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Sovietai Pasirašę Sumušti 
Kiekvieną Savo Priešą

NEBIJO NEI VOKIEČIŲ* 
NEI JAPONŲ.

Turi 4,300 karo orlaivių ir 
tūkstančius lakūnų bei

parašiutininkų.

Pereitą subatą raudonoji 
Sovietų armija šventė savo 
17 metų sukaktuves. Ta pro
ga po visą šalį buvo laikomi 
mitingai, ruošiamos demons
tracijos ir prakalbos pylėsi 
kaip lietus iš prakiurusio de
besio.

Didžiausios iškilmės, ži
noma, buvo Maskvoje. Čia 
kalbėjo vyriausi Sovietų va
dai. Visi jie gyrė raudonąją 
armiją ir grasino pasaulio 
imperialistams, kad nedrįstų 
kėsintis į proletariato tėvy
nę, nes raudonoji armija 
esanti pasiruošus “sutrinti 
kiekvieną savo priešą.” Taip 
pasakė Klemensas Vorošilo- 
vas, karo komisaras.

Sovietų spauda taipgi 
prašneko labai karingu to
nu. Radekas “Izviestijose” 
sako: “Pasaulis žino, kad 
Scvietų Sąjunga jau kelia
tas metų atgal siūlė Japoni
jai pasirašyti saugumo sutar
ti. Ir pasaulis žino, koks bu
vo Japonijos atsakymas. 
Kadangi fašistinių imperia
listų tikslai mums buvo la
bai aiškus, tai visos musų 
liaudies masės karštai prita
rė Raudonosios Armijos sti
prinimo ir didinimo progra
mai.

“Mes juk negalime sėdėti 
rankas susinėrę, kuomet mes 
matome, kaip imperialistai 
ruošiasi mus pulti. Imperia
listinės klikos, kurios siaučia 
Į vakarus nuo mus ir į rytus, 
atvirai skelbia savo karo 
planus prieš mus.”

Tos “imperialistinės kli
kos Į vakarus ir rytus,” tai 
vokiečiai ir japonai. Vokie
tijos fašistai su Japonijos 
imperialistais tikrai esą su
sitarę užpulti Rusiją. Bet 
Sovietų proletariatas nebi
jąs nei japonų, nei vokiečių. 
Jis sumindžiosiąs visus savo 
priešus.

Kad parodžius, kaip So
vietų karo mašina galinga, 
buvo paskelbtos ir kai ku
rios skaitlinės Sovietų laik
raščiuose. Pastovi raudono
ji armija dabar turinti arti 
1,000,000 kareivių. Už jos 
pečių stovį 13,000,000 vyrų, 
kurie esą organizuoti po vi
są šalį ir išmokinti gint savo 
kraštą iš oro ir cheminėmis 
priemonėmis, suprask, viso
kiais nuodais ir dujomis. Be 
to, esą 3,000,000 savanorių 
automobilistų, 720,000 išla
vintų civilinių šaulių, arti 
pusės miliono išlavintų pa
rašiutininkų šokikų ir keli 
dėsėtkai gerai išmokintų 
sklandytojų.

Kiek Sovietai turi karo or
laivių, jų spaudoj nebuvo 
pasakyta, bet užtai šitą pa
slaptį paskelbė Berlyno 
“Boersen Zeitung,” kuri sto
vi arti vokiečių armijos ir 
uoliai seka Rusijos ginklavi
mąsi. Šito laikraščio žinio
mis, rusai dabar turį 4,200 
karo orlaivių, iš kurių 3,200 
esą vėliausios konstrukcijos.

Patriotai Apvogė 
Jugoslaviją.

Išpardavė valstybės miškus 
ir pasiglemžė $17,000,000.

Šiomis dienomis Jugosla- 
! vijoj išėjo aikštėn baisus 
skandalas. Pasirodo, kad už
muštojo karaliaus-diktato- 
riaus Aleksandro sėbrai iš
pardavė valstybės miškus 
Bosnijoj, o pinigus pavogė. 
Vagystė siekianti $17,000,- 
000. Mykolą Nikič, buvusis 
karo ministeris ir didelis už
muštojo diktatoriaus kama- 
rotas, esąs daugiausia tuo 
skandalu susimurzinęs ir 

1 pereitą sąvaitę buvo jau 
areštuotas. Iš viso esą susek
ta jau 107 vagys. Vogė be
veik visi ministeriai ir kiti 
aukšti valdininkai.

Valdžia Paskelbė 
Bedarbių Statistiką
Gruodžio pabaigoje buvę 

10,830,000 bedarbių.

Šiomis dienomis Wash- 
ingtono valdžia paskelbė su
rinktas savo žinias apie be
darbių skaičių. Tos žinios 
sako, kad gruodžio pabaigo
je Jungtinėse Valstijose bu
vę 10,830,000 bedarbių. Tai 
yra pirmutinė oficialė be
darbių statistika prie Roose
velto valdžios. Iki šiol val
džia Ameriko j e niekuo
met nesirūpino sužinoti kiek 
yra bedarbių. Reikia tačiau 
pastebėti, kad valdžios pa
duotas skaičius nesutinka su 
Amerikos Darbo Federaci
jos apskaičiavimu. Pastaro
ji sako, kad gruodžio pabai
goje bedarbių buvo 11,329,- 
000.

ŠVEICARIJA BALSUOJA 
SVARBIU KLAUSIMU.
Pereitą nedėldienį Švei

carijos žmonės visuotinu 
balsavimu rišo svarbų savo 
šalies klausimą, būtent: Ar 
ginti savo savo kraštą, jeigu 
išlaukinis priešas pradėtų 
laužtis, ar ne?

Toks klausimas kilo dėl 
to, kad Francuzija ir Belgi
ja visu Vokietijos pasieniu 
pastatė nepereinamą eilę 
tvirtovių, todėl Vokietijos 
generalis štabas esąs nuta
ręs, kad kilus sekančiam ka
rui, vokiečių armija galės 
Įsilaužti Francuzijon tiktai 
per Šveicariją.

Kaip šveicarai šį klausi
mą išspręs, da neturime ži
nių.

HAUPTMANNAS GAUNA 
DAUG LAIŠKŲ.

Brunui Hauptmannui, ku
ris yra nuteistas miriop dėl 
Lindbergho vaiko nužudy
mo, kalėjiman ateina šim
tai laiškų iš visų Amerikos 
pakraščių. Vieni jų reiškia 
jam užuojautos, kiti grąsina. 
Po vienu laišku pasirašo 
“Tikrieji žmogžudžiai.” Bet 
tų laiškų jis nemato. Visus 
juos pasiima kalėjimo cen- 

, zorius. Hauptmannui ati
duodami tiktai jo žmonos ir 
! giminių rašyti laiškai.

Pittsburghe Nelai
mingai Žuvo Kaz

lauskienė.
Šį panedėlį adv. Bago

čius gavo iš Pittsburgho ži
nią, kad tenai nelaimingai 
žuvo Ona Kazlauskienė, ge
rai tenai žinomo veikėjo Jo
no Kazlausko žmona. Ji 
ėjusi su peiliu sklepan, ant 
laiptų jos koja užkliuvusi ir 
ji krisdama taip susižeidusi, 
kad nuvežta ligoninėn neuž
ilgo mirusi. Laidotuvės bus 
šį ketvergą.

Velionė buvo kilusi nuo 
Kupiškio ir da nesena mote
ris, tik 53 metų. Buvo pavyz
dinga moteris ir gražiai iš
auklėjo šeimyną. Duktė Bi
tutė yra ištekėjusi už adv. 
Bagočiaus Bostone, o nunus 
Jonas turi platų real estate ir 
apdraudos biznį Pittsbur
ghe.

Senas Jonas Kazlauskas 
dabar iš visuomenės gyveni
mo jau pasitraukęs, bet se
niau jis daug veikdavo lietu
vių socialistų bei laisvama
nių rateliuose ir apie jį suko
si visas pažangiųjų lietuvių 
judėjimas Pittsburghe.

Šitoj liūdnoj valandoj 
“Keleivis” reiškia gilios u- 
žuojautos visai Kazlauskų
seimai.

Nelaimė Detroito 
Lietuvių Bažnyčioj.

Nukritusios lubos sužeidė 
8 moteris.

Iš Detroito “Keleiviui” 
praneša, kad pereitą nedėl
dienį lietuvių šv. Jurgio baž
nyčioje nukrito lubų tinkas, 
sužeisdamas 8 moteris. Ma- 
:ė Sakalienė buvo sužeista 
sunkiausia. Jai esą įlaužti 
šonkauliai.

Parapijos komiteto narys 
A. Lukoševičius sako, kad 
jis stovėjęs prie durų, kaip 
pasigirdo lubų braškėjimas. 
Apie 40 žmonių spėjo pa
bėgti.

Pradėjus luboms kristi 
žemėn, bažnyčioj pasidarė 
apkurtinantis trenksmas. 
Vieni manė, kad perkūnas 
bažnyčią muša, o kitiems ro
dėsi, kad Detroite žemė pra
dėjo drebėt. Sumišimas tarp 
maldininkų buvo neapsako
mas. Vieni jų bėgo laukan, o 
kiti gulė lomkose ant žemės. 
Viena davatka, puldama 
kryžium ant žemės, pradėjo 
šaukti, kad jau “sudna die
na” atėjo. *

Bažnyčia da beveik nauja, 
statyta vos tik 1918 metais, 
kaštavo $85,000 ir d a nevi
sai užbaigta, bokšto nėra, 
nes tos sumos da neužteko, 
taigi katalikai negali supra
sti, ko ji pradėjo griūti.

Nelaimė atsitiko iš pat ry
to, per mišias.

SPROGIMAS ČEVERYKŲ 
DIRBTUVĖJ.

Auburn, Me. — Venus 
: Shoe Manufacturing kom- 
’ panijos dirbtuvėj pereitą są- 
ivaitę įvyko sprogimas, kuris 
•2 darbininku užmušė ir 9 su
žeidė.

Šanchajaus žiniomis, pe
reitą sąvaitę Kinijos pakraš
ty nuskendo garlaivis “Fu 
Lung,” su kuriuo nuėjo jūrių 
dugnan 250 žmoninų.

Viesulai Sunaikino 
Amerikoj 60000,000 

Akrų Žemės.
Derlingas dirvos sluogsnis 

išėjo dulkių debesiais 
į padanges.

Vidaus Reikalų Departa
mentas praneša iš Washing 
tono, kad jo surinktos žinios 
parodo, jog viesulai sausose 
valstijose sunaikino 60,000,- 
000 akrų žemės, paversdami 
ja visai netinkama žemės 
ukiui. Apie 5,000,000 akru 
esą sunaikinta jau amžinai, 
nes visas dirvožemis buvc 
viesulų nuplėštas ir išneštas 
dulkių debesiais į padanges. 
Liko tiktai plika uoliena ar
ba netinkamas žvyras. Kiti 
gi plotai buvo užberti storais 
smilčių sluogsniais ir taip 
pat žemės ukiui pasidarė jau 
nenaudingi.

Tokie viesulai Viduri
niuose Vakaruose siaučia ir 
dabar. Ir tas dirvožemio 
išpustymo pavojus nebus te
nai prašalintas patol, pakol 
laukai nebus apsaugoti miš
kais, sako Vidaus Reikalų 
Departamentas. Seniau žmo
nės žiurėjo į tokius reiški
nius ir manė, kad prieš Die
vo galybę nieko nepadarysi. 
Bet išsilavinus žmogus gali 
tokią galybę pažaboti ir au
dras sukontroliuoti, tik rei
kia norėti.

AUTOMOBILIŲ FABRI
KUOSE STREIKO NE

BUSIĄ.

Dėl naujų valdžios pa
tvarkymų automobilių pra
monėj, darbininkai pradėjo 
labai protestuoti. Spaudoje 
buvo pasirodę jau spėlioji
mų, kad gali kilti net ir strei
kas. Bet Amerikos Darbo 
Federacijos bosas Green 
pareiškė, kad streiko nebu
sią. Federacija “kovosianti” 
už darbininkų teises ramiu 
budu.

DEL MEILĖS DVI MERGI
NOS IŠŠOKO IŠ OR

LAIVIO.
Pereitą sąvaitę Anglijoj 

iššoko iš orlaivio ir užsimu
šė dvi Amerikos konsulo 
Coerto du Boiso dukterys, 

i Jane ir Elizabeth. Sakoma, 
įjos papildė savžudybę dėl 
te, kad jų mylimi vaikinai, 
du anglų lakūnai, nesenai 
žuvo orlaivio katastrofoj. 
Todėl ir jos pasirinkusios 
tokią pat mirtį.

NUŠOVĖ MOTERĮ, KURI
PAVILIOJO JOS VYRĄ.
Somerset, Ky. — Pereitą 

j nedėldienį vietos teatrėly 
: viena moteris išsiėmė revol- 
j'verį ir nušovė kitą moterį. 
Nušautoji buvo paviliojus 
nuo šovikės vyrą.

DA VIENA TRAUKINIO 
KATASTROFA RUSIJOJ.

Pereitą sąvaitę Sovietuose 
sudužo da vienas traukinys 
su žmonėmis. Nektimė įvyko 
netoli Tiflisc. Trys asmenys 
buvo užmušti, 12 sužeista.

BAISI AUDRA ANT 
JŪRIŲ.

Šiomis dienomis ant At
lanto siautė pašėlusi audra. 
Net 8 laivai šaukėsi pagal
bos.

Užmušė Aleksandrą 
Šidlauską.

Hardwick, Mass. Vasario 
11 d. apie 40 mylių nuo 
Vorcesterio ištiko nelaimė 
Vleksandrą Šidlauska. Kaip 
aso mums jaunuolis Ed

vardas Skralskis, atsitiko 
aip. Jis važiavo su dvejetu. 
-rklių palei Boston and Al- 
bany geležinkelį. Tuom pat 
aiku atvažiavo mažas tavo- 
ri.iis traukinys. Lokomotivui 
ušvibus. arkliai pasibaidė 

ir Šidlauskas jų suvaldyt ne- 
)ajėgė. Išgązdinti arkliai 
metėsi ant gelžkelio bėgių 
r pakliuvo po traukiniu. Ve- 

’dma su arkliais ir su velio
niu Šidlausku, traukinys vil
ko apie 300 pėdų, vienam 
irklini nupiovė koją, antrą 
arklį sužalojo neskaudžiai. 
Šidlauską sumalė skaudžiai 
ir apie 3 valandą jį nuvežė į 
Ware ligoninę, kur po'dvie
jų valandų jis mirė.

Tai buvo labai didelė ne- 
’aimė ir tokių nelaimių mu- 
:ų apielinkėje nesame girdė
ję per daugelį metų.

Velionis Šidlauskas iš 
Lietuvos paėjo iš Birietiškių 
kaimo, nuo Radviliškės. 
Apie 10 metų nuo dabar ve- 
’ionio dvi seserys ir du bro- 
Hu gyveno New Haven, 
Conn. Bet dabar jų surast 
negalėjo ir apie jų brolio 
mirti niekas jiems neprane
šė. Kas žino kur jie gyvena, 
praneškite.

“Lituanica H" Jau 
Paruosta Kelionei.
Leidžiant “Keleivį” spau- 

don gavome iš ALTASS val
dybos atsišaukimą į visuo
menę, kuriuo pranešama, 
kad “Lituanica II” jau bai
giama ruošti kelionei per 
Atlantą, ir šį pavasarį, apie 
gegužės pabaigą, ji jau pa
kils oran. Dabar Washing- 
Lono valdžia rūpinasi gauti 
^kunui Vaitkui diplomati
nius pasus iš tų šalių, per 
kurias “Lituanica II” skris.

Bet pasirodo, kad yra da 
neapmokėtų sąskaitų, o pi
nigu ižde neužtenka. Todėl 
valdyba prašo visuomenės 
daugiau aukų, kad nesusi- 
trukdytų skridimas.

Sekančiam “Keleivio” nu
mery paduosime visą atsi- 
aukimą.

AFRIKOJ GIMĖ SEVE
RINAI.

Amerikos ginek o 1 o g ų 
konvencijoj, kuri pereitą są
ra itę susirinko New Orleans 
mieste, Louisianoj, buvo ra
portuota, kad Afrikoj viena 
moteris pagimdžiusi šešeri- 
nukus. Nežiūrint kad prie 
gimdymo nebuvo nei dakta
ro, nei kitokių moderniškų 
patarnavimų, visi šeši vaikai 
buvę gyvi ir sveiki.

NUBAUDĖ 7 STREIKIE- 
RIUS.

Worcesterio teisme perei
ga sąvaitę buvo nubausti po 
$50 septyni Southbridge au- 
linyčios streikieriai, kam 
svaidė akmenimis į skebų 
namus.

ŽEMĖ DREBĖJO.
Apie Viduržemio jurą šį 

oanedėlį smarkiai sudrebėjo 
žemė. Apie 10 žmonių buvo 
užmušta.

Radęs $42,000 Lietuvis 
P. Grigas Išėjo iš Proto.

ĮSIVAIZDAVO, KAD JIS 
ESĄS DIEVAS.

44Ai galiu kiekvieną užmušti 
savo pažiūrėjimu,” jis šau
kia. Ir vienas žmogus krito 

prieš jį negyvas.
Amerikos spauda labai 

daug rašo apie Praną Grigą, 
kuris ant Wall Streeto New 
Yorke andai rado $42,000 
vertės bonų ir tas taip apsu
ko jam galvą, kad pereitą 
sąvaitę jis išėjo iš proto.

Grigas buvo labai suvar
gęs žmogus. Geresnio darbo 
jis negalėjo gauti, tai nešio
jo užsikabinęs ant nugaros 
ir krutinės dvi lentas su tūlo 
fotografo skelbimais, už ką 
jis gaudavo $1 į dieną.

Vasario 5 dieną jisai rado 
Wall gatvėj pamestą valetą 
su bonais ir tuoj nunešė ra
dinį policijon.

Tuos bonus jisai galėjo 
pasiimti ir niekam nieko ne
sakyti. Jis butų buvęs lai
mingas. Bet ar nežinodamas 
jų vertės, ar būdamas labai 
teisingas, jis nutarė jieškoti 
savininko.

Bonai prigulėjo tūlai bro
kerių firmai ir buvo da ap
drausti apdraudos kompani
joj. Brokerių firma užtai da
vė Grigui $100 radybų ir nu
pirko jam geriau apmoka
mą darbą.

To negana, Grigas pradė
jo gauti iš visų Amerikos 
kraštų laiškų su čekiais ir ki
tokiomis dovanomis už jo 
teisingumą, nes apie jį rašė 
jau visos šalies spauda.

Kuo daugiau Grigas gau
davo laiškų ir pinigų, tuo 
daugiau laikraščių reporte
riai pradėjo apie jį rašyti.

Ir greitu laiku šitas žmo
gus pasidarė tokia įdomybė, 
kad biznieriai pasisamdė jį 
kalbėt per radio ir pradėjo 
mokėt jam užtai po $1.00 už 
kožną minutę.

Dėl šitokios laimės sene
liui Grigui ir sumišo galvo
je. Skurdžių viešbuty, kur 
jisai gyveno, jis pradėjo 
daužytis ir sukauti, kad jis 
esąs Dievas. Lipant geleži
niais laiptais žemyn, Grigas 
pastūmė vieną senį iš užpa
kalio ir tas krisdamas persi- 
skėlė sau galvą.

“Aš esu Dievas. Man nie
kas nėra pergera,” šukavo 
pasigirdamas Grigas. “Štai, 
mano skrybėlė kaštuoja $15. 
Čeverykai $10. Man niekas 
nėra pergera. Aš esu Dievas. 
Aš galiu sunaikinti kiekvie
ną, kas į mane pažiūrės. 
Žmonės pradėjo į mane žiū
rėti. Nuo to laiko, kaip aš ra
dau pinigų ąnt Wall Streeto, 
visi į mane žiuri. Užtai aš jį 
ir užmušiau, šiandien aš už
mušiau jau 3 žmones, Bet 
tai buvo prasta diena. Pa
prastai aš užmušu po 10 ir 
po 15 žmonių į dieną.”

Šitaip Grigas pradėjo blu- 
dyt pereitą pėtnyčią. } vieš
butį buvo pašaukta policija 
ir daktaras. Kai daktaras jį 
egzaminavo, atėjo tūlas My
kolas Gricevičius. Grigas 
jam sušuko: “Aš esu Die-
vas! Aš galiu tave užmušti
savo akimis!’

Po tų žodžių, Gricevičius 
susvyravo ir krito negyvas. 
Kilo sumišimas. Bet dakta
ras išaiškino, kad Gricevi
čius turėjo paskutinį džio
vos laipsnį ir galėjo kristi 
negyvas bile laiku ir bile 
kur. Taigi jo mirties prie
žastis buvo ne Grigo ištarti 
žodžiai, bet liga, tik aplin
kybės taip nepaprastai susi
dėjo, kad išrodė, jog ištikro 
Grigas užmušė jį savo “die
viška galybe.”

Dabar Pranas Grigas yra 
uždarytas Bellevue ligoni
nėj, bepročių skyriuje. Taigi 
vieniems pinigai reiškia lai
mę, kitiems nelaimę.

Burtininkai Supiuu- 
stė Kūdikį.

Williamsport, Pa. — Ši 
apylinkė yra apgyventa o- 

i landų katalikų, kurie yra la
bai religingi žmonės ir tiki į 
visokius burtus. Tūlo Fritzo 
namuose 5 metų vaikas aną
dien paėmė kišeninį peiliu
ką ir įrėžė mažam savo bro
liukui kryžių kaktoje. Tėvai 
pašaukė seną burtininką, 
kad išaiškintų, ką tai reiš
kia. Burtininkai sudegino 
keliatą plunksnų iš gaidžio 
vuodegos, nuleido juodam 
katinui kraujo, pašlakstė 
juo kambario kampus ir tais 
burtais nustatė, kad vaikas, 
kuris padarė tokią operaciją 
ant kūdikio kaktos, esąs 
Dievo įkvėptas. Išplauda
mas kūdikio kaktoj kryžių, 
jis norėjęs išvaryti “velnią” 
iš to kūdikio. Dabar esą rei
kia uždaryti jį vieną su tuo 
kūdikiu atskiram kambary, 
tuomet viskas busią gerai. 
Tėvai padarė kaip burtinin
kas sakė, bet pasislėpę žiu
rėjo per langą, kas viduje 
darysis. Jie pamatė, kad jų 

Dievo įkvėptasai” pagriebė 
didelį peilį ir puolė mėsinėti 
kūdiki daugiau. Jie šoko kū
dikį ginti, bet buvo jau per- 
vėlu.

Apie šį įvykį sužinojo po- 
liciia. “Dievo įkvėptasai” 
vaikas buvo paimtas ir ati
duotas valdžios daktarui iš
tirti. Daktaras atrado, kad 
tas vaikas turi sumišusį pro
tą ir atidavė jį pamišėlių li
goninėn.

SOVIETAI PARDAVĖ PA
SKUTINIUS CARO 

TURTUS.
Iš Londono pranešama, 

kad šiomis dienomis viena 
anglų firma nupirkusi iš bol
ševikų paskutinius caro šei
mynos turtus, kurie susidėjo 
iš deimantų, perlų, aukso pa
puošalų ir kitokių brangme- 
nų. Kiek anglai užtai užmo
kėjo, nepasakyta.

KUBOJE STREIKUOJA 
300,000 STUDENTŲ IR 

MOKYTOJŲ.

Kubos saloje pereitą są
vaitę sustreikavo 300,000 
mokiniu ir mokytojų, reika
laudami. kad pasitrauktų 
Jiktatorėlio Mandietos val
džia, kurią pastatė Ameri
kos kapitalistai. ,

... —.—--



TYSLIAVA NUSITVERĖ 
UŽ KEPURES.

Rusai turi tokią pasaką:
Vieną sykį tarp būrio 

žmonių kažin kas buvo ap
vogtas. Negalėdamas susek
ti vagies, apvogtasis ėmėsi 
gudrybių. Girdi, aš žinau to
kius žodžius, kuriuos išta
rus, ant vagies kepurė užsi 
degs/ Ir* jis sušuko: “Žiūrė
kite, ant vagies kepurė de
ga !” Vienas iš būrio tuoj ir 
nusitvėrė už savo kepurės.

Dabar lygiai taip padarė 
“Vienybės” Tysliava.

Mes anądien pasakėm, 
kad yra tokių redaktorių, 
kurie negali išgalvoti nieko 
originalaus; jie net Maikio 
Tėvą vagia iš “Keleivio.’ 
Kas tie redaktoriai, mes vi
sai neminėjom. Bet Tysliava 
tuoj sau už kepurės ir teisi
nasi: neteisybė, sako, aš ne- 
goviau!

Baigdamas savo nevykusį 
pasiteisinimą jis sako:

“Pagaliau ta, ar kita idėja 
visados buvo ne vieno žmogaus, 
o visos žmonijos nuosavybė. 
Michelsonas, kaip socialistas, 
ypač turėtų žinoti. Dėl idėjų 
‘vogimo’ aš iš viso nematau 
reikalo ginčytis. Bet jeigu Mi
chelsonas kaltina mane, pavo
gusi ‘Maikio Tėvą,’ tai aš turiu 
pasakyti, kad ta ‘idėja’ priklau 
so ne p. Michelsonui, bet Palta
navičiui.

“Tai kam griebtis už kepu
rės, jeigu niekas nieko nesa
ko?”

Mes irgi nežinom, kam 
čia p. Tysliava griebėsi už 
kepurės, kuomet niekas dėl 
tos vagystės jo nekaltino.

Ir mums keista, kad Tys
liava dirba laikraštininko 
darbą, bet nežino skirtumo 
tarp idėjo ir aktualio kuri
nio.

Idėjos užpatentuoti nega
lima ; bet parašytą knygą, 
straipsnį, muzikos kompozi 
ciją, nupieštą paveikslą ir 
net paprastą fotografijos 
nuotrauką galima apsaugoti 
“Copyright” teisėmis, ir už 
pasisavinimą tokių dalykų 
Jungtinių Valstijų įstatymai 
numato bausmę iki $1,000 ir 
vienų metų kalėjimo.

Taigi idėjos yra vienas 
dalykas, o grafikos kuriniai 
—kitas.

Ponas Tysliava taip pat 
niekus kalba, kuomet jis aiš
kina, kad Maikio ir Tėvo 
“idėja” priklausanti ne Mi
chelsonui, bet Paltanavičiui.

Maikis su Tėvu nepriklau
so nei Michelsonui, nei Pat- 
tanavičiui, bet laikraščio fir. 
mai. Kuomet dabartiniai 
“Keleivio” leidėjai pirko iš 
A. Žvingilo laikraščio biznį, 
jie nupirko jį kartu su Mai
klu ir Tėvu. Tiedu ypatingi 
tipai per ilgus metus pasida
rė lietuvių visuomenėj tiek 
populiarus, kad jie virto 
“Keleivio” sinonimu.

Todėl “Vienybė” elgiasi 
negražiai, kuomet ji mėgina 
imituoti Maikio Tėvą, kurio 
supopuliarinimui “Keleivio” 
redakcija yra įdėjus 30 metų 
darbo.. ,,

Tegul “Vienybė” sugalvo
ja ką nore savo, mes jai nie
ko nesakysime. O jeigu jau 

'nieko originalaus išgalvoti 
negali, tegul pastato vieną 
savo redaktorių su Smetona 
kalbėtis. “Keleivis” jų nepa
mėgdžios.

KLERIKALAI APIE VIN
CĄ KAPSUKĄ

Paminėjęs apie Vinco 
Kapsuko mirtį, Chicagos 
klerikalų “Draugas” rašo:

“Yra sakoma, kad jei apie 
mirusį žmogų negali pasakyti

ką gero, tai geriau apie jį visai 
nekalbėti.

“Tiesa, apie Kapsuką nieko 
gero nėra galima pasakyti, ta
čiau vienu kitu žodžiu reikia a- 
pie ji prisiminti, nes jo vardą 
dažnai esame matę spaudoje, 
girdėję prakalbose.

“Kapsukas buvo darbštus ir 
gabus. Deja. jis tą savo gabu
mą ir darbštumą panaudojo ne 
Dievo, bet šėtono garbei.

“Jis buvo musų tautos išga
ma, Lietuvos valstybės išdavi
kas. Nespėjo lietuvių tauta į- 
steigti nepriklausomą valstybę, 
Kapsukas vedė Sovietų Rusijos 
kruvinosios armijos pulkus į 
Lietuvą, kad pasmaugti jos ne
priklausomybę.**

“Draugas” vadina Kapsu
ką “valstybės išdaviku” ne
teisingai, nes Lietuvos vals
tybės tuomet da nebuvo. Jis 
stengėsi ją sukurti. Tuo tiks
lu jis buvo sudaręs Vilniuje 
ir “Revoliucinę Darbininkų 
Tarybą,” kuriai pritarė net 
daugelis tuomet buvusių 
Vilniuje lietuvių inteligen
tų.

Lietuvos valstybė buvo 
sudaryta daug vėliau, kuo
met susirinko laisvai pačių 
žmonių išrinktas Steigiamas 
Seimas.

Taigi Kapsukas negalėjo 
būti išdaviku to, ko dar ant 
svieto nebuvo.

O jeigu klerikalai iš 
“Draugo” kompanijos vadi
na Kapsuką “išdaviku” dėl 
to, kad jis norėjo priglausti 
Lietuvą prie revoliucinės 
Rusijos, tai kaip gi tuomet 
pavadinti vyskupą Karevi
čių, kuris važinėjosi pas ge
nerolą Ludendorfą ir prašė, 
kad prijungtų Lietuvą prie 
kaizerinės Vokietijos?

Ar jis nebuvo Lietuvos 
išdavikas?

GERAS PATARIMAS
SLA. PR1ETEL1AMS.

“Vienybėj” p. Strumskis 
reikalauja, kad drg. Grigai
tis atiduotų Susivienijimui 
tuos $500, kuriuos Detroito 
seimas paaukavo antram 
skridimui.

Dėl to reikalavimo Prole
taras “Naujienose” sako:

“SLA. 38 seimas savo liuosa 
valia $500 davė ir dovanojo 
ALTASS., o ne Grigaičiui. To
dėl Mr. Strumskis bereikalin
gai kabinėjosi prie to žmogaus. 
Jeigu p. Strumskiui labai gaila 
SLA. pinigų, tai būt labai ge
rai. kad jis ir kompanija pasi
rūpintų SLA. grąžinti tuos 
$25,000, kurie buvo paskolinti 
ant suklerusio ‘Vienybės’ na- 
mo.

Yes, tai labai sveikas pa
tarimas ponui Strumskiui.

LIETUVOJE JAU REIKA
LINGA GIMDYMO KON

TROLE.

me
Kauno “Versle” 

kad—
skaito-

iuuuo, cuiccų uau^mu tikruiu nara«vti knvra anie Amerikoje oro pašto lais-negu dentistai, nes lietai, o’ n! vfen kams ženklinti bSvo sugal-
tikos laukas daug platesnę. (tik pasipinigauti pigiu budu, votas trispalvis krajonas,

Niurnėt padarę kaip kuris vienu pabraukimu pa- 
koks maistas darbininkui į aš aukščiau sakiau: būtumėt daro 3 niozus: mėlyną, bal-
lafkrtfdif&e kur Xi??kvietę Prie dar!>0 P3' raUd0^______

tvankus, kaip'sunaudoti Leningrade yra Įtaisyta
liuoslaikis savo sveikatos su/įjL.? . nauja laboratorija, kurioje
stiprinimui. ' PaPfasę apie mų^ gyvenimą jg žalių kopūstų yra gamina-

Girtis nėra reikalo, nes iš mas vita™inas “C.”
to niekam nėra naudos nieko’ Tlk soko* 1 --------

j - krūva kas papuolė, atspaus- Olandija nesenai yra nu-
m ©ji.*' v- i dino, o mes turime tiktai im- tarusi, kad jos vardas oficia- 
Nuo Redakcijos. — Kiek ti jr pinige jįems mokėti! liai butu rašomas Nether-

mums znoma, pati daktarų 0 ką mes finoTn, ko u ,andija/
draugija niekados nesignia. knyga verta? Koks jos turi- . -------—— ..
Tiktai vienaš daktaras nese- ny8? Gal tik Romos ka- Jungtinėse Valstijose 2,-

. im erai.-mr. riar ir rfa.i ' pa^r.e ka< ^P10381 talikų bažnvčių aprašymas 000 000 merginų ir moterų 
tysim, ar galima dar ir dau-(visuomenes labu. ir fašistiškų organizacijų iš-.dirl>a ofisuose.

“Dabartiniu metu Lietuvoje 
kasmet priauga apie 30,000 
žmonių. Seniau iš Lietuvos e- 
migravo per metus daugiau 
kaip 20.000 žmonių. Tada atro
dydavo, kad savaime atkrin- 
tanti prieauglio sutalpinimo 
problema. Bet dabar emigraci
jai kelias užkirstas, reikia ge
rai pagalvoti apie sistematingą 
rankų darbo paskristymą vi
soms musų tautos ūkio šakoms.

“Norėdami šitą dalyką na
grinėti, turime pirmiausia pa
žinti, kiek darbo rankų randa 
sau pragyvenimo įvairiose u- 
kio šakose, tada aiškiai pama-

m

(1) Pagarsėjusių Kanados penkinukų motina ir tėvas Oliva Dionne. (2) Naujas Raudonojo 
Kryžiaus viršininkas adm. Grayson. (3) Grapeiando miestelis Texas valstijoj po audros, kuri 
užmušė 10 žmonių.

giau žmonių suimti į tas ukij 
šakas, ar reikia j ieškoti nauuų 
prieaugliui pragyvenimo šalti
nių.”

Bet pasirodo, kad tokių 
šaltinių beveik nėra. Žemės 
ūkis daugiau darbininkų ne
reikalauja. Prekybai nėra 
rinkų. Amatninkų Lietuvoje 
nors ir nedaug, bet ir tiems 
nėra kas veikti.

Tai kur-gi dėti kas metai 
30,000 žmonių prieauglį?

Dėti nėra kur, todėl reikia 
pasirūpinti, kad to prieaug
lio nebūtų. Kiekvienai jau
nai porai, kai ji eina imti 
šliubo, turėtų būt duodama 
gerai parašyta knygelė apie 
gimdymo kontrolę.

“NAUJIENOS” LINKI
MUMS PASISEKIMO.
“Naujienos” paminėjo 

musų pranešimą, kad “Ke
leivis” eina jau 30-tus me
tus, kad ta proga mes pra
šome draugų daugiau musų 
laikraštį platinti, ir sako:

“Mes neabejojame, kad į ši
tą paraginimą atsilieps tūks
tančiai žmonių, nes ‘Keleivis’ 
turi labai daug gerų draugų.

“ ‘Naujienos’ linki ‘Keleivio’ 
jubilėjiniam vajui didžiausio 
pasisekimo.”
Už šitą gražų 

mes nuoširdžiai
draugams naujieniečiams 
aciu!

AMERIKOS LIETUVIŲ 
DAKTARŲ DRAUGIJA 
PERDAUG GIRIAMA.
Kartais laikraščiuose tilp- 

sta Lietuvių Daktarų Drau
gijos pasigyrimas, buk toji 
draugija labai daug naudos 
lietuviams padaranti, para
šanti visokių pamokinimų.

Tiesa, dentistus verta pa
girti. Jie daug rašo. Bet me
dicinos daktarai, kažin ko
dėl, atsilikę.

Dentistai rašo straipsnius 
per ištisus metus, duodami 
skaitytojams geriausių pata
rimų apie dantų užlaikymą. 
Tuo tarpu medicinos dakta
rai iki šiol buvo labai neran
gus. Jeigu kaltais ir parašo 
kokį. straipsnelį, tai ir tas 
skystokas — nedaug iš jo 
galima pasimokyti.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Įdomesni Šių Dienų Įvykiai.

DEL KNYGOS “PASAULIO 
LIETUVIAI”

Karolis Vairas “Naujie
nų” 9 vasario laidoje rašo, 
kad “visi, kam tik rupi Lie
tuvos išeivių gyvenimas, tu
ri tą knygą įsigyti.”

Bet kamgi man, išeiviui, 
tokia knyga reikalinga? 
Juk, būdamas išeivis, aš ži
nau savo gyvenimą ir be 
knygos.

Tą knygą p. Karolis Vai
ras turėtų pasiūlyt Lietuvos 
ponams, tegul jie pasiskaito 
apie išeivių gyvenimą.

Gudrus biznieriai, tie Lie
tuvos ponai. Susitarę parašė 
knygą apie išeivių gyveni
mą ir siūlo ją pirkti patiems 
išeiviams. Bet rašydami ją 
jie nei nepasiklausė išeivių, 
kaip jus gyvenat.

Daugiausia Lietuvos išei
vių yra Jungtinėse Valstijo
se, todėl leidžiant tokią kny
gą reikėjo pasitarti su ame
rikiečių organizacijomis,

gyrimas? Šitokio bagažo 
mums nereikia!

Štai, kažin koks Cvirka 
parašė Lietuvoje knygą apie 
“Franką Kruką.” Tuo vardu 
jis vadina Amerikos lietuvį 
graborių, kurį jis piešia- di
džiausiu liurbiu, gremėzdu 
ir kvailiu, visai užmiršda
mas, kad tas tipas užaugo 
tokiu griozdu ne Amerikoj, 
bet Lietuvoje, o Amerikon 
atvažiavęs tik pinigų pasi
darė.

Tai* parodo, kad Lietuvos 
rašytojai apie Amerikos lie
tuvių gyvenimą turi visai 
klaidingą supratimą. Jie vi
sai užmiršta, kad tie jų iš
juokiami amerikiečiai yra 
Lietuvos produktas. Atva
žiavę Amerikon jie nepasi
darė kvailesni ir žioplesnį, 
bet priešingai — pusėtinai 
prasilavino, daug iš jų čia 
atvykę išmoko skaityt ir ra-

laikraščių redakcijomis ir įšyt, ir ne vienas tokių išėjo 
rimtesniais musų visuome-j aukštuosius mokslus, įsitai- 
nės veikėjais. sė pavyzdingą gyvenimą.

Kalbant šiuo reikalu, sa-; Kur gi tuomet tinka Cvir- 
vaimi kįla klausimas, kodėl kos parašytas “Frankas Kru- 

linkėiima pas Lietuvo? inteligentus nė- kas?” Ne Amerikos lietu- 
tariame ra nuo?irdu®° ir draugiš- viams apibudinti, bet auto- 

kumo, prie kurio esame pri- riaus žioplumui demonst- 
pratę mes Amerikoj? Mums ruoti.
visuomet maloniau veikti iš to galima suprasti, ko 
bendrai, pasitarus vieniems gali būt verta knyga “Pasau
sę kitais, kad visi visuome- Ho Lietuviai,” jeigu ją rašys 
ninio darbo planai butų vi- tokie “mandragalviai,” kaip 
siems aiškus ir žinomi. Tik Cvirka. O iš paduoto jos ra- 
šitaip veikiant galima ir pa- šytojų sąrašo matyt, kad be- 
sisekimo tikėtis. veik visi jie Lietuvos rašyto-

Lietuvoje gi jie daro prie- jai. vadinas, Cvirkos kaimy- 
šingai. Kam čia tartis su ki- nai.
tais? Ką čia durniams aiš- Gal galima šitokia “lite- 
kinsi savo planus? Padaryk ratura” penėti Lietuvos pu- 
bile ką ir pasakyk, kad taip bliką. bet pažangioji Ameri- 
turi būt, ir tegul durniai mo- kos lietuvių visuomenė jos 
ka pinigus. nepirks. Taigi, poneliai, ga-

Ne, ponai, šitokią diktatu- Ht savo kromelį užsidaryti, 
rą Amerikos lietuviai visuo- Lietuvis,
met atmes su pasipiktinimu. =
mas AS„sb=S SMULKIOS ŽINIOS
ligentiškumo. Jeigu jau jus šiaurinėj Floridoj yra 
norite lįsti į musų kišenių, daug laukinių arklių. Dabar 
tai bukite nors mandageshi, jie yra gaudomi, pratinami 
kitaip savo tavoro mums ne- prie darbo ir atiduodami 
parduosite. šelpiamoms šeimynoms že-

Jeigu jus, Lietuvos gud- mei dirbti.
iš-
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Vincui Kapsukui Pasi
traukus Iš Gyvųjų.

šiomis dienomis Maskvo
je mirė Vincas Kapsukas, 
lietuvių bolševikų vadas, ku
rio tikroji pavardė buvo 
Mickevičius.

Nors su jo taktika mes 
niekados nesutikdavom, ta
čiau reikia pripažinti, kad 
gyvas būdamas jis vaidino 
musų visuomenėj nemenką 
vaidmenį, todėl dabar, kai 
jis pasitraukė iš gyvųjų tar
po, reikia pažiūrėt į jo kari- 
jėrą bešališkai.

Nuo pat jaunų savo dienų 
velionis buvo konspiracinio, 
draudžiamo darbo mėgėjas. 
Dėl to jis negalėjo ir aukš
tesnio mokslo pabaigti. Jis 
išėjo vos tik penkias Ma- 
riampolės gimnazijos klases. 
Po to tėvai nutarė leisti jį į 
kunigus ir atidavė Seinų se- 
minarijon. Bet kunigai suga 
vo jį platinant lietuviškus 
raštus prieš caro valdžią ir 
išvijo iš seminarijos.

Kapsukas tada nebuvo da 
bolševikas. Jis nebuvo da 
nei Kapsukas, bet tikras 
Vincas Mickevičius ir karš
tas kovotojas už lietuvybę.

Išvytas už lietuvybę iš ku
nigų seminarijos, jaunas 
Mickevičius nuvyko Latvi 
jon ir pradėjo ruoštis Min
taujos gimnazijos šešton 
klasėn.

Bet slaptas darbas prieš 
caro valdžią buvo svarbes
nis negu mokslas. Todė 
kvotimams pasiruošti Mic 
kevičius negalėjo ir Mintau
jos gimnazijon neįstojo 
nors išbuvo Mintaujoj arti 
keturių metų. J

Reikia pasakyti, kad gy
vendamas Mintaujoj jisai ir 
Kapsuku pasidarė. Mat, jis 
buvo didelis Vinco Kudirkos 
garbintojas. Kudirka pasi
rašydavo po savo^ raštais 
“Vinco Kapso” slapyvarde 
Mivkevičius matė tame tiek 
daug garbės, kad ir pats 
pradėjo tą slapyvardę varto
ti. Tačiau nusijausdamas 
esąs daug už “Kapsą” men
kesnis, jis pasivadino tik 
“Kapsuku.”

Taigi Vinco Kapsuko var
das liudija, kad iš jaunų sa 
vo dienų jisai buvo lietuviš
kas patriotas. Vėliau jisai 
pakairėjo ir persimetė į so- 
cialistų-liaudininkų pusę, da 
vėliau — į socialdemokratus 
ir, ant pat galo,—į bolševi
kus.

Revoliucinis jo karijeros 
etapas prasidėjo nuo 1905 
mėtų revoliucijos.

Velionis buvo daugiau 
ūpo, negu šalto proto veikė
jas. Jis viską ėmė karštai ir 
griežtai, ir dažnai išeidavo į 
kraštutinybes. Dėl to ir drau
gams sunku būdavo su juo 
susitarti. Jisai nuolatos kel
davo vaidus Lietuvos Social
demokratų Partijoj ir atva
žiavęs Amerikon sukiršino 
Lietuvių Socialistų Sąjungą. 
Nėra abejonės, kad jis dary 
davo tai gerais norais, bet 
rezultatai būdavo negeisti
ni.

Kaip daugeliui kitų revo
liucionierių, taip ir Kapsu
kui teko nemaža nukentėti 
nuo caro valdžios. Už plati
nimą uždraustos literatūros 
jis buvo areštuotas, uždary
tas kalėjiman ir paskui iš
tremtas Sibiran. Visa tai blo
gai atsiliepė jo sveikatai ir 
jis buvo susirgęs net džiova. 
Nors dalinai išsigydė, ta
čiau geros sveikatos jau ne
turėjo. Galimas daiktas, kad 
dėl to jis ir mirė būdamas da 
nesenas žmogus.

Reikia da pažymėti, kad 
sugriuvus caro valdžiai, 
Kapsukas buvo įvaręs didelį

kinkų drebėjimą Lietuvos 
prabaščiams ir dvarinin
kams, nes kai vokiečių armi
ja pradėjo iš Lietuvos trauk
tis, tai jos pėdomis Lietuvon 
pradėjo žygiuoti Kapsuko 
organizuoti bolševikų būriai. 
1919 metų 5 sausio dieną 
bolševikai užėmė Vilnių. 
Buvusi tenai “Lietuvos Ta
rybos” sudalyta valdžia tu
rėjo bėgti Kaiman. Vilniuje 
Kapsukas su Angariečiu ap
skelbė “Revoliucinę Darbi
ninkų Valdžią.” Nuo kiek
vienų 50 darbininkų išrink
ta. vienas atstovas ir iš tų at
stovų buvo sudaryta “Darbi
ninkų Taryba.” Jon inėjo iš 
viso 250 narių.

Kapsukui vadovaujant, 
Darbininkų Taryba tuoj iš
leido manifestą, pranešda
ma visiems Lietuvos gyven
tojams, kad visa šalies ad
ministracija pereina į darbi
ninkų, bežemių ir mažaže
mių ūkininkų rankas; kad 
“Kaizerinė Taryba,” tai yra, 
“Lietuvos Taryba,” skaitosi 
jau nuversta ir visi jos išleis
ti įstatymai netenka galios; 
kad visos dvarų ir klebonijų 
žemės pereina Lietuvos dar
bininkų nuosavybėn; kad 
visi Lietuvos fabrikai, gele
žinkeliai ir bankai taipgi lie
ka darbo žmonių savastis; 
kad visos beturčių skolos, 
kokios prigulėjo bankinin
kams, dvarponiams ir kuni
gams, nuo šiol panaikina
mos, ir kad visoj Lietuvoj į- 
vedama 8 valandų darbo 
diena.

Nusigandę klebonai ir 
dvarponiai pradėjo jieškoti 
sau pagalbos užsieniuose. 
Jie siuntė savo atstovus šve- 
dijon, Lenkijon ir kitur. Ir 
vėliau buvo sakoma, kad 
pildydami Lietuvos klebonų 
ir dvarponių prašymą, len
kai ir atsiuntė Vilniun Želi
govskį.

Iš pradžių Kapsuko pa
skelbtam manifestui ir jo su
dalytai “revoliucinei val
džiai” Lietuvoje buvo daug 
oritarimo, ypač biednuome- 
nės tarpe, kuri neturėjo nie
ko pralaimėt Bet bėda buvo 
tame, kad ta “revoliucinė 
valdžia” buvo labai alkana 
ir neturėjo duonos. Ginkluo
ti jos būriai pradėjo rekvi
zuoti iš ūkininkų maistą, gy
vulius ir kitokią mantą. Tas 
sukėlė visus ūkininkus prieš 
Kapsuko valdžią. Valstie
čiai pradėjo organizuotis 
savo turtui ginti. Prasidėjo 
ginkluoti susirėmimai su bol
ševikais ir galų gale Kapsu
ko valdžia buvo iš Lietuvos 
išvyta.

Pasitraukęs iš Lietuvos, 
Kapsukas apsistojo Minsktf, 
kurio apylinkėse yra kelioli
ka lietuviškų kaimų, ir tenai 
pradėjo juos organizuoti. 
Vėliau jis persikėlė Mask
von ir buvo paskirtas komi
saru lietuvių reikalams. Jo 
priežiūroje Sovietų pinigais 
iki šiol buvo leidžiama kelia- 
tas laikraščių lietuvių kalba, 
iš kurių daugiau yra žinomi 
“Priekalas” ir “Raudonasis 
Artojas.”

Nežiūrint kaip kas Kapsu
ką vertins, jo vardas lietuvių 
istorijoj visuomet bus žy
mus.

Kanados valdžia numato 
greitu laiku pradėti statyti 
gražiausi Kanadoj aerodro
mą, kuris užims 135 akrų že
mės plotą. Visas darbas kai
nuos $1,000,000.

Prie šio aerodromo bus 
prijungta da ir laivų prie- 
įlauka, ir tunelis jungiantis 

aerodromą su Toronto mies- 
u.
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TAS DUONOS NEPRAŠO
KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKU

DETROITO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
18ptDetroito Lietuv naujien rasti avingalvių, kurie bijo-

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
U

Automobilių fabrikai dirba, 
bet darbo gaut negalima.
Užgirus Rooseveltui nau 

ją automobilių darbininkų

sis rimto žmogaus, jeigu jis 
negarbina Smetonos. Tokie 
gaivalai nieko daugiau ne* 
žino, kaip tik atbulai skaity-

tarybą (Auto Labor Board),iU SLA‘ lstor?ją -ir 
turėjome darbininkų atstok !“au« OTf?anizacijos valdy- 

rinkimus. Darbininkai»vų
galėjo statyti savo atstovais 
ką tik norėjo. Tik bėda, kad 
darbininkų neprileido prie 
balsų skaitymo.

Darbai automobilių fabri
kuose eina pilną laiką, bet 
bedarbių armija išrodo to
kia pat, kokia buvo. Jų kaip 
buvo tūkstančiai, taip ir te
bėra. Vieni dirba kruvinai 
už visai mažą atlyginimą, o 
kiti visai negali darbo gauti. 
Naujai atvažiavusiam nėra 
nei vilties įsigaut darban.

Siurprizas draugui Mor
kūnui.

Draugai Morkūnai atva
žiavo iš Akrono ir apsigyve
no Detroite. Seniau drg. 
Morkūnas buvo veiklus so
cialistas. Nors dabar iš vi
suomeninio veikimo yra pa
sitraukęs, tačiau pasilieka 
ištikimas socializmo princi
pams ir idėjai. Jis yra labai 
draugiškas ir linksmo budo 
žmogus, todėl visi jį myli ir 
gerbia. Jo gimtuvių proga

Murray Body dirbtuvėj, draugai nupirko jam už $27 
kuri dirba Fordo automobi- rankinį laikrodėlį dovanų ir
liams liemenis (bodies), 
kilo streikas. Darbininkai 
metė darbą reikalaudami 
geresnio atlyginimo, nes da
bar jiems mokėjo tik 30 cen
tų į valandą, taigi vos tik 
$2.40 už 8 valandų darbo 
dieną, arba $10.80 už 36 va
landų sąvaitę. Prie dabarti
nio brangumo, tai žmogui su 
šeimyna ir pavalgyt sunku. 
Dėlto darbininkai ir parei
kalavo didesnio kąsnio duo
nos. Streikui vadovauja A- 
merikos Darbo Federacija. 
Lietuviams patartina neit 
streiklaužiauti.
Kliubo teisino sprendimas.

“Keleivy” buvo jau rašy
ta, kad Lietuvių Pilietinimo 
Kliubas išrinko “džiurę” 
teisti “raudongvardeicus” 
baublius, kurie savo baubi
mu nori įtikinti Kliubą, kad 
jie nenori būti civilizuoti jo 
nariai, kokiais kiti yra.

Taigi laikytame sausio 
mėnesy Kliubo susirinkime 
“džiurė” raportavo, kad 
Kliubo “prokuroras” A. J. 
Levulis teisingai kaltino 
bimbinius, kad jie prigavo 
Kliubą. Vienas jų, M. D. P., 
neteisingai padavė savo am
žių. Pagal konstituciją, Kliu- 
ban galima įsirašyti tiktai 
iki 45 metų amžiaus, o M 
D. P. įsirašė turėdamas jau 
47 metus. Kitas asmuo, 
M. B., pasirodė esąs val
džios agentas (special depu
ty sheriff), o Kliubo konsti
tucija sako, kad Kliubo na
rys negali būt jokiu valdžios 
agentu. Jeigu narys tampa 
valdžios agentu, tai nustoja 
visokių teisių Kfiube.

Kliubo susirinkimas pri 
ėmė teismo raportą, abudu 
kaltininkai prisipažino kal
tais ir buvo prašalinti. Kartu 
buvo nutarta atmesti visokią 
tiesios-kreivos linijos politi
ka ir žiūrėti tik Kliubo rei
kalų. Teismas arba “džiurė” 
susidėjo iš trijų asmenų: be- 
partyvio, sklokininko ir 
bimbinio.

sumose “surprize party.” 
Žmonių prisirinko visokiu 
pažiūrų ir linksmindamiesi 
visi linkėjo draugui Morkū
nui ilgų metų.

Jūsų Anaunseris.

įvykis SLA. 352 kuopoj.
Šios kuopos susirinkime 6 

sausio organizatorė draugė 
Budvidienė perstatė draugą 
A. J. Levulį kaip kandidatą 
į kuopos narius. Pirminin
kas leidžia padiskusuoti: 
priimti jį, ar ne. Pasirodo, 
kad gegužiniai Levulio nusi
gando. Vienas Gegužio ber
niokas persigandęs kalba, 
kad jeigu Levulis bus priim
tas, tai, girdi, jis visus mus 
išmesiąs, kaip išmetė tūlas 
asabas iš Kliubo. Tegul, esą, 
jis eina prie 21-mos kuopos, 
kur visi radikalai.

Atsirado daugiau tokių 
bailių ir sudarė konstitucijoi 
numatytą balsų skaičių, kad 
naujo nario nepriimk

Ta konstitucijos vieta tu
rėtų būt pataisyta, nes orga
nizacijoj visuomet gali atsi-

BALTIMORE, MD.
Minėjome 17-kos metų Lie

tuvos nepriklausomybę.
Vasario 17 d. Lietuvių sa

lėje draugijų taryba buvo 
surengus Lietuvos 17-kos 
metų nepriklausomybės mi
nėjimą. Vakaras buvo gra
žus. N. Rastenis pirminin
kavo ir pagirtinai patvarkė, 
kad nebūtų ilgų prakalbų, 
nes jau tos prakalbos, ypa
tingai ilgos, atsibosta. Dai
nininkė p-lė Sadauskaitė 
buvo atvykusi iš Brooklyno 
ir padainavo labai vykusiai 
keliatą dainų. Musų vietinis 
daininkas, K. Andriekus, 
taipgi puikiai užtraukė. Dai 
navo ir visas Dainos Draugi
jos choras. Kalbėjo J. čes- 
na, d-ras J. Bučnis ir d-ras 
E. Malinauskas ir da jaunas 
adv. T. Grajauskas. Visiems 
kalbėtojams buvo nustatyta 
kalbėti neilgiaus kaip 10 mi- 
nutų. Aukų surinkta $57.00 
Manau, gal liks pelno ir iš 
biznio.

Aukso nori visi.

Pereitą vasarą du berniu
kai našlaičiai, Theodore Jo
nės ir Hendry Grob, žaiz- 
dami skiepe kasinėjo ir neti
kėtai iškasė blėšinį puodą 
pilną auksinių pinigų. Tie 
pinigai šimto metų senumo. 
Abu vaikai po šešiolikos me
tų amžiaus, ir abudu neturi 
tėvų, tik motinas. Išsikasę 
auksą vaikeliai taip nudžiu
go, kad nežinojo nei ką da
ryti ; bet tas jųjų džiaugs
mas neilgai tęsėsi: tuoj atsi
rado daugybė “savininkų,” 
kurie pasisamdė advokatus 
ir per teismą norėjo atimii iš 
vaikų tą auksą. Visuomenės 
opinija buvo tokia, kad auk
sas turi prigulėti tiems, ku
rie jį rado. Nes niekas neži
nojo, kad jis buvo tenai už
kastas. Tas namas jau žiur
kių išlandytas, langai išdau
žyti, skiepas priplėkęs, dvo
kiantis oras veržėsi pro lan
gus. Na, ir kasgi butų linkęs 
ten jieškoti aukso? Berniu
kams netyčia pavyko jį ras
ti, tik tada atsirado “savi
ninkų,” kad pasisavinti ki
tų laimę. Berniukai iškasė, 
rodos, $11,000 su viršum; 
bet dabartinė tų pinigų ver
tė asanti $27,872. Ir teismas 
pripažino viską tiems vai
kams, kurie tą auksą rado.

Z. Gapšys.

komunistų laikraščio “Eco- 
nomic Life”).

Leninas, gyvendamas d a 
Šveicarijoj, pats rašė caro

CHICAGO, ILL.

Naujienų” metinis kon
certas gerai pavyko.

Vasario 10 d. Lietuvių valdžiai reikalavimus, kad
Auditorijoj įvyko “Naujie
nų” metinis koncertas. Pub
likos prisirinko tiek daug, 
kad visiems nebeužteko sė
dynių. Pasieniuose, prie du
rų ir už durų buvo daug sto
vinčių.

Programą pildė du di
džiausi chorai — “Birutė” ir 
“Pirmyn,” su Chicagos Lie
tuvių Symfonijos orkestrą. 
Buvo keliatas ir solistų, ku
rie neblogai padainavo.

Po koncerto buvo šokiai.
Geras dalykas, kad Chica

gos lietuviai savo parengi
mus pradeda anksti — 3 vai. 
po pietų. Tuomet būna daug 
laiko šokiams^ o ir prie baro 
daugiau biznio.

Šilta žiema.
šįmet sniego Chicagoje 

buvo labai mažai. Nuo sau
sio 15 d. iki vasario 15 d. ne
buvo didelio šalčio. Sniego 
visai nėra. Bet saulės chica- 
giečiai šią žiemą vistiek ma
žai tematė. Oras apsiniau
kęs, miglotas ir kartais lie
tus. Daug žmonių serga slo
gomis ir “flu.”

Darbai pagerėjo, bet yra 
daug bedarbių.

Chicagoje ir apielinkėse 
darbai juda geriau, negu ke- 
’i metai atgal. Plieno indust
rija pradėjo atgyti. Kriau
čių šapos irgi geriau dirba. 
Prekių transportas, kaip tro- 
kais, taip ir traukiniais daug 
didesnis, negu pernai buvo.

Nežiūrint į tai, kad darbai 
kai kur pagerėjo, bedarbių, 
kuriems teikiama

Rusijoj butų įvesta spaudos 
laisvė ir kad butų paliuosuo. 
ti visi politiniai kaliniai. Jis 
reikalavo taip pat ir steigia
mojo seimo sušaukimo. Bet 
paėmęs Rusijos valdžią į sa
vo rankas, Leninas pats tuos 
reikalavimus pamynė po ko
jomis. Ir šiandien Rusijos 
kalėjimai pilni politinių ka
linių.

Taigi, ar išpildė bolševi
kai savo prižadus, duotus 
prieš savo įsigalėjimą Rusi- 
JOJ?

Šitų faktų negalėjo atrem
ti netik komunistų kalbėto
jas debatuose, bet ir “Lais
vės” redaktoriai neturi ką 
sakyti. Dėl to jie ir nervuo- 
’asi taip ilgai.

Debatuose buvęs.

TORONTO. ONTARIO, 
KANADA, 

įvairios žinios.
Daug yra pasauly šeimų, 

kurios turėdamos kelius ar 
keliolika vaikų jaučias nu
skriaustos ir nelaimingos. 
Bet Mrs. Dionne yra viena 
iš laimingiausių. Ji iš syk 
pagimdė penkias mergai
tes, kurios sveikai ir laimin
gai auga. Šiomis dienomis ši 
moteris lankosi Chicagoj, po 
didžiausius teatrus, pasiro
dydama ant scenos po kelias 
minutes kaip didelė įdomy
bė, už ką gauna geriausi at
lyginimą.

Kur tik ši moteris lankėsi, 
visur buvo priimta kaipo žy-
miausia “veikėja,” viskas 

Kuriems teigiama pašalpa, • , duodama už dvka ka« Chicagoje yra virš 300,000. „ dyką' kas
Šelpimo departamentai ne.' . &
bežino, ką daryti su šelpia- „ Šitos motinos ateitis yra
maišiais, nes pritruko pini- šviesi, jei tik augs $os pen-
gų. Pašalpos davimas dali- kios mergaitės. *
nai buvo nutrauktas, bet da-• * * *
bar iš Federal Relief admi-i Ontario provincijoj žy-
nistracijos gavo $3,000,000. miai sumažėjo alaus ir vyno
Sako, užteksią 
nų.

keliatai die-
Synikom.

f,' /hi. DAKCIJOS
ATSAKYMAI.

KAS MUMS RAŠOMA
Sako, “Keleivis” parašė tie-1

Worcesterio V. V. S-gos tą apie Lietuvos rankdarbių
Prie parodą.

savo pranešimo tamsta ne-' _ Gerbiamoji
padavei ne.savo adreso, net -Keleivio- redakcija.

u ' p'ipranešimo It riu irgi pridėti žodį prie tos 
de ome Redakcija turi zi- rankdarPbių pa.
eou. su kuo ji tun reikalą ir rod b įta^a

anonimiškų rast, ne- žydų krautuvį_ fu.
riu pasakyti, kad “Keleivy” 
buvo parašyta tikra teisybė 
apie tą parodą. Aš buvau toj 
parodoj du kartu ir, kad pa
remti Lietuvos pramonę, nu
pirkau kelis dalykėlius. Kaš
tavo apie $12, o nebuvo ant 
ko žiūrėt. Iš tikro, tokia pa
roda daro saimatą Lietuvos 
kultūrai. Visoj parodoj nie
ko vertingo, nieko įdomaus 
—tai koks juokingas kry
žius, tai boba su kultuve pla. 
ka senus autus. Net nejauku 
žiūrėt. Waldo.

Skyriįsus koresp.

j.eito
•pausdina.

F. K .nadiečiui.— (1) Ap- 
rivedęs su Amerikos piliete 
svetimšalis tuojaus negalės 
Amerikon Įvažiuoti; jo žmo- 
:a tarės paduoti imigracijos 
vyriausybei prašymą, kad 
ducti speciali leidimą jos 
vynui Įvažiuoti. Imigracijos 
vyriausybė gali tokį leidimą 
duoti, ir gali neduoti. (2) 
N us'‘ pi rk ima s Amerikoje 
e£? mos neduoda svetimša- 
!iui teisė? Įvažiuoti Ameri
kon vien dėl to, kad jis nusi- 
oirko čia farmą. Be to, jis 
čia nebūdamas negali juk ir 
carmos nusipirkti.

V. Rudinskui. — Polemi 
zuoti su Kanados komunis
tų “Darbininkų žodžiu” vi
sai neužsimoka. Į žvirblį iš 
armotos niekas nešaudo

Agr. Br. Laukiui. — Pra
šome parašyti ka nors iš 
Brazilijos džiunglių. • Apie 
“tautišką Smetoną” ’ mes 
mauname informacijų ir iš 
Lietuvos.

Senam Kareiviui. — Ačiū
tž rašinį, bet laikarštin ne- 
lėsime.

A. S. Kavoliunui. — “Sep.

Mizemas balius Smetonos 
garbei.

. Chicago. — Lietuvių ad
vokatų draugija 17 vasario 
čia buvo surengus bankietą 
neva Lietuvos nepriklauso
mybei paminėti, o ištikrujų 
tai už Smetonos sveikatą iš
sigerti. Vadovavo adv. Bor 
denas. Sugrojus Lietuvos 
himną, buvo pakelti stiklai 
už Smetonos sveikatą. Išsi 
gerus ir pavalgius, buvo šo
kiai. Bet baliukas buvo labai 
mizemas, vos apie 120 žmo
nių. Tuo tarpu į kitų pana
šius parengimus, kur už

Kanados mokslini n k a i 
stengiasi surasti būdą taurų 
(buffalo) odų išdirbimui, 
taip kad jas galima butų 
vartoti drapanoms.

BROOKLYN, N. Y.
Ščyrieji komunistai vis da 

nervuojasi.
Nors eina jau antras mė

nuo, kaip tarp K. Michelso- 
no ir J. Ormano čia buvo de
batai, bet komunistai vis dar 
negali užmiršti suduoto 
jiems smūgio. Jie vis da ner
vuojasi. Štai, “Laisvės” 29 
numery jie duoda vėjo “N. 
Gadynei,” kad peršvelniai 
kritikavo jaunąjį K. Michel- 
;oną.

Bimbiniams norėtųsi, kad 
visas svietas meluotų ir ko- 
iotusi, kaip jie daro. “Lais
vės” 11 numery jie taip iš
kraipė faktus, kad buvus de
batuose ir girdėjus K. Mi- 
helsoną kalbant, stebėtis 

reikia, kaip jos redaktoriai 
nesisarmatija taip meluoti.

Jie pripažįsta, kad K. Mi
chelsonas yra gabus vaikas, 
bet bloga esą tas, kad jo iš
mintis, tai “Naujienos.” Bet 
kad jų pusės kalbėtojo Or- 
mano išmintis buvo “Lais
vė” ir Hearsto laikraščių ko- 
espondentas Knickerbo. 

?ker, tai nei kiek nebloga.
Bet kodėl “Laisvės” re

daktoriai nieko nepasako 
apie K. Michelsono nurody- 
us faktus, kad Rusijoj nėra 

spaudos nei susirinkimų lai
svės, kad darbininkų algos 
nalyginus s u gyvenimo 
brangumu yra labai menkos, 
žmonių perkamoji galia da
bar mažesnė negu buvo 
prieš revoliuciją, o produk
cijos iš darbininko dabar 
’-eikalaujama iki 80 procen
tų daugiau negu seniau (šis 
argumentas paimtas iš pačių

viešai išreikšti gilų savo ačiū 
visiems tos programos daly
viams, o ypač vedėjui Min- 
kui ir adv. Bagočiui, kuris 
pasakė labai gražią prakal
bą, pritaikytą Lietuvos ne
priklausomybės sukaktu
vėms. Visi dainininkai ir 
dainininkės taipgi puikiai 
atliko savo užduotį ir viskas 
girdėjosi pas mus labai aiš
kiai. Butų labai malonu daž
niau girdėti tokią programą.

V. Makauskas.

Neapsakomi nachalai.
Freeport, Ont., Kanada. 

—Aš jau ketvirtą sąvaitę 
guliu čia ligoninėj, tai tenka 
matyti, kaip begėdiškai el
giasi Romos jėzuitai. Kitų 
tikybų kunigai po ligoninę 
visai nelandžioja, jei bent 
kas juos pasišaukia. Bet ro- 
miškiai jėzuitai neklausia, 
ar tu nori jų, ar ne, bet lenda 
į tavo kambarį ir vis siu1 ori 
“išklausyti išpažintį.” O tos 
“išpažinties” tikslas, tai pa
tirti, ar ligonis neturi kur pi
nigų pasidėjęs. Jeigu turi 
banko knygutę, tai kunigas 
tuoj kalbina: “Užrašyk ją 
man.” Be to, tas begėdis iš
knis tavo daiktus, peržiūrės, 
ką tu turi. Jeigu randa kny
gų ar laikraščių be klerika- 
liškos antspaudos, tuoj pei
kia: “No good, no good.” 
Šitoks begėdiškas nachab- 
mas kartais taip ligonį su- 
nervuoja, kad iei žmogus 
galėtum, tai šoktum iš lovos 
ir na griebės toki nachalą už______________ __Smetoną niekas negerą

tyniolikos metų sukaktuvių” j PPsirenka tūkstančiai lietu- a\bul^Vpvk^klės^trenldiim 
nedėsime, nes kalbėti apie vnA Viena* is dalyvių. langą nuo aukšto. 
tai po 16 vasario butų jau ---------------

naudojimas. Praeitų metų 
sausio mėn. šitų gėrimų bu
vo parduota už $1,369,954, 
o šių metų sausio mėn. už 
$1,267,107. Matyt, daug at-j
siliepia į tai depresija.* * *

Vasario 12 dieną Toronte 
lankėsi garsusis pasaulio 
dainininkas, Feodoras ša- 
liapinas. Jo dainų pasiklau
syti prisirinko pilna Massey 
salė. Nors tikėtai buvo 
brangus, bet publika į tai ne
žiūrėjo, visi stengėsi pama
tyti tą garsųjį rusų daininin
ką.

Šaliapinui išeinant iš sa
lės, jį apsupo reporteriai su 
visokiais klausimais. Šalia- 
pinas jiems atsakė: “Don’t 
ask me anything about poli- 
tics.” A. S. Kavoliunas.

lyg ne laiku.
Anaunseriui. — Maikio 

su Tėvu pasikalbėjimą pa-

Girdėjo Bostono radio už 
400 mylių.

Millinocket, Me. — Mes,
Iš Waterburio padangės. 
Waterburyje komunistai

dėsime archyvam Gal kada lietuviai, gyvendami čia uz nesenai statė komediją 
nors prie progos sunaudosi- 400 mylių nuo Bostono, 17 “žentai iš Amerikos” Išro- 
me- vasario girdėjome labai gra-'do kad komunistai jau tiek

W. Waldo.— Laišką ir iš- žią lietuvių radio programą nusjgyveno, jog neturi nei 
karpas gavome. Ačiū. iš Bostono. Taigi aš noriu Rinkamų vaidintojų. Stačiai 

sunku buvo žiūrėti į jų “ti- 
jatrą.” Kaip ir kitur, komu
nistai čia pasidalinę į dvi 
grupi: vieni pruseikiniai, ki
ti bimbiniai. Vieni kitų ne
apkenčia ir šmeižia kaip p 
manydami. 23 vasario buvo 
surengta LDS. 11 kuopos va
karienė Venta Hall’ėj. Įžan
ga buvo $1.25. Ant rytojaus, 
24 vasario, buvo SLA. 11 kp. 
prakalbos. Kalbėjo adv. Ba- 
gočius iš Bostono.

Žinių rinkėjas.

MONTREAL, KANADA.
Ii Sūnų ir Dukterų Pašalpi- 

nės Draugijos veikimo.
Ši draugija labai mažai 

veikė praeityje. Apart vienų 
prakalbų, kurios buvo reng
tos sukėlimui fondo parėmi
mui kovojančių darbininkų, 
nieko daugiau nėra veikus.

Minimos prakalbos buvo, 
rengtos, be įžangos tikietų,i 
todėl žmonių atsilankė ne-! 
mažai. Buvo sukelta virš 12 
d oi. pinigų ir gauta, rodos, 
10 narių. Sukelta suma jau 
išsiųsta Lietuvos, Austrijos 
ir Ispanijos kovojantiems 
darbininkams lygiai. Bet ko
vos nepasibaigė, daugelis 
kovotojų randasi kalėjimuo
se ir jų šeimas reikia šelpti 
žoliaus. Todėl draugija nu
tarė daryti parengimus daž
niau ir pelną skirti kovojan
čių darbininkų fondan.

Tas pat

LllLIUVIDai
Rekordai

TO 65 CENTUS VIENAS.
Perkant 6 Rekordus, Parduodam Po 50c. Rekordą. 
Perkant 12 Rekordų, Parduodam Po 45c. Rekordą.

Persiuntimas vieno rekordo 35c.; 6 rekordų persiuntimas—30c.
J Kanadą persiuntimas: 1 rekordas 50c . 6 rekordai $1.00.

Veltui pakelis adatų su kiekvienu rekordu, ir perkant nemažiau kaip 
6 rekordus, duodama lietuviškų gaidų vertės už $3.00.

Užsakydami Rekordus, Nepamirškite 
Prisiųsti ir Money Orderį.

6008—Dariaus-Girėno atmin. ir Kareivėliai, S. Rimkas ir Sadauskaitė
3000— 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 Dirvelio 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—Senį Duok Tabokos ir Eiva Boba Pupi; 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
16239—Tykiai, Tykiai ir Dziedukas..................Vyri) Oktetas ir Orkestrą
26023—Atsiskubino Betlėjun ir Gul Šiandieną. Brooklyno mišr. kvart. 
26038—Teka Upė per Beržyną ir Josiu Jomarkėlin. .. Jonas Butėnas
26024—Varguolis ir Kad Galėčiau................................. Liuda Sipavičiūtė
26071—Pas Malūnėlį ir Ant Kiemelio. Polkos.
26080—Urėdas ir Godelės.................................. Kriaučiūnas ir Vanagaitis
26085—Tėvynės—Polka ir Ku-ku—Valcas. Okeh Tarptaut. Orkestrą
26036—Bučkio Valcas 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. Vaitas ir Polka 
26092—Ant Marių Krantelio ir Prirodino Seni žmonės. J. Butėnas, bar. 
26094—Ganėm aveles ir Oj, čia-čia. M. Strumsl ienė ir P Petraitis
26095—Grybai ir I>evendrėlis............. Marė Strumskienė ir P. Petraitis
26096—Močiutė—Valcas 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.
3417 S. HALSTED STn CHICAGO, ILL

LIETUVIŠKI

Nelaiminga mirtimi žuvo 
du lietuviai.

Chicagos priemiesty j e,
Brighton Parke, nelaimin
gai žuvo du musų žmonės: 
Juozas Kontrimas pasikorė 
policijos nuovadoj uždary
tas, o bedarbis Franas Au
denis buvo gatvėkario už
muštas. Audenis paliko mo
terį, o apie Kontrimą neži
nau.

Pacifiko pakrašty gražu 
ir šilta.

Selleck, Wash. — Dabar
tiniu laiku pas mus čia labai 
gražu, šilta, sniego nėra. 
Miškuose dirbam vienmarš
kiniai. Jaučiuosiu gerai ir 
prisiunčiu metams prenume
ratą už “Keleivį.”

Aug. Svežikas.

Plėšikai užmušė lietuvį. 
Chicago, III. — Pareinant

iš darbo vieną vakarą ant 
Town of Lake buvo užpul
tas, apiplėštas ir sumuštas 
Tarnas Rombą, 37 metų lie
tuvis. .Bomai jį tiek primu
šė, kad jis be žado buvo nu
vežtas ligoninėn ir tenai mi
rė. Jo kaimynas.
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' Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Keliatas Patarimų 
F armėnams

SUNAUDOKIME PELENUS. 1

Nėra farmos, kuri nekūrentų 
ugnį. Beveik visi fąrmeriai kūre
na malkas. Taigi pasigamina ne
mažai pelenų. Paprastai, farme
riai pelenus išmeta laukan, kai
po netinkamą ukiui medžiagą.

Tie, kurie meta laukan pele
nus, daro didelę klaidą, nes kar
tu su pelenais, kad ir netiesiogi
niu budu, išmeta nemažą sumą 
pinigu.

Lapuočių medžių pelenai turi: 
fosforo 3,5 nuoš., kalio 10 nuoš. 
ir kalcio 30 nuoš. Spigliuočių 
medžių pelenai turi: fosforo 2 
nuoš., kalio 6 nuoš. ir kalcio 35 
nuošimčius. Jau iš to matome, 
kad 100 svarų pelenų gali atsto- 

, ti 10 svarų zuperio, 15 svarų ka
lio druskos ir net 55 svarus de
gintų kalkių. Tai yra puiki trą
ša. Pelenais galima tręšti visas 
dirvas. Tačiau labai gerai tinka 

i tręšti daržams. Be to, reikia pri
minti, kad pelenus galima pa- 

; naudoti kovoje su įvairiais dar- 
įžų kenkėjais.

Kiekvieną kartą semiant pele
nus iš pečiaus, jei yra daug ang-

—Tegul bus pagarbintas/pradėjo politikauti, o para- lių. juos reikia per sietą persijo- 
Maike! 'pi jonai norėjo melstis. Tai-Įti. Persijotus pelenus reikia su-

—Sveikas gyvas, tėve. gi, vieną sekmadienį, kada pilti į bet kurią statinę ar dėžę. 
Kaip einasi? kunigas ėmė sakyti spyčių Pelenus reikia laikyti sausoje

—Šlėktai, vaike. 1 apie politiką, žmonės ėmė vietoje ir saugoti, kad negautų
—Išrodo, kad tu šiandien giedoti karunką. Klebonas' drėgmės.

Į Taigi, nebarstykime pelenų 
įkur papuola, bet pilkime į bač
kas. o pavasari turėsime geros 
trąšos daržams tręšti.

Bet čia kalbama tik apie mal
kų pelenus. Pelenai iš kastinių 
anglių netinka tam tikslui.

labai suvargęs? tada pašaukė policiją ir pa-
—Jes, vaike. Aš dabar ti- rapijonus apskundė už gie- 

kras mučelninkas. : dojimą. Teismas juos visus
—O kas atsitiko? nubaudė po mėnesį kalėji-
—Bedieviai nedavė man mo.

Dievo garbinti. i —Bažnyčion, vaike, ga-
—Aš netikiu, tėve, kad Ii neiti giedoti. Ale aš ži- 

bedieviai norėtų kištis Į tavo nau, kad ant jomarko gali 
reikalus. giedoti, kiek tik nori. Niekas

—O ar tu nematai, Maike, tavęs nebaderiuoja ir da tau
kas darosi Meksikoj? Bedie- žmonės ant tabako sumeta 
viai neduoda katalikams nei —Dabar, tėve, jau ir uba-
poterių sukalbėt. Kaip tik gams Lietuvoje draudžia- 
žmogus persižegnoja, tuo- ma viešose vietose triuke 
jaus Ancikristo agentai ir mas kelti.
tempia jį už grotų. Ta bedie- —Ai- tai ir atlaidų neva-
vybės pavietrė jau pasiekė lia laikyt? 
ir Ameriką. Aną vakarą aš —Tas da neuždrausta,
pareidamas iš vyčių manieb- —Na, ‘tai kokie gali būt 
ru gerai fylinau ir užtrau- atlaidai be ubagiškų gies- 
kiau “Kas nor panai Marijai mių?
služyt.” Policmanas tuoj 
man už rankos ir sako: “Še- 
rap, dončiu meik noiz!” Aš, 
žinoma, pradėjau protestuo
ti. Sakau: “Vaetumaru? Ar 
ju bulševik, ap ju no laik 
mai singink?” Kaip tik aš 
tuos žodžius ištariau, Mai
ke, tai jis man tuoj už kal- 
nieriaus ir uždarė į lakupą. 
Tai matai, ką parmazonai 
daro ?

—Tu, tėve, čia ne “par- 
mazenus” kaltink, bet pats 
save. Juk senai jau Ameri
koj gyveni, tai laikas butų 
žinoti, kad ant gatvių čia 
rėkauti nevalia.

—Tu turi misteiką, Mai
ke. Aš nerėkavau. Aš giedo
jau šventą giesmę.

—Bet kas butų, tėve, jei
gu visos davatkos ir špitol- 
ninkai vaikščiodami gatvė
mis pradėtų savo giesmes 
giedoti?

—O kaip salaveišių armi
ja gieda? Netik gieda, ale ir 
bubną muša. Tai kodėl jų 
polici ja nereština?

—Jie turi tam tikrą leidi
mą, tėve. Ir jie nerėkauja po 
visą miestą, o tik paskirtose 
vietose, kur jų giesmės nega
li drumsti gyventojų ramy
bės.

—Ne, Maike, aš su tavim 
nesutinku. Čia kalti parma- 
zonai. Kodėl gi Lietuvoje, 
kur prezidentas yra katali
kas, gali garbinti Dievą vi
sokiais balsais ir niekas už
tai į džėlą tavęs neįkiš?

—Bet Lietuvoje ir už baž
nyčioje giedojimą baudžia 
kalėjimu.

—Meluoji, Maike.
—Nemeluoju, tėve. Ro

kiškio klebonas bažnyčioje

Tiesą pasakius, tėve, at
laidai irgi turėtų būt panai
kinti, nes tai yra senovės 
liekana ir dabar jokios reik
šmės neturi, tik gėdą kraštui 
daro.

—O ką tu, Maike, gali ži
not, kas reikia panaikint, 
kas ne? Juk tokį klausimą 
tik prie snapso galima tei
singai išaiškint. Taigi, jeigu 
nori stot su manim ant kriti
kos, tai eikim pas zakrasti- 
joną, ba nas jį yra šviežios 
ruginės. Tik tada galėsime 
surasti, ar zupelni atlaidai 
su ubagų giesmėmis reika
lingi Lietuvai, ar ne.

—Pas zakristijoną, tėve, tu 
gali nueiti sau vienas, o aš 
eisiu mokytis.

—Na, tai gud-bai, vaike! 
Aš eisiu išsigert, o tu eik sau 
mokintis. Tik neskaityk be
dieviškų knygų, ba ir taip 
jau esi velnių priėdęs.

MIRTIES BAUSMĖ UŽ 
PLĖŠIMĄ.

Louisville, Ky. — Prisai- 
kintujų posėdininkų teismas 
čia pasmerkė elektros kėdei 
tūlą Jamesą Troutą, kuris 
su ginklu rankoj išplėšė 
$433. Už ginkluotą plėšimą 
Kentucky valstijos įstatymai 
skiria mirties bausmę.

TRAUKINY RADO ŽMa 
GAUS KOJAS.

Valant Londone traukinį, 
šį panedėlį vienam vagone 
darbininkai rado popieron 
suvyniotas dailiai nuplautas 
2 žmogaus kojas. Daktarai 
jas išegzaminavę nustatė, 
kad apie 12 valandų atgal 
jos buvo da gyvos.

KAIP PRIŽIŪRĖTI GYVU
LIŲ ODĄ.

Gyvuliui oda atlieka ištisą eilę 
organizmui reikalingų veiksnių 
Oda yra jutimo organas, apsau
go kuną nuo įvairių išorinių 
kenksmingų veiksnių, dalyvauja 
alsavime, padeda inkstams išga
rinti iš organizmo vandens per
teklių, reguliuoja kuno tempera
tūrą ir panašiai. Odos paviršius 
nuolatos išskiria pleiskanėles, 
riebalus; iš oro pusės apdulka, 
susiteršia savo išmatomis ir ki
tais nešvarumais. Susirinkus di 
dėsniam kiekiui nešvarumų, gy 
vulys lieka neramus, stengiasi 
pats apsivalyti, voliodamasis, 
trinasi į ėdžias, pertvaras, kaso
si. Nevalytos karvės duoda ma
žiau pieno. Tai įrodyta bandy
mais. Odos nevalymas gali būti 
įvairių odos ligų priežastimi, 
pav., įvairių dedervinių, niežų, 
utėlių, inkštirų ir kitų parazitų. 
Todėl reikalinga palaikyti gyvu
lių kuno švarą, juos valant. Pa
prastai valoma šukomis ir šepe
čiu : šukomis išdrasko, o šepečiu 
iššukuoja.

Bet negalima karvių valyti 
prieš melžimą, nes dulkės pateks 
f pieną ir jį užterš; taip pat ne
valyti ėdant, nes tas trukdo ėdi
mą, be to. dulkės gyvulys gali į- 
alsuoti ir užkrėsti alsavimo ta
kus. Patogiausias valyti laikas 
yra po melžimo. Jei oras nešal
tas, tai išvesti laukan ir ten iš
valyti. Arklius vengti valyti 
prieš važiuojant, kad neperšal
tų, nes šukomis suerzinama odos 
paviršius ir ten priplūsta dau
giau kraujo. Kartais gyvuliai iš 
ryto buna sušilę, kasosi. Tai va
dinamas “velnio jodinėjimas,“ 
“širmonėlių pešiojimas.“ Tai bu
na dėl laikymo tvarte vištų ar 
žąsų. Jos turi utėlių, kurios vi
sur patenka. Patekusios į arklio 
plaukus, erzina jį ir arklys su
šyla besikasydamas. Kai dievuo- 
tas Lietuvos ūkininkas randa 
arklį sušilusį ir nusikamavusį, 
tai sako, kad “velnias jodinėjo.” 
Vietoj išvalyti arklio odą, toks 
tamsuolis veža kunigui nupenė
tą paršą “ant mišių.“ Taigi, va
lydami gyvulius, laiko sugaiši-

kelių, šutintų saldžių kopūstų ir* 
į panašių.
Į Vištos galima girdyti vande
niu ir pienu. Vandeniu girdant, 
reikia duoti visai švarų vandenį 
ir jį kasdien keisti. Girdyklos tu
ri būti taip įrengtos, kad vištos 
negalėtų jų išversti ir su kojom 
užteršti.

Pienas vištoms tinka lygiai 
nenugriebtas kaip ir nugrieb
tas; tinka lygiai šviežias, kaip ir 
surūgęs. Tik negalima duoti ap- 
gižusio pieno, kurį? nėra nei 
šviežias, nei tinkamai surūgęs. 
Pienas gerai veikia į virškinimą, 
o raugintas pienas veikia kaip 
vaistas prieš įvairius vištų vidų-' 
riavimus.

Girdyklos arba loveliai, ku-' 
riuose duodamas pienas, turi 
būt kas diena plaunami karštu 
vandeniu.

me nedaug, bet naudos turėsime, 
nes gyvuliai bus žymiai sveikes
ni.

VISTŲ GIRDYMAS.
Yra farmerių. kurie apie savo 

gyvulius ir paukščius gerai nusi
mano ir jiems tokie patarimai 
nereikalingi. Bet daugiau yra 
tokių, kuriems trūksta patyri
mo. Taigi tokiems čia ir norime 
tarti keliatą žodžių apie vištų 
girdymą.

Jei vištos ilgai negauna pa
kankamai atsigerti vandens, tai 
jų sveikatai daug daugiau pa
kenkia. nei jos per tokį pat lai
ką negautų sauso pašaro, ypač 
jei vištos laike mos šiltose patal
pose. Vandens nedateklius nei
giamai veikia visus jų kuno or
ganus, sutirština kraują, pakelia 
temperatūrą, o tas ypatingai 
kenkia jaunoms dėslioms viš
toms. Cheminiu analizu nusta
tyta, kad pusę viso vištos orga
nizmo sudaro vanduo, o jų deda
mų kiaušinių tris ketvirtadalius 
irgi sudaro vanduo ir tik vienas 
ketvirtadalis sausos medžiagos. 
Todėl dėslių vištų girdymas turi 
būti ypatingai prižiūrimas. Van
dens nedateklius mažiau žalin
gas, jei vištos gauna greta sau
so pašaro ir sultingų pašarų, 
kaip šutintų morkų, šutintų run

AR ŽINOT, KAD-
Oru pripučiamas ratų pa

dangas (tires) išrado 1889 
metais vienas airys dakta
ras, kuris norėjo palengvin
ti savo sunui važinėjimąsi 
dviračiu mokyklon. Pirma 
jo išradimas buvo taikomas 
■ik dviračiams, o vėliau ir 
automobiliams.

Netoli Leningrado nese
nai buvo iškastas katilas su 
įvairių šalių pinigais. Iš viso 
jame buvo 11,000 monetų, 
visos datuotos apie vienuo
liktą šimtmetį.

ŠEIMININKĖMS PASISKAITYTI.
Keliatas žodžių apie daržoves, tą ir atsargiai tarp kiekvieno la-
Iš darživių galima padaryti P° dėti tos mėsos- taip, kad ko- 

iaug įvairių valgių, šeimininkės, Pustas vis dėl to turėtų sveiką 
kurios seka daktarų rašomus i išvaizdą. Kai visa mėsa bus tarp 
straipsnius apie sveikata, turėtų' sukimšta, padėti kopūstą į 
jau žinoti, kad visi daktarai pa- keptuvę, įdėti nedaug taukų ir
taria kuodaugiausia valgyti dar
žovių. Jos būtinai reikalingos 
musų sveikatai. Padarytas iš jų 
valgis yra skanus ir sveikas, 
iengvai virškinamas. Kai mėsa 
šiandien. Amerikoje taip pa
brango. tai ir ekonominiu iš- 
skaitliavimu reikėtų daugiau 
valgyt daržovių, nes jos daug 
pigesnės. Taigi paduosime čia 
keliatą nurodymų, kokių valgių 
galima pasigaminti iš kopūstų ir 
burokų.

Kopūstų šiupinys.
Paimti porą galvelių kopūstų, 

smulkiai juos supiaustyti ir nu
plikyti karštu vandeniu. Paskui 
juos nusunkus iš vandens, sudė
ti į puodą. Įdėti gabalą riebios 
mėsos, užpilti truputį vandens ir 
druskos ir šutinti. Atskirai kep
tuvėje (skauradoje) pačirškinti 
kelias smulkiai supiaustytas gal
vutes svogūnų ir sudėti į šutina
mus kopūstus. Kai mėsa iššus, 
ją išimti, supiaustyti nedideliais 
gabaliukais, sudėti atgal į puo
dą, pridėti karčiųjų pipirų ir vėl 
viską pašutinti. Kai gerai sušus, 
duoti į stalą su virtomis bulvė
mis. Jei saldžių kopūstų nėra. tai 
jų vietoje galima vartoti ir rau
gintus, tik juos irgi reikia gerai 
nuplikyti verdančiu vandeniu, 
nes kitaip gali būti per rūgštus. 

Kopūstų virtiniai.
Kopūstą smulkiai supiaustyti, 

nuplikyti karštu vandeniu, pri
dėti smulkiai supiaustytų laši
nių, karčiųjų pipirų, svogūnų ir 
druskos. Visą tą mišinį sudėti į 
puodą ir šutinti, kol kopūstai 
bus visiškai minkšti. Tada tą ko
šę atšaldyti ir daryti iš jos vir- ;. 
tinius. Daroma tuo pat būdų, 
kaip ir visi paprasti virtiniai ar
ba “šaltanosiai.” Duodama į sta
lą palaisčius šveistu arba ir visai 
be nieko.

Kimšti kopūstai.

iš visų pusių gerai kopūstą ap- 
čirškinti, tik daboti, kad neap
degtų. Kai apkeps, įdėti kopūs
tą į atitinkamo dydžio puodą, 
pridėti taukų, truputį vandens ir 
gerai uždengus šutinti. Kai tru
putį pasus, reikia rauginti sun
ką, kurioje šunta, ir jei reikalin
ga, pridėti iki skonio druskos, 
šutinti tol, kol kopūstas liks vi
siškai minkštas, tik kad nesutiž- 
tų. Kai bus išviręs, duoti į stalą 
sveiką, nsupiaustytą. Duodant 
užpilti tuo pačiu padažu, kuria
me kopūstas virė. Prie tokio ko
pūsto galima duoti virtas bulves. 

Raudonieji burokai.
Raudonieji burokai galima 

rauginti ir marinuoti. Raugina
mi tam, kad butų rūgšties barš
čiams ir šiaip rūgščioms sriu
boms. Jų reikalinga rauginti to
kį kiekį, kad maždaug užtektų 
trejetai sąvaičių. Rauginimui 
maži burokėliai imami sveiki, o 
dideli piaunami per pusę.

Nulupti žalius burokus, sudėti 
į kokį nors molinį ar medinį in
dą. užpilti šalto vandens ir pa
stačius šiltoje vietoje, palaikyti 
5—6 dienas. Kai pradės rūgti, 
pastatyti šaltoje vietoje. Po sa
vaitės rūgštis jau tinka vartoti. 
Pelėsius visad nugraibyti ir in
dą laikyti uždengus. Jei rūgštis 
pasidaro per stipri, galima įpilti 
Į ją vandens.

Marinuoti burokėliai tinka 
kaipo priedas prie įvairios mė
sos, silkių ir žuvies. Daroma to
kiu budu.

Raudonuosius burokėlius ge
rai išvirti su visomis žievėmis, 

į Kai bus minkšti, ataušinti, nu
lupti ir supiaustyti plonomis rie
kutėmis. Tas riekutes sudėti į 
stiklinį indą, perdedant svogū
nais ir čielais pipirais. Ant vir
šaus užpilti marinado.

Marinadas gaminamas taip: 
užvirinti vandens, įdėti supiaus-

Paimti sveiką, nepagadintą tytų svogūnų, pipirų, lapelių, ir 
kopūsto galvą ir gerai ją nupli- kai atauš, pridėti gerokai acto, 
kyti verdančiu vandeniu, kad la- tik kad nebūtų jau perdaug rug- 
pai pasidarytų minkšti ir vienas štu. Be to, galima įdėti truputį 
nuc kito lengvai atskiriami. Ta- druskos. Taip paruoštą ir visiš- 
da paimti maltos mėsos, pridėti kai ataušintą actą užpilti ant 
karčiųjų pipirų, druskos, smal- burokėlių. Burokėlius pastatyti 
kiai pjaustytų svogūnų ir viską vėsioje vietoje ir porai dienų 
gerai sumaišyti. praslinkus jau juos galima val-

Tada paimti nuplikytą kopus- gyti

Sveikatos Skyrius
šį skyriq

AMERIKOS UET U VIU DAKTARŲ DRAUGIJA.

SULAUŽYTŲ KAULŲ GY
DYMAS.

Rašo Dr. M. Strikolis, Chicago.

Kadangi sulaužymas kaulų y-! 
ra kasdieninis atsitikimas šioje 
greitos transportacijos gadynė
je ir kadangi šimtai žmonių nu
stoja rankų ar kojų, tūkstančiai 
jų lieka kreivomis ar trumpomis 
kojomis ar rankomis su sustin
gusiais, nenormaliais sąnariais 
iš priežasties netinkamo gydy
mo per pasivadinusius “dakta
rais” šundaktarius, dėlto matau 
reikalo kalbėti apie rimtą gydy
mą sulaužytų kaulų.

Pirmas iš svarbiausių žings
nių nulaužto kaulo atsitikime y- 
ra reikalas nejudinti ligonio iš 
vietos, jeigu pastarasis neguli 
pavojingose aplinkybėse, pakol 
jo kaulai nebus lentomis ar kito
kiomis priemonėmis nejudina
mai surišti, kad nulužę galai ne
išlįstų per odą. Nes sykį sulūžęs 
kaulas per odą išlindęs, sudaro 
labai didelę galimybę savo už
gautą dalį bakterijomis užkrės
ti, o bakterijoms apkrėsta, į pū
lius pavirtusia kaulo žaizda, yra 
daug sykių sunkiau sugydyti, 
negu švari, neužkrėsta kaulo 
žaizda.

Apart kaulų išlindimo per odą. 
kas teikia didesnę galimybę juos 
bakterijomis apkrėsti, judančios 
nulaužto kaulo dalys bėgyje li
gonio transportacijos gali už
gauti ir kitas kuno dalis; kaip 
tai: nulaužta ranka ar koja gali 
užgauti kraujo sudynėlius ar 
nervus; nulaužti šonkauliai gali 
užgauti plaučius ir kepenis; nu
laužti tūli kiti kaulai gali užgau
ti pūslę, žarnas ir tt. Todėl, kada 
negalima kaulo nejudinamai su
rišti, tada yra patartina nulauž
to kuno dalis prie ambulanso lo
vos su diržais priveržti ir ligonį 
iš palengva su ambulansu į jo 
namus arba į ligoninę nuvežti.

Jei gi nulaužtas kaulas yra iš 
pradžios per odą išlindęs, tai 
odoje padarytą žaizdą reikia šva
riais bandažais tuojau aprišti, 
kad sumažinti galimybę sulauž- 
tą kaulą bakterijoms apkrėsti ir 
tada, kada galima, taipgi jį ne
judinančiai su šipuliais apremti 
ir aprišti, kad pirm minėtų blo
gumų, ligonį bevežant, nepada
rytų.

Nuvežus gi ligonį į namus, ar
ba į ligoninę, reikalinga yra jam

Triušiai Gali Pribaigti Australiją.
»

Jau ne sykį laikraščiuose suorganizavę “didelius ka- 
buvo rašyta apie tai, kad rus” prieš triušius, bet pa- 
Australijoj rimtį susirūpini- sėkmės buvusios menkos,
mą kelia triušiai. Bet visai 
nesenai jie pasiekė toki 
kenksmingumo laipsnį, kad 
Australijos vyriausybė nu
sprendusi būtinai išnaikinti 
triušius.

Prieš 50 metų Australijoj 
nebuvo dar nei vieno triušio. 
Tada vienam farmeriui atė
jo galvon triušių atsigabenti 
iš Škotijos, nes šie sutvėri
mai gana greit veisiasi, jų 
mėsa yra gardi, o odą gali
ma sunaudoti įvairiems rei
kalams. Kelionę iš Škotijos į 
Australiją triušiai puikiai 
pergyveno ir iš 12 porų pasi
daugino iki 19. Visus 19 po
rų ūkininkas patalpino avių 
farmoje ir iš pradžių niekas 
jais nesidomėjo. Bet po 2 
metų visa farma knibždėte 
knibždėjo triušiais. Iš šios 
farmos jie paplito po visą 
Australiją. Dabar paviršuti
nišku apskaitliavimu Aust
ralijoj yra apie 600 milionų 
triušių. Jie suėda visą aviu 
maistą ir virtę tikra bau- 
džiamaja ekspedicija visam 
kraštui. Jeigu jų artimiausiu 
laiku neišnaikins, jie gali 
pakirsti visą Australijos ūkį.

Amerikcs padugnėse (under- 
world) šiandien yra daugiau 
ginkluotų kriminalistų, negu ka
riuomenėj ir laivyne kareivių.— 

Jau ne sykį farmeriai buvo į Prokuroras Cummings.

duoti apsaugojimą nuo tetanus, 
vadinamos “lock jaw,” ir nuo 
gangrenos ligų, katros po nu
laužtų kaulų yra neretai gauna
mos. Apsisaugojimas nuo jų, 
kuomet vartojama laiku, yra be
veik visuomet sėkmingas.

Išpildžius minėtus atsargumo 
žingsnius, reikalinga perlaužtus 
kaulus galutinai sustatyti ir 
juos su tam tikrais įtaisais arba 
gipsu į nepajudinamąją padętį 
paversti. Tą galima padaryti bet 
kada. bėgyje kelių dienų, po nu- 
silaužymo, nors dažnai geistina 
pirmoje, ar antroje dienoje, kau
lus atitaisyti.

Atitaisymas sulaužytų kaulų 
yra nevisuomet lengvas dalykas, 
ypatingai tuose atsitikimuose, 
kur kaulo nulaužimas yra arti 
sąnario, suskilęs i daug dalių, iš
lindus per edą arba užgavęs tū
lus vidujinius organus, kas rei
kalauja ne tik žinojimo, kaip gy
dyti, bet ir kaip išgelbėti ligonį 
nuo staigios mirties.

Pirm ir po atitaisymo nulužu- 
sių kaulų, svarbu yra nuimti X- 
spindulių paveikslas, kad suži
noti, kur ir kaip blogai yra kau
lai sulaužyti, kokios yra galimy
bės jų atitaisymo ir kad turėti 
tikresnį įrodymą prieš kaltinin
ką teisme, kas dažnai po tokių 
užgavimų įvyksta.

Todęl, sulaužytais kaulais li
goniai. kurie kreipiasi ne prie 
daktarų medicinos ir chirurgi
jos. bet prie “kaulų sutaisytojų“ 
—bobelių ir joms panašių šun
daktarių, tegul žino, kad jie gali 
netik savo gyvastį be reikalo 
pražudyti, bet su kreivomis ar 
trumpomis rankomis ar kojomis 
likti.

Ar gi negalima musų lietu
viams žinoti, kad šarlatanai, pa
tys save pasivadinę “daktarais,“ 
tik gali tuos sulaužytus kaulus 
sustatyti ir sugydyti, kurie nėra 
sulužę, kaip kad išgydo vėžį be 
peilio, be X-Ray ir be radiumo 
pagelbų, tik pas tuos ligonius, 
kurie vėžio niekuomet nėra turė
ję?

Šis yra 20-tas šimtmetis. Ja
me yra daug gerų ir dorų dakta
rų. Taigi ar ne laikas mums su
siprasti ir nusisukti nuo igno- 
rantiškų skriaudikų ir musų 
sveikatos ir pinigų ėdikų ir. rei
kale ligų visuomet kreiptis tik 
prie medicinos ir chirurgijos 
daktarų.

nes triušiai labai greit vei
siasi.

Dabar farmeriai paprašę 
iš vyriausybės skubios pa
galbos. Visur iškabinti pla
katai su raginimais medžioti 
triušius. Taipgi vyriausybė 
ir bedarbiams siūlo užsiim
ti triušių gaudymu. Už kiek
vieną triušio kailiuką vy
riausybė sumokėsianti be
darbiams premijas. Triušių 
kailiai bus apdirbami ir 
siunčiami į Europą. Bedar
biai ištisais būriais vyksta į 
farmas ir griebiasi šio nepa
prasto užsiėmimo.

EPIGRAMOS.
Senojo amžiaus vertė priklau

so nuo to, kiek žmogus atsimena 
pergyventų patyrimų.

Richardson Wright

žmonės turėtų visuomet gerb
ti save, nežiurint ar kiti gyvūnai 
gali juos gerbti, ar ne.

George Belane.
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Atidavė Savo Biznį Darbininkams. GENEROLO KUTIOPOVO PAGROBIMU 
PASLAPTIS.

KAUNE STEIGIAMA MO
TERŲ POLICIJA.

Mergaičių bičiulių drau-'* 
gija prieš kurį laiką padavė 
vidaus reikalų ministeriui 
prašymą su Čiurlionienės, O. 
Beleckienės ir Pašakarnie- 
nės parašais, kad kovai su 
anormaliniais ir asocijali- 
niais reiškiniais butų įsteig
ta moterų policija. Prašymo 
autorės savo raštą motyvuo
ja 1931 m. Lietuvos ratifi
kuota konvencija kovai su 
anormaliniais reiškiniais. 
Tcje konvencijoje esą pasa
kyta, kad šiam reikalui kaip 
tik turinti būti Įsteigta mote
rų policija.

Vidaus reikalų ministeri
ja šiam sumanymui neprieš
tarauja ii- nusistatyta įsteigti 
moterų policiją. Pirmiausi? 
moterų policija bus įsteigta 
Kaune, o vėliau ir kituose 
didesniuose miestuose. Mo
terų policija eitų “doros bri
gados” pareigas, t. y. kovo
tų su prostitucija, alkoholiz
mu, mažamečiais nusikaltė
liais ir įvairių iškrypėlių pa
sauliu. Bičiulių draugija no
ri, kad moterų policija turė
tų moterų policijos vyriau
sybę, bet kol kas moterų po
licija numatoma priskirti 
miesto policijos vadui.

KALTINA ŽMOGŲ PA* 
VOGUS $400,000, O JIS 
NIEKO NEATSIMENA

Los Angeles mieste perei
tą sąvaitę buvo areštuotas 
70 metų amžiaus žmogus, 
žinomas tenai kaip John L. 
Mason. Jį pažino 3 vyrai, 
kurie sako, kad tikroji jo pa
vardė esanti John S. 
Schnepp, buvusis Spring- 
fieldo, III., majoras, išeikvo
jęs tenai $400,000. Suimta
sis sakosi nieko neatsime
nąs. Jis žinąs tik tiek, kad 
oora metų atgal jis atsipei
kėjęs Texas valstijos ligoni
nėj ir nuo to laiko klaidžio
jus. Sako, aš sutinku grįžti į 
Springfieldą — gal aš ir bu
vau tenai majoru.

VLADIVOSTOKE SUDE
GINTI LENINO RAŠTAI.

Sovietų laikraštis “Rytų 
žvaigždė” praneša, kad Vla
divostoko švietimo komisa
riato sekcija nutarusi sude
ginti 18,000 tomų Lenino, 
Dostojevskio ir kitų rašyto
jų veikalų. Sovietų spauda 
reikalauja nubausti autoda
fė sumanytojus.

tekdavo vykti į tokius pasi
matymus ir todėl jis drąsiai 
išėjo iš namų ir sėdo į auto-

Ką apie tai rašo Burcevas. revoliucijos istorikas Burce- mobilį. Automobily jį laukę 
Musų skaitytojai turbut vas’ s3™ pasižymėjęs nepažįstamieji, kurie jį gne-

a nepamiršo, kad 1930 me- savo sugebėjimu “atideng-
.c ri Paryžiuje paslaptingai visą seriją provokatorių, 
ūiugo baltagvardiečių rusų veikusių rusų revoliucinėse 
u* nei olas Kutiopovas, kuris partijose. Ypač Burcevas 
UIS—1920 metais atkak- b.u™ lsgar^J.ęs. radęs’ šo
riai kovojo prieš bolševikų ciąlistų revoliucionierių par-
įaudonajį armiją ir pasižy- Gijoje pasaulinio maštabo i neliktų jokių pagrobimo
mėjo dideliais žiaurumais, i provokatorių Azefą, kuns: P sa Ų-

.. keliatą metų vadovavo so-| ------------------
Kai raudonoji ar m i j a cialrevoliucionierių kovos DU BROLIAI NETEKO 

baltuosius. sumuse, tai si- organizacijai ir drauge tar-i PO 3 PIRŠTUS.
ta> juoGasimcių generolas navo caro politinėje polici-! Carlisle Mass __  Ketu-
pabego Paryžiun ir paskui1 J 1 j . r.,rnsie’ :viass- 
buvo išrinktos susispietusių jJ0Je' jnohkosmetų amžiaus Ed-
tenai baltagvardiečių orga-i Šiomis dienomis, remda-;'vaF.c Gontarze era skaldė 
nizacijos vadu. Kutiopovas. masis turimąją medžiaga, .® ir nusikirto 3 pirštus, 
turėjo savo agentus Sovietų Burcevas francuzų laikrašty
Rusijoje, kurie ten varė'"’ 
priešsovietišką darbą.

jriame tvirtina, kad genero-

Mrs. Oliver GrinneH, 57 metų amžiaus moteris, atidavė savo pastangos išaiškinti paslap- 
bizni darbininkams, o pati nutarė leisti laiką žuvaudama, čia ji tingų “baltųjų rusų” vado 

dingimą nedavė jokių rezul- 
~ —————— tatų Kutiopovas dingo ne-

VOKIEČIAI REIKALAU- palikęs jokių pėdsakų. Dėl 
JA KLAIPĖDOS. j0 dingimo kilo įvairių spė-

parodyta taisant meškerės špulę.

VĖL MŪŠIAI TOLIMUO
SE RYTUOSE.

bę ir užchloroformavę. Bet 
chloroformo doza buvusi to
kia didelė, kad Kutiopovas 
miręs nuo širdies plyšimo. 
Kutiopovo kunas buvęs išga
bentas iš Franeuzijos, kad

cuivuzų iaiAia^iv ■ . • . . , «.~z,
parašė straipsni' ramesnysis jo brolis George 

įmete i Virtuves pečių kelis 
1930 metais sausio 26 d !name tvirtina, Kaa genero- j (^namjto pistonus. Jie spro- 

Kutiopovas kaž kur dingo'.!la® klastingu budu buvęs pa-! ®?2‘u^am taIp pat nunese 3 
Visos Franeuzijos policijos &r°btas GPU agentų.

RADIUMU UŽSINUODI
JUSI MOTERIS GAVO 

5,000 DOLERIŲ.
Waterbury, Conn. — Seth 

Thomas Clock kompanija 
čia užmokėjo $5,000 atlygi
nimo savo darbininkei, Ka- 
therinai Wood, kuri plėšda
ma ant laikrodžių šviečian
čias skaitlines užsinuodijo 
radiumu. Tie nuodai suėda 
žmogaus kaulus ir ligonis 
miršta. Nuo tų dažų Water- 
bury mirė jau apie 20 žmo
nių.

MOTERIS MOTERIAI
PRAMUŠĖ GALVĄ.

Utenoj, prie Kauno gat
vės esančion Arūno valgyk- 
lon, nesenai įstojo tarnauti 
tūla našlė Traškienė, kuriai 
sausio 29 d. vakare Patalau- 
skienė, pavyduliaudama, 
pasaugojo kieme ir lazda 
perskėlė galvą. Traškienė 
paguldyta ligoninėje, o pa
likti 5 vaikai verkšlena mo
tinos.

LATVIJOJ NUTEISTAS
MIRTI KOMUNISTAS.
Ryga. (Elta.). Latvių ka

ro teismas savo Daugavpily- 
je įvykusioje sesijoje nuteisė 
mirti komunistų vadą Salia
moną Muriną, kuris vadova
vo nelegalios jaunimo sąjun
gos antikariškai sekcijai ir 
įstojęs į kariuomenę karo 
prievoles atlikti, varė savo 
komunistiškos propagandos 
darbus ir kariuomenėje.

SAVIŽUDYBĖS ŠIAU
LIUOSE. ‘

Praėjusiais 1934 metais 
Šiaulių apskrity nusižudė 11 
žmonių: 6 vyrai ir 5 mote
rys. Žudymosi priemonės to
kios : nusinuodijo — 3, nusi 
skandino — 2, pasikorė —2 
ir nusišovė — 4. Priežastys, 
daugiausia vargas.

Sausio 24 d. 1,000 japonų 
kareivių ir 1,000 vadinamų
jų Mandžiuko kareivių, pa
dedami bombarduoj amų 
lėktuvų, šartuotų automobi
lių ir patrankų, užpuolė Ku- 
juano, Tungšatse ir Tuših- 
kau miestus Rytų Čahare. 
Japonų pėstininkai puolė 
kiniečių didžiąją sieną prie 
Tušihkau.

Tuo pat laiku pradėjo vei
kti ir ligšiol kaip ir nebuvusi 
Mongolijos kariuomenė. Ji 
pradėjo gintis nuo Mandžiu
ko kariuomenės pasienio bu
rių, kurie buvo paėmę Pui- 
noro ežero sritį, kurią mon
golai laiko savo žeme. Buvo 
pasklidę žinių, kad su mon
golų būriais susidėjusi vei
kusi Sovietų karo pajėga, 
bet Sovietai tą žinią nunei
gia.

Per pakartotinus susiduri- 
mus iš abiejų pusių žuvo po 
kelis kareivius. >

Telegramos sako, kad liojimų, nes Kutiopovas bu- 
Berlyno universitete Įvyko vo artus Sovietų priešas, 
didelis vokiečių tautininkų Kutiopovo dingimu labai 
mitingas, kur buvo griežtai susidėmėjo žinomas rusų 
reikalaujama, kad Klaipė
dos Kraštas butų atimtas iš 
Lietuvos ir prijungtas prie 
Vokietijos, kad “visa ger
manų tauta vėl galėtų gy
venti šventoj vienybėj.”

Kutiopovas gavęs žinių, 
kad iš Sovietų Rusijos atvy
kę du generalinio štabo ka
rininkai, kurie nori pasima
tyti su juo, nes turį svarbų! 
reikalą. Buvęs paskirtas pa
simatymas. Kutiopovas kon
spiracijos sumetimais pats
vienas nuvykęs nurodyton i 
vieton. Jam jau ne kartą!

PAJIEŠKOJIMAI
SILVESTRAS MIKULEVIčIUS.1 

Yuogežerių kaimo, Kalvarijos vals
čiaus. Mariamjęlės apskr.. prašau at
sišaukti. Pajieškau taipgi Marės V.r- 
bickiutės, paeina iš Skariškės kaimo, 
Kalvarijos vaisė., Mariampolės apsk. 
Prašau atsišaukti, nes turiu svarbių 
reikalų. Kurie žinote kur jie randasi. ■ 
nalonėkite pranešti jų adresus. (-)

Miss Prane Arbačauskiutė.
1749 King a ve., Dayton, Ohio.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodcralviaf, rud
galviai ir gelton- 
ealviai Prisiun
čia į visas dalia 
Str-ienvhj Valsti
jų ir į Kanadą

GEO.
BEN POKAITIS 
-?fl YVilson St_

’vs»tarht»rr. O

FAK1RAS BEN-ALI PIL
KAUSKAS JAU KAUNE.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad fakiras Ben-Ali 
Pilkauskas, kuris nesenai 
Chicagoje rodė savo “što
kas,” dabar jau Kaune pini
gaująs!.

NAUJI KANADOS DO
LERIAI.

Kanadoj pasirodys sidab
rinis doleris, kuris apyvar
ton bus paleistas apie gegu
žės mėnesį.

Sidabriniai doleriai bus 
išleisti Anglijos karaliaus 
Jurgio atminčiai. Mat, šiais 
metais sukanka 25 metai, 
kaip Jurgis valdo Angliją, 
Kanadą ir kitus kraštus.

ŽYDAI APGAVO SAVO
TAUTIŠKĄ BANKĄ.

Trys Viliampolės apsuk
rus žydeliai suklastavo vek
selį ir išėmė iš žydų savitar
pio kredito bankelio 100,000 
litu. Dabar visi trys areštuo
ti.

ANT KELIO RADO NU
ŠAUTĄ JAUNUOLI.
New Lebanon, N. Y. — 

Netoli nuo čia šį panedėlį 
buvo rastas ant kelio nušau
tas tūlas Maloy, 23 metų 
jaunuolis. Spėjama, kad jis 
buvo peršautas netolimoj 
karčemoj ir išėjęs mirė.

MAINE’O PAKRAŠTY
NUSKENDO LAIVAS.
Pereitos subatos naktį ties 

Janesport, Me., apie 6 my
lios nuo krašto, nuskendo 
laivas “Rio Tambo,” kuris 
plaukė su miško medžiaga į 
New Yorką. Žmonės išsigel
bėjo. ,

VAIKAIS ARIA.
Mums prisiųsta iškarpa iš 

laikraščio, kur atspausdin
tas vaizdelis parodo, • kaip 
Bavarijoj, Hitlerio tvirtovėj, 
tėvas įkinkęs į plūgą porą 
savo vaikų aria lauką.

NAUJAS NRA PATARĖJAS

RUMUNIJOJ VILKAI UŽ
PUOLĖ GELŽKELIO 

STOTJ.

Rumunų laikraščiai pra
neša, kad didelė vilkų gauja 
šiomis dienomis buvo už
puolusi mažą stotį “Rafai 
lo.” Stoties viršininkas išlei 
dęs paskutinį traukinį, drau
ge su savo žmona norėjo nu
eiti į artimą kavinę. Staiga 
kely juos užpuolė vilkai ir 
apkandžiojo. Vis dėlto sto
ties viršininkui ir jo žmonai 
pavykę nubėgti atgal į stotį.

Vilkai kaukdami apsupę 
stotį ir bandę įsiveržti į vi
dų. Stoties viršininkas apie 
vilkų užpuolimą telefonavęs 
kaimyninei stočiai. Pagalba 
atvykusi tik rytą. Keli vilkai 
buvę užmušti, kiti išbėgiojo. 
Apkandžiotoji stoties virši
ninko žmona buvusi nuga 
benta ligoninėn.

Ugninėj Žemėj, pačiame 
Pietų Amerikos žemgaly, 
gyvena 6 lietuviai. Tą žinią 
mums praneša draugai iš 
Pietinės Amerikos.

Užsisenėjęs Šaltis
Neleiskite jiems kad jus nugalėtų. 

Kovokite prieš gemalus greitai. Creo
mulsion sujungia 7 geriausias parel- 
bas žinomas modemiškam mokslui. 
Stiprus bet nepavojingas Priimnus 

j vartot. Nėra narkotų. Jūsų apt’et-i- 
įninkąs sugrąžins jums pinigus jeigu 
Į bile kosulys nr šaltis, nežiurint kaip 
Į ilgai užsitęsė, nepalengvės, varto
jant Creomulsion (Adv.)Čia parodytas naujas NRA 

kodeksų tarybos patarėjas. Jisai 
vadinasi Stuart. Pirma buvo 
George H. Mead.

'---------------------------—------
I ruguay'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. Paraguav No. 1480.

MONTEVIDEO, URUGUAY.

I

Dėdė ir tetą, pajieškome unaus 
PETRO VAIVdtDO. Pirm dviejų me
tų jis gyveno Brazilijoje, po tokiu ad
resu: Petras Vaivadas, Sao Paulo Li- 
nia Mogijana Fazenda Bocaina.. Jose 
Theophila. Dias Macoca. Brazil. Da
bar jokios žinios nuo jo negauname. 
Kas žino, kur jis randasi, ypatingai 
Brazilijos lietuviai, prašome pranešti 
jo adresą. Už pranešimą atlyginsime.!

Košt. Remenėius, (1) i
21 Cook st., Brooklyn. N. Y., U.S.A. I

Pajieškau pusbrolio Jono Mickevi
čiaus, Beviršių kaimo, Liubavos pa-1 
rapijos, Mariampolės apskričio. Išvy- Į 
ko Į Ameriką 1913 m* Girdėjome kad ’ 
gyveno Kanadoje, Ste! 1 irto r. mieste. 
Yra jo likusio turto Lietuvoje. Jeigu 
esi gyvas pats atsišauk greitai. Jeigu 
kas žinot apie jį, prašau pranešti jo 
adresa. už ką busiu dėkinga.
Juzė Ražinskiutė (Mrs. R.S. Fellotvs)
Suite 9, Berr.ard, Edmonton, Aitą., 

Canada.

Charles Binkevičia pajieškau Fran- 
kio Bartaičio farmos darbininko, ku
ris man rašė laišką Į Detroitą, ant 
Larkins st. 4940. Jis nore.' gauti pas; 
mane darbą. Atsiliepkit antru kartu. Į 
aš jūsų antrašą pamečiau, negaliu pa
rašyt laiško. Mano adresas:

Ch. Binkevich,
6760 Regular st., Detroit. Mich.

Pajieškau KATRĖS RAZAUSKAI- ' 
TĖS, ji gyveno Lawrence, Mass. Pra- į 
šau jos pačios atsišaukti, arba kurie 
žino kur ji randasi, prašau pranešti 
jos adresą. A. V. < 0 >

Box 382. Blackstor.e. Mass. •

Pajieškau brolio ANTANO NAYI- , 
KAUCKO, angliškai Novick. Kuris , 
pranešit teisingą jo adresą, tas gaus 1 
$5.00 atlyginimo. Jis paeina iš Prie- j 
nuolaukio kaimo, Prienų parapijos. ' 
Suvalkų gub. Rašykit šiuo adre-1 
su: George Novick, < 0 j

1835 Springavells avė., Detroit. Mich. j

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. (0)

John Kusleika
34 Erwin st., Duųuesne. Pa.

APSIVEDIMAL
Pajieškau apsivedimui diaugo, naš

lys ar vaikinas, bile butų nejaunesnis ■ 
kaip 40 metų amžiaus. Negirtuoklis . 
ir kad nekramtytų tabako Aš esu 49 
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 H'hitney avė., Cleveland, Ohio.

"Merginos, susipažinkite su Kana 
dos vaikinais. Pajieškau apsivedimui 
merginos arba jaunos našlės, nuo 18 
ligi 34 metų, geistina kad butų pasitu
rinti arba kad turėtų biznį arba far- 

: mą. Aš esu vaikinas 25 metų, labai 
gražiai atrodau, gerai užsilaikau, tu-

NUGA-TONE SUTEIKS
JUMS NAUJĄ SVEI

KATĄ.
NUGA-TONE sutvirtina visokius .. ____ _____ __  ________ ,

organus žmogaus systemoje, patai-; riu pinigų bankoje. Prašau paveikslą, 
ąpefltą, sureguliuota virškinimo kurį reikalaujant sugrąžinsiu

Mr. B. Noris, 1456 City Hali avė., 
Montreal, Canada.

aparatą ir vidurius Suteikia naujų 
spėkų raumenims, nervų systemai ir 
padaro ją tvirtesne. Pagelbsti kur ki
ti vaistai nepagelbėjo, pasekmes tų 
gerų vaistų pasirodys tiktai į keletą 
dienų po vartojimui.

NUGA-TONE parduodamas visose 
vaistinyčiose. Žiūrėkite kad gautu
mėte tikrą NUGA-TONE, nepriimki
te pavaduotojų.

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

C tada.

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

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

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakoji
mais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys 
jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be 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 
kiekvienas “sekretas” išaiškintas.

jame nušviestas, beveik

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 vaikę? Tai o- 
piausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia pa
tiekia įdomiu informaciją.

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 vaikę, 
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 butę 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilaikyti 
nėščia moteris? Kaip reikia auginti 
kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtu būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

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

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

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

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

“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 kaštuojartik $2. Knyga gražiai apdaryta, viršeliai papuošti aukso raidėmis. 
Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose.

Užsisakylcit “Tei»ingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
253 Broadway, South Boston, Mass.
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KFUIVB,
KAM VARTOJAMOS LIETUVOS LĖŠOS reikalaujant Gi dabar, vie

ni pūslėtomis nuo darbo ran
komis ir kilnia širdimi dirba

------- j musų organizacijų
mo sienose tiesos balsą už
čiaupk Taigi kunigų ir pono'
Gaučio “veiklos” tragiko-

BOSTON No. 9. Vasario 27 <L 1935 n.

ARGENTINOJE.
Savu laiku mes išsitarėme 

šiuo klausimu ii* faktais įro- 
dinėjome, kad sukraunami 
Lietuvos valstiečių pinigai, 
siunčiami Argentinon į gas
troliuojančių karjeristų ran
kas, daro meškos patarnavi
mą kolonijai. Dėl to tai mes 
pakartotinai esame pabrė
žę, jog daug sveikiau butų 
Argentinos, lietuvių koloni
jai ir Lietuvos valstybės iž
dui, kad Lietuvos žmonių 
sukraunami litai Lietuvos 
valstybės ižde pasiliktų 
Vienok iki šiol šis valstybi
nių lėšų eikvojimas tebetę- 
siamas, atskaitos neskelbia
mos, kolonija tebedemorali- 
zuojama.

Jau keli metai kaip čia 
gastroliuojantįs kunigai el
giasi su tomis lėšomis, kaip 
jiems tinka. Apsitvėrę fik
tyvių popierinių organizaci
jų vardais visas tas lėšas sa
vo prabangai išleidžia. Jie 
atsisakė nuo lietuvių bedar
bių šelpimo d? bo, jie nieke 
gero kolonijai nedarė, 
vien tik panigirikas sau ra
šo ir vis daugiau ir daugiau 
lėšų savo ulionei prašo. Visi 
pamename tragingai žuvu
sius Marganavičius. Kunigų 
“Švyturys,” litų medžioklės 
organas, tuoj paskelbė, esą 
likę vaikučiai - našlaičiai iš 
Lietuvos gaunamomis lėšo
mis užlaikomi. Bet tai buvo 
eilinis ir žemos vertės kuni
gų melas, kadangi tie našlai
čiai nei vieną sąvaitę jų glo
bojami nebuvo. Tie našlai
čiai, ačiū piliečio Kazimiero 
Burbos rūpesčiui, perduoti 
gailestingai italų šeimai, ku
ri juos iki šiai dienai užlai
ko ir auklėja. O kunigų 
spaudos organas ir tą trage
diją negarbingai panaudojo 
litų medžioklei.

Kiek kunigai pinigų iš 
Lietuvos gauna? — klausia 
vienas kito. Yra žinoma, 
kad jie gauna labai stam
bias algas iš Lietuvos. Bet 
dar didesnes sumas jie gau
na po popierinių organizaci
jų priedanga. Taipgi žino
ma, kad visi tie elementai, 
kurie pas kunigus prisipla
kė, eauna algas iš Lietuvos 
valstybinių lėšų ir kad vadi
namų lietuvių namų nuoma 
ir visos kitos išlaidos taipgi 
Lietuvos valstybinėmis lėšo
mis apmokamos. Gi kunigi
nis “Švyturys” kas mėnesis

mediją yra liūdniausias Ar
gentinos lietuvių visuomeni
nio veikimo istorijos perio
das, ne vienam silpnesnės 
žalios lietuviui išplėšęs pas-

u* spau
dos klestėjimui, o mažytė 
dykaduonių grupė savo pra-j 
bangai Lietuvos iždo lėšas; 
švaisto, farsiškame patrio- 
tybės monopolyje sau pel
ningas ėdžias pasidarė.

Norėtume, kad j šiuos žo
džius atkreiDtų dėmesį tie,

kutinį tėvynės meilės jaus-Įkas Lietuvos iždu šeiminin 
'n4- ; kauja ir kad nei vienas litas

Kas myli tėvynę, tas jai;nebūtų siunčiamas dyka- 
?elbsti, o ne jos iždo sąskai- duonių penėjimui ir užsienio 
x>n puotauja. Kam nuošir- lietuvių demoralizavimui, 
ižiai rupi kolonijos gerbu- Gana to pasityčiojimo! 
ris ir ateitis, tas konsolidaci- Lietuvos išeivių kantry- 
:os, o ne demoralizacijos bės taurė yra persipildžiusi 
larbą privalo dirbti. Dirbti į ir nėra prasmės su ja žaisti, 
jokio atlyginimo už tai ne- “Argentinos Liet. Balsas.•f

DEL S0CIAUSTŲ-SANDARIEČ1Ų
VIENYBES.

PIRŠLIAI ATVAŽIAVO.

Su šiuo mėsaėdžio sezonu 
“Keleivio” špaltas pribuvo 

kiršliai. Tai yra Amerikos 
čilietis ir Mažukna, kuriuo- 
lu proponuoja apvezdinti 
;uvirš 60 metų senį Socializ- 
ną su 20 metų pana Sanda
ra.

Piršlių rolė visiems žino* 
ma: jiems bile supiršti, o 
tas iš to išeis, tai negalvoj

Bet man regis, kad toji 
oana Sandara neturi nei pa- 
x>gos, nei kraičio, nei skais
čių idealų — ot, taip sakant, 
čirškia mergelė bečiužinė 
janti ant kapitalistinės siste
mos ledo. Todėlei nesinorė
tų tikėti, kad rimtas senis, 
Socializmas, apėmęs savo 
judėjimu visą pasaulį, imtų

jame, veltui laiką gaišinda
mi.

Kad 
mums 
veikti, 
minti.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.Humoristika

BĖDOS SU “BEKONAIS” 
LIETUVOJE.

Žodynas lietuviškai angliškos ir ang
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A.

Lalis. Abi dalįs vienoje knygoje.
Psl. 1274. Gražus tvirti apdarai $16 00
Lengvas Budas Išmokti Angliškai.— 

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet ėieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Šu fone
tiškų ištarimu ir g-amatika. Antra
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Micbelsonas. Pu3l. 95............... 35c.
Etnologija arba istorija apie žemės 

tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą, 
parašė šernas. Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių 

j tautas, veisles arba rases. Y ra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi-

icago, IŪ., pusl. 667, Gražiuose au
dimo apdaruose ............................. $4.00

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

dą. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokics ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina ........................................... $2.50
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystia 
įstatymai su reikalingais klausimais fa
atsakymais lietuvių ir anglų 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida .................................................. j
Kokius Dievus Žmonės Garbino 

vėj. Panašios knygos lietuvių kal
boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaidai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo. 
Knyga stambi ir labai užimantiŽYDAS IŠLAIKĄ SUTARTĮ. _ — _

Du žydai nori skubiai U Kau-
L., , . • ut'. HO nuvykti į Maskvą. Jie derasi .žiai aprašjrta apie Rymą. Lietuviškas
Šitokią dainą sudainuoja Lietu-!,., . vertimas yra lengvas ir gražus. Ch.-

anksčiau nepavyko 
bendrai susijungus 
tai nevertėtų nusi- 
Dabar mes daugiau 

subrendome, daugiau pasi-
mokinom iš praeities pada
žytų klaidų ir daugiau su- 
kulturėjome. Jau tokių di
delių klaidų vengsime, kaip 
buvo padaryta praeityje.

Be atidėliojimo tverkime! 
bendrus kliubus kožno je lie
tuvių kolonijoje. Rengkime! 
bendrai rimtas paskaitas, 
diskusijas, vakarėlius. O 
rengiant bendromis jėgo- ] 
mis, parengimai visuomet! 
bus dideli ir gražus.

Jeigu mes mokėsime vie-] 
. . nas kitą gerbti tame bendra- 

r pamylėtų tokią mergelę ' darbe tai turėsime ne 
iuri žino tik Chicagoj Vaidi- den SOcialistus su sandarie- 
lą ir Kaune Smetoną.

Tačiau piršlių negalima 
visai peikti. Jie žino, ką da
ro. Ir kas gali užginčyti, kad 
Socializmas su Sandara ne
susituoks romantiškais su
metimais? Tik klausimas, 
koks tada tos porelės butų 
gyvenimas, kuomet senis 
krioks Internacionalą, o 
jaunoji jam duos šlapia 
mazgote per valgomąją? 
O kai jaunoji užspiegs “Lie
tuva, tėvyne,” arba “Įšoko 
oželis į rūtų darželį,” tai se
nis raukysis?

Ar šiaip, ar taip butų, vis
gi piršliai turėtų aiškiaus nu
šviesti dalyką: kaip galima 
šios sistemos palaikytojus 
sandariečius suvienyti su 
socialistais, kurie siekia tos 

gauna pašalpos po keturis Į sistemos panaikinimo? Žo- 
šimtus. Milžiniškas Lietu- ] džiu, kaip padaryti, kad bu- 
vos litų sumas kunigai čia iš- ] tų ir vilkas sotus, ir ožka 
arpavo. Bet ką gero jie yra Į sveika? Lukšių Juozas.
padarę kolonijai? Nieko,; _ ----------------
visiškai nieko. O griovimo? Į KLAUSIMĄ: AR NE- 
darbo daug atliko, sudemo-' VERTĖTŲ MUMS SU- 
ralizuodami lietuvių darbi-' SIVIENYT1?

I klaUsimas SeW- neapykantą, melus ir smeiz- . e j. gvarhuSj
.us, nes drumsdami vandenį , . kasdieninė duona. Ne- 
jie pasekmingiau gali žu- W

n , TAociVvi’ofa klausimo autorius “Ke-
leivio” 2 num. sugebėjo la-

nai šaukė “šalto supuvusi i k?1 nmtoJ .f °™°į ». Patlektl 
demokratija,” ir rengiasi vnsuo’neneL istikrupį
susėst prie vieno stalo. Vi- ’e*^' mes talP Z1™!31 
suomenė tai seka ir mokės S^odam. eitume pne vie- 
reaguoti nmgumo, neuzgauliodami

Kuniginiai pelnagrobiai vienas kito’ kai.P kai? ka!bf 
moraliai nusipolitikavo nuo ’° 3avame straipsnyje p. A-

nais, bet prisidės ir daug 
•imtų katalikų ir sveikesnių 
komur.istų.

Taigi, valio Amerikos Pi
lieti, kad iškėlei tokį rimtą 
klausimą!

Valio visi Amerikos lietu
viai į bendrą musų tautos 
darbą!

Bitelės bendrai dirbda
mos surenka nuo gėlelių 
daugybę medaus. O mažiu
kai vabalėliai skruzdėlės su
neša didžiausius skruzdėly
nus! Tai kodėl gi mes, pa
saulio valdonai, su protu ir 
kalba, negalėtume bendrai 
susitarti? Tai butų jau tie
siog gėda ir nežmoniška.

Lietuvos Pilietis.

vos Ūkininke” Jonas Liepa.

Et, sakau, blogai su bobom 
šitam margam sviete: 
boba senį Mikaliuną 
visą amžių rietė.

—Tėvai, arklius ar pašėrei? 
—Ar pagirdei karvę?
—Ko snapsai čia atsisėdęs 
smalini tą sman-ę?!

Taip tat senis Mikaliunas 
pačios valioj žūva.
Gal bučiavo koki kartą, 
bet senai tas buvo

Ir šiandien Mikaliunienė 
nuo pat ryto bara:
—Nėra druskos, nėra muilo,
anei cukraus svaro.•
Krapšto plikę Mikaliunas, 
žvilgteri į žmoną.
Jei pradėjo, nebus galo, 
reikia vežt bekonu.

Ratų priešaky pats sėda. 
o gale, kaip poną, 
už grotelių pasodina 
žviegiantį bekoną.

—Tai sudie, brangi Žmonele, 
gal negreit sugrįžo...
—Tik nelak tu karčiamoje: 
išnamų išvysiu!

Su žmona taip persiskyręs 
nudardėjo senis.
Kaip čia laksi, kaip dainuosi, 
kad blogai gyvenas.

Išvažiavo su tamsa dar. 
o stotyje mato: 
aplink stovi privažiavę 
šešios eilės ratų.

Atsistojo Mikaliunas 
eilėj paskutinis, 
o lyg ryto privažiavo 
eilės dar- devynios.

.> x...„x>. iodvnas ansrtiškai-iietuviškos kalbos 
'lėktuvą. cago, 111. 1909, pusl. 432. Drūtai (Dalis II). Sutaisė Antanas įgalia.
i —AŠ negaliu jūsų priimti,----apdaryta. ........................................... $2.50 čia rasi visus angliškus žodžius išgul-
atsikalbinėja pilotas, — nes ži-' inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki ChicaK°’19l° m«goo

Imu. kad jus neiškęsiu nekaibė-
j’ę, O skridimo metu SU pilotu jo- mos. Su daugeliu puikią paveikslą. goti. Parašė D-ras F? Matulaitis. Ant- 

• kiu budu kalbėti negalima. i21® pU8i* i>oPieros apdaruose. .. $1.00 ra, peržiūrėta ir pagerinta laida.
Žydai tikino sėdėsią, kaip ne-’ti<-*te» Istorija. Pagal P. Bert vertė ** M * .............. 2®®

, - m x x-i I A- Bacevieia. Knyga su daugeliu Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo
byliai. Pilotas sutiko vežti. paveikslą, žuvių, žmonių, medžią, ak- Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga-

I Kai lėktuvas nusileido Maslr- menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran- n* juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
» . . - X , . tarnai išaiškina gamtos istoriją. Chi- moterys ir 6 vyrai
voj. pilotas pajuto ranką ant sa- cago, Iii. 1903, pusL 209. Gražiuo-

| se audimo apdaruose.......................$1.50
I Amžiaea Daines.— Šioj knygutėj tel-

—Ponas pilote! Dabar galima
kalbėti7 asmie, tap ir susirinkimuose.

PusL 32 ............................................ I6e

vo peties.
—Na, kas? — klausia jiSi

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

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

—Sakyk!
—Dovanokite, beskrendant

Abramovičius iškrito.

PAVYZD1NGA AUTOMOBI
LISTO.

Iš Bostono anądien nuvažiavo 
automobilium į Maine’o valsti
ją vieno musų profesoinalų jau
na moteris. Grįžtant jai atgal, 
ant kelio ją sulaikė šerifas.

—Kame dalykas?—užprotes
tavo musu tautietė.

švente Antano Stebuklas. Dviejų vei
kimą komedija. Perstatymui reikia

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

Tikėjimą Istorija. Parašė P. D. Cban- 
tepie de la Sausaye, Teologijos pro

fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 1086 pusL 
su daugy be paveikslų visokių tikėjimą 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap-

“Salomėja", arba kaip buvo nukirsta da^ais Chieago, 1914, pusl. 1086. 
iv. Jonui galva. Drama viename kaina................................................$7.00

akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti. ....................................... 25c.
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
talizmas. Kaina ............................. 25c.

Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 
historijos, etnografijos, geografijos, 

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairią nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems.
Iš įvairią šaltinių surinko J. Laukis. 
Chieago, Iii. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta ........... .. .................... $3.00

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

siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus- - * . „ _ . * . . --—Dalykas tame—pradėjo še- lapių   ................................... 25c. k^orisf^tsakysflEto

pergreitai -o. s. s." arba šliubinė Iškilmė,__ , nemokša. Bet delko gi norisi ? Delko
Vieno akto farsas, labai juokingas, be valgio žmogus silpsta? Ir delko 

- — - vienas maistas duoda daugiau spėkų
kitas mažiau? Deiko žmogui reikia

i rifas,—kad tamsta 
įvažiuoji. Užmušei trejatą šu
nų. septynias vištas ir vienam 

I farmeriui išlaužei koją. Aš turiu 
tamstą areštuoti.

j —Eskiuzmi, šerif!—sako jau
na automobiliste.— Aš žinau,

ir geras perstatymui. Kaina 15c.'
Amerikos Macochas. —Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith pa
plovė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusl........................ 10c.

merikos Pilietis, tai visuo
met susitartume.

Vyrai! laikas imtis mums 
rimto darbo. Meskime šalin 
seną įprotį vienas kitą nie- 

. . kinti t Tai negražu ir nekul-
Susikompromitavusių ku- turinga. Mus laukia dideli 

nigų gastrolės Argentinos įr labai skubąs kultūros dar- 
lietuvių kolonijoj amžinai baį. žinote, vienybėje di- 
paliks juodą dėmę. Dar džiausią galybė. Visi Ameri- 
skaudžiau, kad tūli Lietuvos kos lietuviai burkimės į ben- 
atstovybės valdininkai kle- drą frontą! Kelkime savo 
rikalams padeda. Tas gast- tautos kultūrą ir savo garbę! 
rolierių elementas jau visas Kulturėdami, kartu pa- 
zemiausias priemones savo gerinsime ir savo kasdieninį 
jkslų siekimui išbandė. Ju- gyvenimą. Susijungę į di- 
došiškais oficialiais cirku- desnes grupes, galėsime nu- 
liarais visus Argentinos lie- dirbti didelius savo tautai 
tuvius kompromitavo ir do- darbus. O išsiblaškę į smul- 
nosų pagalba bandė kalėji- kias partijėles mes tik rudi-

koto. Nežiūrint visų pašal
pų, jie visiškai sumenkėjo. 
Jų “Švyturys*’ pereitą sąvai
tę išėjo tik dviejų lapelių, ir 
tai tik klišėmis sulopytas.

ISTORINIŲ FAK
TŲ KRAIPYMAS.

Šių metų “Laisvės” num. 
12-tam įdėtas straipsnelis 
Liebknechto ir Luxembur- 
giutės 16 metų mirties su
kakties paminėjimui. Tenai 
rašoma, kad juos nužudžiu
si Vokietijos socialistų val
džia.

Tai yra kraipymas istori
nių faktų ir nedoras melas.

Viena, socialistai Vokieti
jos niekados nevaldė. Nors 
po revoliucijos, kuomet 1919 
metais Vokietijoj preziden
tavo socialdemokratas Eber- 
tas, jų partija Reichstage 
buvo didžiausia iš visų kitų 
partijų, bet ji neturėjo di
džiumos; kitų partijų atsto
vai juos persverdavo, nes ir 
komunistai balsuodavo su 
atžagareiviais.

Antra, Liebknechtą ir Ro
žę Luxemburg tuomet nužu
dė ne valdžia, bet kaizerio 
armijos karininkai, kaipo 
griežtus karo priešininkus. 
Tai įvyko perversmo metu, 
kuomet tarp monarchijos ir 
respublikos šalininkų Berly
ne ėjo kovos.

Komunistai turi gerai šitą 
faktą žinoti, nes tai da ne- 
taip senai įvyko. O jeigu jie 
tai žino ir skelbia tokį melą, 
tai kokiu gi vardu juos rei-;
ketų pavadinti? J. P.

■

t

cukraus, druskos ir kitų panašių 
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina................................................ 15c.
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu
rėtų perskaityti kįkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tekią kunigų globą. Parašė
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 26c.

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

kad greitai važiuoju, bet mano jos paveikslų, 126 puslapiai, kai-
breikai yra išdegę, todėl turiu “..................................................

»_i_v=x------- kad neatsitiktų Moteris ir SoeiaKzmas Paraše August
* į Bebel, verte V. K. R. Yra tai svar

biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
PusL 429, 1915 m................... .. $2.00

; Anarchizmas. Pagal Proudhono moks
lą, parašė d-ras Paul Elzbacher, 

v v ' vertė Briedžių Karaliukas. South
stovėjo pne salygatvio uzdary- į Boston, Mass. pusi. 29..................... lOc.
tu motoru ir tas žmogus įvažia
vo tiesiai man į šoną. Tai kokiu 
budu aš čia galiu būt kaltas?

Policmanas.—Kaltas esi dėl to, 
kad aplinkybės prieš tave kalba.

Turistas.— Kokios aplinky
bės?

Policmanas.—Tas vyras, ku-

skubėt namo, 
kokia nelaimė.

APYSTOVOS PRIEŠ JĮ.
Turistas.—Mano automobilis

Atsirado ponaičiukas, 
kaip iš pieno plaukęs:
—šiandien trisdešimts teimsiu, 
lai kiti nelaukia.

Ir nežino Mikaliunas, 
ar jam rėkt, ar plyšti, 
ar su žviegiančiu bekonu 
į namus sugrįžti.

Kas iš to? Jeigu sugrįši, 
ims pati galąsti: 
o su boba, kožnas žino,— 
nė pamest, nė rasti.

Ir iškinkė Mikaliunas 
arklį iš račiukų, 
ir paliko jis stotyje 
laukti ponaičiuko...

šeria avižom bekoną, 
šienu kuiną seną, 
pats pagriaužia duonos plutą 
ir stoty gyvena.

Laukia dieną, laukia antrą, 
laukia dieną trečią, 
ir sulaukė ponaičiuko, 
kaip didžiausio svečio.

Suka ūsą ponaičiukas, 
nosį augštyn kelia,
Mikaliunas ant svarstyklių 
užkelia paršelį.

—Ne! Netinka!Svorio maža.— 
ponaičiukas tarė.
Suvirpėjo Mikaliunas,
bloga pasidarė.

še tau, boba, ir ridikai...! 
še tau ir burokai!
Tris dieneles išstovėjus, 
ir ant galo—brokai.

Nupigintos Knygos.
Dangaus Karalienė, padavimai apie 

šv. Mariją ir jos stebuklai, dailiai 
apdaryta, kaina .............................$1.00

Mažas Naujas Aukso Altorius, la
bai puikiai apdarytas, auksuotas, 
445 pusl. iškeltais viršais .... $1.00

Angliškai Lietuviškas žodynėlis,
. , . v , apdarytas i popierinius minkštus

ns sakai pauzė tavo automobi-. apd. 239 pūsk ............................. $1.00
liui šoną, yra musu majoro bro- į Kas prisius $1.00, tam nusiųsiu vie-
i:_ j__ną iš sekančių knygų ir 2 iš pirmiaulis ir tun \ ėdęs policijos virsi- į gargįntų, turi pažymėt kurią knygą 
ninko seserį. Prie šitokių aplin- nori. Kas prisius $2.00, tam nusiųsiu
kybių jis negali būt kaltas.

JI IR IŠSIŽIOJUS NEGALI 
TYLĖTI.

Plepinskienė: Daktare, kodėl 
tamsta nežiūri į mano liežuvį? 
Liepei išsižiot, o dabar tik rašai * 
ir rašai, kaip koks koresponden
tas... Ar ilgai aš turėsiu sėdėti 
išsižiojus?

: Daktaras: Jau užbaigta; aš 
tik norėjau, kad tamsta patylė
tum, kol aš receptą parašysiu.

visas tris čia pagarsintas knygas, ar
ba gali gaut ir tas, kurios pirmiau 
buvo garsinamos. Siųskite pinigus 
Money Orderį arba dolerį.

P. MIKALAUSKAS,
248 W. Fourth Street, 

SOUTH BOSTON, MASS.

Lietuvos Respublikos Isterija ir
lapis.—šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė ko7ą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios jr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri
čiu®. 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 latvius, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.0f 
Drūtais audeklo apdarais .... $16t

KAIP JIS IŠLIKO GYVAS.
Vienas olandas pasakojo susi

rinkusiems žmonėms, kaip aud
ra apvertė valtį vidury ežero ir 
trylika jo draugų prigėrė, tik 
jis vienas išliko gyvas.

I —O kaip gi tamsta išsigelbė- 
jai?— paklausė viena žingeidi 
moteris.

I —Aš su jais nebuvau—paaiš
kino pasakorius.

GALIMA SUSITAIKYTI.
Krautuvninkas: Reiškia, tu 

nori darbo mano krautuvėj. Na, 
o ar tu norėsi sunkiai dirbti?

Aplikantas: Well, jeigu kas 
bus per sunku, Ui pats ponas 
galėsi padaryt. Aš jau geriau 
prie lengvesnio...

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkias pa- 

sigarsinimus, kaip tai: pajieško- 
jimus apsivedimų, įvairius prane
šimus, pardavimus, įdrldmus, 
skaitome po 3e už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, ui sekančius sykius 
skaitome 2c až žodį už sykj. 
“Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie tari užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome pu 2c 
už žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi pe 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimam 
kaina 50c.

Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodj. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikrašti, 
ui pajieškojimus giminių fa drau
gų skaitome tik po le už žodj.

Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografijų fa 
klausti kainos.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu fa. mokesty.

KELEIVIS 
253 BROADWAT

SOUTH BOSTON. MASS.

Byla Detroito Kataliki) sa
tais. — Pirmą kartą katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistas 81 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia koyoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusi......................25e
Ar Buvo Visuotinas Tranas?—Kaip

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnas, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnas prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Ii 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 žmonč3? šitie fa šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosalriai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslą* fa 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ..................................................... 25c.
Stabmeldiška Lietuva ii Artimos Pra

eities. Knygutės įtalpa susideda U 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (8) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusl. 32 .......................... 10c
Paparčio žiedas ir keturios kitos apy

sakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
12) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rėkta. Jose nurodoma kaip žmonės 
saikai tiki j visokius prietarus, 
burtus ir tt. ...................... 16c.

“KELEIVIS”
253 Broadway,

So. Boston, Mato.

I
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KAS GIRDEI! LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

Nauja Hitlerininkų 
Organizacija Klaipė

dos Krašte.

NEPAPRASTA AUDRA 
KLAIPĖDOJE.

Sausio 25 d. visoje Balti
jos juroje buvo nepaprasta 

Išardžius Neumano ir Za- audra. Ji buvo tokia didelė,
so vadovaujamas vokiečių kad vandens bangos siekė 
tautininkų organizacijas, keliolika metrų aukštumo ir 
nacių veikimas Klaipėdos mušė per Klaipėdos uosto 
krašte buvo aprimęs. Bet pa-; krantines. Per audrą griau- 
skutiniuoju laiku hitlerinin-įdė perkūnas ir pylėsi žaibai, 
kų veikimas vėl pagyvėjo. Tai labai retas reiškinys Lie- 
Pasirodo, kad jie Klaipėdos! tuvoje, kad vidury žiemos 
krašte yra įsteigę organiza- butų perkūnija su žaibais, 
ciją, kuri planingai leidžia Šis reiškinys sukėlė jvairiau- 
naciams reikalingai propa- šių spėliojimų, kurie sako,

HENRY FORD. LIETUVIS IŠRADO DĖŽĘ,
Į KURIOJE GALIMA Iš- 
i KRISTI IS ORLAIVIO. šiomis dienomis Lietuvos 

Šiaulių gyventojas B. Vai- Aero kliubas pradėjo ruošti 
cekauskas išrado tam tikrą Dariaus ir Girėno
dėžę lėktuvų bei laivų kelei- a',7i:nniS- /Jy^se bus sudėti 
viams gelbėtu Šio išradimo,laikraščiai, žurnalai, fo- 
tikslas — nelaimei atsitikus Avarijos ir kita spaudos 
su lėktuvu, išmesti su kelei- medžiaga, kuri rašė apie 
viu tą dėžę, kuri parašiuto imusu transatlantinius laku- 
pagelba nusileistų ant van-

BUS IŠLEISTI DARIAUS 
IR GIRĖNO ALBUMAI.

Septintaa Paslėpto.

KA/P KUNIGAI LIETUVOJE 
GROBIA TURTUS.

Ir teismai jiems padeda.

Betygala, Raseinių apskr. 
Per didijį karą vietos katali-

miestelėnai teismo sprendi
mais nepatenkinti — skųsis, 
o taip pat jau iškėlė to namo

gandai varyti tam tikrus 
gandus. Organizacijoje yra 
sudarytos tam tikros trys 
grupės. Į pirmą grupę įeina 
krautuvių tarnautojai, amat- 
ninkų mokiniai, mažaže
miai, bežemiai ir visi tie, ku
rie nebijo didesnės atsako
mybės. Ši grupė turi savo už
davinį—kuo daugiausia į- 
vairių gandų paskleisti 
prieš Lietuvą. Jie leidžia to
kius gandus, kad greitai 
Klaipėdon ateisiąs Hitleris 
ir tada lietuviai bus išžudyti. 
Ypač daug panašių gandų 
įpareiguojami leisti krautu
vininkai ir smuklininkai.

Antrajai organizacijos 
grupei priklauso aukštesni 
asmenys, kurie paleistus 
gandus turi patvirtinti. Tai 
grupei priklauso dvarinin
kai, pirkliai, gydytojai ir 
vaistininkai.

Trečiai grupei priklauso 
valdininkai, mokytojai ir 
keliaujantieji įvairių firmų 
agentai. Šios grupės nariai, 
pasinaudodami padėtimi, 
sužino kiekvieno piliečio nu
sistatymą ir apie negeistinus 
asmenis praneša pirmos gru
pės agentams, kad jie prieš 
tuos asmenis išvystytų akci
ją.

Ši priešvalstybinės propa
gandos organizacija savo 
tikslams siekti čar turi at
skirą organizaciją ryšiams 
palaikyti ir susižinoti. Gat
vėse ji išstato net savo sar
gybinius, kurie seka viską, 
kas mieste dedasi.

Šalia tos propagandos y- 
ra gerai išvystytas ir špiona
žas, kuriame dalyvaujančių 
asmenų pavardės esą žino
mos Lietuvos žvalgybai.

kad šįmet Lietuvoje žiema 
gali būt visai trumpa.

Audros metu ypatingai di
delio susirūpinimo sukėlė 
dingęs žvejų kuteris (laive
lis) > kuris buvo išplaukęs į 
jurą žvejoti. Kuterio jieško
jo Klaipėdos uosto ledlau
žis “Perkūnas.” Tačiau dėl 
didelės audros ir nenugali
mų bangų “Perkūnas” nega
lėjo išplaukti iš uosto angos. 
Tada žvejų jieškojo specia
liai iš Kauno nuskridę lėktu
vai, tačiau ir jie žvejų nera
do. Tik kitą dieną sužinojo, 
kad tie žvejai atsirado Klai
pėdoje. Tsb.

NEGRAI NORI APSIGY
VENTI VILNIUJE.

Lietuvoje negrai yra reti 
svečiai. Tai daugiausia įvai
rus šokėjai ir panašios rū
šies gastrolieriai. Eidami 
gatve, jie sukelia žmonių 
smalsumą, nori visi pamaty
ti, kaip juodasis žmogus at
rodo. Vienas kitas negras 
bandė apsigyventi Lietuvo
je, tačiau po kurio laiko iš
vykdavo į šiltesnius kraštus. 
Nesenai iš Amerikos atvyko 
į Vilniaus kraštą du negrų 
atstovai, Kuroo ir Nostun. 
Tarp kitko jiedu lankėsi 
Varšuvoje ir kalbėjosi dėl 
sąlygų, kuriomis negrai ga
lėtų apsigyventi Lenkijos 
valdomoje teritorijoje. Neg
rai norėtų, kad jiems pir
miausia butų leidžiama ap
sigyventi Vilniaus krašte.

NUSINUODIJĘS PASI
KORĖ?

Vyžuona. Pereitą rudenį, 
Vyžuonų valse., Kunigiškių 
kaime pas Zigmą Petrauską 
gyvenęs nepilnaprotis Au
gustinas Varnas, buvo rastas 
pasikoręs. Įvykis apskrities 
gydytojui pasirodė įtartinas 
ir buvo padarytas skrodi
mas. Viduriuose rasta nuo
dų. Taigi išeitų, kad nusi
nuodijęs dar pasikorė.

dens ar žemes paviršiaus. 
Apatinėje dėžės dalyje yra 
keleiviui sėdynė. Ore gre
siant lėktuvui nukritimu, ke
leivis paspaudžia rankieną 
ir jį automatiškai išmeta iš 
orlaivio. Dėžėje įtaisytas 
tam tikras kvėpavimo vamz- 

Tai yra vėliausis automobilių delis, bet patekus į vandenį, 
magnato Henry Fordo atvaiz- vanduo visai neįsisuibia į 
das- dėžę ir dėžė laikosi virš van-
-------------------------------- ------ dens. Šis išradimas pasiųs-
KAUNE VIEŠĖJO LENKŲ tas Anglijos lakūnams iš- 

DAINININKĖ. bandyti.
Ligšiol iš Lenkijos į Lietu-: Musų Humoristikos inži- 

vą atvažiuodavo lenkai tik nerijos departamentas pata- 
informacijos tikslais. Jų at- ria tam šiauliečiui padaryti 
vykimas didesnės reikšmės ilgas kopėčias iš orlaivio iš- 
neturėjo ir visuomenei buvo lipti. Tai butų daug praktiš- 
nedaug žinomas. Bet kai at- kiau.
vyko į Kauną žymiausia len
kų dainininkė, Bandrowska 
-Turska, visi susidomėjo jos 
busimuoju koncertu valsty
bės teatre. Juk per 15 metų 
pirmą kartą lenkų daininin
kė pasirodė valstybės teatro 
scenoje. Teatras buvo pilnas 
žmonių, žinoma, daugiausia 
Kauno lenkų, kuriems bilie
tus nupirko Kauno lenkų 
smulkaus kredito bankas. 
Dainininkė savo koncerte 
dainavo franeuziškai, rusiš
kai, intlijoniškai ir vieną 
dainą lietuviškai. Bet kai ji 
uždainavo lenkiškai, lietu
viški deguto “didvyriai 
pradėjo švilpti. Įvyko ne 
smagumų.

BASAS VAIKAS LAISVĖS 
ALĖJOJE

Aną dieną Laisvės alėjoj, 
Kaune, sniegui sningant, 
vienas vaikas (6—7 metų) 
trumpu apdarėliu ir iki kelių 
kelnaitėmis, visai basas 
vaikščiojo trotuarais ir, kur 
sutikdamas didesnius burius 
žmonių, traukėsi iš kelio į- 
brisdamas į sniegą. Žmonės 
tuo stebėjosi, bet niekas to 
vargšo vaikelio nepaklausė, 
kodėl jis yra basas ir taip 
plonai apsirengęs?

99

nūs. Iš česlovakijos gauti du 
nedideli albumai, kuriuose 
sudėti visi čekų laikraščių 
aprašymai apie Darių ir Gi
rėną. Šiuos albumus norima 
baigti ligi pavasario,-nes tuo 
laiku projektuojama atida
ryti Dariaus-Girėno skyrius 
Vytauto muziejuje. Tsb.

VILKAVIŠKIJE VĖL PA
SLAPTINGI APSINUO

DIJIMAI.
Pernai metų gale Vilka

viškyje 4 žmonės apsinuodi
jo ir mirė. Buvo išaiškinta, 
kad apsinuodiję saldainiais.

Dabar gauta žinių, kad 
Vilkaviškyje vėl apsinuodi
ję 3 žmonės. Vienas apsi
nuodijusių net atgabentas 
Kaunan ir paguldytas žydų 
ligoninėn.

kų bažnyčia buvo vokiečių:Įr.nuosavybės teises 
sudeginta. Tuokart bažny- ausim^ teisme.
čia įsikūrė buvusiuose ban- . «pT.iWru TD, >M
ko mūriniuose namuose, ku- siMfcI LIETUVIAI TKUH 
riuos rusai pastatė miestelė
nams priklausiusiame žemės

PA ŽIEMA.
Pernai metais Lietuvoje

sklype. Šis žemės sklypas (buvo labai keisti orai. Nepa- 
bendra miesto nuosavybe prastai anksti prasidėjo pa- 
pažymėtas taip pat ir 1925; vasaris, vasarą retai pasitai- 
m. patvirtintame miestelio kydavo lietus, o ruduo tęsė- 
dane. Vietos klebonas kun.1 si beveik ligi Kalėdų. Už tai 
P. Janulaitis susitarė su mie- • daug kas spėliojo, kad žie- 
stelėnais, jog bažnyčia tuose ma bus ilga ir labai šalta. Iš 
lanko namuose galės buti,' tiesų, tuojau po Kalėdų Lie- 
<ol bus pastatyta nauja. ' tuvoje pradėjo smarkiai šal- 

Pastačius naują bažnyčią, ti ir snigti. Kai kur šaltis sie- 
klebonas. iš “banko” namų'1'" OA -
visiškai neišsikraustė — pa
liko jame įvairaus griozdo,

kė 30 laipsnių Celzijaus. 
Staigiai įbauginti žmonės, 
ėmė rengtis didžiulei žie- 

bet, antra vertus, namo ne- mai- Bet šalčiai tęsėsi tik ke--• i • - i Ko,-. - -_prižiūrėjo, netaisė. Mieste
lėnai, namo ir sklypo savi-

lias dienas. Tuojau sniegą 
lietus nulijo ir gamta atrodo

ninkai, matydami, jog baž- beveik pavasariškai. Kai kurvo • . i _ * —_ -T X- - -- __ T__ _ _ —

PRIE PLENTO DIRBA 
200 BEDARBIŲ.

Prie tęsiamo Panevėžys— 
Ramygala plento paruošia
mųjų darbų šiuo metu dirba 
200 Panevėžio miesto bedar 
bių. Už pristatomus akmenis 
apylinkės ūkininkams mo
kama po 4—5 litus už kubi
nį metrą.

JIEŠKO BULVĖMS 
RINKŲ.

Iš 1934 m. derliaus Lietu
voje yra didelis bulvių per
teklius. Užsienių reikalų mi-- 
nisterijos ekonominis depar
tamentas dabar tiria bulviuj 
rinką ir eksporto sąlygas.; 
Tyrinėjimai tęsiami, bulvių 
eksporto galimumai esą.

PABRANGO TABAKAS. !
Kauno krautuvėse parda

vinėjamas tabakas pabran
go. Dabar 1-mos rūšies kilo-, 
gramas brangesnis 1 litu, o 
2-ros rūšies — 50 centų. 
Krautuvininkai nusiskun
džia, kad Kaune negalima 
beveik gauti klaipėdiškių 
fabrikų tabako gaminių.

Japonai nori su Lietuva 
užmegsti tamprius prekybos 
santikius.

Aną dieną Dundulių kai
me, Giedraičių valsčiuje už
sidegė pil. Rakauskienės gy
venamas namas. Namas su
degė, o kartu su juo žuvo dvi 
senutės: Stravinskienė ir: 
Norkaitė.

PIIMIPELLEI

Visokiems muskulų 
skausmams palengvinti

naudokite
ANCHOR

PAIN-EXPELLERĮ
Pain-Espelleris visuomet 

palengvina skausmas.

Greičiausia Kelionė į Lietuvą

BREMEN-EUROPA
EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie laivo Bremer- 
havene ir užtikrina patogų nuvykimų į KLAIPĖDĄ.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais
HAMBURG - DEUTSCHLAND 
ALBERT BALUN. NEW YORK

Malonios apystovos, prieinama kaina.
Taipgi nuolatiniai išplaukimai gerai žinomais kabinimais 

laivais. Patogus susisiekimas geležinkeliais 
Bremeno ar Hamburgo.

Informacijų klauskite pas vietinį agentų

is

aiba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

mmuummamm 252 Boylston St. Boston. MaSs. ■mammmm

APIE PANEVĖŽĮ YRA 
VILKŲ.

Sausio 25 dieną paneve- 
šiškiams bemedžiojant Bal
takių miške, pasirodė 4 di
leli vilkai, iš kurių 2 buvo 
engvai sužeisti. Kadangi 
nedžiotojai buvę pasirengę 
.ik zuikius medžioti, tai vil
kų nušauti negalėję...

“KELEIVIO”

Kalendorius
1935 METAMS.

PILNAS VISOKIŲ INFORMACIJŲ, STATIS
TINIŲ ŽINIŲ IR PAMOKINIMŲ. BE TO, ŠIŲ 
METŲ KALENDORIUJE YRA IR MAGIJOS 
MONŲ BEI ŠTOKŲ, 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 metriniu matu ir saikų su ameri

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

10. Gyvulių ir paukščių amžius.
11. Kiek lietuvių gyvena užsieniuos0?
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 sovchczal, 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 
puslapiai, aut gražios popieros ir labai gražiai at
spausdintas. Jo kaina “Keleivio” skaitytojams— 
28 centai. Kas ^Keleivio” neskaito, tam 50 centų.

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

Adresuokite taip:

KELEIVIS
283 W. Broadtray, South Boston, Mass.

nyciai tas namas yra dau 
giau nereikalingas, o taip 
pat vietos šaulių būrio pra
šomi, 1934 m. pavasarį, pa
dovanoja sklypą ir namus 
šaulių sąjungai. Tai pajutęs 
kun. Janulaitis aliarmuoja 
pavasarininkus, dešimtinin
kus bei davatkas ir užsako, 
jog namas, kur seniau buvo 
bažnyčia, bus remontuo
jamas. Susirinkus jiems prie 
namo ir jau ruošiantis pra
dėti darbus, vietos šaulių bū
rio vadovybė, norėdama ap
saugoti savo turto neliečia
mybę, sušaukia šaulius, kle
bono gvardijai įsako pasi
traukti ir namus užrakina. 
Tai sužinojęs atbėga klebo
nas ir su savo darbininkais 
nulaužo užraktus. Tuokart 
šaulių būrio vadovybė prie 
namo pastato sargybą, o vė
liau jame apsigyvena vienas 
šaulys,

Klebonas per savo įgalio
tinį prof. Janulaitį kreipėsi į 
teismą, prašydamas išaiškin
ti valdymo teisę. Raseinių 
ap. ir Kauno apygardos teis. 
mai valdymo teisę pripažįs
ta klebonijai.

Tiek šaulių sąjunga, tiek

jau griaudžia perkūnas ir 
mėto žaibus. Vėl kyla įvai
riausių spėliojimų, kad šį
met Lietuvoje žiemos nebu
sią. Tsb.

BANDĖ PADEGTI MAŽEI
KIŲ TEISMO ANTSTOLI.

Sausio 29 d. 2 vai. naktį 
piktadariai norėję padegti 
Mažeikių teismo antstolio 
raštinę. Nuovados viršinin
kui Žilėnui besivejant pikta
darius Tirkšlių link, jie ėmė 
šaudyti. 9 šūviais nuovados 
viršininkas sužeistas smar
kiai: peršautos abi kojos, 
pilvas ir krūtinė. Nuov. virš. 
į piktadarius paleido 8 šū
vius, bet, tur būt blogas 
strielčius, kad nepataikė.

Įtariamas padegimo kurs
tytojas Žibikų kaimo ūki
ninkas suimtas.

MIRĖ 103 METŲ ŽMO
GUS.

Šiomis dienomis Žem. Fre
doje, Piliakalnio gatvėj nr. 
29, mirė Jonas Pušinskas, 
103 metų amžiaus. Karmeli
tų kun. Žilinskas griežtai at
sisakė lydėti jį į kapus.

J

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

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

Sekti šių dienų MOKSLINI bei KULTURINĮ 
PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinka
mą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus 
informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progre
su, už jj 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 lietuvltf 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 kulturingaš Amerikos lietuvis, ne
gali apseiti be KULTŪROS žurnalo. Kaina Kul
tūros žurnalo labai prieinama:

AMERIKOJE visiems metafns tik 93.09. 
Lietuvoje, tik 92.00.

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 

KULTŪROS ŽURNALAS 
Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Ltthuaaia.

I
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IŠ CAMBRIDGE’AUS.
Kaip kunigai minėjo Lietu

vos nei.
sukaktį.

Šių metų sąusio 10 (Ar ne 
10 vasario ““Red )

KREIVAS IR DUOBĖTAS narius ar sekcijas, bet per Jakaičio salėje buvo mini- 
BIMBOS KELIAS! |PaU tarptautinės opozicijos■ mos Lietuvos nepriklauso

Komuni,tų prakalbų p«i- įv^L^dan^enta-' “yb& sukaktUVfe' Man

k usius. . 51^2} niekina ir kaltina lo-
Pereito sekmadienio va- vestoniečius, o pastarieji 

karą South Bostone įvyko centrabiurius/ tai visos kal- 
lietuvių komunistų kermo- bos apie vienybę yra tik pil
kius, kurį jie savo plakatuo- stymas iš tuščio į sausą, 
se garsino kaipo “labai svar- Pamatinė priežastis, kuri 
bų lietuvių mitingą, prakal- neleidžia lietuviškiems ko- 
bas ir diskusijas.” \ ien iš to- munistams susivienyti, vra 
kios rekliamos galima buvo tame> kad abi pusės perdaug 
iš anksto spręsti, kad tai bus pnspiaudė į vandenį, kuri 
paprastas jų pasipelnijimo dabar bendrai prisieitų iš^ 
gešeftas, pasipinigavimas iš gertL Kaip gi jų vadai galė_ 
savo pasekėjų. Nes ir mitm- tu pasižiūrėti viens kitam i 
gą, ii- prakalbas, ir diskusi- akis? jeigu jįe vėl sueitų 
jas tuo pačiu vakaru niekas djrbti po rie na pastoge?
negali tinkamai atlikti. Bet
Bimba gaivinosi, kad jis tą da^avV“riįtini“ 
viską padalys temoj: “Koks damavo 
musų kelias?”

Kadangi oras pasitaikė pra«tai, ir buvo pardavinėj’a- 
neblogas, tai Lietuvių Pilie- mirusio Kapsuko atvaiz
dų svetainėj prisirinko ne- dai, po 5 centus už atvirutę, 
maža visokių žmonių. Dau- Abelnai, šios Bimbos pra- 
gelis, matomai, atėjo patirto, kaibos niekuo nesiskyrė nuo 
ar Antanas Bimba dar vis pjrmiau jo sakytų spyčių. 
toks. keikūnas, kaip buvo Kaip pirmiau jis buvo tam- 
pirmiau, ar gal kiek jau su- karštagalvis fanatikas, 
kulturėjo Kiti gal norėjo is- tokiu ir dabar yra. Daugelis 
girsti, koKS tas Bimbos ke- ^k gailėjosi, kad veltui laiką 
lias n-kur jis veda. Pasiro- praieįdo klausydamiesi jo 
de, kad tas jo ‘ kelias yra pjepalų. * Reporteris.
toks pat sunkelis, kaip buvo ___________
pirmiau: kreivas ir pilnas Reakcionieriai bruzda prieš 
duobių. * radikalus.

Nedarbo ir senatvės ap- _ - ... .
jis nieko . Butiniai geltonlapiai

Pertraukoje mizernai pa- 
bolševikų 

choras keliatą dainelių. Bu
vo renkamos aukos, kaip pa

draudos klausimu _____ . . x .
neišpranašavo, nors garsi- Jau kehntą sąvaitę agituoja 
nosi, kad paaiškins, “ar A- reakcines spėkas kovai pnes 
merikoje bus įvesta nedarbo radikalizmą. Oiganizuoja-
ir senatvės apdrauda, ar mos OT?8 
ne.” Bimba žino tiktai tą, ?lo,n°' Kolumbo V yciy, Eikš, 
ką Hearsto laikraščiai skel- ir..klt? patnotmių orgamza- 
bia ir ką beveik visi vaikai c,«: kunos ^tematm. 
jau žino. Kongresan vra i- gai ir gneztai persekioti pra
neštas taip vadinamas “H. Pesyvim darbininkus. Stei- 
R. 2827 Bilius” — sumany- žemasis susinnkimaS, Vadi
mas aprūpinti darbininkus rminas Amenkomzacijos 
senatvėj ir bedarbės laiku. Konferencija, įvyksiąs sj 
Bet jis dar nėra pravestas ir ketvergą Bostone. Reakci- 
esą reikalinga spirti kong- nlnkal sako, jog komunisti- 
resmanus, kad iie pravestų “ propaganda esanti sklei- 
šj sumanymą. ’ dziama mokyklose ir gadi-

Bimba teisino Stalino vai- Rantl W Tal bal- 
džią už sušaudymą virš šim- sus raudonas pavojus, 
to įtariamųjų suokalbininku' Savo veikimo programoje 
prieš Kirovą, kuri nesenai reakcininkai numato suvar- 
nušovė paties Kirovo sekre- zyįrą visų veiklesnių moky- 
torius. Kažin kas iš publikos toJy’ kune nepakęsdami su- 
užklausė Bimbos, kodėl tiek puvusios kapitalizmo tvar
dau? žmonių buvo sušaudy- kos remia radikali Judėjimą, 
ta už vieną Kirovą, kuomet, Reikalaujama atimti pašto 
rodos, pakaktų tik vieną nu- teises radikaliskai spaudai 
žudyti — tiktai tikrąjį už- 'r deportuoti visus svetimsa- 
puoliką? Bimba atsakė, kad įus, kūne tik pasirodys ne- 
sušaudytieji nebuvo geri,^?k?ml kapitalistinei vai-
bolševikai ir dargi nebuvo, , ,. . , .
nei rusai, nors jie rusiškai ir'. ^rle dabartinio nedarbo 
mokėio kalbėti. Sako. dar ir sunkių laikų žmonės vis 
prieš Kirovo nušovimą stali- < daa?iau !r £aa?;au pradeda 
niečiai jau buvo susekę, kad radikalėti. Todėl ir reakcija

įėjo pamatyt, kaip Juškai 
čio sekėjai tą šventę pami
lęs, todėl ir aš su jais nuė
jau. Užsimokėjau 15 centų 
izangos ir atsisėdęs laukiau 
ceremonijų prasidedant. A- 
oie 8 valandą ateina žmogus 
su atbula apykakle ir liepia 
oublikai sudainuot Lietuvos 
himną. Paskui tas atbulinis 
paskelbia, kad busiąs vaikų 
ietuviško skaitymo kontes- 
:as. Šitam dalykui esanti pa
skirta $10 dovana iš LDS. 
Kon testuoja apie 20 vaikų. 
Kožnas skaito 5 minutes, o 
pabaigoje “sudžia” Juškai- 
:is daro savo sprendimą. 
Laimėjimai buvo keturi, bet: 
iš keturių tik vienas buvo; 
vertas prizo. Publikai tas ne- Į 
labai patiko, kas matėsi iš 
jes nenoro ploti.

Toliau p. Juškaitis pa
kvietė savo frentą kun. Vasį 
iš Worcesterio pasakyti ką 
lors apie Lietuvą. Šis tuoj 
pasmerkė visus lietuvius, ku
rie nepriklauso prie parapi
jos ir nenori kunigams duo
klių mokėti. Tokius iškolio- 
jo “vagimis” ir kitokiais pik
ais žodžiais. Tuo ir užsibai
gė kuniginis vakaras. Žmo
nės supykę ir Lietuvos him
no pabaigoj nesudainavo. 
Ne aš vienas buvau apviltas. 
Butų buvę daug geriau, kad 
už tą 15~centų bučiau nupir
kęs 3 “Keleivio” egzemplio
rius. I Juškaičio salę dau- 

“Vin.”?iau neisiu.

Neri atsiimti $48,000,000 iš 
federalinės valdžios.

Massachusetts valstijos 
politikieriai apsižiūrėjo, kad 
federalinė valdžia yra paė
musi iš šios valstijos $48,- 
000,000 daugiau mokesčių, 
negu jai priklausė. Todėl 
dabar norima tą sumą atsi
imti. Šitam darbui guberna
torius Curley paskyrė savo 
ėbrą Muiliną, kuris gausiąs 

5500 išlaidoms per metus ir 
5 nuošimčius už iškolektuo- 
ą sumą. O penki nuošimčiai 

nuo 48 milionų reiškia $2,- 
400,000. Ot, kas lobsta iš vi
suomenės pinigų!

pradeda aštrėti. Bet darbi
ninkų persekiojimais jie 

rių svetimų šalių ir jie slap- nieko nepasieks, nes čionai

i Rusiją slaptai įsigavo “fa
šistiniai elementai” iš ivai

Adv. Bagočius išvažiavo.
Ši utaminką adv. Bago- 

ius išvažiavo Pittsburghan 
i savo uošvės Onos Kazlaus
kienės laidotuvės, o p. Bago. 
čienė išvyko tenai naktiniu 
traukiniu jau panedėlio va
kare. Adv. Bagočius sugrįš 
tik sekanti panedėlį. Jo ofi
sas, tuo tarpu bus uždarytas.

tai ruošėsi nuversti Stalino 
diktatūrą.

Iš Bimbos kalbos galima 
buvo suprasti, kad šitie “ele
mentai” vistiek butų buvę 
sušaudyti, jei Kirovas ir ne
būtų užmuštas. Stalinas juk

kalti ne kokie ten “raudo
nieji,” bet pati kapitalistinė 
sistema, kuri padarė gyveni 
mą nepakenčiamu.

Batsiuvių streikas Lynne.
Pereitą sąvaitę laikraščiai 

šaudymais tik ir pasilaiko, (buvo paskelbę, kad batsiu 
Kalbėdamas aoie skloką streflcas Golcl Seal Shoe 

Bimba pasakė, kad Pruseika kompanijos dirbtuvėj, Lyn- 
ir Butkus perdaug ilgai ne» v Jau Pasloaigė ir 1,400 
“streikuoja.” Niekur iki šiol gO’20 darban. Bet pasirodo, 
dar nėra buvę tokio ilgo kad taiP nėra. Tiesa, unijos 
streiku- todėl reikėtų jau jį faryha buvo nutarus streiką 
baigti. baigti, bet “lastenai atsisa-

Bet Pruseika ir Butkus ne-baigti streiką pakol patys 
gali sugrįžti atgal per bimbi- unij°s nariai nenubalsuos 
ninku Centro Biurą, nors Praryti. O be laste 
pats Bimba ir prižada bai- (nil ir negali dirbti, 
suoti už ju priėmimą atgalju priėmimą 
Jie turį grjžti tik per Komu 
nistų Partijos Centrą, o jei-

Lietuviai ūkininkai rengia 
šokius.

gu šis nepriimtų, tai reikėtų Į Teko girdėti, kad Lietu- 
kreiptis prie Maskvos Inter- vių Ūkininkų Sąjunga ren 
nacionalo. Reiškia, “strei- gia šokius 2 d. kovo, Stough- 
ko” negalima baigti. tono lietuvių salėj. Busią ka

Sklokininkai per savo žin kokią juokų ir siurpryzų. 
spaudą irgi beveik tą patį Jeigu farmeriai padarytų to 
tvirtina, kad jie norėtų vie- kių “fonių,” kaip pereituose 
nybės. bet ta vienybė turi savo šokiuose padarė, tai jų 
prasidėti ne per pavienius šokius vertėtų aplankyt

Fašistai kelia galvą.

Massachusetts legislaturon< 
fašistai iš Amerikos legijono 
įnešė bilių, kuriuo reikalau
jama uždrausti “raudo-! 
niems” dalyvaut valstijos 
rinkimuose. “Jeigu legijo- 
nas turėtų galios, tai Ameri
koj neliktų nei vieno komu
nisto,” pasakė to biliaus au
torius Paul. 1

Kitas fašistas duoda tokių 
patarimų:

LAWRENCE, MASS. 
One s Kubilienės koncertas 
ir veikalas “Kajetonas.”
Kovo-March 3 d., 1935 m., 

7:00 vakare. Lietuvių Pilie
čių Kliubo svetainėje, 41 
Berkley st, Lawrence, Mass. 
bus puikus parengimas.

Nepamirškite ir ateikite 
išgirsti Oną Kubilienę dai
nuojant. Ji yra geriausia 
dainininkė. Ji žavės jus savu 
galingu ir maloniu balsu — 
kartais verksite, kartais 
juoksitės iš gilumos širdies! 
Jai padės papildyti progra
mą žymi pianistė V. Minkie- 
nė ir gabus smuikininkas A. 
Buinis, Jr. Po koncerto bus 
suvaidinta labai juokinga 
komedija — “Kajetonas.” 
Bilietus ir informacijas pra
šome gauti pas p-lę Oną 
Černiauskaitę. Kviečia Law- 
rence’o Komitetas visus at
eiti Į koncertą.* Įžanga ne
brangi.

Dvi mergaites areštuotos su

Pereitą nedėldienį polici
ja suėmė du kiniečiu su 
dviem baltveidėm mergai
tėm iš Somervillės. Viena jų 
yra 16 metų amžiaus, o kita 
vos tik 14. Policija tyrinėja, 
ar neužlaiko kiniečiai “bal
tos vergijos,” bet išrodo, 
kad tos dvi mergaitės buvo Į 
susidėjusios su kiniečiais 
liuosu noru.

Reikia Įsteigti federalinį 
šnipinėjimo departamentą 
komunistams sekti.

Tokiam departamentui 
turi būt duota galia laužtis į 
kiekvieną nužiūrėtą vietą ir 
daryti kratą.

Uždaryti paštą “raudo
nai” literatūrai.

Nuteistus svetimšalius ko
munistus deportuoti.

Naturalizuotiems pilie
čiams komunistams atimti 
pilietybę.

Amerikoj gimusius agita
torius grūsti kalėjiman.

Kaip policmanai gąsdino 
savo pačią.

Vienas Bostono policma
nas susipyko su savo pačia ir 
nutarė ją pagązdint. Jis pa
siėmė bonką kečupo, nuėjo 
ant antro aukšto, apipylė 
sau veidą raudonu skystimu, 
šovė iš revolverio į kampą ir 
išsitiesė ant grindų lyg negy
vas. Išgirdusi šūvį, moteris 
nubėgo ant viršaus ir pama
tė vyrą gulint. Kečupas ant 
jo veido išrodė kaip kraujas. 
Manydama, kad jis ištikrų
jų nusišovęs, moteris taip 
nusigando, kad griebė tą pa
tį revolveri ir — paukšt sau 
galvon. Ir ant vietos nusišo
vė.

METINIS

Bedarbis nusišovė.
Saugus miestely šį pane

dėlį nusišovė Carl Walker, 
66 metų amžiaus bedarbis.

Atėjo 22 laivai su žuvimi.

Dabartiniu laiku Bostono 
žvejų prieplaukoj stovi 22 
laivai su žuvimi. Pereitą są
vaitę buvo atvežta 4,500,000 
svarų žuvies, o sąvaitė prieš 
tai 6,000,000 svarų. Retai 
kada pasitaiko tokia gausi 
žvejyba. Tai ačiū gražiems 

‘orams ant jūrių. Dėl to žu- 
.vies kaina paskutinėmis die
nomis gerokai nukrito. Lie
tuvėms šeimininkėms patar
tina pirkti daugiau žuvies, 
nes tai pigiausis maistas da- 
ibartiniu laiku.

UŽGAVĖNIŲ LINKSMUS 
ŠOKIAI

Įvyks, Utarninke, Kovo- 
March 5 d., 1935 m., 7:30 
vakare, Lietuvių M. Žiny
čios svetainėj. Tai bus pas
kutini šokiai i? linksmiausi 
prieš Užgavėnes. Turėsime 
pirmos klasės orkestrą. Į- 

’žanga 25 centai ypatai. Pra
šome ateiti.

Į Rengia L. M. Ž. Komitetas.

Užgavėnių Balius.
Rengia SLA. 359 kuopa, 

subatoj, KOVO-MARCH 2 
d., 1935, Lietuvių Salėje, E 
ir Silver st, So. Bostone. 
Prasidės 7:30kvakare. Gros 
AL Sevens Orkestrą iš So. 
Bostono. Duos 4 labai gra
žias dovanas. Bus dveji mu
zikantai. Linksmus Šokiai, 
Gardus Valgiai ir Gėrimai. 
Yra užimtas visos Lietuvių 
Namo svetainės, taip kad vi
ri svečiai bus priimti ir pa
vaišinti maloniai. Tai bus 
paskutinis toks smagus va
karas prieš Užgavėnes. Nuo
širdžiai kviečiame visus da
lyvauti šiame vakare. Įžan
ga asemeniui tik 25c.

SLA. 359 kp.

Yanusso M ar kete
Galima gauti visokių kietų gėrimų: 

Arielkos, Vyno. Alaus ir tt. Taipgi 
galima gaut visokių saldžių ir karčių 
’abai žema kaina.

YANUSSO MARKETE gausite vi
sokių mėsų. geriausios rūšies ir pi
giai. (Įrdelius pristatome į namus dy
kai Vestuvėms. Krikštynoms, Ban- 
kietams. Prašome ateit persitikrinti.
WILLIAM YANUSS, Savin.

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

Ūkininkų Šokiai.
Lietuvių Ūkininkų Sąjunga 

rengia nepaprastus šokius,
KOVO-MARCH 2 DIENĄ, 

Lietuvių Salėj, Stoughton, Mass.
Bus daug juokų. Užtikrinam vi
siems “good time.” Grajis garsi 
Lietuvių Ūkininkų Sąjungos Ra
dio orkestrą. Įžanga tik 25c.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visos legalius dokumentus 
317 E STREET 

(Kampas Broadwav)
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

Lietuvis Blekorius
ęrvi 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 put bažnyčios.

Klimas Česnulevičius
13 Whitney SL, Woreester, Masu.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BR0ADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

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 WHITTEMORE
834 MASSACHUSETTS AVĖ., ROXBURY.

TELEFONAS: HIGHLAND 1920.

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

Visų Bostono ir Apie
linkės Lietuvių Ži

niai.
So. Bostone pirma Lietuviška

Moderniška Auksų ir Radio 
Krautuvė bus atidaryta Kovo 2, 
po num. 322 Broadiray, po var
du Roland-Edmund Ketvirtis 
Broliai.

Mes parduodame Laikrodžius, 
žiedus, Radios, Visokius Lietu
viškus Rekordus ir dovanas dėl 
visokių nuotikių.

Mes taisome visokius laikro
džius.

Oil Burnerius parduodam, įde
dame ir pataisome.

Mes laikome save atsakomy
bėje ir gvarantuojame viską, 
kas bus nupirkta musų krautu
vėje.

Per visą sąvaitę. nuo atidary
mo mus naujos krautuvės, viską 
parduosime už labai nupigintą 
kainą.

Kas norės parduosim ir ant 
lengvų išmokėjimų.

Roland-Edmund Ketvirtis 
Broliai

322 BROADWAY, So. Bostone.

GYDYTOJŲ ADRESAI

TeL Trobridg e 6330.

Dr. John Repšiui
(REPŠYS)

UETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-3 

Ncdėliomis ir šventadtoaiata 
nuo 10 iki « ryta .

27S HARVARD STREET 
kamp. Inman at. arti Central skv. 

CAMBRIDGE, MAS8.

DR. G. L. KILLORY
60 Seollay Sąnare, _____ _

BOSTON Telef. Lafayette 2371
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstą Ir 
Nervų Ligų.

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

TeL Se.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VAJ-ANDOS: Nuo » iki 12
Nuo 2 iki 9 vak.

NEDALIOMIS: 
iki 1 v. pe

tik

METINE VAKARIENE.
Reigia 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
jausi įtaisymai. Parankus 
visais atžvilgiais ir šviesus. 
Matyti galima bile laiku.

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

! BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephono 

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 

Modelis 1934 metų
Kainos nno $645 iki $1045 

F. O. B. Factory

Taipgi taisome Antomobilios ir 
Trokas visokių išdirbysčių. *

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočinnas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET

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

i

NAUJA LIETUVIŠKA

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

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

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

Telefonas Se. Boston 4486

P. J. Akunevicia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Geriansias patarnavimas
laidotuvė

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

258 W. Broadvay 
SO. BOSTON, MASS.

16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS 
TeL Bnektea 4110

Seredomis iki 12 
Ofisas “Keleivio” namo.

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

Tet Uaiveraity

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVI DENTIST* 
VALANDOS: 9-6 fr 7-S.

678 Massachusetts Ave^
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

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

BOSTON, MASS.
TeL Commoneenlth 4570.

T TK’TTTVV«1
OPTOMETRISTAS\

Išegzaminuojd akis, priskiria 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir ambiyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą ' tinkamu 
laiku.
J. L. PAšAKARNIS, O. D. 
447 Broadvray, So. Boston,

DR. MARGĖMS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 19—2;
10—12.

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Joseph IF. Casper
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvių Direktoriui 

Patarnavimas Dieną ir Naktj. 
494 BROADWAY SO. BOSTON 

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

So. Boston Td. 1437-M

PARKWAY AUTO 
SERVICE

and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisyme Vieta.

Jeigu norite, kad Jon automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinama . Jeigu norite, kad 
karas gerai trauktų, imkite ( 
liną pas mus.

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

Telefonas: Se. Bostoa 0777.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofise valandos: 2—4 p. p.: 7—8-30 vak. Tek S. B. 271X 
Jeigu neatsilieps, šaukit: Algonųuin 9753.

534 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.




