
f
1

|

I

r-f
lh

H
į

*

1
I

te L

4

KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Preanuers f ■ —•
Amerikoje .................................... $2.00
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur...................... $3.00
Prenumerata pusei metų:

Amerikoje .................................. $L25
Kanadoje ir kitur už Suvienytų

Valstijų .... .................... .*.... $1.50
Apskelbimų kainų klauskit laišku. 
Kreipiantis su kokiais nors reikalais 
adresuokite:

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.
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1933 m. Davė Amerikos Kapi 
talistams $10,000,000,000

TUO PAČIU LAIKU DAR- darbo dienu ir darbininkai 
B1NINKAI NETEKO

$54,000,000.
neteko $54,336,500 alguųųs. 

; Vadinasi, tiek Aiųerįfcos 
darbininkams kaštavo kova 
už geresnį gyvenimą.

Tuo tarpu kapitalistų ver
tybės popieros (Šerai) Wall 
Streeto biržoj per 1933 me
tus pakilo $10,000,000,000. 
Pakilo jų vertė daugiausia 
dėl to, kad doleris nupigo. 

lengva. Galima tiktai pada- Taigi pono Roosevelto ve
lyti pergyventų metų ap- dama infliacijos politika da- 
žvalgą ir įvertinti jau žino- vė piniguočiams gražių pel- 
mus mums įvykius. Taigi, nu. 
žvilgterėkim atgal.

Vienas Bostono dienraš
čių pareiškė, kad 1933 me
tais Jungtinėse Valstijose į- 
vyko didesnių permainų, 
negu per visą šios respubli
kos gyvenimą. Pereitą kovo 
mėnesį naujo prezidento 
Roosevelto įsakymu buvo 
uždaryti visi-šalies bankai. 
Tai buvo da negirdėtas iki 
tol dalykas. Tas sukėlė di
džiausią paniką netik šioje 
šalyje, bet ir visame pasau
ly. Dolerio vertė tuoj smar
kiai krito. Tas buvo padary
ta tuo tikslu, kad visus silp
nus bankus iššlavus vienu y- 
pū, vietoj leisti jiems užsi- 
darinėti po valiai ir nuola-| 
tos demoralizuoti padėtį. Po 
tos “bankų “šventės” leista 
atsidaryti tik stipriems ban
kams. Ir nuo to laiko dau
giau bankų jau nebeužsida- 
ro. Tas išdalies sustiprino 
pasitikėjimą. Bet neužilgo 

buvo panaikintas auksinis 
doleris ir valdžia pareikala-

^orman Thomas. numato 
1934 metais didelių permai

nų Jungtinėse Valstijose.
Pradedant naujuosius me

tus, yra įprasta pranašauti, 
ką tie metai mums- atneš. Bet 
kas bus ateity, pasakyti ne-

I

1 Nežiūrint to, jie vistiek 
prieš jį niurna ir lygina jį 
net prie socialistų. Štai, vie
nas Wall Streeto apžvalgi
ninkas “Bostono Heralde” 
šia sąvaitę rašo: “Kad Wa- 
shingtono administracijoj 
yra nemaža revoliucinio ele
mento, negalima užginčyti. 
Tie žmonės stengiasi įvy
kinti Jungtinėse Valstijose 
kaž-kokį socialistinį ar ko
munistinį planą. Jų nusista
tymas linkui kapitalo yra 
griežtai priešingas. Žiūrint 
amerikoniškomis akimis, 
pripratusiems prie Ameri
kos tradicijų ir idealų, tas 
jų nusistatymas yra 100 pro
centų pragaištingas.”

1 Taigi nežiūrint to fakto, 
kad prie Roosevelto admini
stracijos Wall Streeto vilkai 
i vienus metus padąrę 10. 
bilionų dolerių, jie viešai 
skelbia, kad ji yra “revoKu- 
cinė ii- vedanti prie “sociali
zmo” ar “komunizmo”.

_ _  ________ ______  ' Čia pravartu yra pažymė- 
vo, kad visi grąžintu auksą ti, kad Socialistų Partijoj 
iždui. Tas vėl pakirto dole- vadas Norman Thoiw. fcęi 
rį. Sušaukta nepaprasta daleidžia, jog 1934 metais 
Kongreso sesija pasisakė už Amei,'ikt gali^pakrypti prie 
dolerio nupiginimą i* ‘ 
centų aukso vertės ir nutarė 
išleisti $3,000,000,000 po
pieriniu ninieų, o už kitus 
$3,000,000,000 išleisti borr 
Iš tų sumų Kongresas pas
kyrė $3,300,000,000, vie
šiems darbams organizuoti, 
kad parūpinus bedarbiams 
darbo. Be to, nepaprasta 
Kongreso sesija išleido ša
lies pramonei gaivinti įsta
tymą (NIRA) ir davė prezi
dentui didelės galios tą įsta
tymą vykinti. Rooseveltas 
sudarė tam įstatymui vykin-

- ti tam tikrą administraciją, 
kuri dabar yra žinoma kaip 
NRA. Pirmučiausis.tos ad
ministracijos žingsnis buvo 
įvedimas pramonėj 40 va
landų darbo sąvaitės ir al
gos minimumo nustatymas. 
Darbininkams duota teisė 
rinkti savo atstovus ir derė
tis su darbdaviais dėl naujų 
algų. Kapitalistams šitokie 
NRA patvarkymai nepatiko SUĮ Sąvaitę 
ir tūli jų atsisakė po NRA L- 
“kodeksais” rašytis. Tarp 
kapitalistų ir kapitalistinės Šią seredą Washingtone 
valdžios pasidarė konflik- Atsidaro Kongreso sesija, 
tas. Pasinaudodami ta pro- kuri turės užgirti arba nu
ga, darbininkai ėmė griež
čiau reikalauti savo teisių. 
Prasidėjo streikai.

Iš viso per 1933 metus 
Jungtinėse Valstijose buvo 
1,667 streikai kuriuose da
lyvavo 696,463 darbininkai. f—’ ** 
Kapitalistų spauda dabar toliau valdžios kontrolė pri
sako, kad per tuos streikus vatiniam kapitalui bus d a 
buvo sugaišta 15,936,000 daugiau sustiprinta.
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Keleivio Telefonas
So. Boston 3071 METAI XXIX

Pirfcs
Akrų Žemės.

Valdžia nori tuo budu su
mažinti sėjamų laukų 

plotą. ’ - - *
Laikraščiai praneša,, kacl 

Rooseveltas užgyręs naują nušautas Rumunijos minis- 
į''aną dirbamos žemės plo- ’ teris pinnminkas Ion G. Du- 
tui sumažinti. Tas planas ca. Atentatas buvo įvykintas 
siūlo valdžiai išpirkti iš f ar-! gelžkelio stoty. Užpuolikas 
merių 50,000,000 akrų že- J tuoj -buvo suimtas. Pasirodė,

x kad jis yra jaunas fašistas ... •ir žydų priešas, Nicholasl^lto laipsnius 
Constantmescu. Klausia
mas, kodėl jis šovė premje
rą, žmogžudys atsakė: “Jis 
premjeras^ bi/vo masonas ir 
laisvamanis. Jis pardavė sa
vo dūšia žydams, užtai aš jį 
nubaudžiau.” ' _

• Bfet ištiktųjų užmušėjys- 
tės priežastis yra kitokia. 
Šiomis dienomis Rumunijoj 
buvo uždrausta fašistų orga
nizacija “Geležinė Gvardi
ja” ir sukišta į_ kalėjimus 
daugiau kaip tūkstantis jos 
narių. Visa tai buvo padary
ta premjero Docos įsakymu. 
Todėl fašistai ir užmušė jį.

Šitas įvykis sukėlė gelžke
lio stoty didelį sumišimą, 
kurį da padidino du kiti įvy
kiai. Kuomet policija sau
gojo suimtą užmušėją vie
name stoties skyriuje, _pro 
policininkus prasiveržė už- 
jriuštojo, premjero švogeris 

dėjo į užmušėją šaudytfjis 
išleido kelis šūvius, bet nei 
vieno nepataikė. Policija jį 
sučiupo ir nuvedė tolin.

Neišėjo daug laiko, kaip 
toj pačioj stoty pasigirdo 
bombos sprogimas. Pasiro
dė, kad; kažin kas susprog- 

ties vidury. Sprogimas su
žeidė tik vieną mergaitę, 
daugiau žmonių nekliudė, 
bet sumišimą padarė labai 
didelį.

Uždarytoji “Geležinė 
Gvardija” buvo Hitlerio pa
sekėja. Užmušėjas Constan- 
tinėseu stengėsi net ir išro
dyt kaip pats Hitleris: jis 
turėjo mažiukus čali čapli-

mes, užmokant jiems maž
daug po $7 už akrą, arba iš
viso apie $350,000,000. At
ėmus tokį plotą nuo žemdir
bystės, sumažėsią žemės u- 
kio produktai, pakilsianti jų 
kaina ir farmeriams užsimo
kėsiąs darbas.

Tačiau žemė nebusianti 
atimama prievarta. Jeigu 

’armerys liuosu noru neno
rės savo žemės už tą kainą 
parduoti, tai valdžia -lauks 
jakol jisai numirs, ir tik ta
da ja žemę paims, užmokė
dama jo paveldėjams nusta
tytą kainą. Taigi šito plano 
vykinimas galįs užsitęsti 
keliolika, o gal ir keliasde- 
šimts metų.

Per Šalčius Žuvo 120
Žmonių. i

Tarp Kalėdų ir Naujų 
Metų Jungtinėse Valstijose 
ir Kanadoj buvo nepapras
tai dideli šalčiai ir baisios 
sniego pūgos. Daugiausia 
nukentėjo Rytai. Per kelias 
dienas čia žuvo nuo šalčių 
120 žmonių. New Hamp- 
shire valstijoj, Lancasterio 
apylinkėj, temperatūra nu- 

» žemiau 
zero, kas reiškia 87 laips
nius šalčio. Visos vandens 
rynos namuose užšalo ir su
truko. Per kelias dienas 
žmonės buvo be vandens. 
Maine’o valstijoje. apie 
South Lebanoną, buvo 40 
laipsnių žemiau zero. New 
Yorko valstijoj, apie Adi- 
rondackus, buvo 60 laips
nių. žemiau zero ;taip pat 60 
žemiau zero Ontario provin
cijos šiaurėj. Kanadoj. Tai 
reiškia 92 laipsniai šalčio. 
Traukinių garvežiai negalė
jo garų pakelti, nes vanduo 
negalėjo užvirti.

Stalinas Mato Didelį 
Pavojų iš Japonijos

JISAI GIRIA PREZIDEN- Į rublių vertės 
TĄ ROOSEVELTĄ.

iki 50 socializmo. Tačiau ji gali 
pavirsti ir priešingon pusėn 
—į fašizmą. Medžiagos fa
šizmui jis mato nemaža. Tai 
Amerikos Legijonas ir bu
vusio Ku Klux Klano lieka
nos.

J kurią pusę Amerikos po
litika 1934 metais kryps, tai 
prigulės nuo to, kaip susi
grupuos ir veiks visuomenės 
jėgos. Jeigu darbininkai pa
jėgs sudaryti stiprų frontą 
prieš kapitalą, jie galės 
pakreipti valdžios politiką į 
kairę, arčiau prie socializ
mo; bet jeigu viršų paims 
reakcininkai, tai Amerikoje 
galėsime susilaukti fašizmo.

Šiokia ar tokia permaina 
turės būti, sako drg. Tho
mas, nes Roosevelto pradė
toji “naujoji dalyba” (the 
New Deal) negali sustoti 
vietoje ir negali jau grįžti 
atgal.

Už 1 Dolerį Vyras 
Gavo Kalėjimo.

O moteris pavogė $27,000 ir 
ją paleido.

Amerikos laikraščiai pa- . .
rodo, kaip vienpusiškai teis- ii*, išsitraukęs^revolverį, pra- 
mai sprendžia bylas. Los 
Angeles mieste superior tei
sme buvo teisiama moteris, 
kuri buvo pavogusi iš darbi
ninkų pašalpos fondo $27,- 
000. Ji pati prie kaltės prisi
pažino, o teisėjas Sewell pa
leido ją ta sąlyga, kad per 6 
metus daugiau nevogtų. Ji 
yra fabrikante. Bet biedną 
darbininką McDanielį, kuris 
pavogė iš telefono kompa
nijos tiktai 1 dolerį, tas pats 
teisėjas nuteisė kalėjiman 
nuo 1 iki 15 metų.

<

1937 metais, 
iškaitant javus ta pačia kai- 
i na.
Į Gelžkelių transportaciją 
norima pakelti iki 302,000,- 
000,000 metriškų tonų. Da
bar Rusijos gėizkeliai gali 
pervežti tik 169,000.000,000 
tonų i metus.

Taip pat norima padidin
ti anglies, geležies, drapanų 
ir mašinų produkciją.

Politbiuras šitą planą jau 
priėmė; dabar jį turės tik 
užgirti 17-tasai Komunistų 
Partijos Kongresas, kuris 
susirinks Maskvoje 19 sau
sio.

Sovietuose organizuojamas į 
naujas penkių metų planas.

“Sovietų vyriausybė nori 
gyventi su Japonija draugi
škai, bet mes matome Japo
nijoj kilant didelį pavojų ir 
mums kitokios išeities nėra, 
kaip tik ruoštis pasitikti jį.” 
Taip Stalinas pasakė perei
tą sąvaitę “New York 
Times” korespondentui Ma
skvoje.

Jeigu Japonijoj vadovaus 
sukalbami ir išmintingi žmo
nės, tęsė Stalinas toliau, a- 
bidvi valstybės galės gy
venti santaikoj. Bet jeigu 
tautininkų frakcija rimtesnį 
elementą iš vadovybės iš
stums, tai karo pavojus bus 
labai didelis.

Apie prekybą su Amerika 
komunistų galva pasakė 
taip: dabartiniu laiku mes 
galime iš Amerikos pirkti 
tiek, kiek Amerika pasitiki 
mums. Kitaip sakant, viskas 
priklauso nuo teikiamo 
mums kredito. Kaip užsie
nio reikalų komisaras Litvi- 
novas andai Londone pasa
kė, Rusija yra didžiausia 
rinka užsienio produktams, 
jai reikia labai daug visokių 
daiktų ir ji yra pasiryžus už 
viską užmokėti, tik ne tuo
jau. Todėl jai reikia didelių 
kreditų; reikia, kad sveti
mos valstybės ja pasitikėtų 
ir duotų savo produktų bar- 
gan.

Stalinui labai patinka A- 
merikos prezidentas Roose
veltas. Jis esąs “tikras poli
tinis vadas, pilnas drąsos ir 
pasiryžimo.” Maskvos dik
tatorius sakosi esąs giliai į- 
sitikinęs, kad Roosevelto po
litika išvesianti Ameriką iš 
depresijos. Jau iš Maskvos 
jis galįs matyt, kad Ameri
kos biznis pradeda atsigau
ti. ' *

Kalbėdamas apie viduji
nę Rusijos būklę Stalinas 
nusiskundė, kad didžiausį 
keblumą sudaranti iki šiol 
neišvystyta susisiekimo si
stema, ypač geležinkelių 
stoka. Iš tos priežasties la
bai esąs apsunkintas produ
ktų išvežiojimas tarp mies
to ir kaimo.

Kad prašalinus šitą ir vi
sus kitus trukumus, Rusijoje 
dabar yra sugalvotas milži
niškas antras “penkių metų 
planas”, prieš kurį pirmoji 
“piatiletka” busianti tik ny
kštukas.

Antruoju “penkmečiu” 
Sovietų valdžia tikisi pakel
ti ir išvysfyt Rusijos pramo
nę iki tokio laipsnio, kad ša
lis galėtų visko pasigaminti 

j ugnis sunaikino šv. pati, nieko neperkant iš ka- 
| pitalistinių kraštų. I 5 me-

Miliraukee Steigia 
Visuomenės Įmones. 

Socialistai nutarė paimti 
miesto nuosavybėn pieno, 
elektros ir kitas gamybas.

Socialistų vadovaujama 
Milvvaukee miesto taryba 
nutarė paimti visuomenės 
nuosavybėn elektros, gazo, 
vandens, pieno^anglių ir ki
tas įmones, kurios aprūpina 
visuomenės reikalus. Tam 
tikslui nutarta išleisti $28,- 
600,000 vertės bonų. Tai 
buvo socialisto majoro Ho- 
ano sumanymas.

Buržuazijos atstovai, taip 
vadinami “nepartiniai” po
litikieriai. atkakliai šitam 
socialistų sumanymui prie
šinosi, bet jie buvo sumušti 
24 balsais prieš 3.

PRIEŠ FORDĄ “NERAN
DA” ĮRODYMU.

Amerikos Darbo federa
cijos pirmininkas'Green bu
vo apskundęs Fordą NRA 
viršininkui Johnsonui dėl 
laužymo NRA patvarkymų. 
Johnsonas paduotus Greeno 
faktus peržiurėjo ir sako: 
nematau įrodymų, kur ponas 
Fordas butų nusidėjęs.
SUĖMĖ ŠNIPŲ SINDIKA

TO KASININKĄ.
Mes jau rašėm “Keleivy”, 

kad Francuzijoj tapė susek
tas tarptautinis šnipų sindi
katas, kuris rinkdavo slap
tas informacijas visose šaly
se ir parduodavo jas kas tik 
jų norėdavo. Dabar iš Pary
žiau pranešama, kad polici
ja tenai suėmusi ir to sindi
kato kasininką Berkowitzą. 
Jis esąs New Yorko žydas.

NORI INDŽIONKŠINO 
PRIEŠ NRA.

Hartforde penkios rūbų 
siuvimo firmos kreipėsi į 
Jungtinių Valstijų teismą 
prašydamos indžionkšino, 

kuriuo butų uždrausta NRA 
agentams kištis į jų biznį ir 
vykinti “kodeksus?’

~r

Darbai Vėl Sumažėjo 
Lapkričio mėnesy bedarbių 

padidėjo 580,000.
Amerikos Darbo Federa

cijos pirmininkas Green 
^praneša, kad lapkričio mė- 
sy darbai fabrikuose suma
žėjo daugiau negu paprastai 
šituo laiku būna. Spalių mė
nesio pabaigoje bedarbių 
buvo 10.122,000, o lapkričio 
pabaigoje jau 10,702,000. 
Vadinasi, per lapkričio mė
nesį bedarbių skaičius paki
lo daugiau kaip pusė milio- 
no.

dino karaliaus pavilioną sto- Dėl šito pranešimo NRA 
viršininkas Johnsonas ant 
Greeno labai užsipuolė.

13 METŲ MERGAITĖ NU
ŽUDĖ SAVO PRIEŠININ

KĘ.
White Plains,' KrY.— Per 

Kalėdas čia buvo rasta nu
žudyta ir pakišta po laiptais 
8 metų mergaitė, Jusephine 
Voropay. Paaiškėjo, kad ją 
nužudė Mary Kovala, 13 me
tų mergaitė už “pletkų 
džiojimą”.'iy-i.--'._______

1,8000 MAINERIŲ PA
SKELBĖ PROTESTO 

STREIKĄ.
Johnstown, Pa—Du Uni- _

ted Mine Workers lokalailrro ūselius ir plaukus šukavo 
čia nutarė apskelbti dviejo- ant vienos akies, kaip Hitle-
se Bethlehem korporacijos 
kasyklose protesto streiką 
dėl to, kad kasyklų bosai ne
leido angliakasiams antru 
kartu rinkti, atstovus dery
boms su kompanijos atsto
vais. Tos kasyklos priklauso 
Bethlehem plieno korpora
cijai ir jose dirba apie 1,800 
angliakasių.

UŽ NEATSARGU VAŽIA- 
VIMĄ ŠOFERIUI MIR

TIES BAUSMĖ.
. Pereitą sąvaitę Maskvoje 
buvo nuteistas miriop šofe
ris Ivanovas, kuris neatsar
giai važiuodamas įi 
maršuojančių rau 
čių eiles ir 4 kai 
mušė, o 5 sužeidė.

ną ir 
rio V< 
ats ii o vm

z* '

Eį

V

ve-

DIDELLS GAISRAS 
BROOKLYNE.

Pereitą sąvaitę Brooklyne
sudegė Brevoort Hotelis, 9

• •

*

aukštų triobegys. Ugnis kilo 
iš skiepo, kur užsidegė kurui 
vartojamas žibalas. Nuosto
liai siekia $1,000,000.

KANADOJ 82 LAIPSNIAI 
ŠALČIO.

Throe Rivers apylinkėje, 
Quebec’o provincijoj, Ka
nadoje, pereitą subatą buvo 
50 laipsnių žemiau zero, rei- 

I škia, 82 laipsniai šalčio.

tDOJ sudegė di- 
S DAVATKYNAS.
ee Rivers mieste, 
c’o provihcijoj, per

I - ‘f i J

ŽUVO OR- 
ATASTROFOJ.

Pereitą subatą Belgijoje 
įvyko šiurpulinga orlaivio 
katastrofa, kurioj žuvo 10 
žmonių. Lėkdamas į Londo
ną didelis orlaivis "įpig’ 
pataikė į radio stoties fo 
tą ir užsidegęs nukrito. Ži 
8 pasažieriai, lakūnas ir 
dio operatorius. Visi ke 
viai buvo anglai.

tro

peikti NRA programą ir ki
tus Roosevelto planus, ku
rie buvo vykinami Kongre
sui išsiskirsčius. Politikos 
žinovai, yra tos nuomonės, 
kad Kongresas visus Roose
velto plataus užgirs ir kad o

: ■
J -....

davatkyną. Keli šim- 
avatkų buvo išvyta j

žada

,000 tiesiogi- 000,000
r

Rooseveltas paskyrė savo 
seną draugą Henry Morgen- 
thau iždo sekretorium arba 
finansų ministerium. Jis ėjo

tus, skaitant nuo 1932 tas pareigas kaip iždo sek
tų pabaigos iki 1937 metų 
pabaigai, visą Rusijos ga
mybą norima pakelti 2.4 
kartų. , ~

Žemės ūkio produkciją 
norima pakelti nuo 13,000,- 

rublių vertės 1932 
iki 26,000,000,000

rotoriaus pavaduotojas, kuo
met sekretorius Woodin la- 
prikčio mėnesy pašftraukė 
dėl ligos.

metais
Z:,;.4^

REIKALINGAS LINOT AI
RIS TAS. Atsisaukt “Kelei
vio” spaustuvėm

i



DĖL SOCIALISTŲ SIŪLO
MO PRAMONĖS IŠPIRKI

MO.
Šiomis dienomis Rrookly- 

ne kalbėjo “Keleivio” re
daktorius. Dėl pasakytos jo 
kalbos dabar komunistai ir J 
sklokininkai rašo didžiau-. __
sias kritikas. Daugiausia jie I neša~
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Antras Puslapis

listų planas jau virsta gyva 
tikrove, tuo tarpu kaip kq- 
munistų “kritikos” yra tiktai 
tušti žodžiai.

No. 1, Sausio 3 dw 1934 m.
t

TURĖSIME NAUJĄ 
RAŠYBĄ.

Lietuvos laikraščiai pra- 
___ , kad lietuvių rašybos 

puola Michelsono pasaky- komisija, jau baigianti svar
iną, kad socialistai siūlo pa- j styti rašybos reformos pra
imti pramonę išpirkimo ke- į jektą ir greitu laiku paskelb- 
11U- v į sianti naujos rašybos taisyk-

“Laisvė” rašo: į les, kurios bus privalomos
"Ar ši p. Michelsono ir kitų visiems.

socialistų buržujų teorija turi i Ta proga p. Tysliava “Vie
ką nors bendra su marksizmu? invbėj” 1‘aŠO : 
Ne! Marksas niekur nemokino.
darbininkus atpirkti iš kapita
listų kapitalą ir ji padaryti so-1 
cializmu...’’ j

Bet ar "Laisvės” žmonės' 
visuomet elgiasi taip, kaip 
Marksas mokino? Pavyz-I 
džiui, jie užpuola kitokio į 
nusistatymo darbininkų su-j 
sirinkimus, sukelia mušty-į 
nes, ardo darbininkų vieny-[ 
bę streikuose ir 1.1. Ar Mark-, 
sas mokino varyti toki de-į 
moralizacijos darbą?

Taigi apie Marksą “lais-’ 
vininkams” geriausia butų* 

tylėti.
Pramonės išpirkimas, kaip! 

teorija,t/inoma, gali būt dis
kutuojamas. Bet imant jį! 
kritikai, reikia jį imti taip, j 
kaip jis yra siūlomas, o ne-1 
kraifcyt savotiškai, kaip) 
“Laisvės” korespondentai 
daro. “Naujosios Gadynės”j’ 
rašytojas irgi netiksliai šį 
dalyką nušvietė. Jis sako:

“Socialistu partija stovinti 
už vvkinimą socializmo demo
kratiniu keliu. Paėmę šalies 
valdžią, socialistai paimsią 
stambiuosius turtus atpirkimu 
nuo dabartinių savininkų...

“Socialistai neparodo nei vie-! AKYS, KURIOS NEMATO Į 
no istorijoj precedento, kur 
buvo kokia nors visuomeninė 
tvarka pakeista atpirkimais...”

Bet kam būtinai reikia 
jieškoti “istorijos preceden
tų?” Socialistai netiki tai 
teorijai, kad “istorija kar
tojasi”. Tai viena. Antra gi, 
Michelsonas savo kalboj vi
sai netvirtino, kad pramo
nės išpirkimas yra galutinas 
socialistų planas. -Jis pasa
kė, kad tiktai dabartinėse 
sąlygose, kuomet Amerikos 
darbininkų klasė nėra orga
nizuota ir neturi savo tarpe 
specialistų, kurie galėtų 
tvarkyti valstybės aparatą, 
Amerikos Socialistų Partija 
siūlo duoti pramonės savi-į gyventojai po nepavykusio 
ninkams atlyginimą tam tik- j sukilimo buvo žudomi šlyk- 
rais bonais, kad nepadarius ščiausiu budu. 
iš jų savo priešų ir sabotaž-' 
ninku, kaip tai atsitiko Rusi
joj, kur pramonė buvo kon
fiskuota.

Taigi šitas Amerikos So
cialistų Partijos planas nėra 
amžina taisyklė. Jis yra pri
taikytas tiktai šių dienų są
lygoms. Ateityje planas gali 
būti visai kitoks. Bet šian
dien mes negalime ateičiai 
smulkių planų daryti, nes 
nežinom, kokios tuomet bus 
sąlygos.

Kalbėti apie pramonės 
konfiskavimą dabartiniu 
laiku butų bergdžias darbas. 
Bet jos išpirkimą galima jau 
praktikuoti ir dabar, štai, 
Milwaukee miesto taryba 
pereitą sąvaitę nutarė išlei
sti $28,600,000 vertės bonų 
visuomenės įmonėms išpirk
ti. Tas bus padaryta be jo
kios opozicijos ir be triuk- 
šmo. ■, O ar galėtų Milwau- 
kee socialistai šiandien tas 
įmones konfiskuoti?

To negalėtų padaryti nei 
socialistai, nei komunistai, 
nei jokia kita partija, netu- 
rėdama savo rankose krtžto 
yaldžios.

Taigi pasirodo, kad sočia-

rėš Amerikoje, 
“armiją” da nesam girdėję.

Tiesa, banditizmo Jungti
nėse“" Valstijose yra daug, 
gal daugiau negu kitose ša
lyse, bet juo užsiima dau
giausia pavieniai plėšikai . 
arba atskiros jų gi-upės, o ne ; 
kokia “armija”. Ir kiek to-Į 
kių banditų yra, niekas tik-1 
rai nežino, nes jie niekur 
nesiregistruoja. “Arg. Ži
nių” žinia yra gryna nesą
monė.
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Janušauskas Numas- 
kavo “Aero Klubą”.

"Kauno kalbininkai netrukus 
mano keisti lietuvių rašybą. 
Dar prieš porą metų jie buvo 
paruošę projektą, pagal kurį 
norėta atsikratyti nosinių, pa
keičiant jas brūkšneliais iš vir
šaus. Tas projektas sukritikuo
tas ir palaidotas. Dabar nori
ma atsikratyti ne tik lenkiškų 
nosinių, latviškų brūkšnių, bet 
ir čekiškų 'peteliškių’, kurios 
tiek metų gadino musų rašybą. 
Busimoji rašyba bus ne tik 
klasiška, be jokių ženklinių 
pridėčkų. bet taip pat ir prak
tiška' Trijų aukštų’ rašybai 
mirus, bus galima naudotis bet 
kokia rašomąja mašinėle, kuri 
tik turės lotynišką raidyną.”

Kaip viskas pasauly kei
čiasi ir tobulėja, taip turi 
keistis ir tobulėti rašyba. 
Dabartinė musų rašyba la- 
,..i gremėzdiška ir sunki iš
mokti. Iš tūkstančio mokan
čių skaityt ir rašyt, gal tik 
vienas pataiko rašyt taisyk
lingai. Atmetus visas “vuo- 
degas” ir “ragus”, kuriais 
dabar mirga musų raštai, 

įbus daug lengviau rašyt ir 
[skaityt.

—

KRAUJO.
Kunigų “Draugas”, minė-! 

i damas 1926 metų 17 gruo-j 
' džio smurtą Lietuvoje, pa- j 
[ sakoja, kad kariuomenės j 
įvadai “išgelbėjo Lietuvą ne-į 
į praliedami nei lašo krau
jo”- 
. Tai yra sužinus melas. Juk 
visi žino, kad ant rytojaus 

| po perversmo smurtininkai 
pagrobė 4 komunistus ir 
tuo jaus sušaudė, kad patei
sinus savo smurtą. Tuo jie 
norėjo įrodyt, kad Lietuvai 
gręsė iš komunistų pusės 
didelis “pavojus”.

Vėliau buvo daugiau 
žmonių sušaudyta. Tauragės

Jeigu tokį perversmą Lie
tuvoje butų padarę ne kle
rikalai su fašistais, bet so
cialistai, ir jeigu vietoj ko
munistų jie butų sušaudę 
keliatą nusipenėjusių klebo
nų, tai “Draugo” redaktoriai 
užkymę rėktų apie socialistų 
kruvinumą. O dabar jie ne
mato “nei lašo kraujo”. Ar 
ne keistos tų žmonių akys?

IŠ KUR TOKIOS ŽINIOS?
Fašistinės “Argentinos 

Žinios” 45-tame numery ra
šo:

“400,000 banditų armija gy
vena iš banditizmo š. Ameri
koj. Tik per vienus, metus ši 
banda nužudė 12,000 žmonių; 
3,000 žmonių pavogė, kad ga
vus iš giminių išpirkimo pini
gus; padarė 50,000 vagysčių ir 
100,000 ginkluotų užpuolimų. 
Banditais padaryti nuostoliai 
siekia 13 milijardų dolerių. Tai 
tikra rekordų šalis.”

Išrodo, kad toji “400,000 
banditų armija” šiaurės A- 
merikoje veikia kaip kokia 
organizuota kariuomenė, 
kuri eina suglaustomis eilė
mis ir plėšia kraštą. ,

Prezidentas Rooseveltas pastatė visą judžių pramonę Ameri
koje po NRA kodeksu ir jai prižiūrėti paskyrė tary bą iš trijų 
asmenų, kurie parodyti šiame vaizdely. Iš kairės į dešinę yra 

Eddie Cantcr ir Marie Dressler, abudu judžių aktoriai, o deši
nėj—A. Lawrence Lowell, buvusis Harvardo universiteto pir
mininkas. / -y'

KAIP BOLŠEVIKŲ “OK 
RUŽNAS SŪDĄS” TEISĖ 

D-RĄ NAIKELĮ. •
Tūlas laikas atgal Chica- 

gos komunistai pasikvietė 
d-rą NaikelĮ, kad duotų 
jiems paskaitą apie syeika- 
tą. Daktaras sutiko. Paskai
tos metu jisai parodė juod- 
veidžio širdį ir paaiškino, 
kad tarp juodveidžio ir balt- 
veidžio anatomijos yra kai 
kurių skirtumų. Pavyzdžiui; 
juodveidžio smegenys yra 
mažesni ir palaidesni, todėl 
kai kuriais protiniais žvilgs
niais juodis stovi už baltvei- 
dį žemiau. Bet kitais žvilgs
niais juodveidis yra geriau 
išsivystęs. Pavyzdžiui, jei
gu kur nors kampe bus pa
stipusi žiurkė, tai juodveidis 
užuos ją greičiau, negu balt- 
veidis.

Komunistai klausėsi pa
skaitos ir tylėjo. Paskui jie 
da parašė į savo “Vilnį” ir 
pagyrė, kad paskaita buvusi 
gera.

Bet praėjo koks mėnuo 
laiko ir komunistų vadai ap
sižiūrėjo, kad toj paskaitoj 
buvusi įžeista juodveidžių 
rasė. Todėl jie apkaltino d- 
rą Naikelį dėl platinimo 
“baltojo šovinizmo” ir su
ruošė jam “masinį teismą”. 
“Naujosios Gadynės” kores- 

' pondentas rašo apie jį taip.:
“Gruodžio 15 d. Chicagos 

Lietuvių Auditorijos mažojoj 
svetainėj buvo ‘sudna diena’— 
kitaip sakant, ‘masinis’ teis
mas. Tas sorkes ruošė bimbi- 
niai ‘broliai’, pasikvietę tal
kon tokius pat gebertinius pliu
škius. Jie ruošėsi pasmerkt 
‘baltąjį šovinizmą’, tariant Dr. 
S. Naikelį, kuris vienos pralėk
ei jos metu parodė negro sifili- 
tiko širdį. '• T/J

“ ‘Vilnis’ šitą ‘teismą’ uoliai 
garsino. Kai kas ’ manė, kad 
‘sūdo’ dienoję susirinks didelės 
masės. Tiesa, prisirinko apypil
nė svetainiukė, tik ne lietuviš
kos publikos, o mišrios: kita
taučių partijiečių, šiek tiek ne
grų ir lietuvių. Jei ne toji ‘pa
rama iš šalies’, ir mažoji sve
tainiukė butų mizernai atro- 
džius. -

“Turint šitokią mišrią pub
liką. lietuviškasis ‘baltas’ šo
vinizmas reikėjo smerkt jarrt 
nesuprantama anglų kalba, 
žmogus galėjai leipt iš juoko, 
kada ‘prokuroras’ laužyta ang
lų kalba stato klausimus to
kiam Klebonui,'O šis mikt-mikt 
ir šaukiasi vertėją!
' “Jei pirktinė publika (kita
taučiai ekstriniai) ir bandė 
rimtai pozuoti, tai saviškė (lie
tuviai) tik juokus krėtė. Ne 
vienas ekstrinis spjaudėsi ir 

durniavosi. Et, girdi, ‘į beibes 
išvirto.’ į

“1 ■ .....

ekstrinius dabar tkiras pami
šimas. Jie.kfts kitą durniuoja, o 
publika—abejis.”

Tai taip pasibaigė komu
nistų “okružnas sūdąs” Chi- 
cagoje. Plačiai išreklamuo-

:ė
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KAS YRA MATERIALIZ- įlįstai yra 
MAS IR MATERIALISTAI j arba kad jų “jausmai

Rašydama apie kalėdinę 
žmonių nuotaiką, “Tėvynė” 
sako:

“Šios 'šventės proga žmonės 
lyg naujai atgyja iš užmirš
ties .letarge. Kalėdos Įneša 
žmonijos gyveniman daug žmo
niškumo... Kalėdų sentimentas 
ir didžiausio materialisto-sava- 
naudžio surambėjusius 
mus pajudina...”

Apie materialistą čia už
siminta netyčia, neturint ti
kslo jį kritikuoti, bet vistiek 
jis pavadintas “savanau
džiu”, kurio ir “jausmai su
rambėję”. -

Reikia pasakyti, kad šito
kia nuomonė apie materiali
stus yra labai išsiplatinus. 
Ypač kunigai mėgsta “kriti
kuoti” materialistus. Jų su
pratimu, matėrializmas yra 
“bedievių” mokslas, kuris 
atmeta Dievą ir visas kitas 
krikščioniškas skaistybes^ o 
mokina tiktai žiūrėti savo 
asmens naudos, būtent: ge
rai pavalgyt, atsigerti, išsi
miegot ir dadgiau nieko. 
Vienu žodžiu, materialistas 
nedaug kuo skiriasi nuo pa
prasto gyvulio.

Šitokį apibudinimas, ži
noma, labai tiktų patiems 

klebonams: bet jis anaiptol 
netinka materialistams.

■■ v 3 »

Materializmas neturi nie
ko bendra nei su pavalgymu, 
nei su išsimiegojimu. Mate-

« v* ( -i

sofija apie , pasaulį. Jis yra 
diametraliai priešingas ide
alistinei filosofijaL

Idealistinės filosofijos ša
lininkai tvirtina, kad me
džiaginis pasaulis neturi jo
kio savarankumo. Jų many
mu, medžiaga nieko nerei- 

V L _ 1_ V,* _ •_ _ ___ • Jį

mens. Ji—negyvas daiktas. 
Visą medžiaginį pasaulį val
dą nemedžiaginiai dalykai, 
tokie, kaip teisingumas, 
meilė ir kitos “amžinos idėr 

. Tuo t .tarpu į materialistai 
sako, kad vienatinis mums 
žinomas tikrasai pasaulis, 
tai medžiaginis arba mate
rialinis pasaulis; kad visos 
idėjos yra niekas daugiau, 
kaip medžiaginio pasaulio 
atspindis. Žmogaus suprati
mas apie teisingumą, medę 

yramedžia- 
rezultatas. Jo- 

pajauti- 
tenai, 
Žmo- soms ir

“savanaudžiai”,
i su

rambėję”, yra didelė klaida.

jaus-

X •

rializmas yra tam • tikra filo-

škia; ji nelošia, jokio vaid-

be su-

galįs
7,800

Jisai faktais parodo, kad tas 
“klubas” nieko nežino apie 

aviacijos dalykus.
’ - ■ -

Gerbiamas redaktoriau!
Kai kuriuose laikraščiuo

se buvo paskelbas “Ameri
kos Lietuvių Aero Klubo” 
pareiškimas apie mano skri
dimą į Lietuvą sekančiais 
metais ir apie,mano asme
nį.

Aš nenoriu leistis į ginčus 
su Kiela, Jurgėla & Co., nei 
su Aero Klubu apie tai, kas 
yra tinkamesnis ir kompe- 
tentiškesnis skristi per At
lantiką. šio laiško tikslas— 
tik painformuoti publiką, 
atremiant tuos melus, ku
riuos skleidžia “lakunu” pa
sivadinęs p. Kiela ir jo sėb
rai.

“Aero Klubo” pareiškime 
sakoma, kad 
klubo narys, 
vęs laišką iš 
Ainvays C o., 
kad James buvęs 
iš American Pilot Union”, 
etc.

Jeigu “klubo narys” 
gavęs tokį laišką, jis 
žinotų tikrą vardą tos 
jos, kuri jam prisiuntė 
ką. Bendrovės tokiu vardu, 
kokį jis paduoda, nėra. Jis, 
galbūt, turėjo galvoje “Pan- 
American Airways System”, 
bet ji yra biznio korporaci
ja, kuri su pilotų-lakunų 
unijomis nieko bendro ne
turi, ir butų keista, kad kas 
nors tokioje įstaigoje jieš- 
kotų informacijų apie lakū
nų unijas.

“Vienas musų 
lakūnas”, ga- 
Pan-American 
kuri praneša, 

“išmestas

butų 
bent 
lini- 
laiš-

I

JANUŠKEVIČIUS JAU 
derasi lėktuvą ke

lionei Į LIETUVĄ.
“Naujienos” įdėjo gražų 

monoplano atvaizdą ir rašo, 
kad jis norima pirkti Janu
šausko kelionei į Lietuvą. 
Sako:

“Derybos jau eina apie dvi 
savaiti laiko ir manoma, kad 
jos bus pasekmingos. Tą orlai
vį nupirkus, lakūnas galėtų ne. 
vien nuskristi į Lietuvą, bet 
taipgi mėginti sumušti tolumo 
rekordą, kurį nustatė šią vasa
rą franeuzai Codos ir Rossi, nu- 
skrisdami 5,900 mylių 
stojimo.”

Šitas gi lėktuvas 
skristi be sustojimo
mylių. Jis sveriąs 4,400 sva
rų, turįs 660 arklių jėgos, 
galįs pasiimti 1,200 galionu -. - ... . L . .
gazolino, 50 galionų alie-j Antra, visai nei a įitokicy 
jaus, galis kelti 12,000 sva-j Ameucan Pilot Union , 
rų sunkumo ir lėkti 185 my- įokA| ,mlnl .asai Aero Klu- 
lias į valanda bo lakunas • Jokia lakūnų

Kiek mums teko girdėti,!“1^8 neb“v0 ^organizuota 
šitas orlaivis buvo specialiai t°klu vaidu. Yra The Air 
padarytas ilgoms kelionėms' 
be sustojimo, aprūpintas vi- AR JIS GALI GALVOTI? 
sais reikalingais instrumen-| “Vienvbės” redaktorius 
tais skridimui per Atlantiką, | pataria “Dirvos” redakto- 
ir kaštavęs apie $30,000, bet | riuj Karpiui pagalvoti. Sa- 
dabar jį galima esą nupirkti į k0: 
daug pigiau, nes lakūnas, į 
kuriam jis buvo padarytas, j 
miręs.

i Žinoma, butų didelė lai
mė, jeigu Janušauskui pasi
sektų tokią mašiną įsigyti 
pigia kaina.

Sault Ste. Marie miestely, 
Kanadoj, tūlas F. J. Bishop 
prieš pat Kalėdas atėjo teis
man ir paprašė, kad jį nutei
stų 10 dienų kalėjimo, nes 
jis esąs girtuoklis. Paskui 
paaiškėjo, kad Bishop nėra 
joks girtuoklis, tik nenorėjo 
pirkti giminėms Kalėdų do
vanų ir dėl to mėgino įsipra- 
syt kalėjimam

Del tos ‘suduos dienos* pas kios i< 
mai negali 
kur nėra i

____ ... .
Taigi būti materialistu 

nereiškia būti “apsirijėliu” 
ar kitokiu “savanaudžiu”. 
Priešingai, materialistas ga
li būt didelis altruistas; jis 

■ gali būt toks geraširdis, kad
d-ro Naikelio visai nenubau-l visą savo gyvenimą pašvęs 
"Sęs. Komunistų “prakuro3kitų labui, apie save visai, 
ras” bijojo net “kaltinamo- užmiršdamas, 
jo” vardą paminėt, kad tąsi Tikrumoje ma 
nepatrauktų visą jų “okruž- tokie ir yra. Tubrt 
na jį sūdą” į kapitalistinį 
teismą. jo į ki

Į Iš tokių komedijų gali net kovoje, 
ir tvorų kuolai juoktis.

tas ir didelėmis pastanga 
mis sušauktas, jis išsiskirst gali būt toks geraširdis,

p

erialistai 
mčiai so-

rba mirė

AR EIS “LAISVĖ” “VIE
NYBĖS” KELIU?

“Naujienose” skaitome, 
kad 26 gruodžio turėjo būt 
parduotas iš varžytynių su
bankrutavusios “Vienybės” 
vardas. Toliaus “N.” pridu
ria, kad ir “Laisvė” galinti 
nueiti “Vienybės” keliu^ 
nes:

“Bimbininkų organas Brook- 
lyne praneša savo 302 num., 
kad jisai neturįs pinigų tak- 

namo morgičių nuo-
šilučiams užsimokėti.”

Nors “Laisvė” prisipažįs
ta, kad ji gali netekti savo 
——no, tačiau 

” pėdomis ji ne
iti. Ji rašo:
s prieš sausio 1 d. 

kėsime taksų ir mor- 
tai gręsia praradimas 
Km tada atsitiktų su 

Laisvė ?’ Juk Vienybės’ kelta 
mes neisime.”

Bet “Vienybė” irgi nesiti
kėjo tuo keliu eiti, o tačiau

“Aną kartą Dirvos redakto
rius Karpius išvadino išgamo
mis Vitaiti. Viniką, Strumskj 
ir kitus sandariečius. Dabar jis 
vadina lietuvių tautos išgamo
mis Grigaitį ir socialistus. Ka
žin ar mes turime teisės vadin
ti išgamomis tuos žmones, ku
rie 1905 metais sėdėjo Kalvari
jos kalėjime ir buvo spardomi 
rusų žandarų tik dėl to. kad jie 
drįso skelbti Lietuvos nepriT 
klausomybės obalsį? Ar nelai
kąs mums, laikraštininkams, 
būti nors šiek tiek nuosekles
niems? Pagalvok, Karpiau.”

Mums rodosi, kad šitas 
patarimas ne visai nuosa
kus. Juk galvoti gali tik tas, 
kas turi geras smegenis ir 
išlavintą protą. Bet tokie 
moka galvoti ir neraginami. 
Gi kas galvoti negali, tokio 
neišmokins jokie raginimai. 
Paraginkit, pavyzdžiui, asi
lą, kad jis pagalvotų’...

“LAISVĖ” PRIMELAVO 
APIE TYSLLAVĄ.

“Vienybės” 97-tame nu
mery p. J. Tysliava rašo:

“Laisvė ir vėl labai negražiai 
apsimelavo. Gruodžio 19 dieną 
ji paskelbė, kad ‘kelios dienos 
atgal’ mane areštavę Imigra
cijos Biuro ‘oficieriai’ ir kad aš 
jau ‘ant deportacijos kranto...’ 
Tuo tarpu nei aš mačiau ‘ofi- 
cierių’, nei aš buvau areštuo
tas. Aš ramiai rašau šias eilu
tes. Be to, Laisvė praneša, kad 
‘Vienybės opozicionieriai’ (ku
rių Brooklyne, rodos, tik treje
tas) tvirtinę, kad mane įskun
dęs p. Strumskis.'’

Prasimanymai ir melai — 
Ui kasdieninė “Laisvės” 
duona. Ji tuo tik

Line Pilots’ Association, ku
ri leidžia mėnesini žurnalą 
“The Air Line Pilot.”

Jau iš šitų faktų kiekvie
nam bus aišku, kad to“Aero 
Klubo pareiškimo” autoriai 
prasimano nebūtų dalykų ir 
dumia publikai akis. Ne jų 
reikalas kišti savo nosį į ma
no santykius su kitais šios 
šalies lakūnais. Aš su jais 
sutinku kuo geriausiai ir pa
laikau draugiškus ryšius. 
Štai pavyzdys. The “Air 
Line Pilot” redakcija, suži
nojusi apie mano planus 
skristi Į Lietuvą sekančiais 
metais, pasiuntė man laišką 
į Connecticut valstiją, kai aš 
ten lankiausi dėl Aviacijos 
Dienos. Laiške rašoma:

“If you have the time we 
would- appreciate receiving 
a story concerning your pre- 
sent activities. Could you 
send this to me as soon as 
possible, so that I may ūse 
it in the November issue 
which is about to go to press.

“Sincerely Yours,
Air Line Pilot,

M. A. Roddy, Editor.”
Kai dėl mano atsilanky

mo į pirmą Aero Klubo” 
susirinkimą, tai buvo taip. 
I susirinkimą atėjau su da
bartiniu Amerikos Lietuvių 
Transatlantinio Skridimo 
Sąjungos pirmininku, p. A. 
Kartanu. P. Kartanas supa
žindino mane su Kiela ir ki
tais “klubo” nariais. Jie 
man aiškino, kad “klubo” 
tikslas esąs “mokyti” jau
nus aviacijos entuziastus 
skraidyti. Nuo narių jie ima 
mokestis, po $5.00, už ku
rias busiąs nupirktas “pigus 
aeroplanas.” Aš tada pama
čiau, kad apie aviaciją tie 
“klubo” viršininkai neturi 
jokios nuovokos, o tik nori 
pasipinigauti, statydami į 
pavojų žmonių gyvybes, ku
rie jų “pigiais aeroplanais” 
skraidys. Tenai pat aš paty
riau, kad nei p. Kiela, nei 
kiti to klubo nariai neturi 
net piloto “laisnių”. Aš juos 
palikau. Tegu jie sau žinosi! 
Kokia su jais gali būti kalba 
apie aviacijos dalykus?

Aš išbuvau ore virš 4,000 
valandų ir esu vienas iš pir
mutinių lakūnų Amerikoje, 
gavęs transporto piloto “lai- 
snį.” Mano “laisnio” nume
ris 56-tas, kai dabar jau yra 
apie 7,800 transporto lakū
nų. Mano rekordas yra šva
rus, ir tokie ignorantai, kaip 
Kiela ir jam panašus, negali 
man, kaip lakūnui, nieko už
mesti. Oro kelionę į Kauną 
aš pasiryžęs atlikti ir atlik
siu, nežiūrint į visus jų šmei
žtus.

Su pagarba, 
Joseph R. Jamet-

Jąnušautkas.

Ar Žinote, Kad—
- Jungtinėse Valstijose Ca- 

lifomija pagamina daugiau
sia lemonų.

Nekuriu piktžolių sėklos 
išbūna giliai žeme užverstos 
30 metų gyvos ir iškeltos 
švieson tuoj dygsta.

Aliejui siųrti Amerikoje 
yra nutiesta apie 500,000 
mylių vamzdžių, kuriems 
padaryti buvo suvartota a- 
pie 30,000,000 tonų geležies.

Valdžios daryti tyrimai 
parodė, jog klaidinga yra 
nuomonė, kad kuo daugiau 
višta padeda kiaušinių, tuo 
prastesni kiaušiniai.

Hav
‘ gyvena. Įgys

a jų 
ačiū it

d



-.v ■* -- >-■

r. No. 1, Sausio 3 d^ 1934 m.

>

•»

KAS SKAITO, RAŠO
«. - , Vk. •

TAS DUONOS NEPRAŠO
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štai pirmutinė japonų moterų gaisrininkių komanda Kinosakimun>s mieste. Jos čia pa
sipuošusios paradui, kurio Žiurėjo pats karalius. Sakoma, kad jos atiieka ugnagesių pareigas 
nei kiek neprasčiau už vyrus.

Trečias Puslapis
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PATERSONO KOMUNISTAI, ŠILKINIŲ 
STREIKAS IR KITI DALYKAI.

Patersono šilko darbinin
kų 16 sąvaičių streikas pasi- 
bąjgė darbininkų laimėji
mu. Laimėta nedaug, bet 
visgi laimėta. Nekurie gavo 
po $5 sąvaitei daugiau. Ko
munistų unija stengėsi strei
kui pakenkti, bet darbinin
kai jos neklausė ir nesidavė 
apmulkinti. Prie komunisti
nės NTW. unijos buvo prisi
dėję tik apie 300 žmonių, o 
prie Amerikos Darbo Fede
racijos priguli daugiau kaip 
8,000.

Nesenai čia kalbėjo “Vil
nies” administratorius Mile
ris. Gyrėsi buvęs Rasėjuje ir 
Lietuvoj, žinoma, Lietuvą 
išpeikė, o Rasėjų išgyrė. 
Buvo duodami paklausimai. 
Vienas paklausė, kas Rusi
joj renka valdininkus : liau
dis ar komisarai paskiria? 
Ir kodėl Rusijoj valdžia ne
duoda žmonėms laisvai išsi
reikšti?. Milerio atsakymas 
buvo labai neaiškus. Tuo
met vienas bimbinis fanati- 
Lankiausia: “O kas Lietu
voje balsuoja už Smetoną? 
Žmonės ar karvės?” Žino
ma, tai kvailas klausimas. 
Bet ve, tūli bimbiniai karo 
metu pas mus pardavinėjo 
Lietuvos paskolos bonus, to
dėl Mileriui ir buvo pastaty
tas klausimas: “Kaip su tais 
komunistais, kurie pardavi
nėjo Smetonos bonus — ar 
jie nenusidėjo komunistų 
partijos linijai?” Mileris 
nutilo, o bimbiniai paraudo 
kaip vėžiai.

O ištikiųjų čia taip buvo. 
Komunistas J. G. rašinėjo 
socialistams laiškus ir bau
gino, kad jie busią įtraukti 
Į “juodą knygą”, jeigu ne- 
pirksią Lietuvos paskolos 
bonų. Dabar, žinoma, jis 
spiaudosi ir sako, kad tuo
met durnas buvęs. Dabar, 
mat, jis jau pasidarė “ra- 
zumnas”, nes Bimbos gazie- 
tą skaito.

• * ♦

Gruodžio 17 dieną ^ia 
kalbėjo Butkus iš “Naujo
sios Gadynės”. Jisai nušvie
tė darbininkų reikalus gana 
teisingai. Po prakalbų buvo 
ir jam duodami paklausi
mai. Vienas sako: “Aš esu 
bepartyvis, priguliu tik prie 
Amerikos Darbo Federaci
jos ir streikavau 16 savai
čių. Kai mes eidavom ant 
p i k i e t ų pro komunistų 
NTWU. svetainę, tai jie ro
dydavo mums ilgas nosis per 
langus. Taigi aš norėčiau ži
noti, ką toks ženklas reiškia, 
ba nesu komunistas ir tokių 
kovos signalų nesuprantu.” 
Kalbėtojas, žinoma, nusijuo
kė ir nieko neatsakė.

♦ * ♦

Anądien man teko nuva
žiuoti į Brooklyną. Susitikau 
seną draugą, kuris dirba 
prie “Laisvės”. Jis tuoj 
klausia, kaip Patersone eina 
streikas, ar aš taip pat strei
kuoju. Paaiškinau kiek žino
jau ir klausiu jo, o kaip tau 
einasi prie “Laisvės?” Ar 
gauni senvičių iš Maskvos? 
O jis man atsako, kad netik 
senvičių negaunąs, ale tuoj 
ir darbo prie “Lasivės” ne
teksiąs, nes visus varo ispa- 
žintin pas amtarį. (Gal Am- 
torgą?—Red.). Visas “Lai
svės” štabas turįs eiti «pa- 

• viedotis. To reikalaujanti 
partijos linija. Nesenai spa* 
viedojosi Bimba, Tauras, 
Buknys ir didelis Btdvydas. 
Visus šaukė po vieną į amta- 
ro zakristiją, o kiti lauki.

iŠ zakriatijoe Buhyite 
ir priėjęs prie Bimbos sako:

tu, rupuže, senai išlėktum iš 
komunistų partijos, jeigu 
nebūtum prisidengęs savo 
veidmainyste.

Buivydas net verkti pra
dėjęs. Sako, kas dabar bus? 
Kito darbo dirbti nemoku, 
kurgi duoną užsidirbsiu?

Tauras irgi mušasi krūti
nėn: susimylėkit ant manęs 
griešno 1 Pasitaisysiu, tik 
nebauskit!

Bet vistiek ant “pakutos” 
turėjo eiti.

Tai tokių žinių sužinojau 
Brooklyne.

“Keleivio” reporteris.

ŠCRANTON, PA.
Musų korespondentų 

politika.
Buvo laikai, kad Geniotis 

Newarke turėjo švento Jono 
katedrą, kurion tilpo iki 30 
žmonių. Pasauliui “Vieny

bė” ir “Dirva” garsino, kad 
jos bokštai didžiausi. Cali- 
fornijoj daugelis lietuvių 
užlipę ant stogų dairėsi, kad 
juos pamatyti. Bet apsigavo.

Tiys metai laiko atgal 
Phladelphijos “vyskupas” 
duodavo spyčius per radio 
visam lietuviškam pasauliui. 
Tautiečiai ant 
ašaras braukė 
atsigerėti.

Penki metai 
Pittsburghas 
miško vienuolyno 
nio. Tas nupirko “brangius' 
vargonus. Kaip užgrodavo, 
tai davatkos manė, kad a- 
niuolai vidury rėkia, o ne 
dūdų balsas.

Lawrensas, po kunigo 
Šleinio mirties, susilaukė 
rimto kunigo. Tas, broli, 
kS<T pradėjo visus rašyti Į 

‘blaivybės” draugiją, tai 
narapijonai nusigandę, kad 
italas pristigs vyno, nutarė 
jo atsikratyti.

Tie visi faktai buvo pla
čiai musų tautiškos spau
dos visuomenei nušviečiami. 
Tai buvo savotiška rekla
ma. Bet ta reklama užsibai
gė su “Vienybės” sustojimu.

Kaip ten nebūtų, o vistiek 
Newarko “katedra” nugriu
vo, Philadelphijoj radio sto
tis užsidarė, Pittsburgho 
vargonai liūdi drauge su pa- 
rapijonais, o Lawrensas 
neturi blaivininko. Kad iš to 
viso chaoso išlipus, Valad- 
kutis, it kurmis, lėnda Į tas 
vietas, taiko žmones, mai
nosi iš parapijos į parapiją, 
kad duoti žmonėms para
mą gyvenime, aukaudamas 
laiką, ruošdamas brošiūras, 
leisdamas laikraštį (dabar 
laikinai sustojęs), rengda
mas prakalbas, vienydamas 
parapijas ir siekdamas su
kurti savistovų tautinį lietu
vių religinį gyvenimą.

Ar daugelis jam padeda 
tame darbe. Jeigu ir patėmi- 
ji kur spaudoj kokį nors 
kunigo judėjimą, tai jam a- 
peina Clam-Bake, Card- 
Party ir mergaičių simpati
ja, spaudoj jas giriant.

Nebūtume priešingi, jeigu 
jaunimo draugystės kores
pondentas ir paromansuotų 
kartais su meigina, bet visgi 
butų neprošalį tokios dide
lės simpatijos ir ne nejięško- 
ti prie merginų, giriant laik
raščiuose, o jieškoti meilės 
darbui, kad lietuvio Įdėtas 
turtas butų apsaugotas atei
tyje.

Iš tos visos reklamos aiš
kiai suprantama, kad Seran- 
tų parapija laukia tas pat 
lfltfanas, koka pasiekė tris 
"katedras”: Newaricą, Phi- 
ladelpbią Ir Pittsburghą, nes 
hr apie jas būdavo taip pat 
rašdma, kaip dabar apie 
Scrantua.

j;

pilvų sugulę 
ir negalėjo

laiko atgal 
susilaukė ry- 

auklėti-
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

IŠ BALTI NORĖS AMALGAMEITŲ 
SIUVĖJŲ UNIJOS DARBUOTES.

Nors iš kitų miestų dabar menedžeriui ir kitiems 
irgi mažai rašoma apie rub- ganizacijos reikalams, 
siuvių darbuotę, bet iš Bal- 
timorės tai visai nieko ne
girdėti. O Baltimorė visgi 
nemiega. Gruodžio 20 d. Į- 
vyko lietuvių amalgameitų 
218-tojo skyriaus metinis su
sirinkimas Unijos salėje ir 
buvo renkama skyriaus val
dyba 1934-tiems metams. 
Pirmininku buvo didele bal
sų didžiuma išrinktas J. 
Liutkauskas (jis ir pereitą 
metą tarnavo toj vietoj); 
turto raštininku-iždininku 
vėl išrinktas vienbalsiai K. 
Matuliauskas; nutarimams 
užrašinėti mane vėl paliko.

Rinkta taipgi 10 delegatų 
į Jungtinę Unijos Tarybą 
(Joint Board). Išrinkta šie 
delegatai: P>. Karpaučius, 
V. Luiza, J. Liutkauskas, J. 
Rabect, Dumša, B. Zajan- 
kauskas, V. Pečiulis, Matu
liauskas, J. ICurlis ir E. Mi- 
košauskas.

Reikia pažymėti, kad 5-ki 
iš tų yra čia gimę lietuviai 
da jauni vyrai. Kiti 5-ki irgi 
moka amerikoniškai susi
kalbėti, nes Jungtinė Tary
ba yra tarptąjįtinė Įstaiga ir 
jos susirinkimuose vartoja
ma anglų kalba.

į P. Tarybą išrinkti šie 
nariai: V. Pečiulis, A. Pau- 
lionis, A. Zablotckis, V. Ple
das, B. Zajankauskas, P. 
Jaras, V. Cesnavičius, P. 
Vaitekūnas. J. Meliaucka'S, 
J. Kurlis, K. Pilipauskas ir 
J. Ragutskis.

Į Salės Bendrovės direk
toriais išrinkti: M. Raila ir 
M. Petrulionis. Į tautišką 
knygyną— T. Matuliauskie- 
nė ir J. Meliauckas.

Išrinkus dalegatus į visas 
Įstaigas, kalbėta apie paski- 
rimą unijos korespondento 
ir i kokį laikraštį rašyti ko
respondencijas. Buvo siūlo
ma “Laisvė”, “Naujoji Ga
dynė”, “Naujienos” ir “Ke
leivis”. Pagaliau pavesta 
pačiam korespondentui pa
sirinkti laikraščius

Daugiausia baltimoriečių 
kriaučių skaito “Keleivį”. 
Skaito nemažai ir “Naujie
nas”, bet “Laisvė” nedaug 
musų mieste turi simpatikų. 
Be to, “Laisvės” visas šta
bas yra priešingas, unijai, tai 
kaipgi i tokį laikraštį rašyti 
apie unijos reikalus? Aš su
tikau parašyti šį bei tą apie 
unijos veikimą ar neveiki
mą, tai rašinėsiu tik i tuos 
laikraščius, 
zuoja musų unijai, 
skaitykite 
“Naujienas”, o matysite vi
sas svarbesnias žinias iš mu
sų 218-to skyriaus veikimo. 
Dabar žodis-kitas apie musų 
susirinkimus.

Iki šiol susirinkimus lai
kydavome unijos salėje; da
bar nutarėme persikelt Į 
Lietuvių Salę, 851 Hollins 
št, bet biznio agento ofisas 
pasilieka toj pačioj vietoj.

Skyriaus susirinkimai bū
na kiekvieno mėnesio 1-mą 
ir 3-čią trečiadienį, 7-tą v. 
vakare. Pereitame susirinki
me narių dalyvavo daug, 
bet moterų atsilankė vos tik sį iš Lietuvos buvusį Obelių 
5. Prie rūbų siuvimo moterų miškų urėdą Preną. Jis pa
dirba daugiau negu vyrų, ■ vogęs daug valdžios pinigų, 
bet į susirinkimuR jos neina. ,, r —
Tai labai blogas paprotys.* ir pūgų pereitą

or- 
Pa- 

tartina moterims lankytis i 
susirinkimus ir kartu su vy
rais veikti organizacijos 
labui.

Po naujų metų rinksime 
biznio agentą. Dabartinis 
agentas, K. Matuliauskas, 
dirba toj vietoj jau keletą 
metų. Žinoma, nėra tokio 
žmogaus, kuris galėtų vi
siems įtikti, tačiau Matu
liauskas yra pilnai tinka- 
nas biznio agento parei
goms. Visuomet blaivas ir 
veiklus žmogus, daug dir
bęs organizacijai.Taigi kaip 
bus rinkimai, tai rinkime ir 
vėl K. Matuliauską.

Dabar keletas kontrakti
nių dirbtuvių nedirba. Vie
nos kraustosi į didesnes 
vietas, nes dabar turės visus 
■ubus siūti dirbtuvėse. Iki 
šiol pradėdavo dirbtuvėse, o 
baigdavo virtuvėse. Kitos gi 
dirbtuvės stovi uždarytos 
dėl stokos darbo. Bet tiki
masi, kad po Naujų Metų 
vėl bus darbų. Kurie dirba, 
tie dabar uždirba daug ge- 
-iau, negu pernai.

Kitą svki parašysiu »apie 
NRA. ' Z. G.

SUSPENDUOTA SLA. 60 KP. TRAUKS Kas Mums Rašoma. c'F r* rr vti r ri g m am'. . ■*. ”.- b. _ _ _
Pittsburghan atvyko kun. 

Žukauskas.
Atvykus čia kun. Žukaus

kui, tautinė lietuvių parapi
ja atgijo. Ji buvo jau visai 
apirus. Dabar persiorgani
zavo ir žmonių ūpas pakilo. 
Kai kurie nepriklausomieji 
katalikai, nepatenkinti bu
vusio čia kun. Viparto nepa
sisekimais, nuėjo prie Ro
mos bažnyčios. Bet dabar 
jie vėl sugris prie savo tauti
nės bažnyčios, kuri tarnau
ja lietuviams, o ne kokiam 
ten Juodam Romos Interna
cionalui. Kun. Žukausko pa
stangomis, jau suorganizuo
ta berniukų ir mergaičių 
mokykla, kur antradieniais, 
trečiadieniais iV^ekmadie- 
niais dėstoma lietuvių kal
ba. Vaikų susirenka daug. 
Sudarytas jau ir choras, kū
nam vadovauja vargoninin* 
kas Senulis. Sausio 7 d. cho
ras duos jau ir koncertą ba
žnytinėj salėj. Vargonai yra 
labai puikus, kaštuoja bene 

■. 10,000 dolerių. Koncerte 
dalyvaus daug lietuvių ir iš 
Clevelando. Bet yra ir pik- 

i tos valios žmonių. Jie jau 4 
kartus beldėsi i kun. žukau-

ST. GEGUŽĮ TEISMAN.
GRAND RAPIDS, MICH. Į ra.
Laikraščių skaitytojai jau Į 

bus pastebėję, kokių prie-’ 
nonių imasi prieš musų S. L. 
A 60 kp. prezid. St. Gegu
žis ir sekr. Vinikas. Jau se
nai buvo galima spėti, kad 
su pagelba savo agento A. 
Bernoto jie bandys musų 
kuopą iš SLA. išbraukti. Da
bar tas spėjimas išsipildė.

Spaudoje buvo jau minė
ja, kad skilus musų kuopai, 
Centras paliko joje vieną sa-- 
vo žmogų, bdfent A. Berno
tą, kaipo finansų raštininką, 
kad tas viliotų narius Į nau
ją kuopą ir tokiu budu baig- 
‘ų griauti 60 kp. Bet pasiro
džius pas A. Bernotą daug 
neatitaisomų klaidų, kuopos 
nariai turėjo jį pašalinti ir 
išsirinko savo sekretorium 
kitą žmogų, J. Smilgių. Ta
čiau p. Vinikas su Gegužiu 
nesiskaitė su J. Smilgium ir 
A. Bernotą laikė “tikruoju 
sekretorium”. Centro remia
ma0 A. Bernotas per 6 mė
nesius vos tik pajėgė surin
kti kokių 6 narių duokles, ir 
tai tokių narių, kurie susi
rinkimų nelanko, daugiau
sia farmerių, o visi kiti duo
kles mokėjo J. Smilgiui, ir 
per J. Smilgių siunčiamos 
centrui duoklės buvo prii
mamos ir “Tėvynėje” at
skaitos tilpdavo. Bet štai

Į - , f- . -o . >

Sulyg p. Vmiko pa
tvarkymu, jei susperfduoti 
nariai norėtų “atsispenduo- 
ti”, tai jau SLA. daktaras 
kvotėjas galėtų juos taip 
persijoti, kad negegužinio 
nlauko jaa. nebūtų priimti. 
Todėl j šitokią padėti pasta
tyta SLA. 60 kuopa, vietoj 
bučiuoti Gegužiui į pantap- 
lį, kad jis sugrąžintų jai tei
ses, veikiausia tų teisių, jiė- 
škos per valdišką teismą.

S. Naudžius.

Lietuvio Kumštinin
kas “Įšventino” Day- 

tono Klieriką.

DAYTON, OHIO.
- • , X 'f

“Keleivy” jau senai nesi
mato jokių žinių iš Dayto- 
no, o čia kartais pasitaiko 
gana Įdomių prajovų.

Visų pirma reikia pasa
kyti, kad Daytono lietuviai 
yra pasidaliję į keturias sro
ves, taip kaip ir kitur. Kata
likų yra turbut daugiausia. 
Paskui seka pažangioji sro
vė, o fašistai ir komunistai 
sudaro trečią ir ketvirtą 
srovę. Bet dvi pastarosios 
visai neskaitlingos, f7 iš viso 
gal nedaugiau jų kaip koks sko duris ir prikėlę jį 2 va- 
tuzinas. landą iš ryto mėgino išgąs- 

Yra du laikraščių repor-įdinti. Kas kardu kariauja, 
riai, vienas katalikų, ant-'tas ir pats nuo kardo žus.

; 5. Janisėjistas.
tenai, vienas Jcatalikų, ant-SAillLUS UipUdVU. Dtl Stžll, v'-**"*> ;

gruodžio 26 d. gaunam nuo ras tautininkų. Katalikų lai- 
p. Vinilo pranešimą, kad kraščiams rašinėja buvusia į 
Pildomoji Taryba, kuri ne-: klierikas. Ėjo vyrukas į Ru
senai laikė savo suvažiavi- nigus, bet turėdamas silpną 
mą, nutarė suspenduoti 65 
musų kuopos narius. ’ Reiš
kia, visus tuos, kurie per J. 
Smilgių mokėjo duokles. 
Tuo pačiu metu Pild. Taryb. 
atmeta ir, musų išrinktą 
1934 metam valdybą. Savo

Vladas Maneikis baigė 
Chicagos Universitetą.

Mums prisiųsta keliatas 
angliškų laikraščių iškarpų, 
kur labai gražiai rašoma a 
pie Vladą Maneikį, šiomis 
dienomis baigusį Chicagos 
Universitetą. Jis buvęs ge- 
riausis foot ballo lošėjas ir 

Į. », -m , JBgeriausia studentas. Mokslo
jau klenkahškas būdas. laipsnis jam buvęs Įteiktas

Bet 17 gruodžio jam rei- honors". Iš 257 atu-
kejo uz tuoa šmeižte ate dentų> baigusių dabar uni. 
kyta. Isejus po pamaldų iš versitetą, tiktai astuoni pa- 
■MMMT . y“'”*'1"' —- _
lietuvis, kuris mokinasi 
kumštininkystės amato, ir 
apskaldė buvusiam klierikui 
antausius už šmeižtus. Da
bar juokiasi visa parapija.

davė

galvą, negalėjo net semina
rijos pabaigti. Taigi dabar 
dirba fabrike paprastą dar-;: 
bą ir rašinėja klerikalų laik
raščiams korespondencijas. 
Žinoma, tegul sau rašinėtų, 

_____ ______ ______ bet bloga, kad mėgsta me- 
pranešime ponas Vinikas luoti ir juodinti žmonės. Tai 
duoda šitokį patarimą: kad 
geram stovyje esantys na
riai išrinktų valdybą ir su 
tos valdybos pagelba tik 65 
nariai, kurie tapo suspen
duoti, galės pabučiuoti Ge
gužiui į pantaplį ir galės bū
ti atgal priimti. Bet kurie 
neužsimokėjo A. Bernotui 
už tris mėnesius, tie turės 
jau eiti per daktaro egzami- 
naciją, už kurią patys turės 
užsimokėti. Na, o kadangi 
tie 65 nariai nemokėjo A.l 
Bernotui duoklių jau per 5 į1®
mėnesius, tai visi tari eiti P1 
per daktaro egzaminą; ir Q , 
kadangi per A. ^Bernotą •x r 
duokles mokėjo tik kokie 5 ” ,r 
ar 6 nariai, kurie nemoka 
skaityti, tai valdybos nėra iš 
ko išrinkti. Ar tai ne suži- 
nus Pildomos Tarybos 1 
mas” sunaikinti 60-tą krk>. 
pą? Juk ir mažas vaikas ga
li suprasti, kad jeigu vfeusl 
narius suspendavo ir liepia i 
iš “araim stovy įtarisT

bažnyčios, jį pasitiko vienas cjekė tokios garbės.
■■ «*lx<n e • t 1 H T •Maneikio tėvai dabar Mi- 

ehigano valstijoj farmeriau- 
ja. Jų-namus nuolatos lanko 
“Keleivis”.

Sako, 
musų --- »

Aš pažį-

NUO VISOKIŲ LI
GŲ GYDUOLĖS.

cas Če- GYDANČIU *OUV KRAUTUVU ir 
lYSTt Iirt«rvrtk<» vokiifc* ry- 
1H» VMsri* UiUeUjiM, Skil

vio Nematine. Nenoro Valgyti, Stre- 
, M _tr Pe5k| Skaodijinto. Ktrakimo. 

Daaoiio (Aethma), Peršalimo. Skau- 
I MM po Kratine. Reumatirmo, Plau- 

n kp Slinkimo, Pleiskanų, Šlapti 
U Lovoje, Mervp—Hgnotte, ]
18 mJeefo,_?<emlegojimo, Galvos Jft

I MM po Kratine, Keru 
klj fflinkimo, Pteiatar

t

?bž. S“

tr Galvos Svairimo. Nw> Baltųjų 
ir kita lijrų: - , /. ‘ . •

čionai jus ii* tokių ry-
koknj negaunate želJs
n pa 15 Llėturoa ir
jų, viMdo? Mfežioa ir pigiai 

parduodamos. Esą vienintelis liotavis 
iolhj ei stirtai Amerikoje. Esu su
taikęs daaMlta! sveikai*. Klauskite 
laiškais arba ypatUkai. Paaiun&am 

..e. per pait* visur. j

Okazbllh botanical co.
Mhateakto Drattteta

1M
soin

Iš Pietų Amerikos.
Kun. Jenilionis patrauktas 

teisman už šmeižimus.
“Argentinos Žinios” pra

neša. kad Buenos Aires mie
ste lietuvis Rokas Kumpis, 
kuri kun. Jenilionis per sa
vo “Švyturį” buvo apšaukęs 
žmogžudžiu, gavęs iš Lie
tuvos Įrodančius jo neturėji
mą su tuomi nieko bendro 
dokumentus, šiomis dieno
mis kun. Jenilioni patraukė 
teismo atsakomybėn. Bylą 
pasiėmė vesti žymus advo
katas. Kun. Jenilioniui gre
sia iki metų kalėjimo arba 
1000 pesų bausmės už be- 
sąžinišką garbės nuplėšimą 
ir padarytus R. Kumpiui 
nuostolius. •

Tai esanti tiktai pradžia. 
Prieš kun. Jenilioni esą ruo
šiamos da 3 kriminalinės 
bylos dėl plėšimo žmonių 
šlovės. Kunigai visur tokie.

kurie simpati-
Taigi 

“Keleivi” ir

Fašistiški chuliganai užpuo
lė socialistų mitingą.

Argentinoje Sarandi so
cialistai buvo suruošę pro
testo mitingą prieš fašizmą. 
Gauja ginkluotų fašistų už
puolė tą susirinkimą ir pra
dėjo šaudyt i žmones. Pa
leido išviso apie 70 šūvių. 
Vienas socialistas buvo nu
šautas ir keliatas sužeista. 
Galvažudžių policija “nega
li” surasti.

Trumpos Žinios.
New Yorke per Kalėdas 

buvo nužudyta 8 žmones. 
Prie tų priskaitytas ir armė
nų arkivyskupas, apie kurio 
nužudymą jau buvo “Kelei
vy” rašyta.

Sovietų valdžia išdavė 
Lietuvos žvalgybai pabėgu
si iš Lietuvos buvusi Obelit

/

__ ________ Nuo šalčių ir pūgų pereita 
Susirinkimuose nedalvvaur sąvaitę Jungtinėse Valstijo- 
damos, musų moterys priri- * žuvo 30 žmonių. Be td, 
kl»UBO visokių kalbų ii uni- Washingtono valstijoj 15 
jos priešų, tai ir tiki, kad, įmanių žuvo nuo potvinh). 
girdi, “tik žydams duokles' 
mokame”.

Duokles inoka žydai,^ta- v 3Ker«Bi geizKeų ir xa- 

duoklių dalis yra siunčia-. ______
i centrą/) kita rie-: Chlcagoje per 1933 metus 

dojama, būtent M- automobiliai užmušė 1,020 
?entų užlantymui, žmonių.

i

North Carolinoj traukinys 
sudaužė automobilį važia
vusi ekeraai gelžkelį ir už-

4

~ *

; ■



Ketvirtas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON

VOKIEČIAI AUGINA MARO BACILAS 
G-r BUSIANČIAM KARUI.

Roberto Kocho Institutas, užkrėsti maro bacilomis, 
Berlyne nesenai išsiutinėjo l choleros vibrijonais, pneu- 
visoms Vokietijos tyrimo mokokais ir gripo bacilomis, 
stotims “slaptą aplinkraštį i Grįžkime prie “slapto ap- 
apte patogeninių daigų kid-; Jinkraščio”, kur nurodoma 

bacilų kova iš lėktuvų, ba
cilų kova iš arti ir ba

DIETOS KITĖJIMAS.

Arba dietos įtaka žmogaus 
sveikatai.

Dr. A. Petriką, 
Bęooklyn, N. Y.

i*

No. 1, Sausio 3 d., 1934 m.

čio budo šioms baciloms 
nugalėti nėra.

Taigi Vokietija įsigijo 
naują ginklų rųšį: nemato
mą choleros vibrijonų armi
ją ir daugybę kitų nemato
mų batalijonų.

Jau sykį .Vokietija pa
saulį nustebino, kai pirmo
sios vokiečių dujinės bom
bos tūkstančius “priešų” va
karų fronte amžinan atilsin 
nuvarė. Per sekantį karą ji 
galės paleisti da baisesnę! 
giltinę. 7

giau ir daugiau svarbos deda į 
maisto klausimą, kaip saugoto
ją nuo ligų, o mažiau atsideda 
ant vaistų, nors «yra vietų, kur 
be vaistų negalima apseiti. Pa
žangesnėj i liaudis, klausanti, ką 
sako sveikatos saugotojai—pro
fesionalai ir maisto ekspertai—

lvM’ acil! Sa.ki1^ “pat^eninių dai- cilų kova iš arti ir bacilų ko-
Igųkultūra” čia reiškia:
“maro bacilų auginimą.”

Šitą aplinkraštį gavo Beh-

va užfrontyje. Paskutinis 
būdas yra pavojingiausias.

Kiekviename mieste yra,

—Tegul bus pagarbintas, nuogos mergos džiką šoks. 
Maike! į Tai taip sako zakristijonas.

—*0 kai]) tavo sveikata, Na. jeigu tas teisybė, tai nuo 
tėve'? Ar neskauda galvą po tokio parėtko apsaugok mus 
švenčiu? j Viešpatie, kai]) nuo maro,

ugnies ir nepagados.
— •Jeigu zakristijonas tau 

pasakojo tokius dalykus a- 
pie socializmą, tėve, tai tas 
parodo, kad jis nieko apie ji 
nežino. Jis veikiausia skaitė 
kokio nors kunigo parašytą 
pasaką apie “Sudną Dieną”, 
bet ne apie socializmą.

—Na, gerai. Maike, o 
kaipgi yra Rusijoj? Ar tenai 
bažnyčių negriauja? O juk 
Rusijoj bolševikai daro ci- 
cilizmą.

—Taip, tėve, Rusijoj 
daug bažnyčių uždaryta. 
Bet ar tu žinai, tėve, kodėl 
jos uždarytos?

—Na, tai kodėl gi?
—Todėl, kad patys žmo

nės to reikalavo. Jie pama
tė, kad ponai ir kunigai juos 
tose bažnyčiose išnaudoja 
ir baugina pragaro liepsno
mis, kurių tikrenybėj niekur 
nėra, ir todėl pareikalavo, 
kad tam mulkinimo bizniui 
butų padalytas galas. Caro 
valdžia nebūtų to padarius, 
nes ji ėjo iš vieno su popais, 
bet revoliucinė valdžia žmo
nių reikalavimą išpildė.

—O kodėl, Maike, niekur 
kitur žmonės bažnyčių ne- 
uždarinėja?

—Kas gi tau sakė, tėve, 
kad kitur žmonės to neda
ro? Kada Ispanijoj žmonės 
nuvertė karaliaus valdžią, 
jie tuoj puolė deginti bažny
čias. O Ispanija juk labai 
katalikiška šalis. Tas pats 
dabar pasikartojo ir Kubo
je. Taigi ne socialistai naiki
na bažnyčias, bet patys ka
talikai, kuriuos per ilgus 
metus kunigai tose bažny
čiose klaidino ir Dievo vai
du biznį darė.

—Olrait, Maike, tai aš 
eisiu ir pasakysiu zakristijo
nui, kad jis nieko nežino.

—Laimingos kelionės, tė
ve!
- - . k ----------------------------- ■■ - - r

—Galva orlait, Maike. tik 
nosis trupini apšalo. Ale rei
kia pakentė!, ba Kristus irgi 
kentėjo.

—O kas daugiau pas tave 
girdėt, tėve?

—Kas čia girdėsis, Mai
ke, kad visus spaudžia di- 
prešin. Birma žmonės kalti
no prohibišiną. o dabar ir 
snapsą sugrąžino, ir vistiek 
nieko gero nėra. Seiliaus už 
nikeli žmogus gaudavai di
dėlį stiklą alaus ir gerą sil
kės vuodegą: o jeigu paim- 
davai antra stiklą, tai trečia 
saliunčikas nuo savęs už- 
fundydavo. Dabar gi nedi
delis stiklas kaštuoja dešim
tuką. ir nėra jau nei silkių, 
nei fundo. Sako, saliunči- 
kams uždrausta kostume- 
riams fundyt už dyką. To
kių prastų Čėsų Amerikoje 
da nebuvo. Maike. Uždirbti 
nėra kur, o viskas brangu. 
Kaip tu vokuoji, Maike, kas 
gali iš to išeiti? Juk ilgai 
svietas negalės taip gyventi.

—Iš to gali išeiti daug ge
ro, tėve.

—Kokiu spasabu?
—Pasaulis gali prieit prie 

socializmo, tėve, nes kapita
lizmas jau baigia savo die
nas.

’ • —Maike, nekalbėk taip. 
—Kodėl?
—Man baisu darosi.
—Kodėl baisu?
—Juk cicilizmas, tai

dievių viešpatavimas, Mai- 
, ke. Kur gi tada pasidės ka

talikai?
—Prie socializmo ir kata

likams bus geriau, tėve. Ne
bus bedarbės, nebus karų, 
niekas darbininkų neišnau
dos ir senatvė bus visiems 
užtikrinta. Ar gi katalikai 
gali būt tam priešingi?

—Jes, Maike, jeigu taip 
butų, kaip tu sakai, tai ir aš 
su savo vaisku tuoj prisira
šyčiau prie jūsų partijos. Ale 
man rodos, kad tu.čia mane 
fulini, Maike.

—Kodėl tau taip rodosi, 
tėve? .

—Zakristijonas man sa
kė, Maike, kad prie ciciliz- 
mo bus Ancikristo karalys
tė. Kas neužrašys velniui 
savo dūšios, tam kas rytas 
vieton pusryčių duos po de
šimtį bizūnų, ant pietų duos 
šunienos, o vakare reikės po 
kvortą karštos smalos išger
ti. Visi šventieji iš bažnyčių 
bus išmesti, o altorių vietoj 
bus pastatyti stičiai, kgr

be-

ringo dirbtuves Marburge, teoretiškai skaičiuojant, lei- 
skmpų dirbtuves Saksonijoj, skįm p0 vieną šnipą, kurio 
šiltųjų salių ligų _ institutas. šimtai tuks-
Hamburge, higijenos msti- tančių gyvybių. Jam terei- 
tutas Berlyno univeiptete ir skerdyklose slapta ar ne 
daug kitų universitetų. slapta įsibrauti, apkrėsti 

Kochas. yra palikęs tam mėsą ir jis savo darbą bus 
tikrą knygą, kur aiškinamą,' atlikęs.
kokiu budu galima augint ir j šiam reikalui, kaip “slap- 
dauginti visokių ligų baci- 
las bei perus.

Esą galiųia pagamint tam 
tikrą skystimą, kuriuo mai
tinamos maro, choleros, šil
tinės ir kitų pavojingų ligų Įima pastebėti bevalgant, 
bakterijos greitai veisiasi. 
Tai nesąs tik bandymas ar 
žaidymas, bet jau gerai iš
mėgintas ir tiek ištobulintas 
būdas kad galima net jungti 
skirtingų ligų ^bacilas ir 
gaunama visai nauja jų vei
slė. Pavyzdžiui, njarburginė 
choleros bacila jungiama su 
karštligės bacila, iš ko gau
namas stipresnis ir nuoiįin- 
gesnis ligos peras.

Kasgi slepiasi už to viso? 
Vokietija ruošia bacilų ka
rą. Gaminamas specialus pla
nas vandeniui nugalėti: ge
riausis vanduo užkrečiamas 
tifuso ir paratifuso bacilo
mis. Paskiau projektuoja
mas specialus projektas .orą

tas aplinkraštis” rašo, tinka 
botulinus bacilos, kurios y- 
patingos tuo, kad jos gali 
vystytis visai be oro, pav., 
konservuose, ir nieko nega-

nes konservai atrodo visai 
nepagedę. .

Kovai iš arti, aplinkraštis 
sako, reikią pasitenkinti 
granatomis ir sprogstamais 
šoviniais, kurios prikrautos 
žaizdas biurdinančių bakte
rijų. Kitokiomis bakterijo
mis pavojinga naudotis, 
nes bakterijos neskiria 
fronte, kas priešas, o kas 
draugas.

Lygiai kaip žaizdas biur- 
dininčios bacilos, auklėja
mos da ir degamųjų dujų 
bacilos, kurios nuo kūno nu- 
ėda visiškai odą, ir dar vie
na bacilų ryšis, kuri žmogų 
paraližiuoja.-

Tikrai ir aiškiai veikian-
-------------------------------- -—- -----------------------------«=-----------------

I)EL ŽEMES ŪKIO KOLONIJOS.
Puikus planas, bet reikia jį bei. paukščiu, kokių jai pa- 

gerai išstudijuoti.
Aš seku kiekvieną straip-

t

“D. N. W ”

Prohibicija Kaštavo 
$128,810291.

Niekas pasauly nestovi vieto
toje; viskas kitėja evoliucijos keičia savo kasdieninę dietą, tai- 
eigoj. Nestovi vietoj nei žmonių ko ją prie modemiško suprati- 
dieta; ji keičiasi kartu su žmo- nio. Kad taip yra, tai mums ai
nių susipratimu; ji tobulinasi škiai rodo maisto kitėjimo sta- 
kartu su progresu. Buvo laikai, tistika. 
kada Amerikos gyventojai ma
nė, jog mėsa yra tai geriausis Namų Ekonomikos Biuras nese- 
valgis, nes ji ir skoniui atitinka, Į nai paskelbė savo tyrimo pasė- 

;ir alki pasotina. Tuo laiku apie 
fiziologinius maisto reikalavi
mus mažai ką žinota, arba ir su- 

ivis nieko nežinota. Apie mine
ralinių druskų svarbą to laiko 
maisto ekspertai nedaug nusi
manė. o apie vitaminus ir visai 
nebuvo girdėję. Bet paskutinio 
dešimtmečio progresas neaplen
kė nei dietos srities. Nerasi šian
die nei vieno pažangesnio žurna
lo ar laikraščio, kur nebūtų kal
bama apie dietos Įtaką i žmonių 
sveikatą, nekalbant jau apie 
speciales tuo klausimu knygas,

i

Justicijos Departamentas 
praneša, kad prohibicijos į- 
statymo vykinimas per visą 
“sausąją erą”, nuo 1920 me
tų 16 sausio iki 1933 metų 
31 spalių, kaštavo valdžiai 
$128,810,291.

Pabaudų valdžiai surinko 
iš žmonių už prohibicijos 
laužymą $80,337,012.

Konfiskuotas turtas ap
skaitomas į $219,302,464.

Žmonių nubausta 584,335. 
Iš to skaičiaus kalėjiman 
buvo pasodinta 1,981,751 
asmuo.

Kiek prohibicijos agentai 
ir policija padaič per tą lai
ką milionų iŠ kyšių, to Jus- prieinamas netik profesionalam, 
ticijos Departamentas nepa- bėt.ir liaudžiai. Moderniški me- 
jako. dikai ir dantų gydytojai vis dau-

I

dikai ir dantų gydytojai vis dau-

KAIP MANDžURIJOJE YRA 
KERTAMOS GALVOS.

Agrikultūros Departamento

tinka. Stambus gyvuliai, 
kaip karvės, arkliai ir kiti, P* senu nevieną &u<xxp- koioniįos

sm, koki tik mums patiekia v,™;musu P-erbia- nuosavybe- > Vyrai turėtų 
dirbti paskirtu laiku bendrą 
kolonijos darbą, o moterys 
galėtų triustis apie savo na
mus.

Butų geriau pradėjus su 
mažesnę suma pinigų, nes 
reikėtų juk turėti, šimtą-kitą 
atsargoje ir pragyvenimui 
pirmiems metams, nes pir
mais metais negalima daug 
ko iš kolonijos tikėtis.

Dabar jau yra keliatas 
panašių kolonijų įsikūrusių, 
taigi butų labai gerai, kad 
kas apie jas žino, malonėtų 
parašyti, kaip tenai koloni
stai įsikūrė ir kaip jiems se
kasi. Girdėjau, viena koloni
ja yra Floridoj, .turi po 10 
akių žemės (turbut po 10 
akrų šeimynai?—Red.), kur 
augina orančius ir vuogas.

savo skiltyse i
mas “Keleivis”. Atydžiai 
peršalčiau straipsnius ir apie 
sumanymą organizuoti že
mės ūkio koloniją. Tenai 
buvo pareikštos jau dvi nuo
monės dėl tokios kolonijos 
finansavimo. Viena nuomo
nė buvo, kad kožnas koloni
stas turėtų Įnešti $1,000, o 
kita—kad $2,000.

Manozmanymu, nedaug 
rastųsi tokių kolonistų, ku
rie galėtų Įnešti po $2,000. 
O jeigu ir yra tokių, tai jie 
vargiai norės eiti į žemės u- 
ki. Dabartiniu laiku žmonės 
via labai suvargę, todėl ir 
$1,000 yra didelė suma.

Man rodos, kad reikėtų 
oasiteirauti, ar negalima bu
tų gaut pigiai nupirkti že-
mės su daug miško iš vai- Kita kolonija yra Michigano 
džios. Juk tokios žemės yra (valstijoj. Čia žmonės turi su-

DANIJOJ BUS UŽDRAU
STOS FAŠISTŲ SĄ

JUNGOS. ?
Žinios iš Kopenhagos sa

ko, kad Danijos valdžiai ruo
šiasi uždrausti fašistines* or
ganizacijas. Tūlas laikas at
gal jiems buvo uždrausta li
mfomas nešioti.

POP1EŽIUS JVEDĖ 
MUITUS. j —

Iš Vatikano pranešama, 
kad nuo 1 sausio popiežiaus 
urėdninkai kolektuos muitus 
už įvežamus popiežiaus 
“karalystėn” produktus.

tūkstančiai akrų. Mišką ga- • dėję po $500 ir dirba viską 
’ima butų iškirsti ir žemę iš--bendrai. Taigi sudėjus po 
dirbti. Yra daug apleistų di- į $1,000 turėtų būt jau gera 
dėlių farmų, kurias galima'pradžia.
pirkti po $10 ar $15 už ak-, Reikėtų sužinoti valstijų 

įstaigose anie progas tokiai 
kplonijai. Visu pirma reikė
tų patirti žemės kainą, jos 
gerumą ir kitus dalykus. Gal 
šitą galėtų padalyti ponas 
agronomas Stevensonas.

Žemė dabar nebrangi. 
Michigano valstijoj galima 
gauti žemės gana prieinama 
kaina. ■

Geistina,-kad tuo klausi- 
reikštų daugiau “Ke- 

” skaitytojų, kaip jie 
okios kolonijos rei- 

■tėtų bandyti to- 
. ar ne? Svar

as, ar yra 
prie tokios 

nėrą. tai 
darbas ir 

»i. Tada reikė-

rb ir visi dirba

rą. Troboms medžiagos, kai 
medžio, smėlio ir akmenų, 
galima butų gauti iš tos pa
čios žemės. Tuomet galima 
butų pradėti koloniją su ma
žesniu kapitalu1 ir daugiau 
kolonistų galėtų atsirasti.

Man geriau patinka Ame
rikos Piliečių planas, negu 
agronomo Stevensono. A- 
merikos Pilietis siūlo kurti 
atskirą sodybą kiekvienai 
šeimynai. Prie šitokios t 
kos butų daug m 
socialis gyvenimas ir m 
rys su savo vaikučiais ture 
tų pilną laisvę, turėdamos 
sau atskirą darbą ir

Davus kiekvienai šeii 
nai po 2 akru žemės dari 
moterys stf vaikais galėtų 
pasigaminti sau maisto Į v - 
Ižas, kurios netingėtų. O ku-j 
ries tingės, tai jau j 
kaitė; Turint tiek 
kiekviena Šeimyna 
laikyti sau smulkių

v •

<■ !

tu mic
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<1 - ’ U
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Buvusia caro pulkininkas duodama išgerti degtinės. 
Popovas, kuris prieš karą Kaip aš jau minėjau, kinie- 
buvo Rytų gelžkelio komen- čiai tiki Į pomirtini gyveni- 
dantu Mandžurijoj, o dabar mą, todėl jiems, atrodė, mir- 
gyvena Lietuvoje, papasa- tis nebaisi. Vieną dieną kai- 
kojo “Lietuvos Žinių” ko
respondentui Įdomių dalyki 
apie tai, kaip kiniečiai kel
ta galvas savo nusikaltė
liams. " ' ’■

Štai jo žodžiai:
—Pas mano vieną kariniu 

ką kinietis pavogė vištą. Ka
rininko žmona pasijuoki 
man, o aš būdamas pas gu 
bernatorių su reikalais, at
likęs juos, užsiplepėjau ir 
juokaudamas papasakojau 
apie pavogtą vištą. Guber
natorius labai liko nepaten
kintas ir pareiškė, kad kalti
ninkas bus surastas ir tin
kamai nubaustas. Ir ką jus 
pasakysite! Kitą dieną at
vyko pas mane gubernato
riaus padėjėjas su orkestru, 
raštu ir dėžute, kurioje buvo 
nukirsta žmogaus galva. 
? —Rašte buvo rašoma, kad 
vištvagis yra surastas ir nu
baustas, o kaipo įrodymas 
prisiunčiama vagies nukirs
ta galva! Žinoma, mes bu
vome nepaprstai nustebinti 
tokia tvarka, kurioj vištos 
galva branginama daugiau.' 
negu žmogaus. Po tokio į- 
vykio teko būti labai atsar
giems, nes, kaip įsitikinom, 
už menkniekius ten daž
niausiai buvo kertamos 
žmonių galvos.

—Bausmę paprastai ten 
skyrė gubernatorius. Teis
me kaltininkas prieš guber
natorių klupo ant kelių ir 
galva muša į grindis. Ten 
nėra kalėjimų, į kurius kim
štų nusikaltėlius. Bet viena
iš dviejų—ar išteisina ar 
mirties bausmė. Ir mirties 
bausmių kiekvieną dieną 
ėsti ir tas atliekama viešai 
aikštėje, kad visi matytų. 
Nuteistasis mirti nusikaltė
lis vežamas vežime ant 
dviejų ratų, pririštas ir ko
jos užkaltos į kaladę. Veži- 
mė stovi stiebas, ant kurio 
užrašyta, už ką yra bau
džiamas. Priešaky vežimo •A • A-_ •_

tais nukirsdavo ligi 20 žmo
ną

—Kuomet vienam kerta
ma galva, kiti, laukdami ei- 
’ės, tą viską mato ir reiškia 
Ižiaugsmą, kuomet budeliui 
pavyksta vienu kirtimu nu
girsti galvą...

—Nukirtimas atliekamas 
abai primityviai. Nusikaltė- 
is su sukaltomis kojomis i 
medinę kaladę klupoja; 
vienas kinietis iš užpakalio 
’aiko už surištu ranku, o ki- 
las už kasos ir kuomet bu
delis kardu nukerta galvą, 
lai tasai, kuris laikė nusikal
tėlį iš užpakalio, kūną par- 
bloškia į šalį, nes neperbloš- 
kus kraujas fontanu švirkš
ta ir galėtų pačius didžiū
nus sutepti... Turtingesnieji 
giminės lavoną pasiima ir 
patys palaidoja, o kas neturi 
tokių giminių, tai šunės ir 
kiaulės tą bematant suėda. 
Kiaulės taip įpratusios prie 
tokių puotų, kad išgirdusios 
trimitus ir traukia Į tą aikš
tę, kur kertamos žmonių gal
vos.
r -^-Pasmerktasis gali vie
toje savo galvos pasamdyti 
kitą, bet, žinoma, tas atsi
tinka su labai turtingais. 
Neturtingi to padaryti ne
gali, viena, kad pinigų netu- 
ri. ‘o kita, neturtingam ir 
kitam pasauly, tikima, bus 
gerai ir gaus viso to, ko šia
me pasaulyje neturėjo. Tur
tuoliui yra išskaičiavimas 
atsipirkti, nes šiame pasau
lyje jis visko turi.

...—Bet paskutiniu laiku už 
smulkesnius nusikaltimus 
buvo įvestos ir kitos baus
mėj kaip tai iškryžiavimas 
kelioms dienoms arba įkirti
mas lazdų. Ir šitos bausmės 
lašai sksuždios ir žiaurios.

kas mitybos srity. Kalbamo 
biuro surinkta statistika rodo, 
jog Amerikos žmonės dabar su
valgo daugiau, negu du kartu 
tiek daržovių ir vaisių, negu 
kad dešimts metų atgal; valgo 
daugiau pieno ir jo produktų; 
mažiau jautienos, tiek pat avie
nos, mažiau veršienos, daugiau 
kiaulienos, mažiau duonos ir 
daugiau paukštienos.

Duoninių miltų vartojimas 
per pastarąjį dešimtmeti suma
žėjo 40 nuoš.. bet už tai žymiai 
pakilo pieno produktų suvartoji
mas. Daržovių vaisių apyvarta 
pakilo 54 nuoš.; ypatingai ža
lios, lapuotos daržovės pasidarė 
labai populiarės: viena, dėl dau
gybės vitaminų, kurie jose ran
dasi, o antra, tai kaip dieta dėl 
sumenkėjimo. Yra žinoma, kad 
žalių daržovių dieta sumenkina 
nutukėlius, nesugadinant jiems 
sveikatos įvairiais vaistais ir ba

la daugiausiai 
daržovėm:

1929 m. 
vagonų 53,168 
vagonų 10,352 
vagonų 25,438 
vagmų 11,931

. išėjo po 42.4 
) ant žmogaus, 

o 1928 m. po 56.5 galionus. Per 
tą laiką pakilo sviesto suvarto
jimas trims svarais ant žmo
gaus. o sūrio dviem svarais.

Mėsos suvartojimas labai svy
ruoja: jei valgo vienos mėsos 
mažiau, tai už tai kitos valgo 
daugiau. Bendrai imant, mėsos 
suvartojimas kyla, bet ne tiek 
žymiai, kaip augančios skaitli
nės visokio maisto suvartojimo, 
nes ir žmonių skaičius kyla. 
Pav., 1907 m. ir 1918 m. tapo 
suvartota lygiai tiek mėsos, t. y. 
13,500,000.000 svarų. Bet 1907 
m. buvo šaly mažiau gyventojų, 
negu 1918 m., tudėl pirmaisiais 
(1907) metais išėjo po 151.1 sv. 
kiekvienam žmogui, o antrai
siais (1918) po 130.1 sv. Kitaip 
sakant išėjo po 25 svarus 
(20 nuošim.) ant žmogaus ma
žiau.
Pastarųjų dešimties metų sta

tistikos lentelė rodo, po kiek 
svarų kokios Įnėsos išeina kiek-

davimu. A py va i*t
pakilo sekamom

1920 m.
Salotu 13.788
Špinokų 3.809
Celerių 9.729
Morkų 1,630

Pieno 1917 m.
galionus (gorčius

mėsos vartoji-

vienam gyventojui:

1921
sv.

1924
sv.

1920
sv.

Jautienos 63.1 56.9 61.6
Veršienos 7.6 7.0 8.2
Avienos 5.5 5.9 5.2
Kiaulienos 60.5 63.5 74.7

— —
Viso 136.8 133.3 149.7

m.

Kas išgir
si prie tos
įkertamos 
susirenka 
merktam-

Lietuvos “Aero Klubas” 
derasi užsieny 200,000 du- 
iąfemkių civiliams gyvento- 

j jam? apsaugoti nuo užpuoli
mo iš oro. Nejaugi Lietuvoj 
niekas nemoka tokių kaukių 
pagaminti?

Klaipėdos mieste itžregi- 
1,200 bedarbių.Ou

Nuo 1924
mas kas metai po biskį mažėja. 
(1929 m. tapo suvartota 16,803,- 
000,000 svarai mėsos, o 1928 m. 
16,955,000,000).

Paukštienos suvartojimas 
New Yorke kas metai pakyla 9 
nuošimčiais. 1900 m. į kalbamą 
miestą atgabenta 2,200 vagonų 
paukštienos, o 1927 m. 12,000 
vagonų. Paukštienos vertelgos 
apskaito, kacl paukštienos varto, 
j imas kyląs vien tokia proporci
ja, kokia kyla miesto žydai gy
ventojai: žydai suvartoja .apie 
80 nuošim. visos įvežtos paukš
tienos, italai 10 nuoš., o Ūkusie
ji 10 nuoš. tenka visiem kitiem 
gyventojam.



*‘ KELEIVIS Penktas Puslapis

Įvairios Žinios.
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KONTRABAND1NINKŲ Į SLAPTA SOC1ALDEMO- 
VADĄ PASODINO KALĖ-.................

JIMAN SU FRAKU IR 
CIL1NDERIU.

Vokiečių muitininkai ne
seniai susekė tris dideles ar
klių kontrabandininkų kom
panijas, kurios plačiai vei
kė Tilžės ir Ragainės apy
linkėse. Jie gerai organizuo
tomis priemonėmis, dide
liais kiekiais gabendavo ar
klius per sieną iš Lietuvos 
Vokietijon. O tas biznis, rei
kia pasakyti, yra labai pel
ningas, nes vokiečiai už 
kiekvieną legaliai įgabena
mą arklį ima po 500 markių 
muito.

Šitie
“savus 
krašte, 
nėdavo Lietuvoje arklius ir 
pristatydavo į pasienį. At
vykę iš Vokietijos “biznie
riai” juos apžiūrėdavo ir už 
patinkamus tuoj sumokėda
vo grynais pinigais. Gavę 
leidimą arklius valtimi per
gabenti per Nemuną ir anoj 
pusėj nė Į krantą neišlipę, 
grįždavo. Kontrabandinin
kai arklius nugabendavo pas 
toliau gyvenančius smulkius 
ūkininkus, kurie turėdavo 
arkliams išrūpinti “pasus”.

Šmugelninkai dirbo labai 
atsargiai, taip kad muitinin
kai niekad nesučiupdavo. 
Tik dabar vieną suėmus, jis 
išdavė visus savo draugus. 
Iš šmugelninkų atimta 34 
arkliai, kuriu kiekvienas kai
nuoja nemažiau 500 markių. 
Šmugelninkų vadą, tūlą ūki
ninką policija suėmė besi
ruošianti važiuoti į balių ir 
taip su fraku ir cilinderiu 
pasodino kalėjiman.

Viso suimta tiys grupės, 
kuriems gręsia nemaža bau
smė, nes vokiečiai už šį da
lyką baudžia aukštom pini
ginėm bausmėm ir kalėji
mu.

Vargšas Negali Būt J^iJ2L&XENTO’ 
Karaliui
Anglijoj vienas bedarbis 

gavo užtai kalėjimo.

I

JŲ SKAIČIUS.
Pagal paskutinį Japonijos 

gyventojų surašinėjimą, vi-

elaimingi įvykiai REDAKCIJOS1
Su Lietuviais

gyventojų surašinėjimą, vi- “Vienybė” praneša, kad 
«oje Japonijoje dabar yra Brooklyne buvo plėšikų už-

r ■ i PAJIESKOJIMAI.
ATSAKYMAI. -------
— ........... -1 i ! Pajieškau Alfonso šibilskio, paeina

ChaS. F. Litvinovui. — ia KupreHškių miestelio Vabalninku 
m i l *.• valsčiaus, Biržų apskričio. MalonėsTamsia labai klysti manyda- atsišaukti, turiu svarbų reikalų. Ku-

šmugelninkai turėję 
žmones” Klaipėdos 
kurie pigiai supirki-

KRATŲ ORGANIZACIJA 
VOKIETIJOJ. .

Dresdeno policija susekė 
naujai įsteigtą plačią vokie
čių socialdemokratų orga
nizaciją, kuriai, kaip prane
ša vokiečių radio, vadovau
ja į užsienius pabėgę vokie
čių socialdemokratų vadai. 
Organizacija sistematingai 

platinusi Karlsbade išeinan
tį vokiečių socialdemokratų 
organą “Neuer Vorwaerts”.

Dresdeno socialdemokra
tai buvo įsisteigę urmo par- 
iuotuvę, kurioje prisiglau
dusi nelegali socialdemo
kratų vadovybė. Užsieniuo
se spausdinami socialdemo
kratų laikraščiai ir kitokie 
raštai buvo labai sumaniai 
gabenami per sieną. Vieną 
tokį pakietą pastebėjo gele
žinkelio policija. Pradėjus 
kvotą, buvo susekta visa or
ganizacija. Jau suimta dau
giau kaip 300 žmonių. Be to, 
Dresdeno policija paskuti
nėmis dienomis susekė ir 
Dlačią komunistų organiza
ciją. Suimta 79 tos organi
zacijos nariai.

Tūlas Clarence Guy G01- apie 66,238,000 žmonių. Iš pultas ir sumuštas Izidorius kad savųjų, negalima nešti, busiu labai dėkingas. P(2 
don Hadon. 43 metų am- to skaičiaus du trečdaliai Stanys. Sako: trys nežinomi kritikuoti nei peikti. Kea.y-, 
X-: a ... 1 ... ___ • bei vru vo kam- va stvhpžiaus bedarbis, parašė Ang- atitenka provincijoms ir piktadariai priėjo ir paprašė 
lijos karaliui laišką nusiskų- vienas trečdalis miestams, vienybiečio Izidoriaus Sta- 
sdamas savo likimu. Sako, -■-*' 
aš esu tamstos- giminaitis, 
būtent, tamstos nabašninko 
brolio kunigaikščio Claren- 
ce’o pavainikis sūnūs, o gy
venu didžiausiame skurde, 
pats turiu skalbti savo pur
vinus skalbinius, tuo;tarpu 
kaip tamsta lėbauji. Aš. sa
ko, nenoriu tokių didelių 
puotų, bet jeigu tamsta pa
skirtam man nors 600 švara 
(apie $3000) metams^ aš bu
čiau visiškai patenkintas sa
vo gvvenimu.

Už ši
bis buvo suimtas ir uždary
tas kalėjiman.

Tokio mieste dabar yra 5 nio pinigų. Stanys tuo tarpu 
milijonai 486,000 gyventojų buvo iš savo namų, 265 Ber- 
ir jis savo didumu užima 
trečią vietą pasaulyje.

MAISTU UŽSINUODIJĘS 
MIRĖ DR. RASMUSSEN.

Kopenhagoje mirė garau- 
sis šiaurės tyrinėtojas D-ras 
Rasmussen, kuris paskuti
nės ekspedicijos metu užsi
nuodijo sugedusiu maistu.

ry st., išvėdęs savo šunį pa
lakstyti. Stanys atsakė, kad 
pinigų prie savęs neturįs ir 
negalįs duoti. Tada piktada
riai jį puolė, sumušė ir L-. . ... ....
plėšę vieną kišenių, ieškoda-
1)11 pinigų. oumui praeik IUO . . . , ,

loti, užpuolikai palikę begu- Rln5s^ a^u’

ANTANAS KAIRYS
bėj yra ve kaip: valstybė Siwan°y c. c. Mt. vernon, n. y. 
teisia ir baudžia ne svetimus 
piliečius, bet savuosius; mo
kykla kritikuoja ir peikia ne 
svetimus mokinius, bet sa
vuosius; tėvai bara ir bau
džia ne kaimynų vaikus, bet

J savuosius. Kodėl? Ar todėl, 
kad jų nekenčia? Priešin- 1O- • * * 1 *A*1 * “ “

Johana Paulauskienė, po tėvais pra- 
varde Stanevičaitė, pajieškau pusbro
lio Jono Stanevičiaus iš Vitagalos 
kaimo, Kaltinėnų vaisė. Girdėjau, ka- 
da dirbęs po Illinois valstiją mamo
se Prašau jį atsišaukti. Kurie žinote 
kur jis randasi, prašau pranešti, bu
siu dėkinga (2)

JOHANA PAULAUSKIENĖ
319 Hamilton Avė., Duųuesne, Pa.

mi pinigų.
A NELĖ BIRUCI ŪKĖ-V AICI KA U-

SKIENĖ pajieškau mano pusbrolioiconvua- , . . 1-1x11 pajiesKau mano pusbroliošuniui Dl‘adpinS SaV^OSlUS dėl to, kad Hl-Į vaikų Antano ir Onos Martinaitukių.
L-oi noiiu k~i», pinasi ju labu, nori atpra-: An.tanas. *imė chicagoje, Ona Lietukai palikę OegU- f. ,. . *■ , , voje, apie 24 metų amžiaus. Ju mo-
nhl Steni n«bė- tlntl JU0S nU0 bl°^l papro- tina Marjona Surviliukė paeina išlintį ant laiptų Stanį pabė

go. Pinigų Stanys tuo metu 
neturėjo.

•nHi"-i ’• ‘ u 'TRUMPOS ŽINIOS Chicagoje įtą laišką sitas bedar-| ______ - ,

VALSTYBIŲ FRONTAS 
PRIEŠ JAPONIJĄ.

Maskvos žiniomis, nese
niai įvykusiame Maskvos 
Politbiuro posėdyje e. p. už
sienių komisaras Sokolniko- 
vas iškėlė naujai paaštrėju
sią padėtį Rytuose. Jo nuo
mone, karas ten yra neišven
giamas. Vakarų Mongoli
jos nepriklau^bmybės pa
skelbimas yra ne tik prieš 
Sovietus, bet ir prieš Angli
ją nukreiptas. Be to, pasku
tinieji įvykiai Fukien’o pro
vincijoj turi atkreipti Ame
rikos dėmesį. Japonai Ry
tuose veda pavojingą žaidi
mą. Sovietų diplomatijos 
uždavinys butų vieningo di
džiųjų valstybių fronto su
darymas prieš Japoniją.

Politbiuro posėdy j daly
vavo ir pats Stalinas/

MOKINIAI SU ŠAUTU
VAIS IR KULKOSVAI

DŽIAIS.
“Daily Herald” korespon

dentas Slow iš Vokietijos 
savo laikraščiui rašo: “Ne- 
uaprasti dalykai vyksta 
Vokietijos mokyklose. Man 
teko pripuolamai matyt vie
nos Miuncheno gimnazijos 
kieme tokį vaizdą: jauni 
vaikai išėjo gimnastikos pa
mokai apsivilkę karo unifor
ma, su mažais, naujais me
taliniais šalmais. Jie nešėsi 
lengvo tipo šautuvus ir kul
kosvydžius. Iš pradžių aš 
pamaniau, kad tai tik buta
foriniai daikteliai, bet vė
liau įsitikinau, kad daugely 
vokiečių mokyklų, vyresnio
jo amžiaus vaikai atlieka su 
pilnu apsiginklavimu karo 
pratimus, turi iš savo tarpo 
išsirinkę instruktorius, 
šilas ir generolus”.

vir

muinruo Chicagoje anglių trokas
_. ■ sutrynė lietuvį Juozą Katau- 

Rumunijoj šiomis dieno- ski- Jis dirbo anglių kompa- 
mis buvo areštuota 2,000 nijoj ir P/ie darbo vienas 
vadinamos“Geležinės G vai'- trokas primušė ji prie sie

nos, mirtinai jį sužeisdamas. 
Nuvežtas Postgraduate ligo
ninėn, Katauskis mirė. Jis 
buvo 45 metų amžiaus. Apie 
tai praneša “Naujienos”.

di jos” narių. Tai yra juoda
šimtiškai- patriotiška orga
nizacija, kurios tikslas yra 
mušti žydus.

Popų ir baltagvardiečių 
sukurstyti, Chicagos ukrai
niečiai surengė anądien de
monstraciją’ prieš Sovietų 
Rusiją. Komunistai tuos de
monstrantus užpuolė ir įvy- 
l_.j..:_____ _ ..
sužeista 50 žmonių. Vienuo- valgyklą, pavogė apie $300 
lika riaušininkų buvo suim- pinigais, pusantros 
ta.' v

M. S. Bustris, taip pat Chi
cagos lietuvis, skaudžiai nu
kentėjo nuo plėšikų. Jis turi 
valgyklą po numeriu 1142 
S. Canal st. Kaip rašo “Kau

ko muštynės, kuriose buvo jienos”, plėšikai užpuolė jo

paeina iš 

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.

UŽ TERŠIMĄ RASĖS 10 
METŲ KALĖJIMO.

Vokietijoj Įvyks pirmas 
teismo posėdis, kuriame bus 
svarstomas nusikaltimas ter
šiant rasės giynumą.

Kaltinamieji du: žydas 
Martin Fuksas, draudimo 
draugijos inspektorius (da
bar atleistas nuo pareigų) įr 
20 metų mergina, batų krau
tuvės pardavėja. Jie dažnai 
matydavosi ir, pagal kaimy
nų pranešimus, buvo arti
muose santykiuose. Neseniai 
pardavėja pagimdė kūdikį, tion. La Šalie gatvės ste
kui! valdžia paskyrė eksper-dis, Dearbom Station ir Illi- 
tyzai. Ekspertyzą vedė prof.lnois Centrai stotis bus aplei- 
baronas fon Ekšteinas. Jis 
pripažino, kad berniuko tė
vas yra žydas Fuksas, nes tai 
įrodo “vaiko akių vokų pa
tinimas, nosies. forma ir 
plaukų charakteris”. Re
miantis šiais'daviniais, Fuk- ____  ___ __
sas patrauktas atsakomybėn mų gamyboje dirba 12,000 
uz germanų rasės gadini- žmonių? bet daugiau, kaip
mą.” Jam gręsia iki 10 metų 
kalėjimo. O pardavėjai, kai
po bendrininkei, gręsia kalė
jimas iki 2 metų.

Chicagoj Statys Sto
tį Už $19,000,000.
Chicagos paežery planuo

jama statyt bendrą keleivių 
stotį, kuri tarnaus aštuonio
likai geležinkelių. Vieta sto
čiai yra numatyta prie Ran- 
dolph gatvės, į rytus nuo Mi- 
chigano bulvaro. Darbas 
kaštuosiąs $19,000,000.

Pastačius šitą stotį, da
bartinė Grand Centrai Sta- 

. La Šalie gatvės sto-

PLĖŠIKAS UŽMUŠĖ VY
RĄ IR MOTERĮ.

St. Louis, Mo.— Pereitą 
sąvaitę čia buvo plėšiko nu
šautas cigarų kompanijos 
prezidentas Abeln su žmo
na. Apie 10 metų atgal Ab
eln irgi buvo užpultas plėši
ko, bet tuomet jis nušovė sa- 

užpuoliką.vo

stos.

VIENI DIRBA, KITI 
PELNĄ GROBIA.

NRA. agentai surinko ir 
paskelbė žinias apie judžių 
pramonę. Pasirodo, kad fil-

GALI PARDUOTI 50,000 
ORLAIVIŲ PO $700.
Komercijos Departamen

tas Washingtone išsiuntinė
jo registruotiems lakūnams 
ir mechanikams paklausi
mus, ar jie pirktų sau orlai
vius, jeigu galėtų gauti po 
$700. Iš gautų atsakymų pa
sirodė, kad galima parduoti 
50,000 tokių orlaivių.

pusę pelno pasiima 466 as
menys. Kitaip sakant, 466 
žmonės gauna daugiau, ne- 

jgu 11,534 žmonės gauna.

LAKŪNAS NUKRITO 
ANT MEDŽIO.

Amerikos armijos lakūnas 
Įeit Bulger, skraidydamas 
Panamoj, turėjo iššokti iš 
savo lėktuvo su- parašiutu ir 
buvo prapuolęs. Manyta, 
kad jis žuvo kur nore vėjo 
nuneštas. Dabar paaiškėjo, 
kad jis buvo užsikabinęs 
ant didelio medžio viršūnės.

MANO GAUT $470,000,- REICHSTAGO PADEGI 
000 TAKSŲ UŽ G£RIMįį MO BYLA PASIBAIGĖ.

ngreso komitetas laiki
nai nustatė $2 taksų galio
nui degtinės ir $5 bačkai a- 
laus. Iš tų taksų manoma su
rinkti per metus $470,000,- j

Iš penkių kor 
tinamų dėl Vok 
lamento padegi 
nflR Luhbc f ola.

čiu, išauklėti dorais ir tobu- parapi-jos’ pabė?ro nuo Ka-urtmai/'in omo 1(1 o*v

lais žmonėmis. Savųjų labas 
tačiau privalo rūpėti netik
tai valstybei, mokyklai ir 
šeimynai, bet taip pat ir 
spaudai. Spauda yra di- 
džiausis visuomenės moky
tojas ir jos reikalų sargas. 
Ir todėl ji visuomet privalo 
kritikuoti ir smerkti, kas yra 
bloga. Jeigu kuris laikraštis 
to nedaro; jeigu vietoj kri
tikuoti, jisai tik giria savuo
sius ir glosto, tai toks laik
raštis yra ne laikraštis, bet 
šunvotė ant visuomenės kū
no.

W. L. D. P. D-jos Valdy
bai.— Tamstų “Pastabos 
Jonui Martinoniui” nedėsi
me, nes plačioji visuomenė 
tokiais mažmožiais neįdo
mauja. Yra opesnių klausi
mų.

Pajieškau brolio Petro I’osiaus, 
Ežerėlių apskričio, Degučių sodžiaus, 
jis gyveno Detroit, Mich. Taipgi pa
jieškau Jano Stenick, jis gyveno Bo
stone. Kas žino kur jie randasi 

pranešti jų adresą; 1__
dėkingas

MIKE POSIUS 
O. Box 1721. Telluride,

sau 
liai

I“.

mdasi, pra
busiu aide-

(3)

Colo.

Pajieškau Maikio Sumonaičio, jis 
buvo atvažaivęs į Wyoniing, bet vėl 
išvažiavo į Mahanoy Crty, Pa. Kas 
žino kur jis randasi, prašau pranešti, 
arba pats lai atsišaukia (2)

SIMONAS MOCEJUNAS
317 War Wood avė VVhecling, W. Va.

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. (1)

JUOZAS SKILANDŽIUS
176 Geddes Terrace Waterbury, Conri.

dėžės 
kitu 
Viso 

$700. 
infor- 
ir ki-

degtinės ir daugeli 
smulkesnių daiktų, 
nuostoliai siekia apie 

Mėgindami išgauti 
macijų nuo savininko

____ , _ ______ tų, kur yra paslėpti pinigai, 
vienu šuoliu galėtų sunai- plėšikai juos kankino, degi- 
dnti '4 didžiausius Japoni- no padus ir mušė. Kuomet 

jos miestus: Kobę, Osaka, savo atsiekė, visus surišo, o 
Jokahamąir Tokio. •* patys spruko laukan.

North ir South Caroiinose “Keleivio” Kalenda- 
per Kalėd&s žuvo 21 žmo
gus. Apie pusė jų užmušta 
automobilių nelaimėse, kiti t 
padėjo galvas muštynėse, o’ 
da kiti kitokiuose atsitiki-Į 
muose. - . ? •

Vienas japonų laikrašti
ninkas pasakė ■ francuzų 
spaudoj, kad kilus rusų-ja
ponų karui, rusų orlaiviai

rius 1934 Metams Jau 
Gatavas.

“Keleivio” Kalendorius 
1934 metams jau išėjo iš 

-— ----  .spaudos ir dabar jau galima
Taylorvillėje, Illinojaus jį gauti. Prašome užsisakyti 

valstijoj, per Kalėdas įvyko TUOJAU, tai Kalėdoms jau 
susirėmimas tarp senos ir turėsite ką pasiskaityt, 
naujos angliakasių uniją^ ša- Kalendorius 1934 metams
liniukų. Kovoje buvo pašau- įu8 nepaprastai įdomus ir 
tl -J angliakasiai._________ naudingas, nes jame tilps

j j 'daugybė visokių receptų,
SiemniM Kalendoriai patarimų ir nurodymu, kaip 

1934 METAMS. ii ko daryt.
Tūriu visokių tusių ir visokia kai-; Be to, kaip visuomet, bus 

i*1’“1'* '
duot pavieniais, geros išlygos. Pri- informaciniu straipsnių, 1 
siunčiu t n^sągt^rMkaląvimof-) ;,_L„

189 BTartford Atęnue 
New Britain. CdMn.

ANGLŲ FAŠISTE.

Štai, Anglijos moterų fašisčių 
uniforma: pilkas andarokas, 
juoda bliuze ir juoda skrybėlė, 
čia parodyta Mrs. L M. Swire, 

įžymi fašistų agitatorka. Faš 
i judėjimas Anglijoj yra silp

ir 
sta

tistikų, eilių ir juokų.
Kalendoriaus kaina bus 

urniiv ♦n 50 centų neskaitytojams, bet
NEBŪK ŽILAS. (“Keleivio” skaitytojams tik 

StebukUngOB Gvdaolės, Kurios Pa- or- eralit*. nri-naikina žiHmą, Plaukų slinkimą ir UZHloKesų galite pri
Plaiskama^ Šias 
turėt kiekvienas, 
ka arba plaiskąk, .j™. «cra 
nieko už jas geras šiol išrasta, parankiau.
jr^itįs neatidėliodami ant ilgiau. Adresuokit. “Keleivis”,

JOHN SKINDERIS 253 Broadway, South Bos-
®°x 54 Užribi, ^ vton. Mass.

mraM *r ” , , 1 .
privalėtų siųsti kartu su prenumerata

Jk^’ Nėra ar^>a atskirai — kaip kam

UNION LUNCB
101 Union Street 

LAWRENCE, MASS.
SVARI 

LIETt’VliKA ttElGA 
Skanus Alus—Gardus Užkandžiai. 

* Paranki vieta smagiai praleisti 
laiką.

JONAS URBONAS, Savininkas.

ITALIONISKI AKO&DIONAI
Atkfvr
PUČE F'aJ
Ctatotoa

Jvairtą rasią. Ran
kom padirbti, ge
riausios medegos. 
žemiausios kainos. 
Mes ir pataisome. 
Imam vartotus a- 
kordtonus kaipo 
dalį mokesties ant 
n>u|o. Užganėdini-j 
mas užtikrintas, i

Lekcijos.
>ION CO.

--------------------------- -------------------- t
VISUOMENIŠKAS — MĖNESINIS 

Žurnalas IŠMINTIS 
Su satyros “Blusa” ir anglų skyriais. 
Jei dar neskaitai, tuojau užsisakyk! 
Kopija 15c. Metam 81.50; Kanadoj $2

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

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kurio 

Pasirinksite Visokių 
JONAS KERD1EJUS 

652 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

APSIVEDIMAI.
Noriu susipažinti su panele kuri 

mylėtų gyventi ant farmos. pageidau
jama kad butų sveika ir turėtų savo 
farmą arba š’aip suprastų rimtą gy
venimą. Gali būt tarp 18 ir 26 metų 
amžiaus; aš esu blaivus ir ištikimas 
vyras. Rašykite laiškus ir pridėkit fo
tografiją. (2)

PETRAS ŽIOGAS
81 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Gerklės Užsinuodiję 
Reikalauja Kreosoto

Neatleidžiantis kosuliai ir šalčiai ■ 
priveda prie pavojingu negerumų. 
Jus galite sulaikyt juos greitai su 
Creomulsion. tai švelninantis Kreoso- 
tas. kuris yra priimnus vartoti. Creo
mulsion’yra naujaš medikaliskas at
radimas kuris veikia dvigubai; jis 
palengvina ir gydo įdegusią plėvę ir 
sulaiko gemalu augimą

Iš visų žinomų vaistų, Kreosotas : 
yra pripažintas aukštų medicinos au
toritetų kaipo vienas iš geriausiai gj’- 
dančių vaistų nuo neatleidžiančių ko
sulių ir kitokiu gerklės skausmų. Cre- 
omulsiono sudėtinė priskaitant Kreo- 
sotą, turi ir kitų gydančių elementų 
kurie palengvina ir gydo užnuodytas 
plėves ir prašalina tą erzinimą ir j- 
degimą, kuomet Kreosotas nueina į 
vidurius, persigeria į kraują, atakuo
ja tas vietas kur liga susistovčjus ir 
sulaiko gemalų augimą.

Creomulsion yra garantuotas užga
nėdinantis gydymas neatleidžiančių 
kosulių ir šalčių, bronchitinio dusu
lio, bronchitis, ir yra labai geras at- 
budavojimui sistemos po šalčio ar 
flu. Jūsų pačių aptiekorius yra au- j 
torizuotas sugrąžint jums pinigus | 
tuojaus, jeigu kosulį ar šaltį nepagy- 
dysite su Creomulsion. (Adv.į

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba tikros našlės be vaikų, teisingos 
ir doros ir negirtuoklės. tarp 35 ir 48 
m< tų. Geistina kad būt šiek tiek pa
siturinti. Aš sutinku gyvent bile kut, 
Amerikoje o jeigu butų reikalas galiu 
važiuot į Lietuvą Aš csn vaikinas 
pasiturintis, nevartoju degtinės ir 
nerūkau; platesnes žinias suteiksiu 
per laiškus Su pirmu laišku prašau 
prisiųsti paveikslą, kurį pareikalavus 
sugrąžinsiu. Melagysčių prašau ne
rašyt. (2)

JACK VALTIS
General Delivery, Cleveland, Ohio.

PAIEŠKAI DARBININKO ANT 
FARMOS tarp 40 ir 60 metų: turi 
būt be šeimynos ir kad butų linkęs 
prie karpenterio amato. Sąlygas pą- 
aiškinsiu per laišką. Prašau atsišaūKt 
greitai P- KALĖDA

R. 3. VVilliamston. Mich.
- -- i—

Nuo Reumatiškų Skausmu
Rcumatiškų skausmų kentėjimai yra 

greitai palengvinami vidutiniu ištrypi- 
m u geliamų vietų su ANCHOR Faifl- 
F.xf»ell**r;t3. Kai tik ištrinsite skauda
mas vietas šiuo patikėtinu vaistu, tuo
jau* jauste malonią šilumą, kas Itudya, 
kad Fain-Expel)eris dirba savo darbą.

Nesikankinkite. kuomet PainEspel- 
levi« rngali skausmą tokiu pastebėtinu 
greitumu. Vi*>s^ vaistinėse kaina 35c. 
ir "Oc. —skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbąžeakli.

PAIN-EXPELLER

, rv-ą. icrauie

r.iek'r kn -
r<':X3!n.«

STREE”
SAmp. ‘ ’iamhcri <*. Bi',- ;--

Can-o’ 22ST Hitrt»isr,d« MIS;
H.a'icos: Nuo j rito iki R vakaro.,

5 po pietų. ’

Frank Ricickio 
MOSTIS

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

F. Ricicko gyduolė nuo Vėžio ligos. 
Ji suteikia didelę pagalbą iš vidaus ir 
iš viršaus, sulaiko kraujo bėgimą, 
sustabdo skausmus, išliuosuoja vidu
rius, atleidžia sutinimų i 24 valandas 
ir ligonis gauna didžiausį palengvi
nimą- Kaina mosties 14 oz.—$3.00 ir 
*4 oz- i ▼M’i gerti—$3.00 su prisiun- 
timu. Taipgi atstatom Palias j 3 
dienas, jeigu kuriems nebuvo išpiau- 
styta. Kaina $5. Mooey orderius ar 
pinigus siųskit registruotam laiške.

Kreipkitės šiuo antrašu: (-)
FRANK RICICKAS

į 3 Koše Street, Hartf»rd„ Cena.
I — - - - - .. a- -  -----

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS 
BALSAI

DR. J. MARGUS
iŠ M IR KALS

<3 X ■ — - „
■■■ - ą,

OE7CA3(



Šeštas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON

Tai yra labai prastas" pa
siteisinimas. Man rodos, kad 
tai yra tik užsispirimas lai
kytis pavieniui, kad butų 
galima daryti kaip katram

Apie Vištų ĮJkį 
Jungtinėse Valstijose.

- - - - -------- - ----------------- - afc -

Višta sulesa apie 100 sva
rų maisto per metus. Tat u- 
kininkas, maišydamas le
salą namie, sutaupina po 40 
nentų per metus ant kiek
vienos vištos. Jeigu jis turi 
2,000 vištų, per metus sutau
pys apie 800 dolerių.

Daugelis vištų augintojų 
neperina viščiukų namie, bet 
jerka išperėtus, daugiausia 
/ienos dienos senumo. Viš
čiukų galima gauti visokių 
<ainų, nuo $7 už 100 viščiu
kų iki $20 ir daugiau. Kurie 
uri dėslių vištų veisle ir jų 
zištos yra valstijos ištirtos, 
xad neturėtų užkrečiamos 
igos, tų viščiukai branges
ni. Kurie perina iš paprastų 
r neištirtų vištų kiaušinių 
ų viščiukai pigus.

Bet pigus viščiukai išeina 
^rangiau, nes dažnai pasi- 
aiko, kad iš 100 viščiukų 
ieka tik 20 arba mažiau, o 
r tie, kurie lieka, dažnai bu- 
įa niekam netikę. Tik už
krečia ūki vištų ligom.

Daugelis ir lietuvių uki- 
įinkų, jieškodami pigių viš
čiukų. nusiperka ligotų ir tu- 
i daug nuostolių.

Vištos turinčios Pullorurr 
ligą, per savo kiaušinius 
perduoda ją viščiukams.

Kaip vištos yra tiriamos.
Kurie vištų augintojai 

tori ištirti savo vištas, tie 
Airi pasiųsti valstijos vete- 
•inarijos departamentui po 
f centus už kiekvieną vištą. 
Tada iš veterinarijos depar
tamento prisiunčia žmogų 
kuris paima kiekvienos vis
os kraujo atskirai Į mažą 
bonkutę. Ant vištos kojos y- 
•a uždedamas žiedas su nu
meriu, ir tas pats numeris y- 
a užrašomas ant bonkutės; 
,ada kraujas yra vežamas Į 
valstijos labaratoriją. Ten 
ji ištiria, ir jeigu randa kat
roj bonkūtėj kraują su Pul- 
orum liga, tos bonkutės nu
meris būna pasiųstas vištų 
savininkui. Tada savininkas 
turi surast vištą, kuri turi 
žiedą su tokiu pačiu nume
riu, ir turi ją pašalint iš viš- 
tininko. Vištą galima par
duoti mėsai, nes šita liga 
žmonėms nepavojinga.

Beveik visi vištų auginto
jai priguli prie susivieniji
mų arba koperatyviškų or
ganizacijų. Vienose vietose 
organizacijos koperatyviš- 
kai parduoda kiaušinius, 
kitose vietose koperatyviš- 
kai perka vištų maistą ir ki
tus daiktus.

žiemos laiku organizaci
jos laiko kas mėnesį susi
rinkimus, kur būna pakvie
sti kalbėtojai, daugiausia 
veterinoriai arba agrikultū
ros kolegijų profesoriai. Jie 
suteikia vėliausių žinių apie 
vištų prižiūrėjimą, ligas ir 
tt.

Vasaros laiku susivieniji
mai ruošia ekskursijas Į ki
tus apskričiui arba valstijas, 
pasižiūrėti kaip ir ką daro 
kiti vištų augintojai.
Ar užsimokėtų vištų ūkis

Lietuvoj?

TAUTINES BAŽNYČIOS SUJUNGIMO 
KLAUSIMU. KNYGOS GAUNAMOS “K 

KNYGYNE
VKT
4* •

zaites. Pirklys irgi palaiko i 
kokią sąvaitę ar flgiau, pa
kol surenka užtektinai tran
sportui. Pakol tokie kiauši
niai pasiekia vartotoją, jie 
□una jau visai pasenę.

Kaip tik užsienio vartoto
jai pradėtų gauti iš Lietuvos 
geresnius kiaušinius, jie pra- 
lėtų daugiau jų reikalauti ir 
nokėtų daugiau, negu už 
kitus. Tik tokie kiaušiniai 
urėtų būt ženklinami kokiu 

vaizbaženkliu, kad vartoto- 
ai galėtų juos pažinti.

Aš čia pasakysiu, kaip 
Ta Jungtinėse Valstijose. 
Keliatas metų atgal, Bos- 
on’o gyventojai mokėdavo 
įž kiaušinius, pagamintus 
Boston’o apylinkėj nuo 20 
ki 50 centų tuzinui daugiau, 
•įegu už tuos, kurie buvo at
vežti iš “Westų”, t. y. iš va
karinių valstijų, nes vakarų 
kiaušiniai būdavo labai pra- 
ti. Bet dabar kas kita., ŠĮ 
■udenį vakarinių valstijų 
kiaušiniai Boston’o rinkoj 
buvo pora sykių brangesni 
už vietinius. O tai dėlto, kad 
vakarų ūkininkai susiorga
nizavo ir siunčia kiaušinius 
geresnės lūšies, negu vieti
niai ūkininkai.

Tą gali padaryt ir Lietu- 
zos ūkininkai.

Agron. J. Stevenson, 
Randolph, Mass.

Jungtinėse Valstijose u- 
kininkai specializuoja pa
prastai tik vieną kokią nors 
ūkio šaką. Vieni verčiasi 
daržovių auginimu, kiti, ar
čiau didelių miestų, pieno 
produkcija, kiti sodininkys
te. Maine’o valstijoj yra 
daug ūkininkų, kurie neau
gina daugiau nieko, kaip tik 
vienas bulves.

Aš čionai nors paviršium 
parašysiu apie vištų indust
riją.

Prieš pasaulinį karą Jung
tinėse Valstijose vienų vištŲ 
ūkių buvo nedaug. Daugiau
sia vištos buvo laikomos, 
kaip ir Lietuvoje, kiekvie
name ūky po kelias. Maža’ 
į vištas buvo kreipiama dė
mesio. Jas daugiausia pri
žiūrėdavo moteris.

Bet nuo 1919 m. vištų u- 
kiai pradėjo augti Jungti
nėse Valstijose, kaip grybą1’ 
po lietaus, kur tik važiuosi 
tenai statomi nauji vištinin- 
kai. Vieną metą važiuoda
mas matysi naują vištininkr 
ant vieno aukšto, kitą meta 
jau pamatysi toj pačioj vie
toj vištininką ant dvieju 
aukštų. Daugelis pavertė 
pieno ukius Į vištų ukius. 
perdirbdami karvių tvartus 
Į vištininkus.

Priežastis to greito vištų 
industrijos augimo buvo ta 
kad iki šiol vištos ir kiauši
niai buvo gana brangus. Nei 
vienoj ukininkystės sako1’ 
negalima buvo padaryt tiek 
pelno už tą pati kapitalą 
kaip iš vištų bei šiaušinip 
ūkio. Po karo katras ūkinin
kas turėjo tūkstantį dedan
čių vištų ir žinojo kaip jas 
prižiūrėt, jis galėjo padaryt 
nuo penkių iki šešių tūks
tančių dolerių gryno pelno 
ant metų. (Bet ne dabar. 
Jau tie laikai praėjo).

Seniau agrikultūros kole
gijose nebuvo nei paukščiu 
departamentų. Apie paukš
čius buvo mokinama gyvu
lininkystės skyriuose. 
Bet dabar visos žemės ūkio 
mokyklos turi atskirus pauk
štininkystės skyrius, studen
tai specializuojasi paukščių 
ukininkystėje.

Dabar yra beveik visose 
valstijose vištų tyrinėjimo 
stotys. Jose yra tyriamas 
vištų ir viščiukų maistas, 
kad duotų sėkmingiausius 
rezultatus, ir kad tuo pačiu 
tarpu butų ekonomiškiau- 
sis. Vištininkai yra statomi 
visokių stylių ir tyriama, 
kurie jų yra tinkamiausi iš 
visų atžvilgių. Taipgi yra ti
riamos viščiukų ir vištų li
gos, kurių yra gana daug.

Beveik visi didesni vištų 
augintojai daugiau nieko 
neaugina, kaip tik vištas. 
Visą maistą sau perkasi, 
kaip kad mieste gyvendami. 
Perkasi duoną, bulves, mė-, 
są, pieną, daržoves ir kitus 
dalykus, išskirus vištas ir 
kiaušinius. Taipgi ir vištoms 
lesalą perka.

Vieni perka vištoms ir vi
ščiukams maistą gatavai su
maišytą, kiti perka visas da
lis atskirai ir maišo namie. 
Gatavai sumaišytą vištų 
maistą perka* daugiausia Aš manau, kad Lietuvoje 
tie, kurie laiko nedaug vis- ’ " -
tų, arba neturi patirimo apie 
vištų maisto pagaminimą.

Laikant 500 ar daugiau _ , ___
vištų, pigiau išeina pirkti gerai susiorganizavę galėtų! joj neateinaujina 4 prenu- 
visas dalis atskirai ir maišy- gauti r* -----
ti lesalą namie. Pavyzdžiui, daugį 
už 100 svarų gatavo le- darni tik 
salo reikia mokėti $2.10, o 7* 
maišant namie, galima pa- rienio rinkai daug sviežes- įrov.—60 pren.: 
daryti 100 svarų tokio pat nius ir geresnius kiaušinius, pr.—32 pren., ir 1 
lesalo už $1,70, vadinas, 40 Jįe galėtų išsiųsti kiaušinius se Vaisti'-pee ding 
ce::::; pigiau ant kiekvieno kastr benas, vį-toj laikyti r ' i. V;sc
100 svarų. juos namie po dvi ar tris są- numeratoriai. Ref

butų galima padaryt geras 
pragyvenimas iš vištų ūkio.

Ūkininkai, specializuoda
mi kiaušinių produkcija ir

nau, kad priimsite ir šitą patinka. Labiausia parapijų 
------  j-r x_._susijungimo bijosi kun. Vai

cekauskas. Nekuriems jisai 
išsitarė, kad jis nekuomet 
nedirbsiąs su kun. Valadka. 
Turbut dėl to, kad kun. Va
ladka jam labai daug gero 
padarė: parsitraukė jį iš 
Lietuvos, aptaisė, apipirko, 
prirengė įšventinimui į ku
nigus ir paliko gerai įtaisy
tą parapiją su $100 algos, o 
pats išvažiavo į Lawrence’ą 
gaivint apirusią parapiją. Ir 
dabar kun. Vaicekauskas 
jau nenori dirbti su savo 
prietelium. Ne be reikalo 
lietuvių patarlė sako, kad 
už gerą visuomet blogu atsi
moka.

Žmonėms jau nusibodo

Polemika ir Kritika
JAU VERKŠLENA.

Metai atgal, Bimbos para- 
oijonai pradėjo leisti šmeiž
tų lapelį Toronto mieste, 
Kanadoje, pavadinę ji “Dar
bininkų žodžiu.” Jo krikš
tynoms buvo šlykščių budu 
-enkamos aukos. Pavyz
džiui : Iš aukotojo buvo kau
lijama primigtinai nema
žiau 25c. Už tai buvo žadėta 
išėjusio darbininkų “Išga
nytojo”, arba, kaip čia par- 
orastai jį vadina, “Mesijo- 
šiuas” 1 Nr. veltui. Po dide
lių vargų “Mesijošius” gi
mė. Bimbos špitolninkai vis 
dėlto prižadą išpildė ir 
“Mesijošius” aplankė už 25 
centus kiekvieną aukavusį. 
Bet kurie aukavo mažiau, 
tie to šmeižtų lapelio nega
vo. Buvo renkama tam la- 
oeliui ir prenumerata. Kai 
ims komunistas lįsti, tai ne
atsitrauks, kol neduosi. O 
neduosi, tai iškolios. Na, o 
kas nori būti koliojamas, ar
ba klausytis kvailų jų plepa
lų?—še dolerį ir eik iš a- 
kių! Jeigu kas užklausdavo: 
“Koks tai laikraštis bus?” 
tai Bimbos parapijonas me
luodavo:'darbininkui saky
davo, kad busiąs darbinin-' 
kiškas, katalikui—kataliki-; 
šas, tautininkui—- tautiškas! 
Šitaip žmones apgaudinėda
mi, komunistai surinko šim- 
telį-kitą aukų; pridėjus pre
numeratą, jų lapelis išgyva
vo metus laiko. Apie jo turi
nį netenka kalbėti. Trum
pai, lapelis atrodo leidžia
mas durnaropių apsivalgiu- 
sio žmogaus. Tai pirmi me
tai. Po metų redaktorėlis 
prasimerkė ir pamatė, kad 
jo tos “masės”, kurios “ėjo” 
su komunistais, dabar eina 
nuo komunistų. Jo gazietu- 
kė 16 numery jau ašarojasi, 
girdi: metams pasibaigus, 
Britiš-Kolumbijos provinci-

i už kiaušinius daug j meratoriai; Alberto® prov. 
Pavyzdžiui, daugiau, negu dabar laiky-; —27 pranum.; Saskečevano 

darni tik po kelias vištas. I prov.—19 pren.; Manitobos 
Nes jie galėtų pristatyti už- prov.—48 pren.; Ontario 

rinkai daug šviežes- prov.—60 pren.: Que

mano rašinėlį dėl tautinių 
parapijų susitvarkymo.

Man teko pastebėti “Vie- 
nybės” 95-tame numery ži
nutę iš Philadelphijos, kur 
ulas Camdenietis džiaugia
si, kad Philadelphijoj tauti
nė parapija su kun. Zitum 
labai gerai gyvuojanti, nes 
nepriklausanti nei hudori- 
Tiama, nei geniotiniams, rei- 
žkia—vieni sau.

Man rodos, kad dėl to
kios padėties ne džiaugtis 
reikėtų, bet verkti. Laikyda
miesi pavieniui, kaip iki 
šiol laikėsi visos musų taip 
vadinamos tautinės parapi
jos, mes nieko nenuveiksim, 
niekad nepakilsime, grei
čiau eisime žemyn, nes ku- tokia padėtis, kaip dabar y- 
ligai be jokios kontrolės ir ra. Žmonės reikalauja, kad 
disciplinos nevisada gerai visos tautinės parapijos bu- 
^lgiasi. tų suvienytos ir paskirtas

Man rodos, jeigu kunigai. vyskupas ar sinodas, kuris 
nenori siekti susivienijimo, prižiūrėtų tvarkos ir disci- 
toi patys parapijonys turėtų plinos. Prigulėti lenkų vys
iuos prie to priversti. Rodos, kupui Hodurui lietuviai jau 
nereitą pavasarį, Lawrenčio nebenori. Kaip svetimtautis 
klebonas kun. Valadka buvo jis nežino kas pas mus daro- 
užmanęs gražų , darbą, su- si ir negali tvarkos palaiky- 
šaukti sinodą ir suvienyti ti. Todėl visos musų parapi- 
visas tautines parapijas po jos pradeda smukti, taip 
vienu autoritetu. Bet kuni- kaip Scrantone.
Tai Brazys ir Vaicekauskas Taigi, gerbiamieji, dirb- 
šitą gražų sumanymą su- darni pavieniui mes neturim 
griovė. Kodėl jie taip pa- ko džiaugtis. Pažiūrėkime į 
sielgė, aš nežinau. Kai kas Romos zaležninkus, kaip jie 
’ako, kad kol kas da nėra būdami po aštria disciplina 
rinkamo kunigo į vyskupus, dirba kaip tikri kareiviai, 
kuris galėtų suvienytas tau- Kai užsimoja ką veikti, tai 
rines parapijas valdyti, to- visi, kaip vienas. Dėl to jie 
dėl reikia palaukti, kol ateis lengvai gali savo sumany- 
koks mesijošius ir jšliuosuos mus pravesti. Nežiūrint, kad 
lietuvius iš po svetimtaučių dirba išdavikišką darbą, 
globos. U ‘ parduodami savo tautą Ro-
“ —— - - ------ -----  mos trustui, jiems vistiek sė
ti, ar šita gazietukė daugiau kasi.'Tai kogi mums, tauti- 
prenumeratorių beturėjo, nėms parapijoms bijotis 
Dabai' vis dar pasibaigu- disciplinos? Juk būdami tį
siems prenumeratoriams la- T 
pelis siunčiamas už dyką.

Galima mulkinti žmones vams, mes galėtume kur kas 
nekurį laiką, bet negalima daugiau nuveikti, negu ry
ju mulkinti visą laiką. įmokai.

Engelsittas. Daug Žinantis.

KULTŪRA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME

Nereikia daug įrodinėti, kad 
kiekvienas kultūringas žmogus 
tik tuo atveju turės pilnos tei
sės nešioti tą vardą, jei jis seks 
kultūros ir mokslo pažangą, do
mėsis žmogaus mokslinės ir kū
rybinės minties pastangomis bei 
laimėjimais.

Sekti tą tokį įvairų ir tokį 
gausų šių dienų mokslinį bei kul
tūrinį progresą pilnai galima tik

parapijoms bijotis

kri lietuviai ir dirbdami pa
tys sau, o ne svetimiems die-

todyuaa angliškai-iietuviškos kalbos Tltojimų Istorija. Parašė P. D. Chan- 
(Datis II). Sutaisė Antanas Lalis. tepie de la Sausaye, Teologijos pro- 

čia rasi visus angliškus žodžius išgol- fesarius. Vertė lietuvių kalbon J. Liu
dytus lietuviškai. Chieago, 1915 ___1 ’ ”
Puslapių 835....................... . . .. L
žodynas lietuviškai angliškos ir ang

liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A. ' 
Lalis. Abi dalis vienoje knygoje. 
PsL 1274. Gražus tvirti apdarai $16 00

Lengvas Bodas Išmokti Angliškai.—
Raukius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli pakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėję* knratuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt Su 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. Kaberlandą, 
parašė Šernas Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba rases. Yra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi
cago, III., 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 Rymą. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, III. 1909, pusi 432. Drūtai 
apdaryta......................................... $2 50
Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 

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

Dr. A Bacevičia. Knyga su daugeliu 
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istoriją Chi- ■ 
cago, III. 1903, pust 209. Gražiuo
se audimo apdaruose.......................$1.50

Namų Daktaras, paraše Dr. A. J Ka- 

aą. Nauja knyga užpildyta vien re-1 
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina ......................................... $2.50
Naujas 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
džiausia ir praktiškiausia monų kny
ga, burtų ir delnažinystės mokslo. Chi
cago, Ilk. 1904 m., puslapių 412. 
Apdaryta .....................................  $4.50

kis. Knyga didelio formato, 1086 pusi. 
.. $8 00 su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 

dievų, dievaičių, relikvijų, balnyčių, 
šventipyėių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Cbicago, 1914, pusi. 1086.
Kaina ................  $7.00

Žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuvos 
Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto

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

Moteris ir Socializmas. Parašė August 
Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar

biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
PusL 429, 1915 m..................  $200

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

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

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

nemokša. Bet delko gi norisi ? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau ? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus.
Kama ...............................    15c.

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

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

ralius. Knyga tik ką apleido spau- Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem-
Iapis.—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 Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 

j Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu- 
. i vas, kuris apšviečia visą Lietuvą

Kokius Dievus Žmones Garbino Seno- lauko ir iš vidaus Kaina .... $1 00 
vėj. Panašios knygos lietuvių kai- Drūtais audeklo apdarais .... $150 

boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta
kokius dievus garbino senovės indai Byla Detroito Katalikų su SeciaHs- 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, ašy- _ pirmą kartą katalikai už-
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie puoiė aOciali*tus 31 d. gruodžio, 1911. 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- Antrą kartą jie užpuolė socialistus 81 
kius jie santiknis su žmonėmis turėjo,' gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti- 
Knyga stambi ir labai užimanti. j saį telpa teismų rekordai ir prirody- 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 - - - - .............................
Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25

T

h

i

mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
I leidžia kovoj su socialistais. Su
paveikslais. 61 pusi...........................25c

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- 

l tų ? Kur tas vanduo dabar yra ? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės ? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys.—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ...................................  25c.

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iš 

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

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

(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
reKta. Jose nurodama kaip žmonės 
..................   ’15c.

Arionų Prisikėlimas, paraše J. Protiš
kos. Svarbi nauja knyga apie lie

tuvių praeitų. Gražiais, storais 
apdarais. Kama ........................ $2.25

j Ben-Kur.— Istoriška apysaka iš Kri
staus laikų. Parašė Lew WaHac«.

472 pusi.......... ............................... $2.00
Lietuvos BespoHftos Istorija ir tam 

lapta. — Šitas veikalas parodo, kaij 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spdkoe vedė kovą sb caro valdžia, te 
Udp tuo pačia laiku kunigai tą val
džią tfcni ir gynė; kaip paskiri revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva M- 
toa pamuštiMa iš po oan valdžios te 
kaip jį buvo apskelbta 
Pridėta* didelis spalvuotas

Istorija Suvienytų Valstijų Šiaurines
Amerikos nuo atsiradimo ir dar 

prieš atradimą Amerikos iki 1896 me
tų. Aprašo, kaip Kolumbas atrado A- 
merfką, 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 budu 

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. Dvi e ji; vei
kimų komedija. Perstatymui reikia

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

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga
na juokingas ” ” ~ ’
moterys ir 5
Kunigo Meilė.

dija. Parašė 
gas veikalėils. _ _
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina........................ » 25c.
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Praga

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar- 
siausiaa pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių .......................................  25c.
Amerikos Maeoehas. —Arba Kaip ka

talikų kunigas Haa* Schmrth pa
pievi merginą Oną Aamuller. Su 
paveikslais. 16 pual. ................. 10c
“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 

iv..- * *
akte, parašyta garsaus anglų 
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti. .............................. . .........
**0. 8. S." arta iHnbfari laflmė—

Vieno akto torsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.
OesHKtme Teerttą, tai veikalas, kuris 

trumpėto ir aiškiais faktais parado, 
kate ttSrkeMei draugijos feo«, 
Ir kodėl turės būt pakeisto kapi- 
talizmae. Kaina .......... ............ 25e

Tabalam. kaip Jto žmonlnts kenkia.
IMM raką! ftgnl A. Apden 

ir daugelį ii gyvenimo patyrimą para-
H KS3kWto So. Boston, Maso. 
1909 M, puri. 68...........  Me.

į

y

veikalėlis. Dalyvauja 2 
vyrai.
Vieno veiksmo Kome- 

: Ben. Rumšas. Juokin- 
Dalyvauja 2 vyrai ir “b 

25c.

I

- - '"'3 -A.

riai V. Čepinskis, Myk. Biržiška, 
Vac. Biržiška, VI. Lašas, Vaba- 
las-Girdaitia, Bagdonas ir dau
gelis kitų.

“Kultūra” nuo 1931 metų 
tampa pažangiosios lietuvių mo
derniškosios literatūros organu, 
kurį, remia tokie talentingi ra
šytojai, kaip: K. Boruta, Ant. 
Venclova, P. Cvirka, K. Korsa
kas—J. Radžvflas, J. Šimkus—

turint atatinkamą vadovą, ku- Pr. Daugnora, Ant Tulys ir kit 
ris greitai ir aiškiai apie viską ~ j1to “tog|
mus informuotų, kuris ne tik in
formuotų, bet ir pats kartu eitų 
su tuo progresu, už jį kovoda
mas ir jį ugdydamas.

Nieks neginčys, kad lietuviai 
teturi tik vieną tokį tobulą in
formatorių apie visus mokslo ir 
literatūros naujuosius laimėji
mus, apie visas žmonijos pro
greso pastangas ir užkariavi
mus, — tai jau devinti metai ei
nantis Lietuvių žurnalas “KUL
TŪRA.” “Kultūra.” yra popu
liarus mokslo, visuomenės ir li
teratūros Žurnalas. Be 
gausiai ir nuik 
žurnalas, i 
dideliais (

- ■
komplektai

Taigi, “Kultūra” talpina ne tik 
moksliškus straipsnius, bet ir 
apysakas, aliraščiua, kritikas. 
Amerikietis, norįs pažinti nau
jąją lietuvių literatūrą, neras 
geresnio tuo reikalu žinių teikė
jo, kaip “Kultūra.”

“Kultom” savo išvaizda ir su
tvarkymu yra visai moderniška 
ir prilygsta geriamiems tos rų- 
Šies užsienio Žurnalams. “Kul
tūra” yra pažangu ***»—***■ ji 
skleidžia laisvą mintį ir kovoja 
su nateUa* “Kaltum” yra tikra 
to žodžio prasme kultūra.

Amerikiečiai daugiausia skai- 
I to angliškus žurnalus, bet jfe 
turėtų, pagaliau, sužinoti, kad 
“Kaltum” plačiai rašo ir apie 
Amerikos gyvenimą. Tikrai knk 
turingas lietuvis negali jokia 
k"'iu apsieiti be "Kultūros.”

” tas toks vertingas 
šiem s metams Am to

; ’ doleriai.

lib* paikai tiki j visokius prietaras, 
burtus ir tt..........................  j

__ < arus Mip vuuuau.n

Sv..Jonui galva. Drama viename 
parašyta garsaus anglų rašti-

25c.

• • • •

te, ji yra 
Muštruotas 

mėnesį 
itorumo 
ilturos”

rašytojai, užtenka pami 
rtk tokius vardus kain: nmfMn.

"K altaros" Žurnalas,
Anžro«s t L 15. šiaulsu. Ijthirani*

S

3 r

• • • • • 25c

gųtaj tok' 
minų. Jos 
Paavimu., 
tetotoa

iilmftafr
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SUNKI DARBININKŲ

I

Lietuvoje

money order’iu

v

šįmet 17 gruodžio sukako lygiai 30 metų, kaip.pirmu kartu pakilo nuo žemės Orville Wrig 
ht’o padaryta sunkesnė už orą skraidomoji mašina. Tas orlaivis svėrė 728 svarus ir lėkė 30 
mylių į valandą, šio vaizdelio viršuje parodytas jo atvaizdas. Apačioj e parodytas jau šių die
nų Boeing’o konstrukcijos monoplanas, kuris sveria 13,000 svaru, turi 1,100 arklių jėgos ir le
kia 180 mylių i valandą. *' ' ' .

252 BOYLSTON ST. BOST

Nustatomi išperkamieji mo-

“AMŽINAI KELIAUJAN
TIS” LIETUVIS.

Pas žmones yra pasaka a- 
“amžinai keliaujantį

Ameriiieči®
Tai didalė,'graži ii 
turi net 429 
lietuviško audeklo ai

įdomi kayga apie Lietuvą. Ji 
Uff paveikslų. įrišta į stiprius 
Ją skaitydami, tikrai jausitės 

s. su nuoširdžiais Lietuvos žmonė- 
;tuvo6 oru bekvėpuoją. Tiesiog 
j nusipirkti ją—dar daugiau: 

rkti ir savo giminėms bei draugams kaipo rečiausią ir

No. 1, Sausio 3 d-, 1934 m.

I KAS GIRDOT LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

Lietuvių Išeivių Klausimas Vis Aktualėja.
- ■«------------------ — - _

Neseniai Lietuvos visuo- •
menininkų susirinkime kun.
M. Jonaitis paskaitė prane- BŪKLĖ MARIAMPOLĖJ. 
Šimą tema “susirūpinkime Į 
musų emigrantais”. Jis nu-1 
rodė faktą, kad išeiviai vi
sados ilgisi savo krašto. Iš
eivių dvasia nerimsta ir juos 
traukte traukia Į savo šalį, 
nors numirti ten, kur jų tė
vai gyveno. Negalėdami i 
tėviškę sugrįžti, dažnai jis 
prašo nore saujalę žemės 
nuo kapų, kuriuose ilsis jų 
tėvai, jiems atsiųsti ir ją 
draug su jais palaidoti...
. Emigrantai ir fiziniai ir 
dvasinai sumenkėja, jei ne
tenka glaudžių ryšių su savo 

-— tėviške. Todėl visos tautos 
rūpinasi savo emigrantais, 
štai, vokiečiai vien biudžeto 
keliu savo išeivių reikalams 
skiria apie 100 milijonų 
markių. Lenkai irgi neatsi
lieka. Musų išeiviai Ameri
koje, kuriant Lietuvos vals
tybę, yra labai daug padė
ję, bet dabar mes jais ne
daug tesirūpiname, štai kas 
reiktų tuojau daryti musų 
išeivių nutautėjimui sulai
kyti; 1. Tuojau reikėtų visas 
užsienio atstovybes iš pa
grindų pertvarkyti tautinio 
su išeiviais bendravimo lin
kme; 2. kurti bendravimo 
draugijas ir leisti išeivių rei
kalams laikrašti: (Išeiviai 
turi gana savų laikraščiu.— 
Red.): 3. Organizuoti išei
vių, mokslo jaunuomenės 
bendradarbiavimą su Lietu
vos jaunuomene: 4. sudary
ti išeivių reikalams tarybą ar 
departamentą.

Dr. K. Pakštas iškėlė rei
kalą Įkurti viso pasaulio lie
tuvių sąjungą ir rūpintis Įsi
gyti savo koloniją. Kiti kai-i 
bėtojai pažymėjo, kad nors 
valdžia ir skirią Pietų Ame
rikos lietuviams apie 100,- 
000 lt. per metus, tačiau tų 
pinigų yra per maža. Reikia 
jų žymiai daugiau, kad pa
gelbėti vargstantiems lietu
viams. Į pabaigą susirinki
mo buvo nutarta prisidėti 
prie užsienio lietuviams 
remti draugijos ir suderinti 
savo veikimą su jos veiki
mu.

KELEIVIS, SO. BOSTON
Š—----- ------------------ ■ ■------------------------------------------------

Trisdešimts Metų Skraidymo Pažatiga.

Darbininkų .būklė Ma- 
riampolėje kasmet sunkėja. 
Pereitais metais miesto sa
vivaldybė turėjo daug vargo 
u bedarbiais kol suieškojo 
jiems darbo ir patenkino 
juos kukliomis pašalpomis.
Šiemet darbininkų padėtis 

dar labiau pablogėjusi. Vie
na, kad visokį darbai suma
žėję ir darbdaviai stengiasi 
<uo mažiausią darbininkų 
skaičių samdyti, o antra šie
met cukraus fabrikas keliais 
mėnesiais anksčiau sustojo 
dirbęs, negu pernai ir tuo 
budu padarė 400—50$ be
darbių. Nors dauguma dar
bininkų išėję iš cukraus fa
briko grįžta Į kitus miestus 
arba i kaimus, tačiau dau
guma jų palieka ir mieste, 
neturėdami už ką sugrįžti 
namo arba tiesiog pasiren
ka gyvenamąją vietą—Ma
rijampolėje. žodžiu, cuk
raus fabrikas duoda apie 
200—300 darbininkų be-Į 
darbių. Vasarą darbininkų jkesčiai. — Tie mokesčiai su 

[daug dirbo prie plentų re-i 
monto ir statybos, iš viso a- ■ 
pie 250—300 asmenų. į 
šiems darbams pasibaigus, 
ąišku jie visi neteko darbo. Į 
Taip pat nemažai darbinin-j 
kų grįžo iš melioracijos ir 
lauko darbų.

Turint galvoje, kad mies
to savivaldybėje ir vasaros 
metu turėjo bedarbių ir kad 
daug darbininkų grižo iš se
zoninių darbų, galima sprę
sti, kad šiemet bedarbių Ma
rijampolėje bus apie 500— 
600 arba dar daugiau. Tie
sa, ne visi bedarbiai regis
truojasi miesto savivaldybė
je gaut darbo ar pašalpų. Y- 
ra tokių, kurie už vasaros 
uždirbtus centus praskursta 
visą žiemą nereikalaudami 
jokios paramos. O tokių yra1 
ne maža ir jų niekas neskai
to bedarbiais.

Miesto taryba nutarė šiais 
metais šelpti tik tuos pavar- 

1 gelius ir teikti medicinos 
pagalbą, kurie Mariampolėj 
yra išgyvenę ne mažiau 6 
mėn., o prie viešųjų darbų 
priiminėti tik tuos bedar
bius, kurie Mariampolėje iš
gyvenę ne mažiau, kaip 2 

įmetus. Tad reikia manyti, 
Į kad daugelis darbininkų ne
turės darbo, negaus nė pa- 

! šalpų.

13-KOS METŲ KOMUNI
STAS KARIUOMENĖS 

TEISME.
Gruodžio 11 d. kariuome

nės teismas Kaune nagri
nėjo Įdomią Jonavos komu
nistų “veikėjų” bylą. Kalti
namųjų suolan buvo paso
dinti Mendelis Fainas ir Mi- 
lija Aronsonaitė. Per naujus 
metus Fainui sukaks, dar tik pie 
13 metų amžiaus. Fainas žydą”. Bet pasirodo, kad y- 
baigęs pradžios mokyklą ir ra toks ir lietuvis, ,kurį ga- 
gyveno prie motinos, nes Įima butų pavadinti “amži- 
atrodo dar kūdikis. Aronso- nai keliaujančiu”. Jis vadi- 
naitė už “draugą” Fainą naši Palubinskas. Šiomis 
kiek vyresnė, mokinasi būti dienomis jisai sugryžo Lie- 

i “išvandravojęs po 
platųjį svietą” 12,000 kilo-

Svarbus Įstatymas Naujakuriams.
žemės bankui, kuriam žemės 
ūkio ministerija perduoda 
visus aktus ir dokumentus, 
reikalingus minėtam darbui 
atlikti.

Toliau įstatyme pasakyta, 
kad ūkio reikalams žemės 
gali įgyti tie asmens, kurie 

; patys arba jų tėvai ar sene
liai nemažiau kaip 10 metų 

. yra vertęsi žemės ukiu bei 
tos srities darbus dirbę. Mi
nėti asmens gali įsigyti že
mės ta sąlyga, kad su turi
mąja žeme nebūtų daugiau, 

žemės reformos ista-lkaip 150 ha' Žinoma> toEau 
pakeitimo* projektą ; besvarstant įstatymo projek- p P. K tą, tą^ dar gali, būti padaryta

Kaip teko patirti, tas kai kur^ P^imų.

Septintas Puslapis -

Kaip Bus Su Venerinėmis Ligomis
: Vidaus reikalų ministeri- ir asmenys. Sergantieji ve
ja paruošė kovos su veneri- nėrinėmis ligomis savival- 
nėmis (lytiškomis) ligomis dybių ambulatorijose ir li- 
Įstatymą. Jis jau buvo svar
stomas ir ministerių kabine
te. Toki įstatymą verčia iš- 
eisti daugelis priežasčių. 
Kiekvienais metais Lietuvo
je venerinėmis ligomis su
serga apie 4,000 žmonių. 
Kovoti su jomis reikia jau 
/patingų priemonių. Kovos 
>u apkrečiamomis ligomis 
pagrindas yra susekti susir
ėmus, atskirti ligonius nuo 
veikų žmonių ir tose busti- 
lėse, kur pasireiškė liga, pa- 
larvti dizinfekciją.

Kovoje su šiomis ligomis 
varbiausis uždavinys yra 
susekti sergančius ir juos gy- 
lyti. Įstatyme yra pasakyta, 
tad sergantiems venerinė
mis ligomis ir nenorintiems 
gydytis, galima bus pavan
oti prievartą. Apie Įtaria
mus sergant venerinėmis li
gomis pranešinės apskričių 
gydytojams šiaip gydytojai

NE NABAŠNINKAS, O 
TIK PAMIŠĖLIS.

Kaune išeinąs vokiečių 
laikraštis “Vokiečių žinios 
Lietuvoje”, prašena, kad 
Žvyruose (Raseinių apsk.) 
įvyko toks nuostabus atsiti
kimas :vėlai vakar, i Žvyrius’ 
važiavo žydas su žyde. Kai 
jie privažiavo vokiečių ka
pus, kažkoks paslaptingas 
žmogus išėjo iš kapų, nieko 
netardamas Įlipo Į vežimą, 
pasiėmė žydo kailinius, ku
rie buvo ant sėdynės padė
ti, apsivilko jais ir patogiai 
atsisėdo šalia žydės. Nabaš- 
ninkas ar banditas tylėjo, o 
žydas su žyde net nekvėpa- 

j vo, bet užtat, kai Įvažiavo Į 
kaimą, jie pakėlė toki gvol-

goninėse bus gydomi nemo
kamai. Šiuo reikalu ministe
rija duos savivaldybėms pa
šalpų.

Kovos su venerinėmis li
gomis reikalas turi ryšio su 
prostitucijos klausimu, nes 
tomis ligomis daugumoj ap- 
sikrečiama nuo prostitučių. 
'Minėtam Įstatyme kovos su 
prostitucija būdų nenumato
ma. Bet yra numatomos tai
syklės kovai su paleistuvys
te, kurias paruoš vidaus rei
kalų ministerija. (O koks 
skirtumas tarp prostitucijos 
ir paleistuvystės?—Red.)

Svarbu Tėvams, Mo
kytojams ir Vaikams 

Žinoti.
Kad gražiausias, didžiausias, 

keliomis spalvomis gausiai iliu
struotas, Įdomus ir naudingas 
vaikams žurnalas yra “Vaiku 
žodis”!

“Vaikų 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 nurodimu kaip moky
kloje vaikų teatrą Įrengti, bū
tent sceną, kostiumus ir tt., o 
taip pat tam teatrui pritaikintus 
veikaliukus.

“Vaikų žodis” eina reguliariai 
----- ---------------- ---- Į kas dvi sąvaites.

Ja apmušo ir išvarė. Senu- Prenumerata: metams—2 dol. 
kas išsiėmė iš daktaro Ii u--pusmečiui—1 dol. Norint turėti 
lijimą ir kaltinamaisiais pa- visus išėjusius žurnalo nume- 
traukė sūnų Vincą ir mar-|rius už Vytauto Didžiojo m. 
čia, kurią teismas dabar nu- komplektą primokama pusė do- . 
baudė 7 parom arešto. perio, už 1931 metų —1 dol. .Jei 

Juozas Vaudzinskas prieš norite vaikams suteikt Šventėms 
turto padalinimą savo vai-'daug džiaugsmo ir malonumo, 
kams pasiturinčiai gyveno, o neatidėliodami išsirašykite tuo- 
šiandien jis skundžiasi, kad jaus “Vaiku žodį”.
pas juos neturi vietos nė ant' “VAIKŲ ŽODIS”
krosnies pagulėti. Elgetau Kalnų g-vč 15. Kaunas, 
janti visi pirštais badą. i Lithuania.

VAIKAI MUŠA SENA 
TĖVĄ.

Alytuje apygardos teis
mas nagrinėjo Juozo Van- 
Izinsko, 70 metų amžiaus 
senuko iš Žemaitėlių kai
mo, bylą. Buvo kaltinamas 
io sūnūs Vincas su savo pa- 
’ia, kad seneli netik iš na
rių išvarė, bet ir primušė.

Primušimo priežastis bu
vusi tokia: Rudenį, senis 
Vaudzinskas iš kaž kur gri
žo ir paprašė marčią valgy- 
i,—-toji nedavusi. Tada se

nelis prisikasė darže bulvių, 
msikuręs ugnį ir bulves išsi
virė. Marti pamačiusi tokį 
>enio šeimininkavimą, laz-

kitomis valstybei skolomis 
išdėstomi 36 metams.

Lietuvos dvarų skirstymas 
[jau beveik baigtas. Iš apie 
3000 dvarų išdalinta beže- 

‘ miams ir mažažemiams apie 
700,000 hektarų žemės. Že
mės gavo apie 40,000 asme
nų. Už gautą žemę jie turi' 
išsimokėti. Bet iki šiol nebu
vo nustatyta kiek ir per ko
ki laiką.

Atatinkamos Įstaigos pa-į
ruošė 
tymo 
kuris netrukus tapsiąs Įsta-i 
tymu.
įstatymas pradėsiąs veikti MOTERIS SUSIKIRTO SU tą, kad "iš karto subėgo'viso 
nuo 1934 metų sausio i ' * ‘

‘ nėšio.
Šiuo Įstatymo pakeitimu 

nustatoma, kad išperkamie
ji už žemę mokesčiai išdės
tomi mokėti lygiomis dali
mis per 36 metus su 3% me
tinių procentų. Išperkamųjų 
mokesčių, suma nustatyta to
kia: (a) geresniame rajone 
I rūšies hektaras žemės — 
252 lt., II rųšies 126 lt., III 
rųšies 54 lt., ir IV rųšies — 
27 lt.; (b) blogesniame ra
jone I rūšies žemės hektaras 
—180 lt., II rųšies — 90 lt., 
m rųšies —36 lt.,TV rūšies 
—18 lt. Šitie mokesčiai turi 
būti mokami kasmet, ne vė
liau kaip gruodžio; prade
dama mokėti devintais me
tais po išdavimo žemės per
leidimo dokumentų. ’ Ų' V___ ___ _____ _

Kartu su žeme duotieji šiuo Įvykiu labai nepaten- 
trobesiai, augantįs medžiai kinti parapijiečiai ir renka 
ir pasėliai yra įkainuojami parašus, kad netaktišką 
ir nustatyta už juos suma kleboną iškeltų kitur, 
laikoma valstybei skola. '. - _ V'_ d- J: 7 _.

Gautoji žemė, kol už ją 
nėra sumokėta valstybei 
skola, negali būti be žemės 
ūkio ministerijos leidimo 
perleista, įkeista bet kam 
išskyrus valstybės iždą ir že
mės banką.

Nustatytus išperkamuo-' 
sius mokesčius ir valstybei 
skolą išjieškoti pavedama

siuvėja, jos motina Jonavo- tuvon 
je turi namus. |

Kaltinamieji buvo prašę metrų. Jis jau^ apkeliavo 
paskirti jiems gynėjus kas Argentiną, Braziliją, Urag- 
ir buvo padaryta, tačiau tei- vajų,Vakarinę Afriką ir Va- 
smo dieną nuo jų atsisakė ir karų Etiopą. Dabar Pali> 

binskas keliausiąs į Rytus. *'pasisamdė patys.
Kariuomenės, teismas šią 

įdomią bylą nutarė spręsti į 
prie uždarų durų ir teisme i 
leido pasilikti tik kaltina-' 
mųjų tėvams ir artimiesiems 
giminaičiams.

Teismas paskelbė rezoliu
ciją, kuria Fainas Mendelis 
dėl jam patiektų kaltinamų- 
jų įrodymų stokos išteisin
tas, o Aronsonaitė nubausta 
penkiais metais s. d. kalėji
mu.

Išteisinto Mendeliuko 
motina, sena Jonavos žydė 

lė prie teismo pirminin-

mė-' KUNIGU BAŽNYČIOJE, kaimo gyventojai. Nepažįs- 
Taboriškes, Kauno aps- tamasis buvo nuvestas į po- 

krities. Vieną sekmadienį liciją ir ten paaiškėjo, kad 
Taboriškės * bažnyčios kle- jis nei nabašninkas, nei Ric- 
bonas, užbaigęs pamokslą, kus, 'nei hitlerininkas, o tik 
įsikarščiavęs iki kraštutinu- iš namų pabėgęs beprotis, 
mo, pradėjo*šaukti, kad jo; ---------------
parapijoje atsiradę bedie- MASKVA SPAUDŽIANTI 

KAUNĄ.
“Ulustrowany Kurjer Co- 

dzienny” įdėjo žinią: “So
vietų spaudimas i Lietuvą 
medžio plukdymo klausi
mu”, kurioj sakoma, kad 
pavasarį prasidėsiąs norma
lūs medžio pulkdymas upė
mis, kurios rubežiuojasi su 
Rusija. Medis busiąs pluk
domas Dauguva, Nemunu ir 
kitomis upėmis.

Ryšy su tuo Sovietų dip- 
lomaitja daranti ypatingus 
žingsnius, kurių tikslas esąs, 
.priversti Lietuvą sureguliuo
ti judėjimo Nemunu klausi
mą.

vių, tamsuolių, neinančių iš
pažinties, skaitančių bedie-! 
viškus laikraščius, o Drulie- 
nė ir Ingudavičienė Poderi- 
škių kaimo, tai didžiausios 
kurstytojos visoj parapijoj. ;

P. Drulienė, būdama arti 
sakyklos, paprašė balso pa-j 
siteisinti.

Kunigas sumišo ir tik at
sisukęs link altoriaus ir pa
matęs ten šveicorių, sušuko: 
“Išmesk ją lauk!” Bet p. 
Drulienei pasipriešinus, ji 
liko neišmesta.

I E T U V O N
l’ER HAMBURGĄ

Mus nesupanti laivai suteikia proira pa
togiai keliauti by kuriuo metu sezonu.
Į ABI PI SI. NEW YORKAS- 50
KALNAS, TREČIA KLASE 10—

Savaitiniai išplaukimai. Patogus pelc- 
žinkeliais susisiekimas is Hambur

go. Informacijų kreipkitės 
į vietinius agentus arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
_ 80 BOYLSTON ST., BOSTON

7 DIENOMIS Į LIETUVĄ 
POPULIARIAIS, GREITAIS LAIVAIS

■ net su

jfebgŽlŽi

~*F“**^-****-«»- —— — - —

alit pamatyt visą 
Lietuva tiknž^

REMEN • EUROPA j
J'* - - I
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Vietinės Žinios U
NAUJAS MIESTO MAJO- Lietuvis Bensonas areituo- 

RAS ĮVESDINTAS. tas už žmogžudystę.
Sausio 1 dieną Frede-! South Bostono lietuviams 

rick’as W. Mansfield’as už- gerai žinomas Vilimas A. 
ėmė Bostono majoro vietą. 
Jis buvo išrinktas pereituo
se lapkričio rinkimuose.

Įvesdinimo ceremonijos 
buvo be jokios pompos ir 
iškilmių. Miesto klerkas 
Doyle perskaitė liudymą 
kad Mansfieldas yra teisė
tai piliečių išrinktas mieste 
galva, ir tuomet Mansfieldar 
sudėjo teisėjui Rugg’ui pri
žadą, kad pildys miesto kon 
stituciją ir teisingai tarnaus 
žmonėms.

Mansfieldas bus jau 40- 
tas Bostono majoras.

i i
1 dieną Frede-,

i Pataria sodint kalėjimais 
visus žulikus. '

I Bostono policijos depar- 
įt a m ė n t o komisionierius 
Hultmanas patiekė guber
natoriui savo metinį rapor
tą, kuriame daug vietos pa
švęsta kovos su banditais 
klausimui. Policijos virši
ninkas nurodo, kad policijai 
yra žinoma labai daug pik
tadarių, bet ji negali jų areš
tuoti, nes negali įrodyti jų 
nusikalstamųjų darbų. To
dėl ji pataria išleisti tokį į- 
statvmą. kad butų galima 
areštuoti ir sodinti trims me
tams kalėjiman visus žuli
kus. pasiremiant vienu tik • — • • X T V •

Massachusetts valstijos 
NRA pranešimas.

Žemiau talpiname NRA 
pranešimą, kuris parodo, 
kaip kuriame Massachusetts 
mieste stovėjo biznis 1933 
metų laipkričio mėnesy, pa
lyginus su tuo lapkričio mė
nesiu 1932 metais. Pavyz
džiui, Lavvrence'ui pastaty
ta ‘‘plūs 21.2';”, o Worces- 
teriui—“minus 13.4',”. Tai 
reiškia, kad Lawrence’o bi
znis dabar stovi daugiau 
kaip 21 nuošimtį aukščiau 
negu pernai, o Worcesterio 
—beveik 13 ir pusė nuošim
čių žemiau.

Žodis “plūs” reiškia dau
giau, o “minus”—mažiau.

Čia seka raportas:
Miestas: Nuošimtis

Lawrence Plūs 21.2-;
New Bedford Plūs 12.8',
Holyoke Plūs 15.1-<
Fall R.iver Plūs 18.0'r
Greenfield Plūs 3.3C
Waltham Plūs 60';
Chicopee Minus 3.2'r
Brookline Plūs 15.8';
Lowell .... . Plūs 12.0
Fitchburg Plūs 15.0' <
Cambridge . Plūs 12.3';
Worcester Minus 13.4'4
Quincv Plūs 7.0'3
Lynn Plūs 9.7'i
Taunton Plūs 7.7-;
Chelsea Minus 1.9';
Framingham Minus 4.8'7
Haverhill ... Plūs 4.9'c
Northampton Plūs 5.3';
Suringfield Minus 1.5'i
Malden Plūs 1.8r;
Salėm Minus 4.6' i
Pittsf ield Plūs 7.9';
Boston Minus 3.2'i
Somerville Minus 9.9' \
Gloucester Plūs 2.8'i
Brockton. Minus 8.5'i

Iš šito raporto matome, 
kad Bostone dabar biznis 
eina prasčiau, negu metai 
atgal. Prasčiausia padėtis y- 
ra Bostono priemiesty Broo- 
kline, o geriausia Lawrence.

Pavogė seifą su pinigais.
Anksti pereitos subatos 

lytą policmanas pastebėjo 4 
bomus nešant skersai gatvę 
nedidelį seifą. Jam pradėjus 
juos sekti, jie* metė seifą ir 
pabėgo. Vėliau pasirodė, 
kad seifas buvo pavogtas iš 
saldainių krautuvės. Jame 
buvo $156.

NAUJA PUIKI Į
TT A T AVETT A

Bensonas, 40 metų amžiaus 
lietuvis, yra areštuotas už 
žmogžudystę ii’ laikomas be 
kaucijos. Policija sako, kad 
jis užmušęs savo dėdę, Liu
dviką Antanavičių, 70 metų 
amžiaus senuką. Skandalas 
:vykęs Naujų Metų naktį' 
Bensono namuose. Iš ko (nužiUrėjimu. Nužiūrėjimas 
orasidejo, tikrai da nenu- remtjs šitokiom aplinky- 
>tatyta. Bensono žmona E- . “žmogus turi būt žino- 
nilija (ji lenke) sako, kad mag j_aj kišenvagis, vagis 
Bensonas buvęs girtas ir ar plėši^ af žmoffUg kurfg 
pi ad ėjęs pavydėti, kad ji jjgįuj.j matomo užsiėmimo iš 
na omai priėmusi jo dėdę kufio jig ^€na.n ;
Antanavičių. Kuomet ji pa-l _______ x
iavusi Antanavičiui stiklą Butl ui duoda netik. 
vandens (o gal snapso),| 
Bensonas tuoj pašokęs ir t „
oradėjęs muštynes. I rei m.assa

Bet policija tai pasakai ęhusette valstijoj buvo an».- 
renori tikėti. ,tuota 106 žmones uz netikra

_________ ; pinigų platinimą. Federali-
Apšaudė South Bostono nės valdžios agentai sako, 

eaijuna kad tuos pinigus pardavme-
. ja butlegenai, kurie is degr

Gorhamo salitine, kuris tinės jau nebegali padalyti 
randasi po numeriu 264 biznio. Už $20 ar $30 jie 
Dorchester st., šio panedė- parduoda $100 falšyvų pini- 
lio vakare 3 bomai apiplėšė kuriuos spekuliantai pa
girtą žmogų. Savininkas už- §kui skleidžia krautuvėse, 
tai išmetė juos laukan. Ka-’ 
dangi jie nenorėjo pasiduot,! 
tai vienam jų jis perskėlė 
medine buože makaulę.

Išvyti laukan bomai pra
dėjo per langą šaudyt. Saliu- 
ne kilo didžiausia panika. 
Žmonės sukilę nuo stalų 
pradėjo bėgti per užpakali-j 
nes duris Į kiemą. Vienas 
suvis pataikė savininkui 
Gorhamui krūtinėn ir jis 
tuoj susmuko. Pribuvu
si p o 1 i c i j a nuvežė ji 
miesto ligoninėn. Banditai 
tuo tarpu pabėgo. Bet tas, 
kuriam buvo perskelta gal
va, nuėjo vėliau Carney li
goninėn pagalbos jieškoti 
Tenai jis buvo suimtas ir 
tuoj išdavė kitus savo sėb-' 
rus. (

Gorham sako, kad tie 3 
bomai atėjo į jo “parlorį” a- 
Die 6 valandą po pietų ir at
sivedė ketvirtą vyrą, kuris 
buvo labai girtas. Jie nusi
vedė jį į užpakalį ir visi su
ėjo i prausiamajį kambari. 
Jis išėjęs iš už baro ir nu
ėjęs į toiletą pažiūrėti, ką 
jie tenai daro. Pasirodė, kad 
girtuoklis jau prispaustas 
prie grindų, o kiti krausto 
jam kišenius. Savininkas 
pradėjo varyti juos laukan, 
o kada jie neklausė, jis vie
ną jų “sušventino”. Tada ji 
pasiėmė tą girtuoklį tarp 
rankų ir visi išėjo laukan, 
turbut da nebuvo baigę jam 
kisenius valyt. I

Už kokių 15 minutų jie 
sugryžo prie saliuno ir ėmė 
šaudyt.

Dvi moterys kaltinamos 
žmogžudystėj.

Bostone, greitu laiku bus 
teisiamos dėl žmogžudystės 
dvi moterys. Constance Sim- 
mons iš Wellesley yra kalti- 

jagimio kūdikio, kurio lavo
nas buvo rastas numestas ___Igolfo lauke, o Mrs. LouiseĮnėra nustatyta, bet policija 
Holst iš West Medway yra 
kaltinama savo vyro nužu
dymu.

I ---------------
Jakubausko snorto pramoga 

atidėta.
Jonas Jakubauskas rašo 

mums iš New Jersey ir pra
šo pranešti, kad žadėto ii jo 
sporto pramoga South Bos
tone atidedama vėlesniam 
laikui, nes jis susižeidęs ko
ją ir turįs gydytis.

Bažnyčioj suėmė įtariamą Muštynėse nukando nosį. j GYDYTOJŲ ADRESAI 
-y žmogžudį. ; Wobume nėr Nauius^-ir—---------------- :--------

cctJ _ ~ _

Harrison avė. nežinomas 
_____  pasiutėlis žiauriai nužudė 

narna nužudymu savo nau-, jauną žydelkaitę, kuri par
davinėjo duoną ir pyragus, ir daktarai sako, kad jis gali 
Kas ją papiovė, tikrai da mirti, nes užsikrėtė kraujas.I

- Nors policija vėliau surado' r
jo nosį sniego pusny, bet • 
daktarai sako, kad prigydyt 
jos jau nebegalima.

Wobume per NaujusUe-
Keleivy” buvo jau rašy- tus keliatas pasigėrusių. 
kad žydų kepykloje ant rūkų pradėjo muštis. Besi- .

mušant tūlam Julijonui Rfi- 
beckiui buvo nukąsta nosis. i 
Jis buvo nuvežtas ligoninėn'

'•J

Dover gatvėj nakties lai
ku vagys išmušė gėrimų 
krautuvės langą ir išnešė 
daug degtinės.

Saugus miestelio valdyba 
turėjo anądien labai triukš
minga susirinkimą. Ginčai 
kilo dėl mokesčių paskirs
tymo. Politikieriai tiek įsi
karščiavo, kad pradėjo mu
štis ir kai kuriems buvo pu-1 
sėtinai padaužytos nosįs. |

BROADWAY C AF ETERI A
P. MOLIS IR JURGIS MASIUONIS 
--------------  Savininkai. --------------

VALGIAI SKANUS IR PAGAMINTI IŠ 
ŠVIEŽIŲ PRODUKTŲ. 

GERAS ALUS IR KITI GĖRIMAI. 
Viskas įrengta modemiškai. 

Kaina prieinama. Prašome užeit.

377 Broadiray South Boston, iI ....

jau suėmė du įtartinu tipu. 
Vienas jų yra Michael Te- 
rionį, 21 metų amžiaus ita
las ii’ karštas katalikas. Po
licija* jį paėmė pereitą ne- 
dėldienį įneinant bažnyčion.

MĖSOS IR GĖRIMAI.
Musų krautuvėj galite gauti 

riausios rųšies mėsų ir
VISOKIŲ STIPRIU 
NAUJU GĖtCTMV.

Kainos pas mus pigesnės negu pas 
Svetimtaučius. Orderius pristatome Į 
namus.

WM. A. YANUSS
134 Sixth St., Cor. I)., 

So. Boston, Mass.

ge-

tO

Italas vardu Michael Vis- 
coiiti, kuris tūlas laikas at
gal nakties laiku peršovė 
South Bostono policmaną 
Gannoną,. tapo sugautas ir 
pastatytas po $50,000 kau
cijos.

Sudegė moteris.
Prie Harrison avė. perei

tą sąvaitę sudegė gyvena
mas namas ir su kuriuo kar
tu žuvo ir 80 metų amžiaus 
senukė Franklin.

J. G. PETRAUSKAS
Taisau senus ir parduodu naujus 

Laikrodėlius ir Budintojus.
Reikale galiu ateit j namus. (8) 

453a BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas, So. Boston 2029-W

... s .... JA
h-

NAUJAIS

Tat Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

378 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Centrai aky. 

CAMBRIDGE, MASS.

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

iš senų laikrodžių j naujus.
TURIU GERIAUSIOS RŪŠIES 

OIL BURNER1US. PATYS 
ĮTAISOME.

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

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

Joseph Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktj. 
494

f

BR0ADWAY SO. BOSTON 
Tel. S. B. 1437J

Res. 158 West 7th Street 
So. Boston Tel. 1437-M

M. CURLEY
su

i

SVEIKINIMUS
. ■ w rffUl /

Buvo mano privilegija tris terminus tarnaut Bostono Mayoru, 
pirmas, nuo 1914 iki 1917 be pertraukos, apimant tą laikotarpį 
kuomet buvo ■prisirengimo uždavinys dalyvauti Pasaulinėj Karėj, 
su jos įvairiais nemalonumais.

Antras, tai laikotarpis sugrįžimo, nuo 1922 iki 1925 be per
traukos, su dasidėjusioms problemomis, ir trečias terminas nuo 
1930 iki 1933 metų be pertraukos, apimantis depresijos laikotar- . 
pį, su sunkiausiomis problemomis negu bent kada buvo žinoma 
Bostono miesto istorijoje. Bet įsitikinimas ir tvirtumas musų 
miesto žmonių kuriems papuolė žmoniškumo ir finansines parei
gas tvarkyti, nereikėjo būt miesto darbininkams be savaitinės 
mokesties, beturčiams savaites be valgio ir nereikėjo steigt duo
nos eiles ar sriubos virtuves, kurios buvo paprastu dalyku veik 
kožname dideliame Amerikos mieste.

*
Toji parama ir kooperavimas kurį aš gavau per tuos keturis 

sunkius metus nuo spaudos, visuomenės ir šiaip įstaigų, buvo la
bai reikalinga ir pateikė didelį pasisekimą išpildyt tą programą 
pačioje pradžioje depresijos, būtent, kad nė vienas Bostono 
žmogus kuriam reikalinga pašalpa, nebus be valgio, kuro ar prie
glaudos, nežiūrint kaip ilgai toji depresija tęsis.

PARKWAY AUTO
SERV1CE
and FILLING STATION 
Taipgi Geriausi* Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt. mums. Darbas geras, kaina 
prieinama . Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gazo
liną pas mus. 1

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Avė., 
SO BOSTON, MASS. 

Telefonas: So. Boston 0777.

Dr. Jos. Lutkevicia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Į V a landos:
Nuo 1 iki 3 po pietų
Nuo 6 iki 8 vakare

214 Chestnut Street
Chelsea, Mass.

Telefonas: Chelsea 1105

i

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

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

Klimas Česnulevičius
13 Whitney St., VVorcester, Mass.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrukime, Kosuliu, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Krąfio Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių Žolių, Lapelių, 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie- 
koje visiems geriausias patarna
vimas ir teisingas patarimas. .Vai
stus nusiunčiam ir per paštą. Tai o 
pat galima gaut Degtinės ir Vyno.

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

Kampas Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799

i

i A. J. NAMAKSY Į 

| Real Estate & Insurance ’ 
{366 W. BROADWAY. Room 1| 

SOUTH BOSTON, MASS.
I Office Telephone Res. Telephone • 
Į So. Boston 3357 Jamaica 2031-M į 
} Residence: 251 Chestnut Avenue ♦ 

Jamaica Plain, Mass.t—- -------—1

DR. G. L. KILLORY
60 Scollay Sųuare, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

Tel. So. Boston' 2669.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 v ak.
NEDĖLIOJUS: 
iki 1 v. po pietų 

tik ausitarui.
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

tai BROADWAY. tarp C ir D «t. 
SO. BOSTON, MASS.

Tel.. Univaraity 8466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENTIST*
VALANDOS: 8-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se Sugrąžinu Šri esą tinkamu- 
laiku.

J. L. PAŠAKARN1S, O. D.
447 Broadway, So. Boa to n. Mass.

• PIGIAI IR BE SKAUSMŲ. J

♦

t

I

{ 1 plomba
t1 ištrauki

11 -

J Auksinė Virš 
I Puikios, natų:

ištraukimas !
kartą nuval. dantų J 

Rridge Darbas arba 
Viršūnė, po .

. Puikios, naturališkai
| išrodančios platės .......
{ Hecolite platės nesulaužomos 825 
i Visoks darbas gvarantuotas ir 
i gali būt padarytas j 24 valandas

mą, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimą laiškais kitur j 
Am s IK mAfri f

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provas, 

Daro visus legalius dokumentus
317 E STREET, 
(Kampas Broadway) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

Tas drąsus ir žmoniškas programas pašvęstas Prezidento 
Franklin Delano Roosevelto padėjo užbaigt depresiją Suvieny
tose Valstijose ir pasekmingas per jį prieitas būdas, turėtų reikšti 
gerovę per ilgūs metus.

29'/2 TREMONT ST. ir
• y. 333 Massachusetts Avė.
I (netoli nuo Hutningtori avė.) 

BOSTON Tel. Capitol 9067
’ D R. ,S. D. P U T Z M A N

DR. J. LAMttlUS-SEYMbUR

Aš pąsveikinu mano paveldėtoji, Gerbiamą Frederick W. 
Mansfieldą, su tais maloniais prospektais kurie sutinka jį pradžio
je jo administraci metais ir Aš siunčiu jam ir kiekvienam

•ai nuoširdų palinkėjimą linksmų irBostono piliečiui ma 
pasekmingų Naujų

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS |
Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyru, moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatą ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraują, šlapu- 

jryreuantiems. 15 metų praktikos.
Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:30 vak. Tel. S. B. 2712.

534 KAST BROADKAY SOUTH BOSTON, MASS-




