, MICH. 
Kokia “laime” ant farmų.

Kaip kitur, taip ir pas mus 
pereitą vasarą sausra prida
rė daug nuostolių farme
riams, daug javų išdegino, o 
jeigu kas ir užaugo, tai far
meriai neturi kur dėti. Pa
vyzdžiui, bulvės užderėjo 
neblogai, bet jei nori par
duot, tai už 100 svarų ge
riausių bulvių siūlo tik 30 
centų.

Gyvuliai taipgi neapsako
mai pigus. Už melžiamą 
karvę bučeriai daugiau ne
duoda, kaip $3.50 už visą 
karvę. O už geriausį jautu-

MUSŲ KAMBARIO PITTSBURGHO 
UNIVERSITETE REIKALU.

PiTTSBURGH, PA. {vienas tos mažos sumos ne-
Gruodžio 10 dieną Lietu

vių Kambario Fondo Komi
tetas turėjo nepaprastą su
sirinkimą, kuriame dalyva
vo ir p. Bagdonas iš Wash- 
ingtono; buvo taipgi atvykę 
architektas-patarėjas Klim- 
ček ir tautinių universiteto 
kambarių viršininkė p. Mitr 
chell’ienė.

Lietuvių Kambario deko
racijų projektas, kaip žino
ma, yra atsiųstas iš Lietuvos. 
Kaip kitų tautų kambarių 
pirmieji projektai buvo tik 
prirengiamaisiais (prelimi- 

nary), taip neišvengiamai y. 
ra ir su musų pirmuoju pro
jektu, architekto p. A. Gu
daičio patiektu. Jame reikės 
tūlas permainas padaryt

Iš pasikalbėjimo su p. 
Bagdonu paaiškėjo, kad ar
chitektas A. Gudaitis (Lie
tuvoje) yra apsiėmęs pada
ryti naują projektą, su per
mainomis, kurios bus nuro
dytos Pittsburgho Universi
teto valdybos ir musų komi
teto. Kai kurių tautų tik tre
čias ar ketvirtas projektas 
tapo galutinai priimtas. Mes 
tikimės, kad musų antrasis 
projektas bus priimtas.

Mrs. Mitchell pasakė, jog
5,000 litų suma, kurią Lie

tuvos vyriausybė išleido šio 
projekto konkursui, bus 
Pittsburgho Univer s i t e t o 
kredituota lietuvių kamba
rio fondui.

Dabar mums reikia tik pa
baigti pinigus rinkti.

Kiek da reikia surinkti, 
kad butų pabaigta $5,000 
suma?

Apie 3,000 dolerių.
Kiek yra lietuvių Jungti

nėse Valstijose? 500,000, 
gal daugiau.

Po kiek išpultų ant ypa- 
tos, kad tą sumą, 5,000 dole
rių, sudėjus? Po vieną cen
tą?

Ar prisidėjai su savo cen
tu? Jeigu ne, tai dabar lai
kas ne tik savo centą pridė
ti, bet ir iš savo draugų ir 
pažįstamų išreifealaut Nei

ką — po 2 centu už gyvą 
svarą.

Tai matote, kokia “laimė” 
ant farmų. Daug farmerių 
nuėjo bankrutan, ir valdžia 
dabar juos maitina arba 
duoda darbo, kad užsidirbtų 
pragyvenimui.

Jeigu farmeryš turi ką 
parduot, tai turi atiduot už 
pusdykį, o jeigu jam reikia 
kas nusipirkti, tai brangu
mas toks, kad negali įpirkti.

Štai da vienas pavyzdys, 
kaip miestų biznieriai išnau
doja ir smaugia biednus far
merius. Vienas farmeryš pir
ko palaikį automobilių iš 
dylerio. Kadangi visų pini
gų negalėjo ant syk užmo
kėti, tai užstatė savo gyvu
lius, kaip garantiją. Kai lai
kas suėjo mokėti balansą, o 
farmeryš pinigų da neturė
jo, tai dyleris atvažiavęs pa
siėmė atgal tą automobilių 
ir išsivarė farmerio gyvu
lius. Farmeryš prašė palauk
ti, nes jo moteris tuo tarpu 
sirgo, daktaras reikėjo sam
dytis, bet dyleris nieko ne
paisė, bile tik pasitaikė pro
ga farmerį apiplėšti, tai ir 
apiplėšė.’

Pasitaiko ir kitokių nelai
mių ant farmų. Štai, vienas 
lietuvis farmeryš išėjęs nak
ties laiku paslydo ir griūda
mas nusilaužė koją. Dabar 
ims daug laiko, kol sugis, o 
darbas reikia dirbti.

Sausio 10 dieną pas mus 
mirė po ilgos ligos K. Ma
žeika. O pereitais metais 
musų apylinkėj mirė net 6 
lietuviai: 3 vyrai ir 3 mote
rys. Lai būna jiems lengva 
svetima žemelė!

Petras Spurgis.

SOHO PITTSBURGH, PA.
LMD. susirinkime komunis

tai vėl pralaimėjo.

. Sausio 13 įvyko skaitlin
gas LMD. mėnesinis susirin
kimas. Buvo naujos valdy
bos įvesdinimas.

Išklausius protokolą ir 
raportus, prieita prie laiškų 
skaitymo. Pirmieji keli laiš
kai praėjo gana sklandžiai. 
Lietuvių Vaizbos Buto laiš
kas, kviečiantis LMD. prisi
dėti prie Lietuvos nepriklau
somybės sukaktuvių pami
nėjimo, buvo priimtas ir nu
tarta prisidėti; atstovais iš
rinkta A. Pauleka, S. Baka
nas ir Antanas Zdankus. 
Lietuvių Kapinių Draugijos 
laiškas su prašymu svetainės 
baliui, irgi buvo priimtas be 
jokios opozicijos. Bet drau
go Siurbosi laiškas iš Broo
klyno ėmė ir užkliuvo; kilo 
net ir debatai ir po debatų 
laiškas buvo didžiuma balsų 
atmestas.

Dalykas, mat, buvo toks, 
kad Siurba varde komunis
tinio komiteto, pridengto 
bepartyvišku vardu, kvietė 
LMD. prisidėti prie surengi

amo “Amerikos Lietuvių Vi
suotino Seimo.” Girdi, be
veik visos draugijos prie to 
komunistų seimo prisidėju
sios, tiktai trūksta LMD.

| Apkalbant Siurbos laišką, 
socialistų, sandariečių ir be-

|party)vių kalbėtojai griežtai 
pasisakė prieš dėjimasi prie 
Siurbos komiteto, nurody- 

, darni, kad tas rengiamas ne- 
! va visuotinas seimas yra nie
kas daugiau, kaip tik komu
nistu skvmas sukviesti žmo- 
nes ir paagituoti už savo 
kromeiį. Komunistinės min
ties kalbėtojai nurodinėjo, 
kad toksai seimas “iškovo
siąs” Lietuvos darbininkams 
ir valstiečiams spaudos lais
vę, tik nieko neprisiminė 
apie Sovietų Rusijos darbi
ninkų ir valstiečių spaudos 
nelaisvę.

Bet vistiek komunistai 
.negalėjo įtikinti LMD. na- 
; rius, kad toks seimas yra rei
kalingas, todėl didžiuma 

! balsų nutarta komunistų pa
kvietimą atmesti.

Reikia pasakyti, kad šis 
komunistų pralaimėjimas 
LMD-joj jau ne pirmas. Pra
eitam susirinkime jie buvo 
atsinešę laišką ir agitavo, 
kad draugija išrinktų atsto
vus į bedarbių kongresą, ku
ris busiąs laikomas Wash- 
ingtone. Tas laiškas irgi bu
vo atmestas.

Taigi, nežiūrint kokiomis 
plunksnomis komunistai pa
sipuošia, suklaidint LMD-ją 
jie negali.

Jaunikiu iš Šoko.

į pasiges, o kuomet bus dau- 
į gelio dedama, tai darbas bus 
greit pabaigtas.

Kas aukauja to kambario 
įrengimui? Visi lietuviai, o 
ypatingai darbo žmonės, 
tautos dalis, kuri visas naš
tas pakelia. Ji duoda ir jos 
rankos nedreba duodant.

Ar biznieriai ir profesio
nalai duoda tam tikslui? 
Taip. Yra dalis jų, kurie 
gausiai be prašymo duoda. 
Bet kiti da tik žada. Ir jie 
duos. Bet tas dvigubai duo
da, kuris duoda tada, kada 
labiausiai reikia.

Ar draugijos aukauja? 
Kaikurios aukauja: paren
gimus padaro, pelną paski
ria kambario naudai. Bet ki
tos turbut laukia asmeniško 
paraginimo, kurį komitetas 
dėl laiko stokos neišgali at
likti.

Iš kurių draugijų reikia 
tikėtis aukų tam kambariui 
įrengti?

1. Iš kiekvienos Susivieni
jimo Liet. Amer. kuopos.

2. Iš kiekvienos Rymo Ka
talikų Susiv. kuopos.

3. Iš kiekvienos Tautinės 
Sandaros kuopos.

4. Iš kiekvienas Tautinin
kų organizacijos kuopos.

5. Iš kiekvieno Vaizbos 
Buto ir Ekonominio Centro.

6. Iš kiekvienos Spulkos, 
Bufrainės ir lietuvių banko.

7. Iš kiekvienos lietuvių 
mokyklos.

8. Iš kiekvienos parapijos, 
bažnytinio choro ir dr-jos.

9. Iš kiekvienos pašelpi- 
nės draugijos.

10. Iš kiekvienos biznie
rių ir profesionalų grupės.

11. Iš kiekvienos moterų 
draugijos ir kliubo.

12. Iš kiekvienos jaunuo
lių ir studentų grupės.

13. Iš kiekvieno kliubo, 
choro ir teatrališko ratelio.

Kokiu tikslu yra įvardy
tos draugijų rūšys? Tikslas 
yra toks: kad šitas įvardiji
mas butų lyg viešas, visuo
meniškas, oficiališkas pa
kvietimas visų lietuviškų 
spėkų prie šio darbo.

Aukas siųsdami rašykit 
čekį vardu: Lithuanian Me- 
morial Room Fund, o siųski, 
te: V. Zamblauskas, 31 Mi- 
nooka st., Pittsburgh (10), 
Pa.

LKFK Spaudos

, REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Kliubo Reporte r i u i iš
Brooklyno. — Tamstos pra
nešimo negalėjome dėti kaip 
korespondenciją, nes ištik
rųjų jis ir nebuvo jokia ko
respondencija, bet papras
tas biznio skelbimas, kuris 
turėtų but ir apmokėtas kai
po toks. Tamstų kliubas tu
rėtų suprasti, kad laikraščio 
leidimas brangiai kaštuoja; 
kiekvienas numeris atsieina 
keliatą šimtų dolerių ir kiek
viena eilutė reiškia pinigą, 

i taigi nemokamų skelbimų 
jis negali dėti, o juo labiau, 
kad už skelbimus laikraštis 
turi mokėti paštui mokes
čius. 3 • n

| Jokūbui N&movičiuL —
/‘Keleivio” Kalendorius ne
paduoda oro permainų dėl 
to, kad iš kalno daromi oro 
spėjimai neturi jokios ver
tės. Apytikriai orą įspėti ga
lima tik už dviejų-trijų die
nų iš kalno. Be to, oras vi
suomet priklauso nuo vietos 
klimato: kuomet Maine’o 
valstijoj siaučia sniego pū
gos, tai Floridos valstijoj 

■ gėlės žydi ir apelsinos noks
ta. Taigi aišku, kad bendros 
žinios apie oro permainas, 
jeigu jos ir butų iš kalno ži
nomos, visam kraštui nekuo- 
met netiks. Todėl nei vienas 

. rimtas kalendorius tokių ži
nių ir nepaduoda. Vadina
mieji “šimtmetiniai kalen
doriai,” kurie neva nusako 
oro nermainas per šimtą me
tų, yra niekas daugiau, kaip 
paprastas humbugas.

A. N. — Nesutikimai Lie
tuvių Socialistų Sąjungoj 
prasidėjo karo metu, o galu
tinis skilimas įvyko 1918 
metais. Priežastis — Euro
pos įvykiai, o ypatingai Ru
sijos revoliucija ir bolševiz
mas.

Antaninai Enik. — Ačiū 
už gerus linkėjimus.

J. P. — Tamsta neklysti 
abejodamas apie to kunigo 
pasišventimą darbininkams. 
Tai yra gudrus demagogas, 
kuris smerkdamas per radio 
kapitalistus, iš darbininkų 
kišenių vilioja dolerius.

J. Undžiui (montellie- 
čiui). — Juokų negalėjome 
sunaudoti.

K. Bagdonui. — To laik
raštuko adreso neturime, tik 
tiek žinome, kad keliatas jo 
numerių buvo išleista Stou
ghtone. Ar išeis jo daugiau, 
irgi negalime pasakyti.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO' 
KNYGYNE.

žodynas lietuviškai angliškos ir ang
liškai lietuviškos kalbu. Sutaisė A.

Lalis. Abi dalįs vienoje knygoje 
Psl. 1274. Gražus tvirti apdarui S 6.00
Lengvi* Budas Išmokti Angliški.!.— 

Rankios reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų. Si knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu- 
ėjes krautuvėn, pas daktarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiška ištarimu ir gramatika. Antra
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St Michelsonas Pusi. 95.............. Soc.
Etnologija arba istorija apie žetnės 

tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą, 
parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba rases. Yra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi
cago, K , pusi. 667, Gražiuose au
dimo apdaruose........................... $4.00
Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers

ta į visas kalbas, todėl kad yra gra
žiai aprašyta apie Rymų. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, III. 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta........................................... $2.50
inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 

naudinga knyga, aprašyta katalikų 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusL Popieros apdaruose. .. $1.06
Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė 

Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu 
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istorijų. Chi
cago, III. 1903, pusL 209. Gražiuo
se audimo apdaruose......................$1.50
Amžino* Dainos.— Šioj knygutėj tel

pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 
tinka deklamacijoms r dainavimui,
kaip namie, tap ir susirinkimuose. 
PusL 32 ............................................ l*e
Švento Antano Stebuklą*. Dviejų vei- 

i lamų 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 viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti. ............................................ 25c.

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

kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
talizmas. Kaina ............................ 25c.
Apie Dievų, Velnių, Dangų ir Praga

rų. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių ....................................... .. 25c.
“O. S. S.” arba šlioMnė Iškilmė— 

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.

—Arba kaip ka
talikų kunigas Hans Schmith pa-

piovė merginų Onų Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusL ................... 10c.

Lengva* Buda* 
Išmokt Angliškai.

Laikinai tos knygos pritrukome.
Kurie prisiuntėt užsakymus, malo
nėkite palaukti. Knygą galėsime 

į prisiųst tik po Naujų Metų. Jeigu 
į kurie negalite arba nenorite laukti,

“S”®"“"" ■MmbiM.tM.i, 
“KELEIVIO” ADMINIST. lap*^—Šitas veikalas parodo, kaip

nuo 190o metų revoliucines Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir

--------------------------------------------------- kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val-*▼ •• t yz džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo-
D/UpiOintOS IMIIJOOS. liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li- 

kos paliuosuota iš po caro valdžios jr 
Gera proga pirkti sekančias knygas: kaip ji buvo apskelbta respublika.

Eilės ir Dainos, apie karę, apie vai- Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
kinus ir merginas, 96 pusi. .... 25c. parodo dabartinės Lietuvos rubežiuo 

Gyvenimas girtuoklio įy dainos apie jj kaip šalis yra nedalyta j apskri-
?irtuoklius, su paveikslu. ...........25c. įjU3> Taj ypa vienatinė knyga, kuri pa-

Spejimo rateliai ir planetos, apie nxk>, kaip gimė Lietuvos Respublika 
laimę ir kada kas gimęs, jdomi knv- į,. jj išrodo. Čia telpa visi svar-
gele. .. ... .......... .............................. 20c. hesni dokumentai: Steigiamojo Sei-

Sapną knygele, išguldymas kiek- mo nutarimai, taikos sutartis su bol-
vieno sapno. ............ 25c. įevikcis, sutartis su latviais, apra-

Losimas kozyromis iš pinigų. Kas §ymas yjjų mūšių su lenkais ir tt. 
tų knygelę perskaitys, tas pinigų ne- Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibmtu-
p«os, .......... -------------------- Z?' vas, kuris apšviečia visų Lietuvų

Pasakų knyga, 123 pusi. .... 35c. lanko jr jj vidaus. Kaina .... $1.0f
I Kas pirks visas 6, gaus uz $1.66. Dru?ai andek!o ,16<
3 uz 56c. Jeigu vienų, tai 2oc. Mažiau H
dolerio pinigus siųskite stampom, o Byla Detroito Katalikų sa SadaKa- 
dolerj galit siųst laišku. i uis. _ pirmų kartą katalikai ui-

į P. MIKALAUSKAS, ! p«olė socialistus M d. gruodži^lMl.
i Antrų kartų jie užpuolė socialistus 31 

248 W- Foarth Street. , gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj Mti-
SOUTH BOSTON, MASS. saį telpa teismų rekordai ir pnrody-

Į ---------------------------------------------------  mai, kokių priemonių katalikai dasi-
leidžia kovoj su socialistai*. Su

61 pusL.......................25c.
VISĘ ŽINIAI.
Už visokios rųšies sau 

sigarsinimes. kaip tai: pa jieško- 
jimus apsivedimų, įvairius prane
šimus, pardavimus, pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tų patį apgarsinimų patalpint 
keMs sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tori užsiprenumeravę laikraštį 
Ir až pirmų sykj skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimom 
kaina 56c.

Už pajieškojimas giminių arba 
drangų skaitome po 2e už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

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

Pajieikojimai sa paveiksią kai
nuoja dau* brangias, nes kataoaja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimų sa paveiksią, 
reikta prisiųsti fotografijų lr 
klausti kaino*.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajfešksjiataa greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu Ir mokestį.

K E t E 1 V I S 
253 BROADMTAY 

80UTS BOSTON. MASB.

Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka- 
j ralius. Knyga tik kų apleido spau
da. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškinusi nurodymai kokius 

! vaistus dėl kokias ligos naudoti. Ver- 
! ta šitų knygų įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin- 

• giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
j įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtai* 
apdarais, apie 306 puisapių. 

i Kaina ............................................ $2.50
. Kaip Tapti $ovieayt« Valstijų Ptho-

čiu? Aiškiai išguldyti pihetyatšs 
įstatymai su reikalingais klausimai* it 
atsakymais lietuvių ir angių kalbos*. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida .................................................. gg*.
Kokius Dievu* žmonės Garbino

vėj. Panašios knygos lietuvių .kal
boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyvbno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo. 
Knyga stambi ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose ... $1.25
žodynas angliškai-Iietuviškos kalbos

(Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis. 
čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m. 
Puslapių 835...................................$8.00
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina .................................................25e
Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo

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

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėils. Dalyvauja 2 vyrai ir
2 moterys. Abu veikalčiiai vienoje 
knygutėje. Kaina...........................26c.
Tikėjimų Istorija. Parašė P. D. Chan- 

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

kistorijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkiny* 
visokių patarimų apie sveikatų, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems.
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta ..................................... $3.00
Driko Reikia žmogui Gert ir falgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koka 
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? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šio* 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina............................... .................15c.
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas, šių knygų tu
rėtų perskaityti kįkvienas vy^as, tč- 
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokių kunigų globų. Parašė
kun. Geo. Tovvsend Fo*, D. D-, su
lietuvino Ferdinand de Samogitia

Ar Buvo Visuotinas Tvanai
Nojus galėjo surinkti į kelias die

nas visų veislių gyvūnas, kurie gyve
na išsimėtę po visų žemės kamuolį? 
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.
na
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Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda Iš 

sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai liek* vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32..............................10c.
Paparčio žiedas ir keturios kitos apy

sakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rėkta. Jose nurodoma kaip įmonė* 

ikai tiki ; visokius prietarus, 
rtus ir tt............................ IBe.
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KAS GIRDEIl
(Nuo musų korės oondentų

UETUVOJE
ir ii Lietuvos Laikraščių.)

Oro Susisiekimas 
Per Lietuvą.

Lietuvos Mokytojų | Lietuvis Dalyvauja 
Organizacijas. ; €ako Kare.

Vokiečių-Rusų oro susi-i Visose Lietuvos mokyklo- i šiomis dienomis Kauno

Kaip Eina Eiiieri- ; 
ninku Byla Kaune.
Sausio 5 d. Lietuvos ka

riuomenės teisme jau baigė 
pasiaiškinti visi teisiamieji 
Klaipėdos krašto hitlerinin- 
kaLJų pasiaiškinimai kai ku
riose vietose buvo ^aip pai
niojami ir juokingi, kad pa
tys teisiamieji pi adėdavo 
juoktis nesusilaikydami. Bet 
dauguma teisiamųjų, ypač 
Neumanno partijos nariai, 
vis daugiau atidengė tų pa
slaptingų dalykų, kurie visa
me krašte ir, galima sakyti, 
visame pasaulyje kelia susi
domėjimo. Pasirodo, kad 
Zaso ir Neumanno partijos 
turėjo slaptus mirties teis-: 
mus, kurie nutardavo žudyti į 
savo partijos neištikimuo- į 
sius narius ir žymesnius 
Klaipėdos krašto lietuvių 
veikėjus. Lietuviams, kurie: 
uoliai kovoja su naciais, bu
vo Įtaisyta “juodoji knyga.” 
Joje surašyti asmenys turė
jo būti nužudyti.

Paskutinę pasiaiškinimo 
dieną dar du Neumanno 
partijos nariai atidengė 
daug paslapčių. Jie prisipa
žino kaltais ir viską atvirai 
pasakė. Buvęs smogiamojo 
būrio vadas Kubutat sako, 
kad jaunimas vėlai vakarais 
eidavo’ į miškus i?’ dalydavo 
kariškus pratimus.

“Musų pratimų metu,’**sa
ko jisai, “buvo išstatoma 
sargyba, bet aš nežinau, 
kam ji buvo reikalinga, grei
čiau, mus saugoti nuo poli
cijos. Jaunimui buvo drau
džiama kalbėti apie šiuos 
kariškus pasirengimus: ‘kas 
išsiplepės, tas bus laikomas 
išdaviku, o išdavikas never
tas gyventi Klaipėdos kraš
te ir, apskritai, ant žemės’— 
jiems sakydavo vadai.”

Kai kurie teisiamieji ne
jučiomis patvirtino, kad jie 
tikrai rengęsi Klaipėdos kra
štą atplėšti nuo Lietuvos.

Sausio 7 d. pradėti klausi
nėti liudininkai. Teismui 
reikės apklausinėti daugiau, 
kaip 500 žmonių.

Viso pasaulio spauda pla
čiai rašo apie šitą bylą. Net 
lenkų laikraščiai rašo gana 
plačiai Jr beveik ne iškreipia 
faktų. Tik vieni vokiečiai 
tyli, nes jiems labai negra
žu skelbti išdavikų darbus. 
Už tai, vietoj bylos aprašy
mo, vokiečių spauda kuo 
biauriausiai puola ir šmei
žia Lietuvą. Tsb.

siekimo bendrovė, sutrum- 
■pintai vadinama “Dereluft,” 
kelinti metai vykdo dide
liais lėktuvais oru susisieki
mą tarp Berlyno ir Maskvos.

PLĖŠIKAS PAPIROSU 
APSVAIGINO ŪKININ

KĄ IR APIPLĖŠĖ.
Aną dieną iš Pilviškių, Kasdien anksti rytą iš Ber-

se šiuo metu yra apie 5,000' priemiesčio Šančių gyvento- 
mokytojų. Į ši skaičių neįei-'ja Andriuškevičienė gavo* 
na aukštųjų mokyklų profe- ' nuo savo sunaus laišką iš Į 
šoriai, kulių išviso yra apie, Bolivijos. Jis rašo, kad netu- 
500. Beveik visi Lietuvos rėdamas pinigų ir darbo, į- 
mokytojai yra susiorganiza-

Kiek Ir Kokių Lietuva Turi Miškų.
Senovėje visa Lietuva bu- miškų iškertama maždaug 

vo apaugusi dideliais, neiš- tiek, kiek jų priauga. Be to, 
einamais miškais: Juose bu- miškai želdinami ir dirbtinu 
vo įvairiausių medžių, kokių budu. Miškų gaisrai kasmet 
šiandien niekui- nerandama, vidutiniškai sunaikina apie 
Miškuose taip pat buvo viso- 300 hektarų plotą. Lietuvos 
kių žvėrių, žvėrelių, paukš- miškų valdytojai turi tikslą

NEUMANNAS DALYVA
VO BERMONTO GAU

JOSE.
Dabar Kaune nagrinėja

mos valstybės išdavimo by
los proga paaiškėjo, kad vy
riausias Klaipėdos krašto 
hitlerininkų vadas dr. Neu- 
mannas 1919 m. dalyvavo 
Bermonto gaujose, kurios 
žiauriai plėšė, žudė ir alino 
Lietuvos gyventojus. Apie 
šį faktą plačiai rašo ir užsie
nių spauda. Ir Klaipėdos 
krašto šiaurinės dalies ūki
ninkai nemažai kentėjo nuo 
Bermonto gaujų. Iš to maty
ti, kad nacių vadams patin
ka avantiūristų gyvenimas.

Tsb.

NUBAUDĖ UŽ MĖGINI
MĄ DEMONSTRUOTI.
Aną dieną prie Kauno ka

lėjimo buvo susirinkusi gru
pė žmonių, kuri mėgino de 
monstruoti. Demonstracijos 
iniciatorius Kauno komen
dantas nubaudė po 1 mėn. 
kalėjimo. Nubausti šie as
menys: (1) Chaimas Bran
de, (2) Dine Vainerytė, (3) 
Feigė Kulbaky .ė. (4) Leiba 
Jofe, (5) Leiba Lichtas ir 
(6) Jonas Šapoka.

pardavęs bekonus, grįžo u-,lyno ir Maskvos išskrenda vę Į tam tikras draugijas ir 
kininkas J. Pauža, iš Ramo- lėktuvai. Apie 1 vai. dieną sąjungas. Vienos jų yra gry- 
niškių kaimo. Pakelėj jis tie lėktuvai sustoja 20 minu- nai pasaulėžiūrinės, o kitos 
pavijo nepažįstamą ponaitį, čių Kaune. Lietuvos kariuo-'—specialiai mokytojų bend- 
Ponaitis paprašęs Paužą, menės vvriausiam aerodro- riems reikalams skiriamos.sukasa si
masis pradėjęs kajbėti, kad stotelę su bufėtu, sodeliu 4r
vę geri pažįstami ir net tuvų įrankiams. Tokiu budu ®aus var^° sąjunga, mokv 
draugai, nors Pauža ir neat- Lietuvos žmonės, skubiam 
siminė apie tai. Senai drau- reikalui esant, kasdien gali 
gystei atnaujinti nepažįsta- nuskristi į Maskvą (4 valan- 
masis pasiūlė Paužai papiro- dos kelionės) ir į Karaliau- 
sų parūkyti. Rūkė abu. Kai čių ar Berlyną (1 ir 3 vai.
Pauža antrą papirosą baigęs kelionės). Bilietų kaina be
rūkyti, tai ir neatsimenąs veik tokia pat, kaip geležin- 
kas toliau su juo buvo. Pau- keliu.
žą rado vežime bemiegantį' Dabar “Derelufto” valdy- 
jo kaimynas, kitas ukinin- ba kreipėsi į Lietuvos ir Lat- 
kas, kuris tuo pačiu keliu va- vijos vyriausybes, siulyda- 
žiavo namo. Pauža tik trečią ma įvesti oro susisiekimą 
dieną atgavo sąmonę. 150 tarp Kauno ir Rygos. Gir- 
litų, kuriuos Pauža buvo ga- dėti, Lietuvos ir Latvijos vy- 
vęs už bekonus, kišenėje ne- ‘ riausybės pasiūlymą priėmė 
rado. Be pėdsakų dingo ir palankiai; taigi nuo atei- 
“amerikonas.” i nančio pavasario tur but bus

! jau oro susisiekimas ir tarp
IR KREKENAVOS VALS- Kauno-Rygos. O iš Rygos y- 

ČIUS APVOGTAS. ra oro susisiekimas su Esti-
Savo laiku buvęs Kreke- > sos«ne’ ^Suomi-

navos valsčiaus sekretorius į08 Tsos‘lne Elsl?klu- Tuo bu-
Urbonaitis, bendrai susite- ^ Lletuva tures 0r0„su?18,!«- 
ręs su tuo metu buvusiu raš- kimą su visais savo Pabalti- 
tininku Juozu Mačiulaičiu, -1O kaimynais, teinancmva- 
pradėjo eikvoti pinigus. Už sar?. L!e‘uv°? Aerokliubas
ninigų išeikvojimą patrauk-'™.0?1?81 !vestl’ vasaros 
ti teisman, šiomis dienomis 1#lkul- oro susisiekimų tarp 
Panevėžio apygardos teis-,^”>0 ir Klaipėdos bei Pa- 
mas, išžiūrėjęs bylą, pripa-; n^os’
žino abu kaltais ir nubaudė 
po 1 metus kalėjimo, paski HARMONIZUOJAMAS

LIETUVOS HIMNAS.

Dabartinis Lietuvos him
nas yra suharmonizuotas jo 

BUVO PAVOGĘS 193,000i paties autoriaus, Vinco Ku- 
LITŲ IR IŠDŪMĘS UŽ- jdirkos. Vėliau jo muziką 

SIENIN. ’taisė kiti kompozitoriai.

riant
laiko.

5 metus bandomojo

tojų katalikų sąjunga ir mo
kytojų profesinė (kairiųjų) 
sąjunga. Jos visos jau gana 
senai ir sėkmingai veikia. 
Visos trys mokytojų organi
zacijos buria, pasaulėžiūros 
žvilgsniu, mokytojus ir juos 
lavina savo profesijoj bei 
bendram gyvenimui.

Šiomis dienomis Kaune į- 
sisteigė nauja mokytojų or
ganizacija: lietuvių kalbos 
ir literatūros sąjunga. Ji rū
pinasi lietuvių kalbos bei li
teratūros tyrimu, vėliau ir 
liaudies literatūros rinkimu. 
Vienu šios organizacijos 
steipčin yra prof. Mykolas 
Lirziška, lietuvių literatūros

stojo bolivijiečių kariuome
nėn ir po 4 sąvaičių jį nu
siuntė Į čako provinciją. 
Rugsėjo mėnesio pabaigoje 
Andriuškevičius su dviem 
bolivijiečiais buvęs nusiųs
tas sargybon. Juos užklupę 
paragvajiečiai ir per susi
šaudymą musų lietuvis buvo 
sužeistas i dešinę koją. Jis 
laišką parašė iš Parapito 
miesto, kur guli ligoninėje.

Tsb.

PIVONIJOS MIŠKE NU
ŽUDYTI DU VYRAI.

Sausio 5 d. Ukmergės vai., 
Pivonijos miške, ant Šešuo
lių vieškelio rasti nušauti du 
nežinomi vyriškiai..

Ukmergės kriminalinė po
licija aiškindama šį įvykį 
nustatė, jog vienas iš nušau
tųjų vyriškių yra Adolfas 
Sinica, Jono sūnūs, gimęs 
1908 m., Kiemelio kaime, 
Širvintų valse. Pastaruoju 
laiku gyvenęs Joniškio vai., 
Šiaulių apskr. Kito vyriškio

istorikas ir to kurso dėstyto- į asmenybė kol kas dar nenu- 
jas universitete. Tsb.-f31-™“- žmogžudystes ti-

■ narnos.

VY l AUT AS ANT LICITA- anvyččiii ičciiintc*CIJOS, BET NIEKAS JO ^v^frYn

NEPERKA. i VIENĄ GYDYTOJĄ.
Vidaus reikalu ministerijos 

Panevėžio policija aprašė įsakymu Anykščių gydyto- 
Chodakovskio restoraną už įas Šumacheris iš Anykščių 
nesumokėtus mokės čius. iškeltas. Jam Anykščiuose 
Tarp kitko, ant licitacijos praktikuotis uždrausta to- 
buvo išstatytas ir Vytauto dėl, kad savo pacijentus agi- 
paveikslas. Bet pirkėjų ma- tuodavęs Vienuolio-Žukaus- 
ža prisirinko ir tie patys nie- ko vaistinėje nepirkti vaistų.
ko nepirko. Todėl varžyti- ________ __
nės atidėtos. NUBAUDĖ UŽ PINIGŲ

PADIRBIMĄ 
Kauno apygardos teismo 

išvažiuojamoji sesija Alytų 
je sprendė pil. Navicko by-

ATSIŲSTI DARIAUS IR 
GIRĖNO KARSTAI.

Nesenai Berlyne lankėsiŠiomis dienomis Lietuvon j Nors ji nežymiai skiriasi, vis Tįetuvos Aerokliubo atsto- kaltinamo pinigus dirbus, 
buvo parvežtas iš Šveicari- i dėlto yra nevienoda. Todėl . , .. » , . n • • ir Navickas dirbęs metalinius
jos žinomas Kauno pašto!dabar Uet^ muzika iš- Girėnui metalinius karstus, dviličius ir vienličius 
valdininkas Janulis, kuris ■ kele sumanymą Lietuvos pa|jar jau gį€ karstai gauti Apygardos teismas Navic- 
pernai pavogė iš pašto anie i himno muziką suvienodinti T Karstai padirbti ka nubaudė 6 metams sunk
193,000 litų ir pabėgo užsie- Jie padavė net atskirą pro- g speciįIaus metaloP ir turi darbų kalėjimo.
nin. Jisai slapstėsi užsieny jektą mimstenų kabinetui. ned^eHus iangelins. Į šiuos ---------------
apie metus laiko, bet paga- Manoma, kad netrukus Lie- karstug idėg VILNIUJE BOMBA SU-
liau buvo Šveicarijoj sugau- tuvos himnui bus nustatyta k * j. J* . ,£ SPROGDINO KNYGYNĄ,
tas ir atgabentas Lietuvon. vienoda muzika. Tsb. ™arkoS slrkofa- Vilnius. - Nežinomi as-
KajP.yagį, Šveicarijos vai- gai bus atidaromi tik per iš-menys numetė bombą, su-
dzia išdavė Lietuvai. ; IsTEISINO NUBAUSTĄ kilmes ir visuomenė per kar- triuškindami vieno knygy-

VISĄ AMŽIŲ KALĖTI. gįų langelius galės matyti no vitriną. Iš žmonių niekas 
Pernai Stakliškių vai. bu- žuvusių drąsuolių veidus. nenukentėjo. Kaltininkai daTIES N. RADVILIŠKIU 

IŠŽUDYTA ŠEIMA.
Sausio 7 d. apie 5 vai. Bir-

vo rasta nušautas ūkininkas 
Grinkevičius. Buvo įtarta,'■ 

žų apskr., Latvelių kaime kad Grinkevičių nužudė jo 
rasta savo bute išžudyta Ja- kaimynas Zaranka. Apygar- 
nonio šeima. Nužudytas pats dos teismas Zaranką už tai 
Janonis, jo žmona, dvi dūk- buvo nubaudęs kalėti visą 
terys ir sūnūs. amžių. Apeliacijos rūmai

Kriminalinė policija šį f- dabar šią bylą sprendė ir 
vyki tiria visu stropumu. Zaranką išteisino.

Tsb. nesurasti.

“KELEIVIO”
SPAUSTUVE

cių. Plečiantis žmonių skai
čiui, miškai turėjo nykti. Di
deli jirplotai buvo iškertami 
ir iš jų padaroma derlinga

išlaikyti dabarties nedidelį 
miškingumą krašte, kelti 
miške pramonę, suteikiant 
vietos darbininkams dau

žėme. Be to, daug miškų rei-j giau darbo ir užsieniui par- 
kėjo iškirsti trobesiams. Į-įduoti apdirbtą miško me-
vairųs karai, gaisrai, nusigy 
venę dvarininkai ir kitokios 
priežastys sunaikino di
džiuosius miškų plotus. Da
bar Lietuvoje labai didelių 
miškų jau nėra. Visur tik ne
didelės girios, daugiausiai, 
augančios pušys, eglės,

džiagą. Tsb.

MARIAMPOLĖS MIES
TAS Iš CUKRAUS FAB

RIKO REIKALAUJA 
120,000 LITŲ.

Šiomis dienomis Mariam
polės burmistras lydimas

skroblius. Beržų, ąžuolų, uo- ,tarybos rinktos komisijos 
aų, klevų ir kitokių drutme-lankėsi vidaus reikalų rai
džių jau nedaug beliko. Tik • nįsterijoj ir prašė palaikyti 
viena Baltvydzio gina, pra-jjy pretenzijas, būtent, iš cu- 
sidedanti Lietuvos pietvaka-lkraus fabriko išreikalauti
nuošė, dar tun senovės Lie-(120,000 litų. Savivaldybės
tuvos ginos žymių ir retes- atstovai savo reikalavimą
nių laukinių žvėrių. Kituose 
miškuose įdomesni žvėrys 
išnyko, liko tik stirnos, kiš
kiai, voverės, vilkai ir kiti
nežymus žvėreliai. ! liniy išlaidų, kurių, jei nebu-

Dabartinis Lietuvos miš-į tų buvę fabriko pastatyta, 
kų plotas sudaro 1,034,134 j nebūtų turėjus, būtent, savi- 
ha. (Tai reiškia apie 2,-(valdybė turėjus išgrįsti vie-
554,310 amerikoniškų ak-(ną gatvę link fabriko, o be

motyvuoja tuo, kad Mariam- 
polėje pastačius cukraus fa
briką, savivaldybė dėl to tu
rėjus apie 120,000 litų paša-

rų.—Red.) Dalis jų yra val
stybės nuosavybė, o 157,699 
ha yra privačių asmenų ži
nioje. Visi miškai yra nau
dojami. Netinkamų ir ne
naudojamų nėra. Didžiausį 
miškų nuošimtį (74.4 nuoš.) 
sudaro spygliuočiai — eglės 
ir pušys, kurios dabar laiko-

to, sezono metu į fabriką su- 
plaukią darbininkų, kurių 
daugumas vėliau netenką 
darbo ir turį but šelpiami.

Ministerija pripažįstantį, 
kad Marijampolės savival
dybė iš fabriko reikalauda
ma 120,000 litų turi racijos, 
bet klausimo ministerija iš-

mos svarbiausiais Lietuvos spręsti negalinti, nes fabri- 
miskų medžiais. Ąžuolai su-;ko moltesčjų reikalą h- jo ri- 
daro tik 1 nuos. visų Lietu- ;bas nustatęs‘ ministerių ka- 

binetas.vos miškų ploto. Pavieniai 
ąžuolai pasitaiko visuose 
Lietuvos miškuose, bet tik 
kaip priemaišos kituose me
dynuose. Kai kur pavieniai 
ąžuolai yra užsilikę da nuo

PABĖGO KALINYS.
Šiomis dienomis iš Pane

vėžio kalėjimo nuo darbų
neatmenamų laikų. Šteinu, 
zeje, Zarasų apskrity, yra1 ’ 4 ’

visoje Europoje. 
Dabar kasmet

vimus.
Baranauskas pabėgęs gin- 

Lietuvoje kluotas.

«*>*«*•

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAP1U.

šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 
revoliucinės' Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, 
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mušiu su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina..................... ........................................ $1.00
Drutąis audeklo apdarais .................... $1.25

KELEIVIS
253 Broadwav, So. Boston, Mass.

Vieša ii didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymias.

SP AUZDWA:

KNYGAS. 
KONSTITtJCUAb, 
PROGRAMUS. 
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

Reiikia, spausdiname visokius spauadiniua 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tiVieto. 

Darba atliekame
GRASIAI. PIGIAI ir GREITAI.

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom draa- 
gystfeM Konstitucijas ir šiaip visokius jų 
reikalams spausdintus. Todėl su visokiais 
spauduo mBcalais kreipkitės į "KELEIVIO" 
spaaatavt, o visados gausit teisingų* ir gerų 
patarnavimu.

•
KELEIVIS 

253 Broadvray 
So. Boston, Mas*.

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

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

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

Lietuviai teturi tik vieną toki tobulą informatorių 
apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuo
sius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pa
stangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNA
LAS KULTŪRA.

KULTŪRA yra populiarus Mokslo, Visuomenės ir 
Literatūros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruo
tas, išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kulftiros” komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS, norįs pažinti naująją lietuvių li
teratūrą, neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, 
kaip KULTŪRA.

KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia 
laisvą mintį ir kovoja su reakcija.

KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos gyveni
mą, todėl tikrai kultūringas Amerikos lietuvis, ne
gali apseiti be KULTŪROS žurnalo. Kaina Kul
tūros žurnalo labai prieinama:

AMERIKOJE visiems metams tik $3.00.
Lietuvoje, tik $2.00.

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 
KULTŪROS ŽURNALAS 

Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuaaia.

z >



Aštuntas Puslapis.

LOUISIANOJ POLITI
KIERIŲ KARAS.

Musu draugas A. Stepan- j)vj politikierių klikos 
kevičius iš Shenandęah’rio Loubianos valstijoj ruošiasi 
prisiuntė sąrašą visų angha- ginkluotam karui. Vienai 
kasių, kurie nukentėjo dėl knkaį vadovauja senatorius

KELEIVIS. SO. BOSTON

DAUG LIETUVIŲ NUKENTEJO
GILBERTONO KASYKLOJE.

Iš viso 13 žmoni išbuvo už
mušta ir 82 sužeista.

ŪKININKŲ VAKARAS 
PAVYKO GERAI.

Nuo šaižių ir pūgų žuvo

.vėjo anądien Dr. Cooke ir 
laukė gatvėkario. Stovėjo ir 

Lietuviu Ūkininkų Sąjun- dauS žmonių. Staiga dakta-
Pilko,-----T-------------------- ga iš Plymoutho ir Norfolko‘:ras susmuko ir ten pat mirė. sustoti.

KkS? neto™ SbS ?dUS ka?P apskričių turėjo surengus1 -----------
S p.’ onenan “diktatonus. Jis pasaukė t vakarą su paskaitom Stough-

Paiirodo kad toi kalasi- "et kuri J°[tono Lietuvių Salėj, 20 sau-
rasiroao, naa toj sauną oponentus išvaikė durtuvais. s.o Apatinė salė prisirinko 

™f0J ** organizuojasi 8 nau-^įina žmonių, iš ko matyt,
«9 jo "■ Longo dikta- Lcl lietuviai pradeda jdo-

zmomų, o sužeistų bu\o 8-. turą nuversti. mauti moderniškais agrikul-
turos metodais.

Bostoną ir visą Naująją 
Angliją užgriuvo nepapras
tai sunki žiema. Paskutinė
mis dienomis sniego tiek pri
vertė, kad netik gatvėmis 
negalima pravažiuoti, bet ir 
traukiniai vietomis turėjo 

Boston and Maine
geležinkelio stotyję vieną 

Curley priešingas civilėm* naktį turėjo nakvoti apie 
sutuoktuvėms. 500 žmonių, kurie gyvena į

No. 5. Sausio 30 <L 1935 m.

GYDYTOJŲ ADRESAI

Tarp užmuštų bei mirusių 
yra ir lietuviškų pavardžių, 
būtent:

Antanas Pečiulionis, 45

VENGRIJA NEPRISIIMA 
KALTES.

Vengrijos valdžia oficia-___  __ _____ _______
metų amžiaus, iš Gilbertono. iįai nusiplovė rankas ir pa-lj^jp apsaugoti gyvulius nuo 

Juozas Mažuolis, 41 metų, reiškė, kad ji nieko bendra.nekuriu ligų. Ūkininkams 
iš Minersvillės. su Jugoslavijos karaliaus patarė pirkti geros veislės

Charles Ruzavisky, 38 m., Aleksandro užmušimu netu- karnų veršius ir augintis
iš Minersvillės. rinti ir tegul Jugoslavija pienines karves namie, nes

Tarp sužeistųjų, kurie bu- daugiau jai to neprikaisio- perkant užaugintas karves
vo paguldyti Ashlando ligo- janti. j dažnai galima apsigauti,
ninėj, yra da daugiau lietu- ---------------- ; Mat, gorų karvių niekas ne
viu. štai jų vardai ir pavar- MIRĖ ADMIROLAS ; parduoda, o parduoda tik 
dės: COONTZ. prastesnes, iš kurių nėra

Jonas Trakauskas, 42 me. Bremerton, Wash. — Pe- naudos.
tų, iš Maizevillės. reitą sąvaitę čia mirė Jungti- ’ D-ro Morkio kalba vi-

Vincas Česna, 45 metų, iš nių Valstijų karo laivyno įsiems patiko ir daugelis far-
Gilbertono. adm. Coontz, kuris visuomet i merių norėjo gauti jo adre-

Juozas Onuškevičius, 27 reikalaudavo didinti laivy-są, kad reikalui esant galėtų 
metų, iš Gilbertono. ną. i kreiptis pas lietuvį veterino-

Petras Klimas, 26 metų, ' ---------------- i rių.
PAŠTO LĖKTUVAS NU- i Nors p. Morkis gimęs ir

Pirmutinis kalbėjo Dr. 
Morkis, lietuvis veterinorius 
iš Broektono. Jis aiškino,

Pataikaudamas airių ku- šiaurę nuo miesto ir kas die- 
nigams, naujas gubemato- na atvažiuoja traukiniais į 
rius Curley pareiškė, kad jis darbą. Tą naktį traukiniai 
r eskirsiąs tokių taikos teisė- nėjo. Viešbučiai taipgi, užsi- 
jų, kurie atlieka vedybų ce- kimšo žmonėmis, kurie va- 
remonijas. Nors šios valsti- kare negalėjo iš miesto išva- 
jos įstatymai tokią praktiką žiuoti. Tūkstančiai darbi- 
leidžia, bet Curley to nepai- ninku ir šimtai trokų prista- 
so. Jis sako, kad žmonės, ku. tyta Drie sniego vežimo, bet 
rie atlieka vedybų ceremo- iki šiol da nepaliuosuotos 
nijas, turi būt surišti su reli- nei didžiosios gatvės. Susi- 
gija. Bet yra žmonių, kurie darė labai pavojinga padė- 
religinių burtų nenori ir gu- tis gaisro žvilgsniu, nes į pa- 
bematorius neturi teisės i šalines gatves gaisrininkai
tuos reikalus kištis.

Loganas užmokėjo Broek
tono bankui $62,000.

Malcolm Logan, buvusis 
Brockton Trust Co. banko 
nrezidentas, pereitą sąvaitę 
buvo teismo priverstas su
mokėti to banko indėlininkų 
naudai $62,000. Tai buvo

iš Gilbertono.
Vincas Česnulevičius,

metų, iš Gilbertono.. 
Albertas Vakauskis,

metų, iš Gilbertono.

100
tas”

nuošimčių 
ant jo šėrų.

Uasesmen-

30 KRITO LIEPSNODAMAS. Į augęs Amerikoje, tačiau lie-

22 Netoli Pitts-burgho persi- ■ 
tą subatą nukrito liepsnoda-i 
mas pašto orlaivis TWA. atvažiavęs.

tuviškai kalba gražiai, tar
tum nesenai iš Lietuvos bu-

Adam Janovich, 38 metų, Sudeį visas paštį ir pats! Po jo kalbėjo drg Steven-
iš Girardvillės.

Be to da kasykloje buvo
apraišioti šie lietuviai: 

Antanas Krolis, 44 metų,
iš Shenandoah.

Jurgis Stepankavičius, 28
metų, iš Gilbertono.

lakūnas. senas, kuris Randolphe turi 
! Įsitaisęs modernišką vištų 
i ūkį. Iš jo kalbos paaiškėjo.
, kad daug geriau auginti 
ankstyvesnius viščiukus, ne-

KANADOJ ŽUVO 15 
ŽMONIŲ PO SNIEGU

Iš Vancourevo praneša, p-u velyvesnius, nes iš pirmu
mą, kad Britiškoj Kolumbi

Sudėjo $1,115,342 pavargė
lių šelpimui.

Bostone dabar yra renka
mos aukos bedarbiams šelp- 
i. Per dvi pirmutini sąvaiti 

pasiturintįs bostoniečiai su
dėjo $1.115,342. Kai kurie 
lukoja po keliatą tūkstan
tių. Iš viso norima surinkti 
1 milionus dolerių.

negali įvažiuoti. Dėl 'tos 
priežasties Roxburyje perei
tą nedėldienį vienas namas 
sudegė.

Kailu su sniegu užėjo ir 
šalčiai. Bostone termomet
ras nukrito 5 laipsnius že
miau zero, kas reiškia 37 
lainsnius žemiau vandens 
šalimo. Priemiesčiuose da 
šalčiau. Šį panedėlį Lexing- 
tone buvo 12 laipsnių že- 
mia zero, Walthame 12, 
Concorde 13, o Wakefielde 
14.

Oficialėmis žiniomis, dėl 
šitokių biaurių orų, iki šio 
panedėlio Naujoj Anglijoj 
žuvo 38 žmonės.

South Bostone susekta plė
šikų sankrova.

South Bostono policija su
sekė po numeriu 416 West 
Third st. namus, kur šios a- 
pylinkės plėšikai slėpdavo 
savo grobį. Buvo tikras san
dėlis. Prinešta visokių dra
panų, brangių kailinių, auk
sinių daiktų ir kitokių daly
kų, kurių vertę policija ap
skaito i $5,000. Tuo tarpu
buvo suimta moteris vardu DR. G. L. KILLORY 
Annie Macdonald ir vyras 
vardu Harold Grant. Juos 
kaltina priėmimu ir slėpimu 
vogtų daiktų. Jei kas iš lie
tuvių buvo apvogtas, tegul 
nueina į policijos stotį No. 6
ant D st ir paprašo, kad tuos į----------------------
daiktus parodytų — gal ras t*l
ir savo. • ( daktaras

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTA8

TeL Trobridgc 6330.

Dr. John Repshis
(KEPtYS)

U ETŲ VIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadteaiab 
mo 10 iki 12 ryta.

278 HARVARD STREET 
kaap. Inatan st. arti Central aka. 

CAMBR1DGE, MASS.

M Seollay Santre, Rnaa SS 
BOSTON Telef. Lafayette 8371 

arba Somercet 2044-J 
Specialistas Kraujo, Inkut* ir 

Nervų Litų.
VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. 
Nedėliom, nuo 10 ryt. iki L

Art Rimkaus koncertas 
bu* 10 vasario.

Pereitame “Keleivio” nu
mery buvo praneštas, kad 
art. Pr. Rimkaus koncertas 
South Bostone bus 3 vasa
rio. Dabar mus prašo prane
šti, kad tai buvo klaida. 
Koncertas ruošiamas ne 3, 
bet 10 vasario, tuo pačiu lai
ku ir toj pačioj vietoj.

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

NED&UOMIS: 
iki 1 r.

tik i

Sersdomis iki 12 
Ofisas “Keleivio*

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

Kad BntisKoj Koiumoi- jų buna daugiau pelno. Ba- Stoughtone sušalo žmogų*.
Antanas Šimutis, 29 metų, J°J (Kanados \akaruose) iandžio ir gegužės mėnesiais votni; ctnnabtnnn noroi 

iš Gilbertono. pereit, sąvaitę po sniego žu- pel.eti jau netaip
Matas Abramavičius 22 v° lo žmonių. Buvo baisios onmmnka ,ią sąvaitę ouvo rastas uaięs

metų, iš Gilbertono. ’ sniego pūgos ir šalčiai. j Pperkant viščiukus pas ki- ^PredUo "k^ntktiį

Juozas Kašelionis, 30 me- NEW YORKE29000 ŽMO ^°- kaJbėt0Jas- ” laiku > iš Camono na™ tų, iš Frackvillės. „VlįA "£2?. įMO"lsia pirkti arti namų, kur ga- ■ s--
Jonas Masanavičius, 40 . pima apžiūrėti pardavėjo

metų, iš Frackvillės. . - . Per^. ^al s vistas ir sužinoti, ar jos yra
Albertas Balkus, 28 metų, iš tę.tlek Pinigo, kiek zmo- valdžios ištirtos ir sveikos.
Mahanoy City. nes. neb”vo ™atę į3?. nu? lo > Nes jeigu . vištos neištirtos,

Be to da yra daug neaiš- 9QGna^1U-va P^’ tai jos gali turėti vadinamą 
kių pavardžių, kaip Kashie, t{ta...29’0^ toiPullorum ligą, kuri per kiau-
Grozonskie, Duboskie, Tre- skaiciaus 21,000 bėdaibių. Janius pereina ir viščiukams, 
ga, Kunūnsky, kurie taipgi Curley reiUUuja $61,149,-1^"^"^

530 valstijos išlaidoms.
Naujas gubernatorius pa

davė legislaturai savo biu
džeto sąmatą šiems metams.

NAUJAS LIETUVIŲ

TAVERNAS i
!

So. Bostone, 249 Broad way,! 
nepertoli nuo C Street, AT
SIDARO NAUJAS LIETU 
VIŲ TAVERNAS. Vieta 
labai švari ir gražiai įtaisy
ta. Galima gauti STIPRIŲ 
ir MINKŠTŲ GĖRIMŲ, ir 
UŽKANDŽIŲ. Gera miera' 
ir geras patarnavimas. Pra
šome visų užeiti ir susina-į 
žinti, užtikrinam patenki
nantį patarnavimą. 
Savininkai: LUKAS ir

GRUBINSKAS.

Td. Unlvertfcy M*

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVI DBNTI8TR 
VALANDOS: 9-6 Ir T-t.

678 Massachusett* Ave^ 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIPGE, MAS&

gali būt lietuviai.

Chicagos Skerdgnė 
Išaiškinta.

Saikytojai gal dar atsi- tikisi išleisti $61,149,530 
mena, kaip 1929 metų šv. *r reikalauja, kad legislatu- 
Valentino naktį viename ra tiek jam paskirtų. Kad 
Chicagos garaže buvo su- sudarius tokią sumą, jis pa
statyti prie sienos ir iš kul- taria uždėti ant žmonių pa- 
kasvaidžių sušaudyti 7 geng- JamM 10 procentų “surtaxų. 
eteriai. Visi žinojo, kad šitą
skerdynę įtaisė priešinga 
gengė, bet žmogžudžių as
menybės iki šiol policija ne-

Harvardo studentai nuogi 
ant sniego.

Kai kurie Harvardo uni-

stimpa
Kalbėtojas taipgi patarė 

nepirkti vištų iš tokių pery
klų, kurios superka kiauši
nius, nepaisydami nei vištų 
sveikatingumo, nei jų veis
lės, bile tik viščiukas iš kiau
šinio išeina. Iš tokių viščiu
ku irgi maža būna naudos.

Pagaliau drg. Stevenso- 
nas rodė, kaip galima su į 
mėlyno stiklo elektriška

ir nesugryžo. Tą naktį siautė 
didelė sniego pūga. Matyt, 
jam išsisėmė spėkos ir jis 
krito.

Banditų Millenų ir Fabe- 
rio byla kaštavo Massachu- 
setts valstijai $52,476.16. 
Tuos pinigus turės sumokė
ti, žinoma, piliečiai. Ar plė
šikai to verti?

Viešbuty sudegė 2 žmonės.
Leono viešbuty prie Bul- 

finch streeto kilo gaisras pe
reitą sąvaitę. Ugny žuvo tū
las James Mann ir Mrs. Ma- 
bel Armstrong. Liepsnos pa
darė §25,000 nuostolių.

NEPAPRASTI ŠOKIAI

Įvyks subatoje, Febrųary 2,
1935, 7:30 vai. vakare. Lie
tuvių M. Žinyčios svetainėj, 
ant 4-th ir Atlantic gatvių,
po. Bostone. Šiuose šokiuose’ parsiduoda bučernė 
bus skanių gėrimų. Turėsi- • grosernė.
me South Bostono Radio Or-i Pirkti pigiai, nes tarp part- 
. . . .. , . . nerių yra nesutikimas. Kreipkitės įkestrą, kuri linksmins VISUS 143 Dorchester St., So. Bostone.
iki vėlumai. Įžanga visiems ________ _____
25 centai. Prašome ateiti.
Rengia L. M. Ž. Komitetas.

ir

(5)

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
222 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
TeL Co»monwealtk 4579.

L1ETUVYS
0PT0KETRISTA8\

S puikų* kambariai ir 
maudynė.

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

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

PIANO MUZIKOS 
LEKCIJOS

Baigusi Xew England Muzikos 
Konservatoriją.

Duodu piano muzikos lekcijas jau- i 
suaugusiems. Studijos įirnuoliams 

adresas:
VALENTINA MINK1ENĖ 

912 E. Broadway. So. Boston, Mass.
TeL So. Boston 3317. Išegzaminuoju akis, priskiriu I 

akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky-1 
se sugrąžinu šviesą tinkamu | 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadvay, So.

i

galėjo nustatyti. Tik pereitą versiteto studentai norėjo į- 
sąvaitę suimtas Chicagoje rodyt, kad jie yra kietos 
gengsteris Bolton išdavė vi- odos “guys” arba nepilno 
sus kaltininkus. Jų buvę iš proto vyrukai. Nes kai aną 
viso 6. jų tarpe ir jis pats. Jie vakarą siautė pašėlusi snie- 
esa iš tos pat gengės, kuriai pūga, penki jų nusiėmė 
priklausąs ir lietuvis Albi- drapanas ir išbėgę į univer- 
nas Karpis (Karpavičius), siteto kiemą pradėjo vaikš- 
Karpis užpereitą sąvaitę bu- čiot galvomis po sniego pu
vo policijos apsuptas Atlan- snis-
tie City'je, bet šaudydamas 
iš kulkasvaidžio praskynė 
sau kelią per policijos kor
doną ir pabėgo.

BEŽDŽIONĖ SUDRASKĖ 
KŪDIKĮ.

Ties Weisslebenu (Vokie
tijoj) iš čigonų taboro ištru
ko didelė beždžionė, griebė 
kūdikį ir motinai matant, su
draskė jį. Beždžionė nušau
ta.

MOTERIS NUŠOKO NUO 
DANGORAIŽIO.

New Yorke pereitą suba- 
tą nušoko nuo 25 aukšto tūla 
Mrs. O’Brien, 55 metų mote
ris, kuri gyveno viena. Ji 
užsimušė vietoj, ir tik per 
plauką neužmušė vieno vy
ro, kuris ėjo šalygatviu.

Quincy apygardos teis- 
lempute pažinti, kurios viš-'nias nubaudė biedną žino
tos deda kiaušinius, ir kaip ‘ gelį §10 užtai, kad tas va- 
ilgai jes deda. o kurios ne.įžiavo gatvėkariu ir norėjo 
Tas bandymas daroma va-, išlipti neužmokėjęs kompa- 
kare, kuomet vištos sutupia nijai 10 centų.
ant laktos. ! o , ,.Prakalbos buvo Įdomios ir . Somemllej vienas band.-
pamokinančios. lUs uz'™ole Franko DeV,s-

PARSIDUODA
SOUTH BOSTONE ANT BROAD-

WAY Naujai ištaisytas modemiškas 
storas, ypatingai tinkamas dėl saliu- 
no ir restauranto biznio, gražiausia 
ir geriausia vieta. Viskas pilnai įreng
ta — su gražiomis šviesomis, sienos 
iš Philippine Mahogany medžio, du 
toiletai. iš lauko frontas padarytas 
“Vitriolite tile” — vėliausio išradimo, 
dydis apie 50x22 pėdų, šviesus, erd
vus ir geros ventiliacijos. Nepapras
tai gera proga įsikurti biznį, iš kurio 
šiandien galima daryti didelį pelną. 
Kreipkitės pas: (5)

A. J. KUPSTI 
332 W. BROADWAY, 

SOUTH BOSTON, MASS.
TeL South Boston 9423.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 19—S;
1S—12.NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, 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 Broudvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

3325 So. Halsted St 
CH1CAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Joseph TF. Casper
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Nakty. 
494 BROADWAY SO. BOSTON 

TeL S. B. 1437J 
Bes. 158 West 7th Street 

So. Boston TeL 14S7-M

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus 
317 E STREET 

(Kampas Broadway)
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

chi gazolino stotį, atėmė iš 
savininko $18 ir pabėgo.

Daktaras mirė laukdamas n T. . . . o
gatvėkario. P. Ketvirtis IV SUUUS

Ant Lechmere skvero sto- Parduodame Laikrodžius. Radio Se
tus ir Oil Burnerios. Geriausios Rū
šies. Taisome ir mainome Laikro
džius. žiedus. Radios ir Oil Bumerias. 
Duodam ant išmokėjimo. Pristatom 
50 mylių nuo Bostono. Tel. S. B. 4618. 
326 BROADWAY, SO. BOSTONE.

Buvęs prakalbose.

“BLUE COAL”
ŠALČIO NEŽINOSITE.

Pirkite “Blue CoaF Lengvais Išmokėjimais. Nereik už
mokėti—duoda per 6 mėnesius išmokėt, šita aukštos rū
šies Pennsvlvanijos anglis greitai užšildo šalčiausiuose 
rytuose—dega nuolatos per visą dieną be didelės priežiū
ros ir šiluma laikosi per visą naktį. Adresas:

BATCHELDER WHITTEMORE
834 MASSACHUSETTS AVĖ, ROXBURY.

TELEFONAS: HIGHLAND I92S.
So. Bostone: 463 Broadway. Tel. So. Boston 1830. 
Dorchester: 346 Talbot Avė. Geneva 1350.
Brighton: 314 Washington f>t. Tel. Algonquin 3108. 
Cambridge: 4 Brattle St. Tel. Kirkland 6820.
Norwoode: 269 Lenox St. Tel. Nonvood 0764.

SoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMOOOMOOOOOOOOOOOOMMOMf

BROADWAY CAFETERIA
George Masilionis, savininkas.

Geriausios Rūšies, šviežus Valgiai kiekvieną dieną. Kaina 
labai žema. Nedėliomis ir šventadieniais ypatingai pla
tus pasirinkimas, taip kad namie gaminti neapsimoka, 
nes tokių geru valgių ta kaina pasigamint negalima.

BUDOS REZERVUOTOS KOŽNU LAIKU.
Visokio Alaus, Vyno, Krupniko, Degtinės, etc. 
Laukia visus puikus patarnavimas.

GEORGE MASILIONIS
377 BROAOWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevičia
GBABOBIUS-UNDEBTARER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

Pagrobus paruošia pagal reikala
vimą. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nubudimo valan
doj, duosime geriausią patamavi-

PARKWAY AUTO
SERVICE
•nd FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymu Vtata.

Jeigu norite, kad Jutų antomo* 
laikytų, duokit patai- 

kaina
258 W. Broetbray 
SO. BOSTON, MASS. 

Broektono ofisas:
16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS 
TeL Brockton 411»

bilius ilgai 
syt mum_.
prieinama . Jeigu norite, ka 
karas gerai trauktų, imkite 
liną pas mus.

VIKTOR VAITAITI8 
415 Old Colony Avau,
SO BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston 9777.

Darbas geras,

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrų, moterų ir vaikų. Vartei 
aparatą ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraują, šlapu
mą, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimą laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 metų praktikos.

Ofiso valandos: 2—4 p. 7—8:3« vak. TeL S. B. 2711
Jeigu neatsilieps, šaukit: Algonųuin 9753.

534 EAST BROADMAY SOUTH BOSTON, MASS.
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