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Vyriausis Teismas Paskelbė Tyko Pavergt Rusiją

Sprendimą Aukso Klausima į Kalbėdamas ūkininkų “u- 
Įdaminkų” kongrese Mask
voje, komunistų partijos 

7.. , . , _ Pildomojo Komiteto narys
jodyti tas nėra sunku. Pa’į Jakovlevas pareiškė, kad ja- 

LIKIMAS NEAIŠKUS. Į vyzdžiui, pirma žmogus nu-!ponŲ ir vokiečių imperialis- 
__ siųsdavo Lietuvon $100 ir'tai tvko užgrobti Rusiją ir

Kongresas neturėjo teisės 
panaikinti valdžios priža
dą užmokėti už paskolos 

bonus auksu.

įgaudavo 1,000 litų; o dabar Į u 
j už $100 jis gauna tik 580 li- 
į tų. Taigi aišku, kad žmogus, 
i paskolinęs Jungtinių Valsti- 

Šį panedėlį Washingtone jų valdžiai 100 auksinių do-

jos ūkininkus

buvo paskelbtas ilgai lauk
tas Vyriausiojo Teismo 
sprendimas aukso klausimu.

lerių ir dabar gaudamas už 
juos 100 popierinių dolerių, 
turi 420 litų nuostolių.

Spauda, lyg užsuktas gra-! Maždaug toks pat skirtu- 
mofonas, sušuko vienu bal-mas bus palyginus doleri ir 
su, kad valdžia laimėjo. Tei-i su Anglijos svaru. Taigi ga
smas patvirtinęs Roosevelto 
“new deal,” pripažinęs auk
so atšaukimą ir dabartinį 
sumažintą dolerį.

Wall Streetas, Amerikos

limas daiktas, kad šitas teis
mo sprendimas nebus val
džiai toks jau didelis laimė
jimas. kaip instruktuota 
spauda skelbia, jeigu žmo-

finansų centras, irgi teismo nes pradės kęlti jai bylas ir, 
sprendimą taip suprato, nes! pasiremdami Vyriausiojo 
spekuliantai tuoj šoko pirkti Teismo sprendimu, 
šėrus ir bonus. Kai kurių
kompanijų akcijos pašoko 
po $5, po $9. Pigus bonai 
taipgi buvo smarkiai perka
mi ir pakilo. Tiktai bran
gus, auksu garantuoti priva
tinių korporacijų bonai kri
to. Mat, žmonės buvo prisi
pirkę tų bonų tikėdamiesi, 
kad kompanijos turės iš
pirkti juos auksu, ar bent 
dabartiniais pinigais pagal 
aukso vertę. Bet Vyriausis 
Teismas nusprendė, kad 
Kongresas turėjo teisę pa
naikinti privatinių korpora
cijų pasižadėjimą mokėti 
auksu, todėl tokių bonų sa
vininkai dabar negali aukso 
vertės reikalauti. Kitaip sa
kant, visi privatinių kompa
nijų bonai yra verti dabarti
niais popieriniais doleriais 
tiek, kiek ant jų yra pažy
mėta. Taigi spekuliantai, ku
rie buvo prisipirkę privati
nių bonų, pasijuto apvilti ir 
pradėjo juos pardavinėti.
Dėl to jų kaina krito.

Bet federalinės valdžios 
paskolos bonų klausimas iš
spręstas labai neaiškiai. Vy
riausis Teismas pareiškė, 
kad Kongresas neturėjo tei
sės panaikinti valdžios pasi
žadėjimą mokėti auksu. Ki
taip sakant, valdžia gali pa
naikinti savitarpinius pilie
čių kontraktus bei pasižadė
jimus, bet ji pati negali nai
kinti savų kontraktų arba 
pasižadėjimų; ji už savo au
ksu garantuotas obligacijas 
turėtų mokėti auksu arba 
pagal aukso vertę.

Tačiau tas pilietis, John 
M. Peny, kuris turi nusipir
kęs už $10,000 valdžios Li
berty bonų ir reikalauja už 
juos aukso arba $16,900 da
bartiniais doleriais, negali 
to gauti, nes jisai neparodo, 
kad jis ištikrujų turėtų ko
kių nuostolių.

Šitoks teismo pareiškimas 
pastatė federalinę valdžią ir 
jos bonus neaiškion pozici 
jon. Washingtone jau prasi 
dėjo dideli ginčai tuo klausi
mu. Tūli daro išvada, kad 
pasiremiant tuo teismo 
sprendimu, kiekvienas da
bar gali skųsti Jungtinių val
stijų iždą ir reikalauti už 
valdžios bonus aukso arba
jo ekvivalento dabartiniais . .. ..
pinigais, tik reikia esą įro-. netikruosius pinigus. Jie 

>lių. idinasi: Mango, Bnotta,

reika
laus nuostolių atlyginimo.

Teismo sprendimas yra 
labai naudingas tiktai stam
biems kapitalistams ir viso
kioms korporacijoms, ku
rios turi išleidusios daug pa
skolos bonų. Jos gavo už 
tuos bonus auksinius dole
rius, o dabar gali atmokėti 
popieriniais.

ŽIAURI KOVA 
KASYKLOSE.

Pennsylvanijoj, Luzernės 
apskrity, eina žiauri kova 
anglių kasyklose. Naujoji 
unija yra apskelbusi Glen 
Alden Coal kompanijos ka
syklose streiką, reikalauda
ma, kad kompanija pripa
žintų ją kaip tikrąją Penn- 
sylvanijos angliakasių uni
ją. Bet kompanija yra pada
rius sutartį su senąją unija ir 
naujos nepripažįsta. Senoji 
unija dirba. Naujos unijos 
nariai eina ant pikietų ir ne
leidžia senųjų dirbti. Todėl 
nuolatos įvyksta muštynių. 
Pereitą sąvaitę Franas Pet- 
įovskis iš Larksvillės buvo 
ant piket-linijos nušautas, o 
Antanas Lech iš Edwards- 
villės peršautas. Buvo taipgi 
nušautas Valentinas Riške- 
vičius, o jo sūnūs Kazys su
žeistas. Dėl Riškevičiaus nu
šovimo policija suėmė Jurgį 
Lysajų ir Franą Tribendį.

South Wilkes-Barriuose 
15 vasario naktį buvo dina
mitu suardyti du namai, ku
riuose gyvena senosios uni
jos unijistai.

VOKIETIJOJ MASINIAI 
AREŠTAI.

Vokietijoj vėl prasidėjo 
nacių partijos “valymas.” 
Žinios sako, kad po visą šalį 
daromi masiniai areštai. Su
ėmimai vokiečių spaudoj nė
ra skelbiami. Jie pastebimi 
tik iš to, kad (Taug žinomų 
hitlerininkų staiga išnyksta 
“iš apyvartos.” Jie esą kal
tinami daugiausia moraliniu 
ištvirkimu.

SUĖMĖ 4 NETIKRŲ PINI
GŲ PLATINTOJUS.

Pereitą sąvaitę Hartforde 
federalės valdžios agentai 
čia suėmė 4 italus platinant 

va-

pakinkyti 
vergijon.”

“Nėra jokia paslaptis, kad 
jie ruošiasi į karą prieš 
mus,” kalbėjo Jakovlevas. 
“Jie nori įvesti Rusijoj ver
giją, kad galėtų Rusijos mo
teris pardavinėti į gėdos na
mus, taip kaip yra Japoni
joj, kur kas metai tėvai par
duoda tarp 30,000 ir 40,000 
savo dukterų.

“Prie Sovietų valdžios ru
sų moterys greitai stato savo 
neprigulmybės rūmą ir joms 
jau nėra reikalo tekėti už 
bet kokio vyro vien dėl duo
nos kąsnio. Kolchozuose 
mes turime jau 7,000 moterų 
viršininkių ir 50,000 moterų, 
kurios eina prižiūrėtojų pa
reigas. Jeigu japonų ar vo
kiečių imperialistai pradės 
prieš mus karą, tai mes pasi
tiksime juos nenugalima So
vietų jėga.”

Lietuvis Rado 24 
Tūkstančius.

Amerikos laikraščiuose 
nesenai buvo paduota žinia, 
kad tūlas Frank Gregg, 67 
metų amžiaus senukas, ne
šiodamas po Wall Streetą 
tūlo fotografo skelbimą ant 
savo nugaros, rado pamestą 
$24,000 vertės šėrų. Jis pra
nešė apie tai policijai ir tuoj 
atsirado šėrų savininkas, ku
ris prižadėjo tam senukui 
mokėti po $20 kas sąvaitę 
iki pavasario, kad turėtų iš 
ko per žiemą gyventi.

Dabar pasirodo, kad tas 
teisingas senukas buvo ne 
Frank Gregg, bet Pranas 
Grigas, tikras lietuvis.

Lindberghiuko Išvo
gimas Neišaiškintas,

Sako, Borah.
Nors New Jersey valstijos 

teismas nuteisė Hauptman- 
ną nužudyti kaip tikrąjį 
Lindberghiuko “kiclnaperį,” 
senatorius Borah sako, kad 
to vaiko išvogimsa pasilieka 
neišaiškinta misterija. Jis 
yra linkęs manyti, kad vai
ką išnešė paties Lindgergho 
tarnai ir padavė kidnape
riams, kurie da nėra žinomi. 
Taigi išeina, kad Haupt
mannas pasmerktas mirti 
neteisingai.

SUDUŽO TRAUKINYS SU 
FLORIDOS TURISTAIS.
Floridoj pereitą sąvaitę 

sudužo traukinys su turtin
gais turistais. Važiuojant 
per upę pasitaikė atdaras 
tiltas laivams praleisti, ir 
traukinys nukrito nuo tilto. 
Keliasdešimts žmonių buvo 
sužeista.

dyt, kad turi nuostolių. ininasi: Mango, nriotia, A- 
Ir reikia pasakyti, kad j-Įmediojr Strogopelh

Sovietai Kels Gyvu
lininkystes Vajų.

Ir “kulakus” kviečia talkon.
Maskvoj susirinko “udar- 

ninkų” ūkininkų kongresas 
iš septynių sovietinių res
publikų. Komunistų parti
jos veikiamojo komiteto na
rys Jakovlevas pasakė jiems 
ilgą kalbą, aiškindamas nau
ją vajų, kuris dabar yra or
ganizuojamas gyvulininkys
tės ukiui kelti.

“Musų mėsos ūkį sunaiki
no kulakai, keršydami mums 
už dvarininkų panaikini
mą.” aiškino Jakovlevas. 
Todėl pasišventę Sovietą 
darbininkai, “udarninkai," 
turį dabar tą ūkį atgaivinti, 
turi kelti gyvulių auginimo 
vajų. Bet į tą vajų reikia į- 
traukti ir “kulakus,” sako 
Jakovlevas, nes jie jau atpa. 
kutavoję už savo nuodėmes 
ir todėl dabar juos reikia 
vaišinti, kaip nugalėtus prie
šus.

Šalis dabar kenčia dideli 
vargą, nes “kulakai” (tur
tingesni ūkininkai) pridarę 
labai daug nuostolių. Jie iš- 
skerdę milionus gyvulių ir 
milionus akrų žemės apsėję 
piktžolėmis.

Gerai, kad Rusijoj yra 
“kulakų,” ant kurių galima 
suversti kaltę už visas bėdas.

LIEPĖ POLICIJAI UŽIM
TI STREIKIERIŲ VIETAS

Šį panedėlį New Yorko 
dangoraižiuose turėjo su
streikuoti operatoriai. New 
Yorke yra tūkstančiai trio- 
bėsių, kur žmonės yra kilno 
jami aukštyn ir žemyn vien 
tik elevatoriais. Prie to dar
bo dirba 200,009 operatorių. 
Jų streikas suparaližiuotų 
visą stambųjį biznį. Taigi 
majoras La Guardia buvo 
sušaukęs unijos vadus ir na
mų savininkus ir tiesiai mal
dauti maldavo, kad jie susi
taikytų. Tuo pačiu laiku ji
sai įsakė policijai būti pasi
ruošus užimti operatorių 
vietas, jeigu jie išeitų strei
kam

ELEKTRA UŽMUŠĖ 
DARBININKĄ.

Fitchburgh, Mass.—Dirb
damas New England Power 
stoty pereitą sąvaitę čia bu
vo užmuštas T. B. Rust, 35 
metų darbininkas. Per jį 
perėjo 13,000 voltų elektros.

Sireikieriai Šaukiasi
Washingtono Pa

galbos.
Califoraijos valstijoj, A- 

madoro apskrity, jau penki 
mėnesiai kaip streikuoja au
kso kasyklos darbininkai. 
Vietos valdžia, gindama ka
syklos savininkų interesus,’ 
oastaruoju laiku pradėjo 
^žmoniškai teror i z u o t i 
streikierius. Šerifas su mu
šeikų gaujomis naktimis už
puola streikierių namus, o 
būriai ginkluotų juodašim
čių vaikščioja keliais ir mu
ki piketuojančius streikie- 
ius. Šerifo organizuoti ir 

apginkluoti chuliganai aną
dien užpuolė Amerikos Dar
bo Federacijos unijistus, su
mušė juos ir sudegino jų pa
lapinę. Todėl San Francis? o 
Darbo Taryba mušė telegra
mą Darbo Departamento se
kretorei Perkins ir prašė 
Washingtono valdžios įsiki
šimo.

APVOGĖ WALL 
STREETĄ.

Šiomis dienomis New 
Yorke buvo apvogtas Wall 
Streetas, didžiausis vagių 
lizdas visam pasauly. Kažin 
kas tenai nušvilpė $1,500,- 
000 vertės valdžios bonų. 
Trys apdraudos kompanijos, 
kuriose tas turtas buvo ap
draustas, paskelbė $85,000 
dovanų tam, kas išduos vagį 
ir nurodys, kur yra tie bonai.

AUSTRIJOJ AREŠTUOTA 
200 SOCIALISTŲ.

Iš Vienos pranešama, kad 
12 vasario, apvaikščiojant 
vietos socialistams metines 
darbininkų skerdynės su
kaktuves, klerikališkai-fa- 
šistiška valdžia užpuolė ge- 
dulos demonstraciją ir po 
susišaudymo suėmė 200 so
cialistų. Susišaudant, vienas 
socialistas buvo užmuštas ir 
du policininkai sužeisti.

SABAČINSKIS NUTEIS
TAS 7 METAMS KA

LĖJIMO.
Salem, Mass. — Broniu? 

Sabačinskis, 23 metų am
žiaus vaikinas, buvo nuteis
tas nuo 5 iki 7 metų kalėjimo 
už užmušimą Florencijos 
Pierce, 48 metų amžiaus na
šlės, su kuria jis buvo pasi
gėręs ir parmušęs ant sniego 
paliko. Vėliau ji buvo rasta 
negyva.

NUBAUDĖ MEKSIKOS 
VYSKUPĄ

Už kurstymą tamsių kata
likų prieš valdžią, Meksikos 
vyskupas Diaz buvo nubaus
tas 500 pesų.

Senatas Nori Atimti 
Bedarbiams 4 Bilionus

Reikalauja Gimdy
mo Kontrolės.

Kun. George Reid And- 
rews iš New Haveno buvo 
nuvažiavęs Washingtonan ir 
Amerikos Eugenikos Drau
gijos vardu reikalavo, kad 
valdžios socialės apsaugos 
programon butų įrašyta 
gimdymo kontrolė. Valdžia 
turi mokyti žmones, kad jie 
neturėtų taip daug vaikų, 
tuomet jai nereikės šelpti 
tiek daug bedarbių, pasakė 
tas dvasiškis.

M ai n e’o Farmeriai 
Neatsigina Briedžių.

Knox kauntėj, Maine’o 
valstijoj, farmeriai pradėjo 
skųstis valdžiai, kad tenai 
perdaug privyso briedžių 
(moose). Tie gyvuliai val
kiojasi keliais, gąsdina mo
teris ir vaikai bijosi į moky
klas vaikščiot. Todėl senato
rius Burkett reikalauja, kad 
farmeriams butų leista brie
džius šaudyt, bet kiti legisla- 
turos nariai tam priešingi.

Galima Įsivežti Deg
tinės už $100.

Amerikoje yra toks įsta
tymas, kad pilietis parva
žiuodamas iš užsienio galė
davo Įsivežti visokių daiktų 
už 8100 be muito, tačiau 
degtinės muitininkai pra
leisdavo tiktai 1 kvortą be 
muito. Tūla Miss Schwing 
norėjo Įsivežti kelias bon- 
kas, tai jai uždėjo muito. Ji 
apskundė muitinę teisman, 
ir muitų teismas nusprendė, 
kad asmuo gali įsivežti deg
tinės be muito už visą $100. 
Paimtą iš tos merginos mui
tą dabar muitinė turi sugrą
žinti jai atgal.

TEISMAS PRIPAŽINO
RADĖJAMS $28,000.
Tūlas laikas atgal Balti- 

morėj du jaunuoliai iškasė 
apleisto namo skiepe apie 
528,000 vertės auksinių. gį- 
nigų. Prie jų prisikabino na
mų savininkė, sakydMtiil, 
kad pinigai priklauso jai, 
nes buvo jos žemėj. Ginčas 
atsidūrė į teismą. Ir pereitą 
■ąvaitę teismas nusprendė, 
kad tikras savininkas tuos 
pinigus apleido, dabar jis 
niekam nežinomas, todėl jie 
priklauso tiems vaikams, ku
rie juos rado.

NORI NUVERSTI AMERI
KOS DARBO FEDERACI

JOS PREZIDENTĄ
Amerikos Darbo Federa 

sijos viršūnėse pradėta atvi 
rai kalbėti, kad prezidentą 
Greeną reikia prašalinti. 
Prieš jo politiką yra nusista
čiusi didžiuma Pildomojo 
Komiteto narių. Bėda tik ta
me, kad jie negali susitarti 
dėl naujo kandidato.

PRIEŠINAS 30 VALANDŲ 
SĄVAITEI.

Geležies ir plieno trustas 
pareiškė Washingtone pro
testą prieš projektuojamą 
30 valandų ddrbo sąvaitę. 
Savo protestą jis “pamatuo
ja” tuo, kad darbininkai esą 
“priešingi” trumpesnėms 
darbo valandoms. Matot, 
kas nori “ginti” darbinin
kus!

$40,000,000 KANADOS 
DARBAMS.

Kanados premjeras Ben- 
nett daro viešųjų darbų pla
ną, kuriam įvykinti reikėsią 
$40,000,000. Prie tų darbų 
manoma imti bedarbius. 
Planas neužilgo busiąs pa
duotas Kanados parlamen
tui.

ELIZABETHE UŽTIKO
SLAPTĄ BRAVORĄ
Elizabeth, N. J. — Fede

ralinės valdžios agentai už
tiko čia didelį slaptą bravo
rą, kur buvo varomas alko
holis. Rasta 100,000 galionų 
užraugto maleso. Prižiūrėto
jai ir savininkai pasislėpė. 
Dabar valdžia jų jieško.

PENNSYLVANUOS KAL
NUOSE SUDUŽO LĖK

TUVAS.
Harrisburgho apylinkėj,

Pennsylvanijoj, pereitą su- 
batą žmonės matė orlaivį 
krintant tarp kalnų. Valdžia 
išsiuntė du lakunu apžiūrėti 
tą vietą.

SIŪLO TIK 880 MILIONŲ 
DOLERIŲ.

Senatoriai nenori pavesti 
prezidentui bolionų dole

rių be paskirstymo.
Bus jau kelios sąvaitės, 

kaip žemesnieji Kongreso 
rūmai priėmė valdžios bi- 
iių, kuriuo skiriama Roose. 
veltui $4,880,000,000, kad 
jis suvartojų tuos pinigus 
šelpimo reikalams sulyg sa
vo nuožiūra.

Bet kada tas bilius nuėjo 
senatan, tuoj kilo opozicija. 
Senatoriai pasipriešino dau
giausia dėl to, kad tokia mil
žiniška krūva pinigų pave
dama vieno žmogaus nuo
žiūrai, be paskirstymo.

Senato komisija svarstė 
tą bilių ištisas tris sąvaitės. 
Dabar sakoma, kad senatas 
vėl grąžinsiąs jį komisijai, 
su nurodymu, kad ji reko
menduotų skubiems šalpos 
reikalams tik $880,000,000.

Reiškia, norima nukirsti 
4 bilionus dolerių.

Senatorius Borah pasakė : 
“Aš nesu priešingas organi
zuoti viešuosius darbus be
darbiams. Bet su tuo val
džios bilium bėda yra ta, 
kad jis neparodo, kur ir kaip 
valdžia nori tuos pinigus lei
sti.”

Vadinasi, senatas, nenori 
pripažinti prezidentui per
daug didelės galios. Nors 
pinigai šelpimui labai reika
lingi, bet reikia pripažinti, 
kad senato nusistatymas 
prieš neribotą Roosevelto 
valią yra gerai pamatuotas.

Tuo pačiu laiku Kongrese 
laukiama kito labai svar
baus biliaus. Senatorius 
Wagneris ketino šią sąvaitę 
Įnešti įstatymo sumanymą, 
kuris padarys iš darbinin

ko laisvą žmogų.” Jo biliaus 
tikslas esąs uždrausti pačių 
kapitalistų remiamas ir fi
nansuojamas “unijas,” o pri
pažinti vien tik laisvas dar
bininkų organizacijas, su 
kuriomis fabrikantai turi 
tartis kaip su vieninteliais 
teisėtais darbininkų atsto
vais.

Panašų įstatymo sumany
mą Wagneris buvo įnešęs ir 
oereiton Kongreso sesijon, 
bet fabrikantai, ypač plieno 
ir automobilių magnatai, 
nakėlė prieš jį didžiausį pro
testą, ir bilius nepraėjo. ,Šį 
syki Wagneris tikisi jį pra
vesti.

SUDUŽO ANGLŲ SKRAI
DOMAS LAIVAS.

Tarp Mesinos ir Neapolio 
nereitą sąvaitę nukrito ir su
dužo anglų skraidomoji ma
šina. Iš 9 žmonių, 2 užsimu
šė.

Senatoriui Huey Longui, 
Louisianos diktatoriui, šį 
panedėlį nežinia kas atsiun
tė bombą. Bet ji nesprogo.

Areštavo Šokikes 
Ir Publiką.

Hartforde pereitą sąvaitę 
buvo areštuotos 5 nuogos šo
kikės ir daugiau kaip 200 
vyrų, kurie buvo susirinkę 
pažiūrėti, kaip jos kojas kil
noja. Merginos buvo nuteis
tos 6 mėnesiams kalėjimo, o 
213 žiūrėtojų turėjo užmo
kėti po $10 pabaudos. Penki 
biznieriai, kurie tą “show” 
buvo surengę, nubausti po 
$100.

Šanchajaus žiniomis, ne
toli Fučau nuskendo kinie
čių laivas su 100 žmonių.
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Nuvalytos Panamos Kanalo Šliūžes.

KAS PLATINA TUOS
“MELAGINGUS GAN- 

ą DUS”?
“Tėvynė” vis negali nusi

raminti dėl tilpusios “Kelei
vy” žinios apie SLA. laisnį.

Musų laikrašty buvo pra
nešta SLA. nariams linksma 
žinia, kad tas pavojus, kurį 
organizacijai buvo užtrau
kusi “senoji gvardija” nele
galiais investmentais, jau 
pasisekė naujam preziden
tui atitolinti. Dėl tų invest- 
mentų susmukimo, sakė mu
sų žinia, Susivienijimas jau 
neturėjo New Yorke laisnio. 
Organizacijai jau gręsė pa
vojus. Tačiau nuvažiavus j 
Albany advokatui Bagočiui 
pavyko dalykus sutvarkyti 
ir Susivienijimas vėl pasta
tyti ant kojų.

Vietoj padėkoti, kad “Ke
leivis” pranešė SLA. na
riams tokių raminančių ži
nių, “Tėvynės” redaktorius 
tiek susinervavo, kad šitų 
musų pranešimą pavadino 
stačiai “melagingais gan
dais!”

Matyt, politikieriška pono 
Vitaičio tulžis užvirė dėl to, 
kad musų pranešimas reiškė 
kreditų ne kokiam nors jo 
kumui, bet advokatui Bago
čiui, naujam SLA. preziden
tui, kurį tautininkai skaito 
socialistu.

Iš pradžių mes manėm, 
kad tai buvo tik pripuola
mas p. Vitaičio netaktas, iš
sišokimas padalytas įsikarš
čiavimo momentu. Bet da
bar pasirodo, kad jis yra tik
rai nusistatęs diskredituoti 
ir žeminti naują SLA prezi
dentų. Tų musų pranešimą, 
kad prezidentas Bagočius 
buvo nuvažiavęs į Albany ir 
sutvarkė tenai SLA reika
lus, p. Vitaitis ir toliau vadi 
na “melagingais gandais.”

Štai, kas rašoma “Tėvy
nės” 5-tame numery:

“ ‘Keleiviui’ nepatiko, kam 
mes pastebėjome, kad jis sklei
džia Susivienijimo nenaudai 
melagingus gandus, kad buk 
New Yorko valstijoj buvo at
imtas Susivienijimui laisnis...

Visa Panamos Kanalo statyba kas 20 metų yra valoma ir da žoma. šis vaizdelis parodo tik ką 
nuvalytas ir nudažytas Gatuno šliūžes (locks).

vėl reikia išrinkti St Gegu
žį, pono Vitaičio kurną.

Na, jeigu jau SLA. orga
nas svaido tokiais sunkiais 
apkaltin i m a i s netiktai į 
“Keleivį,” bet ir vyriausi 
SLA. viršininką viešai stato 
šarlatano vietoj, tai musų 
redakcija kreipėsi į prezi
dentą Bagočių ir prašė pa
siaiškinti:

“Ar SLA. turėjo laisnį 
New Yorko valstijoj, kuo
met tamsta užėmei St. Ge
gužio vietą, ar ne?”

“Neturėjo,” buvo atsaky
mas.

“Ar tiesa, kad tamsta va- 
žinėjaisi į Albany ‘niekam 
nereikalaujant,’ kaip ‘Tė
vynė’ aiškina?”

“Tas netiesa,” atsakė adv.'ją, kad vienytis su socialis-' 
Bagočius. “Faktas yra štai tais sandariečiams pavojin- 
koks. Susivienijimas neturė- ga
jo New Yorko valstijoj Uis- & tei kalba tik “ofi-
ną vakarą telefonuoja man ^ndanecių vadas,
iš New Yorko į Bostoną, kad Ru?t?snl -ne
Susivienijimui jau į-ęsia ^adal 7 tarp nest-
pavojus. New Yorko šteitas blL°-. Jle sykw dalyvauja 
davės tik dvi dienas laiko draugijose, kar-
SUS? dirba fabrikuose ir kasy-
sutvarkyti mvestmentus, ar-:., . . , ..ba iSsikraustvt iš tos valsti-! klose’ tai kodel Jie neSale9*. ksiKrauscyi iš ios vaisu ; . k lturini
jos. Reikėjo ūmai, telefo-ij ? , . . . . ..nais ir telegramomis, šaukti ^h0.’ ,kaiP Amenkos 
nepaprastą Pildomos Tary- rilietls-
bos posėdį. Iš to posėdžio te 
ko telefonuoti į apdraudos 
departamentų Albany mies
te, kad šteitas nedarytų jo
kių griežtų žingsnių, kad

ŽYDŲ ARBEITER RING 
IR MŪSIŠKIS SUSIVIE- 

. NIJIMAS.
Arbeiter Ring yra Ameri-

mes stengiamės reikalus su- kos žydų darbininkų susi
tvarkyti. Apdraudos depar- šelpimo sųjunga. Tai yra 
tamento skyrius New Yorko maždaug tokia pat organi- 
mieste padarė man appoint- zacija, kaip mūsiškis SLA., 
mentų su departamento cen- gal tik su tuo skirtumu, kad
tru Albanyje, ir todėl aš bu 
vau priverstas važiuot į Al
bany gelbėti Susivieniji
mų”

Na, ponas Vitaiti, tai kas 
dabar platina “melagingus sm ° evei 
gandus”?

ji yra socialistinės dvasios.
Dabar, kuomet musų 

“tautiškojo” Susivienijimo 
investmentai ir turtas su-

IŠ SOCIALISTŲ FRONTO
Pereitų metų laimėjimai, j Apie šitą socialistų suma- 

“Pereitų metų laimėji- nym3 dabarkalba visa Wb- 
mais mes galim tikrai džiau-

• gtis,” pasakė drg. Leo

Toliau 
braukia 
kad—

‘Tėvynė” net pa
savo tvirtinimų,

APIE SOCIALISTŲ-SAN-
DAR1EČIŲ VIENYBĘ.

Šituo klausimu 
jau keliatas laikraščių ir 
veikėjų. “Naujienos” rašo:

“ ‘Keleivyje’ nesenai vienas 
asmuo, pasirašęs ‘Amerikos 
Piliečiu’, pasiūlė, kad socialis
tai ir sandariečiai veiktų su
tartinai, kadangi daugeliu vi
suomenės klausimų, ypač Lie
tuvos, tarp jų nėra principalių 
skirtumų, o kivirčai, kurie į- 
vyksta, tai daugiausia tik dėl 
asmeninių nesusipratimų.

“Tai, be abejonės, teisingos 
mintys. Bėda tačiau ta, kad 
oficialiniai sandariečių ‘vadai’ 
šiandien yra toki žmonės., ku
rie neturi nei tolerancijos, nei 
platesnių pažvalgų. Socialistus 
jie nuolat malevoja savo vien- 
minčiams, kaip kokį baubą, — 
panašiai, kaip klerikalai ‘be
dievius.’ Todėl su jais beveik 
negalima jokį rimtą klausimą 
diskusuoti.”

Susivienijimo vice-prezi- 
dentas Mažukna karštai A- 
merikos Piliečio sumany-

“Susivienijimai New Yorko 
valstijoj bizni daryti leidimas 
(laisnis) niekuomet nebuvo at
imtas, todėl ir nebnvo reikalin
ga niekam i Albany važiuoti 
leidimą atgauti.”

Bet kadangi prezidentas 
Bagočius ištikrujų į Albany 
važinėjosi, ir to fakto užgin 
čyti negalima, tai “Tėvynė” 
nori jį (tų faktų) nors tiek 
suniųjcinti, kad tas žygis į 
Albany buvęs visai nereika
lingas ir bereikšmis. Ji sa
ko:

“Tiesa, SLA. Prezidentas p.
Bagočius lankėsi New Yorko 
valstijos apdraudos departa
mente, Albany. Bet... SLA.
Prezedentas npvyko į Albany mui pritaria. Bet “Sandara” 
sava valia, niekam nereikalau
jant, ir ne Susivienijimui ‘lais
nio atgauti’...”

Reiškia, žiūrėkite, SLA. 
nariai, kaip elgiasi dabarti
nis jūsų organizacijos prezi
dentas! Važinėja į Albany 
niekam nereikalaujant, eik
voja Susivienijimo pinigus, 
o “Keleivis” skleidžia mela
gingus gandus, buk Bago
čius rūpinasi SLA. reikalais!

stančių dolerių senelių prie
glaudai... •

“Apdraudos savo nariams 
darbininkų ratelis moka nuo 
$100 iki $3.000.

“Be medikalio departamen- 
to, apie kurį minėjau augščiau, 
darbininkų ratelis turi Socialės 
Tarnybos Skyrių. Tai skyrius,' 
kurio užduotis yra rūpintis tei
kimu pagelbės ir patarimų su
augusiems nariams — bedar
biams, neišgalintiems užsimo
kėti rendos, ištiktiems kitokios 
nelaimės.”

Gerai įsidėmėkim šį fak
tų : Arbeiter Ring turi arti 6 
milionų dolerių turto ir be
veik visi jo investmentai su
dėti i valdžios, valstijų ir 
miestų bonus. Ir todėl jo 
turtas nieko nenukentėjo.

Musų vadinamieji “tau
tiečiai” visuomet sakydavo, 
kad socialistų negalima įsi
leisti SLA. valdybon, nes iš- 
pustysių SLA. iždų

Bet ar nert laimingesnis
per pusę, tai šiandien butų SLA., jeigu jo 

įdomu bus pažiūrėti, Kaip įf^as butų tokiam stovy, 
gyvuoja socialistinis žydų socialistinio Arbeiter 
Arbeiter Ring. i Ringo?

Štai, kų apie jį rašo “Tė-

rį 6. Aš išėjau su komitetu į 
prieangį, iš kurio laiptai eina į 
viršų. Prieangy’ maršalkos iš
plėšė iš manęs lapelius ir pra
dėjo mane mušti. Vienas jų su
griebė mane už gerklės ir pra
dėjo smaugti, o kiti spardyti. 
Labiausiai suspardė man kelį. 
šlubavau visą sąvaitę. O už 
gerklės mane smaugė patol, 
pakol netekau sąmonės; po to 
jie mane nunešė ant viršaus, 
kur atgaivino tik už kokių de
šimties minutų.”

Tai ve, kaip komunistai 
demonstravo Washingtone 
“bendrojo fronto” galybę.

Kržycki, Amerikos Socialis
tų Partijos pirmininkas.

Wisconsine ir Pennsylva- 
nijoj Partija išlaikė visas 
seniau užkariautas vietas 
politikoje. Connecticut val
stijoj pozicijos buvo žymiai 
praplėstos. Dabar tenai le- 
gislaturoj socialistai kontro
liuoja nusveriamajų galių ir 
su tuo rimtai turi skaitytis 
abidvi buržuazinės partijos.

Darbininkų unijose socia
listų intaka taip pat labai 
sustiprėjo. Buvusiame audė
jų streike, kuriame dalyva
vo 500,000 žmonių, socialis
tai lošė svarbų vaidmenį.

Nariais Partija paaugo 
per pereitus metus 20 nuo
šimčių.

Mihvaukee ir Bridgepor- 
tas dabar stipriausios sočia 
listų tvirtovės Amerikoje.

PARLAMENTE IŠKOLIO- 
JO ANGLIJOS KARALIŲ.

Buržuazinė spauda rašo 
su pasibaisėjimu, kaip Ang
lijos parlamente anųdien 
buvo išniekintas karalius. 
Amerikos piniguočiai visuo-

Socialistas susprogdė 
Hearsto burbulų

Hearsto geltonlapiai pas
kutiniu laiku Amerikoje 
pradėjo kelti lerma apie 
“raudonąjį pavojų.” Esu, 
komunistai daro sąmokslus 
užgrobti Amerikos mokyk
las, armijų, laivynų ir pa
statyti sovietų valdžių. Žino
ma, Hearstas triubija apie 
“raudonų pavojų” vien tam, 
kad žiopliai daugiau pirktų 
jo laikraščių.

Vienas Hearsto įkvėptas 
“patriotas” Įnešė Wisconsi- 
no legislaturon rezoliucijų, 
kad butų ištirtas “komunis
tų veikimas” tos vasltijos 
universitete. Ir legislaturos 
senatas tų žioplų rezoliucijų

consino valstija, nors kapi
talistų spauda nieko apie tai 
nerašo.

Wisconsino farm«rių sąjun
ga išsirinko socialistą.

Wisconsino' valstijos far- 
merių sąjunga išrinko socia- 
istų Geo. Nelsoną savo at
stovu į visos Amerikos Far- 
nerių Unijos Pildomąją Ta- 
ybų. Draugas Nelsonas per
nai buvo socialistų kandida
tas į Wisconsino valstijos 
gubernatorius ir yra parašęs 
orošiurą “Farmers, Where 
Are We Going?”

met kalba apie Anglijos 
Jurgį su pagarba. Tuščia-Į buvo jau priėmęs. Bet kada 
galvės jų moterys tyčia va- ji pasiekė atstovų butą, so- 
žiuoja Londonan, kad ga- cialistas Kiefer davė suma

Drg. Deutsch jau išvažiavo.

Drg. Julius Deutsch, Aus
trijos socialistų vadas, kuris 
važinėjosi po Ameriką su 
prakalbomis, jau išvyko Eu
ropon. Jis išbuvo čia 7 są- 
vaites ir išvažiuodamas la
bai dėkojo amerikiečiams 
už paramą Austrijos darbi
ninkams, kuriuos dabar 
smaugia klerikališkas fašiz
mas.

L7SA0 PO B/SK/.
Moterims naujiena.

Laikraščiai rašo, kad ka
žin kas suradęs, kad išplo
vus šilkines moteriškas pan
iekas aluminum sulphate 
kiediny, tos pančekos neirs. 
Aluminum sulphate parsi
duoda aptiekose miltelių 
pavidale. Esą, reikia tuos 
miltelius ištirpyt vandeny, 
užkaitint tą vandenį iki 100 
laipsnių Fahrenheito ir iš
plauti jame pančekas; tuo
met išgręžti ir išdžiovinti, o 
kai išdžius, išplaut vandely 
su muilu.

Tūkstančiai žmonių neprak
tikuoja savo profesijos.

Padarytas nesenai bedar
bių cenzas Massachusetts 
valstijoj parodė, kad 16,913 
žmonių nekuomet neprakti
kavo savo profesijos bei a- 
mato, kurio jie buvo išmokę.

nymų jų atmesti. Jis argu
mentavo taip:

“Progresyvus republiko- 
nai užsiima žema politika 
Būdamas socialistas, aš ne
galiu tokiai politikai pritar
ti. Kaip Hauptmannno by
los aprašymai, taip ir ta 
Hearsto išgalvota šmėkla 
apie komunizmo pavojų yra 
niekas daugiau, kaip pigi 
sensacija ir skaitytojų gau 
dymas.

“Dane apskrity, kur musų 
universitetas neva gamina 
komunistus urmu, pereitais 
rinkimais senosios partijos 
gavo 47,000 balsų, o komu
nistai vos 57. Nejaugi Hear
stas ištikrujų bijosi, kad tie 
57 komunistai nenuverstų jo 
amerikoniškų institucijų?

“Gana tų nesųmonių! Aš 
inešu, kad ši rezoliucija bu
tų atmesta!”

Šita išmintinga socialisto 
kalba taip paveikė Wiscon- 
sino legislaturos atstovus, 
kad jie 58 balsais prieš 34 tų 
džingų rezoliucijų atmetė.

vus tą išėjusį iš mados baldų 
pamatyt, ir skaito sau dide
liu unaru, kuomet jis joms 
iš balkono pasirodo; o čia 
paprastas žmogus, Darbo 
Partijos atstovas^ parlamen
te vadina “parazitu” ir “dy
kaduoniu” netik patį Jurgį, 
bet visų jo šeimynų, visus

... _ vynes" 6-tame numery SLA. KAIP IŠRODĖ JŲ “BEND-
atsihepe iždininkas Gugis: ! RAS FRONTAS” WASH-

“ .. . u ... . « ’ INGTONE.
Jo narių skaičius siekia

Amerikos komunistiniai 
elementai buvo sukvietę princus ir jų pačias 

apskaičiuotas buvo suma $5- Washingtonan “nedarbo ap- “Mes mokam karaliui 
943,788.63. Kokį maštabą dar- draudęs kongresą.” Jie kvie- Jur^ui 10/750 kas
bininkų ratelio pašelpa apima, te i tą kongresą visokias vajtg o Kento fcunįgaikjįįuį 
gali liudyti tas faktas, kad darbininkų organizacijas. ^ pačia j šiiingą kls minu- 
1933 metais ratelis išmokėjo Girdi, sudalysime bendrą pasakė ugningas Škoti- 
savo nariams ir jų pašelpga- frontų pnes buržuaziją ir (• darbiečių atstovas J. Mc- 
viams $528,420.35. pareikalausime,, kad page- Qovern. “šitie parazitai ėda

“Darbininkų ratelio invest- rl.n^ jnusųį buvj. Kalbėsime musu šalies turtus.”
mentai veik * visi vra sudėti V1S1 Vienu balsu- Pa_ i v' i ♦ •meniai veia visi yra suaeu musil nriešai nroleta-' Kuomet parlamento pir-
Jungt. Valst. valdžios, valstijų P mininkas pastebėjo, kad
ir municipalitetų bonuose. • 7 \ ' šitokia kalba ne vietoje, kal-

“Darbininkų ratelis užlaiko Na,ir daug,kas sivoms ko- bėtojas da daugiau pakėlė 
25 darbo licėjus, t. y. trobesius munistų kalboms patikėjo. savo balsų:

_ ~______ • _ l__!•____ __• • Dnillzoirt iv i AA/ o .

66,000 su viršum. Jo turtas 
1934 m. pradžioj (sausio 1 d.) Valdžia leis savo laikraštį.

Washingtone ruošiamasi 
leisti valdžios dienraštį, “Fe- 
deral Record,” kur bus re- 
korduojami visi administra
cijos patvarkymai ir darbai.

lyg ir ko bijosi. Ji sako:
“Socialistų spaudoj pasirodė 

‘pageidavimai,’ kad tarpe jų ir 
sandariečių įvyktų artimesni 
bendradarbiavimai. Jų dienraš
tis prideda nuo savęs, kad min
tis esanti gera, tik bėda, kad 
‘oficialus’ sandariečių vadai 
šiandie yra tokie žmonės, ku
rie neturi nei tolerancijos, nei 
platesnių pažiūrų.

“Argi iš tikro? O kaip yra 
su socialistų vadais?”Tai matot, kų daro socialis-. 

tai! Į
Na, tai kokia gali būt iš to ra” tuoj nuvažiuoja į Detroi- 

išvada? tą, į Susivienijimų ir į jo
Išvada čia labai aiški; seimus. Ji suranda, kad 

reikia visus socialistus varyt Pennsylvanijoj Bagočius tu- 
iš SLA. Pildomos Tarybos rįs savo “generolų” Bani- 
Jaukan. Į SLA. prezidentus šauskų, ir iš to padaro išva-

Nuo šitų žodžių “Sanda-

eu svetainėmis baliams, vaidi- Patikėjo ir nuvažiavo į Pa
niniams, susirinkimams, su shingtoną, į “nedarbo ap- 
kambariais mažesniems mitin- draudos kongresų,” į “bend-, 
gams, vaikų mokykloms, su rų frontų.
knygynais ir skaityklomis; Nuvažiavo tenai net ir ko-

“New Yorko valstijoj ratelis opozicija, skloki-,
turi tuberkuliozo sanitariumą, ninkai.
kurio pastatymas, įrengimas ir Kaip tas “bendras fron- 
išlaikymas iki šiol kaštavo $3,- tas” išrodė, tai dabar gali- 
500,000. čia sergantys džiova ma suprasti iš tūlos Dorothy 
ratelio nariai gydomi metus Darė pasakojimo, kurį pa 
laiko dykai ir dar gauna po duoda “Naujoji Gadynė’
$8.00 sąvaitei per 15 sąvaičių. 6-tame savo numery. Ta rno- g^j,^ savo sidabro ju- 
Jeigu kurio ligonio sveikata tens tenai norėjo padalinti bilėiui McGovem oridurė* 
reikalauja klimato pakeitimo, delegatams komunistų opo- bllejW’ Mc^ove™ Pnfture’ 
tai ratelis ligoniui atmoka zicininkų pagamintų rezo- 
$600, kad jis galėtų vykti gy- liucijų, ir štai kas atsitiko: 
dytis ten, kur oras jo sveikatai stovėjau prie durų, gale
geresnis yra. I auditorijos, ir dalinau delega

tams rezoliucijas. Už kiek lai- 
ko prie manęs priėjo būrys as
menų. Jie ant rankovių turėjo _. . .
juosteles, kaip įrodymą, kad jie sPėjo viešpataujančių klasę, 
yra maršalkos. Jie uždraudė kad jei^. ji įtrauktų kraštų 
man dalinti rezoliucijas, agi- Į karų, tai pašaukti arinijon 
tuojančias už darbo partiją. Aš apginkluoti darbininkai 
jiems paaiškinau, kad dar die- atsuks šautuvus prieš savo1 
na anksčiau aš gavau leidimą valdonus, 
tas rezoliucijas dalinti ir kad pagalvokit dabar, kas bu- 
toks žygis atatinka kongreso tų, jeigu Kaune kas pasaky- 

kų ratelis įsteigė fondą ir jau taisyklėm. Jie paprašė, kad aš tų tokių kalbų apie Smeto- 
turi jame arti poros šimtų tuk- su jais eičiau viršun, į kamba- nos valdžių?

“Aš sakau, kad šitie žmonės 
priguli dykaduonių klasei, ku
ri minta iš paprastos liaudies 
ir nedaro jokių pastangų, kad 
patys galėtų pasidaryti sau 
gyvenimą.

“Musų valdžia yra niekas 
daugiau, kaip sukčių gauja!”

I
Nurodęs toliau, kad šį pa

vasarį karalius Jurgis ruo
šiasi išleisti apie 40,000 sva-

“Vien New Yorke ratelis yra 
padaręs sutartį su 26 daktarais 
—jų tarpe keletu žymių specia
listų — kurie teikia nariams ir 
jų šeimoms medikalę pagelbą 
už tris ir keturis dolerius per 
metus. Chicagoj ratelis samdo 
20 daktarų. Panašios sutartys 
su daktarais veikia ir kituose 
miestuose.

“Pastaruoju laiku darbinin-

“Aš sakyčiau, kad už šitą 
sumą reikėtų pridaryti juodų 
vėliavų ir, apstačius jomis vi
są Angliją, suruošti gedulos 
dieną paprastai liaudžiai, ku
rią ši valdžia baigia naikinti.” 

Toliau šitas darbietis į-

Socialistų programa Wis- 
consino seime.

Wisconsino valstijos Sei
man (assembly) socialistai 
įnešė įstatymo sumanymų 
(bilių). kurti Wisconsino 
Produkcijos Korporacijų, 
paremtų socialistine progra
ma.

Korporacijos tikslas yra 
toks: imti visuomenės nuo
savybėn gamtos turtų šalti
nius, statyti dirbtuves, ga
minti reikalingus visuome
nei daiktus, viskų pirkti, 
siuntinėti ir pardavinėti 
žmonėms be jokio pelno.

Šiton programon įeina 
taipgi nuosavas valstijos 
bankas, nuosava rinka far- 
merių produktams, nuosava 
elektros jėgos sistema ir 
valstijos konstitucijos pa
keitimas, kad ji nebūtų prie
šinga šitokiai programai.

Serga 296 SLA. nariai.
“Tėvynė” pradėjo skelbti 

sergančių SLA. narių var
dus. Iš 6-to jos numerio ma
tyt, kad dabartiniu laiku 
serga 296 nariai.

Jeigu daleisime, kad prie 
Susivienijimo priguli dešim
ta Amerikos lietuvių dalis, 
ir kad tarp visos musų išei
vijos yra toks pat sergančių 
nuošimtis, tai išeis, kad 
dabartiniu laiku Amerikoje 
serga 2,960 lietuvių.

Oregono ir Washingtono 
pušynuose anksti pavasarį 
auga grybai, kuriuos labai 
mėgsta rinkti japonai, nes 
lygiai tokie pat grybai auga 
ir Japonijoj. Japonai vadina 
juos “Matsu-take.”

Japonijos pakraščiais ju
roje auga krabai (voro pavi
dalo vėžiai), kurie sveria iki 
30 svarų.

Iš visų metalų, alumino y- 
ra daugiausia žemės plutoj.

Camden, N. J. — Vasario 
9 šv. Jurgio parapijoj įvyko 
lošimas kortomis. Pirmutinį 
prizų laimėjo Juozas Nor
vaiša, o kitos dovanos teko 
kitiems. Vakarėlį tvarkė K. 
Revulinekaitė, M. Kudurau- 
skienė, Kl. Ravulinekaitė ir 
E. Navickaitė.

O.
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

PRADĖJO VALYTI CHICAGOS TEAT
RUS IR PASILINKSMINIMO VIETAS.

LIETUVIU GYVENIMAS!-- -^==SS3EM0(ES3S33SS533S^SSS8C&3XE
KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPEIKIA

ars ,

Suimta taipgi daug “burti
ninkų”, “meilės specialistų” 

ir kitokių šarlatanų.
Įsigalėjus kardinolo Mun- 

deleino politikai, visokie 
“doros sargai” pradėjo kiš
ti savo nosis į kintamuosius 
paveikslus. Jie diktavo, ko
kie paveikslai galima rodyti 
publikai, o kokie ne. Buvo 
net laikraščiuose ištisai 
spausdinama filmų vardai ir 
pasakoma, kokios filmos y- 
ra “doros,” o kosios “neko- 
ser.”

Miesto cenzūra išsijuosus 
dirba, bet visgi neįstengė vi
sas “nepadorumo” filmas at
mesti, nes tokiu budu teatrų 
kontraktai su kompanijomis 
netektų vertės. Bet daugu
ma filmų dabar yra rodoma 
su iškarpytam vietom.

“Dorininkai” pripažino 
“nemorališka” net tokių fil
mų, kaip “Affairs of Celli- 
ni.” Mat, toj filmoj vaizduo
jama senovės kunigaikščių 
žiaurumas, kaip supykęs pil
vūzas liepia savo tarnų pa
karti ir tt. Katalikai dabar 
sarmatijasi takių scenų, ku
rias viduramžiais kunigai 
laimino.

Vėliau sekė ablava ant 
vodevilių. Iš daugelio Chi
cagos burleskinių teatrų, ne
liko nei vieno — visus užda
rė. Šiomis dienomis Star and 
Garter burleska gavo leidi
mų išnaujo atsidaryti. Gal 
būt, su sųlyga, kad mergos 
šoks su kelnėm?

Tavernai, kurie samdyda
vo šokikes palinksminimui 
girtų kostumerių, gavo Įspė
jimų.

Pastaruoju laiku miesto 
tėtušiai atkreipė savo “žva
lias akis” ir Į šarlatanus gy
dytojus. O šarlataniškų gy
dytojų, kaip religinių, taip 
medicinos, Chicagoje buvo 
jau perdaug privysę. Visi 
šarlatanai, kurie be leidimo 
“praktikavo” ir lupo iš žmo
nių pinigus, buvo areštuoti 
ir patupdyti cypėse.

Paduodu viena tipų, indu- 
sų, Yogi Roy, kuris sėdi ka
lėjime negavęs $2,000 kau
cijos. Jis savo ofisų turėjo 
tokioj miesto dalyj, kur gy
vena turtingesni žmonės.

Jis dėjosi visų ligų žinovu. 
Jis, suprantama, ir “gydė’; 
visokias ligas vienokiom gy
duolėm, neva iš Indijos. Prie 
to dar jis esųs didelis psicho
logas ir “meilės specialis
tas.” Areštuotas jis aiškino
si turįs , didelį žinojimų gy
dyti nervų ligas... su meilės 
pagalba. Jo pacijantais bu
vo daugiausia moterys. Vie
na liudijo, kad jis kalbinęs 
jų gyventi su juo kaip “bro
lis ir sesuo,” o jis už tai su- 
teiksiųs jai visų “indiškų pa 
galbų,” ka tik tikri jogai te
galį padaryti.

Šis Yogi Roy garsinosi vi
suose pigios rūšies žurnaluo
se ir “gydė” laiškais.

Tūlas O’Donovan polici
jai pasakė, kad visi žmonės 
esu nepilno proto. Todėl O’
Donovan ir gydęs proto li
gas. O tokias ligas gydyti 
nesu reikalo turėti medici 
nos daktaro diplomų, aiški
nasi šarlatanas.

Šiomis dienomis lietuviai, 
Juozas ir Marijona Račkau
skai, laimėjo vaikščiojimo 
(“walkathon”) pasaulinį 
žempionatų. Juozas ir Mari
jona yra brolis ir sesuo. Per 
kelias vaikščiojimo sųvaites 
Į Chicagos Playmore Stadi- 
jonų, 3800 W. Madison st, 
šie lietuviai jaunuoliai su
traukdavo daug žmonių. Jie 
pasižymėjo nepaprasta iš
tverme. Iš 40 porų tik šie du 
•lietuviai tepasiliko iki ga

lo ir laimėjo pasaulinį “walk‘ 
athono” čempionatų.

Ant medžių ir stiebų da
bar niekas netupi, nes šalta, 
tai geriau vaikščioti, kad ir 
be miego. Synikom.

LAWRENCE, MASS.
Mum* trūksta korespon

dentų.
Iš musų Lawrence’o labai 

mažai žinių matyt laikraš
čiuose. .Matyt, nėra kores
pondentų, nes rašyti yra a- 
pie kų. Organizacijos dar
buojasi. Štai, 13 sausio tau
tinė parapija buvo surengus 
vakarienę; atsilankė apie 
300 žmonių. Paskui, 27 sau
sio, įvyko SLA. kuopos pra
kalbos. Rengėjai tikėjosi 
gauti daugiau narių, ir butų 
gavę, bet kalbėtojai neišaiš
kino nei kiek kaštuoja pri
gulėjimas, nei kiek nariai 
gauna pašalpos.

Vasario 9 dienų įvyko p. 
Marijos choro koncertas 
Kliubo salėj. Žmonių prisi
kimšo kaip silkių bačkoj. 
Dainavo iš viso 3 tautiniai 
chorai, du lenkų ir vienas 
lietuvių. Dainininkai buvo 
gražiai apsirengę, dailiai iš- 
vodė ir gerai dainavo. Geis
tina ir daugiau tokių kon-
ertų.

Matydamas tokį tautinių 
įėgu vieningumų, ir tautinės 
oarapijos klebonas kun. 
Valadka pasakė: “Lawren- 
e’o lietuviai, laikykitės ir 

toliau tokioj vienybėj, o jus 
nepergalės nei romiškos
peklos vartai!”

Buvo kviečiama prie šito 
koncerto prisidėti ir romie
čių Sšeslyvos Smerties para
pija, bet į lietuvių salę ji bi- 
tosi eiti. Tokie mat, iš jų lie
tuviai ! Iš lietuvių visuome
nės gyvena, o centus atiduo
da airių vyskupams ir Ro
mos popiežiui.

Tai tiek šiuom tarpu. Apie 
darbus nėra kas daug rašy
ti. Kas dirbo, tai ir dirba po 
truputį, o katrie darbo netu
ri, tai gauti jo negali.

Zanavykas.

BALTIMORE, MD.

Lietuvių Siuvėjų unija 
siduoda komunistų pinklėm.

Komunistų suorganizuota

FITCHBURG, MASS. 
Lietuvių čia yra 63 šeimos.

Šis miestas stovi tarp aug- 
štų kalnų ir žaliuojančių mi
škų, prie vingiuojančių upe
lių. Jis yra pagarsėjęs popie- 
tos išdirbyste, kurios yra net 
11 dirbtuvių. Kai kurios 
dirbtuvės dirba net po 4 šif- 
tus. Vilnų yra 2 dirbtuvės, 
kuriose dirba apie 250 žmo
nių. šiušapių yra trys. Šilko 
dirbtuvė yra viena, kurioj 
iirba 500 darbininkų. Poket 
bookų dirbtuvėj dirba 500 
darbininkų.

Fitchburge yra apie 43,- 
000 gyventojų. Lietuvių yra 
apie 63 šeimynos. Yra 5 lie
tuvių biznieriai. Visi lietu
viai sugyvena gražiai.

Lietuvių draugijų yra vi
sokių. Yra 3 pašalpinės 
draugijos, yra SLA. kuopa, 
SLDA. ir norima sutverti 
vaikams mokyklų.

šiomis dienomis p-lė Ku- 
riniutė ištekėjo už airio 
Arthuro Deery. Vestuvėse 
riminės labai linksminosi. 
Po vestuvių jaunavedžiai iš
važiavo į Cleghorn ant ho- 
ney moon.

Čia yra atsikraustę pora 
šiušapių, kur dirba vyriškus 
čeverykus. Darbas sunkus, 
o moka tik $14.50 į sųvaitę. 
Na, tai imk žmogus ir pragy
venk su 7 vaikais į sųvaitę, 
o ypač jei turi stiprių uošvę 
t silpnų moterį...

Daugelis žmonių meta to
kį darbų ir eina prašyt iš 
miesto binzų.

Sena* Gyventojas.

Tasai Senas Rumfordietis 
minėtoj korespondencijoj 
rašo, kad Rumfordo komu
nistai susideda iš devynioli
kos tuščiagalvių. Žinoma,

lyga kovai prieš fašizmų ir, tai ne tiesa. Jūsų galvos kai 
karų norėjo būtinai įtraukti j kada būna net ir perdaug 
savo politikon ir kriaučių pilnos, taio kaip ir musų, ne- 
unijos 218-tų skyrių. Pir-.apsišvietėlių.
miausia atėjo komunistų a- Taigi dar sykį patariu 
gente.is į skyriaus susirinki- Į nesukti savo galvų ir
m^.ir.Pasaįe upyčių, ne jieškoti to korespondento
unija išrinktų atstovus ir da- - Mexicą. Verčiau pajieš- 
lyv autų su jais. jkokit jo savo kolonijoj,

Jeigu komunistai nuošir- Rumforde. (Mexicos mies- 
džiai kovotų prieš fašizmų ir telis guli netoli nuo Rum- 
karų, tai niekas nebūtų prie-.fordo.—Red.)
singas su jais dėtis. Bet mes! Jeigu jųs mSginsit į. te
žinome, kad komunistams jjau kabinėtis prie manęs be 
"upi vien tik propaganda uz reikalo, tai gausite karčiu 
savo sektantišką partiją. Be pipjnj_ Fr>nt Lip.kie.
to, komunistai dažnai megs-•
ta statyti neįvykinamus rei-' Nuo Redakcijos. — Kiek 
kalavimus. Ir minėtas jų a- mums žinoma, Senas Rum- 
gentėlis pasakė, kad jų ta fordietis ir Frank Lipskie y- 
lyga kovosianti taip: “Jeigu -ra du atskiri asmenys.
paskelbtų valdžia karų, tai -----------------

NORWOOD, MASS.

Republikonizmas ir ka* 
kita.

galvokite, knauciai. Jeigu žvalgas paprastu sau budu 
jąs prisidetumete pne mme- *eve&j£ Norwoodo Lie.
tos lygos, tai jus sykiu butu- tu¥jų Namo darbuotojus, o 
met atsakommgi uz tos ly- pUola M. Shargali
gos programą Na, duokime rebuplikonizmą. 
sau, kad valdžia iššaukia r
karų, arba japonai paskel- Kaslink M. Shargalio dar
bia karų Suvienytoms Vai- buotės netenka daug kas sa- 
stijoms. Komunistų Lyga ta- kyti, nes gyviem . biografi- 
da ragintų darbininkus eiti į jų nerašoma. Galima pasa- 
generalį sreikų. Aš tikras, kyti tiek: kas veža, tų ir pla- 
kad šiuo laiku Amerikoj pa- ka, t. y., kas dirba, tų ir pei- 
tys darbininkai pultų ir tų kia. Yra dar sakoma, kad už 
’ų lygų ir sudaužytų į skutus, gerų tankiausia piktu užmo-

O jeigu ne tas, tai valdžia . . ■
uždarytų musų unijų ir vai- JaįP ^a su ^u? darbuo-
dybų padėtų už grotų. Tai ?JUKSha^al^: • J°
ne gųzdinimas, bet įspėji- d5busį kiniai šmeižtais 
mas. Juk mes da nepamiršo- į atsimoka.

visi darbininkai turėsiu išei
ti į generalį streikų.”

Tokia programa kriau- 
čiams nepriimtina. Tik pa-

me, kaip laikraščio “Kovos” i J588. J111^ repnblikomz- 
redaktoriai rašė “aštrius” P™’ tai jis yra kritikuotinas, 
straipsnius ir ragino neiti bet anmptol negalima zmo- 
kariauti, bet kaip užklupo de *° šmeižti, kaip ta1 
valdžios agentai, tai jie sau pasivelija daprti Lais- 
“surpaipėmis” nėrė, kad tik,ve5 korespondentai, 
pasprukus. Ir jie paspruko. Į Juk Jungtinių Valstijų re- 
O paprasti darbininkai nu- publikoj.valdžios priešai nė
kentėjo.

Minimas jubiliejus buvo 
tokis, kokis atatiko organi
zacijos skoniui. Juk namas, 
kaipo tokis, negali virsti nei 
Romos, nei Maskvos, nei 
Kauno tvirtove.

Pagaliau tenka pastebėti,'

‘Keleivis’ Eina Jau 30 Ketus
Šįmet musų “Keleiviui” 

sukanka jau 30 metų.
Trisdešimts metų, tai il- 

kad Žv. nepatiko ir Michel- &as ^a^as. Per tų laikų žmo- 
sono paskaita apie krikščio- nD®s 8Tvenin}e įvyko milzi- 
nybę ir laisvamanybę sausio
20 d. Liet. Svetainėje. Tik
tai kaipo bezbožninkas, Žv. 
visgi neišdrįsta sakyti, kad 
tas ar kitas dalykas neatati- 
ko laisvamanybės idėjai. Jis 
tik surado kabliukų, kad pa
skaita buvusi “žemu tonu” 
dėstoma. Na, o jeigu butų 
dėstoma “augštais” žo
džiais, tai Ž. vėl butų rašęs, 
kad niekas nesuprato, kų 
tasai “menševikas” dėstė.
Mat, Michelsonas nėra bol
ševikas, tai tame ir yra vi
sas dalykas. Ot, kad taip iš 
centro biuro pastogės nors ir 
višta užgiedotų, tai Ž. saky
tų, jog tai proletariškas me
nas. Lukšių Juozas.

niškų permainų. Sugriuvo 
ištisa eilė dinastijų, subirėjo 
imperijos. Galiūnai buvo 
sunaikinti, o pavargėliai at
sikėlė.

Tai skamba kaip Biblijos 
pranašų žodžiai.

Bet tai ne Biblijos pasa
kos, o kovos už būvį rezulta
tai.

šitoj kovoj nuolatos daly
vavo ir “Keleivis” su tūks
tančiais savo rėmėjų ir drau
gų. Visi mes kartu džiaugė
mės, kai toj kovoj musų 
priešai klupo, ir kartu liudė- 
jome, kai kartais mums ne
sisekė.

Po 30 metų sunkaus dar
bo ir nepaliaujamos kovos, 
ne prošalį bus sustoti, pasi
dalyti pergyventais atsimi
nimais ir pasigerėti nuveik
tais darbais.

Padarykim, todėl, 30-tus 
“Keleivio” metus musų ju- 
bilėjaus metais!

Apie tokį jubilėjų mes jau 
galvo’jom pernai. Buvo jau 
paskelbtas ir jo planas. Bet 
kaip tik tuo laiku kiti laik
raščiai (mums artimi) pra
dėjo savo vajus. Nenorėda
mi jiems kenkti, mes nuta
rėm palaukti.

Ners yra ir dabar visokių 
tačiau toliau laukti

Podraug mes kviesime 
visus savo skaitytojus ir 
draugus daugiau platinti 
“Keleivį.” Tegul kiekvienas 
nusistato būtinai prikalbinti 
nors po vienų naujų skaity
tojų per šį vajų.

Už šitų pasidarbavimų 
“Keleivis” visiems duos do
vanų. Plačiau apie tai bus 
paaiškinta specialiame laiš
ke, kuris neužilgo bus išsiun
tinėtas visiems skaityto
jams.

Taigi prašom-' ruoštis ju- 
bilėjiniam “Keleivio” va
jui ! Redakcija.

Mhį

ra galabijami, kaip tas daro-
Tai ve, dėlko mes nenori- ma diktatūrų valstybėse 

m e dėtis prie tos komunisti- “ i:
nės lygos!

Baigdamas rašyti, raginu

Tai vienas pliusas.
O antra, iš ko susideda 

darbininkų unijos, jei ne iš
Laučius, kad saugotumetės republikon1J ir demokratu 
komunistų pinklių. Daug is- darbininkų? Tačiau komu. 
mmtinpau padarysite, jei- „jgtaį į tas unijas kaip gale
gu tokiems agentėliams pa 
rodysite duris ir dirbsite sa
vo organizacijos naudai. 

Atsimenu, kaip 1922-23

NEW HAVEN, CONN.
Šeimynos tėvas užmuš 

savo žmonų.
Vasario 24 d. 4 vai. po 

pietų, svetainėje po num.
243 Front Street, lietuviai 
pamatys šiurpulingą įvykį.
Tai bus perstatomas 4 veiks
mų veikalas, vardu “Dvi Se
serys.” Veikalas parodo 
skaudų įvykį, kaip šeimos 
tėvas užmuša savo pačių ir 
savo dukteris parduoda į 
blognamį. O praėjus kuriam 
laikui, dukteris iš širdperšos' vajų, 
užmuša savo tikrų tėvų. Vai- mums jau nebūtų prasmės, 
zdas tikrai šiurpulingas,1 Visi savo gimtuves švenčia 
kiekvienam bus žingeidu kuomet jos pripuola. Todėl 
pamatyti. Todėl New Have-iir “Keleivio” jubiliejus turi 
no ir apielinkės lietuviai, va- būt švenčiamas dabar, kuo- 
sario 24 d. ateikite pamatyt met jam sukanka trys dė
tų pilną žingeidumo persta- šimtmečiai, 
tymą. Pasibaigus perstaty- Per šį jubilėjų mes prašy
mui bus šokiai iki vėlumos, sime visų savo draugų rašy- 
Durys svetainės bus atviros ti atsiminimų iš praeities 
nuo 2 po pietų. Įžanga ne arba duoti gerų patarimų 
brangi. Reporteris M. ateičiai.

darni skverbiasi ir darbuo
jasi jose.

Kad republikonizmas nė
ra tokis jau baisus, tai įrodė 

metais unijos skyrius buvo(jr mūsiškiai vietos ščyrieji 
tampomas į visokias komu-i su drg. Ž. priešaky. Kuomet 
nistų apsigynimo lygas. Jie į pernai į Liet. Namo Draugo- 
ypasų skyriaus finansus tada • yę buvo priimta 14 naujų 
iščiulpdavo kiek tik galėda-, narių ir kuomet tas priėmi- 
vo. Buvo “sučiulpę” jr visų mas ščyriemsiems atrodė ne-
mijų. Dabar unija vėl drū

ta, tedėl saugokimės, kad ly- 
giečiai vėl jo nepasižabotų.

Komunistai su savo neti
kusia taktika neteko įtek
mės miniose

legališkas, tai jie dėlto nesi
skundė nei savo centro biu
rui, nei kitokiems komuniz
mo autoritetam, bet apskun
dė organizacijų į republiko-

Visi rimtesni niškų teismų, kur teisėjas 
žmonės šalinasi jų. Jeigu Sanborn yra ir kietesnis ir

i -----* galingesnis republikonas,
negu jų akėjamas Shargalis.

Suprantama, kad tasai re
publikonas teisėjas išklau
sys ščyrujų skundų. O kar
tais da gali juos ir užtarti.

Bet jei kokis republiko
nas apsiskųstų bolševikų tri
bunolui, tai pasijustų kaip 
užmynęs ar. t karštų žarijų.

nas juos buvo kiek protau- 
iančių narių, tai jie tokius iš
metė iš sektantiškos savo 
nartijos. Kaip kriaučiai gali 
su tokiais neatsakomingais 
elementais dėtis? Z. G.

MEXICO, ME.

Žodis komunistams ir da
vatkoms.

Gerbiamieji! Aš, žemiau 
pasirašęs, pranešu jums, kad 
iųs be reikalo ant manęs 
skersakiuojate dėl tilpusios 
3-čiame “Keleivio” numery' 
korespondencijos iš Rum
fordo, Me. Aš pasakau jums 
tikrų tiesų, kad aš tos kores
pondencijos visai nerašiau. 
Jus patys gerai žinot, kad aš 
su jumis nieko bendra netu
riu, į jūsų susirinkimus ne
vaikščioju ir jokių žinių apie 
jus nerenku. Kai kada aš už 
jus net užsistoju.

Tai ve, kaip republikoniz
mas išrodo iš gerosios pusės, 
neliečiant blogųjų.

Be to, Ž. nepatinka ir bu
vęs Liet Namo jubiliejinis 
parengimas. Anot jo, ir tas 
buvęs apsėstas rėpubliko- 
niškais kipšais. Tiktai keis
ta, kaip Ž. galėjo nepatikti 
parengimas, kurio jisai ne
matė? (Tuo laiku jisai su 
savo leitenantais darbavosi 
už Norwoodo ribų svarbiais 

letariato diktatūros rei-
alais.)

LIETUVIŠKI

Rekordai
TO 65 CENTUS VIENAS.

Perkant 6 Rekordus, Parduodam Po 50c. Rekordų. 
Perkant 12 Rekordų, Parduodam Po 45c. Rekordų.

Persiuntimas vieno rekordo 35c.; 6 rekordų persiuntimas—30c.
J Kanadą persiuntimas: 1 rekordas 30c., 6 rekordai S1.00.

Veltui pakelis adatų su kiekviena rekordu, ir perkant nemažiau kaip 
C rekordus, duodama lietuviškų <aidų vertės už S3.00.

Užsakydami Rekordus, Nepamirškite 
Prisiųsti ir Money Orderį.

6008—Dariaus-Girėno atmin. ir Kareivėliai, S. Rimkus ir Sadauskaitė 
3<>00—21 Metai Kalėjimo ir Varpelis Vale. Rimkus ir Budriko Radio Ak.
3001— Daktaras ir 7 Pačios. Budriko Radio akordijonistai ir S. Rimkus
3002— Meilės Karalaitis ir 4 Ratai. Budriko Radio Akord. ir Pažerskis 
14014—Burdingierius praktik. ir Klausyk Mylimoji. Žiūronas ir Grupa 
14021—Pas Motinėlę ir Gaspadinės Bankietas. J. Žiūronas ir Grupa 
14024—Per Vilnis, vale. ir Nepamiršk Manęs, polka. Instrument. Trijo 
14025—Pas Močiutę ir Sėdžiu po Langeliu. Krasauskienė ir Valteriutė
14029—Linominis ir Užgavėnės................................J. Žiūronas ir Grupa
14041—Gėlynas Polka ir Deimantas Polka......................Kaimo Orkestrą
14042—Laivinė ir Užmiršai Tėvų Kapus......... Jonas Butėnas, baritonas
16192—Ėjo Mikas ir Trauk, Simniški. Polkos. Jono Dirveiio Orkestrą
16258—Šarkis Galijotas ir Skubutis.................................. Vincas Niekus
16261—Studento Sapnas ir Svetima Padangė. St. Pauras ir J. Giraitis 
16257—Atsiskyrimas su Mylima ir Vasaros Grožė. Pauras ir Giraitis 
16200—Ser.į Duok Tabokos ir Eiva Boba Pupų Kult. J. Butėnas, barit. 
16204—Polka “Jovalas ir 1-2-3 Brr... Kupletai. Dineika ir Petrauskas 
16268—Ar tu žinai Broli? “Miss Lietuva.” J. Dineika ir J. Petrauskas 
16269—Aukso Miglos ir Meilės tu mums neduok. .. Pauras ir Giraitis
1C239-- Tykiai, Tykiai ir Dziedukas..................Vvrų Oktetas ir Orkestrą
26023—Atsiskubino Betiėjun ir Gul šiandienų. Brooklyno mišr. kvart. 
26038—Teka Upė per Beržynų ir Josiu Jomarkėlin. .. Jonas Butėnas
26C-21—Varguolis ir Kad Galėčiau................................. Liuda Sipavičiūtė
26074—Pas Malūnėlį ir Ant Kiemelio. Polkos.
26080—Urėdas ir Godelės.  ....................... Kriaučiūnas ir Vanagaitis
26085—Tėvynės—Polka ir Ku-ku—Vaicas. Okeh Tarptaut. Or.testra
260.56—Bučkio Vaicas ir Nauja Polka..........Okeh Tarptautinė Orkestrą
26087—Sibiro Tremtinys ir Bernužėli Nevesk Pačios.........J. Olšauskas
26088—Smuklėj Vainikėlis ir Kur Nemunas ir Dauguva. J. Olšauskas 
26091—Agotėlės ir Linksmas Jaunimas. Vaicas ir Poika
26092—Ant Marių Krantelio ir Prirodino Seni žmonės. J. Butėnas, bar. 
26094—Gar.ėm aveles ir Oj, čia-čia. M. Strumskienė ir P. Petraitis
26065—Grybai ir Levendrėlis..............Marė Strumskienė ir P. Petraitis
26096—Močiutė—Vaicas ir Lietuvaitė—Polka............ Duetas Armonikų
26102—Didmiesčio ir Karės Laukų Polkos .... Juozo Sasnausko Ork. 
26105—Angelai Gieda Danguje ir Tyliąją Naktį..........Petras Petraitis

JOS. F. BUDRIK, Ine,
CHICAGO, ILL.

NEW BRITAIN, CONN.
Kaip 3 lietuvės sufaitavo 

dideli policmanų.
Vienų vakarų policmanas 

Ustach čia buvo pašauktas 
į 364 Elm st namus. Nuvy
kęs tenai jis rado tris dikto- 
kas moterėles vedant karš
tas diskusijas- kuriose svar
biausi argumentai buvo 
kumščios, liežuvių rodymas 
ir tam panašus dalykai.

šiuose ginčuose dalyvavo 
Teresė Juškevičienė, Marė 
Dambrauskienė ir Marė Pa- 
vasarienė.

Policmanas patarė joms 
ta ginčų baigti ir nutilti. Mo
terys nepaklausė. Sako, ne 
tavo biznis. Policmanas tuo
met pareiškė, kad jis visas 
tris jas areštuoja. Bet tada 
prasidėjo tikras trobelis. 
Moterys pradėjo jį stumdyt, 
spardyt, tampyt ir voliot. 
Jam buvo nuplėšta žvaigždė 
ir apdraskytas veidas. Sako
ma, kad nemokėdan su 
moterimis imtis, jis ir keli
nių buvo netekęs. Ar jos pa
čios nukrito, ar buvo nu
trauktos, niekas tikrai neži
no. Plikos jo kiškos buvo ge
rokai subraižytos moterų 
kurkomis.

Galų gale policmanui pa
sisekė iš lietuviškų moterė
lių rankų ištrukti. Nubėgęs 
prie bakso jis pasišaukė pa
galbos iš arčiausios nuova
dos. Tuoj atpyškėjo polici
jos vežimas su keliais polic- 
manais ir faitas prasidėjo iš 
naujo.

Sustiprintomis spėkomis 
policijai pagaliau pavyko 
moteris suimti. Bet nuvežus 
jas nuovadon pasirodė, k^d 
dvi jų yra sunkiai nukentė
jusios. Juškevičienei buvo 
sužeista ranka ir, rodos, į- 
laužtas vienas šonkaulis. 
Dambrauskienė turėjo kelia- 
tų paviršutinių sužalojimų. 
Pašauktas nuovadon dakta
ras suteikė joms pirmutinę 
pagalbų, o paskui teko vežti 
jas New Britain General li
goninėn.

Vėliau buvo teismas. Pa- 
vasarienė prisipažino kalta, 
kad buvo išsigėrus, ir buvo 
paleista “on probation.” Ju
škevičienė ir Dambrauskie
nė negalėjo teisman atvykti, 
buvo ligoninėj. Dabar jau 
jos iš ligoninės paleistos po 
$50 kaucija. Ilganosis.

3417 S. HALSTED ST.
j

LAWRENCE, MASS.

Kalbės “Keleivio” redak
torius.

Sekantį nedėldienį 24 va
sario, 2 valandų po pietų, 
pas mus kalbės “Keleivio” 
redaktorius S. Michelsonas. 
Prakalbas rengia Lietuvių 
Duonos Korporacija, Lietu
vių Ukėsų Kliubo salėj, 41 
Berkeley st.

Granite City, Ulinojaus 
valstijoj, kūdikis gimė su to
kia burna, kad negalėjo pa
imti maisto. Po 17 dienų jis 
mirė badu.
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i Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Ei, Maike, palauk!
—Šiandien, tėve, aš labai

užimtas.

Į/” ąip Buvo Panaikinta Šven-I i*- toji Inkvizicija Ispanijoj
Napoleono maršalas krečia 

inkvizicijos ramus.

šventoji inkvizicija tero- 
Š vizavo Ispaniją labai ilgai,
| net iki XIX šimtmečio, kol 
pagaliau Napoleonas davė

į jai mirtiną smūgį. Napoleo
nas naikino inkvizicijos liz
dus be gailesčio, kur tik sie
kė jo valdžia. Pulkininkui 
Lamunickiui per maršalą 
Sultą Napoleono buvo įsa
kyta likviduoti šventąją ink- 
.viziciją Madride. Kaip jis šį 
įsakymą išpildė, leiskite pa-

■,pasakoti jam pačiam:
‘•Būdamas Madride, 1809 

m. visą savo dėmesį nukrei
piau į Šventosios Inkvizici
jos Rumus. Napoleonas jau 
buvo išleidęs dekretą nai
kinti inkvizicijos įstaigas vi
sur, kur tik įžengia jo ka
riuomenė. Priminiau tą mar
šalui Sultui, kuris pavedė 
man nedelsiant likviduoti

į inkviziciją Madride.
“Kadangi su vienu pulku,' 

kuri turėjau savo vadovy.

biesas jo nepristoja, jis net 
ant maldaknygės negramot- 
nas. Ale kai nelabasis jį pa-

—Bet aš turiu didelei vož-; kušina, tai tada cicilikus iš- 
ną daiktą su tavim pašne-; keikia, kai tikras izvošči- 
kėt ‘kas. Tas, vaike, yra tikras

—O apie ką, tėve? davadas, kad zlydukas ne-
_ Apie velnius. ■ snaudžia. Jis visus veda į
_ jęagi t j piktą pagundinimą. Aš pats,

- ,r m . . vaike, kada paimu rožan-
, —Tu sakai, ~u kalbėti, tai visokios blo
kai velnio nėra. . |gosmislys pradeda imti. Ar

—Taip, teve. Tokio gy-Tai ne velnio zbitkai? 
vuno nėra. i —Tėve, tu jau perdaug

—O aš tau sakau, kad > nukalbėjai. Aš tau patar- 
velnias yra. Musų zakristi- čiau nusipirkt “Keleivi” ir 
jonas irgi sako, kad nečys-' pasiskaityti. Blogų minčių
ta šyla ji kai kada prigrie
bia. Sako, aną syk eina gat
ve biskį pasistiprinęs, ogi 
nelabasis kai pradės tąsyti į 
visas puses, tai visai iškry
po iš kelio.

—Kada žmogus išmeta

ir baimės apie velnius tu ta
da neturėsi. O aš turiu sku
bintis ant pamokų.

—Tu tokį priklodą, vai
ke, gali pasakyt kada aš ne 
piktas. Ale kai aš bunu užsi
rūstinęs, tu tada šerap!

Lik sveikas, tėve.

Sveikatos Skyrius
šį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGU A.tyta po sargybinį, o visi jų šaliau nuo kaladės stovėjo 
kareiviai — internuoti. kita, aukšta sėdynė — tai 

“Nuėjome apžiūrėti ir ap- buvo ‘teisėjo sostas, kuria- 
jieškoti jų pragariško kalė ji- me sėdėdavo vyriausias mk- 
mo. Perėjome daugybe kam- yizitonus- Dar toliau, kam
barių, užtikome daug alto- ^ano gilumoj, stovėjo kelios 
rių, kryžių. Aplinkui viskas zen}e^nes sėdynes ant jų 
tik žvilgėjo, spindėjo, buvo susėsdavo tėvai jėzuitai, kai 
labai prabangiška. Stebėji- teis^avo bedievi, 
no verta architektūra: pui- “Salės dešiniajame šone, 
kiai išpuoštos lubos, poliruo- sienoje mes radome visą ei
to. marmuro grindys, — tai lę mažučių celių. Kokią pa

baisą mes savo akimis išvy
dome! Į ką pavertė kilnų 
Kristaus mokslą šie taria
mieji jo pasekėjai, kurie pa
darė iš jo sau biznį!

“Celėse buvo kalinamos 
nelaimingos inkvizitorių au
kos ir iš šio kalėjimo jas ga
lėjo išvaduoti tik mirtis. Bet 
ir mirus, aukų lavonai nebu
vo pašalinami ir pudavo gy
vųjų kalinių akyvaizdoje.

“Vienose kamerose mes 
radome lavonus nesenai mi
rusių žmonių, kitose — jau 
tik kaulus, prirakintus rete
žiais prie grindų arba prie 
lubų. Kaikuriose mes užti
kome dar gyvų inkvizicijos 
aukų visokio amžiaus ir ly 
ties — jaunuolių, mergaičių, 
vaikų, senių, ir visi jie buvo 
visiškai nuogi, nes jų rūbai 
buvo supuvę. Musų karei
viai tuojau ėmėsi laisvinti 
juos iš retežių ir rėdyti juos 
savo rūbais.

“Apėję visas kameras ir 
išlaisvinę kalinius, mes nu
ėjome į kairiąją salės pusę 
ir čia radome visus kankini 
mo pabūklus, kokius tik be
gali pramanyti piktasis žmo
gaus ar velnio genijus.

“Sunku atpasakoti karei 
vių pasipiktinimą, kai jie tą 
viską pamatė. Jie griežtai 
nareikalavo, kad kiekvienas 
inkvizitorius ir vienuolis tu
ri būti kankinamas jų pačių 
pramanytomis ir prieš ne
kaltus žmones vartotomis 
priemonėmis.

“Veltui aš mėginau juos 
atkalbėt. Neklausydami ma: 
nęs, jie pastvėrė jėzuitus ir 
ėmė daryti su jais tą, ką 
anksčiau jėzuitai darydavo 
su tariamaisiais bedieviais. 
Tėvai vienuoliai bliovė, kaip 
pjaunami galvijai. Aš stebė
jau veikimą keturių kankini
mo pabūklų, toliau žiūrėti 
jau negalėjau, tai buvo bai
sus vaizdas.

“Šis klaikus procesas tęsė
si tol, kol nepaliko nieko gy
vo, prieš ką įsiutę kareiviai 
butų dar galėję išlieti savo 
baisų, bet teisingą kerštą.”

P. K.

tas viskas galėjo teikti tik 
pasigėrėjimo ir džiaugsmo.

“Bet kur gi tie kapai, tie 
rūsiai, kuriuose, kaip žmo
nės kalbėjo, buvo gyvi palai
doti vyrai, moters ir vaikai?

“Mes veltui jieškojome jų. 
Tėvai jėzuitai visaip įtikinė
jo mus, kad tai tik prasima
nymas, kad žmonės tik šmei
žia juos, kalbėdami apie ne
būtus inkvizicijos žiauru
mus. Aš jau buvau beketinąs 
nutraukti kratą, pasiduoda
mas susidarančiam įsitikini
mui, kad visi pasakojimai

bėj, galėjo būti perdaug ri- [apie inkviziciją iš tikrųjų tė- 
zikinga tokios misijos imtis, !ra tik pasakos. Bet pulk. di 
tai, paprašius, maršalas Sul- Lille energingai pasiprieši 
tas davė man dar du pulku,
kurių vieno vadu buvo pulk. 
di Lille.

“Surikiavę pulkus, mes iš
vykome į savo žygį ir greit 
išvydome Inkvizicijos Ru
mus. Tai buvo ne rūmai, o 
tikrai tvirtovė, apsupta storų 
sienų ir saugoma keturių 
šimtų inkvizicijos kareivių.
Kai mes prisiartinom prie 
pat vartų ir radome juos iš 
vidaus užrakintus, tai palie
piau vienam inkvizicijos ka
reiviui pranešti tėvams jėzu-

no. Jis tarė man:
“—Pulkininke! Tamsta 

čia vyriausias viršininkas ir 
aš privalau klausyti tamstos 
įsakymų, bet, gal būt, tams
ta paklausysi mano patari
mo: įsakyk geriau, ištirti 
marmuro grindis, palaisčius 
jas vandeniu. Jei vanduo 
pro kurį nors marmuro ply
tų tarpą ims sunktis, tai apa.. 
čioj, po grindimis turi būti 
tuštuma.

“Aš leidau daryti jam, ką 
jis nori, ir netrukus dideliam

itams, kad atidarytų vartus jėzuitų nepasitenkini- 
įr geruoju pasiduotų impera- muj grjn(jyg • buvo apipiltos 

vandeniu. Ir, štai, vienoj 
vietoj vanduo labai žymiai 
ėmė sunktis apačion.

“Paslaptingas įėjimas į 
pogrindi buvo atrastas. Be
reikėjo nedidelių pastangų 
išversti vieną marmuro ply
tą ir mes jau leidomės laip
tais i rūsį. Inkvizitorių vei
dai išblyško ir'pasidarė pa
našus į Baltazaro veidą tuo

toriaus Napoleono kariuo
menei.

“Kareivis kelioms minu
tėms išnyko rūmų viduje, o 
po to pasigirdo šūvis, ir vie
nas mano kareivių krito ne
gyvas. Kai šitaip, tai aš tuo
jau daviau savo kariuome
nei Įsakymą pulti. Bet kova 
buvo nelygi. Inkvizicijos ka
reiviai šaudė, slapstydamie
si už sienų iškyšulių, o musų

perdaug, tai ir be velnio; 
eidamas pradeda kraipytis. —Solong, Maike 

—Ne, Maike. Velnias yra.»_________ ________—
Kai aš anąsyk nuėjau pa-j HaUi)tniaimo Motina 
tamsy po bažnyčia i skiepą. Muna
tai paėmė tokia baimė, kad SdUKlūSl į R00SeV€lttį 
net mano plaukai pasistojo, į Paulina Hauptmannienė,
Rodos, zlydukas n* į kuri gyvena Vokietijoj, su-
uz gerklės. O buvau nei bur-» žinojusi iš laikraščių, kad 
noj neturėjęs. ! jos sunus Bruno Amerikoje

v’ ,e^ Prlsl*pau7 į buvo nuteistas mirti už Lind- 
sęs nebūtų dalykų, uz tai bergho vaiko nužudymą, ap- 
tau taip ir rodomi. O antra, ■ sįverke ir pasakė: “Aš neti- 

sy.ent°Je vietoje, kaip kiu, kad mano sunus taip 
bažnyčia, velnio neturėtų p2(iarė. Bet jis beturtis, o 
būti. ... įLindberghas milionierius,

—-O as tau pasakysiu, vai- tai jje taip jr nuteisė ma-
ke, kad kipsas kiša savo uo- no c.unų. Turčiai gali viską 
degą visur, kur daugiau pa-; padaryti.” Po to ji parašė 
šventinta. . Žiūrėk, kur tik Roose veltui: “Ponas prezi- 
nobaznesnis klebonas ir Jau- cĮente, aš sužinojau apie bai- 
nesnė gaspadinė, tai ten vėl- , teismo sprendimą mano 
mas ir lenda. Arba, kuri da-. sunuj_ Ponas prezidente, ka- 
vatka turi daugiau brostvų, ras atėmė iš manęs vyrą ir 
ta visada velnių pnėdusi. į sunu. aš esu 70 metų am- 

—Bet tas da neparodo, žiaus. Jeigu jus jo nepasir, 
kad velnias ištikrujų yra. . Igailėsit, tai tas ir man reikš 

' ~Ar da tau neaišku, Mai-; mirtĮ. Todėl prašau dovano-. .. .
• į ti mano sunui gyvybę. — Ju-; udohai išlindo iš savo slep-
—Ne, tėve. Tai nėra jokis su Paulina Hauptmannienė, pasipuošę šventais

įrodymas. j nelaiminga motina.” ..........
—-Orait, vaike, as tau pa-; get Amerikos prezidentas 

pasakosiu istoriją su tikrais negajį pakeisti valstijos teis- 
davadais. Tu pameni, Mai- 'mo sprendimo.
ke, kaip as kartą parėjau iš j ____________
pikniko ne visai trezvas. Pa-1 MERGINA APŠAUDĖ

kariuomenė stovėjo lygiame metu, kai likimo ranka rase 
lauke, niekuo nuo priešo šū
vių neapsaugota. Neturėjo
me artilerijos ir dėlto nie- , . . . .
kaip negalėjome įsiveržti Padais nusileidau į rūsį. Tai 
pro vartus. Matydamas, kad buvo didžiulė, keturkampė

jam ant sienos ugnimi lem 
tuosius žodžius.

“Aš paėmiau žvakę ir

ŠKARLETINA.

Rašo Dr. P. Z. Zalatorius, gydy
tojas ir chirurgas, Chicago, III.

Škarletina yra staigi, .limpama 
liga, kuri pasižymi smulkiu rau
donu odos išbėrimu viso kūno ir 
aukšta temperatūra.

Škarletina serga daugiausia
vaikai nuo 5 iki 10 metu am- ■į
žiaus. Jos susirgimo priežastis 
esti bakterijos ir jomis apsi-' 

krėsti labai lengva, nes bakteri-į 
įos-mikrcbai veisiasi ligonio ger-; 
klėj bei nosiaryklėj. Ligoniui 
kosijant, bakterijas patenka į 
orą ir apkrečia arti stovinčius 
vaikus. Todėl labai pavojinga y- 
ra būti sveikiems tam pačiam 
kambary su ligoniu; taip pat su 
’igoniu žaisti arba imti maistą iš 
jo ranką.

Užsikrėtęs škarletinos bakte
rijomis vaikas bėgy trijų bei 
septynių dienų suserga. Liga 
prasideda staiga: ligoni tuojaus 
krečia šaltis, temperatūra paki-Į 
!a iki 103 bei 104*2 laipsnių; ger
klę ir galvą labai skauda, dažnai 
vemia; pažandžių liaukos patins-

i, c gerklė ir liežuvis pasidaro 
įabai raudoni. Antrą dieną atsi
randa smulkus, adatos Įdurimo 
didumo, raudonas išbėrimas, ku
ris pirmiausia pasirodo viršuti
nėj krutinės daly ir ant kaklo, 
paskui plečiasi ant viso kūno. 
Neišberta lieka tik kakta, nosis, 
lupos bei smakras. Po keturių 
sirgimo dienų ligonio tempera

tūra pradeda eiti žemyn; taip 
jau sumažėja gerklės ir galvos 
skaudėjimas.

Antrą sąvaitę ligoniui prade
da luptis oda ir tas tęsiasi beveik 
iki trijų sąvaičių. Tuo laiku ligo
nis buna sveikiems labai pavo
jingas. Įsidėmėtina skaityto
jams tas, kad jei bent truputį 
ligonis yra Įtariamas, kad jis 
serga škarletina, kuo greičiausia 
reikia kreiptis prie gydytojo, 
kad suteiktų ligoniui medikalę 
pagelbą.

Susirgus škarletina vaiką rei
kia laikyti dideliame, šiltame 
kambary, atskirai nuo sveikųjų. 
Ligoni turi prižiūrėti tiktai 1 as
muo. Jį reikia visuomet švariai 
lovoj laikyti, ypatingai kol visa 
cda nusilupa; taipgi reikia mau
dyti kasdieną. Jei ligonis lanko 
kokią nors mokyklą, jis gali eiti 
i ją ne anksčiau, kaip po keturių 
sąvaičių nuo pradžios susirgimo.

škarletinos komplikacijos yra 
rimtos. Jos padaro daug nemalo
numo ligoniui. Labai dažnai pa
sitaiko, kad vaiko ausyse pūliai 
atsiranda, nuo kurių jo klausa 
susilpnėja, o kartais net visai 
apkursta. Dažnai pakrinka ligo
nio inkstai ir širdis.

Todėl, vaikui susirgus škarle
tina. reikia tuoj šaukti gydyto
ją. nes pradžioj ne tik ligos pa
vojų galima sumažinti, bet ir jos 
plitimą sustabdyti, tinkamai di- 
zinfektuojant ligonio kamba
rius.

Ar Kils Susivienijime Revoliucija?

reinant namo, priėjau dide-i ŠEIMYNĄ IR PABĖGO 
lę upę. Žiuriu, kad per tą, T11
upę yra du tiltai. As pasu-:. Jjei°y». . -Bo^aidų 
kau į tą tiltą, kuris buvo po i šeimynoj čia ^yko baisi tra- 
dešine. Kai žergiau ant to gėdija. Išėjusi iš lygsvaros 
dešiniojo tilto, tai ir atsidu- v1®113 duktė nušovė brolj, 
riau pačiame vidury ryvės. Pašovė tris kitus asmenis ir 
Ar tas da -neparodo, kad Pabėgo, 
nelabasis norėjo mano du
sią prapuldyt?

—Ir tas neparodo. Tu ta
da, tėve, buvai perdaug iš
metęs. Už tai ir įmaklenai į 
upę.

—O ką tu, Maike, sakai 
apie musų jegamastį? Kada

18 ŽMOGŽUDŽIŲ IŠSI
LAUŽĖ IŠ KALĖJIMO.

visos pastangos bus bergž 
džios, aš pakeičiau kovos 
planą ir liepiau greitomis iš 
nukii-stų medžių padaryti 
lyg ir taraną. Padirbę ne vie
ną, o du tokius taranus, mes, 
noi-s ir aršiai priešui šau
dant, bematant pramušėme 
sieną ir įsiveržėme į vidų.
• “Nugalėję pasipriešinimą, 
mes turėjome mažą, bet gra
žią progą patirti, kokio laip
snio siekia jėzuitų sauvalia
vimas. Kai tik mes įsibrovė- 
ttle į jų lizdą, vyriausias ink
vizitorius ir visi tėvai vie-

rūbais, ir veidais, kuriuose 
reiškėsi nuduota nuostaba, 
pamaldžiai sukryžiuotomis 
ant krutinės rankomis, ėmė 
mus klausinėti: ‘Kas atsiti
ko?’, tarytum visai nebūtų 
girdėję kovos triukšmo ir 
šaudymų. Mums paaiškinus, 
kad turėjome jėga įsiveržti, 
jie ėmė barti savo kareivius: 
‘Kam jus kariaunate su mu- 

Įsų bičiuliais francuzais?’
“Jie visaip stengėsi įtikin

ti mus, kad nėra kalti dėl į- 
vykusio, tikėdamiesi, kad, 
apdumę mums akis, galės 
pasprukti pasinaudoję vieš
patavusia netvarka. Bet tė-Granite, Okla. — Šį pane

dėlį čia išsilaužė iš kalėjimo vai jėzuitai blogai vaidino 
ir pabėgo 18 žmogžudžių ir'savo rolę ir apgauti mus 
plėšikų. Bėgdami jie nušovė jiems nepasisekė: prie kiek
vieną sargą. j vieno vienuolio buvo pasta-

patalpa, vadinama ‘teismo
salė.’

“Salės vidury stovėjo di
delė kaladė su pritaisyta 
prie jos sėdyne. Ant jos bū
davo sodinamas ir pririša
mas ‘nusikaltėlis.’ Kiek nuo-

Suposi Lapai Nubudinti...
Supasi, supasi lapsi nubudinti,
Šrarasi, šnekasi vėjo pajudinti,— 
Skleisdami gaudėsi alpstantį, liūdintį, 
Supasi, supasi lapai nubudinti.
Plaukia gegužio sapnai netikėtieji.
Gal tik raudoj kaikuomet palytėtieji,
O išgodotieji, o numylėtieji.
Slenka gegužio sapnai netikėtieji...
Naujo gyvenimo gandą atnešdami,
Žemę ir dangų ir dulkes atmesdami, 
Naujus takus per bedugnes atrasdami, 
Naujo gyvenimo gandą atnešdami...
Pimk, besiplečianti sielvarta gudinti! 
Tau paslapčių amžinų nesujudinti!
Vėjo bučiuojami, vėjo pagundinti 
Supasi, supasi lapai nubudinti...

Balys Sruoga.

Kai mane vargai pikti vien spaudė,
Man padėti rengės daug draugų, 
Prižadėjimais mane jie maudė,—
Aš vos tik nenumiriau badu.

Bet radau aš vieną žmogų gerą,
Kurs man laimę neša vis ir neš,
Ir gyventi man dabar jau gera. 
Išgelbėtojas tas—tai... aš pats.
Kaunas. Ramojus.

Nors “Tėvynės” red. Vi- 
taitis nuolatos bara pašalinę 
spaudą už kišimąsi į SLA. 
reikalus, išskyrus, “Sanda
rą,” kuri gali kištis, bet žmo
gaus tokia jau prigimtis,1 
kad kur draudžiama, ten ir 
norisi lįsti. Taigi kištelsiu 
savo dvylekį ir aš. Man ro
dos, kad SLA. tarybai pa
kėlus nariams mokestį po 
nikelį į mėnesį gali kilti 
rimtas pavojus. Tiktai pa
galvokite gerai ir suveskite 
skaitlines, o pamatysite, kad 
12 nikelių per metus reiškia 
60 centų. Tai juk nežmoniš
kas narių aplupimas. Todėl 
ne dyvai, kad dėl to nelai
mingo nikelio subruzdo ko
voti pavieniai, kuopos ir net 
apskričiai. Bene didžiausį 
šturmą dėl to nikelio kelia 
3-čias apskritis — tai ang
liakasių distriktas su Pitts- 
burgho apylinke. O reikia 
žinoti, kad angliakasiai la
bai kovingi žmonės, kuomet 
jiems tenka kovoti su kasyk
lų magnatais dėl algų nu- 
mušimo ir kitokių skriaudų.

“Tėvynės” . pranešimu, 
gruodžio 30 Pittsburghe į- 
vyko 3-čio apskričio konfe
rencija ir iš delegatų sąstato 
matosi, kad ten buvo viso
kių spalvų ir srovių. Ir kaip 
nesvarstyta, kas nedaryta, 
bet visgi prieita prie bend
ros rezoliucijos, kad tie 5c. 
užkrauti ant narių sprando 
yra per sunki našta. Vieton 
to, delegatai propanuoja, 
kad SLA. Taryba, “Tėvy
nės” redaktoriai ir visi cent
ro darbininkai nusimuštų 
sau algas. Rezoliucijoj net 
ir nurodoma, kiek kokiam 
darbininkui turėtų būt algos 
mokama.

Gal ir gera ta sugestija, 
tiktai bėda tame, kad nėra 
žmogaus, kuris pats sau į 
kaktą skeltų arba sau algą 
kapotųsi.

' Čia jau yra kova tarp 
samdomųjų ir samdytojų.

Kad kokio, tai SLA. cent
ro darbininkai gali da susi
organizuoti į uniją ir kovoti 
prieš algų numušimą. Ir jei 
unijistai SLA. centre su

streikuotų, tai 3-čias apskri
tis, su Miliausku ir kitais 
bimbiniais priešaky, rūpin
tųsi streiklaužiais arba patys 
streiklaužiautų. Juokas juo
ku, bet sceniškų veikalų ra
šytojas galėtų iš to parašyti 
neblogą komediją, kaip dėl 
vieno penktuko Susivieniji
me revoliucija pakilo. O 
kad nariai dažnai dėl men
kos priežasties išiima ligos 
pašalpom šimtus dolerių, tai 
tas kovotojams už nikelį ne 
galvoj.

Kalbant apie tą nikeli, 
man prisimena Lietuvos 
pypkorių ekonomija. Kad 
sutaupinus degtuką, jie ke
lia su bobom vainą, lenda 
prie ugnavietės ir ištraukę 
nuodėgulį svilina sau pano
sę. Bet kai nuvažiuoja į tur
gų, tai pardavę grudus ar 
malkas, palieka visus pini
gus pas Irškį ir nei degtukų 
nenusiperka.

Amerikoje sąlygos kito
kios ir čia už žarijas niekas 
su moterimis nesipeša; už
tai gi rašomos protesto rezo
liucijos dėl nikelio. O rezo
liuciją parašius gal ne vie
nas nuėjo prie baro ir pralei
do visą dolerį. Kokiai nors 
ekonomistei Ieidei nunešti 
pusdoleri i bereikšmius 
“muvin-pikčius”- irgi baikos, 
bet užmokėti nikelį į mėnesį 
organizacijai, tai jau nepa
keliama našta.

Anot tos patarlės, tingi
nys visuomet greičiau pa
trūksta, o skupuolis visuo
met prakiša.

Lukšiu Juozas.

CLEVELANDIEČIA! MINI 
SALĖS SUKAKTUVES.

Vasario 24 d. Clevelando 
lietuviai minės savo salės 15 
metų sukaktuves. Ji buvo į- 
sigyta draugijų pastango
mis. Kai kurio? draugijos su
dėjo iki §3,000. Sale pradėta 
•upintis d a 1912 metais, bet 
namas įsitaisyta tik 1920 m. 
Taigi, toms sukaktuvėms 
paminėti, 24 vasario toj pa
čioj salėj ruošiamas vakaras 
su šokiais ir vaišėmis.

Sukaktuvių Komisija*
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Įvairios Žinios. Į

Norman T komas Kri- Pataria Vartoti Ju- 
Pikuoja Toįvnsendo į rių Šlaistą.

Planą, Tam tikras institutas New

Penktas Puslapis.

HALPTMANNAS PASMERKTAS MIRTI rašto ekspertams valdžia už- 
. mokėjo $50,000. Teismo lė-

Tie $14,600, kurie buvo šų priskaityta $100,000. Be 
atrasti Hauptmanno garaže, +0 daugybė visokių išmo- 
bus atiduoti Lindberghui, kėjimų buvo po $5,000 ir 
nes jie yra dalis tų $50,000, ,510,000. Visokie ekspertai 
kurie buvo užmokėti “kid- jr detektivai tiesiog pralobo 
naperiams. jg ęos bylos. Tai vis pinigai

Bylai pasibaigus, teatrai iš žmonių kišenių, 
ir šokių salės pasiūlė Haupt-

' >i ėhs. duodamas pri- manno žmonai $25,000, kad
; ikiptti'u suolui instrukci- ji sutiktų jų publikai rody- 

ių. pasielgė labai vienpusis- tis. Tą pasiūlymą moteris 
kai. beveik aiškiai pasaky- atmetė.

Hauptmanno

ron

__________________________ KELEIVIS, SO. BOSTON

ĮDOMI TELEGRAMA IŠ KAUNO.
Chicagiškės “Tribune’os” ka liko Anglijoj, bet kadan- 

koresponde n t a s, Donald gi Lietuva laikosi aukso va 
Day, prisiuntė iš Kauno šito- liutos, tai jos produktai turi 
kią telegramą: fcut parduodami žemomis

Lietuvos politika Klaipė- kainomis ir dėl to vel lžir. 
dos krašte labai pakenkė fra savo ekspoiteriar.is mo
Kauno diktatūrai. Lietuva k?ti subsidijas ant visų pre-,

o ■ r * i ik-. • m Vnike nradėin am'tnoti kad norėjo asimiliuoti Klaipėdos knj, kokios tik yra sĮuneui- 
Socialistų kalbėtojas Nor- Yoike pradėjo agituoti, kad , Vnkiptiia na mos Anglį įon. Del šuo-

man Thomas turėjo anądien žmonės valgytų daugiau zu- o v ok euja vziai pa nadėti£g Kalme yfa fim
New Yorke debatus su pa- vieš ir kito jūrių maisto, ne- kalbama apie panaikinima
uarsėiusiu D-iu Town«°ndu gu mėsos, nes mėsa dabar , Pouu. . auvSo valiutos
? SIC j U U U fl?L«U,6 n •žuvie n,' kilo nepasitenkinimas VISOJ V aUU/°, .kuris siūlo visus piliečius, labai pabrango, o žuvis pi- T . U TAl.„ Vienam bekonu priėmimo
susilaukusius 60 metų am- gi- Mėsos trustas aiškinasi, kfd valdžios punkte, netoli Kauno, uki-
žiaus, paliuosuoti nuo darbo kad mėsa turėjusi pabrangti įeik*^ ninkai laukia dideliam šal-
ir mokėti jiems po $200 j dėl buvusios sausros pereitą P°“UKa D. * P^^;. 3 ir 4 dienas, pakol
mėnesi, su ta sąlyga, kad vasarą.Bet juroi sausros nie-5 Bizmenų nusiskundimus parduoda valdžios ko-ope- 
kiekvienas tuos pinigus iš- kad nebus, sako tasai insti- patvirtina ir Lietuvos spau- ratyvui viena kiaule. Pirma, 
leistų vienų metų laikotar- tūtas, todėl patartina palikti, da:praneša, kad Lietuvos kol Vokietija nebuvo pa- 
py. mėsą pačiam mėsos trustui,

I - 1i edei.

Advokatai reikalauja 
naujos bylos.

’isai rf tikėtai Fleming- 
X. J., teismas pripaži-

X aną Kauptmanną kal-
Lindbergho vaiką nužu- 

ir pasmerkė ji elektros

KAS jVYKSTA CHICA- 
GOJ PER VIENĄ DIENĄ.

Chicagos “Daily Times” 
vasario laidoj rašo: 

jrnnms, kad, Hauptmanno jęew jersey valstijos buvo “Banditai šiandien turėjo 
• nė viy nodyta ir jis turi paskirta $25,000 dovanų Chicago j tikrą Romos šven- 

but nuteistas. tam, kas nurodys ar išduos tę. Jie nušovė vieną polic-
Pagal įstatymus, teisėjas Lindberghiuko išvogimo maną, išplėšė 6 ofisus ir na- 

returi teisės savo nuomonės kaltininkus. Todėl dabar mus, ir laimingai pabėgo su

Į 1

Dabatuose Townsend įro- o žmonėms pirkt žuvį. Ame- 
dinėjo, kad įvedus tokį pla- rikoje esą 162 rūšys įvairių

mg- ;°kninkams sakyti. Jie pa- jau 3 žmonės reikalauja tų $30,000. Nei vienas jų nebu- 
ukininkų perkamoji galia delbus Lietuvai nrekvbcstvs tur* sPr?sd« ar teisiama- $25,000. Kiekvienas ju sa- vo areštuotas.” 
nukrito tiek žemai, kad jie sis kaltas, ar ne. kosi pirmutinis pastebėją i
jau nebegali nusipirkti nei pQ kiaulių kas sąvaitę. 1°dėl Hauptmanno advo- pažymėtą Lindbergho de-

ną, Amerikoje prasidėtų au- žuvų ir vėžių, todėl čia daug i kerosino, nei cukraus. Ūkininkų ūpas. darosf labai katai pareiškė, kad jie ape- šimtinę, kurią Hauptmanna.
kso laikai, nes greitai cirku- didesnis pasirinkimas, negu* Negalint parduoti savo_u- rustus. " Huos Į aukštesnį teismą ir užmokėjo už gazoliną. Bet

AUKSAS IŠKRITO IŠ 
ORLAIVIO.

Eita praneša, kad aną
liuodami pinigai stimuliuo- mėsos snty
tų prekyba ir pramonę.-----------------

Norman Thomas jį kriti-’ WATERBURY, CONN.
kavo. Tas planas reikalautų Minėti Lipt imat: AV- 
$24,000,000,000, sako jisai. nmes MMUVOS M 

priklausomybę.
Kalbės adv. F. J. Bagočius.

Vasario 24, 7 valandą va
kare, Waterburio Lietuvių 
Kliubo salėj, 48 Green st., 
kalbės SLA. prezidentas ad
vokatas Bagočius, d-ras Sta- 
nislavaitis, adv. A. Bronskis, 
Jonas Tereila ir kiti. Pirmi
ninkaus Tarnas Matas. Pra
kalbas rengia SLA. 11 kuo
pa Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuvėms paminėt. 
Kviečiami visi lietuviai.

Tai yra daugiau negu puse 
visų 1934 metų Amerikos 
pajamų. O žmonių, kuriems, 
turėtų būt mokama tokia 
pensija, yra apie 8,000,000 
arba 7 nuošimčiai visų gy
ventojų. Tai kurgi jau butų 
teisingumas, jeigu 7 procen
tai gyventojų, kurie nedirbs 
jokie darbo, imtų daugiau 
kaip pusę viso krašto paja
mų? Po kiek gi tuomet išei
tų likusiems 93 procentams? 
Kodėl nedirbantiems se
niams mokėti daug daugiau, 
negu jauniems, kurie dirba 
ir kuriems daugiau reikia?

Townsendas į tuos klausi
mus negalėjo atsakyti, tik 
tvirtino savo pasaką, kad į- 
vedus jo planą, Amerikoj 
išnyksiąs nedarbas ir visi 
busią patenkinti.

Bostonan Townsendas ir
gi buvo atskridęs. Jisai čia 
pasakė prakalbą Faneuil sa
lėj ir turėjo konferenciją su 
savo vajininkais, kurie orga
nizuoja jo plano rėmėjus 
Naujoj Anglijoj. Tarp ge
neralinio organizatoriaus 
D-ro Dicko ir Townsendo 
buvo kilę nesusipratimų dėl 
to plano finansavimo. Šitoj 
konferencijoj tie nesusipra
timai buvę išlyginti.

Ta proga Bostono laikraš
čiai paskelbė, kad Tovvnsen- 
do “partijos” organizatoriai 
gauną po $50 algos ir $33 iš
laidoms kas sąvaitę, neskai
tant kelionės lėšų. Be to, jie 
gauna da po $7.50 nuo kiek
vieno $100 surinktų aukų.

KUR MOTERŲ SKRYBĖ
LĖS AUGA ANT MEDŽIŲ.

Meksika yra turbut viena
tinė šalis, kur skrybėlių mo
terims parūpina pati gamta. 
Jos auga tenai ant medžių. 
Viskas, ko reikia, tai tik nu
mušti nuo medžio didelį, 
kaip kopūsto galvą, riešutą, 
ir perskelti jį pusiau. Jo 
branduolį galima suvalgyt, o 
iš lukšto pasidaro skrybėlė 
arba kepurė. Ir tai labai pra
ktiškas dalykas, nes sėdant 
valgyt, tokią skrybėlę gali
ma vartoti kaip bliudą. Ži
noma, musų moterys tokio 
papuošalo gal ir nenorėtų 
dėvėti ant gatvės, bet Mek
sikos pietuose, Oaxacos val
stijoj, Mikstekų giminės in- 
dijonų moterys nešioja to
kias skrybėlės kas diena. 
Medis, ant kurio tokie rie
šutai auga, botanikoj yra ži
nomas Crescencia Cujete 
vardu.

kio produktų pelningose Vo- Lietuvos valdžia dabar Skalaus svarstyt bylą iš valstija nei vienam tų $25,- šeštadieni orlaiviui lekiant
kietijos rinkose, ir negalint susirupinusi, kaip ūkio pro- naujo. ‘ 000 nemokėsianti, pakol ■ iš Paryžiaus į Londoną aud-
jų išvežti per Vokietiją į ki- dūktų kainas pakelti, o fab- Paskelbus teismui mirties aukštesni teismai ne pat vi r- ros metu dingo keli aukso
tas rinkas, Lietuvos ekspor- pikų prekes atpiginti,’kad u- verdiktą, Hauptmannas pri- tins mirties bausmės Haupt- gabalai. Manoma, kad auk-
tas per pereitus metus smar- kjninkai galėtų nusipirkti ėmė jį šaltai. Bet vedamas mannui. įso gabalai iškrito. Tuo tarpu
kiai nukrito. Vienintelė rin-;sau reikalingų daiktų. kalėjiman, prie durų apalpo Byla dėl Lindberghų vai- dar nepaaiškėjo, ar jie iškri- 

ir daktaras negalėjo atgai-ko išvogimo kaštavo New to į jurą ar kur ant žemės. 
KRAUJAS PARODĖ, KAD vinti jį per pusę valandos. Jersey valstijai išviso $629,- Bendrovės, kuriai auksas

Smulkios Žinutės.
Japonijos militaristai pa

sakė parlamentui, kad tarp
tautinė padėtis reikalaujan
ti didžiausios armijos ir lai
vyno. Ir parlamentas užgy- 
rė armijos išlaidoms $297,- 
000.000. Tai didžiausis karo 
biudžetas Japonijos istori
joj.

South Philadelphijoj per
eitą sąvaitę buvo ištrukus 
iš narvo 400 svarų meška ir 
pradėjo vaikyti žmones. Iš
laužė kiemų tvoras, paskui 
užlipo ant namo stogo. Ant 
galo ji buvo nušauta.

Paskutinėmis dienomis 
Amerikoje laoai pabrango 
gyvuliai. Už 100 svarų gy
vos kiaulės Chicagos sker
dyklos moka jau $8.55. O 
nesenai da buvo $2.75.

Amerikos Darbo Federa
cija savo mėnesinėj apžval
gom sako, kad šių metų sau
sio mėnesy biznis pakilo 12 
procentų aukščiau, negu bu
vo pernai tuo pačiu laiku.

Mussolinio valdžia paskel
bė statysianti du karo laivu 
po 35,000 tonų talpos. Fran
cuzų valdžia tuoj atsakė, 
kad ir ji pastatysianti pora 
tokių pat laivų. Kad lenkty
nės, tai lenktynės!

KALTINAMAS VYRAS 
NĖRA VAIKO TĖVAS.

Paskui pasmerktasis ilgai 000. Vien tik telegramoms buvo siunčiamas, atstovas

Pittsburghe buvo įdomi taipgi verkė, 
byla. Viena mergina ap
skundė tūlą Franą Visockį, 
reikalaudama iš jo užlaiky
mo savo kūdikiui, sakyda
ma, kad jis esąs jos kūdikio' 
tėvas. Teismas pasišaukė į 
pagalbą medicinos mokslą.
Daktarai paėmė lašą kūdi
kio kraujo ir palygino jį su 
Visockio krauju. Pasirodė, 
kad kūdikio kraujas yra “O” 
tipo, gi Visockio — “AB’ 
tipo. Išvada buvo tokia, kad 
Visockis nėra to kūdikio tė
vas ir mergina bylą pralai
mėjo.

i kalėjime verkė. Jo žmona, ir telefonams išmokėta $20,- 
kuri lieka su mažu kūdikiu, 000. Policijai ir detektivams

išmokėta $284,000. Rankos sterlingų

pareiškė, kad jo vertė siekė 
daugiau kaip 22,000 svarų

Atogrąžų (tropikų) Ame
rikoje indijonai žinojo gu
mą ir darydavo iš jos batus 
pirma, negu baltveidžiai čio
nai atvyko.

PAJIESKOJIMA1
Pajieškau draugo Alekso Kandra- 

šovo, paeina nuo Švenčionių 1929 m. 
kovo mėnesy išvažiavo iš Lietuvos, 
nežinau, ar į Braziliją, Argentiną, ar 
i Kanadą. Meldžiu atsišaukti: kurie 
žinote kur jis randasi, prašau praneš
ti jo adresą, už ką busiu labai dėkin
ga. Miss M. Pinigis. (8)
2223 — 53rd st., Kenosha, Wis.

TURKIJOS PARLAMEN- 
TAN IŠRINKTA 17 

MOTERŲ.
Pereitą sąvaitę Turkijos 

parlamentan buvo išrinkta 
17 moterų. O kuomet Turki
ją valdė sultonas su savo 
bažnyčia, moterys buvo ver
gės.

New Yorke tūla Ima Eber 
hardt, 22 metų mergina, nu
šoko nuo 86-to aukšto iš 
Empire State bildingo ir už
simušė vietoj.

VYRAS JĄ PAĖMĖ SU RE
VOLVERIU.

Mrs. Frances Eaccarino

Didelė Gaisro Tra
gedija.

Aną sąvaitę Klaipėdos 
apskr., Kretingalės vals.,
Valėnų kaime, sprogus pa
degtai žibalo skardinei, ap
degė ūkininkas Maurys, jo 
žmona ir trijų metų vaikas.
Jie visi nuo apdegimo žaiz-
dų mirė. Iš žibalo sprogusios LABA1 PIGIAI. Nno M alerių iki
skardinės kilo gaisras, .kuns ’ 200. užauga viskas, nes žemė derlin- 

Galima augint net žimucius ir sunaiKino gyvenamąjį namącukrjnius burokus. yra daujr
ir tvartą. Nelaimingo įvykio farmukių auginimui paukščių. Pirkt
vakaro nltininlra® '*alima tiesiai iš valdžios be agentųVdKdrą UKlIlinKd> t patarnavimo. J<lauskitj>er laiškų. (7)
pylė žibalą Į lempą ir lempą
uždegant, kaž kuriuo budu 
užsidegusi keturių literių ži
balo skardinė plyšo.

Pereitą sąvaitę Ameriko
je cukraus kaina pakilo iki 
$4.50 už 100 svarų. Pirma 
buvo $4.30.

SUGRĄŽINKITE JAUNY
STĖS DIENAS.

Santiago mieste, Kuboje, 
bomba suardė Jungtinių 
Valstijų konsulatą.

SILVESTRAS MIKULEVIČIUS, 
Yuogežerių kaimo, Kalvarijos vals
čiaus, Mariampolės apskr., prašau at
sišaukti. Pajieškau taipgi Mares Vir- 
bickiutės, paeina iš Skariškės kaimo. 
Kalvarijos valsč., Mariampolės apsk. 
Prašau atsišaukti, nes turiu svarbių 
reikalų. Kurie žinote kur jie randasi, 
malonėkite Dranešti jų adresus. (-)

Miss Pranė Arbačauskiutė.
1749 King avė., Dayton. Ohio.

JUOZAPAS LUKAS, gyveno Ka
nadoje, Hamilton, .Ont. Kas žino kur 
jis randasi, prašau pranešti jo adre
są, busiu dideliai dėkingas, arba jis 
pats lai atsišaukia. f Oi

John Kusleika
34 Erwin st.. Duųuesne. I’a.

FARMOS PARDAVIMUI

Pajieškau PLUŠINŲ Juozo, Anta
no ir Franciškaus. 1904 m. jie gyveno 
po num. 544 Philadelphia avė.. Pitts- 
ton. Pa. Prašau atsiliepti, kurie žino
te kur jie randasi, malonėkite pra
nešti; busiu iiideliai dėkingas. ?8)

Kazimieras Dikčius
1511 So. 51-st avė., Cicoro, II.

R. 3.

uskit per 
J. DERMEITIS,

CARO, MICH.

; va;stas dėl ligonių ir silpnų žmonių, 
i Po to kaip jus jį vartosite vieną są- 
1 vaitą, jus pastebėsite abelną pagerė
simą ir jeigu ir toliau vartosite, jus 
i atgausite savo normalia sveikatą Ir 
spėką. \ i

Į Jokie kiti vaistai neturi tokią pa- 
j- stebėtiną istoriją kaip NCGA-TONE. 

t- . .. . . . . . per 45 «»etus jo gyvavimo milijonai
VVnite rlains, N. I., kreipėsi į moterų ir vyrų atgavo s..vo sveikatą 
teismą prašydama panaikint jos
sutuoktuves. Ji sako, kad jos vy- kad gautume tikrą NUGA-TONE. Ne
ras, tūlas mėsininkas, nusivedęs pavaduotojų, nes jie yra be-

ja prie šliubo su revolveriu, Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOT. 
prieš jos norą. irsKT’' Liuo8uoto« viduri,»’ 2Rc-

Pašalinkite Pavojin
gus Kosulius su 

Creomulsion.I
Neleiskite jiems kad jus nugalėtų 

j Kovokite prieš gemalus greitai. Creo 
'mulsion sujungia 7 geriausia.-, pagel- 
bas žinomas moderniškam mokslui. 
Stiprus bet nepavojingas Priimnus 

įvartot. Nėra narkotų. Jūsų aptiefci- 
ininkas sugrąžins jums pinigus jeigu 

NUGA-TONE yra pastebėtinas hi,e kosulys ar šaltis, nežiūrint kaip 
........................................ ileai užsitęsė, nepalengvės, varto

jant Creomnlsio’’ f Adv.)

APSIVEDIMAL
Pajieškau apsivedimui draugo, naš

lys ar vaikinas, bile butų nejaunesnis 
kaip 40 metų amžiaus. Negirtuoklis 
ir kad nekramtytų tabako. Aš esu 40 
m., švari moteris, myliu ramų gyve
nimą; esu neturtinga. Prašau ant juo
ko nerašyt. Kurie nori arčiau susipa
žint, prašau rašyti ant šio antrašo:

Mrs. Eva Anderson.
6807 Whitney avė., Cleveland. (Ibio.

Pajieškau apsivedimui rimtos mer
ginos, nuo 20 metų iki 27 m. Aš esu 
vaikinas, gerai atrodantis, 29 metų. 
Sveriu 140 svarų, aukštis 5 pėdu 7 co
lių. S. W. C. M. (9)
442 Spadina avė, Toronto, Ont.,

Canada.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, rud
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun 
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą

Mergina, ar našlė, kuri mylėtų su
rast sau teisingą gyvenimui draugą, 
prašau atsisaukt. Aš esu vaikinas. 38 
metų, esu amatninkas, turiu nuosavą , 
namą. Su laišku prašau prisiėst pa
veikslą; reikalaujant, sugrąžinsiu.' 
Atsakymą duosiu kiekvienai. Pajieš-, 
kau per laikraštį dėlto, kad kur aš gy
venu, lietuvių nėra. D. Lukshys. (8,

Colinton, Altą., Canada.

Pajieškau apsivedimui merginos ar-' 
į ba našlės, bet kad butų pasiturinti ir! 
Į ištikima gyvenime, ne senesnė kaip 

CEO met^ Malonėkite parašyt laišką, o
crvi^DiiTio Itada plačiau susipažinsime per laiš- 
Bfci POKAITIS kus laiškus adresuokite sekančiu 

U 520 Wilae« SL, antrašu: Antanas Varnelis, (S)
’Vaterburjr, C—. | Garson Mine, Ont., Canada.

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

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

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

Štai tik keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
Ką reiškia meilė ir iš kur ji parei

na?
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios 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 vaiku? Tai o- 
piausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia pa
tiekia Įdomių 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 vaikų, 
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 butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilaikyti 
nėščia moteris? Kaip reikia auginti 
kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

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

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

Knyga graži. 223 puslapių, 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 atsirodo raštas?—Kokie buvo lytiški santykiai se
novėj?—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų. Su paveikslais.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip 
Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe'o “Ci
vilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evoliucija,” L. H. Morgano “Se
novės Draugija,” Cloddo “Pirmykščio Žmogaus Istorija,” Prof. Augusto Fo- 
relio “Lytiškas Klausimas,” Lilianos Eichner “Žmonijos Papročiai,” D-ro 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 “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
253 Broadway, South Boston, Mass.



SeStas Poslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON No. 8. Vasario 20 <U 1935 m.

VISO PASAULIO LIETUVIŲ 
V KONGRESO REIKALU.
Sulyg šio kongreso pava

dinimu, tai jis liečia visus 
jžsienio lietuvius, nežiūrint 
kokioj valstybėj jie gyventų 
r kaip toli jie butų nuo Lie- I 
aivos. Todėl ir aš matau rei-į 
kalo atsiliepti šiuo klausimui 
per spaudų.

Mes turime atsakyti j vie
ną klausimą: Kokioje padė
tyje šiandien randasi Lietu
va ir jos kultūrinis veiki
mas? Nes Lietuva bus toji 
ašis, apie kurią suksis visa 
kongreso mašinerija. Ji no
rės diktuoti visiems užsienio 
lietuviams taip šokti, kaip 
bus užsuktas jos muzikos 
aparatas. Pirma mes turime 
gerai panagrinėti visą tos 
mašinerijos sutvarkymą, 
<ad paskiaus neapsigautu- 
me, pradėję šokti fašistinį 
šokį.

Rengiantis užsienio lietu
viams prie tokio kongreso, 
pirmoj vietoj reikia pažinti 
tikrąją šių dienų Lietuvos 
politiką. Nors bus jau septy
ni metai, kaip aš apleidau 
Lietuvą, bet turėjau progos 
pažinti esamą tenai tvarką 
Tad keli žodžiai apie Lietu
vos kulturinį darbą. Koks 
gali būti kultūrinis darbas 
nesant jokios laisvės, jokių 
tam darbui sąlygų. Juk or
ganizacijos gali dirbti švie
timo, kulturinį darbą tik per 
susirinkimus, paskaitas, re-r 
feratus, viešas skaityklas, 
kliubus ir tt.

Tokiam darbui turi būti 
garantuota spaudos, žodžio, 
susirinkimų ir asmens lais
vė. Tuo tarpu mes matome, 
kad Lietuvoj visi piliečiai ir 
jų veikimas paduotas žval
gybos ir policijos nuožiūrai. 
Be policijos leidimo tenai 
negalima susirinkti. Kas ga- 
ii tokiose sąlygose dirbti, 
kur tave gali įtarti “prieš 
valstybiniu gaivalu” ir nu
bausti be iokio teismo?

Jau toks, rodos, visai ne
kaltas reiškinys, kaip skai
tymas opozicinių laikraščių 
(nors jų mažai yra), duoda 
pagrindą žvalgybai pilietį 
Įtarti “priešvalstybiniu vei
kimu” ir išsiųsti “visam ka- 
:*o stoviui” iš gyvenamos 
vietos. Nemažai tokių jau
nuolių ir dabar pūdoma ka
lėjimuose, kur jie baigiami 
ižiovos ėsti.

Aš pats būdamas Lietuvo; 
organizavau jaunimiečius ir 
‘Kultūros” "būrelį, kuris jau 
sūrėjo nemažą knygyną. Bet 
už nekurio laiko Panevėžio 
karo komendanto įsakymu 
skaitykla buvo uždaryta, 
knygos konfiskuotos ir or
ganizacija uždaryta. Štai 
au ir kultūrinis darbas!

Aš nenoriu pasakyti, kad 
iėl to jau nereikia nieko vei- 
<ti ir nereikia Viso Pasaulio 
Lietuvių Kongreso. Dirbti 
"eikia kiek tik galima! Bet 
podraug reikia rūpintis iš
kovot tam darbui sąlygas— 
aisvę. Be laisvės neįmano- 
nas joks darbas. ,Vien kal
bėti apie “tautiškumą” ma
žai duos vaisių. Valdžia ži
lo, kad ji priklauso nuo

durtuvų paramos, todėl ku-dėsime jaustis tokioj Lietu-
riam galui su “mulkiais,” ta
riant tautininkų žodžiais, 
turėti reikalas, jei ji nuo 
jų balsavimo nepriklauso? 
Be reikalo fašistai savo tuš
tumą ir demagogiją stengia
si pridengti kokiais ten kon
gresais ir “vienybe.”

“Viso Pasaulio Lietuvių 
kongresas” esąs “vienybės” 
katilas, į kuri galį kopti už- 
imerkę visi. Čia, girdi, gali 
ilpti ir dvarininkas su ku- 
nečiu, ii- stambus ūkininkas 
?u bernu, ir klebonas su za
kristijonu, ir ministeris su 
sargu, ir tt. žodžiu, visi, kas 
gyv as, prašomi į “tautiškos 
vienybės” katilą, nes jame 
kunkuliuoja tikra “tautiška 
neilė,” tikras “patriotiz- 
nas.”

voj, už kokią kovojo anų 
laikų draugai, tai yra — de
mokratinėje Lietuvoje.

Gal daugeliui nepatiks ši 
mano nuomonė, tai atsipra
šau tų, kurie jausis užgauti. 
Bet aš tiek žinau, kad prie; 
dabartinių sąlygų neima- į 
nomas šaukti toks kongresas' 
Lietuvoj, koki siūlo P. Ru- 
seckas ii- K. Vairas. Visų 
pirma, mes turim reikalauti 
atsteigti demokratinę tvar
ką ir grąžinti Lietuvai tas 
laisves, kurias jai garantavo 
Steigiamasis Seimas.

A. S. K&vo'iunas.
Kanada.

. BUVUSIO S.L.A. 
PREZIDENTO “RAŠTŲ.»

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

Žodynas lietuviškai angliškos ir ang-; Namą Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka- 
Hškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A.| ralius. Knyga tik ką apleido spau-

Lalis. Abi dalis vienoje knygoje. 1 da. Nauja knyga užpildyta vien re- 
PsL 1274. Gražus tvirti apdarai $16.00 ceptais, aiškiausi nurodymai kokius

, j, darbuotę visai nieko ne- ’ i B ? S
Skaičiau, skaičiau, ir nie- Į sako. Tai parodo, kad S. Ge- nas gali greitai išmokt kalbėt angliš-: Į^rai-^ ^ap-'e^ 300

“Tėvynės” 8 vasario lai
doje tilpo ilgas buvusio 
SLA. prezidento straipsnis 
prieš dabartinį SLA. prezi
dentą Bagočių.

ją, nes leidžia naujiems ap- 
skričiams organizuotis.

Bet SLA. konstitucija a- 
pie SLA. apskričių tvarką ir

ko negaliu suprasti, kas tuo gužis, nors ir ilgai SLA. pre- kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 52.50

veikėjus (gal anglies kasė
jus), kaip jie daug dirbo 
SLA. labui, kad apsaugoti jį 
nuo bolševikų ir kitokių ne
laimių.

Tai vis nuobodžių pasa
kos, katros visuomenei senai 
žinomos, neįdomios, tuščios, 
moterų atsiprašant — bo
biškos.

Padaręs tokią išvadą, ei
nu pasitarti su savo draugu 
ir klausiu, ką jis apie tai 
mano. Jis man atsako, kad 
p. St. Gegužio straipsnis, tai 
tik' agitacija prieš Bagočių.

Jeigu tai nebūtų politi- 
kieriška agitacija, sako; jei
gu S. Gegužiui tikrai rūpėtų 
Susivienijimo gerovė, o ne 
Bagočiaus vardo žemini
mas, tai jis, Gegužis, šitokių 
nesąmonių į “Tėvynę” juk 
nerašinėtų ir organizacijos 
Tariu neerzintų. Jeigu jis tu-

apdarais,
sakiniai, pasikalbėjimai dar- Kaina

nors, nu- Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Plito* 
pas bar- Aiškiai išguldyti pilietyatfa

, ,, . _ , . , .. - ----------- -- ---------------- ---- Su fone- įstatymai su reikalingais klausimais fa
vertus orcienu visuomenes Į JOS nesuprato. Kad jis nezi- tlŠKU ištarimu ir gramatika. Antra atsakymais lietuvių ir anglų kalbos*.

/„„i hi nojo sla. konsitticijos, tai CSK&K*'.S““7L tai*
paicdo ir padalyti SLA. in- arba istorija apie žemės Koriu. Dieoaa žmonės Garbia. Seuo-
vestmentai jam preziclen-, tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą, yįj Panašios knygos lietuvių kai
tau iant Jeitni tie inve^t- Para^ šernas. Su paveikslėliais. Ap- boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta taujuiu. w žkžvvov rašo apie visas rausą pasaulio žmonių kokjus ,i,evus garbino senovės indai
mentai butų daromi pagal tautas, veisles arba rases. Yra didelei bei arijonai, egiptėnai, chaldai, ašy- 
konstitucijos, nurodymus,
tai Susivienijimas Šiandien ‘limo apdaruose ............................ 54.00 kius jie santikius su žmonėmis turėjo.
tokių didelių nuostolių ne- e™. Komaąo. t»ifoKŽCSS’į ' 
butų turėjęs. . I g" ’

Taigi, vietoj mokyti* kon- vertimas yra lengvas ir gražus. CH- iodvnas angliškai-Iietuviškos kalboa
stiriimi'nc Vitnc Q P.nmi ca?°» I1L 1909’ Pusl- 432- Drutai (Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis.rtltUClJOS Kitus, p. b. Uegu- apdaryla............................... ..........5250 čia visus angliškus žodžius išgul-
Z1S turėtų pats JOS pasimo- InkTiziclj^ Parašė N. Gusev. P«iW Chi<*0’1915 “« ««
kinti ir nors dabar pamaty- naudinga knyga, aprašyta katalikų rasiaP1’i .............................
ti, kokiu klaidų jisai prida- kryčio* siautimas ir pradžia refor- Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsišauti, nūn U it a j pma mos. gu daugęilu puikių paveikslų. goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant-
l*e. ' 215 pusL Popieros apdaruose. .. 51.00 ra, peržiūrėta ir pagerintą laido

51.00
51-25

Laiškai Maikio Tėvui
Aš, Meri Zurba, sveikinu 

i vyčių generolą ir prisiunčiu 
nr

Anot Rusecko ir K. Vai 
•o, tas kongresas turėsiąs to- porą dolerių ant tabako. Bu
dą stebuklingą iėgą, kad ja- 
ne ir iš menko avino veikiai 
pasidarysiąs patentuotas 
autininkas.

Manau, kad Amerikos lie. 
uvių nuomonė nepasikeitė 
tas link fašizmo, kuris 
dangstosi “tautiškumu,” ir 
’ie pasakys tą patį, ką paša
lė 1929 metų 16 vasario mi- 
įint nepriklausomybės die- 
įą. Tą dieną buvo išnešta 
•ezoliucija Lietuvos val- 
Ižiai. Jos paskutinis para
grafas išreiškia Amerikos 
ietuvių politinį nusistatymą
r skamba taip: “Mes mato
me, pagaliau, kad dar nėra 
vykintas tas Lietuvos Ne
priklausomybės deklaracijo
je išreikštasai žmonių troi- 
cimas, kad Lietuvos Respu
blika tvarkytus! demokrati
niais pamatais. Nuo 1926 m. 
gruodžio 17 d. perversmo 
Lietuvoje susidarė diktatū
ra, kuri slegia visuomeninį 
gyvenimą, slopina apšvietą 
r darbo žmonių kovą dėl 
geresnio būvio ir puldo Lie
tuvos vardą demokratinio 
pasaulio akyse. Todėl šis su 
brinkimas reikalauja, kad 
be atidėliojimo butų sugrą 
Šinta laisvė Lietuvos žmo
nėms, sušauktas demokrati
nu budu visų gyventojų iš
laktas Seimas ir atsteigta 

teisėta konstitucinė tvarka.”
Aš nuo savęs pasiūlyčiau 

įžsienio lietuviams, važiuo
jant į minimą kongresą, pa- 
iimt tokią pat rezoliuciją, ir 
kongreso vardu paduoti ją 
Lietuvos valdonams, kad jie 
natytų, ko mes norime savo 
kraštui ir savo draugams, 
įurie yra pavergti po fašisti- 
įiu junsru. Tik iškovoję sa
vo kraštui laisvę mes galėsi
me dirbti organizacinį ir 
lulturinį darbą.

Eidami praeities draugų 
akais, mes ir šiandien pri- 
zalome kviesti plačiąją Lie
tuvos išeiviją kovon už lais- 
zą Lietuvą. Tiktai sunaikinę 
iiktaturą ir nelaisvę mes ga- 
ėsime laisvai ir nevaržomai 
sušaukti viso pasaulių lietu- 
zius į kongresą ir laisvai ap
arti savo reikalus. Tik tada

ų gerai, kad tavo blogarodi- 
:a atvažiuotų pas mus su vi
su savo vaisku, ba dabar pas 
mus ant farmų Mišiugino 
steite labai daug sniego, tai 
galėtų atkasti farmeriams 
kelius į tvartus. Tai butų 
naudingesnis darbas, negu 
visi jūsų kariški maniebrai. 
Taigi lauksim atvažiuojant 
jūsų celencijos su visa vyčių 
armija. Jurs truli,

Meri Zurba, 
Branch, Mich.

Prašau Maikio Tėvo, kad 
keliautų pas mane su savo 
pamokslais ir šiais metais 
kaip keliavo pernai. Aš pats 
esu kareivis, tai be generolo 
nenoriu būti. Pernai jis ėjo 
pas mane labai gerai, neap
lenkė nei karto — kaip tik 
pėtnyčios vakaras, tai Mai
kio tėvas jau ir čia. Štai jam 
2 doleriai ant naujos šoblės 
už tai. L. Bamett,

Camp Cable, Wis.

Prisiunčiu 2 doleriu, kad 
Maikio Tėvas nusipirktų šv. 
Pranciškaus bumosą su baš- 
lyku ir nuvažiuotų į šv. Ka
zimiero makademiją į pro
fesorius, tai nereikės jam 
svajoti apie farmą. Ant far
mos, mat, reikia sunkiai 
dirbti; ne vien kilbasas val
gyt, ale ir žemę reikia arti, ir 
kiaules šerti. Tai ne genero
liškai panaberijai džiabas.

Adolph Kontopt, 
La Porte, lnd.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Vincui Binui. — “Kelei
vy” buvo rašyta, kad Texas 
valstijoj valdžia pristatė be
darbius prie žiurkių naikini 
mo. Kitokių informacijų ne
galime tamstai duoti.

A. Kontoptui. — Metriką 
galit gauti iš tos parapijos, 
kurioj krikštytas. Nusiųskite 
kųąigui dolerinę ir paprašy
kit, kad prisiųstų jums met
riką.

Bijūnui. — Du “Alberta
Sočiai Credit Chronicle” nu
meriu gavome. Prie progos 

suvažiavę Lietuvoje mes ga-’parašysime apie tą partiją.

Potviniai New Yorko Valstijoje.

Vaizdelis parodo dalį New Yorko valstijos, kur šiomis dienomis buvo patvinęs Black upelis.

Žmogus turi turėti labai 
geras akis, kad pats kaltas

Kaina 25cGamtos istorija. Pagal P. Bert vertė
Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo 

* ' ' — ak- Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga-
.supran- na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 

moterys ir 5 vyrai
Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome-

, . * . . F , i • - paveikslų, žuvių, žmonių, medžių,
būdamas, prie kitų kabinę- merų ir tt.; trumpai, aiškiai ir sup

tarnai išaiškina gamtos istorijų Chi
cago, III. 1903, pusL 209. Gražiuo
se audimo apdaruose.......................51.50

jasi.
“Tėvynės redaktorius 

čia irgi parodo didelį savo 
pareigų nežinojimą. O jeigu

Amžinoa Dainos.— Šioj knygutėj tel
pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos

jis jas žino ir talpina tokios
rūšies raštus, tai reiškia, kad Pu’L 32 ................................... 16c
jis SUŽiniai tarnauja ne or- Švento Antane Stebuklas. Dviejų vel

ija. Parašė Ben. Eutnsas. Juokin
gas veikalėils. Dalyvauja 2 vyrai ir 
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina .......................... 25c.
Tikėjimų Istorija. Parašė P. D. Chan-

tepie de la Sausaye, Teologijos pro
fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau-

_ _ Aniane sieouaias. oviejįj vei- kis Knyga dldeho formato, 1086 pusL
•ėtų Susivienijimui kokiu! ganizacijai, bet saujalei nu- lo^ktoriuTl^u Tr io-km 5? <^“sybe paveiksiu visokių tikėjimų
▼erų sumanymų, tai juk ne ‘ sigyvenusių politikierių, ku- sunas užima apie 2 valandas. .. 25c. - - . .šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap-
Bagočių turėtų Šmeižti, bet riuos kai kas vadina “senąją "Salomėja", arba kaip buvo nukirsta į?rais- Chicago, 1914, pusi. 1086
a__ — ______ Y*__ I X* _ •__ •._____  _ ______ 312 _ T3_ 3 ^3_a — iv Tnmiy ortai va Drama vienumo •••••••••••••••••••••••• 1turėtų nuoširdžiai su juo pa
karti ir savo sumanymus 

paaiškinti.
Bet Dritepes beveik visa

” Redaktorius tUrė- ,Sv- Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rasti-gvardija

tų neužmiršti, kad algą jam ninko. Vertėtų kiekvienam per
moka lygiai visi SLA. na- *k“tyti'

57.00
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

bistorijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos

1 • i-. • 1 įS paSnm^'aSe^eika ’̂b^
25c.

įimo labui. Vietoj to jisai rijomis Susivienijimo nede-
oerdėm stengiasi kandžioti moralizuoti. O jeigu jis to ’.ijos prietarų naikintojas. 72 pus-
dabartinį SLA. prezidentą, i negali, tai jis sėdi ne savo lapiq ................................ • - • • 25e
Ir p. Vitaitis tokį šlamšta vietoj ir čia turės but pada- “°<7S- s’’v,*r^a iškilme.—

lytos kOklOS nors permai- ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.
nOS... i Amerikos Macoehas. —Arba kaip ka-

Taip man Šį dalyką aiški- .talikų kunigas Hans Schmith pa- 
; piove merginų Or.ų Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi........... . ........... 10c.

' žemaitės Raštai Karės Meto. Lietuvos 
šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto

jos paveikslų, 126 puslapiai, kai
na ...................................................... 50c.

talpina. Tai yra nešvari “se
nosios gvardijos” politika.

S. Gegužis nogėtų Įkalbė
ti SLA. nariams, kad Bago-: no mano draugas, 
čius laužo SLA. konstituci- Švyturys.

KANADOS LIETUVIAI.
WINNIPEG, MANITOBA, 

KANADA.
Pavykęs koncertas ir šokių 

vakaras.
Prieš Naujus Metus W. 

L. D. Pašalpinė Draugija 
buvo suruošus koncertą ir 
šokius. Suvaidinta komedija 

ir “Pi-

A TTrbnnns- išrašu -aSfi.' * Sodaifamas. Pkrašė August
A. UrDOnaS, užrašų rasti-Į Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar- 
ninkas, W. Novagrodskis; biausia ir geriausia knyga lietuvių
j,___ _ kalboje tame svarbiame klausime.Kasos globėjai, P. Yauniskis posl 429,1915 m..................... 52.00
ir V. Daubai as. Anarchizmas. Pagal Proudhono molcs-

Pranešam visiem draugi
jos nariams, kad konstituci
jos skyriaus 12-to 3-čią pun
ktą, kuris liečia provincijoj

lų, parašė d-ras Paul Elzbacher, 
vertė Briedžių Karaliukas. South 
Boston, Mass. pusi. 29.....................10c.

Nupigintos Knygos.
Dangaus Karalienė, padavimai apie 

Šv. Marijų ir jos stebuklai, dailiai 
apdaryta, kaina ............................51 00

Mažas Naujas Aukso Altorius, la
bai puikiai apdarytas, auksuotas, 
445 pusi. iškeltais viršais .... 51.00

Angliškai Lietuviškas žodynėlis, 
" —i -j v apdarytas i popierinius minkštus vo $243.69, išlaidų buvo a£d. 239 pisC .......................... 51.00

Kas prisius 51-00, tam nusiųsiu vie
na iš sekančių knygų ir 2 iš pirmiau 
garsintų, turi pažymėt kurių knygų 
nori. Kas prisius 52.00, tam nusiųsiu 
visas tris čia pagarsintas knygas, ar-

gyvenančius narius, nutarta 
suspenduoti ir jis nebus vyk
domas.

Knygų tikrinimo komisi
ja davė visų 1934 metų se
kamą raportą: pajamų bu-

‘Palieptas knarkia 
jokas.”

Lošėjai savo roles atliko 
gerai ir daug juoko pridarė. (

Pažymėtina, kad ir Win- 
įipege yra gerų žmonių, ku-
rie ir nebūdami draugijos $2Q155 Reiad dralųija 
Tanais, bet prašomi pnside- .
io ir daug pasidarbavo drau- ‘ Fu
rijos naudai, už ką draugija -r _________ __________________
turėtų jiems padėkoti, ir Pastaraisiais dvejafe me-

IS dl augi ja ^turėdavo po Money Orderį arba dolerį.
P. MIKALAUSKAS,

stengtis tokius asmenis įra
šyti į savo narius.

Lošime dalyvavo: T. Pau- 
plis, p-lė Emilija Yauniškai. 
tė, J. Nakrošas, J. Rimkevi
čius, G. Paliliunas ir A. Ur
bonas. Sufleriuojant G. Ver- 
bliugevičiui, visi labai gerai 
savo roles atliko ir publika 
buvo labai patenkinta 

Pasibaigus vaidinimams, 
p-lė Vikia Yauniškaitė gra
žiai padainavo, o p-lė Salo
mėja Yauniškaitė pianą pa
skambino.

Po koncerto sekė šokiai. 
Vakaras pavyko gerai ir 
draugijai nemaža liko pel
no.

Draugijos vardu tariu 
nuoširdų ačiū visiems* sve
čiams ir darbuotojams. Ačiū 
taipgi ir “Keleiviui” už pa- 
salpinimą šio vakaro apra
šyme.

Sausio 6 dieną įvyko dr- 
jos metinis susirinkimas. 
Valdyba šiems metams pasi
liko beveik visa senoji:

Pirmininkas, J. G. Palfliu- 
nas; vice-pirmininkas, K. 
Plečkaitis; iždininkas, A. 
Norris; finansų raštininkas,

kelis šimtus dolerių nuosto- 
ių, bet pernai iždas netik 
austojo smukęs, bet dar pa
didėjo. Tai kodėlgi taip? 
Ogi todėl, kad seniau nebū
davo jokios tvarkos: kas tik 
norėjo, tas ėmė pašalpą — 
sirgę ar nesirgę.

Pajamų jau nebūdavo, 
nes niekas jau nebenorėjo 
darbuotis. Pavyzdžiui, 1933 
m. iš visų pramogų buvo tik 
$4.00 pajamų. Tai jau ne- 
reikia didesnio juoko. Per
nai iš pramogų gauta jau 
$43.10. Užtai mes turim būti 
dėkingi spaudai, kad mums 
suteikė vietos būtinoms ži
nioms iš musų draugijos vei
kimo. Dabar reikia tik vi
siems prie draugijos rašytis 
ir toliau ją plėtot.

Draugijos Narys.

248 W. Fonrth Street. 
SOUTH BOSTON, MASS.

Uruguay’ans Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis
“NAUJOJI BANGA”

Išeina du kartu per mėnesį. Lai
džia Urug. Soc. Part. Liet. skyrius.

“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo
se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.

Adresas: N. BANGA
C. Paraguay No. 1480,

MONTEVIDEO, URUGUAY.

VJSŲ ŽINIAI.
Už visokios rųiies smulkius pa* 

sigarsinimus. kaip tai: pajieSko. 
jimus apsivedimų, įvairius prane
šimus, pardavimas, pšrkimns, 
skaitome po 3c nž žodį už sykį. No
rint tų patį apgarsinimų patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykj. 
"Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmų sykį skaitome po 2c 
nž žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinime, minimum 
kaina 50c.

Už pajieškojimas giminių urbs 
draugų skaitome pe 2c už žodį. 
"Keleivio" prenumeratoriams, ku

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

Pa jieškojimai sa paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimų su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.

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

K E L fi I ▼ I 8 
2S3 BROADWAY

SOUTH BOSTON. MASS.

vnieago, iu. m., puslapi; «svz. 
Apdaryta ........... ........................ 53.00
Delko 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 šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mu3 
Kama............................................... l5c.
Kunigų Celibatas— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas, šių knygų tu
rėtų perskaityti kįkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokių kunigų globų. Parašė
kun. Geo. Tovvserd Fo*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.
Lietuvos Respublikos Istorija ir 2em- 

lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika.
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visų Lietuvų 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... 51.0f 
Drūtais audeklo apdarais .... 515t
Byla Detroito Katalikų an Socialia-

tais. — Firmą kartą katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1811. 
Antra kartą jie užpuolė socialistas 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. $1 pusL......................26c
Ar Bavo Visuotinas Tvanas?—Kaip

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, 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 žmonėą? Šitie ir šim- 

i tai kitų klausimų, į koriuos negali 
. atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
j ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 

Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslu ir
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ................................................... 25c.
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra

eities. Knygutės įtalpa susideda Iš 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy-
•*ų šventės; (3) lietuviai lieka vel
niais; <4> Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32 .............................l©c
Paparčio žiedas ir keturios kitos apy

sakos: <1> Neužsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietaras, 
burtus ir tt........................... 16c.

“KELEIVIS”
253 Bro«dway,

So. Boston, Mass.



No. 8. Vasario 20 d, 103$ m. KELEIVIS, SO. BOSTON

KAS GIRDEIl LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

Rokiškio Davatkos
Teisme Susimušė.

Už giedojimą šventų giesmių 
bažnyčioj katalikai gavo 

po mėnesį kalėjimo.
Apie skandalą Rokiškio 

bažnyčioj jau buvo “Kelei
vy” rašyta. Pasipiktinę ku
nigo diktatūra, katalikai te
nai susibuntavojo ir vieną 
nedėldienį įtaisė bažnyčioj 
“domonstraciją:” kaip tik 
neapkenčiamas jų kunigas 
įlipo sakyklon pamokslo sa
kyt, jie pradėjo giedot šven
tas giesmes.

Įniršęs kunigas patraukė 
giedotojus teisman ir parei
kalavo, kad jie butų nubaus
ti kalėjimu.

Taigi kilo įdomi byla. 
Reikėjo išspręsti klausimas, 
ar galima bausti žmones ka
lėjimu už tai, kad jie savo 
bažnyčioj gieda šventas gie
smes? Gal kokia bedieviška 
valdžia, tokia kaip Meksi
kos ar Sovietų, ir galėtų juos 
už tai bausti; bet kaip gali 
bausti užtai tautiška val
džia, ir kaip to gali reika
lauti pats klebonas?

Taigi teismas pasikvietė 
bažnytinių “tiesų” ekspertą 
kun. Kubą. Kaip tu manai, 
sako, ar galima katalikus 
grūsti kalėjiman užtai, kad 
jie gieda šventas giesmes?

Kun. Kuba išaiškino, kad 
netik galima, bet ir reikia 
bausti, nes čia, girdi, buvo 
ne Dievo garbinimas, ale 
“šventvagystė.” Giesmė bu
vo giedama nelaiku, su pik
tu tikslu, kad neleidus kle
bonui Dievo žodį paskelbti. 
Juk tai baisi “bedievybė,”' 
“buntas prieš poną Dievą!”

smaline tešla. Tačiau blo-! ^a’ ^ĮP, tai kalėji-
giausia buvo tada, kai antrą tarė teismas. Ir visi
kartą reikėjo gesinti degan-į£iec'°t°J21 . .v° nuteista vie- 
tį stogą. Tada neliko nei vie. ; ^elangės.
no ugniagesio, kurio rankos'

Kapitalo Nelaisvėn Paimti Darbininkai.

Didelis Gaisras Sla- 
riampolės Cukraus 

Fabrike.
Sugadinta daug šiemet pa

gaminto cukraus.
Sausio 26 d. naktį Ma- 

riampolės cukraus fabrike 
kilo gaisras. Užsidegė fabri
ko cukraus sandėlis. Tai bu
vo vienas didžiausių nuos- 
tolingumo atžvilgiu gaisrų 
Lietuvoje pokariniais lai
kais. Nors nuostoliai dar ne
apskaičiuoti, tačiau spėja
ma, kad jie busią nemažesni 
kaip 2,000,000 litų.

Gaisras buvo pastebėtas 
apie 3 vai. ryto. Buvo paste
bėta, kad iš sandėlio muša 
liepsna per langus.

Skubiai buvo iškviesti ug
niagesiai. Sirenų balsas pri
žadino marijampoliečius ir 
būriai žmonių bėgo į gaisro 
vietą. Ugnies pošvaistė ap
švietė Mariampolę taip, kad 
miesto butuose buvo šviesu.

Ugniagesiams reikėjo kir
viais išmušti durys į sandė
lį. Darbas buvo sunkus: cuk
rus, virtęs skysta lava liejo
si, tekėjo.
Sandėlio ugnis iš syk sudarė 

rimto pavojaus pačiam 
fabrikui.

Tad atvykusiems ugnia
gesiams pirm to, negu gesy
ti patį indėlį, rūpėjo apgin
ti fabriką, į ką buvo nukrei
ptos visos jėgos. Fabriko ad
ministracija iškvietė iš Kau
no ugniagesius. Iš Kauno at
vyko net trys ugniagesių ko
mandos penkia s automobi
liais. Du automobiliai pake
lėje buvo ištikti nelaimės.

Degdamas cukrus virto

Georgijos valstijoj sustreikavo prieš plėšrųjį kapitalą audėjai 
Fabrikantams pareikalavus, gubernatorius tuoj prisiuntė mili
ciją ir streikuojančius darbininkus areštavo. Čia tie belaisviai 
parodyti prie stalo, kur jiems dalinama pasmirdusios žuvies 
sriuba. Gale stalo galima matyti ginkluotus milicininkus. 

NUBAUDĖ ŽMONĄ UŽ KRETINGOS ŽYDŲ IŠKA-

Kiek Seniui Meilė 
Atsiėjo.

Šiomis dienomis Kauno 
apygardos teismas sprendė 
ponios AI. P-nės baudžiama- 
ja byla. Ji buvo kaltinama

AMERIKIETIS KUN. KRASNICKIS 
• NETEKO DVARO.

Keliatas metų atgal Lietu-' Kun. Krasnickis pasamdė 
von parvažiavo iš Amerikos į advokatą Kaune ir užvedė 
kun. Krasnickis. (Rodos, tai bylą prieš valdžią. Pasirodo,

________ . „. bus tas pats jegamastis, ku- kad jis labai mėgsta bylinė-
pvivačiu skundu, kad pagro-^ris Cambridge’uje klebo- tis. Da gerai, kad jis ragų 

piliečio 0. 1,000 litų naudamas buvo apskundęs;neturi...DUSI
vekseli, šios bylos istorija “Keleivį” teisman, bet pra
ganą tragikomiška. Į kišo ir gavo per nosį.)

Ponas O., 
žiau." senis.

75 metų am-' Nors neilgai jis Amerikos 
Pas ii tarnavo lietuvių dūšias ganė, tačiau** -- I • , 1 •

UŽĖJO VANDENS 
KRIZIS.

Merkinės apylinkėj, Dzu-
kuri buvo tikra gra- parsivežė diktoką maišą pi- j kijo j, daugeliui ūkininkų 
Senis į gražią savo' mgų.

tarnaitę Įsimylėjo. Ta meilė ( Parvažiavęs Lietuvon su 
‘tęsėsi kuri laiką senio pini-‘doleriais, kun. Krasnickis 
i gaiš remiama. Senis mergi-' užsimanė tuoj dvarą nuši
lai mokėjęs tam tikrą atly- ‘ pirkti.

Pagaliau prie gra-j 1919 metais Alytaus ap
ėmė gretintis skrityje, Simno valsčiuje, 

ikitas vyras ir po kurio laiko.ėjo varžytinėms didelis ir 
pradėjo pirštis. Senis, neno- gražus dvaro .centras. Jega- 

‘ rėdamas, kad mergina ište-įmastis Krasnickas įvarė už 
kėtų ir jo nepaliktų, davęs (tą dvarą 140,000 litų ir nu- 
jai 1,000 litų vekselį, kaip pirko.

i ginimą. 
Ižio? merginos

Išeinant iš teismo salės 
tarp savęs susipešė davat
kos. Jų pavyzdžiu pasekė ir 
vyrai. Rokiškiečių susido
mėjimas šia byla buvo toks 
didelis, kad teismui teko 
kvestis net policiją, kuri 

Į tvarkė nerimaujančią minią.

ar veidas butų nekruvinas 
nuo stogo blėtų.

Oficialiais daviniais, cuk
raus degė 38,000 maišų (po 
100 klg.) ir jei visas butų su
gadintas, tai nuostolių butų 
4,484,000 litų.
' Be to, sudegė 12,000 tuš-j
čių maišų 24,000 litų vertės' SALTIS PRIDARĖ DAUG 
ir sandėlio trobesys per
200,000 litų vertės.

Bendrai, gaisro nuostoliai
yra milijoniniai.

NETEKO NAMU IR DA 
KALĖJIMO GAVO.

NUOSTOLIŲ.
Gruzdžių apylinkėj šaltis 

pridarė ūkininkams daug 
nuostolių. Bulvės ir daržo
vės kaupuose beveik visos 
sušalo.

MĖSOS KAINOS.
Kaune už riebaus buliaus 

gyvo svorio centnerį moka

Kazlų Rudos miestely,
Mariampolės apskrity, An
tanas Lencevičius vieną na
ktį padegė savo namus ir P? 15 litų, riebios 
sandėliuką. Trobesiai buvo.®ls^l brangesnės, 
apdrausti ir Lencevičius no-į 
rėjo gauti pinigu, kuomet jie. 
sudegs. Trobesiai sudegė.'
Bet Lencevičius buvo įtar
tas padegimu, patrauktas 
teisman ir šiomis dienomis 
buvo nuteistas trims metams, 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Nei namų, nei pinigų, ir 
magaryčioms da kalėjimas!
Prastas biznis. i

SUDEGĖ DIDELIS GARI
NIS MALŪNAS.

Sausio 24 d. Onušiškio vi., 
Bytautonių dvare sudegė 
Aukštuolio garinis malūnas 
su trobesiu. Gaisro nuosto
liai siekia iki 30,000 litų. ■

IŠ SOVIETŲ PLAUKIA 
MIŠKO ŽALIAVA.

Paskutiniu laiku iš Rusi
jos pareina labai didelėmis 
partijomis miško žaliava. 
Rusų medžiai apdirbami 
Klaipėdos lentpiuvėse. Klai
pėdos stotyje labai didelis 
judėjimas, į stotį pareina 
kasdien try^keturi trauki
niai rąstų.

pritruko vandens, kurio čia 
nekuomet netrukdavo.

Po sausos vasaros ir esant 
sausai šaltai žiemai, daug 
kur išdžiuvo vanduo. Iš
džiuvo ne tik balos, bet ir 
daug šulinių.

Kedainių apskrity taip pat 
šuliniai išsisėmė. Ūkininkai 
turi daug vargo begabenda
mi vandenį iš tolokų upių ir 
upelių. Bet ir upeliuose šie
met ne visur gali rasti van
dens.

atlyginimą. Mergina vekse
lį paėmus vis dėlto už kito 
ištekėjo. Tada senis pasijuto 
nuskriaustas ir apskundė, 
kad iš jo pavogus vekselį. 

Teisme moteris tvirtino,

Tuojaus įmokėjo 70,000 
litų, o likusius 70,000 litų 
prižadėjo įnešti vėliau. Bet 
įnešti nesiskubino. Vis lau
kė, manydamas, kad galės ir 
taip pasilikti.

Tuo tarpu užėjo depresi-

BARONAS ROPPAS NE
MOKA MOKESČIŲ.

Rozalimo policija aprašė 
10 Meldžiunų dvaro barono 
Roppo karvių, kurios bus 
parduodamos iš varžytinių 
už nesumokėjimą žemės mo
kesčių sumoje 1,800 litų.

Baronas Roppas yra vo
kietys ir dabar buvo teisia
mas Kaune kartu su kitais 
vokiečiais tautininkais. Mi
nimas čia jo dvaras randasi 
netoli Rozalimo, Panevėžio 
apskrity.

LlBOLŠEVIKŲ 
TERATURA.

Šiomis dienomis policija
_________ , žmona iSd^s” P?daLė
baliavojus, turėjus draugų, (femo Perskio bute.ir radoko- 
o vyro neapkentus. Vieną munistmes literatūros. Šilia 
vakarą vyrui sugrįžus namo, rabmo yra žydų maldos na- 
Mackevičienė vyrą pasitiko mai» kuriuose padarius kia- 
ir rūgšties skystimu pylė į H taip pat rasta komunisti- 
akis. Vyras visiškai neteko ve'iava 11
regėjimo

ŽIAURUMĄ.
i

Vilijampolėj gyveno pil. 
Mackevičius, kuris nesutiko 
su žmona;

LOJ

kitkas.

be benis Tat" laisva raHa l?-/avai " atpig0‘
davęs P vanaįO dvaro užlaikymas kaštuo-

Apygardos. teis™&S0 
iste.smo. Taigi, seniui kai- P*; Visus darbininkus 
navo daug pinigo. I reikia j, Kras.

.niekas pradėjo lįsti su savo
Panevėžy*. Ginčai dėl pa- dvaru į skylę. Kai šitaip, tai

Mackevičienė su savo mo-' nelegališicus daiktus šaulio galo buvo kilę aven- jau ūkusių 70 000 litų jis ne-
tina buvo patrauktos kalti- i ’*>teev’ku‘W "TrT "Ori ir mokžL

.r - v , rabino sūnūs. policiia ir ginčus nutraukė. • * - i -namosiomis uz sunkų kūno ______________ J
sužalojimą; uošvė Paulavi
čienė buvo kaltinama padė
jus Mackevičienei vyrą už-' 
pulti. Už tokį darbą Kauno 
apygardos teismas šią bylą 
sprendė ir Mackevičienę nu
baudė 6 metus sunkiųjų dar
bų kalėjimo, be to, invalidui 
vyrui priteisė po 100 litų į 
mėnesį civilinio jieškinio.•
Uošvė liko išteisinta.

KLAIPĖDOS KRAŠTE
DIRBO 50 LITŲ BANK

NOTUS. į

Pasienio policija jieškojo 
kontrabandos pas J. Krame- 
lį, Pagėgių apskr., Mediškių 
kaimo gyventoją. Bet vie
toje kontrabandos policija 
rado 50 litų banknotams ga
minti klišę. Be klišės rasta ir, 
chemikalų vartojamų pini-; 
gams dirbti.

karvės!

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.

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 įr 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
Drūtais audeklo apdarais ..................... $1.25

KELEIVIS
253 Broadvray, So. Boston, Mass.

M KELEIVIO”

Kalendorius
1935 METAMS.

PILNAS VISOKIŲ INFORMACIJŲ, STATIS
TINIŲ ŽINIŲ IR PAMOKINIMŲ. BE TO, ŠIŲ 
METŲ KALENDORIUJE YRA IR MAGIJOS 
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 būna 12 valanda vi
dudienio?

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

koniškais.
4. Kada prasidėdavo Nauji Metai senovėje?
5. Tarptautinis kalendorius.
6. Mahometonų kalendorius.
7. Japonų kalendorius.
8. Franeuzų revoliucinės eros kalendorius.
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 sovehozai, ir 

kaip jie tvarkomi.
21. Kaip Mussolini 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 magikai apgauna žmonių akis.

Kalendorius yra didokos knygelės formato, 96 
poalapiai, ant gražios popieros ir labai gražiai at
spausdintas. Jo kaina “Keleivio” skaitytojams— 
25 centai. Kas “Keleivio” neskaito, tam 50 centų.

Pinigus galima siųsti pašto ženkleliais arba kar
tu au prenumerata. Iš Kanados prašome pašto 
ženklelių nesiųsti, nes Jungtinėse Valstijose jų ne
galima vartoti.

Adresuokite taip:

KELEIVIS
283 W. Broadvray, South Boston, Mass.

Žemės ūkio ministerija 
tuomet dvarą iš jo atėmė ir 
pardavė iš varžytinių. Va 
sario hiėnesy kun. Krasnic
kis jau turi iš dvaro išsimu- 
vyt.

Bet apleisdamas dvarą ji
sai pareikalavo, kad valdžia 
jam atlygintų už padarytus 
tame dvare pagerinimus. Jis 
sakosi sudėjęs daug tūks
tančių, kuriuos buvo susirin
kęs iš lietuvių katalikų Ame

ii riko je.
• • Valdžia atsakė, kad ji jo

kio atlyginimo negalinti jam 
mokėti, nes tuomet jis turė
tų užmokėti užtai, ką per ke
lis metus tuo dvaru naudojo
si.

UŽ 20 CENTŲ APRAŠĖ 
ARKLį.

Panevėžio valse., Uliūnų 
kaime, už nesumokėtus 20 
centų už griovio valymo dar
bus pil. M. K. buvo aprašy
tas arklys. Dabar vargšui iš 
20 centų pasidarė 1 litas ir 
20 centų, nes prisidėjo apra
šymo išlaidų da 1 litas.

100 ŽYDŲ IŠVAŽIAVO į 
PALESTINĄ.

Šiomis dienomis iš Kauno 
geležinkelio stoties Palesti
non išvažiavo apie 100 žy
dų, daugiausia darbininkų.

1

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

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

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

Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių 
apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuo
sius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pa
stangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNA
LAS KULTŪRA.
KULTŪRA yra populiarus Mokslo, Visuomenės ir 
Literatūros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruo
tas, išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai.

AMERIKIETIS, norįs pažinti naująją lietuvių li
teratūrą, neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, 
kaip KULTŪRA.

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

KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos gyveni
mą, todėl tikrai 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
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Vietinės Žinios
Žuvęs Amerikos Laivyno Dirižablis “Macon”

SUJUDO SOUTH BOSTO
NO NAMŲ SAVININKAI._____ *
Organizuojama didelis pro

testas prieš “Housing 
Projektu.”

paprasčiau bus parašyta, į 
tuo geriau. Galima pasakyti! 
kad ir taip: “Dear Presi- 
dent:—Please stop the Fe- 
deral Housing Administra- 
tion’s projėct in South Bos
ton. We are afraid it will 
kili the value of our humblver

Ar-
Dear Sena-

Pereita penktadieni South 
Bostono lietuvių salėj Įvyko. 
didelis protesto mitingas j homes in this district. 
prieš politikierių planuoja-pa stipriau: “Dear 
mą statybos projektą South itor:—We protest most em- 
Bostone. Mat, grafto išalkę phatically agamst the fede- 
politikieriai yra sugalvoję; ral housing plan in South 
užpirkti valdžios pinigais Boston. It will ruin the value 
dalį South Bostono, nu- !<>f our homes entirely.” 
griauti esamus tenai namus,’ Panašiai galima rašyt ir 
o jų vieton pristatvti naujų, kongresmanui, tik patartina 
Buvo jau paskelbta, kad $5,- Jam prašymą pradėti su 
000,000 tam tikslui iš Wash- “Honorable Mr. McCor- 
ingtono jau gauta. mack—”

Suprantama, kad vykdant Atviruką gali parašyti 
šitokį projektą, politikie- kiekvienas vaikas ar mer- 
riams bus geros progos pasi- &aitė, baigus pradinę moky- 
pinigauti. Bet tai ne viskas, klą.
Yra kalbama, kad valdžios' Protestus reikia rašyti 
pinigais pastatyti namai bus greitai. Tegul visi parašo šią 
paliuosuoti nuo taksų. Tai savaitę.
reikštų, kad taksas už juos Kovo 12 d. Federaliniame 
turės sumokėti privatiniai Teisme, Bostone, bus tuo- 
namų savininkai, nes tame klausimu “hearing.’ Namų 
kvartale reikės juk apšviesti i savininkų draugija ruošiasi 
gatves, užlaikyti mokyklas, Pasamdyti keliatą geių ad-

Čia parodytas Amerikos karo laivyno dirižablis “Macon,” kuris grįždamas iš lai
vyno manievrų 12 vasario naktį subliūško ir nukrito jūron už 110 mylių nuo San 
Francisco miesto. Iš 83 jo žmonių 2 nuskendo, o kitus išgelbėjo karo laivai. Baliunas 
tuoj pasinėrė ir nuėjo jrrių dugnan. Jis kaštavo $4,000,000.

Kažin kodėl, bet Amerikai su dirižabliais "Baisiai nesiseka. Nelabai senai žuvo su 
14 žmonių “Shenandoah,” kaštavęs S2.200.000. Prieš tai da žuvo nupirktas iš italų 
dirižablis “Roma” su 34 kareiviais: paskui žlugo cepelinas “ZR-2” su 42 kareiviais 
ir vienas baliunas sudegė su 10 žmonių virš Chicagos. O da prieš tai buvo sprogęs 
dirižablis “Akron,” kurio pastatymas kaštavo $5,358,000. Bendrai imant, Amerika 
išleido ant tų baliunų jau $37,458,000 ir visi jie nuėjo velniop. Todėl dabar Roo
seveltas pasakė: daugiau baliunams nei cento!

samdyti policiją, ugnage- 
sius, ir pinigai turės būt ima
mi iš miesto iždo, kuris susi
deda iš taksų. Taigi, jei tie
sa, kad projektuojami nauji 
namai taksų nemokės, tai 
privatiniems namų savinin
kams butu didelė skriauda.*

Toliau, nemokėdami tak
sų, nauji namai galės būt 
nuomuojami daug pigiau ir

vokatų, kurie tenai jai. gyvu 
žodžiu ir gerais argumen
tais kovos prieš tą statybos 
projektą.

Southbostoniečiai paminėjo 
Lietuvos nepriklausomybės 

sukaktuves.
Pereitą nedėldienį South 

Bostone lietuvių salėj buvo
apvaikščiojama Lietuvos ne 

tuo budu darys didelę kon- priklausomybės sukaktuvės.
kurenciją kitiems.

Pagaliau, politikieriai pa
sirinko savo projektui ge
riausią South Bostono dali, 
pajūry, prie parko, kur na
mai nėra blogi. Tuo tarpu 
antras South Bostono galas, 
apie geležinkelį, visai su
griuvęs ir būtinai reikalin
gas atstatymo, paliekamas ir 
toliau stovėti laužu. -

Taigi prieš šitokius suk
tus politikierių planus žmo
nės ir sujudo protestuoti. 
Lietuvių salė prisikimšo 
žmonių kupinai. Buvo ne
maža ir angliškai kalbančios 
publikos. Kalbėtojų buvo a- 
pie pusę tuzino. Daugiausia 
buvo kalbama angliškai. 
Lietuviškai prakalbą pasa
kė “Keleivio” redaktorius 
Michelsonas.

Ant rytojaus amerikoniš
ki laikraščiai plačiai šį mi
tingą aprašė. “Boston Ame
rican” įdėjo straipsnį dide
liu antgalviu, kad prieš val
džios namų statybą South 
Bostone prasideda tikras 
karas. Teisingai mitingo 
ūpą nušvietė taipgi “Boston 
Post” ir kiti dienraščiai.

Kalbėtojai ragino namų 
savininkus rašyti savo kong 
resmanams ir pačiam prezi
dentui Washingtone atviru
kus ir reikalauti, kad tas sta 
tybos planas South Bostone 
butų sustabdytas.

Galima taip pat rašyti ir 
senatoriui Walshui. Kas ne
žino kaip adresuoti, čia pa
duosime pavyzdį:

Prezidentui:
President of the United
States,

White House, 
Washington, D. C.

Senatoriui:
Senator David I. Walsh, 

U. S. Senate,
Washington, D. C.

Kongresmanui:
Hon. John W. McCormack,

Žmonių buvo pilna salė, kiek 
tik galėjo tilpti. Kalbėjo 
adv. Z. Šalnienė, min. Kubi
lius ir adv. Bagočius.

Aleksandras Kaminskis mi
rė elekros kėdėj.

Šio antradienio naktį, vos 
9 minutės po 12-tos, Charles- 
towno kalėjime buvo nužu
dytas elektros kėdėj Alek
sandras Kaminskis, 24 metų 
amžiaus banditas ir žmog
žudys. Jis buvo kilęs iš len
kų šeimynos Hartforde. Už 
banditizmą buvo kelis kar
tus areštuotas ir baustas ka
lėjimu. Sykį bėgdamas iš 
Springfieldo kalėjimo jisai 
nužudė sargą. Užtai ir buvo 
nuteistas mirti.

Kaminskis buvo Romos 
katalikas ir labai dievuotas 
fanatikas. Kalėjime jis visą 
laiką meldėsi ir vis rūpinosi 
apie savo dūšią. Mirti jis sa
kėsi nebijąs, tik bijąs, kas 
bus su jo dūšia. Jo giminės 
irgi labai karšti katalikai, 
nes labai tamsus žmonės. 
Kalėjiman jie nuolatos jam 
siuntinėjo visokias maldeles 
ir šventųjų abrozėlius. Ir 
elektros kėdėn Kaminskis 
atėjo Romos katalikų kuni
go lydimas.

PRASIDĖJO NORWOODO 
LIETUVIŲ BYLA.

Komunistai užsigina savo
“vieros” ir sakosi tikį į 

Dievą.
šį panedėlį Dedhamo tei

sme prasidėjo Norwoodo 
lietuvių byla, kurią komuni
stai užvedė prieš Lietuvių 
Namo bendrovę. Jie kabina
si prie tos bendrovės dėl to, 
kad jos nariai išmetė juos iš 
valdybos. Tai yra paprastas 
kerštas iš komunistų pusės.

Bet ne tas svarbu, kad ko
munistai kerštauja. Svarbu 
tas, kad atėję į teismą jie vi
sai užsigynė savo “vieros.” 
Net pats Galgauskas, Nau
josios Anglijos lietuvių ko
munistų organizatorius, pri
siekęs sakyti teisybę, pasa- 

i kė, kad jis nesąs joks komu
nistas. Kai jis buvo paklaus
tas, “ar tiki i Dievą,” atsa
kė: “Yes!” ”

Komun i s t ė Zarubienė 
taipgi užsigynė savo vieros 
ir pasisakė esanti gera kata- 
ikė.

Pašė 1 ę s “revoliucingu
mas” !

Byla tęsis dar kelias die
nas. Jeigu ji greitai nepasi-

Suėmė nedorybės lizdą.
Pereito nedėldienio naktį 

South Bostono policija už
klupo ištvirkimo namus po 
No. 93 Bolton st. Suėmė 35 
jaunus vyrus su merginomis 
sukrovė visus į vežimus ir iš
vežė į šaltąją.

Roxbury buvo plėšikų už 
pultas, sumuštas ir apiplėš
tas tūlas Comelius Lyons, 70 
metų senukas. Iš jo atėmė 
$751. Banditai perskėlė jam 
galvą. Užpuolimas įvyko 
ant gatvės.

Zakrzewskis norėjo ištruk
ti iš teismo.

Iš didžiojo Bostono teis-

Sako, Bridgewatery sargai 
užmušė 6 kalinius.

Legislaturoj kilo triukš
mo šį panedėlį buvo vedami mas dėl įvykių valstijos far- 
kalėjiman i krūvą surakinti moj Bridgewatery. Senato
rių banditai, lenkas Tadas rius Langone pareiškė, kad 
Zakrzevvskis ir William Ba- sargai tenai užmušė 6 kali 
ker. Išeinant per duris jiedu nius prie darbo.
ištruko iš sargų ir leidosi ----------------
bėgti. Sargai išsitraukė re- Iš Bostono policijos de- 
volverius, tačiau bijojo šau- partamento buvo pavogta 
dyt, nes aplinkui buvo daug kriminalistų surašai, foto- 
žmonių. Bėgdami banditai grafijos ir pirštų nuospau- 
atsimušė į vieną merginą ir dos. Dabar, sakoma, vėl at- 
čia sargai juos sučiupo. ! sirado

Lynno majoras nuėjo nu
siskusti barzdą ir apalpo.

Kambariai Ant Rando*.
5 kambariai su visais įtaisymais. 

, j — šviesus ir atskirais įėjimais. Randa Daktaras pripažino, kad jis .pigi. Matyt gairina bile laiku.
“persidirbęs” ir patarė pa
silsėti.

ONOS KUBILIENĖS KON 
CERTAS IR VEIKALAS 

“KAJETONAS”
Va«ario-Feb. 24, 1935 m.

Tautiškame Name ant Main 
st., Montello, Mass. Prasidės 
7:30 vakare. Ona Kubilienė 
yra geriausia mezzo-sopra
no dainininkė lietuvių tarpe. 
Ji sužavės montelliečius su 
savo galingu lyrišku balsu. 
V. Minkienė, gabi pianistė 

)aigs, tai visas Bimbos vais- į skambins keliatą selekcijų, 
tas galės prisirašyti prie? A.Buinis, Jr. jaunas ir gabus 
kun. Kneižio parapijos. smuikininkas, grieš ant

Norwood iškis.

Worc esterio-Bostono busas 
susikūlė su troku.

Šį panedėlį ant Bostono- 
Worcesterio automobilių ke
lio susikūlė busas su troku. 
Busas važiavo į Bostoną. 
Ties Naticku jis mėgino pra
lenkti didelį troką. Lenkda
mas paslydo ant ledo ir įvy
ko katastrofa. Ant buso bu
vo sužeista 12 žmonių.

Cambridge socialistų links
mas subatvakaris.

Vasario 23 d., subatoje, 
Nat. Bottling Co. rūmuose, 
86 Windsor st., Cambridge, 
lietuviai socialistai rengia 
pasilinksminimo vakarą. Sa
koma, kad įžanga bus pigi. 
Prie to dar, kuris bus laimin
gas, laimės dovanų.

Busiu.

Gėrimų dirbtuvėj, Rox 
„ . .būryje, pereitą sąvaitę spro-
House oi Representatives, gO 5 galionų blėšinė alkoho- 

Washington, D. C. į yo jr skaudžiai apdegino
Antroj atvii ūko pusėj rei- darbininką Bronsoną.

kia parašyti savo prašymą.' ----------------
Nereikia bijotis, kad nepa-* West Ende, ant Auburn 
taikysit. Amerika — ne caro streeto, automobilius užmu- 
Rusija ir ne Lietuva. Titulų šė Catheriną Mahoney, 47 
ir formų čia nereikia. Kuo metų moterį, ir pabėgo.

Nuslydo nuo lango ir paky-; 
So ant diržo.

Ant Federal streeto perei
tą sąvaitę žmonės matė šiur
pulingą reginį. Darbininkas 
vardu LaFleur, kuris plovė 
šešto aukšto langus, staiga 
paslydo ir pakybo virš šaly- 
gatvio ant diržo, kuriuo bu
vo prisirišęs prie lango. Po
rcija įtraukė jį per langą at

gal, .bet jis buvo tiek nusi-

GYDYTOJŲ ADRESAI

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repšius
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir S-S 

Nedėliomis ir Šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryta.

278 HARVARD STREET 
kamp. lnmaa st. arti Central akv. 

CAMBRIDGE, MASS.

ttšnkad “ reikžj° vežti DR. G. L. KILLORY

METINĖ VAKARIENĖ-
i

Ueigia Lietuvių Moterų Ap
švietos Pašelpinė Draugija, ne
dėlioję, Kovo 3, 1935. Pradžia 7 
vakare, Lietuvių Svetainėje, 
kampas E ir Silver streets. So. 
Bostone. Bus gardžių valgymų ir 
gėrimų, gros puiki muzika, bus 
galima pasišokt. Tikietas 50c. 
Kviečia visus atsilankyti.

Vakaro rengimo komisija.

5 puikus kambariai ir 
maudynė.

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

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

60 Seollay Sųuare, Roo* 22 
BOSTON Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J 
Specialistas Kraujo, lakatų ir 

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

Tel. So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po 

tik

(8>
BUNEVIČIA,

77 Huron Avė., CAMBRIDGE.

j P. Ketvirtis ir Sūnūs »
Parduodame Laikrodžius, Radio Se
tus ir Oil Burnerios, Geriausios Rū
šies. Taisome ir mainome Laikro
džius. žiedus, Radios ir Oil Burnerius. 
Duodam ant išmokėjimo. Pristatom 
50 mylių nuo Bostono. Tel. S. B. 4618 
326 BROADWAY, SO. BOSTONE.

NAUJAS LIETUVIŲ

TAVERNAS
So. Bostone, 249 Broadway, i 
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 susipa
žinti, užtikrinam patenki
nantį patarnavimą. 
Savininkai: LUKAS ir

GRUBINSKAS.

BAY VIEW

Sersdomis ild 12 
Ofisas “Keleivio”

2S1 BROADVVAY, tarp C Ir D 
SO. BOSTON. MASS.

TeL Uaiveraity

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETU V ft DENTIST* 
VALANDOS: M Ir 7*

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVfiRO) 

CAMBRIDGE. MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

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

BOSTON, MASS.
TeL Comraonwealth 4570.

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.

MOTOR SERVICE j
I 
i

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS
Telephone 

So. Boston 
1058

smuiko.
Veikalas visus prijuokins 

iki ašarų.
Vaidina šie asmenys:
Senmergės rolę—V. Min

kienė ;
Tėvo rolę — A. Juga;
Kajetono rolę — J. šiu- 

rila;
Tarnaitės rolę — G. Mi

liauskaitė.
Visi geri juokdariai ir pri-į 

tyrę lošėjai.

Yanusso M ar kete
Galima gauti visokių kietų gėrimų: 

Arielkos. Vyno. Alaus ir tt. Taipgi 
galima gaut visokių saldžių ir karčių 
labai žema kaina.

YANUSSO MARKETE gausite vi
sokių mėsų, geriausios rūšies ir pi
giai. Ordelius pristatome į ramus dy-1 Į 
kai Vestuvėms, Krikštynoms. Ban-' I 
kietams. Prašome ateit persitikrinti.
WILLIAN YANUSS, Savin.

135 SIXTH ST., Kamp. 6th ir D st.. 
SO. BOSTON. . Tel. 3645.

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

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

Klimas Česnulevičius
13 Whitney SL, Woreester. Mass.

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA.

Modelis 1934 metų 
Kainos nuo $615 iki $1045

F. O. B. Factory

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir 
Joe Kapočiunas — savininkai.

į Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET

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

Išegzaminuojn akis, priskiriu ] 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky-1 
se sugrąžinu šviesą tinkamu | 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Boston,:

DR. MARGĖMS
Gydytojas ir Chirurgas

I*
!Ji»

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADVVAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

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 paštų. Atminkite 
musų adresą.

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

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

Valandos: lt—2; 
Sekmadieniais: ĮS—12.

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Joseph Vi. Casper
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
494 BROADVVAY SO. BOSTON 

TeL S. B. 1437J 
Bes. 158 West 7th Street 
So. Boston T et 1437-M

Šokiai su Vakariene
Įvyks George Wąshington 

Dienoj, pėtnyčioj, Vasario- 
February 22 d., 1935, 7:30 j 
vakare, Lietuvių M. Žiny- 
čios svetainėje, South Bosto
ne. Radio orkestrą grieš šo
kius iki vėlumai. Įžanga y- 
patai 25c. Kviečia visus at
eiti, L. M. Ž. Komitetas.

Plaukus kerpa už 5 centus.
Fall River mieste tarp 

barberių prasidėjo tokia ko-i 
va, kad plaukai kerpami jau! 
už 5. centus.

Charlestowne aną vakarą 
kažin kas šovė į elevated 
traukinį. Kulipka išmušė 
langą ir išėjo per kitą pusę.

APIE

“ BLUE COAL”
Ir norint gerų patarimų apie taupymą šilumos, 

Patelefonuokit mums.

Mes atsiųsime savo ekspertą, kuris dykai 
Jums patars kaip gauti daugiau šilumos 
ir sutaupyt pinigus.

BATCHELDER WHITTEHORE
834 MASSACHUSETTS AVĖ., ROXBURY.

TELEFONAS: HIGHLAND 1920.

So. Bostone: 463 Broadway. Tel. So. Boston 1830. 
Dorchester: 346 Talbot Avė. Geneva 1350.
Brighton: 314 Washington St. Tel. Algonųuin 3108. 
Cambridge: 4. Brattle St. Tel. Kirkland 6820.
Norwoode: 269 Lenox St. Tel. Norwood 0764.

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevičia
GRABOR1US-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

Pagrabus paruošia pagal reikala
vimą. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nubudimo valan
doj, duosime geriausią patarnavi-
m*‘ 258 W. Bnmdway

SO. BOSTON, MASS.
Broektono ofisas:

16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS
TeL Broektoa 411S

PARKWAY AUTO S

SERVICE
and FILLING STATION
Taipgi Geriausia Taisyme Vieta. 

Jeigu norite, kad Jusi
bilius ilgai laikytų, duokit 
syt mums. Darbas geras, 
prieinama . Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite g* 
liną pas mus.

VlKTOR VAITAITIS 
415 OM Colony Ave^
SO BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston 3777.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
L1ETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso valandos: 2—4 p. p.: 7—8:30 vak. TeL S. B. 2712. 
Jeigu neatsilieps, šaukit: Algonųuin 9753.

534 F.AST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

oja X-Ray 
ak. šlapu-




