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Prenumerata metams:
Amerikoje .................. 
Pietų Amerikos Valstybėse,

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

Amerikoje ....... '........................
Kanadoje ir kitur už Suvienytų

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

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

Represents over 75,000 I.i‘huanians iti 
New Enjrkind. and eb ut 1.0W,0O<» 

. in the L’niteė Š ates.

METAI XXIX

Rado Peršautą Ir
Apdegusį Lietuvį.

Minnesotos valstijos “Bu- 
reau of Criminal Apprehen- 

i sion” prisiuntė “Keleivio”

i

KAPITALIZMO MISIJA 
JAU UŽBAIGTA.

Tačiau perversmas gali įvy
kti be smurto, demokratiniu 

keliu, sako anglų vadas.
Kapitalizmas Anglijoj jau 

užbaigė savo istorinę misiją 
ir turi būt prašalintas. Jo 
vieton turi būt pastatyta so
cialistinė valstybė. Tokį pa- 

padarė George 
Stafford Cripps 

Par-
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J ofisui vieną apdegusį lietu- 
Farmeriai Sustabdė j viską atviruką ir klausia, ar 

y-y f • • • (“Keleivio” ofisas kartais nė- 
įa tokį atviruką siuntęs kamCfycagai Pieną.

Pieno trustas, kuris super- nors į Minnesotos valstiją.
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Nominacijos. ROOSEVELTAS REIKALAUJA 
MILŽINIŠKU KAPITALŲ

SO. BOSTON, JANI 
“Entered as Second Class Matter” February 23, 1905, at the Post

Baisi Katastrofa
Anglių Kasykloj.

Sprogimv-s po žeme užmušė
136 darbininkus Čeko

slovakijoj.
Pereitos sąvaitės pabaigo- viniai maž daug tokie: 

je Čekoslovakijoj, ties Du- Prezidento vietai: 
chovo miesteliu, anglių ka-‘ 17 T n
sykloje “Neison III” įvyko 
baisus sprogimas, kuris už
bėrė žemėmis apie 140 dar
bininkų 1000 pėdų gelmėse. 
Suorganizuoti gelbėtojai 
pradėjo kastis į užbertą po
žemį ir 16 lavonų atkasė, 
bet iš kasykįos gilumos tuoj 
pradėjo šauta liepsnos su du
rnais, nuo kurių du gelbėto
jai visai žuvo, o 8 buvo skau
džiai apdeginti. Gelbėjimo 
darbas turėjo būt nutrauk
tas, kol nebus užtroškinta 
ugnis kasykloj. Taigi nėra 
jokios abejonės, kad visi 
užberti bus jau žuvę. Kartu 
-u jau iškeltais lavonais, žu
vusių busią 136, neskaitant 
tų, kurie nukentėjo juos gel- 
bėdąmfc-

SLA. viršininkų nomina
cijos jau pasibaigė. Apytik- 
riomis musų žiniomis, jų da-

V

NORI $16,000,000,000 
SAVO PROGRAMAI 

FINANSUOT.
Balutis Išvyko 

Kaunan.
Peretią sąvaitę, 3 sausio 

dieną, iš New Yorko išplau
kė Lietuvon buvusis Wa- 
shingtone Lietuvos atstovas 
p. Balutis. Atstovo pareigas 
Washingtone dabar eina p. 
Bagdonas.

Sakoma, kad tarp Lietu
vos ir Anglijos greitu laiku 
prasidėsiančios derybos dėl 
prekybos sutarties, ir kad p. 
Balutis pakviestas toms de
ryboms vadovauti. Podraug 
priduriama, kad jam esanti 
siūloma pasiuntinio vieta 
Londone. Taigi galimas dai
ktas, kad Washingtonan jis 
jau ir nebegrįš.

Adv. F. J. Bagočius 1880
Ks. Strumskis ___ 1056
St. Gegužis ......... 412
Gataveckas ...... 382

Vice-prezidento vietai
Mikalauskas ........... 1197
Trečiokas ............. 853
Mažiukna .... 763
Šmulkštys............... 438

Sekretoriaus vietai:
Vinikas .............. 3615
Miliauskas............ 401
Yurgeliutė ............. 166

Iždininko vietai:
Adv. K. Gugis ....... 2489
Lopatto ............... 1371
Mažeika 362

Iždo globėjai:
St. Mockus ....... 2810
Januškevičius ....... 1211
Šlikas ..................... . 898

D-ras kvotėjas:
Stanislovaitis 2348
Bronušas ........ 774
Vitkus ..................... 343
Klimas ................... 159
Graičiunas ............. 236
Kandidatu buvo nomi-

nuota daug daugiau, bet čia
paduodam1 tik daugiausia
balsų gavusius.

Iki 1936 metų tikisi išvesti 
Ameriką iš depresijos.

Pereitą sąvaitę Washing- 
tone susirinko Kongresas ir 
prezidentas Rooseveltas pa
dėjo ant stalo savo “naujo
sios dalybos” kortas. Jis pa
reiškė, kad nuo dabar iki 
ateinančių metų pabaigos jo 
valdžiai reikėsią $16.000,- 
000,000. Tai yra didžiausis 
ramybės laikų biudžetas 
Jungtinių Valstijų istorijoj.

Iš tos sumos valdžia tiki
si mokesčiais surinkti tiktai 
apie 6 bilionus dolerių, tai
gi apie 10 bilionų jai reikės 
pasiskolinti, ir Rooseveltas 
nori tą paskolą sukelti jau 
į šešius mėnesius.

Ateinančių metų pabaigo
je valdžios skolos tuo budu 
pakils iki $31.834,000,000. 
Tai vėl didžiausia skola vi- 
saj šalies istorijoj.

Bet Rooseveltas tikisi, 
kad išleidus tiek pinigų pra
monei kelti, ateinančių me
tų pabaigoje šalis bus jau iš
vesta iš depresijos ir nuo to 
laiko valdžia jau galėsianti 
skolas mažinti. 1936 metais 
valdžia jau galėsianti savo 
išlaidas padengti iš mokes
čių, nes biznis eisiąs gerai, 
biznierių ir korporacijų pa
jamos busiančios didelės ir 
mokesčių busią daug.

Visa tai išskaitliavęs pre
zidento “smegenų trustas”, 
kuris susideda iš visokių 
profesorių ir finansinių eks
pertų.

Skaitant Rooseveltui vi
sus tuos planus. Kongreso 
nariai tik lingavo galvomis, 
nes jie niekad nesitikėjo, 
kad prezidento programai 
finansuoti reikėtų tokių mil
žiniškų kapitalų. Tačiau iš 
visa ko matyt, kad visi tie 
reikalavimai bus Kongreso 
užgirti, nes demokratai turi 
Kongrese didelę didžiumą, 
o kadangi Rooseveltas jų 
partijos žmogus, tai jie ne
norės. jo planų griauti.

Ar tie planai išeis taip ge
rai, kaip prezidentas tikisi, 
tai parodys tik ateitis.

Tą apdegusi laiškeli poli
cija radusi prie vieno lavo
no, kuris buvo rastas Pine 
City mieste, Minnesotos val
stijoj. Lavonas buvęs taip 
apdegęs, kad pažinti jo ne
galima. bet prie jo buvusi 
rasta lietuviškų dainų kny
ga, kuri taip pat esanti ap
degusi, ir lietuviškai spaus
dintas atviras laiškelis, ku
rio tik dalis belikusi, o ad
resas ir vardas nudegęs.

Taigi aišku, kad čia butą 
lietuvio, bet kaip jis vadi
nosi ir kur gyveno, policija 
negalinti susekti.

Apdegusiame kūne rasta 
keturios ar penkios žaizdos 
tuo kulipkų.

ka. iš farmerių pieną ir par
davinėja ji Chicagos mies
tui, pereitą sąvaitę pasiryžo 
da daugiau apiplėšti farme- 
rius. Jis pasiūlė jiems už ko- 
žną 100 svarų pieno tik po 
$1.40, kas reiškia 70 centų 
mažiau negu iki šiol buvo 
mokama, visai nesumažin
damas pieno kainos miesto 
gyventojams. Farmeriai to
kiu plėšrumu baisiai pasipi
ktino ir tuoj paskelbė pieno 
streiką. Pure Milk Associa- 
cija, kuriai priklauso 18,000 
farmerių ir kuri pristato 90 
nuošimčių viso Chicagos 
pieno, dabar pieno visai ne
parduoda Chicagai ir tūks
tančiai farmerių pikietuoja 
kelius, kad neįleidus pieno 
iš kitur. Pereitos subatos 
naktį du trokai pieno ir vie
nas trokas Smetonos mėgino 
prasprukti Chicagon iš Wis- 
consino valstijos. Farmerių 
pikietai juos pagavo ir visą 
pieną su Smetona išvertė 
žemėn. Čia farmeriai kovo
ja ne prieš Chicagos gyven
tojus, bet prieš tuos lupikus, 
kurie stovi atsistoję tarp 
pieno gamintojų ir jo varto
tojų, ir abiejus plėšia.

reiškimą 
Lansbury, 
ir kiti Anglijos Darbo 
tijos vadai.

Revoliucija Anglijoj 
išvengiama, jie sako.

Tačiau revoliucija, jų 
pratimu, nebūtinai turi reik
šti kraujo liejimą ir smurtą. 
Politinę ir socialę permainą 
galima padaryti konstituci
niu keliu. Reikia tik, kad 
Darbo Partija gautų parla
mente didžiumą. O paskuti
niai įvykiai Anglijoj rodo, 
kad šalis prie to jau eina. 
Kur tik daromi papildomieji 
rinkimai parlamentan, visur 
laimi darbiečia. Laimi jie 
net tokiuose distriktuose, 

kur pirma Darbo Partija 
niekad savo atstovų neturė
jo.

Iš visa ko matyt, kad An
glijos darbininkų klasinis 
sąmoningumas eina pirmyn 
šuoliais. Jie mato, kad kapi
talizmas jau sudrybo ir ne
begali atsikelti. Jeigu laiki
nai padėtis kiek ir pagerė
tų, tai vėliau ją seks da aš
tresnis krizis. Jeigu darbi
ninkai nepaims valstybės u- 
kio reikalų į savo rankas, tai darbininkai daro spaudimą 
galės kilti fašizmas arba ko- į Kongresą, kad viso krašto 
munizmas. Anglijos Darbo pramonei butu išleistos 30 
Partija priešinga ir vienam, vaiandu darbo sąvaitės įsta- 
įr kitam. Ji nenori jokios di- tymas. " 
ktaturos, jeigu galima apsi- c-- 
eiti be jos.

Darbiečių pastatyta val
džia visų pirma turėsianti! 
nacionalizuoti finansus ir 
bankus, paskui nacionali
zuoti visą pramonę ir pasta- j 
tyti ją tokiais pamatais, kari 
ji tarnautų visuomenės rei
kalų patenkinimui, o ne vi
suomenės išnaudojimui, kai 
dabar yra.

Kalbėdamas apie Angli
jos reikalus, Lansbury užsi
minė ir apie Ameriką. Jis 
sako, Rooseveltas kapitaliz
mo nesustiprins ir neatnau
jins. Bet jam nors tiek kre
dito galima pripažinti, kad 
stengiasi visokiais budais 
bedarbę sumažint. Žinoma, 
jo budai netikę. Pavyzdžiui, 
jis stengiasi sumažinti ga
mybą. Moka farmeriams pi
nigus, kad jie užartų savo 
javus ir bovelną į žemę, lyg 
kad tų produktų perteklius 
reikštų žmonijos nelaimę. 
Ne perteklius čia kaltas, 
bet neteisingas darbo vaisių 
padalinimas. Milionai žmo
nių neturi maisto ir drapa
nų. Jeigu juos žmoniškai ap
rūpinti, jokio pertekliaus 
nebūtų.

Taip kalba Anglijos dar
biečių vadas. Taip sako ir 
visi kiti socialistai.

ne-

sų-

Reikalaus 30 Valan
dų Darbo Sąvaitės. 

i
. Organizuoti Amerikos

Senatorius Wagneris, 
į NRA darbo tarybos pirtni- 
ininkas, irgi pritaria darbo 
Į valandų trumpinimtii, bet 
jis norėtų, kad tas trumpini
mas butų vykinamas NBA 

į kodeksais, atsižiūrint į kie
kvienos pramonės reikalus. 
Dabartinės darbo valandos 
yra perilgos, sako jisai, ir aš 
stosiu už jų sutrumpinimą.

Tuo tarpu Amerikos Dar
bo Federacijos vadai nori, 
kad 30 valandų sąvaitė bu
tų įvesta visoj pramonėj 
Kongreso įstatymu. To pa
ties reikalauja ir Atstovų 
Buto darbo komisijos pir
mininkas kongresmanas 
Connery. Taigi nėra abejo
nės, kad šiokiu ar tokiu bu
du susilauksime 30 valandų 
darbo sąvaitės.

Senis Rokfeleris jau labai 
silpnas ir negali nei Flori- 
don nuvažiuoti, kur iki šiol 
jis kožną žiemą praleisdavo.

RUSIJA SIŪLO PRIEG
LAUDĄ IŠTEISINTIEMS 

BULGARAMS.
Sovietų atstovas Berlyne 

pranešė vokiečių valdžiai, 
kad jeigu nei viena kaimynė 
Vokietijai šalis nenorės įsi
leisti tų trijų bulgarų komu
nistę kurie Jbuvo kaltinami 
Hel Reichstago padegimo, 
bet teismo buvo išteisinti, 
tai Sovietų Rusija suteik
sianti jiems prieglaudą. Hit
lerio valdžia paėmė šitą pa
siūlymą apsvarstymui. Tuo 
tarpu šitie bulgarai tebelai
komi fašistų'kalėjime. Jie 
vadinasi: Georgi Dimitrov, 
Blagoi Popov ir Vasil Ta- 
nev.

Sovietų Ambasado
rius Jau Washing- 

tone.
Pereitą nedėldienį New 

Yorkan atvyko “Washing- 
tonu” pirmutinis Sovietų 
Rusijos ambasadorius Ame
rikai, Aleksandras A. Tro- 
janovskis. Tuo pačiu laivu 
sugryžo ir William C. Bul- 
litt, Amerikos atstovas Ru
sijai, kuris buvo nuvykęs 
Maskvon laikinai apžiūrėti 
busimąją savo tarnybos vie
tą. .

Trojanovskis atsivežė su 
savim ir visą štabą, išviso 9 
žmones su vaikais ir mote
rimis. ~ —
žmona 
vėliau.

New 
apspito 
neblogai kalba angliškąi. ir 
pradėjo klausinėti apie Ru
sijos santikius su Japonija, 
apie galimą karą ir Lt. Bet 
Trojanovski nenorėjo į 
tokius klausimus atsakinėti, 
aiškindamas, kad tokie da- .
lykai priklausys nuo atei- riems kunigams uždaromos 
ties.

Iš New Yorko Trojanovs
kis traukiniu nuvyko į Wą- 
shingtoną ir šį panedėlį įtei
kė prezidentui Rooseveltui 
javo mandatą.

Fordo Brolis Suban
krutavo.

Williamas Fordas tikras 
automobilių fabrikanto 
Henry Fordo brolis, pereitą 
sąvaitę paskelbė bankrutą. 
Jis buvo užsidėjęs trakto
riams pardavinėti kompani
ją. Jo skolos siekia $412,- 
900, o turtas susideda tik iš 
namo ir kelių lotų žemės 
Detroite. Jisai prisiekė netu
rįs nei vieno automobiliaus.

Plieno Magnatai Ro
do Valdžiai Špygą.

United Statės plieno kor- pradžių jam biznis sekėsi

Paties Trojanovskio 
su mergaite atvyks

Yorke reporteriai 
Trojanovski. kuris

HITLERIS UŽDARĖ KU
NIGAMS BURNAS.

Hitlerio pastatytas val
džios vyskupas Ludwig 
;Mueller išleido patvarkymą 
draudžiantį Vokietijos baž
nyčioms maišytis j politiką. 
Kunigai neprivalo politi
kuoti nei bažnyčiose, nei ant 
bažnyčioms priklausomos 
žemės. Vienu žodžiu, vi-

poracijos advokatas Miller 
pareiškė valdžiai, kad tos 
korporacijos valdomos ka
syklos, žinomos kaip H. C. 
Frick Coal & Coke Co. ka
syklos, nesirašė su angliaka
sių unija jokių kontraktų ir 
neketina rašytis, o jeigu val
džios sudarytas Darbo Tri
bunolas tuo nepasitenkin
tų, tai tegul, girdi, jis pamė
gina plieno korporaciją pri
versti rašytis kontraktus su 
unijomis.

gerai, nes daug traktorių 
parduodavo Airijoj, bet nuo 
to laiko, kaip Henry Fordas 
Įkūrė Airijoj traktorių fab
riką, Airija nustojo traktd- 
rius Amerikoj pirkus, ir jo 
biznis susmuko. Pagalbos iš 
savo turtingo bpolio jis ne
norėjęs ir todėl teko skelbti 
bankrutą.

bumos.

AUTOMOBILIUJ NUŽU
DĖ MOTERĮ.

Netoli Detroito ant kelio 
buvo rasta nužudyta tūla 
moteris. Jos lavonas buvo 
keliatą kartų pervažiuotas 
automobilių, o galva buvo 
sudaužyta plaktuku. Paaiš
kėjo, kad tai Mrs. Virginia 
Gibson, 33 metų moteris. Jos 
vyras sako, kad diena prieš 
tai ji išėjo teatran it fiėbe- 
sugryžo. Policija mano, kad 
ji išvažiavo su kokiu nors 
vyru automobilium, o paskui 
dėl kokių nors priežasčių 
buvo nužudyta ir išmesta iš I 
automobiliaus ant kelio.

Dėl Poterių Užmušė 
Žmogų.

Assocįated Press praneša 
:iš Vokietijos, kad du miško 
darbininkai, matyt, abudu 
enkai katalikai, eidami gult 
suklaupė prie lovos poterių 
kalbėt. Vienas jų suklydo ir 
pasakė netaip kaip reikia. 
Todėl jo draugas Wroblew- 
skis griebė kūjį ir vožė jam 
į galvą. Užmušęs jį, jis susi- 
jieškojo vinių ir prikalė la
voną per rankas ir kojas 
prie grindų. Policija Wrob- 
lewskj areštavo. Tai ve, prie 
ko prieina religinis pakvai
šimas.

HAVERHILLIO BATSIU
VIŲ STREIKAS SU

LAIKYTAS.
Haverhill, Mass. — Šį pa- 

nedėlį čia turėjo prasidėti 
dviejose ^dirbtuvėse batsiu
vių streikas, nes darbdaviai 
■nesutiko geruoju pakelt dar
bininkams atlyginimą. Gin
čas dėl algų ėjo su Goldberg 
Shoe Co. ir Holtz Shoe Co. 
Tačiau NRA Labor Board 
liepė streiką sulaikyti ir pa
laukė unijos viršininkus į 
Bostoną pasitarimui šį pa
gedėlį. - L

UŽGYRĖ $2 TAKSU GA
LIONUI DEGTINĖS.

Susirinkęs pereitą sąvaitę 
Kongresas visų pirma ėmėsi 
svarstyt, kokį mokestį val
džia turėtų imti už degtinę. 
Atstovų butas nutarė uždėti 
$2 galionui. Imant po $2 nuo 
kiekvieno galiono, valdžia 
gausianti per metus apie 
$300,000,000 taksų. Dabar 
šitas nutarimas eis Į senatą.

JAPONIJOJ SIAUČIA IN 
FLUENZOS EPIDEMIJA.

Žinios iš Tokio sako, kad 
Japonijoj kilo influenzos 
epidemija, kuri pereitą są- 
vaitę paguldė ir .karo mini- 
sterį Sadao Arakį, vieną 
akyplėšiškiausių Japonijos 
militaristų.

New Yorke Yra
30,'line

CALIFORNIJOJ PRIGĖRĖ 
42 ŽMONĖS.

Pietų Califomijos potvi- 
ny, kuris kilo per Naujuo
sius Metus prigėrė 42 žmo
nės.r —

“Spykyzių”
New Yorko policija ruo

šiasi valyti miestą nuo “spy- 
kyzių”. kurių esą apie 30,- 
000. “Spykyzėmis” yra va
dinamos slaptos karčemps. 

(S 
-jų ir 
alėms

I

■Jos atsirado prohibicijo 
laiku, veikia be leidim 
todėl labai kenkia 1 
gertuvėms, kurios turi bran
giai mokėti va: ;;

KUBOJ SUSTREIKAVO 
VIEŠBUČIŲ TARNAU

TOJAI.
Pereitą sąvaitę Havanos 

'iešbučiuose tarnautojai par 
’kelbė streiką, kaip protestą 
orieš naują įstatymą, kuris 
eikalauja daugiau švaros.

GARDNERIO TRAUKINY 
SUŽEISTA 4 ŽMONĖS.
Eidamas iš Worcesterio į 

Gardnerį traukinys pereitą 
nedėldienį susidūrė su pre* 
kių traukiniu ir šito pasek
mėj tapo sužeisti 4 keleiviai.

PLIENO DARBAI EINA 
MAŽYN.

Spaudoj kas sąvaitė skel
biama, kad plieno pramonė 
jau atsigaunanti ir darbai 
tuoj pagerėsią. Bet skaitli
nės rodo, kad kas sąvaitė 
šita pramonė krinta. Pereitą 
sąvaitę darbai plieno ir ge
ležies fabrikuose sumažėjo 
2.3 procentų.

KUNIGAS IŠTEISINTAS 
ŽMOGŽUDYSTĖJ.

Piggott, Ark. — Teismas 
čia paleido kun. Crowley, 
kuris buvo areštuotas už nu
šovimą zakristijono Mac- 
Mudro. Zakristijonas, su ki
tu kunigu norėjo išvyti kun. 
Crowley iš bažnyčios.

MIEGA SU REVOLVERIU 
PO PAGALVIU.

Londono “Daily Mail” 
.praneša, kad Magda Lupes- 
cu, Rumunijos karaliaus 
Karolio meilužė, kuri dabar 
gyvena Vienoje, eidama 
gulti visuomet dedasi revol
verį po pagalviu, nes bijosi, 
kad karalienės pasamdyti 

'agentai jos neužmuštų.
1 --------------
12 METU ŽMONA SUSI

LAUKĖ KŪDIKIO.
Syracuse, N. Y.—Pereitą 

į savaitę čia tūla Mrs. Eilėn 
|Walsh, 12 metų amžiaus

-,.493.090 GALIONŲ DEG- 
TINĘS Iš KANADOS.
Washingtono vyriausybė gauna iš valdžios pašalpą, 

nustatė, kiek kuri valstybė Kokia tos šeimynos ateitis? 
gali įvežti degtinės į Jungti-------------------------
nes Valstijas. Kanadai nu- REIKALINGAS LINOTAI- 
tatyta kvota yra 6,493,090 PISTAS. Atsisaukt “Kdei- 
”----x--------  vįo” spaustuvėm

KARAS PIETŲ AMERI
KOJ VĖL PRASIDĖJO.
Tarp Bolivijos ir Urugva

jaus buvo padarytos karo 
paliaubos ir mėginta susi-’, 
laikyt Bet paliaubų laikas lxi 
pasibaigė, o prie taikos ne-' 
prieita. todėl pradėta muštis 
?š naujo. '

galionų snapso.



KELEIVIS, SO. BOSTON
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Antras Puslapis

1905 metais Didysis Vilniaus 
Seimas buvo sušauktas St. 
Kairio, K. Bielinio ir kitų so
cialistų iniciatyva. Jie—Gri
gaičio idėjos draugai. Jeigu ši
tie žmonės — nepriklausomy
bės priešai, tai kas tada Didy
sis Vilniaus Seimas? Nejaugi 
taip pat tik ‘langų daužy
mas?”’

Tai yra gera pastaba, bet 
Clevelando “pisoriui” proto 
ji nepriduos.

I APŽVALGAI
Taikos Metu Ruošiasi Karui

f

=
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Ryja
Savo VaikusSavo Vaikus.

NEŠVARI POLITIKA 
S.L.A. CENTRE.

SLA. Pildomosios Tary
bos užsispirimas sunaikinti 
60-tą kuopą Grand Rapids 
mieste, turėtų sukelti di
džiausi SLA. narių pasipik- j 
tinimą ir protestą.

Prezidentas St. Gegužis- 
su savo adjutantais užsispy
rė sunaikinti tą kuopą dėl 
to, kad ji susideda iš pažan
gių žmonių, kurie nepritaria 
jo politikai.

Iš pradžių 60-toj kuopoje 
buvo keliatas gegužinių fa- 
šistelių, bet pažangieji na
riai juos visada numalšinda
vo. Todėl, su p. St. Gegužio 
pritarimu, tie fašistų vuode- 
gos Įkūrė sau atskirą kuopą 
Grand Rapids mieste, nežiū
rint kad SLA. konstitucija 
draudžia organzuoti vienoje 
kolonijoj antrą kuopą, jeigu 
senoji tam priešinga, o šita
me atsitikime senoji kuopa 
buvo tam priešinga. Taigi 
čia jau sulaužyta STA. kon
stitucija.

Bet Centro intrigos tuo 
da nepasibaigė. Senoj kuo
poj buvo paliktas tūlas Ber
notas, St. Gegužio šalinin
kas, kad eitų sekretoriaus 
pareigas, trauktų bešališkus 
narius naujon kuopon ir ki
tokias intrigas. darytų. Už ši
tą ardomąjį darbą ir kitus 
prasikaltimus, kuopa Berno
tą prašalino iš sekretoriaus 
pareigų ir išrinko jo vieton 
kitą. Bet St. Gegužis atsisa
kė nau ją 60-tos kuopos se
kretorių užtvirtinti, reika
laudamas, kad jo frontas 
Bernotas “darbuotųsi” to
liau.

Kuopa, suprantama, su 
tuo nesutiko ii- savo mokes
čius siuntė Centran per nau
ją sekretorių. Centras moke
sčius ėmė, bet kadangi juos 
siuntė ne Gegužio “užtvir
tintas” skeretorius, tai Pil
domoji Taryba su p. Gegu
žiu priešaky dabar nutarė, 
kad tie mokesčiai “nelega
lus” ir SLA. 60-tą kuopą, iš
viso daugiau kaip 60 orga
nizacijos narių, suspendavo.

Taip begėdiškai suspen
duota ir nuskriausta kuopa 
žada jieškoti savo teisių ša
lies Įstatymų keliu. Tai reikš 
vėl eikvojimą organizacijos 
pinigų advokatams ir kėli
mą didesnės demoralizaci
jos. Bet SLA. 60-tos negali
ma bus dėl to kaltint. Jeigu 
keli politikieriai Centre nori 
paversti organizaciją nešva
rios savo politikos Įrankiu, 
tai skriaudžiamiems na
riams kitokios išeities juk 
nėra, kaip tik šauktis šalies 
teismo.

SLA. nariai turėtų tuo su
sirūpinti ir ateinančiais rin
kimais iššluot iš SLA. centro 
visą pono St. Gegužio maši
neriją. Ir į busimąjį seimą 
Detroite jie turėtų rinkti to
kius astovus, kurie visuoti
nojo balsavimo nepamins 
po kojų, kaip tai buvo Pitts- 
burgho seime. Kitaip, įsiša- 
knėjusi centre politika ir 
intrigos galės sunaikinti vi
są organizaciją.

I

LIETUVOS ŽMONĖS 
AUKOJA JANUŠAUSKO 

ŽYGIUI.
Amerikos lietuvių subruz

dimas remti James-Janu- 
šausko pasiryžimą baigti 
Dariaus-Girėno žygį rado 
karšto pritarimo ir Lietuvoj. 
Kauno spaudoje kas sykis 
pasirodo vis daugiau ir dau
giau žinių apie antrąjį skri
dimą Lietuvon. Pasirodo ne
tik žinių, bet karštų atsišau
kimų i visuomenę, kad rink
tų aukas Janušauskui pa
remti. Ir štai, šiomis dieno
mis “Pienocentro” bendra
darbiai jau prisiuntė per 
“Naujienas” $79.38. Ja
nušausko skridimo fondan. 
Savo laiške Janušauskui au
kotojai rašo:

“Siųsdami per ‘Naujienų’ 
Redakciją savo menką indėlį 
Tamstos užsibrėžtam, kilniam 
tikslui—‘Lituanicos I’ žuvusių
jų karžygių testamento paliki
mui Įvykdyti — tampresniais 
ryšiais sujungti abipus vande
nyno gyvenančius tautiečius ir 
iškelti Lietuvio vardą pasauly
je, linkime Tamstai patvaru
mo, drąsos ir pasisekimo.

“Kupini vilčių laukiame 1 
memento, kai ‘Lituanicos II 
galingieji sparnai atneš musų 
laimę ir pasididžiavimą, o jos 
motorai paskelbs visam pasau
liui Erdvės Nugalėtojo —Lie
tuvių Tautos Didvyrio — var
dą.

“Pienocentro bendradarbiai”.

štai da vienas naujas karo laivas, kuri šiomis dienomis pradėjo statyti Jungtinių Valstijų 
karo laivynui. ■į;

turetu savo piniginėje, ar lai-! 
kytų banke, ar butų paskolinę! 
kam nors, ar dalies turėtų gau-! 
ti, ar butų javus, pieną, beko-i 
na ar kt. užpardavę, ar turė
tų investavę Į bankelio pajus, 

cukraus fabriko arba ‘Maisto’ 
akcijas.”

Žinoma, p. Rimka klysta, 
kad lito vertei sumažėjus, 
sumažėtų ir akcijų vertė. 
Priešingai, pinigams pin
gant, akcijų kainos kįla. Pa
vyzdžiui, nuėmus dolerį nuo 
aukso pagrindo, Amerikos 
kompanijų akcijos per 1933 
metus pakilo ŠIO,000,000,- 
000.

Sumažinus pinigu vertę, 
nuostolių pasidaro tiktai 
tam, kas turi pinigų bankuo
se arba turi kam paskolinęs. 
Bet kadangi tokių laimingų 
Lietuvoje yra nedaug; - ka
dangi ūkininkai yra dau
giausia prasiskolinę, tai 
jiems lito vertės numušimas

i butų didelis palengvinimas.

Toliau seka visa eilė pa
rašų.

Kitos Lietuvos žmonių or
ganizacijos irgi pradeda 
rinkti aukas.

Ką gi
“Draugo”,
“Dirvos” maklioriai, 
nešvarios savo politikos iš- 
skaitliavimais Janušausko 
skridimą sabotažuoja?

ant to pasakys 
“Darbininko” ir 

kurie

IŠ SOCIALISTŲ DARBUOTĖS.

Bet p. Rimka yra kitokios 
nuomonės. Jam rodos, kad 
lito vertės numušimas vals
tybei butų kenksmingas. 
Mes gi esam linkę manyti, 
kad litas turės būt numuš
tas, ar kas to nori, ar ne.

SOVIETAI RUOŠIASI 
AUGINTI VARLES.

C. Cemkus “Lietuvos Ūki
ninke” rašo:

VĖL MOKINA “DIRVOS” 
REDAKTORIŲ-

J. Tysliava pasiryžo bū
tinai apšviesti “Dirvos”, at
siprašant, redaktorių. Jis ra
šo “Vienybėj”:

“Dirvos Karpius sako, kad 
1905 metų revoliucija Lietuvoj 
—‘rėkavimas ir monopolio lan
gų daužymas’, kad Grigaitis ir 

• jo idėjos draugai —Lietuvos 
nepriklausomybės priešai ir tl. 
'Aš ir vėl noriu pastebėti, kad 
laikraštininkaa turi lratl nuo- 
s&te. Karpius, kaip laikrašti
ninkas, turėtų žinoti, kad

AR BUS LITAS NUMUŠ
TAS?

Panaikinus Amerikai auk
sinius pinigus, Lietuvos pa
triotai didžiavosi, kad litas 
pasirodė “geresnis” pinigas 
už doleri.

Bet klausimas, ar ilgai li
tas laikysis aukso pagrindo? 
Juk jis buvo paremtas dau
giausia Amerikos doleriu ir 
Anglijos svaru, o dabar ir 
vienas, ir kitas nuslydo nuo 
aukso. Taigi visai butų na
tūralūs dalykas, kad paskui 
dolerį ir svarą nueitų litas.

Ir apie lito vertės numuši- 
mą Lietuvoje jau kalbama 
atvirai. Prof. A. Rimka skai
tė net paskaitą tuo klausi
mu. Savo įžangoj jis parei-

•
“Jei šį klausimą nagrinėtą 

vien įsisikoKnusių ūkininkų at
žvilgiu ir vien dabarties žiū
rint, tai atsakymas butų leng
vas: sumažinus lito aukso kie
kį, sakyism, per pusę, pusiau 
sumažėtų ir ūkininkų skolos 
skaitant aukso litais. Bet tuo- 
mi dar nepasakyta, kad tuo 
pačiu pusiau palengvėtų ir ūki
ninkams skolų mokėjimas. Vi
sų pirma, lito aukso kiekį pu
siau sumažinus, sumažėtų ,per 
pašę ir tų pačių ūkininkų turi
mieji litai vis vien, ar jie juos

Akė: \ 
i

Atbos Terzani išteisintas. I
Pereitą vasarą Amerikos 

fašistai (khaki shirts) su
kėlė New Yorke kruvinas 
riaušes ir užmušė žmogų. 
Policija tikrąjį žmogžudį 
oaleido, o suėmė Athosąi . . , . , ,
Terzani, veiklų kovotoją , Y18®1. ne^r>s0 b.alsuotl s’ 
prieš fašizmą. Terzani bu
vo apkaltintas žmogžudyste 
ir fašistiški judošiai stojo 
liudyt, kad jie matę, kaip 
Terzani šaudęs.

Terzani ginti stojo Socia
listų Partija. General Wor- 
kers’ Defense, I.W.W. ir 
American Civil Liberties 
Union, visos kairios organi
zacijos. 
L Byla buvo ilga ir tik šio
mis dienomis pasibaigė.

Nežiūrint fašistų kreivų 
liudymų, gynimas, parodė, 
kad valdžia tikrąjį žmogžu
dį paleido ir kaltę nori su
versti ant Terzanio netei
singai. u.

'Prisaikintųjų suolos, pa
sitaręs 30 minučių, pripaži
no jį nekaltu.

Paslaptingi “Juodmarški- į piadoj. Žinoma yra, kad pa- 
nių” vadų dingimai Italijoj.' gal fašistų cenzūros instruk- 

Kažkas yra pasakęs, kad*, M?5 nevalia buvo Italijos 
revoliucija ryja pati savo; 
vaikus. Italijos fašizmo “s_ 
rytų vaikų” palaikai visas; 
kapines užpildytų.

Paskutinė fašizmo “r— 1 
liucijos” auka buvo pats Tu- ‘ 
rati, . kurį pats Mussolini 
prieš trejetą metų vadino 
“neginčijamu juodųjų marš
kinių meisteriu”. Turati bu
vo nemandagiai atleistas 
nuo fašistų partijos sekreto
riaus pareigų ir pasodintas 
vienoj Piemonto sanatori
joj.

Keista yra tų juodmarški- 
nių “revoliucijos” vaikų da
lis. Pirmas ir galingiausias 
po Mussolini Italijoj Turati 
internuotas sanatorijoj; pir
ma jo buvęs fašistų partijos 
sekretorius Farinači užkim
štas į užkampį redaktorium 
nežinomo fašistinio laikraš
tuko; buvęs Mediolano po- 
destas numestas nuo pjede
stalo; galingas finansistas 
Gualino ištremtas į Lipari sa
las; dangų siekiančių ambi
cijų lakūnas Nobile privers
tas sovietų prieglaudos ieš
koti, ir 1.1.

Visus juos pražudė neper
maldaujamos fašistų “revo
liucinės moralės” baudžia
mosios sankcijos. Abudu se
kretoriai žuvo dėl tos “revo
liucijos” fatališkų kontras
tų: kova tarp doktrinierių ir 
aktivistų.

Kas nežino Farinači ky
lančios žvaigždės? Italijos 
parlamente, kol jis tebebuvo 
ne kumščio ir ne kuolo par
lamentu, šis Kremonos ad
vokatas. jau mušė kumščia 
per veidą opozicionierius, 
kurie drįso protestuoti prieš 
naujos eros “inzaviją”. Po 
Matteotti užmušimo Farina
či visiškai pragarsėjo. Jis 
nekentė kultūros ir teorijos, 
bet veikė gerkle ir kumščiu. 
Jis buvo vadinamas vicedu- 
če. Bet kai fašizmas pilnai į- 
sigalėjo ir opozicija buvo 
suminta, smurtas nebebuvo 
tiek reikalingas, ir Farinači 
buvo nuvytas nuo vairo. Grį
žo Į savo Kremoną, kur re
daguoja dienraštėlį “Regi
mo Fascista”.

Baigus su nenumaldauja
mu demagogu, atėjo laikas 
ir Turati. Dabar ir jo gady
nė nebereikalinga.nes “bau
džiamosios ekspedicijos” ir 
“smogiamosios brigados” 
baigė savo uždavinį. Prasi
dėjo sindikatų organizavi
mo laikas, jieškojimas para
mos inteligentų tarpe, orga
nizavimas universiteto jau
nuomenės. Buvusieji ir nau
jai į areną iškilusieji poten- 
tai pradėjo dar pikčiau savo 
tarpe piautis. Ir Turati turė
jo vyriausiojo “Stampa” re
daktoriaus ir partijos vado
vybę atiduoti į aukštosios 
fašistų tarybos rankas.

Kai numestas Turati vai
kščiojo Viaredžio pliaže, 
prie jo priėjo policijos agen
tas ir mandagiai jį paprašė 
keliauti sykiu į Collegno sa
natoriją ir čia apsigyventi. 
Stofani agentūra paskelbė, 
kad Turati internuotas Col
legno ir kad jis serga aštria 
nervų liga ir yra “reikalin
gas poilsio”.

Dėl priežasčių, kurios lė
mė tokį Turati likimą, dar 
galima pridėti tokią. Karin
gas fašistų organas “Impe- 
ro” smarkiai puolančiame 

__  straipsny apkaltino “Stam- 
meriai susiprato ir nemokė-] pos” vyr. redaktorių Turati •___ • -_1_ V* - - v . • « • •• < • T •

• laikraščiuose dėti net liesų 
gu_ i moterų paveikslų, kadangi 

tai gali pakenkti skaitlin
gam vaikų gimdymui ’

. į Turati valanda išmušė. 
re^,°' Dabar jo vietoj atsisėdo 

Achile Starače. Ar ilgam?

Baisus Senovės 
Gyvenimo At

sitikimai.

dmentas buvo pastatytas 
balsavimui. Kadangi bal

suojama buvo vadinamuoju 
“roll call”, kuomet iššaukia
mas kožno atstovo vardas ir 
užrašoma protokolan kaip 
jis balsavo, tai reakcininkai

į ir taip Pennsylvanijos vals
tija užgyrė amendmentą, 
kuriuo draudžiamas vaikų 
išnaudojimas kapitalo nau
dai. Tą pačią dieną Pennsyl- 
vanijos miestų spaudoje 
pasirodė Associated Press 
pranešimas dideliu antgal- 
viu: “Socialistas šiandien 
pažabojo republikonų ‘kon
troliuojamąjį’ atstovu bu
tą.” ' . '

Pasinaudodami šituo lai
mėjimu, socialistai tuojau 
padarė visą eilę kitu įneši
mų Pennsylvanijos legisla- 
turon.

Pasakos apie tai, kaip seno
vėje po mirties patempionai 

vaikščiojo.
Senais laikais visi lietu

viai visą gamtą dievino, gar
bino, nes ji žmonėms buvo 
nesuprantama. Senovės 
žmonės matydavę dvasias ir 
kartu su jomis gyvenę, ma
tydavę stebuklų, raganų, 
’aumių ir kitokių viršgamti- 
nių būtybių. Mirusieji galė
davę iš kapų pareiti namo ir 
vėl sugrįžti Į savo vietą. 
Žmonės mirusius, kurie iš 
kapų galėdavo atsikelti gy
vi ir vėl mirti, kai kur va
dindavo patempionais. Vie
ną išgirstą tokį atsitikimą 
čia nupasakosiu.

Vilkaviškio aps. yra Pur- 
viniškių dvaras. Tame dva
re kadaise gyvenęs prie po
no daržininkas. Žmonės sa
kydavo, kad daržininkas bu
vo velniui pasirašęs. Savo 
kraujo ėmęs iš dešinės ran
kos ir dešinio pikšto. Buvęs 
net iš bažnyčios parsinešęs 
švenčiausią ir įdėjęs bitėms 
i avilį. Nuo to laiko darži
ninkui naujas pasaulis atsi
daręs. Jis ne tik viską žino
jo, bet ir matė ir girdėjo. 
Kai daržininkas išvažiuoda
vo iš dvaro, tai ir kelyje vis
ką žinodavęs kas darosi 
dvare. Žinodavo, kaip ku
mečiai vagią grudus, žino
davo kur paslėpė vogtus 
daiktus. Ponui iš anksto pa
sakydavęs, koki bus svečiai 
iš kokio dvaro. Pasakyda
vęs, kada ponios meilužis 
ateis ir kurioje vietoje, po
nui nežinant, juodu susi
tiks. Pasakydavo mažiausią 
atsitikimą, kada bus ir ku
rioje vietoje. Netik ponas 
kreipdavos Į daržininką su 
reikalais, bet ir iš tolimųjų 
dvarų atsilankydavę jo pa
tarimų pasiklausti. Ponui la
bai sekėsi gyventi, kol dar
žininko klausė. Dvaro žmo
nės matydavę, kaip nakčia 
atlėkdavo aitvarai. Važinė
damas po užsienį daržinin
kas labai sunyko, suliesėjo. 
Parvažiavęs Į dvarą, ūmai 
pasimirė ir buvo palaidotas 
Alvito kapuose. Po kai ku
rio. laiko dvaro žmonės pa
stebėjo nabašninką parei
nant į savo dvarą. Gandas 
pasklido gana plačiai. Na- 
bašninkas, parėjęs į dvarą 
žmonėms nieko pikta neda
rydavo. Tik peržiūrėdavo 
gyvulius, tvartus, pasikin
kydavo arklius ir žaibo grei
tumu išvažiuodavo. Sugrįž
davo arklius sušildęs. Žmo
nės ėmė labai bijoti ir klau
sinėti, kaip nuo patempiono 
apsiginti. Kaž kur žmonės 
išgirdo, kad tokiems valki- 
jozams reikia galvą nukirs
ti. Buvo pasamdyti keli bu
deliai ir atkasta duobė. At
vėrus grabą nabašninkas 
gulėjo kaip tik ką palaido
tas. Budeliai galvą nukirtę 
nabasnmkui tarpe kojų pa
dėjo. Nukirsta galva buvo 
taip padėta, kad nabašnin
kas negalėtų rankomis pa
siekti nukirstos galvos ir ją 
užsidėję? vėl vaikščioti. Po 
galvos rrukirfimo nabašnin
kas daugiau nevaikščiojo. .

-jt-

Anglijos darbiečiai neprita
ria “rooseveltizmui”.

Amerikos spaudoje .jau 
ne sykis buvo rašoma, kad 
Anglijos Darbo Partija sto
janti už vykinimą Roosevel
to politikos Anglijoj.

Dabar pasirodo, kad tai
melas. Amerikos Socialistų 

dėlę kovą Pennsylvanijos Partija šiomis dienomis ga- 
valstijos seime (legislaturo-' \ o iš Anglijos Darbo Parti- 
je). Seiman buvo įneštas jos pranešimą, kad darbie- 
pasiulymas užgiri! Jungti- rėžai “rooseveltizmo” visai 
nių Valstijų konstitucijos a- neremia, 
mendmentą, kuriuo .tirau-: 
džiamas vaikų darbas. Re
akcininkai nugrūdo tą pa
siūlymą į žemesniojo buto i 
komitetą ir norėjo jį tenai 
“numarinti”. Bet socialistų 
tejSKŽiš j-teSj-gp 

statytas balsavimui. Prieš 
balsavimą jis buvo 3 kartus 
skaitomas, ir po kožno skai
tymo buvo vis padedamas į 
šalį. Ištisas 3 sąvaites socia
listas kovojo, kol tas amen-

Socialistas laimėjo didelę 
kovę.

Socialistų atstovas Dar- 
Hngton Hoopes laimėjo di-

“Praeitą pavasarį ir vasarą 
kai kurie Sovietų Rusijos laik
raščiai ėmė raginti Rusijos gy
ventojus imtis naujo ūkininka
vimo budo—auginti varles. Iki 
šiol, esą, tokia naudinga ir pel
ninga ūkio šaka buvusi visiš
kai apleista, nepraktikuojama. 
Dabar tam turis būti padary
tas galas; visoj Sov. Rusijoj, 
kur tik galima, turinčios būti 
pradėtos auginti varlės. Var
lių mėsa esanti labai gardi: ji 
tikriausiai prilygstanti paukš
tienai (vištienai, žąsienai, an
tienai), o jau kokia ten jautie
na ar veršiena, esą, prie varlie- 
nos ir lyginti negalima.” __

Toliau p. Cemkus aiškina; -4.
kad visų pirma varlių ūkiai niekur nesimato varlių, 
atsiradę Amerikoje, o rusai 
norį tik pasekti amerikie
čius. Ir jis pasakoja kaip di
džiausią naujieną, kad ame
rikiečiai ištikrųjų valgo var
les; kad varlių mėsa esanti 
labai brangi, beveik taip 
brangi, kaip vištiena.

Čia, žinoma, ne viskas tie
sa. Visų pirma, vištiena A- 
menkoje nėra brangi mėsa. 
Ji yra tik truputį brangesnė 
.už kiaulieną, o kiauliena A- 
merikoje pigiausia mėsa. 
Brangiausia čia yra jautie
na. Antra, varlių pramonė 
Amerikoje nėra tokia jau 
plati, kaip p. Cemkus pasa
koja, ir kožnam restorane 
varlių čia negausi. Ameri
kiečių visuomenė varlių ne-

Roosevelto politika 
socializmas.

Politiniai Roosevelto prie
šai iš reakcininkų abazo rė- 

atstovas nradėio reikalauti kia be Pallovos’ kad J° ve" aistovas praaejo reiKaiauLi, nnibibo

—ne

f

komi languose arba krautu
vėse po stiklais, kad pirkė
jai galėtų juos matyt Bet

Galimas tačiau daiktas, 
kad yra tokių bonvivanų, 
kurie valgo varlęs norėda
mi pasirodyt savo “aukštu 
tonu7’, nes yra išgvėrėlių, 
kurie ir gyvates valgo. Ir

Tačiau Norman Thomas, 
buvusis Socialistų Partijos 

kandidatas į prezidentus,sa- 
ko, jog Roosevelto “new 
deal” esąs niekas daugiau,! 
kaip “valstybinis kapitaliz
mas”.

Mums gi rodos, kad tin- 
kamiausis tai politikai pa
vadinimas butų “roosevelti
nis fašizmas”.

Jis negali būt “valstybinis 
kapitalizmas”, nes kapitalai 
priklauso ne valstybei, o pri
vatinėms korporacijoms, tik 
valstybė mėgina joms dik
tuoti. Tai jau yra fašizmas.

prezervuotų gyvačių stikli
niuose induose galima pa
matyti krautuvėse gana da
žnai. Rašančiam šiuos žo
džius teko matyti “marina- nių Valstijų farmos turėjo 
votų” barškuolių gyvačių ir $5,240,000,000 pajamų. Už- 
pasaulinėj Ghicagoe paro- mokėjus mokesčius, palu- 
doj pereitą vasarą. Kas jas kanas, apdraudą ir kitus rei- 
valgo, sunku pasakyti, bet kalus, butų likę $220,500,- 
turbut yra tokių, ką valgo, 000, kuriuos padalinus tarp 
nes kitaip bizniškos kompa- 30,445,000 žmonių, gyve- 
nijos jų neprezervuotų. nančių iš žemės ūkio, išpul- 

Bet sveiko proto žmogui tų' po $7.25 galvai. Bet far- 
nėra va'.c-
lių, n U y." ay ne' 

.valgo-. Visokios mėsos, Viso-1karna yra n nonos 
kios žuvys ir kiti valgom y n r / <■ ; y
daiktai Amerikoje yra lai h y 1 "v į

Farmeriai uždirbo po $7.25 
per metu*. '

1932 metais visos Jungti-

jo nei valdžiai mokesčių, nei 
bankams palūkanų. Todėl 
valdžia ir susirūpino farme-

už tai, kad jis drįso savo lai
krašty pastebėti apie italų 
fašistų sportininkų nepasi

sekimus Los Angeles olim-

•K- >



Na 2, Sausio 10 1934 m. KELEIVIS, SO. BOSTON Trečias Puslapis

=
KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS
—

L ETŲ VTUU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Po Michelsono Prakalbų Brooklyne 
Bimba Gavo Kinkų Drebėjimą.

rium? Ogi važinėjosi su pra
kalbų maršrutais, platino 
“Keleivį” ir dėjo pinigus į 
savo kišenių. Bagočius esąs 
toks pat “sukčius”. Į kariuo
menę stojęs, advokatu tapęs, 
reiškia “gavo šnipo lais- 
nį”. Kai 1912 metais Law- 
rence buvęs audėjų streikas, 
tai Michelsonas nenorėjęs 
prakalbų už dyką sakyti. Ir 
taip toliau, ir taip toliau.

Buknys pliauškė visai ne
žinodamas ką jis pliauškia. 
Kas Michelsoną gerai pažįs
ta, tas žino, kad jis niekad 
$200,000 neturėjo ir neturi, 
o kad “Keleivi” platino, tai 
iuk jo pareiga laikrašti pla- 
inti. Ar komunistai savo li
teratūros neplatina? Apie 
Lawrence’o streiką Buknys 
laipgi meluoja. Už pasaky
tas streikieriams prakalbas 
Michelsonas nėra paėmęs 
nei vieno nikelio. Priešin
gai, jis rinko streikieriams 
aukas ir nesyki atvežė i 
Lawrence’ą šimtą dolerių 
streikierių komitetui. “Ke
leivis” buvo siunčiamas ir 
dalinamas streikieriams irgi 
dovanai. Tai tokie yra fak
tai. Ko gi tuomet verta Buk- 
nio kalba?

Trečias kalbėjo Antanas 
Bimba, pats vyriausi? krei
vos linijos inžinierius. Jo 
tonas buvo maždaug toks: 
žinokit visi, kad socialistai 
ir skloka susivienijo ir suda
rė prieš mus bendrą frontą. 
Jeigu mes su jais kovą pra
laimėsime, tai jus, darbinin
kai, labai nukentėsite. Taigi 
stokit su mumis, stokit Į mu
sų liniją, ir kovokim prieš 
buržujus visi iš vieno, dary
kim demonstracijas ir laiky
kimės kaip vienas, o kaip 
pareisime namo, tai tada 
galėsime peštis savo tarpe.

Iš to isteriško riksmo ma
tyt, kad pas komunistus kin
kų drebėjimas labai didelis. 
■Jie norėjo per šias prakal
bas atsigauti, bet ne ką lai- 
mėjp. Girdėjosi daug žmo
nių rugojant, kad komunis
tai apgaudinėja publiką. 
Skelbė, kad prakalbas ren
gia “draugijų sąrišys”, o 
čia pasirodo grynas “Lais
vės” štabo biznis.

Žadėtų publikai dainų ir 
monologų komunistai neda
vė. Skelbtos “koncertinės 
programos” nebuvo. Taigi 
gryna apgavystė. Visai kas 
kita buvo 17 gruodžio pas 
socialistus. Jų prakalbos bu
vo rimtos ir koncertinė va
karo dalis buvo graži. Socia
listai ką skelbė, tą ir davė. 
Socialistų prakalbomis pub
lika buvo labai patenkinta. 
Komunistai norėjo socialis
tus “sukritikuot”j bet patys 
susikompromitavo.

Jeigu socialistai dabar su
rengs kitas prakalbas, tai aš 
tikiu, kad vėl tie patys žmo
nės ateis ir da daugiau su 
savim atsives. Bet jeigu ko
munistai surengs kitą jo- 
marką “draugijų sąryšio” 
vardu, tai buvę dabar pas 
juos žmonės daugiau jau ne
beateis.

Frank Lavin*ka«.

Brooklyn, N. Y.— Prieš 
Kalėdas “Keleivio” redak
torius drg. Michelsonas čia 
pasakė socialistų susirinki
me prakalbą, kurios klausėsi 
apie 400 žmonių. Ir, tikėsit 
ar ne, dėl tos Michelsono 
kalbos Antanas Bimba gavo 
didelį kinkų drebėjimą. Jo 
staršas feldfebelis Buknys 
pašventė tai prakalbai net 
tris špaltas “Laisvėj”. Ko
munistų abaze pasidarė ne
paprastas sujudimas. Kreiva 
jų partijos linija da labiau 
susirangė. Buvo sušauktas 
“ekstra” susirinkimas ir nu
tarta tuoj rengti “ekstra” 
prakalbas, kad atrėmus Mi
chelsono kalbą. Padarė di
delius plakatus ir paskelbė, 
kad kalbėsią tris “garsus” 
kalbėtojai: Roy Mizara, P 
Buknys ir Antanas Bimba, 
visi kreivos linijos specialis
tai. Kad daugiau žmonių 
sutraukus, paskelbė da, kad 
busianti “koncertinė prog
rama—dainų ir eilių.” Per 
“Laisvę” tos “ekstra” pra
kalbos buvo garsinamos kas 
diena ir stambiomis raidė
mis: prakalbos, prakalbos, 
atsakymas socialistų Mi- 
chelsonui, ateikit visi ir iš- 
klausykit garsių musų kal
bėtojų faktus.

Buvo manoma, kad susi
rinks visas Brooklvnas. Bet 
kai atėjo 27 gruodžio diena, 
prakalbų laikas, pasirodė, 
kad suęirinko vos tik apie 
pusė salės žmonių, tuo tar
pu kai per socialistų prakal
bas publika netilpo į salę.

Ir reikia da pažymėti, kad 
skelbdami savo prakalbas 
komunistai melavo. Jie ra
šė, kad jas rengia “Didžiojo 
New Yorko lietuvių darbi
ninkų organizacijų sąrišys.” 
Jeigu jie butų pasakę teisy
bę, kad prakalbas rengia 
Bimba, Mizara ir Buknys, 
tai žmonės gal visai nebūtų 
atėję.

Na, prasidėjo komunistų 
prakalbos. Pirmininkas per
statė “Rojų” Mizara. Kodėl 
tas žmogus vadinasi “ro
jum”, aš nežinau, kaip nie
kas nežino, kodėl jis būda
mas Argentinoje vadinosi 
“rasoda”. Bet tiek to. “Ro
jus” pradėjo kalbėti. Sako, 
ar jus žinot, kad 15 metų 
atgal Lietuvoje buvo susi
dariusi sovietų valdžia? Ji 
susidarė Vileikoj, o paskui 
persikėlė į Vilnių, ir tenai, 
sugi’uivo. O ar jus žinot, ko
dėl ji sugriuvo, klausia Mi
zara? Ogi dėl to, kad Lietu
voj buvo socialdemokratai 
Bielinis, Janulaitis ir Birži
ška, tai jie ir sugriovė ją. 
Jiems da pamačino Ameri
kos buržujai Pruseika, Stil- 
sonas, Grigaitis ir Michelso
nas. Lietuviai tautininkai 
buvę su bolševikais, tik šliu
pas viską sugadinęs. Šliupas 
nuėjęs pasitarti pas “Kelei
vio” socialistus, o tie suban- 
tavoję jį, o jis kitus tauti
ninkus^ ir taip bolševikai 
neteko geriausių savo talki
ninkų—tautininkų. Dabar 
tiktai Bimba, Buknys ir jis 
pats, “Rojus” Mizara, likę 
ištikimi Maskvai.

“Rojui” pabaigus savo ka- 
runką, bolševikai leidosi per 
salę aukų prašyt salės lė
šoms padengti.

Paskui buvo perstatytas 
Buknys kalbėti Šis tuoj ati
darė savo armoniką prieš 
Michelsoną. . Michelsonas 
norįs “socializmą nupirkti”. 
Už ką? Ogi už darbininkų 
uteles. Pats Michelsonas e- 
sąs kapitalistas, buržujus, 
turįs 200,000 dolerių, reiš- 
kia.apgavikas ir darbininkų 
mulkintojas. O ar žinot, sa
ko, kaip jis tapo milionie-

Naujas Anglų Laivas Minoms Dėti

čia parodytas vėliausio tipo anglų kruzelis minoms dėti. Jis yra labai "Teitas. apginkluotas 
kanuolėmis ir prie to da savo dugne neša kelis , šimtus didžiausių minų, kurios leidžiamos 
i jūres tam tikrais bėgiais, pritaisytais laivo apačioje, ir tai gali būt padaryta greitai laivui 
plaukiant pirmyn. Tokio laivo iki šiol da nebuvę.

LIETUVIŲ MENININKŲ ŽINIAI.
DariausrGirėno paminklo tuose vokuose. Braižinį me- 

Fondo Globėjų Komitetas nininkas pasirašo slapyvar- 
šiuomi skelbia Dariaus-Gi- de, gi atvirkščioje braižinio 

’ rėno paminklo projektui pa- pusėje prilipina nedidelį už- (Teminti IznnL'llFOO 1 n n lri,w,’n

Brooklyno Draugų 
Auka Socialdemo

kratams.
Kad ir sunkus laikai, 

Brooklyno socialistai sudė
jo Lietuvos socialdemokra-Į 
tams $10.25. Tas buvo pada
lyta Naujų Metų vakarėly 
draugų Tiškevičių namuo
se. Draugė' Tiškevičienė su 
drauge Cibulskiene paruošė 
puikią vakarienę, kurioj da
lyvavo 22 draugai. Besikal
bant apie dienos klausimus, 
buvo sumanyta parinkti Lie
tuvos socialdemokratams; 
aukų. Visi tam pritarė ir j 
draugė Cibulskiene paėmus’ 
torielkute tuoj padarė rink- gazinį pečių. Ir juste nejuto, 
liavėle. Aukavo šie drau- kaip prikvėpavo nuodingų 
gai. . 1 dujų ir užmigo amžinu mie-

Citavičia, $1: May Mark,' gu. Namiškiai nieko negir- 
Kalvelis, Dūlis, Kiaukuras, i dėdami iš Leono kambario, 
Cibulskis, V. Paškevičius, i apie 9 valandą nuėjo pažiu- 
Tiškevičienė, Žilinskas, M. | rėti ir rado jį be žado. Pa- 
Cibulskienė ir M. Šniras po-šauktas daktaras buvo jį.at-j

neturėjo. Jų pačių tūzai a- 
pie 10 valandą jau susirinko 
“Birutės” pokilin. Matyt, 
buvo išalkę, tai atėjo paval
gyt.

LAWRENCE, MASS. 
Kliubo vakarėlis.

Naujiems Metams pasiti
kti L. U. Kliubas turėjo va
karėlį su vaidinimu ir šo
kiais. Vakarėlis nusisekė 
kuo geriausia. Programos 

mirė nuo pildyme dalyvavo trys cho- 
-• irai: neprigulmingos parapi-

Senas Kareivis

SHERIDAN, PA.
Leonas Šimėnas r-““

gazinio pečiaus garu.
Gruodžio 20 d. buvo la-:jos, bimbinių ir sklokininkų. 

bai lietinga diena, pylė kaip 
iš viedro, o Leonas Šimė
nas—Shermon, 27 metų am
žiaus lietuvis, dirbo kaipo 
laiškanešys.

Velionis sušalo, sušlapo ir 
pabaigęs dienos darbą, pa
valgęs vakarienės, nuėjo Į 
savo kambarį ir užsidegė

gaminti konkursą.
Konkurse gali dalyvauti 

visi lietuvių kilmės meni
ninkai gyv. Jung. Amerikos 
Valstijose, Lietuvoj ar kur 
kitur.

Geistina, kad paminklo 
projekte butų atvaizduota 
Dariaus-Girėno kelionės tik
slo simboliška reikšmė.

Menininkai, norintieji da
lyvauti konkurse gali gauti 
Lietuvos Konsulate Čikagoj 
lakūnų bei lėktuvo atvaiz
dus o taip pat faktus apie Į 
skridimą.

Projekto braižinys 
būti nupieštas paišeliu ar ra-, 
šąlu ’ ant balto popierio.' 
Braižinio dydis 30x40 colių.

Paminklą manoma staty
ti viešame parke, lygioje 
vietoje, ir šiam reikalui iš
leisti apie 10,000 dolerių. 
Paminklo aukštis 15 iki 20 
pėdų.

Braižiniai turi būti pri
siųsti laiku užantspauduo-

• antspausduotą voką, kuria
me turi būti įdėtas raštelis 
su menininko vardu, pavar
de ir jo antrašu.

Braižiniai turi būti pri
statyti Fondo Globėjų Ko
mitetui ne vėliau 1934 m. 
balandžio mėn. 15 d. anra- 

; šu: Lithuanian Consulate, 
100 East Bellevue Place, 
Chicago, Illinois, USA.

Konkurso teisėjus skiria 
: Fondo Globėjų Komitetas 
j susitaręs su Čikagos Miesto 

—ie| Valdyba.
Projektas, gavęs daugu- 

p.ajj mą teisėjų balsų, skaitomas 
; laimėjusiu.

Laimėjusiem menininkam 
skiriama 125 dolerių premi
ja, kuri tuojaus jau išmo

kama.
Projektai, premijos nelai

mėję, autoriams negrąžina
mi ir už juos komitetas nei
ma jokios atsakomybės.

Dariaus-Girėno Paminklo 
Fondo Globėjų Komitetas.

I

Reikia pažymėti, kad per 
paskutinį streiką binbiniai 
savo “Laisvėj” kliubą ataka
vo, primesdami jam, kad 
“padėjo fabrikantams su
laužyt steiką” ir t. p. Dar ir 
dabar pašaliais vadina fa
šistiniu kliubu, bet kliubo 
vakarėly dalyvauja.
Turbut gretinasi prie “ma- 
• ’ ySIU .

♦ t-

LSS. vietinės kuopo: 
kimo nesigirdi, 
niu laiku aplinkybės geros.

• * ♦

“Kel.” No. 52 korespon
dencijoj iš Lawrence’o bu
vo padaryta klaida, kur ra- 

da buvo nevedes ir dažnai soma apie binbinius “ricie- 
1 ’ 1 ' irius”. Turėjo būt pasakyta,

kad užkluptas policijos pas 
svetimą moterį komunistas 
D. nuo trečio aukšto stulpu 

[ žemyn nusileido. Ir tas pats 
D., o ne R., nupirko mote
riai dovanų šunį.

“Kel.” skaitytojas.

•

I

*

s vei-
0 dabarti-

50 centų. Su smulkesniais i gaivinęs, bet apie 2 vai. nak- 
pasidarė $10.25, kuriuos nu-;ties mirė.
siustą “Keleivio” rodakci-' Velionis Leonas Šimėnas 
jon, kad persiųstų Lietuvos 
socialdemokratams.

Taigi, Lietuvos socialde
mokratų vardu reikia tarti 
nuoširdų ačiū visiems auka
vusiems, o iuo labiau drau
gams Tiškevičiams už su
ruošimą šito draugiško va
karėlio.

Vakarėlį baigiant pirmi
ninkas pareiškė, kad links
ma matyt tiek gražių svečių, 
bet butų taip pat pageidau
jama, kad tie patys veidai 
butų ir sekančiame socialis
tų kuopos susirinkime, kuris 
įvy^s 26 sausio, 7 valandą, 
L.P. Kliubo name, 80 Union 
avė., knygyno kambary.

Fr. Lavinskas.
Nuo Redakcijos: Pinigai, 

$10.25,. yra gauti ir tuoj bus 
išsiųsti Lietuvos socialde
mokratams. Butų labai gra
žu, kad Brooklyno draugų 
pavyzdžiu pasektų ir kitos 
kolonijos.

dalyvaudavo parengimuose 
kaipo pianistas. Palaidotas 
26 gruodžio.

Buvo mušta telegrama į 
Chicagą velionio seserei ir 
švogeriui, Leokadijai ir Ko
stui Saboniams. Ponia Sa- 
bonienė, kuri dalyvavo lai
dotuvėse atvykus iš Chica- 
gos, pasakojo: “Gavome te
legramą, kad Leonas mirė, 
ir štai už valandos laiškane
šys atneša musų šeimynai 
laišką nuo Leono su kalėdi
niais sveikinimais. Nežino
jome nei ką manyti, ar gy
vas, ar miręs.”

S. Bakanas.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

WORCESTER, MASS. 
“Birutės” pokilis.

Naujų Metų proga “Biru
tės” draugija čia buvo su
ruošus pokilį savo 20 metų 
sukaktuvėms pažymėti.Nors 
teko būti visokiose pramo
gose, bet tiek svieto niekur 
nemačiau. Žmonės negalėjo 
sutilpt svetainėn. Publikos 
buvo pilna ant visų trijų au
kštų. Darbininkės dirbo su
šilusios, kad aptarnavus ir 
pavalgydinus 1,300 svečių. 
Valgiai buvo skanus ir pa
tarnavimas malonus. Vaka
ro ūpas buvo labai jaukus. 
O kaip p. Dirvelio vadovau
jama suaidėjo muzika, < tai 
momentas pasidarė tiesiog 
didingas. Tokių vakar įar 

atyt

Lavvrence, Mase. — P-lė
Sabina Baušiutė(Bush), du
ktė Frano Baušio, kuris pla
čiai žinomas Lawrenco lie
tuviams, šiomis dienomis a- 
tidarė ofisą Centrai Buil- 
dinge, Lawrence, ir prakti
kuos teises. Ji baigė perei
tais metais Portia Law 
School ir ilgokas laikas dir- į 
ba prie Inoustrial Aecident 
Board Statė House, Bosto
ne. Lawrenco ir apie'. ’.kės irgi turėjo 
lietuviai turės gerą patarėją dicott svetimu 
teisių reikale. , “Inkviziciją",

Aecident da neteko pirma
Bolševikai tą 

savo

Miliui Z.— Neverta laik- 
raštin dėti.

Amerikos lietuvių “Eko
nominiam Centrui”.—Tam
stų prisiųsto pranešimo ne
galime laikraštin dėti, nes 
jame reklamuojamas Lietu
vos “krupnikas” ir kitokia 
degtinė. Jungtinių Valstijų 
paštas draudžia skelbti svai
ginamus gėrimus laikraš- 
čiuose, kurie yra siuntinėja- 

žukna, 63 metų lietuvis, pa-Imi į “sausas” valstijas. Ka
ukdamas nuliudime^ sūnų dangi musų laikraštis turi 
J. K. Mažukną, žinomą skaitytojų po visą šalį, taigi 
SLA. darbuotoją, ir 2 dūk- ir “sausose” valstijose, ir 
teris, p. Marcinkevičienę ir kadangi jis yra siuntinėja- 
p. Pabartienę. i mas tenai paštu, tai svaiga-

Velionis buvo vienas iš lai negali būt jame skelbia- 
senųjų North Sidės gyvento- mi.
jų, kilęs iš Pašventimo mie- f------------- --------------------

N. S. PITTSBURGH, PA.
Mirė Kazimieras Mažukna, 

SLA. darbuotojo tėvas.
Gruodžio 16 d. po sunkios 

ligos mirė Kazimieras Ma-

^o^^^įNUO VISOKIŲ L! 
T GŲ GYDUOLES

lis, žinoma kaipo North 
side, ir visą laiką su mažo
mis pertraukomis gyveno 
Pittsburghe.

Prie SLA. velionis prisi
rašė 1914 metais ir visada 
buvo aktyviškas ir nuošir- 
dus darbuotojas, dažnai da- ir lotą lirą 
lyyaudavo SLA; 3-čio aps-|( eionai ios 
krities

i visokiu

V
GYDANČIŲ ŽOLIŲ KRAUTIJVfi IR 
ISDIRBYRTfi lietnviiktj vokiftij gy 
duoliy aito Viduti* UžHttijim*, Skil
vio Mentali Nenoro Valgyti, Str€- 
mj it Pečhj Skaudėjimo. Patrūkimo, 
DotuMo (Asthma), Perialimo, Skau
smo po Kratine. Reumatitmo, Plau
ku Slinkimo, Pleiskaną, fllapinimo 
Lotoje, Nuo Nervą—Išgąsčio, Prie- 
miečio. Nemiegojimo, Galvos Skau«-

D A R! A US-GIReNO PAMINKLĄ S 
TURĖTŲ BŪT GYVAS!

Nemėtykim sunkiai uždirb- būt Įamžinta kitokiu budu. 
tų centų šaltai medžiagai.1 Geriausia tam tikslui tinka
Vyrai, nedarykit klaidos, j 

Nemėtykit surinktų pamin-l 
klui pinigų neišmintin
giems planams. Atsiminkit, 
kad kiekvienas centas yra 
sunkiai musų žmonelių už
dirbtas. Taigi pastatykite 
už juos toki paminklą, kurio 
laikas nesunaikintų. Sukur
ki! gyvą paminklą, kuris vi
suomet augtų, butų naudin
gas gyviems ir palaikytų tin
kamoj aukštumoj žuvusių 
lakūnų garbę.

Kad Įamžinus Dariaus- 
Girėno vardą, ikurkit jų 
vardo fondą, iš kurio butų 
duodamos dovanos pasižy
mėjusiems aviacijoj lietu- \ 
viams.

Amerikoje vra surinkta 
Dariaus-Girėno paminklui 
apie $4,000. Apie tiek ar 
daugiau yra Lietuvoje. Su
dėjus tuos pinigus Į krūvą, 
gal susidarytų $10,000 su
ma. Investavus tuos pinigus 
ant 5G, kas metai butų $500 
pajamų, iš kurių galima bu
tų remti musų oro entuzias
tus.

Tai butu amžinai gyvas x _ ..
paminklas. Netik gyvas, bet Prttsbuigo ir paygaides lie- 
ir naudingas. Dariaus-Girė- tuvių di augijoms Bet, esant

jjų vardo fondas..
Stovylų statymas visuo

menės veikėjams ar karžy
giams netinka dar ir dėl to, 
kad laikas tokias stovylas 
gali sunaikinti. Taip nesenai 
atsitiko Bostone. Didelėje 
aikštėj čia buvo pastatytas 
didelis ir brangus pamink
las valstybės vyrui ir švietė
jui Everett'ui. Savo laiku jis 
tenai labai tiko ir puošė vi
są skverą. Bet dabar pasida
rė didelė kliūtis ir apsunki
nimas trafikui. Tris ar ke
turis kartus trokai nuvertė 
ji nuo pedestalo. Galų gale 
visuomenės saugumo komi
sija ėmė ir prašalino ji kaip 
pavojų saugumui. Pedesta- 
las buvo suardytas ir išver
stas Į “dumpus”, o pati sto
vy la dabar guli patvory ap
samanojus. Tai ve, ko kar
tais susilaukia tokie pamin
klai. Am. Lietuvis.

PITTSBURGHO IR APY
LINKĖS DRAUGIJOMS.

Lietuv. Paminklinio Kam- 
; bario Komitetas išsiuntinė
jo laiškais kvietimus visoms

1 kai kuriuos 
adresus, prašome draugijų 

nepaisyt, jeigu negautumėt 
■ laiško: pasitenkykite šiuo 

gerbia-

no Fondas kas metai duotų a^,eJPnia 
$500 musų jaunai aeronau-. r . .
tikai stimuliuoti. ! . .r. - - . -

O kokia butų nauda, jei- . . .
gu tie $10,000 butų išleisti kvietimu per jūsų 
negyvai bronzo stovylai?, laikrascius 
Praeitų kiek laiko, ir Da-į Kviečiama, kad siųstu- 
riaus-Girėno vardai butų už- saX? atstovus į visuoti- 
miršti. Kas, pavyzdžiui, ną susirinkimą kuris įvyks 
šiandien žinotų, kad kitą ^.sausio, 1934 m., Lietu- 
syk Švedijoj gyveno dina-lP^ sv®tailįeJ®, 1^23
mito išradėjas Nobelis, jei-i .n.e Pittsburgh, Pa., ly
gu ne jo vardo fondas, kuris ^^^ yal^ vakare, 
kas metai dabar skiria do-l 
v a n a s pasižymėjusiems 
mokslininkams? Kad ir 
dvidešimts akmeninių pa
minklų jam kur nors riog- 
sotų, jo vardą retai kas ži
notų.

Šaltos medžiagos pamin
klas turi tiktai vietinės reik
šmės. šeimyna gali pastaty
ti mirusiam savo nariui pa
minklą, kad paženklinus 
vietą, kur jis palaidotas. Gi
minės gali jį atlankyti ir at
sidusti. Tas yra visai vieto
je. Bet Dariui ir Girėnui 
paminklą stato ne jo šeimy
na, ne giminės, o lietuvių 
visuomenė. Visuomenė gi

f
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Draugijų atstovai, pribu
kite visi, nevėluokite.

Bus duota apyskaita, vi
sokį raportai ir atstovų nu
rodymai ir įnešimai dėl sėk
mingos darbuotės linkui mu
sų paminklinio kambario 
fondo.

Tolymesnių apygardžių 
atstovai, jei atvyktų, butų 
taipgi karštai priimti!

Atstovų skaičius nėra ap
ribotas.

Liet Kamb. Fondo 
Komitetas. 

Spaudo* Komisija.

mn ir Galvos Svaigimo. Nuo Baltųjų 

čionai jus galite gauti ir tokių gy
duolių, kokių kitur negaunate, žolės 
ir šaknys partrauktos iš Lietuvei ir 
kitų šalių, visados šviežios ir piguti 
parduodamos. Esu vienintelis lietuvis 
Mių specialistas Amerikoje. Esu su
teikęs daugeliui sveikata. Klauskite 

a ypatiškai. Pasiurčiam 
MRjr.
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W. BROADVTAY
SOUTH BOSTON, MASS

PADARĖ 60,000,000 
MYLIŲ-

Amerikos orlaivių linija 
“United Air Lines” praneša, 

[toj gyvena.' Todėl žuvusių į kad jos lakūnai yra ifekrai- 
[musų lakūnų atmintis turi H? jau 60,000,000 mylių.

negalės tokio paminklo ap
lankyti, nes ji ne vienoj vie-
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

DIDŽIULE EKSPEDICIJA 
Į HIMALAJŲ KALNUS

FARMERIAMS
PASISKAITYT. .-■3T>R

į /
k

v

kur

—Maike, klaupk ir žeg-:ti. 
nokis!...

—O kam to reikia?
- Gudai pradeda rodytis! 

Dievo karalystė ateina!
—Tėve, tu turbut buvai

kur nors vestuvėse, 
daug snapso buvo.

—Ne, vaike, čia ne šnap- 
sas, ale regi i stebuklas.

—Kur tas stebuklas yra?
—Man miegant dvasia 

šventa pasirodė.
—Tai ne stebuklas, tėve, 

bet sapnai
— Tu, Maike, apie eudus 

nieko nežinai. Juk visi di
dieji stebuklai per sapną 
žmonėms buvo apreikšti.

—Na, gerai, tėve, tai ko
kią tu išvadą nori iš to pada
lyti ?

—Aš noriu, kad tu, Mai
ke, parašytum gražią gro- 
matą pas šventą tėvą ir išvi- 
rozytum jam, kaip tas viskas 
atsitiko, o pamatysim, ką jis 
ant to pasakys.

—Ką tu norėtum jam pa
rašyt. tėve?

—Parašyk:
lyvai celencijai, 
vvčių generolo”, 
kiais'pridėčkais. 
turi žinot, kaip 
bai reikia rašyt,
mokslus eini. Kai parašysi į- 
žangą, tai tada aprašyk ma
no sapną.

—Bet tu man da nepasa
kei, tėve, ką tu sapnavai.

—Dac rait, Maike, kas 
svarbiausia, tai aš ir užmir
šau. Sapnas buvo toks. Pe
reitą pėtnyčią ščyrai išsispa- 
viedojau ir eidamas gulti dabar ja pakėlė į šventuo-

“Jo šventab- 
nuo staršo 
ir su kito- 
Na. juk tu 
tokiai asa- 
ba ant to

v

te

Juk čia aiškiai

.Lips į 15 aukščiausių 
pasauly kalnų.

Šveicarų telegramų agen
tūra praneša, kad, britų ir 
indų vyriausybei leidus, 
1934 metų vasario mėnesy 
išvažiuos ekspedicija 6 mė
nesiams tyrinėti Himalajų 
sritį. Ekspedicija važiuos ne 
į Everesto kalno sritį, bet į 
2,000 kilometrų į šiaurę nuo 
Everesto kalno esančią Hi- 

! malajų Karakorumo sritį. Ši 
sritis iki šiol yra mažai ži
noma. Prieš 40 metų joje 

; dirbo viena
cija; vėliau, 
Abruzzo kunigaikščio, 1929 
metais Spoleto kunigaikščio 

’ekspeclidcijos. Abi šios italų 
ekspedicijos tyrinėjo vien 
moksliškai.

1934 metų ekspedicija 
pradės savo moksliškus ty
rinėjimus ten, kur baigė ita
lai. todėl į ekspediciją įeina 
ir du žinomi italai: vienas 
iš jų yra Torino inžinierius 
Ghilioni.

į Be moksliškų, geologiškų 
ir geografiškų tyrinėjimų, 
ekspedicija darys ir filminių 
nuotraukų.

Kai-akoiumo sritis,
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Kaip iš vienos kiaulės išau
go didelis gyvulių ūkis.
Netoli Bostono, Wey- 

mouth’o miestely, gyvena

tai yra nuo pinuos anglų 
Everesto kalnų ekspedici
jos, jau daug kartų buvo 
mėginta įkopti į vieną šių 8 Edward Dwyer, 31 metų am-
aukščiausių kalnų, tačiau iki 
šiol tai niekam nepavyko.

»-
Zuericho, kuri&ąp sąvo.žmo: 
na jau 1930 metais atliko 
kelionę į Himalajus. Ponia 
Dyhrenfurth važiuos ir šį 
kartą su ekspedicija. Be to, 
ir be dviejų minėtų italų, 
ekspedicijoje dalyvaus žino- 

anglų ekspedi" mas kartografijos inžinie- 
1909 metais, |nus Kur? ls Neuchtelio, vie-

  ____ kulią 
šventa parodė, kad po spa- tyrinės ekspedicija, kiek iki 
viednės ant rytojaus negali- vra žinoma, turi 15 kal
ina snapso gerti. I)ėl to ji nųt aukštesnių kaip 8,000 
ir ištuštino mano džiogą. !’ y

—O gal tu pats tą snapsą Saulio viršunų

įna snapso gerti. Dėl to ji nų, aukštesnių kaip 8,000 
ir ištuštino mano džiogą. ' metrų. Nė viena iš šių “pa- 

j” iki šiol ne
buvo pasiekta. Nuo 1921 m.,išgėrei, tėve, tik neatsime-, 

n i ?
— Dalibuk, Maike, nege

ria. daliu pasibažvt!
—Tai galėjo kas kitas iš

gerti.
—O kas išgers, Maike? 

Aš miegu vienas, daugiau: 
burdingierių mano ruime! 
nėra.

—Na, gerai, tėve, o kaip j 
gi ta tariamoji šventoji dva- 
sai išrodė?

—Peiso akuratnei nema
čiau. Maike, ale turėjo ilgus 
palaidus plaukus ir ilgus 
baltus marškinius.

—Tai ne šventoji dvasia, 
tėve.

—O ką tu žinai?
—Aš žinau, kad šventoji 

dvasia yra piešiama paukš
čio pavidale.

‘—Tai kas buvo toji mote
ris?

—Ji galėjo būt tavo gas- 
padinė, tėve.

—Ju beč jur laif, Maike, 
kad taip galėjo būti. O aš, 
kaip durnas, mislinau, kad 
tai buvo eudas. Tfu!...

—Gerai, tėve, bet kokiu 
išskaitliavimu tu norėjai ra
šyt apie tai popiežiui?

—Matai, vaike,. kunigų 
gazietos rašo, kad kokia ten 
prancūzų piemenė Bernudė- 
ta kiaules ganydama užmi
go ir jai prisisapnavo panelė 
švankiausia, tai popiežius

nas anglų gydytojas ii' vie
nas anglų transporto kari
ninkas. Be to, dalyvaus dar 
du žinomi alpistai iš Zueri- 
cho, vienas iš Tirolio ir vie
nas iš Muencheno bei fil- 
muotojas Diesel iš Vienos. 
Kašmiro srityje jau pradėti 
parengiami darbai 200-300 
narių ekspedicijos karava
nui parengti.

Ekspedicija bus finansuo
jama daugiausia iš suintere
suotų filmų bendrovių.

Be to, jos išlaidų dalį pa
dengs pranešimai spaudai ir 
nuotraukų repbrtažas. Eks
pedicija numato kiekvienas 
dvi savaites per specialius 
kurjerius siųsti iš ekspedici
jos srities pranešimus ir at
vaizdus. Ekspedicijai pasi
baigus, bus padarytas pla
tus pranešimas.

AU £ Šį skyrių veda
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

Lunačarskis Mirė.

sukalbėjau rožančių. Vos 
tik pradėjau migti, Į mano 
ruimą atsidarė durys ir įnė- 
jo dvasia šventa. Priėjo prie 
mano lovos, pasilenkus pa
žiurėjo į mane, paskui paė
mė mano kelines, įkišo ran
ką į vieną kišenių, įkišo į ki
tą, -ale kaip abudu kiauri, tai 
tenai nieko nebuvo ir ji ma
no kelines padėjo vėl ton 
pačion vieton. Paskui paė
mė mano džiogą, kuris buvo 
su šoble ant sienos pakabin
tas, pakliuksino ir išsinešė. 
Paskui sugryžo ir vėl džiogą 
ant sienos pakabino. Kaip 
aš iš ryto atsikėliau ir norė
jau ant tuščios dusios paimti 
kokią burną, tai pasirodė, 
tai pasirodė, kad džiogas 
jau tuščias.

—Ar tai viskas?
—O ar tai šito da neuž

tenka, Maike?
—Bet kur gi čia stebuk

las?
—Bai gali, Maike, tu nie

ku apie stebuklus nesupran-

sius. Taigi mislinau, kad ir 
mano vardą gal įrašys į visų 
šventų litaniją. O dabar nei 
snapso, nei cudųl...

—Tai nedidelis nuostolis, 
tėve. Pralotas Olšauskas ne
tiek kentėjo, malūno nete
ko, kalėjime sėdėjo, ir tai į 
šventuosius da nepateko.

—Ju rait, Maike, nėra ant 
svieto teisybės.

REIKALAUJA $100,000 
UŽ SUŽEIDIMĄ.

Tūlas laikas atgal New 
Yorko žydelis Levy važiavo 
automobilium ir susikūlė su 
milionieriaus Astorio maši
na. Dabar tas žydelis ap
skundė Aston ir reikalauja 
$100,000 už jo sužeidimą.

DINAMITAS UŽMUŠĖ 2 
VYRU.

Ocala, Fla. — Vartojant 
čia prie akmenų skaldymo 
dinamitą, jis netikėtai spro
go ir 2 vyru užmušė, o 4 su
žeidė

Šiomis dienomis Francu- 
zijoj mirė Anatolis Luna- 

jčars-kis, buvusis Sovietų Ru- 
j sijos švietimo komisaras, 
j kuris, reikia pripažinti, pa- 
jdaiė labai daug svarbaus 
darbo. Būdamas aukšto mo
kslo žmogus ir ilgai gyve
nęs užsieniuose, jisai nega
lėjo sutikti su tuų bolševikų 
fanatizmu, kad kas tik bur
žuazijos sukurta, viską rei
kia išgriauk Lunačarskis 
prieš tai kovojo. Jisai aiški
no, kad beprotybė butų nai
kinti, kas gera ir naudinga. 
Mokslas ir menas yra lygiai 
reikalingi darbininkams, 
kaip ir buržuazijai. Todėl 
negalima naikinti mokyklų, 
negalima griauti teatrų, bet 
reikia tas įstaigas da dau
giau išplėsti, kad jomis ga
lėtų naudotis darbininkai. 
Šituo klausimu Lunačarskiui 
tekdavo susikirsti net su ka
ro vadovybe, kuri reikalau
davo daugiau pinigų raudo
najai ąrmijai, negu mokyk
loms.

Bet Lunačarskis turėjo ir 
silpnų pusių. Didžiausia jo 
silpnybė buvo ta, kad jis 
pats labai daug apie savo 
gabumus manydavo. 
Pavyzdžiui, jisai skaitė sa
ve “rusiškuoju Šekspyru”. 
Jis rašinėdavo rusų teatrui 
veikalus, kaip Shakespeąre 
rašydavo anglų teatrui, ir 
ta savo kuiyba labai didžia
vosi.

Lunačarskis buvo kHęs iš 
buržuazijos—turtingų tėvų 
sūnūs. Jis gimė Poltavoj ir 
baigė Kijevo universitetą. 
Studentaudamas pateko į 
revoliucinį judėjimą ir, pra
dėjus šnipams jį gaudyk pa
bėgo Šveicarijon, kur vėl 
atsidavė mokslui. Vėliau 
gryžo Rusijon, bet tuoj bu
vo areštuotas ir ištremtas į 
šiaurę. Tenai jis susipažino 
su socialdemokratais ir įsi* 
rasė Rusijos socialdemokra
tų darbininkų partijom Po 
1905 metų revoliucijos jis 
buvo suimtas iš naujo ir už
darytas kalėjiman. Bet pa
vyko ištrukti ir išvykti už
sienin. Dabar Lunačarskis 
išbuvo užsieny iki 191” 
revoliucijos, ir tuomet 
gryžo Rusijon. į

m. 
vėl

Civilizacijos Galas
~< O " ■

Užsienio spauda plačiai 
komentuoja rašytojo Wellsc 
pranašavimus apie busimąj; 
karą ir visos civilizacijos ga
lą.

Daugumas,!/skaitytojų sa 
ve guodžia tuo," kad papras
tai literatų pranašivimai ne
išsipildo ir jie lieka tuščiu 
vaizduotės padariniu.

Argi neišsipildo Julės 
Verne fantastingi pranaša- 
vimai? Be to ir Wells’o fan
tazija įsikūnijo. Jis dar ilgai 
prieš didįjį karą savo vaiz
duotėj fantastingą mašiną 
atkūrė, o per karą pats nu
stebo, pamatęs savo vaiz
duotės padarinį—tanką.

Todėl nors ir neįtikėtini 
įo pranašavimai, tačiau drą
siai juos paneigti irgi neat
sargu. Jo nuomone, visai dėl 
menkos priežasties 1940 me
tais kils karas, kuris savai
me baigsis, nes tuomet kils 
dar iki šiol negirdėta epide
mija. Bet epidemijos marai 
taip žiauriai siaus, kad per 
septynis metus išnyks visa 
vakarų Europos civilizacija. 
1960 metais europiečiai gy
vens taip, kaip gyveno hunų, 
galų ir romėnų laikais. Ta
čiau kaž kokie laikraščiai 
kažkur eis. Bet telegrafas ir 
telefonas neveiks, radic 
mirs, fotografija bus užmir
šta. Vietoj tarnautojų ir au
tomobilių bus konkės—ark
liais traukiami vežimėliai 
Čempionu taps tas, kurs iš 
Paryžiaus į Romą nuvažiuos 
dviračiu.

Tačiau pamažu žmonės 
pradės “atgimti”. Po kelių 
metų taip išsiplės pramonė, 
kad visam pasauly per me
tus pagamins iki 140 auto
mobilių. Upėse plaukys ir 
Kolumbo tipo laivai. Praė
jus dar kiek laiko ir atsiras 
“didėlis žmogus”, kuris su
tvarkys žmonių likučius ir 
įkurs vieną valstybę. Val
džios priešaky bus moksli
ninkai, kurie netik ekonomi
niu žmogaus gyvenimu rū
pinsi.-. bet ir jo dvasiniu gy
venimu. Ir žmonijos gyveni
mas pasieks tobuliausio lai-

i i % 7T3 -T -

žiaus farmerys, kuriam pe
reitą sąvaitę Massachusetts 
valstijos agrikultūros depar
tamentas davė pagirimo la
kštą už pavyzdingą ūkinin
kavimą.

1915 metais, dar lankyda
mas high school’ę, Dwyer 
užsidirbo $3 ir nupirko už 
juos kiaulę. Kada ji vėliau 
apsiparšiavo, jis tuos paršus 
oaaugino ir pardavęs juos 
nusipirko melžiamą karvę. 
Tuomet jis pradėjo nešioti 
ir pardavinėti kaimynams 
pieną. Pasidaręs kiek pini
gų, o kitką pasiskolinęs, ji- 
vai nusipirko antrą karvę. 
Pragyvenimą iš pradžių 
gaudavo prie tėvo, bet susi- 
’aukęs 18 metų amžiaus ap
sivedė ir užsidėjo atskirą 
sau ūkį. Jis dirbo nuo 4 va
landos ryto iki 9 valandai 
vakaro ir 7 dienas į sąvaitę. 
Tuo pačiu laiku jis lankė 
Norfolk kauntės žemės ūkio 
mokyklą, kurią baigė 1921

■ metais.
1929 metais jis jau nusi- į 

i oirko 36 akrų farmą Wev- 
: mouth ir Braintree apylin- 
. kėj, o pernai nusipirko da 

30 akrų žemės plotą, kurį 
’is vartoja kaip ganyklą sa-

■ vo gyvuliams.
Pradėjęs viena kiaule, 

šiandien jaunas Dwyer turi 
iau 1,000 kiaulių, 800 vištų, 
75 karves ir 7 arklius. Wey- 
mouth’o miestely dabar jis 
turi įsitaisęs jau nuosavą 
meninę, superka pieną iš ki
li farmerių, apdirba jį savo 
meninėj 4r parduoda tarp 
miestelio gyventojų.

Be to, jaunas Dwyer yra 
Weymouth Milk Producers’ 
Association’o vicepirminin
kas, Wey mouth Agricultu- 
~al & Industrial draugijos 
direktorius ir Norfolk Coun- 
ty Agricultural mokyklos 
patarėjas.

Visa jo pasisekimo pa- 
’laptis yra mokslas ir sunkus 
darbas.

DIETOS KITĖJIMAS.

Arba dietos įtaka žmogaus 
sveikatai.

Dr. A. Petriką,
Brooklyn, N. Y.

1“prisivėlusią” kūno sistemą. Gi 
tuo patim laiku nereikės atsisa
kyti nuo savo užsiėmimo, nes 
kalbamasai maistas duos pakan
kamai energijos darbui ir me
džiagos naujiem audiniam at- 
steigti, ko pilnas badavimas ne
gali duoti. Taip mintant per du 
mėnesiu išnyks bereikalingi tau
kai, pagerės širdies veikimas ir 
kraujo apytaka (cirkuliacija) ir 
sustiprės apsilpę raumenys, ži
noma. reikia kasdien kiek galint 
tuo laiku mankštintis tyrame 
ore; geriausia tai vaikščioti. Po 
tokios dviejų mėnesių dietos nu- 
tukėliai pasijus lyg naujas ko
jas Įsigiję. Kuriem nuo perdi- 
delio vartojimo pieno viduriai 
linksta prie sukietėjimo, galima 
be saldaus pieno dar valgyti 
rauginto pieno arba maslionkų. 
Virtos slyvos ta kryptimi daug 
pagelbsti. Jei to kam nepakan
ka, galima prieš valgi ištirpinti 
pusę uncijos, ar net ir visą un
ciją. pieno 
milk sugar) 
ir išgerti.

Nei vienoj

Ne vienas mus esame sugadi
nę sau sveikatą netikusia dieta. 
Dažnai visokie reumatizmai, są
narių gėlimai, arterijų sukietė
jimai, širdies nusilpnėjimai, vi
durių nemalimai, nefritas ir ki
tos pusamžio ligos pradeda kel
ti galvas aukštyn, lyg tie devyn
galviai smakai. Perdidelį nutu
kimą irgi galima skaityti pus
amžio liga, nes didžiuma žmonių 
pradeda tukti apie keturiasde
šimtus metus amžiaus. Ne visas 
čia suminėtas ligas galima išgy
dyti dietos pataisymu, bet dali 
jų galima, jeigu tik nėra kokių 
kitokių komplikacijų; vieno di
džiuma jų, jeigu ne visų, gali
ma išvengti deramai reguliuo
jant savo dietą. Uncija apsaugos 
yra vertesnė svaro gydymo!

Yra žmonių, priklausančių 
Įvairiem kultam, kurie sako, 
kad galima badavimu išsigydy
ti visokias infekcijos ligas: tik 
pabadauk mėnesį ar du, o busi 
sveikas, kaip ridikas, nors jau 
viena tavo koja butų grabe! ži
noma, tai nesąmonė ir mokslo 
žmonės, kurie žino šį tą apie fi
ziologiją ir patologiją, taip ne
sako: tai kultistų pasakos, o ne 
mokslo žmonių. Bet sąmoningai 
laikantis tam tikros dietos gali
ma žymiai pataisyti sau sveika
tą, jeigu tai tapo pagadinta ne
sąmoninga dieta.

Žinoma mitybos specialistas, 
:Alfred W. McCann, siūlo svei
katai pataisyti sekamą dietą, 
kurią yra užgvręs Dr. Morris 
Fisbien, “Journal of the Medi- 
cal Assocaition” redaktorius:

Atsisakyti suvis nuo visokio 
maisto dviem mėnesiam, o per 
tą laiką maitintis tik vienu ža
liu neatmieštu pienu ir čielo 
kviečio duona bei sausiniais, 
“krekėmis” (žinoma, čielo kvie
čio krekėmis). Be to, išgerti per 
dieną bent trijų apelsinų skysty- 
mą ir išvalgyti bliudelį virtų 
džiovintų slyvų. Daugiau nieko. 
Tokia monotoniška dieta sulai
kys nuo persivalgymo ir išvalys

Kongresui susirinkus, val
džia sakosi reikalausianti 
ia 6 bilionų dolerių kovai su 
iepresija.

ORGANIZUOKIME ŽEMES ŪKIO 
KOLONIJĄ.

Tokiu antgalviu tilpo 
“Keleivy” net keliu žmonių 
lumonės. Aš, kaipo ūkinin
kas, pasakysiu savo patyri
mą ir pritarimą. Amerikos 
Piliečio straipsny yra siūlo- —
ma nupirkti plotą žemės ir mem daug pigiau, o parduo- 
pastatyti trobas, viena neto- darni — daug brangiau. Ir 
’i nuo kitos. Man rodos, kad —k.,*..
taip butų neprakiška, nes 
Tobos bus krūvoje, o laukai 
nusitęs apie mylią ar dau
giau. Šieno ar javų valyti 
reikės važiuoti toli. Išvežti 
trąšas, mėšlą, užims daug 
’aiko. Antra; ar galima bus 
rasti tokių žmonių, kad su
tiktu darbe ir pasitarimuo
se? Matot, Amerikoje ūkiai 
vra vedami kitaip, negu Lie
tuvoje. Aš žinojau keliatą 
ūkininku, kurie pirko susi
dėję. tačiau negalėjo sugy
venti.

Geriausia yra vesti .ūkį 
pavieniams, o sudaryti ko-

cukraus (lactose, 
vandens stiklinėje

•ęhe. 
turi 
sius 
apie

I

ninkai, visgi dar pragyveni
mą pasidaro, o jeigu tų 
skriaudikų atsikratytumem. 
tai visai geras gyvenimas 
butu. Bendrai (per koope
raciją) pirkdami, gautu-

tokią koloniją nebūtų sunku 
sudaryti. Pavyzdžiui, Hard- 
wiko valsčiuje parsiduoda 
apie 30 ar 40 ūkių, įrengtų, 
su visu inventorium. Jei at
sirastų apie tiek lietuvių, 
norinčių pirkti farmas, tuoj 
pasidarytų kolonija, žino
ma, reikėtų turėti apie porą 
tūkstančių dolerių kožnam 
dėl įmokėjimo, o likusieji 
ant išmokesčių. Ir taip butų 
įsteigta Lietuvių Kolonija. 
Daug pigiau viskas atsieitų 
ir nebūtų jokių nesutikimų.

Šiandien vieno mažo na
mo negalima pastatyti be 
$3-000—$4,000. O kur gy- 

i vuliM ir padargai?operacija tik pirkt ir par-j-™-u. 
duot viską iš vieno. Dirbk ,. ;r

— Irizvlr ..X,4 i^kni K1US SU VISU lnVeiltOnUnl,kaip nori, o kiek uždirbsi, ___, 4,.xxsnKoV f>wž«i ne^ tusci$ viet$- Vieną ze-tiek turėsi.
Šiandien ūkininkai par

duoda pieną perkupčiams. 
Bulvės, kiaušiniai, vištos, 
gyvuliai—viskas " eina per

mę pirkti ir statyti trobas, 
mano supratimu, butų ne
praktiška.

Butų gerai, kad Amerikos 
Piliečio sumanymui prita-tarpininką, kuris pasiima riantieji paskeibtų

'.au. uždarbi n ^i galima butų vesti
skriaudžia ūkininkus. I pasitarimai.

Nors ir skriaudžiami ūki-j Hardvieko Fermery*.

pasaulio šaly žmo
nės ne kenčia tiek nuo dantų 
puvimo, kiek Amerikoj. Sako
ma, kad dantų gedimo liga čion 
labiau išspilatinus, negu papras
tosios slogos. Išgedusiais dan
tim vaikščioja ne tik pasenę ar 
nuaugę žmonės, bet ir maži kū
dikiai. 96 nuošimčiai mokyklos 
vaikų visuose didmiesčiuose: 
New Yorke, Chicagoj, Pittsbur- 

I’hiladelphijoj ir kituose— 
daugiau ar mažiau išgedu- 
ciantis. Apskaitoma, kad 
20 nuoš. vaikų, pasiekusių

1G metų amžiaus, yra netekę 
pirmųjų pastovių (nuolatinių) 
krūminių dantų. Apie 50 nuoš. 
t. y., pusė, žmonių tarpe 30 ir 40 
metų amžiaus yra netekę visų 
krūminių dantų. Apie 20 nuoš. 
šalies gyventojų pasitaiso to
kius išgedusius dantis, gi liku
sieji 80 nuoš., dėl savo tamsumo 
ar nedatekliaus. vaikščioja su 
išpuvusiais dantim, nors šaly y- 
ra pakankamai dentistinės pa
geltos. Tai tokia, šia kryptim, 
padėtis Amerikoj, šaly, pasken- 
iusioj turtuose; šaly, kur pra
monė. progresas ir dentisterijos 
profesija stovi aukščiau, negu 
kurioj kitoj pasaulio daly.

Palyginkime šiandieninę pa
dėti su gadyne, pirma, negu ją 
oalietė “civilizacijos” ranka. To 
laiko žmonės buvo ne kultūringi, 
tiesa, ar net pusiau barbarai; 
jie nežinojo kas yra Beethoveno 
’.ymfonijos ar Verdi’o operos; 
jie neturėjo laimės save vaišin
ti saldainiais, šokoladais, piklia- 
vota duona, saldintais pyragais 
ir “doncais”, bet už tai jie galė
jo džiaugtis puikia sveikata ir 
sveikais dantim, šiaurės kraštų < 
tyrėjas. Stefanssonas, sako, 
kad eskimosų dantys buvę taip 
geri, kad jie nežinojo, kas yra 
dantgėla ir savo kalboj neturėjo 
net žodžio tai ligai pavadinti. 
Dabar jau naujoji eskimosų 
karta, gyvenanti Alaskoj ir ki
tuose šiaurės kraštuose, žino, 
kas yra dantgėla ir nusikalė tai 
ligai pavadinti naują žodį. Da
bartiniai eskimosai jau susidu
ria su “civilizacija”, jie minta 
tokiu pat maistu, ką ir mes 
gauname čionai “grosemėse”: 
pikliavotus miltus, saldintus 
pyragus, baltą duoną, saldintą 
šokoladą, skardinėse laikomus 
konservus, chemikalais pirezer- 
vuotą mėsą ir kitus “gardėsius”. 
Eskimosų vaikų dantys, sako
ma, dabar liabiau išgedę, negu 
baltųjų, nes jie savo dantų ne
valo, kaip baltieji. Tą patį gali
ma pasakyti apie senovės Ame- 
rikos indijonus, kurių dantys ir
gi buvo sveiki. Dabartinių indi- 
jonų dantys yra prastesni, negu 
baltųjų. “Civilizacija” juos už
krėtė visom sava btogojom pu
sėm. bet nedavė jiems savo to
bulybių.
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Suomijoj susekta sąmok
slas išnuodyti visus kariuo
menės viršininkus ir specia- 
’istus. Vienas karininkas jau 
nunuodytas ir 3 užnuodyti.
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Catalof;

Iš Hamburgo pranešama, 
Jcad Hitlerio įsakymu iš ad
vokatų draugijos Vokietijoj 
prašalinta 3^)00 žydų advo- į 
katu. $

Colo.

-

Philadelphijoj sustreika
vo apie 1,000 valgomųjų 
krautuvių darbininkų. Jie 
"eikalauja daugiau algos ir 
mijos pripažinimo.

I *
Pa j ieškau Alfonso Šibilskio, paeina 

iš Kupreliškių miestelio, Vabalninku

Panamoj Jungtinių Valstijų vyriausybė dabar stato atsargos tvenkinius, kad butų iš kur da- 
pildyt nusekusį Panamos Kanale vandenį. Vieną tokių užtvankų parodyta šiame vaizdely. 
Anądien vanduo išgriovė ją da nepabaigtą.

Giedraičiuose pasirodė a-
pyvartoj netikros sidabrines valsčiaus, Biržų apskričio. Malonės

Vi;nas 25 Centai
JONAS KERD1EJUS 

652 Kast Broadway 
South Boston. Mass.

kiek lengvesni ir gelsvi.!
Šiaip visai panašus į tikruo- • Johana Paulauskienė, po tėvais 
sius.

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

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

UNI0N LUNCH
101 Union Street 

LAWRENCE, MASS. 
Š V A Ii I

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

laiką.
•JONAS URBONAS, Savininkas.

Pajieškau brolio Petro Posiaus, 
Ežerėnų apskričio, Degučių sodžiaus,

Pajieškau Maikio Sumonaičio, jis 
buvo atyažaivęs j Wyoming, bet vėl 
išvažiavo i Mahanoy City, Pa. Kas 
žino kur jis randasi, prašau pranešti, 
arba pats lai atsišaukia (2)

SIMONAS MOCEJUNAS
•317 War Wood avė. VVheeling, W. Va.

l’ajieškau mano kaiminkos Cicilijos 
Baranauskaitės, mes kartu važiavom 
į Suvienytas Valstijas 1904 metais. Ji 
paeina iš Alytaus apskričio, Kroke- 
laukio vaisė., ir parapijos, Vamagirių 
kaimo Meldžiu atsišaukti, jos pačios 
arba jos broliai, arba kurie žinot kur 
ji randasi, malonėkit pranešti. (4) 

J G. MALINSKY, Poland, Ohio.

Sieniniai Kalendoriai 
1934 METAMS.

Turiu visokių ruš’u ir visokia 
na. Biznieriams padarom su jų 
ginimais ir pigiai. Kurie norėtų 
duot pavieniais, geros išlvgos.
siunčiu j namus ant paYeikalavimo(-) 

Z. GI LEVICIU S
189 Hartford Avenue 

New Britain. Conn.

•į*.' k, rf rfiį afa; ž k x a x x a' a a a,x'x}rf»rxĮai
I DARIUS - GIRĖNAS ŽS . . , *S Žuvusiu Lakūnų Paveikslas X 
® . -KS Sieniniai Kalendoriai 1931 m. g 
g 
a 
a 
a X 
a 
a-

Pajieškau apsivodimui merginos 
arba tikros našlės be vaikų, teisingos 

.; i ir doros ir negirtuoklės, tarp 35 ir 48 J metų. Geistina kad būt šiek tiek pa- 
siturinti. Aš sutinku gyvent bile kur, 

i j Amerikoje o jeigu butų reikalas galiu I f važiuot į Lietuvą. Aš esu vaikinas 
• ! pasiturintis. nevartoju degtinės rr 
| nerūkau; platesnes žinias suteiksiu i per laiškus Su pirmu laišku prašau 

.| prisiųsti paveikslą, kurį pareikalavus 
sugrąžinsiu. Melagysčių prašau ne
rašyt. (2)

JAUK VALTIS
General Delivery, Cleveland, Ohio.

Pąpuošta daugeliu spalvuotą puikią paveikslą,
223 pusi, didžio, apie 150 įvairią eilią, tinkamą 

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIMIN1ŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

• Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga beturiu kalbaja.
KAINA TIK 11.00.

Audimą apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuoiti savo knygyną minėta knyga.

Kiekvienas nusipirkęs t« knygą pasidžiaugs. Pinigas geriausia 
siųst “Money Orderiu". Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia sūkiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. marką.

“KELEIVIS”
i 2S3 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

I

PRACTICAL SALES COMPANY

t. Kas žino kur jie randasi, pra- 
pranešti jų adresą; busiu dide- , 
dėkingas.

MIKE POSIUS
O. Box 1721. Telluride,

on,

ITALIONIŠKI AKORDIONAI
(vairių rūšių. Ran
kom padirbti, ge
riausios medegos. 
žemiausios kainos. 
Mes ir pataisome. 
Imam vartotus a- 
kordiomK kaipo 
dalį nmkesties ant 
naujo. Užganėdini- 
mas užtikrintas.

Dykai Akordiono lekcijos. 
ITAL1AN ACCORDION CO. 

1014 Bb>" ’ land Avė. F41. Chieago

s pra 
varde Stanevičaitė, pajieškau pusbro
lio Jono Stanevičiaus iš Vitagalos 

I kaimo, Kaltinėnų vaisė. Girdėjau, ka- 
711 i lnhfli nJltvinri dirbęs po Illinois valstiją maino-DiaZUlJOJ ldoai patvino se Prašau jį atsišaukti. Kurie žinote

Pomba ir Meapataca upes. kur jis randasi, prašau pranešti, bu- 
1 siu dėkinga. (2)

JOHANA PAULAUSKIENĖ
319 Hamilton Avė., Duųuesne, Pa.

Noriu susipažinti su panele kuri 
mylėtų gyventi ant fanuos, pageidau
jama kad butų sveika ir turėtų savo 

! farina arba š aip suprastų rimtą gy- 
. veninių. Gali būt tarp 18 ir 26 metų 
amžiaus; aš esu blaivus ir ištikimas 

| vyras. Rašykite laiškus ir pridėkit fo
tografija. (2)

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

“Keleivio” Kalendorius 
1934 metams jau išėjo iš 
spaudos ir dabar jau galima 
jį gauti.

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

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

Kalendoriaus kaina yra
50 centų neskaitytojamą, bet 
“Keleivio” skaitytojams tik 
25c. Užmokestį galite pri
siųsti kartu su prenumerata 
arba atškirai — kaip kam

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

v' rr i flV/ICs. L.. 1 Vlo

MUSSOLINI KVIEČIA
MAS MASKVON.

Anglų spauda pranešu 
kad artimoje ateityje Sovie

NEBŪK ŽILAS!
Stebuklingos Gyduolės. Kurios .Pa^ 
naikina Žilintą, Plaukų slinkimą ir 
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba plaiskanuoja plaukai Nėta 
nieko už jas geresnio iki šiol išrasta. 
Kreipkitės neatidėliodami ant ilgiau. 
Kaina $2. (2)

JOHN SKINDERIS
Box 54. Universal, Ind.

DR. J. MARCUS i
Iš MASKVOS IR KAUNO į j 

Specialistas slaptų ir kroniškų .įgy t Į si 
moterų ir vyrų, kraujo ir odos. { 1 A

Elektriką ir 606 gydoma
i pi r^iV^lns

1 ALLEN STREET West End •
Kamp. Chambers St. Boston. | 

Tel. Capitol 2257 Highlands 33151
Valandos: Nuo 9 rvto iki 8 vakaro. { 

Nedėliomis: iki 5 vai. po pietų, t

npnkiii litu monetos Faki- apšaukti, turiu svarbų reikalų. Ku- pennių lirų monetos, r aisi rie -ino kur jis randasi pr3žau pra. 
flkuotl penkliciai lengva at- nešti, busiu labai dėkingas. (2) 
drirfi nnn tikrinu • iip vra ANTANAS KAIRYSsKirti nuo tiKrųjų. jie yra £jwanoy C- c vemon, n. y.

Dėl potvinio 2,000 žmonių 
paliko be pastogės.

REIKALINGAS VYRAS DIRBT 
ANT EARMOS. Pusamžis žmogus, 
kuris mylėtų dirbt ant mažos far- ; jį_< g-y vėno' Detroit, Mich. Taipgi pa
mos, lai atsišaukia tuojaus. Darbas , jieškau -Jano Stenick, jis gyveno Bo- 
apskritą metą. Mrs. Slavinskas, P. O. į stone. Kas žino kur jie randasi — 
Box 27, Danielson, Conn.

No. 2, Sausio 10 d., 1934 m. KELEIVIS, SO. BOSTON

įvairios Žinios
Vanduo Išgriovė Nepabaigtą Užtvanką,

Milžiniškas Sąmoks
las Nuversti Sovietų 

Tvarką.
Areštuota 8,500 žmonių, jų 

tarpe 1,000 valdininkų.
Sovietų telegrafo agentū

ra “Tass” pranešė, kad Val
stybės Politinė Valdyba 
(GPU). susekė didelį są
mokslą prieš Sovietų tvarką. 
Areštuota iš viso 8,500 žmo
nių, jų tarpe 1,000 valdinin
kų, raudonosios armijos ka
rininkų ir kareivių. Mano
ma, kad ši organizacija bus 
susprodinusi sandėlius ir 
Blagoveščenske.

Bet Sovietų telegrafų a- 
agentura “Tass“ tik trumpai 
pranešė apie įvykius, kurie 
turi beveik revoliucinį po
būdį. Pastebėtiną, kad są
mokslas susektas toje.SSSR 
dalyje, kuri laikoma labiau 
šia pavojinga, būtent, Toli
muose Rvtuose. Jau senai 
Užbaikalės srity vyksta 
riaušės. Užsienio spauda jau 
ne kartą buvo pranešusi a- 
pie bruzdėjimą raudonar
miečių dalyse, siunčiamose į 
Tolimuosius Rytus. Nors o- 
ficiališkos Sovietų Įstaigos 
tvirtina, kad raudonoji ar
mija veržiasi į kovą su prie
šu, bet raudonarmiečiai ne
rodo noro kariauti. Raudo
nojoj armijoj vedama pro
paganda, kad raudonarmie
čiai neitų Į ruošiamas sker
dynes. Tuo ir galima paaiš
kinti suėmimus, kurie įvyko 
šiomis dienomis. Prieš ke
lis mėnesius nusižudęs Uk
rainos užsieniu reikalu ko-C. V

misaras Skripnikas, anot 
“Izvestijų”, taip pat daly
vavęs sąmoksle.

Dabar komunistų centro 
komitetas nutaręs padaryti 
Ukrainos komunistų parti
jos generalini “valymą”. 
Tokiu budu oficiališkos So
vietų žinios rodo, kad So
vietuose auga nepasitenki- 
kinimas Sovietų politika ir 
kai kur kįla net žymus, re
voliucinio pobūdžio, judėji
mas. “L. U.”

VALSTIEČIŲ IR DARBI
NINKŲ FRONTAS 

ŠVEDIJOJ. -
Švedijoj demokratinė vi

suomenė pradėjo organi
zuotis, kad bendromis jėgo- ‘ 
mis galėtų sėkmingiau ko- ■ 
voti su karo ir fašizmo pa
vojais. Švedų ministerių • 
kabineto sudarytoje kovos 
su krizių programoje numa-’ 
tyta eilė palengvinimų dar
bo valstiečiams ir žve
jams. Šituos palnegvini- 
mus remia socialdemokratų 
partija, o valstiečių Sąjun
ga palaiko darbininkų ap
saugos įstatymus. Toks dar
bininkų ir valstiečių forntas 
pasirodo abiem pusėm nau
dingas ir nenaikina (kaip 
pas mus daug kas mano) 
valstiečiu ir darbininkų or
ganizacijų savarankumo. 
Atvirkščiai, toks bendradar
biavimas laiduoja kovos 
sėkmingumą su krizių, su 
karo pavojum ir su vos pa
stebimu Švedijoje fašizmu. 
Demokratijos būvis Švedi
joje stiprus, nes demokrati
ją remia darbininkai, darbo 
valstiečiai ir demokratijų 
principais auklėta inteli
gentija ir miesčionija.

ŽYDAMS UŽDARĖ
LIĄ PALESTINON 

METAMS.
Anglų spauda praneša, 

kad žydų delegacija įteiku
si Palestinos komisarai me
morandumą, kuriuo prašo
ma panaikinti žydų emigra
cijos Palestinon suvaržymą. 
Komisaras * pareiškęs, kad 
tie suvaržymai turėsią pasi
ekti. Be to komisaras prane
šęs, kad šiomis dienomis žy
dų emigracija į Palestiną 
busianti sustabdyta trims 
metams, nes šalyje negali 
sutilpti emigrantų masės. 
Žydai atvykę į Palestiną ne
legaliai, gaudomi. Policija 
už kiekvieną pagautą “zui
kį” moka 1-2 šilingus. Žy
dų telegrafo agentūra pra
neša, kad vieni žydai skun
džia ir išduoda kitus.

“Nuginkluotoji” Vo
kietija Turi 195 

Pulkus.
Vokietija jau. faktiškai į- 

Vedė privalomąjį tarnavi
mą kariuomenėje. Prieš ke
lias dienas Saksonijos mini- 
steris prezidentas fon Kilin
ger priėmė 26,000 smogikų 
paradą. Saksonijos smogikų 
organizacija yra tas pats 
Saksonijos korpusas, kuris 
čia stovėjo prieš karą.

Kilinger Leipcigo laikraš
ty Įdėjo straipsnį apie smo
gikų burių augimą. Jis rašo, 
kad šiandien Vokietijoj yra 
195 smogikų pulkai. (Prieš
karinėje Vokietijoje buvo 
225 pulkai). Kilinger be ko 
kita rašo: “Kariuomenės va
dovybė nutarė, kad kiekvie
nas vokietis, pasiryžęs tar
nauti tėvynei, nacionalsocia- 
lizmui ir “tautos vadui”, ki
taip sakant, visi jauni vyrai 
turi išeiti karuomenės tar
nybą “smogikų būriuose”.

Smogikų būriai organi
zuoti senosios armijos pavy
zdžiu. Pulkai sudaro divizi
jas, divizijos—korpusus. 
Kadangi Vokietijos visi jau
ni vyrai turi stoti į smogikų 
burius, tai faktiškai Vokie
tija jau yra įvedusi visuotinį 
kareiviavimą.

rė gyvatės įgiltas lietuvis 
Alfonsas Paivišius.

Santa Ana estancijoj dir
bo 5 lietuviai, kurie miego
davo galpone ant sausų žo
lių. Vakare Paivisas atsive
žė šviežių žolių, kuriose bu
tą ir gyvatės. Sugulus gyva
tė išlindo ir ėmė vyniotis a- 
pie jo kaklą. Paivišius persi
gandęs griebė ją numesti, 
bet tuo laiku piktoji gyvatė 
Džererra įgylė jam į kaklą. 
Nelaimingajam per 2 va
landas ištino visa galva ir 
kūnas. Iki miestelio Orano 
buvo 39 kilometrai, ir nuve
žtas tenai pas daktarą nelai
mingas lietuvis mirė.

Šioje provincijoj yra la
bai daug visokių nuodingų 
gyvių, ir net labai saugantis, 
nelaimių atsitinka. Alfonsą 
šios estancijos lietuviai pa
laidojo Orano kapuose.

Argentinoj dabar yra va
sara, todėl atgijęs visas bra
das, kuomet šiaurės Ameri
koj žemė surakinta didžiau
siais šalčiais ir storai užklo
ta sniegu.

FRANCUZIJA TURINTI 
GERIAUSIĄ PASAULY 

KARIUOMENĘ.
Francuzų militaristų spau

dos sindikatas šiomis dieno
mis buvo suruošęs bankietą, 
kuriame karo ministeris Da- 
ladier pasakė kalbą ir pa
brėžė, kad Francuzija ga
linti būti visai rami. Ji esan
ti pasirengusi visam kam. 
Francuzija dažnai nepagrį
stai kaltinama militaristi
niais siekimais, bet iš kitos 
pusės toli gražu ne visi turi 
supratimą apie jos karišką 
galią. Tuo tarpu francuzų 
kariuomenė dar niekada ne
buvusi tokia galinga, kaip 
kad dabar yra. Jos karinin
kų sąstatą galima laikyti 
pirmuoju pasauly. Francuzi- 
jos sustiprinimai Rytų pa
sieny nenugalimi.

Tai ve, prie ko priėjo 
Francuzija, nuolatos kalbė
dama apie “nusiginklavi
mą”.

VOKIETIJOJ KASDIEN 
1000 AREŠTŲ.

Užsienių spauda praneša, 
kad Prūsijos teisingumo mi- 
nisteris Kerui pagaminęs 
naujo kodekso projektą, pa
gal kurį visi vokiečiai, kur 
jie bebūtų ir kokios valsty
bės piliečiais butų, patekę 
Vokietijon bus baudžiami 
koncentracijos stovyklomis.

“Arbeitzeitunig” dėl to 
pastebi, kad visa Vokietija 
/dabar bus paversta vienu 
koncentracijos liogeriu.

“Daily Herald” rašo, kad 
dabar Vokietijoj kasdien 
suimama 1000 naujų žmo
nių.

_ KIAUŠINIŲ DIKTATO
RIUS VOKIETIJOJE.
Kiaušinių ukiui tvarkyti 

Vokietijoj paskirtas komi
saras diktatoriaus teisėmis. 
Kiaušinių prekyboj busian
čios įvestos koncesijos, o 
pirkliams nustatytas tam ti
kras uždarbis. Be to komi
saro leidimo, nė vienas kiau
šinis negalėsiąs patekti į 
rinką.

IŠ VOKIETIJOS TURĖJO 
BĖGTI 60,000 ŽMONIŲ.

Anglijos lordas Cecilis 
juvo išrinktas specialios 
vokiečių pabėgėlių reika- 
ams komisijos pirmininku. 

Komisijoje atstovaujama 15 
valstybių. Nors komisija bu-

Konsulas trauks teisman 
kun. Sugintą.

“Lietuvių Aidas Brazili
joj” rašo:

Teko patirti, kad S. Paulo 
lietuvių konsulas p. Mačiu
lis mano iškelti Lietuvoje 
kun. Sugintai bylą už “šmei
žtus” prieš jo asmenį.

Konsulas nelabai gerai su
gyveno su kun. Sugintu ir 
dėlto Sugintas grįžęs Lietu
von, sako, konsulą “apšmei
žęs” per spaudą.

Kun. Bumšas organizuoja 
tautišką parapiją.

Sao Paulo lietuvių katali
kų prabaščius kun. Bumšas 
pradėjo krypti iš Romos pri
klausomybės. Kokiais sume
timais jis tai daro—nežinia, 
bet aišku, kad jis daugiau ė- 
mė linkti prie “tautiškos lie
tuvių parapijos“ sudarymo. 
Ir tai nėra joks prasimany
mas, o paties Bumšos pasa
kymas, kad tikras “lietuviš
kumas”, tai “lietuviškoji ka
talikybė.”

Taigi, Bumšas vertinda
mas “lietuvišką katalikybę”, 
greitai, tar būt. pradės lai
kyti pamaldas lietuviškai. Iš 
to. žinoma, lietuviams jo
kios naudos nebus, tik tas, 
kad jie galės suprasti Bum
šos maldas. -

Brazilijoj prasidėjo dideli 
karščiai.

Porto Alegre apylinkėje 
nebuvo tokiu karščių nuo 
1910 metų, kaip šiais me- 

__ _______________ ____ tais. Temperatūra siekia 100 
vo įsteigta Tautų Sąjungos laipsnių F, pavėsyje. Nuo 
iniciatyva, ji veikia nepri-. karščio miršta žmonės, 
klausomai nuo jos. Aukšta-’G tį, Argentinoje
sis vokiečių pabėgėlių ko- Jirė Ketavii.

skaičiuoja, kad tokių pabė- n Šaltos provincųoj, netoli 
gėlių iš viso yra 60,000. Iš to 'Orano’ slomis dinomis mi- 
skaičiaus, 25,000 pabėgėlių 
gyvena Francuzijoje, 3,000 
Anglijoje, 6,500 — Palesti
noje ir 6,000 — Lenkijoje. 
Pasak jo, vokiečių pabėgė
lių problema gali būti iš
spręsta tik tarptautiniu ben
dradarbiavimu.

Rumunijos valdžia nuta
rė supirkti ir išskersti 6£0,- 
900 kiaulių, tikėdamosi tuo 
budu pakelti jų kainą. Pa
skerstų kiaulių mėsa bus iš
dalinta bedarbiams. Visų 
nirma taip ėmė daryti Ame
rika.

JEI PATRUKUS,
Bandyk Tą Dykai.

Vartok dėl bile Patrūkimo seno ar 
naujo. Didelio ar Mažo, ir Jus busite 
ant kelio kuris suteikė Tūkstančiams 

Parankumą.
Gaukit Dykai Ištyrimui

Kiekvienas patrukęs vyras ar mo
teris turi tuojaus rašyt pas W S 
Rice, 70 N. Main St., Adams, N. Y. iš
bandymui dykai jo puikios metodos 
Tik uždek ant patrukusios vietos ir 
žaizda užgis ir jums bus greitai pa
galba. Nepamiršk pareikalaut dykai 
išbandymui to gero Prietaiso. Kam 
nešiot vi#ą amžių pritaikyto ją. Kam 
rizikuot kad prisimestų gangrina nuo 
mažo patrūkimo, kuris tūkstančius 
nuvarė ant operacijos? Daugybė vyrų 
ir moterų kasdien nepaiso patrūkimo 
vien dėlto, kad neskauda ir gali vaik
ščiot. Išbandyk tuojau dykai, nes tai 
yra stebėtinas daiktas gydymui pa
trūkimo. Rašykite tuojaus W. S. Rice, 
Ine., 70 N. Main Street, Adams, N. Y

Suvis dykai dasižinosite gavo ateiti 
ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei
gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Adre
suokite: (5)

1219 N. Irviną Avė., Desk. K, 
CHTCAGO. TLK

“KELEIVIO” KALENDORIUS 
1934 Metams Jau Gatavas.

PERSIPIOVĖ GERKLĘ IR 
IŠŠOKO PER LANGĄ.
Brocktone, netoli Bosto

no, pereitą nedėldienį tūlas 
Edward Ware nutarė nusi
žudyti ir persipiovė skustu
vu gerklę. Bet bijodamas, 
kad nuo to gali da nemirti, 
jis atidarė langą ir iššoko

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

VĖL REIKALAUJA GRĄ
ŽINTI AUKSĄ.

Iždo departamentas vė 
išleido reikalavimą, kac 
žmonės, kurie turi paslėpę 
aukso, tuojaus grąžintų jį nuo ketvirto aukšto. Krisda- 
valdžiai. Tas reikalavimas (mas žemėn jis užsimušė ant 
taikomas tiktai stambiems' 
kapitalistams, kurie turi au
kso už milionus dolerių.

TRIJŲ METŲ PLANAS 
VOKIEČIŲ DUJŲ 

GAMYBOJ. ?,
Vokiečių vadinamas dujų 

ir elektros frontas parengė 
plačią darbų programą, šį 
darbų programa bus įvykdy
ta per trejus metus ir atseis1 
apie 600 mil. markių.

RAGINA BOIKOTUOTI 
VOKIETIJOS PREKES.

• ' J *

Amerikos Darbo Federa
cija išsiuntinėjo visoms uni
joms paraginimą boikotuoti 
visas Vokietijos prekes, kad 
pareiškus tuo protestą dėl 
smaugimo darbininkų orga
nizacijų Vokietijoj.

SIELOS 
BALSAI

Karaliaučiuje sustojo ėjęs 
“Koeningsberger Hartung- 
sche Zeitung”, išgyvavęs 

metus.
Miiac

l vvriausvbė
* * i •isikviesianti

T J * _ —1,,,____kti Maskvon
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Kaip Sutvarkyta
Sovietų Valdžia.

Kai kas mano, jog Sovie- tris kartus į metus. Tasai 
tai, tai bolševikų arba ko1 CIK’as renka ir kabineto 
munistų padaras. Iš tikrųjų narius, 
gi taip nėra. Pirmutinis Ru-| 
sijos darbininkų sovietas 
(tas žodis reiškia tarybą) 
buvo sudarytas Petrapily 
1905 metų revoliucijos laiku 
generaliniam streikui vesti. 
Jis buvo pavadintas “Peter
burgo Darbininkų Atstovų 
Sovietas” ir jam vadovavo 
socialdemokratai.

Niekas tuomet nesitikėjo, 
kad iš to Sovieto išsivystytų 
nauja Rusijos tvarka ir nau
jos valdžios vardas.Po 1905 
metų ėmus siausti reakcijai, 
pirmutinis darbininkų so
vietas išnyko. Bet kuomet 
1917 metais kilusi nauja re
voliucijos banga nušlavė ca
ro valdžią, darbininkų so
vietas Petrograde tuoj buvo 
atgaivintas. Dabar prie jo 
prisidėjo jau ir kareivių at
stovai. Petrogrado pavyz
džiu ėmė organizuotis revo
liuciniai sovietai ir kituose 
miestuose. Tų pačių metų 
gegužės ir birželio mėne
siais jau Įvyko pirmutinis 
visuotinis Rusijos sovietų 
atstovų kongresas.

Iš pradžių šitie sovietai 
neskaitė save valdžios orga
nais, bet buvo kaip ir para
ma laikinajai vyriausybei. 
Tik 1917 metų spalių mėne
sį, kuomet bolševikai nuver
tė Keresnkio valdžią, sovie
tai buvo paversti Rusijos 
valdžios organais.

Sovietų valdžia dabar su
tvarkyta taip:

Kiekvienas kaimas turi 
savo sovietą arba tarybą; 
kiekvienas “kolchozas” tū
li savo sovietą; kiekvienas 
fabrikas ar dirbtuvė taipgi 
turi savo sovietą. Tie sovie
tai nėra niekas daugiau, 
kaip paprastos tarybos arba 
komitetai.

Šitie kaimu ir “kolchozu”v 4-

sovietai renka savo atsto
vus Į valsčių sovietus; gi 
valsčių sovietų išrinkti at
stovai sudaro apskričių so
vietus ; apskričių sovietai 
siunčia savo atstovus į gu
bernijų sovietus, o guberni
jų sovietai — i cęntralinius 
respublikų sovietus (pavyz
džiui, Ukrainos, Baltgudi- 
jos, Armėnijos ir kit.). Res
publikų sovietai renka sa
vo atstovus į Visuotini So
vietų Sąjungos Kongresą. 5

Sovietų Sąjunga šiandien 
susideda iš vienuolikos au
tonominių respublikų ir 
dvylikos autonominių teri- 

• torijų. ,
Taigi sovietų valdžios for

ma turi piramidės pavidalą: 
jos pamatus sudaro kaimų 
sovietai, ant tų stovi apskri
čių sovietai, da ant tų gu
bernijų, ir taip vis aukštyn, 
siauryn, kol Visuotinis Ru
sijos Kongresas, jsudaro patį 
čiukurą.

Tas - kongresas tačiau 
daug kuo skiriasi nuo Ame
rikos kongreso ir nuo visų, 
kitų parlamentų, nes ir A- 
merikoj, ir kitur atstovus į 
parlamentus renka patys 
žmonės, tuo tarpu kaip Ru
sijoj liaudis kongreso rinki
muose nedalyvauja; jį ren
ka respublikų sovietai, ku
rie irgi netiesiai žmonių rin
kti.

Rusijos Sovietų Kongreso 
ir funkcijos yra visai kito-; 
kios, negu kitų parlamentų. 
Pavyzdžiui, jisai susirenka 
tik sykį į du metu ir, turėda
mas per 2,000 narių, negali 
veikti kaip aktingas vaiz
džios aparatas. Todėl jis iš
renka apie ketvirtadalį tavo 
narių į taip vadinamąjį 
CT (Centro Pildomąjį 
Komitetą), kuris susirenka'

kurie yra vadinami 
“liaudies komisarais”.

Bet CIK’as irgi ne visas į 
=avo posėdžius susirenka, 
lis išrenka iš savo tarpo va- 
linamaji Prezidijumą iš 21 
nario. Šitas Prezidijumas 
eidžia Įstatymus ir yra auk- 
sčiausis valdžios organas 
Sovietų Sąjungoj.

Be tų Įstatymų, kuinuos 
leidžia Prezidijumas, gali 
lar visokius patvarkymus 
leisti “Liaudies Komisarų 
sovietas” ir taip vadinamas 
‘Sto”, arba valstybės ūkio 
sovietas. Visi tie patvarky
mai yra lygiai privalomi. 
Kaip ir-Prezidijumo istaty- 
nai.

Be to da Rusijoj yra labai 
galingas Polit-Biuras, kuris 
nustato ir saugoja valstybės 
nolitiką.

Stalinas yra Komunistų 
Partijos Pildomojo Komite- 
o sekretorius ir daugelio vi

sokių komitetų pirmininkas, 
odei jis yra skaitomas visos 

Rusijos diktatorium, nors į 
diktatorius jo niekas nėra 
■inkęs.

Rinkimų sistema Rusijoje 
:rgi kitokia, negu Amerikoj 
ir kitose šalyse. Visų pir
ma, Rusijoj nėra slapto bal- 
-avimo. Rinkdami atstovus į 
=avo sovietus, rinkikai turi 
viešai kelti rankas. Taip da
roma dėl to, kad valdžios a- 
•^entai matytų, kas už ką 
balsuoja. Socialistai tokiam 
balsavimui yra priešingi.

Be to, ne visi luomai Ru
sijoj turi lygią atstovybės 
teisę Visuotiname Sovietų 
Kongrese. Kaimas gali tu
rėti nuo 125,000 balsuotojų 
tiktai vieną atstovą, tuo 
tarpu kaip miestai gali rinkt 
no vieną atsovą nuo kožnų 
75,000 balsuotojų.

Vietiniai arba kaimų so
vietai nevisuomet susideda 
iš komunistų, nes komunistų 
partijai priklauso vos 3 
žmonės iš kožno šimto gy
ventojų. Tačiau lipant So
vietų valdžios laiptais aukš
tyn, komunistų nuošimtis 
darosi kas sykis didesnis ir 
jau Visuotiniame Kongrese, 
kuris sudaro piramidės vir
šūnę, komunistų randame 
uilną 100 procentų. Taigi, 
Įstatymus leidžia ir juos vy
kina vieni tik komunistai. 
Kitokių įsitikinimų žmonės 
balso tenai neturi. Tuo budu 
3 gyventojų nuošimčiai val
do likusius 97 nuošimčius. 
Vadinasi, mažuma diktuoja 
didžiumai.

Reikia da pažymėti, kad 
Rusijoj nėra visuotino bal
savimo. Tenai balsuoja tik
tai proletariatas. Balso netu
ri sekantįs luomai: buvusie
ji caro valdžios valdininkai 
ir šnipai, visi popai, kuni
gai ir vienuoliai, pirkliai, 
visi vidurinės klasės žmonės 
ir, bendrai, visa buržuazija, 
kuri samdosi darbininkus 
arba gyvena iš procentų bei. 
kitokių pajamų.

Žmonės, kurie neturi bal
savimo teisės, negali prigu
lėti darbininkų unijoms, tu
ri mokėti trygubai aukštes
nes kainas už gydymą ir 
vaistus, negauna maisto 
kortų, kuriomis galima pirk
tis pigesne kaina valgomų
jų daiktų, ir negali savo vai
kų leisti į aukštesnes moky
klas.

Tai taip veikia proletaria
to diktatūra. Jos tikslas yra 
išnaikinti klasių skirtumą. 
Bet iki šiol klasėė Rusijoj da 
neišnyko.Skirtumas tik toks, 
kad klasė, kuri pirma buvo 
ant viršaus, dabar nugrūsta 
apačion, o kuri pirma buvo 
apačioje, dabar viršuje.

Lygybės nėra net darbo 
žmonėse. Daugiausia privi
legijuoti yra fabrikų darbi
ninkai miestuose. Kaimie
čiai, kurie sunkiausia dirba 
ir prasčiausia gyvena, pa
statyti jau antron vieton. Gi 
šiek-tiek pasiturintis 
mietis, taip vadinamas 
lakas”, yra vaišinamas 
aršiausis priešas.

kai- i 
“ku- 
kaip ,
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“DAKTARKA”
JĄ PAGYDĖ.

Vaizdelis iš Lietuvos 
teismo.

Elvyra Dučienė augino
jau tris mergaites ir vieną 
§unų. Dar kai anksčiau jos 
vyras geriau uždirbdavo, 
netaip jau sunku buvo ir 
šeimai gyventi. Tačiau kai 
vyras neteko tarnybos, o 
taip pat uždarbio, krizis su
rietė Elvyrą, ir ji džiaugda
vosi, jei kada duonos kąsnį 
turėjo. Ir štai, pačiam sun
kiausiam gyvenimo momen
te, ji pasijuto nėščia.

Vyrui, žinoma, nieko ne- 
oasakė, tačiau pati nutarė 
negimdyti, ir patylomis ieš
kojo tokios bobelės, kuri 
oigiai galėtų nėštuką paša
linti. Per savo kaimynkas 
gudruoles Elvyra sužinojo, 
kad Barbora Gimbutienė y- 
ra didelė nėštumo pašalini
mo specialistė ir kad pas ją 

20 litų nuėjus viskas bu- 
įa pilniausioj tvarkoj. Pasa
kė Elvyra vyrui, kad keletai 
lienų išvažiuoja pas savo gi
mines ir nuėjo pas Barborą. 
Kas tarp tų dviejų moterų 
vyko—palieka paslaptis,
‘ačiau viena tik aišku, kad 
Elvyra i trečią dieną pakelė
le buvo rasta apalpus ir at- 
-itiktinai važiuojančio kai
miečio parvežta į namus. 
Namuose dvi dienas pasir
gusi. Įgavo didelį kraujo 
nludimą ir, vos spėjusi vy
rui viską pasisakyti, numi- 
*e.

Vyras tuč tuojau viską 
Dranešė policijai. Barbora 
tapo areštuota, o skrodimas 
parodė, kad Elvyros vyras 
nemelavo.

—Ar tamsta prisipažįsti" 
kalta, —klausia Barboros 
teisėjas.

—Ne. 
—Dėl ko?
—Labai paprastai: aš 

nieko nesu blogo padariusi.
—Na juk tamsta pašali

nai Elvyrai nėštumą.
—Aš kaip mokėjau, taip 

gelbėjau. Juk ne aš pas ją 
atėjau, o ji pas mane.

—.Juk tamsta žinai, kad 
nėštumo pašalinimas yra į- 
statymais uždraustas.

—Man tų įstatymų niekas 
nerodė, — piktai atsikirto 
Barbora.— Be to, aš nesu 
mokyta moteris. Aš esu kri
kščionė. Jei manęs prašė pa
gelbėti—aš gelbėjau...

—Ar pirmą kartą tamsta 
“gelbėjai”?—toliau teiravo
si teisėjas. Į

—Neatmenu, — bumbte
lėjo po nosim Barbora. — 
Rodos, kad pirmą.

—Yra liudininkų, kurie 
įrodinėja, kad tamsta jau 
dešimts moterų nuvarei į 
kapus.

—Tai kas, kad įrodinėja. 
Žmonės daug ko prasimano. 
Be to, ar manote aš viena?

Užsispyrusią daktarką 
nebebuvo ko klausinėti. 
Teismas priteisė jai 6 metus 
sunkiųjų darbų kalėjimo. Ji, 
sprendimą išgirdusi, ne ne- 
kruptelėjo.

Ražas.

=====
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DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

Valandos: 16—2; S—S 
flairiadi—lają: 1S— u 

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Bou!ev»r' ”483
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GRAŽUS S. L. A. 60 KUOPAI 
“CHRISTMUS PRESENT.”

GRAND RAPIDS, MICH. sikaltęs, ir jam ginti pinigus 
Krikščionių pasaulyje Ka- eikvojo Todėl šių metų 

ledų laukia kone visi, laukia sa®^SLA..bus 
maži vaikai, laukia jauni- £ - ...
mas, laukia ir suaugę, kad 
gavus dovanų ar nors gra
žių linkėjimų.

šiais metais nebuvo už
miršta ir musu S. L. A. 60 
kp. Jai suteikė dovaną po
nas S. Gegužis ir M. J. Vini
las, suspenduodami musų 
kuopos 65 narius. Suspen
davo jie musų kuopą dėl to, 
kad ji duokles siuntė per sa- 
70 išrinktą sekretorių, o ne 
□er p. St. Gegužio kamaro- 
%

Laiške aiškiai pasakyta, 
kad Pildomos Tarybos suva
žiavime Vinikas raportavo, 
j Gegužis tik pritarė. Taigi 
iž šitą dovaną tenka pasa
kyti ačiū daugiausia p. M. 
T. Vinikui. Mes tave, broli 
Vinikai, atsiminsime kada 
bus balsavimai į P. T. Atsi
minsime ir tuomet, kada ne
galėsime savo delegatų nu
austi į seimą.

Kada Pittsburgo seimas 
sumindžiojo narių teises ir 
paties M. J. Viniko kandi
datūrą į sekretorius panai
kino, tai M. J. Vinikas spau
doje pasmerkė tokį seimo 
žygi. Prieš šitokį Pittsbur
go seimo žygį musų kuopa i- 
šėjo priešais. Dabar gi kuo
met 9eimas artinasi Deitroi- 
te, kur mes tikėjomės atitai
syti Pittsburgo seimo pada-1 
rytas nariams skriaudas, tai 
ponas M. J. Vinikas pasiste
ngė musų kuopą suspenduo
ti, kad sumažinus Detroito 
seimo demokratiškai nusi
stačiusių delegatų skaičių, 
ir kad SLA. nariai toliau 
pasiliktų be teisių organiza
cijoj. Pas. mus nariai viešai 
kalba, jog tai daroma dėlto, 
kad Miehigano valstijoj bu- 

Įtų suspenduotas SLA. čarte- 
ris, ir kad tokiu budu Sei
mas įvyktų kur nors kitur; 
nes suspenduoti SLA. 60 kp. 
nariai yra verste verčiami 
skųsti SLA. centrą valdžios 
teismui. O kuomet teisme 
pasirodys, kad SLA. prezi
dentas su sekretorium vari
nėja fraternalėj organizaci
joj tokią politiką, tai Michi- 
gano valstijoj galės būt su
spenduotas SLA. čarteris.

Kokią gi naudą turės iš 
to SLA.?

SLA. prezidentas St. Ge
gužis užsispyrė laikyti mu
sų kuopoj sekretorium tokį 
žmogų, kuris kuopai yra nu-

J10 
apskųstas, 

reikalaujant J. Sidevičiaus
J f 

apie 52 dolerių, kurį Pildo
mosios Tarybos ginamas 
žmogus iškeitė be kuopos ži
nios ir kuopa nežino kur jis 
tuos pinigus dėjo. Nors če
kis buvo kuopos vardu pri
siųstas, bet kuopa jo nema
tė. Ir akyvaizdoje šitų visų 
faktų Pildomoji Taryba nu
tarė suspenduoti 65 geriau
sius musų kuopos narius!

“Tėvynė” rašė apie šį pa
skutinį P. T. suvažiavimų, 
kad tokio suvažiavimo senai 
nebuvę, kur taip bešališkai 
ir šaltai viskas svarstyta. O 
čia pasirodo kaip tik atbu
lai: vien šališkais sumeti
mas! vaduotasi, kad tik šią 
kuopą nušluoti nuo žemės 
veido. Mums nebaisu, kad 
mus iš SLA. išmes; bet kas 
gi atlygins skriaudą tiems 
nariams, kurie per daugeli 
metų mokėjo savo duokles ir 
da nėra išėmę nei vieno 
cento, o šiandie išmesti iš 
SLA. jau neturi progos kur 
kitur prigulėti? Tai tokią 
Kalėdų Dovaną jiems pada
rė Pildomoji Taryba. Tik 
beširdžiai gali šitaip žmo
nes skriausti!

S. Naudžius.

KOSULIAI
Neleiskite jiems kad jus nugalėtų. 

Kovokite prieš gemalus greitai. Creo- 
mulsion sujungia 7 geriausias pagel- 
bas žinomas modemiškam mokslui. 
Stiprus bet nepavojingas. Priimnus 
vartot. Nėra narkotų. Jūsų aptieki- 
ninkas sugražins jums pinigus jeigu 
bile kosulys ar šaltis, nežiūrint kaip 
ilgai užsitęsė, nepalengvės, vartojant 
Creomulsio'n. (Adv.)

Pirmiau

ŽMONĖS, KURIE KENČIA 

ODOS LIGŲ 
Randa 
GREITA 
PAGELBĄ 
Naudojant tą 
puikią

PORTES 
ODOS MOSTĮ 

Kurią vartoja tūks
tančiai vyrų ir mo
terų su geriausiomis
pasekmėmis nuo visokių odos ligų—iš
bėrimų, ir plėtmų ant veido* taip
gi nuo visokių skaudulių, niežų ir 
šlakų. Ji gydo, sušvelnina ir pa- 

dulių ir niežų. Ji gy
do, sušvelnina ir pa
grąžina odą. Didelis 
jaras parsiduoda už 
§1.50 su užtikrinimu, 
kad jeigu pasekmės 
nebus atsiektos, pi
nigai bus sugražinti. 
Jums nereik siųst nie
ko, tik savo vardą ir 
adresą kada užsisa- 
kot. Už mostį užmo- 

Po vartojimo kuomet atneš
jums i namus.

PORTES DRUG CO., Dcpt. 7 f’ 
1608 Milwaukee Avė. Chicago, IIL

INIOS
GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 

DIENRAŠTIS
“LIETUVOS ŽINIOS” turi savo korespondentų Lie

tuvoje ir visame pasaulyje, todėl jos nepraleidžia nei 
vieno įdomesnio gyvenimo reiškinio.

Kam tikrai rupi laisva, nepriklausoma, demokratiš
ka, platiems sluogsniams tarnaujanti spauda, tas pri
valo prisidėti prie “LIETUVOS ŽINIŲ.”

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 
^LIETUVOS ŽINIOSE”.

Kaina: Suv. Valstijose, Pietų Amerikoje, Kanadoje 
ir kitose valstybėse:

METAMS 8 DOL., PUSEI METŲ 4 DOL.
Pinigus geriausiai siusti Money Orderį (Pašto per

laidų) arba Bankos čekį.

“LIETUVOS ŽINIOS”
GEDIMINO GATVĖ 38, KAUNAS, LITHUANIA.
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Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ Į SĄVAITĘ 

Talpina įvairias naujienas iš viso paskalio. H pnlHipte

skait; 
Amer

no Lietuvos ir kitę valstybių. Įvairię apysaką 

a smagus ir naudingas savaitraštis. Mylintieji 
gerus raštus, visi skaito. Prenumerata Metams 
oje' 2 doleriai.

U'TUVOS ŪKININKAS"

IiI

iodvnas angį i škai-lietu vištos kalbos 
(Dalis H). Sutaisė Antanas Lalis. 

Čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m. 
Puslapių 835. ,.......................... §8 00
Žodynas lietuviškai angliškos ir ang

liškai lietuviškos kalbu. Sutaisė A.
Lalis. Abi dalis vienoje knygoje. 
Psl. 1274. Gražus tvirti apdarai $16.00 
Lengvas Budas 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 sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Uichelsonas. Pusi. 95............... 35c.
Etnologija arba istorija apie žemės 
, tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą, 
paraše 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 j visas kalbas, todėl kad yra gra
žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, III. 1969, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta....................................... §2.50
Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 

naudinga knyga, aprašyta kataliku 
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, pusi- 209. Gražiuo
se audimo apdaruose...................... §1.50

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

dą. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui. f . ... . .... 
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-J 
džiausią ir praktiškiausia monų kny
ga, burtų ir delnažinystės mokslo Chi
cago, III., 1904 m., puslapių 412. 
Apdaryta .................................... §4.50

Tikėjimų Isterija. Paraše P. D. Chan- 
tvpie de la Sausaye, Teologijos pro

fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 1086 pusi, 
su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šventi n yčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais Chicago, 1914, pusi. 1086.
Kaina............................................... $7.00

, Žemaitės Raštai Karės Meta. Lietuvos 
t 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.
Pusi. 429, 1915 m................. .. $2 00

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.

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

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

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

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo- 

’ liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li- 

kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežiu3 
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- 

I ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 

i Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu- 
j vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
; iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... §1.00 

Drūtais audeklo apdarais .... §150

Byla Detroito Katalikų su Socialis
tais. — Pirmą kartą katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
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
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 galo 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., pusL 32 .......................... 10c.

Paparčio Žiedas ir keturios kitos apy
sakos: (1) Neužsitikintis Vyraa;

(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt.......................... 15c.

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

tuvių praeitį. Gražiais, storais 
apdarais. Kaina ........................ §2.25
Ben-Hur.— Istoriška apysaka iš Kri

staus laikų. Parašė Lew Wallace.
1......................................... $2.00

! Uatavos ReapabHkoa Istorija Ir 
lapia. — šitas veikalas parodo, kaip 

■ nuo 1905 metu revoliucinės Lietuvos 
- - -- arba Silabini Iškilmė.— spėkos vade kovą su caro valdžia, to 
Vieno akto farsas, labai juokingas | kaip tuo pačiu laiku kunigai tą vai* 

ir geras perstatymui Kaina .... 15c. ■ džią rėmė ir gynė; kaip pastari toto*

« su 

h” l*1““4“ ***- parado dabartinė. Lietuvos 
talizmsa. Kama ......................  25c. Kfcgjp p, padalyta į apąkri-
Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia. 

Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovą 
ir daugelį iž oveirimo patyrimų para* gabesni

8tftMK_Se. Bestos, Mass Seimo.nutarimai, taikos sutartie ra 
ŽStads’ irVt

t » | . ta "J i—i i ; HvtVlJc* uirvuiu i*
tuoj. Didele kny^a, drūtais kos naliuosuota iš po caro valdžios įr nndoroic o v-»>o QAA r .. » «.«

Kokios Dievus Žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kai- i 

boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta ' 
kokius dievus garbino senovės indaij 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, ašy-: 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie! 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo. 
Knyga stambi ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. §1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... §1.25

Istorija Suvienytų Valstijų Šiaurinės 
Amerikos nuo atsiradimo ir dar 

prieš atradimą Amerikos iki 1896 me
tų. Aprašo, kaip Kolumbas atrado A- 
meriką, kokie čia tada žmonės gyveno 
ir tt. Prie galo knygos telpa Suvieny
tų Valstijų Konstitucija. 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. Dviejų 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 veikalėlis. Dalyvauja 2 
moterys ir 5
Kunigo Meilė, 

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

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių . *»...............................  25c.
Amerikos Maeochas. —Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith pa
pjovė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais/ 16 pusi..................... 10c.
“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta __

šv. Jonui galva. Drama ■ viename 472 pusi, 
akte, parašyta garsaus anglų rašti-; 
ninko. Vertėtų kiekvienam per- ' 
skašt^^i. 25c.

“O. S. S.’

vyrai.
Vieno veiksmo Kome- 
Ben. Rumšas. Jookin- 
Dalyvauja 2 vyrai ir 

’8.'Abu veikalėliai vienoje

t

te'

f

klausinatoto
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O kai pradėjf 
įmokėti, tai ir ginčai diplo 
! matinėse sferose buvo ne 
reikalingi. Dabar jau kuni
gai mokesčius moka.

i
baudas. Pabaudų kunigą

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

PER 1933 METUS PAVOGĖ 3^00,
Tai daugiausia tautininkų į mietis ? Juodom, pūslėtom 
“nuopelnas”. Prie demokra- j rankom atnešė jis juos, o 

tijos to nebuvo. į per protekcijas tautininkų 
I pastatyti valdininkai pavo

gė. Juoda ir labai negarbin
ga dėmė pasiliks ant tauti
ninkų viešpatavimo laiko- 
arpio Lietuvoje. Anksčiau 
niekad šito nebuvo. Demo
kratinės santvarkos laikais 
lė vienas valdininkas neap- 
ivogė, nė vienam liaudinin

kui nebuvo iškelta byla, o 
dabar vagia patys tautinin
kų sąjungos nariai (Sruoga, 
Augunas). Kur Lietuva nu
ris šitokiu keliu vedama, 
kur ją nuves paniekinę žmo
gaus teises, sąžinės bei 
spaudos laisvę valdovai? U- 
dninkai rauda rankas kry
žmai sudėję, tuo tarpu teis- 
no anstoliai už skolas bai
gia parduoti jų ukius, gyvu
mus., turtą ir išvaro elgėtau- 
:i. Širdį spaudžia iš šalies 
žiūrinčiam Lietuviui, tuo 
:arpu tautininkai gvoltu 
šaukia, kad viskas gerai, 
Lietuva laiminga šalis, pui
kiai valdoma ir t.t.

A. Bučinys.

Gal piktoji dvasia pasku
tiniu laiku apsėdo Lietuvą. 
Nėra nė vienos valdiškos į- 
staigos, kurioje bent vienas 
valdininkas nebūtų apsivo
gęs. Vagia kasininkai, va
gia viršininkai, vagia di
rektoriai, vagia kiekvienas 
kas tik nori ir gali. Teismai 
užversti bylomis, kalėjimai 
pilni žmonių, bet vagia ir 
tiek.

Šiuo metu ypač išgarsėjo 
pašto ženklų afera, apie ku
rią rašo visos Europos spau
da. šios aferos vyriausis 
organizatorius ir sumanyto
jas yra buvęs pašto valdy
bos direktorius inž. A. Sruo
ga bei jo padėjėjai, buvęs 
Klaipėdos pašto viršininkas 
J. Augunas, pašto valdybos 
tarnautojai V. Miliauskas. 
J. Liubinskas, A. Vasiliaus
kas, K. Galvydis ir daugybė 
kitų, išviso 24 žmonės.

Retai pasitaiko tokių afe
rų, kurią sugalvojo šitie po
nai. Jų žinioje buvo pašto 
ženklų sandėliai bei jų 
spausdinimas. Užtat slaptai 
jie atsispausdino falšyvų 
ženklų ir juos pardavinėjo 
net su nuolaida tiems, kurie 
pirko iš karto už didesnę su- 
mą.Iš Rusijos atvažiavo pli
ki, kiauromis kelnėmis, o 
čia, toj nelaimingoj Lietu
voj, visokių malversacijų 
pagalba susikrovė pinigu, 
prisipirko namų, dvarų, ir 
t.t. Iš viso Sruoga ir kompa
nija padarė valstybei nuo
stolių apie tris milijonus li
tų, kurie paimti ne iš vieno 
kito, bet iš Lietuvos ūkinin
kų kišenių.

Toliau eina kiek mažes
nio kalibro pasisavinimai. 
Prie paštų yra įsteigtos val
stybės taupomosios kasos. 
Tokias kasa buvo ir prie 
Kauno centralinio pašto. Jos 
vedėju, per žymią tautinin
kų rekomendaciją, buvo pa
skirtas lenkuojantis Janulis. 
Šitas žmogus per porą metų 
nepastebėtas spėjo pasisa
vinti net iki 200,000 litų, pa
bėgti į Lenkiją ir parodyti 
Lietuvai špygą. Valstybės 
kasų valdytojas yra lenkas 
Vaitkevičius. Mažai jam ru
pi tarnyba. Jis džiaugiasi 
gaudamas didelę algą ir ba- 
Havoja sau.

Taip pat 1913 m. vasarą 
įvyko labai paslaptingas 
Kauno miesto valdybos ka
sos apiplėšimas. Iš vakaro 
kasininkas > Grinas paliko 
geležinėj spintoj 100,000 li
tų. Rytą atėjęs spintą rado 
užrakintą, bet pinigų nė 
kvapo. Ieškojo tų vagių kri
minalinė policija, ieškojo 
viešoji policija, o vėliau pa
sirodė, kad pinigus pavogė 
ne kas kitas, kaip pats savi
valdybės kasininkas Pluš- 
čauskas, kuris čia pat Kaune 
turi pasistatęs gražius na
mus.

Valstybės radiofono ka
sininkas Linkevičius pereitą 
vasarą irgi pavogė 30,000 
litų. Buvęs konsulas P. Af
rikoj ir Londone K. V. Rač
kauskas, irgi “susitepė” ir 
jam iškelta byla.

Kooperacijos banko tar
nautojas Markevičius, sa
koma, pasisavinęs 72,000 li
tų. Pasisavino daugybė kitų 
valdininkų, tik kiek mažes
nes sumas. Paviršutiniškai 

apsl^ičiavus išaiškinta, kad 
1933 metais Lietuvos valdi
ninkai pavogė iš valdžios iž- 

* apie 3,500,000 litų. Ka 
is pinigus sukrovė,, jeig

IŠMETĖ GATVĖN 
LAVONĄ.

Linkuvos miestely polici
ninkas- pamatė, kad traktie
riaus savininkas Daukša iš
vilko iš traktieriaus kažin 
koki žmogų ir pametė ji vi
dury gatvės. Policininkas 
apžiūrėjęs tą žmogų, pama
tė, kad jis jau nebegyvas ir 
jo veidas apsipylęs kraujais. 
Tuoj buvo apžiūrėtas trak
tierius, ir jame buvo rasta 
kraujo žymių. Kilus įtari
mui, kad tas pilietis yra nu
žudytas, traktieriaus savi
ninkas Daukša ir jo žmona 
buvo sulaikyti.

Pradžioj suimtieji labai 
savo parodymuose pynėsi, 
bet vėliau Daukša viską pa
pasakojo. Tą dieną pas ji 
traktieriun atėjęs mūrinin
kas Povilas Bitinas, kilęs iš 
Saločių miestelio, ir visai 
pasigėręs. Vėliau jis be są
monės nuvirto pastalėm 
Daukša manydamas, kad jis 
nuo pasigėrimo nustojo są
monės, nutempė jį prie pe
čiaus ir ten paguldė. Vėliau 
jis pastebėjo, kad Daukša 
nebegyvas, ir bijodamas at- 
sakomybės išvilkę jį gat
vėn.

Lap. 28 d. buvo padary
tas Bitino lavono skrodimas 
ir nustatyta, kad mirtis įvy
ko dėl širdies paralyžiaus.

I KELEIVIS, SO. BOSTON
- ■ - "" ' -

Įdomesni šių Dienų Įvykiai Ir Žmonės.

X t i - '■ 4, M ’ , A
■ ’ •
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ti) Vaizdelis iš Califomijos, Soda Springs apylinkės, kur'šiomis dienomis prisnigo 56 colius 
sniego. (2) Civilio Amerikos karo veteranai atvykę iš Tennessee valstijos pas prezidentą R <>se- 
veltą pasižada remti jo politiką. (3) Lakūno Lindbergho žmona, sugrįžusi iš 30,000 mylių ke
lionės. ... ‘ '--------- --------ė—■ ——.. -——

KUNIGAI NENORĖJO 
! MOKĖT MOKESČIŲ.

Pradėjus imti darbo paj£ 
mų mokestį' katalikų kuni- 

■Įg gai remdamies kanonais ir 
ĮVoIdemaro sudarytu su po
piežium konkordatu atsisa-

Ragina Lietuvą Pa
remti Janušausko

žygi-
“Lietuvos Žinios” 

gruodžio numery rašo:
Žinia žinią seka, laikras-, Įęjnėjo mokesčius mokėti, 

ciai deda gražius aprašymus.'Kunigai vis buvo raginami, 
apie naują musų tautiečio , vfs nemokėjo. Pagaliau 
drąsuolio Juozo, Janusaus-.mokesčių departamentas 
b° 7~Dzemso ruosia^' pradėjo kunigams dėti pa
žygį Čikaga-j-Kaunas. Šis įau(jas. Pabaudų kunigą 
naujas pasiryžėlis, ruošiamu pafoUg0 jr mokesčius prade- 
žygiu neieško sau garbes, ; mokėti ‘ ‘ '

APIPLĖŠĖ FUNDATORIŲ
Gruodžio mėn. iš 11 į 12 

naktį iš Kėdainių į Šiaulius 
atvažiavo aplankyti savo 
sergantį brolį Vladas Rum- 
šęvičius. Stoty prie jo prisi
taisė du nepažįstami vyriš
kiai. Rumševicius, norėda

mas parodyti gerą širdį, ne
pažįstamiems gerai užfun- 
dijo. Kai visi buvo girti, 
Rumševicius išėjo gatvėn. 
Staiga vienas iš nepažįsta
mųjų sugriebė jam už gerk
lės ir iš kišenės ištraukė 40 
litų. Policija nustatė, kad tą 
apiplėšimą papildė Jonas 
Budraitis, gyv. Dainų km. 
Šiaulių valse., kuris sulai
kytas ir perduotas teismo 
tardytojui.

Septintas Puslapis
a

KRUVINAS TELŠIŲ ĮVYKIS DĖL 
SLAPTOS MEILES.

' LIETUVA TARSIS SU 
LENKIJA.

“Illustrowany Kurjer Co- 
dzienny” praneša, kad sau
sio pradžioj 1934 m. Įvyk
sianti lietuviu-lenku konfe- 
rencija skirta sienos judėji
mo klausimui sunormuoti, 
tarp kitko ir ūkininkų, tu
rinčių abipus linijos žemę, 
klausimui išspręsti.

Konferencija turinti 
statyti pereinamuosius
tos punktus, sienos tiltų, u- 
oių ir kt. naudojimą. Atei
nančiais metais esą numa- 
oma sienos judėjimą tarpe 
Lietuvos ir Lenkijos, išplės
ti.

net labai rizikuoja savo li
kimu ir tik trokšdamas nu
pinti garbės vainiką savo 
senai bočių šaliai—mylimai 
Lietuvai. Jis tikras Dariaus- 
Girėno pasekėjas ir jų tes
tamento vykdytojas, jis nori 
garbingai užbaigti jų žygį, 
suteikti Lietuvai pasaulinio 
rekordo laimėtojos vardą, o 
už Visą (ai,' ar jis pirma pa
reikalavo kokio nors atlygi
nimo? Ne! Tikri pasiryžė
liai dėl tėvynės garbės to ne
reikalauja. Jis metęs pel
ningą tarnybą, šiandien 
narsto po įvairias Amerikos 
lietuvių kolonijas ir “kala” 
pinigą, kad tą žygį gautų į- ] 
vykdyti jau pavasarį, kuris 
jau greit bus čia pat! Ame-f 
rikos lietuviai šiam žygiui į 
gausiai aukoja, o mes ko. 
laukiame? Užtektų lauki- \ 
mų, gana prisilaukėm “ruo-’ 
šdami” Dariaus-Girėno-žy-; 
gi- . L—— -—__ —

Musų Aero klubas Kaune , įjį atveju turės pilnos tei- 
ir kitos organizacijos, ku- SeS nešioti tą vardą, jei jis seks 
rioms yra brangi Lietuva^ ir; kultūros ir mokslo pažangą, do- 
jos garbė, ką gero šiam žy- nrėsis žmogaus mokslinės ir kū
giui iki šiol pradėjo daryti? rybinės minties pastangomis bei 
Niekas—nieko! Jau šaan- laimėjimais, 
dien laikas ruoštis, reikia tįk Sekti tą tokį įvairų ir tokį 
kreiptis į visuomenę, o Ši Vi-' gausų šių diena mokslini bei kui
są išgale pritars ir; parems jr, turinį progresą pilnai galima tik 
vėliau nereikės dėl to raudo-, turint atatinkamą vadovą, ku- pr. Daugnora, Ant. Tulys ir kit 
nuoti. Reikia, kad visuome- (ris greitai ir aiškiai apie viską Taigi, “Kultūra” talpina ne tik 

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

“Kultūra” savo išvaizda ir su
tvarkymu yra visai moderniška 
ir prilygsta geriausiems tos rų- 
šies užsienio žurnalams. “Kul
tūra” yra pažangus žurnalas, ji 
skleidžia laisvą mintį ir kovoja 
su reakcija. “Kultūra” yra tikra 
to žodžio prasme kultūra.

Amerikiečiai daugiausia skai- 
_____________________ _____ to angliškus žurnalus, bet jie 
didžiai* 64 puslapių storumo1 turėtu, pagaliau, sužinoti, kad

NEBEPASIRODO 
“KLUMPĖS.”

Prieš keletą sąvaičių pra
dėjęs Šiauliuose eiti dešimt 
centinis jumoro laikraštis 
“Klumpės” J jau antrą są- 
vaitę nebeišeina. Leidėjai 
buvo paskelbę, kad dėl tech
niškų kliūčių “Klumpės” 
vieną sąvaitę neišeinančios; 
bet jau praėjo pusė mėnesio, 
o “techniškos kliūtys”'' ne
pasitaiso.

DEGĖ PASVALIO 
BAŽNYČIA.

Pasvalio R. katalikų baž- 
įyčioje andai vakare kilo 
gaisras. Bažnyčia mūrinė, 
ipdegė viduje tik medinės 
lalys. Gaisras, spėjama, ki- 
o nuo žvakių, kurios liko 
neužgesintos po vienos po
ros sutuokimo.

%
....................

KULTŪRA

Kalėjimo prižiūrėtojas įsi-ipiauti rankų kraujo gyslas, 
mylėjo į kalinę ir abudu ' bet ir tai nepavyko. Nega- 

nutarė nusižudyti. 1 lėdamas nusižudyti, Budrvs 
Telšių kalėjimo prižiurę- visas ^inas grįžo namo 

Ojas Budrys netoli miesto ilr. prese palesti, kalėjimo 
Iviem revolverio šūviais į Y.^mmką. Atėjūnam v-kui 
-aivą nušovė Ireną Kasiau* :JIS vlsk« Papasakojo, 
kaitę ir pats mažu peiliuku ,Mnr,IIn.
nėgino nusižudyti. Kadangi; NUBAUDĖ ŽMOGŽUDĮ 
Budrys susipiaustė sau. kak- VAGĮ.
ą ir rankas, tai jis buvo pa-į Viešintų miestelio gvven- 

• alpintas ligoninėn. Dabar tojai Bagdonas ir Paškevi- 
’is jau pasveiko ir'paaiškė- čius buvo geri draugai, porą 
o tos keistos žmogžudystės kartų jau buvo Įkliuvę už 
’plinkybės.

Budrys, buvo vedęs ir su 
■mona gerai sugyveno. Tar
audamas kalėjime, mote- 
ų-kalinių tarpe jis pastebė- 
o kuklią merginą, su kuria 
’ėliau susipažino. Paaiškė- 

’o, kad ta kalinė yra Ir. Kaz- 
auskaitė. Budrys išsyk Ka
zlauskaitę pamilo, ir pradė- 
’o jai rašinėti laiškus. S pa
lų 18 d. Kazlauskaitė iš ka- 
ėjimo buvo paleista ir. ap- 
igyveno viešbuty. Ji buvo 
neturtinga ir neturėjo pra
gyvenimui lėšų, o Budiys iš 
avo mažos algos pinigų jai 
įegalėjo duoti. Be to, jų 
■antykiams trukdė Budrio 
šmona, kuri sužinojusi, kad 
;os vyras turi meilužę, pra- 
lėjo su juo pyktis.

Kazlauskaitė nenorėda
mi skintis su mylimu žmo- 
pim, pasiūlė drauge nusižu- 
lyti. Budrys tam jos suma- 
įymui pritarė, ir jie nutarė 
lusižudyti.

Spalių 25 d. apie 23 vai. 
narašė atsisveikinimo laiš
kus: ji savo motinai ir pa
žįstamiems, jis savo žmo
nai. Budrys-, matyt neturė
damas kito popierio, savo 
'aišką parašė ant 100 lt. ver
tės vekselio blanko. Nuėję 
nuo miesto apie 1 klm., dar 
kartą atrisveikino ir per juo- 
■meni susirišo diržu. Budrys 
žiūrėdamas i savo numylė- 
dnę, tiesiai į jos veidą palei
do du šuvįus. Kazlauskaitė 
vietoj mirė. Po to, jis palei
dęs sau Į galvą du šuvius, 
bet nė vienas iš jų nepatai
kęs. Nebeturėdamas dau

giau šovinių, išsitraukė pei
liuką ir pradėjo badyti sau 
kaklą. Vėliau mėgino persi-

bendrai padalytas vagys
tes. Bagdonas gavo ir kalė
ti. 1932 m. prieš pat Kalė
das Bagdonas su Paškevi
čium sutarė apvogti vieną 
ūkininką. Eidami, Viešintų 
klebono lauke susiginčijo. 
Bagdonas dviem revolverio 
šūviais savo draugą nudėjo 
ir paslėpė žvyrduobėje. Nie
kas šitos tragedijos nenu
jautė ir Paškevičių laikė pa
bėgusiu Latvijon. Vėliau pa
aiškėjo, kad Paškevičių nu
žudė Bagdonas. Policija 
tuoj Bagdoną suėmė ir da
bar teismas ji nuteisė 10 
metų sunkiųjų darbų kalė
jimo.

UŽMOKĖJO VIENU VAI
KU UŽ KITĄ.

Nesenai Kauno žydų li
goninėj viena neturtinga 
moteris gimdė. Kadangi ji 
buvo neturtinga, tai ateida
ma ligoninėn atsinešė ir sa
vo 1 metų sūnų Joseliuką. 
Pagimdžius ii- pasveikus 
moteris su naujagimiu din
go, o Joseliuką paliko, kaip 
atlyginimą už suteiktą gim
dant pagalbą. Ligoninė mo
teries nesurasdama prašo 
miesto savivaldybę, kad Jo
seliuką priimtų i kurią prie
glaudą.

UŽDARĖ SLAPTĄ JĖZŲ 
ITŲ MOKYKLĄ.

Mokykla, kuri veikė Kau
no jėzuitų rūmuose keletą 
metų ir tik dabar buvo su
sekta, švietimo ministerijos 
Įsakyta tuč tuojau uždaryti. 
“Tėvo” Kippo prašymo, kad 
butų leista atnaujint ją nuo 
Naujų Metų, ministeris ne
patenkino.

TIKRA TO ŽODŽIO PRASME.

Nereikia daug Įrodinėti, kad 
! kiekvienas kultūringas žmogus

dien laikas ruoštis, reikia tik Sekti tą tokį įvairų ir tokį

riai V. Čepinskis, Myk. Biržiška 
Vae. Biržiška, VI. LAšas, Vaba- 
laSrGirdaitis, 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. Radžvilas, J. Šimkus—

7 DIENOMIS Į LIETUVĄ
POPULIARIAIS, GREITAIS LAIVAIS

’l

nė prie to prisidėtų. mus informuotų, kuris ne tik in-1
Gana žodžių ir iškilmių- ‘ ™ eitų

gai laidoti savo tautos did- 8a t“° uz jį kovoda-

nė prie to prisidėtų.

mas ir jį ugdydamas.
Nieks neginčys, kad lietuviai

vyrius, reikia darbo ir pasi
aukojimo, o musų tauta ga-1 . .. - - . .. ., . .
lės džiaugtis savo gero jais! tl.k tob'jlą

. formatonų apie visus mokslo ir
Mes turime taip padaryti, literatūros naujuosius laimėji- 

kad “Lituanika' II” nebūtų mus, apie visai žmonijos pro- 
Kaune sutikta tokiame sto- greso pastangas ir užkariavi- 
vyje, kaip buvo . sulaukta ’ mus, — tai jau devinti metai ei- 
Dariaus-Girėno Lituanika, nantis Lietuvių žurnalas "KUL- 
—•__X—_______________________ ! fTrTY* a w __ M__ ‘

i

f

vien dėl lėšų stokos ir musų 
"tinkamo” atsinešimo.

BYLA DĖL NEMUNO 
SALOS.

Kauno žiemos uosto salą 
ties Kanto g-ve Hgšiol valdė 
Susisiekimo ministerija, bet 
savivaldybė surado senų do
kumentų įrodančių, kad sa
la yra miesto nuosavybė. 
Kadangi derybų keliu savi
valdybė su ministerija dėl 
salos nesusitaria, tai -ginčas 
perduotas spręsti Kauno a-

»

įdžiama

formatorių apie visus mokslo ir

TURA.” “Kultūra.” yra popu
liarus mokslo, visuomenės ir li
teratūros žurnalas. Be to, ji yi» 
gausiai ir puikiai iliustruotas 
žurnalas,, išeinantis kas menesį

į "ū- 1 * V* i p T1."1 " * ~
sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” ”K°itura” plačiai rašo ir apie 
komplektas sudaro apie 806 pus- ^-rn^rikos gyvenimą. Tikrai kul-

gą. Nežiūrint savo populiariš- ■ ^du apsieiti be “Kultūros, 
kirnio, t y. suprantamumo “Kul- “Kultūra,” tas toks vertingas 
turą" vis dėlto yra tikrai rimtas žurnalas, visiems metams Ame- 
moksliškas ir* literatūriškas žūt-Į riko j e tekainuoja tik 3 doleriai, 
tralas. jo Lietuvoj — tik 2 doleriai. Pi-

K dturoj” rašo patys žy-1 giau negalima nė norėti. Užsa- 
Imiauaieji Lietuvos mokslininkai (kymus reikia siųsti šitokiu ad- 
ir rašytojai. Užtenka paminėtĮnaMi: "Katama” iaratias, 
- . • • ■ -i . , ■

' .... ; ....

f lapių didžiulę paveiksluotą kny- j°kiu

_____ __ _ _____ _ |
profeso- Arines nt 15. Šiauliai, Utheaaia |

T

BREMEN • EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio Bremer- 

havme užtikrina labai patogią kelionę į LIETUVĄ.
Greičiausias Kelias į Tėvynę.

Informaciją klanskite pas vietinius agentus, aiT>a 

NORTH GERMAN LLOYD 
=== 232 BOYLSTON ST. BOSTON ———

Galit pamatyt visą 
Lietuvą

Skaitydami Dr. M&rgerfo knygą

Amerikiečio Įspūdžiai Lietuvoje
Tai dideli, graži ir be galo įdomi knyga apie Lietuvą. Ji 
turi net 429 puslapius ir daug paveikslą. Įrišta į stiprius 
lietuviško audeklo apdarus. Ją skaitydami, tikrai jausitės 
Lietuvoj esą, viską matą, su nuofirdžiais Lietuvos žmonė

mis besikalbą ir Švelniu Lietuvos oru bekvėpuoją. Tiesiog 
šventas Tamstą privalumas ntMripfrktf ją-—dar daugiau: 
nupirkti ir savo giminėms bei draugams kaipo rečiausią ir 
labiausiai brangintiną dovaną.

Knyga kaštuoja tik 12. Pinigas ašąakit

Adresuokite:



Wi8

Aštuntu Puslapis KELEIVIS, - SQ. B0STON
=F=

Vietines Žinios
Bensonas kaltinamas pirmo 

laipsnio žmogžudyste.
Pereitame “Keleivio” nu

mery buvo rašyta, kad Vili
mas Bensonas buvo polici
jos suimtas dėl savo dėdės 
užmušimo. Šį antradienį, 9 
sausio. Dorchesterio teis
mas įžiūrėjo Bensono byloj 
pirmo laipsnio žmogžudystę 
ir perdavė bylą 
džiurei.” Bensonas 
tas be kaucijos.

Tikroji. Bensono 
rė, kaip mums dabar teko 
sužinoti, yra Vincas Bernu
žis, 40 metų amžiaus, vedęs 
lenkę moterį. Kartu su juo 
gyveno jo žmonos brolis Vi
limas Morris, ir 70 metų am
žiaus Bensono dėdė Liudvi- e e » kas Antanavičius.

Pasitikdami Naujuosius 
Metus, visi jie linksminosi 
prie galiono naminės. Kaip 
paprastai, iš tų linksmybių 
kilo didelės muštynės. Ben
sonas susimušė su savo švo- 
geriu Morrisu. Tarp besi
mušančių kažin kaip ten pa
sipainiojo senis Antanavi
čius, kuris nesenai buvo lai
ptais nukritęs ir turėjo per
skeltą galva. Dabar besimu
šančių jis buvo parmuštas 
žemėn ir labai susitrenkė 
galvą, kuri buvd da neužgi- 
jus nuo nusivertimo laio- 
tais. Taip bent sako namiš
kiai. Nuvežtas ligoninėn se
nis Antanavičius do 4 valan
dų mirė, ir policija užtai su
ėmė Beniušį-Bensoną.

Bensono švogeris Morris 
taipgi sulaikytas ir pastaty
tas po $5,000 kaucijos kaip 
įvykio liudininkas; neturint 
jam iš ko kaucijos užsista- 
tyt, jis irgi dabar sėdi užda
rytas.

Beniusi-Bensoną gina ad
vokatas F. J. Bagočius.

“grand 
sulaiky-

pavar-

Žiaurus užpuolimas Lynne.
Vieną vakarą pereitą są- 

vaitę Lynne trįs banditai už
puolė Paramount teatrą, su
varė visus darbininkus į ofi
są ir vienam jų liepė pašauk
ti telefonu menedžerį iš Sa- 
lemo, buk atvykę valdžios 
inspektoriai ir nori tuojaus 
jį matyt. Banditai laukė te
atre apie valandą laiko, pa
kol menedžeris atvažiavo iš 
Salemo. Tuo tarpu vienas 
tarnautojų norėjo išsprukti 
laukan ir pašaukti policiją, 
bet buvo nušautas ant vie
tos. Banditai paėmė jo lavo
ną ir įtraukė j teatro vidų, 
kad žmonės eidami gatve jo 
nepamatytų. Tuomet kitas 
tarnautojas kėsinosi bėgti, 
bet banditai ir tą šovė, sun
kiai jį sužeisdami. Kelis ki
tus sumušė ginklais per gal
vas. Kuomet atvažiavo teat
ro menedžeris, “valdžios in
spektoriai” tuoj atkišo jam 
ginklus ir liepė atidaryti sei
fą, kuriame jie tikėjosi rasti 
$5,000. Seifas buvo atidary
tas, bet banditai rado jame 
tik $200, kuriuos pagrobė ir 
pabėgo.

Ryšium su tuo užpuolimu, 
policiia vėliau suėmė du ta- 
xi vežiku ir mano, kad jie 
bus ta užpuolimą padarę. 
Trečio bandito da nesugavo.

Apsauga Nuo Jūrių Plėšikų
==

Grįždami iš mokyklos, vai- 188 SLA. kuopos sveikatos GYDYTOJŲ ADRESAI 
kai įlūžo per ledą. i paskaita. i , . —

Šį panedėlį Saugus mies
tely grįžtant iš mokyklos per 
Saugus upę įlūžo per ledą 
keliatas vaikų. Devynių me
tų amžiaus Leo Farley pri
gėrė, o 11 metų jo sesutė bu
vo išgelbėta. Kiti spėjo iš
bėgti į krantą, kuomet ledas 
pradėjo linkti ir braškėti. 
Prigėrpsio vaiko tėvas taip 
susigraudino, kad puolė 
vandenin, norėdamas pats 
nusiskandinti. Kada policija 
jį ištraukė, jis pradėjo muš
tis. Policija turėjo jį sura
kinti.

Kinijos pakraščiuose ir upėse piratai dažnai užpuola laivus ir 
apiplėšia juos. Kad apsisaugojus nuo tokių užpuolimų. Kinijos 
laivai dabar pradėjo apsitverti aukštomis geležinėmis tvoromis, 
už kuriu stovi gerai ginkluoti sargai. Čia parodytas šitaip ap
saugotas garlaivis ‘Yočau”. * '

I paskaita. *
Įvyks Nedėlioj, Jan.-Sąųs. 

14, 1934 m. 7:30 vai. vaį, 
Lietuvių M. Žinyčios svetai
nėj, Kalbės Dr. Charlees J. 
Seymour-Landžius ir p. K. 
J. Paulauskas. Įžangos nė
ra. Prašome ateiti.

Kviečia 188 kp. Komitetas. !■

Roxburyje, Naujų Metų 
rytą savo garaže rastas už
troškęs automobiliaus ga
rais George Wirth, 47 metų 
amžiaus vyras.

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Centrai akr. 

CAMBRIDGE, MASS.

/

Nedėldienio naktį Cam- 
bridge’uje vagys įsilaužė į 
Onos Carruth namus, 16 
Faverweather st., ir išnešė Į 

: seifą, kuriame buvo $1,500 
vertės sidabro.

“Darbininkas” užmiršo de
šimti Dievo prisakymų.
Dešimtis Dievo prisaky

mų draudžia tikintiems 
žmonėms meluoti. Sako: ne
kalbėk prieš savo artimą ne
teisybės. “Darbininkas” ši
tą prisakymą, matyt, užmir
šo, nes pereitą sąvaitę jis 
labai negražiai apsimelavo. 
Padavęs žinią, kad Vilimas 
Bensonas buvo areštuotas 
dėl savo dėdės nužudymo, 
“Darbininkas” pridūrė, kad 
Bensonas “yra socialistiškų 
pakraipų žmogus ir buvęs 
aktyvus keleivietis.”

Tai yra grynas melas. 
Bensonas niekad nieko ben
dra su “Keleiviu” nėra turė
jęs ir niekad prie socialistų 
nėra prigulėjęs. Apie socia
lizmą jis žino turbut nedau
giau už “Darbininko” re
daktorius.

Argi tai gražu katalikiš
kam laikraščiui taip meluo
ti? Nejaugi švento Juozapo 
gazietos, rašytojai ištikrųjų 
užmiršo savo poterius ir de
šimtį Dievo prisakymų?

Joną Mėšlį nubaudė $100.
Pereitą ketvergą So. Bos

tono teisme nagrinėjo bylą 
Jono Mėšlio. Policija jį kal
tino už tai, kad būdamas 
girtu operavo automobilį, 
užgavo taxį ir bandė nuva
žiuoti į tunelį. Teisėjas Lo- 
gan už tai priteisė jam užsi
mokėti $100.00 pabaudos.

Jonas Mėšlis yra tikras 
brolis kunigo jėzuito, kuris 
pereitais metais baigė jėzui
tų mokyklą ir dabar kuni
gauja. Jis taipgi yra dešinė 
“Darbininko” ranka. Kodėl 
jį taip Dievas pakorojo, mes 
paliekame tai 
“Darbininkui” 
kiems tėveliams.

50,000 žmonių neranda 
darbo.

Šį panedėlį buvo triukš
mingas miesto valdybos po
sėdis bedarbių klausimui ri
šti. Posėdy dalyvavo netik 
miesto, bet ir valstijos vir
šininkai. Jiems posėdžiau
jant, Įsiveržė apie 200 be
darbių ir ėmė reikalauti, 
kad majoras duotų jiems 
CWA darbų. Naujas majo
ras Mansfieldas paaiškino, 
kad miesto valdyba neturi 
nieko bendra su CWA dar
bais, nes tuos darbus tvarko 
federalinės valdžios agentū
ra, būtent Civil Works Ad- 
ministration (CWA).

Iš raportų pasirodė, kad 
Bostone esą 50,000 bedarbių 
užsiregistravusių tiems dar
bams, bet neišrodą kad ir 
100 jų gaus kokio nors dar
bo.

Automobiliams susimušus, 
susimušė savininkai.

Naticko miestely, netoli 
Bostono, pereitą nedėldienį 
jusikulė du automobiliai 
Steen gatvėje. Kelias buvo 
’abai slidus ir sunku buvo 
mašinas sukontroliuoti. Bet 
susikulusių vežimų savinin
kai į tai nežiūrėjo. Jiedu iš
lipo iš savo karų pikti ir pra
dėjo vienas kitą kaltinti. Ka
dangi žodžiais negalėjo vie
nas kitą įtikinti, ėmė argu
mentuoti kumščiomis ir pu
sėtinai apsiboksavo.

ŠOKIAI SU DOVANOMIS.
Įvyks Lietuvių M. Žiny- 

čios svetainėj, subatoj, Ja- 
nuary-Sausio 13 d. 1934 m., 
7:30 vai. vak. Tiems bus 
duotos dovanos, kurie ateis 
pasipuošę su gražiausiomis 
kepurėmis. Įžanga ypatai 25 
centai.

Rengai Lietuvių Moterų 
Ratelis.

JOSEPH MARTIN CO.
LAISNIUOTI 

Karpenteriai ir Pentoriai. 
Taisome namus iš lauko ir viduje, 

dirbame ant išsimokėjimo. 
Darbas garantuojamas visuomet. 

396 SEAVER STREET 
DORCHESTER, MASS.

Tel. Talbot 3763

išiaškinti 
ir jo dvasiš- 

Rep.

taxiŽulikas prigavo 100 
vežikų.

Pasivadinęs “inšiurans 
kompanijos agentu”, tūlas 
žulikas apmovė 100 Bostono 
taxi vežikų. Jisai surinko iš 
jų apie $5,000, už kuriuos 
žadėjo apdrausti jų automo
bilius ir išimt jiems blėtas su 
registracijos numeriais 1934 
metams. Kada jie tų blėtų 

J nesusilaukė, pradėjo jieškot 
“agento” ir tik tada patyrė, 
kad jie yra apgauti.

Panašių apgavysčių yra 
buvę jau ir seniau. Policija 
sako, kad per ketverius pa
staruosius metus šitokiu bil
du Bostone buvo prigauta 
nemažiau kaip 500 žmonių.

Sumušė ir apiplėšė svečią iš 
Maine’o.

Iš Maine’o valstijos, Au- 
burno miestelio, atvažiavo į 
Bostoną pas savo sūnų pa
viešėti Joseph Begin, 64 
metų amžiaus žmogus. Išė
jus jam vieną vakarą mies
tan pasidairyti, jį užpuolė 
bomai ant Dudley .gatvės, 
sumušė ir atėmė $700, ku
riuos senis nešiojosi su sa
vim. Jis buvo rastas gatvėje 
be žado.

Padėkos laiškas.
“Keleivis”, 253 B’way

So, Boston, Mass. 
Gerbiamieji:

Pereitame musų jaunuo
lių 365 kuopos susirinkime 
buvo nutarta tamstoms iš
reikšti laišku gražią padėką 
dėl tamstos patarnavimo 
musų surengtuose šokiuose 
kurie įvyko laprikčio 11 d., 
Dariaus-Girėno paminėji
mui.

Nors gana vėlai susiprato
me šį padaryti, tačiau, siun
čiu vardan musų jaunuolių 
365 kuopos širdingą ačiū!.

Su pagarba,
A. Bratenaitė, 

Laikina Raštininkė.

MĖSOS IR GĖRIMAI.
Musų krautuvėj galite gauti 

riausios rųšies mėsų ir
VISOKIU STIPRIU
NAUJŲ GĖRIMŲ.

Kainos pas mus pigesnės negu 
svetimtaučius. Orderius pristatome į 
namus.

WM. A. YANUSS
134 Sixth St., Cor. D., 

So. Boston, Mass.

pas

(-)

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

iš senų laikrodžių į 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 BROADWAY
Tel. 4618-1V SO. BOSTON. MASS.

PARKVAY AUTO 
' SERVICE

and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia 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.

VIKTOR VAITAIT1S
415 Old Colony Avė., 
SO BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston 0777.

Dr. Jos. Lutkevičia
GYDYTOJAS III CHIRURGAS

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

214 Chestnut Street
Chelsea, Mass.

Telefonas: Chelsea 1105

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 
Nedėliotu, nuo 10 ryt. iki 1.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrukime, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių Žolių, Lapelių, 
ir Djelių iš Lietuvos. Musų aptie- 
koje visiems geriausias patarna
vimas ir teisingas patarimas. Vai
stus nusiunčiam ir per paštą. Taip 
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

Tei. So. Bostou 2661.
DAKTARAS

4. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 9 vak.

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

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

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

’l 
I 
« 
Ii A. J. NAMAKSY , 

• z{ Real Estate & Insurance i 
{ 366 W. BR0ADWAY. Room 1 i 

SOUTH BOSTON, MASS.
į Office Telephone Res. Telephon® • 
• So. Boston 3357 Jamaica 2031-M > 
j Residence: 251 Chestnut Avenue f 
l Jamaica Plain, Mass.

I

Joseph W. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį.
494 BROADWAY SO. BOSTON 

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

So. Boston T ei. 1437-M

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENT1ST*
VALANDOS: 9-6 ir 7-t.

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

. LIETUVYS

OPT O ET RISTAS

Nori įvesti mokestį už laiko
mus automobilius gatvėse.

Politikieriai neriasi iš kai
lio, jieškodami naujų būdų 
piliečių kišeniams iškraus
tyt Štai, dabar kilo suma
nymas apdėti mokesniu au
tomobilius, kuriuos žmonės 
laiko per dieną miesto gat
vėse pasistatę. Jau dabar už 
automobilių reikia mokėti 
nuo $50 iki $100 visokių mo
kesčių į metus, ir prie to 4 
centus taksų už kiekvieną 
galioną gazolino. Jeigu rei
kės da mokėti už pasistaty
mą savo “blešinės” prie ša
ligatvio, tai nežinia kaip 
žmonės galės išsimokėti.

Julius Suslowicz sugautas 
vagiant degtinę.

Nedėldienio-panedėlio na
ktį South Bostono policija 
sugavo Julių Suslowicz’ių 
plėšiant Ahemo degtinės 
krautuvę po numeriu 56

4 valandas kapojo sieną 
kad įsilaužus krautuvėn.

Du jauni vaikėzai South 
Bostone pereito nedėldienio 
naktį pasiėmę kirvį kapojo 
sieną ištisas 4 valandas, pa
kol iškirto kiaurai skylę, per 
kurią paskui abudu įlindo 
vogti. Tai buvo ant šeštos 
gatvės, po numeriu 82, kur 
randasi valgomųjų ir kito: 
kių daiktų krautuvė. Kada 
policija plėšikus užėjo, vie
nas jų pabėgo, o kitas buvo 
suimtas. Jis vadinasi Ed- 
ward Barden, 16 metų am
žiaus. Jo kišeniai buvo pri
kimšti cigarų, cigaretų ir ki
tokių mažmožių.

Cambridge’aus Lietuvių 
Kooperatyviškos Bendro

vės Susirinkimas.
Metinis bendrovės susi

rinkimas bus ateinančioje 
pėtnyčioj, sausio 12 d., nuo 
8 vakare, po num. 40 Pros- 
pect street, Cambridge. Visi 
šėrininkai būtinai prašomi 
dalyvauti;'yra daug reikalų 
kuriuos turi žinot visi šėri
ninkai.

Lietuvis Blekorius
(TIN- SMITH)

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

Klimas Česnulevičius
13 Whitney St., Worcester, Mass.

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitieainu 
ir amblyopiškošė (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu- 
laiku.

J. L. PASAK ARN1S, O. D.
447 Sroadway, So. Boston, Maaa.

į PIGIAI IR BE SKAUSMŲ.

B. Radvilas, rast.

Petras Pronckus
- Dabar atvykęs iš Kretin
gos, apsistojęs 377 Brošd- t

Dorehester st. Krautuvė bu. way, norėtų susižinoti su gi-. rrfrf.™, zm-v
vo jau išlaužta ir Suslowicz punemis arba draugais. Rei- k 
krovė bonkas į savo automo- į?11 W Panike restorano 
bilių. kuris buvo pastatytas b12?1111- Prašo ąU^ept!bizniui. Prašo atsiliepti
UH1U' 1O UUVV ĮJCLk x*vykw j • i •Ii **

ties kitu namu. Pas jį rado £reltai> nes £ai neilgai , čia . • 
24 kvortas degtinės ir 12 gYvens- ’ '

Brightone busas paslydo 
ir atsimušė į telefono stulpą, 
sužeisdamas 3 žmones.

bonkų vyno automobiliuje. j 
Suslowicz yra vos 20 metų 
vaikėzas ir gyvena po nu
meriu 112 Gold st, South 
Bostone. Sprendžiant iš jo 
pavardės, jis turi būt arba 
lenkas, arba sulenkėjęs lie
tuvis.

$1,295,258 už gėrimų 
šspfj'* i a i sniu^^į':

Nuo įvedimo alaus perei- mu Percy Belzer ir jo žmo- 
tą pavasarį iki naujų metų na. Gaisras kilo nakties lai- 
Bostono miestas surinko už ku ir jiems miegant užtvėrė 
gėrimų laisnius $1,295,258. išėjimą.

Du South Bostono bomai, 
John Sweeney ir John Land, 
kurie Naujų Metų dieną ap
šaudė Gorhamo saliunų prie 
Dorehester streeto, buvo a- 
reštuoti ir pastatyti po $50,-, 
000 kaucija kiekvienas. Gor-1 
hamo gyvybė pavojuje.

I ’ >
Winthrop’e sudegė su na- S T* ~ 1 • • v \

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevičia
GRABORIL’S-UNDERTAKER 

' Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse. x

Pagrabus paruošia pagal reikala
vimą. laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliudimo valan
doj, duosime geriausią patarnavi
mą.

258 W. Broaaway
SO. BOSTON, MASS.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street
MONTELLO, MASS
TeL Brockton 4110

Quincyje savo virtuvėje 
buvo rasta negyva Marija 
Dillon, 25 metų moteris. Ma
noma, kad ji užtroško ang
lies garais, kurių priėjo vir
tuvėn iš prisukto pečiaus. 

j7g7petrauskas
i Taisau senus ir parduodu naujus 

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

, 453a BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

" V'"'' *■.•5’.

VALGYKLA
BR0ADWAY CAFETERI A
P. MOLIS IR JURGIS MASILIONIS 
--------------  Savininkai. --------------

VALGIAI SKANUS IR PAGAMINTI IŠ 
ŠVIEŽIŲ PRODUKTŲ.

GERAS ALUS IR KITI GĖRIMAI.
Vis

NAUJA PUIKI

š 7 n st r>rie% - k . ' '

>rniskai
-

i ti i ut'OflfiUyi

Į 1 plomba
(1 ištraukimas
| 1 kartą nuval. dantų
• Bridge Darbas arba
{ Auksinė Viršūnė, po .......... $1
I Puikios, naturališkai 
{išrodančios platės .............. $10
{ Hecolite platės nesulaužomos $25 
I Visoks darbas gvarantuotas ir 
| galt būt padarytas į 24 valandas. 
į
•
} BOSTON
{ D R. S.

29»/z TREMONT ST. ir
333 Massachusetts Avė. 

(netoli nuo Hutnington avc.) „ Td Capit<)| 9()67 
D. P U T Z M A ND R. s.

!

t
Ii

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provaa, 

Doro visus legalius dokumanta
317 E STREET, 
(Kampas Broadvray) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:30 vak. Tel. S. B. 2712. 
534 KAST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
- ~ - ■ - - - - T . ------- 1-------r~ - - - i r ■ ■
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PAJAUTA
1 LIZDEIKOS DUKTĖ

ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE
ISTORINIS ROMANCAS

Tai yra begalo įdomus skaitymas.
Knyga susideda iš 45 šaunių romancų, 468 

puslapių, didelio formato.
Parašyta garsaus rašytojo M. Bernatavičiaus.
Kas myli dailiąją literatūrą, patartina turėti t 

šitą knygą savo namuose. Ją galima gauti 
“Keleivio” knygyne. Kaina S1.50.

KELEIVIS
253 Broadvay So.
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