
Sovietai Pripažino Kruvinos Riaušės

Bostono miesto ligoninėn dis ir 400 maldininkų sukri-
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gi dabar laukiama iš tenai 
patvarkymo.

Keleivio Telefonas
So. Boston 3071

davė, bet federalinės val-

nešė 4 šautuvus, 1 kulka- 
svaidį, daugybę revolverių 
ir gazinių bombų. Pavogti 
ginklai verti $20,000.

ANGLIJA PRIPAŽINO 
KUBOS VALDŽIĄ.

Kaip tik Washingtonas 
pripažino Kubos valdžią su

buvo atvežta 50 žmonių nu
šalusiomis kojomis, ausimis 
ir nosimis, o Haymarketo li
goninėj (irgi Bostone) tokių 
nukentėjusių buvo 99.

•1vai!

SO. BOSTObLJAl
“Entered as Second Class Matter” February 23, 1905, at the Post Offke at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879.
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AUTOMOBILIUS UŽMU
ŠĖ LIETUVI.

Leicesterio miestely, ne
toli Bostono, nežinia koks 
pramuštagaMs lėkdamas

KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LA1KRAST1S

Prenumerata metams:
Amerikoje .................................... $2.00
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur.     ............ $3.0o
Prenumerata pusei metų: 

Amerikoje .........................  $1.25
Kanadoje ir kitur už Suvienytų

Valstijų .................................. 51.50
Apskelbimų kainų klauskit laišku. 
Kreipiantis su kokiais nors reikalais 
adresuokite:

KELEIVIS
, 253 Broadway, So. Boston, Mass.
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“Lituanica Antroji” Lakūnui 
Janušauskui Jau Nupirkta

LĖKTUVAS TOKS PAT 
KAIP WILEY POSTO.

Rankpinigiai jau įmokėti ir ( 
antras skridimas Lietuvon 

užtikrintas.

1

Ernma Goldman Ne
gauna Leidimo 

Kalbėt.
Pagailėjusi anarchiste

Leidžiant “Keleivį” spau- gmma Goldman jau Ameri- 
don, iš Chicagos atėjo šito-! koje (po fcaro jį buvo de- 
kia telegrama: jportuota Rusijon). Ji čia

**L>tu*iuęa Antroji” jau,buvo įleista tik trims mėne- 
nupirkta. Lėktuvas toks pat,; slams giminių aplankyti ir 
kaip^ Wiley Posto mašina, pasižadėjo nelaikyti jokių 
Rankpinigiai jau išsiųsti, prakalbų. Bet atvykus į Bo- 
Smulkmenos bus praneštos stoną, šį panedėlį ji jau nu- 
vėliau. įvyko policijon prašyti leidi-
Juozas James-Janušauskas, | mo viešam mitingui ir pra- 

Antanas Vaivada, sekr. į kalbai. Policija leidimą jai
Tai labai linksma žinia davė, bet federalinės val- 

tiems, kurie pritaria ir re- džios maršalas Murphy _ tą 
mia Janušausko užsibrėžtą- leidimą sulaikė ir pranešė a- 
jį žygį, o smūgis klerika- PĮe i Washingtoną. Tal
iams ir fašistams, kurie Ja
nušausko planams atkakliai 
priešinosi ir visaip lakūną 
šmeižė.

“Keleivy” buvo jau rašy
ta, kad antrojo skridimo ko
mitetas derasi Janušauskui 
lėktuvą, kuris buvo padaly
tas specialiai ilgam skridi
mui ir yra aprūpintas visais 
reikalingais instrumentais. 
Jo padarymas ir įrengimas 
kaštavęs arti $30,000, bet 
kadangi jo savininkas mirė, 
tai tą lėktuvą giminės par
duoda žymiai nupiginta 
kaina. Lėktuvas galįs lėkti 
7,800 mylių be sustojimo, 
taigi dusyk toliau kaip iš 
New Yorko į Kauną. Jis ga
lįs pasiimti 1,200 galionų 
gazolino, 50 galionų alie
jaus, keliąs 12,000 svarų 
sunkumo ir padarąs 185 
mylias į valandą.

Ar tas pats orlaivis buvo 
nupirktas, tikrai da neži
nom, bet galime spėti, kad 
tas pats, nes telegrama sa
ko, kad jis yra “duplicate of 
Wiley Post plane”. Reiškia, 
lėktuvas toks pat, kaip tas, 
kuriuo Wiley Post aplėkė 
aplink visą žemės kamuolį.

Dabar mums turi rūpėti 
tik vienas dalykas: kad 
skridimo komitetas sudaly
tų pakankamai pinigų už tą 
orlaivį užmokėt.

Ligi 20 sausio, kaip rodo 
komiteto atskaita, buvo su
rinkta jau $6,47.75. Iš tos 
sumos apie $450 sudaro vi
sokie daiktai, .o kitkas — 
gryni pinigai. Tiesa, da ne 
visi šitie pinigai yra komite
to rankose. Daugumą jų lai
kosi dar vietiniai kolonijų 
komitetai, stengdamiesi su
kelti vis didesnę sumą.

Bet turint jau tokią sumą 
užtikrintą,drąsiai galima sa
kyt, kad užsibrėžtas ant
ram skridimui planas bus 
sėkmingai Įvykdintas. Au
kos vis dar plaukia. Žmonės 
aukoja netik Amerikoje, bet 
ir Lietuvoje.

Taigi laukime dabar die
nos, kada sparnuotas Ame
rikos lietuvis nusileis iš dau
sų ant Lietuvos žemės!

t' Pavogė Policijos 
Prancūzijoj. j . Ginklus.

Paskutinėmis dienomis Bostone dabar yra auto- 
Francužijoj pasidarė labai mobilių paroda. Toj paro- 
neramu. Mat, visiems vals- doj buvo išstatyti ir policijos 
tybės tarnautojams buvo nu- ginklai, šautuvai, kulkasvai- 
kapotos algos, kad sumaži- džiai ir gazinės bombos, kad 
nūs valdžios išlaidas^ o tuo parodžius turčiams, kaip ge- 
tarpu išėjo aikštėn didelės rai jie yra apsaugoti. Tuos 
aukštų valdininkų .vagystės ginklus saugojo du negink-
L_________ ________________________________ , .... , . T _

Žiūkai skriaudžiami, o didž- sąvaitę banditai Įsiveržė pa-

IŠLAIKĖ PASLAPTĮ PER 
84 METUS.

Bulgarijoj, netoli Maza- 
revo kaimo, piemenukas at
rado auksinę dėžę su auksi
niais pinigais. Tai buvo 
prieš 84 metus. Sugrįžęs va
kare namon, džiaugsmingai 
padavė tėvui auksą. Tą nak
tį tas vaikas sunkiai susirgo, 
ir tėvai manydami, kad tas 
auksas buvo užburtas, sku
biai nunešė auksą atgal į tą 
pačią vietą ir užkasė. Dabar 
tas vaikas jau 93 metų am
žiaus ir pirmą kaitą pasąkė 
žmonėms ką jis buvo radęs. 
Bet ir dabar, tikėdamas,fcad 
tas auksas yra užburtas ir 
kad gali vėl jį apimti liga ar 
net mirtis, jis atsisako pasa
kyti, kur auksas yra. Kiti 
žmonės išėlę jieško to aukso.

Argentinoj 100 Laip
snių Karščio.

Iš Buenos Aires praneša
ma, kad Argentinoje dąbar 
prasidėjo didžiausi karščiai. 
Pereitą subatą Fahrenhęito 
termometras rodė vietomis 
daugiau kaip 100 laips. kar
ščio. Tuo tarpu šiaurės A- 
merikoj žmonės nežino kur 
dėtis nuo šalčio. Šį panedėlį

Tautų Lygą.
Laikraščių pranešimais iš 

Maskvos, Sovietų Rusija pa
keitė savo laikymąsi Žene
vos atžvilgiu, Stsižvelgdama 
Į padėti Tolimuosiuose Ry- 
♦vose. Esą, Japonijos izolia
vimas Ženevoje ir todėl jos 
išstojimas iš Tautų Sąjun
gos parodę, kad Tautų Są
junga vis dėlto turi būti ver
tinama kaipo imperialisti
nės ekspansijos ir.’- >jr__ ______ ____— ______ ___
siuose Rytuose stabdią. Dėl(Jžią. Nice prieste pereitą- są-Įgrobė ir pabėgo. Jie nusi- 
šių priežasčių Maskvoje nu- Į vaitę buvo karnavalas, mie-’ ~ 
rodoma, kad eventualaus sto gatvės papuoštos tautos 
Sovietų Rusijos bendradar- vėliavomis. .Žmonės įniršę 
biavimo su Ženeva, net.So- nudraskė tas vėliavas ir pra

dėjo piktai demonstruoti. 
Vietos policija pasirodė per- 
silpna, todėl buvo pašaukta 
raitoji Marseille miesto po
licija, kuri arkliais puolė į 
minią. Šito pasekmėje labai 
daug žmonių buvo sužeista 
ir 65 nukentėjusių reikėjo 
vežti ligoninėn. Be to, 25 as
menys buvo areštuoti. De
monstracijoj dalyvavo mo
terys mokytojos ir tūkstan
čiai kitų valdžios tarnauto
jų. Tai įvyko pereitą nedėl- 
dienį. Kiek anksčiau pana
šios riaušės dėl valdžios su
puvimo buvo ii' Paryžiuje.

ir suktybės. Vadinasi, ma-įluoti sargai. Taigi pereitą 
"X '»savaite banditai isivpržė na-

kiai grobia mHionus. Dėl to ; rodos patalpon, sargus par- 
Tolimuo- prasidėjo riaušes prieš vai-'.mušė žemėn, o ginklus pa- 
hrlis DpI m. Iffmhč ir nabėcrn .Tie misi-

vietų Rusijos įstojimo į Tau
tų Sąjungą klausimas, esąs 
labai aktualus. Esą galima, 
kad pradžioje rusai pasiten
kins nusiųsdami nuolatini 
stebėjoją Į Ženevą. Po šito
kio pereinamojo laiko galu
tinio Įstojimo i Tautų Są
jungą problema busianti 
“diplomatinės technikos 
klausimas”.

Olandijos Karalienė 
Nekenčia Fašistų.
Londono “Daily Express” 

praneša, kad Olandų kara
lienė Vilhelmina prieš išva
žiuojant į Šveicariją pavedė 
ministeriui pirmininkui lik
viduoti nacionalfašistini ju
dėjimą Olandijoje. Karalie
nė, bendrai, labai nemėgsta 
fašistų. Pernai viename 
tarptautiniame parade, ku
ris vyko ties jos pilimi, ji at
sukę nugarą fašistų grupei, 
kuri ėjo pro ją ir pati nuėjo 
į pilį. Dabar Olandų minis
terių pirmininkas. Dr. Kolij- 
nas davė įsakymą atleisti iš 
tarnybos visus valdininkus, 
kurie dalyvauja nac.-fašisti- 
niame judėjime. Esamomis 
žiniomis mažiausia 3000 
valdininkų teks apleisti vie
tą arba atsisakyt nuo nacio- 
nalfašistinių bludų. Taip pat 
10,000 civilinių gvardų teks 
išstoti iš tarnybos.

400 MALDININKŲ IKRL 
TO SU GRINDIMIS Į 

SKLEPĄ
Portsmouth, Ohio. Pe

reitą nedėldienį čia vienoje 
senoj bažnyčioj įlūžo grin-

6,000,000 VAIKŲ AMERI
KOJ BADAUJA.

O valdžia «piria farmerius 
mažinti maisto gamybą.

Darbo Departamento se
kretorė Frances Perkins, 
kalbėdama New Yorke žydų 
labdarybės organizacijų su
sirinkime, pareiškė, kad da
bartiniu laiku Jungtinėse 
Valstijose yra daugiau kaip 
6,000,000 nedavalgiušių vai
kų. šita statistika buvo su
rinkta iš pradinių mokyklų, 
kurias lanko daugiausia dar
bininkų vaikai. (Amerikos 
turčiai savo vaikus leidžia į 
brangias privatines mokyk
las.)

šitas raportas yra tuo įdo
mesnis, kad kaip tik dabar
tiniu laiku, kuomet milionai 
mažų vaikų badauja, fede
ralinė valdžia spiria farme- 
rius mažinti maisto gamybą, 
kad valgomieji daiktai pa
brangtų. Tai kaipgi^ bus su 
badaujančiais vaikais, kuo
met maistas pabrangs?

BOSTONE AREŠTUOTAS 
PETRAS ŽIEDELIS.

Bostono policija suėmė 
Petrą Žiedelį, 23 metų am
žiaus vyruką, ir kaltina jį 
išplėšus nemažiau kaip ..17 
namų. Be to da jis turėjęs 
30 “prospektų”, t y. 30 nu
matytų namų, kuriuos ruo
šėsi išplėšti. Žiedelis “dar
buodavosi” daugiausia tarp 
turtingųjų. Jis būdavo gra
žiai apsirengęs ir visuomet 
nuduodavo “džentelmoną”, 
“kolegiapą”. Jis-pasisam
dydavo; kambarį pas turtin
gus žmones, paskui paduo
davo raktas savo sėbrams, 
ateidavo ir viską išvogdavo.

Nužudytas Ninnesotoje 
Lietuvis Jau Išaiškintas

IŠPLĖŠĖ CICERO LIETU
VIŲ BIZNI.

“Naujienų” reporteris 
praneša, kad Chicagos prie
miesty Cicero vagys įsilaužė 
nakties laiku Į Švegždo ir 
žoliaus užeigą ir pridarė 
daug nuostolių. Buvo kesin- 
tasi taipgi išplėšti ir Lietu- 
vių-Kooperacijos krautuvę, 
bet piktadariai buvo nugąs
dinti ir pabėgo. Kiek laiko 
atgal Ciceroj buvo apiplėšta 
J. Kimbarko gazolino stotis 
ir pavogta $50.

to į skiepą. Kilo didžiausia 
riksmas, nes buvo daug mo
terų ir vaikų. Kadangi kartu 
įkrito ir įkaitintas pečius, tai 
subėgę ugnagesiai visų pir
ma pradėjo liet į skiepą šal
tą vandenį, kad žmonės ne
sudegtų. Vėliau visuš sulie
tus ir purvinus iš skiepo iš
traukė. Penkiasdešimts as
menų buvo sužeista.

PRIGĖRĖ 4 DAVATKOS.
Watertown, N. Y. — Ne

toli nuo čia buvo rastas u- 
pėj automobilius, kuriuo tū
las O’Keefe vežė iš čia 4 da* 
vatkas į kitą miestelį. Ma
noma, kad automobilius nu
sirito į upę ir kad visi juo 
važiavusieji prigėrė.

prezidentu Mendieta priešą- i automobilium dideliu greitu* 
taip ir Anglija pripaži- mu užmušė lietuvį Joną Me- 

I škuną, kuris gyveno Worce-

KO BANKININKAI NE
PAVAGIA, TĄ RESYVE- 

RIAI SUĖDA.
Amerikoje yra baisiai su

puvusi tvarka bankams lik
viduoti. Kuomet bankinin
kai išvagia žmonių pinigus 
ir bankas užsidaro, tai jeigu 
da yra kiek turto likę, jį su
ėda paskirti resyveriai. Štai 
laikraščiai praneša, kad per 
1933 metus Chicagoje užda
rytuose bankuose resyveriai 
su savo advokatais suėdė 
daugiau kaip $3,000,000, o 
surinko už parduotus turtus 
vos apie $2,000,000. Vadi
nasi, apie milionas dolerių 
buvo suėsta iš tų pinigų, ku
rie buvo likę da bankams 
užsidarius. Tai yra pasibai
sėtinas dalykas!

TAI BUVO ANTANAS [dyste ir veikiausia turės už- 
MASILIONIS. ’ mokėt savo galvomis.

. . Minnesotos valstijos biu
ras piktadariams sekti dė
koja “Keleivio” ofisui, kad 
padėjo susekti galvažu
džius. Sako, tai nepaprastas 
dalykas, kad iš sudegusios 
knygos kelių lapelių butų iš
aiškinta tokia didelė pikta
darybė ir taip greitai susekti 
ir suimti žmogžudžiai.

Ryšium su šituo Įvykiu 
“Keleivio” redakcija gavo 
iš Įvairių miestų laikraščių 
labai daug iškarpų nuo savo 
skaitytojų. Už visas tas ži
nias redakcija taria nuošir
dų ačiū.

Žmogžudžiai jau sugauti ir 
prisipažino prie piktada

rybės.
“Keleivy” jau buvo rašy

ta, kad Minnesotos valstijoj 
buvo rastas pelkėse nužudy
tas ir apdegęs žmogus, ku
ris turėjo būt lietuvis, nes 
prie jo rasta da nevisai su
degusi lietuviška dainų kny
ga ir dalis laiško, kuris taip 
pat buvo lietuviškai rašytas.

Minnesotos vyriausybės 
organai kreipėsi “Keleivį” 
prašydami pagalbos šitame 
reikale. Iš esamų pas mus 
rekordų pasirodė, kad tokią 
dainų knygą nesenai buvo iš 
mus užsisakęs Antanas Ma- 
silionis, kuris tuomet gyveno 
Norwoode, Minnesotoj. Pa
siremiant šitomis “Keleivio” 
žiniomis ir buvo nustatyta, 
kad nužudytasai žmogus y- 
ra tas pats Antanas Masi
lionis, kuris pirko iš mus tą 
knygą.

Minnesotos policija suga
vo jau ir žmogžudžius. Tai 
yra du broliai Kentai, kurie 
dirbo' kartu su Masilioniu 
ant vienos farmos. Jie buvo 
jau pabėgę ir sugauti St. 
Paul mieste. Iš pradžių gy
nėsi esą nekalti, bet po kelių 
dienų prisipažino. Jie pasi
sakė, kad Masilionis buvo 
pasisamdęs juos, kad nu
vežtų jį automobilium į Mi- 
chiganą, kur jis tikėjosi ge
resnį darbą gauti. Jiedu ži
nojo, kad jis turi prie savęs 
$100, todėl išsivežę jį užmu
šė, atėmė pinigus, o lavoną 
susuko į paklodę, nunešė į 
pelkes ir apipylę gazolinu 
uždegė. Atlikę šitą šiui-pu- 
lingą darbą, jiedu parvažia
vo namo ir tą patį vakarą 
nuėjo ant šokių paūžti, nes 
turėjo jau $100.

Seniau Masilionis gyveno 
Detroite ir Racine, Wis. i 
Minnesotos valstiją jis nu
važiavo tik pereitais metais. 
Buvo labai ramus, blaivas ir 
taupus vyras, 40 metų am
žiaus.

Išvažiuodamas iš Racine, 
Wis., 1930 metais Masilio
nis paliko tenai pas savo 
draugą Vijūną didelę skry
nią su drapanom, apdraudos 
popierom ir kitokiais daly
kais. Esą trys geri siutai, du 
overkautai ir kitokių daiktų, 
kurie esą verti kelių šimtų 
dolerių. Dabar visi tie daly
kai yra perduoti Racine mie
to policijai. Justinas Vijū
nas, kuris žino apie tuos da
lykus, gyvena adresu: 1330 
Thirteenth st, Racine, Wis.
Iš atrastų Masilionio skry

nioj dokumentų matyt, kad 
jis buvo gimęs Lietuvoje 
1893 metų 15 vasario. Ame
rikon atvyko 1911 metų 1 
liepos ir apsigyveno Port 
Huron, Mich., turėdamas 18 
metų amžiaus. Karo metu 
buvo paimtas kariuomenėn. 
Tas verčia manyti, kad jis 
galėjo turėti ir gerą apdrau- 
dą, kuri dabar turėtų tekti jo 
artimiausiems giminėms. .

Jo užmušėjai yra kaitina
mi pirmo laipsnio žmogžu-

Budelis Pasigėrė, 
Pasmerktas Pabėgo.

“Lietuvos Žinios” rašo:
Šiomis dienomis Vilniuje 

įvyko nepaprastas atsitiki
mas—budelis pramiegojo ir 
neatvyko atlikti egzekuciją. 
Žmogžudį Varšauską buvę 
nuspręsta nužudyti 6 v. ry
to. Nustatytu laiku kieman 
buvo išvestas Varšauskas, 
atėjo prokuroras, kunigas, 
gydytojas, liudininkai, bet 
budelis nepasirodęs.Visi atė
jusieji išlaukė iki 7 vai. ry
to ir paskiau išsiskirstė. Ka
dangi Įstatymas numato, jog 
vieną sykį galima teisti ir 
būtinai paskirtą valandą 
sprendimą įvykdyti, Var- 
šauskui mirties bausmė bu
vo pakeista kalėjimo iki gy
vos galvos. Budelis neatėjo 
todėl, kad buvo taip nusi
gėręs, jog nežinojo ar naktis 
ar diena.

Suėmė Didelį Alko
holio Fabriką.

Worcestery federalinės 
valdžios agentai užtiko di
delį alkoholio fabriką. Kati
lai iš skiepo ėjo per dvejas 
lubas net Į antrąjį aukštą ir 
turėjo po 3,000 galionų įtal
pos. Viska^ buvo konfiskuo
ta. Policijai pradėjus lauž
tis į vidų, trįs vyrai iššoko 
per langus ir leidosi bėgti. 
Policmanai juos vydamiesi 
ėmė šaudyt. Paleista net 15 
šūvių, pakol bėgantieji sus
tojo ir buvo areštuoti. Visi 
trįs francuzai. -

FRANCUZIJOJ SUGRIU
VO MINISTERIŲ KABI- 

NETAS.
Pereitą sąvaitę rezignavo 

Francuzijos ministerių ka
binetas, kuriam vadovavo 
Chautęmps (ištark: šotan). 
Naujai vyriausybei sudaryti 
yra paskirtas Eduardas Da- 
ladier (ištark: Daladje\ 
kuris pirma buvo karo mini- 
steris. '

STREIKAS NEW YORKO 
VIEŠBUČIUOSE.

New Yorke sustreikavo 
visi viešbučių patarnautojai 
ir virėjai. Jie reikalauja 40 
valandų darbo sąvaitės ir 
$20 algos į sąvaitę. Metę 
darbą streikininkai tiB’ėjO 
didelį mitingą, kur kalbėjo 
socialistų vadas Norman 
Thomas. Viešbučių ir resto
ranų darbininkų unija turi 
30,000 narių. V!

KARININKAI PRIŽIŪRĖS 
CWA DARBUS.

Washingtone kilo suma
nymas pavesti CWA darbų 
priežiūrą armijos karinin
kams, nes politikieriai bai
siai vagią pinigus. Mat, A- 
merikoje politikieriams už 
vagystę ir graftą nėra jokios 
bausmės, o karininkams vo
gti visgi nevalia.

PROTESTAS DĖL ROO- 
SEVELTO GIMTADIENIO

Amerikos politikieriai su
galvojo suruošti šią sąvaitę 
visą eilę balių prezidento 
Roosevelto garbei. New 
Yorke tokia puota turėjo į- 
vyktĮ šį utaminką Waldorf- 
Astoria viešbuty. Bet strei
kuojantys darbininkai tenai 
pakėlė prieš tai protestą ir 
nusiuntė Rooseveltui šitokią 
telegramą: “Trisdešimts tū
kstančių viešbučių ir resto
ranų darbininkų New Yor
ke protestuoja dėl ruošiamo 
Waldorf-Astorijoj pokilio 

prezidento garbei.”

jį ant vk 
seph Po

IŠŽUDĖ ŠEIMYNĄ IR 
PATS PASIKORĖ.

Charierbi, O. —Susirupi- 
lnęsdėį biznio sunkenybių, 
Edmond Gray čia išėjo iš 
proto, užmušė kirviu savo 
pačią, užkapojo 5 vaikus, o 
paskui pasikor

KOČĖLU PATI UŽMUŠĖ 
SAVO VYRĄ.

Manchester, N. H.—Fra n- 
euzų šeįųiypoj pereitą ne* 
iėldienį eia kilo peštynės. 
Pati pagriebė kočėlą ir davė 
vynu per galvą, užmušdama 

Jis vadinosi Jo-

Praėjusį nedėldienį po
piežius pakėlė į šventuosius 
da tris jėzujitus, kurie 300 
metų atgal Pietų Amerikoje 
buvo indi jonų nužudyti. Ar 
nebūtų gerai, kad popiežius 
įvestų sau NRA šventiems 
fabrikuoti? ■ • -

KORĖJOJ SUŠALO 40 
ŽMONIŲ*

Žinios iš Tokio sako, kad 
japonų valdomoj Korėjoj 
paskutinėmis dienomis siau
tė tokios baisios pūgos su 
šalčiais, kad pajūry rasta 40 
žmonių sušalusių mirtinai. 
Daug kaimų ir miestelių esą 
visai izoliuota, maisto nėra 
ir . bijomasi, kad daug ž plo
nių turės mirti badu. -
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KĄ MOTERIMS ŽADA 
FAŠIZMAS.

“Lietuvos žinios” (N. 10) 
rašo:

“Šiomis dienomis Vokietijo
je pasirodė nacionalsocialisto 
Horslebeno ‘moksliškas’ veika
las vardu ‘Hochceit der Men- 
scheheit’, kuriame autorius re
komenduoja įvesti ‘jus primae 
noctis’ t. y. ‘pirmosios nakties 
teisę’ kaipo priemonę vokiečių 
veislei pagerinti.

“Vengrijos fašistai siūlo i- 
vesti mergaitėms ir moterimis 
skaistybės juostą.”

“Jus primae noctis” arba 
“pirmosios nakties teisė” 
buvo praktikuojama dar 
baudžiavos laikais. Knygoje 
“Teisingas Patarėjas”, 72- 
ram puslapy, randam apie 
tai platesni paaiškinimą. 
Ten sakoma:

“Dvarininkas turėjo neribo
tą valią ant savo baudžiaunin
kų. Jisai turėjo teisę priversti 
apsivest kiekvieną vyrą, ku
riam sukako 18 metų amžiaus, 
ir kiekvieną merginą, susilau
kusią 14 metų... Kaip savo val
dinių viešpats, jisai skaitė tu
ris teisės naudotis savo bau
džiauninkėmis lytiškiems tik
slams, ir šitą jo galia geriausia 
buvo žinoma kaip jus primae 
noctis (pirmosios nakties tei
sė). šita teise galėdavo taipgi 
naudotis ir jo urėdas, jeigu 
jaunavedys neužmokėdavo tam 
tikro mokesnio. Tas mokesnis 
buvo vadinamas visaip: lovos 
mokesnis, nekaltybės mokes
nis, ir tt.“ Il 
Toliau “Teisingam Pata-į 

ręjuje” skaitome šitokį pa-j 
aiškinimą:

“Reikia tačiau žinoti, kad 
šitas paprotys atsirado matri
archato laikais. Nors toji 
mos forma išnyko, 
liko paprotys, kad 
naktį jaunoji atsiduotų 
drijos vyrams. Su laiku 
paprotys susiaurintas ir 
na.ją pasiimdavo pirmai 
čiai tiktai viršininkas arba ku-j 
nigas. Paskui šitą teisę pasisa
vino ir dvarininkas, kaip savo 
žmonių savininkas ir valdonas.

“Berne šita mada priėjo prie 
to, kad gimusieji pirmutiniai 
po šliubo baudžiauninkų vaikai 
skaitėsi laisvi piliečiai, nes 
praktikuojant jus primae noc
tis. tokių vaikų tėvai būdavo 
arba dvarų urėdai, arba patys 
dvarponiai, arba kunigai.

“Vėliau ‘pirmosios nakties 
teisės’ buvo panaikintos, tik 
Amjeno (Amiens) vyskupai 
atkakliai jų laikėsi iki penkio
liktojo šimtmečio pradžios. 
Škotijos karalius Malcolm III 
jau vienuoliktojo šimtmečio 
pabaigoje paskelbė. kad nuo 
pirmosios nakties pareigos jau
navedžiai gali atsipirkti pini
gais... Katalikiškoj Bavarijoj 
šitas mokesnis už pirmąją na- 

kti buvo madoje da ir aštuonio
liktame šimtmety. Katalikiš
koj Lenkijoj bajorai pasisavi
no sau teisę atimti nakaltybę 
kiekvienai merginai, kuri tik 
jiems patikdavo, o jei kas prieš 
šitą smurtą pakeldavo protes
tą, tai gaudavo šimtą bizūnų.”

Tai ve, kaip išrodė seno
vėje “pirmosios nakties tei
sė.” Ir šitą senovės bar
barizmą fašistai nori vėl at
gaivinti. Nefašistams yra į- 
vestas sterilizacijos įstaty
mas, o fašistams norima 
duoti “pirmosios nakties tei
sė,” kad “pagerinus vokie
čių tautos veislę.”

Tai taip Vokietijoj.
Vengrijoj gi projektuoja

ma įvesti “skaistybės juos
tą.” Tai irgi “garbingos se
novės” priemonė. Senovėje 
didžiūnai, išvažiuodami iš 
namų ilgesniam !&&& až-

-M

j1

.dėdavo savo moterims tam 
tikras juostas, kad apsaugo
jus jų “cnatą.” Tos juostos 
būdavo užrakinamos ir rak- 
tą pasiimdavo su savim vy
rai.

I

Jei fašistiški bepročiai 
I pasilaikys da kiek ilgiau, tai 
moterys galės susilaukti ne
tik “pirmosios nakties” pa
reigų, bet ir “skaistybės juo
stu.”

KAIP FAŠISTAI ŽUDO 
SAVO PRIEŠUS.

'ypač Hammamcheris ir Mo- 
Iricas, kuoaštriausiai protes
tavo ir dar kartą pareiškė, 
kad jie nekalti, kad jie yra 
tik nacionalfašistų nea
pykantos ir melagingo liu
dijimo aukos.

“Kieme, toje vietoje, kur 
anksčiau stovėdavo giljoti
na (mašina galvoms kapoti), 
šį kartą buvo suolas su ka
lade. Sprendimas turėjo būt 
įvykdytas nedideliu ranki
niu kardu.

“Skambant kunigo var
peliui, nuteistieji buvo sura
kinti pančiais ir pavieniui 
kalėjimo tarnautojų nuves
ti į kiemą tvirtai policijos ir 
smogikų saugomi. Kieme 
susirinko: teismo pirminin
kas ir nariai, 12 paskirtų sa
vivaldybės atstovų. Budelis 
su savo padėjėjais stovėjo 
prie ašefato. Be to, dalyva
vo kai kurie aukštesnieji sla
ptosios policijos valdinin
kai, gydytojai, katalikų ir 
protestonų kunigai, sargyba. 
Be to, policija ir smogikai 
sudarė špalėrius nuo kalėji
mo iki ešefato, aplink ešefa- 
tą ir valdžios atstovų stalą. 
Už juodo apdengto stalo 
stovėjo valstybės gynėjas ir 
pranešėjas.

“Kaliniai, kuriems plau
kai buvo nuskusti, o kaklai 
atpalaiduoti nuo drabužių, 
supančioti buvo privesti prie 
valstybės gynėjo stalo. Val
stybės gynėjas gana garsiai 
jiems dar kartą paskaitė 
sprendimą, o po to ir orderį: 
‘Jo Ekscelencija Prūsijos 
ministeris pirmininkas Ge
ringas nusprendė jam pa
duotų malonės prašymų ne
patenkinti.’

“Pasmerktieji, kurie areš
to, pančių ir teismo spren
dimo labai išvarginti buvo, 
į valstybės gynėjo pasa
kytus žodžius atsakė tvirtu 
“valio" pasaulinei revoliuci
jai. Bet tuč tuojau budelio 
tarnai pirmąjį nuteistąjį su
griebė ir nutempė prie aše
fato. V s tik galva pasiekė 
kaladę, nuo smarkaus kardo 
smūgio galva nuriedėjo nuo 
kūno.

“Taip antrasis ir trečiasis 
pasmerktasis vienu smūgiu 
neteko savo galvų, žudant 
ketvirtąjį, budelis, kuris, 
kaip ir jo padėjėjai, buvo 
gerokai įsigėrę, kirto klai
dingą smūgį. Kardas įsmigo 
į žudomojo kiaušą. Tada 
jis kirto antrą smūgį, bet ir 
dabar nužudyti neįstengė, ir 
tik nuo trečio smūgio nelai
mingosios aukos galva atsi
skyrė nuo liemens.

“Tas įvykis visus daly
vaujančius nepaprastai su
jaudino ir tie, kuriuose liko 
bent maža kibirkštėlė žmo
niškumo, pajuto pasibjau
rėjimą tokiomis ekzekucijo- 
fnis.Dalyviai da nebuvo bai
gę pergyvent pirmo budelio 
nepasisekimo, kaip penktą
jį žudant budelis irgi kirto 
klaidingą smūgį. Tik iš an
tro kirčio pasisekė penktąją 
auką nužudyti. Šeštajam 
pasmerktamjam,langų valy- 
tojui, Juozapui Engeliui, 
galva nuriedėjo nuo vieno 
baisaus budelio smūgio. Ma
sinis šių šešių darbininkų 
nužudymas buvo baisiau
sias pergyvenimas, visos 
mano tarnybos laiku”, bai
gia savo baisų pranešimą 
tarnautojas.

Šitokios nepaprastai žiau
rios mirties laukia dar 37 
komunistai hr socialdemok
ratai, sugrusti į naeional- 
fašistų mirties cėles. De
šimts jų nuteisti tik vienoje

i1
I
< Kaip girti budeliai kirto še
šiems komunistams galvas.
“Neue Vorvvaerts” iš Pra

hos gruodžio 17 d. numery
je rašo:

1 Lakričio 30 d. Kelne nu-Į 
kirstos galvos šešiems ko-: 
munistams. Jie buvo kalti-i 
narni, kad 1933 m. vasario į 
mėn. 24 d. dalyvavę susišau
dyme, kuriame du nacional- 
fašistai žuvo.

i Pasmerktieji buvo jauni 
žmonės: vienas 28 m., du
po 25 m., ketvirtas 22 fru, ir 
šeštasis bausmės vykdymo 

'dieną turėjo 20 metų ir tris 
mėnesius ’

j Vienas Kelno kalėjimo
1 tarnautojas, rankenų valy
tojas apie tai pasakoja:

. “29 lapkričio vėlą vakarą
’ pasmerktiesiems valstybės 
' gynėjas pranešė, kad mir
ties bausmė jiems bus įvyk
dyta ryt iš lyto. Nuteistieji,

Patyrimo VerteDVASIŠKI TĖVE- 
“AUKLĖJA” GIM

NAZISTES.
Buvusi kitąsyk gimnazis

tė, o dabar jau ištekėjusi po
niutė, “Mokyklos ir Gyve
nimo” 12-tame numery pa
sakoja, kaip lankant jai 
gimnaziją ją bučiuodavo 
kunigėlis M., kuris toj gim
nazijoj buvo pastatytas mo- 
kytojum (matyt, kunigų gim
nazija).

Štai jos žodžiai:
“O apie mokytojus, kad aš 

imčiau pasakoti! Didelis čia 
daiktas, kad vienas su kitu bu
čiuojasi. Musų mokytojai bu- 
čiuodavosi ne tik vienas su ki
tu, bet ir su mumis, gimnazis
tėmis. Pavyzdžiui, mane pačią 
pirmas vyriškis pabučiavo — 
mokytojas, kunigėlis M. Jau jis 
dabar vištkunigis, — kunigys
tę metęs, jeigu žmonės neme
luoja.

"Nesigiriu, Dievaži!...”

Tai ve, kokios “doros” 
kunigai mokina jaunas mer
gaites savo mokyklose! šita I 
mergaitė da nežinojo, kas 
yra vyriškio bučkis, kaip 
Dievo tarnas pradėjo ją bu- • 
čiuoti. ‘ į

Bet tai ne viskas. Pasik-I 
lausykit, kas toliau “Mokyk
loj ir Gyvenime” pasakoja- į 
ma:

“Musų bendrabuty buvo vie
na išdvkėlė, nors ji dažnai 1 
šventąją dėdavosi (va. ta. kur 
ištekėjo už leitenanto)...

“Vieną kartą labai juokin
gas buvo įvykis. Užsigesinom 
žiburį. Sugulėm. Nors sugulus 
buvo uždrausta kalbėtis, bet 
kur tu čia iškęsi. Neiškęsda- 
vom ir mes. Kalbėdavomės pa
kuždomis. šventoji ėmė apie 
kažką įdomiai pasakoti, žino
ma. apie ką. Apie įvairius nuo
tykius su leitenantu, mums da 
mažai žinomoje srityje,
klausom — tik kva kva kva po 
viena lova. Kažkas juokais pa
sileido Tik brazdu brazdu iš 
po lovos. Pro duris. Mes suki
lusios paskui. į priemenią. 
Priemenioj tamsu. Kažkas .prie 
išorinių durų brazdinasi, sten
giasi atsišauti. Negali. Metėsi 
į šonines duris, už kurių gyve
no žydai, žydų šviesos butą ne
užgesintos, ir mes aiškiai pas
tebėjom, kad pas žydus įsmu
ko... direktorius. Norėjom ir 
mes smukti. Bet visos buvom : 
be sijonų. Kai kurios net be 
kelnaičių. O ta musų šventoji 
—kaip Jieva! Ji dažnai tokia 
miegodavo. Sakydavo, kad blu
sos ne taip plaunančios.

“Tai smukt pas žydus ir ne- 
išdrįsom. Sugrįžom, ir vėl su
gulėm. Tik sugulusios atsikvo- 
šėjom.

“Kvatojom, kvatojom, kol ga
lutinai nusikamavom ir viena 
po kitos sumigom. '

“Įdomu, kad nė viena iš mu
sų, istorijai ištikus, • nesuklykė 
ir nesuspigo. Matyt, jau mos 
buvo įžengta į tokį amžių, kada 
imama mėgti paslaptnmas.”

Pasirodo, vadinasi,- kad 
“krikščioniškos dorės” mo
kytojai moka gimnazistes 
netiktai bučiuoti, bet moka 
ir po lova palaukti, .pakol 
mergaitės ateis gulti.

KAIP 
LIAI

i
i

t

šei- 
visgi užsi

vestu v ių 
beri
si tas 
jau- 
nak-

I

Gi

i projektuoja- 
juos-

Jeigu jus surišti kokiais biznio reikalais, kreipkitės Į 
atsakomingą banką gauti patarimų. Kiekvienas ge
ras bankas turi ryšių su tūkstančiais biznyje esančių 
žmonių. Toks reikalas, koki jus turit, gal buvo atsitikęs 
keno kito biznyje ir banko patyrimai gal bus jums 
didelė pagalba. Kaipo Naujos Anglijos didžiausis ir 
seniausis bankas, mes patariam jums naudotis musų 
patarnavimais.

"FIRST
NATIONAL BANK of

BOSTON
^84 ★ 1934

Skyriai visose miesto dalyse

Mes Nuoširdžiai Remiam

Boston Emergency Campaign of 1934 
DŽIAUGKIS KAD GALI DUOTI!
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KAS BUS, KADA MES 
IŠMIRSIME?

Palaidojus Petrą Mikolai- 
. ni, Broklyno “Vienybė” sta- 
į to klausimą, kas bus, kuo
met jo pėdomis nueisime ir 
mes? Sako:

“... kas atsitiks su Amerikos 
lietuvių visuomene, su ateinan
čia karta, kai jau bus pasitrau
kę iš gyvenimo visi tie senieji 
kovotojai, visi tie lietuviai, ku
rių tautiniai jausmai buvo ne
palaužiami. kurie žinojo tik 
vieną idealą — Lietuvos idea
lą. Su šitais seniais, kurie kas
dien, vienas po kito, eina i ka
pus. kartu silpnėja ir Amerikos 
lietuvių jėgos, šiandien jauno
ji karta stovi prieš nepapras
tai svarbų klausimą: ar ji, li
kus viena, galės išsilaikyti a- 
merikonizacijos juroje? Jeigu 
galės, tai kaip ilgai?

“Mes žinome, kad Lietuvos 
visuomeninis gyvenimas eina 
maždaug normalia vaga. Ten 
senuosius kovotojus pakeičia 
naujų, dar stipresnių, kovoto
jų ir kūrėjų kadras. Bet čia, 
kur lietuviui tenka gyventi 
dvilypiu gyvenimu, čia, kur 
svetimas auklėjimas vaikus 
skiria nuo tėvų, kur jaunosios 
kartos mentalitetas arba gal
vojimas kartais nieko bendro 
neturi su tais idealais, kuriais 
musų tėvai gyveno iš pat ma- 
žumens, noroms nenoroms pri
versti savęs klausti: ką dary
sime, kad Amerikoje neišnyk
tų trečdalis lietuvių tautos?”

Padaryt čia nieko negali
ma. Sutirpo čia atkeliavę 
olandai, sutirpo francuzai 
ir kiti, sutirps ir lietuviai.

t

NENORI SENOVĖS. i KAUNE SUSTOJO NE-
Lietuvos tautininkų lei-į PA*™IS DIENRAŠTIS, 

džiamas “Ūkininku Patarė-Į Apie trejetą metų Kaune 
ėjusios Dienos Naujienos 

ši-Jau sustojo. Po Naujų Metų 
įjos jau nepasirodė.
į “Dienos Naujienas” vedė 
t laikraštininkas Juozas K.

PUSSEPTINTŲ METŲ I 
KATORGOS UŽ RAUDO

NĄ VĖLIAVĄ.
“Lietuvos Žinios” 12 sau- jas” (Nr. 52) paduoda 

šio numery paduoda iš Kau-( Vendžiogalos miestelio 
no šitokią žinią: tokią žinią:

“Miestely nuo gruodžio 
nėšio įvestas gatvėse žibalinių Beleckas,"seniau dirbęs prie 
(kerosininių) lempų apšvieti-• «Lietuvog žinių” jis gaivo_ 
mas. Lempos stovi viena rtuo' • • .......... .
kitos tolokai, šviečia 
tik .apie stulpą. Grįžo 
laikai.”

Taigi išeina, kad

no šitokią žinią:
“Vakar Kariuomenės 

mas Kaune sprendė pil. Kino 
bylą, kaltinamo praėjusių me
tu vasarą Mickevičiaus slėny 
iškėlusio komunistų vėliavą. 
Teismas, išnagrinėjęs bylą,- p.- 
Kiną nubaudė &V-> metų sunk, 
darbų kalėjimo.“

Nors čia kalbama apie 
“komunistinę vėliavą,” bet 
tokios vėliavos ištfkrujų nė
ra. Komunistai vartoja rau
doną vėliavą, o raudonoji 
vėliava yra viso pasaulio 
darbininkų klasės vėliava. 
Jos raudona spalva reiškia* 
lygybę ir brolybę, nes visų 
žmonių gyslose teka raudo
nas kraujas.

Ir už šitokios vėliavos iš
kėlimą Lietuvos kariuome
nės teismas pasmerkė žmo
gų pusseptintiems metams 
katorgos!

Nejaugi tie teisėjai nepa
galvoja, kad kada nors jiem 
gali tekti užtai atsakyti?...

teis-

*

silpnai, 
senovėsJ I

Jo taip: visi laikraščiai tar
nauja partijoms, o partijų 
gadynė jau pasibaigė. Nuo 
to laiko,- kaip tautininkai 
paėmė valdžią, Lietuvoje 
viskas tun būt tik lietuviš
ka. Tik rėk: “Valio už Lie
tuvą!” — ir visi tave rems, 
bus geriausis biznis!
~ R- tokia kriptimi p. Belec
kas mėgino “Dienos Naujie
nas” vesti. Jokia partija, jo^ 
kia idėja jam nerūpėjo. Jo 
dienraštis buvo bespalvis 
pigių sensacijų lapas — tau
tiškas džiazas.

Ir pasekmė to buvo tokia, 
kad “Dienos Naujienų” jau 
nebėra. Vadinasi, neparti
nio laikraščio visuomenė 
nenori.

J. TYSLIAVA NORI BŪT 
SUDEGINTAS.

- J. Tysliava “Vienybėje” 
rašo:

“Neperseniai man teko būti 
krematoriume ir matyti, kaip 
degina žmonių lavonus. Tai 
ųieko naujo. Senovės lietuviai 
taip pat degindavo savo lavo
nus. Tai pigu ir greita.

“Jeigu aš kada nors numir
siu, įmeskit ir mane į pečių.”
Jeigu aš kada nors numir

siu... Bet jeigu p. Tysliava ____• . . • v*_ •nenumirs, tai* žinoma, į pe-
• A ' * < T. ■čių įmest nebus galima.

Taigi išeina, kad tautiš
kas laikraštis senovės jau 
nebenori.

Na, o kaip gi tuomet bus 
su Vytautu, kuris reiškia 
“garbingą senovę?” Kaip 
bes su “tautos vadu,” kuris 
irgi iš senovės yra iškastas? 
Pagaliau, kaip bus su Lietu
vos himnu, kuris liepia imti 
pavyzdį iš senovės?

. ___ K

Elektriškų lempų ir kitų 
moderniškų patogumų gali 
reikalauti tiktai socialistai 
ir kiti pažangus žmonės, ku
rie negarbina senovės, bet 
eina su gyvenimo progresu.

Bet tautininkai, kurie su- \ LENKAI VALDO VILNIŲ, 
stoję be kepurių gieda savo O LIETUVIAI—LENKIJĄ, 
himną Senovei, neprivalo _ _ _
turėtį pretenzijų prie mo-diktatorius’'’ Pilsudskis'" yra 
demiškų dalykų. [Lietuvos žmogus. Buvusis

Garbindami praeitį ir vi-tLenkijos prezidentas Naru- 
sa, kas tik su ja rišasi, jie^tavičius buvo lietuvis. Da- 
turėtų būt pilnai patenkinti bartinis lenkų prezidentas 
ir senoviškomis lemponjis. * Moscickis, pasirodo, irgi lie- 
Jie turėtų garbinti netik J tuvis, nes dabar Amerikoje 
primityviškas lempas, bet ir mirė jo brolis, Stasys Mosic- 
vyžas, ir medines žagres, ir. kis, kuris prigulėjo prie SLA 
samanomis apaugusias ba-, 135-tos kuopos ir kitų lietu- 
kužes, ir purvyną, ir visus; viškų, organizacijų. Apie 
kitus senovės dalykus. Nes tai praneša “Trynėj” p. J. 
atmesti tuos dalykus, reiškia Grimas. x * 
atmesti visą “garbingą se-1. Taigi pasirodo, kad len- 
novę.** Iš kur gi jie tada sau kai valdo Vilnių, o lietu- 
“stiprybę sems?” viai—Lenkiją.

I

Visi žino, kad Lenkijos

l

ČEKANAUSKAS APSKU
NDĖ SLA.

Buvusis “Sandaros” ad
ministratorius ir kandida
tas į SLA. centro sekreto
rius, V. M. Čekanauskas, 
apskundė Connecticut vals- 
tijosApdraudos Departame
ntui visą SLA. centrą ir Har
tfordo SLA. kuopos valdy
bą.

• “Tėvynė” sako, kad šitas 
skundas kilęs iš keršto. Če
kanauskas buvo įskundęs 
Centrui Hartfordo kuopos 
sekretorių. Centras atradęs 
jo skundą nepamatuotą ir 
atmetęs. Taigi dėl to p. Če
kanauskas ir padavęs Apd. 
Departamentui skundą prieš 
SLA. Pildomąją Tarybą ir 
Hartfordo kuopos valdybą, 
reikalaudamas, kad Ap- 
draudos Departamentas pa
sišauktų visus apskųstuo
sius ir “po priesaika juos iš
tardytų.”

, “Tėvynė” sako, kad Susi- Dassau'byloje, kur pasme’r- 
vienijimui tas gali kaštuoti ktųjų tarpe yra tėvas ir su- 
apie 1600.00. nūs!

>

I
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Pittsburgho Draugijų Susirinkimas Ir 
Katalikų “Istoriškas” Pasirodymas.

Sausio 21 d. įvyko Pitts- kai; vieni yra tikri tautos 
burgho ir apylinkės draugi
jų atstovų susirinkimas, ku
ris buvo sušauktas 
Vaizbos Buto, kad 
rus dėl surengimo 
nepriklausomybės 
jimo Pittsburghe. 
kime dalyvavo 117 atstovų 
nuo 30 draugijų, parapijų ir 
draugijėlių.

Tai turbut pirmas Pitts
burgho draugijų susirinki
mas, kuriame katalikai taip 
drąsiai pasirodė. Iki šiol ka
talikai lietuvių kultūroj be
veik nedalyvavo. Jie nepri
sidėjo net prie Darijaus— 
Girėno žygio.

Prie Darijaus ir 
rengimosi skristi per Atlan
tą Pittsburgho kunigai ir 
davatkos nej piršto nepak
rutino: tik kai drąsieji la
kūnai žuvo ir kaip visi lietu
viai liūdėjo dėl jų mirties, 
tai ir Pittsburgho kunigai 
atlaikė pamalddas už lakū
nu sielas, bet ir tai ne uždy- 
ka, nes kunigai už dyką ne
simeldžia.

Kiek man yra žinoma Pit
tsburgho lietuvių veikimo 
istorija, pre virš 20 metų ka
talikai niekur nedalyvavo.

Nors Pittsburgho lietuviai 
jau daug visokių bendrų žy
gių yra darę, kaip ve dėl 
Lietuvos pripažinimo, dėl 
prof. M. Biržiškos sutiktuvių 
ir daug kitų, bet nei viena
me šitų apvaikščiojimų ku
nigų nesimatydavo, nežiū
rint kad jie visuomet būda
vo kviečiami. Taigi šitas jų 
pasirodymas via “istoriš
kas”.

Pradėjus mandatus skai
tyti, pasirodė, kad į šį susi
rinkimą suvažiavo beveik 
visi Pittsburgho katalikai. I 
štai jų organizacijos, ku
rios prisiuntė savo delega
tus: Lietuvių Rymo Katali
kų Federacijos skyrius iš 
Homeasted; S. L. R-K. A. 
kuopos iš South sidės, North 
sidės ir gal iš kitur; šv. Vin
cento parapija iš MeKees 
Rocks; Kunigų kuopos de
legatai. Tretininkų Draugi
ja, švento Ražančiaus Drau
gija, ar buvo šventų škap
lierių Draugija, tikrai nega
liu pasakyt; paskui, šv. 
Marijos Vaikelių Draugija; 
Šv. Antano Parapija iš Bri- 
dgevillės; Šv. Pranciškaus 
Vienuolynas ir šv. Kazimie
ro parapija. Tik kažin ko
dėl nebuvo pakviesta šv. 
Jurgio Tautiška parapija. 
Paskui, buvo da šv. Vincen
to Rėmėjų Draugija ir Šv.: 
Alfonso parapija iš Bentley- 
villės. Gal buvo ir daugiau, 
bet neteko nugirsti.

Apie “bedieviškas” ir 
“laisvamaniškas” draugijas 
nieko nerašau, nes nors jų 
ir buvo daug, bet delegatų 
nebuvo tiek daug, kaip nuo 
tų tretininkų, ražančninkų, 
Marijos vaikelių ir kitokių.

Dienos tvarkos vedėjai 
buvo jau išrinkti iš kalno, 
da nežinant kas yra delega
tai. Well, einama prie die
notvarkės.

Nutarėm apvaikščioti Lie
tuvos nepriklausomybės su
kaktuves vasario 18 d. Lie
tuvių Piliečių svetainėje. 
Dėl svetainės buvo Įvykęs 
susikirtimas. Pažangieji de
legatai stojo už Lietuvių 
Mokslo Draugystės salę, o 
atžagareivei už Piliečių sve
tainę. Didžiuma balsų nu
balsuota už Piliečių svetai
nę. •

Einame prie komisijos 
rinkimo, kuri rūpinsis su
kaktuvių suruošimu, čia 
jau pasirodė, kad nevisi de- 
legaliai turi lygias teise8,kad 
ne visi tautos—motinos vai-

Lietuvių 
pasita- 

Lietuvos 
paminė- 
Susirin-

Girėno

sūnus, o kiti tai tik posūniai. 
Siūlant kandidatus į rengi
mo komisiją, pirmininkas 
Tamkevičius su savo pagel- 
bininku Pivoriunu tų “posū
nių” visai “nematė” ir jų 
vardų “negirdėjo”, iki buvo 
nominuoti visi kandidatai. 
O kaip buvo nominuotas 
reikalingas skaitlius, tai be 
jokių ceremonijų “geras 
tautės sūnūs” E. Radžiuki- 
nas paduoda įnešimą užda
ryti nominacijas ir užgirti 
nominuotus aklamacijos bil
du.

Posūniai pamatę, kad čia 
yra vartojamas “stym-role- 
ris” ir negražiausiu budu 
trempiamos parlamentarių, 
taisyklės, norėjo kelti pro
testą, bet nusiramino, nes 
žinojo, kad davatkų rankos 
viską nusvers. Taigi dar kar
tą gavom patirti, kad tokio 
dalyko, kaip kad visi yra 
vienos tautos vaikai, visai 
nėra.

Komisijon išrinkti šie as
menys: J. B. Tamkevičius, 
P. Pivoriūnas, K. S. Stravin
skas, A. Lelionis, S. Simo- 
navičius, Ks. Medonis, J. 
Virbickas ir J. Pabarčius.

Kalbėtojus nutarta kvies
ti vietinius. Vienas "posū
nis” pasiūlė pakviesti mies
to .majorą, bet tikras “tau
tos sūnūs” pataisė, kad jei
gu jau kviesti, tai kviesti pa
tį prezidentą Rooseveltą.Ki
lo ginčas, kuris butų geriau 
ir klausimas 
rištas, 
šitokiai 
pritiktų pakviesti 
“tautos vadą” Antaną Sme
toną.

Kitą kartą parašysiu, kas 
ir kokiais politiškais sume
timais sukvietė į šį susirin
kimą davatkas ir kunigus.

Reporteris.

CLEVELAND, OHIO. j 
Iš Lietuvių K. Darželio Są

jungos susirinkimo.
Ši sąjunga turėjo susirin

kimą 18 sausio ir svarstė 
darželio reikalus. Ateinantį 
pavasarį norima darželis žy
miai pagražinti.

Sąjungos valdybon šiems 
metams išrinkti šie asme
nys: adv. P. česnulis, Ona 
Michalich, Jonas Brazaus
kas, K. S. Karpius, O. Šukie
nė ir P. Muliolis. Be to da 
išrinktos kelios komisijos 
rūpintis darželio reikalais.

ši sąjunga įsikūrė 1929 m. 
ir jau nemaža nuveikė. Dar
želis jau atidarytas, Basana
vičiaus biustas pastatytas ir 
padaryti planai tolimesniam 
darbui. Sąjungos ižde yra 
$1,156.41. Visuomenei rei
kia tarti ačiū už paramą.

Jonas Jarus.

Kanadiečių Auka 
Lietuvos Laisva

maniams.

i

pasiliko neiš- 
0 man rodos, kad 

apeigai geriausia 
tikrąjį

PHILADELPHIA. PA.
Ruošiasi antram skridimui.

Sausio IK d. įvyko VVS. 
skyriaus ir draugijų atstovų 
susirinkimas, kurio svar- 
biausis tikslas buvo pasitar
ti, kaip geriau paremti lakū
no Janušausko planuojamą
jį antrą skridimą per Atlan
tą ateinanti pavasarį. Nu
tarta jį remti visomis jėgo
mis. Tuo tikslu nutarta:

1. Išnaudoti Lietuvos Ne
priklausomybės paminėji-. 
mą 16 vasario.

2. Po Velykų surengti 
bankietą ir pelną atiduoti 
sklidimo reikalams.

3. Birželio 10 d. surengti 
pikniką “Vytauto Parke”.

Buvo skaitytas gautas 
nuo skridimo komiteto 
(ALTASS) laiškas iš Chica- 
gos, kuriuo pakvituojami 
musų seniau nusiųsti tam 
komitetui $311.00.

Šitame susirinkime prie 
VVS. Skyriaus prisidėjo ir 
Lietuvių Tautiškas Pašalpi- 
nis Kliubas, viena didžiau
sių organizacijų musų mies
te.

Lietuvių kolonijos, visos 
prie darbo!

Z. Jankauskas, 
VVS. raštininkas.

R1VERTON, CONN.
Juozas Baranavičius su 

savo žmona praneša, kad jų 
dukrelė Teklė susižadėjo su 
David Brendan O’Sullivan 
iš New Yorko. P—lė Bara- 
navičaitė lankė Gilbert ir 
Ridgefield aukštąją mokyk
lą- O’Sullivan . yra teisėtas 
advokatas New Yorke, bai
gęs Fordham Universitetą.

Vestuvės žada būt trum
pai po Velykų ir pasiveselio- 
ję apsigyvens New Yorko 
mieste. ,

Amerikos Rašytojo Gimtinė

štai bakūžė, kur gimė ir išaugo Amerikos rašytojas Holmes 
McGuffey, kurio raštai yra priimti pradinių mokyklų skaity
mams. Automobilių fabrikantas Fordas dabar nori šitą laužą 
nupirkti ir sutvarkyti ji kaip istorinę vietą. Namukas stovi 
Pennsylvanijoj, netoli West Finley miesčiuko.

KAS MUMS RAŠOMA

MANO PASTABOS
Bimba

“Lietuvių 
vienijimo
Shenandoah, 
rius d. P. grąžina 
blankas ir kuopos
Sako, kad kuopa nutarė grą
žinti tuščias blankas, taip 
pat neaukos iš iždo.” Pasi
rodo, kad Bimbos kerpamos 
avys pradėjo spardytis.

“Laisvėj” rašo: 
Darbininkų Susi- 
37-tos kuopos iš 

Pa., sekreto- 
tuščias 
tarimą.

Amerikos buržujus tenai tu
ri 6 kambarių namą, per du 
metu susikrovė 10,000 dole
rių, o proletaras šlavikas 
gauna tik 60 rub. i mėnesi.”

* * *

Gerb. Keleivio Redakcija:
Meldžiu patalpinti šį pa

kvitavimą.
Gerb. Jonas Martinonis iš 

Kenora-Canada pats auka
vo ir nuo savo draugų pako- 
lektavo Laisvamaniams Eti- 
nės-Kulturos Draugijai-Ku- 
piškio skyrio reikalams.

Jonas Martinonis $1; Jo
nas Dudėnas $1; J. Mickū
nus, V. Musteikis, P. Sindi- 
kas, J. Beniušis. A. Samu- 
lionis po 50c; Jonas Novo- 
grodskas, L. Skunčikas, K. 
Daunis, J. Česaitis po 25c; 
A. Viliemas20c; A. Adams 
10c. Viso labo $5.80.

Pinigai aplaikyti ir nevil
kinant bus pasiųsti Kupiš- 
kin.

Vardan Laisv. Et. Kultur. 
D-jos. Kupiškio skyriaus ta
riu širdinga ačiū!

Dr. A. L. Graičiunas, 
3310 So. Halsted st. 
Chicago, III.

Musų korespondentų 
Pranešimai.

Iš Clevelando p. Jonas 
Jarus rašo, kad 18 vasario 
dieną apie 3 valandą prie 
Lietuvių Svetainės bus lie
tuvių susirinkimas. Nuo sa
lės visi papuoštais automo
biliais nuvažiuos i Lietuvių 
Darželi, sudės vainikus ant 
Basanavičiaus biusto, bus 
pasakyta tinkamų kalbų, ir 
visi grįš i Lietuvių Svetainę, 
kur apie 5val. prasidės Lie
tuvos Nepriklausomybės mi
nėjimas. Bus kalbų, dainų ir 
kitokių dalykų. Įžanga — 
15c. asmeniui.

----------------------- \

Iš Baltimores musų nuola
tinis korespondentas prane
ša: Lietuvių siuvėjų unija 
du susirinkimu laikė jau 
naujoj vietoj — Lietuvių 
.Svetainėj. Viskas butų ge
rai, tik vyrai perdaug ruko, 
tai moterims nejauku daly
vauti. Siuvėjai kelias sąvai- 
tes beveik nedirbo, bet da
bar jau ateina darbų. Apie 
90 nuošimčių lietuvių čia 
dirba prie siuvimo, todėl kai 
siuvėjai dirba, tai mes be
darbės nejaučiame, bet kai 
siuvyklos užsidaro, tai pas

Iš Pittsburgho p. J. Vir
bickas praneša, kad Lietu
vos nepriklausom, sukaktu
vių minėjimas tenai i- 
vyks 18 vasario, Lietuvių 
Piliečių Svetainėje, 1723 
Jane st. Gi vasario 4, kaip 8 
vakare, Įvyks Sandaros 20 
metų sukaktuvių pokilis Lie
tuvių Mokslo Draugijos sa
lėj. Busią alaus, valgių, mu
zikos, dainų ir kitokių daly
kų. Įžanga 35c.

Nepasitiki Maikio tėvui.
Duluth, Minn. — Gerb. 

“Keleivio” Redakcija! Siun
čiu $2.25 už laikraštį ir ka
lendorių 1934 metams. Bet 
pinigų neskiriu Maikio tė
vui ant batų, nes aš jam ne
pasitikiu. Jis gali praleisti 
juos su zakristijonu arba 
kunigui “apieravot”, o pats 
kaip vaikščiojo kiaurais ba
tais, taip ir vaikščios. Ver- 
čau paaukosiu tą sumą Mal
kini ant knygų, arba tegul 
jis savo merginą nusiveda 
ant “šiou”.

Naujienų čia tarp lietuvių 
! nėra, nes ir lietuvių čia visai 

Nors i nedaug, vos keliatas šeimy-

“Naujoji Gadynė” rašo: 
Bimbiniai chuliganai, y- 

pač New Yorke, pasižymėjo 
daužymu nosių savo buvusių 
draugų. Bet ščyrųjų skvadų 
drąsa atslūgo po to. kai ke
lis sykius užpulti, opozicio
nieriai nusitarė gintis ir ne 
vienu atveju užpuolikams iš- 
pliekė kailį”. Kitoje vietoje 
sakoma: “Centro nusistaty
mas yra tokis, kad musų L. 
D. D. kuopos gali aukoti tam 
tikslui ir kartu partijai, pa
gal savo geriausią nuožiūrą 
ir vietines sąlygas.” Reiš
kia, “Naujoji Gadynė” pasi
rengus rinkti aukas chuli
ganam ir mušeikų skvadam, 
kurie daužo jiem nosis.

Iš Leningrado “Laisvei" 
Šukys rašo: “Buvau vienos 
dirbtuvės komunistų bran
duolio posėdyje. Tarpe kitų 
dirbtuvės reikalų, svarstyta, 
kad važiuoti ir kolchozų 
daržus ravėti šventadie
niais”. Amerikoj būdamas 
Šukys stebėjosi, kad Prusei- 
ka nenorįs dirbt fabrike, e- 
sąs ponaitis, 
kad ir Šuky: 
daržų ravėt.

O pasirodo, 
nesiskubina

♦

Iš visu geriausia patinka 
“Keleivis”.

Torrington, Conn.—Siun
čiu jums $2 už “Keleivį” ir J 
25c. už Kalendorių. ] 
jau antri metai nieko neuž- nų ir kelintas nuskurusių pa
dirbu (dirbu tik už pragy- vienių. Lietuvių draugijų jo- 
venimą ir su savo drapa- kių nėra ir nėra jokio velki
nom), tačiau be “Keleivio” 
nenoriu būti. Seniau aš skai
čiau “Lietuvą". skaičiau 
“Saulę”, paskui “Laisvę”, 
bet nei vienas man taip ne
patinka, kaip “Keleivis”. Aš 
jo laukiu ateinant kas sąvai- gams, skaitytojams ir bend- 
tę, o kai perskaitau nedėl- radarbiams siunčiu geriau- 
dienį, tai sužinau kas deda- siu linkėjimų šiems metams, 
si visame pasauly. Gyveni
mas mano nuobodus. Turė
jau moterį, su kuria išgyve
nau 36 metus, bet ji mirė 
širdies liga 1927 metais. Ve
džiau kitą, bet išgyvenus 18 
mėnesių ir ji mirė. Taigi 
“Keleivis” dabar yra viena
tinis mano suraminimas.

Adomas Zvanat.

"Laisvė" pasakoja apie 
Londono tarptautinę 'kon
ferenciją: “Karalius atida
rė plėšikų virtuvę". Pasiro
do, kad bimbininkai tauzi
ja. nežinodami patys ką. 
Juk minėtoje konferencijoje 
dalyvavo ir Sovietų Rusija. 
Delegacijos pirmininkas, 
Maksimas Litvinovas, pa
skirtas buvo į planavimo 
komisiją. Reiškia, ir Sovietų 
Rusija darė planus “plėšikų 
virtuvėj.”

*

mo. Darbai eina silpnai, 
dirbtuvių beveik nėrą, dau
giausia žmonės dirba prie 
“coal dokų” ir didžiausių 
pasauly “ore dokų”.

Visiems “Keleivio” drau-

W. Roache.

Pittsburghiečių kambario 
planai išsiųsti Lietuvon.
Pittsburgho Lietuvių pa

minklo kambario planai jau 
paiuošti ir išsiųsti Lietuvon, 
kad Kaunas juos peržiūrėtų 
ir išreikštų savo nuomonę. 
To kambario Įrėngimųi 
Pittsburgho universitete lie
tuviai turės sukelti iš viso

“Laisvė” 139 rašo: “Pasi
rodymas pa vaduotojų, kurie, 
suprantama, buvo surinkti 
iš darbininkų ir tarnautojų 
klasių, parodė virš visokios 
abejonės, kad Sovietų Są
jungos gyventojų mažos 
porcijos nepalietė jaunų 
žmonių sveikatos”. Tai ta 
bai svarbi naujiena apie Ru
sijos darbininkų rojų. Esą, 
mažas porcijas gauna, bet 
jaunuolių sveikata da nepa- 
kirsta. Gatvėm dar gali 
maršuoti. Bloga butų, jeigu 
jaunuoliai jau negalėtų pa
eiti.

♦ ♦

pasa-
inži-

Už $125 karvę siūlo tik $10.
Bruce, Wis.— Gerbiamas $5,000. Taigi reikės da daug 

“Keleivi!” Prisiunčiu tams- aukų rinkti, 
toms $1 už laikraštį; dau
giau šiuom tarpu neišgaliu. 
Pas mus farmerius dabar la
bai sunkus laikai. Už kar
ves, kurios kaštuoja po $125, 
dabar siūlo tik po $10, ir tai 
reikia pirkėjo pajieškoti. O 
kai dėl kiaulių ir veršių, tai 
nėra kas nei kalbėt. Beveik 
už dyką atiduodi, ir tai nie
kas nenori imt.

“Keleivio” skaitytojas.

LKF. Spaudos Komisija.

Gauna tik 12 centų už svarą 
sviesto.

Branch, Mieh. — Aš, Pet
ras Spurgis, prisiunčiu Mai
kio tėvui ant batų ir prašau, 
kad jis lankytų mus farme- 
rius kaip lankęs. Bet norė-

mus didžiausis krizis. Yra čiau senio paklausti, kodėl 
ir lietuvių kontraktorių. Jo- jis nenuperka Maikiui ilge-

WAUKEGAN, ILL.
Lietuvių Laisvės Mylėtoja Valdyba

i 93.t METAMS.
Jos. Mačiulis — pirmininkas,

906 Prescott St. VVaukegan, III. 
Gabris — pirm pag-elbi trinkas,

730 McAtesten Avė-. Waukegan, Tll 
B. J. Masiliūnas — užrašų rast.

818 — lOth Ptace, Waukexar>, III. 
B. Dekštenė — turtu rast.

630 —8th St., Wankeean. III 
K. Vaitiekūnas — kasierius,

720—Sth St., Waukegan. III.
Kaso* Globėjai:

Emilija Kernagis—720 Vine Plaee 
Dombrauskas—835 So. Lineoln

Knygiai:
Dambrauskas, 118—lOth St., 

North Cheiago, Hl.
M-. Vaicntukonis, 830 Prescott S., 

Wankegarr, III.
Maršalkos;

J. Stočkna; J. Visockis,
Susirinkimai būna paskutinį ket

vergę kožno mėnesio, 7:30 vakare, 
Lniosybės svetainėje, Waukeef?»n.
----------------------------------- ---------

“Laisvė” 192 num. 
koja, kaip Amerikos 
nierius, Harold Freeman, 
gyvena Sovietų Rusijoj. Sa
ko: “Dabar Viečnojoj Sol- 
doj mes turim 6 kambarių 
namelį, Bridge k bubą. Ga
le dviejų metų aš turėjau 
jau $10,000.00. Lavinti inži
nieriai — 700 rub. Šlavikai 
gauna po 60 rub. Į mėnesį.” 
Tai ve, koks darbininkams 
rojus Stalino karalystėje.

St.

K.

čys turėjo gerą firmą iš 
New Yorko, bet jos neteko. 
•Jos darbą dabar paėmė Ga- 
brilevicius. Draiginas irci 
stambus kontraktorius. Jm 
dirbdavo Greitos firmos 
darbą, bet susipyko su ja ir 
dabar jieško kitos firmos. 
Lietuvių unija nutarė rengti 
balių, laiką paduosiu vėliau.

snių kelinių? Juk tos trum
pos kelinaitės 'jau senai iš
ėjo iš mados. Nepykit, kad 
mokestį truputį užvilkau. 
Mat, sviestas pas mus labai 
atpigo, gaunam vos tik 12 
centų už svarą, tai turėjau 
palaukt, pakol susirinko po
ra dolerių.

Petras Spurgis.
i

►

DR. J.MARCUS 
» VJUKV0S IR KAUNO 

SpedaOmu staptę ir knmftkų .igų 
■ratem ir ryrę. kraajo ir odra.

1 £tehtr*a ir S0« ffydtara
i* iHM*

1 ALLEJf SVRE8T Ww* End 
Kttp. C litu Utis St. lorton.

CapitrT f2OT HMta* MM 
Valandoa: Nuo 9 ryto iki 8 vakar*.

Nedėliomia: ild 5 vii p*

GERIAUSIA LOSIKĖ

Mifls Bonnie Miller iš Califet- 
nijos pripažinta geriausia teni
so lošėja Amerikoje.

“Laisvė" 174 
gaičiui sako: ’ 
lakūnų jus 
darbininkus. Kaulijote iš jų 
pinigus kelionei, o sau Į ki
šenių dėjote.” Aukų žebra- 
votojai ir įvairių fondų 
specialistai kaltina Grigaitį 
už “viliojimą pinigų iš dar
bininkų”. Bimbininkų akys 
durnų nebijo.

* ♦ ♦

“Laisvė" 177 rašo: “Lai
svės’ jarde bus sportų, vaiz
delių ir žaidimų vakarai: lo
šimas šachmatų ir čekerių, 
ping-pong, patkavos mėty
mas, kroketo žaidimas ir 
strielų-vilyčių mėtymas į 
cielių.” Išrodo, kad bimbi 
ninku štabas revoliucijos o- 
balsio jau atsižada ir grie
biasi buržuazinio žaislo ■ 
patkavų mėtymo. Kitoj vie
toje rašo: “Lindberghas jau 
seniai prostitutiškai parsida
vė valdžios kariniams užsi
mojimams.” Lindbei'gas 
koks buvo, toks ir pasiliko, 
tik “Laisvės” štabas 
munistų Partijos Centro 
Komitetas kvailas 
kuomet siuntė pasveikinimo 
telegramą. savindamies! 
Lindbergą, kuomet šis per
skrido Atlantiką.

ę *

num. Gri- 
” Vardan tų 

apgaudinėjote

ir Ko-

buvo.

“Naujoji Gadynė” 22 nu
mery apie Vokietiją rašo: 
“Turėsime progos būt liu
dininkais, kas išeis iš social
demokratų: ar jie susiartins 
su komunistais ir ves kovą 
prieš fašistinį rėžimą tokio
mis priemonėmis, kokių ap
linkybės reikalaus, ar visai 
pakriks, kaip tos Grigo bi
tės.” Da nesenai “Naujo
sios Gadynės” vedėjai patys 
pabėgo iš Komunistų Parti
jos,o Vokietijos socialdemo
kratams perša susiartinimą 
su komunistais. Keista logi
ka.

* * ♦

“Laisvėj”, 149, apie Lietu
vos kunigiją Bimba rašo: 
“Jus, ponai, neturite teisės 
kalbėti apie sąžinės laisvę. 
Nei buržuazija, nei jus ne
pripažįstate jokios sąžinės 
laisvės darbininkams. Kur 
jus valdot, ten darbininkams 
po prievarta brukate savo 
pažiūras, savo politiką, sa
vo nuodus”. Na, o kaip yra 
Sovietų Sąjungoj, ponas 
Bimba? — ar ne prievarta 
brukamos savo pažiūros dar
bininkams? Pirtis jaują va
noja, o abi suodinos.

• • *

“Laisvė”, 258, rašo: “So
vietai davė Turkijai penkis 
orlaivius, kaipo draugišku
mo dovaną, ir šešioliką or
laivių skrajojo virš Turki
jos.” Stalinas padovanojo 5 
orlaivius Turkijos Kernai 
Pašai už draugiškumą, o šis 
kaip tik sugauna kokį ko- 
munistą, tuo jaus ir pakaria. 
Pašėlęs draugiškumas!
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šį skyrių veda
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

i i
šįmet sukako lygiai 300 galvoti,-manytų laisvai ju-'ga ir dievų idėjos pažanga 

metų nuo gimimo vieno žy- dąs, jei galėtų jaustis esąs' progresuoja. Pirmykštėse 
miausio žmogaus pasaulyje,1 judinamas ir nežinotų, kas kultūrose Dievas yra tik šiek 
galvotojo ir filosofo Boru- 
cho Spinozos. „
matininkelis.gimęs neturtin- 
goj žydų šeimoj Amsterda
me, Holandijoj, ir saVo ne-j 
ilgą amžių pragyvenimą už-j 
sidirbęs akiniams stiklų šli-j 
favimu, Spinoza per tris j 
šimtus metų pasiliko vienu 
didžiausių minties vadovu 
ir tikroji jo gadynė dar tik 
dabar pradeda aušti.

Spinoza gyveno tik nuo 
1632 metų ligi 1677 m. Pa
čioj jaunystėj jis jau suėjo 
į konfliktą su savo žydišką
ja bendruomene dėl savo ra
dikaliai skirtingų pažiūrų į 
tikybos klausimus ir tapo iš
mestas iš savo tautiečių tar
po.

Bešlifuodamas akiniams 
stiklus jis daug mąstė ir at
liekamu nuo darbo laiku 
skaitė. Vėliau pradėjo pats 
savo mintis užrašinėti, var
gu pats nujausdamas, kad 
tos jo mintys šimtmečiams 
bėgant ne tik nepasens, bet 
bus dvidešimtojo ir greičiau
siai dvidešimt^ pirmojo am
žiaus filosofijos kiypties 
kelrodžiu.

Spinoza buvo vienalaikis 
su anglų valstybinės teisės 
teoretiku Hobbes, su, kuriuo 
į vienas kitą darė įtakos, y- 
jatingai teisės ir valstybės 
mokslo klausimuose ir prie
žastingumo sistemos išdirbi- 
me. Jiedu drąsiai išvystė 
determinizmo teoriją, t. y., 
<ad nieko neatsitinka be 
miežasties ir be reikalo, vie

non ligi tol dominavusios te
ologinės “laisvos valios'

losofo Boru- yra to judėjimo priežastis, tiek aukščiau pakilęs vienos 
Paprastas a-’Vėliau Šopenhauris jųdvie- šeimynos ar giminės egoisti-

• JU pri 
dar aisl

žastingumo teoriją nių idėjų junginys; karin- 
. iau išreiškė, sakyda- goms ir militariškoms tau-
mas: “Ar žmogus yra dėl to toms jis yra “galybių Vieš- 
išmintingesnis, jei jis bėgio- pats”, vergams ir pavargė- 
ja į vieną vietą norėdamas liams jis yra “atpirkėjas ir 
sau malonumo, į kitą vietą aprūpintojėlis”, gyvulių au- 
gerą biznį padaryti, ir ma-, gintojams nomadams

BURNOS HIGIENA.

Rašo Dr. C. Z. V eželis,
Dentistas, Chicago, III.

Kad užlaikyti kūdikių dantis 
švariai, reikia pradėti valyti, 
kaip jie išdygsta — nuo šešių 
mėnesių. Paimti šmoteli vatos, 
apsukti apie pirštą, pamirkyti į 
boric acid skiedini, tai galit pa
daryti patys, nupirkti aptiekoje 
boric acid crystal, 
rią bonkų. užpilti 
maišyti ir padėti į 
stos, sušlapink ant
niotą vatą tuo skiediniu ir 
kiekvieno valgio nušluostyk kū
dikio dantis ii- ištrink 
smagenis. Vata padaryti 
ną, neperdaug <lapią.

šitaip valyti kūdikio

supilt į šva- 
vandens, su
šali iki nusi
piršto apvy- 

po

•—“ge
no, kad jis tatai daro ne dėl ras piemuo”, o tcokratiškų 
savo laisvos valios, tuo tai*-j užmačių mėgėjams—“Kris- 
pu pats nemato, kokios yra tus karalius”; vieniems Al- 

tre- 
tiems karšinčius, bet visiems 
jis yra tik toks, kokie jie pa
tys. negeresnis, ir tiek rei
kalingas. kiek jis jiems gali 
patenkinti asmeninius inte
resus.

Išvadavęs Dievo sąvoką iš 
žmonių prasimanytų formų 
bei apibudinimų, Spinoza i- 
mas ją išvaduoti lygiai iš 
žmogaus proto spąstų: lais
vos valios ir idealių tikslų.

“Dievas nebūtų galėjęs 
padaryti daiktų nė kitokių, 
nė skirtingų nuo to, kokie jie 
yra”, sako Spinoza. Absoliu
tus arba visa, yra sykiu ir iš 
karto, todėl nėra galimas 
koks nors parinkimas ar lai
sva valia, nes jei Dievas ga
lėtų turėti valios ar pasirin
kimo laisvę, jis pasidarytų 
priklausomas nuo laiko, erd
vės ir aplinkybių. Jis nebu-

1
I

tos lykštės. kurios sudaro jo'labas, kitiems Jehova, 
valios priežastis?”

Šiuo atveju įdomiausias 
yra Spinozos veikalas “Eti
ka”, išleistas tik po jo mir
ties, ii- ypatingai vienas to 
veikalo skyrius “Apie Die
vą”, kuriame Spinoza išdės
tė savo religines pažiūras. 
Užpernai metais žymiausias 
musų amžiaus mokslininkas, 
Albertas Einšteinas, paklau
stas, kokios jo pažiūros į re
ligiją, atsakė, kad jis yra pa
sekėjas Spinozos pažiūrų.

Dar neatėjo Spinozos lai
kas, bet kuomet ateis—Spi
noza bus tema galingoms 
legendoms, dramai ar epiš
kai poemai: kaip Promo- 
theus kad atėjo pavogti iš 
dangaus ugnį ir išgelbėti iš 
tamsybės ir speigo žmoniją, 
taip Spinoza atėjo' išgelbėti 
patį Dievą iš visokių teologi-

dantų
drėg-

dantis 
iki metų. Nuo metų iki dviejų 
galima uždėti dantų mosties ant 
vatos ir valyti kartą i dieną.

Po dviejų metų vartoti mažą 
šepetuką specialiai padarytą dėl 
vaikų ir pradėti kūdiki mokinti, 
kaip valyti dantis. Bet reikia at
siminti, kad jei dantys yra pa
žaliavę pagal smagenis ir jei už
silaikys per ilgai, tai kūdikio 
dantys pradės puti. Tokį paža
liavimą galima nuvalyti tiktai 
ofise.

Valykit patys dantis kaip mi
nėjau — ryta ir vakarą, bet kas 
šeši mėnesiai duokit daktarui 
peržiūrėti.

Pasidarius menkiausiai skylu
tei, duoti užlieti, nes vienas blo
gas dantis sugadins kitą ir po 
kiek laiko visi dantys išpus ir 
burna liks nešvari.

Burna yra didžiausis kelias 
bakterijoms pasiekti kūną ir 
pagaminti įvairias ligas. Kad 
tai prašalinti, reikia dantis už
laikyti švariais ir sveikais.

Tėvai mažai kreipia dėmesio 
i kūdikių dantis; jie mano, kad 
kūdikių nėra reikalo prižiūrėti 
jautis. .Jie sako, kad laikiniai 
iantys iškris ir jų vietoj išdygs 
kiti. Tas tiesa, bet atsiminkit, 
kad. jei pirmieji dantis išpus, 
tas pakenks kūdikio sveikatai 
r antriems dantims.

Pirmieji dantis yra pamatas 
antrųjų dantų ir jei laikiniai 
iantys išges, jie sugadins ant
ruosius dantis ir jei pirmieji 
dantys iškris netaiku. tai ant
rieji dantys išdygs ne vietoje, 
kreivi ir pasiliks trumpesni kaip 
kad turėtų būt. kas sugadina 
kūdikio veido gražumą.

Kūdikių dantys reikia prižiū
rėti kaip galima, jei norima, kad 
jis turėtų gerus, pastovius dan
tis.

Kūdikis nejjasakys. kad jo 
dantis pradeda puti. Tiktai kad 
oradčs skaudėti, o jei skausnras 
zra pakenčiamas, ir tada nenori 
■akyti. Kada tėvai atveda vaiką 
daktaro kabinetan, daugiausia 
zra per vėlu, nes dantukas yra 
perdaug išpuvęs ir reikia išimti.

Nuo pat mažens kūdikį reikia 
■nokinti, kaip užlaikyti dantis 
švariais ir sveikais. aiškinti 
:am. ką reiškia turėti genis Ha
itis ir kiek skriaudos daro blo- 
U dantys. Jei kūdikis bus taip 
■nokinamas, jis patčmys ma
giausią skilutę ir praneš tėvams. 
Tuomet jau jūsų pareiga bus 

Atvesti vaiką ofisan ir tokiu bu
du išlaikyti kūdikio laikinius 
dantys sveikais. Jie laiku iškris, 
tikrieji dantys išdygs vietoje, 
kūdikio veidas nepersimainys.

Kaip minėjau, dantis reik pri
žiūrėti, kaip jauniems, taip ir 
suaugusiems. Pasirodžius men
kiausiam 
taisyti.

Bukit 
pūvantis
laikui bėgant visi išpus; votys 
ant smagenų pradės darytys, 
burna liks nešvari, kas kenkia 
sveikatai ir gamina įvairias li
gas.

Norint prašalinti mažiausiai 
50 nuošimčių įvairių ligų, rei
kia užlaikyti burną švariai, o 
kad užlaikyti burną švariai, reik 
užlaikyti dantis švariais ir svei
kais. ,

niekas nei sodino, nei lais
tė, nei mėžė? Pasakyk, iš ko 
pasidaro jo kamienas, jo 
šakos ir lapai, jeigu ne iš 
nieko?

—Taip. tėve, žiūrint pa
viršium atrodo, kad medis 
pasidaro iš nieko. Ir galima 
da daugiau lokių argumen-

—Na, eik šen, Maike. už
trauksim amerikanckos ma- 
korkos

— Ačiū, leve; as nerūkau.
—Rukai ar nerūkai, Mai

ke. ale ant kritikų vistiek 
turėsi su manim stot.

—Ką tai reiškia?
—Tai reiškia. Maike. kad. --...... <■

aš šiandien noriu eit su ta-pŲ nurodyt. Pavyzdžiui, iš- 
vim ant kritikų, dac oi. įaugusį medį nukirsk, sude- 

—Turbut tu turi galvoje įgink. ir jo tuomet visai ne- 
įliks. Taigi išrūdys, kad me- 
Įdžiaga iš nieko atsirado ir 
vėl nieku pavirto, išnyko.

—-Šiur. Maike, ar čia ne 
Dievo galybe?

—Bet taip nėra, tėve, kaip 
išrod žiūrint paviršium. Vi
sų pirma faktas yra toks, 
kad medžias atsirado ne iš- 
nieko. Jisai augdamas siur
bė šaknimis syvus iš žemės, 
o lapais gėrė iš oro jam rei
kalingas dujas, kurios susi
jungusios su žemės syvais 
pavirto kieta medžiaga, pa
sidarė kamienas ir šakos. 
Todėl medis išaugo ne iš 
nieko. Tie elementai, iš ku
rios jis pasidarė, pirma bu
vo žemėje ir ore. Ir kuomet 

"s sudegs, tie (‘lementai

1

diskusijas, tėve?
—Okei. Maike, tegul bus 

taip kaip tu vadini.
--0 apie ką gi tu norėtum 

diskusuoti, tėve.
‘‘—Aš noriu tau išvirozyt. 

vaike, kad jūsų mokslas yra 
klaidingas.

—Mokslų yra daug, tėve. 
Pavyzdžiui, fizikos mokslas, 
medicinos mokslas, teisių 
mokslas ir taip toliau. Kurį 
gi iš jų tu turi minty?

—Ai don kėr, Maike, kaip 
tu tuos savo mokslus vadini, 
man jie visi lygus, tai šian
dien aš ir noriu visus juos 
sukritikuot.

—Atsargiau, tėve, neiššok 
aukščiau bambos.

—Fonių iš manęs neda-Įmedis _ .
rvk. Maike. ba aš už tave vy-; neišnyks, tėve. Visa medžia- ‘ • /a i i. ... ,_i __ i. -r . Į,.-., ,-ai ;

t

nu, kunigų ir raganų, kurie 
lyg vilkai trauko jį šian ir 
ten, kiekvienas nagai savo 
asmenišką pageidavimą bei 
pagal užsakymą. Spinoza. 

i kaip eposo herojus, vėl su- 
j” iri griaus vieną iš kudiškiausių 

“stebuklų” teorijos. Kaip Teologijos pasakų apie Die- 
Spinoza pasakė, kad jei vo inkarnaciją, tiek paken- 
o intantis akmuo galėtų mą-įkusią patie's žmogaus nepri- 
styti. tai jis būtinai manytų- klausomybei.
si esąs laisvas, taip lygiai Dievų evoliucija yra ant- 
Hobbes pareiškė, kad kiek- ropomorfiška evoliucija, tai 
vienas daiktas, jei galėtų yra, su pačių žmonių pažan-_ - _

Altirjguniynai

nių dogmų, kredų ir sistemų i tu absoliutus viskas tuo pa- 
pančių, iš šamanų, brantą- ėiu laiku. Jis butų keitimosi

resnis. O dabar klausyk. Jus 
vis kritikuojat šventą raštą: 
sakot, kad Dievas negalėjo 
iš nieko pasaulį sutverti, ba 
iš nieko gali būt tiktai nie
kas. Ale čia jus turit didelį 
misteiką. Ve. aš tau su da- 
vadais prirūdysiu, kaip iš 
nieko Dievo galybė padaro 
didelius daiktus. Paimkim 
arbūzo grūdą. Juk tai toks 
mažas daiktas, kąd vistiek 
kaip ir niekas. Bet pasodin
tam tą gl udą į žemę, papra 
šykim Dievo, kad jį. išau
gintų, ir pamatysim, kad iš 
to mažo grūdelio, taip kaip 
ir iš nieko, išaugo didelis ar
būzas. Taigi šitas arbūzas, 
Maike, ir parodo, kad Die
vas galėjo sutverti tokiu pat 
budu ir visą svietą. Kitąip 
sakant, tas parodo, kad jū
sų mokslas yra falšyvas.

—Bet kur gi tavo įrody
mas, tėve, kad arbūzai auga 
iš Dievo galybės? Juk visų 
pirma čia reikalingos sėk
los; paskui, reikalinga že
mė, drėgmė, šilima ir kitos 
sąlygos. Jeigu šitų sąlygų 
nebus, tai arbūzas neišaugs, 
kad ir pats popiežįjjs * atsi
klaupęs poterius kalbėtų. 
Bet jeigu turėsi gerų sėklų 
ir žemės, tai ir maldos bus 
nereikalingos; tik uždėk ge
rai mėšlo, ir arbūzas išaugs.

—Maike, tu vis trauki į 
bedievišką pusę.- Ale pasa
kyk tu man, kaip išauga ant

ga vėl išsiskirstys ir grįš j 
pirmikštes savo fonnas. Da
lis jos pavirs į tas pačias du
jas, kurias medis buvo pa
ėmęs iš oro. ir vėl išlėks į o- 
rą. Medžiui išaugti reikėjo 
nemaža saulės šilimos; ir 
dabar medis degdamas ati
duos tą šilimą atgal. O tos 
dalys, kurios buvo paimtos 
iš žemės, dabar sugrįš j že
mę pelenų pavidale. Taigi 
matai, tėve, kad čia niekas 
iš Dievo galybės neatsirado. 
Todėl mokslas ir sako, kad 
medžiaga yra amžina. Ji 
keičia savo formas, bet jos 
niekas negali nei sunaikinti, 
nei sutverti.

—Maike, užteks jau. Aš 
čia noriu pamislyt.

CHiCAGOS PIENINĖJ 
SPROGO BOMBA.

Pieno raketieriai pereitą 
sąvaitę pakišo bombą vie
nai pieninei, kuri pardavi
nėjo pieną pigesnėmis kai
nomis, negu raketo buvo nu
statyta. Sprogdama bomba 
pridarė daug nuostolių.

LIETUVIŲ AVIACIJOS 
BALIUS DAVĖ $2,180.95 

PAJAMŲ.
“Naujienos” praneša, kad 

buvęs Chicagoje Naujų Me
tų ir Aviacijos Balius davė 
$2,180.95 pajamų. Išlaidų 
buvo $1,171.49, taigi gryno 
pelno Janušausko skridimo 

salos didelis medis, kurio įreikaLams liko $1,009.46.

“DU LITAUISCHE 
SCHWEIN...” 

Arba kaip Tilžėje buvo 
pultas Vydūnas.

I’rusų lietuvių 
Vydūnas praneša “ 
Žinioms”, kad šiomis dieno
mis Tilžėje jis vėl buvo už- j 
pultas, iškoliotas ir apmuš
tas.

Sako:
šeštadienį 23 šių metų bu

vau knygyne Ilgoj gatvėj' 
(Langgasėj) maždaug pus* 
1 v. po piet. Išėjęs pastebė 
’au jauną vyrą, kurs šaligat 
vyje stovėjo. Ir tuojau man< 
priėjęs, kažką šnibždėjo 
Daug žmonių pro šalį ėjo 
Klausiu, ko norįs. Tai pra
dėjo garsiau: “Du litau- 
ches Schwein! Verfluchter 
litauischer Hund ! Was 
jchreibst Du so gemein ge 
Ten Deutschland!” (Tu lie
tuviška kiaulė! Prakeiktas 
ietuviškas šuo! Kam tu taip 

biauriai rašai prieš Vokieti
ją !) Ir tuojau man trenkė de
šine į nugarą, kaire į krutinę 
ir keliu į mano kairią koją. 
Užrikau ant jo ir traukiaus 
į šalį. Tuojau prišdJH jau
nas vyras ir nutvėrė, kaip 
man roti ės, jį už rankos, pa
klausdamas vokiškai: “Ko 
norite iš to žmogaus?” Žval
giaus čia pat policijos ir to
jau. Nepastebėjau.

i gerai duoda “vaikų valam
; dėles”. Jos tokios gyvos, 

uį_ ■ temperamentingos, kad ir
i seniui vaiko ūpą sukelia, 

rašytojas'^ *ita> “>ądio Perekliė- 
T irtu vos ka ’ kuri Parodo visą jų ri

kio suirutę, partinį pakriki-
I mą.
1 —Tovarišč! — girdi: —
! kiek turit traktorių taisyti? 
I ‘i 
t

— 60, — atsako.
— Kiek pataisėt?
— Nė vieno.
— Bezobrazije! tovarišč, 

ikras sabotažas! — rėkia 
entras ir grąsina teismais, 
alinimu iš partijos.

Iš tos “perekličkos” suži
bai, kad šen-ten darbinin
kai algų negauna po 2—3 
mėnesius, negauna maisto; 
komisarai išvažiuoja į mies
tus ir ten po keliolikčĄ dienų 
ūžia ir t. t.

Vokiečiuos mažiausiai į- 
domu: lupa ir lupa džazą: 
retkarčiais tik įdomesnis 
koncertas, paskaitos. Gyve
nimas, matyti, dėl siauro 
partiškumo apmiręs.

Praha puikų chorų davė.
Minskas ir lietuviškai pa

kalba. Girdi Stambulą, Tu- 
_• luzą, Barceloną, Budapeštą 

ir 11, ir t. t. Ir stebiesi šio 
amžiaus technika: “Sierą” 
klausytoją radio bangų grei
tumu nuneša Paryžiun, Ro
mon, Maskvon, Vienon ir tt.

Bandytoja*.
Iš SOVIETŲ RADIO 

“PAREKLICKOS”. ‘
“Lietuvos Žinių” bendra%

darbis rašo apie Sovietų ra
lio “perekličką,” kurią 
Kaune galima esą aiškiai 
girdėti. Sako:

SSSR stotys nuostabiai

_________________

Iki gruodžio 28 d. yra už- 
i siregistravusių . Mariampo- 
lės m. savivaldybėje 270 be
darbių šeimų. Bedarbiai 
gauna po keletą dienų sa
vaitėje darbo prie įvairių 
viešųjų darbų; uždirba 2 lt 
dienai.

stadijoj.
Spinoza išvadavo Dievo 

sąvoką ir nuo “tolimų die
viškų tikslų“, ir nuo visų 
“mesijų”, ateinančių karaly
sčių, nes visa yra baigta, pa
daryta, atlikta, visa yra čia 
ir dabar. Musų evoliucija, 
progresas yra tik atradimas 
dalykų, kurie amžinai yra. 
Mes nieko nesukuriam, mes 
tik atrandame. Kas tiktai 
bus, yra. Kas tik buvo, yra. 
“Visa yra dabar,'tai tik mu
sų sąmonė taip iš lėto susi
vokia”, sako Bio Terill, žy
mus Spinozos studentas.

Nieko nėra “viršgamtiš- 
ko”, nes nieko nėra virš vi
sa. Niekas negali būti kitaip, 
kaip yra. Todėl žmonių mal
dos yra tik tiek geros, kiek 
jos jų pačių emocijas nura
mina: žmonių “išganytojai” 
negali nuo nieko išganyti; 
žmonių dogmos ir tikybų 
kredai yra tik tiek naudingi, 
kiek jie pajėgia užmigdyti 
pačių žmonių baimes; žmo
nių “asmeninės vėlės”, ne
mirtingumo viltys, yra tik a- 
nestetika tiems, kurie nemo
ka ar nenori suprasti daug, 
didesnės svarbos beasmeni- 
nio susiliejimo su amžinybe.

Niekas negali būti kitaip 
kaip kad yra. Amžinai pa
stovioj prigimty niekas ne
gali baigtis, nes niekas ne
prasidėjo. Duoti Dievui tik
slą, reiškia pavergti Dievą 
likimo valdžiai, sako Spino
za. Likimas, tikslas yra pa
ties žmogaus pasidalytas 
terminas savo laiko apribo
tam nežinojimui nušviesti.

Geras ir piktas— tai yra 
tik žmogaus ^pasitenkinimo 
ir nemalonumo išraiškos ter
minai, grynai reliatyvus ir 
nuolat besikeičiantys pojū
čių ir pageidavimų apibudi
nimai, kurie visa-pasaulinei 
matematikai ir menui netu
ri jokios prasmės.

“Daiktų tobulumas turi 
būti sprendžiamas tik pa
gal jų pačių prigimtį ir ga
lėjimą; daiktai nėra nė to
bulesni nė netobulesni.be to, 
kiek jie yra naudingi arba 
kenksmingi žmonijai”, sako 
Spinoza.

Tokia, trumpai suglau
dus, yra Spinozos pasaulė
žiūra. J. Pr.

ir švarius 
prižiūrėti;

ir dantų 
i dieną

Burnos nešvarumas dalinai 
paeina nuo blogų dantų ir pada
ro daug įvairių nesmagumų 
sveikatoje.

Nešvarioj burnoj pasidaro 
prastas ir labai nejaukus kva
pas. taip, kad kartais ir geriau
sias draugas visai nenori kal
bėti; pasakęs vieną kitą žodį ei
na šalin. Toks žmogus pamano, 
kad jo draugas pyksta, nenori 
kalbėti, o nepamano apie blogą 
savo burnos kvapą, žmogus tu
rintis tokį kvapą, pats nejaučia 
iki kitas jam pasako.

Kaip užlaikyti švarią burną. 
Kad užlaikyti švarią burną, rei
kia užlaikyti dantis švariais ir 
sveikais. Nešvariais ir nesvei
kais dantimis žmogus atrodo se
nas ir rustus; bijo šyptelėti, kad 
nepasirodytų blogi dantys.

Jeigu žmogus užsidėtų nau
jus marškinius ir užsidėtų neš
varų kalnieriu. ką pamanytu- 
mėt susitikę jį gatvėje. Kaip 
atrodytų, jei mergaitė užsivilk
tų naują suknelę, o jos kaklas 
butų nemazgotas. Kaip ji atro
dytų susirinkime? Manau, kiek
vienas ne tiktai patėmytų, bet 
ir pasijuoktų.

O kaip atrodo žmonės, kurie 
pasipuošę, nusiprausę, o dantys 
nešvarus: pageltonavę arija pa
žaliavę? Tas dar blogiau atrodo, 
tiktai daugeliui tai neateina į 
mintį.

švarus ir sveiki dantys pra
šalina mažiausiai 50 nuošimčių 
įvairių ligų. Jei tokie dantys 
prašalina šitokį nuošimtį įvairių 
ligų, dėl ko jie pamirštami ir lei
džiama jiems puti?

Kad turėti sveikus 
dantis, reikia juos 
reikia su šepetuku
mostim. bent du sykiu 

1— rytą ir vakarą valyti, nes na
ktį burną normali.škai turime 
uždarę ir kvėpuojame per nosį. 
Tai nevalytoje burnoje bakteri
jos auga ir bujoja pagaminda- 
mos gaižią rūgštį, kas veikia. 
Einant gult reikia dantis išva
lyti.

Didesnė žmonių dalis nežino, 
kaip vartoti dantų šepetuką. Pa
prastai, pasiėmę šepetuką, užsi
deda mosties ir varo sau 
skersai dantų, kiek tiktai turi 
sveikatos, šitaip tiktai sužei
džiama dantų smagenys. šepe
tukas turi būt neperkietas. vi
dutinio kiečio; jei yra perkirtas, 
reik jį įmerkti į šiltą vandenį 
sekundą; taip pat neturint dan
tų su visa sveikata.

Dantys išvalyti reikia sekan
čiai: ant šlapio šepetuko uždėti 
mosties, pradėti dantis bružuo- 

| ti šepetuką sukinėjant į apa
čią ir j vir^ų užleidžiant ant 
smagenų. Tas masažuoja sme
genis, ir tas padaro geresnį 
kraujo cirkuliavimą. Eidamas 
išilgai dantų šepetukas išvalo 
dantų tarpus.

Jei vartosi šepetuką tiktai 
skersai dantų, tarpai dantų pa
siliks nešvarus ir šitoks dantų 
valymas mažai ką gera padarys.

Dantys pradeda puti tarpuo
se. Priežastis yra ši. žmonės pa- 

, prastai brūžuoja dantis skersai, 
tarpai pasilieka nešvarus ir dėl 
to jie pūna. Jei negalima su še
petuku dantų tarpų išvalyt išil
gai brūžuojant, reikia naudot 
siūlą. patraukti po tarpus.

.Kiekvienas žmogus privalo 
turėti nuosavą šepetuką. Varto
ti vieną visai šeimynai yra ne- 

- gera; nors šepetuką ir nuplausi, 
bet vis ant jo pasiliks bakterijų.

Tos bakterijos nėra taip pa- 
, vo j ingos tam pačiam žmogui, 

bet pavojingos kitam ir dėl tos 
priežasties reikalas turėti nuo
savą šepetuką ir jo neduot var
toti kitam.

išpuvimui, reikia už-

užtikrinti, kad vienas 
dantis gadina kitą ir

netobulesni.be
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Įvairios Žinios.
Japonija Pradėsianti Kaip Sovietai Vertė 
Karą su Rusija Šį 

Pavasarį.
Londono “Daily Express” 

praneša, kad Maskvoje, 
Kremliuj Įvykęs raudono 
sios armijos vadų pasitari
mas. kuriame buvo švaisto
mi Tolimųjų 
mai.

Pasitarime 
rošilovas, Bliucheris, Budio- 
nij. Alksnis ir kiti.

Pasitarime buvo praneš
ta, kad Mandžurijos poliui 
ja suėmusi 25 Sovietų pilie
čius kaltindama juo< šnipi
nėjimu. Sovietų vyriausvbė 
pareikalavusi tuojau juos 
paleisti, bet Mandžuko vy
riausybė atsisakė tai pada
ryti.

Turėdama tai galvoje. 
Sovietų vyriausybė nutaru
si pavartoti represija^. Si
bire esą suimti 25 Mandžu
ko piliečiai. Visi jie paskel
bti Įkaitais ir busią sušaudy
ti.

Maskvoje esąs suimtas ja
ponų karininkas, Įtariamas 
šnipinėjimu. Pas ji yra rasti 
dokumentai, kurie rėdą, kad 
Japonija rengiasi ši pavasa
rį pradėti karą su SSSR. So
vietų vyriausybė paskelb
sianti šiuos dokumentus.

nu-

I-

Pasižadėję Vesti P A flCfilTO HM A I LIETUVOS GENERAL1O KONSV-1 AJl£dlkV«ll!VlAL i LATO PAJIESKOJIMAIGenerolas Nuėjo Kė 
tiems Batu Valyt.
Nors Šanchajuje nėra žy

mių rusų aristokratų šofe
rių. bet užtat Šanchajus vis 
dėlto turi batus valanti bu
vusį generolą, šis genero 
las yni King Minsen, kuris 
dar pereitais metais buvo 
generolas leitenantas prieš 
Mandžiuko valstybę kovo
jančioj savanorių armijoj 
kurici vadovavo generolasj 
Tin ('anas. Kai japonu ka-į 
riuomenė juos nugalėjo, jis’ 
su sav<- di auga’-: tarėjo bėy-j 
ti i laiv’ s. Vidurvasari jis 
kažkokiu budu atsibastė 

čia ji< neturėjo 
draugų. 1 urie i.-on nudėtų. 
Jam sutiko padėti “pabėgė
liu komitetas”, kuris suteikė 
Minsonui vienkaitine pašal
pą: 20 dolerių. Iš šių pinigų 
jis įsikūrė savo “batų valy
mo” Įstaigą. Žofro avenue

- -Br
Pajieškau draugo Frano Sereikio,' 

iš Lietuvos paeina iš Sėtos parapijos. 
Turiu svarbu reikalą, prašau atsi
šaukti; kurie žino kur jis randasi, 
malonėkit pranešt jo adresą (5) I 

CHARLEŠ KOLITĄ
R. 4, Black Creek. Wis. '

Stephen, Konstancija ar Liudvika 
NOVlfSKAl prašomi atsišauki pas 
brolį, kuris gyvena sekančiu adresu;

KRANK NOMTSK1 tu)
P. O. Box 17, Sagola, Mieli

na Lunačarskį.
Lunačarskio mirties pro

ga Sovietų laikraščiai pla
čiai rašo apie jo veiklą, pa
brėždami, kad jis buvęs se
nas bolševikas ir daug
veikęs Sovietų kultūrai. Lu- 
načarskis esąs vienas iš So
vietų švietimo sistemos 
rėjų ir teoretikų, tačiau jo 
veikla tuo nesibaigiusi. Jis 
buvęs enciklopedinio išsila
vinimo žmogus ir turėjęs di- Šanchajum 
dėlę erudiciją Įvairiose sri
tyse. Lunačarskis parašęs 
daug veikalų grožinės lite
ratūroj, teatro ir muzikos 
klausimais. Paskutiniais 
metais Lunačarskis buvo 
SSSR mokslų akademijos 
iižfiys. visos eilės mokslų kampe. Biznis sekėsi gerai, 
institutų direktorius, veik- Po pirmojo mėnesio verslo 
liai dalyvavo įvairiuose tar- Kingas grąžino jam suteik- 
ptautiniuose mokslo kongre- tą paskolą. Toliau .jis ėmė 
suose ir buvo Sovietų dele- uždirbti dar daugiau ir vi-, 
gicijos narys nusiginklavi- >ųas sutaupąs atiduodavo pa-i ■ iz at iz /i c u ~
mo konferencijoje. Neatsi- bėgėliams šelpti. Kiniečių NUŠALO ABIDVI KOJO' i K A L GOS L Z

IR RANKOS.
Portland, Me.— Pereitą 

sąvaitę čia pabėgo iš namų J-1;’! puį’; ,J"1' bv ?1,,, 
Crane’ų 11 metų amžiaus į ik-kia macijos — Eihs ir Pairos, 
vaikas. Vėliau jį rado snie-i,»;XkįUKnP?ia 2' ' Žc
ge su nušalusiom abiem ran-. 
kem ir kojom. Jo gyvybė pa-i 
vojuje.

ku-

I I

, o spauda vadi- 
ji net kiniečių tautiniu

žvelgdamas Į sunkia širdies liaudis labai myli ir vertina 
ligą. Lunačarskis iki pasku- si generolą, 
tinio memento nenutrau- na .. 
kęs savo politinės ir litera- didvyriu, 
turinės veiklos. i

Vėliausios žinios iš Mas
kvos sako, kad Liaudies 
Komisarų Taryba paskyrė 
likusiai Lunačarskio našlei 
500 rublių pensiją.

I
SUOMIAI IMSIS REPRE
SIJŲ PRIEŠ VOKIEČIUS.
“Uusi Suomi” praneša,kad 

iš suomių puses, numatoma 
imtis priemonių prieš vokie
čių uždraudimą Įvežti suo
mių žemės ūkio produktus. 
Suomiai savo 
nėmis paliesiu 
eių gaminius, 
čių eksportui 
pat vaidmenį, 
žemės ūkio produktų 
portas Į Vokietiją. Jei pre
kybos karas tarp Suomijos 
ir Vokietijos dar labiau pa- 
aštrėsiąs, tai esą galima lau
kti tolesnių prekybos santy
kių tarp Suomijos ir Vokie
tijos suvaržymų.

kontrpriemo- 
tokius vokie- 
kurie vokie- 
vaidina toki 
kaip suomiu 

eks-

NA-

Septyni Išsilaužė Iš 
Kalėjimo.

Iš # baudžiamojo Kansas 
valstijos kalėjimo Lansingo 
mieste pereitą sąvaitę išsi
laužė 7 kriminaliniai kali
niai. Tą dieną buvo tii’štas 
rūkas, toli negalima buvo 
matyt, todėl nors sargai bė- 

kalinius

i

LATVIJOJ SUIMTI 
CIU ŠNIPAI.

“.Jaunakas Žinąs” prane
ša. kad šiomis dienomis ties 
Kėsimis buvo sulaikyti keli gančius kalinius ir šaudė, 
.jauni vokiečiai baltai, ku- kaliniai greitai išnyko iš a- 
riems vadovavo suaugęs na-.kių. Tačiau manoma, kad 
minis mokytojas von Ren- du buvo pašauti, nes vėliau 
nenkamf ir kurie darė foto- žmonės matė, kad vieną ka- 
grafiškų nuotraukų iš latvių liniai nešėsi ant rankų, o ki- 
pėstininkų Įgulos. Rennen- tas eidamas šlubavo, 
kamfas yrą estų pilietis. Su-’ 
laikytiems buvo surašyti i 
protokolai ir jie buvo vėl 
paleisti.

NUTEISTI LATVIJOS 
ŠNIPAI.

Latvių karo teismas

Pajieškau dėdės Aleksandro She- 
rio; Kas ano Kur jis randasi prašau 
pranešti jo adresą, už Ką busiu labai 
dėkingas. tu)

CHAS .SUKRIS
301 W. IJouck St , l’aulsboru, N J

I.EO ŠVEDAS 1917 ir 1019 m. tar
navo Suv. valstijų .vrniijoj y imatiy, 
Co. B , buvo sužeistai ir gesuotus. 
1’920 ir 1921 diroo Ausy Yam mašio- 
sapoje. Kas žino kur jis randas pra
šau pianesii arba pat., tai a esi su u K. u 
jiešito jo geras draugas.

JvLiuS STaskEVK.'U (7) 
35 Lotvcll Street, Ik>stvn

Ona Rudnickicnė- 
duKu.'iif.> .ti.ęKES 
prašau atsisaukt! į 
yra miręs.

MRb. ONA RUDN1CK1ENĖ
195 Union St., Box 39, 

Manchester, Conn

manopajieškau
I'.OJA\ lt 1E.M.S, 
namus, nes tėvas

(

Buvusio Amerikos prezidento Tado Roosevelto anūkė, Mis.s 
Grace Green Roosevelt, kuri pasižadėjo tekėti už parodyto ėia 
bizūno \Valterio Dento Wise iš Baltimorės. Ji taipgi Baltiinu- 
rė.j gyvena.

NAUJOS VAGYSTĖS 
KAUNO SAVIVALDYBĖJ;

Kauno miesto valdyboj 
susekta da viena vagystė. 
Pasirodė, kad pavogta 9000 Į! 
litų. y

PUSĘ KAINOS

Sapnų Išguldymas. ’.*<> pusi......... 25c
I/Ošimas Kazyroms. apsisaugojimas

nuo šulerių, kad neapgautų . . 25c 
Imant visas sykiu, tik $1.00.
Kurie nenorit Sapnų Knygutes, ar

ba Kazyrų, tiems prisiųsiu kitokias 
'knygas. Siųskit pinigus per Money 
i Orderį arba pašto ženkleliais po 3c.

P. MIKALAUSKAS (-)
218 W. Pourth St. So. Boston, Mass.

I

VIS u O.M E NIŠK A S M Ė N ESI M S

Žurnalas IŠMINTIS 
Naujausias Žodis Musu Literatūroje; 
Teisingiausias Gyvenimo 4'eidrod’s.
Copija 15c. Metam $1.5f>; Kanadoj ?2

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

ryšies smulkius, pa- 
kaip tai: pajieško-

DANCIGE HITLERINIŲ 
KAI STATO POŽEMINES 

SLĖPYNES.
Lenkų laikraščiai prane

ša iš Dancigo, kad naujame 
Dancigo uoste imta statyti 

(erdvias požemines priešdu
jines slėpynes. Darbai varo
mi paskubintu tempu nacio- 
nalfašistinės darbo tar
nybos. Lenkų laikraščiai pa
žymi. kad priešdujines slė
pynes netimkus bus imtasi 
statyti ir kitose Dancigo da
lyse.

JAPONAI VĖL PRADĖJO 
KARĄ KINIJOJ.

Pereitą savaitę japonų 
armija vėl pradėjo laužtis iš 
Mandžurijos i Kiniją. Tuks-

METEOROLOGIJOS 
ROBOTAS.

Nereikalinga bus dau
giau siųsti šiaurės ašigaliu Į 
nykią Prano Juozapo žemę 
mokslininkus meteorologus, 
kurie per ištisus metus ten 
sėdėtų ir pranešinėtų oro 
stovį. Garsus rusų meteoro
logas dr. P. Molčanovas yra 
išradęs meteorologą-robotą.
kuris automatiškai praneši
nės nustatytu laiku Įvairių 
meteorologijos prietaisų ro 
domą oro stovį SSSR cent- 
ralinei stočiai šis aparatas 
yra jiapildymas jo nesenai tantis japonų puolė kiniečių 
išrasto automatiško radio garnizoną, kuris saugojo 
siųstuvo, kuris buvo panau- Leng Men Su perėjimą Di- 
dotas prieš porą metų Polia- džiojoj Kinų Sienoj, nuvarė 
rinių Metų ekspedicijos kiniečius tolyn ir užėmė Ča- 
šiaurės ašigaly, kada i erd- haro kaimą. Kinijos vyriau- 
vę buvo pasiųsti balionai su sybė Įsakė savo kariuome- 
šais siųstuvais išmatuoti oro nes vadovybei japonams ne- 
sluoksnių temperatūrą net sipriešinti, nes bijosi juos 
iki dvidešimties kilometrų sukiršinti. Norima susitaikyt 
atstume nuo žemės. su užpuolikais geruoju.

KINIEČIAI ANGLIJOJ MITĄ VKAVIIT II STATO KARO LAIVUS. 'HvV V10U1MŲ Ll"
Kiniečių vyriausybė Ang

lijai užsakė keturis 6,000—' 
8,000 tonų karo laivus. Tie 
laivai Įeina Į kiniečių karo 
laivyno statybos programą, 
kuria numatyta pastatyti 
kreisserių, naikintuvų ir ka- 
nonierinių bei povandeni
nių laivų. Be to, kiniečių vy
riausybė užsakė didelį kie
kį plieninių šalmų Anglijo
je.

. i

pas- 
Ry- 

gos šnipinėjimo byloje. 
Sprendimas buvo paskelb
tas už uždaru durių. Svar
biausias kaltinamas kapit. 
Friedrichsohn, nuteistas 15 
metų sunkiųjų darbų kalėji
mo. Be to, jis degraduoja
mas ir pašalinamas iš kariu- 

Imenės. Buv. Rygos architek- 
Itorius čaule nuteistas 12 m. 
i sunkiųjų darbų kalėjimo ir 
buv. matininkas Mathison— 
10 metų sunkiųjų darbų ka
lėjimo. Mathison, kaip at
sargos karininkas, taip pat 
degraduojamas ir pašalina- 

jmas iš kariuomenės. Ketvir- 
'tas kaltinamasis, Vokietijos 
pilietis jurininkas Schulz, 

' trūkstant įrodymų išteisin- 
' tas.

Sieniniai Kalendoriai
1934 METAMS.

Turiu •• isokių rūšių ir visokia 
na. Biznieriams padarom su jų 
shiimais ir pigiai. Kurie norėtų 
duot pavieniais, geros išlygos,
siunčiu į namus ant pareikalavimo) -) 

Z. GILEVIčll S
IS9 lį^rtford Avenue 

New Britain. Conn.

kai- 
gar- 
par-
Pri-

TAURAGĖJ NUSIŠOVĖ 
POLICININKAS.

* Šiomis dienomis Taura
gėj nusišovė policininkas F. 
Jakutis.

I

AK0RD10NAI
įvairių rūšių. Ran
kom padirbti, ge
riausios medegvs. 
Žemiausios kainos. 
Mes ir pataisome. 
Imam vartotus a- 
kordionus kai)>o 
dalį mokesties ant 
naujo. Užganėdini- 
nias užtikrintas

Dvkai Akordiono Lekcijos. 
ITALIAN ACCORDION CO.

1014 BĮ"“ ’-land Avė. F41. Chicago

VISŲ ŽINIAI
Už visukios 

sigar^initnus.
jimus aptjvedimų. įvairius prane
šimus. pardavimus, pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpini 
kelis sykius, 
skaitome 2c
"Keleivio" |
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c 
už. žodį. išskiriant paieškojimus 
apsivedimų. kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Už pajiešknjimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį.
"Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc už žodį.

Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. lodei norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pa i ieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

K E L E 1 V I S
253 BROADVVAY

SOUTH BOSTON, MASS.

. už sekančius sykius 
už žodį už sykį.

prenumeratoriams, ku-

“KELEIVIO” KALENDORIUS 
1934 Sietams Jau Gatavas.

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

i

GŲ GYDUOLĖS.
GYDANTI U ŽOLIŲ KRAUTUVĖ JR 
IŠDIRBYSTĖ lietuviškų vokiškų gy
duolių nuo Vidurių Užkietėjimo, Skil
vio Nemylimo. Nenoro Valgyti, Strė
nų ir Pečių Skaudėjimo. Patrūkimo, 
Dusulio t Astlima), Peršalimo, Skau
smo po Krutinę. Reumatizmo, Plau
kų Slinkimo. Pleiskanų, šlapinimo 
Lovoje, Nuo Nervų--Išgąsčio, Pric- 
mieč'o-, Nemiegojimo. Galvos Skaus
mo ir Galvos Svaigimo. Nuo Baltųjų 
ir kitų ligų.

Čionai jus galite gauti ir tokių gy- 
duoliti. kokių kitur negauna^*. Žolės 
ir šaknys partrauktos iš Lietuvos ir 

i kitų šalių, visados šviesios' it* pigiai
_ parduodamos. Esu vienintelis lietuvis

34 ŽMONŲ VYRAS. žolių specialistas Amerikoje, Esu su- 
qvnjp žtyio— teikęs daugeliui sveikatą. KlauskiteVaršuvoje suimtas zmo laibais arba ypatiškai.- Pasiunčiam 

gus, vedęs 34 kartus. Pohci- per paštą visur.
ja atėjo jo suimti tuo mo
mentu, kai jis rengėsi 35-tą 
kartą susituokti. ,

KAZELL’S BOTANICAL CO.
WholeMle Botanie Drumsta 

10S W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS-

Saugokitės, Kad Ko
sulys Ar Šaltis 

Neužsisenėtų
Neatleidžiantis kosuliai ir šalčiii 

priveda prie pavojingų negerumų. Jus 
galite sulaikyt juos greitai su Creo- 
mulsion, tai švelninantis Kreosota 
kuris yra priimnus vartoti. Creomul- 
sion yra naujas medikališkas atra
dimas kuris veikia dvigubai: jis pa
lengvina ir gydo įdegusią plėvę ir su
laiko gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų. Kreosotas 
yra pripažintas aukštų ntedicinbs au
toritetu kaipo vienas iš geriausiai 
gydančių vaistu nuo neatleidžiančių 
kosulių ir kitokių gerklės skausmų. 
Creomulsiono sudėtinė priskaitaut 
Kreosota. turi ir kitų gydančių ele
mentų kurie palengvina ir gydo už
nuodytas plėves ir prašalina tą -erzi
nimą ir įdegimą, ktfomet Kreosotas 
nueina j vidurius, persigeria j krau
ją. atakuoja tas vietas kur liga su- 
sistovėjus ir sulaiko gemalų augimą.

Creomulston yra garantuotas užga
nėdinantis gydymas neatleidžiančių 
kosulių ir šalčių, brenehitinio dusu
lio, bronchitis, ir yra labai geras at- 
budavojimui sistemos po šalčio ar flu. 
Jūsų pačių aptickorius yra autori
zuotas sugrąžint jums pinigus tuo
jaus, jeigu kosulį ar šaltį nepagydy- . 
site su Creomulsion. ' (Adv.i |

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

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

KĖLĖMS
South Boston, Mass.

—TA

Jie^komi šie asmenys:
o Adomavičius Ignas, kilęs iš Lužiš- 

krų km., Žiežmarių v, Traku apskr., 
(Juozo sūnūs, Amerikon atvykęs 1911 
metais

Balčius Jonas, kilęs iš Raseinių 
apskr.. gyv Bostone, l*itt.sburghe ir 
kituose miestuose (10-855).

Kirkutis. Antanas, kilęs iš Šilėnų- 
Krepštų km , Kuršėnų v., Šiaulių ap , 
iki 192) m. gyvenęs Cambridge, Mass 
dabar neva Brooklyn. N. Y. s (10- 
1863). j

Vyšniauskas. Jonas. Juozo ir Elz
bietos Vyšniauskų sūnūs, kilęs iš Vei
verių valšč., Amerikon atvykęs^ prieš 
30 metų, gyvenęs Bostone <10-4877).

Degutis, Vincas, Mykolo irę Ievos 
sūnūs, kilęs i.s Pilviškių vaisė, gyve
nęs Svrant >n, I’a.

Švelnys, Petras, kilęs iš Juškakai- 
mio, Slavikų v., šakių apskr , gyvenęs 
\Vaterbury. Conn

Rutka. Juozas, kilęs iš Šilavoto- 
Klcbiškio v., Marijam)vics apskr., 
gyvenęs Ro.semont. W. Va

Bagdona\iėius. Juozas, kilęs is Pa
nevėžiuko-Baltų parap.. gyvenęs (J- 
desuje, dirbęs laituose, rietą gyvenęs 
\Vashingtonc ir Netv Yorke.

Čepinskis. Mykolas, gyvęn. Brvok- 
lyn. N. Y., dirbęs vagonų taisomu 
dirbtuvėse, pasivadinęs Šulcu.

Budrikas-Klimat ičius, Feliksas, gy
venąs Bostone.

Aleksandravičius. Petras. Juozo ir 
Liudvikos šaf railaites suims. Ame
rikoje, gyvenąs anie 31 metus

Bakst s. Antanas. Igno sūnūs, kilęs 
iš Skoininų vk., Paiiaisko ę-alsc, Uk
mergės apskr, Amerikon atvykęs 
1H21 m . gyvenęs Netv Britain. Stam- 
ford ir Harlford. Conn miestuose.

t eškėt iėius. Juozas. Jono sūnūs, ki
lęs is Patašinės k. Veiverių v

Dilginąs-Dilgina i t i.s. Augustic.as, 
kilęs i-s Egliniškių k.. Kaupiškių! Kapt 
sodžių) v, Vilkaviškio apsk., gyvenęs 
Cambria apskrity. Pennsy ivanijoje, 
dirbęs Moimtaindale ar Martindalc 
kasyklose

Gap.šts, Vincas, Dominikas ir Tek, 
I Iv, gyvenęs Minneapolis, Minu, ir Uti- 
ca. N. Y bei (’liicagoje.

Jasmontas, Jurgis, kilęs iš Vilniaus 
miesto, gyt. Harrison. N. J

J ackeviėius. Jeronimas, 
į Bustom- ir \etvark. N J. 
; Kuras. Juozas. kilęs iš 
| km , (1 riškabudzio v. šakių apskr., 
Įgyvenęs Hoboken, N. J

Kunickas. Jeronimas. gyvenęs 
Mahanoy City Pa.

Klykimas. Potila.s. kilęs iš Rainy 
galos apt linkių, Amerikon avtykęs 

j tuoj po rusų-.iaponu karo
i Ieškomieji arba apie juos ką nors 
žinantieji maloniai prašomi atsiliept į 

Consulate General of l.ithuania, 
j 11 \Vaverlv Place East.

4 >

Pajieskau I' rano Zeketv, paeina 
I*ulasų Kaimu, Kasčiūnų valse., 
lių apsk. Giruejau KaU atvyKo i l omi 
taist.ją. Kas žino Kur jis landasi, 
prašau pranešti jo adresą, t usiu 
i>ai deKiugus.

El»v. JANUŠAUSKAS
2)03 b. !• ton t St., l’niladeipnia.

n- 
Siau

Gi -
(•>?

Pa.

Pajieškau brolio Julio Krauciun.,, 
su vi.suui 30 melų Kaip .įmeriKoje, 
k. Liciuvob paeinu i.-, \ir<>bliaucisK>ų 
> ulmo, Zizma, tų valsčiaus, 1 ra«ų ap- 
sūriciu, Vilniaus guL> Si šuo Marjoua 
ivrauciuniutv, po vyro Giaveckiem, 
tolėliau labai susirast. Prašau atsi
liept, arna Kurie zinoi Kur jis randa
si, maioncKii pranešti. Tiriu 29 metų 
jis gyvenu (uicagojv. (y;

.•IRS .luiin V.1.A\ E< KAS
91 Congress a.e. vvaterbury. Conn.

venęs

Pajieškau draugo Mateušo .Jalins
ko, pirmiau gyveno llnnois valstijoj; 
iš Lietuvos paeina iš Pašvitinio, taip 
gi Aleksanoro Gogelio ir LiudviKo 
Brainsko, gyvena Conn. y-alst ijoje. 
Gogelis paeina iš PuKrojaus, tironiš
kas iš Lygumų. Prašau draugų atsi
šaukti. arpa kurie žinot kur jie ran
dasi, malonėkit pranešti ju adre

J. JUOZAPAITĖS
11330 Hamilton avė Grand Rapids 

Mieli.

rl .

Pajieškau brolių -Juozapo ir Myko
lo Žemaičių, apie 25 metai kaip A- 
merikoje. Paeina iš Lietuvos, Eiman
tų kaimo. Gaurės parapijos, Taura
gės apskr. Prašau pačius atsiliepti 
aiba kurie žino kur jie randas, malo
nėkit pranešti, uz ką busiu labai dė
kinga. Turime labai svarbių reikalu.

MRS PRANCIŠKA GLO.BTENĖ (7) 
1 137 S ISth Ct., Cicero, 111

i

ANT PARDAVIMO.
Ruginės duonos keptuvė, biznis ge

ras. Arba reikalingas pusininkas, su
prantantis tą darbą ir vesti tokį biz
nį nors ir su mažai pinigų, bile ener
gingas vvras. Kreipkitės:

P. D., 1032 Latvndale avė., 
I’etroit, Mich.

(♦5)

j

i

Ryliškių

APSIVEDIMAI
draugės merginos 
mylėtų ramų gyve- 
.">o m. ir kad turė- 
Aš nevaitoja svai- 
esu pusamžis 

ginei. Su pirmu
vai- 
lai- 
<6>

Pa.

UNION LUNCH
101 Union Street 

LAWRENCE, MASS.
S V A R I

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

laiką.
JONAS URBONAS, Savininkas.

Dykai!
Suvis dykai dasižinosite savo ateitį I 

ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei-1 
gu parašysite tuojaus indėdami ko- ' 
lias štampas dėl persiuntimo. Adre- ’ 
suokite: (5>

PRACT1CAL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Are.. Beak. K-, 

CHJCAGO. ILL.
gg3XXlK X XRX!X~XXXX XXX a XXXXX a, a, XX XX XXX« XX XX XXX X XXX XXX XS

vn-.a arba našlė, kad ir su po 
ikų. prašau susipažinti Turiu 
erių Varmą, vieta puiki, prie 
js kelio. Skolų nėra, esu 53
Prašau atsišaukti; jeigu galė- 

e-e]bčt ant. poros arkliukų, būt 
gerai Žemę ir vietovę aprašy
čiau I**)

.1 ieškau susipažinti merginos ar na
rdės l>e vaikų, apsivedimo tikslu, kuri 
butų palanki į biznį; nuo 30 iki 40 me
tu amžiaus, ir kad turėtų kiek turto. 
As esu pasiturintis, 45 metų, neblo- 

t atrodau, esu įkerus širdies vyras, 
IK- vedęs. Alba kuri mylėtų apsigy
venti Lietuvoje. prašau atsiliepti, 

isingai ir dorai atsakantį gyveni- 
i garantuoju. Su pirmu laišku pra- 
i prisiųsti savo paveikslą. I’amika- 
us, paveikslą grąžinsiu Plačiau a- 

• sivr paaiškinsiu laišku (7)
V KAREIVIS

O. Delrav B Detroit, Mieli.

Laisvamanybė paliuosuoe dar
bininkus nuo pradaro baimės, 
o socializmas — iš kapitalizmo 
vergijos.

P

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

f SIELOS
I BALSAI

Papuoėta daugeliu Rpalvuotu puikių paveikslų. 
223 pusi, didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIMINI AKOS IR DARBININKIŠKOS- 

Tai gražiausia ir tartingiauata eilių knyga Netariu kalboje.
KAINA TIK $1.00.

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

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galina siųsti tiesiog papra
stam konverte. bet reikia rakiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad- 
reaą ir nepamiršt prilipmt už 2c. markę.

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



Šeštas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 5, Sausio 31 d.. lt»34 m.

Garsieji Lietuvos Razbaininkai.
Svieto lygintojas Tadas 

Blinda.
, t

Kas nėra girdėjęs apie 
svieto lygintoją, žemaičių 
razbaininką Tadą Blindą!

Dar gerokai prieš bau 
džiavos panaikinimą, Že

maitijoj pagarsėjo ir legen
domis virto Blinftų šeima. 
Blindos Tado brolis buvęt 
aklas ir tapęs parduotas ui 
tris riebius avinus vienan 
Telšių dvarininkui. Tad( 
motina tai}) pat buvo par
duota į kitą dvarą, o pat5 
Tadas už nepaklusnumą ati
duotas į rekrutus.

Rekrutuos, arba kariuo
menėj, Tadas tarnavo taip 
pat neilgai. Prisiklausęs a- 
pie laisvės judėjimą, jis pa 
sipriešino vienam musų vir
šilai, sumušė jį ir pats pabė
go į Besarabiją.

Besarabijoj jis išbuvo a- 
pie metus laiko ir iš ten su
manė vykti į Lietuvą, į Se
dos apylinkes, iš kur jis bu
vo kilęs ir kur ponas jį 
skriaudė, jam atkeršyti.

Bet kaip tą sumanymą į- 
vykdyti? Tadas greit sume
tė. Susiradęs tokių pat nu
skriaustų žmonių, jų tarpe 
keletą čigonų, sudarė čigo
nišką taborą (stovyklą) ir 
taip per pusę metų atvyko į 
Lietuvą. Niekas jų nesulai
kė, niekas nepaklausė doku
mentų, nes. kaip žinoma, či
gonai jokių pasų neturėda
vo.

Apsistojęs su savo “čigo
nais” tame dvare, kuriame 
ponas jam raižydavo nuga
rą ir jo brolį už aviną iškei
tė, jis ilgai ramiai nepabuvo. 
Vieną naktį sudegino visą 
dvarą ir pabėgo į garsiuo
sius Bivainių miškus. Nuo to 
laiko Blihda Tadas pradėjo 
garsėti po visą Lietuvą. Jis 
užpuldavo dvarus ir, veng
damas žudynių, atimdavo 
pinigus ir kitokį turtą ir iš
dalindavo jį baudžiaunin
kams. Dvarponiai lenkai bi
jodavo jo kaip ugnies, o 
prasčiokėliai, kaip padavi
mai skelbia, jį garbindavę 
ir laikydavę savo užtarėju.

Pirmas vargšų užtarėjas.
Kartą vieną baudžiaunin

ką laidojant Blinda Tartas 
užlipęs ant kapinių mūrelio 
pasakė kalbą. Jis pažymėjo, 
kad svetur jau nebėr bau
džiavos, kad visi žmonės ly
gus ir visus baudžiauninkus 
kvietė sukilti ir tą lygybę 
sau iškovoti.

Kol dar nesuprato, kad 
tai kalba Blinda Tadas, visi 
klausės. Tačiau sužinoję kas 
kalba, ypatingai bajorai ir 
kunigas, pasileido bėgti ir 
numirėlį teko užkasti pa
tiems baudžiauninkams.

Visokius šposus bekrės- 
damas, miške gyvendamas, 
Blinda Tadhs pamilo vieną 
bajoraitę vardu Ona. Ir kai 
Ona nesutiko nuo tėvų pa
bėgti, jis ją naktį pasivogė 
ir parsinešė į savo urvą, ku
ris buvęs po dideliu ąžuolu 
giliai iškastas ir puikiai už
slėptas. Greitai Ona jį pa
milo ir jiedu nutarė apsives
ti. Tačiau kaip? Į bažnyčią 
Tadas negalėjo eiti, nes jį 
butų sučiupę rusų “gaidu
kai”. Tada jis sumanė pada
ryti šitaip: kai tik kunigas 
važiuos pas kokį ligonį, jis 
jį prievarta atsives į mišką 
ir ten kunigas turės duoti 
šliubą.

Taip ir padarė. Vietinis 
klebonas važiavo pas ligonį, 
o ištikimi Blindos draugai ji 
prievarta nunešė į vidurį mi
ško ir klebonas turėjo duoti 
prie mėnulio šviesas, di
dingiems ąžuolams šlamant, 
šliubą.

—Dievas visur yra,— pa
reiškė Tadas.— 0 jei jung-

KORESPONDENTŲ DĖMESIUI
Rašybos ir kalbos reikalu.

Didesnė musų korespon-
tuvių žiedų aš neturiu, tai [generolas, kurį sutiko visa Į labai pagarsė jo banditas Jo- į dentų dalis yra pramokusi 

[ckus.
jr; u kO

i po Klaipėdos kraštą ir, ži-

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

A. Liaučiui.— Gaila, bet 
honoraro mokėti negalime.

Kanados gimnazistui. — 
Eilėraščio sunaudoti negalė
jome. Yra gražių minčių, 
>et yra ir netobulumų; vis
tą reikėtų perrašyt, o mes 
įeturime tam laiko.

Martinoniui. — Kores
pondenciją registruotame 
zoke gavome šią sąvaitę ir 
šį numerį negalėjome įdėti.

Liet. Darb. Pašelp. D-tės 
komitetui iš Garv, Ind. — 
Tamstų pranešimas atėjo 
jervėlai pereitam nume- 
iui, todėl įdėt negalėjom.

V. Martinaičiui. —Straip
snį dėl žemės ūkio koloni- 
:os gavome, bet da nespėjo- 
ne peržiūrėti.

B. Šidiškiui. — Eiles prie 
irogos sunaudosime.

P. S. — Ačiū už iškarpą iš 
‘Dulutth News Tribūne".

Wm. Pattenui. — Da ne- 
leržiurėjom.

V. Želviui.— Ačiū už lin
kėjimus.

K. Mičiutai. —čekį ir lin
kėjimus gavome. Ačiū!

Petronėlei Juškevičienei.
Maikis su tėvu nuoširdžiai 
dėkoja tamstai už dovanas 
ir linkėjimus.

Darbininkui.— Hitleris y- 
ra toks pat nacionalistas, 
kaip ir žydai, todėl jis netu
ri moralės teisės persekioti 
juos dėl jų nacionalizmo.

Ignui Sakalauskai. — Už 
iškarpas ačiū, bet Oswaldo 
Mosley ir Charlio Prettv fa
šistiškų pasakų “Keleivin" 

nedėsime.
J. Kibartui. — Draugo 

pranešimų negalėjome šia
me numery paduoti; pami
nėsime sekančiame nume
ry-

“Keleivio” skaitytojui iš 
Nashua, N. H.—Malkų pe
lenai yra geras daiktas au
galams; ypač vaismedžiam. 
Bet akmeninių anglių pele
nai netinka.

Marei Cupkevičienei. — 
Jeigu manot namus “pen- 
tyt”, tai ilgai nelaukit, nes 
maleva turės pabrangti. 
Valdžia dėl to juk ir numu
šė dolerio vertę, kad kainos 
pakiltų. Viskas eis brangyn.

sai kitokia prasme. Pavyz
džiui: “dėl didelių šalčių iš
šalo visas vanduo.” Arba: 
“dėl tėvo ligos sūnūs turėjo 
būt namie.”

Kaip matome, “dėl” yra 
vartojamas tik tais atsitiki
mais, kuomet yra nurodoma 
priežastis, dėl kurios kas 
nors atsitiko arba negalėje 
atsitikti.

Kita musų korespondentų 
yda, tai ne vietoje vartoja
mi tokie žodžiai, kaip “teat
ras” ir “parengimas”. Daž 
nai rašoma: “Musų draugi
ja parengė parengimą”, ar 
ba da blogiau: “turėjo pa
rengimą su teatru”.

Reikia žinoti, jog teatras, 
tai toks trobesys, kur scenos 
veikalai statomi, kur- vaidi
nimai daromi. Todėl vietoje 
“parengimo su teatru”, rei 
kia rašyt: “buvo vakarėlis 
su vaidinimu”.

Musų kalboje “vakaras” 
ar “vakarėlis* turi plačią 
prasmę ir gali būt vartoja
mas lygiai šokiams, vaidini
mui, kaip ir kitoms pramo
goms.

Vengkit “teatrų” kaip ga
lint, nes, paprastai, tie “teat
rai” nebūna teatruose, bet 
paprastose salėse. Vengkite 
taip pat ir “parengimų”. Jų 
vietoje mėginkit vartoti to
kius pavadinimus, kaip 
“vaidinimas,” “spektaklis,” 
“vakarėlis” ir t.t.

i skaityt ir rašyt savo pastan- 
’gamis, be jokių mokytojų ir 
dažnai net be vadovėlių. 
Todėl savaimi suprantama, 
kad taisyklingai rašyt jiems 
sunku ir redakcijai visuomet 
tenka rankraščius taisyti, o 
kai kada ir ištisai perrašyti. 
Tas reikalauja iš redakto
riaus daug laiko. Jis, žino
ma, džiaugiasi, kad draugai 
prisiunčia jam žinių, parašo 
korespondencijų, bet jam 
butų da geriau, jeigu tuose 
rašiniuose mažiau butų klai
dų.

Mums rodosi, kad daug tų 
klaidų galima bus išvengti, 
jeigu mes karias nuo karto 
nurodysime šioje vietoje, 
kaip reikia rašyt, o kaip ne
reikia.

Paimsime čia nors keliatą 
pavyzdžių.

Žmonės rašo: “1 
rinkimo atidarymo 
skaitymas protokolo”.’ 
netikusi kalbos forma. Re 
ketų rašyti taip: 
mą atidarius, skaityta pro
tokolas.” Tai daug trumpes
nis sakinys ir gražesnė kal
ba.

Arba rašoma: “Išrinko 
komitetą dėl pikniko paren
gimo”. Turėtų būti: “Išrink
ta komitetas piknikui su
ruošti.”

Nekuomet nerašykit: 
išklausymo raportų”, 
laiško perskaitymo” 
panašiai. Rašykit: “ 
sius raportus”, “ 
laišką” ir t.t.

Nerašykit tai pat: “žia- 
me”, “pavialinimas”, “jai- 
gut”, “veikimas”, “tijatras”, 
“ypata”, “atyda”.
Vietoj to, rašykit: “žemė”, 

“leidimas”, “jeigu”, “dar
buotė”, “teatras”, “asmuo”, 
“dėmėsis”.

Labai daug žmonių ne 
vietoje vartoja žodelį “dėl”. 
Jie rašo: “dėl manęs,” “dėl 
tėvo,” “dėl draugijos labo,” 
kuomet reikėtų rašyt: 
“man,” “tėvui,” “draugijos 
labui.”

Žodelis “dėl” musu kal-

Kauno įgula ir kaip pridera | ckus.
nulydėjo į gubernaturos r u-Į Jis siautė po Žemaitiją, 
mus.

Po valandos laiko žymu
sis generolas buvo išlydėtas 
taip pat su iškilmėmis. Ta
čiau koks buvo* didelis misi- 
stebėjimas, kaip gubernato
riaus adjutantai, guberna
torių savo kabinete rado su
rištą ir užchloroformuot% 
vadinas, ramiai sau mie
ganti. o kasa tuščia ir beJ •- v fc-

svarbių dokumentų.
Tada tik visi suprato koks 

ria generolas buvo ir puolė 
io jieškoti, bet jų pastangos 
buvo tuščios.

Savickis kunigo rūbais 
nuvažiavo į Panevėžį, apsi
nakvojo pas vieną dvarinin
ką ir ten jį ant penkių tūks
tančių rublių “apčystijo.”

Savickis dažnai iš anksto 
parašydavo laišką ir pasa
kydavo, kad tą ir tą valandą 
ten bus ir apvogs. Visa žan
darmerija sukildavo ant ko
jų, visi saugojo tuos namus, 
i kuriuos Savickis žadėjo at
eiti, tačiau, nieko negelbė
davo. Užsigrimavęs, užsi-1 
vilkęs aukšto valdininko rū
bais. jis ateidavo ir apvog
davo.

Savickis žuvo Rusijoj — 
Odesoj, berods, kaip terori
stas. Jį pažino vienas kari
ninkas važiuojant traukiny. 
Savickis iššokęs iš traukinio

Dievas nesupyks.
O po to, kaip paprastai 

oo svarbesnio įvykio, Blinda 
"adas su visais draugais 
žtraukė savo himną: 
les razbaininkėliai

Bivainių miškų, 
)idi vargdienėliai Lietuvos

laukų:
ei mums ponas skriaudą 
daro,

•les užpuolam ant jo dvaro, 
’unaikinam jį,

sunaikinam jį.
\nksti rytelį, dar nuo

aušros. 
Gausiam mes Tado, kur 

jis šiandie jos.
<es mes klausom savo vado 
Lygintojo BĮ indo Tado, 
Paip mums patogu, taip

mums patogu, 
ygųs laukeliai musu

Lietuvos, 
7erkia žmoneliai nuo

valdžios.
Tuok Dievuli tu mums

macios, 
Vajavotsu ponais drąsiai — 
Kas su Blinda nekovos: — 
Int sausos šakos,

ant sausos sakos...
Su savo romantiškąja 

miona Blinda Tadas gyve
no gražiai. Kaip Onos tėvas 
norėjo ją atsiimti ir siūlė 

ouikų jaunikį, ji nebesutiko 
nuo Blindos Tado atsitrau- 
cti.

Padaręs apie trisdešimt 
dėsimu ii- .......... ............ , . ,
:ęs, sušelpė daug baudžiau-,ciau Pasau*as n žuvo, 
linkų ir juos nuo pono už- Velnias geležiniais rūbais, 
aręs, Blinda Tadas žuvo la
bai prozaiškai. Ant Punės 
kalno jį basliais užmušė ki
tų apskričių sukuratyti bau 
lžiauninkai...

y

ponų

noma, norėjo suvaidinti 
Blindos Tadą. Jis, taip pat 
kaip BHnda, ką nors apiplė
šęs, koki nors pakeleivį su
tikęs duodavo jam pinigų.

Jockus yra padaręs kele
tą plėšimų ir nemaža žmo
nių nužudęs. Sugautas ir nu
teistas mirti, jis prie duobės 
atsistojęs kareiviams drąsiai 
pasakė:

—Šaukit, broliai, tik drą
siau!

ę> apie uibuebimi . - . w |
ii- kraujo nepralie-į ve-lamas atsišaudė, ta-

Banditas Savickis generole 
rolėj.
taip pat garsus 
buvo Savickis

Antras 
banditas 
1904—1905 metais jis siau
tė ne tik Lietuvoj bet ir Ru 
'ijoj.

Savickis buvo prasilavi
nęs žmogus ir plėšimus da
rydavo pagal kriminalinį 
'•omaną. ypatingai šerlok 
Holmso taisyklėse. Jis apsi
rengdavo rusų generolu, is- 
orauninku, vyskupu, arba 
kokį nors žymų dvarininką 
suvaidindavo.

Kaitą apiplėšė Kauno 
gubernatorių ir atėmė iš jo 
kažin kokius dokumentus. 
Apiplėšimas įvyko tokiu bu- 
du: Kauno gubernatorius 
ęavo telegramą iš Petrapi- 
io, kad į Kauną atvyks kra
što apsaugos ministerijos 
žymus generolas daryti gu- 
bernaturos reviziją. Be re
vizijos, telegramoj buvo sla
pta pažymėta, kad guberna- 
turos finansai butų tvarkoj, 
nes reikėsią daryti kažko
kius kariškus užpirkimus. 
Gubematura pasirengė.

Paskirtą dieną atvažiavo

Tuo pačiu laiku apie Kė- 
lainius siautė vienas rusas, 
iaudyje velniu vadinamas, 
lis kaž kokiu budu pasidirb- 
lino sau skardinius velnio 
ubus su ragais, prisirišo gu- 
ninę uodegą ir atėjęs pas u- 
kininką, ypatingai naktį, 
žaisiu balsu tardavo:

—Rytoj kad man butų 
rys šimtai rublių, kitaip 
iražusi. O jei kam pasaky- 
i, kad aš buvau, ir dieną ir 
lakti pastosiu tau kelią.

Ir žmonės iš paskutiniųjų 
:am pinigus atiduodavo. Ta
riau viena moterėlė pasiža
dėjusi velniui kitą dieną ati
duoti pinigus, pasisakė vie
tiniam kunigui, o kunigas 
nranešė policijai. Policija 
įtėjo į tos moterėlės butą, 
oasislėpė vieni po lova, kiti 
-pintoje ir tuo tarpu atėjo 
/elnias.

—Ar turi pinigus?
—Yra spintoje, pasiimk.
Kai tik velnias spintą ati

darė, “garadavi” puolė prie 
jo ir vienas “stražnikas” i 
kardu perkirto jam šarvus ir 
/elnias suriko...

Nuginkluotasis pasirodė 
paprastas pilietis rusas, kų- 
i policija jau senai jieškojo.---- -

Šaukit, broliai, tik 
drąsiau!

Nepriklausomybės laikais

Smetonos šoferis— 
banditas.

Už jį kiek anksčiau buvo 
sušaudytas banditas Stukas.

Stukas, berods, 1919 ar 
1920 metais yra buvęs Sme
tonos šoferis. Prezidentūroj 
jį labai mylėjo, nes jis buvo 
paklusnus ir sumanus vyras. 
Stuko gi tėvas rusų laikais 
buvo stražniku, o Lietuvos 
—milicininku. Per Velykas 
Stuko tėvas turėio dežuruoti v
gatvėje ir vienas Kauno žy- 

jdas, norėdamas jį pavaišin
ai, pripylė jam pilną bokalą 
spirito. Stukas nemažai ga

ilėdamas pakelti, sušalęs ir 
7 nežinodamas, kad čia spiri

tas, visą bokalą išgėrė ir su
smuko ant grindų nebegy
vas.

Taip pat, Stukas buvo pa
sižymėjęs plėšikas. Jis pats 
pirmas apiplėšė vieną Kau
no banką. Po to padarė daug 
kitų žymių nusikaltimų.

Stukas iš kalėjimo pabė
go ir ilgai slapstėsi pas savo 
mylimą, kuri jį policijai iš
davė.

Stukas gyvas policijai ne
pasidavė—jis nusišovė. Stu- 
kui nusišovus jo brolis taip 
pat pasidarė plėšikas.

Yra ir dar vienas kitas pa
garsėjusių, tačiau visų čia 
nesuminėsiu. Visi žino, kad 
štai jau kiek laiko, po Lie
tuvą siaučia banditas Rie
kus. Kokio jis sulauks liki
mo, tuo tarpu sunku įspėti.

Po susi-
> buvo

Ta:

“Susirinki-

“po
“po 

ir tam 
išklau- 

perskaičius

U

Bagdonių kaime, Kupiš
kio valsčiuje, pereitą vasa
ra nežinia kur dingo Mari
jonos ir Konrado Krupen- 
kinų 12-kos metų berniukas, 
Gediminas Krupenkinas. 
Nežiūrint visų pastangų, iki 
šiam laikui vaiko nepavyk
sta surasti.

Nuo Pečiu Skaudėjimo
Grei č rausias būdas prakali n imui pečių 

skaudėjimo, tai paprašyti ko nors, kad 
gerai ištrintų su ANCHOR Pairi E.x- 
pelleriu skaudamą vietą — kur pats 
skausmas yra. Pain-Expell<-ris greitai 
persisunks j pačias nesmagumų šaknis 
ir palaimintas palengvinimas netrukus 
ateis.

\ isuomet laikykite bonkutę Pain Ex- 
pellerio namuose ir naudokite ji neati
dėliojant kuomet tik pajauėiat skausmą.

Vijose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.—■ 
skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbažcnklj.

J. Gylevičius. boję yra vartojamas, bet vi- PAIN-EAPELLER

VISOKIUS
Spauzdinius

I

Lietuvių šeimynų Istorija Juškevi
čiaus Dainose. Jei nori žinoti, kaip 

senovėj lietuviai gyveno, tai perskai
tyk šita knyga. Iš jos dasižinosi, kad 
vyrai turėjo daug pačiu, o žmonos po 
kelis vyrus. I.ahai užimanti ir pamo
kinanti knyga. Su paveikslais, Pa
rašė Z. Aleksa ............................ 50c.
Drūtuose audeklo apdaruose . . 75c.
Sveikata arba tiesus ir trumpas kelias 

į sveikatą. Pamatinės žinios iš ana
tomijos. fiziologijos ir hvgienos Su
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago, 
III. 1911, pusi .‘139. Drūtuose audi
mo audaruose.................................$2.50

Draugijos, kuries daro kokius nors parengi- 
" mus, duokit spaudos darbus padaryt mums.

Jie bus gražiai padaryti, prieinama kaina.

Per 25 metus “Keleivio” Spaustuve pasižy
mi savo gražia technika. Kuriems reikalin
ga ką nors atspausdint, kreipkitės pas mus.

APGARSINIMUS 
PRANEŠIMUS 
LAIŠKUS • 
KONVERTUS 
BIZNIO KORTAS 
VIZIT -KORTELES

“Keleivio” Spaustuvė padaro ir kitokius 
spauzdinius pigiau ir gražiai.

Taipgi visokius spaudos darbus Draugijoms 
padarome gražiai, greitai ir labai prieina
momis karnomis.

Abipusė Policijos Radio Sistema

Piedmonte. Cal., Įvesta aešpasė (two-way) radio sistema po
licijai. Policijos automobiliai gali netiktai girdėti, kas jiems 
pranešama iš centro, bet ir patys gali kalbėt į centrą..'

KELEIVIO SPAUSTUVĖ 
253 Broadwny

SOUTH BOSTON, MASS-

Socializmas ir Religija. Labai įdomi 
knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 

turėtų perskaityti kiekvienas katali
kas ir socialistas. Parašė E. Vander- 
velde, vertė Vardunas. So. Roston, 
Mass., 1915 m, pusi. 24............. 10c
---------------?-------------------------------------------------------------------------------------------

į DR.MARGERIS
J Gydytoja* ir Chirurgas 

Valandos: 19—ž; S—8 
Sekmadieniais: lt—11.

3325 So. Haltfed St. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

Bile blekės darbą padaras arba 
sutaisau, nes turiu visokiM tam 
rvikahu mašinas. Taisau ledą bok
sus. stogams paipas, varinuia boi
lerius stmituoju, prakiurusias ap
lopau, taipgi padarau naujus. Vi
sokį darbą, darau prieinamiausią 
kaina. Darbą gvaranriroju ilgą me
tą mano patyrimu. DirbtuvfU ma
no randaai prie pat bažnyčios.

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

Australijos Paminklas Kritusiems

Septintas Puslapis

Kur Yra Plėšikas Riekus Ir 
Kodėl Jo Vis Nesugauna?

Šakynos klebono nužudv- 
tojas, Žemaitijos plėšikas KAIP 110 METŲ ŽMO- 
Rickus jau kuris laikas slap- ’ GUS PERGYVENO 4 PA

ČIAS IR VAIKUS.
Mariampolės apskrity, j 

Gudelių valsčiuje, Pilotiškių 
kaime, gyvena žmogelis tu
rįs jau 110 metų amžiaus, 
pavarde Aleksynas. Tai dar 
gana tvirtos išvaizdos senu
kas. Tiesa, veidas jau užtek- 1 
tinai raukšlėtas ir nugara} 
sulinkusi, bet judesiai dar 
gana tvirti. Gyvena jis savo
je mažutėje šiaudiniu stogu 
grįčaitėj prie ošiančio miš
ko. Jį užlaiko duktė ir žen-! 
tas. Jis visada vilki ilgais 
labai senoviško pasiuvimo 
kailiniais ir niekad neišlei
džia iš dantų didelę, nami
niu tabaku prikimštą, pyp
kę. Bet, jei pasiūlai, mielai 
priima ir papirosą, 
gerti “šnapsiuką” 
neatsisakąs.

Senukas jaunatvėj ir, ben
drai, visą gyvenimą ga
na sunkiai dirbęs, nes buvęs 
tik paprastas darbininkas, o 
reikėję išaauginti vaikai ir 
dar kiek susitaupyti pinigo 
nors savo nuosavai grįčaitei 
ir trims margams žemės įsi
gyti.

Senukas retkarčiais papa
sakoja daug įdomių seno gy
venimo įvykių. Bet savo bu
vusius pažįstamus pamatęs 
jau sunkiai pažįsta.

Senukas savo amžiaus bė
gyje buvo vedęs keturis kar
tus ir visas keturias žmonas 
pragyvenęs ir palaidojęs. 
Visi iš pirmosios ir antrosios 
žmonos vaikai sulaukę po 60 
—70 metų jau seniai išmirę. 
Tėra gyvi tik iš trečiosios ir 
ketvirtosios žmonos vaikai, 
bet ir šių kai kurie jau žili 
seniai.

stos ir nežiūrint didžiausių 
policijos pastangų ligi šiol 
nesugaunamas.

Nesugaunamas dabar, ka
da jam slapstytis sunkiau 
negu vasarą: dabar ir pėd
sakų daugiau, ir šaltis spau
džia, o Riekus vis gyvuoja.
Specijalistai aiškina taip: 

Rickų sunku pagauti todėl, 
kad jis paliovė plėšikavęs. 
Kadangi jis nieko neskriau- 
džia, tai vietos gyventojai 
laikos neitraliai, o be gyven
tojų pagalbos policijai sun
ku ką padaryti. Be to, Rie
kus plataus masto gastrolie
rius; jis vienoj vietoj pasiro
dęs, urnai persikelia i kitą 
apskriti ar kraštą Lietuvos.

Nesenai buvo žinių, kad 
Riekus yra Kretingos apy
linkėj. net susišaudęs su po
licija ir jau buvęs patekęs į 
pavojų; policija Rickų įsivi 
jus į mišką, ėmus siausti ir 
apsiautus, bet Riekus giliai 
miškan nelindęs, o pakiutė- 
jęs už medžio, kol vejikai 
subėgę į mišką, ir Riekus ne
drožęs atgal.

Atvažiavę žmonės iš Vi
duklės pasakoja, kad tuoj 
po Kalėdų Riekus pasirodęs 
ties pat Viduklės geležinke
lio stotim, (kiti mano, kad 
traukiniu važiavęs), i Ankš
telių km. užėjęs pas vieną 
ūkininką vakarienės valgy
ti. Riekus buvęs ginkluotas 
dviem granatom ir revolve
riais. Buvę pranešta polici
jai, bet... Riekus spėjęs pas
prukti.

Pagaliau paskutinėmis 
dienomis Riekus atsidūręs 
ties Dotnuva. Įlindo i vieno 
ūkininko daržinę ir miega. 
Ūkininkas nuėjo arklių šer
ti, smeigė šakėmis į šieną ir 
vos nenudurė. Riekus, išsi
gandęs, pašoko ir išbėgo 
lauk, palikdamas daržinėj 
revolveri, duonos kepalą ir 
taukų puodynę. Ūkininkas,1 
Rickų pažinęs, nedavė 
nios policijai, 
mas gauti premiją, susikvie
tę kaimynus ir su šakėmis 
ir dalgiais laukia ateinant 
Rickaus revolverio ir taukų 
puodynės atsiimt. Tačiau 
Riekus negrįžo. Nesulauk
dami Rickaus žmonės pra
nešė pilicijai, kai jau Riekus 
kažin kur buvo atsidūręs. 
Rastas revolveris tikrai esąs 
Rickaus. Nors Riekus iš Ša
kynos klebono nemaža atė
mė pinigų, bet, matyt, jau iš
leido, nes netekęs 
puodynės ir duonos, plėši
kaująs.

Žmonės pasakoja, 
dabar Riekus 
Kėdainių apskrityje.

Net iš- 
niekad

I

I

Melbourne’o mieste. Australijoj, šiomis dienomis buvo pasta
tytas šitas paminklas kritusiems per karą jos kareiviams.

Bedarbė Lietuvoje 
Aštrėja.

1 Lietuva, kaip žemės ūkio 
kraštas, bedarbės iki šiol be- 

jveik nejautė. Bet užsitęsusi 
ekonominė krizė ėmė aštrin
ti bedarbę ir Lietuvoje. Vi
soje Lietuvoje pas ūkininkus 
būdavo nuolat iki 250,000 
samdinių (bernų, mergų, 
piemenų). Dabar, kada ūki
ninkams su litu pasidarė 
sunku, jie mažiau pradėjo 
samdyti šeimynos; kas tik- 

Į tai gali, stengiasi apseiti sa
vo namiškių darbu. Be to, 
ūkininkai dabar negali 
brangiai samdiniams mokė
ti, o šie už pigią kainą neno
ri tarnauti ir smelkiasi Į 

[miestus,—daugiausia i Kau- 
iną, Klaipėdą, Šiaulius. Šiuo
se miestuose šią žiemą jau
čiama aštri bedarbė, ir pa
dėjimas nuolat sunkėja.Nors 
jau išanksto tam tikra komi
sija, sudalyta iš valdžios ir 

atstovų, ėmė 
. [juosti planus kovai su ne- 

Slavinskas buvo kaltina- [ darbu, bet štai jau atėjo žie- 
, bedarbė spaudžia, o 

planai vis dar negatavi, ne
pilni arba neįvykdomi.

Dėl bedarbių kilo didelis 
nesusipratimas tarp Kauno 
burmistro Grauroko ir mie
sto tarybos. Mat, burmis
tras, spaudžiamas bedarbių, 
jiems darbų organizavimui 
ir pašalpoms išleido apie mi
lijoną litų viršaus, negu bu
vo leista miesto tarybos. 
Dabar miesto taryba šitų 
burmistro išlaidų nenori pri- 
oažinti ir pareiškė burmis
trui nepasitikėjimą. Bet 
Kauno burmistras yra ne 
rinktas, o vyriausybės skir
tas, todėl jis nelabai su mie
sto taryba skaitosi. Iš čia ir 
kilo visas ermyderis.

Žiema šiemet Lietuvoje 
aštri; iš rudens smarkiai pa
šalo, pasnigo ir jau laikosi 
žiemos kelias. Šitokia žiema 
patogi darbams miškuose, 
bet miesčionys darbininkai 
Į miškus dirbti neina, nors 
ten ir gautų darbo, žodžiu, 
šią žiemą su bedarbe Lietu
vos miestai turi ne mažai 
keblumų. Tsb.

^3
i- • ■ - ■ i 1■ f t r i t L

I I 1 1 MSjpi * > .\- \-

Šiauliuose Buvo Lai- [ Politinio Emigranto 
svamanių Suvažia

vimas.
Kalėdų šventes šiau- 
įvyko ‘ Laisvamanių vinsko byl 

kultūros draugijos i < 
suvažiavi-imas^ ^ad 1929 m. nužudęs ma, bedarbė 

j Utenos policijos viršininką 
’ Kraupą. Kraupą nužudęs 
i Slavinskas vėl perbėgęs o- 
kupuoton Lietuvon.

Pernai rugpiučio mėnesy, 
Slavinskas ginkluotas vėl 
mėginęs atvykti nepriklau- 
somon Lietuvon, tačiau pa-[ 
demarklinijy buvo suimtas. 

Slavinskui kaltinamas 
aktas surašytas remiantis 
žinomuoju “plečkaitinin- 
kams” bausti įstatymu ir 
jam gresia didelė bausmė.

Kokį sprendimą teismas 
[padarė, mums da neteko su- 
i žinoti.

MAŽEIKIUOSE AREŠTA
VO ĮTARIAMUS KOMU

NIZMU.
Policija gruodžio 23 d. su- 

ži- ėmė Sebecki Petrą, Garbenį 
bet norėda- Leoną, Malakauską Kazį, 

škimelį Bronių ir Jurkšą 
Zenoną (visi gyv. Ylakių v.) 
kaipo Įtariamus priklausant 
komunistų partijai ir veiki
mu komunistų naudai. Areš
tuotieji perduoti Ap. ko
mendantui nubausti.

Pei
liuose 
etinės 
skyrių atstovu 
mas. Dalyvavo per 50 atsto-l 
vų; tarp jų buvo vyras ir! 
žmona civiliai Klaipėdoj su
situokę. Centro valdybos ir 
atstovų iš vietos pranešimai 
atvaizdavo laisvainanybės 
plėtotę ir būklę Lietuvoje. 
Draugija įsikūrė 1924 m., 
turi 25 skyrius, daugelis 
dar laukia įregistravimo. O- 
piausi ir į draugijos egzis
tenciją įtakos turį klausimai 
yra; civilinė metrikacija ir 
kapinės. Be tų reikalų tei
giamo sutvarkymo laisva
maniai nesijaučia esą pilna
teisiai ir lygiateisiai valsty
bės oiliečiai. Be metrikų 
vaikai nepriimami mokyk- 
losna. Visos kapinės yra 
konfesijų dvasininkų žinioj; 
ten kitų konfesijų, o ypač 
laisvamannių, numirėliai 
neįleidžiami. Parapijoms 
žemės kapinėms duodama 
iš valstybinio žemės fondo. 
Laisvamanių draugijai, kai
po ne parapijai, žemės ne
duodama (Kaune). Nors 
dauguma skyrių turi savo 
laisvąsias kapines, kurioms! 
žemė įsigyta savo lėšomis,! 
tačiau jų įsitesinimui padėta 
daug vargo, o kitur (Kupiš- 
ky) ir dabar pripažinimas 
dar neužbaigtas. Susirinki
me jautėsi tolerancijos su-1 
tartina jauki atmosfera, sie
kiama lygių teisių.

Slavinsko Byla.
Sausio 23 d. Kaune ka

riuomenės teismas sprendė 
politinio -emigranto d. Sla- savivaldybės atstovų, . « « « ‘ V K • 1 •

SUNKIAI SERGA SME
TONIENĖ.

Nuo sausio 1 d. sunkiai 
serga S. Smetonienė. Serga 
plaučių uždegimu, o pasku
tiniuoju metu atsirandan
čios ir komplikacijos.

Iš Karaliaučiaus iškvies
tas gydytojas specijalistas, 
o antras — prof. Mazing iš

(Estijos atvažiavo motoriniu 
1 vagonu.

Vyskupai laikė net “ek
stra” pamaldas, kad Dievas 
duotų Smetonienei sveika-

I

i

taukų

kad 
silkinė jęsis

SUGAVO SENUS DEG
TINDARIUS.

Prieš šventes Alytaus ko
lonijos gyventojo Mikulsko 
Vlado trobose buvo padary
ta krata ir rasta 3 bonkos 
“samagonkės” kambaryje, 
o dvi už kluono sniege. Mi
kulskis tuo amatu jau ver- 
čiąsįs treti metai.

I Kaiminystėje rasta ir pas
VASARIO MĖNESY BUS "

SVARBIŲ BYLŲ. O'ennes samagono.
Vasario mėnesy Kauno 

apygardos teisme bus svar
stoma keliatas

1. Buvusios 
bendrovės su 
Skard insku ir Lynartu prie- 

'šaky bylą. I
2 Buvusio Kauno miesto 

kasininko Puščausko byla. į
3. Goštauto byla už sumu

šimą Raseinių miesto ugna- 
gesių. [

Ir keletas kitų skandalin
gu bylų.

TAURAGE BUS 1 EILĖS 
MIESTAS. |

Tauragės mieste dabar y-, 
ra apie 10,000 gyv. 1934 m. 
vid. reik, ministerija žada 
Tauragę pripažinti I eilės 
miestu. •

Stambių bv-

susisiekimo 
inžinėrium

LIEPOJUJE YRA 5,000
LIETUVIŲ.

Liepojaus mieste dabarti
niu laiku priskaitoma Į 5,000 
lietuvių. Daugelis jų čia y- 
ra gimę ir augę ir Lietuvoje 
nėra visai buvę. Jie susimetę 
į keliatą organizacijų, ku
rios didelės veiklos neparo
do. Bet jie turi gana puikiai 
įrengtą salę, kur retkarčiais 
suruošia kokį vakarą.

Latviai laiko lietuvius že
mesniu elementu, toli atsili
kusiu nuo latvių kultūros- Ir 
tiesa, lietuvių yra tamsių 
žmonių, dar labai prisirišu
sių prie bažnyčios.

, Kažin, kodėl jie nepapra
šo Dievo, kad jis jiems al
gas užmokėtų.

I ---------------------------------------

VOKIEČIAI ĮSILEIDŽIA 
IŠ LIETUVOS TIKTAI 

KIAULIENĄ.
; Vokiečiai įsileidžia iš Lie
tuvos tiktai lašinius ir kito
kią kaulieną, nes kiaulienos 
žydai nevalgo.

Kaip žinia, žydai valgo 
mėsą tiktai tokių gyvulių, 
kurie turi perskeltas kano
pas ir gromuliuoja gromulį. 
Tadėl produktų, kurie daro
mi iš tokių gyvulių, vokie
čiai neįsileidžia, kad jais 
kartais nepasinaudotų žy
dai.

I

Lietuvos Žydai Susidomėjo Žemės Ūkiu.
Lietuvos žydai per visus 

500 metų (žydai Lietuvon 
atsikraustė Vytauto laikais) 
vertėsi tiktai prekyba ir a- 
matais. Prekybą paėmę i sa
vo rankas, į kitas verslo ša
kas nekreipė jokio dėmesio. 
Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, kilo judėjimas imti 
prekybą ir amatus Į rankas buvo susigyvenę 
□atiems lietuviams. Šis ju- 
lėjimas pritarimo randa vis 
plačiau ir šiandieną lietu
vis prekybininkas jau ne re
tenybė. Žydai, turbut nu
jausdami, kad prekybos vis- 
:iek visos nebeišlaikys savo 
•ankose ir nujausdami, kad 
kada nors teks dėl jos smar
kiai sukti galvas, paskutiniu 
aiku pradėjo domėtis anks
čiau niekintais darbais bei 
verslais, o ypač žemės ukiu.

Nesenai jų draugija “Išu- 
mn” kreipėsi į žemės ūkio 
ministeriją, prašydama įstei
gti žydams žemės ūkio mo
kyklą, kurioje butų dėstoma 
viskas žydų kalba. Ministe
rija tuo reikalu pavedė tar
tis su žemės ūkio rūmais. 
Pasirodė, kad Įsteigti žydų 
žemės ūkio mokyklą nėra 
taip jau lengva, nes nėra 
mokytojų, galinčių dėstyti 
žemės ūkio dalykus žydiš
kai. Kol kas ta draugija ati
darė tik namų ruošos kur
sus, bet tikisi po kurio laiko 
susirasti ir žemės ūkio spe
cialistų. galinčių žydus mo
kinti agronomijos.

Ryšium su naujuoju judė-

jimu žydų tarpe, pastebima, 
kad daugelis jų perkasi ri
kius provincijoje ir bando 
jau šiaip taip ūkininkauti. 
[Ūkininkauti ne visiem jiems 
įvyksta, tačiau jie nenusi- 
įmina ir tikisi žemės ūkio 
įversiu vis kaip nors persiim
ti; su juo sugyventi, kaip 

su preky- 
Stbs.ba.

STULPAS KALTAS, KAD 
TROKAS JĮ NULAUŽĖ.

Merkinės miestelin atva
žiavo iš Vilkaviškio muilo 
fabriko “Garnys” trokas 
pardavinėti krautuvėms ir 
n or ėjo privažiuoti prie 
pat šalygatvio. Važiuo
damas atbulas, sudavė už
pakaliu i elektros laidų-stul- 
pą. Stulpas griūdamas, tie
siai pataikė i galvą tuo tar
nu ėjusiam šalygatviu žydui 
Matisui, kuris po 4 valandų 
mirė.

Vietos policija troką su
laikė, surašė protokolą ir 
laikė areštuotą iki atvažia
vo iš Alytaus komisija.

Komisija apžiūrėjusi sun
kvežimį, rado tvarkoj, net 
nerado žymės, kuria vieta 
sudavė i stulpą -- paleido. 
O sulpą rado visai supuvusi, 
esą butų užtekę girtam atsi
remti, kad nulūžtų.

Žmonės laukia, kuo tas 
baigsis — ar bus kaltas tro 
ko vežikas, ar elektros kom
panijos stulpas?

VELYKŲ EKSKURSIJA J LIETUVĄ
per Scandinavian-American Line

Eksktnsijai vadovaus Kerai žinomas
JUOZAS BABRAVIČIUS.

S. S. UNITED STATĖS
Išplaukia iš New Yorko

Tiesiog j Copenhagen. o iš ten tiesioginiu
KOVO 3 D.

laivu į KLAIPĖDA 
Visas vandens kelias per Copenhagen į Klaipėdą bus po 

vadovyste musu gerai žinomo operos dainininko
.11 OZO BABRAVIČIAI S

Pol laivakorčių kainų ir kitų informacijų kreipkitės pas 
Scandinavian-American Line autorizuotą agentą.

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
27 VVhitehall St.. 218 VVashmgton St.. 130 X. LaSalle St.. 
Xew York, N. Y. Boston, Mass. Chicago. III.

SUPERKAMI KIŠKIAI.
Pandėlys. Kiekvieną tur

gaus dieną vidury rinkos ga- 
’ima pamatyti stirtą supirk
tų kiškių. Už kiški mokama 
du litai. KULTŪRA

TIKRA TO ŽODŽIO PRASME.
JEIGU GALVA SVAIGS
TA SUSTABDYKIT SVAI

GULĮ SU NUGA TONE
Nuodai, kurie susikaupia jūsų orga

nizme paeina nuo to, kad jisai ganė
tinai neišsivalo ir todėl praplatina 
bakterijas, kurios užkrečia jus ligo
mis, susilpnina jūsų organizmą ir jus 
kenčiate nuo svaigulio, galvos skau- 
Įėjimo ir 1.1.

NUGA-TONE išvaro visus nuodus 
iš jūsų systemos. Yra milijonai mo
terų ir vyrų, kurie atgavo savo spė
kas ir pataisė savo sveikatą su šiuo 
oastebėtinu vaistu. Jeigu jus jaučia
tės pavargęs arba nesveikas, pamė
ginkite NUGA-TONE.

Reikalaukite tikro NUGA-TONE. 
Parduodamas visose atsakomingose 
vaistinyčiose

I

3325 S. HALSTED ST.
DR. MARGERIS,

CHICAGO. ILL

Galit pamatyt visą
Lietuvą tam#

i

Skaitydami Dr. Margerio knygą
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Greičiausia Kelionė į Lietuva
REMEN • EUROPA

EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie laivo Bremer- 
havene h- ažtikrina patogu nerykime į KLAIPĖDĄ.

Arba keliaukite populiariais eks presiniaje laivais , 

HAMBURG - DEUTSCHLAND ’ 
ALBERT BALUN - NEW YORK

TREČIOS KLESOS LAIVAKORTĖS Ui $170.50 
NEVT YORKO J KLAIPĖDĄ IR ATGAL ir daagian 

Taipgi nuolatiniai išplaukimai žinomais kabinimais laivais. 
Patogus geležinkeliais susisiekimas ii Bremeno^u* Hamburgo.

- Informacijų klauskite pas vietini agentu arba 

HAMBURG-AMERICAN ūme 
NORTH GERMAN LLOYD mmm 252 BOYL9TONSTREET, BOSTON

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

mis besikalbą ir švelniu Lietuvos oru bekvėpuoją. Tiesiog 
šventas Tamstų privalumas nusipirkti ją—dar daugiau: 
nupirkti ir savo giminėms bei draugams kaipo rečiausią ir 
labiausiai brangintiną dovaną.

’’’■ * X » - 4
Knyga kaštuoja tik $2. Pinigus siųskit muney urfcr’ia 

arba regtetrtotanie laiške.
Adresuokite:

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

Sekti tą tokį įvairu ir tokį 
gausų šių dienų mokslinį bei kul
tūrinį progresą pilnai galima tik 
turint atatinkamą vadovą, ku
ris greitai ir aiškiai apie viską 
mus informuotų, kuris ne tik in
formuotų, bet ir pats kartu eitų 
su tuo progresu, už jį kovoda
mas ir jį ugdydamas.

Nieks neginčys, kad lietuviai 
teturi tik vieną tokį tobulą in
formatorių apie visus mokslo ir 
literatūros naujuosius laimėji
mus, apie visas žmonijos pro
greso pastangas ir užkariavi
mus, — tai jau devinti metai ei
nantis Lietuvių žurnalas “KUL
TŪRA.” “Kultūra.” yra popu
liarus mokslo, visuomenės ir li
teratūros žurnalas. Be to, ji yra 
gausiai ir puikiai iliustruotas 
Žurnalas, išeinantis kas mėnesį 
dideliais M puslapių storumo 
sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” 
komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą kny
gą. Nežiūrint tavo populiariš- 
kumo, t y. suprantamumo “Kul
tūra” vis dėlto yra tikrai rinitas 
moksliškas ir literatūriškas žur
nalas. "" Į

“Kultūroj” rašo patys žy-| 
miaurieji Lietuvos mokslininkai kymua reikia siųsti šitokiu ad- 
ir rašytojai. Užtenka paminėt resu: “Kultūros” žurnalas, 
tik tokius vardus kaip: profeso Antena ai 15, itenHsi. LHhuania

I
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riai V. Čepinskis, Myk. Biržiška, 
Vac. Biržiška. VI. Lašas, Vaba- 
las-Girdaitis, 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— 
Pr. Daugnora, Ant. Tulys ir kit. 
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 rū
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 
turėtų, pagaliau, sužinoti, kad 
“Kultūra” plačiai rašo ir apie 
Amerikos gyvenimą. Tikrai kul
tūringas lietuvis negali jokiu 
bodu apsieiti be “Kultūros.”

“Kultūra,” tas toks vertingas 
žurnalas, visiems metams Anki

(rikoje tekainuoja tik 3 doleriai, 
o Lietuvoj — tik 2 doleriai. Pi
giau negalima nė norėti. Užsa-

s
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Vietines Žinios 9

ATSISVEIKINDAMAS SU BOSTONO LIETUVIAIS

Operos sąv&itė pr&sideda GYDYTOJŲ ADRESAI 
su vasario 5 d.

Nepaprastai susidomėjo
Bostonas ir visa Naujoji An-

Sandariečių jubilėjaus 
vakaras.

Pereitą nedėldienį Lietu
vių Salėj įvyko sandariečių 
vakaras 20 metų Sandaros 
sukaktuvėms paminėti. Sve
čių atsilankė apie 280, kuo
met rengėjai tikėjosi turėti 
nedaugiau kaip 150. Todėl 
nebuvo pakankamai paruoš
tų stalų ir rengėjams teko 
daug bėgioti, kad padarius 
visiems vietos, kuomet žmo
nės buvo jau salėn suėję.

Bet jeigu trumpi buvo 
stalai, tai užtai labai ilgas 
buvo Vakaro programas, ku
ris susidėjo iš dainų, muzi
kos, kalbų ir kitokių dalykų. 
Jis užsitęsė beveik iki 12tai

suimtas. Jis vadinasi Tho- 
mas Drysdale, 24 metų am
žiaus. Jo sėbras pabėgo.

Misijonieriaus tėvas nu
skriaudė Joną Valintą.
Jonas Valintas, teisingas 

ir ramaus budo lietuvis, tu
rėjo nusipirkęs už $17,500 
3 šeimų namą. Pirmo mor- 
gičiaus turėjo iš banko už
traukęs $9,000, o antrą mor- 
gičių $2,300 sumoje paėmė 
iš lietuvio misijonieriaus tė
vo A.

Jonas Valintas dirbo la-, 
bai sunkiai, leido vaikus 
mokslan ir mokėjo nuošim
čius, tikėdamas, kad vai
kams paaugus galės skolas 

ir vistiek nepasibaigė, rei- atmokėti ir turės ant senat
vės užtikrintą pastogę. Jo 
duktė jau mokytojauja, o 
sūnūs šįmet baigia kolegiją. 
Ateitis išrodė jau šviesesnė.

Bet štai, užėjo depresija, 
’ Jonas Valintas neteko darbo 

žmonių butų buvę, ji vistiek ir pastųitinį sykį nebegalėjo 
nebūtų buvus geresnė, tik užsimokėti 
apsčiau jos butų. Ant stalų tėvui prcentų 
nebuvo nei salierių, nei aly 
vų. nei kitokių “apetizerių.’

kėjo kai kuriuos dalykus iš
leisti.

Vakarienė buvo nekokia. 
Tiesa, rengėjai aiškinosi, 
kad jie nesitikėjo tiek daug 
žmonių. Bet jeigu ir mažiau

misijonieriaus 
ant antrojo 

morgičiaus. Sumai mokėti 
laikas da nesuėjęs. Valintas 

Mėsa paduota šalta ir sausa, prašė palaukti. Bet dievuo-
tas žmogus nelaukė. Maty-be jokių pridėčkų. Užbaigi

mui duota po bunka alaus, damas progą atimti iš. Valin- 
! to namą, tuoj “forklozino” 
ir namą pardavė.

Tuo budu žuvo Jono Va
liuto įmokėti $6,200. Tai vi
so jo gyvenimo uždarbis. Ir 
šitokią skriaudą jau padarė 
ne koks žydas, bet lietuvis, 
kaistas katalikas, misijonie
riaus tėvas!

Nebuvo nei kavos, nei ais- 
krymo. Man rodos, kad i- 
mant 75 centus, galima butų 
duoti daugiau įvairumų, nes 
maistas dabar nebrangus.

šiaip gi vakarėlis buvo 
gana jaukus. Nors žmonių 
matėsi įvairių srovių, tačiau 
nuotaika buvo kaimyniška 
ir ūpas geras. Socialistų nia- 

daugiau, negu 
todėl sandai ie- 
padarytas net 
pasiūlymas’’, 

jie pasidalintų

tesi beveik 
sandariečių. 
čiams buvo 
“praktiškas 
kad pelną 
pusiau su socialistais, žino
ma, tas buvo padaryta juo
kais ir sandariečiai jį taip 
priėmė. Jie atsakė, kad da
lybų jie nepripažįsta, bet 
kai socialistai suruoš savo 
vakarą, tiri visa Tautinė 
Sandara suvažiuos pas so
cialistus atsimokėti.

Taigi dabar socialistai tu
ri greiti!i daryti pokilį, kad 
sandariečiai neužmirštų sa
vo prižado. Reporteris.

Jau paskutinį kartą girdėsi
me p. Babravičių dainuojant

Linksma ir kartu liūdna 
žinia. Linksma, kad atei
nanti nedėldienį South Bos
tone išgirsime p. Babravičių 
dainuojant. Bet liūdna, kad 
iis dainuos mums jau pas
kutinį kalią. Jis išvažiuoja 
Lietuvon. Laivakortė jau už
sakyta, “baksai” supakoti ir 
viskas kelionei suruošta, tik 
porą koncertų nori duoti at
sisveikinimui su Amerikos 
lietuviais — vieną mums, o 
kitą brooklyniečiams.

Taigi ateinanti nedėldie
nį, 730 valandą vakare, nu
eikime visi i municipalinę 
South Bostono salę pasi
klausyti paskutinį kartą p. 
Babravičių dainuojant ir pa
linkėti jam laimingos kelio
nės Lietuvon.

Beje, šiame koncerte dai
nuos da vienas geras musų 
dainininkas, Petras Petrai
tis, baritonas. Įdomu bus ir 
jį išgirsti.

Artistas J. Babravičius

1 HAMLIN STREET 
Kamp. East Eighth St.

SO. BOSTON, MASS.

Telephons

So. Boston 
1058

AL TOMORlL.lt
AG.ENTI RA.

Amerikanizacijos pamokos.1
Cambridge’aus mokyklo

se vakarais yra duodamos 
pamokos, kurios yra specia
liai taikomos ateiviams. Te
nai aiškinama, kaip sutvar
kyta šios šalies valdžia, kaip 
tapti piliečiu, mokina anglų 
kalbos ir rašto. Pamokos 
būna antradieniu ir ketvir- 
tacĮięnio vakarais, šiose mo
kyklose :

Ellis School, Norris st., 
netoli Mass. avė.

Haggerty School, Cushing 
ir Lawn gatvių kampas.

Kelly School, Willow st.,1 
netoli nuo Cambridge st. j

Putnam School, kampas 
Ottis ir Fourth st. ,

Webster School, Upton 
st., netoli nuo Magazine st. (

Roberts School, kampas 
Windsor ir Harvard st.

«

DUODA DIDELI

Koncertą

Municipalinėje Saleje
Prie Broadway, tarp G ir H gatvių, South Bostone

Artistas Babravičius tuoj išvažiuoja Lietuvon ir 
daugiau Amerikon jau neketina begrįžti. Todėl nori pa
skutinį sykį su bostoniečiais atsisveikinti ir tuo tikslu 
duoda šį koncertą. Taigi viri lietuviai prašomi ateiti su 
musų artistu atsisveikint.

šiame koncerte bus taipgi ir kitas puikus musų dai
nininkas. tai PETRAS PETRAITIS, baritonas, kuris iki 
šiol daugiausia dainuodavo pas arflerikonus.

Pianu skambins solo ir dainininkams akompanuos 
pianistas Lawrence Apgar.

Art. Babravičius dainuos naujas dainas.
'baigi 4 vasario vakarą visi į koncertą — VALIO!

Bilietų galima gauti “Keleivio” ofise: $1, 75c ir 50c

Sumušė Krupavičiaus 
automobilį.

Nežiūrint kad NRA yra 
nustačiusi vienodą gazolino 

Vlado Krupavičiaus auto- kainą visiems pardavėjams, 
— - - kad nebūtų konkurencijos,

paskutinėmis dienomis vėl 
I mušimas. 

Worcesterv ir Bostone kai 
kurios stotys pardavinėja 

NRA

mobilius stovėjo East Cam- 
bridge’uje prie šalygatvio, - 
kaip tūlas Callan važiuoda- P,'asldejo kainų

PENKTAS METINIS 
BALIUS.

Susivienijimo Lietuvių A- mas davė jam į šoną ir pusč- 
merikoje 359 Dorchesterio tinai apdaužė. Callan teisi- . -
kuopos bus 10 d. Vasario- naši, kad jo karas paslidęs. gazoliną jau poJ4 c. 
February, 1934 m. nuo 7:30 
vakare, Eastern Star Temple 
svetainėje, 8 Virginia street, 
prie Uphams Comer, Dor- 
chestery. Bus šokiai, vaka
rienė ir išsigert. Šį kartą ren
gėjai pilnai pasirengę užga- 
nėdint antsilankiusius. Pel
nas vakaro yra paskirtas 
Juozo Janušausko skridi
mui Lietuvon. (

Kviečiame visus atsilan
kyti į šį pasilinksminimą. į

Įžanga 40 centų; vai
kams 20 centų.

Rengėjai.

Jungtinių Valstijų 
Valdžia

Įgaliavo Ministerį B. F. 
Kubilių, kad jis galėtų teikti 
pagalbą tiems, kurie negau
na iš Welfare jokios pagal- 

stebėjo pavogtą autombilj) bos ir dirba labai mažai. Bus 
ir norėjo jį sulaikyti, bet du duodami angliai už kuriuos 
vyrai leidosi greitai važiuoti tik $2.50 už toną reik pri- 
tolyn ir vienas jų šovė į po- mokėti už atvežimą. Taipgi 
licmaną. Tada policmanas bus duodama ir maisto — 
išsitraukė savo revolverį ir sviestas, mėsa ir Lt. 
šovė į automobilį. Žmogus Kreipkitės į Liet Met. Ži- 
buvęs prie vairo tapo sun- nyeią vakarais tarp 6:30 ir 8 
kiai sužeistas ir sukniubo, o vai., išskyrus subatą ir pėt- 
mašina atsimušus į sieną su- nyčią. 
stojo. Sužeistasis tada buvo L. M. Ž. Komitetas.

LINKSMUS LIAUDIES 
ŠOKIAI!

Įvyks Subatoj, Vasario- 
Februarv 3 d. 1934 m. 7:30 
vak., Lietuvių M. žinyčios 
svetainėj. Prašome ateiti, ir 
jus turėsit geriausią laiką.

rbuvo nustačius 18c.
1

JOSEPH MARTIN CO.
LAISNIUOTI 

Karpentoriai ir Pentoriai.
Taisome namus iš lauko ir viduje, 

dirbame ant išsimokėjinio. 
Darbas garantuojamas visuomet.

396 SEAVER STREET 
DORCHESTER, MASS.

Tel. Talbot 3763

S U R VILO S 
KVIETKYNAS

GYVOS SKINTOS G ELĖS
Vestuvėms ar Šermenims 

Bukietai ar Vainikai 
taipgi gyvos kamlxiriu kvietkes 
visokių rusių ir spalvų, gaunamos 
musų kvietkvrie.
Specialiai kuktų nors ypatingumų 
arba spalvų, patartina užsisakyt iš 
anksto, kad galėčiau tikrai pada
ryt suylg reikalavimo.

I

Policmanas pašovė žmogų.
Mattapano policmanas 

Money pereitų sąvaitę pa

MĖSOS IR GĖRIMAI.
Musų krautuvėj galite gauti ge

riausios rųįies mėsų ir
VISOKIŲ STIPRIŲ
NAUJŲ GĖRIMŲ. u.

Kainos pa* mus pigesnės negu pas 
svetimtaučius. Orderius pristatome j 
namus. ■(-)

M M. A. YANUSS
134 Sivth Si, Cor. D,

So. Boston, Mass.

BAY VIEW 
DISTRIBUTING CO.
GęriaasioM Degtinės, Vynai, 

Alus ir Sampanas.
Dykai Pristatome j Namus.
106a DORCHESTER STREET

So. Bos ton. T ei. S. B.,1348l '. » ■ --------- , , ,

SURVILAS-
The Florist

875 C AM BRIDGE STREET 
Cambridge. Mass.

Telefonas 9438

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 Dieliu ii Lietuvos. Musų aptie- 
koje visiems geriausias patarna
vimas -ir teisingas patarimas. Vai
stus nusiunčiam ir per paštą. Taip 
pat galima gaut Degtirfcs ir Vyno

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

Kampas Broadvay 
SOUTH BOSTON. MASS.

TaL So. Booton 2620, 217* ir 2799

i

glija operos sąvaite. Tom- 
maso Nazzaro direktorius 
New Boston Opera Co. su- 
spietė žymiausias spėkas, 
orkestrą susideda iš 60 ypa
tų, choras iš 100 ir baletas iš 
24 žymių artistų. Kainos va
karais ir subatomis matinee 
aukščiausios tik $3, abelnai 
įžanga labai prieinama.

Perstatymai prasidės va
sario 5 d., vakare — Vul- 
ture; utarninko vakare — 
Aida; seredoje matinee — 
Carrnen; seredos vakare — 
Manon; ketvergo vakare — 
Rigoletto; pėtnyčios vaka
re— Boheme; subatoje ma
tinee — Lohengrin, o vaka
re — Cavaleria Rusticana ir 
Pagliacci.

i

Vaikai užėjo plėšikų grobj.
Medforde keturi vaikai 

belandžiodami po kilimus 
pereitą subatą užėjo krepšį 
su sidabriniais daiktais, ku
rie nesenai buvo pavogti iš 
milionieriaus Hornblowerio 
automobiliaus. Jie nunešė 
tą grobį į policiją, kuri su
grąžino savininkui. Sidabro 
savininkas vaikams davė po 
$5 dovanų. Sidabro vertė 
apskaitoma Į $1,000.

i

PARKWAY AUTO
SERVICE
and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vista.

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

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

Telefonas: So. Boston 0777.

i

i

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STL DEBAKER
IR TRUKŲ

Modelis 1934 metų 
kainos nuo §645 iki $1045 

F C. B. Faetory

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysėių.

I’eter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

• Taisymo ir demonstravimo vieta:

t

t♦»

į A.J.NAMAKSY
» Real Estate & Insurance
• 366 W. BROAD4V AY, Room 1

SOUTH BOSTON, MASS.
I Office Telephone
• So. Boston 3357 ---------- ---------
I Residence: 251 Chestnut Avenue 

Jamaica Plain, Mass.

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARO STREET 
kamp. Inman st. arti Centrai ak v. 

C AM BRIDGE, MASS.

Dr. Jos. Lutkevičia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos:
Nuo 1 iki 3 po pietų
Nuo G iki S vakare

214 Chestnut Street
Chelsea, Mass.

Telefonu:-: ( belsea 1105

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevicia
G RABORIL S-UNDERTAKER

Geriausias patarnariaat 
laidotuvėse.

Pagrobus paruošia pagal reikala
vimą. laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliūdimo valan
doj, duosime geriausių patarnavi- 
mą.

258 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Brocklono ofisas:
16 Intervale Street
MONTELLO, mass
TeL Brocktea 4116
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DR. G. L. K1LLORY
60 Scollav Sųuare. Room 22 

BOSTON Telef. I.afayctte 2371 
arba Somerset 2044-J

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

TU S<>. Boston 16M.
DAK'l ARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DANTISTAS

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

tik susitarus.
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio’’ nam® 
BROADVVAY, tarp C ir D st.

SO. BOSTON, MASS.

I

251

- i

t 
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lies. Telepho: e Į
Jamaica 2031-M J

ii 

t

Tel. Univeraity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENTISTt
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Joseph B7. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRAB0RIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
494 BR0ADWAY SO. BOSTON 

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

LIETliVYS

0PT0J1ET RISTAS

♦ Išegzaminuoju priskiriu
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amhiyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu- 
laiku.

J. L. PASAK ARNIS, O. D.
447 Broad»ay. So. Boston. Miu.

i

i
$4 UŽ DANTJ. 

BRIDGE DARBAS

j 1 plomba
j 1 ištraukimas
• 1 kartą nuval. dantų
I Bridgv Darbas arba 

išrodančios platės
t Heeolite platės nesulaužomos §25
• Visoks darbas gvarantuotas ir
I gali būt padarytas į 24 valandas 
| 29’ j TREMONT ST. ir

333 Massachusetts Avė.
i (netoli nuo Hutnington avė.)
I BOSTON Tel. Capitol 9067 
| I) R. S. I). 1‘ U T Z M A N

♦♦

»

♦ «

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provas. 

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

SOUTH BOSTON. MASS. 
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR į
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyru, moterų ir vaikų Vartoja N-Ray , 
aparatą ištyrimui vidurių ir plaučifj 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 EAST BROADVVAY SOUTH BOSTON. MASS.

way

ooeoo
NAUJA PUIKI

BROADVVAY
CAFETERIA
P. MOLIS IR GEO. MASILIONIS 

------------ Savininkai. --------------
VALGIAI SKANUS IR PAGAMINTI IŠ 

ŠVIEŽIŲ PRODUKTU. 

GERAS ALUS, DEGTINE, VYNAS 
IR KITI GĖRIMAI. 

Kaina prieinama. Prašome užeit. 

oston,

TOMORlL.lt



