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FRANCUZUOJ SUSEKTA 
ŠNIPŲ ORGANIZACIJA

JA,rikSAVS^itzME' Darbininkai Neturėsi

Rusai Siūlo Anglių Rooseveltas Išteisi- 
Už Amerikos Prekes no 1,500 Karo Priešų.

Iš Washingtono praneša
ma, kad Amerikon neužilgo 
atvyksianti Sovietų valdžios 

’ prekybos komisija ir atsi-'

Visiems pacifistams sugrą
žino pilietybę.

Prezidentas Rooseveltas 
paskelbė savo

Ji parduodavo francuzų ka
ro paslaptis vokiečiams.

Šiomis dienomis Francu- 
zijoj buvo susekta tarptauti
nė šnipų organizacija, kuri 
šnipinėdavo francuzų karo 
paslaptis ir parduodavo jas 
už brangius pinigus vokie-

Balso NRA Kodek
suose.

Amerikos Darbo Federa
cija reikalavo, kad NRA 
centre butų organizuotų 
darbininkų atstovybė ko
deksams prižiūrėti, nes fa
brikantai tokią atstovybę

t vesianti su savim anglių ir PasKeiue Kalėdoms 
Į-edžio pavyzdžių. Rusai prokUmacijų, kulia l.aOO 
įsiūlysią tvos savo produktus pacifttų gruzino
'mainais už Amerikos pre- P,hca?te,ses;. Kar0,.me‘? 
kės. Jeigu Washingtono vy-!J‘«m? buvo atimta pilietybe 
riausybė sutiks rusų anglį ir užtai, kad jie pi lesmosi A- 
medi Įsileisti, tai tie daly

čiams. Tai organizacijai va- į tenai turi. Iš pradžių valdžia 
dovavęs Robert Switz, 28 i buvo darbininkų atstovybei
metų amžiaus amerikietis iš 
East Orange, N. J. 3is buvo 
suimtas pereitų sąvaitę Pa
ryžiuje kariu su 10 kitų šni

palanki, bet dabar pakeitė 
savo gaires. Iš Washingto- 
no pranešama, kad šitas dar
bininkų reikalavimas tapo

pų. Pusė suimtųjų yra mote- jau galutinai atmestas. Vie-
rys.

Kiek pirmiau buvo areš
tuota 18 tokių šnipų.

Amerikiečio Switzo kam
bary žandarai dalydami 
kratą rado 19,000 frankų pi
nigų ir kariniu dokumen
tų. Jo žmona Marjorie taip
gi suimta.

Suimtas taipgi Rumunijoj 
gimęs, bet dabar Kanados 
pilietis žydas Benjamin 
Berkowitz. Pas jį rasta 33,- 
000 frankų pinigų pagelbi- 
ninkams apmokėti, o pas jo 
žmoną andaroke buvo už
siūta 12,000 frankų.

Žinios sako. kad šita šni
pų organizacija susidėjo iš 
italų, jugoslavų, čekoslova- 
kų, skandinavų ir francuzų. 
Ji rinko žinias apie naujau
sius francuzų ginklus, apie 
statomas naujas tvirtoves ir 
viską parduodavo Hitlerio 
šnipams. Tos paslaptys bū
davo išgaunamos daugiau
sia iš francuzų darbininkų, 
kareivių ir karininkų, tarp 
kurių geriausio pasisekimo 
turėdavo šnipų moterys. Pa
vyzdžiui, tūla La Belle So- 
phie prikalbino vieną karei
vi, kad tas pavogtų vėliau
sios konstitucijos kulkosvai
di, ką tas ir padarė. Tas 
kulkosvaidis turėjo būt par
duotas Hitlerio agentams, 
bet ji sučiupo francuzų žan
darai pas tą Zofiją.

toj to, valdžia dabar pla
nuojanti organizuoti valdiš
kas tarybas, kur bus Įleisti 
darbininkų ir vartotojų at
stovai kaipo “observato- 
nai .

Matyt, stambusis kapita
las nesutiko, kad NRA ko
mitetuose kartu su fabri
kantais sėdėtų unijų atsto
vai.

Baisi Traukinio 
Katastrofa.

Netoli Paryžiaus 190 žmo
nių užmušta, 280 sužeista.
Pereitą subatą Francuzi- 

joj, netoli Paryžiaus, Įvyko 
baisi katastrofa ant gelžke- 
lio. Bėgdamas iš Paryžiaus Į 
Strasbourgą dideliu greitu
mu ekspresas įbėgo Į didelį 
rūką ir susikūlė su kitu grei
tuoju traukiniu, kuris dėl di
delio ruko buvo laikinai su
stojęs. Keturi paskutiniai 
vagonai stovėjusiam trauki
ny buvo sudaužyti Į šipulius 
ir išmėtyti Į visas puses. Te
legramos sako, kad 190 
žmonių buvo užmušta ir 280 
sužeista.

Vokietijoj Bus Steri
lizuota 400,000

Žmonių.
Berlyno žiniomis, greitu 

laiku Vokietijoj busią steri
lizuota 400,000 vyrų ir mo
terų, kad negalėtų turėti 
vaikų.

Sterilazicijos įstatymas Į- 
eina galion 1 sausio. Nuo 
tos dienos Vokietijoj busią 
Įsteigta 1,700 “eugenikos 
teismų”, kurie spręs, ku
riuos reikia sterilizuoti, ku
rių—ne.

Visų pirma tokią operaci
ja reikėtų padaryti pačiam 
Hitleriui, o paskui visiems 
fašistams.
SMULKIOS DIRBTUVĖS 

FARMER1AMS.
Senotorius Frazier iš 

North Dakotos padarė su
manymą, kad valdžia prisi
dėtų pinigais Įkurti nedide
les dirbtuves farmerių dis- 
triktuose, kad atliekamu* lai
ku farmeriai turėtų kur pi
nigų užsidirbti. Rooseveltas 
tam sumanymui pritaria

kai busią gabenami Į Naują
ją Angliją.

Šiomis dienomis jau su
grįš iš Maskvos Amerikos 
ambasadorius Bullitt. Tiki
masi, kad tuomet prekybos 
klausimas tarp šių dviejų ša
lių paaiškės geriau.

PriDažindamas Sovietų 
valdžia, Rooseveltas tikėjo
si, kad Rusija bus gera rin
ka Amerikos produktams 
parduoti, o nemainyti vie
nas prekes ant kitų. Ameri
ka pati neturi kur dėti savo 
anglių ir tūkstančiai anglia
kasių neturi darbo. Taigi Į- 
sileidus Rusijos anglį ir me
dį. Amerika netik nieko ne
laimėtų, ,bet dar apsunkintų 
savo pramonę.

Šveicarijos darbinin
kai Boikotuos Hitlerį

Šiomis dienomis Biel’o 
mieste Įvyko Šveicarijos 
Darbo Federacijos suvažia
vimas, kuris vienbalsiai nu
tarė boikotuoti Hitlerio Vo
kietiją ir nieko nepirkti, kas 
Vokietijoj padaryta. Po
draug suvažiavimas aštriai 
pasmerkė fašistinį judėjimą 
Šveicarijoje ir pareiškė, kad 
Šveicarijos darbininkai vi
suomet gins demokratiją, 
nes tik demokratijoj darbi
ninkai gali laisvai organi
zuotis ir ginti savo klasės 
■reikalus.

Turkija Nenori Žydų 
Kolonijos.

Istanbulo (Konstantino
polio) žydų komitetas krei
pėsi Į Turkijos vyriausybę 
prašydamas leidimo Įkurti 
Turkijoj koloniją ištrem
tiems ir pabėgusiems iš Vo
kietijos žydams. Tokių kolo
nistų butų apie 30,000. Lon
dono žydai taipgi prašė Tur
kijos leidimo tokią koloniją 
steigti. Bet Turkija visus žy
dų prašymus atmetė.

VOKIEČIAI NORI DIDINT 
KARIUOMENĘ.

Vokiečiai pareikalavo, 
kad aliantai leistų jiems 
padidinti pastovią armiją i- 
ki 300,000 kareivių, vietoje 
dabartinių 100,000. Fran
cuzai tam griežtai priešingi. 
Jie nurodo, kad vokiečių 
ginkluotos jėgos ir dabar 
jau perdidelės, nes Hitlerio 
šturmininkus irgi reikia 
skaityt kariuomene.

SUSPROGDINO RANGO
VO NAMĄ.

Thompson, Conn.—Nak
ties laiku Į kontraktoriaus 
Vito namus čia nežinia kas 
Įmetė dinamito, kuris sprog
damas išnešė visus langus ir 
išrovė didelę skylę grindyse.

merikos dalyvavimui žmo
nių skerdy nė j. Tarp jų bu
vo daug socialistų, profeso
rių, rašytojų ir šiaip intelek
tualų. Vienas iš tų buvo na- 
bašninkas E. V. Debsas, bu- 
vusis Amerikos Socialistų 
Partijos vadas, kurio jau nė
ra tarp gyvųjų. Visi tie karo 
priešininkai dabar buvo jau 
liuosi, tik neturėjo piliečių 
teisių. Dabar jie vėl bus pil
ni piliečiai.

Philadelphijoje Su
streikavo 27,000.

Vežikų.
Philadelphijos mieste pe

reitą sąvaitę tapo suparali- 
žiuota visa transportacija, 
nes 27,000 vežikų apskelbė 
generalini streiką. Sustojo 
visi trokai, taksikabai ir ki
tokie vežimai. Kalėdų dova
nos liko neišvežiotos. Pieno 
taipgi nebuvo. Streikieriai 
pradėjo pikietuoti gatvėka- 
rių daržines, norėdami ir 
gatvekariu darbininkus iš
vesti streikam Šis streikas 
buvo protestas prieš trans- 
portacijos kompaniją, kam 
ji ignoruoja Darbo Tribuno
lo patvarkymus.

UtNENAI PAMOVĖ SAVO 
ARKIVYSKUPĄ BAŽNYČIOJ

FRANCUZIJAI TAIPGI
GRĘSSA INFLIACIJA
Francuzijos finansų mi- 

nisteris Bonnet ipsėjo sena
tą. kad jeigu vyriausybės iš
laidos nebus žymiai suma
žintos ir biudžetas subalan
suotas, tai infliacija bus ne
išvengiama. Kitaip sakant, 
Francuzija turės atsisakyti 
nuo auksinių pinigų ir spau
sdinti popierinius, kaip da
bar daroma Amerikoj. Tuo 
tarpu valstybės tarnautojai 
kelia riaušes dėl mažinamų 
jiems algų.

Naciai Žudo Kalėji
muose Savo Priešus.

» ii

Šiomis dienomis Ham
burgo kalėjime Hitlerio gal
važudžiai užmušė radikališ- 
ko laikraščio redaktorių 
Lux’ą. Kuomet tarptautinė 
tyrimo komisija buvo nuvy
kusi kalėjiman pažiūrėti jo 
sveikatos, jis parodė daug 
žaizdų ir mėlynių ant savo 
kūno nuo mušimo. Komisi
jai išvykus: jis buvo- paskel
btas jau nebegyvas.

Toks pat likimas ištiko 
Berlyno kalėjime buvusį 
darbininkų unijos vadą 
Scheffleri. Ji suėmė Hitlerio 
šturmininkai drūtą ir svei
ką, bet. kalėjime ji smarkiai 
sumušė; Iš kalėjimo jį per
kėlė policijos nuovadon, 
kur fašistiški budeliai pra
dėjo ji žvėriškai kankinti. 
Už kelių dienų policija pa
skelbė, kad Scheffler “mirė 
nuo širdies sustojimo”. Taip 
kankino, kad širdis neišlai
kė!

Chicagos Policija nu
kirto 3 Gengsterius.

Pereitą sąvaitę Chicagos 
policija gavo žinių, kad po 
No. 1428 Farwell avė. yra 
pasislėpę 3 žmogžudžiai, 
kurie nesenai išsilaužė iš In
dianos kalėjimo. Policija tą 
namą apsupo, iš užpakalio 
pastatė kulkasvaidžius, pas
kui paskambino duris. Kaip 
tik duris prasivėrė,keli polic- 
manai Įšoko i vidų su revol
veriais ir sušuko: “Mes e- 
sam policija! Pasiduokit!” 
Bet vietoj pasiduoti, vyras, 
kuris atidarė duris, šovė 3 
kartus, bet niekam nepatai
kė. Tuomet policija paleido 
apie 50 šūvių ir užmušė 3 
vyrus. Pasirodė, kad tai ne
buvo pabėgę iš kalėjimo 
galvažudžiai, kurių policija 
jieškojo, bet vistiek buvę 
gengsteriai, Katzewitz, Tat- 
tlebaum ir Gingsburg. visi 
žydai, kurie 1932 metais iš
plėšę Streatoro miestely 
banką ir pagrobę $52,000.

Green Apskundė 
Fordą.

Sako, automobilių magna
tas laužo NRA.

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Green pa
davė NRA. viršininkui gen. 
Johnsonui skundą prieš 
Fordą ir reikalauja, kad au
tomobilių magnatas butų 
nubaustas už laužymą ir 
niekinimą NRA patvarky
mu ryšium su streiku Fordo 
dribtuvėj, Edgewateriyje, 
N. J. Skundas paremtas af- 
fidavitais.

Fordo darbininkai Edge- 
uaterio miestely pereitą va
sara suorganizavo uniją ir 
apskelbė streiką. Fordas pa
skelbė juos atstatytais nuo 
darbo ir ju vieton pastatė 
skebus. Vadinamas Darbo 
Tribunolas (Labor Board), 
kurio pareiga yra neva gin
ti darbininkus, mėgino neva 
sutaikyt streikierius su For
du, bet Fordas darbininkų 
atstovų neprisileido ir taip 
viskas pasiliko iki šiam lai
kui. Taigi Greenas surinko 
faktus ir surado reikalą 
Fordą nubausti už laužymą 
NRA kodekso automobilių 
pramonei.

JIS BUVO SOVIETŲ 
ŠALININKAS.

Vokietijoj Nedarbas 
Didėja.

Bedarbių Armija Vokieti
joj eina didyn, nors nacio- 
nalfašistų valdžia stengiasi 
šitą faktą slėpti. Nedarbo 
apdraudos raportas parodo, 
kad šelpiamų bedarbių skai
čius lapkričio mėnesy paki
lo nuo 3,745,000 iki 3,776,- 
000.

AMERIKA NES1KIŠ Į 
KUBĄ.

Pan-Amerikos konferen
cija Montevideo mieste nu
tarė išskirti iš Įstatymų glo
bos visokią intervenciją A- 
merikos kontinente. Wa- 
shingtonas šitą nusistatymą 
užgyrė, reiškia, i Kubą jau 
negalės kištis.

Japonai Galvoja apie
Karą su Amerika.
Jungtinių Valstijų muiti

nės viršininkai Filipinuose 
konfiskavo 5,000 egzemp
liorių japonų magazino 
(žurnalo) “Hinode”, nes 
tarp jo lapų buvo įsipraustas 
priedas pavadintas “Svajo
nė apie karą tarp Amerikos 
ir Japonijos”. Šitas magazi
nas yra spausdinamas Ja
ponijoj ir nemaža jo atsiun
čiama Į Filipinus. Apie šį i- 
wkj buvo pranešta karo 
žvalgybos departamentui 

Washingtone.

HITLERININKU PROPA
GANDA AMERIKOJE.
Amerikos reakcininkai la

bai palankus hitlerininkų 
propogandai šioje šaly. Pa
vyzdžiui, kongresmanas 
Ham Fish. kuris nesenai 
“pagarsėjo” persekiodamas 
komunistus, dabar karštai 
remia Hitlerio agentų išleis
tą knygą “Communism in 
Germany”.

ANGLAI TURI NUODIN
GIAUSIAS PASAULY 

DUJAS.
Anglų generolas Crozier, 

kalbėdamas Londone, pa
reiškė, kad Anglija tiri nuo
dingiausių, kokios iki šiolei 
buvo išgalvotos, dujų for
mulę. Esą, ta formulę turi 
dar viena kita didelė vals
tybė. Mokslininkams iki 
šiolei nepavyko surasti du
jokaukės, kuri nepraleistų 
naujų dujų.

ADVOKATAS IR BAN- 
KIERIUS AREŠTUOTI

KAIP PLĖŠIKAI.
San Antonio mieste, Te- 

xas valstijoj, tapo areštuoti 
buvusis Commercial Natio
nal Banko prezidentas Bon- 
ner ir advokatas Cunning- 
ham, kuriuos kaltina pašto 
apiplėšimu Chicagoje 1932 
metais, kuomet buvo pagro
bta $250,000.

INSULAS PALEISTAS PO 
$10,000 KAUCIJA.

Buvusis elektros Įmonių 
magnatas Insull (jaunasis) 
buvo areštuotas Indianoj su 
keturiais savo sėbrais, bet 
paleistas už $10,000 užsta
to. Jis yra kaltinamas pa
vogęs iš Northern Indiana 
Public Service kompanijos 
$2,533,375. Jo tėvas, senis 
Insull, yra pabėgęs su 10 
milionų dolerių Graikijon.

KURSTĖ UŽMUŠT AIRI
JOS PREZIDENTĄ.

Airijos mėlinmarškinių 
fašistų vadas gen. O’Duffy, 
sakydamas kalbą Ballysha- 
nnone, kurstė minią, kad už
muštų Airijos prezidentą De 
Valerą. Del šito išsišokimo 
jis buvo pašauktas prieš ka
riuomenės tribunolą pasiai
škinti

NETURI PINIGŲ KOVAI
SU KOMUNISTAIS.

Kinijos vyriausybė prisi
pažino viešai, kad ji nega
linti kovoti su komunistų 
bandomis, kurios plėšia gy
ventojus, nes neturi pinigų 
armijai. Vienok tuo pačiu 
laiku pranešama, kad Kain- 
gsi provincijoj kariuomenė 
sunaikino apie 5,000 komu
nistų.

JAPONIJOJ AREŠTUOTA 
1,530 REVOLIUCIONIE

RIŲ.
Iš Japonijos pranešama, 

kad kovoje su revoliuciniu 
judėjimu valdžia per 11 pa- 
staruju mėnesių areštavusi 
1,530 žmonių. Komunistų iš 
to skaičiaus buvę 178, o li
kusieji priklausą “Zenkyo” 
organizacijai. Iki šiol cen
zūra neleido šitų žinių skel
bti.

BALTIMORĖJ IŠPLĖŠĖ 
BANKĄ.

West Baltimorėj pereitą 
sąvaitę 4 banditai užpuolė ir 
apiplėšė Calvert Banko sky
rių, nusinešdami $14,100.

IMIGRACIJA KANADON 
SUMAŽĖJO 32 NUOŠIM

ČIU.
Per dešimti 1933 metų 

mėnesiu Kanadon atvyko 
tik 12,505 ateiviai. Tai yra 
32 nuošimčiai mažiau negu 
pernai. Didžiausia imigraci
ja Kanados istorijoj buvo 
1913 metais, kuomet Įvažia
vo išviso 403,423 ateiviai.
AMERIKOS GARLAIVIS 
PASKANDINO LAIVĄ.

Alaskos pakrašty pereitą 
sąvaitę Amerikos garlaivis 
“Iowa” susidūrė su japonų 
prekių laivu “Heiyei Ma
ru” ir nuskandino pastarąjį. 
Žmonės buvo išgelbėti.

Jam buvo priešinga tauti
ninkų organizacija

“Taiang”.
Pereitą nedėldienį armė

nų katalikų šv. Kryžiaus ba
žnyčioj New Yorke buvo pa
plautas arkivyskupas Leo
nas Elisejus Tourianas. Tra
gedija Įvyko einant jam su 
liturgija per bažnyčią prie 
didžiojo altoriaus mišių lai
kyti. Vidury bažnyčios apsu
po ji būrys žmonių ir užvirė 
kova. Vienas armėnų išsi
traukė dideli peilį ir movė 
juo arkivyskupui Į pilvą. 
Šventikas susvyravo ir griu
vo kaip šulas, nes buvo di
delis ir diktas vyras, dau
giau 6 pėdų aukščio ir svė
rė 215 svarų.

Bažnyčioj pasigirdo klyk
smas, kilo sumišimas, pas
kui visi nutilo. Prie sugriu
vusio arkivyskupo prišoko 
jo asmens sargas Gargo- 
dian, kuris visuomet jį sau
godavo, ir išsitraukę^ didelį 
revolveri pradėjo švaistyt 
juo aplinkui po bažnyčią ir* 
šaukti, kad visi trauktųsi ša
lin.

Policija, kuii stovėjo iš 
lauko prie bažnyčios durų, 
sulaikė keliatą žmonių, ku
rie mėgino iš bažnyčios pa
bėgti. Jos rankose dabar yra 
4 Įtartini asmenys, bet ar iš- 
tikrųjų jie kalti, policija da 
nežino. Kaip pasakoja para- 
pijonys, bažnyčioje buvę a- 
pie 25 Įtartinų asmenų.

Arkivyskupas Tourian 
buvo nužudytas politiniais 
sumetimais. Jisai buvo žino
mas kaip Sovietų valdžios 
šalininkas ir buvo priešin
gas senosios Armėnijos at
statymui. Jis nenorėjo “iš 
praeities sau stiprybę sem
ti.” Del to jis dažnai turėda
vo susikirtimų su savo tauti
ninkais- Pavyzdžiui, perei
tą vasarą jis buvo pakvies
tas Chicagos parodon daly
vauti “Armėnų Dienoje.” 
Kuomet jis pamatė tenai sa
vųjų tautininkų iškabintą 
senovės Armėnijos vėliavą, 
jis pareikalavo, kad ji butų 
nutraukta, kitaip jis nekal
bėsiąs (jis buvo pakviestas 
prakalbą pasakyt). Tarp ar
mėnų dėfoto kilo muštynės. 
Arkivyskupo šalininkai pa
ėmė viršų ir “tautiška” Ar
mėnijos vėliava buvo nu
traukta žemėn. Tuomet ar
kivyskupas pasakė kalbą.

Po to jis buvo pakviestas 
kalbėti armėnų piknike 
Westboro miestely, netoli 
Bostono. Čia irgi Įvyko pa
našus incidentas ir tautinin
kai arkivyskupą apkūlė. Dėl 
to keliatas jų buvo areštuo
ta ir nubausta po $50.

Nužudytojo arkivyskupo 
šalininkai tvirtina, kad mir
tį jam suruošė armėnų tau
tininkų organizacija “Taš- 
nag”, kuri kovoja už atstei- 
gimą senos Armėnijos. Da
bar Armėnijos respublika 
priklauso Sovietų sąjungai.
REIKALINGAS LINOTAI- 
PISTAS. Atsisaukt “Kelei
vio” spaustuvėn.
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LIETUVOS RAŠYTOJŲ 
PROTESTAS.

‘‘Lietuvos Žinių” 271 
(4361) numery tilpo šitokia 
Lietuvos rašytojų protesto 
rezoliucija dėl hitleriškos 
cenzūros Klaipėdos Krašte:

“Lietuviu Rašytojų Draugi-! 
jos visuotinis susirinkimas,• 
konstatavęs faktą, kad Klaipė
dos Krašto autonominiai val
džios organai, pasekdami sve
timos valstybės pavyzdžiu, po
litiniais ir šovinistiniais tiks
lais pašalino iš viešųjų biblio. 
tekų daug svarbių literatūros 
kurinių, NUTARĖ, prieš toki 
fanatišką netolerancijos darbą 
pareikšti griežtą protestą ir 
pageidavimą, kad ta kultūros 
skriauda Klaipėdos Kraštui 
butų atitaisyta.

“Kūrybai nėra būdų ir prie
monių pastoti kelią, žmonijos 
istorija rodo, kaip praauga 
momento užgaidas vertingi 
veikalai ir kūrėjai. Del to mes 
kreipiamės ir į visą lietuvių 
tautą, kviesdami branginti ir 
saugoti kultūros vertybes ir 
sudrausti tuos, kurie, siekda
mi Įkarščio tikslų, daro gėdą 
musų kraštui ir žemina ji kul
tūringojo pasaulio akyse.

“šią rezoliuciją skelbia vi
suotino susirinkimo pavedama

“Lietuvių Rašytoju 
Draugijos Valdyba.”

Lietuvos rašytojų draugi
ja turbut neapsžiurėjo, kad 
šituo savo protestu ji po
draug užvažiuoja per nuga
rą ir Lietuvos valdžiai, 
kuri uždarė jau du Socialde
mokratų Partijos laikraščiu 
ir daugybę kitų leidinių. Juk 
tai taip jau “fanatiškai ne
tolerantiškas darbas”, kaip 
ir Klaipėdos hitlerininkų.

PPS. APIE LENKŲ 
FAŠIZMĄ.

Lenkų Socialistų Partijos 
(PPS.) Taryba paskelbė sa
vo rezoliuciją, paaiškinda
ma, kaip ji žiuri i lenkiškąjį 
fašizmą. Tarp kita ko toj re
zoliucijoj skaitome:

“Demokratinėje sątvarkoje 
plačiosios liaudies masės gali 
laisvai tarti savo žodį ir gintis 
nuo išnaudojime. Todėl buržu
azija ir kapitalistai atsisako 
nuo demokratinės santvarkos 
ir remia fašizmą. Fašizmas yra 
diktatoriškas krašto pavergi
mas ir atidavimas liaudies biu
rokratams, kurie veikia dvari
ninkų, bankierių ir fabrikantų 
diktuojami. Lenkų fašizmas, 
kuris remiasi šovinistinių ais
trų kurstymu ir drauge mas
kuojamas Pilsudskio ‘pažangu
mu', ugdo imperialistines ais
tras. neša darbo masėms skur
dą ir politini pavergimą, kaip 
ir kiekvienas fašizmas.”

O vis dėlto yra tokių nesu
sipratusių darbininkų, kurie 
stoja už fašistus.

UŽ VALSTYBĖS PINIGUS
PERKAMOS KORTOS.
Lenkijos socialistų orga

nas “Robotnik” paskelbė ši
tokį dalyką:

“Pasibaigus Lenkijos finan
sų ministerjios posėdžiui, visi 
jo dalyviai nutarė susėsti kor
tomis palošti. Kortas nupirkta 
valstybės sąskaitom 10 kala
džių, po 48 zlotus kaladei, iš vi
so 480 zlotų.”

Kad “patriotai” vagia 
valstybės pinigus, tai nėra 
jokia naujiena: bet Įdomu, 
kad lenkų socialistai gali tas 
vagystes kelti aikštėn per 
savo spaudą.

Lietuvos socialdemokra
tai tokių dalykų visai nera
šą ir tai du jų laikraščiai 
boro uždaryti. Pasirodo, 
kad Lenkijoj visgi yra šio- 
Jęią-tokią žodžio laisvė.

PROF. HERBACAUSKAS 
APIE ŽODŽIO LAISVĘ.
Nesenai iš Lietuvos turėjo 

pasitraukti liberališkų pa
žiūrų profesorius ir rašyto
jas J. A. Herbačauskas. Ne
galėdamas savo “mylimoj 
tėvynėj” gyventi, jisai pasi
traukė i Lenkiją, kur mano 
uždarbiauti raštais ir pas
kaitomis.

Nuvažiavus jam Varšu
von, lenkų dienraštis “Illus- 
trowany Kurjer Codzienny” 
Įdėjo Įdomų pasikalbėjimą 
su juo. Herbačauskas pasa
kęs lenkų laikraščiui taip:

“Priklausau žmonių tai kar
tai, kuri išauklėta laisvos, nie
ko nevaržomos kūrybos, laisvo 
žodžio principais. Man tai taip 
aišku, kad. regis, čia jokios di
skusijos negali būti. O tuo tar
pu dešimt metų turėjau kovoti 
dėl tos žodžio laisvės. Kiekvie
nas mano straipsni s, *kiek viena 
paskaita, kiekviena nauja kny
ga buvo laikoma skandalu. Pa
galiau vieną gražią dieną filo
sofijos skyriaus dekanas pri
siuntė man laišką, kuriame 
praneša: ‘..Jeigu tamsta ir 
toliau taip rašysi, esu Įgaliotas 
pašalinti tamstą iš universite
to'.

“Nepatiko jiems mano pa
žiūra i Lietuvos kulturini bu 
vj ir bendrai Į visą gyvenimo 
reiškinių eilę. Įtartas buvau, 
kad darau pasikėsinimą prieš 
lietuvišką mintį, demoralizuoju 
studentus ir t.t. Turėjau pasi
rinkti: arba gyvenimą provin
cijos užkampy, arba emigra
ciją. Pasirinkau pastarąją.”

Ot, imk žmogus ir mylėk 
savo tėvynę, jei nori! Tau 
nevalia net savo minčių ki
tiem išreikšti tėvynėj. Rei
kia važiuoti užsienin, pa 
svetimuosius.

KAIP DR. ŠLIUPAS DIR
BO PAS FARMERJ UŽ 

BERNĄ.
Ne visi žino pirmųjų mu

sų inteligentų vargus Ame
rikoje. Štai, ką rašė “Var
pui” apie savo prietikius at
vykęs čionai Jonas Šliupas:

“Apsidairęs po *New Yorką. 
jokio lietuvio, ten gyvenančio 
nesuradęs, nuėjau į darbo biu
rą ir parsisamdžiau pas farme- 
rį už berną Oxford kauntėje. 
New Yorko valstijoj. Butų vis
kas gerai vykę. jei ne mano 
švelnios, nors didelės rankoj 
nepratusios čiupinėti kietus 
daiktus. Atsirado baisios pūs
lės. negalėjau nei rankų paju
dint. nei pirštų sulenkti.

“Netrivojau ilgiau. Pametęs 
darbą, pėksčias nuėjau keletą 
mylių, nešinąs savo mantą ant 
kupros, lyg Lietuvos krominin- 
kas žydelis, ir atsidūriau apie- 
linkėse Newburgh. Po keletos 
dienų poilsio stojau dirbti i 
plytnyčią. Tas darbas dar la
biau mano ranka > sužeidė. To
dėl metęs darbą, vykau Į New 
Yorką mokytis bent kokio ama
to. Ir ištiesų pristojau prie 
barzdaskutyklos, kurioje pra
silavinęs, su kitu puslietuviu Į- 
sitaisęs buvau jau savo bar- 
bemę...”

Šitą citatą iš 1903 metų 
•3-čio “Varpo” numerio pa
duoda “Naujosios Gadynės” 
bendradarbis Kurmis.

j KAS YRA LATVIŲ “PER
KONSKRUSTS”?

Latvijos juodašimčiai iš
leido brošiūrą, paaiškinda
mi kas yra, ko nori ir kaip 
veikia jų organizacija “Per
konskrusts”.

“Perkonskrusts” esanti 
kovos organizacija “vi
siems latviams”, kurie nori 
dirbti savo tautos labui, ne- 
rekalaujant už savo darbą 
atlyginimo.

--- . ..... __ - ■■ --“-r
Washingtone statomi nauji Vyriausiojo r: anolo (Supreme Court) rūmai. Jie greitai bu 

jau gatavi.

“Perkonskrusts” kovojai 64 
kitataučius už ‘prieš visus 

gryną latvišką dvasią, už 
savo dorovę, už darbą.

“Perkonskrusts” tiki, kad 
latvių tauta savo protinėmis
ypatybėmis, darbo ir žemės straipsnĮ apie revoliucines• vojingi Japonijos 
jėga stovi augšeiau už visas jėgas Japoni bs valstiečių ir j kilus karui, 
kitas tautas ir kad Latvijai avrnijos sluoksniuose. Troc-i “Prisidengusieji demago- 
istorija yra paskirus! vanlin- kio strajpgpį persispaudino 'giškais laisvės ir išganymo 
ti didžiąją misiją Rytų Eu-. <ĮaUgelis pasaulio laikraš-: obalsiais, skelbia nukamuo- 
ropos tautų šeimoje. i ^ių. j tiems ir bruzdantiems vals-

“Perkonskrusts” eina! “...Nė vieša iš didžiųjų1 tiečių sluoksniams hitlerišką 
prieš dabartine Latvijos vy- šiandieninių pasaulio tau-i nacionalizmą. Bet šitie ry- 
riausvbę, prieš seimą, prieš tų”, rašo Trockis, “neatsira-' šiai su revoliuciniais žemės 
socialdemokratus, p r i e š do ir nesusit >miavo be re-Į ūkio ir feodalų darbininkais 
Tautų Lygą, prieš Paneuro- voliucijos, arba visos eilės: Japonijos nacionalistams ne

• _ r •__ r _Y?_  • J Lroirv manomaipą, prieš visus kitataučius ir, mažesnių ar didesnių judė-
prieš taikos “sapnus”. ijimų, sukilirų. Reikia pri-

pažinti, ka< šiuo atžvilgiu 
, Vienu z«Jziu jeigu Per;, jaĮ)onij<)s ft,:TOiIvjinasjg b„-
konskrusts tu, etų iagu>, tai'vo ra-ie;;neas daugeliui čia jie žada didelius žemės
įsą svietą išbadytų. Bet ^"(pasaulio tau.j ir valstybių, i plotus ir laimę kolonizuoto- 

da, kad kiaulėms ragai ne- praeit; nei dabarty se ir užkariautuose kraštuo- 
auga- Japonija neturėjo nei religiVse. Kaimiečiai svyra Į agra-

nių reformų nei ‘šviesos rinę formą. Kilus didesniam 
karui, gali kilti neramumų. 
Ekonomiškai Japonija stovi 
labai blogoje ir sunkioje pa
dėty. Dideliam karui ji ne
turi išteklių nei jėgos. Mes 
nekalbėsime čia apie Sovie
tų raudonosios armijos kie
kybę ir kokybę: šitas klausi
mas turėtų būti paliktas ki
tam aptarimui. Bet jeigu 
pripažinti ir užakcentuoti 
taip visur keliamą ir kišamą 
Japonijos armijos galybę, 
jeigu jau duoti čia jai pir
menybę savo materialiniam 
pasiruošime,—tai moralinis 
lygis čia labai žemas.

“Mes manome, kad japo
nų militaristai nesikėsins 
kruvinam žygiui... nes čia 
gludi dideli pavojai patiems 
sau.”

VI:

nei
i amžiaus’, n -i buržuazinės 
i revoliucijos, nei tikros de- 

Lietuvos “patriotai” Kau-' moki atijos nokyklos. Iki 
ne daužė žydų langus ir de-; tam tikro me nento militariš- 
gutavo iškabas, kam jos žy- koji diktatūra jaunam mili- 
ių kalba rašytos. Dabar žy- tarizmui davė didelių avan- 
dai pradėjo savo iškabas su kaip užsienių politikos 
keisti ir rašyt jas lietuviškai. j vienybei, taip ir stiprią dis- 
Bet musų “patriotams” ir tas cipliną šalies viduje. Bet da- 
nepatinka. Ypač tuo nepa-’bar atgyvenusios feodaliz- 
tenkintas musų “tautiškųjų". mo jėgos pasidarė didžiau- 
biznierių organas “Verslas”, siu valstiečių judėjimo aks- 
kuris rašo: ,tinu ir židiniu. Smulkių vai-

“Pastaruoju metu Kaune b. !<*“<"». * Žemės nuomininkų 
bai dažnai pradėjo kiteli krau- (ffVenllM. Įasularė tiesiog 
tuviu ir Šiaip įmonių vardai, vergiškas._ Kiekvienais me- 
Matant iškaboje pakitėjusi į- taii Japonijoj valstiečiai SU- 
monės vardą, rodosi, kad tai

NEGALI ĮTIKTI JOKIU 
BUDU.

Įvyko dėl jos persitvarkymo ar į1: !vai™J rirkI.ia™s mokes- 
savininkų pasikeitimo. - bet iš.c,’J nepapraS.S: f'aug. 
tikro tokie faktai labai reti.Tat f “Dvarų ir feodalinių ūkių 
koks tikslas šito iškabų mas- darbininkų arba samdinių 

^karado? Pasirodo—‘patrijoti- darbo diena susideda iš 12- 
vsiakii slučai 13 valandų. Jų būklė tiesiojnis’. Girdi, ‘na 

nado podlitovitsa’.”

“Verslas” piktinasi, kad 
žydai “lietuvina” savo iška
bas tokiais vardais, kaip 
“Lietcviek”,“Lietkep",“Liet- 
muz”, kas turi reikšti: “Lie
tuvos cvekų pramonė", “Lie
tuvos kepurių gamyba" ir tt.

Žinoma, tokie vardai yra 
kalbos darkymas. Bet kuo 
geresnis vardas yra “Lietū
kis”, “Pienocentras" ir jiem 
panašus? O juk taip vadina
si ne žydų, bet tikrų lietuvių 
bizniai. Kodėl “Verslas” jų 
nekritikuoja?

AR ŽINOT, KAD-
Paskutiniais laikais Ame

rikoje pradėta daryti jau 
kišeniniai radio imtuvai.

Sovietų Rusijoj yra apie 
40,000,000,000 gyventojų 
daugiau, negu Jungtinėse 
Valstijose.

Bureau of Standards Wa- 
'shingtone išrado būdą dary- 
j ti rašalą su amoni ja. Iki šiol 
rašalui daryt buvo vartoja
ma rukštis.

Imant apskritai, žmogus 
sm aigo per metus 2100 sva
ru maisto.

JAPONAI KARO NEPRA
DĖS,” SAKO TROCKIS.

Vienas fr.ncuzų laikra-, nės revoliucijos rezervai ga- 
štis idėj L Trockio Ii pasidaryti ypatingai pa

vežimui,

moka dvarininkams nuomas

Jų būklė tiesiog 
vergiška. Maža to, kad jie 
dirba ir gaura iš savo pono 
menką atlyginimą, jie dar 
turi mokėti iš uždarbio Įvai
rias pagalves.

“Nežiūrint visų hydrosta- 
tų. orlaivių, modemiškų ka
ro laivų ir industrializacijos 
—socialinio gyvenimo reiš
kiniais ir formomis Japonija 
tebėra viduramžių valstybė.

“Taip jau istoriškų aplin
kybių susidėta, kad Japoni
jos užsienių politika visuo
met buvo agresyvi, ir ji tik 
padėjo feodalams stiprinti 
ir plėsti baudžiavą svetimų 
šalių sąskaiton. čia ir gludi 
svarbiausias pavojus: nau
jojo militarizmo kūrimas 

-tovi ties socialiniu vulkanu. 
Rusijos carizmo nuvertime 
didelę rolę lošė Įvairios tau
tybės, kurios sudarė 53%, 
ir kurios šiokiu ar tokiu bu- 
du buvo pavergtos ir tylo
mis ruošėsi savo nacionali
niam išsilaisvinimui. Pana
šų reiškinį mes galime pa- 
-tebėti ir japonuose,—prisi
minkime tik Formozą, Ko
pėją ir Mandžuriją. Prie 65 
milijonų japonų, skaitant 
korėjiečius, kinus ir dabar
tinę užgrobtą Mandžuriją, 
—susidaro tolygus skaičius.

“šitie galingi nacionali-

kaip mezgasi. Samarujai 
nori visą šitą valstiečių ju
dėjimą nutempti Į šąli ir, 
kaip Hitleris Vokietijoje;

Japonija Jau Nuta
rusi Kariaut Su 

Sovietais.
Nors Trockis aiškina, kad 

Japonija dabar negali ka
riauti, žmonės, kurie stebi 

tarptautinę politiką neblo
giau už jį, tvirtina, kad Ja
ponija esanti jau pasiruošus 
karui.

Tarptautinio kongreso ko
vai su karu pirmininkas lor
das Marley tik ką apkelia
vęs Kiniją, Mandžuriją ir 
Rusiją pareiškė “Daily He- 
raldo” korespondentui, jog 
jis neabejojąs, kad Japoni
ja pasinaudos Mandžuriją 
kaipo baze karo operacijoms 
prieš Sovietus. Tokio jau e- 
są nutarta pradėti karą su 
SSSR. Japonija esanti pasi 
ruošusi karui. Mandžurijoje 
Įsteigta milžiniška karo ba
zė. Japonu oro laivynas su
sidedąs iš kelių tūkstančių 
lėktuvų. Lėktuvai -Įvairaus 
tipo ir labai geros konstruk
cijos.

Nankino vyriausybė šiuo 
metu jau esanti Japonijos 
sąjungininke, ir todėl nega
lima laukti, kad Kinija sto
tų karan Rusijos pusėje.

Lordo Masley’o nuomone, 
Japonija yra bet kam pavo
jingas priešas.

SOCIALISTŲ INTERNACIONALAS 
GRIEŽTAI REIK ALAU A NELEISTI

VOKIETIJAI GINKLUOTIS.
Sako, karo pavojus veržiasi kiam susitarimui Įvykus, 

i Europos duris. Vokietija atsisakys prie jo 
Socialistinio Darbininkų' P» įsidėti ir vykdyti visiems

Internacionalo Biuras pri
ėmė rezoliuciją, kurioje nu
rodoma, kad pasaulio būklė 
juo toliau, juo labiau darosi 
pavojingesnė. Vokietijos 
ginklavimasis einąs nepa- 
orastai greitu tempu. Vokie
tija išėjo iš Tautų Sąjungos 
ir nusiginklavimo konfe
rencijos ir iš Tarptautinio 
Darbo Biuro. Vokietija ir I- 
talija nesiliaujamai daro 
spaudimą i Austriją ir Hit
lerio tenoras siaučia Saaro 
srity. Tolimuose Rytuose ja
ponų imperializmas verčiąs 
Sovietų Rusjią pradėti apsi- 
yynimo karą.

Socialistinis Darbininkų 
Internacionalas visada gynė 
Europos visų valstybių ly
gias teises ir pareigas. Bet 
jis visada pareikšdavo, kad 
ši teisių lygybė turi vesti ne 
orie nugalėtų valstybių nau
jo ginklavimosi, o prie nu
galėtojų nenusiginklavimo. 
Turėdamas tai galvoje, So
cialistinio Darbininkų Inter
nacionalo Biuras griežtai 
pasisako:

(1) Prieš Vokietijos apsi
ginklavimą :

(2) Prieš bet kokius nusi
leidimus vokiečių nacionali
zmui ir imperializmui.

(3) Pieš visokias separa- 
tines derybas su Hitlerio 
vyriausybe.

Kiekvienas nusileidimas 
Vokietijai sudaro tokį Įspū
dį, kad ji gaunanti premijų 
už išėjimą iš Tautų Sąjun
gos. Toks nusileidimas veda 
tik prie vokiečių nacionaliz
mo ir militarizmo sustiprini- Pasaulyje yra labai daug 
mo u- prie jų naujų reikalą- J kurių galvos pakaušis

praradęs savo papuošalą— 
plaukus, bet iki šiol vis ne-

vimų, paremtų karo galia.
Biuras reikalauja kuo 

greičiau sudaryti nusigink
lavimo visuotinę sutarti, da
lyvaujant Vokietijai, arba ir 
be jos. Socialistiniam In
ternacionalui kova prieš 
Vokietijos ginklavimąsi vi
sada buvo susijusi su visuo
tinio nusiginklavimo reika
lavimu. Susitarimas dėl nu
siginklavimo leis organizuot 
tarptautinę kontrolę, kuri 
neleis slaptai ginkluotis.

Biuras kviečia Internacio
nalo visas sekcijas ta kryp
timi veikti savo vyriausybes.

Šiandien Europos tautos 
turi paskutinę galimybę iš
gelbėti taiką. Jei demokrati
nės. vyriausybės, o ypač 
Francuzijos, Didžiosios Bri
tanijos ir Amerikos vyriau
sybės ' paskutinį momentą 
nesusitars, jei vokiečių na- 
cional-fašizmas ir toliau 
ginkluosis, jei tos valstybės, 
kurioms jis grąso, ieškos iš
sigelbėjimo ginklavimosi 
varžytynėse—tai pasaulinė 
katastrofa bus neišvengia
ma.

Biuras numato, kad to-

RYTŲ.

Amerikon pasižiūrėti, kaip čia 
meterys gyvena.

privalomas taisykles. Tada 
Biuras nesvyruodamas pa
reikš, kad taikai apsaugoti 
Socialistinis Internaciona
las parems visas politinio, 
ekonominio ir moralinio 
spaudimo priemones, taip 
pat ir Vokietijos boikotą, 
kurios bus Tautų Sąjungos 
priimtos.

Bet dar anksčiau turi buri 
padaryti greiti žygiai prieš 
diktatūrų terorą ir demokra
tinėms laisvėms apginti tiek 
Austrijoje, kur dviejų fašis
tiškų pajėgų varžytinės su
daro pavojų liaudies laisvei 
ir Europos taikai, tiek ir 
Tautų Sąjungos valdomose 
Dancigo ir Saaro srityse.

Pagaliau Biuras primena 
visų šalių darbininkams S. 
D. I. vykdomojo komiteto 
nutarimą iš 1932 m. gegužės 
22 d. dėl karo pavojaus To
limuose Rytuose. Japonija 
yra Tautų Sąjungos pasmer
kta kaipo puolanti šalis.

Dabar, kai susidarė pavo
jus, kad Japonija perženg
dama Kinijos sienas gali 
pulti Sovietų Rusiją, Į Tau
tų Sąjungą Įeinančių valsty
bių vyriausybės dar labiau, 
negu pirmiau, turi pavartoti 
prieš Japoniją ekonomines 
ir finansines sankcijas.

Kodėl Nuplinka 
Pakaušiai.

Sensacingas atidengimas.

buvo žinoma, kodėl plaukai 
išsmunka. Buvo minimos 
visokios priežastys: naktinis 
darbas, rupesnis, jėgų per- 
aikvojimas Veneros ir Ba
cho sąskaiton, kepurių dė
vėjimas ir vaikščiojimas 
nuoga galva, perdažnas ar 
perretas galvos plovimas, 
sunkus darbas, Įgimimas ir 
kiti dalykai. Galimas daik
tas, kad kuri nors iš čia su
minėtų priežasčių plaukams 
slinkti padeda, bet tikrąją 
priežastimi nėra nė viena. 
Tikroji priežastis tegali būti 
ta, kuri visiems plikagal
viams yra bendra. Yra juk 
gerai žinoma, kad daugelis 
plikagalvių yra ir paprastų 
darbininkų, kurie “su galva 
nedirba”. “Wiener Klini- 
sche Wochenschrift” dabar 
spausdina Hamburgo der
matologijos klinikos gydy
tojo dr. J. Vedelio straipsnį, 
kuriame paslaptis atiden
giama.
Plilcapakaušių galvos kiau

šas esąs nesuderintas su 
galvos kaušo oda.

Dr. Vedelis išalkinęs, kad 
visų plikakaušių galvos oda 
esanti labai Įtempta ir ją 
sunku pajudinti. Kuriam 
žmogui kuri nors galvos o- 
dos vieta esanti daugiausia 
Įtempta, toje vietoje pir
miausia iškrintą plaukai. 
Jeigu galvos kiaušo oda e- 
santi labai Įtempta, tai toje 
odoje kraujas negalįs tinka
mai cirkuliuoti ir plauku ša
knys miršta. Šis nesutikimas 
tarp galvos kiaušo ir jo odos 
atsirandąs todėl, kad kaiku- 
riem žmonėm galvos kiaušas 
dar tada augąs, kai jo oda 
jau sustojusi augti. Iki šiol

Princesė Nour Hamada, kuri'dar mokslas nežinąs, kokiu 
atstovauja sirijonu, arabų ir ki-tbudu galvos kiaušo odą “li
tų artimųjų Rytų moterų są- J tempti” ir padidinti. Todėl 
jungų, šiomis dienomis atvyko ir vaistų prieš tos rųšie®

r

plaukų smukimą nesą-
“L. Ž.”
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KAIP KOVOJO ŠILKO PRAMONĖS GRAND, RAP1DS, MICH. Didžiausiam Tiltui Didžiausi Keltuvai.
DARBININKAI.

PATERSON, N. J.

Šilko streikas prasidėjo 
rugsėjo pabaigoj. Streikui 
vadovavo unija, kuri yre 
susijungus su Amerikos 
Darbo Federacija. Streikas 
apėmė visą šilko pramonę 
būtent, atidėjus, dažytojus, 
verpėjus, mašinų taisytojus 
ir abelnai visus, kas tik dir
bo prie šilko. Sustreikavo 
netik Patersone, bet ir ki
tuose šilko išdirbvstės cent
ruose.

Šis streikas labai skyrėsi 
nuo kitų buvusių Patersone 
streikų, nes buvo labai vie
ningas. Per & sąvaites dar
bininkai laikės vienybėj 
kaip uola. Jei kuri dirbtuvė 
bandydavo pradėt dirbti 
streikieriai surengdavo ma
sinį pikietavimą, nueidavo 
keli tūkstančiai žmonių ir 
vėl fabriką uždarydavo. 
Kartais ir su policija reikė
davo grumtis; bet abelnai, 
šiame streike policija buvo 
mandagesnė, nes matė dar
bininkų didelę vienybę.

Pabaigoj 8-tos sąvaites 
dažymo pramonės ' bosai 
ėmė daryt šiokių tokių pa
siūlymų. Prasidėjo konfe 
rencijos. Dažytojai laimėjo 
$5 į sąvaitę daugiau algos ir 
savo unijos pripažinimą. 
Patersono dažytojai netu
rėjo organizacijos per 30 
metų, o streike nebuvo da
lyvavę per 20 metų. Todėl 
jiems šitas pasiūlymas pasi
rodė dideliu laimėiimu 
buvo prieita išvados, kad 
toliau laikyt juos štreik* 
lauke negalima, nes jie gali 
vėl pakrikt ir sugrįžt darban 
be nieko.

Apie 15,000 dažytojų su
grįžo į dirbtuves, o audėjai 
pasiliko streiko lauke, čia 
jau streikierių vienybė buvc 
palaužta.

Praslinkus sąvaitei laiko, 
susidaro kaklaraiščių audė
jų grupė ir pradeda reika
lauti, kad jiems taip pat lei
stų grįžt į dirbtuves, nes, 
girdi, bosai labai daug duo
da.

Generaliniam streiko ko
mitetui atmetus jų reikala
vimą, jie išsirenka savo 
streiko komitetą, susitaikė 
su bosais ir apie 2,500 dar
bininkų grįžta į darbą su la
bai mažais laimėjimais.

Tai antra didelė žaizda 
streiko fronte. Pasilieka 
streiko lauke tik apie 8,000 
taip vadinamų“plain goods” 
audėjų. Bet susitarė nepasi
duot kol jų reikalavimai ne
bus išpildyti. Ėmė pikietuo- 
ti dribtuves. Jei pasirodė 
kur skebų, išvaiko juos. Bo
sai matydami, kad čia ką 
nors reikia daryti, pasišau
kė miesto ponus į talką. Ma
joras paskyrė komitetą iš 
savo pusės, bosai iš savo, ir 
pa,darė taiką. Majoras įsa
kė bosam atidaryt dirbtu 
ves, o darbininkam grįžti Į 
darbą. Tuoj pasirodė laikra
ščių “extra” laidos ir rėkia 
net visi kampai skamba, kad 
dirbtuvės atdaros ir darbi
ninkai grįžta į darbą. Strei
kas jau esąs užbaigtas.

Bet kaip jie nustebo, kuo
met jų paskirtu laiku tūks
tančiai žmonių apstojo dirb
tuves—ne dėl to, kad eit 
prie staklių, bet saugot, kac 
niekas neįeitų į dirbtuves!

Tada jau musų majoras 
išleido pareiškimą, kad jei
gu jis pats butų buvęs toje 
konferencijoje, tai streiku 
butų sutaikęs taip, kad žmo
nės butų nuėję dirbti, o ne 
pikietuoti. O ištkirųjų jis 
pats tenai ir pirmininkavo.

Matydami, kad šitokiom 
priemonėm streiką sulaužyti 
negalės, tie ponai šaukė ki-

ą konferenciją, kuri įvyko j

Iš LSS. 41 kuopos 
veikimo.

Nors šiais blogais laikais
miesto raštinėje. Tenai jau musų kuopa ir negali dide- 

ių parengimų surengti, bet 
vis tik nors tarpusavyje šiokį 
šokį veikimą turi. Dabarti
niu laiku kuomet vakarai il
gi ir šalti, tai po kiekvieno 
susirinkimo įvyksta paskai
tos, į kurias ateina ir pašali
nių žmonių pasiklausyti. Pe
reitame susirinkime paskai
tą skaitė drg. W. Morris a- 
pie ekonominę sistemą, ko
kia ji dabar yra ir kokia tu
rės būti socialistin. tvarkoje. 
Paskaita labai žingeidi ir 
verta kiekvienam darbinin
kui pasiklausyti. Kadangi 
paskaita praėjusiame susi
rinkime nepasibaigė, tai 
drg. W. Morris skaitys ir 
ateinanti susirinkimą, kuris 
įvyks sausio 3 d. 7:30 vai. 
vakaro Lietuvos Sūnų ir Du
kterų D-jos svetainėje.

Susirinkimai iš pirmadie
nio perkelti į trečiadienį. 
Geistina, kad kuo daugiau- 
'iai žmonių susirinktų tų pa
kaltų pasiklausyti.

Gruodžio 8 d., 9 valandą 
vakaro, visai nesirgęs pasi
mirė Motiejus Gilis, 68 me
tų amžiaus. Velionis visą 
javo gyvenimą buvo didelis 
darbininkų rėmėjas. Prieš 
karą priklausė prie LSS. 51 
kuopos ir ilgą laiką išbuvo 
tos kuopos iždininkų. Pri
klausė ir prie SLA. 60 kuo- 
oos, bet po karo, kuomet at
sirado bolševikai ir paskel
bė, kad išskiriant Komunis
tų Partiją, visos kitos yra j 
geltonųjų kapitalistų parti
jos, tai ir Gilis pametė ne 
tik LSS., bet ir SLA., o jau 
kitur prisirašyti buvo perse- 
nas. Neteko sužinoti, ar jis 
kur dar priklausė, ar ne. Te
būna lengva jam šios šalies 
žemelė.

S. Naudžius.

iuvo pakviesti ir darbinin
kų atstovai. Posėdžiavo dvi 
lienas ir dvi naktis. Na, ir 
prieita prie taikos, šitokiom 
sąlygom: pilnai pripažinti 
Associated Šilk Workers of 
America uniją ir algą pa
kelti 15 nuošimčių. Tą su- 
:artį dar turėjo užgirt abi 
jusės, bosų susivienijimas 
ir streikieriai. ų^irma įvyko 
larbdavių balsavimas ir jie 
tai priėmė. Vėliau įvyko 
jtreikierių balsavimas. Pa
skelbus balsavimo pasek
mes, visų dirbtuvių ir kitų 
Įstaigų sirenos ėmė kaukti, 
kas reiškė, kad 14 savaičių 
junki kova laikinai užsibai
gė. Laimėjimas iš vienos 
□usės, būtent algos pakėli
mas, menkas. Bet iš kitos 
pusės milžiniškas—tai uni
jos pripažinimas, už kurį 
darbininkai daugiausia ir 
kovojo.

Dabar kas link National 
Textile Workers unijos, ku
ri yra komunistų kontro 
liuojama. Tiems žmonėms 
)uvo leistinos visokios prie
monės, kokias tik jie galėjo 
jugalvoti. Jie skleidė viso
kias provokacijas prie susi 
rinkimų svetainės, berdavo 
savo lapelius, kuriais biau 
riai šmeiždavo streiko va
dus. Susirinkimuose kelda 
vo triukšmą. Pikietų linijas 
sabotažavo. Bet po kiekvie
no jų pasispardymo, jų įta
ka pas streikierius mažėjo ir 
nagaliau visiškai išnyko. 
Dasigyveno net iki to, kadi 
negalėjo nei vienoj konfe
rencijoj turėt savo atstovo. 
Pavyzdžiui, paskutinėn tai
kos konferencijon atėjo jų 
ekretorė Anna Burlak ir 

pareikalavo, kad ją įleistų. 
■»es ji esanti komunistinės 
National Textile Workers 
unijos *atstovė. Pirmininkui 
pareikalavus parodyt man
datą, ji negalėjo ar neturė
jo ką parodyt ir turėjo eiti 
š kur atėjus.
Buvo atsitikimų, kad ir kiti 

darbininkai bandė kenkti 
streikui. Pavyzdžiui, Pater
sone gyvuoja gana stiprus 
Lietuvių Piliečių Neprigul- 
mingas Pašalpos Kliubas, 
kuris niekad neatsisako pa- 
emti darbininkišką judėji

mą. Streiko metu į Kliubo 
susirinkimą atėjo unijos at
stovas ir paprašė, kad pa
aukuotų kiek. Pašoka tūlas 
žmogelis ir ima rėkti. Au
kot, girdi, mes niekam ne
galim, nes badu mirštant jis 
da nei vieną nematęs, o ižde 
pinigų nesą, nors jis žino. 
kad ižde randasi virš 9,000 
dolerių. Atsirado jam ir pri
tarėjas, bet nieko nelaimėjo. 
Vienbalsiai buvo nutarta 
paaukuoti. Po susirinkimo 
pradėjus nekuriem jį pa
liept, paraudo kaip vėžys, 
trenkė duris ir pabėgo

Streikieris.

NEW HAVEN, CONN.
Puiku* perstatymas ir 

koncertas.
Gruodžio 31 d., 1933 m., 

3 vai. po pietų, Lietuvių sve
tainėje, 243 Front Street, 
bus labai puikus perstaty
mas. Kiekvienas kuris tik at
silankys turės neapsakomai 
daug smagumo. Įžanga la
bai pigi, tik 25c. Po teatro 
bus šokiai ir kiekvienas tu
rės progos pasilinksminti.

Sausio 1 d. Naujų Metų 
dieną 3 vai. po pietų, Lie
tuvių Salėje bus puikus kon
certas. Visi vietos ir apielin 
kės lietuviai turės progos su
rikti Naujus Metus smagiai. 
Nepamirškit atsilankyti.

Kor. 8^.

LAWRENCE, MASS.
Bimbinių nepasisekimai.
Kitur policija puola strei

kierius, o pas mus pradėjo 
ablavą ant komunistų, ir tai 
ne dėl revoliucijos kėlimo, 
bet dėl lindimo prie svetimų 
moterų. Nesenai buvo suim
tas R. su viena farmerka jos 
pačios namuose. Abudu ga
vo po 30 dienų belangės, bet 
apeliavo. O dabar, 9 gruo
džio, buvo vėl areštuotas D. 
su viena gyvanašle. Tai vis 
draugo Bimbos Žalnieriai. 
Teismas uždėjo po $50 pa
baudos.

Pajutęs policiją laužian- 
ties per duris, R. išspruko be 
kelinių ant piazos ir telefo
no stulpu užlipo ant trečio 
aukšto. Bet vistiek policija 
jį pasigavo.

žmonės sako, kad tai ne 
pirmutiniai ir nepaskutiniai 

mučelninkai”. Sakoma, 
kad tas pats R. yra nupirkęs 
už 50 dolerių šunį ir dovano
jęs ji kitai moterei, turbut
kad lotų policijai ateinant

Bimbiniams čia nesiseka 
visais frontais. Jie labai no
rėtų užkariauti Lietuvių U- 
kėsų Kliubą, didžiausią mu- 
'U organizaciją Lawrence, 
bet ir to negali. Nesiseka 
prie moterų, nesiseka ir or
ganizacijose. J. Kurmi*.

philadelphTa, pa.
4. Banys dainuo* per radio.
Teko sužinoti, kad 31 gruo

džio, 10 valandą vakaro čia 
dainuos per radio iš W0R 
stoties lietuvių /dainininkas 
Antanas Banys.

Philadelphiečiams p. Ba
nys yra gerai žinomas dai 
rininkas, nes gyveno Phila- 
lelphijoj ir dažnai čia dai 
įuodavo. Dabar jis gyvena 
New Yorke, kur lavinasi 
aukštesniojo meno. XXX.

Prie San Francisco miesto, per juros susmaugs vadinamą 
“Golden Gate”, 2 myliu pločio, dabar yra statomas tiltas. Tai 
bus didžiausis tiltas visame pasauly. Čia parodyti taip pat di
džiausi pasauly keltuvai, kuriaiskeliami plieno sijai ir kitokia 
medžiaga.

UŽDARYTOSE RANKOSE DAROMOS 
DIDŽIAUSIOS SUKTYBES.

BRIDGEPORT. CONN.
Tūlas laikas atgal Bridge- 

porte užsidarė du dideli 
bankai: American Bank & 
Trust Company ir Commer- 
cial Bank & Trust Compa- į 
ny. Į tuos bankus buvo sūdė- į 
ri beveik visų pašalpinių' 
Iraugijų pinigai, taigi da
bar tos draugijos neturi iš 
ko ir pašalpos ligoje savo 
nariams mokėti. Pavieniai 
darbininkai, kurie laikė te
nai savo sutaupytus centus,: 
aipgi buvo nuskriausti. Ta-Į 
čiau sukčių kol kas da nie- i 
kas nepersekioja. Ir kur jie-: 
škoti teisybės, nežinia. Nett 
depozitorių komitetas neži-1 
no ką daryti. Vienas to ko
miteto narys, M. Goldfield, 
naskelbė 10 gruodžio “Brid- 
geporto Heralde" laišką, 
prašydamas viešai, ar kas 
jam nepaaiškintų šitų daly
kų: “Ką p. Tremain ar jo 
bankai padarė su tais pini
gais, kuriuos jie pasiskolino 
iš R. F. C. be depozitorių 
žinios ir užstatė visus depo- 
žitorių morgičius. taip kad 
depozitoriams beveik nieke 
nelieka, nes R. F. C. turi at
siimti visu? savo pinigus su 
procentais pirma negu de- 
pozitoriai gaus nors vieną 
peną?

“Šita paskola siekė $3,- 
000,000 ar daugiau. ' ai kas 
gi tuos pinigus paėmė? De- 
pozitoriai norėtų žinoti ir 
turi teisę žinoti. Ar juos iš
traukė iš banko paprasti in
dėlininkai, ar aukšti banko 
viršininkai,palikdami mums 
tuščią maišą? Eina daug pa
skalų, kad prieš banko užsi
darymą tūli ponai direkto
riai išsiėmė net po §100,000. 
Iš banko knygų matyt, kad 
biedni žmonės, darbininkai, 
šitų bankų uždarymo visai 
nesitikėjo; ‘avys nesitikėjo 
kad jas kirps’. Tik Lapės ir 
Vilkai žinojo iš kalno kas 
bus ir visus savo pinigus iš
siėmė. Banko viršininkai už
traukė paskolą ir jiems iš
mokėjo.”

Tai taip elgėsi banko vir
šininkai, “garbingi" finansi- 
stai.

O kaip dabar elgiasi pa
statytas resyveris Fosteris? 
Pabuvęs šitų dviejų banku 
resyverium nuo 1" rugsėjo

dienos, jis dabar pareikala
vo, kad jam butų užmokėta 
iš likusių centų $20,000 “už 
darbą”. Tai išeina po $10 
už valandą. Žmonės pakėlė 
prieš tai triukšmą, sakyda
mi, kad ko nepavogė banko 
viršininkai, tai nusineš val
džios paskirtas resyveris; 
bet ar žmonių protestas gel
bės ką? Vargiai. Juk visa 
kapitalistinė sistema parem
ta ant plėšimo. Jie vadina 
tai “pelnu”.

Darbininkas.

RUMFORD, ME 
Juokingi ir liūdni įvykiai.
Viena jauna porelė pas 

mus pradėjo pusėtinai gerti 
ir jau keliatą kartų buvo pa
tekus į policijos rankas. Bet 
paskutinį sykį išėjo visai 
mastai: “misis” Y. gavo 
‘ninety days” belangės. Tuo 
tarpu jos vyras likęs trims 
mėnesimas “našliu”, nutarė 
pamėginti jaunos franeuzė- 
ės. Jis žmogus jau 50 metų 
u viršum, o ji vos tik 18 me

telių. Prasidėjo karštas ro
mansas, tik neilgai tęsėsi. 
Policija užklupo abudu na
kties laiku vienam kambary 
ir išvežė belangėn. Buvo tei
smas. Lietuvis gavo kelis 
mėnesius kalėjimo, o fran- 
mzė, kaip nepilnametė, ati- 
luota į pataisos namus.

Dabar ir pati sėdi, ir vy- 
ras sėdi, ir jo mergina užda- 
■yta.

O štai kitas įvykis. Viena 
inteligentiška lietuvaitė iš
tekėjo už franeuzo ir pradė
jo tiek gerti, kad jau du kar- 
u reikėjo vežti ligoninėn 

gelbėt nuo alkoholizmo.
Darbai pas mus eina vi

dutiniškai: mokestis neper
geriausia. Kurie neturi daug 
šeimynos, tiems geriau; bet 
kurių šeimynos didelės, tiem 
gyvenimas nelengvas.

Gegutės Broli*.

DR. MARGĖMS
Gydytojas ir

1S—1; S—* 
' 1S-11

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

SENOSIOS UNIJOS VIRŠININKAI
SKRIAUDŽIA MAINERIUS.

SCRANTON, PA. valdžią, kad toji padėtų 
Apie angliakasių padėti strfj^ baigti Washingtono 

iš mGų apylinkės Vnažai ii- va!dz,a P®8au'j* I^jos.os 

nių paduodama. Tas paio- rįų reikalavimus, ir buvo pa-
d0I..kaA”eAaJ>I?._s?vo_T- rodyta kaip kompanijos lau- 

žo sutartį ir mėto senus mai- 
nerius iš darbo. Washingto- 
nas paliepė visiems maine-

kalus permažai rūpinamės.
Jeigu paimt vietas kaip

Providence, Marvino “pe-
čes”, kur gyvena lietuviai, ■__-__ ,_________ . ,t t i , nams grįžti darban ir at-
rusai, lenkai, italai, tai kas - ,.uoo , liūnai, naiui, streiką, ir kartu užti

krino kad kiekvienas turi 
gaut savo darbą atgal.

Bet ką dabar daro bosai

antroj stuboj rasime po vie
ną, du ii' tris bedarbius.

Airių, velšiu ir kitu tautu
bedarbių yra mažiau. '. maineriais> kul ie bu.

Kadangi tieeia dalis Ka- vo j streikų arba prigu- 
syklų uždaryta tai bėdai- u prieJrnįujrMiJ unijosP Pir.

miausiai paklausia vardo, o 
paskui atsako: “tavo darbe

biai kasdieną būriais eina' 
nuo vienos mainos prie ki
tose, kuriose dirba, jįekšoti 
darbo, bet vis atsimuša į 
bosų atsakyma: “Nothing 
doing”.

Apie 40 metų gyvenu ši
toj apylinkėj, bet tokios pa
dėties da nėra buvę.

Unijos viišininkai žiuri 
‘ik surinkt iš mainerių dole
rius, bet bedarbių reikalais 
nesirūpina. O vienok dau
gelis mainerių to nemato.

Štai faktai. Pereitą liepos 
mėnesį Scrantone buvo mai
nerių unijos konvencija. Pa
žangesni mainerių atstovai 
pareikalavo, kad darbas 
mainose butų sulygintas, 
nes kompanijos dirba tik 
tose kasyklose, kuriose pi
giausiai anglis iškasama, o 
kitas laiko uždarytas. Kom
panijų pakalikai aiškino, 
kad tokia sutartis su kompa
nijom padaryta ir unija tu
ri to laikytis.

Pažangieji unijos atstovai 
savo reikalavimams nenusi
leido ir dėlto konvencija 
jkilo. Pažangieji sušaukė 
kitą konvenciją ir suorgani
zavo naują uniją, Anthra- 
pite Miners of Pennsylvania. 
Jos prešakyje atsistojo R. 
Kapalini, Malonev ir Sus- 
tar; vienas iš jų italas, o kiti 
du lenkai ar slavokai —taip 
bent juos vadina airiai. Mai- 
neriai urmu pradėjo rašytis 
prie naujosios unijos. Kom
panijos pastebėjo, kad bus 
blogai, ir visus mainerius, 
kurie prisidėjo prie naujos 
unijos, pradėjo mėtyt iš 
darbo. Anthracite Miners u- 
nijos viršininkai pareikala
vo, kad kompanijos iš darbo 
prašalintus darbininkus grą
žintų atgal, bet Perina Anth- 
racite Co. bosai to reikalavi
mo nepaklausė. Tada nauja- 
iai unijai niekas daugiau ne
liks, kaip tik paskelbti strei
ką. Kompanija nepasida
vė, nes lengva buvo gauti 
streiklaužių. Unija tuomet 
nutarė paskelbti streiką ir 
Huston Coal. Co. Bet ir toji 
kompanija atsisakė pripa
žinti darbininkų reikalavi
mus.

Tuomet Anthracite Mi
ners unija ant greitųjų su
jaukė mainerių konvenciją į 
Wilkes Barre, Pa., ir kon
vencija nutarė iššaukt gene
ralinį angliakasių streiką.

Senosios mainerių unijos 
1-mo distrikto viršininkas 
Bo.ylanas, vieton ištirt reika
lą ir pagelbėt darbininkams, 
apšaukė visus išėjusius į 
streiką angliakasius “tvar
kos ardytojais” ir pats pasi
šaukė į pagelbą policiją ir 
važinėdamas automobiliu su 
policmanais areštavo pikie- 
tuojančius streikierius.

Maineriai Boylano nenu
sigando, išplėtė streiką vi
sose kompanijose Wilkes 
Barre apskrityje. Streikie 
riai ne juokais pradėjo per
sekiot streiklaužius ir ap
daužė keletą desėtkų namų. 
Padėtis pasidarė opi. Mies
telių valdžios pradėjo jieš-

jau kitas dirba, ateik kas 
į-ytas, ir kaip tik bus ‘čen- 
čius’, duosiu tau darbą”. Ir 
jau kelinta sąvaitė kaip nau
josios unijos viršininkai su 
maineriais laukia tų priža
dų, bet jų vis dar nėra.

Kas bus toliau, parodys 
tik ateitis, bet šiandien 
mainerių būklė labai var
ginga ir daugiausia dėlto, 
kad 1-mo distrikto viršinin
kai U. M. W. of A. susidėję 
su kompanijomis ir policija 
persekioja mainerius, kurie 
reikalavo pagerinti sąlygas.

1-mo distrikto viršininkas 
Scrantono dienraščiuose pa
reiškė, kad į naująją uniją 
priklauso tik bedarbiai. Tai 
tikra tiesa. Nes kuriems 
kompanijas duoda dirbt, iš 
tų senosios unijos viršinin
kai prievarta atima dolerį, o 
ieigu kuris nesumokėsi, tai 
žinok kad darbo neteksi. E- 
sant tokiai paylėčiai, kiek
vienas, kuris da dirba, tai 
nors keikdamas, o turi mo
kėt. Tai tokia šiandien pa
dėtis mainerių Scrantono a- 
pylinkėje.

Sena* Mainerys.

FRACKVILLE, PA.
Kunigas karčemoje už 

bartenderį.
Viename Pennsylvanijos 

mieste klebonavo pas lietu
vius Romos katalikų kuni
gas, kurį aš pavadinsiu kun. 
Makorka. Viena mergina 
pereitą pavasari jį areštavo 
ir pareikalavo užlaikymo 
savo kūdikiui, nes kunigėlis 
esąs jo tikras tėvelis. Vysku
pas tuo pasipiktino ir išmetė 
kun. Makorką iš kunigystės, 
nes šis jau ketvirtai mergi
nai buvo tokį “prezentą” 
palikęs.

Netekęs parapijos, tėvelis 
Makorka atvažiavo į Frack- 
villę ir čia pas savo švogerį 
stojo dirbti už “bartenderį”.

Vietiniai kunigai pajuto 
didelį dieglį savo pašonėje, 
nes kun. Makorka visus juos 
pažįsta ir gerai žino jų slap
tą gyvenimą. Susirinkus 
žmonėms prie baro, jisai da
bar pasakoja be jokio susi
varžymo, kaip buvusieji jo 
konfratrai su merginomis ir 
moterimis galvomis vaikš
čioja ir sutonus nusimetę
rusišką “kazoką” šoka.

Norėdami sustabdyti tas 
kalbas, apylinkės kunigai 
sudėjo 2,000 dolerių ir pa
kišo kun. Makorkai, kad jis 
tylėtų, o vyskupo pradėjo 
prašyti, kad jis grąžintų 
kun. Makorką atgal į kuni
gus ir duotų jam kur nors 
parapiją, nes kitaip visas 
svietas žinosiąs, ką kunigė
liai daro. Reporteri*.

Shenandoah, Pa. — La
bai dėkoju tamstoms už 
“Keleivį”, kuris per ištisą 
metelį nei karto neapleido 
vargingo mano namelio. 
Taigi prisiunčiu Maikio Tė
vui $2 už 1933 ir Maikiui $2 
ant mokslo 1934 metais.

kot būdų streikieriams nura- Linkiu jam pasiekti aukšto 
mint. Iššaukė Washingtono mokslo. J. Sakavičius.
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Pasikalbėjimas 

Maikio su Tėvu

# —Apynių yr, Maike! I —čia, Maike, galėjo būt 
—Tėve, tu negali nei nau- misteikas. Bet Vytauto su

SKANDALINGAS LORDO ROT H E RM E- dotis Klaipėda kaip laisvuo-

RO SUMANYMAS. ; Vokietijos energijos ir
---------------- ... organizacinių gabumų nu-

Siulo naujus kryžeivius. Ru- bėse. Rothei ..ere paaiškina, kreipimas Į bolševistinę Ru-
1 siją Vokietijai, o Lietuvą kad Hitleris. Kalbėdamas a- siją padėtų rusų tautai grįž-

Lenkijai. pie grižimą į senosios riteri- _ ti Į civilizuotą buitį, ir, gali-
' Lordas Rotheimeie via !?s k?“«- J®' mas vėl nukreiptų
nnvrii, «natu1n« ma0-nata« Z1UOC1US» U1 bioują karzy- pasaulinę prekvbą i gerovę, angių .paudos magnatų, . kurįe v-t;Uarmžiais už- Tuo pačiu laiku Vokietijos 
taip kaip Amerikoje Hears- ? U t™ , p •tas. Tik Rothermere kont- karav?. “ sn ek^a.n?‘J°s . reikalus butų
roliuoiami laikraščiai vra tterlto1 ,Jas’ Unite dabai su- patenkintas ir augąs pavo-

fl-vnp rimini ir irakintrp<ni ^aro neprik.ausomas ma- jus. kuris dabar temdo aki
nėtu Hearrto gėltonlapiai žas Pabaltil x"a.lstybe^ ps- ratj busimo karo debesimis, 
negu Heaisto gėltonlapiai. ir Lietuvą”. Di- butų amžinai pašalintas.

i.. -.-i. .vivzi, ann Prie straipsnjo pridė-

Sveikatos Skyrius
*šj skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

jų metų pradėt be klaidos. 
Nori palinkėti laimingų nau
jų metų, o siūlai “apynių” 

—Kad Amerikoj 
mada, vaike.

—Ne, tėve. amerikonai 
sako kitaip. Jie sako: “Hap-
py New Year”.

—Na, nesibark, Maike,
ba ne ant kritikų aš pas ta
ve atėjau. Geriau pasišnekė
kim, vaike, apie tautiškus 
reikalus. Ve. Lietuves gazie- 
tos rašo. kad musų tautiška 
načalstva nori atimti iš pa
liokų kunigaikščio Vytauto 
kaulus, kurie buvo atrasti po 
Vilniaus katedra, ale Pols- 
čiaus ponstva nenori jų ati
duot. ba, sako. niekas negali 
pasakyti, ar tie kaulai buvo 
Vytauto, ar keno kito. Taigi 
kaip tu, Maike, daug visko 
žinai, tai ar negalėtum man 
išvirozyt. kokiu spasabu ga
lima pažinti savo kunigaik
ščio kaulus?

—Toki dalyką pažinti

ožiu visgi nesumaišysi, ba 
dabar jau svietas kytresnis 
ir pamatęs ragus ar vuode- 

tokia gą tuoj pasakys, kad čia ne 
musų tautos vadas.

—Aš ir nesakau, tėve, kad 
į musų tautininkai parsiveš iš
Vilniaus ožio kaulus.

—Dabar da vienas klau
simas, Maike. Gazietos rašo, 
kad grabas Vytauto kau
lams parvežti buvo padary
tas ne Lietuvoj, ale Čekoslo
vakijoj. Ar tu gali man pa
sakyt, kodėl? Aš pats nega
liu to išfigeriuot, Maike.

—Aš irgi negaliu supras
ti, tėve. kodėl savo kunigai
kščiui Lietuva negalėjo pa
daryti grabo. Parašyk, tėve 
Smetonai, gal jis tau paaiš
kins.

—O kaip tu rokuoji, Mai
ke, ar jis man duos atsaky
mą?

—Tu, tėve, turėtum ge
riau apie tai nusimanyti. 
Juk tu sakai, kad sykiu su 
ponu Smetona/augai.sunku, tėve. Galima tiktai 

spėjimą daryti. Pavyzdžiui,}* _Tas teisybė. Maike. Bet 
jeigu butų tikrai žinoma, j jis. tuomet da nebuvo joks 
kaip V ytautas išrodė, kokio,pOnas Tik dabar pasidarė 
pa\idalo gal\ą tuiėjo, kokio <jį(|eJė celencija. 
buvo ūgio. kokios buvo _Na? tai ,-k 5Veikas lė. 
blauzdos, tiesios ar šleivos.. . . . ve. nes man reikia skubėt i
ir jeigu visoms toms ypaty- knVjryną. 
bėms rasti kaulai atatinka, į 
tai tuomet galima butų spė-1
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ti, kad tai Vytauto kaulai.
Bet kaip Vytautas išrodė, 
nėra jokių žinių. Todėl nė
ra galimybės ir jo kaulus at
rasti.

—Bet zakristijonas man 
sakė, kad iš Kauno tuoj iš
važiuos Vilniun dideli po
nai, kurie parsiveš Vytauto
kaulus i Lietuvą. Taigi išro- . - 
do. Maike, kad jie gali juos 1 
pažinti.

—O koks skirtumas, tė-'. 
ve, keno kaulus jie parveš? I
Ar jie bus Vytauto, ar kito .'Maike, tai gyvenimas 
žmogaus, vistiek jie bus seks

— Veidirainut, Maike,
; knygynas nepabėgs. Pasa- 
* kyk man. ar tu girdėjai to
kia navvna, kad musu tauta 
neužilgo turės savo šventą
jį? Sako, šventas nori pada
ryti šventuoju musų vysku
pą Gedraitį, ką Lietuvą iš
gelbėjo nuo liuteronų.

—Girdėjau ap^ tai. Bet 
tai neįdomi naujiena,

e. Šventieji priklauso įni
rusiems, o man rupi gyvųjų 
pasaulis.

—Bet jeigu dangaus ka
ralystėj neturi savo patrono, 

nesi-
kautai ir daugiau nieko. Ir j 
tamsus žmonės vistiek 
garbins. Garbins netik 
čius kaulus, bet ir tuos "po
nus”, ką tuos kaulus parveš 
ir globos.

—Bet tai butu apgavystė, 
Maike!

—O kur šiandien nėra ap- 
•gavystės, tėve? Aš atsime
nu, kaip vienoj parapijoj 
kunigas buvo parsivežęs ka-

1UOS
pa

—O kas tau sakė, tėve, 
kad dangus pripažins vys
kupą Gedraitį šventuoju? 
Gali būt, kad danguje jo nei 
nėra.

—Ale popiežius jį gali 
tenai paskirti, Maike.

—O kokią teisę popie
žius turi dangui skirti šven
tuosius? Juk ne jis bosas ant 
dangaus.

—Dac rait, Maike, apie

gėltonlapiai 
Ir todėl su Rothermero nusi
statymu reikia daugiau skai
tytis. Ypač paskutinis jo su
manymas. paskelbtas Lon
dono dienrašt-"Daily Mail”. 
yni skandališkai įdomus.

šitame savo sumanyme 
Rothermeras kalba, kaip 
turėtų būti pertvarkyta Eu
ropa. Tuo tikslu jisai siūlo 
sudaryti anglų ir francuzų 
sąjunga, kuriai pritariąs ir 
Hitleris.

Tokia sąjunga, Hitlerio 
paremta, pastatytų tarptau
tinius Europos žemyno san
tykius ant granitinių saugu
mo pamatų. Karo baimė, 
kuri dabar niaukia kiekvie
nos Vakarų Europos vals
tybės akiratį, “išnyktų kaip 
tekančios saulės išsklaido
ma migla”. Esą. visiems į a- 
kį brėžia, kad Versalio su
tarties sukulta Tautų Są
junga subankrutavo. Jai pa- 

atsirado visa eilė 
protokolų ir paktų. Bet pats 
jų gausumas įrodo, kiek ma
ža pasitikėjimo tie protoko
lai ir paktai sukelia. Tačiau 
Didž. Britanijos ir Francu
zijos santarvę kiekvienas su
prastų. Ir ji turėtų paitiošti 
kelią sveikai ir taikiai re
konstrukcijai. Tokiai san
tarvei esant, francuzų ir 
britų vyriausybės, nenusto- 
damos savo prestižo, galėtų 
padaryti tas toli siekiančias 
nuolaidas, kurios yra būti
nos Europos taikai pataiky
ti. Atsipalaidavusios nuo 
baimės dėl savo saugumo, 
jos galėtų įvykdyti tuos pla
čius sienų išlyginimus, ku
riuos jau seniai reikėjo į- 
vykdyti tarp valstybių, atsi
radusių iš senosios Austro- 
vengrijos imperijos suirimo.

Santarvė tarp Francuzijos 
ir Didž. Britanijos turėtų ii 
kitą svarbią pasėką. Ji nu
kreiptų Vokietijos teritoria- 
lines ambicijas ten, kur jos 
gali padalyti mažiausia ža
los ir daugiausia gero— i 
Europos lytus. Vokietijai 
reikika erdvės. Milžiniškas 
vokiškas nacionalistinės e- 
nergijos rezervuaras taip 
smarkiai auga, kad būtinai 
reikia surasti jam išeitį. Vo
kiečių nacionalfašistinė 
vyriausybė ieško išėjimo į 
retai gyvenamas Vakarų 
Rusijos sritis. Toje tenden 
cijoje nėra pavojaus Vaka
rų Europai. Prieš karą Rusi
jos pramonės ir prekybos 
reikalus daugiausia kontro
liavo vokiečiai. Jokia kita 
tauta nesugebės sutvarkyti 
rusų maklynės. Padalydama 
tai. vokiečių tauta atneštų 
neįkainuojamos naudos Ru
sijai ir visai žmonijai.

Toliau Rothermere paci
tuoja kelias vietas iš Hitle
rio “Main Kampf” kur jis 
kalba apie naujos teritori
jos įgijimą Rusijoje ir su Ru 
sija susisiekiančiose valsty-

delės jų pilys, girdi, 400 me 
tų išbuvo ta siena, kuri ap
saugojo Eui pa nuo stab
meldžių bri<>vimosi.Jauni ri
teriai iš daugybės valstybių 
atvykdavo ir baigdavo savo 
karišką išsilavinimą, tarnau
dami šitien.' "Vakarų krik- 
čionybės sargams”, šian

dien derlingi jauni Vokieti
jos naciai atlieka tokią pat 
tarnybą, saugodami Europą 
nuo komuni'tinio pavojaus.

Pamėgint ^ apginti dabar
tinį Vokietijos režimą nuo 
nežmoniško smurto kaltini
mu. Rothermere toliau nu
rodo, kad vokiečių ekspan
sija i Rusiją atpalaidotų 
Lenkiją nuo nuolatinio pa
vojaus būti užpultai kaimy
no, kurio raudonoji armija 
1920 m. prižygiavo prie pat 
Varšuvos vartų. Esą, Vokie
tijai Įgijus papildomą teri
toriją. kuri yra reikalinga 
jai, Vakarų Rusijoje, be jo
kių sunkumų butų galima 
išspręsti lenkų koridoriaus 
klausimą. Už šiaurinės kori
doriaus dalies grąžinimą 
Vokietijai “galėtų pasiūlyti 
Lenkijai ne tik alternatyvi
nį išėjimą į jurą per Klaipė 
da. bet ir grąžinti jai tą di
džiulę naudą, kuria ji turėjo 
16-tame šimtmetyje, kada 
priėjo prie Juodosios juros, 
atidarant jai dideli Odesos 
uostą”. Esą. išeitų į naudą 
ir mažosioms Pabaltijo val
stybėms, kad jų rytiniuose 
pasieniuose butų civilizuota 
Vokietija, vetoje nuolatinio 
Sovietų Rusijos pavojaus. 
Lietuvai galėtų būti sutei
kta teritorialinių kompensa- 
tų už leidimą Lenkijai nau-

tas žemėlapis, kuriame už
brauktas ligšiolinis Lenkijos 
priėjimas prie juros ir strė
lėmis nurodyti du nauji išė
jimai į jurą—per Klaipėdą 
ir Odesą.

Mokslo Žinios.
Gyvatės nuodai. —Ligo

ninėse pastebėta, kad įlei
dus žmogui į kraują, gyva
tės nuodų, tuoj sustoja krau- 
japludis.

Puodams ir kitiems in
dams daryti mašinos buvo 
tiek pagerintos, kad dabar 3 
žmonės padaro daugiau in
dų, negu pirma padaryda
vo 100 žmonių.

Vokietijoj yra cheminės 
pramonės institutas, kuris 
nuolatos rūpinasi plėsti che
miją į naujas indutrijos sri
tis, kad chemikai turėtų dar
bo.

Mokslininkai susekė, kad 
sergančių augalų tapai taip 
pat turi “karštį”, kaip ir ser
gantys žmonės. Nesveikų la
pų temparatura būna keliais 
laipsniais aukštesnė, negu 
sveikų lapų.

Paukščiai, kurie daugiau
sia taiko būna ore, kaip kre
gždės, visuomet turi ilgus ir 
smailius sparnus; gi paukš
čiai. kurie didžiumą taiko 
praleidžia ant kojų, turi 
trumpus, apskritais galais 
sparnus. Jie toli skrist ne
gali, bet skrenda labai grei
tai.

SUTINKANT NAUJUS METUS.
Su Naujų Metų diena yra Golgotos kelias nutiestas

surišta sekanti liaudies pa
tarlė: “Nauji metai — nauji 
lapai”. Tuose keturiuose žo
džiuose yra trumpai išreikš
ti nuo senų taikų žmonėse 
įsigalėję papročiai, kuriais'vieni 
vadovaujantis kiekvienas Metus

kalėjimais, kame už geleži
mis apkaltų langų sėdi šim
tai kovos draugų, apkausty 
tų nelaisvės retežiais.

Ir štai nūdien, kuomet 
pradėdami Naujus 
musų tėvynėj ulioja

KĄ VALGYTI*

Arba dietos įtaka žmogaus 
sveikatai.

Dr. A. Petriką.
Brooklyn, N. Y.

zm iš kur neva šventos Ur- . . . . 
šulės kaulus ir padarė jomsitai as v,sal nepamislmau. 
aukurą. Davatkos meldėsi,
prieš juos ir aukavo paskuti-1 Paskutinuoju metu apie 
nius savo dolerius. Bet kai Rickų žinių nėra, tačiau ma- 
vienas žinovas vėliau ištyrė, noma, kad jis Žemaitijoje 
pasirodė, kad tai buvo pa- radęs prieglaudą pas kokį 
prastos ožkos kaulai. [savo bičiulį ar bendradarbį.

Iš FILIPINŲ.

čia parodyta žiurkinė stirna, 
atvežta iš Filipinų salų į Detroi
to zoologijos daržą.

stengiasi įnešti į savo pilką pskendę girtame džiaugsme 
gyvenimą ką nors “nauja”, ir prabangoj— prieš musų 
Vieni kitus sveikina, siunčia akis stojasi tikroji Darbo 
įvairius linkėjimus, dovanas Lietuva, kuriai tie girtojo 
ir tam panašiai. džiaugsmo šukavimai yra

bet grąžys romantiški pa- DarboLietįvai nauju me. 
prociai lieka tik papročiais, džja . Rj k
o pilkas gyvenimas _ zmo- kj ' „ . nek
nijos kovu sukuriu. Ir, toli . i < . ,J - ’ tu krauju aptaškytą savo

tėvynę. Ji jaučia motinų a- 
šaras ir girdi liūdną retežių 
žvangėjimą. Tie reiškiniai 
rodo- Darbo Lietuvai, kad 
iš sunkaus gyvenimo tegali
ma išeiti tik atkaklios kovos 
keliu.

Visa to akivaizdoje, Dar
bo Lietuvai dar nėra naujų 
metų, kurie jai reikštų nau
jus lapus, naują gyvenimą

Kalendoriniai gi nauji 
metai, nustatyti astronomų 
ir kalendoriaus reformato
rių, kaip viso pasaulio darbo 
žmonėms, taip ir Darbo Lie
tuvai savo esmėje neturi jo
kios realės reikšmės.

Bet vadovaujanties įsigy
venusiu papročiu, kuriuo

kovų sukuriu.
gražu, Naujus Metas nelydi 
“nauji lapai”. Priešingai, 
vieniems jie yra tąsa pra
bangos gyvenimo, kitiems 
gi tąsa skurdo, vargo ir ne
nuilstamos kovos už duonos 
kąsnį.

Musų tėvynėj dabartiniu 
metu vaizdas yra dar liūd
nesnis. Nes išskyrus neskait
lingą “tautos vadų” grupe
lę. nauji metai Lietuvos 
žmonėms yra ne tik tąsa 
sunkios kovos už kasdienės 
duonos kąsnį, bet kartu ir 
tąsa kovos už elementariš- 
kiausias laisvo žmogaus tei
ses. Toje dviem frontais ve
damoje kovoje musų liau
džiai jau septinti metai ten
ka plūktis į šviesesnę ateitį. stengiamasi atsižymėti pra- 

Pažvelgus į tą Golgotos sidedančius kalendorinius 
kelią, matome jį iš vienos metus Įvairiais linkėjimais ir 
pusės apšlakštytą revoliuci- sveikinimais—mes tenorint 
nių kovotojų krauju ir nu- Darbo Letuvai palinkėti vie- 
klotą dar nespėjusiais už- no: sukaupti savo valią išsi- 
želti kapais, kuriuos vilgo vadavimo kovai iš tų barba- 
savo kančių ašaromis liudin- riškų sąlygų, kuriose šian- 
čios motinos, žmonos ir vai- dieną ji randasi, 
kai. Iš kitos gi pusės tas , Antanu.

Dabar mes . prieiname prie 
klausimo, ką valgyti? , Svarbu 
žinoti taipgi, kokioj formoj ta
sai maistas yra labiausiai pagei
daujamas, n^s toji pati maisto 
medžiaga gali būti įvairiose for
mose, kurios ne vienodai rea
guoja į kuno padėtį. Pavyzdžiui 
galima paimti visiem gerai žino
mą musų kasdieninę duoną. Ji 
gali būti kaip kada naudinga 
maistui, o kaip kada ir visai ne
naudinga. Padžiovinta, kieta 
duona gera yra ir dantim pa
graužti ir skilviui lengviau ją 
penirškinti: gi minkšta, kaip 
tešla, ta pati duona—nenaudin
ga nei dantim, nei skilviui. Be 
to, jeigu ta duona suvilgyta ko
kiais riebalais, ji yra net kenk
sminga, nes skilvys negali jos 
suvirškinti. Tą patį galima pa
sakyti ir apie mėsą: šviežios, 
neperkeptos ar virtos mėsos ga
balėlį galima suvalgyti su nau
da. gi jeigu tą pačią mėsą per- 
kepti. sudaryti su visokiais rie
balais dažiniais,—ji tampa ne 
tik nenaudinga, bet kenksminga.

Nereikia manyti, kad bran
giausieji valgiai yra geriausi, 
kartais jie yra prasčiausi. Tūli 
turčiai, kurie turi pakankamai 
pinigų, o mažai proto; kurie ma
no, kad svarbiausias žmogaus 
tikslas pasauly, tai prikimšimas 
skilvio per ne mierą kuobran- 
giausiais valgiais ir gėrimais, 
dažniausia sugadina savo svei
katą. ar net gyvenimą sutrumpi
na, tik dėlei persivalgymo ir dėl 
nuolatinio vartojimo visokių 
koncentruotų bei brangių val
gių. žinoma, negalima sakyti, 
kad visi brangus valgiai yra 
prasti, o visi pigus geri. Tai bu
tų ne tiesa, bet daugely atvejų 
taip yra. Pavyzdžiui, brangus 
“steikas“, raumenų rėžinys, yra 
kur kas prastesnis maistas, ne 
gu kepsnys, smegenys, inkstai 
ar kaulų smegenys (marrcw). 
Juoda, rupi čielo rugio ar kvie
čio duona yra pigesnė, negu iš
dabintas, saldintas, gražiai at
rodąs ir brangus pyragas. Ruda
sis cukrus yra pigesnis ir gere
snis, negu baltasai cukrus. Dar
žovių valgis *bus pigesnis ir ge
resnis, negu. sakysim, koksai 
nors smožintas kepsnys, kuris 
yra brangus ir maistui netikęs. 
Juo paprastesnis valgis, bile tik
tai jisai yra švarus, šviežias, 
natūralūs, nesugadintas — yra 
kur kas geresnis, negu brangus, 
komplikuotas, sugadintas. Per
sivalgymas taip pat žalingai/at
siliepia Į kuno sveikatą. Kas 
mano. kad valgyti reikia tiek, 
kiek išneša jo kišenius ir pilvas 
sutalpina, tokiam vėliau prisiei
na gailėtis, kada Įsigyja chroni
šką vidurių nemalimą ir suardo 
sau sveikatą. Moderacija. sai
kas visuomet yra geriausis va
das, žinoma, kas sunkiai fizi
niai dirba, kuriam tenka pakan
kamai išsimankštinti tyrame o- 
re, tas gali daugiau ir sunkesnio 
valgio suvartoti, negu tas, kuris 
užsidaręs per dieną sėdėdamas 
rankom ar galva dirba. Valgyti 
reikia tik tiek. kiek norime ir 
kada norime, o ne tiek, kiek yra 
ar todėl, kad jau laikas valgyti. 
Geriau yra atsitraukti nuo stalo 
biskį nedavalgius. negu persival
gius. Jeigu maža laiko, kaip kad 
kartais būna darbavietėse, ge
riau tada mažiau valgyti ir len
gvesnio valgio, o gerai visa tai 
sukramtyti, negu kad pusčieliais 
kąsniais prikimšti pilvą. Toksai 
skubus valgymas tik skilvį su
gadina. Gerai sukramtyto mai
sto mažesnis saikas atneš dau
giau naudos, negu pusčieliai su
ryto kad ir didelis saikas. Be to,

kramtymas duoda progą dantim 
bei dėsnom išslmankštyti, kas 
jiem eina į sveikatą. Perdaug 
pailsusiam taip pat negera ūmai 
valgyti; geriau biskį pasilsėt, o 
jau tada valgyti.

Valgant nereikia maišjli vis
ką i krūvą; geriau yra pavalgy
ti iki sočiai vienos rūšies mais
to. o ne kelių. Kitu kartu galima 
valgyti kitos rųšies maistą. Jei
gu, pav., kas valgo kartu mėsą, 
bulves, duoną, sviestą, daržoves, 
pieną, sūrį ir saldintus pyragus 
—negali tikėtis nieko gero iš to
kio mišinio, nors atskirai paė
mus kiekvienas jų gali būti ge
ras maistas. Juo mažiau sumai
šysi įvairias maisto rūšis, tuo 
bus skilviui lengviau tasai mai
stas suvirškinti.

Niekuomet nereikia pasivydė- 
ti daržovių ir vaisių; valgyti vi
sokias valgomas žoles bei aug
menis. Nebijoti ašakoto, rupaus 
maisto, nes tai pagelbsti mity
bos kanalui. Beverdant tūlos 
daržovės susigadina, nes iš jų 
išsisunkia mineralinės druskos 
ir vitaminai. Tcdėl tokias daržo
ves. kurias reikia virti, reikia 
stengtis sutaisyti su sriuba, kad 
vanduo, kuriame jos virė, nenu- 
simeslų. Gerti kiek galint dau
giau žalio vandens, bent po du 
stiklu prieš kiekvieną valgį. 
Bevalgant negerai yra gerti van
deni. bet prieš valgį bent pusę 
valandos, šaltame ore gerti van
denį pašildytą, tik ųe virintą.

Mėsos valgyti kartą Į dieną ir 
tai ne visą svarą ar du. bet tik 
ketvirtą dalį svaro. Likukos, 
kaip kepenys, inkstai, yra ge
riau valgyti, negu raumenys. 
Reikia žiūrėti, kad mėsa nebūtų 
susenusi ar sugedusi; geriau jos 
mažiau valgyti, o geresnę pasi
rinkti. Vengti sūdytos ir rūky
tos mėsos. Nereikia ją sugadint 
perilgu kepimu. Maišyta dieta 
žmogaus organizmui yra geres
nė. negu vienos mėsos, ar vienų 
augmenų, nors ir bile kuria vie
na jų. kaip praktika parodė, ga
lima gyventi. Nereikia užmiršti, 
jog pienas yra vienas geriausių 
maisto medžiagų ir jo reikia 
kuodaugiausiai gerti. Geriausias 
pienas tai žalias pienas, nevirin
tas ar kaitintas. Kaitinant ar vi
rinant susinaikina tūlos maisti
nės medžiagos jame. Kadangi 
miestų gyventojams sunku yra 
gauti pieną tiesiai nuo karvės, 
nesugadintą, iš kurio smetona 
nėra išskirta, tai patartina imti 
nuo pieniaus “certifikuotą”(cer- 
tified) pieną, nes jame daugiau 
Smetonos ir jisai nėra kaitintas 
(pasteurizuotas). Be to, tasai 
pienas yra imamas iš parinkti- 
nų. sveikų karvių, žinoma, jisai 
yra brangesnis negu paprastas 
pienas; bet. kas neišgali jo pa
kankamai pirktis, lai jo ima ma
žiau. o vis tiek bus daugiau nau
dos. negu išgėrus prasto pieno, 
nors ir didesni saiką.

Nesčios ir žindančios moti
nos ypatingai turi gerai žiūrėti 
savo dietos, nes jos atsakomin- 
gos ne tik už savę. bet ir už sa
vo kūdikius.

Z

ANGLAI PERKA IŠ RUSŲ
BIBLIJOS RANKRAŠ

ČIUS.
Anglų muziejus nutarė 

nupirkti iš Sovietų vadina
mąjį “Codex Sinaiticus”, 
kuris susideda iš tų rankraš
čių, iš kurių buvo atspaus
dinta pirmutinė senojo tes
tamento biblija. Rankraš
čiai esą versti iš žydų į grai
kų kalbą. Anglai moka ru
sams už tuos vertimus. $500,- 
000.

Ispanijoj yra daromas mil
žiniškas irigacijos planas. 
Juo busią aplaistonta apie 
1,500,000 akrų taukų.
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Gatavas.

James Janušausko 
Laiškas.

Lakūnas dėkoja visiems 
savo rėmėjams.

BUTLEGERIŲ. ' Šią sąvaitę lakūnas Ja-
Chicagoje federalinės vai- nušauskas, kuris nesenai 

džios agentai ilgai rinko lankrsi Bostone, prisiuntė 
medžiagą prieš Kaponės atlv- Bagociui laišką, dėko- 
bravorninką Beitą Delaney damas visiems antrojo skn- 
ir 19 kitų butlegerių. Tas dimo rėmėjams ir reiksda- 
šnipinėjimas ir faktų rinki- mas tvirtą savo pasiryžimą 
mas valdžiai kaštavo $100,- užbaigti Dariaus-Girėno zy-
000. Pagaliau 20 butlegerių SI- . .
buvo areštuota ir tos pačios &tai J° laiško turinys: 
ederalinės valdžios teis- Kiek laiko atgal grįžau 

mas Chicagoje nubaudė Chicagon po ilgo maršruto 
.uos po $25. po rytines kolonijas, laike

Valdžios atskaita iš tos kurio teko man aplankyt ir 
bylos dabar buvo paskelbta jūsų miestą. Perstudijavęs 
viešai ir išrodo taip: visų Aviac. Dienų rezulta-

Išlaidų ............ $100,000 tus, randu, kad visos jos
Pelno ....................... 500 buvo nepaprastai sekmin-

—— ------ gos, nežiūrint įvairių oro ap-
Gryno nuostolio $99,500 linkybių, skuboto surengimo

Vadinasi, nuostolis lygus ar kitų nenumatytų priežas- 
>eveik 100 procentų. čių. Kiekvienas parengimas

apipi fčr DANVi buvo pasekmingas finansi- 
APIPLESE BANKĄ. niai, svarbiausias tų A-

Vi 3 Veršius Farme-v^z\*t™£M$? ANTi 

rys Gavo 14 centų.
štai kaip kapitalistinė 

sistema šiandien ryja far
merių triūsą. Indianos vals
tijoj farmerys vardu Jesse 
Harmon nuvežė Vernono 
miestelin 3 gražius veršius 
parduot. Jie svėrė 240 sva
rų. Jis gavo po 2 centu sva
rui, arba išviso $4.80.

Agentas, kuris superka 
mėsos trustui gyvulius, iš
skaitė jam iš tos sumos šiuos 
įrašus:

Komišino sau ........ $1.05
Už pristatymą veršių 

skerdyklon ................ 3.00
Už maistą veršiams .60
Už apdraudą nuo ugn. .01

Viso išlaidų............$4.66
Iš viso gauta............ $4.80

Farmeriui liko ............. 14
Gavęs už 3 veršius čekį

14 centų sumai, farmerys 
parsivežė jį namo ir sakosi 
apdarysiąs jį rėmeliais ir 
pakabinsiąs ant sienos po 
stiklu, kaip istorinį doku
mentą busiančioms kartoms

UŽ LENKIJOS SIENŲ 
DAR 8 MILIJONAI

LENKŲ.
Šiomis dienomis Varšuvo 

je buvo penktas užsienių 
lenkų organizacinės tarybos 
suvažiavimas. Suvažiavimui 
pirmininkavo buv. Vilniaus 
vaivada Račkievičius. Sve
čių tarpe buvo ir lenkų lakū
nas Skaržynskis, kuris savo 
laiku perskrido Atlanto van 
denyną. Suvažiavimo proga 
lenkų laikraščiai rašė, kad 
po visą pasaulį išbarstyta 8 
milijonai lenkų.

Dovanos Vi Darbštumą.

šitie du jaunuoliai, Marcus Teeter iš Minnesotos ir Lilliana 
Murphy iš Indianos, už savo darbštumą laimėjo prezid. Roose
velto dovanota- taures tarptautinėj parodoj Chicagoje. Vaikinas 
pasižymėjo gerai augindamas kurkęs savo farmoje, o mergi
na atsižymėjo namu ruošos darbais.

BROOKLYN, N. Y.
Art. Babravičius duos 

koncertą.
Ateinantį pavasarį artis-

SMUNKA ŽUVŲ ŪKIS.
Jau prasideda teminąs 

ežerams išnuomoti. Numato
ma, kad apie 25% bendro
ežerų ploto ateinantiems -----
metams nebus išnuomota,1 “Keleivio” Kalendorius 
nes kiltus žuvų kainai, silp-( 1934 metams jau išėjo ii 

! sta žvejyba ii* ne labai kas spaudos ir dabar jau galima
jenori ežerus nuomoti.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Alfonso Šibilskio, paeina 

iš Kupreliškių miestelio, Vabalninku 
valsčiaus. Biržų apskričio. Malones 
atsišaukti, turiu svarbų reikalų- Ku
rie žino kur jis randasi, prašau pra
nešti, busiu labai dėkingas. (2)

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

P'
varde Stanevičaitė, pajieškau pusbro
lio Jono Stanevičiaus- iš Vitagalos 
kaimo. Kaltinėnų vaisė. Girdėjau, ka
da dirbęs po Illinois vąlstiją niaino- 
se. Prašau jį atsišaukti. Kurie žinote 
kur jis randasi, prašau pranešti, bu
siu dėkinga. (2)

JOHANA PAULAUSKIENĖ*
319 Hamilton Avė., L>uquesne, Pa.

Kas Mums Rašoma.
Pbiladelphia, Pa.— Šio

mis dienomis čia lenkai bu
vo sui*uošę generolui Halle- 
riui pietus Penn Ath Ietie

Turner Falls miestely,
Mass valstijoj, du plėšikai bw» ^s Babraričius raošiasi jau _
pereitą sąvaitę užpuolė pasireįškė lietuviu visuome- 8!’ztl Llct“von “ ^ut ap- club.e Hallerk toks t 
Crecker Nailonai Banką ir nėje ir kuris kad ąorvens tenai an visados.' £murtillinkas kaip ir želi.
pagrobę $20,000 pinigų pa- maH0 kelionė į Lietuva Jo žmona su šuneliu jau is- govskis Jisai Auk.

kančiais metais tikrai įvyks. Į“i“Vjįa„LKktei Silezl.»' ^nkaPS
Bet aš negaliu aplenkti tvarkyt savo reikalus ir duo- zinoma’ 1 o 1 lems

nepaminėjęs faktą, kad ma- ti vieną-kitą koncertą atsi- 
no pastangos butų buvusios, sveikinant su Amerikos lie- 
bergdžios, jeigu ne Tams- tuviais.
tos ir kitų jūsų bendradar-; Brooklyne jo konceilas į1* • 1 > • ’ i -« j • ▼ • i • A

bėgo.

Iš Pietų Amerikos.
URUGVAJUJE “DAR
BUOJASI” KUN. RA

DŽIUS.
Iš visur išvytas, “dūšių bių pastangos ir darbas prie vyks 14 sausio, Lietuvių A- 

ganytojas” Radžius atsibel- įvairių parengimų įvykini- raerikos Piliečių Kliubo Sa- 
dė į Uragvajų ir apsigyve- m°. Užmiršdami savo rei- lėj, 80 Union avė., 7:30 va- 
nęs Montevideo mieste pra- kalus, jus pašventėte mano
dėjo organizuot “koplyčią”, skridimo reikalui savo laji
nes bažnyčiai pastatyti čia ką, darbą, gerus sumany- 
nėra pakankamai žmonių, nius. atsidavėte jam su visa 

“Koplyčią” jis įrengsiąs širdžia. Ir todėl aš jaučiu, 
avo kambary ir pavadinsiąs kad esu jums labai daug

ją “švento Juozo” vardu, skolingas, ir lai mano žygio

landą vakare.
Reporteris.

DEGTINĖS TRUSTAS 
PLĖŠIA ŽMONES.

Amerikos spaudoje ir su
sirinkimuose keliami dideli

—banditas. Nežiūrint to, jo 
priėmime dalyvavo ir lietu
viu kunigas Monkevičia.

P. S.

ANELĖ BIRUCIUKĖ-VAICIKAU- 
SKIENĖ pajieškau mano pusbrolio 
vaikų Antano ir Onos Martinaitukių. 
Antanas gimė Chicagoje, Ona Lietu
voje, apie 24 metų amžiaus. Jų mo
tina Marjona Surviliukė paeina iš 
Jurbarko parapijos, pabėgo nuo Ka- 
jatono Martinaičio apie 19 metų su 
Kazimieru Gardausku ir išsivežė su 
savim vaikus. Kokia pravarde tie 
vaikai dabar vadinami—Martinaitis 
ar Gardauskas, aš nežinau. Tikrasis 
jų tėvas Martinaitis numirė ir paliko 
tiems vaikams turto. Jei kas žino kur 
jie randasi, prašau pranešti. (1)

MRS. ANELĖ VAIČIKAUSKIENĖ
1910 So. 51 Court, Cicero, III.

j| gauti. Prašome užsisakyti 
TUOJAU, tai Kalėdoms jau 
turėsite ką pasiskaityt.

Kalendorius 1934 metams 
bus nepaprastai įdomus ir 
naudingas, nes jame tilps 
daugybė visokių receptų, 
patarimų ir nurodymų, kaip 
kas iš ko daryt

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

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

Adresuokit: “Keleivis**, 
253 Broadway, South Bos
ton, Mass.

KAIP ROPĖSE BUVO
PLUKDOMAS ŠMU

GELIS.
Rodos, kam čia galvoj, 

jeigu upe plaukia paprasta 
daržo ropė? Tačiau kai 
Lys’o upėje Belgijoj pasiro
dė visas ropių intpludis ties 
Menin’o miestu, francuzų 
pasienyje, susidomėjo tuo 
dalyku vietos muitinės sar
gai. Patikrinus vieną ropę 
rasta joje du svarai tabako 
kuris plaukė į Francuziją 
Siuntėjų, be abejo, nebuvo 
galima susekti, tačiau šito
kiam šmugeliavimo budui 
buvo padalytas galas.

Tuo tikslu atspausdino ir iš- pasisekimas atlygina bent protestai dėl degtinės trusto, 
siuntinėjo 1000 pakvietimų, dalinai tą nuoširdžią para-. kuris pasiglemžė visą degti- 
kad žmonės susirinktų pas mą, kurią jus jam parodėte. nės pramonę, duoda labai 
jegamastį Radžiu šventoj šiuomi aš noriu išreikšti Prastą degtinę ir plėšia ne- 
Juozo diaugiją įsteigti. Bet ’Pamstai ir prašau išsireikšti j žmoniŠKai aukštas kainas, 
susirinko vos tik 12 asmenų, yj^Q manės ir kitiems bend-1Nepriklausomu degtindarių 
ir tie patys ne Radžiaus radarbiams šiame reikale i Stovas H. H. Smith iš Ken-

SVIESTAS ATPIGO.
Sviesto kaina Chicagos 

rinkoj pereitą sąvaitę krito 
iki 16 centų svarui. Tai yra 
žemiausia sviestui kaina 35 
metų laikotarpy. Ji krito 
taip smarkiai dėl to, kad

Daktarai duoda 
Creosote nuo pa

vojingų kosulių
Per daug metų musų geriausj dak

tarai naudojo Kreosotą kokioj nora 
formoj nuo kosulių, persišaldymų ir 
bronchitis, nes jie žinojo, kad yra 
didelis pavojus leisti joms užsisenžt.

Creomulsion su Kreosotu ir šešiais 
kitais svarbiais mediciniškais elemen
tais greitai ir pasekmingai sustabdo 
visus kosulius ir šalčius kurie kitaip 
galėtų padaryt daug bėdos.

Creomulsion yra galingas gydymui 
visų šalčių ir kosulių nežiūrint kaip 
jie butų užsisenėję, vienok jis yra vi
sai nepavojingas ir priimnus vartoti.

Jūsų vaistininkas garantuoja Creo
mulsion ir sugražina jums pinigus, 
jeigu jus nepagerėsit po vartojimo 
Creomulsion kaip nurodyta. Saugo
kitės kosulio ar šalčio kuris užsitęsia. 
Visados turėkit Creomulsion ant ran
kų greitam vartojimui. (Adv.)

Pajieškau Simono Salinio, seniaus 
gyveno Elco, Pa. 1912 metais persi
kėlė į Pana, III. ir nuo to laiko neži
nau kur jis gyvena. Prašau atsišauk; 
kurie žinotie jo adresą malonėkite 
pranešti, busiu dėkingas.

CHAS BUTKAUSKAS
R. R. 1. Oconee, III.Young»town, Ohio.—Pri- 

siunčiu staršam vyčių gene
rolui 1 rublį ir prašau prabo- 
čyt, kad daugiau negaliu 
tuom tarpu. Mat, nedidelę 
pėdę bosas davė. Ale vėliau 
prisiųsiu daugiau, ba pripra 
tęs prie generolo, tai jau ne
galiu be jo apsieiti. Jis man 
netik fonių pridaro, ale ir 
žinių parneša iš viso svieto. 
Tai netaip, kaip kitos gazie
tos, ką tik apie misijas ir 
pranciškonus rašo. Tokie 
daiktai, tai nėra jokios na- 
vynos, ale kasdieninis biz
nis. Kaip pradėsiu geriau

Juozas Skilandžiunas pajieškau 
pusbrolio Jono Vaivados, Skirsnemu
nės parapijos, Giebalių kaimo. Ma
lonės atsišaukti. Kurie žinot kur jis 
randasi prašau pranešti jo adresą, 
busiu labai dėkingas. (lj

JUOZAS SKILANDŽIUS 
176 Geddes Terrace Waterbury, Conn.

Išmintis visiems reikalinga!
Todėl Išeina Naujas Mėnesinis

Žurnalas IŠMINTIS
Jei dar neskaitai, tuojau užsisakyk! 
Kopija 15c. Metam $1.50; Kanadoj $2

Išmintis Publishing Co.
315 E SU SO. BOSTON, MASS.

plauko, todėl niekas iš —r ~
biznio neišėjo. .... įkuria siunčiu su įsitikinimu, I misijai, kad pagaminti ga-1 netik ant batų, ale ir ant 

Pažymėtina, kad šitame (jOg Tamsta jr Riti tęs prade- liona degtinės kaštuoja tik naujos pypkės. M. Venskus.
kun. Radziaus sumanyme ta toliau, kad aš gale-pi iki 15 centų, bet trustas į
žymiai figūravo vekselių —au stipria, greita ir ga- iškėlė kainą iki S15. ’ Chicago, III.—Pereitą są-
klastuotojas ir dieyų dirbe- j- a “LITUANICA ANT-J '----------- vaitę čia nusišovė jauna

to.mano nuoširdžią padėką,pucky pasakė Kongreso ko- dirbt, tai Maikio tėvas gaus

jas Mačinskas, kuris pasida- raja” atlikti transatlanti-1 ARGENTINOJ SUIMTA i lietuvaitė, kuri vadinosi iš- 
ręs falsyyą vekseli Argenti- „j žygi j Kauną pasekmin-įUAUG LENKŲ IR ŽYDŲ. i kraipyta savo pavarde“Har- 
"Oje norėjo išvilioti is mo- Įgįj sekantj pavasarj. *......................’ ~ ' -------------- -------
tėviškės Strakelaitienės 3,-! 
000 pesų. Pabėgęs nuo Ar-’, 
gentinos policijos, dabar su' 
Radžiumi veikią ir gyvena.! 
Kokie vadai, tokios ir drau-Į 
gijos butų,Urugvajaus lietu-! 
via i bijo panašių veikėjų.

Apie šitą įvykį rašo “Ar
gentinos Žinios” 48-tame 
numery.

BRAZILIJOJ AREŠTUO
TAS KLERIKALAS 

RIMŠA.
Savo laiku pabėgęs nuo

Visuomet su jumis,
Joseph R. James 

Janušauskas.

NEDUODA ŠIAUDAIS 
DENGTI STOGŲ.

Šiomis dienomis La Pla-Įret Tallulah Gercas”. Ji bū
tos policija suėmė 21 žydą, į vo išmylėjus į lietuvi kareivį 
kurie prekiavo moterimis. | Joną Petrikį, bet tas jos ne- 
Tenykštis laikraštis “EI mylėjo, dėl to, spėjama, ji
Dia” paskelbė, kad tai esą ir paleido sau šūvį galvon.

Pumpėnai. Jau antri me- . _
tai kaip pradėjo policija Įmumkatą vietos Kalboj, ais-

lenkai. Lenkai tokios “gar-'palaidota Tautiškose Kapi- 
bės” ėmė kratytis. Lenkijos j nėse. Reporteris.
Pasiuntinys Argentinoj d r. Į---------------
Mazurkevič išleido net ko- LENKIJOJ KEIČIAMA

UNION LUNUH
101 Umon Street

LAWRENCE, MASS.
SVARI

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

laiką.
JONAS URBONAS, Savininkas.

ITALIONIŠKI AKORDIONAI
įvairią rnšių. Ran
kom padirbti, g»- 
riausios medegoa. 
žemiausios kainos. 
Mes ir pataisoma. 
Imam vartotus a- 
kordionua kaipo 
dalį mokesties ant 
naujo. Užganėdini- 
mas užtikrtataa.

Dykai Akordiono lekcijos. 
ITALIAN ACCORDION CO.

1014 Bl"- ’ land Avė. F41, CkieagO

forrecc

Frank Ricickio 
MOSTIS

Sieniniai Kalendoriai
1934 METAMS.

Turiu visokių rūšių ir visokia kai
na. Biznieriams padarom su jų gar
sinimais ir pigiai. Kurie norėtų par
duot pavieniais, geros išlygos. Pri- 
siunčiu į namus ant pareikalavimo(-)

Z. GILEVlčIUS 
189 Hartford Avenue 
New Britain, Conn.

NEBŪK ŽILAS!

Kurie kenčiate nuo negyjančių žai
zdų ir vočių, ulcerio, užsisenėjusių it 
naujų; kurios pasirodo ant. kojų 
ir kitų kuno dalių, kurios kartais ui- 
gydomos bet ir vėl atsinaujina, žaiz
dų išveizda, prakiura oda, parausta, 
pamėlynuoja, teka vanduo ir niežti. 
Kuriem tas pasireiškia, vartokit F. 
Ricicko Mostį ir jo patarimas, su ku
rios pagalba išsigydysit. Mosties kai
na $1.00 ir $2.00.

F. Ricicko gyduolė nuo Vėžio ligoa. 
Ji suteikia didelę pagalbą iš vidaus ir 
iš viršaus, sulaiko kraujo bėgimų, 
sustabdo skausmus, išliuosuoja vidu
rius, atleidžia sutinimą į 24 valandas 
ir ligonis gauna didžiausį palengvi
nimą. Kaina mosties tį oz.—$3JW ir 

oz. į vidų gerti—$3.00 su prisiun- 
timu. Taipgi atstatom Pailas į 5 
dienas, jeigu kuriems nebuvo išpiau- 
styta. Kaina $5. Money orderius ar
pinigus siųskit registruotam laiške.

Kreipkitės šiuo antrašu: (-)
FRANK RICICKAS

3 Rose Street, Hartford., Cooa.

KONSTITUCIJA.
Pilsudskio šalininkai pa-

__________ _________ ____ i - - - • - keitė Lenkijos konstituciją _ __  ___________ _
stelio gyventojai, neturėda-jįdti^esą žydai su klastuotais taip, kad prezidentas turė-l nieko už jas geresnio iki šiol išrasta.

_ . . .... T „1.22-------- : kuoplačiausių teisi^ nettexki& neatid£‘,iodami ant i,gi<a2"

bausti už stogu dengimą bei Jkinclamas, kad iš sugautų 
remontavimą šiaudais. Mie-JHrfuanų tik du esą lenkai, o

Stebuklingos Gyduolės. Kurios Pa
naikina žilimą. Plauk* slinkimą ir 
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba plaiskanuoja plaukai. Nėra

mi pinigų skardai pirkti, ir Lenkijos pasak 
nenorėdami baudos mokėtiIp^SŲ BYLALIETUVOJE.

pasklido gandas, jog valdžia krikščionių demokratų vei-, pu?° nagrinėjama didelė
neimsianti daugiau sviesto, kė jas Rimša, kuris apdorojo ,F^* pasų byla, kurioje kaltina-
Iki šiol valdžia pirko svies- Rokiškio ūkininkų banką,1 Įairn?’ dengia naktimis. JeMm„ju u j buY0 pajodinta 
tą bedarbiams dalinti ir, sa-šiomis dienomis Brazilijos f kas liežuvio nepakiša, tai
koma, nupirko iš viso 45,- polici jos tapo suimtas ir pa- . Piaei"a- laimWai \a žvdai. Pasirodo, kad šitie

teismo iš Lietuvos žinomas arba daboklėj sėdėti, taip ir Į
naikinti parlamento išleis
tus įstatymus. Parlamentas! 
naujoj konstitucijoj palie
kamas, bet jis turės šokti Į 
taip,' kaip prezidentas gros.

JOHN SKINDERIS 
Box 54. Universal, Ind.

000,000 svarų. Sviesto atsar- dėtas kalėjiman. Manoma, 
ga Chicagos šaldytuvuose e- kad pareikalavus, jis bus de- 
santi labai didelė, siekianti portuotas į Lietuvą. 
138,000,000 svaru. -------------

_________ __  URUGVAJUS IŠDUOS
LIETUVAI PRASIKALTĖ

LIUS.
! Lietuvos atstovas Pietų 
Amerikai, gen. Daukantas,

buvo sudarę rlapt,
pashpt! y tOK ąlorganizacm su centrais Ber-

REIKALAUJA DARBI
NINKŲ AFRIKON.

Belgijos valdžia jieško
darbininku savo Kongo ko- . TT - ,loniiai Afrikoie Paleidau- Pasirase su Urugvajaus vai Jonijai AtriKoje. rageiciau . sutarti, kuria einant 
jami ūkininkai ir visokie a- u~1»T.~WVf’ rkWI1^ .Y". . 
matninkai su nedideliu ka- vls‘ Li^os prasikaltėliai.

organizaciją 
lyne ir Kaune, fabrikavo ne
tikins pasus ir pardavinėjo 
juos tokiems žmonėms, ku
rie arba pilietybės neturėjo,

PLĖŠIKAI NUŠOVĖ 
ŽMOGŲ.

Fitchburg, Masa—Perei-Į arba slapstėsi nuo policijos 
savnifp banditai čia va-lir covn voivln np<ralpin

NAUJI KALENDORIAI
Kbulote Katalogo, S1 

Pasiriabite Visokių
JONAS KERDIEJUS

652 East Broadvray
SOUTH BOSTON, MASS.

r.

pitalu. Bet norima, kad to
kie darbininkai butų bel
gai.

Kaimui pareikalavus, Uru
gvajuje bus areštuojami ir 
išduodami Lietuvos žvalgy
bai.

tą sąvaitę banditai čia va-Į ir savo vardu negalėjo pasų 
žiuodami automobilium pa- turėti, 
leido 5 šuvius į krautuvės šita kompanija darė netik 
tarnautoją E. W. Clarką ir pasus, bet ir kitokius doku- 
pataikė į nugarą. Clark nu- mentus, 
vežtas ligoninėn mirė. Kaip kaltininkai nubaus-
žmogžudžiai nesuimti. Užjti, da neteko sužinoti, 
ką jie tą žmogų nušovė, 
niekas nežino.

TRAUKINYS SUDAUŽĖ 
BUŠĄ SU VAIKAIS.

Floridos valstijoj, netoli 
rescent City, traukinys su-

Kabindamas raudoną vėlia
vą Brazilijoj žuvo lietuvis 

komunistas.
Lietuvis Brazilijoj” rašo,

aužė busą, kuris vežė mo- kad lietuvis Vladas Bunze- 
Mtyklon vaikus skersai gelž- vičius, kabindamas komu- 
kelį. Devyni vaikai buvo už- nistinę vėliavą ant elektros 
mušti ant vietos ir apie 30 laidų Sao Paulo mieste, ele 
buvo visaip sužeista. Vienos ktros srovės buvo mirtinai 
našlės žuvo 4 vaikučiai. užmuštas.

l'i

DR. J. MARCUS
H MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas slaptų ir kroniška <i(ų j I 
moterų ir vyrų, kraajo ir odos. ,

< l I I I

Nuo Išsinarinimu
Kuomet jo- - '»»» ko-

jos riešą, įjenari 
diorii i pečiu- ir *

Elektriką ir gydoma 
iei reiksią"

1 ALLEN STREET 
Kamp. Chambers St. Boston 

Tel. Capitol 2257 Highlands 3315 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 

} Nedėliomis: iki 5 vai po pietų.

'xnką ar gauti 
ur? skaw«mas 

• įtrinkite sa 
rria ir aMcr.gkit 
• i aa<lck!a.

pranyk*
’a'.mėtas.

Anchor Fain-
v-a vvraniančia 

skausmu pa- 
tstinė'-e kaina 
*um*> bnnkotčs. 

kar ■ vaisbaženkli.

NUO VISOKIŲ U-|i
GŲ GYDUOLĖS.

GYDANČIŲ ŽOLIŲ KRAUTUVĖ IR I 
IŠDIRBYSTĖ lietuviško vokiškų Zy4«į 
duolių nuo Vidurių Užkietėjimo. Skil-|x 
vio Nesialimo, Nenoro Valgyti. Strė- [ 
nų ir Pečių Skaudėjimo, Patrūkimo, 
Dusulio (Asthmal, Peršalimo, Skau
smo po Krutinę. Reumatizmo, Plau
kų Slinkimo, Pleiskanų, Alapinimo 
Lovoje, Nuo Nervų—Išgąsčio, Prie- 
miečio. Nemiegojimo, Galvos Skaus
mo ir Galvos Svaigimo. Nuo Baltųjų 
ir kitų ligų.

čionai jus galite gauti ir tokių gy- Į 
duolių. kokių kitur negaunate. Žolės 
'r šaknys partrauktos iš Lietuvos ir 
kitų šalių, visados šviežios ir pigiai 
narduodamos. Esu vienintelis lietuvis 
žolių specialistas Amerikoje. Esu su- Į 
teikęs daugeliui sveikatą. Klauskite 
laiškais arba ypatiškai. Pasiunčiam | 
per paštą visur.

KAZELL’S BOTANICAL CO. 
Wholesale Bot anie Druggists

108 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotą puiki? paveikslą, 
223 pusi. didžio, apie 150 įvairią eilią, tinkamą 

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS 
DARBO VALANDAS.

NUO

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS. SEIMINIAKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietavių kalboj*.
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų pspuošti savo knygynų minėta knyga. 

Kiekvienas nusipirkęs tą knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markų.

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



Britas Puslapis
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Kanados Lietuvių Reikalai.
TORONTO, KANADA. WINNIPEG, KANADA.

Toronto lietuvių judėjimas Apie Lietuvių Darbininkų 
apmiręs. Paialpinę Draugiją.

PIONEER, ALTA., 
KANADA.

Svetima

Kiek anksčiau Torontas 
buvo lietuvių judėjimo cent
ras. Steigė žmonės organiza
cijas, leido laikrašti, statė 
veikalus, žodžiu sakant — 
lietuvių judėjimas virte vi
rė. Vienų organizacijų su ki
tomis ėjo smarki kova už 
pirmenybę: kiekviena sten
gėsi kuo daugiausia pasekė
jų pritruakti, kad sustipri
nus savo eiles. Šita kova tę
sės ilgą laiką, iki priėjo prie 
to, kad nariai pasitraukė i 
sali pasilikdami neutraliais.

Pralaimėjus kovą Jauni
mo Sąjungai (komunistinė), 
tuoj buvo steigiama kita, 
Jaunųjų Jaunimo Sąjunga. 
Bet neilgai gyvavo. Tuoj ė 
mė atsirasti tokių narių, ku
rie pakeitė savo nusistatymą 
ir nuėjo kitais keliais: vieni 
prie komunistų, kiti prie pa 
rapijonų.

Atvykus Į Toronto drg. 
A. Franzeliui, toji J. J. S. 
liko perkrikštyta i “Kultū
rą”, kuri pasiliko iki šiai 
dienai.

Perkrikštyta J. J. S-ga į 
“Kultūros” dr-ją veikė ne
blogiausiai. Jei butų narių 
tarpe sutarimas, “Kultūros” 
dr-ja butų suvaidinus svar
bią rolę musų išeivių tarpe. 
Bet atsirado bruzdėjimas ir 
daug narių apleido dr-ją. Ir 
dabar “Kultūros” dr-ja ran
dasi sunkioje padėtyje, iš 
kurios nėra vilties išbristi.

Keleivy” buvo jau pla
čiai apie šią draugiją rašyta, 
bet korespondentai nevisuo- 
met tiksliai dalykus nušvie
čia.

Nežiūrint krizės, draugi
ja gyvuoja gerai, 1933 me
tais reikėjo išmokėti daug 
pašalpų ligoje. Tūli nariai 
norėjo išnaudoti draugiją 
neteisėtai. Tokie buvo iš
braukti iš draugijos knygų. 
Buvo ir tokių, ką išsiėmę pa
šalpą, patys iš draugijos pa
sitraukė. (Vardus ir pavar
des tokiu išleidžiam. kad ne-

moteris—“saldi 
širdų”.

Vienoj lietuvių šeimynoj 
čia prasidėjo nesutikimai. 
P. Š—lio moteris skudžiasi, 
kad jos vyras senai jos nebe- 
myiis, su kitomis roman- 
suojąs, ji negalinti jam {tik
ti jokiu budu, jis visuomet 
jai piktas ir nepalankus.

Bet Š—lys kaltina save 
moten. Jis negalįs jokiu bu
du su tokia “boba” gyventi, 
nes ji jam valgyt nepataiso 
(o gal neturi iš ko?—Red.).

KELEIVIS, SO. BOSTON

KRAŽIŲ LAISVAMANIAI NORI
ĮSIKIRTI LAISVAS KAPINES.

Brangus Venn įčiai! rapijos kapinių kampe, kur 
t - * * • yra skirti netekusiems gar-

.. atgir •' ^.."įbės. Bet ir ten neleidžiama
įanas D-ras J. s *1 - mirusiųjų laisvamanių lavo-
nennil^«ta»B d<' r, . • ’ nūs per kapinių vartus įneš-
-i mesti tamsurr 1 , * ti, o verčiama traukti per 
gaubtoj Lietuvy.- u g j *‘Zomatą”, kad juos dar dau-
T\. . .77^5 J giau pažeminus ir kitus tuo-Iau toji kibirks; - !.u*kaid- ». 
ino ne vieno ir

prasidėtu naujos polemikos. į ^išskalbianti. to-
—Red i' •1 e Priseln3 dažnai susipyk-

Kadangi draugija turi ne-:tK ^ikada į 
maža narių išvažiavusių iei^ia 11 policijai įsikis-
liau, tai tokiu žiniai noriu r1’ . . ,
čia pranešt, kokie viršinin- ten kalta>, sunku pa
kai buvo išrinkti 1934 metų ^-4’ ^i>ku jik tiek., kad 
valdybon, būtent:

J. Paliliunas, pirm.
J. Šamas, vice-pirm.
A. Urbonas, fin. sekr.
V. Novogrodskis, prot. rš. 
A. Narutavičius, ižd

* žmonių budai nesutinka ir 
viskas. Kai vyras sueina su 

{svetima moteriške, tai jis 
vadina ją “saldi širdis”, e

5 į sava ją negali pažiūrėt. 
Pakol buvo žmonės neve-

P. Jauniškis ir V. Dauba- dę. patol mylėjosi ir vienas 
ras, ždo globėjai. be kito negalėjo gyventi.

Linkiu naujai valdybai Bet kaip tik kunigas davė 
sėkmingai darbuotis draugi- šliubą, tuoj prasidėjo nea-

_»gaus snu- 
įpriaųjantį prot: ir paska- 
įno iš vidurami 4 dvasios 
jamtasių veržti- laisvą, į 
'.vieša, i tamsy! nevalo
mos kultūros p ?totę. Bet 
palyginus su ak. itlingomis 
amsybės bangų įgautomis 
masėmis, toks r įsų būrelis 
-ra smulkutis ii beveik ne
žymus. Tad siekiant šių 
šviesiu idealų, toli gražu ne
pakanka bend: s minties, 
bet reikia dar h ndros ran
kos vieni kitiems padėti, 
'elpti ir gelbėti.

Mes, Kražių laisvosios 
minties žmonės, siūlydami 
’ums, Mieli Vienminčiai, vi 
sus musų jėgomis galimus 
Datamavimus, k eipiamės į 
Jus prašydami mums ištiesti 
pagalbos ranką. Dabar lais- 
.amanams netik gyviems 
senka daug nukentėti, bet ir 
mirusiems tenka iaidotis pa-

jos labui. Narys, pykanta. Kaimynas.

Redakcijos Atsakymai
J. PeslakuL — Tamstos, Mrs. Lucy Balakonis. — 

ei kiek nenusidėjot pado- Už prisiųstą iškarpą ačiū 
rumui paremdami “Kelevį”, Bet tasai “Amer. Liet. Aero 

Aš čia nenoriu jokių pa- ines “Keleivis” yra padėjęs Klubas” nėra joks autorite- 
siulymų “Kultūros” draugi- labai daug tamstų parengi- tas, kad galėtų kalbėti save 
jai daryti ir jos narius mo-raams- Paskui, 49-tame “Ke-; vardu apie lakūno Janušau- 
kinti, bet vieną dalyką mes leivio” numery, tie parengi- sko kompetenciją: o kitu 
visgi turėtume visi atsiminti, buvo labai plačiai ir vardu jisai neturi nei teisės 
o tai šitą, kad mes esame iš- gražiai aprašyti, o 50-tame kalbėti, nes niekas jo neiga- 
blaškyti po visą pasaulį ir numery tilpo ir jų bendra ’iojo. Todėl atsakinėti į jc 
turime sunkiai kovoti už atskaita. Joks “savas žmo
duoną. Šita kova yra sunki gus”, kaip atmsta rasai, ne 
ir žiauri. Bet ji bus daug len- butų galėjęs tamstoms^ tie) 
gvesnė, jeigu mes eisime iš reklamos duoti, o ypač ne 
vieno. O tokia organizacija, mokamai. Tiesa, aukotoji 
kuri jungia visus darbinin- vardų da negalėjome įdėti 
kus po viena vėliava, nežiu- nes neturėjome tiek daug 
rint jų tikybos nei tautybės vietos. Matote, pasauly yra 
skirtumų, yra socialistų or- m kitų svarbių įvykių, ku 
ganizacija? Tad visi, ‘kaip "uos laikraštis tun praneš 
vienas, stokime i socialistu b. Aukotojams nebus jo- 
eiles. Jeigu tokios organiza- kios skriaudos, jeigu jų yar 
ei jos kur da nėra, tai sutver-^ai tilps sąvaitę ar dviem 
kime ją. Tas nesunku. {vėliau. Manome, kad ir tam-

_ . , ,. t . ' sta su tuo sutiksi.
Pasirodykime, kad ir mes;

nesame amžini vergai; kadi J- Virpučiui.—Žinia apie 
ir mes stojam už laisvę ir Hot Springs tragedija, ku- 
mokame apsivalyti nuo ap-'noj buvo nužudyta Chica- 
nykusių fašistinių parazitų, gos lietuvė, “Keleivyje” jau 

tilpo. Ačiū už prisiųstas iš
karpas. Eilės buvo silpno-

Į
'tepalus mes nematome jo- 
io reikalo. Pats Janušaus- 
as tuos vyrukus irgi igno- 
uoja. Juk peižema butų ei- 
i su visais pašlamėkais į di- 
kusijas. Tamsta gerai juos 
pavadinai —“križiokai”.

No. S2, Gruodžio 27 d., 1933
No. 82, Gruodžio 27 d., 1933

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO“ 
KNYGYNE

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraiiių.)

Įdomesni Siu Dienu Įvykiai Ir Žmonės.

anjrliškai-lietuvūko* kalbės Tikėjimu Istorija. Parašė P. D. Chan- 
(Dalis II). Sutaisė Antanas Labs. ttpie de »a Sausaye, Teologijos pro- 

Čia rasi visus angliškus žodžius išgul- feaorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 1086 pusi._ dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m. 

Puslapių 835..................................$800

mi atšaldžius.
Matydami visa tai ryžo

mės Įsigyti sau kapinius, — 
nusipirkome gražioje vieto
je žemės sklypą, kuris kapi
niams valdžios jau pripažin
tas. Dabar tuos kapinius no
rime aptverti murinę tvora 
’r tinkamai sutvarkyti, bet 
patys to padaryti nepajėgia
me, nes esame turtingi tik 
geriausiais norais, bet ne lė
šomis, Tad nuoširdžiai pra
šome paskirti mums nors 
nedidelę brolišką auką, ka
piniams užbaigti. Už tai bu
sime dėkingi visuomet.

Lietuvos Laisvamanių E. 
K. D—jos Kražių Skyriaus 
pirmininkas—T. Vismantas,

Sekrtetorius — J. S. Rač
kauskas.

Adresas: Lietuvos Laisva 
manių Etinės Kultur. Drau
gijos Skyrius, Kražiai, Ra 
šeinių Apskričio.

IŠRINKIME U RA GRAIČIUNA '
SLA. DAKTARU-KVOTEJU.

su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
. .... dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių,

hetuy.skai aaghikos ir ang- iventinyčk. ir tt. Gražiais tvirtais 
lietuviškos kalbų. Sutaisė A T - ‘ -----

iaiy
tiška i

Lalis. Abi dalįg vienoje knygoje 
PsL 1274. Gražus tvirti apdarai $16.00

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.—
Rankius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantanųai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš-

darau.
Kaina

Chicago, 1914, pusi. 1066.
$700

Žemaitės Raitai Karės Meto. Lietuvos 
Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto

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

• - ..... . Moteris ir Socializmas. Parašė August 
-.4°^ telpa netik atAin { Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar-

bet cieh sakiniai, pasikalbėjimai dar- i.;---- - ir knyga lietuvių
irkis

LIETUVOS ŪKININKŲ ĮSI
SKOLINIMAS.

Prie pabaigos turiu pri
minti, kad Toronte manoma 
steigti socialistų kuopą. ku-Į 
rios pareiga bus organizuoti' J- Martinoniui.
visus Kanados lietuvius į 
socialistines organizacijas ir 
rišti visus lietuvius į vieną 
šeimą.

Tad gerbiamųjų draugų ir 
pritarėjų prašyčiau atsiliep
ti apie šį sumanymą.

A. S. Kavoliunas.

Prašo
me rašinėt. Žinios apie dar
bininkų gyvenimą mums vi
suomet pageidaujamos. Tik 
prašome nerašyti labai ilgų 
korespondencijų. Kuo trum
piau, tuo geriau.

“Keleivio” skaitytojui A. 
J. Z. — Labai ačiū už pri-

Petrui Zabielai. — Mai
no tėvas siunčia tamstai sa
vo generolišką ačiū už tri
rublę ir už gerus patarimus. 
Bet į Montrealą nenori va- 
’iuot, nes dabar jau ir Ame- 
ikojo snapso yra į valias.

“Keleivio” skaitytojui T.
3. — Tamstos paklausimą 
įusiuntėm Daktarų Draugi
ai ir paprašėm, kad duotų 
atsakymą tamstai laišku ar
ba per laikraštį.

Jonui Valaičiui. — Apie 
tamstos radio programą esa
me jau minėję du ar tris kai 
:us. bet nuolatos kartoti to 
oaties negalime. Jeigu nori
te, kad pranešimas eitų 
kas sąvaitę, prašome duoti 
apmokamą skelbimą.

Demokratui. —Straipsnio 
apie“Amerikos Lietuvių De
mokratų Sąjungą” nespaus-

Kas-gi nežino d-ro Grai- 
čiuno, to pagarsėjusio 13-jo 
numerio? Yra tai žmogus, 
kuris nebijo pasakyti ką ži
no.

Dr. Graičiunas yra SLA. 
narys nuo 1895 metų, ir 
T897 metais buvo SLA. de- 
’egatas Philadelphijoj, o 
1932 metais—Pittsburghe.

D-ras Graičiunas yra 
“vaikščiojanti enciklopedi- 
a" netik Susivienijimo rei

kaluose, bet ir Amerikos lie
tuvių gyvenime. Jeigu nori 
ką sužinoti iš SLA. praei
ties, ar iš lietuvių veikimo, 
užklausk d-rą Graičiuną; jis 
tuoj atsakys, —paimk tokį 
ir tokį laikraštį, iš tokios ir 
tokos datos, ir matysi ką ra
šo.

Reikia pažymėti, kad d- 
ras Graičiunas turi vietą- 
darbą prie American Medi- 
?al Association ir iš Jo dar
bo niekas jo negali praša-

tai vienas lietuvis daktaras, 
kuris užima tokią svarbią 
vietą Amerikoje.

„ Kad įvertinus d-ro Grai- 
čiuno nuopelnus Susivieni
jimui ir abelnai lietuvių vi
suomenei Amerikoje, jis tu
rėtų būti išrinktas SLA. da- 
ktaru-kvotėju!

Patriotas K.

bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėję^, kraatnvėn, pas daktarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Šu fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas. Pusi. 95............ 35c.
Etnologija arba istorija apie žemės 

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

ta į visas kalbas, todėl kad yra gra
žiai aprašyta apie Rymų. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, III. 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta.......................................... $250
Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 

naudinga knyga, aprašyta kataliku 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusL Popieros apdaruose. .. $1.00
Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė

Dr. A. Baceviua. Knyga su daugeliu 
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak- 
nferų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istorijų. Chi
cago, III. 1903, pusi. 299. Gražiuo
se audimo apdaruose.................... $1.50

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

dą. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes N; 
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina ........................................... $2.50
Naujaa pilnas Orakulas arba burtų, 

monų ir visokių paslapčių ir praktiš
ka C. C. St- Germain Delnažinystė, su' 
paveikslėliais. Surinko ir išguldė iš 
svetimų kalbų J. Laukis. Yra tai di-į 
džiausią ir praktiškiausia monų kny-

kalboje tame svare 
Pusi. 429, 1915 m.

nae klausime.
$2.06

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

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkanos, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems.
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laidas. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta .......... ........................ $3.00

Delko Reikia žmogui Gert ir falgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienu maistu duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kama ..••••• lfie.

Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni
gų bepatystės istorija, pasekmės ir 

jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu
rėtų perskaityti kjkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Parašė
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.

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

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuvą li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbtą respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri
čiai. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol-ga, burtų ir delnažinystės mokslo Chi-’ r rTL -cago, III., 1904 m , puslapių 412. į ševikais, sutortis su latviais, apra-

’inti. Rodosi, kad tai yra tik- miškų.

LIETUVOJ DAUG VILKŲ
Medžioklės sezonui pra

sidėjus, medžiotojų sąjun
gos nariai jau pradėjo dar
bą. Nesenai medžiotojai 
Ukmergės apskrity tik per 
vieną dieną nušovė 5 dide
lius vilkus, 8 lapes ir 22 kiš
kius.

Kituose apskričiuose lo
bis taip pat nemažas. Netoli 
Kėdainių nušovė 6 vilkus 
Žinovų manymu, šiais me
tais Lietuvoje labai daug 
vilkų. Ypatingai daug jų at 
bėga iš Lenkijos, Augustavo

$4.50 ' šymas visų musių su lenkais ir tt.Apdaryta

Kokias Dievus ž
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokias dievus garbino senovės indai Byla Detroite KatoHkų 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, ssy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
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

Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu-I vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
ės Garbino Seno- ;§ lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00

Drūtais audeklo apdarais $150

tais. — Pirmą kartą katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dari- 
leidiia kovoj so socialistais. So 
paveikslais. 61 poaL .

“Keleivio” Dovanos 
Naujiems Metams

WINIPEG, KANADA.
Ištekėjo p-lė Salomėja 

Monkytė.
Turbut nėra Kanadoj lie

tuvio, kuris nežinotų ar ne
būtų girdėjęs apie pp. Mon- 
kų šeimyną Winnipege. Ji 
žinoma daugeliui ne todėl, 
kad turi dvejus gražius na
melius, bet daugiausia to
dėl, kad tuose nameliuose 
būdavo labai gražu ir jau
ku. Pavyzdingai išaugintos 
dukrelės, kaip rasose pražy
dusios dvi aguonos, žavėte 
Žavėjo visų aEi ir širdį.

Viena jų šiomis dieno
mis susirado sau gyvenimo 
draugą ir ištekėjo. Tas lai
mingas yra Matas Nevidon- 
skis, pažangus ir inteligenti
škas lietuvis. Linkiu jiems 
šeimyniškos laimės.

J. N-™^e.

siųstas iškarpas ir paiškini- dinsime. Amerikos demo- ,r 
mą, bet “Keleivin visa to‘kratai, kaip ir republikonai, 
nedėsime, nes musų žmonių lyra grynai buržuazinė par- 
tas įvykis neliečia, o vietos < ti ja, ginanti kapitalistinę si- 
užimtų daug. stemą, kurios tikslas yra iš-

J. Aukštuoliui.—Ačiū už naudoti darbininkus ir krau- 
pinigus ir pasveikinimus. ti dykaduoniams milionus.

. Lietuviai gi beveik visi dar-
v up“eT^,e'ie,'1 .^C1U bo žmonės, todėl jiems su 

uz iškarpas. Sunaudosime, kapitalistinėmis partijomis 
Kun, J. J. Zittui.—Tams- ne pakeliui.

tos prsiųstojo rašto nedėsi- A. Bieliauskui.— Draugo 
me, nes jam stinga nuosaku- laiško su iškarpa apie strei- 
mo. Jame deklamuojama a- ka “Keleivio” redakciia nė- 
pie “brangią lietuvišką ša- ra gavusi. Bet apie tą strei- 
lį”, apie “seną močiutę'’, ir ką gavom nuo kito kores- 
tuo pačiu laiku lietuviai ra- pondento platų pranešimą, 
ginami Amerikoje nešti ak- kuris telpa šiame numery, 
menis “kruvinomis ranko-------------------------------- -—

“Keleivis^ šįmet nutarė! rašytas taipgi senovės lietu- 
luoti savo skaitytojams do- i vių tikėjimas ir apie 30 vi 
vanų N. Metams, vienok su'šokių dievų ir deivių, su die
ta išlyga, kad kas nori tokių {vo Perkūno ir dievo Pa- 
dovanų gauti, tas turi ir pats {trimpo paveikslais. Knyga 
“užfundyt” kam nors “pre-! graži, drobiniais apdarais, 
žentą”. Jis turi užrašyti sa- kaina $1.00.
vo draugams ar giminėms { “Sielos Balsai”, puiki ei- 
“KeleivĮ”. i lių ir dainų knyga, labai gra

žiai iliustruota, drobiniais 
apdarais, kaina $1.00.

“Žemaitės įkaitai Karo 
Metu”, ant gražios popieros,

Dalykas čia labai lengvas 
paprastas. Daleiskime,

jus turite giminę ar rl raugą,
kuris “Keleivio” da neskai- _ _ _
to. Ot, imat ir užrašot jam į su paveikslais, kaina 50c. 
“M-aiki su Tėvu” kaip dova-! “Kunigų Celibatas”, ar- 
na N. Metams. Tai bus daugina kodėl Romos katalikų 
geresnė ir naudingesnė do-, kunigai gyvena be šliubo, 
vana, negu kvorta snapso ar į paties Romos katalikų kuni

go parašyta, kaina 25c.baksas cigarų. Žmogus skai
tys laikraštį ir visuomet at
simins, kad tai jūsų dovana!

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

Knygų galite pasirinkti 
kokių tik norite iš šito sąra
šo:

LENKIJOJ SUSIKŪLĖ 
TRAUKINIAI.

Poznaniuje, Lenkijoj, pe- v
taip brangi, tas turėtų grįžti reitą sąvaitę susikūlė du 
i tą “brangią šalį”, o ne čia truakiniai. 11 žmonių buvo 
bažnyčias statyti. užmušta ir 84 sužeista.

mis”, “lieti savo prakaitą” ir 
statyi bažnyčią. Kam “lietu
viška šalis” ištikrųjų yra

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

Iš paduoto čia surašo ga
lite pasirinkti knygų kokių 
norite už 1 dolerį, ir tuoj jas

^‘®tuv<* i gausite, jeigu užrašysite
tonja , su spalvuotu Lietu-,“Keleivį” kam nors dovanų 
ros žemėlapiu, drūčiai ap-jNaujiems Metams, 
daryta, kaina $1.00. į Rašydami mums adresuo-

“Kokius Dierus Žmonės kit: “Keleivis” 253 Broad- 
Garbino Senovėj”, kur ap-!way, South Boston, Mass.

Istorija Suvienytų Valstijų Šiaurinės 
Amerikos nuo atsiradimo ir dar 

prieš atradimą Amerikos iki 1396 me
tų. Aprašo, kaip Kolumbas atrado A- 
meriką, kokie čia tada žmonės gyveno 
ir tt. Prie galo knygos telpa Suvieny
tų Valstijų Konstitucija. Chicago, III.
1896, pusi 364. Gražiuose audimo 
apdaruose........... ...........................$2.25

Rašto Istorija. Pagal A B Schnitzerį 
sutaisė šernas. Aprašo, kokiu bodu 

žmonės rašyti išmoko, kokiu budu iš
dirbo sau raštą kiekviena žmonių tau
ta ir tt. Chicago. 1905, pusi. 304. 
Apdaryta .......................................$2.50

švento Antano Stebuklas. Dviejų vei
kimų komedija. Perstatymui reikia

10 aktorių, 8 vyru ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.
Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo 

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

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje
knygutėje. Kainą 25c.
Apie Dievų, Velnių, Dangų w Praga

rų. Parašė Robert G. Ingersoll, gar- 
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių ........................ 25c.

—Arba kaip ka
talikų kunigas Hans Schmith pa

pjovė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusL ..................10c.
“Salomėja’’, arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta ganaus anglų raiti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti. ...........................................2Se.

“O. S. S.” arba šHubinė iškilmė.— 
Vieno akto farsas, labai juokingas 

ir geras perstatymui. Kaina .... lSe.
Teerija, tai veikalas, kuris 
ir aiškiais faktais parodo,

Ksip iki šiol KBftcsi anurijos iormos, 
ir kodai turės būt pakeista* kapi
talizmas. Kaina .......................... 26c.

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

ir daugeli iš gyveaimo natri* 
še K. Stiklelis. So. Boston, Mass 
1909 m., pusi. 63............

Lytiškas Ligos ir kaip nuo ių au 
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ast
ra, peržiūrėta ir pagurinta laida. 
Kaina...............................................25c

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

tinka deklamacijoms ir dainavimui,
kaip aamie, tap ir susirinkimuos*. 
PusL 32 ..................... ..................15c.

• • • • O O o •

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

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į koriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na .................................................. 25e.

Stateaddiška Lietuva iš Artiams Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iš 

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

Paparčio žiedas ir keturios kitos apy
sakos: (1) Neužsitikmtis Vyras;

(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės

tiki į visokius prietarus, 
ir 11. .................. 15c.

Arionų Prisikėlimas, parašė J. Prons- 
kus. Svarbi nauja knyga apie lie

tuvių praeitį. Gražutis, storais 
apdarais. Kaina .......................  $2.25
Ben-Hnr.— Istoriška apysaka iš Kri

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

Istorija Ir

nuo 1905
apftoa vadi kovų su caro valdžia, ta 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džia Hm5 ir gyaš; kaip pankai ravo- 
todja pašmš virių, kaip Ltatova M*
katal'"ji bato apa 
PridStaa didelte a{
parodo dabartinės Lietavoa 
ir kaip žaUa yra padalyta i 

Tai na vienatini kai 
i, kata gimė Uotuvaa

iž lauko ir ii
Kaip T3a?
įstatymai su 
atsakymais lietuvių ir anglų 
Antra psržiurlta ta

Seimo nutarimai, taikoa 
bolievikaia, sutartis su latviais, 
šyams visa smilų sa * * * 
Yra tai aa kayga, bet 1 
vas, kasta spšviočia vta

ir tt.

KELEIVIS
253 Broachray South Boston, Mass.

Lietuvos ūkininkai prieš 
karą visai mažai skolų turė
jo. Bet po karo daugelis u- 
kininkų stipriai Įsiskolino. 
Mat reikėjo sugriautus tro
besius atsistatyti, per karą 
ištuštintus tvartus bei svir
nus pasipildyt. Vėliau prasi
dėjo žemės ūkio didelis per
sitvarkymas — iš javų ūkio 
į gyvulininkystę ir pieno u- 
kį. Čia vėl geresnių veislių 
gyvulių pirkimas, tvartų to
bulesni įrengimai, mašinri 
bei trąšų įsigijimas.

Ypač daug paskolų paėmė 
ūkininkai 1928—1930 me
tais. Apskaitoma, kad visas 
Lietuvos žemės ūkis dabar 
turi visokių skolų apie 500,- 
000,000 litų. Kiekvienam 
dirbamos žemės hektarai iš
eina skolų apie 200 litų. Bet 
yra daug ūkių, kurių kiek
vienam hektarai skolos ten
ka po 500 ir net 600 litų. 
Stipriau įsiskolinę ukinin-

1928-1930 metais.
Dabar ir žodžiu ir raštu, 

eina gyvos diskusijos, kaip i 
Įsiskolinusiems ūkininkams i 
pagelbėti, kaip sulaikyti jų 
ukius nuo pardavimų iš var
žytynių. Vieni siūlo stačiai 
skolas pusiau numušti, o li
kusią dali išdėstyti ilgiems 
metams; yra balsų ir už lito 
vertės numušimą, bet šita 
nuomonė neturi daug prita
rėjų. Dabar Lietuvos ūki
ninkai bei ūkio žinovai per 
spaudą gyvai seka kituose' 
kraštuose, ypač Amerikoje,^ 
vartojamas priemones įsi- į 
skolinusiems ūkininkams 
pagelbėti.

Lietuvos vyriausybė, mi- 
nisterio pirmininko J. Tūbe
lio vadovaujama, delsia ir 
nesiskubina imtis kurių nors 
smarkesnių žygių. Bet gyve
nimas spiria tuojau ką nors 
daryti, nes labiau įsiskolinu
sių ūkininkų padėjimas jau

kai dabar jokiu budu negali darosi visai nepakenčiamas, 
išsiversti, ne tik skolos, bet Vis daugėja ir daugėja ūkių
ir palūkanų negali mokėti. 
Nes žemės, trobesių ir žemės 
ūkio gaminių kainos yra 2-3

pardavimai iš varžytynių; 
pirkėjų nėr, tai ūkiai par
duodami dažnai už pusę jau

kartus žemesnės, kaip buvo ir taip žemos kainos.

ATGAIVINAMA SENOVĖS LIETUVIŲ 
MUZIKA.

Senaisiais laikais lietuviai
grodavo kanklėmis, ragais, PASKYRĖ ŽVĖRIŲ AUGI- 
skudučiais ir trimitais. Tai NIMO INSTRUKTORIŲ, 
lietuvių tautiniai muzikos Kailių Įvežamasis muitas 
instrumentai. Laikui slen- aukštas, o kai kuriuos kai- 
kant ir Lietuvą užpludus liams žvėris auginti Lietu- 
svetimiesiems, kanklės ir Voj esančios geros- sąlygos, 
visi kiti instrumentai bei jų tik ligšiol tas dalykas’nebu-
muzika buvo pamažu užmir
šti. Jų vietoje prasiplatinę 
rusiškos annoškos, balalai
kos ir šiaip įvaiiiįs svetinr 
muzikos instrumentai. Pra
eito šimtmečio pabaigoje 
prasidėjus lietuvių tautiniu’ 
atgimimui buvo prisiminta 
viskas, kas lietuviška. Buvo 
ištrauktos iš palėpių dar už- 
silikusios sudulkėjusios kan
klės. Jos vėl suskambėjo, iš 
pradžių dar kur ne kur, c 
vėliau vis dažniau ir daž
niau. Su kanklėmis kartu su
gaudė ir trimitai, ragai, pra
bilo ir skudučiai. Lietuviai 
inteligentai šia sava senovės 
muzika pradėjo domėtis vis 
labiau ir pagaliau senoji lie
tuvių muzika vėl atgijo. Kai 
vieną didžiausį tautinės mu
zikos, ypač kanklių, gaivin
toją reikia čia paminėti se
nelį J’uskunigį, kuris ligi 
šiol išmokino kanklėmis 
skambinti apie 1200 žmo
nių, kurie paskui mokino ki
tus, o tie vėl kitus. Jau kan
klėmis sambina visur, ruo
šiami jų muzikos koncertai, 
duodama jų muzika per ra
dio ir galų gale įsteigta net 
jų muzikos mokykla. Šią 
mokyklg nesenai įsteigtą iš
laiko švietimo Ministerija. 
Jos direktoriumi yra J. Stri
maitis. Joje mokoma kank
liuoti ir groti skudučiais. 
Kanklės paskutiniu laiku y- 
ra tobulinamos, labiau pri
taikomos modemiškos mu
zikos reikalavimams.

vęs suorganizuotas. Dabar 
žemės ūkio rūmai ėmėsi ini
ciatyvos kailinių žvėrių au
ginimo ūkį plėsti. Numato- 
na auginti lapes, nutrijas, 
šeškus, triušius ir kt. žvėris 
ir žvėrelius. Tam darbui or
ganizuoti žemės ūkio rūmai 
priėmė tarnybon kailinių 
žvėrių auginimo žinovą p. 
F. čerešką, kuris kiekvieną 
pirmadienį sSdės žemės i> 
kio rūmuose ir interesan
tams duos patarimus.

DAUG LERMO DĖL
VIENO AKMENUKO.
I Smetonos švogerio Tū

belio langą anądien kažin 
kas paleido akmenuką, dėl 
ko kilo daug triukšmo.

Kadangi buvo manoma, 
jog akmenuką į ministerio 
oirmininko langą paleido 
kuris darbininkas, nuo “Pa
žangos” ramų statybos, tai 
“Pažangos” ramų statybos 
rangovas Ilgovsks paskyręs 
300 lt. premiją tam, kas nu 
rodys akmenuko sviedėją.

KELEIVIS, SC BOSTON

(1) Maisto ir vaistų administracijos viršininkas Campbell (kairėj) ir senatorius Cope- 
land egzaminuoja pasmerktųvaistų ir kosmetikų pavyzdžius. (2) New Yorko bedarbių mote
rų demonstracija. (3) Gen. Lazar Cardenas. Meksikos Revoliucijos Partijos kandidatas i Mek
sikos prezidentus.

Kas Beliko iš Pleė- 
kaitininkų Orga

nizacijos.
Kai}) žinoma, buvusis sei- i masis ir iki šiol vienintelis

NEVYKSTA CUKRAUS GAMYBA.
1931 metų rudenį ties 

Marijampole, Kvietiškių 
dvare, pradėjo darbą pir-

! AMERIKIETIS LAIMĖJO BYLĄ 
DEL DOLERIŲ.

i Jurgis Stravinskas grįžolmybėn. Stravinskas atsinešė 
iš Amerikos 1932 metais ge-(sutartį, o be to atsivedė liu- 

" dininkų savo seną draugą 
Ruožą.

—Kodėl tamsta nemoki

gūžes mėnesi. Jo gimines 
į buvo jau išmirę, tad jis apsi-
i gyveno pas seną savo pažįs- ___  ___ __
i tarną Pębą Ruožą, šiau- j litais? — paklausė teisėjas 
jhuose. Kiek laiko pagyve-1. ... i amerikoną,
nęs provincijoj, atvagiavo; 

i Stravinskas į Kauną, apsi-! . . _
žiurėjo kur butų galima pra- Parels^e Stravins

kas.—Moku pagal sutartį. 
Jei nori litais, galiu mokėti, 
bet dolerio kursu...

—Argi mes žinojom, po
ne teisėjau—pasikarščiavo

• dėti koks nors biznis, tačiau 
(nieko sau patinkamo nera- 
! dęs grižo vėl į Šiaulius ir ten 
nupirko baigiančią bankru- 
:uoti pieninę.

-Aš mokėti neatsisakau

Už tą pieninę sutarė 1,000' ieškovai — kad toks stiprus 
dolerių. Pagal sutartį įmo-ipinįgas kris? Juk mes dabar 
kėjęs 300 dolerių, Stravins- turime didelių nuostolių.
kas pradėjo darbą. Jis pa- 
amdė naujus darbininkus, 

oienininką, parsigabeno ke-

—Kas gi kaltas? — vėl 
ramiai atsakė Stravins
kas.— Aš norėjau mokėti Įl

ietą geresnių mašinų ir po tais, o jus jokiu budu nesu- 
pusmeeio jau pradėjo gauti; tikot. 6 kas savo valstybe 
neblogo pelno. Atėjo šiemet nepasitiki, tam dažnai ten

ka nukentėti.
Teisėjas, vadovaudamas 

įstatymais, ieškinį atmetė ir 
amerikietis sumokėjo skolą 
doleriais.

mo narys Jeronimas Pleč
kaitis savo laiku pagarsėjo 
visokiais avantiuriškais nuo
takiais. Po gruodžio 17 d. 
perversmo, su keliolika Lie
tuvos piliečių jis pabėgo į 
Lenkiją ir griebėsi kovoti su 
tautiškąja Lietuvos vyriau
sybe. Tačiau netrukus jų 
tarpe prasidėjo nesutikimai. 
Kiti emigrantai įtarė Pleč
kaitį esant Lietuvos žvalgy
bos agentu. Savo autoritetui 
pakelti. Jeronimas Plečkai
tis norėjo susprogdinti Vo
kietijoj traukinį, kuriuo 
tuometinis ministeris pirmi
ninkas A. Voldemaras vyko 
iš Ženevos.. Atentatui nepa
vykus, Plečkaitis vokiečių 
teismo buvo nuteistas 2 me
tus 8 mėnesius kalėjimo.

Kai Plečkaitis, neatlikęs 
skirtą bausmę, grįžo į Vil
nių. su juo niekas nebesi- 
skaitė.

didelis cukraus fabrikas, ka
štavęs apie 6 milijonus litų.

Cukriniais runkeliais bu
vo apsėta hektaių:

1931 m. apie 300 hekt.
1932 m. apie 5000 hekt.
1933 m. apie 3000 hekt.
Cukraus fabrikas, pasta- 

ytas valdžios lėšomis, pa
norėjo greitai grąžinti įdėtą 
kapitalą ir gauti daug pel
no, bet... ūkininkų sąskaitom 
ir blogai išėjo. 1931 metais 
už cukrinių runkelių centne
rį (50 kilogramui mokėjo 
oo 4 litus, 1932 metais—po 
3 lt. 50 centų, o 1933 me
tais jau tiktai po 2 lt. 75c.

Ūkininkai cukraus au
gintojai, tokiu kainų numu- 
šimu buvo labai nepatenkin
ti, bet, bėdų spaudžiami, 
1933 metais dar daugelis 
augino runkelius, nors jau

Taigi dėl cukraus fabrike 
gobšumo šita nauja pramo
nės šaka ne tiktai nesiplęčia, 
bet jau pradeda net nykti. 
Cukrinių runkelių auginto
jai dabar daro susirinkimus 
ir griežtai pasisako prieš cu 
kraus fabriko administrato
rių šeimininkavimą. Tą 
klausimą greičiausia gaus 
svarstyti ir išspręsti Ministe 
riu Kabinetas.

Dabar J. Plečkaitis gvve- j buvo apsėta apie 2000 hek- 
na Varšuvoje ir tarnauja pas tanĮ mažiau, kaip pernai. Be
vieną aukštą lenkų finansų 
ministerijos valdininką na
mų prievaizda. Jis gauna 
per mėnesį 280 zlotų (apie 
300 litų). Ancevičius, buvęs 
jo draugas, baigė Krokuvos 
universitetą ir mėgina vers
tis advokatūra Vilniuje. 

Paplauskas gyvena Vil

to, dar šiemet buvo labai vė
si vasara, su dažnu lietumi, 
taip kad oras buvo labai ne
palankus cukriniams runke
liams augti. Todėl buvo gau
tas blogas ir mažas derlius? 
Ir štai, šiemet bus pagamin
to cukraus tik pusė to, ką 
pernai. Ūkininkai, cukraus

LIETUVOJE VYSTOSI
“JUODRANKIŲ” AMA

TAS.
Savo laiku Amerikoje 

buvo pagarsėję “juodran- 
kiai”, kurie grąsinančiais 
laiškais bandydavo išgauti 
pinigų iš turtingų žmonių. 
Dabar Lietuvoje taip daro
ma. Parašo laišką ir nurodo 
kur nunešti ir padėti pinigu, 
kad laiškų autoriai nuėję 
galėtų pasiimti. Grasinau 
čius laiškus rašo Šiaulių, Ša
kių apskr., rašo ir Kaune. 
Štai, nesenai gavo grasinau 
tį laišką žinomas kaunietis 
fabrikantas ir finansininkas 
I. Vailokaitis. Grąsos laiš
kas esąs rašytas mašinėle ir 
Vailokaitis prašomas 10,000 
lt. nunešti Į Kauno katalikų 
kapus ir nurodytoj vietoj— 
netoli karių paminklo padė
ti. Pinigus liepiama Įdėti į 
“Maisto” konservų dėžutę ir 
negiliai žemėmis apkasti, o

vėl terminaas mokėti. Stra 
vinskas buvo punktualus, 
jis laiku atnešė likusią su
mą, tačiau senoji pieninės 
valdyba atsisakė doleriais 
mti. Ji reikalavo litais, nes 

doleris jau buvo kritęs. Stra
vinskas, žinoma, mokėti li
tais atsisakė, nes sutarty bu
vo aiškiai pažymėta, kad 
•eikia mokėti doleriais. Pie
ninės savininkai patraukė 
Stravinską teismo atsako-

VISUOMENĖS VEIKĖJO
BYLA SU GRAŽUOLE 

PONIA.
Vienas žinomas Kauno 

veikėjas turėjo didelį kny
gyną, kurio vedėja samdė 
gražiausių Kauno ponių. 
Knygynas nesenai likviduo
tas, o savininkas tarnautojai 
noniai išdavė atlyginimo są- 
’kaiton 1000 lt. vekselį. Ka
dangi knygyno savininkas 
vekselio geruoju neišperka, 
tai ponia per teismą jieško 
1000 litų. Knygyno savinin
kas tvirtina, kad ponia iš jo 
vekselį paėmus gilinimais 
ir iškėlė prieš jį baudž. by
lą. Teisme ponia pareiškė, 
kad vieną vakarą savininkas 
su ja negražiai pasielgęs ir 
už “tylėjimą” išdavęs 1000 
vekselį. Ponia dabar ir rei
kalaujanti vekselį išpirkti, 
nes ji. “tylėjusi”. Knygyno 
savininkas tvirtina,kad nors 
ši jo buvusi tarnautoja ir 
graži, bet jis pagundai ne
pasidavęs, nes esąs per 75 
metus amžiaus.

Apylinkės teisėjas už “pa
vogimą” vekselio ponią ištei
sino, o kai dėl knygyno sa
vininko pasielgimo, bylą 
nutarė perduoti prokuratū
rai.

Svarbu Tėvams, Mo
kytojams ir Vaikams 

Žinoti.
Kad gražiausias, didžiausias, 

keliomis spalvomis gausiai iliu
struotas, įdomus ir naudingas 
vaikams žurnalas yra “Vaiky 
žodis“!

“Vaiky žodis“ įdomus paskai
tyti, moko ir pratina vaikus 
dirbti ir mylėti savo kraštą. Ja
me vaikai ras Įdomių apysakų, 
pasakų, eilėraščių, daug galvo
sūkių. visokių rankdarbių, pavy
zdžiui, kaip sau rūbelius pasiūti, 
kaip pasidaryti baldus; naudin
gų patarimų iš sodininkystės, 
daržininkystės, tvarkos, mergai
čių virtuvės ir tt. daug vietos 
paskirta pačių skaitytojų kūry
bai jų fotografijoms o taip pat 
juokams ir filatelijai. Be to skai
tytojai ras nurodimų kaip moky
kloje vaikų teatrą įrengti,, bū
tent sceną, kostiumus ir tt., o 
taip pat tam teatrui pritaikintus 
veikaliukus.

“Vaikų žodis“ eina reguliariai 
kas dvi sąvaitės.

Prenumerata: metams—2 dol. 
pusmečiui—1 dol. Norint turėti 
visus išėjusius žurnalo nume
rius už Vytauto Didžiojo m. 
komplektą primokama pusė do
lerio, už 1931 metų —1 dol. Jei 
norite vaikams suteikt šventėms 
daug džiaugsmo ir malonumo, 
neatidėliodami išsirašykite tuo
jaus “Vaikų žodį“.

“VAIKŲ ŽODIS“
Kalnų g-vė 15, Kaunas,

Lithuania.

niuje ir su kitais savo drau- augintojai, išėjo su nuosto- 
gais Įsisteigė kažin kokį i liais, ir tomis pačiomis sąly- 
biurą. Už tą biurą jau kartą gomis nenori rašytis sutar- 
lenkų valdžia norėjo Pap-(tis dėl cukrinių runkelių au- 
lauską ištremti iš Lenkijos, ginimo ateinančiais metais.

__________ 'Jeigu fabrikas nenusileis ir
Politinis emigrantas Lu-‘stygas nepagerins, tai kitą

IrimSnė “te jau prieš kurį lai- "ar"Š^^'SnX
Jnn t-u aVmonnVo Cxntari5iką hitlerininkų buvo suim-, nimas dar žymiau sumažės.kino, kad akmenuką sviedė 

vienas pilietis visai be blo
gos valįos, o tik karvelius 
baidydamas.

APRAŠĖ KREKENAVOS
KLEBONO ARKLIUS.
Už nesumokėtus mokes

čius, policija aprašė varžy
tynėms Krekenavos klebono 
arklius.

tas ir Vokietijoje kalina
mas. Dabar Lukoševičius 
pargabentas Kaunan.

“Idiše Štime” rašo, kad 
hitlerininkai Lukoševičių iš
davę. Lukoševičius esąs J 
traukiamas prie jau sudary- ? 
tos Borutos, Jakubėno, Šu- 
valio ir kt.—bylos. Toji byla 
vra kariuomenės teisme.

I

ant viršaus apibarstyti la 
pais.

Jei Vailokaitis reikalau
jamos pinigų sumos į kapus 
neatnešiąs ir nepadėsiąs, tai 
greitai jj patį su grabu į tuos 
kapus atnešią... žodžiu, ne- 
išpildęs reikalavimo Vailo
kaitis busiąs nužudytas.

Galit pamatyt visą 
Lietimą

NEVALIA RAŠYT APIE 
GIRTUS MALDININKUS.

Tauragės policija prikibo 
prie “Žemaitijos Aido”, ku
ris įdėjo korespondenciją, 
kad per šv. Onos atlaidus 
Batakiuose buvo daug na
minės ir daug maldininkų! 
buvo girtų. Patrauktas teis-* 
man “Žemaitijos Aido” re
daktorius Norgėlas išdavė 
korespondentą, tai policija 
dabar kabinasi prie kores
pondento. Korespondentas 
žada pristatyt liudininkus, 
kad girtų tikrai buvo daug.

7 DIENOMIS i LIETUVĄ
POPULIARIAIS, GREITAIS LAIVAIS

BREMEN -EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio Bremer- 

havene ežtikrina labai patogią kelionę į LIETUVĄ.
Greičiausias Kelias į Tėvynę.

Inforniaeijtj klauskite pas vietinius agentus, arta

NORTH GERMAN LLOYD
252 BOYI.STON ST. BOSTON

J

Skaitydami Dr. Margerio knygą

Amerikiečio Įspūdžiai Lietuvoje
Tai didelė, graži ir be galo įdomi knyga apie Lietuvą. Ji 
turi net 429 puslapius ir daug paveikslų. Įrišta į stiprius 
lietuviško audeklo apdarus. Ją skaitydami, tikrai jausitės 
Lietuvoj esą. viską matą, su nuoširdžiais Lietuvos žmonė
mis besikalba ir švelniu Lietuvos oru bekvėpuoją. Tiesiog 
šventas Tamstų privalumas nusipirkti ją—dar daugiau: 
nupirkti ir savo giminėms bei draugams kaipo rečiausią ir 
labiausiai brangintiną dovaną.

Knyga kaštuoja tik $2. Pinigus siuskit money order'iu 
arba registruotame laiške.

Adresuokite:
DR. MARGERIS,

3325 S. HALSTED ST. CHICAGO. ILL

ii

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

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

SeMTės LietoTių žiarfia

V patingai dabartinės krikSfiaarbda radyaėje 
perskaityt, nea tik tada galia aiikiai aagn

kiekvienas turėtu 
Dievo bavimę.

Knyga didelio farnato, tari 271 pualapj. Kaina popieros apdaraia
—1 00; audimo apd.—$1.25. Pinigus galima siusti popierinį doleri 

Ordorį”. Adraauoklt sekančiai:
SO. BOSTON, MASS.

arba “Monay

253 BROADWAY
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ietinės Žinios
i Žodis-lcita* apie Lietuvos 

Sūnų Draugiją.

; Lietuvos Sūnų Draugija 
yra seniausia lietuvių susi- 
šelpimo organizacija Cam-

~ bridge’uje. Ji buvo įkurta 
SUĖMĖ DIDELĮ ŽULIKĄ. Dabar policija jį ligoninėj 28 metai atgal, būtent 1905

u------ iZ • • I areštavo ir perkėlė į Charles metais. Ji visuomet buvo ir
j v prigV0|streeto kalėjimo ligoninę, tebėra pavyzdingiausia ir
daug turtingų moterų, da- Tenai jį. paguldytas po turtingiausia pašalpinė

No. tt, Gruodžio 27 d., 1933

GYDYTOJŲ ADRESAIgengsteriai 
išteisinti.

Pereitų sąvaitę Bostone Lietuvių Metodistų Žinyčioj 
pasibaigė vadinamųjų “Gu-1 Pirmi šokiai įvyks Suka* 
stino gengsterių" byla. Jie toj, Grdodžio-Dec. 30 d. 
buvo kaltinami nužudymu 1933 m., 7:30 v. vakare, 
savo sėbro Currano ir pasi-' Antrieji šokiai įvyks Pa- 
kėsinimu užmušti policma- nedėly, Sausio-Jan. 1 d. 
nų McDonaldą. kuris buvo 1934 m., 6:30 vakare, 
jų užpultas So. Bostono Prašome ateiti į tuos pa- 
“spykyzėj” ir žiauriai sumu- ruoštus vakarus ir praleisti 
štas. Prisaikintųjų suolas šventes linksmai. Žinyčia vi- 
oripažino tuos piktadarius suomet užganėdina publikų?

DV1EJI NAUJŲ METŲ 
ŠOKIAI.

Rado našlės lavoną ant 
Nantaaket byėių.

Nantasket pajūry, smėliu 
apneštas buvo rastas našlės 
E. Gilman’ienės lavonas. 
Netoli jos gulėjo jos kaili
niai, lietsargis ir “paketbu- 
kas”. ŽManoma, kad ji nu- 
slido nuo uolų ir nukritusi 
vandenin prigėrė.

Nubaudė 5 anti-fašistua.

Penki žmonės, kurie an
dai buvo suimti dėl kėlimo 
triukšmo prieš fašistų kalbė
tojų Bostone, buvo nuteisti 
užmokėti po $5 pabaudos ir i 
atsėdėti po 3 mėnesius ka-l 
Įėjime.

T«l Fsrter S78»
Dr. John Repdris

(RUP4YS)
Lietuvis gydytojas 

VafaMdM: 2-4 ir S-S
ir *—‘-grotsis 

BM 1S iki 12 ryte.
278 UABVAKD STREET 

Ibbmb st. arti Ccatral skr. 
CAMBRIDGE. MASS.

turtingiausia pašalpinė 
draugija musų kolonijoj. 
Svarbiausi? jos tikslas yra 
rūpintis savo nariais ligoj ir 
kitose nelaimėse. Bet neuž-

bar guli sužeistas.

Bostono dienraščiuose bu
vo daug rašyta, kaip šven- “Jėzus Nazarietis“ gavo 6 
čiant “prohibicijos atšauki- mėnesius kalėjimo, 
mą“ viename Cambridge’- Paskutiniais laikais Bos- miršta ji ir kultūrinių reika 
aus apartamente tūlas “D-,tono apylinkėj pagarsėjo lu: ji yra suruošusi nemaža 
ras Mason“ nuvirto laiptais kažin koks “Jėzus Nazarie- prakalbu, paskaitų ir kito- 
nuo 4-to aukšto su to apar- tis”, kuris “stebuklais” gy- kių švietimo pramogų. Ta- 
tamento šeimininke ir abu- dė visokius ligonius, ypač čiau popuriariškiausi jos 
du susilaužė kaulus. Kiti dievuotas moteris. Jis buvo parengimai — tai metiniai 
svečiai davė apie tai žinių įkūręs savo kultą ir savo se- baliai, kurie kas metai* į- 
policijai, pašaukė telefonu įėjus vadino “Kristaus ka- vyksta Padėkų Dienoje. Net 
keliatą daktarų, ir visi išbė- reiviais“. ir dabartiniais blogais lai
miojo, nes buvo girti ir bijo- Policija atkreipė į tų “ste- kais i juos suvažiuoja iki 
jo skandalo. buklų” biznį savo akį ir “Jė- 700 žmonių rinktinės publi-

Pribuvusi policija sustatė žus Nazarietis“ buvo areš- kos, tarp kurios galima pa- 
protokolų ii- nugabeno su- tuotas už tamsių žmonių ap- stebėti nemaža ir musų žy- 
žeistuosius ligoninėn. Te- gaudinėjimų. Kadangi jisai mesnių biznierių bei profe- 
nai “D-ro Masono kišeniuje imdavo iš savo pasekėjų sionalų. kaip d-ras Repšys, 
rasta 72 turtingų žmonių sų- pinigus, tai Superior teismo adv. šalna, d-ras Kapočius, 
rašas, tarp kurių buvo 40 teisėjas Walsh nuteisė ji 6 okulistas Pašakarnis, J. Ge- 
moterų. Kai kurios pavardės mėnesiams i pataisos namus guzis. d-ras W ėst ir kiti. 
buvo pažymėtos tokiomis už vagystę. Teisme buvo nu- Politikos ir religijos klau- 
pastabomis: “pavojinga“, statyta, kda tikroji to “Jė- rimais Lietuvos Sūnų Drau- 

“neverta judint”, “abejoti- zaus“ pavardė yra Nicola gija yra visai bešališka ir 
nos vertės“, “išrodo geras” Colangelo. į , prie jos priklauso visokių
ir tt.

Kada šitie dalykai buvo 
paskelbti spaudoje, į polici
jų kreipėsi Noses Gulesian, 
turtingas real-estatininkas

$50,000 kaucija.

pažiurti žmones.
! Pastaruoju laiku draugija 
pradėjo rūpintis priaugan- 

Visi na-

Papiovė žydelkaitę ant 
Harrison avė.

Pereitos seredos vakarų c!u. musM jaunimu
nežinia koks pasiutėlis Bo*- nai ra^inami t jaunuolius.
man'aitę, 18 metu amžiaus i^uęijon Geriausia proga
žvdelkaite kuri dirbo žv.lu!|slrasvtl <lrau«1Jon bus P«rĮoiĮg ii į Albany ir „orėjo X”ke^ kuris

jį “kidnapvt”. loj ant HmTison avė.
. Policija nuvyko su Gule- Kepyklos darbininkai dir- 

sianu ligoninėn, kur sis tuoj krautuv& užpakaly ir 
pažino zuliką. Tuoj paais- gkI nieka5 negi;,lž.
keJ°t. ka< Df., .Mason io krautuvėj nei riksmo, nei 
yra jieskomas policijos New joki<J ^„^0 At4jęs nu0 
Yorke, Detroite, Pluladel- gaęv(k' vaikas nusipirkt duo- 

Bndgeporte ir kitur. nog ,-aj0 krautuvę, tuščia.
Bndgeporte jis išgavą is Pasidairęs p0 krautuvę jfe
„enov 1 V1 C1»™ 0 pamatė jauną pardavėją gu-
New Yorke $20,000. Iint Naujuose

kalbinti
nuo Čommonwealth avė., ir stone” nužudė Rosę”Zucker-' jaunu?!ius- kad rašytųsi
pranešė, kad panašus “Dr. 
Mason“ nesenai buvo nuvi

įvyks penktadienio vakare, 
5 sausio, svetainėje 40 Pros- 
pect st. Įstojimas bus nupi
gintas per pusę. Visi nariai 
yra prašomi atsivesti nors 
po viena jauna kandidata.

J. A. V.

Šaukiamas namų savininkų 
susirinkimas.

Šios pėtnyčios vakare, 29
Be to, šitas “Dr. Mason“ pludusia. Jai buvo pramušta i 

yra prigavęs daug turtingų galva ir dideliu peiliu per- Lletuv SaleJ. ,Saiįkl^’ 
moterų Bostone, išgauda- skrosta gerklė. Matyt, visų į namų savininkų susi
mas iš jų po keliatų tukstan- pirma mergina buvo parmu-: nnkn?as- Kalietuviųir 
čių dolerių. Jis turi labai L smugiu į galvą. rpeilislamenkon^ i
švelnų liežuvį ir labai gud- pavartotas jau jai gulint, i daron?os pastangos sulaiky- 
riai daro savo planus. Sės jis bino išvarytas jai!11 majorą Cui-ley nuo naujų

Real-estatininką Gulėsią- kiauriai per kaklų ir ismigęs paskf?lų’ tkun^„J1S 
na, kuris pirkdamas ir par- apje du coliu į medines grin-!'®1^1 antTį^y 
duodamas nekilnojamų nuo- dis. Mergina taip ir buvo i nu^a,5>s- /J61?11 miesto pmi- 
savybę yra padaręs milio- rasta prismeigta prie grin- eik'°.Jimas Į^bus sulai- 
nus, “D-ras Masonas” mė-du. Rytas, tai namai bus apkrau-
gino paimt šitokiu budu. Ji- ‘kas toki baisų darbų atli-!
rai persistatė jam kaip įga- ko. koi kas nežinia. Policija kad banSpavogė
liotmis vienos advokatų fir- SUėmė keliatų nužiūrėtų vv- Ae£ana Racl oanKai pavogę 
mos Philadelphijoj. kuri e- ru. bet jie ginasi nieko apie
santi pasamdyta vieno mi- tai nežinų. 
lionieriaus . Įkurti Bostone . Nužudytoji žydelkaitė 
didelį biznį. Tam tikslui e- buvo darbšti » ir ambicinga 
sus reikalingas didelis plo- mergaitė. Dienomis ji lankė 
tas žemės geroj vietoj. Tai- kolegijų, o vakarais dirbo 
gi jis, “D-ras Masonas ’, duonos krautuvėj, užsidirb- 
kaip tos advokatų firmos dama sau ir savo motinai 
atstovas, norįs, kad Gule- pragyvenimų.
sian surastų jam tokį lota. i ___________

Gulesian reikalingų že- Išplėšė $13,518. 
mes sklypų surado. Jo kaina

musų pinigus, politikieriai 
atims iš mus ir paskutinę pa
stogę.

‘nekaltais“; L. M. Ž. Komitetas.

5 puikus kambariai ir 
maudynė.

Štymu apšildomi, visi nau-

Konf Ūkavo 3.500 galionų 
spirito.

Roxburio garaže policija 
užtiko trokų su alkoholio jausi įtaisymai. Parankus 
kontrabanda. Buvo 3,500 visais atžvilgiais ir šviesus, 
galionų spirit u kurio vertė Matyti galima bile laiku, 
esanti $11,000 Viskas kon-; “Keleivio“ name, 253 
fiskuota. ; Broadway, So. Bostone.

D*u< raąjrUių ir įsilaužymit įĮETINIS BAUVS
Kalėdų naktį Bostone bu- ' 1)A, ir

VO labai daug įsilauzymų. Sūnų Draugyste rengia puikų Balių 
South Bostone irgi keiiatas i
vietų išlaužti. ‘Keleivio” | 
name taipgi buvo išmuštas, 
priešakinis langas drapanų į 
krautuvėj ir pavogta už ke-
liasdešimts dolerių drapa- j Gardųs valgiai ir g-rimai Vi_
nų, bet Vagys tuoj buvo SU- Si turės daug smagumtZ Malonėkite 

• atsilankyt.
MUZIKA K1T KAT SYKCOPATORS 

įžanga: vyrams 35c. merginom 25c.

NAUJŲ METU DIENOJE.
SAUSIO 1 D., 1934 M.

Prasidės nuo 2 vai. ir tęsis iki 
vidurnakčio.

LIETUVIU SALĖJE.
E ir kampas Silver St. So. Bostone.

gauti..

Per Kalėtu* areštuota 230 
girtuoklių.

Per Kalėdų šventes Bos- SgSS 
tono policija suėmė 230zmO- iŠ senų laikrodžių į naujos.

— * TURIU GERIAUSIOS RŪŠIES
OIL BURNERIUS. PATYS 

ĮTAISOME.
PARDUODU RADIOS penkių ge- 

. » __ i ,• • . riaušių kompanijų. Duodu ant i žmona UZ paskutinius centus. kėjimo ir pristatau už 50 mylių nuo 
_____ ________ ' Bostono.

* .. , . .» , 32® BROADM’AY
Šuo įkando—šuo įsgydy*. jei. 4«i8-w so. Boston, mass.

nių už girtuoklybę. Tai su
muša visus rekordus. Nežiu- Į 
rint blogų laikų, žmonės ge-

Petras Ketvirtis

Tas prietaras, kad nuo ko 
apsirgai, nuo to ir pasveiksi, 
yra įsigyvenęs tarp visų tau
tų. Jam paremti yra susėdė
jusios net ir tam tikros pa
tarlės. Rusai sako: “Klynas 
klynų išvaro“. O kiti sako:
“Šuo įkando—šuo išgydys.“ -;i mba 
Štai, Sheafe gatvėj, šiauri- »i ištraukimas 
niame Bpstom šone, anų ♦ r i«rtų nuv-ai. dantų 
dieną itale motens, su zirk- } Auksin viršūnė, po 
Iėmis rankoj, pradėjo vai- J ♦
kytlS SUniUką. Pagaliau ji I Hecelite platės nesuUužomos $25 ♦
užgulė tų rudį ir iškirpo ke- I Visoks darbas gvarantuotas ir

® i , ,, r ri • • P*11 padarytas į 24 valandashose vietose jo Kuolų. Susi
rinko būrys žmonių žiūrėti,

t «
« «s •

* «
j *kas čia darosi. Tamsi italė »

Dr. Jos. Lutkevičia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Nuo 1 iki 3 po pietų 
Nuo 6 iki 8 vakare

214 Chestaut Street 
Chekea, Mas*.

Telefonas: Chekea 1105PARKWAY AUTO 
SERVICE

•nd FILLING STATION 
Taipgi Gcriaasis Taisya 

Jeigu norite, kad- Jūsų
kilios ilgai laikytų, daokit 
syt mums. Danas geras, 
prieinama . Jeigu norite, kad jm 
karas gerai trauktą, imkita gaa 
liną pas mus.

VIKTOB VAITAIT1S 
415 OM Calaay Ave^
SO BOSTON, MASS. 

Telefonas: So. Bastae *77)..

Joseph W.Cmptr 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS

Patarnaviasas Dieaą ir Naktj. 
494 BROADWAY SO. BOSTON 

TeL S. B. 1437J 
Re*. 158 Weat 7th Street 

Sau Bastau TsL 1437-M

DR. G. L. KILLORY
*• Scoday Sąuare. 22•y bqu

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

Tai. So.
DAKTARA8

A. L KAPOČIUS
UBTVVIS DENT1STA8 

VALANDOS: Nuo 9 iki lt
Nuo 2 iki * v 

NEDRUOMIS 
Mi 1 v. po

iki 12
Ofisas “Keleivio” mum. 

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

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITO) •

Bile blekės - ------ -----
sutaisau, nes turiu visokias tara 
reikalui mašinas. Taisau ledų bal 
sus. stogams paipas. varinuis boi
lerius sunituoju, prakiurusius už
lopau, taipgi padarau naujus. Vi
sokį darbių darau prieinamiausiu 
kaina. Darbą gyarantuoju ilgų me
tų mano patyrimu. Dirbtuvėlė ma
no randasi prie pat bažnyčios.

13 Wbituey SL, Wi

TS. MM

Dr. Sutm 
Ghdieae»Carry

LOtVVt DSNT1ST* 
VALANDOS: M Ir T-*.

87* MaMftchusetts Avat,
(PRIE CENTRAL SKVftBO) 

CAMBRIDGE, MASS.

3*s±=

29yt TREMONT ST. ir 
333 Massacfcusetts Arę. 

(netoli ano Huntington avė.)

NAUJA LIETUVIŠKA

APT1EKA

i’ UETUVYS

0PT0METRlSTA8\

BOSTONE. TeL Capital 9067 {

I. L PAdAKABNIS, O. D. 
447 Rteadvray, 8a.

vfaaU* Vaistu IrGyduoUų. Nuo PatouSc, BamHo, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li-

koje visiems geriausias patarna
vimas ir teisingas patarimas. Vai
stus nusiunėiam ir per fiestą. Taip 
pat galima gaut Degtinės ir Vyno.

D. CAKT. (Beg. Aptiiiariad) 
1M POBCHEOTKR STBKRT
8O<rra>BOOTDN?1llASS.

TeL So. Beatos 2*2», »71 ir S7N

parsinešė šunies plaukų na- | ml s. d. putzman j 
mo ir apdėjo jai? savo 12 
metų vaikui žaizdą, iš ku
rios smarkiai bėgo kraujas.
Pasirodo, kad ta? šuniukas 
jos vaikų įkando. Klausia
ma, kam ji deda prie žaiz
dos šunies kudlas. italė atsa
kė anglišku žargonu: “Dogi 
baita—dogi meika orait”

Bet įsimaišė policija ir 
šunies aprietų vaiką nuvežė 
Haymarketo ligoninėn. Da
ktarai tenai triu?ė 30 minu
čių, pakol išvalė iš žaizdos 
šunies plaukus.

J. G. PETRAiSKAS
Taisau sems ir parduodu nanjns 

LaikrmMIiBs ir Budintojus.
Reikale galiu ateit į ramus. (S)

453a RROADW\y 
SOUTH BOSTON. MASS.

Telefonas, So. Boston 2029-W

BAY VIEW 
\ MOTOR SERVICE\

So. Boston 
1058

ADVOKATAS

JaBoGADLRJS
317 E^STORT,

STUDEBAKEK AUTOMOBILI V 
IR TROKV AGENTŪRA. 

Medelis 1934 metų 
Kainos nuo 3645 iki 91915

F. O. B. Factory

Taipgi taisome Automobiliu* ir 
Trukus visokiu išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapečiunas — savininkai.

A. J.NAMAKSY
Ręsti Estete 4b

364 W. BROADMAY.
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Telephone Res. Telephone _ _ ---- --- . jpji.ii

Majoras davė p-lei Vilni- 
kiutei savo fotografiją.

Pereita sųvaitę majoras 
Curlev pasikvietė p-lę N. 
Volnikiutę (Volunge vielu
te) ant pietų ir davė atmin
čiai didele savo fotografijų. 
P-lė Volnikiutė buvo užėjus 
“Keleivio“ redakcijon ir ro
dė gautąjį nuo majoro kom
plimentų. P-lė Volnikiutė y- 
ra čia gimus ir augus,- bet 
gražiai kalba lietuviškai, nes 
nuolatos su savo mamvte

Pereitų pėtnyčių du gink
luoti plėšikai užpuolė Tri-

darė'iSkiną^utertfte že“- m“nt C'-!thi^ kon?Panij°? 
mę pirkti ir pakvietė •real-|au‘°m?b£’ £“7° 
estatinfnką Gulesianą i Apvežta is banko $13.,1S «r- 
bany, bet pasirodė, kad ta-!bmmk.’J.al«om^'r P3.?0’’? 
sai “iždininkas” su $10.000 , uof plnl^s Pabėgo Uzpup. skait0 “Keleivį”.
iš Philadelphijos neatvažia- ',mas .1^® d^ves 
™ 18 SUtlOn St, RoX-

—$180,000.
“D-ras Masonas” tuoj pa

vo. Tiesa, pasirodė tūlas lo-., 
jans , bet pinigų su savim J 
neturėjo ir pasakė, kad Gu
lesian turįs važiuoti su jais 
į Philadelphiją “rankpini
gius” pasiimti.

Gulesian suprato, kad jis 
čia turi reikalų su žulikais, 
kurie planuoja jį “kidna- 
pyt“, ir pabėgo nuo jų.

Paskui jis teiravosi apie 
tariamųjų “advokatų fir
mų“ Philadelphijoj ir paty
rė, kad tokios firmos tenai 
visai nėra.

Tuo tarpu “D-ras Maso
nas“ sugryžęs Bostonan ap
vaikščiojo “prohibicijos at
šaukimų“, pasigėrė, nukri
to su svetima moteriške nuo 
4 aukšto, Atsilaužė kaulus ir 
taip pateko į policijos ran
kas.

Paleido 8 kalinius.
Prieš Kalėdas gubernato

rius Ely paleido iš kalėjimo 
8 kriminalistus, tarp kurių 
buvo keli žmogžudžiai, pa
smerkti visam amžiui.

Sudegė Kalėdų dovanos,
Pereitą sąvaitę netoli Bo

stono sudegė didelis trokas 
su Kalėdų dovanomis iš 
New Yorko. Matyt, vežikas 
rūkė cigaretą ir Įmetė nuo
rūką tarp siuntinių. Ugnis 
sunaikino iš viso 60 maišų su 
visokiais siuntiniais.

DIDELIS BALIUS
Rengia Lietuvos Dukterų ir Sūnų Draugystė. Cambridge, Mass. 

NAUJŲ METŲ DIENOJE—NEW YEAR’S DAY
1 D. SAUSIO—JANUARY, 1934 M.

CYPRUS SALĖJE
10 PROSPECT STREET. VAMBRIDGE. MASS.

Prasidės nuo 4 po pietų ir tęsis iki vėlumos nakties. Grajis 
puikiausia orkestrą iš Brocktono BERT ORRIS ORCHESTRA.

Lietuvos Dukterų ir Sūnų Dr-stė visados surengia puikius Balius ir ger
biamoji publika vietinė ir iš apielinkės, malonėkite atsilankvti ir pralei
sti Naujus Metus linksmai. Ši met bus naujo alaus ir gardžių užkandžir

Musų vietinis graborius Chas. Chatas paaukavo dvi taures tiems, kurie 
geriausiai pašoks Waltsų ir Polką, tie gaus vieną taurę. įžanga: vyram 50c. 
merginom :15c KVIEČIA KOMITETAS.

Nauji nariai bus priimami už pusę įstojimo, January-Sausio 3 d., 1931. 
<5 kitnr važrooiaot, reikia išlipti ant Cenfml skrėm. iš ten netoli svetainė.

'So. 3357 Ja 
231 Ava

{Taisvmo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

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

SOUTH BOSTON, 
Telefaaas: Seuth Bsatou 2722

Namų: Talko* 2474.

SOUTH BOSTONE GERIAUSIAS

RESTORANAS

DR J. LAND2IUS-SEYM0UR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso valandas: 2—4 p. p.; 7—8:39 vak. Tel. S. B. 2712.
534 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

MM

304 BROADWAY KAMPAS D STREET

VISOKIE VAU.IAI GERIAUSIOS RŪŠIES, 
GARDŽIAI PAGAMINTI.

Pasirintimas didelis. Kainos

ŠVIEŽUS IR

pneinamiausios.

Geriausi Senoviniai Gėrimai:
DEGTINĖ, D2INĖ, KONJAKAS,
VYNAI, KORDELI AI, LIKERIAI.

Gardu* Craft’s Eliu* (seniau vadinosi Sterling) 
ir kiti Alus Geriausių Isdirbysčių.

Smagiausia vieta gardžiai pavalgyt — išsigert 
Lietuviai veiteriai mandagiai patarnauja.

BLINSTRUB’S DUTCH GRILL

3MM0J Broaduayjss^ D STREE1

’AJAUTA
LIZDEIKOS DUKTĖ

ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE 

. ISTORINIS ROMANCASr
Tai yra bešale {domus skaitymas.
Knyga susideda iŠ. 45 šaunių romancų, 468 

puslapių, didelio formato.
Parašyta ganaus rašytojo M. Bernatavičiaus. 
Kas myli dailiąją literatūrų, patartina turėti 

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

KELEIVIS
253 Broadvray | So. Boston, Mass.

\ i




