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Prie Viešųjų Darbų Prista- tytojam ir Draugam

tyta 4,000,000 Bedarbių
Visiem Musu Skai-\ Sukilimas Ispanijoje 

Nuslopintas.
Ispanijos valdžia praneša, 

kad anarchistų sukilimas 
iau nuslopintas. Jis prasidė-

“Keleivio” štabas linki 
linksmų Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų.

PLIENO IR GELEŽIES 
DARBAI EINA GERYN.

Streikas šilko pramonėj pa
sibaigė. Darbininkai laimė
jo pirma New Jersey, o da
bar Rkode Island valstijoj.

Valdžia praneša iš Wa- 
shingtono, kad civilinių dar
bų administracija (CWA) šį 
rudenj pristatė prie viešųjų 
darbų jau 4,000,000 bedar
bių.

Nors tai žymiai sumažino 
bedarbių armiją, tačiau 
žmonių be darbo yra da mi- 
lionai.

Organizuodama viešuo
sius darbus federalinė val
džia nustatė kvotą, kiek iš 
kurios valstijos paimti be
darbių. Pavyzdžiui, iš Mas
sachusetts valstijos buvo nu
tarta paimti prie viešųjų 
darbų 97,0000 bedarbių, bet 
valstijos vyriausybei pra
šant, šita kvota buvo padi
dinta iki 131,000. Dabar 
Massachusetts valstija pra
dėjo prašyt, kad paimtų iš 
jos da 14,000 bedarbių. Bet 
viešųjų darbų: administraci
ja atsisakė tai padaryti, nes 
kitos valstijos prašančios ir 
jų kvotas pakelti.

Federalinė šelpimo kor
poracija apskaito, kad dar 
bartiniu laiku Jungtinėse 
Valstijose yra 1,500,000 šei
mynų, kurias maitina mies
tai ir įvairios labdaringos 
organizacijos.

Tokioms organizacijoms 
ir miestams padeda federa
linė šelpimo korporacija, ku
ri perka iš farmerių maisto 
perteklių ir dalija ji to
kioms organizacijoms bei 
miestams.

Be to, federalinė valdžia 
siūlo įvairioms valstijoms 
pinigų pirkti iš farmerių gy
vulius, skersti juos ir dalin 
ti bedarbiams mėsą. Pati 
federalinė valdžia taipgi 
perka kiaules ir galvijus.

Nors federalinė korpora
cija mano, kad*pašalpos rei 
kalingų šeimynų dabar yra 
apie 1,500,000, tikras jų 
skaičius tačiau nebus žino
mas iki sausio mėnesio, kuo
met iš visų valstijų bus su
rinktos tikslios skaitlinės.

Šios sąvaites žinios iš 
pramonės centrų rodo, kad 
plieno ir geležies darbai pra 
dėjo eiti jau geryn. “Ameri
can Iron and Steel Institute’’ 
sako, kad dabartiniu laiku 
ši pramonė yra pakilusi 36 
nuošimčius nuo 6 lapkričio 
ir vis kilanti toliau.

Šilko pramonėj dalykai 
taipgi pagerėjo. Didis šilko 
streikas pasibaigė darbinin
kų laimėjimu. Visų pirma 
darbininkai gryžo darban 
Patersone ir kituose New 
Jersey miestuose, o šį pane
dėlį pradėjo dirbti jau ir 
Rhode Island vastijoj, bu 
tent Central Falls ir Paw 
tucket miestuose. Kompani 
jos buvo priverstos pakelti 
algas ir pripažinti unija.

Sekančiame “Keleivio’ 
numery tilps platesnis pra 
nešimas apie tai, kaip kovo 
jo šilko audėjai

Ispanijos Respubti- i ..... .
ka Pavojuj#. ! Kruiy» Mį™

Neatsakomingu anarchoko- UaVOnOJ.

munistų sumas gali privesti Pereitą nedėldienį Kubos 
prie monarchijos. sostinėj Havanoj vėl prasi- 

„ . , . , ... ... !dėjo riaušės ir šaudymas.Pradeda gahj gale aiškėtu Reį. šimtai p^de^G  ̂
kadsių dienų sumišimai b- ‘ČĮdįnįHkŲ, daugiausia juod- 
pamjoj yra atistoto. jdži *a „E, Pais., 
gaivalo padaras. Į t, gaiva- laikraįio ‘naI^ ir dėjo

homuiiistoi tikinti, mat, tas laitai-
_<lika istai ir kitokie karsta - priešingas preziden-
galviai, kuriems kiekvienas, ; į £ Pradėjms miniai 
šaudymas ir bombų _ mėty-' . naį.trti __išrodo lahai svarbus da ltj* namą Pastat-ni
mas įsiodo abai svarbus di Jgyįoj kareiviai šovė kelis 
ykai. Jie stengėsi įtraukti ,,*» į į Tuo g 

triukšmų "- Ispanijos dar- vjdauį ka/
binmkus, apskelbdami tam d jo - d į kareivius įa. 
tiKslui generalini streikų. A ;
Bet nedaug darbininkų jų į laikraščio ir
paklausė ir todėl generalinis tikras „,a„arasstreikas neįvyko. Socialistai Padėjo Ukras pragaras
bijosi, kad šitas betikslis 
triukšmavimas vistiek gali 
abai susilpninti darbininkų 

organizacijas ir gali duoti 
jrogos monarchistams pa
grobti valdžią į savo rankas 
r vėl atgaivinti monarchiją, 
sina net paskalai, kad šitą 
anarchokomunistų sumą 
monarchistai ir finansuoja. 
-Jie norį įrodyt visuomenei, 
<ad respublika ir laisvė rei
škia didžiausią betvarkę ir 
todėl būtinai reikia grįžti 
prie senos tvarkos.

Kada šaudymas apsistojo, 
minia įsiveržė į namą, sunai 
kino visą įrengimą, apliejo 
sienas gazolinu ir uždegė.

Per šitas riaušes 3 žmonės 
buvo užmušti ir apie 10 su
žeista.

New Yorkas Naikins 
Netikrą Degtinę.

Vokiečiai Mokins 
Turkus.

Zl-

jo 8 gruodžio ir buvo smar 
kiai įsisiūbavęs. Bet 11 
gruodžio valdžios kariume- 
nė jau paėmusi viršų ir pra
dėjusi areštuoti sukilėlius. 
Jų suimta šimtai.

Dabar po visą šalį dal o
mos kratos ir jieškoma pa
slėptų ginklų. Zaragozoje 
buvę rasta vienuose namuo
se 50 bombų. Valencijoj ra
sta keli šimtai svarų dina
mito ir daugybę ginklų.

Iš viso per sukilimą buvę 
užmušta 100 žmonių, išar
dyta daug geležinkelių, pa
degta kelioliką bažnyčių ir 
nupiaustyta daugybė tele
fono ir telegrafo vielų.

Uždarė Komunistą 
Beprotnamiu.

Muenchene, Vokietijoje, 
buvo areštuotai batsiuvis 
vardu Kari Lederer, kuris 
pirma buvo veiklus komu
nistų partijos narys. Hitle
rio šnipai rado pas jį komu
nistinės literatūros ir užtai 
apkaltino jį “valstybės išda
vimu.” Teisme Lederer pri
sipažino, kad toj: literatūra 
buvo jo, ir teisiu užtai nu
teisė jį į bepročiu namus riNew Yorko sveikatingu-, .. . . . a . 

mo komisijos viršininkas -am Amžiui, varaasi, teis-'
Dr. Shrley W. Wynne per
spėjo visus degtinės pirklius, 
kad visa sveikatai kenks
minga degtinė bus konfis
kuojama ir verčiama į “sur- 
paipes”. Jis sakosi gavęs 
daugybę skundų, kad at
šaukus prohibiciją degtin
dariai stengiasi per naktį

mas nori sudaryti tokią opi
niją, kad kas priėinasi Hit
leriui, tas yra beprotis.

Keliatas dienų atgal 
nios sakė, kad turkų vy 
riausybė pakvietusi Sovietų . .. .......
mokslininkus organizuoti I ^P“, m,1!oraer,als ,r. f?r’
Turkijoj mokyklas Taip bu- ' - -----
vo skelbiama iš Maskvos.
Bet “New York Times” ko-
respondentas Kernick dabar 
praneša, kad Istanbulo 
(Konstantinopolio) univer
sitetui reorganizuoti Turkų 
vyriausybė da pernai me
tais buvo kreipusis į Švei
carijos valdžią prašydama 
nurodymų. Šveicarijos val
džia nusiuntusy profesorių 
Malche, kuris perorganiza
vo universitetą, paliko švie
timo ministerijai reikalin
gų nurodymų ir sugryžo 
Šveicarijon atgal. Dabar, 
kai reikėjo perorganizuotą 
universitetą atidaryti, pasi
rodė, kad Turkijoj nėra tin 
karnų profesorių ir instruk
torių. Taigi turkų valdžia 
vėl kreipusis Į Ciuricho pro
fesorių Malche, kad jis pa
gelbėtų surasti jai mokyto
jų, ką šis ir padarė. Jisai 
suorganizavo mokytojų šta
bą iš vokiečių profesorių, 
kurie dėl fašistikų persekio
jimų buvo iš Vokietijos pa
sitraukę ir dabar gyveno 
Šveicarijoj be darbo. Taigi 
pasirodo, kad ne rusai mo
kins turkus, bet vokiečiai. 
Gali būt, kad įsimaišys vie
nas-kitas ir rusas, tik ne ru
sai vadovaus.

SUDEGĖ 10,000,000 SVA
RŲ CUKRAUS.

Mt. Clemens, Mich.— Pe
reitą sąvaitę ugnis čia sunai
kino cukraus sandėlį su 10,- 
000,000 svaių cukraus. Jo 

•vertė skaitoma $500,000

Lietuva Užmokėjo 
Amerikai $10,000.
Gruodžio 15 dieną Ame

rika turėjo gauti nuo savo 
skolininkų $153,024,327.31, 
bet gavo tik 9 nepilnus mi- 
lionus. Tiktai viena Suomi
ja užmokėjo savo dalį pil
nai, būtent $229,623.

Anglija įnešė $7,500,008.

Lietuvos Tautininkai Pri
ėmė Fašizmo Principus

Reichstago Padegi
mo Byla Baigiasi.
Leipcigo mieste, Vokieti-

Italija ..'.........  1,000,000. senai Jau finą byla del
Čekoslovakija įnešė Reichstago sudeginimo.Kal-

apie ......... 150,000. tmamųjų buvo 5 komums-
Lictuva apie .... 10,0000 tai: yienas V^etys, vienas
Latvija apie ....... 5,000. i °^andas ir.riąs bulgarai. Pe-
Rumuniia apie .... 5,000. !reit3 sąvaitę valdžia savo 
Francuziia ir Lenkija ne-1 kaltinimą baigė, reikalaudą- 

mokėjo nieko jma, kad olandas Lubbe ir
'_____ vokietys Torgler butų nutei-

LATVIJOS SEIMAS IŠDA-sti miri°P’ tačiau ne dėl 
V£ POLICIJAI KOMUNI- Reichstago padegimo o tik 

STUS. šiaip sau, kaip valstybes

SMETONA PASKIRTAS 
VYRIAUSIU VADU.

Latvijos valdžia pareika- ! išdavikai.” Gi bulgaras Ta-
, , .. , nevą, Dimitrijevą ir Popovąlavo, kad seimas išduotų ko- , ‘~munistus atstovus policijai, valdžios prokuroras patarė
kad juos tuoj areštuotų ii’ . ... ..
pasodintų kalėjiman. Be sei- „ Yįd nasl> H‘tlen0 
mo nutarimo policija negali Re><=Į>stągo Padegimo byla 
Latvijoj seimo atstovų areš- suglT°' Ptaįegltno 
tuoti nes iu istatvmai to ne- ne^ale?° .^vo priešams pri
leidžia. Pradėjus seimui vai-džios reikaiaJimg svarstyti, S^kaT^ii^pa^ė
ęnpioInpmokrabi vadas savn ***j**yfrakcijos vardi kategoriškai P?tys hitlerininkai, kad to- 
pasisakė prieš valdžios reį. I retų kuo kaltinti savo politi- 
kalavimą. Diskusijos užsdtę- nius P,lesus-
sė iki vidurnakčio ir seimo 
didžiuma galų gale nubalsa
vo komunistus išduoti. Jie 
yra kaltinami priešvalstybi
ne agitacija. Uždarant seiT 
mo posėdį, komunistai sušu
ko: “Šalin Latviją!”

duoda žmonėms visokias 
pamazgas didžiausiomis kai
nomis.

Ir jis paaiškino, kokia turi 
būt degtinė sulyg įstatymų. 
Štai jos definicija:

“Degtinė yra alkoholinis 
skystimas, gaunamas disti
liuojant įrūgusias javų sely- 
klas: tas skystimas turi tu
rėti nemažiau 47 nuošimčių 
ir nedaugiau 53 nuošimčių 
alkoholio saiku prie 15.56 
laipsnių Celzijaus. Jis turi 
būt supiltas į išdegintas me
dines bačkas ir išstovėti jose 
nemažiau 4 metų.”

Ir tokios degtinės New 
Yorke busią reikalaujama. 
Ant bonkų turėsiąs būt pa
žymėtas degtinės stiprumas 
ir amžius. Jeigu valdžios la
boratorijoj sveikatingumo 
komisijos chemikai susek
sią, kad degtinė neatatinka 
pažymėjimui ant bonkos, 
jos gamintojai ir platintojai 
busią traukiami teisman ir 
persekiojami.

Sveikatos departamento 
chemikas Reginaldas Mille- 
ris jau turįs surinkęs degti
nės pavyzdžių iš visokių 
oarduotuvių ir dabar darąs 
jų analyzę. Laukiama rezul
tatų.

Mirė Grovas Tol-
. i stojus.

New Haveno ligoninėje 
mirė grovas Ilja Tolstojus, 
garsaus rašytojo Levo Tol
stojaus sūnūs, kris turėjo 
jau 68 metus airiaus. Nors 
amžius nedideli?.'aet širdies 
liga pakirto gabaus ruso 
gyvybę.

Jis gyveno Afrikoje už
darbiaudamas raitais ir pa
skaitomis. Buvo tu syk ve
dęs, paliko *na? moterį ir 
ketvertą vaikų oo pirmos 
žmonos, prie kinu gyvena 
taip pat jo sesu Gyveni
mas jo Amerikofouvo gana 
sunkus ir todėl ii iau nekar
tą išreiškė norą ti rti. Išro
dė lygiai kaip tėvas? pla
taus didelio veiri. plikas ir 
su barzda.

KUBA KONFISKUOS
SVETIMŠALIŲ ŽEMES.
Kubos vidaus reikalų mi

nisteris pareiškė, kad tokios 
žemės, kurios priklauso sve 
timšaliams ir nėra dirbamos, 
bus konfiskuojamos ir dali 
narnos bežemiams.

IMPORTUOS i
GALIONŲ GĖRI
Federalinė administracija 

gėrimams kontr iuoti davė 
leidimą įvežti 5.^5»137 ga
lionus gėrimų ateinan
čius 4 mėnesiu?jnte®t:

1,631,253 ga 1?t».
239,219 gal. ^:*no.
147,510 gal. bnįUto.
3,314,443 gai eJBBės.
40,630 gal. romo. i
99,056 gal. dži:ė>«
123,027 gal. i
Šitie gėrimai >u*nnpor

uoti iš Italijos. F aneįizijos, 
Anglijos, Vokie: os^spani- 
ios, Japonijos. 0 aadijos, 
Portugalijos, Kinijos ir 
Graikijos.

New Yorke ;e^Meriai 
įasmaugė tūlą Piles- 
sky’iutę, kuri ss jai^i buvo 
nusidėjusi. Jie Kad J1 
ių neišduotų. -J ’ 
su užveržta vin;kaklo.

MOTERIŠKĖS NAGUOSE 
RASTA JUODVEIDŽIO 

ODOS.
Virginijos valstijoj buvo 

rasta savo namuose nužudy
ta tūla Agnės Isley, baltvei- 
dė moteris. Apystovos liu
dijo, kad ji turėjo narsiai 
gintis, nes rakandai buvo 
išvartyti, daug daiktų sulau
žyta ir jos naguose rasta juo
dos odos. Iš to sprendžiama, 
kad jos užpuolikas ar už
puolikai buvo juodveidžių 
rasės.

BOLIVIJA PAŠAUKĖ 
VAIKUS f KARĄ.

Žinios iš Buenos Aires sa
ko, kad Bolivijos valdžia pe
reitą sąvaitę pašaukė net 16 
metų jaunuolius karo lau
kan. Bolivija kariauja su 
Paragvajum del Chaco pel
kių ir tas karas jai pradėjo 
labai nesisekti, todėl ji da
ro didžiausių pastangų, kad 
kaip nors atsigriebus.

BROCKTONE APVOGĖ 
APDRAUDOS KOMPA

NIJĄ.
Brockton, Mass.—Pereitą 

sąvaitę nakties laiku vagys 
čia įsilaužė į Prudential Life 
Insurance kompanijos ofisą, 
atplėšė seifą ir pavogė 
$1,500.

Amerikoje Priviso
Japonų šnipų.

Washingtono valdžia vie
šai nieko neskelbia, bet ka- 
iuomenės ir laivyno žval

gyba praneša, kad paskuti
niais laikais čia atsirado la
bai daug japonų karininkų, 
kurių judėjimas esąs - labai 
įtartinas. Keliatas jų bu
vę jau areštuota, vėliausia 
buvo suimtas majoras Sato- 
hata Takahaši. Jį sučiupo 
Detroite pereitą sąvaitę ir 
žada depoituoti. Jis. buvo 
nelegaliai įvažiavęs, neturė
jo jokio aiškaus užsiėmimo, 
bet pinigų turėjo į valias ir 
agitavo kurti spalvuotų 
žmonių organizacijas—neg
ru, indų ir japonų.

Tarp kitų pažymėtini yra 
du jauni japonų karininkai, 
kurie studijavo Harvardo u- 
niversitete kaip studentai. 
Bet atostogų laiku pereitą 
vasarą nusipirko automobi
lį ir leidosi per visą Ameri
ką, fotografuodami įvairias 
vietas. Califomijoj jie sudu
žo ir vienas jų buvo užmuš
tas. antras sunkiai sužeistas.

Pas jį kišeniuose rasta nu
piešti keli Sandiego uosto 
planai.

Da vienas japonų kari
ninkas buvo pastebėtas va
žinėjant busais tarp Los 
Angeles miesto ir karo lai
vyno papėdės San Pedro. 
Jisai vis prisiplakdavo prie 
Amerikos jurininkų ir klau
sinėdavo apie gyvenimą 

laivyne. Jam rūpėjo patirti 
Amerikos jurininkų ūpą. Bet 
karo žvalgyba jį tuoj paste
bėjo ir sekė kiekvieną jo 
žingsnį, kol ant galo jį suė
mė.

PILVO PARTIJA.
Vengrijos sostinėj Buda

pešte atsirado nauja politinė 
organizacija, kuri nusistatė 
kovoti “už pilną pilvą”. Da
bar ji ruošiasi miesto rinki
mams ir savo mitinguose, 
vietoj lapelių, dalija susirin
kusiems žmonėms senvičius. 
“Pilvas turi būt visų pilnas”, 
skelbia Pilvo Partijos agita 
toriai.

Buvo paduotas sumanymas 
mušti žydus, bet suvažiavi-

, mas neužtvirtino.

“New York Times” gavo 
iš Kauno bevieliu telegrafu 
žinią, kad susirinkęs Kaune 
visuotinis tautinininkų par
tijos suvažiavimas nutarė 
pastatyti Antaną Smetoną 
vyriausiu savo partijos va
du, kaip pas Italijos fašis
tus yra Mussolini, ir klausy
ti jo kaip augščiausio ir ne
klystančio autoriteto. Tai y- 
ra svarbiausis visų fašistų 
principas—sekti kaip avims 
paskui seniausį aviną.

/'Pastatę Smetoną savo gal
va, tautininkai viską paveda 
jam. Net savo partijos pir
mininko jie nerinko, bet pa
vedė Smetonai ji paskirti. 
Smetona paskyrė tai vietai 
savo švogerį Tubelį, o Tū
belis, savo moštu, paskirs 
apskričių viršininkus. Parti
jos nariai net savo vadukų 
nerenka. Viskas daroma “iš 
viršaus.”

Smetona paskelbė, kad 9 
bus renkama “nauja atsto
vybė žmonėms”. Įsidėmė
kit, kad ne žmones ją rinks, 
bet ji bus renkama žmo
nėms. Tie “rinkimai” bu
sią daromi kažin kokiu “kor
poraciniu pagrindu”. Žmo
nės, žinoma, “rinkimuose” 
nedalyvanus.

“New York Time” žinia 
dar priduria, kad tautinin
kų atstovai iš mažesnių 
miestelių stengėsi įnešti su- 
važiaviman sumanymą prieš 
žydus, bet-tautininkų vado
vybė šito sumanymo nepri
ėmė. Ir ištiesų, kokiems ga
lams daryti formalius nuta
rimus prieš žydus ir rašyti 
juos į tautininkų protoko

lus, kad pasiliktų dokumen
tas istorijai? Juk išdaužyti 
žydams langus arba išdegu
tuoti jų iškabas tautininkai 
moka ir be tokių nutarimų.

KUBA DŽIAUGIASI NU
SIKRAČIUSI AMERI

KOS AMBASADORIAUS.

Jungtinių Valstijų amba- 
adorius Sumner Welles jau 

susikrovė savo daiktus ir iš
važiavo iš Havanos į Wa- 
shingtoną, kur jam bus duo
tas “džiabas” prie Valstybės 
Departamento. Kubos žmo
nės jo labai nekentė ir da
bar jie džiaugiasi, kad jis 
išvažiavo. Jo vieton nuva
žiuos Jefferson Caffrey.

Pereitą sąvaitę Havanoje 
buvo nuteisti sušaudymui 3 
buvusio diktatoriaus Macha- 
do šalininkai, kurie užmušė 
vieną studentą revoliucio- 
nierį.

$158,390,000 BELGIJOS 
FORTAMS.

Belgijos senatas pereitą 
sąvaitę nubalsavo paskirti 
759,000.,000 frankų, $158,- 
390,000) fortifikacijoms 
Belgijos įytų pasieniu. Tai 
apsauga nuo Vokietijos.
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TIKOJ.

Komunistai dedasi “tik
rais” darbininku mokyto
jais, o dažnai nežino net to
kio paprasto dalyko, kaip 
kokia partija ar partijos vai-! 
do kurią šalį. Kuomet Vo-j 
kietijos valdžia buvo bur- į 
žuazijos rankose, tai Bimba 
su savo adjutantais vis šauk
davo, kad Vokietiją valdą 
“darbininkų išdavikai so
cialdemokratai’’.

Dabar to paties Bimbos 
kontroliuojama “Laisvė” to
kią pat nesąmonę skelbia 
apie Ispaniją. Anot jos, Is
panijoj —

“...buržujų socialistų valdžia 
padarė ablavas ant revoliuci
nių sindikalistų unijų po visą 
kraštą. Už-puolimai pądaryti 
net ant 50 unijų centrų ir jie 
uždaryti. Uždarytas taip pat 
sindikalistinių unijų dienraš
tis. Tai vis socialistų žygiai 
dėl prirengimo dirvos laimėji
mui Ispanijos fašistų-monar- 
chistų.”

Šitą neteisybę atitaiso 
“Naujienos”, kurios rašo:

“Visi, kurie skaito laikraš
čius, žino. kad Ispanijos val
džia nėra socialistinė. Ji nėra 
nė koalicinė. Į Ispanijos minis- 
terių kabinetą neįeina nė vie
nas socialistas.

“Nuo to laiko, kai Ispanijos 
valdžia susidėjo iš socialistų ir 
kairiųjų republikonų koalicijos 
po Azana vadovybe, jau praėjo 
keletas mėnesių. Po Azana ka
bineto rezignavimo Ispanija 
turi jau antrą valdžią, kurioje 
nė vieno socialisto nėra. Kam 
gi tad ‘Laisvė’ per akis meluo
ja. rašydama apie ‘socialistų 
valdžios’ puolimus darbininkų? 
Ar gražu laikraščiui šitaip ap
gaudinėti savo skaitytojus?”

Mums nesinorėtų tikėti, 
kad tai butų sužinus komu
nistų melas. Juk reikėtų bū
ti didžiausiu asilu kad 
tikėti, jog šitokiu melu ką 
nors apgauši. Mums rodos, 
kad tai yra paprastas komu
nistų negramotnumas politi
koj. Veikiausia jie visai ne-
^xtxvs, x\c«e v c*xvivz x.oipc*xxxj<£.

PILIEČIAI SULAIKĖ 
RINKIMUS.

Louisianos valstijoj, kur 
kunigai ir politikieriai nuo 
senai yra pripratę vadžioti 
žmones už nosų, šiomis die
nomis Įvyko gaivalinis mi
nios pasipriešinimas tam už 
nosių vadžiojimui.

Buvo taip:
Šeštame Louisianos dis- 

trikte reikėjo rinkti naują 
kongresmaną mirusiojo vie
ton. Tame distrikte bosauja 
skandalais pagarsėjęs sena
torius Huey P. Long. Norė
damas, kad Į Kongresą bu
tų išrinkta jam palanki tūla 
ponia Kemp, jisai pasirūpi
no, kad nominacijų visai ne
būtų ir pastatė rinkimams 
tiktai tą vieną moterį.

Žinoma, tai buvo išnieki
nimas netik rinkimų tvar
kos, bet kartu Įžeidimas ir 
pačių piliečių. Nes kokiems 
galams daryti da rinkimus 
ir balsuoti, jeigu tiktai vie
nas kindidatas!

Nežiūrint, kad žmonės te
nai kunigų ir politikierių la
bai užguiti ir nualinti, šito
kio mulkinimo jie vistiek ne
galėjo pakęsti. Jie išėjo ap
siginklavę, sudaužė balsavi
mo urnas ir sudegino visus 
balsus, jeigu kurie buvo jau 
paduoti.

Ibervillės parapijoj Įvyko 
didelė žmonių demonstraci
ja ir minia viešai sudegino 
senatoriaus Longo iškamšą. 
Po visą miestelį po to buvo 
nešiojami plakatai su užra
šais: “Dąbąr tik iškamša, o

paskui pats asmuą!”
Smurtas, bendrai yra

peiktinas dalykas. Bet kiek
vienai taisyklei yra išimtis. 
Kuomet reikia ginti žmonių 
teises nuo tokių begėdžių u- 
zurpatorių, kaip senatorius 
Long, tai ir smurtas gali būt 
oateisintas.

MUŠTYNĖS KOMUNIS
TŲ PRAKALBOSE.

“Naujosios Gadynės” ko
respondentas Bareiška pra
neša, kaip komunistinio Su
sivienijimo (LDS) 20-tos 
kuopos prakalbose Įvyko 
muštynės. Kalbėjo “laisvie
ms” Milleris. Į prakalbas ko
munistai pasikvietė policiją, 
turbut bijodamiesi, kątf 
sklokininkai nepradėtų jų 
kritikuoti.

Bareiška rašo, kad —
“Nežiūrint policijos apsau

gos. Milleris kalbėjo kaip ne
savas. nervą vosi. painiojosi, 
pasakojo pats nežinodamas ką. 
Kiek laiko prasikamavęs pada
rė pertrauką. Tuomet aš atsis
tojęs reikalauju pirmininką 
Juozą Baltrušaiti, kad leistų 
statyt klausimą kalbėtojui. 
Baltrušaitis pareiškia, kad ske- 
bui neįeisiąs statyt klausimą. 
Gavęs toki atsakymą aš nuėjau 
ant estrados ir pareikalavau, 
kad Baltrušaitis atšauktų man
antmesta skebo varda. Baltru-* • *
šaitis atsisakė atsaukt. Aš jam 
daviau tam tikrą dokumentą, 
iš unijos, kur pasakyta, kad aš 
nesu ir nebuvau skebas... Bal
trušaitis atsisako tą dokumen
tą skaityt, aiškindamasis, kad 
nemokąs anglų kalbos. Tuomet 
aš jam užvežiau per bumą ir 
atsigryžęs i Milleri pareikala
vau. kad šis atšauktų skebo 
vardą ir perskaitytų dokumen
tą. Milleris išsigandęs pradėjo 
linguot (net akiniai nukrito) ir 
taip pat miksėt, kad nemokąs 
angliškai skaityt, šioj vietoj 
ekstrinių (t. y. bimbininkų) 
atsikviestas šerifas išbėgęs 
laukan atsivedė apie 20 polic- 
manų ir prakalbos tapo išar
dytos.” »

Nedyvai, kad komunistai 
negali Amerikoje revoliuci
jos sukelti. Jie visą savo re
voliucini “štymą” išleidžia 
savo tarpe besiraudami.

SAKO, SOCIALISTŲ
NIEKS NENUGALĖS.

Tūlas Tautininkas “Ame
rikos Lietuvy” pranašauja, 
kad šiais SLA. rinkimais Su
sivienijimas pateksiąs Į so
cialistų rankas. Apverkęs 
“sandariečių biaurią politi
ką” ir išbaręs “tautininkus, 
kurie neturi stipraus nugar
kaulio”, tas žmogus rašo:

“...šiandien prie tokios tau
tininkų suirutės, socialistų jau 
niekas nenugalės, jie triumfuo
ja. Taigi matome, kad jeigu 
butų pas tautininkus buvus 
vienybė, jie butų viską laimė
ję. o dabar viską pralaimės. 
Galbūt, kad pralaimėję, ir su
sipras. kad skaldymas tautinių 
jiegų. kenkia ir visiems tauti
niams reikalams, tačiau jau ne
lengva bus klaidą pataisyti ir 
sugrįžti į tas vėžes, iš kurių 
per savo naivumą iškrypo. 
Tautininkų kad ir didelė srio- 
vė, neturėdama tinkamų vadų, 
yra bejiegė. kuomet socialistų 
maža saujelė bet gerai discip
linuota. lengvai nugalės tauti
ninkų palaidas mases.”

Šitas Tautininkas čia pa
sakoja netiesą, kad “tauti
ninkų didelė srovė, tik va
dų neturi”. Tikroji padėtis 
yra kaip tik priešinga: tau
tininkai visi yra vadai, bet 
neturi ką vadovauti, nėra 
“srovės”. Dėl to jie ir nega
li socialistams atsispirti. Bet 
taip juk ir turi būti.

SO. BOSTON

‘3) Esu vienasSUGRĄŽINO MEDALIUS I
IR PATARIA JUOS 

PRARYT.
“Naujienos” rašo:
“Dvidešimt-vienas Kanados i 

Legiono narys sugrąžino vy- j 
riausvbei savo medalius, gau- i 
tus karo tarnyboje, su prašv-: 
mu. kad jie butų išsiuntinėti 
dvidešimt-vienam finansų mi-l 
nisteriui įvairiose šalyse, ku-; 
rios dalyvavo pasaulio kare. ir 
kad tie ministeriai juos sutir-i 
pintų į metalą ir prarytų kartu ! 
su visomis kitomis karo deko-; 
racijomis.

“Šituo savo žestu Kanados 
legionieriai pareiškė protestą 
prieš militarizmą. nacionaliz
mą ir despotizmą, kurie šiandie 
visame pasaulyje kelia galvas, 
nežiūrint to. kad pasaulio ka
ro vadai žadėjo iškovoti žmoni- i 

jai laisvę ir demokratiją.”

Na, ar jus žinojote, kad 
tautiškoj musų baloj buvo 
tokia didelė varlė?

Tai beveik tokia pat fi
gūra, kaip tas lenkų “jasnie

, į oswieconv pan -Jaieobrzyn-
Žadejo laisvę ir demokra-į^je-

tiją, o užtraukė didžiausi! ’ z _ ________
nedarbą ir sustiprino tarp- uždraustas LAIKRAS- 
tautini militarizmą, kunsj TIS TURI JAU 500,000 
jau ruošiasi naujai žmonių; SKAITYTOJU 
skerdvnei. Į

Tų'kanadiečių pavyzdžiui. Naciai uždraudė Vokieti- 
turėtų pasekti visų saliu ka-b°j socialdemokratų partiją 
reiviai. i ir uždarė visą jos spaudą,

_________ manydami, kad neturėdami
SVARBI PERSONA. h’avo laikraščių ir organiza- 

, i ei ju marksistai išnyks.
Musų spaudoje pasirodė; ‘ ... .

p. J. Ambraziejaus Įdomus; tautiški juo-
įspėjimas SLA. nariams, 'Rimčiai. Negaiėdami leist1 
Mat. kažin kokia ten SLA. laikraščių Vokietijoj, sočiai-
kuopa, turbut labai tamsi.
eme ir nominavo jį į vice-. ^0^ova^on j1, tenai Įkūrė 
prezidentus! Ponas Ambra- ravo ’’ls V1.a sPaus'
ziejus sakosi baisiai kontSton-'^- kurios Minėje
bęs, kad kuopa dnso jo d,- k«> ^^etijSS Vokietijoje, šia toyptimi

nai slapta platinamas d cH*“ I • • 4- *
bininkiį tarpe. ' įį ’sav0 '.'eikames, jei

Pragos žiniomis, “Neue j 5****.. !»viespataus va-
Vonvaerte” pasiekė jau pu.M«»meJ> ^ves kovotojai.

Jeieu kas nežinoio nono sės miliono skaitytojų Vo-' negali būti
Jeigu kas nežinojo pono a- ^^. Utvijos darbo žmoni, drau-

mas labai smulkiomis rai-l^ Šluo žvilgiu mes pn 
dėmis, ant specialės šilkinės į Ya on!j neramiai sekti Esti 
popieros, kuri yra labai plo-jJ08 ™1aus P°llt,kos ™dą.’ 
na ir toks laikraštis užima:

PREZIDENTAS.
Šveicarijos seimas pereitą 

sąvaitę išrinko respublikos

denybę taip pažeminti. Ji
sai tinka tiktai į prezidentus 
arba iždininkus, o čia ji nuo- 
minuoja tiktai prezidento 
pamočninku!

Ambraziejaus “kvailifikaci- 
jų”, prašome pasiskaityti jo 
paties pasirašytąjį sau ate
statą:

---------------------------- užima,
labai maža vietos kišeniuje 

Amerikos Lietuvių gyvenime ar tarp knygos lapų. JĮ len- 
Vilniaus Seimo 1905 dalyvis, gva platini ir, pavojui esant,

‘1> Esu vienintelis viešajam

”2) Kaip Laivakorčių Agen-' lengva greitai sunaikinti, 
tų Sąjungos Pirmininkas, esu ’ 
labai plačiai nariams ir šiaip 
visuomenei pažįstamas.

Ir taip propaganda prieš prezidentu Marcei) Pilet-Go- 
, Hitlerio ^despotizmą auga lažą, pirma buvusį vice-pre- 
įkas diena. Įzidentu.

senųjų S. L.
A. narių.

“4) Arti S. L. A. Centro visą 
laiką gyvenu ir su organizaci
jos nariais, '.adais turiu arti
mus santykius, . uos visus ge
rai pažinojau ir pažįstu.

"5) žinau S.LA. bėdas ir.' mąjį, kuri parašė partijos 
kaip apdrauci- s agentas, žinau pirmininkas Menders. Strai- 
S.L.A. saviša.pos reikalus. psnis pavadintas “Latvija ir

“6) Kuopos-, ir apskričių ta- Estija”. Jame, tarp kitko, 
rybose veik nuolat atlieku ku- rašoma: “Abi valstybės yra 
rias nors pareigas. Dėl to ži- politiškai giminingos. Jų 
nau ir kuopų smulkiuosius rei- politinis veikimas buvo ga- 
kalus. na vienodas. Latvijos Esti-

“7) Ir su organizacijos narių jos sąjunga yra remiama 
piniginiais reikalais susipažįstu, Latvijos socialdemokrati
nes su jais kasdien susiduriu, jos ir už jos stovinčių darbi- 
patamauoamas kaipo pinigų ninku sluoksnio. Mes stovi- 
persiuntėjas.” me už tokią sąjungą, kuri

netur jokių agresyvių tiks
lų ir yra pasirengusi tarnau
ti ir stiprinti taiką Pabalto
je. Fašizmo laimėjimas Vo-

i demokratai nuvažiavo Če-

Latvių Socialdemo
kratai prieš Fašistus

Latvijos socialdemokratų 
organas “Socialdemokrats” 
šiomis dienomis Įdėjo veda-

kietijoj Rytų Europos padė
tį smarkiai pakeitė. Reikia 
pasakyti, kad šiandien poli
tinės saugumo tutartys arba 
politinės sąjungos Rytų Eu
ropoje, jei jose nedalyvauja 
Sovietų Rusija, neturi dide
lės reikšmės, ir net gali pa
tarnauti hitleriškam agresy
vumui. Tą patį reikia pasa
kyti ir apie vadinamą ma
žąją Pabaltės valstybių są
jungą. Yra geras dalykas, 
jei latviai ir estai gali drau
gingai gyventi. Bet tuo pa
čiu laiku mes norime bent 
latvių skaitytojams pasaky
ti: neužmerkite akių. Poli
tinė Latvijos ir Estijos są
junga dar nėra jokia apsau
ga prieš agresyves tendenci-
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Istorinė Kražių Skerdy- 
nes Painoka.

Caro valdžia skerdė katali
kus, bet popiežius nepro

testavo.

nai. Vėliau garsus rusų ir 
lenkų advokatai gynė šioj 
byloj apkaltintus žmones ir

Šiomis dienomis Lietuvoj bylų išgarsino visoj Eu 
buvo minimos Kražių sker- roP°J’ ^Uęe‘<'arni teisingą 
dynių 40 metų sukaktuvės, pasipiktinamą ir pasibaisė- 
Kunigai vedė katalikų pro- nelaisvės režimu. . .
cesijas. Amerikos lietuvių Į Šiandie, tą žiaurų įvykį 
kunigų spauda irgi plačiai minėdami, mes negalim tuo 
ašo apie Kražius. V* pasitenkinti. Kražių
Bet nei Lietuvoj, nei Ame-!lv>'kls)Ta.!a‘>?1 ^ha(?kte™- 

rikoje kunigai nepasako !?as,'eakc,Ja“rlasvės Pr,e- 
žmonėms, ka ištiktųjų Kra-ia„ . . .... . ..
žiu skenlynė mus-mokina, i č arine \aWzja nepnpazi-
Tiktai vadinamoji “bedie-no.J.ok,?s laKv«s-^? “2S 
viu” spauda nušviečia šiek P^mo.'r aązme^-ttkybines 
tiek dalvka. kiek jai leidžia tautines laisves. Ji. visus 

* ‘ Rusijos piliečius norėjo pa
versti (ištikimais caro tarcenzūra.

“Lietuvos Žinios” sako:
Prieš 40 metų rasų caro,

valdžia, bevykdvdama savo , .. . . . ».obalsi "Dievui, carai ir te-!car? 'Jakę'Jal nepasipnea- 
vynei”, užpuolė Kražių ba- ™ 'V Vatikanas, nes Rusija
žnvčia. kuria norėjo paila- -^u-k?.nk<M * at.a ruV?1?SIi-i,lr 
ryti stačiatikiška ir baisiai POP?“"* K>f>Jos katalikų 
sumušo daugvbe žmonių, kunigams įsakinėjo klausyti 
kurie stojo tą bažnyčią gin-, D,ev0 Pateptmio -earo. 
ti. į Taigi, Kražių Įvykis —tai

Tai buvo kryžiuotiškas didelė pamoka, kuri rodo, 
pravoslavijos platinimo ir kad tiktai laisvės sąlygose y- 
kitataučių rusinimo aktas. į ra galimas kultūriškas gy- 
Žinoma, vietinių “patriotų”įvenimas, kuriame niekas 
rusų patartas, caras Įsakė nesikėsina nei Į sąžinės lai- 
Kražių katalikiškas “tvirto- svę, nekalbant apie politinę 
ves”, vienuolyną ir jos baž- laisvę.

nais ir pravoslavais rusais. 
Reikia neužmiršti, kad tai

nyčią, sunaikinti ir tą darbą 
pavedė Kauno gubernato
riui Klingenbergui, kuris

Caro valdžia liejo žmonių 
kraują ir pagaliau pati ja
me prigėrė. Kražių įvykis—

šventai” tą caro Įsakymą irI tai tik vienas epizodas iš
išpildė, pats nuvykęs Į Kra 
žius ir pats vadovaudamas 
žandarams ir kazokams, ku-
rie su arkliais Įjojo net baž- kimas “Dievo pateptiniuF* 
nyčion per caro portretus ir'sprando apsaugojo Lietuvą 
žmonių kunus. nuo daugiau tokių skerdy-

Po tų skerdynių, kurių re-' nių.
zultate buvo ir užmuštų ir j O tačiau kada žmonės 
sužalotų—pikomis, nagaiko- pradėjo kovą prieš caro vad- 
mis ir k.—sekė egzekucija, i džią, tai Lietuvos kunigai 
kuriai vadovavo irgi guber- į kaip vienas stojo gintr caro 
natorius: buvo daugybėj valdžią—tą pačią valdžią,
žmonių išplakta, kiti mirti- kuri išgriovė jų Kražius!

VISKO PO BISKI.
Vyčių kardas Žukauskui 

esąs muziejuje.

Kai Lietuvos 
Žukauskas anais metais ati
davė lenkams Vilnių, tai 
Amerikos lietuvių vyčiai nu
mirko ir nusiuntė jam auksi
ni kardą. Vėliaus Žukausko 
vardas išnyko iš gyvenimo 
ir nieko nesigirdėjo apie jo 
kardą. Tik dabar “Darbi
ninkas” paskelbė gautą nuo 
Žukausko pranešimą, kad 
iis, Žukauskas, atidavęs tą 
kardą muziejui, nes nesijau
čiąs jį užsitarnavęs.

Na, o žmonės kalbėjo, kad 
gen. Žukauskas atidavęs tą 
kardą Pilsudskiui, kaip prie
dą prie Vilniaus.

Kunigai ne duoda, tik ima.

Kunigų spaudoj keliamas 
didelis šuma« už Dariaus- 
Girėno paminklą. Klebonai 
agituoja išsijuosę, kad rei
kia ne apie antrąjį skridimą 
i Lietuvą galvoti, bet reikia 
dėti pinigus ir dirbti, kad 
pastačius paminklą žuvu
kėms lakūnams.

Bet patys jegamasčiai 
neduoda Dariaus-Girėno pa
minklui nei kiauro nikelio. 
Netik neduoda, bet dar 
skriaudžia tą paminklą, štai, 
50-tame ‘Garso” numery, 6- 
tame puslapy, tilpo Dariaus- 
Girėno paminklo fondo glo
bėjų atskaita, kuri parodo, 
kad ligi 1 gruodžio aukų bu
vo surinkta išviso $4,480.75, 
o visokių išlaidų išmokėta 
$634.50, taip kad fonde da
bar randasi $3,846.25.

Visoj atskaitoj nėra nei 
vieno kunigo, kuris butų 
davęs nors 5 centus. Bet 
užtai kunigų “Draugas“ yra

kruvinosios carizmo epopė
jos.

Tiktai revoliucija ir nusu-

paėmęs iš paminklo fondo 
$33.50 už atskaitų paskelbi-

~ __  ma. Vadinasi, kunigai nieko
S2 neduoda, tik ima. Tai ve, 

kokie jie Dariaus-Girėno 
prieteliai!

Lindberghas ir Dariaus- 
Girėno žuvimas.

Kuomet Lindberghas nu
skrido Europon, Lietuvos 
spaudoje pasirodė pranaša
vimų, kad jis tirsiąs Da
riaus - Girėno katastrofos 
priežastį. Bet Lindberghas 
apsupo Europą ir jau sugry- 
žo Amerikon, nei nebandęs 
“Lituanicos” nelaimę tyri
nėti.

Matyt, Lietuvos visuome
nėj tebesilaiko Įsitikinimas, 
kad Dariaus-Girėno nelai
mės tikroji priežastis yra 
slepiama ir todėl vis laukia
ma, kad kas nors tą misteri
ją atskleis. D-rm Yla.

AR ŽINOT, KAD-
Ruonių patinai vadinasi 

buliais, o pačios—karvėmis. 
Pribilovo salose kiekvienas 
ruonių bulius turi apie 38 
karvių haremą.

šiaurės pašvaistė, moksli
nėj kalboj vadinama aurora 
borealis, paprastai pasirodo 
55 mylių aukštumoj.

Mikroskopas ligoms tirti 
pirmu kartu buvo panaudo
tas sepytnioliktame šimtme
ty. Ji panaudojo vokietys 
Athanasius Kircher.

Senovės egiptėnai varto
davo sudaužytų puodų šu
kes kaip “popiergalius”, ant 
kurių jie darydavo visokius
užrašus.

► . . i t I * l
t



- f --''

*

NoSL^^ioMd^i  ̂

I Kas skaito ir raio
L±±

KKIJaVIS, SO. BOSTON

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS Į
PBILADELPHUOJ RENGIAMI TRYS 

DIDELI POKILIAI.
Paminklas Pirmutimems Marylando Kolonistams. Odos Darbininkai Streiką Laimėjo.

Komunistus Išmetė Iš Svetainės.
JANUŠAUSKO SKRIDI

MUI FINANSUOTU

darbui vadovauja Vil
niui Vaduoti Sąjungos

Komitetas.

Muzikalėj svetainėj aną
dien buvo sušauktas Vilniui 
Vaduoti Sąjungos Komite
to pastangomis draugijų at
stovų ir veikėjų susirinki
mas, kad bendrai pasitarus 
apie rėmimą antrojo sklidi
mo Lietuvon. Tam tikslui su
sirinkimas nutarė suruošti 
tris pramogas, būtent:

1. Sausio mėnesi—masi
nes prakalbas.

2. Kovo mėnesi—bankie- 
tą.

3. Gegužės mėnesio pa
baigoj—ar birželio pradžioj 
—Aviacijos Dieną su pikni
ku.

Pelnas šių parengimų ski
riamas James - Janušausko 
skridimui finansuoti, kad 
išpildžius Darijaus^Girėno 
paliktaji testamentą.

Kiekviename parengime 
bus bandoma turėti ir patį 
lakūną James-Janušauską, 
jei tik jam laikas pavelys. 
Susirašinėjimas su lakunu 
jau vedama.

Tarpe kitų reikalų, žymi 
permaina padaryta VVS. 
centro komitete. 1934 me
tams pirmininku liko išrink
tas veteranas visuomenės 
veikėjas p. J. V. Grinius, M. 
Mankelevičia, vice-pirm.; 
tuo tarpu A. Tvaranavičia, 
buvusis WŠ. pirmininkas, 
paskirtas iždininku. Gene- 
ralis sekretorius Z. Jankau
skas, F. Mockus, Kaz. Slyvi- 
nas ir Kaz. Valys išrinkti iž
do prižiūrėtojais. Toliaus 
parinkta liko specialė komi
sija, kuri privalo atsilankyti 
ir asmeniškai užkviesti visas 
vietos lietuvių draugijas ir 
kliubus prisidėt prie VVS. 
komiteto. Komisijon įeina Z. 
Jankauskas, Kaz. Slyvinas, 
J. V. Grinius, Kaz. Valys, 
M. Mankelevičia, J. Strelec- 
kas ir Wm. Litvinas.

A. Tvaranavičia, kaip bu- 
busis pirmininkas VVS. ko
miteto, išdavė smulkų iš vi
sos darbuotės raportą, kuris 
liko užgirtas ir nutarta pa
skelbti jį spaudon.

(Kadangi raporto smulk
menos plačiai visuomenei 
nebūtų įdomios, o vietos už
imtų daug, tai ištisai jo ne- 
spausdinam, paduodam tik 
sutrumpintas parengimų at
skaitas.—Red.)

1932 metų 11 rugsėjo bu
vo surengtas piknikas Vil
niaus reikalams paremti. 
Piknikas įvyko “Vytauto 
Parke”. Dalyvavo ir Dari
jus su Girėnu. Gauta $889.30 
pajamų. Išlaidų buvo $441.- 
95. Gryno pelno liko $447.- 
35. Iš tos sumos Vilniui 
Vaduoti Sąjungai Kaune 
pasiųsta $400, primokant $4 
už persiuntimą, ir $25 pa
aukota Dariaie-Girėno skri
dimui. Komiteto ižde liko 
$18.35.

1933 metų 19 vasario bu
vo suruoštas lakūnų naudai 
balius Muzikalėj Salėj, kuris 
davė $63.25 pelno. Lakū
nams nusiųsta Chicagon 
$59, paliekant komiteto iž
de visokioms lėšoms $4.25.

1933 metų 14 gegužės 
“Vytauto Parke” suruošta 
Dariui-Girėnui atsisveikini
mo piknikas. Gryno pelno 
gauta $238.60, kurie 17 ge
gužės buvo nusiųsti patiems 
lakūnams New Yorke. Be 
to, lakūnų naudai surinkta 
$182.50 aukų.

Lakūnams žuvus, komite
tas surengė gedulos vakarą, 
o paskui pikniką paminklo

naudai. Piknikas davė $18.- 
42 pelno, nes oras pasitaikė 
prastas.

1933 metų spalių 22 d. 
“Vytauto Parke” suruošta 
Aviacijos Diena lakūnui Ja- 
mes-Janušauskui. Pajamų 
gauta $419.16, išlaidų buvo 
$182.66, pelno liko $236.50. 
Pridėjus prie to $70.02 pel
ną nuo skridimo bilietų, iš
viso Janušausko skridimui 
sudaryta $307.02.

Visi pinigai išmokėti kur 
reikia ir dabar komiteto iž
de lieka bėgantiems reika
lams tik $1.33.

A. Tvaranavičia, ižd. 
Z. Jankauskas, sekr.

BROOKLYN, N. Y.

Brooklyno fašistai galuti
nai susmuko.

Einant dabar SLA. Pild. 
Tarybos nominacijom,ir pas 
mus Brooklyne SLA. 38 kp. 
laikė savo priešmetinį susi
rinkimą 8 gruodžio. Nomi
nuota į SLA. Pildomąją Ta
rybą:

Ant prezidento — Adv. 
F. J. Bagočius, 35 bal.; X. 
Strumskis, 30 balsų: Bačiu- 
nas, 7; Mažukna, 1; Gin- 
kus, 1.

Vice-prez.— A. Mikalau
skas, 31; Mažukna, 30; Tre
čiokas, 8; Simokaitis, 3; Ra- 
ginskas, 1.

Ant sekretoriaus—Dr. M. 
J. Vinikas, 62: Raginskas, 
5; Jurgeliutė, 3; Januškevi
čius J., 1; Rudninkas, 1.

Ant iždininko — K. Gu- 
gis, 46; Lopato, 23; P. Bu
činskas, 1; Stanislovaitis, 1.

Iždo globėjais — S. Moc
kus, 40; P. Bučinskas, 35; 
Januškevičius Jr., 22; Šil
kas, 27; Mikužiutė, 7; J. 
Ambraziejus, 3; Raginskas, 
2; Bronušas, 2.

Dr. kvotėju — Dr. Bronu
šas, 36; Dr. Stanislovaitis, 
3^; Dr. Klimas, 1. ‘

Tai ve kokios pasekmės 
nominacijų į SLA. Pil. Tary
bą 38-toj kuopoj, kuri vi
suomet buvo “šimtaprocen
tinių” tautininkų valdoma 
ir kurioje jie visuomet su
darydavo didžiumą savo 
balsuotojų.

Na, o kuopos valdybos 
rinkimuose dar didesnis ne
pasisekimas tiems bied- 
niems fašistėliams. Ir štai 
kaip: Ant kuopos pirminin
ko: A. Mikalauskas, 28 bal
sus; V. Michelson, 46. Vice- 
pirm.: J. Šnyras, 36; Viš- 
nius, 33. Iždin.: P. Mačys, 
vienbalsiai.

Michelsonas, Šnyras ir 
Mačys yra progresyvio nu
sistatymo Susivienijimo na
riai. Tas parodo, kad di
džiuma kuopos narių nepa
sitenkinę fašistų vadovavi
mu netik SLA. Pild. Tary
boj, bet nei pačijo kuopoj.

Finansų ir protokolų sek
retoriai palikta senieji: taip 
ir gerai, nes kuopoj yra skir
tingų nuomonių žmonių, 
tad kaip tik tinkama, kad ir 
kuopos valdyba susideda iš 
skirtingų pažvalgų viršinin
kų.

Vienas nepageidautinas 
dalykas, tai finansinė ne
tvarka kuopoj, kuri jau tę
siasi iš pareities, vienok šia
me susirinkime kuopos iždi
ninkas prisižadėjo iki se
kančio susirinkimo visas są
skaitas suvesti į tvarką. Lin
kėtina kad tai padarytų.

38 kp. narys.

Amerikoje gimsta dau
giau bernaičių, negu mer
gaičių. Tačiau kol jie pasie
kia 25 metų amžiaus, gyvų 
išlieka daugiau moterų, ne
gu vyrų.

Vaizdelis parodo atidengimą plakos, kuri dienomis buvo padaryta atminčiai pirmu
ju Marylando valstijos kolonistą, kurie atvyko tenai "Dove” ir ••Ark” laivais. Užimta tu kolo
nistu vieta tuomet da nebuvo Marylando valstija, bet dykas žemės plotas, kur indijonai me
džiojo stirnas.

Brooklyno Socialistų 
Prakalbos Buvo Di
džiausis pasisekimas

Pereitą nedėldienį LSS. 
19 kuopa Brooklyne buvo 
suruošus prakalbas Lietu
vių Piliečių Kliubo salėje. 
Kalbėt buvo pakviestas “Ke
leivio” redaktorius. Nors vi
są dieną lyjo lietus ir rengė
jai buvo labai susirūpinę, 
kad nebus žmonių, tačiau 
susirinko nepaprastai daug 
publikos. Buvo atvažiavusių 
draugų net iš New Jersey ir 
Connecticut valstijų. Į pa
baigą žmonės jau nebetilpo 
į salę.

“Keleivio” redaktorius 
kalbėjo dviem atvejais. Pir
mu atveju jis aiškino, kad 
dabartinė visapasaulinė de
presija yra pradžia kapita
lizmo pabaigos ir kad se
kanti visuomenės santvarka 
bus socializmas. Gi antru 
atveju kalbėjo, kodėl sočia-' 
listai nesutinka su komunis
tais. Klausytojams tas pada
rė didelio įspūdžio. Per
traukoje vietinis kuopietis 
drg. V. Michelsonas su sū
numi gerai sulošė dialogą 
“Kapitalizmas ir Šmėkla”, o 
dainininkas Stankūnas pa
dedant p-lei Tamkiutei pui
kiai sudainavo keliatą dai
nų.

Publika viskuo buvo labai 
patenkinta ir rankų pakėli
mu pareiškė pageidavimą, 
kad ir kitos panašios socia
listų prakalbos butų suruoš
tos.

Kai kurie Bimbos “Žalnie
riai” buvo išsišokę su savo 
“klausimais”, bet kalbėto
jas juos taip suviniojo, kad 
dabar visas Brooklvnas iš 
jų juokiasi.

Po prakalbų draugų Tiš
kevičių namuose buvo su
ruošta puiki vakarienė ir 
šeimyniškas draugų pasi
kalbėjimas. Nuotaika buvo 
labai jauki ir maloni.

* Reporteris.

MIRĖ JUOZAPAS 
GUDZIUS.

Detroit, Micb. — Pereito 
birželio mėnesio 10 d. mirė 
“Keleivio” skaitytojas Juo
zapas Gudzius. Velionis il
gus metus gyveno Detroite, 
bet prieš mirtį persikėlė gy
venti pas Kazį Damušį. Iš 
Lietuvos paėjo iš Putrių kai
mo, Ariogalos parapijos, 
Kėdainių apskričio. Artymų 
giminių velionis Amerikoje 
tur būt neturėjo, jo pusbro
lis V. Kuzas gyvena Anso- 
nia, Conn. Lai būna jam ma
no amžina atmintis-

Kazimiera* Damuii*, 
Detroit, Mich.

NUO VMĮ LI
GŲ CYDUMiS.

GYDANČIŲ ŽOLIŲ Khl TOYft IR 
UMUYSTfi Ketvriški'otffe* <y- 
4wli| mm Vidurį, I žtfėnMk Skil
vio Nematinio. NenoroStrė
nų ir Pečių Skaude.ii? įtrakimo, 
Dusulio (Asthma). pee»'jnlb» Skali
em© po Krutinę, Reuntf’"-*®, Plau
kų Slinkimo, Pleiske šlapinimo 
Lovoje, Nuo Nervų- ;-:af<v*b Pne- 
miečio, Nemiegojimo. Skaus
mo ir Galvos SvaiginoBaltųjų 
ir lotų Kgų. #

Čionai jus galite gaut r gy
duolių, kokių kitur "**• žolės
ir šaknys partraukto ! ataros ir
kitų šalių, visados š i, ir pigiai
parduodamos. Esu vi,”'p^c^uv:s 
žolių specialistas Arr ' s.u"
teikės daugeliui sveik-, \Iaaskite 
laiškais arba ypatišk -smaciair. 
per paštų visur.

KAZELLS BOTAM’AL <*>• 
Wholeaale Botame Druzrfbla

1*8 W. BROA^aY, 
SOUTH BOSTON-N'3*

Kas Mums Rašoma.
Gavo “Keleivį”, bet neturi

vardo.

Duodu jums žinoti, kaip 
susidėjo aplinkybė, kad aš 
netekau savo vardo. Susiti
kau sykį savo kaimyną ir 
sakau, kaip tas gali būt, kad 
tu gauni “Keleivi", o aš ne
gaunu? O jis raan sako, 
duok du doleriu, tai ir tu 
gausi. Padaviau am du do
leriu ir jis juos išiuntė Bo
stonan. Dabar ateina man 
“Keleivis”, ale ne mano, o 
kaimyno vardu. Taigi aš ne
galiu suprasti, ar čia tik lai
kinai pasidarė ktiis nesusi
pratimas, ar gs man taip 
jau ir reikės būti be savo 
vardo.

O dabar pora žodžių Mai
klui. Tu, Maike besiimda- 
mas su fanatikai, netik ne- 
pametei savo vario, ale da 
iškėlei jį. Dabar avė žino 
visi. Taigi ir aš >:u keliatą 
žinių pasakysiu, Tusų mies
tas susideda iš š" dūšių ir 
kožna viso kitokio plauko. 
Plaukai kitokie. bet durnu
mas vienodas. Y nam pirš
tus pritraukė bemušant į 

į krutinę, kitam k< ;a pasidarė 
trumpesnė nuo iupojimo, 
trečią kitokios bėdos apsė
do. Bet tų, katrie skaito 
“Keleivį”, neima joks vel- 
niaą

Žmogus be vardo, 
Pri ’eton, III.

j Cleveland, Ohio.— Padė
kų dieną čia atsilankė kelia- 

i tas chicagiečių ir atvežė nuo 
Aero kliubo vainiką, kuris 
buvo sudėtas Lietuvių Dar
žely ant Jono Basanavičiaus 
biusto. Šitose ceremonijose 
dalyvavo apie 300 lietuvių. 
Clevelandiečiai labai dėkin
gi chicagiečiams už vaini
ką. Jonas Jarus.

PITTSBI RGHO IJETUVIV 
AVIACIJOS DIENOS AT

SKAITA.

Pajamos:
Orlaiviu žmonių vežioji

mas .................................$64.00
Įžangos tikietai į aviaci

jos lauką..................... $105.70
Įžangos tikietai koncer- 

tan ................................. 43.75
Sidabriniai ženkleliai 41.45
Auksniai ženkleliai ir 

narystės ......................... 35.00
Už užkandžius .............. 5.95

$295.85Viso pajamų ....
Išlaidos:

Užkandžiai .................. $4.60
Aviacijos lanko renda 20.80
Spaudos darbai ..........26.75
Radio garsinimas .... 20.00 
Lakūnams už vežiojimą 32.00
Smulkios išlaidos..........4.35
S. Bakanui grąžinta .... 2.25

į Sako, “Keleivis skleidžia 
laisvės dvasią.

“Keleivis” yra gętfiausis 
laisvės idėjų skečas, Mu
sų visa šeimyna paliko lais
va “Keleivį” berydama. 
Todėl prisiunčia: du dole
riu, kad jis ir tolis: raus lan
kytų.

A. iurvilas

Viso išlaidų .......... 110.75
Pelno lieka .......... $185.10

Amerikos Lietuvių Transat
lantinio Skridimo Sąjungon na
riais Įstojo ir Įmokėjo narystės 
mokestį ir daugiau šie asme
nys:

Pranas Nikantas $7; Antanas 
Zalda $5; Jonas Pačiauskas $3; 
Vincas Čepaitis, Kostas Šimkū
nas, Juozas Baltrušaitis, L. 
Paulekiutė, Brcnė Gaidys, Marė 
Kregždė, Franė Marčiukonis, 
Juozas Gemai, Kazys Barškaitis, 
Jurgis Vencius — po $2.

Pastaba: jei keno vardas ir 
pavardė užrašyta netiksliai, ma
lonėsit- pranešti komiteto na
riams. o bus mielu noru atitaisy
ta. Dirbant paskubom, galėjo i- 
vykti klaidų.

Pittsburgbo Lietuvių Aviaci
jos Dienos Komitetas taria šir
dingą ačiū visiem, kas tik kuo 
prisidėjo prie aviacijos dienos ir 
parėmė antrąjį transatlantini 
skridimą. Mes esame įsitikinę, 
kad ateity prisidės ir tie lietu
viai, katrie šiuo kartu dėl kokių 
nors priežasčių negalėjo prisidė
ti.

Pittsburgho Lietuvių Aviaci
jos Dienos Komitetas:

S. Bakam*, pirm.
P. Dargi*, sekr.
Dr. J. T. Battrniaitieiiė,

ižd.

WATERBURY, MASS.

Waterburio Lietuvių Rezo
liucija dėl Antrojo Trans

atlantinio Skridimo.
Connecticut valstijos drau

gijų atstovai, įvairių pažiū
rų, susirinkę svetainėje 48 
Green Street, Waterbury, 
Conn., 5-tą ir 26-tą lapkri
čio, 1933, išreiškė didžiausį 
pageidavimą, kad sroviniai 
ginčai tarp lietuvių dėl Juo
zo R. James-Janušausko 
skridimo į Lietuvą butų lik
viduoti greičiausiu laiku.

Jie pasitiki, kad" Ameri
kos lietuvių visuomenės vei
kėjai paseks Connecticut 
valstijos lietuvių pavyzdžiu, 
kurie be skirtumo pažiuni 
remia šį skridimą.

Matoma, kad tūli laikraš
čiai atakuoja šį patriotišką 

'darbą (skridimą) nežinoda
mi tikros padėties. Jie kal
tina, kad skridimui vado
vauja vien socialistai, bet 
kaip Connecticut valstijos 
atstovai ištyrė, skridimo ko
mitetas susideda iš visų sro
vių. Kadangi šis darbas yra 
tikrai bepartinis, tai Con
necticut atstovai mano, kad 
jį turėtume remti visi, be jo
kių ginčų.

Conn. Valstijos Aviacijos 
Dienos Komisija,
Olga Ažunaraitė, rast.

NORWOOD, MASS.
Po 2-jų sąvaičių ir keturių 

dienų atkaklios ir žiaurios » 
kovos, darbininkai išėjo per
galėtojais. Gruodžio 9 dieną 
skebai užbaigė darbą. Vie
nai savaitei abi dirbtuvės 
visai užsidarė. Gruodžio 18 
dieną pradėjo grįžti į darbą 
unijistaL Iki naujų metų 
kompanija prižadėjo visus 
unijistus streikierius suimti 
į darbą, nežiūrint ar kuris 
buvo areštuotas ai- ne. Ske
bai visi išvejami laukan. At
leidžiami taipgi ir tie, kurie 
iš pradžių buvo išėję į strei
ką, bet po keliu dienų vėl 
sugrįžo dirbti. Katrie visai 
nėjo į streiką, ir per visą lai
ką kentėjo akmenų lietų, tie 
pasilieka dirbti, bet jų ne
daug yra. Algos bus nustaty
tos tokios, kaip pereitą ru
denį laimėjo Peabody, 
Mass., odos darbninkai.

Dabar bus susirišę 54-ių 
dirbtuvių darbininkai į Na
tional Leather Workers As- 
sociation uniją. Tai didelė 
spėka prieš kapitalą.

Norwoodiečiam streikuo
jant buvo nuvežta keliatas 
trokų odų į Peabody, Mass., 
bet ten unijistai atsisakė tas 
odas išdirbti, ir sugrąžino 
atgal į Norwoodą. Brockto
no batsiuviai unijistai irgi

CLEVELAND, OHIO. .. Norw««i°
skebų darbą r cielas trokas 

SLA. kuopos susirinkimas, išdirbtų odų gryžo atgal.
Susirinkimas atsidarė pa- St. Louiso čeverykų dirbtu- 

prastu laiku ir viskas ėjo vės unija atsisakė kirst odas, 
tvarkoje, pakol prieita prie išdirbamas Norwoodo ske- 

jseno klausimo, tai yra komi- bū- Šitie organizuotų darbi- 
' sijos, kuri buvo išrinkta su- ninku spaudimai . taipgi 
{tvarkyti seno sekretoriaus daug prisidėjo pne musų 
V. Banionio padalytas klai- laimėjimo.
das. Kaip žinoma, tas komi-Į Rusijos rojaus skelbėjai 
sijos darbas jau yra užbaig- norėjo pasigauti Norwoodo 

j tas ir Banionio dalykas ran- streiko vadovybę į savo ran
dasi teisme. Tai čia ir kilo kas. «hl “literaturka suma- 
bamiai, nes pareikšta pa- n.ė veikaliuka sbnei-
geidavimas, kad kuopa dau- ^ierių naudai, garsino, kad 
giau nieko nebeturėtų su -rtreikienam įžanga dykai, 
teismu, viską atiduotų SLA. ®et k.urie .at^° “nekošerni” 
centrui. Kitas dalykas buvo bimbizmui, tiem liepė uzsi- 
pakeltas, tai kad komisija ir mokėt. “Laisvė” apšaukė iš 
centro atstovas jau gavo ^yk yadus socialistais,
virš keturių šimtu dolerių ir kas ištikrųjų ne tiesa. Ve- 
dar nori apie $270, nors bu-piaus komunistai gretinosi 
vo pasižadėję visą darbą lokalo viršininkų ir pra- 
veltui atlikti, o dabar kaip dėjo pasakot, kad viršinin- 
rodos, tai kainuos apie $700. kai.Jlo9 daug ko pasimokin- 
Delto kuopoj ir pasidarė ne- ti is komunistų. Šitokiais 
sutikimai, čia aš norėčiau triksais komunistai manė 
tik vieną pastabą padaryti užkariaut 26-ta unijos Įoka- 
buvusiam centro atstovui F. Kuomet 5-tą gruodžio lo- 
Žuriui. Jis nori vis pasigirti, veik vienbalsiai pripa- 
kad jis priguli prie čia augu- žino streiką laimėtu, tuomet 
siu, vadina save amerikonu staiga iš publikos pašoko, 
ir sako: jeigu mes nueisim mekeno nekviestas, Bostono 
prie amerikonų, tai jus gri- žydelis komunistas ir norėjo 
noriai ir nueisit. ‘ Įišrėžt pamokslą, kad “unija 

.. . _ _ yra vadų parduota kompa-
Čia ne tiesa. Daugelis iš Nespėjo pasakyt nei

musų esame atvažiavę i šią 10 žodžių, kaip unijistai pa
šalį p. žurio amžiaus ir tu- ^piktinę sukilo ir už poros 
rime pilną teisę amerikonais minučių komunistiškas Mai- 
vadintis ir veikti su amen- žiešii» per užpakalines gais- 
konais, o jei priklausom pne rines kopėčias tapo išdepor- 
lietuvių ir veikėm sykiu su tuotas Įaukan. Pamatę ko- 
jais, tai yra dėl musų tau- munistai, kad susipratę dar- 
tos gerovės. Ir tas didysis bininkai ju neima už vadus, 
SLA. darbas yra atliktas ne griebėsi šmeižtų ir provoka- 
tų “amerikonų”, bet visų ci^g Komunistų Partijos 
“grinorių’. vardu išleido lapelius, šmei-

Kuopos valdyba išrinkta ždami unijos advokatą Wal- 
ta pati, kuri buvo pereitais shą ir nacionalį unijos sek
inėtais, išskiriant vice- pirm. retorių Boyle. Tuos lapelius 
F. Žurį, kurio vieton išrink- išplatino nakties laikų, ne- 
ta Gilis. Kitų nutarimų ne- šiodami po stubas. Lapeliuo- 
buvo. Joną* Jarus, se sakoma, kad unijistai

— darbininkai esą “parduoti” 
ITALIONlsKl AKORDIONAI Norw(xx1e, Peabody. Sale- 

me, Danverse’ ir Lynne.
Norwoodo odinių uni

jos lokale labai daug dar
buojasi lietuvis Petras Bla- 

daiį mokesties ant socialistas ir “Keleivio” 
užbkrhniM™’ skaitytojas, kuris nesikabi- 

na ant komunistų meškerės.
Socialistas.

riausios medepos. 
Žemiausios kainos. 
Mes ir pataisome. 
Imam vartotos a- 
kordionua kaipo

mas
Dykai Akordiono Lekcijos.

ITAL1AN ACCORDION CO.
1014 Bln» ’-land Avė. F41, Chieago

Trečias Puslapis
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STEBUKLŲ BIZ
NIS BELGIJOJ.

■ Jau vasarą mes rašėme, 
[kad Belgijos miestely Bore- 
' ne atidaryta naujas stebuk
lingas Liurdas, kur vieną 
dieną suvažiavo apie 200,- 
000 žmonių pasižiūrėti ste
buklų. Aišku, miestelis pra
lobo? Ta proga sumanė pa
sinaudoti ir kiti Belgijos 
miesteliai... juk tai neblogas 
biznis krizio metu

je tilpo straipsnis antgal- 
viu: “Organizuokime Že
mės Ūkio Kob-niją”. Tai 
yra labai puikus sumany
mas. Aš jau senai svajoju a- 
pie kooperatyvišką ukj. Da- 

Dabar Belgijoj atsirado bar čionai trumpai išreikšiu 
stebuklingi Liurdai jau šiuo- savo-nuomonę.
se miesteliuose: Banneux, * Daug yra lietuvių, kurie 
Onckerzeele. Roehefeort, sunkiai dirbdami susitaupė 
Etichove, Vytkerke ir Olse- po tukšktanti it daugiau do- 
ne. lerių, bet dabartinei bedar

bei užėjus (ir jos galo ne
matyt), dauguma jų savo 
sunkiai uždirbtus pinigus 
praleis.

Kol dar nepervėlu, jeigu

labai

—Meri Krismus, Maike! ;labai vietoj, tėve. Jeigu jau 
—O ką tai reiškia? įkalbėti apie dorą, tai anda- 
—Argi tu, Maike, neži-jrokai klebonijose neturėtų 

nai? Juk Amerikoj visi taip i maišytis.
T" Maike, perjauna-sako. Tai reiškia: Linksmų 

Kalėdų!
—Aš tai žinau, tėve; bet 

kodėl gi kalbant lietuviškai 
tu visuomet maišai angliš
kus žodžius? Juk anglų kal
bos tu vistiek nemoki.

—Nesibaik, Maike, ba per 
Kalėdas turi būt pakajus.

—Čia vėl svetimas žargo
nas, tėve. Lietuvių kalboje 
nėra jokių “pakajų”.

—Tu, Maike, mane neba- 
lamutyk, ba aš geriau žinau. 
Pakajus. tai toks laikas, ka
da žmonės pasidarę alaus 
susėda aplink stalą ir spa- 
kainiai sau gurkšnoja. O 
kaip pajaus nėra, Maike, tai 
tada žmonės faituojasi.

—Bet nesakyk “pakajus”, 
tėve; sakyk ‘'ramybė”.

—Tu,
apie toki bizni kalbėt, todėl 
klebonijų reikalus paliksim. 
Bet kad svietas dabar yra 
daugiau ištvirkęs, negu se
niau, tai aš galiu tau faktais 
prirodyt. Ve, aš tik vakar 
gavau iš Lietuvos gromatą, 
kur senas mano pažystamas 
prašo pinigų ir rašo apie 
žmonių pasileidimą. Sako. 
musų Šventakuprių parapi
joj susitvėrė Velniabruz- 
džių Draugija, ką naktimis 
piausto arkliams vuodegas. 
Nuvažiuos koks pienburnis 
pas mergas pirštis, ir kaip 
reikia važiuot namo — jo 
kuinas jau be vuodegos. Ta
da važiuoja toks kavalierius 
nosį nuleidęs, o visi rodo jį 
pirštais ir juokiasi, ba trum-

—šera'p. Maike. ba jeigu Pa /uodega visiems parodo.
kad jis jau buvo pas mer 
gas. Na. o mano laikais ši
tokių zbitkų šventoj musų 
Lietuvoj nebuvo, Maike.

—Bet tai nėra ištvirki
mas, tėve. Tai yra tik juok
darių darbas, daugiau nieko. 
Jauni žmonės visuomet 
mėgsta juokus krėsti.

—Olrait. Maike, aš tau 
pasakysiu kita pripotką.Aną 
dieną atvažiavo iš Lietuvos 
pažystamas man grinorius. 
Žiuriu, i čerkasinę turi Įsi
kišęs katalikišką gazieta. 
Aš žinau, kad pirma jis 
skaityt nemokėdavo, todėl ir 
klausiu, kada jis išmoko. O 
jis man atsako, kad skaityk 
jis ir dabar nemokąs, ale 
kaip Lietuvos načalstva iš
leido zakoną, kad reikia ute
les mušt ir čystatą užlaikyt. 
tai, sako, visuomet reikia 
turėti kišeniuje kokį popier
gali, ba jeigu neturėsi, tai 
tuoj nuštriopuoja. Taigi ve- 
!uk to. sako, aš ir laikau tą 
gazietą kišeniuje. Na, kaip 
sau nori, Maike, bet šitokie 
prajovai, tai jau ne prieš ge
ra. Bus arba didelė vaina, 
arba sudna diena nebetoli.

—Karas gali būt, tėve, bet 
pasaulis da nepasibaigs. 
Tuo tarpu aš patariu tau eit 
namo ir gerai išsimiegot, tai 
ramesnę turėsi nuotaiką.

ITALIJOS FAŠIZMAS 
MUŠA ALGAS.

Italijos fašistų valdžia 
nusistatė nukapoti visiems 
valstybės darbininkams ir 
tarnautojams algas kad pa
gerinus šalies biznį. Ameri
kos valdžia kelia algas, no-

nenuštilsi. tai gausi per mar- 
rūuzą! Kas tai mate, vyresni 
kritikuoti ir visokių pričynių 
jieškoti. Jeigu aš atradau 
kelią Į Ameriką, tai turbut 
ne iš durnų pamilijos.

—Nesigirk, tėve. ne tu ke
lią Amerikon radai.

—Tai kas jį rado?
—Laivo kapitonas.
—Na. užteks, Maike, apie 

tai. Eikim verčiau pas mane, 
o aš tau užfundysiu nors sy
ki. Mano gaspadinė išvirė 
geros raginės. Reikia pasi
linksminti, vaike, ba Kris
tus gimė.

—Kokios čia gali būt tau 
linksmybės, tėve, kad oras 
toks šaltas, o tu žmoniško 
švarko neturi!

—Man vistiek nešalta,
Maike. Dabar svietas toks 
ištvirkęs, kad net karšta da
rosi, kaip pamislini. Bobos 
nešioja kelines, mergos ru
ko cigaretus, nagus malevo- 
ja raudona maleva. Į bažny
čią visai neina, vienu žo
džiu, regli sodomija! Kaip 
aš apie tai pamislinu, tai ir 
didžiausiam šalty prakaitas 
mane išpila. Tai kam da čia 
to švarko reikia?

—Tau, tėve, vis vaizduo
jasi žmonių ištvirkimas. Tai 
vis dėl to, kad tu jau pase
nai ir atsilikai nuo gyveni 
mo. Tas faktas, kad moterys 
dėvi kelines ir ruko tabaką, 
nėra joks ištvrikimas. Juk 
kunigai irgi ruko ir kelines 
nešioja,, o bet gi tu nesakai, 
kad jie dėl to ištvirkę 

—Kunigui kelinės iškados 
nedaro, Maike, ale i ką bus 
padabna, jeigu kunigo gas
padinė kelines užsimaus? rėdama biznį pagerinti, o 

. _ —Aš manau, kad tai butų fašistai mažina jas.

***»’«■» X » t

Žemes ūkio Kolonija.
Tai } ra Puikus Sumanymas.

Lapkričio 29 tą "Keleivy-

Sveikatos Skyrius
šį skyrių ved*

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DKALGUA.

Liurdų Įsteigimas 
paprastas:

Vakare, grįžtantiems iš
mokyklos vaikams i namus, __
pakeliui kur nors “pasirodo buiys lietuvių, visi vienodų 
Dievo Motina , kuri prašo pažiūrų, kaip Amerikos Pi- 
pastatyti jai koplytėlę, kad lietis sako, su.-iorganizuotų. 
ji ten galėtų daryti stebuk- sudedami nors po 2 tukstan- 
lus. Tuoj sudaromas komi- čįjjg doleriu, galėtu įkurti 
tetas ir tuoj prasideda biz- koloniją. Po vieną tūkstantį
nls- . dolerių neužtektų, nes 30

Taip dabar buvo jau be- žmonių sukeltų tik 30 tuks- 
ne 6-oj vietoj, Chaineux tančių dolerių, o su 30 tuks- 
miestelv. Bet Įvyko nesusi- tančių dolerių ne ką galima 
pratimas: burmistras už- nuveikti 30-čiai šeimvnų.
draudė ant kelio, kur “pasi- Kad įr galėtume didelį plo- 
rodė Dievo Motina rinktis žemės nupirkti prieinama! daugiau kaip 5 asmenims. 
Na. komitetas nenusiminė; 
jis “cudų” vietą nukėlė į 
gretimą pievą, burmistrą 
apkoliojo. kad jis nesirūpi
na savo piliečių reikalais.

Kaip stebuklai daromi?
Vieną dieną nurodytoj 

vietoj susirinko minios žmo
nių. Komitetininkai papra
šė, kad gydytojai ir žurnali
stai išeitų į vidų. bet jų ne- 

' atsirado. Į pievos vidų prie
šais “grotą” suleido vai
kus, kurie ėmė garsiai kal
bėti poterius: minia tuos 
poterius sekė. Tik vienu me
tu vienas vaikas sukliko: 
“Mačiau Dievo Motiną”. 
Antrą kana tas vaikas su
kliko: “Dievo Motina pasa
kė. kad ji pasirodys atei
nantį šeštadienį ir dar se
kantį ir po to šeštadienį...”

Minia vaiką apgulė, bet 
kas norėjo jį ką paklausti, 
turėjo mokėti pinigą, nes čia 
pat pasirodė ir taksa...

kaina, ir nors galėtume gau 
ti paskolą iš valdžios leng
vom išlygom, visgi reikėtų 
kiek pinigų už žemę įmokėt. 
Pastatymas gyvenimui na 

mų 30-čiai šeimynų po i 
kambarius imtų daugiau 
kaip 30 tūkstančių dolerių. 
O kur gyvuliai? Kur trobos 
gvvuliams? Kur įrankiai?

Amerikos Pilietis sako 
“Smulkus gyvuliai ir pauk
ščiai, naudojami šeimynos 
reikalams, gali būt kiekvie 
nos šeimyrn »s nuosavybe, 
laikoma prie savo namų” 
Mano nuomone, butų ge
riau, kad visi gyvuliai ii 
paukščiai but ų laikomi ben
drai. Visos šeimynos imtų 
kiaušinius, pieną, mėsą ir ki
tus produktus savo reika
lams iš kolonijos ūkio už nu 
statytą kainą. Pavyzdžiui, 
vienai šeimynai reikia 2, 
kvortų pieno, tai ji mokės 
paskiitą kainą už 2 kvortas, 
o katra šeimyna imtų

Bendrai sujungus spėkas 
ir kapitalą, galima daug 
daugiau nuveikti, negu kad 
pavieniui. Daug yra mašinų, 
kurios mažiems ūkiams ne
prieinamos dėl brangumo, 
arba joms nėra užtektinai 
darbo mažam ūky; bet ben
drai jas perkant dideliam 
akiui jos apsimoka. Čia ga- 
'ima vėl padaryti pavyzdį: 
mažiau kaip 15-kai melžia
mų karvių, melžiama maši
na neapsimoka. Perdaug 
kainuoja ant kiekvienos 
karvės. Sakysim, turint 10 
karvių ir perkant joms mel
žiamą mašiną, reikia mokėt 
apie 500 dolerių. Tai išeina 
oo 50 dolerių ant kiekvienos 
karvės. Bet jei turėsim 100 
karių ir nupirksim melžiamą 
mašiną už apie 1,000 dole
rių, tai išeis tik po 10 dole
rių ant kiekvienos karvės. 
Antra, tiek pat laiko ima iš- 
mazgot mašiną pamelžus 10 
karvių, kaip ir pamelžus 100 
karvių.

Iš šių pavyzdžių mes aiš
kiai galime matyt, kad ben
drai perkant ir dirbant, su- 
sitaupina kapitalas ir ačiū 
mašinų pagelbai susitrum

pina darbo valandos.
Aš manau, kad tokiai ko

lonijai gal ir iš Jungtinių 
Valstijų valdžios butų gali
ma gauti pagelbą, arba gau
ti nors paskolą lengvom iš
lygom. Ypatingai dabarti
niu laiku, kada pinigai leng
vai duodami visokiems eks
perimentams.

Katrie atidžiai neperskai- 
tėt straipsnio “Organizuoki
me Žemės Ūkio Koloniją”, 
tilpusio “Keleivy” lapkričio 
29-tą. perskaitykit jį vėl, ir 
išreiškit savo mintį per “Ka
eivi

Agronom. J. Steveruon,
Randolph, Mass

MOKSLO ŽINIOS.

Bet KiOtuiėiuSiii b'ŪVu iTiie- kvortas, ji mokėtu už 3. Fa-
stely Rocheforte. kur ste- našiai ir su kitai* produk-
buklas ėmė rodytis ant. . so- tais.
cialistų namų sienos. Ste- Turint visus gyvulius
bukių dieną ten susirinkda
vo minios žmonių, kurios 
miestelin suveždavo nema
ža pinigų.

Paprastai ant sienos vaka
rais pasirodydavo neaiški 
kažkokia figūra, kuriai mi
nios imdavo melstis ir aukas 
krauti. Bet komedija išėjo 
aikštėn. Vieną vakarą susi
rinko begalės žmonių, bet 
stebuklas nepasirodė, ir liko 
išalkintas. Pasirodo, kad ar
timame name apgavi
kai kunigai užžibindavo 
tam tikrą lempą ir pastatytą 
prieš ją paveikslą nukreip
davo ant namų sienos...

Galų gale, tie stebuklai 
tiek suprofanavo religijos 
vardą, kad dvasiškija pri
versta buvo smarkiai rea
guoti; kardinolas van Roe- 
va tuos stebuklus pasmerkė, 
bet tamsios minios dar ir da
bar renkasi i biznierių įstei
gtus Liurdus...

ROKIŠKY SUSEKĖ VA
GIŲ LIZDĄ.

Čia jau nuo senai vaginė
dama rūbai, lašiniai, vištos, 
avelės ir net gyvos kiaulės. 
Vagiliai mokėdavo savo pė
das užtrinti. Lapkričio 9 d. 
buvo suimtas vienas Ragelių 
pilietis, kuris vogtas aveles 
vežė į Juodupę pas savo sė
brus. Policija, atradus siūlo 
galą. priėjo ir prie kamuo
lio, nes suimtas kitas jo bro
lis, ir keletas jų sėbrų, ku
rie po plačią apylinkę vagi
liaudavo.

bendrai, nereikėtų statyt at
skira mažų, trobų kelioms 
vištoms arba keliems smul 
kiems gyvuliams. Statant 
mažas trobas kiekvienos 
šeimynos nuosaviems gyvu
liams ar paukščiams, , kai 
nuoja daug daugiau ant 
kiekvieno gyvulio, negu kad 
stantant dideles trobas dau
geliui gyvulių po vienu sto
gu. štai pavyzd is: statant 
vištininką 25-kioms viš
toms, vištininkas kainuos su 
darbu apie 75 doleriai. Išei 
na po 3 dolerius kiekvienai 
vištai. Bet statant vištininką 
5 tūkstančiams vištų, višti
ninkas kainuoja apie 5 tūk
stančius. dolerių, kas reiškia 
tik po dolerį ant vištos. Tai 
matot, koks via skirtumas 

Tas pats ir su daržovėm 
Bendrai dirbant su maši 
nom ant didelio ploto že 
mės> vienas žmogus gali pa
daryt daugiau, negu 20 
žmonių dirbdami rankom 
be mašinų mažuose daržuo
se.

Žinoma, visi klausimai, 
kurie kiltų organizuojan 
koloniją, turėtų būt išgvil
denti susirinkimuose, viskį 
tokia kolonija susiinteresa- 
vusių.

Ištikrųjų butų labai pui
ku, jeigu būrys teisingų ir 
vienminčių žmonių sutvertų 
tokią kolonija ir pavyzdin
gai valdytų Tokia kolonija 
pagarsėtų netik po visą A 
meriką, bet ir po visa pašau 
h. z..

Tyla.—New Yorke pirmu 
kartu buvo bandomas pože
mio traukinys be jokio bil 
J ėsi o. Paprastai nuo tų trau
kinių tuneliuose būna tiek 
triukšmo, kad susikalbėt ne
galima. Dabar gi šitam trau
kiniui pradėjus eiti buvo to
kia tyla. kad galima buvo 
girdėti žmones alsuojant.

Disenterija.— Amerikoje 
daug žmonių pradėjo sirgti 
atogrąžų liga, kurią dakta
rai vadina amebine disente 
rija. Ji apsireiškia tuo, kad 
pradeda skaudėti dešinį šo
ną, dėl ko daktarai dažnai 
padaro klaidingą išvadą, 
buk ligoniui reikia daryt ak
losios žarnos operaciją. Vai
stas nuo tos ligos kol kas ne
žinomas, tddėl daktarai pa
taria tik švariai užsilaikyti. 
Einant valgyt ar valgį ga 
mint. visuomet gerai nu
plauti rankas.

KĄ VALGYTI?

Arba dietos įtaka žmogaus 
sveikatai.

Dr. A. Petriką,
Brooklyn, N. Y.

Maistas vartojama ne vien 
gyvybės kūne išlaikymui, bet 
apsaugojimui nuo ligų ir jų gy
dymui. Praktika mums parodė, 
kad netikęs maistas pagamina 
ligas, o tinkamas — bent tūlas 
•jų išgydo, žmogus negali misti 
tyru, sterilizuotu maistu. Apie 
30 metų atgal Dr. Jacobi, to lai
ko didžiausias vaikų ligų specia
listas (pediatristas), sanprota- 
vo, buk visokį kūdikių maistą 
reikia sterilizuoti, nes bakteri
jos, per maistą, pagamina viso
kias ligas. Pasigavę tą mintį 
maisto pramoninkai tuoj pradė
jo dirbti tą sterilizuotą maistą 
ir skardinėse (kenuose) parda
vinėti, reklamuodami savo skel
bimuose, buk tai esą tyras mai
stas, prirengtas sulyg Dr. Jaco
bi patarimų. Pasėkos tos propo- 
gandos buvo tokios, kad tūks
tančiai šios šalies kūdikių susir
go škorbutu (scurvy). Betyrinė
dami daktarai tą ligą surado, 
kad kitų vaistų jai nėra, kaip 
tik maistas: žalias pienas, a- 
pelsinai (oranžiai), citrinos (le- 
monai) ir kiti vaistai bei daržo
vės. Kodėl kūdikiai ir suaugu
sieji pasveikdavo nuo to valgio 
—to laiko daktarai negalėjo iš
aiškinti. (škorbutas tai nėra 
vien dantų liga, kaip daugelis 
mano, bet viso kūno negalavi
mas. Dantys genda, kliba, net 
:špuola; dėsncs tinsta, pūliuoja, 
kartais pasireiškia net žandi 
kaulių gedimas. Po oda pasireiš
kia tamsus subėgusio kraujo 
plėtmai. Kojos ištinsta ir pa- 
vandeniuoja. Dirgsnių (nenu) 
sistema suira. o vėliau seka gal
vos skaudėjimas, konvulsijos ir 
klajojimas).

Kodėl negali žmogus- misti 
cheminiai tyru maistu, nors. ja 
me ir butų visos reikiamos kū
nui medžiagos TTodėl. kad tokia
me maiste nėra vitaminų. Kas 
tie vitaminai, kol kas dar nie
kam nepavyko išaiškinti, nors 
jie jau atrasta apie 20 metų. 
Apie juos žinoma tik tiek. kad 
jie panašus proteidam (balty
mam) ir kad jie randasi val
giuose ar bent jų dalyse. Vita
minai prie maisto taip reikalin
gi, kaip kibirkštis reikalinga 
mašinoj gazoliną uždegti: be 
kibirkšties gazolinas negali savo 
jėga sukti mašinos ratus, nes 
nėra kam jo uždegti.

Vitaminų svarba buvo patė- 
myta daug anksčiau, negu jie

Dantys.-^Plačiai paplitu- 
-ri nuomonė, buk maistas su 
vitaminais apsaugoja dantis 
nuo puvimo, yra niekas dau 
giau, kaip tik įsivaizdinimas 
arba iliuzija, sako Metropo
litan Life Insurance kom
panijos daktaras Hyatt. 
Koks maistas dantims ge- 
riausis, mokslas tikrai da 
nežino, sako jisai. Tik vie
nas. dalykas žinomas, kad 
švariai užlaikomi dantys 
beveik niekad nepųva.

Blizganti oda. — Chemi
nių produktų parodoj New 
Yorke buvo išstatyta nauja 
oda batams, kuriai visai ne
reikia vakso, tik patrinei — 
ir ji blizga.

Popiežiaus Turtai.
Laterano sutartimi, popie

žius gavo iš Italijos valdžios, 
kaip atlyginimą už seniau 
konfiskuotus Vatikano tur
tus, 750,000,000 aukso lyrų 
gatavais pinigais ir 1,000,- 
000,000 lyrų valdžios bo- 
nais, kurie neša 5 nuošim
čius palūkanų. Be to, popie
žiaus palocius ir kiti trobe
siai įkainuoti $30,000,000. 
Taigi iš viso “šventojo tė
vo” turtas apskaitomas į 
110,000,000 aukso dolerių.

Šio svieto “marnastimis” 
popiežius rūpinasi daugiau, 
negu “dangaus karalyste”. 
Jis ir spekuliacijomis užsi
ima, kaip koks Walls Stree- 
to makliorius. Paryžiaus ži
niomis, 1929 metais popie
žius Romos biržoje nupirko 
už 95,000,000 lyrų visokių 
akcijų ir bonų. Be to da dau
gybę visokių šėrų jis pirkęs 
New Yorko biržoje (ant 
Wall Streeto) ir daug kapi
talo sudėjęs į Lenkijos bo
nus, kurie neša 7 nuošim

čius palūkanų.

tapo atrasti. Pav., seniau Japo
nijos laivyno jūreiviai, ir civi
liai gyventojai, dažnai sirgdavo 
polyneuritu arba, kaip paprastai 
vadina, “beri-beri“ liga. Tai 
biauri dirgsnių įdegimo liga, 
pasireiškianti dažniausiai rytų 
šalyse ir kitur, kur tik žmonės 
daugiausiai minta numaltAis 
(baltais) ryžiais. 1882 metais 
Dr. Takaki, Japonijos laivyno 
vyriausias medikalis inspekto
rius, patėmijo, kad Anglijos lai
vyno jurininkai neserga “beri
beri“. Jisai pradėjo studijuoti jų 
dietą. Pasirodė, kad Anglijos 
jūreiviai gauna pieno, kada tik 
galima, šviežios mėsos, daržovių 
ir vaisių, o japonai minta dau
giausia numaltais ryžiais. Pa
keitus dietą, išnyko kaįbamoji 
liga iš Japonijos' laivyno. Dr. Ta
kaki surado ligai vaistą maisto 
permainoj, bet negalėjo moksli
škai išaiškinti, kodėl tai įvyko. 
Jisai sanprotavo, buk liga pasi
reiškianti dėlei stokos proteinų. 
Bet tai buvo vitaminų stoka. Tą 
pati galima pasakyti ir apie Fili
pinų salų gyventojus, kurie se
niau misdavo daugiausiai bal
tais ryžiais ir tūkstančiais kas 
metai sirgdavo polyneuritu. Da
bar rudi. nenumalti ryžiai ir še- 
belbonai apsaugoja juos nuo tos 
ligos, kuri, seniau buvo mano
ma, paeinanti nuo tūlų bakteri
jų-

Ne vien tik žmonės serga po
lyneuritu nuo maisto, neturin
čio vitaminų, bet ši liga pasirei
škia taip pat gy vulių ir paukščių 
pasauly. 1897 metais Holandų 
medikas, Dr. Eijkmanas. savo 
valdžios pasiųstas i Javos salą 
pirmas patėmyjo, jog jo narni, 
niai paukščiai serga kalbamąja 
liga. Pasirodė, kad jie buvo še
riami numaltais ryžiais, kuriais 
maitinosi ir vietos gyventojai. 
Pradėjus duoti sergantiems 
paukščiams rudų, nemaltų ry
žių, ar bent jų ašakų (sėlenų), 
liga pranykdavo. Vėliau jisai ty
rinėjo kalinių padėti 27 kalėji
muose Javos saloj. Jisai patėmy
jo, jog apie pusė jų serga poly
neuritu. Pakeitus baltuosius ry
žius rudaisiais (ne numaltais)— 
liga veik išnyko, kaip bematant.

čia Dr. Eijkmanas, kaip ir Dr. 
Takaki, atrado vaistą ligai paša
linti, nors patsai nežinojo, kas 
tasai vaistas yra. Jisai manė, 
kad angliavandžių (skrobylų) 
perviršis leidžia bakterijom 
veistis, o šios pastarosios pri
dirba nuodų, kurie būna ligos 
priežasčia. Apie tai. kad vitami. 
nai. esanti ryžių žievukėse, pa
šalina kalbamąją ligą. jisai nei 
nemanė. Dr. Eijkmano prityri
mas Japonijos saloj tapo užmir
štas daugeliui metų. kol kiti 
maisto problemų tyrinėtojai ne
priėjo prie tokių pat pasėkų sa- 
vystoviai veikdami.

Vitaminų yra keletas rusių. 
Kol kas žinoma tiktai šeši: A, 
B, C, D. E, ir G. Kiekvienas jų 
turi skirtingas užduotis dietoj ir 
randasi skirtingame maiste, 
nors tūli maistai turi daugiau 
negu vieną vitaminų rųšį. Pav., 
vitaminas A randasi menkės 
kepenų aliejui (cod-liver oil). 
svieste, piene, kiaušinio tryny, 
daržovių lapuose ir tūlose šak
nyse, k. t. morkose.

Vitaminas B—grūduose (jų 
žievėse, ašakose), žirniuose, še- 
balbonuse. pupose, piene, vai
siuose ir daržovėse. Kitų vitami
nų šaltiniai veik tie patys, kaip 
pirmųjų: grudų ašakos, vaisiai, 
įvairios daržovės ir t.t. Neturi 
vitaminų mėsa apart tik vitami. 
no E. pikliavoti miltai ir nu. 
malti grudai ryžių, kukuruzų 
(komų), skrobylai, baltasis cu
krus, želatina, taukai ir t.t. Sto
ka vieno ar kito vitamino, veda 
prie vienokio ar kitokio negala
vimo.

(Bus daugiau).

- * x * x*jr x x x r * x« * • J • ~
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Anglai Ruošia Ap- Kaip Kazokas Kerši- I)ucenį<o numesti nuo bai-
- o . j kono. Bet priešininkas pasi

jo SaVO Žmonos rodęs hetmanui perstiprus.
r*leiluziui Tada Nekrasovas su Dučen-

NRA IMA PUENO KOMPANIJĄ 
Ui PAKARPOS.

Darbo Tribunolas reikalau
ja injunctiono ii Justicijos 

Departamento darbininkų 
teisėms palaikyti.

Prezidento Roosevelto i-

saugą nuo Oro Atakų
Londono “Daily Herald” 

rašo apie anglų prisirengi
mus civiliniems gyvento
jams nuo dujinių puo'imų manas Mikalojus Nekraso-
apsaugoti. Esą, anglų vidaus vas buvo dar gražus ir jau-

” . . . reikalų ministerija buvo su- nas vyras, bet dabar, kai
paaiškinimą, kad jo kompa- šaukusi specialų žymiausių jis turėjo stoti prieš Francu-
nija nesanti priešinga nei anglų gydytojų pasitarimą zijos teismą, jis atrodė ap-

ap- gailėtinai. Pabėgės nuo bol-
nesanti

Darbo Tribunolui, nei pačiai deTcfviTfnių gyventojų
NRĄ. .. . saugos organizavimo. Per ševikų, Nekrasovas buvo ap-

Šitos kompanijos plieno pasitarimus buvo tartasi dėl sigyvenęs Bolonoj. Gal būt, 
sakymu, prie NRA buvo i- dirbtuvės randasi Weir ir įvairių priemonių civili- jis savo senatvės dienas bu- 
kurtas Darbo Tribunolas niems gyventojams nuo du- tų galėjęs praleisti visiškai
(National Labor Board), J;esį VlrSJ?D<» apsaugoti. Ta proga“Dai- ramiai, jeigu nebūtų turėjęs
kurio pareiga yra ginti dar- Steubenvilles miegely, Ohio jy Herald” pažymi, kad an- gražios žmonos. .Jo Sonia 
bininkų reikalus jų kovoje Darbininkams te- glų Jaikraščiai jau pradeda buvo už jį 25 metais jaune-

Tribunolo nal *)UVO tl*cra verjPJa. dėti dujokaukių skelbimus, snė ir be to labai mėgo ve- 
kur civiliams siūloma pirk- dybinius džiaugsmus. Buv.

bininkų
su darbdaviais, 
pirmininku yra paskirtas se
natorius Wagner Gali NacionalizUOti tis dujokaukes—viena du- hetmanas nučiupo Sonią

Kuomet Weirt«n; steei Telefoną ir tdegrafą r,S K

šitokie tekstai: “Daugiau ko. Sonia tada išaiškino’ vy- 
aštri įsikišo senatorius suaisieicuno įmonių kon- kaip milijonas civilių Fran- rui, kad- apsikabinimas Įvy-

kompanijoj kjlo darbininkų suome teaaai: "Daug
S^natoi uš .^kto.'^i,Z. kaip milijonas civilių F,

Waimerfc ir Mtarf darbi *rol«- cuzjoje ir Voketijoj yra nu- kęs tik iš didelio džiaugsmo
Wdgnens u patale daibi- „ sipirkę dujokaukes. Kodėl Tai nebuvę tikros meilės pa
mokama gnzti darban, uz- Dabartinių, tokuRoosc- ir u nenusipi,.kti? Tačiau aibuėiavioii. Bet kai hetma
t knndamas jiems kad dirb- velto administracija nuo- , vidaus reikalų minis- nas sučupo Duėenko antru 
darni jie galės išsirinkti sa- dugma. tinneja susisieki- daf n&_a „ ųrendusi k su /"ž jis noržjo
vo atstovus ir tie atstovai mo įmones, norėdama su- a,. ,.arins civnin^ 2------- 2------------ 2----------2_
galės vest! su kompanijos ą- jungti krūvon telefonų, te- tojus irktis duJoka^es ar
gentais flerybas dėl darbi- legrafą ir radio. Koraerci- 
ninku reikalavimų. jos departamento specialė * .

Rinkimai turėjo įvykti komisija jau patiekė tuo \e‘‘ pasitarimus buvo tar- 
pereitą sąvaitę ir pats sena- klausimu raportą Roosevel- ^asi ir Įvairių Londono 
torius Wagneris turėjo juos tui, kuris savo nuomonės da ‘ nervV . centrų’ apsaugos 
prižiūrėti. Tokia sutartis bu- nepareiškė. J1110. P°limo iš oro. Rūmai,
vo padalyta su Weirtono Komisijos raportas numa- ^"k^įo tp^Jo^Tni- 
pheno kompanija, uz kurių to trfe galimybes, būtent: st^ja T oro Stoija
pasirase jos prezidentas E. j. Tęsimą dabar esamos , J- °,l.° G3,
T Woi.- j-J■ f laikomi ypatingai nesaugus.*• ’\eir: ... .. . . padėties tolyn. ,E nasinnkta soeciali «la-Bet uz dviejų dienų prieš o e - . i *^>ą, pa-11 mina specialiu ua
rinkimus Weir mušė Wag- . 2- Sudarymą telefono, te- pta karo laikui “sostine , 
neriui telegramų, pranešda- leSraf.°radio monopolijų kūnų butų lengviau apsau-

ko sudarė aiškią sutartį, ku- 
Prieš 15 metų kazokų het- rioj buvo nurodoma, kokias 

* ’ * teises vienas, ir kokias teises 
kitas į gražiąją Sonią turi.
Trečią sykį Nekrasovas su
čiupo Sonią ir Dučenko lo
voj kartu. Šį sykį jis nebeiš- 
turėjo, pačiupo kirvį ir juo 
kirto savo konkurentui į 
galvą. Kirvis vis dėl to te- 
oataikė į Dučenko ausį, ku
rios galiuką ir nukirto. Del 
no dalyko Nekrasovas turė- 
:o stoti prieš teiesmą. Kaip 
iudininkė teisme išstojo jo 
žmona Sonia. Teisme paaiš
kėjo pikantiškoji sutartis— 
fu vyrai vienai moteriai. 
Teisėjas šypsosi, klausytojai 
uokiasi. Tik Nekrasovas ne- 
ijuokia. Jis buvo giliai pa-

PAJIEŠKOJIMAL “Keleivio” Kalenda- 
rius 1934 Sietams Jau 

Gatavas.
Pajieškau sesers Johanos (po tė

vais pravardė Ramaškitė) ir švoge- 
rio Juozapo Smilgio, Batakių kaimo, 
Kauno gubernijos, gyveno kada tai 
Chicagojs, iš amato kriauėius. Kas 
žino kur jie randasi, prašau praneš
ti.

ANNIE STEPONAITIS 
t) Burleigh St., Cambridge, Mass.

“Keleivio”
1934 metams jau iiėjo ii

! spaudos ir dabar jau galima
• jį gauti. Prašome užsisakyti

Pajieškau Alfonso šibilskio, paeina TI IAIA 11 Įf-ĮSgl.-----iau
iš Kupreliškių miestelio, Vabalninku * ’ 1*1 n*iea<NHS
valsčiaus. Biržų apskričio. Malonės turėsite ką pasiskaityt, 
atsišaukti, turiu svarbų reikalą. Ku.
rie žino kur jis randasi, prašau pra
nešti, busiu labai dėkingas. (2)

ANTANAS KAIRYS 
Sitvanoy C. C. Mt. Vernon, N. Y.

P1varde Stanevičaitė, pajieškau pusbro
lio Jono Stanevičiaus iš Vitagalos 
kaimo, Kaltinėnų valsč. Girdėjau, ka
da dirbęs po Illinois valstiją maino
si?. Prašau ji atsišaukti. Kurie žinote 
kur jis randasi, prašau pranešti, bu
siu dėkinga. (2)

JOHANA PAULAUSKIENĖ 
319 Hamilton Avė., Duųuesne, Pa.

tilps

Elzbieta Andrušaitienė ir mano se
suo Marė, pajieškova savo brolį Jo
ną Mileli. Jis buvo atvažiavęs 1919 

. _ . , į Hoosick Falls, N. Y. Musų tėvas mi-įestas. Teismas priteisė jam rė 1920. Jonas Mileris yra apie 46 
1 metų, turi šviesius plaukus ir veidą. 
Girdėjome kad jis buvo apie Texas ir13 mėnesių kalėjimo.

Reiškia, jeigu sutikai da- J We,st Y»rgin;a.Kas žino kur jis randas 
,. * ... I malonėkit pranešti, už ką busim la-ytis SaVO žmona SU kitu yy-|bai dėkingos, arba pats lai atsišau-

•u, tai paskui kirviu ausies h į elizabeth anoerson^ 
jam nekirsk . Į 200 Fourteenth St. Watervliet, N. Y.

fiRsr Nuiomi Stokis.

i IvlcLI vlllivl* 171 A 1 1 v * 1 x 1mas kad darbininku atsto- P° va,dzi0.s kontrole
’r • i • 1 3. Paėmimą susisiekimo į-vus išrinkusi kompanijos u- . ,nija ir todėl jis, Senatorius

'Vagneris. dbbtuvėj esųs arba « nacionalizacijų, 
nebereikalingas ir jo pada-' Komisijos raportas dau- 
rytas susitarimas su kompa- giau palaikius 2-rajai pro- 
nija “pasibaigęs” pozicijai—monopolijoms po

Wagneris tuoj telegrafa- federalinės valdžios kontro-
vo kompanijos prezidentui le* , . ,
Weirui šitokį atsakymą: ? Raportas parodo, kad te- 

“Kadangi jus atsisakot lefonas ir dabar jau yra tik- 
leisti musų atstovui pravesti ra monopolija biznis vie- 
darbininkų atstovų rinki- nos. kompanijos rankose ir 
mus sulyg National Labor jokios konkurencijos. Ti- 
Board’o taisyklėm ir sulyg ktai radio snty viešpatauja 
jūsų pačių pasirašyta sutar- didelis mišinys ir aštri kom- 
timi, trukdydami tuo budu peticja. Roosęveltas žada 
darbininkams išsirinkti at- paduot šitą raportą Kongre- 
stovus ir laužydami 7-tą so prekybos komisijoms ap- 
NIRA paragrafą, tai tribu-(svars^^-
nolas imsis tokių priemonių, l Amerikos telefono įmo- 
kokių reikės sutarties Įvyki- nėn yra įdėta 4 bilionai do- 
nimui ir darbininkų teisėms lerių; joje dirba 400,000 
apginti.” j žmonių ir yra 20,000,000 te-

Ir po to senatorius Wag- lefonų, su 87,000,000 mylią 
neris tuoj kreipėsi į Justici- vielų.
jos Departamentą Washing-') Telegrafo ir kabelio kom- 
tone, reikalaudamas in- panijos turi įdėjusios i savo 
junetiono prieš Weirton bizni $500,000,000 ir turi 
Steel kompaniją, kad ji ne- 3,000,000 mvlių nuosavu 
trukdytų darbininkams išsi- vįeiu, neskaitant tų laidų, ką 
rinkti tokius atstovus jų rei- sam(iosi iš telefono kompa- 
kalus atstovauti, kokie jiems nijos.
patiems patinka, o ne kom-( Bevielio telegrafo kompa- 
panijai. . nijos sudaro 5 dideles siste-

Darbo Tribunolas pažy- mas ir turi apįe $100,000,- 
mėjo, kad už laužymą NIRA 000 turto.
nuostatų,kompanijai gali būt Taigi visas šitų trijų su-

goti nuo puolimų.

SAVE ori th

EXTRA LOW PR1CES /
Kalėdos šiais metais pripuola 
Panedėly, reiškia, turėsit pri
sirengt dviem šventadieniam.

, Tie puikus švenčių maistai 
• patenkins jūsų reikalus pilnai.

Razinkos be Sėklų AK su sėklom

Dromedary Dates 

Ocean Spray spanguolių sunka 
Diamond Walnuts

Maišyti Riešutai 

Finast Vanilla

ese

Pajieškau brolio Jono Valaikos, jis 
[gyyvena ARGENTINOJE; paeina is 
Skabeikių kaimo, Ukmergės parapi
jos. Kas žino kur jis randasi, prašau 
pranešti. * (1)

VACLOVAS VALAIKA 
R 4. Blackcreek, Wis. U. S. A.

Pajieškau Benio Rimkaus, pirmiau 
įgyveno Waterbury, Conn.; paeina iš 
Bajorų sodos, švedesų pa ra p., Roki- 
škio apskričio, apie 60 metų amžiaus. 

| Tuiiu svarbų reikalą. Kas žino kur jis 
randasi, prašau pranešti, busiu labai 
dėkingas. (1)

JOHN PALMON
122 Sunnyside avė. Waterbury, Conn

Caro ‘Ochranirunkai’
Tarnaus Hitleriui.
Kuriant dabartinę Vokie

tijos slaptąją policiją, štabo 
šefas Roehmas ir Heines 
mokėjo puikiai pasinaudoti į 
rusų emigrantais—anksčiau 
buvusiais carinės Rusijos o-! 
ficieriais ir ochrankos valdi-. 
ninkais, kurie buvo pritrau- . 
kti kaip specialistai patarė-11 
jai, kurie puikiai žino ir su- 
papita, kokiu budu organi
zuoti šią žiaurią įstaigą. To
dėl nenuostabu, kad dauge
lį ochrankos būdų pasiėmė 
dabartinė slaptoji Vokieti
jos policija.

Svarbių asmenų vardai 
skaičiais padalyti, susikal
bėjimo atveju sudalyta v- 
patinga šifro sistema, kuri 
apsaugo slaptąją policiją 
nuo bet kokio pašalinių 
žmonių įsiveržimų į polici
jos tarpą. Kadangi ochran- 
ka nežiūrint savo “gerųjų” 
pusių turėjo ir “blogųjų”, 
todėl Vokietijos slaptosios 
policijos kūrėjai nenukopi
javo tiesiog ochrankos me
todų, bet juos patobulino 
naujais “išradimais”.

DIDELI BRANDUOLIAI

3 Pak 

2 Pak. 

2 Blėš

ATSIVEDIMAI.

Noriu susipažinti su lietuvaite nuo 
nuo 20—30 metų, aš esu 32 metų. Pla- 

Įėiau aprašysiu per laišką. Galite ra
šyti lietuviškai ar angliškai. Duosiu 
atsakymą kurios prisius savo paveik
slą su pirmu laišku. (11

J. MILLAR
625 Copeland st., E.E. Pittsburgh, Pa.

■ j Ji
Arba Ix?mon Ekstraktas O unc.

6 unc. BlešinėRoyal Baking Powder 

Royal Baking Powder 

Saldus Cideri# 1/2 Galono 21c Galonas

Common Krakerės N B C Ideal Prikimšim.

2 Elės.

2 10 unc. Jarai 

10 unc. -Jii 1*3i

12 unc. Blešinė

ALASKARed Salmon 

Tyras Grape Jelly 

Tyras Currant Jelly

20c 

33c 

29c

sv 29c 

sv. 27c

Bonka 21c

18c 

35c 

37c 

21c 

35c 

25c 

29<

Sv.

MINCE MĖSA

Bkš. 23c

25c
Fricnd’s 

None Such 

Wipple’s -unc jar. 29c

2 Pak-

Ji1, y

Kemp’s Tomato Juicc
Saulėj noki:: > 2 15c

ife:
'KiKI
'K
fK5XrK
XKX
K|
X
’KS
KlXX
KX

G1NGER ALE 
M1LLBROOK Dry

Didelė 28 unc. bonka |Qc

Kaina už 12 bonkų 75^

Radio Golden 10c
Didelė Bonka

Club Soda 45c
6 bonkos Millbrook rūšies

PAJIEŠKAU PARTNERIO 
kuris norėtų gyventi ant farmos; be

[skirtumo—vyras ar moteris. Aš esu 
vaikinas (singelis). Arba moteris,

Į kuri turi farmą ir negali viena ap
sidirbti, meldžiu atsiliepti. (1)

JOHN GIRDEN
R. D. 1 Richfield Springs, N. Y.

Pajieškau gyvenimui draugės, mer- 
Iginos ar našlės, be skirtumo tikybos, 
Ikuri mylėtų gyventi ant ūkės, ne se- 
I nesnės 46 metų; aš esu vaikinas, u- 
kininkas 45 metų, turiu savo ūkį. Su 
laišku prašau prisiųskit savo paveik- 

Islą, kurį pareikalavus grąžinsiu. Pla- 
Į tesnes žinias suteiksiu per laišką.

F. R. R. 2, Branch, Mieli.

NAUJI KALENDORIAI

JONAS KCRDIEJUS
652 East Broadway

SOUTH BOSTON, MASS.

Noo Pečiu Skaudėjimo
Oreičiaasia* Hudas prašalinimui pcčtv 

skaudėjimo, tai paprašyti ko nors. kad 
gerai ištrintu su ANCHOR Pain-Ex- 
pellcriu skaudamą vietą — kur pats 
skausmas yra. Pain Expe!lcris greitai 
l’ersisunks į pačia* nesmagumu šaknis 
ir palaimintas palengvinimas netrukus 
ateis.

Visuomet laikykite bonkutę Pain-Ex- 
T»ellerio namuose ir naudokite ji neati- 
dėliojant kuomet tik pajaučiat skausmą.

Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.—

I skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbažcnklį.

Taigi Vokietijos fašizmas
uždėta po $500 pabaudos už si«iekFmo šakų turtas siekia ^urja ištikimąjį diktatūrų į-

Po šitų įvykių plieno kom- <jirba apie 500,000 žmonių, 
panija labai sušvelnėjo ir Rooseveltas užsi-
storkaklis jos prezidentas manytu visą šito pramonę 
Weir išleido darbininkams suvalstybinti, tai privatinės 

nuosavybės gynėjai pradėtų 
d a daugiau rėkti, kad jis vy
kina “socializmą”.

LINčtUOTUOJAI YRA
PAPRASTI ŽMOGŽU

DŽIAI.
Missouri valstijoj, St. Jo

seph miestely, fanatikai an
dai nulinčiavo jauną juod- 
veidį Warnerį, kuris buvo

ri kad ir brangiai atseina, 
bet užtat gerai “gydo”.

SUDEGĖ ANGLŲ DIDŽIŪ
NAS.

Extra
Puikus

* Tamsus FruR
18 urrijų

$ Šviesus Fru 
| Svaras Plai

g Cookies
if Geriausi

Holidav F R U I T
2 iv -6 unc

KEKAI
K.

-i

M 
a

GuestWelcome
Extra 2V4: svaro 
Rinktinės pakečius

23c » x Švenčių

KU KLUX KLANO OR
GANAS MIRŠTA

Kuomet Ku Klux Klanas
kaltinamas užpuolimu ant 1928 metais buvo pakilęs, jo 
baltos moteriškės. Dabar te- organ^> The Fellowship 
nai tapo sušauktas grand Forum , tire jo 300,000 
jury linčiuotoju kaltei nūs- skaitytojų ir ėjo kas sąvaitė. 
tatyti. Kalbėdamas į tą Dabai- jis nusmukęs tik iki

Pereitą sąvaitę Anglijoje 
sudegė chicagiečio piniguo- 
čio L. J. McCormicko dvaras 
ir gaisre žuvo anglų didžiū
nas grovas Tremoile. Suba- 
toj buvo turčių rautas ir po 
rauto naktį užsidegė pilis.

SORT. 
Sv. Baks.

įge * * Sweethome 
S 3 Kietos KENDĖS

PAiN-EXPELLER

Kalendorius 1934 
bus nepaprastai įde 
naudingas, nes jame 
daugybė visokių
patarimų ir nurodymų, kaip 
kas ii ko daryt.

Be to, kaip visuomet, bus 
daug įdomių mokslinių ir 
informacinių straipsnių, 
tistikų, eilių ir juokų.

Kalendoriaus kaina 
50 centų neskaitytojams, bet 
“Keleivio” skaitytojams tik 
25c. Užmokestį galite pri
siųsti kartu su prenumeratp 
arba atskirai — kaip kam 
parankiau.

Adresuotai: “Keleivis”, 
253 Broadway, South Bos
ton, Mass.

PARDUODU FARMĄ.
Arba mainyčiau ant namo; plates

nes žinias suteiksiu per laišką. (L)
JOS GRICE

48 Orchard St. Neurark, Ji. J.

iūmaūū Išmintis
PADIDINTAS IR DAR GERESNIS 
No. 4— Kalėdinė laida; telpa: Kaip 
reikia gyventi; Išminė. Spinozaa min
tys; Nepaprastas lietuviams atsiti
kimas Sibyre; Atlikto Kriukio origi
naliai raštai ir kitos naujenybės. ’ 
Kopijk 15c. Metams $1.50. Kanad. $2

IŠMINTIS PUBLISHING CO. ' 
315 E SL. SO. BOSTON. MASS.

Sieniniai Kalendoriai
1934 METAMS.

Turiu visokių rūšių ir visokia kai
na. Biznieriams padarom su jų gar
sinimais ir pigiai. Kurie norėtų P*r" 
duot pavieniais, geros išlygos. Prl- 
siunčiu į namus ant pareikalavimo (<)

Z. GILEVIČIUS 
189 Hartford Aveuue 

N'ew Britai n. Cbna.

UNION LUNCH
101 Union Street 

LAWRENCE, MASS.
ŠVARI .

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Skanus Alus—Gardus Užkandžiai.
Paranki vieta smagiai praleisti, 

laiką.
JONAS URBONAS, Savininkas;

Frank Ricickio 
MOSTIS

Kurie kenčiate nuo negyjančių žai
zdų ir vočių, uleerio, užsisenėjusių ir 
naujų; kurios, pasirodo ant kojų 
ir kitų kūno dalių, kurios kartais už- 
"yikonos bet ir vėl atsinaujina, žaiz
dų išveizda, prakiura oda, parausta, 
pamėlynuoja, teka vanduo ir niežti. 
Kuriem tas pasireiškia, vartokit F. 
Rieicko .Mostį ir jo patarimas, su ku- 
iios pagalba išsigydysit. Mosties kai
na $1.00 ir $2.00. .

F. Rieicko gyduolė nuo Vėžio ligos. 
Ji suteikia didelę pagalbą iš vidaus ir 
iš viršaus, sulaiko kraujo bėgimą, 
sustabdo skausmus, išliuosuoja vidu
rius, atleidžia sutinimą į 24 valandas 
ir ligonis gauna didžiausį palengvi
nimą. Kaina mosties IĮ oz.—$3.00 ir 
’/Į oz. 'į vidų gerti—$3.00 su prisiun- 
timu. Taipgi atstatom Pailas į 5 
dienas, jeigu kuriems nebuvo išpjau
styta. Kaina $5. Money orderius ar 
pinigus siųskit registruotam laiške.

Kreipkitės šiuo antrašu: (->
FRANK RICICKAS

3 Rose Street. Hartford,, Coua.

JIEŠKAU DARBO PRI
ŽIŪRĖTI VAIKUS.

Nesenai atvažiavau iš Lietuvos, c-
_  „ ______________ l,su apie 50 metų. Norėčiau gaut ta r-
‘giįnd jury“ teisėjas Ga£ 1,000 *aitytojy ir pasirodo
dy pasakė, kad linėiuotojai vos l’k ^kj į menesi. <*-- —■-------- -• . ..
yra paprasti žmogžudžiai, ir

BUVO GERAS SARDIN 
KŲ SEZONAS.

Maine’o valstijoj tik ką

kas tik dalyvavo linčiuotoju 
minioj, turi būt kaltinamas 
pirmo laipsnio žmogžudys
tėj.

O Californijos gubernato
rius Rolph anądien pagyrė 
linčiuotojus ir pasakė, kad sudėta arti 1,000,(MM) sardin 
jei juos kas areštuotų, tai kų. Tai du syk daugiau, ne 
jis tuoj juos paleistų. gu pernai.

lesiu viską apruošt s tūboje. Klauskit 
šiuo adresu: (1)

MRS. L. BARAUSKIENĖ 
161 Franklin St., Elizabeth, N. J.

NEBŪK ŽILAS!
v - - Stebuklingos Gyduolės. Kurios Pa-

UZSldarė sardinkų gaudymo naikina ZiKmą. Plaukų slinkimą ir
sezonas ir žvejai džiaugiasi, "^fiekrien^“ griS^^TsHn'
kad JIS Visai geras. Buvo ka arba plaiskanuoja plaukai Nėra 

nieko už jas geresnio iki šiol išrasta. 
Kreipkitės neatidėliodami ant ilgiau. 
Kaina 82. (2>

JOHN SKINDER1S 
Bos 54. Universal, Ind.

kožnas

Chips

N.B.G.

Duona 

sr Figos

Pridėtos Kendėrri

KENDĖS
HX 
X 
X

QQc '*
x 
s

49* *X X
St. 33c £

Svaro Jaras
Molasses 
Svaro baksas

X.
33^5

X 
X^WtJ>^XX»X^X|X3?SčXXXXXxXX.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Assortment 
Finast Mol 
Saldi Rūgi 
Smyrna Laj 
Orange,
Kalėdų P 
Ribbon Kendės 
Alyvosk 5 jĮsunc.bon 26uncb 29c 12 uncb- 29c 

Lux Teikt Muilą. (SSTSESf 6

SOS iCOURING PADS 2 Pak
A . ._______________________

l’ak 29C 

% Galono 59c 

16 unc. Buika 6č

27c 

29c 

10c 

35c

Sv. Pak.

AR CITRINŲ ŽIEVĖ Sv.

Kožna

2 svarų Baks.

39c 
23c

hnST Vir/ONAi Stokis

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 
223 pusL didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkanų

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK 11.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienu turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga. 

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigns geriausia 
siųst “Money Orderiu“. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint až 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

■ -n BauMjtfBn*
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Poslapis Na. 51,

“Keleivio” Dovanos 
Kalėdų Šventėms

“Keleivis” šįmet nutarė 
duoti savo skaitytojams do
vanų Kalėdoms, vienok su 
ta išlyga, kad kas nori tokių

rašytas taipgi senovės lietu
vių tikėjimas ir apie 30 vi
sokių dievų ir deivių, su die
vo Perkūno ir dievo Pa-

dovanų gauti, tas turi ir pats į trimpo paveikslais. Knyga 
“užfundyt” kam nors “pre-1 graži, drobiniais apdarais, 
žentų”. Jis turi užrašyti sa-j kaina $1.00.
vo draugams ar giminėms 
“Keleivi”.

Dalykas čia labai lengvas 
ir paprastas. Daleiskime, 
jus turite giminę ar draugų,.
tok “Keleivio- da neskai- Metu • a« gražios popuos, 
to. Ot, imat ir užrašot 5am'su paveikslais, karna 50c. 
“M aikį gu Tėvu” kaip dova- Kunigų Celibatas , ar-

“Sielos Balsei”, puiki ei
lių ir dainų knyga, labai gra
žiai iliustruota, drobiniais 
apdarais, kaina §1.00.

Karo

nų Kalėdoms. Tai bus daug 
geresnė ii- naudingesnė do
vana, negu kvorta snapso ar Į 
baksas cigarų, žmogus skai
tys laikrašti ir visuomet at
simins, kad tai jūsų dovana!

O “Keleivis” užtai duos 
jums dovanų nuo savęs. Už 
visų dolerį nusiųs jums kny
gų Kalėdoms.

Knygų galite pasirinkti 
kokių tik norite iš šito sura
šo:

“Lietuvos Respublikos Is
torija”, su spalvuotu Lietu
vos žemėlapiu, drūčiai ap
daryta, kaina §1.00.

ba kodėl Romos katalikų 
kunigai gyvena be šliubo, 
paties Romos katalikų kuni
go parašyta, kaina 25c.

“Ar Buvo Visuotinas Tva
nas?” Knyga kaip dinami
tas, kuris griauja ir daužo Į 
druzgus visas kunigų ir bib
lijos pasakas apie Nojaus 
arkų ir kitus “stebuklus”. 
Kaina 25c.

Iš paduoto čia surašo ga
lite pasirinkti knygų kokių 
norite už 1 dolerį, ir tuoj jas 
gausite, jeigu užrašysite 
‘Keleivi” kam nors dovanų 
Kalėdoms.

Į Rašydami mums adresuo
kit: “Keleivis” 253 Broad- 

ku? ap-' way, South Boston, Mass.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Farmerka Su Savo Čempijoras.

čia parodyta jauna farmerka Katherine Sheldon 
a\ ingalviais čempijonais. kurie Chicagos gyvuliu 
mėjo prizą kaip pavyzdingiausi avinukai.

savo trim 
rudoj lai-

Smulkios Žiruos apie Didelė Žmogžudžių
Lietučius.

‘Živilės” autorius gavo 
medali.

KODĖL?
Klau.

Šiomis dienomis į Jungti
nes Valstijas buvo atvažia
vęs oficialus Sovietų Rusi
jos atstovas. Ryšium su jo 
atvažiavimu čionai kilo ke-

KNYGOS GAUNAMOS “K 
KNYGYNE -

JI J mot
«.><į

žodynas angliškąi-lietuviškos kalbos 
(Dalis II). Sutaisė Antanas

Čia rasi visus angliškus žodžius išgul- fesorius. Vertė lietuvių ________
dytus lietuviškai. Chicago, 1915 ra. kis. Knyga didelio formato, 1086 pusi. 
Puslapių 835.................................. $8 00 au daugybe paveikslų visokių tikėjimų

liatas labai įkirių klausimų,ledynas lietuviškai angliškos ir ang- įveSinj&či^ir^'tt. (Mažiais'tvirta?/an?
kurie netik man neaiškus L kalbų. Sutaisė A. darais. Cfelcago, 1914, pusi. 1096.
Ruiir ntruit . man į r^s. Abi dalia vienoje knygoje. gama H 67 00
bet, manau, ir plaeiai VISUO- PsL 1274 Gražus tvirti apdarai $16.00 ................................................ *
menei nelabai įprantami. a.,,^
Taigi as nutariau Viešai Rangius reikalingiausių žodžių nr jos paveįkslų, 126 puslapiai, kai- 

pasikaĮbėjimų. Si knyga sutaisyta taip ......................... . .. _kreiptis į draugus komunis- k^ktokV^ j
tus ir paprašyti, kad jie teik- Į«* gali.greitai išmokt kalbėt angliš-
tusi drdUfiriŠkdi paaiškinti I j Bebel, verte V. K. R. Yra tai srar-bet čieh sakiniai, paatkalbejunai dar-'trosui ir geriausia knyga lietuvių

■ S1UOS dalykus: |bo jięškant, važiuojant kur nors, nu- kalboje tome svarbiame klausime.

Motera ir Parašė Augusi

KANADOS LIETUVIŲ REIKALAI.
Polemika ir Kritika. Į M. nesitikėjo iš savo “drau

gų” komunistų.
Dabar jau aiškiai matom,

Torontoj leidžiamas ko
munistų laikraštukas “Dar
bininkų Žodis” rašo: “YVin- 
nipego socialdemokratai ne 
sykį pėr ‘D. Žodį’ šaukė 
darbininkus Į bendrų frontų 
prieš fašizmų”.

Iš to galima suprasti, kad 
Winnipege randasi socialis
tų kuopa, kuri ruošėsi suda
ryti “bendrų frontų” su ko
munistais. Bet kiek aš pažįs
tu Winnipego lietuvius ir jų 
politinį veikimų, tai galiu 
pasakyt, kad visi tie iš Win 
nipego šukavimai apie 
“bendrų frontų” buvo tik 
muilo burbulas, pučiamas 
vieno asmens, visų socialis
tų vardu.

Kaip dabar paaiškėjo, tų 
darbų buvo pasiėmęs “žino
mas” J. Martinonis. Aš ne
turiu nieko prieš tai, kad J. 
Martinonis sveikino per 
spaudų tik gimusį “D. Žo
dį” ir su jo leidėjais tarėsi 
daryti “bendrų frontų”, bet 
tas reikėjo daryti “vienskai- 
toj”, o ne “daugskaitoj”, ta
da nebūtų į tų “politikų” ve
liamas visų socialistų var
das. Dabar gi minėtasai ko
munistų “D. Žodis” štai kų 
pliauškia: “Musų ‘bendra- 
frontinis’ socialdemokratas 
J. Martinonis visa gerkle 
per ‘Naujienas’ šaukia Ka
nados lietuvius, kad padėtų 
savo centais Grigaičiui nu
siųsti Lietuvos fašistams so- 
cialfašitinį bučkį” (supras
kit: antrą planuojamąjį 
skridimų į Lietuvų).

Kada J. Martinonis pasi
savinęs visų Winnipego so
cialistų vardų sveikino tik 
kų gimusį “D. žodį”, tai mū
siškiems komunistams jis 
buvo geriausia susipratęs 
darbininkas ir bendro fron
to rėmėjas. Ne vienų sykį 
“D. Žodis” tų J. Martinonio 
laiškų talpino, kaipo pavyz 
dį, kad ir kiti socialistai tuo 
keliu eitų, kurio Martinonis 
pasuko.

Martinonio planai komu- 
aistams buvo geri kolei Mar
tinonis tylėjo: bet kada jis 

į “Naujienas” apie

kad visi tie “sveikinimai” ii 
“bendras frontas” su komu
nistais buvo vieno J. Marti
nonio darbas, tik visų so
cialistų vardu.

Kiti Toronto socialistai 
nieko bendra su tuo neturė
jo ir neturi. Antanas.

Byla Merkynėje.
Šiomis dienomi' Merky- 1 

nė j buvo sprendžia ma Jur- 
Dobrovolskio ir io mei-gio uoorovoisRio ir

Baltimorės lietuvis Nagor-Įlužės Šidlauskienės byla. 
noskis, kuris parašė istorinę! Dobrovolskis didelis vie- 
dramų “Živilę” ir keliatą Į tos visuomenės veikė jas. Jis 
titų veikalų, šiomis dieno- buvo Nedzingės tautininkų 
mis gavo nuo Lietuvos

ajti krantuvėn. pat
1. Kodėl atvažiavęs Ame-1

l lkon tovanscas Litvmbvas oadidinta ir pagerinta laida. Sutaisė
nesustojo New Yorke ir ne-|3t Michelsonas. Pusi. 95.............. 35e.
pasveikino Komunistų Par- Etnologija arba istorija apie žemes

itijos veikėjų, bet išlipęs išL^^rSt^Su^vS^iiS*^: 
laivo nuvažiavo tiesiai Wa-|'‘ašo apie visas musų pasaulio Žmonių 
-hinrrtsvnan 9 I tautas, veisles arba rases. Yra didelei
snmgtonan. 4 naudinga kiekvienam perskaityti Chi.

r, vr ,, j „r I rago. IU . pusi 667, Gražiuose au-
2. Kodėl būdamas Wa-liūno apdaruose..................... s-t.oo

shingtone tovai ibčas LitVl-J gymas Romanas. Ta knyga yra vers- 
novas pasakė, kad Ameri- ta i visas kalbas, todėl kad yra gra- 
kos komunistai neturi nieko “S**“ “c^
bendra su Rusijos komunis- hago, iu. »9O9, pusi. 432. Drūtai
tais, o Rusija neturi nieko ap ota............................... ;
bendra u Amerikos komuni- r"1™""'’- ,Para** N. • , . . „ . -I naudinga knyga, aprašyta katalikų

jstais, kūne uz Rusiją gatavi bažnyčios siautimas ir pradžia refor- 
savo liežuvius atiduoti?

3. Kodėl Rokas Mizara I Gamtas Istorija. Pagal P. Bert vertė
nepakvietė tovariščų Litvi- Dr:*i Ba^evjčia. Knyga su daugeliu 

P . , , , paveikslų, zuvių, žmonių, medžių, ak-
nOVU pas save ant arbatos, I merų irtt.; trumpai, aiškiai ir supran- 
kad atsimokėjus nors «žltamai-i?a**ina k'amtos €fci-

kaihoje tame svarbiame klausime.
- rPusl. 429, 1915 m.................. $2.00

Knyga žinių iš 
hlstorijos, etnografijos, _

astronomijos, aritmetikos, medicb 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatų, bo
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatainkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems. 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 ra., puslapi; 892. 
Apdaryta .....................................$3.00

Driko Reikia žmogui Gert ir Taisyt?
, kad norisi, atsakys koks

nemokša. Bet delko» p
be valgio žmogus silpsta?
vienas
kitas

maistas duoda 
«.«•«* Delko

? Delko 
Ir delko

žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Ri
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kama.................................................15c.

val
džios medalį už savo nuopel
nus literautrai. Medalį jam 
atvežė Baltimorėn Lietuvos 
pasiuntinys p. Balutis iš \Va-

skyriaus uolus nary? ir vei
kėjas, žemės ukii rūmų ir 
valsčiaus tarybos narys, be 
to, dešinioji Nedzingės kle
bono ranka: bažr.čios mar-

Kuaigų Celibatu.-■ Išaiškinta kuni
gų bepstystės istorija, pasekmės ir 

jų doriškas nupuolimas. Šių knygų tu
rėtų penkaityti kįkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžu, kad 
jų moterįs, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokių kunigų globųr Parašė
kun. Geo. Toursend Fo*, D. 
lietuvino Ferdinand de

shingtono. Buvo sušauktas šalka, nuolatini.' bažnyčiai 
tam tikslui viešas susirinki- pinigų rinkėjas, 1914 m. 
mas ir medalis prisegtas i grįžęs iš Amerikos. Jo mei- 
jublikos akyvaizdoje. Sene-j lūžės Šidlauskienė praeitis 
į Nagornoskį tas taip sujau- tamsesnė: savo vyrą jį su

žalojus. dėl ko šidlauskis, 
kiek laiko pasirgęs, mirė. 

Dobrovolskis susidėjo su

dino, kad jis apsiverkė.
Živilė” yra įdomus ir 

gražus veikalas. Jis vaiz- Šidlauskiene ir g. veno kaipduoja senovės lietuviu pa- _ _ .
K''J± !±TlnS!re<.kti negalėjo: kliudė Do-

. A .... .cago, IU. 1903, pusi- 209. Gražiuo-
tuos kopūstus, kūnų jis ga- se audimo apdaruose......................$1.50
vo srėbti būdamas andai So- L.,^ A
VietUOSe? | ralius. Knyga tik ltų apleido spau

dų. Nauja knyga užpildyta vien
4. Ar Maskvos komisarai keptais, aiškiausi nurodymai kokius

tik Amerikon atvažiavo ši 'ai?tus,d«1 kokios ligos naudoti. Ver- tlk Amerikon at\ aziavę SI I ta Sitų knygų įsigyti visiems, nes Na- 
taip ignoruoja savo “drau- Į Daktaras yra viena iš reikalin-
nmo” Oi- iio toirv not nonooi' Iriausių knygų kiekvienam lietuviui, i gus , ai jie taip pat nepaZĮ-|Įsl?ykite tuoj. Didelė knyga, drūtais k naimosuota iš no < 
sta jų ir “darbininkų tėvy-Upd*™*8- soo puikių. buvo apskelbt* respublika.

Noriu žinoti IKaina ........................................... ^2-5<). Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis
Nauja, pilam Orakulas arba burtu, P"®4? <^artį^ 

rz ag n * 1 monų ir visokix’ paslapčių ir praktiš-l
fk/lR Inumjc n/IAMMI ka C C. St. Germain Delnažinystė, su’I\US MUHIS iuusumu.1 veiksKliais Sunnko ir išguldė iš I^et"v°s K*?P«bhk.

svetimų kalbų J. Laukis. Yra tai di- Į Įr k^P.Jį ^rodo- A“ SĮ£*
I inlri linlrcmn lfalrJH I džiausią ir praktiškiausia monų kny-1 be®n‘ doknmentm. Steigiamojo Sei-Linkl linksmų Kalėdų vyčių | moks^ chį? mo nutarimai, taikos sutartu su bol-

cago, III.. 1904 puslapių 412. Į
Apdaryta ....................................... $4.50 ,vi«l. mušsų ra lenkais tr tt.

i Yra tai ne knyga, bet tiesiog ubintu- 
_ .. _ • ra, kuris apšviečia visų Lietuvų

Dievas Tunii Garbtaa Seno-; i5 laltko ir iž ^„g. Kaina .... $1.00

nej?”

D., su-

Lietuvos ReepubHkos istorija ir
lapis.—šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos palioesuota iš po caro valdžios įr

PAKVITAVIMAS.
Urugvajaus lietuvių so- 

eialistų leidžiamam laikraš
čiui “Naujai Bangai” iš 
Winnipeg (Kanadoj) auka
vo pirmu kartu šie draugai

St. Kavaliauskas 20 cen
tų, J. Bieniušis—25c., Y. N 
—35c., J. Martinonis —§1 
K. Žalys— 25c., P. Masio- 
kas—25c., J. Kvedaravi 
čius—10c., K. C. Pran—10 
c., V. Daubaras—25c., V. N 
—kas 25c., G. Palmer —10 
c., P. Taučas—20c., A. Pau 
plis — 15c., J. Nakrash—10 
c., W. Musteikis—25c., J 
Dapšys—30c., J. Kačkis 

i20c. K. Žentelis—15c., J 
Kalvinas—20c., 0. Empa 
—10e., V. Snieskaitis —25 
centus. Viso 5 doleriai.

D. M. N. ir H. Bernotai 
užsiprenumeravo “Naują 
Bangų” pusmečiui po §1.

Išviso 6 doleriai. Pinigai 
pasiųsti “Naujajai Bangai

Antru kartu aukavo: E 
Barkauskas 10 c., K. Dau
nys 25 c., J. Dudėnas 25 c. 
A. Wilimas 25c.> M. Melynk 
10c., N. N. —5c., Pr. Tirvo 
—$1 (už “N. B.” prenume 
ratų) ir Y. M. §1 (už atnau
jinimų “N. B.” prenumera 
tos). Viso—trys doleriai.

Visiem aukavusiem drau 
gam “Naujosios Bangos' 
vardu tariu darbininkiškų 
dėkų. J. Novogrodskas.

mą. Pavyzdžiui, užtai, kad 
kunigaikštytė Živilė įsimy
lėjo į Pora jų ir nusikalto do
rai, tėvas pasmerkė ją sude
ginimui.

Scenoje tačiau nedaug 
kur “Živilė” statyta, nes ją 
nelengva pastatyti. Pirmu 
kartu ją vaidino South Bos
tono lietuvių teatro mėgėjų 
gnipė "Žaibas”, rodos, 1908 
metais. Živilės role lošė E-

orovolskio žmona /.uzana.
1932 m. spalių 9 d. sude

gė Dobrovolskio pirtis ir jo
je Zuzana Dobrovolskienė 

su 14 metų sunrm Antanu 
Dobrovolskiu.

Dobrovolskienės mirties 
aplinkybes ir priežastis tyri
nėjant. paaiškėjo, kad ji pir
ty su sunum buvo užremta ir 
uždegta. Nelaimingieji žiau-

i • Hausiu budu toje pirtvje mi- milija Algmmaviciute. kuri j v. y . j
dabar gyvena Chicagoje, o į 
jos mylimojo Porajaus— 
Juozas Neviackas. jau mi 
ręs.

Ristikas Gansonas įsigijo 
lėktuvą.

re.
j Teisiamieji kaltais ne- 
I prisipažino, tačiau iššaukta 
oer 40 liudininkų davė nei- 

i giamus teisiamiesiems paro
dymus. Teismas paskelbė 

■■ rezoliuciją, kuria Dobroyol- 
skis nubaustas kalėti visą 
amžių, o jo meilužė 15 me
tų sunkiųjų darbų kalėji
mo.

Šia byla vietos visuome- 
susido-

-1
Lietuvio Blekorius

(TIN SMITH)
BHc blekės darbų padarau arba 

sutaisau, nes turiu visokias tam 
reikalui mašinas. Taisau ledų bak- 
sus, stogams paipas. varinu is boi
lerius sunituoju, prakiurusius už
lopau, taipgi padarau naujus. Vi
sokį darbia darau prieinamiausią 

me
ilia-

no randasi prie pat bažnyčios.

Klimas Česnulevičiui
13 Whitaey St-, W«reeatar, Mass.

Iš Califomijos mums pri
siųsta angliškas laikraštis, 
kur rašoma, kad ristikas 
Jack Ganson įsigijo orlaivį 
ir jau išmoko neblogai skrai- nės buvo didžiausia 
dyt. Jis tikisi neužilgo gauti i mėjimas ir minia žmonių 
lakūno laisnį. Visą liuosą į laukė iki vidurnakčio teismo 
laiką jisai praleidžiąs avia- j sprendimo, 
cijos praktikai. Tai esąs pir
mutinis ristikas. kuris užsi
ima skraidymo sportu.

Gansonas yra lietuvis. Jis 
ilgai gyveno South Bostone 
ir gerai yra žinomas šios a- 
pylinkės lietuviams. Kaip 
ristikas, jis yra išvažinėjęs 
Ameriką skersai ir išilgai po 
keliatą kartų. Califomijoje 
jis jau buvo ir pirmiau.
Kaip rodos, jis tenai ir risti- 
ko karijerą pradėjo. Būda
mas Bostone jisai nuolatos 
kalbėdavo apie Califomija. 
kaip geriausią vietą gyveni
mui.

J iVtoUjlVHOtf rara. Wto "
antrą skridimą į Lietuvą, ta-
da “benarofrontminkams ..............................
pasirodė, kad Martinonis
jau ae “koser” ir jo visų di
plomatiją iškėlė viršun, ko

Svilainiui šautuvas nutraukė 
galvą.

Šiomis dienomis Chicagoj 
didelė nelaimė ištiko Stasį 
Svilainį, 43 metų amžiaus 
lietuvį. Per neatsargumą iš
šovė jo dvivamzdis me
džioklinis šautuvas ir beveik 
visiškai nutraukė jam galvą. 
Velionis buvo kilęs iš Švedų 
vienkiemio, Maletų vals
čiaus.

Prisiunčiu štaršam vyčių
generolui du rubliu, kad nu-Ik __ __ _ __
sipirktų tikros očišėenos euŠSJ&l5™“**
linksmai praleistų Kalėdas. Į kokius dievus garbino senovės indai 
O po Kalėddy sukalbėti ro-|S, KS,

dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo.
Knyga stambi ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25

žaneių ir atvažiuoti Chica
gon į klioštoriaus makade- 
miją. G- YudU.

“Keleivi.” patinka

Prisiunčiu Maikio tėvui 2 
doleriu ant batų, nes ke
liaut jam kas sąvaitę iš Bos-I

Istorija Svviettytų Valrtijų Šiaurinės 
Amerikos nuo atsiradimo ir dar 

prieš atradimą Amerikos iki 1896 me
tų. Aprašo, kaip Kolumbas atrado A- 
meriką, kokie čia tada žmonės gyveno
ir tt. Prie galo knygos telpa Suvieny 
tų Valstijų Konstitucija. Chieago, III. 
1896, pusi. 364. Gražiuose audimo

tono į Baltimorę padai grei-J apdaruose....... ..................... $2.25
tai suplyšta. Aš skaitau vi-Pųll B 
Šokius laikraščius, bet Ke-j sutaisė Šernas. Aprašo, kokiu budu
Uivid” natinka aorianstia I žmonės rašyti išmoko, kokiu budu iš- įeivis patinKa geriausia. dirbo sau raštą kiekviena amonių tau-

A. Andreka«.|ta ir tt Chicago, 1996, pusi. 304.
Apdaryta ....................................... $2.50

r

DR. MARGĖMS
Gydytojas ir Clunirgso

Valandos: to-1: S-S 
SefanriBeniab: 19-11. 

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL. 

Tsl. Boulevard 8483

l»ri* jų vei
kimų komedija. Perstatymui reikia

110 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užimu apie 2 valandas. .. 25c.

! rantys SVY8BMCO|Mr V1COO
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
į moterys ir 5

$1.50

— Pirmų kartų katalikai už
puolė aodalatos 31 d. gruodžio, 101L 

' tų jie užpuolė socialistu* 31 
1913 ut šioj knygutėj ižti- 

telpa teismų rekordai ir pnrody- 
batalikai *

kovoj su meišBrtsis. Su 
01

VISA AMERIKA APVAIK8ČI0JA 
PROHIRICIJOS MIRTĮ...

It vėl mes galėsime pasigerėti skanumais gardžios degtinės, likerių 
ir vynu... vieton nuodijančio rnunšaino™.
Jąs seni draugai VILEI AM Z AKON ir SŪNUS 
nuo 1905 metą plačiai ži nomi lietuviams, užkvie- 
čiam VISUS atsilankyt į musų sandėlį, kur bus 
gaunami visokie rinktiniai amerikoniški ir im
portuoti

Vynai, Likeriai, Degtinės, Alus
ir kitokie alkobeiniiai išdirbiniai urmu ir atski
ria! Rūšys rinktinės, kaina prieinamiausią.

Pristatyta** Nemokamas į Nsuum
ir į hliubus.

Nepaprastai bos gre-tas ir patenkinantis pa
tarnavimas Vestuvėms. Krikštynoms, Baliams ir Susirinkimams. 

VYNV, DF/iTINRS. LIKERIŲ, ALAUS 
Labai puikiai supakuoti Kalėdų Dovanotos.

Užeikit j gerai visiems žinomą nuo 1905 metų firmą ir paremkit ją.

WIUIAH ZAKON & SONS
20 CROSS STREET,

Telef. Larąyette 7309.
lietuviškai.

ENDICOTT ST. 
BOSTON, MASS.

The above ųųno’>*eni('nt shall not
or solicitatiaa <f toder s in any State, Territory or District wherein it 
is unlavrful to advertise or solicit orders for such lirjuors.

MriH. Vieno
dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin- 

[gas veikalėils. Dalyvauja 2 vyrai ir 
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje - 

|knygutėje. Kaina.........*................25c.
«ie Dievą, Trinių, Danei ir 
rą. Parašė Robert G. Ingėm

Iriausias pasaulyje kalbėtojas 
Į lijęs prietarų naikintojas. 72 pua- 
|lapių ......................................... 28c.

katerikea Maeeefcas. —Arba kaip ka
talikų kunigas Haas Sehnrith pa-

I piovė merginą Onų Amnaller. Su 
Į paveikslais. 16 pusk ................... lOe.
(“SalaBrija’’. arba kaip kovo 

šv. Jonui gaiva.
lakte, parašyto
Įninko. Vertėtų kiekvienam per- 
•lcaityti.

Ar Buvo Vianatiaas Tvanas?—Kaip 
Nojus galėjo surinkti į kelias die

nas visų veislių gyvūnas, kurie gyve
na išsimėtę po visų žemės kamuolį?
Kaip jis galėjo tuos gyvūnas prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir lotų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos 
atsakyti jokia kunigas, yra 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ka

ntas griūva. Mokslas ir 
pradžios iki galo. Kai

na ..................................................... 25c.

Stabamidižka Lietava ii Artiama Pra.
ritite. Knygutės įtalpa susideda lė 

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

Paparčio žiedas ir keturios kitos apy. 
sakos: (1> Neužsitikintis Vyras:

(2) Žydinti Giria; (S) Klaida; (4) Ko. 
rėkta. Jose nurodoma kaip žmonės

tiki į visokius prietaras, 
ir tt........................................15c.

PrisiliėNmss, parašė J. Proas- 
Svarbi nauja knyga apie lie- 

praeitį. Gražiais, storaisrinrių
apdarais. Kaina

Istoriška
$2.25
Kri-apysaka iš

ataus laikų. Parašė Leve Wallace.

ra, peržiūrėta ir 
Kaina

Amžinos PaiaM. — šioj 
pa 44 geriausių Java

tinka deklamacijoms ir 
kaip namie, tap ir 
Puri. 32 ................ • o o»o o a a'a ano o o o a o • •

253 Broadiray

m£*.
KELBIVIS

South Boston, Mass.
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KAS GIRIOTI LIETUVOJE
Atgijo Miškų Pramonė.

DIDELE BYLA RASEINIUOSE.
Nužudė dėl netikusio 

testamento.

Šiomis dienomis iš Rasei
nių grįžo Kauno ap. teismo 
išvažiuojamoji sesija, kuri 
be kitų sprendė tris dideles 
žiaurių žmogžudžių bylas.

Vienoj byloj sūnūs nužu
dė tėvą, o dvejose bylose tė
vai nužudė vaikus.

Pleteriškių km., Šimkai
čių v., Raseinių ap., ūkinin
kas Steponas Gelumbauskis 
susituokė su savo tarnaite. 
Stepo tėvas dėl sunaus ve
dybų buvo nepatenkintas ir 
buvo pasiiyžęs medžiagiš
kai jį nuskriausti. Savo ūkį 
tėvas padalino (testamen
tu) giminėms, o sunui Ste
pui užrašė mažą dalį pini
gais. Del to tarp sunaus ir 
tėvo nebuvo santaikos ir vie
nas kitam kerštavo.

Šį pavasarį vieną rytą tė
vas rastas negyvas. Velio
nies žmona siunčia berną į 
kaimynus pranešti apie se
nio staigią mirti. Sako, tik 
niekam nesakyk, kad senis 
nužudytas, o policijai reikės 
duoti kelias dešimtis litų, 
kad leistų senį palaidoti. 
Motina palaikė sunaus pu
sę. Be to, seniai nesutarė ir 
dėl pypkės. Senis nuolat bu
vo įsikandęs pypkę ir trau
kė stiprų tabaką, o senė bū
dama silpnų plaučių, iš tolo 
bijojo tabako durnų.

Sūnūs Steponas tą i-ytą 
buvo išvežęs i Viduklės ge
ležinkelio stoti bekonų par
duoti.

Buvo tuojau konstatuota, 
kad senukas nužudytas—ra
sta ir smūgiai galvoje, tai 
tapo areštuota velionies 
žmona ir bernas St. Kviet- 
kus.

Vėliau tardymas priėjo 
išvadą, kad Steponas buvo 
pasamdęs berną Kvietkų jo 
tėvą užmušti; buvo žinių, 
kad Steponas anksčiau ki
tam savo bernui siūlė dova
nų geriausią kumelę ir kito
kių dovanų už senio nužu
dymą. Taigi buvo areštuotas 
ir Stepas ir visi trys uždary
ti Raseinių kalėjimam

Visi trys buvo patraukti 
kaltinamaisiais ir visi trys 
kaltais neprisipažino. Pro
kuratūra teismo posėdy pa
laikė versiją kad senį užmu
šė bernas Stepono ir moti
nos pasamdytas ir įprašy
tas, dėlto visus tris ir kalti
no.

Kaltinamoji senutė posė
džio metu nualpo kalt suole 
ir teismas turėjo net posėdi 
nutraukti.

Teismas, matyt, prokaru- 
turos versiją atmetė, o pa
darė išvadą, kad Stepas su
grįžęs tėvą užmušė, o užmu
šęs sėdo ir nuvažiavo su be
konais.

Teismas Steponą pasmer
kė 15 metų sunk. darbų ka
lėjimo, o velionies žmoną su 
bernu Kvietkum išteisino.

SESUO NUŽUDĖ SESERĮ.
Vigdirių kaime, netoli 

Tauragės, ūkininkė Olend-j 
rienė žiauriai nužudė savo 
seserį A. Girskaitę. Praneš- 
a apie žmogžudystę polici- 
ai. Atvykusi policija, pada- 
ė kratą ir po mėšlais rado 

Olendrienės paslėptus rubus, 
kul iuose buvo kraujo žymės. 
Tuoj buvo suimta Olendrie
nė, kuri prisipažino nužu- 
Ižiusi savo seserį.

Olendrienė jau seniau py
kosi su savo seserimi ir jos 
nekentė. Nužudytoji sesuo 

buvusi nesveika ir negalėju- 
•i dirbti. Tą dieną Olendrie
nės vyras su sunum buvo iš
važiavęs į malūną,o kiti vai-! 
kai ir bernas buvę miške. O- 
’endrienė susiginčijo su se
serimi dėl litro pieno ir iš

čia parodyta, kaip darbininkai piauna raudonu ėdi Californi- 
jos miškuose. Per trejis paskutinius metus šita n;i-ko pramonė 
buvo visai apmirus, bet dabar pradeda atgyti.

KIPRAS PETRAUSKAS 
IŠVAŽIAVO ITALIJON.

. v. Kipras Petrauskas iš Lie-
nykcio-savo seserj Adelę ke- tuvos išvažiavo. Važmoj? 
bais smūgiais į galvą ziau- tiesiog j Milaną—Italijon. Į 
nai nužudė. Olendrienė su- Milaną suvažiuoja buv. Ma- imta ir patalpinta kalėjime. rijos įatro artįtai: Ade 

Slabodskaja (dabar gyve-
BYLA DEL GRYBAVIMO

Šiomis dienomis Merkinės 
apylinkės teisme buvo spren
džiama Bugonių kaimo, 
Merkinės vai. gyventojo Ku- 
darausko iškelta apie 20 kai
mynų kriminalinė byla už 
grybavimą.

Kudarauskas reikalavo iš 
kiekvieno po 50 lt. ieškinį. 
Kaltintojas savo ieškinį mo
tyvuoja tuo: buk tai praėju- 
-iais ir šiais metais jo miške 
labai augę grybai, kuriuos, 
kiek jam tekdavę surinkit, 
gabendavęs į Merkinę, kur 
yra grybų fabrikas ir gauda
vęs nemaža pinigų. Jo kai
mynai, kadangi jų .rėžiuose 
mažai augę grybų, irgi rin
ko iš jo i£žio, dėlto jam pa
darę nuostolių apie 1‘000 lt.

“Nusikaltėlių” tarpe 3 vai
kai po 11—12 metų, — jie 
išskiriami tėvų priežiūrai, 
kiti nubaudžiami po 10 lt. 
sumokėti už grybus Kuda- 
rauskui pasižadant, kad 
daugiau nebegrybaus jo mi
ške.

IR LIETUVOJE YRA 
“SKEBŲ”.

Lapkričio 7 d. Rokišky 
sustreikavo keliolika mūri
ninkų, kurie dirbo prie sta
tymo miesto pradžios mo
kyklos. Rangovas parsitrau
kė “skebų” iš Panevėžio. 
Dabar jie nuo darbo buvo 
paleisti, nes užklupo šaltis. 
Rangovas žada pavasarį vėl 
panevėžiečius pasikviesti.

KUR IR KOKI STATYS
DARIUI IR GIRĖNUI 

PAMINKLĄ.
Transatlantiniams lakū

nams Dariui ir Girėnui pa
minklą projektuojama sta
tyti N. Aleksote, Viesulą voj, 
netoli aerodromo. Pamink
lą norima tokį pastatyti; po 
paminklu padaryti rūsį ir ta 
me rūsy palaidoti lakūnų lie
kanas. Virš rūsio įtaisyti 
muziejų, kur butų sudėti vi
si daiktai liečią žuvusius la
kūnus, jų tarpe ir “Lituani
kos” lėktuvas; viršum mu
ziejaus bent 20 metrų aukš
tumo bokštas, šis paminklo 
projektas numatoma neužil
go atiduoti visuomenės dis
kusijai. - į

NYKSTA KURAPKOS.
Antaleptė, Zarasų apskr. 

Šioj apylinkėj kasmet ma
žėja kurapkos, nes per ke
lias praėjusias žiemas jos 
buvo naikinamos be jokio 
pasigailėjimo įvairiais spąs
tais ir žabangomis. Galima 
tikėtis, kad kurapka šioj a- 
pylnkėj bus retas paukštis. 
Reikėtų žmonėms susiprasti 
ir globoti nykstančius pauk
ščius.

KAIMAS PRADEDA 
SKAITYTI LAIK 

RAŠCIUS.
Šiaulėnai. Kaimuose daug 

kur pastebima skaitant dien
raščius, ypatingai “L Ži
nias”. Kaip matyti, kaimas 
mėgsta darnesnę spaudą.

PER HAMBURGĄ
Mus nesnpanti laivai suteikia projĮją pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu. 
I ABI PUSI. NEW YORKAS- 
KAUNAS, TRECIA KLASE <IIO— 
Savaitiniai išplaukimai Patogus gele

žinkeliais susisiekimas iš Hambur
go. Informacijų kreipkitės 

į vietinius

Kunigai Terorizuoja 
Vaiku*.

kad

VILNIJON ATEINA BADAS.

nanti Londone), Popovą; 
(Bielgradej, Melnik (Itali
joj), Režisorius Melnikovas 
dirigentas Em. Kuperis. Vi
si susirenka Milane ir pra
dės repeticijas Rimskic 
Korsakovo operą “Padavi
mas apie miestą Kitežą” 
(skazanija o grade Kiteže). 
Tai yra tipinga rusiška ope
ra. Svarbiausią (Griškos) 
rolę vaidins p. Petrauskas. 
Bus vaidinama itališkai 
“Skalos” teatre, Milane. 
Numatoma 4 spektakliai.

Grįždamas Petrauskas su
dainuos Olandijoj, Amster
dame simfonijos koncerte ir 
Paryžiuj G. Pulle diriguo
jamam koncerte.

ATSIĖMĖ PARDUOTĄJĮ
arklį.

Beičių kaime, Rokiškio 
valsčiuje, buvo šitoks atsiti
kimas. Po visų Šventų šven
tės ukninkas’ Bardanavičius 
nupirko iš Abeliškių arklį. 
Už kelių dienų pardavėjas 
pas pirkėją reikalavo grą
žinti jam arklį, nes jis par
davęs besigindamas nuo 
antstolio. Pirkėjas arklį grą
žinti nesutiko ir pardavėjas 
išėjo. Bet kai Bardanavičius 
išėjo pas kaimyną, tai par
davėjas vėl grįžo ir iš moters 
vėl reikalavo atiduoti arklį. 
Tai nesutikus, pardavėjas 
arklį pasiėmė iš tvarto. Kai
me buvo pakeltas lermas ir 
keletas raitų vijosi šaukda
mi: “Turėkite vagį!” Par 
davėjui pasisekė pasprukti, 
bet užtat patrauktas tieson.

BYLA DEL DARIAUS IR
GIRĖNO ATVEŽTO 

LAIŠKO.
Baisogala. Kubiliunų kai 

mo pilietei Mortai Pletko- 
vienei pašto viršininkas pats 
dviračiu atvežė Dariaus ir 
Girėno atvežtą laišką. At
plėšus rasta 1 doleris. Pini
gus pašto virš. atidavė, o vo
ką pasiėmė.

Netrukus p. Pletkovienė 
gavo iš Amerikos laišką, ku
riame prašo prisiųsti voką, 
už kurį sumokėsią 1,000 do
lerių. Pletkovienė prašo vir
šininką voką atiduoti, o šis 
neduoda,—tai dabar pas 
teisėją užvestą byla.

e t u v o

HAMBURG-AMEMeM IMI
89 BOYLSTON ST., BOSTON

BEDARBIAI REIKALAU
JA DARBO.

Kaip žinoma. Kauno bur- 
nistras vieną sąvaitę— iki 
gruodžio 1 d. nutraukė vie
nuosius darbus. Bedarbiai 
ikę visiškai be darbo nerim
ta. Štai, ties Rotuše su
trinko apie 500 bedarbių 
ninia. Susirinkę kieman, jie 
šrinko 5 žmonių delegaciją 
r pasiuntė ją pas burmistrą. 
3edarbių delegacija burmi- 
trui pareiškė, kad jie neturi 
tą valgyti, alkanos jų šei
mos—vaikai. Sako, vasarą 
maža uždirbom, o dabar, 
•udeniui atėjus—badas kla
bena į duris. Į burmistro pa
siaiškinimus, kad darbai 
įutraukti kandidatus sure
gistruoti, bedarbiai atsako, 
'tad jie visi kandidatai, kad 
'a pertrauka buvus visai ne- 
eikalinga ir tt.

Nors burmistrą; jiems vi
saip įkalbinėjo ir tuojau ža
dėjo darbo, tačiau susirin
kusi bedarbių minia skirstės 
labai nenoriai. Skastyda- 
tnies sako, mes eisim pas 
burmistrą kasdien, kol dar
bo gausime.

Nėra kas rūpinasi okupuo
tos Lietuvos kaimiečiais.

tūkstančiais mirė šiltinė
mis, rfezinterija ir t.t

“Gazeta Warszawska" 1- Nors. V®"iaus ?Pauda įau 
mame savo puslapyje įdėjo sen,al sauĮ; e sa'į!ia- n!ek“ 
aliarmuojantį savo kores< ae?nma ;akcijos kra»- 
pondento Vilniuje praneši- j Pa<teti. ^kada!' a^ma.

gas ir klausinėja vaikų pote- Į k F Vilniuje pas^‘tik durys atidarytos, bet ir
riu, Ivg kad tie burtai tu*ėtų V tvartai iki galo atkelti. Jaubo nAeo tvonAvo cu „nlrcln ' kUtUllU laiku OaSlTeiSkOS la- 11 r , /- •ką nors bendra su mokslu. , . *•. • t didis laikas pagalvoti apie

Yra tokiu necivilizuotų ku- . 'reiškinys Vilniaus PaSalPos organizavimą, nes RS'S'SZ: Šie Tit.^0 ^5“a “ pradės iš bado

mokykloj. Vienas mokinys, |^a}. ? , TARNAUDAMAS KON-
9 metu amžiaus K. Valei- Pasirodo, kad \ iĮmaus kra- ągft.ATF <NIPINf*.in 

sto miesteliuose bulvių kai
nos yra dar aukštesnės. Ne

Norėjo pakarti
nemokėjo poterių.

Lietuvos mokyklose vieš- 
Datauja d a viduramžių tvar
ka. Mokyklon ateina kuni

9 metų amžiaus K. Valei 
šiukas, paklaustas katekiz
mų, pepataikė žiauriam, ku
nigui atsakyt. Tada kunigas 
nuiuosė nuo kelnių diržą, 
radęs sienoj įkaltą vinį, lie
pė kitiems mokiniams tą 
vaiką ištempti iš suolo ir at
vesti jį pakarti. Vaikas kly
kdamas puolė po suolu, o ki
ti kunigo parasrinti tempė jį 
iš pasuolės. Kai mokinys 
pradėjo klykti, kunigas ne
beleido jau mokiniams 
tempti, sakydamas: kitą 
kartą jau šis mokinys tiky
bą mokės.

ŠIEMET PANEVĖŽY BU
SIĄ APIE 1,000 BE

DARBIŲ.
Kai kurie miesto tarybos 

žmonės spėja, kad šią žiemą 
Panevėžy busią daugiau be
darbių, negu pernai. Spėja
ma, kad reikėsią surasti 
1,000-eiui darbo. Miesto 
burmistras turėjęs kitų do
menų, bet prasidėjus šal
čiams ir jis susirūpinęs. Prie 
naujos gatvės pravedimo 
praeitą žiemą pradėtų dar
bų galėsią gauti darbo apie 
3-400 žmonių. Tačiau su li
kusiais 6—700 žmonių mie
sto savivaldybė netikinti ko 
daryti, jei jie nesutiksią iš
važiuoti į kitų apskričių mi
škas prie žiemos darbų.

UŽSIMUŠĖ ŽUVAUTO-
JAS.

Nemune mušdamas žuvis, 
bombai sprogus, pats save 
linkiai sužalojo Panemuny- 
kų km., Nemaniūnų valsč. 
ūkininkas S. Sprogdama 
bomba ne tik žuvautoją su
žalojo, bet ir laivelį į ske
veldras suplėšė. Nukentėjęs 
nugabentas į ligoninę mirė.

ŽĄSYS NELAIKU DEDA 
KIAUŠINIUS.

Tujainiai, Skaudvilės val
sčiaus ūkininko St. Vatekio 
dvi žąsys padėjo 24 kiauši
nius. Žmonės stebisi kodėl 
žąsys nelaiku deda kiauši
nius. O minėta; iidninkas 
rūpinasi ar bedė; jos pava
sari kiaušinius.

I

SULATE ŠNIPINĖJO.
Lietuvos pilietis. Jonas 

gana to, ten parduodamos Chmieliauskas, kilęs iš Pa
ne vietinės, bet atvežtinės nevėžio, tarnavo Lenkų kon- 
bulvės. Tas reiškinys kelia subrte Rygoj ir be savo tie- 
itin liūdnų refleksijų, ka- sioginės tarnybos dar ir šni- 
dangi bulvių stoka prana- pmėdavęs Lenkams, 
sauja nepaprastai sunkią Pernai Chmieliauskas bu- 
žiemą, kuri su savimi atves, voatvažiavęs į Šiaulius pa- 
i šiaudinę kaimiečių pa-, šnipinėti, bet ten buvo areš- 
vimi atves i šiaudinę ‘ kai-į tuotas ir patrauktas teisman 
stogę baisų s v e čią Į kaltinamuoju. Kariuomenės 
—badą. Bulvių ir kitų pro

KOKS TIKRAS ŠIAULIŲ 
MIESTO HERBAS.

Dabar vartojamas herbas 
turi skydo pavidalą su akies, 
meškos ir jaučio emblemo
mis. Bet “Aušros” muziejus 
nesenai rado autentiškų įro
dymų, kad tikrasis Šiaulių 
miesto herbas esąs šiek tiek 
kitoks — apskritimas (ne 
skydas) su tom pačiom em
blemom, o apskritimo apa
tinėj daly rėmeliai, kuriuose 
įrašyta žodžiai: “Memoria 
Stanisįai Augusti 1791.”

PASŲ AFEROS BYLA 
BUS PAPILDYTA.

Paaiškėjo, kad pasų afe 
roj dar ne visa nusikalsta- 
noji medžiaga srainkta, bet 
yra vienas kitas suklastotas 
dokumentas ligšiol aikštėn 
dar neiškeltas. Dabar tie su
klastojimai skubiai tiriami 
ir, kaip papildoma medžia
ga, norima pridėti prie by 
los pradėjus teismui ją na
grinėti.

Galit pamatyt visą 
Lietuvą

Skaitydami Dr. Margerio knygą

Ameritie&o Įspūdžiai Lietuvoje
. M < . . '

Tai didelė, graži ir be galo įdomi knyga apie Lietuvą. Ji 
turi net 429 puslankis ir daug paveikslų. Įrišta į stiprius 
lietuviško audeklo aRdarus. Ją skaitydami, tikrai jausitės 
Lietuvoj esą. viską Blatą, su nuoširdžiais Lietuvos žmonė
mis besikalba ir švdbiu Lietuvos oru bekvėpuoją. Tiesiog, 
šventas Tamstų prRalumas nusipirkti ją—dar daugiau: 
nupirkti ir savo giminėms bei draugams kaipo rečiausią ir 
labiausiai branginta^ dovaną.

Knyga kaštuoja (B 92. Pinigus siųskit money order’iu 
ari* regtstnmtame laiške.

>1 S. HA

dRm
lsteSst.

r

CHICAGO. ILL
-o-

duktų stoka išaiškina rpa ne
paprastai nepavykusiu der
liaus nuvalymu.

Jei Vilniaus kaimietis, ra
šo “Gazetos Warszawskos” 
korespondentas, turėtų ką 
parduoti, tai jis galėtų šiaip 
taip apsirūpinti žiemai, bet, 
deja, viską, ką turėjo par
duoti, jis jau pardavė.

Viską suėdė mokesčiai, ir 
maisto atsargai sudalyti 
neliko.

Tiesiai reikia pažiūrėti į 
akis. Vilniaus krašto laukia 
tokia pat bado katastrofa, 
kuri ji jau du kartu ištiko 
—1928 ir 1929 m.Tada žmo
nės tiesiog puste puto iš ba
do, o gyvuliai buvo šeriami 
iš stogų plėšiamais šiaudais. 
Į mokyklas vaikai atsineš
davo su ‘savimi iš medžių 
žievių ir kitų panašių daly
kų iškeptus paplotėlius. Ta
da pasikartojo blogiausi vo
kiečių okupacijos laikai, ka
da bado iškankinti žmonės

teismas jį nubaudė 4 metus 
sunk. darbų kalėjimo. 
Chmieliauskas buvo pada
vęs kasacijos skundą Vyr. 
tribunolui, bet ir Vyriausis 
tribunolą? jo skundą atmetė.

UŽSNIGO DAUG 
LINŲ.

Kupiškis. Gana daugely 
vietų dėl šlapių orų pasiliko 
išklotų ir nenuimtų linų, ku
riuos dabar užsnigo. Anks
čiau šiuo laiku ūkininkai už 
linus dar sučiupdavo keletą 
centų ir apsimokėdavo mo
kesčius, bet dabar gulint 
jiems po sniegu reikia lauk
ti pavasario.

NYKSTA LENKŲ KALBA.
Musninkai, Ukmergės ap. 

Seniau kai kuriuose kaimuo
se čia madoje buvo lenkų 
kalba. Bet pastaruoju laiku 
ji jau eina iš mados. Anks
čiau kalbėjusieji lenkiškai 
jau susiprato ir pradeda 
vartoti lietuvių kalbą.

7 DIENOMIS Į LIETUVĄ
POPULIARIAIS, GREITAIS LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
Specialiai trankiniai stovinti salimais garlaivio Bremer- 

havene užtikrina labai patogi* kelionę į LIETUVĄ.
Greičiausia* Kelias į Tėvynę.

Informacija klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
252 BOYLSTON ST. BOSTON

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant
garbintojų iki pat kriltišioaių gadynes.

Senovės Lietuviu Žinyėia

Y patintai dabartinė* kriUBeoybre gadynėje 
perskaityt, nm tik tada galės aiikini ngrt

Knyga dMeffn
—1.00; audimo 
arba “Money

2S3 BROADWAY

kiekvienas turėtą 
Dievo barini*.

n formate, tari 271 poslapį. Kaina popieros apdarais 
**n

SO. BOSTON, MASS.
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kartais gali baigtis išdyku
siu vaikų šposai! Ugnage- 
sius dabar policija traukia 
teisman už tų žmonių užmu
šima.

PRASIDĖJO BATSIUVIŲ 
KONVENCIJA.

Ugnagesių mašina sudaužė 
automobilį ir užmušė 3 

žmones.

Nori sterilizuoti silpna 
pročius.

! Nepavyko apvogti sveterų
Prieš prolb dcijos panai-' Dirbtuvę,

kinimą buvo skelbiama,1 Eidamas pro salį Jamaica 
kad ją atšauk' .kvorta deg- Plain policmanas pereito 
tinęs ‘busianti sk50. Bet nedėldienio naktį pastebėjo 
dabar pasir visai kas sveterių dirbtuvėj tris vyrus
kita. Gera degtinė labai kraunant svetelius Į troką. *________________ ____
brangi. Laikiniiai daro pa- Jis tuoj suprato, kad tai va-’yra dešimtuką nuo dolerio.'

Degtine brangu Federal National Bankas Žada išnaikinti “spykyzes”. 
jau moka. į Massachusetts valstijos

Federal National Bankas vyriausybė nusistačiusi iš- 
pereitą sąvaitę jau pradėjo, naikinti visas “spykyzes” 
mokėti buvusiems savo de- arba slaptas karčemas, ku- 
pozitoriams trečią dividen-Irios pardavinėja svaigalus 
dą. Moka 10 nuošimčių, tai be leidimų.

Ha- lyginimą tai dabartinių gys, todėl išsitraukė revol- j *Tauntono atstovas
Išdvkec vaikas Somervil- roW E- C°le Įnešė legislatu- kainų ir tų, .<u:„ „ IčjatMart^inUbiliy. kuriuo reikalauja-^ 7S toli. Itatm dohrto.

Šią sąvaitę Bostone, Brad- mo baksą ir patraukė signa- ma sterilizuoti visus silpna-iPar^er rye t.....  i
fordo viešbuty, yra susirin- la. Tuoj ugnagesių stoties piočius ii- nuomariu mirštanL’iici horcmviii L’nnvnnm io i • i • • x i *

Iš keturiu unijų tveriasi nau 
ja organizacija.

..................* ‘ “ tuu’.r
centai kvorta

kusi batsiuvių konvencija, leidosi i ta vTeta^gaisrininku ~ "TT j centų už viena
kurios svarbiausia tikslas v- komanda su didelėmis savoiC1US’ k-‘ le ne>iUet^ tureu; žvaigždžių k

uos buvo verį ji ai eštav o visus tris.Jie Nori, kad teismas nutildytų
‘‘Old turėjo susikrovę svetžfrų jau

o dabar 50 _ ---------------
šuvj”. Trijų , Sudegė Maldeno bažnyčia, 

tuo- ' Maldene pereitąakas

karvę.

Tūla Mary Lafredo krei-' 
pėsi į Middlesex superior ‘ 

sąvaitę'te*sm4 reikalauda injunetio-'
ra suvienyti visas batsiuvių mašinomis. Bildėdami dide-ivalkų- Tebe toklom" opeia- niet buvo $1._ > kvort*\ o.upus sunaikino kongiega- 1P’ kuris turi karve ne-

už ‘ei joms darvti pavedama i-{dabar uz 35 c. "noperstko” į cionalistų bažnyčią prie Kims turi Karvę ne-
„ ’^aieu virrininkam< kuriu i nepripila. Kvorta genausio i Pleasant streeto. Nuostoliai toh n?.mV “

<n-(-aigų uuimnkam.; Runų r0^o‘1905 me.a;s buv0 85cJapskaitomi į $70>000 negražiai Niaujanti (Matyt,
$3.25 už __________ nelavintas balsas!) Teis-

unijas vienon galingon or- jįu greitumu ugnagesiai
ganizacijon. Dabartiniu lai- važiavo automobilį ir su--taigų viršininkams, 
ku yra keturios atskiros bat- daužė jį į šipulius. Automo-‘ priežiuron tokie silpdapro- 
siuvių unijos. įbilium važiavo su dviem čiai ar epileptikai bus ati

Konvenejai yra patiektas moterim profesorius Weil- duoti. Nutaru
naujos organizacijos planas man iš New Hampshire uni- ninkui ligoni

TeL Porter 3789

Dr. John Repshis
' (REPŽYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 0-8 

Ncdėliomm ir šventadieninio 
nno 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
karnų. Inman st. arti Central akv. 

CAMBRIDGE. MASS.

ir skaitoma jos konstitucijos (versiteto. Visi tris jie buvo gonis ar jo artimieji turės 
projektas. Svarbiausi kons-( užmušti ant vietos. O gaisro teisės kreiptis i teismą ir gin- 
titucijos punktai yra šie: visai nebuvo. Tai ve, kuo tis nuo operacijos.
(1) iniciatyva, (2) referen-'
durnas ir (3) centro virši
ninkų atšaukimas. Tai reiš
kia, kad organizaciją val
dys patys -nariai, o ne poli
tikieriai viršininkai, kaip tai 
yra senose unijose.

Pildomon valdybon butų 
renkama 21 narys ir ji skir
stoma į tris rajonus (terito
rijas), būtent:

1. Naujoji Anglija, New 
Jersey, Pennsylvania ir De- 
leware. Šitą plotą tvarkytų 5 
riami 9 valdybos nariai.

2. New Yorko ir Marylan- 
do valstijos. Šitam rajonui 
duodami 4 valdybos nariai.

3. Ohio, Indiana. Illinois,
Michigan, Wisconsin ir Mis- 
souri. Šitą plotą tvarkytų 5 
valdybos nariai.

Trys likusieji nariai atsto
vautų medinių, kurkų dirbė
jus, guminės avalinės ga
mintojus ir kurpalių daly
tojus.

Dabartinės keturios uni
jos vadinasi: (1) National 
Association, (2) Shoe Wor- 
kers’ Protective Union. (3)
Salem Shoe Workers’ Union 
ir (4) Shoe and Leather 
Woikers’ Industrial Union 
of New York.

Naujai organizacijai var
das da neparinktas..

o dabar $3.00 ir
tokiam viSi- PaintS- * 
terilizuoti. Ii-į Pardavėjai Miko:

gali degtinė but 
taip daug reikia 
grafto!”

•Kaip
kadį

i. G. PETRAUSKAS ^tažiau iniunctiono ne-

pigi, —;j
išmokėti i

Taisau senus ir parduodu naujus | 
Laikrodėlius ir Budintojus.

Reikale traliu ateit i namus. (S) 
453a BROADUAY I

SOUTH BOSTON. MASS. 
Telefonas. So. Boston 2<)29-W

Turkas, kuris nužudė lietu
vaitę pasmerktas miriop.
Nerfolko apygardos teis

me. Dedhame, pereitą są
vaitę teismas paskelbė 
sprendimą turko Ahmedo 
Osmano byloj dėl nužudy
mo Norwoode 9 metų am
žiaus Anelės Keraitės. Teis
mo salėn susirinko apie 100 
žmonių. Teisėjas paklausė 
turko, ar jis turi ką nors pa
sakyti, kodėl jis neturėtų 
būt nuteistas miriop. Turkas 
atsistojo kalbėti. Jis kalbė 
jo apie 40 minučių. Jo angli
škas žargonas buvo labai 
blogas, vietomis net sunku 
buvo suprasti, ką jis kalbė 
jo. Prie kaltės jis prisipaži
no ir išpasakojo visą trage
diją.

Pabaigus jam kalbėti, 
teisėjas atrištojo, atsistojo ir 
publika, ir teisėjas pranešė 
žemu, vienodu tonu, kad jis 
pasmerkia Osmaną mirti e- 
lektros kėdėj 21 sausio.

Siūlomi stalui daiktai
Ripe Alyvos Part- ken- 13c 
Pitted Dates -Marvin 7Uu.p. 15c 
Maišyti Riešutai svaras 25c 
Walnuts svaras 29
Almonds minkš- Inkš. svaras 25‘‘ 
Pecans_ ... svaras 25c
Pop Corn Liu,e Rustcr ken. 
Dromedary Peel 1 unc Pk- IO' 
Citrinų Peel svaras 20
Figos Layer 1 svar- Pak- IO 
Figos Pulled 16 unc. pak. 
Sūdyti Peanuts pak IO 
Stuffed Dates svaras 25

KENDĖS
ŠOKOLADAI 

RANKOM PAMERKTI, SORTUOTI
“Guarantee” sv bak 35c
Puikiais Modemiškais Apvyniojimais 
“Modern” 2 sv bak 89c
“Modem” 1 sv bak 491 

Specialiai Dovanom Parinktos

Kalėdoms
5 svarų baksas 2 sv bak. 59
Puikus Parink. Pagraž. Dčžese 
Gift Tins 2 sv bleš. SJ.tMt 
Gift Tins 1 sv bk's- 59;

GĖRIMAI
Y U K O N

GINGER ALE
Vienam pake

12 12 unc. bonkų 75c
Grape Juice 2 A&p p1 25c

Taukai—Lard 
Del Monte R&zinkos 
None Such Mince Mėsa 
Spanguolių Sunka OCEAN SPRAY 
Swansdown Miltai 
Dromedary Dates 
Crisco—Riebalai 
Rumford Baking Povvder 
Rajah Currarits

KALĖDŲ PANCEKAITEM AR STALUI

hUZ.
pak. 11

dov. blck. 27c

Lucky Strike, ('hesterfield 
Game! ar Old Gold 

Kalėdiniai' Apvyniojimais »1.09
Suriš. 10 pakelių

M.itieruoti skoniaiAnn Page Jellies 
Preservai AXX PAGE 
Salad Dresingai RAJA 1 
Rajah Spices s?:
Friend’s Mince Mėsa 
Whipple’s Mince Mėsa 2
Queen Anne Mince Mėsa 
Slyvų Pudingas ordsse ir blackwell

2 jarai 25c 
ar aviečių jar. 20c kitokių jar. 19c 

16 unc. jar. 15c 8 unc. jar. 8c
pakelis 10c

kenas

uoti

svarų jaras 

pak.

kenas

25 c 
29c 
10c 
33<

C 1 D E R’ I S 
DOUGHNUTSAI

*i-s,
tralono 21c 

l’a asti arba su cukrum

galonas 37c
tuzinas 15c

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.

Petras Ketvirtis
Parduodu laikrodžius, žiedus ir kitus 
auksinius daiktus. Mainau, perdarau 

iš senų laikrodžių j naujus. 
TURIU GERIAUSIOS RV&IES 

OIL BURNERIUS. PATYS 
(TAISOME.

PARDUODU RADIOS penkiųge
riausių kompanijų. Duodu ant išmo
kėjimo ir pristatau už 50 mylių nuo 
Bostono.

326 BROADWAY
Tel. 4618-W SO. BOSTON. MASS.

Dr. Jos. Lutkevicia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos:
Nuo 1 iki 3 po pietų 
Nuo 6 iki 8 vakare

214 Chestnut Street 
Cbelsea, Mass.

Telefonas: Cbelsea IIP.*

DR. G. L. KILLORY
60 Scolluv Sųuare. Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo. Inkstų ir.
Nervų Ligų.

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

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias pmras. 

Daro višnu legalius
317 E STREET,
(Kampas Bnwdvay)

SOUTH BOSTON. MASS. 
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

I

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
_ Vaistų ir 

Gyduolių. Nuo Patrnldtnc, Kosuho, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių žolių, Lapelių, 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu- 
siunčiam ir per paštų. Atminkita 
musų adresų.

D. CABTT, (Reg. Aptieksrta) 
199 DORCHESTER STREET

Kampas Broadrrsy 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Bustos 9829, 9179 ir 9299

: A. J. N AMAKSY
} Real Estate & Insurance
{366 W. BROADtVAV. Room 1 

SOUTH BOSTON, MASS.
{ Office Telephone Res. Telephone 
• So. Boston .3357 Jamaica 2S31-M 
{ Residence: 251 Chestnut Avenue 

Jamaica Plain, Manu.

TeL So. Bastos 3660.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12
Nuo 2 iki 9 vak
NEDELIOM1S: 
iki 1 v. po pietų

tik
dienų.Seradomis iki 12 

Ofisas “Keleivio” name. 
ii BROADMAY. tarp C ir D st. 

SO. BOSTON, MASS.

TeL Uairsrsity 94SS

„Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTISTB 
.VALANDOS: 9-6 ir 1-9.

678 Massacbusetts Ave^
(PRIE QENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE. MASS.

LIETUVY8

OPTOMETRISTAS

Išcgzaminuoju akis, 
akinius, kreivas akis 
ir amMyopiškose (aklose) 
se sugrąžinu šviesų 
laiku.

J. L. PA9AKARNIS, O. D.
667 Breadoay, So.

DR. J. LANDŽRJS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydė aštrias ir kroniškas ligas vyrų, motam vaikų. Vartoja X-Rsy 
aparatų ištyrimui vidurių ir fMBų ligų. Ekzaminuoja kraujų, 
mų, ir špiradalus save laimialierijeį. patarimų laiškais
gyvaaaaaeam. 1* matų praMhaR *«***'»».- .
Ofise valaades: 2—4 p. p.; 7—6:96 vak. Tel. S. B. 2712.

534 EA8T BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

Valdžios agentas pabėgo 
su $6,500.

Šiomis dienomis išėjo 
aikštėn, kad* konstebelis W. 
A. Collupy, kuris buvo pa
samdytas prie valstijos mo
kesčių rinkimo, pabėgo iš 
Bostono nusinešdamas su 
savim $6,500 valdžios pini
gų. Dabar jis esąs Pacifiko 
pakrašty.

Pavogė žmogui kelines su 
pinigais.

Cambridge’aus gyvento
jas George Guthro pranešė 
policijai, kad jam miegant, 
nežinomas piktadarys atsi
nešė ilgą pagalį ir įkišęs jį 
per langą užkabino ir iš
traukė laukan jo kelines, 
kuriose buvo auksinis laik
rodėlis ir $150 pinigų.

N. B. C. Royal Sortuoti pak. 20c 
N. B. C. English Style Šert. pk. 31c 
N. B. C. Kalėdų Zabovos pak. 3c

Gyvuiukai, dėželės, klaunai etc.

LUX Toilet muilas 5 šmot. 20 
Kalėdiniais Apvyniojimais

A&P Squash 
A&P Pumpkin 
Maraschino Vyšnios 
R & R Slyvų Pudingas 
Bell’s Seasoning 
Rudas Cukrus t-rov. Priruošt.

2 No. 2'zz kenai 25c 
No. VA keno 13c 

5 uncijų jaras 14c 
Svaro bleš. 27c 

pakeėius 9c 
2 sv. bleš. 19c

RESTORANAS
304 BROADWAY KAMPAS D STREET

1------ SVIEŽŲS VAISIAI IR DARŽOVES ----------------
ORINDŽIAI NAVELS ar FLORIDOS Tuzinas didelių £9c 2 tuz' vid’ 43c . 2 102 maž 33c
GRAPEFRUIT’AI 3 did 19c 3Tid did 15c 3 maži 13c
CRANBERR1ES—Spanguolės 2 svarai 21c
Celery APVYNIOTI • 2 bunfiai 25c Obuoliai 'lacINTOSH 4 Svarai 17c
Squash hubbard 5 svarai 10c Lettuce ICE,5ERG vid-did- 2 *“*• 19c

A&P FOOD STORES OF NEW ENCLAND
The Grc.it ATLANTIC & P/ L ' - Tca C<

VISOKIE VALGIAI GERIAUSIOS RŪŠIES. ŠVIEŽUS IR 
GARDŽIAI PAGAMINTI.

Pasirinkimas didelis. Kainos prieinam iausies.

. Geriausi Senoviniąi Gėrimai:
DEGTAiE, DŽINE, KONJAKAS,

VYNAI, KORDELI AI, LIKERIAI.

Gardus Craft’s Elhis (seniau vadinosi Sterling) 
ir loti Ahjs Geriausių lidhrbyscių.

Smagiausia vieta gardžiai pavalgyt — išsigert 
Lietuviai veiteriai mandagiai patarnauja.

BLINSTRUB’S DUTCH GRILL

300-304 Broadwau D STREE1
SOUTH BOSTON, MASS.




