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/

PINKLU JISC IŠ/ĮJONIŲ Į ragina farmerius
SKERDYNE^JIE NEGA- - GINKLUOTIS.

--------  j “Ginkluokitės ir vartoki-____„____  ___  
Ginklų ir amunicijos fabri-;te jėgą!” Taip pasakė South bus pęnkfmetai,
kai busią paimti valdžios iDakotos farmeriams Milo 

kontrolėn. Reno, pagarsėjęs buvusio
andai farmerių streiko va
das. Pakol Amerikos farme
riai nepasiims šautuvų ir ne
vartos jėgos, teisybės jie ne
ras, jis sako. Rooseveltas ir 
jo agrikultūros departamen
to sekretorius mulkina far- 
merius visokiais prižadais, 
bet iš tų prižadų jokios nau
dos mums nėra, sako Reno.

Per Pasaulinį Karą apie 
2,000,000 Amerikos darbi
ninkų buvo išvežta užjurin 
ir suvaryta baisiausion žmo
nių skerdynėm Tūkstančiai 
jų tenai padėjo savo galvas, 
o kiti gryžo be rankų, be ko
jų, be akių ir kankinasi iki 
šiai dienai. Tuo* tarpu kapi
talistai, ginklų fabrikantai, 
kurie Ameriką į tą karą į- 
traukė, pasidarė iš tos sker
dynės nesvietiškų, tiesiog 
pasakiškų lobių. Į trumpą 
laiką atsirado apie 6,000 
naujų milionierių, kuomet 
pati šalis paskendo į di
džiausias skolas.

Dabar norima padaryti ši
tokiai neteisybei galas. Jei
gu jau tektų Amerikai kada 
kariauti, tai karo naštą tu 
rėš nešti ir turčiai. Jeigu iš 
darbininkų valstybė reika
lauja gyvybės, tai kapitalis
tai turi paaukoti savo aukso 
maišus. Pinigautis iš žmonių 
skerdynės daugiau negali
ma.

Šitaip dabar kalbama 
Washingtone. Sakoma, jog 
ir pats Rooseveltas pritariąs 
tai nuomonei, kad karo ir 
amunicijos fabrikai turi būt 
paimti valdžios kontrolėn. 
“Atėjo jau laikas karo pel
nus panaikinti,” pasakė jis 
pereitą sąvaitę, kalbėdamas 
savo patarėjų konferencijoj, 
kurioj buvo svarstomas tos 
rūšies įstatymo sumanymas 
ateinančiam Kongresui.

Šitas žingsnis tačiau ne
reiškia, sako prezidentas, 
kad mes jau ruošiamės ka
riauti. Amerika neturinti 
jokio ginčo su pasauliu ir 
jos horizonte nesimato ma
žiausio karo debesėlio.

Su .prezidento planu ta
čiau nesutinka senatoriai 
Nye ir Vandenberg, kurie 
tyrinėjo ginklų fabrikantų 
varomą šmugelį ir jų pelnus. 
Abudu jiedu ruošė Kongre
sui daug griežtesnį bilių, ne
gu Rooseveltas planuoja. 
Jiedu ruošėsi reikalauti, 
•kad visa ginklų ir amunici
jos pramonė butų nacionali
zuota ir privatiniai fabri
kantai iš jos iššluoti. Roose
veltas norįs užbėgti jiems už 
akių, kad išgelbėjus privati
nį ginklų biznį. Roosevelto 
planuojama valdžios kont
rolė ant tų fabrikų turėsianti 
tik tos reikšmės, kad ginklų 
fabrikantai glaudžiau susi
gyvens su karo ir laivyno 
departamentais ir varys sa
vo biznį kaip varę.

Taigi dėl ginklų kontrolės 
bei nacionalizacijos gali bū
ti da didelių fajerverkų, 
kuomet Kongresas susirinks.

Vokietijoj Areštuo
ta 600 Žmonių.

Iš Berlyno pranešama, 
kad paskutinėmis dienomis 
policija suėmusi" apie 600 
žmonių, kurie yra kaltinami 
ištvirkusiais lytiškais papro
čiais. Daugiausia areštų bu
vę pirtyse ir smuklėse. Tarp 
suimtųjų daugiausia esą na
cių, nes jie, jausdamiesi da
bartiniais šeimininkais, dau
giausia pasileido. Kai kas 
spėja, kad apsivalymui nuo 
ištvirkėlių busianti suruošta 
antra tokia skerdynė, kaip 
buvo pereitą vasarą, kuomet 
naciai buvo šaudomi nakties 
aiku lovose.
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ORGANIZUOJASI GU
MOS DARBININKAI.
Akrone prasidėjo didelis 

vajus organizuoti visus gu
mos darbininkus. Goodyear 
dirbtuvėj pati kompanija 
suorganizavo ištikimesnių 
darbininkų “seimelį” (as- 
sembly), kad neįsileidus ti
kros unijos. Bet darbininkų 
didžiuma 
priešinga ir 
panaikinti kaipo kompani
jos įrankį darbininkams 
mulkinti.

tam “seimeliui” 
reikalauja jį

SUĖMĖ $334 000 DEGTI 
NĖS ŠMUGELI.

New Yorko uoste buvo 
suimtas anglų laivas, kuris 
kėsinosi įšmugeliuoti čionai 
33,450 keisų degtinės. Jos 
vertė apskaitoma į $334,500.

Reikėsią Atbudavot Kaip Išrodo Bedar- 
Visą Ameriką.

Darbo busią visiems, nes 
viskas jau paseno ir 

nusidėvėjo./
Šitokią mintį pareiškė ar-‘dos planas: visi darbdaviai 

timas Fordo bendras ir jo' ’ ~
kompanijos viršininkas Wil-į 
liam James Cameron. Jau' 

, jis sako, i 
kaip Amerikoj sustojo staty
bos darbai. Prekės gamina
mos tik šiai dienai. Bet ge
ležinkeliai netaisomi, namai 
nestatomi, 
montuojami 
naujinama, 
jau paseno 
Neužilgo jau reikėsią atbu- 
davoti beveik visą Ameriką, 
todėl darbo busią visiems. 
Bet pakol tas atstatymo dar
bas prasidės, reikia, sako, 
būtinai įvesti-6 valandų dar
bo dieną visoj pramonėj. Ir 
ji busianti įvesta, tam ne
reikia nei įstatymo. Fordas 
jau galvojęs apie tai 7 me
tai. Dirbant tik 6 valandas į 
dieną ir prasidėjus atstaty
mo judėjimui, Amerikoj ne
busią nei vieno žmogaus be 
darbo. Tai skamba kaip 
geras linkėjimas naujiems 
metams.

STREIKO LAUŽYMAS 
KAŠTAVO $104,000.

North Carolinos valstijai 
kaštavo $104,000 audėjų 
streiko laužymas. Tie pini
gai išleisti milicijai, kuri 
saugojo skebus ir kapitalis
tu dirbtuves, kurių darbinin
kai streikavo. Vadinasi, vi
suomenės pinigai naudoja
mi pelnagrobių reikalams 
ginti.

T

bių Apdraudos Pla
nas.

Washingtone tapo išdirb
ėtas šitoks bedarbių apdrau-

fabrikai nere- 
ir niekas neat- 
Beveik viskas 
ir nusidėvėjo.

Sovietuose Sušaudy
ti Da 28 Žmones.

Nuo 1 gruodžio nužudyta 
jau 103 “teroristai.”

Telegrama iš Kijevo sa
ko, kad šį panedėlį tenai bu
vo sušaudyti 28 žmonės už 
ruošimą “teroristinių aktų” 
Ukrajinoj. Tai padaro jau 
103 asmenis sušaudytus nuo 
1 gruodžio, kuomet Lenin
grade buvo nušautas Polit- 
biuro viršininkas Kirovas.

Kijeve dabar buvo teisia
ma 37 “kontr-revoliucionie- 
riai,” bet devyni palikti da 
tolimesniam tardymui. Pa
smerktieji buvo sušaudyti 
tuojaus.

KARALIŠKAS DRAMB
LYS PERDAUG SUĖDA.

Bulgarijos karalius Bori
sas paskelbė spaudoj, kad 
jis parduodąs savo dramblį 
(slonių), nes jis sveria 5 to
nus ir perdaug suėda. Bet 
pats karalius irgi be reikalo 
duoną ėda, todėl nebūtų pro 
šalį, kad Bulgarijos liaudis 
;.r jo nusikratytų.

$75,000 UŽ NAPOLEONO 
LAIŠKUS.

Šį panedėlį Londone buvo 
parduotas iš varžytinių Na
poleono meiliškų laiškų rin
kinys. Francuzų valdžia į- 
varė už juos $75,000.' Tuos 
laiškus buvo surinkęs kaž 
koks anglų didikas.

NUVAŽIAVO NUČ TIL
TO IR PRIGĖGĖ.

Belfast, Me. — Važiuo
damas automobilium per til
tą, selektmanas Young atsi
suko į užpakalį sėdinčias 
moteris, kurios jį užkalbi
no, ir tuo tarpu netekęs kon
trolės nuvažiavo nuo tilto į 
Passadassawaujeag upę. 
Moterys buvo išgelbėtos, o 
jis prigėrė.

moka valdžiai 3 procentus 
mokesčių nuo tos sumos, ku
rią jie išmoka savo darbi
ninkų algoms. Tuos 3 pro
centus jie prideda prie par
duodamų savo prekių kai
nos ir išrenka iš visuomenės. 
Taigi kapitalistai mokės be
darbiams apdraudą ne iš 
savo kišeniaus, bet iš visuo
menės. Kitaip sakant, pakol 
darbininkas dirbs, tai jo 
darbu naudosis kapitalistas; 
o kai jis darbo neteks, tai jį 
šelpti turės visuomenė. Bet 
ir toji pašalpa bus labai ap
ribota. Jis gaus tik pusę to, 
ką gaudavo dirbdamas, ir 
gaus tik ketvirtadalį išdirb
to laiko. Pavyzdžiui, jeigu 
žmogus dirbo 4 mėnesius ir 
neteko darbo, tai- pašalpą 
gaus tik per vieną mėnesį.

Šitas bedarbių apdrau
dos planas da nėra įstaty
mas. Jis bus da paduotas 
Rooseveltui apsvarstyti, o 
paskui pavestas Kongresui, 
kuris galės jį pakeisti. Bet 
sakoma, kad Rooseveltas 
jam pritariąs ir reikalausiąs, 
kad Kongresas jį priimtų 
taip kaip jis yra. Jeigu jis 
bus priimtas be pakeitimo, 
tai bedarbiams menka bus 
iš jo nauda.

NUSIŠOVĖ GARSUS 
SMUIKININKAS.

Hartforde šį panedėlį nu
sišovė Christian A. Kriens, 
garsus kitąsyk koncertinis 
smuikininkas, o vėlesniais 
laikais žinomas radio kon
certų vedėjas. Jis buvo jau 
54 metų amžiaus. New Yor- 
ke jis buvo žinomas netik 
kaip smuikininkas, bet ir 
kaip geras kompozitorius, 
orkestrų konduktorius, kon
certų organizatorius ir įstei
gėjau muzikos mokyklos, 
kurioje buvo lavinami sim
fonijos muzikai.

SUSTREIKAVO ANG
LIAKASIAI.

Johnstows. Pa. — Čia su
streikavo keli šimtai anglia
kasių, reikalaudami, kad 
vietinės minkštųjų anglių 
kasyklos laikytųsi NRA pa
tvarkymų.

LANSINGO VIEŠBUTY 
ŽUVO 28 ŽMONĖS.

Lansing, Mielų — Pereitą 
sąvaitę čia sudegė Hotel 
Kems, kuriame žuvo, kiek 
iki šiol paaiškėjo, 28 žmo
nės. Vieni jų sudegė ugny, o 
kiti užsimušė arba prigėrė 
šokdami per langus į upę, 
nes viena viešbučio pusė sto
vėjo ant upės.

Kas Šelps Chicagos 
Bedarbius?

Miesto iždas išsisėmė, o rei
kia maitinti 600,000 - 

žmonių.
Chicagos mieste ir apylin

kėj yra 600,000 žmonių, jų 
tarpe 140,000 šeimynų, ku
rie neturi jokio darbo ir ne
turi iš ko gyventi. Per de
šimtį mėnesių šiais metais 
tiems žmonėms šelpti buvo 
išleista daugiau kaip $80,- 
000,000. Daugiau kaip pusę 
tos sumos pristatė federali
nė valdžia, o likusieji pini
gai buvo paskirti iš valstijos 
ir miesto fondų. Bet dabar 
šie fondai išsisėmė ir vietos 
valdžia pareiškė, kad bedar
biams ji negali paskirti nei 
vieno cento. O žiemos laiku 
vargšams pašalpa daug rei
kalingesnė, nes reikia pirk
ti kuras ir šiltesnis apsirė- 
dymas. Federalinės šalpos 
agentas Lyons ramina chi- 
cagiečius, kad badauti jiems 
nereikėsią, nes jeigu ne 
Chicaga, tai Washingtonas 
jais pasirūpins. Bet kol kas 
iš to raminimo da nesimato 
jokios naudos.

AUDRA SUDAUŽĖ LAI
VĄ ANT JŪRIŲ.

Šio panedėlio naktį vidu
ry jūrių audra sudaužė ang
lų prekių laivą “Usworth.” 
Vienuolika jo žmonių išgel
bėjo pribuvęs pagalbon gar
laivis “Ascania,” o 15 nu
skendo. Be to da žuvo du 
gelbėtojai, nes jura buvo 
baisiai įšėlusi. Taigi išviso 
žuvo 17 žmonių.

NUMUŠĖ PROCENTUS 
ANT TAUPOMŲ BAN

KUOSE PINIGŲ.
Washingtono valdžia nu

tarė leisti bankams suma
žinti palūkanas už taupo
mus pinigus nuo 3 iki 2% 
procentų. Bankai pradės 
mokėti mažesnį nuošimtį 
nuo 1 vasario.

ISPANIJOJ REAKCIJA 
KELIA GALVĄ.

Ispanijos monarchistai su 
klerikalais sudarė “bendrą 
frontą” ir pradėjo agituoti, 
kad reikia panaikinti res
publiką, o jos vieton statyti 
diktatūrą Mussolinio pa
vyzdžiu, o vėliau grąžinti 
jau ir monarchu.

NUSIŽUDĖ KONDUK
TORIUS.

Beverly miestely, netoli 
Bostono, šį panedėlį nusišo
vė Percy A. Boyd, 74 metų 
amžiaus kontraktorius. »

RUOŠIASI UŽDRAUSTI 
KOMUNISTU VEIKIMĄ.

SUNKIOS BAUSMĖS UŽ 
REVOLIUCINĘ PROPA

GANDĄ.

Norima uždrausti radika
lams ir laikraščius siunti- 

ti per paštą.

nepasitenkinimą tarp gink
luotų šios šalies jėgų.

i 4. Pridėtų prie natūrali
zacijos įstatymų tokį para
grafą, kad žmonės, tikį į nu
vertimą valdžios jėga, nega
lėtų tapti šios šalies pilie-

Amerikos kapitalistų or- čiais. 
ganizacija, žinoma kaip 
“Chamber of Commerce of' siuntinėjimui laiškų ar lite- 

užsima- raturos, kurią leidžia ar pla- 
išnaikinti" komunistinį tina organizacija, turinti ar- 

Plutokratams, d omu jų tikslų.
mat, rodosi, kad jų išnaudo-' Labai galimas daiktas, 
jami darbininkai nekuomet kad Kongresas šitokį įstaty- 
nestreikuotų ir nereikalautų mą ii- priims, nes ir Kongre- 
nei didesnių algų, nei trum- se sėdi juk ne kas kitas, 
pesnių darbo valandų, jeigu kaip tų pačių kapitalistų at- 
jų niekas nekurstytų. O ka- stovai. Darbininkų tenai 
dangi komunistai mėgsta, nėra.
reklamuotis labai dideliais--------------
“revoliucionieriais” ir “pro
letariato diktatūros” šalinin
kais, tai kapitalistai ir užsi
mojo ant komunistų. Jie no
ri pasmaugti juos įstaty
mais.

Iš kitos pusės smūgį ko-,—____ _— t____ Jt~~
munistams taiko Kongreso naujo, kaip Kongresas susi- 
komisija, kuri tyrinėjo ko- • rinks po naujų metų. Roose- 
munistų ir fašistų vedamą' veltas nelabai tam pritaria 
propagandą Amerikoje. Ši
ta komisija jau ruošia savo 
raportą ateinančiam Kong
resui ir. kaip išvadą iš to ra
porto, žada įnešti bilių prieš 
visokį “ardomąjį veikimą.” 
Tas bilius reikalausiąs sun
kių bausmių tiems, kurie da
lyvaus sąmoksluose versti 
valdžia smurtu. Be to da ši 
komisija reikalausianti, kad 
Kongresas įpareiguotų Jus
ticijos departamentą uoliai 
sekti visokį “ardomąjį judė
jimą.” Taigi galimas daik
tas, kad susilauksime di
džiausio šnipų siaubo Ame
rikoje.

Aukščiau minėtoji kapita
listų organizacija irgi ruo
šia Kongresui savo pasiūly
mą. Išleistame savo “mani
feste” ji sako: •“Revoliuci
jos ir prievartos dervokšnę 
Amerikoje šiandien neša 
iau nebe anarchizmas, bet 
komunizmas. Jis atvirai ir 
drąsiai ruošiasi griauti mu
sų politinę ir ekonominę 
santvarką.” Komunistų dar
buotė mažai kuo skiriasi 
nuo tikrojo karo prieš musų 
valdžią, sako toliau tas fab
rikantų ir bankininkų pa
reiškimas. Jeigu komunistai 
tikro karo da nepradėjo, tai 
vien tik dėl to, kad valdžiai 
versti da neatėjo tinkama 
proga. Užtai reikia, esą, su
valdyt juos iš kalno ir nelei
sti pragaištingo darbo vys
tyti tolyn. Tam tikslui reika
lingos aštrios bausmės.

Todėl tie 
Rūmai” siūlo 
mą, kuris:

1. Draustu 
versti valdžią 
tis bent kokiai įstatymų for
mai arba kėsintis prieš val
dininkus.

2. Įsteigtų Justicijos Pe- 
partamente specialę agen
tūrą (žvalgybą), kuri seks 
ir tvrinės visokį ardomąjį 
judėjimą, o vpatingai Ko
munistų Partijos narių vei
kimą.

3. Draustu kurstyt kariuo
menėj nepaklusnumą arba

5. Uždraustų vartoti paštą

the United Statės,” 
nė 
judėjimą.

Už 30 Valandų Są
vaitę.

Senatorius Black, kuris 
jau į pereitą senatą buvo į- 
nešęs 30 valandų sąvaitės 
bilių, dabar žada įnešti jį iš-

RAGINA SOCIALIZUOTI 
ŽEMĘ.

Prof. John Dewey reika
lauja Washingt.one, kad. 
Kongresas socializuotų visą 
žemę Jungtinėse Valstijose 
ir duotų progos bedarbiams 
pasidaryti pragyvenimą. Jo 
obalsisyra: “Socializacija, 
arba suirutė.”

APIPLĖŠĖ WORCESTE- 
RIO LAIKRAŠČIO OFISĄ.

Worcester, Mass. — Pe
reitą subatą po pietų čia bu
vo užpultas ir apiplėštas 
“Worcester Telegram” dien
raščio ofisas. Trys ginkluoti 
banditai suvarė tarnautojus 
į toiletą, visus tenai prirai
šiojo vielomis, paskui susi
rinko pinigus iš stalčių ir 
pabėgo. Iš viso jie pavogė 
$2,500.

PATARIA SKUSTI SKO
LINGAS ŠALIS., ..

Jungtinių Valstijų apena- 
cinių teismo rūmų pirminin
kas teisėjas Manton New 
Yorke pataria, kad Wash- 
ingtono valdžia apskųstų vi
sas skolingas šalis tarptauti- 
niajn Haagos tribunolui už 
skolų nemokėjimą. Bet kaip 
gi tas tribunolas privers jas 
skolas mokėti, jeigu jos ne
klausys jo sųrendimo?

HAVANOJE SPROGO
20 BOMBŲ.

Pereitą nedėldienį Kubos 
sostinėj Havanoj per vaka
rą buvo išsprogdinta 20 
bombų. Po visą miestą eina 
kratos ir areštai. Atmosfera 
labai įtempta ir visi laukia 
naujos revoliucijos prieš 
valdžią.

KAPOJA MISIONIE
RIAMS GALVAS.

Šiomis dienomis iš Kini
jos atėjo žinių, kad netoli 
Tsingte miestelio kiniečiai 
razbaininkai suėmė Ameri
kos misionierių Štamą su jo 
žmona ir abiem nukirto gal
vas. Liko gyvas tik jų trijų 
mėnesių kūdikis. Misionie
rius Stam buvo kilęs iš Pa- 
tersono, N. J

“Komercijos 
išleisti įstaty-

agituoti jėga 
arba priešin-

ir Washingtone spėjama, 
kad jis atsisakytų- net pasi
rašyti tokį įstatymą, jeigu 
Kongresas jį priimtų. Ta
čiau Amerikos Darbo Fede
racija griežtai reikalauja 
30 valandų ir senatorius 
Black tikisi, kad jam pa
vyks tokį įstatymą pravesti 
viršum Roosevelto galvos. 
“Su dabartine mašinų pro
dukcija, Amerika ir 30 va
landų dirbdama gali paga
minti daugiau, negu jos gy
ventojai gali per metus su
naudoti,” sako senatorius 
Black.

MOTINA SKUNDŽIA 
MIESTĄ UŽ SUNAUS 

KANKINIMĄ.
Kentucky valstijos kal

nuose yra tamsus miestelis 
Paintsville. Trys jauni vyrai 
anądien tenai buvo areštuo
ti už girtybę. Policijos teisė
jas nuteisė juos surakinti re
težiais ir prirakinti gatvės 
kertėj prie gėdos stulpų. 
Vieno jų motina dabar pasi
samdė du advokatu ir ap
skundė miestelį ir tą teisėją 
už kankinimą ir išstatymą 
viešai pajuokai jos sunaus.

UKRAINIEČIAI PLANUO
JA BOSTONE UNIVER

SITETĄ.
Pereitą nedėldienį vie

nam Bostono viešbuty buvo 
ukrainiečių susirinkimas, 
kur architektas Jackson ro
dė planą projektuojamam 
užrainiečių universitetui Bo
stono mieste. Planas siūlo 
universitetui tris triobėsius, 
kurių pastatymas kaštuotų 
apie $2,000,000. Iš kur uk
rainiečiai tikisi gaut tiek ka
pitalo, neteko sužinoti. Uni
versitetas yra skiriamas 
“viso pasaulio ukrainie- 
ciams.

SUDEGĖ 20 ARKLIŲ.
Netoli Toronto miesto, 

Kanadoj, nežinia kas pade
gė arkly dės su brangiais rei
siniais arkliais, ir 20 arklių 
sudegė.
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APŽVALGA 5
KUDIRKĄ “PATEPĖ” TIK 

BE SĄMONĖS.
Šiomis dienomis Lietuvo

je buvo minimos Vinco Ku
dirkos mirties 35 metų su
kaktuvės. Kaip žinia, Ku
dirka buvo laisvų pažiūrų 
žmogus ir su bažnyčia netu
rėjo nieko bendra. Tačiau 
tautininkai ir kiti reakcinin
kai dabar norėtų įrodyti, 
kad Kudirka buvo jų plauko 
žmogus. Pavyzdžiui, tauti
ninkų organas, “Lietuvos 
Aidas,” kuių jie leidžia vals
tybės pinigais, rašo:

“Mirtį sutiko V. Kudirka bū
damas pilnoje sąmonėje. Jo no
ru pakviestas kun. Kudirka. 
Kudirkos jėgos nyko. Jis nete
ko žado ir suteiktas jam tik 
paskutinis patepimas.”

Supraskite, vadinasi, kad 
Kudirka buvo tikintis kata
likas, toks kaip Smetona. 
Jis mirė pilnoje sąmonėje, 
ir būdamas pilnoje sąmonė
je kvietė kunigą. Tačiau iš
pažinties jis neatliko ir jo
kių sakramentu nepriėmė, 
todėl jam kunigas suteikė 
“tik paskutinį patepimą.”

Bet “Lietuvos Žinios” pa
rodo, kad tautininkai me
luoja net ir apie tą “pate
pimą.” Sako:

“Paskutinio patepimo istori
ja buvo šitokia:

“V. Kudirkos draugai, maty
dami besiartinant paskutini 
jo gyvasties momentą, susirū
pino laidotuvėmis: kur teks 
laidoti, jei kunigai neįsileis j 
kapines? Tas klausimas buvo 
aptartas ir buvo nutarta: kai 
V. Kudirka neteks paskutinių 
jėgų, pakviesti kunigą, o į šio 
klausimą. — ar V. Kudirka 
prašė, — atsakyti, kad jis pats 
prašė. Taip ir buvo padaryta. 
Todėl ir tebuvo tiktai paskuti
nis patepimas.

“To sutarimo ir to nutarimo 
yra dar gyvu liudininkai, kurie 
tai išaiškino.

“Todėl nereikia V. Kudirkos 
daryti kitokiu, negu jis buvo.”

Toliau “Lietuvos žinių” 
straipsnis cenzūros iškapo
tas.

Iš šito paaiškinimo tačiau 
bus aišku visiems, kad Vin
cas Kudirka kunigo nesi
kvietė ir mirė laisvamaniu. 
Kunigas jį “patepė” tik ta
da, kai jis buvo jau be są
monės.

žinierių ir menininkų — buv.> 
batsiuviai ir siuvėjai ir net 
skerdžiai.

“Bet yra diplomatų koopera- 
torių, kuriems geriau sektųsi 
kurpio amatas.”

Komentarų prie šito ne
reikia.

PRANAŠAUJA SLA. 
MIRTI.

Apie SLA. sklokininkų 
“Naujoji Gadynė” filoso
fuoja taip:

“Clevelande sudaryta tautiš
koji Antantė, iškėlus Gegužio 
ir nabašninko Paukščio vėlia
vas, eina į didžiuosius mušius 
‘prieš šlykščią socialistų dema
gogiją.’ Tik žodelio betrūksta, 
kad susidarytų ‘kryžiaus karas 
prieš marksizmą’ (nebuvėlį).

“Kuomet po to karo Susivie
nijimo delegati suvažiuos į se
kantį (CIevelando) seimą, tai 
‘Versalio taika’ gali būti pra
džia pabaigos tos didelės lietu
viškos organizacijos. Skalbi
mas supurvintų praeityje mar
škinių eina tokioje atmosfero
je. kad pas Susivienijimo na
rius nėra nei ūpo nei noro au
ginti organizaciją.

“Kur mes girdime apie nau
jas kuopas? Apie naujus na
rius ? Kur pasireiškia kon- 
struktyvis darbas?

“Kuomet, praeityje, kairy
sis sparnas kovojo prieš tauti- 
ninkų-socialistų koaliciją, tai 
abidvi pusės mobilizavo naujus 
narius ir tuomet Susisivieniji- 
mas augo. Dabar tuo nesirūpi
na nei viena, nei kita kariau
janti pusė.” ,

Iš to išeina, kad Susivie
nijimui ateina galas.

Bet jeigu viską šitokiu 
kriterijum imti, tai reikėtų 
pasakyti, kad komunizmui 
irgi ateina galas, nes dabar
tiniu laiku naujų kuopų ne
simato nei tarp sklokininkų, 
nei tarp bimbinių.

J

i
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Kas Yra Vandenų Gelmėse.
Žemės paviršių baigia; tamsu, tai patys gyviai turi 

žmonės tyrinėti. Jau labai kiekvienas savo “lempą”,
mažai yra likę vietų, kuriose kuria apsišviečia. Jų “lem- 
nebutų buvęs baltasis moks
lininkas tyrinėtojas. Yra pa
siekti žemės ašigaliai, nors 
reikėjo nugalėti amžinojo 
ledo ir šalčio pavojai. Di
džiausios dykumos pereitos 
skersai ir išilgai. Pasiektos 
aukščiausių kalnų viršūnės. 
Po viso to gali atrodyti, kad 
žemės paviršiaus tyrinėji-

KAIP SENAI MUSŲ PROTĖVIŲ 
GYVENTA.

NE DIPLOMOSE SVARBA
Lietuvos “ponams” nepa

tinka, kad ko-operatyvų bu
halteriais ir vedėjais statomi 
ne “diplomuoti” specialis
tai, bet visokie “batsiuviai” 
ir “siuvėjai,” kuriems “savo 
amatas nesisekė.” Supras
kit, mat, batsiuviai ir siuvė
jai neturi proto painesniam 
darbui.

Bet gerai tiems “ponams” 
užtepa “Lietuvos Žinios,” 
kurios rašo:

“Batsiuviai ir siuvėjai kar
tais gali būti geresni koopera- 
toriai, kaip ‘diplomuoti.’

“Napo 1 e o n o ‘bemoksliai’ 
maršalai: arklininkas Miura- 
tas, paprastas kareivis Davu, 
žiuno ir kiti kiekviename mū
šyje triukšmo austrų ir vokie
čių ‘diplomuotus specus’ gene
rolus. Jiems tur būt taip pat 
savo ‘amatas nesisekė.’

“Mussolini ‘nesisekė’ akme
nis skaldyti, jis griebėsi politi
kos ir pasidarė fašizmo kūrė
jas ir diktatorius.

“Pilsudskiui ir Stalinui ‘ne
sisekė’ felčeriauti, o kas jie da
bar yra, visi žino...

“šaliapinui ir Gorkiui ‘nesi
sekė’ būti ‘bosiakais’...
- “Užtat vienas puikiai dai
nuoja, o kitas gražiai rašo.
_ “SSSR šimtai profesorių, in-

KAS BUS, KAI KUNIGAI 
SUSIPEŠ?

L. Pruseika “Naujoj Ga
dynėj” rašo:

“Bimbininkai kovoja su sklo- 
kininkais. Tautininkai su so
cialistais. Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje tikras karas. 
Tikras karas kilo Trans-atlan- 
tinio skridimo komitete. Broo
klyne verda kovos tarpe radio 
lietuviškų valandų savininkų. 
Viduje tautininkų sriovės eina 
partizantiškas karas.

“Kol kaB tik bažnytiniam 
fronte ramu. Bet kada susipeš 
kunigai, tai bus visų didžiausia 
ekspliozija, nes jų jau perdaug 
atsirado ir lietuviškose parapi
jose jie nebesutelpa.”

O mes pasakysime, kad 
tarp kunigų “ekspliozijos” 
visai nebus, nes jie nėra lai
svi žmonės ir negali už savo 
reikalus kovoti. Jie turi 
klausyti savo vyskupų, kaip 
kareiviai klauso savo oficie- 
rių.

KLERIKALŲ POLITIKIE
RIAMS SKIRIA PENSIJAS

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad Smetonos valdžia 
paskyrė klerikalų politikie- 
riui kun. Krupavičiui 270 li
tų mėnesinės pensijos.

O taikstančiai Lietuvos 
darbininkų, kurie maitina 
dykaduonius ir gamina kra
što turtus, pasenę turi eit el
getauti. Jiems pensijų nėra.
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• KUNIGŲ ARMIJA.
“Lietuvos Žiniose” rašo

ma: “Visoje nepriklauso
moje Lietuvoje yra 2,062 
‘dvasiško stono’ atstovų, ku
nigų.”

Ištikro didelė armija.

Dažnai mes girdime viso
kių spėliojimų ir prikaišio
jimų, kad lietuvių tauta ir 
jos giminė dabartiniuose že
mės plotuose susikurusi tik 
po Kristaus gimimo ar bent 
pora tūkstančių metų pasau
ly tegyvenanti. Daugiausia 
visokių tauškalų ir neteisy
bių pramano musų kaimynai 
vokiečiai, kurie tai stengiasi maždaug 500—300 metų

vyzdžiui, graikai buvo apsi
gyvenę pietinėje Europoje, 
o vakarinėje Europoje apsi
gyveno lotynų kilmės gru
pės. Dabartiniuose Lietuvos 
plotuose, tik platesnėse ribo
se, apsigyveno senlietuviai. 
Po kiek laiko senlietuvių 
kalbos dar skirstėsi. Visas 

■ tas gimines, atsiradusias v w m, —

pos” yar daug tobulesnės už 
žmogaus padaromas, nes jos 
šviečia šalta šviesa, ko ligi 
šiol žmogus dar nėra pasie
kęs. Minėtas amerikietis 
mokslininkas pasakoja daug 
domių dalykų apie paslap
tingąjį gelmių gyvenimą. Į- 
vairiausių gyvių — prade
dant nuo visai mažų ir bai- ‘ 
giant kelių metrų ilgumo — 
gelmėse yra labai daug. Vi
si jie šviečia savo “lempo
mis”, kurių šviesa yra įvai
rių spalvų. Todėl gyvenimas 
gelmėse atrodo kaip koks į- 
vairiaspalvis fejerverkas. 
Keistų pavidalų gyviai juda, 
plaukioja, seka vieni kitus, 
ieškodami grobio. Pasirodo, 
kad vienų rūšių gyvių, ku
rie buvo laikomi labai re
tais, gelmėse yra labai daug, 
tuo tarpu kai kitų rūšių, ku
rios buvo laikomos gausin
gomis, pasitaiko visai ma
žai. Mokslininko nuomone, 
dar didesnėse gilumose gali
ma bus rasti tokių gyvų pa
darų, apie kuriuos lig šiol 
neturima jokio supratimo, 
nes vandenų gyvybė yra 
daug gausiųgesnė ir įvaires
nė už sausumos.

mas yra baigtas. Tačiau iš
tiktųjų taip. nėra. Sausuma 
sudaro tik.trečią dalį viso 
žemės pavršiaus, o du treč- 

' daliu yra vanduo — juros ir 
vandenynai. Dabar moksli
ninkų akys yra nukreiptos į 
jurų gelmes. Norima nusi
leisti į vandenynų dugną ir 
pažiūrėti, kas yra vandenų 
tamsybėse. Jurų gelmių ty
rinėjimas yra daug sunkes
nis ir pavojingesnis.

Į jurą žmogus negali taip 
jau lengvai nusileisti, kaip 
užlipti į kalno viršūnę. Pir
miausia, žmogus negali kiek 
ilgiau išbūti vandeny, nes 
neturi kuo kvėpuoti. Antra, 
vandens spaudimas greitai 
didėja, juo giliau leidžiama
si, ir gręsia pavojus būti 
suspaustam. Todėl žmogus, 
prieš leisdamasis į gelmes, 
turi pasirūpinti oru ir apsi
saugoti nuo vandens spaudi
mo. Todėl į vandenį žmogus 
gali leistis tik tam tikruose 
aparatuose, kurie yra pri
taikinti dideliam spaudimui 
ir aprūpinti reikiamu kiekiu 
oro.

Vandens nardomieji apa
ratai pradėta vartoti gana 
senai. Tačiau lig šiol jie dar 
nėra toki tobuli, kaip kad 
reikalinga moksliškiems ty
rinėjimams. Giliausia van
dens vieta yra Ramiajam 
vandenyne ir siekia 11,000 
metrų. Toj vietoj, reiškia, 
nugrimstų aukščiausias sau
sumoj Everesto kalnas, ku
ris turi 8,880 metrų aukštu
mo. O kaip netobuli dar yra 
nardomieji aparatai, matyti 
iš to, kad lig šiol pavyksta 
nusileisti tik ligi 200 metrų 
gilumos. O ką tai reiškia, 
palyginus su 11,000 metrų 
bedugne!

Bet mokslo tikslams ski
riami nardomieji aparatai 
yra kitokios konstrukcijos 
už paprastus narų aparatus, 
kuriuose yra atliekami įvai
rus povandeniniai darbai. 
Naras turi turėti galimybę 
laisvai judėti, vaikščioti 
dugne ir dirbti rankomis. 
Tos gilumos, kurių pasiekia 
narai, yra tokios mažos, kad 
mokslo tikslams jos beveik 
neturi reikšmės. Mokslinin
kams rupi nusileisti į gel
mes, kurių nepasiekia saulės 
šviesos spinduliai ir kur 
viešpatauja amžina naktis. 
Tam tikslui stengiamasi pa
statyti labai virus plieninius 
aparatus, kamuolio pavida
lo, kuriuose žmogus galėti, 
gerai įsitaisyti, butų aprū
pintas oru ir visais reikalin
gais stebėti instrumentais, 
kaip antai, stipriu šviesos 
prožektorium, fotografijos 
aparatu ir kitais reikmeni
mis. Tokių gelmių tiriamų
jų aparatų statyba pamažu 
tobulėja ir dabar vienas a- 
merikietis mokslininkas sta
tosi aparatą, kuriuo jis tiki
si pasiekti 800 metrų gilu
mo. Tas mokslininkas jau 
senai tyrinėja vandenų gel
mes ir kelis kartus buvo nu
sileidęs lig 450 metrų gilu
mo. O jo naujai statomas a- 
paratas galės nusileisti dar 
giliau.

Kas yra vandenų gelmė
se, amžinos tamsos srity? 
Jau senai yra žinoma, kad 
gelmėse yra keistų savotiškų 
gyvių, gerai prisitaikiusių 
prie didelio vandens spaudi
mo. Kadangi ten amžinai

d o, kad tame laikotarpy at
sirado Kuršiai, Sieliai (Ro
kiškio, Zarasų ir tt. ruožte), 
Žemgaliai, Letgaliai, prusai 
(Baltijos pajūriu ligi Vys
los). Toliau į pietus ir rytus 
gyveno lietuviai, kurie dar 
nebuvo susiskirstę į žemai
čius ir aukštaičius.

Iš aisčių tautų stipriausiai 
savo kultūrą išlaikė lietuviai 
ir latviai, o prusai buvo pa
glemžti kiek vėlyvesniu lai
ku vienos iš germanų tautų,7 O O C . XXIX V IvllUO AO XXXCA111X vC41XU^j

įrodinėti nerimtuose dide- prieš Kristų, mokslininkai j kurie dabartiniu laiku vadi- 
liuose’ veikaluose. pavadino aisčiais. Tokiu bu-! nasį vokiečiais

Iš tikrųjų tautos praeities I * nors savo naeionali-
kalba iš visų indoeuropiečių ““S Šukiais riekauja vokie-ninkai yra tos tautos kalba 

ir visokios žemėj randamos 
iškasenos. Savo praeitimi 
domisi visuomet mokslo vy
rai: kalbos senienų tyrinė
tojai, archeologai (žemės 
iškasenų nagrinėto jai) ir k. 
Apie musų tautos praeitį že
mėje nemaža dokumentų 
yra suradęs archeologas. Ta
rasenka. «

Apie musų tautos atsira
dimą yra visokių liudijimų. 
Mokslas yra nustatęs, kad 
pirmiausiai buvo akipens 
gadynė (kada vietoj kirvių, 
ginklų ir kitko buvo varto
jami vien akmenys), vėliau 
žalvario amžius, paskiau 
geležies ir dabartinis—tech
nikos. Akmens gadynės iš
kasenos, siekiančios 10,000 
—5,000 metų prieš Kristaus 
gimimą, liudija, kad tada 
jau butą lietuvių tautos. Ta
me laikotarpy gyveno įvai
rios tautos, kurios priklausė 
prie vienos kalbų šeimos, 
vadinamos senkalbės. Visos 
Europos kalbos išsivystė iš 
taip vadinamos indoeuro
piečių kalbos (mat, Europos 
tautos atsikėlusios iš Indi
jos).

Kadangi prieš 5,000 — 
2,000 metų prieš Kristų Eu
ropos tautos buvo susiskirs- 
čiusios tam tikruose plotuo- 
se, turėjo skirtingas tarmes l?*8 Bmorens™ apyimKių. 
ar kalbas, tai apie jų gyven-: Aisčių giminė keičiasi nuo 
tus plotus pasiliko savotiš- 1 iki 5 šimtmečių po Kris- 
kos kultūros liudininkai. Pa-' taus gimimo. Iškasenos ro

kalbų yra seniausia. Be to, iš cĮai neigiamai apie lietu- 
senujų kalbų lietuvių kalba V1US>. kaip neturinčią savo 
dabar yra tik viena gyva, praeities tautą, bet savo 
nes lotynų ir kitos yra miru
sios.

Dar musų įrodymus gali 
patvirtinti tai, jog iš seniau
sių kalbų gyva yra tik lietu
vių kalba, kad dabar ji yra 
studijuojama universitetuo
se. O lietuvių kalba išliko 
vienintelė gyva todėl, kad 
senovės aisčiai gyveno kitų 
indoeuropiečių tautų vidu
ryje ir buvo už kitas tautas 
aukštesnės kultūros, todėl 
aisčių (ir lietuvių) kalba ap
sisaugojo nuo svetimybių ir 
apsigimimo. Seniausieji ais
čių kaimynai buvo suomiai 
(finai), kurių kultūra buvo 
jau pasenėjusi ir ta taipgi 
negalėjo turėti įtakos. •

Moksliniai ir archeologi
niai tyrinėjimai parodė, kad 
aisčiai turėjo susirėmimų su 
kaimynais ties kažkuriais 
ežerais, kurie dabar yra pa
virtę vadinamomis Pinsko 
pelkėmis (esančiomis da
bartinėj Baltgudijoj). Kad 
ten kadaise ežeras ar nedi
delė jura buvo, liudija ariant 
atrandamos žemėse laivų 
dalys. Tuo laiku lietuvių gi
minės žemės Siekė Baltijos 
juros, Vyslos upės, Okos u- 

inės ir Smolensko apylinkių.

aukštosiose mokyklose — u- 
niversitetuose visgi ir jie 

patys nagrinėja lietuvių 
kalbą, kaipo vieną iš seniau
siųjų sanskrito kalbų gyvą.

Stud. J. Gaigalas.

Sako, Lietuvoj Labai 
myli “Keleivį”

Draugas P. Povilaitis iš 
Washingtono, Conn., užpre
numeravo “Keleivį” į Lietu
vą savo draugui ir prie tos 
progos mums rašo:

“Lietuvos žmonės labai 
myli ‘Keleivį’ skaityt. Aš 
pereitą vasarą aplankiau 
Lietuvą ir buvau nusivežęs 
‘Keleivio’ kelis egzemplio
rius, tai visi juos taip skaitė, 
kad ir nuplyšo beeidami iš 
rankų į rankas. Savivaldy
bės viršininkas prašė, kad 
sugryžęs Amerikon aš jam 
dažniau ‘Keleivį’ siuntinė
čiau, nes jam labai patiko.

“Būnant man Lietuvoje, 
teko pastebėti šitokių įdo
mybių: antis kaštuoja 60 
lietuviškų centų, o dėžutė 
degtukų — 10 centų; Tarp 
Mariampolės ir Vinčių ver
šis sustabdė greitąjį trauki
nį, tai ūkininkui buvo uždė
ta 50 litų pabaudos. Tąi atsi
tiko 25 rugpiučio dieną. Tuo 
traukiniu ir aš važiavau.”

Plečiasi Amerikie
čių Įmone Kaune.

Ar prieš 13 metų Kaune 
amerikiečiai lietuviai, rodos 
12 asmenų, sudėjo kapitalą 
ir įsteigė fabriką. Fabriką 
pavadino “Drobe,” many
dami joje gaminti lininius 
audinius. Pasirodė, kad su 
lininiais audiniais “biznis” 
menkas, tai ėmė gaminti vil
nones medžiagas rūbams. 
Iš to matyt, kaip amerikie
čiai lietuviai anais laikais 
blogai nusimanydavo kas 
Lietuvoje tinka daryti, o kas 
ne. Bet kadangi “Drobės” 
steigėjai buvo šaunus vyrai, 
tai jie greitai savo klaidą 
pamatė ir fabriką įsteigė 
vilnonėms medžiagoms ga
minti.. Tiktai “Drobės” var
das paliko... Dabar šita įmo
nė džiugina ir jos steigėjus, 
ir visą Lietuvos visuomenę. 
Nes ši įmonė taip gražiai au
go, plėtėsi ir savo medžiago
mis vis labiau ir labiau iš
stumia iš Lietuvos rinkos 
užsienines medžiagas. Fab
rikas daro milijonines apy
vartas. “Drobės” medžiago
mis dalinai dabar jau yra 
aprengta Lietuvos kariuo
menė, geležinkeliečiai, paš
tininkai, policija ir šiaip pi
liečiai vis plačiau rūbams 
ima vartoti vietinę “Dro
bės” medžiagą.

Šiuo metu “Drobės” fab
rikas dar prasiplečia. Padi
dino patalpas naujais mū
rais, stato naujas mašinas, 
tik dabar užbaigė statyti 
mūrinį 65 metrų aukščio ka
miną. Darbininkai dirba tri
mis pakaitomis, dieną ir 
naktį. Dirba 230 darbinin
kų, o pernai dar dirbo tiktai 
190 darbininkų.

Ne tiktai “Drobė” nuolat 
plečia ir didina savo gamy
bą, bet ir išdirbamos me
džiagos nuolat gerėja. Jau 
dabar kaikurias šio fabriko- 
medžiagas sunku atskirti 
nuo užsieninių gerųjų me
džiagų. Tsb.

Miesto ligoninėn nesutelpa 
pacientai.

Staiga užėjus dideliems 
šalčiams, Bostone žmonės 
pradėjo taip sirgti, kad visos 
ligoninės pilnos pacijentų. 
Miesto ligoninėn tiek pri
vežta sergančių, kad neku- 
riuose skyriuose jau ir vie
tos daugiau nėra. Pereitą 
subatą tenai buvo jau apie 
1,250 užimtų lovų.
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

T

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIM AS KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

I

DETROITE KALBĖJO AUSTRIJOS 
SOCIALDEMOKRATŲ ATSTOVAS.

DETROIT, MICH.
Gruodžio 7 d. čia buvo 

surengtos Dr. Juliui Deut- 
sch’ui prakalbos. Taigi ir aš 
nutariau nueiti ir pasiklau
syti Austrijos kovotojo, ką 
jis pasakys iš savo patyri
mo kovoj su Dollfusso fašis
tiškom gaujom. Prie sve
tainės sutikau žmogų su 
glėbiu lapelių. Jis padavė ir 
man vieną lapelį su antgal- 
viu: “Some ąuestions to Ju
lius Deutsch.” Pirmas klau
simas: “Kodėl socialistų va
dai Austrijoj neleido sukur
ti Sovietų Respublikos 1918 
m. revoliucijoj?” Iš šito 
klausimo jau aišku, kad tai 
komunistų kabliukas.

Žmonių susirinko apie 7-8 
šimtai. Nors įžanga buvo 
mokama, bet, matyt, žmo
nės įdomauja kovotojo pra
kalbomis. Pirmas kalbėto
jas buvo Wayne apskrities 
Soc. Partijos sekretorius, 
kuris pasakė įžanginę pra- 
kalbėlę. Po jo kalbėjo Ame- 
rican Fed. of Labor Wavne 
kauntės prezidentas Martel. 
Jis pasakė: “-Aš atstovauju 
organizuotus darbininkus 
ir turiu už garbę dalyvauti 
šiose prakalbose, kuriose 
štai yra žmogus (parodė į 
Deutschą), kuris kovojo 
prieš fašizmą Austrijoj. Aš 
noriu, kad jus gerai įsidėtu- 
mėt galvon, ką jis pasakys 
iš savo patyrimų, nes mums 
tas labai svarbu, kuomet ir 
šioj šalyj fašizmas jau pra
deda kelti savo galvą. Mes 
turėsim pavartot visas gali
mas priemones jo sunaikini
mui.”

Trečias kalbėtojas buvo 
žydų tautos advokatas. Jis 
daugiausia kalbėjo apie žy
dų likimą Vokietijoj ir ragi-(52, J. Saveikis 70, Jonas Mi
no duoti aukų kovai su fa-jkeška 34. Už Albiną Kaula- 
šizmu. Tuojau žmonės ėmėlkį gaspadoriaus urėdan, ku- 
nešti dolerines ir kas kiek ris neturėjo jokios opozici- 
galėjo. Iš to galima matyti, jos, buvo atiduota 106 bal- 
kad žmonės yra nusistatę or” 
prieš hitleriško plauko gai
valus ir nors sunkiais ekono- pie maršalką. J. Bugailiškis 
miniais laikais, bet mato rei- šitam urėdui gavo 97 balsus, 
kalą aukoti, kad tik pastot 
kelią fašizmui.

Paskutiniu ir svarbiausiu 
kalbėtoju buvo D-ras Deut- 
ch’as. Jis pirmiausia paėmė 
aukščiaus minėtą komunistų 
išleistą lapelį ir sako: “Ko
munistai klausia manęs apie 
1918 m. įvykius. Aš galiu to 
paties paklausti ir jų. Juk 
jus (komunistai) Vokietijoj 
buvot surinkę 6 milijonus 
balsų; tai didelė iėera! 0 ką 
jus padarėt pastojimui ke
lio Hitleriui?”

Toliaus'sako: “Aš čia at
važiavau ir sakau prakalbas, 
agituodamas ne prieš komu
nizmą, bet prieš fašizmą, ir 
nematau reikalo į šį visą jū
sų lapelį atsakinėti.”

Po to pradėjo aiškinti a- 
pie Hitlerio įsigalėjimą ir 
apie Austrijos naminį karą. 
Taip pat prisiminė apie Ju
goslavijos provokavimą ka
ro prieš Vengriją. Jo nuo
mone, dabar Europa to
kiam pačiam stovy, kaip bu
vo 1913 m. Bile momentu 
gali iškilti kitas pasaulinis 
karas. •

Prie pabaigos kalbėjo vo
kiečių kalba, nes jam anglų 
kalba sunkiai tariasi — blo
gas akcentas.

Taip pat buvo ir dainų, 
kurias iŠDildė “Worker’s 
Circle” choras (žydų). Už
sibaigus prakalboms, žmo
nės skirstėsi su nauju pasi
ryžimu kovoti prieš fašiz
mą. Jaunieji socialistai prie 
durų užtraukė Internaciona
lą. Dzūkas.

SOHO PITTSBURGH, PA.
Lietuvių Mokslo Draugystės 
valdybos rinkimų pasekmės.

Pittsburgho Lietuvių Mo
kslo Draugija, tai kaip de
mokratinė republika, kurio
je yra painiausia narių lais
vė, su visomis demokratiš
komis tradicijomis. Atėjus 
valdybos rinkimams, čia 
orasideda partijų lenktynia. 
vimasis ir agitacija už įvai
rius kandidatus. Bet visados 
prisilaikoma tolerancijos ir 
draugijos labas statomas 
pirmoje vietoje.

Kuomet kitos lietuvių 
draugijos negali sušaukti su
sirinkimų ir net neturi iš ko 
rinkti valdybos, tai LMD. 
susirinkimai visuomet būna 
skaitlingi ir niekados ne
trūksta kandidatų į valdy
bą.

Gruodžio 9 d. priešmeti- 
niame susirinkime buvo ren
kama valdyba sekantiems 
metams ir rinkimų daviniai 
buvo tokie:

Pirmininko urėdui buvo 
3 kandidatai: A. Žvirblis 
gavo 84 balsus, J. Pociūnas 
18, A. Lelionis 24.

Vice-pirmininko urėdui: 
P. Marmokas 96 balsus, B. 
Tumas 24.

Protokolų raštininko urė
dui : P. J. Sliekas 95 balsus, 
V. Stačinskas 28.

Ant kasieriaus: A. Zdan- 
kus 80 b., Kastantas Šimkū
nas 41.

Ant direktorių turėjo būti 
išrinkti du. Balsavimo pa- 

|sėkmės sekamos: J. Ambro- 
įzaitis 75 balsus, A. Pipiras 
52, J. Saveikis 70, Jonas Mi-

Įdomesni Siu Dienų Įvykiai Ir Žmonės

(1) Samuelis Insullas, Chicagos magnatas, kuris nunešė žmonėms apie £100,000,000 ir buvo 
teismo išteisintas; su juo čia parodytas ir jo sūnūs, kuris taip pat buvo teisiamas; dabar juokia
si, o tūkstančiai žmonių verkia. (2) Londono bažnyčia, kur Anglijos kunigaikštis anądien susi
tuokė su Graikijos kunigaikštyte Marina. (3) Warm Springs vaikų ligoninė, kuriai Rooseveltas 
atidavė 40 svarų kurkiną, kurį jam prisiuntė dovanų kažin kokia farmerka.

WORCESTERIO NAUJIENOS.

sai.
Beje, bučiau pamiršęs a-

J. Šukys 23 balsus.
Daugiausia balsų gavę 

kandidatai liko išrinkti ir 
LMD. nariai yra pilniausia 
patenkinti. LMD. Narys.

SHENANDOAH, PA.
Katalikai traukia kardinolą 

teisman.
Tūlas laikas atgal čia su

degė vokiečių katalikų baž
nyčia, kuri buvo apdrausta 
$40,000 sumai. Kardinolas 
Dougherty iš Philadelphi- 
jos pasiėmė tą krūvą pinigų 
į savo glėbį ir naujos bažny
čios vokiečiams nepastatė. 
Jis liepė jiems eiti į lietuvių 
ir kitų ta*utų bažnyčias. Kad 
vokiečiai negalėtų turėti 
prie tų pinigų pretensijų ir 
nereikalautų sau naujos baž
nyčios, kardinolas panaiki
no ir jų parapiją. Sako, ga
lit prisirašyti prie kitų para
piją

Kad ir tikintys žmonės, 
bet šitokio skutimo jiems 
buvo jau perdaug. Jie pasi
samdė advokatą ir tempia 
kardinolą į teismą. Su teis
mo pagalba jie nori priverst 
jį duoti pilną ir aiškią at
skaitą iš buvusios jų parapi
jos finansų.

Šiton bylon yra įveltas ir 
lietuvių klebonas kun. Ka
ralius, nes jam kardinolas 
atidavė tą žemę, ant kurios 
stovėjo vokiečių katalikų 
bažnyčia. Jie nori per teis
mą tą žemę iš jo atsiimti, 
nes tai jų centais nupirktas 
turtas. Parapijom*.

Diktatūra ne visur prigyja, kalendorių priedo. Pigus ta- 
Musų SLA. 318 kuopos voras’ P^ai Priduoda, 

diktatorius tvirtai laikė savo Kiiubo mitingas,
poziciją ir su nieku skaitytis ' Lietuvių Piliečių Kiiubo 
nenorėjo, o kas pasipriešino, priešmetinis susirinkimas į- 
tai tam ir kumštį panaudojo. vyko 10 gruodžio vakare. 
Bet nieko tuo neatsiekė. Svarbiausis reikalas — tai 
Valdybos komitetas keitėsi rinkimas valdybos sekan- 
net 3 sykius vienais metais, tiems metams. Sena valdyba

NORWOODDE AREŠTUOTAS SČYRU- 
JŲ KOMUNISTŲ VADAS.

CLEVELAND, OHIO.
Lietuvių rankdarbių paroda

Clevelandui patiko.
Gruodžio 3 d. čia buvo 

atidalyta Lietuvos ir Estijos 
rankdarbių paroda, “Baltic 
Art and Handicraft Exposi- 
:ion,” didžiausioje miesto 
krautuvėje, “May Compa
ny.”

Lietuvos ir Estijos dirbi
niai savo įvairumu ir meniš
ku gražumu visus maloniai 
nustebino. Parodos atidary
mo metu pasakė trumpas 
prakalbas: miesto majoro 
atstovas ir p. Neff, pirminin
kas Chamber of Commerce. 
Nuo lietuvių kolonijos paro
dą pasveikino adv. P. V. 
Česnulis. Lietuvos gen. kon
sulas P. Žadeikis atsiuntė 
pasveikinimo telegramą.•

Parodos atidarymo dieną 
vien lietuvių pas May Co. 
atsilankė virš 1,000.

Dienra štiš “Cleveland 
Plain Dealer” 2 gruodžio 
parašė ilgoką straipsnį apie 
lietuvių ir estų dirbinius ir 
tarp kitko taip sako: “There 
are articles from more than 
100 communities in Lithua- 
nian display, which includes 
fine specimens of wood 
carving, weaving in age-old 
nature pattems, and in am-'ižiaus. Velionis išgyveno 42 
ber, the national pride of ' ‘
the country. In spite of the, 
antiąuity of the origin of the 
folk art of both countries, 
tiie designs and colorings 
are characterized by the di- 
rectness and simplicity of 
the modernistic trend in de- 
corations.”

Laikraštis “The Cleve
land Press” parodos atida
rymo dienoje rašo: “Lithua- 
niams and Estonians united 
in preparing 3-week show 
of art and handicraft at 
May Co. The exhibit is spon- 
•ored by Lithuanian and Es- 
tonian govemments. Thou- 
sands of pieces of handi
craft, including woodcarv- 
ings, weavings, textiles, 
leatherware and amber 
comprise the Lithuanian and 
Estonian exhibit which 
opened today on the May 
Co.’s fourth floor.”

Ar pavyks bizniškoji pa
rodos pusė? Kai kurios kai
nos atrodo aukštos, bet kai 
ursimeni, kad tai rankdar
biai, o ne mašinų padaras, 
tai yra suprantama, kad kai
nos negali būti žemos. Spė
jama, kad vietos lietuviai šį 
tą iš tos parodos pasipirks 
Kalėdoms ir atminčiai.

Jutų korespondentas.

I

1

Besidaužydams pats save iš
daužė iš pozicijos ir likos 
tik generolas be armijos. '

Mirė kuopos tvėrėjas, gal 
mirs ir kuopa.

SLA. 358 kuopa taip nu
silpnėjo, kad negalės surin- 
• kti gana narių nei priešmeti- 
niam susirinkimui laikyti. 
Bet žut-but ta pati valdyba 
pasilieka sekantiems me
tams.

Pigus tavoras, pigiai par
siduoda.

? Taip ir su “Amerikos Lie- 
99

Bimbiniai norėjo išspręsti 
bylą patys, bet buržuazinis 

teismas jų autoriteto 
nepripažįsta.

Gruodžio 7 dieną Nor- 
woode buvo areštuotas Jo
nas Grybas, visos Naujos 
Anglijos komunistinių orga- 
ganizacijų “komisaras.” Jį 
pasodino į buržuazinę džėlą 
jo paties žmona, kad neduo
dąs šeimynai užlaikymo. Į 
namus atėjo policija, paro
dė pačios išimtą warantą, ir 
išvežė tavoriščą Grybą į 
Norwoodo belangę.

v x o-—, j Ta vakara niekas kauci-
vėms rūpinosi Antanas Vii-! jos už Grybą neuždėjo, to- 
kunas. Turto nfepaliko. !dėl prisiėjo nakvoti kalėji- 
~ Antrojo ^pavardė Leonas me. Ant rytojaus, kaip 9 vai. 

lyte, Grybą nugabeno į Ded
hamo teismą. Teismabutin 
pribuvo ir jo pati, kaipo 
skundikė. Grybas paprašė, 
kad jo bylą atidėtų iki utar-

HOOVERSVILLE, PA. 
Užmušė du lietuviu.

Lapkričio 13 d. lokomoti- 
vas nustūmė nuo tilto du lie
tuviu, Petras Pauža, apie 70 
metų amžiaus, buvo bedar
bis, iš Lietuvos paėjo iš A. 
Panemunės, buvo vedęs, pa
liko moterį, du sūnūs ir duk
terį, bet kur jie yra, jis pats 
nežinojo. Sūnų vardai — 
Kazys ir Simanas, dukters 
—Veronika. Jis sakydavo, 
kad žmoną palikęs Chicago- į 
je. Buvo palaidotas su baž- į 
nytinėm apeigom, laidotu- j

Gramas, 55 metų, paliko 
moterį, sūnų ir dvi dukteris, 
abidvi ištekėjusios. Paėjo iš 
Lukšių parapijos 
kaimo.

;, Lašinių

Jonas Br-gaitis.

WiNIFRED, MONT.
Mirė Petras Eakšas.

Lapkričio 9 d. persiskyrė 
su šiuo pasauliu Petras Bak- 
šas, sukakęs 64 metų am-

metus Amerikoje ir 26 me
tus šioje apielinkėje. Paliko 
dideliam nubudime du sū
nūs ir dukrelę Mortą, visi 
jau užaugę ir pabaigę aukš
tąsias mokyklas. Taipgi du 
broliu Montanos valstijoj, ir 
du Lietuvoje. Velionis buvo 
pažangus ir draugiškas žmo
gus, į kapus kūną palydėjo 
daug žmonių ir daugelis au
tomobilių. Tuose kapuose 
tik vienas lietuvis bus dabar 
palaidotas. Lai būna jam 
amžina atmintis. __
dalyvavusiems laidotuvėse 
šiuomi tariame musų ačiū.

Sūnūs Paul Bakshas.

Leveretto gatvėj, Bosto
ne, pereitą nedėldienį šuo 
sukandžiojo 4 vaikus, kurie 
tuoj buvo įskiepyti nuo pa
siutimo.

taip jau įsisenėjus ir taip su- 
rambėjus, kaip Afrikos gi
rių medžiai. Todėl opozicija 
jai stiprėja.

Moterų kliubas gerai 
gyvuoja.

Moterų piliečių kliubas 
pas mus gerai gyvuoja. Jis 
.bus bene tvirčiausias kliu
bas visoj apylinkėj.

Be laiko gimė, be laiko 
mirė.

Musų parapijų klebonams 
svietiškos organizacijos ne
patinka, nes negali jų už no
sies vadžioti, todėl abiejose 

tuviu.” Matyt, niekas neišei-; parapijose “neženoti tėve- 
na iš Cheiserio plepalų. Tru-Įliai” buvo pagimdę po kliu- 
ksta skaitytojų, kad palai- bą prie savo klebonijų. Bet 
kius biznis. Vargšas kreipėsi apie jų gyvavimą ir veikimą 
į vietines draugijas su pra- nieko nesigirdi. Žmonės da- 
šymu, kad nariai užsirašytų bar juokiasi, kad be laiko 
“Amerikos Lietuvį” už $1 tie kliubai gimė, be laiko ir 
metams. Ir gausią dar seną mirė. Lapelis.

S. S. PITTSBURGH, PA. : LAWRENCE. MASS.
Išmintingas Lietuvių Pilie- Davatkos meldžiasi už gerą 
čių Draugijos nutarimas.
Gruodžio 4 d. Lietuvių Pi

liečių Draugija turėjo prieš- 
metinį susirinkimą, kur bu
vo renkama valdyba ir da
lomi svarbesni tarimai.

Vienas iš tų svarbesniųjų 
tarimų, tai nutarimas užra
šyti į kliubą po vieną kož-, 
nos žymesnės Amerikos į 
lietuvių srovės laikraštį.

Iki šiol gražiame Lietuvių 
Piliečių Kliube nebūdavo 
nei vieno lietuviško laikraš
čio, todėl jei kas iš narių no
rėdavo pasiskaityti, turėda-kad jo bylą atidėtų iki utar-

ninko, 11 gruodžio. Teisėjas v0 e^i į LMD. Kliubą, kur 
paskyrė panedėlį, 10 gruo- galima gauti netik Ameri-
džio. Teisme nebuvo nei vie- kps lietuvių visus laikras- 
no komunisto, kuris galėtų čius, bet ir is Lietuvos, 
uždėt kauciją, todėl Grybas 
tapo pasodintas Dedhamo 
kalėjiman. Paskui atvyko jo 
draugai ir išėmė jį uždėję 
keturis šimtus dolerių kauci
jos.

Reikia pažymėt, kad Gry
bienė yra tokių pat politinių 
pažvalgų, kaip ir jus vyras. 
Ji lanko Tauro-Mizaros ko
munistines mokyklas, viso- 

ise draugijose sykiu su vyrų 
įkelia lermą, vienok skun- 
įdžia jį policijos viršininkui.
ir kaipo komunistą.

Gruodžio 9 d. visi bimbi- 
niai subėgo pas Grybus į 
stubą ir sutaikė. Esą, neko- 

Visiems munistiška tąsytis po valdiš
kus teisndus. Po šitų “uga- 
dų”, Grybas vienas nuvyko 
teisman ir pranešė, kad jau 
susitaikė su žmona. Bet tei
sėjas įsakė ateiti 12 gruo
džio dieną abiem su mote- 
ria. Grybas nuvyko paskirtą

Reikia pasakyti, kad Lie
tuvių Mokslo Draugija jau 
per daugelį metų prenume
ruoja visus lietuvių laikraš
čius. O kol buvo geresni lai
kai, tai pagelbėdavo ir vi
siems savo nariams užsira
šyti po toki laikraštį, kokį 
katras mėgdavo.

Butų gerai, kad ir kiti lie
tuvių klįubai, kurie nepre- 
riumeruoja nei vieno lietu
viško laikraščio, imtų pavyz
dį iš Lietuvių Piliečių Drau
gijos ir prisidėtų prie ap- 
švietos platinimo, nes tai 
naudingas darbas.

Kurį kitą Pittsburgho 
lietuvių kliubą bus galima 
pasveikinti užsirašius po 
vieną visų srovių laikraštį?

Laikraščių Skaitytojas.
LEWISTON, ME.

Jaunuolių koncertas.
Lapkričio 27, Jaunimo dieną, o jo pati nusiuntė ad- 

choras turėjo koncertą, ku- vokatą, kuris pranešė, kaid 
ris labai pavyko. Publikos jau susitaikė. Ant galo teisė

jas užpykęs įsakė 13 gruo
džio būtinai pribut abiem, 
nes kitaip busianti areštuos 
ta ir Grybienė. Pagaliau 13 
dieną gruodžio abu Grybai 
nusivedė vieną advokatą, 
kad išgelbėtų nuo bėdos. 
Teismas atidėjo jų bylą iki 
15 vasario.

Norwoodo lietuviai juo- 
, kad tai esąs didelis

buvo labai daug ir reikia pa
žymėti, kad publika koncer
tu buvo patenkinta. Choro 
vedėjas P. Čiužas paruošė 
įvairų programą, kuris susi
dėjo iš gražių dainų, daina
vo duetą ir piano solo. Pa
baigus programą buvo šo
kiai. Visiems dalyvavusiems 
koncerte choras taria ačiū.

Sausio 12, 1935, Jaunimo kauja, 
choras turės didelę vakarie- įžeidimas komunistų autori
nę, bus taipgi ir programas, teto. Jie norėjo išspręsti šitą 

Choras yra susitveręs nuo bylą patys, o tuo tarpu bur- 
1922 m. ir prie jo priguli 23 žuazinis teismas jų “tribuno- 
nariai. Visi turi gražius bal- lo” visai nepripažįsta ir pats 

! sus ir gerai prasilavinę dai- nori tarti žodį.
nuot Kore»p. Socialistas.

kataliką, kuris prisidėjęs 
prie Lietuvių Kiiubo su- 
trepnino romiškių vierą.
Šiais metais buvo renka

ma musų mieste Lietuvių 
Piliečių Kiiubo valdyba se
kantiems metams. Įdomumo 
didelio nėra, bet charakte
ringas apsireiškimas. Ro
mos bažnyčios kunigai savu 
laiku piršosi to kiiubo trio- 
bėsį pašventinti, bet apsi
švietę kiiubo nariai jų pasiū
lymus pajuokė ir patarė ver
čiau pašventinti davatkas 
bei jų brostvas. Tada romiš
ki kunigai “ekskomunikuo- 
ja” tą vietą ir apšaukia ne
šventa. Boikotas tęsiasi ir po 
šiai dienai. Visi romiškių 
parengimai atsibuna pas ai
rius arba kitose svetainėse, 
bet anaiptol ne lietuvių kliu- 
be.

Apie pora romiškos baž
nyčios narių tačiau pasiliko 
to kiiubo dalyviais iki šiai 
dienai. Tad laisvesni žmo
nės susitarė iškirsti romiš- 
kiams šposą. Išrinko vieną iš 
jų to kiiubo pirmininku. Da
vatkos sužinoję apie savo 
žmogaus papildytą “grie- 
ką,” sueina, kalba ir barasi: 
kur eis to romiško kataliko 
dūšia? čyščiun ar peklon? 
Apie dangų jau ir kalbos nė
ra.

Iš tokių pasikalbėjimų su
sidarė tokia išvada: jeigu 
norime, kad tas “griešnin- 
kas” atsiverstų prie Romos, 
tai reikia už jį melstis. Ir 
nuo tada prasideda karštos 
maldos už sutrefnintą žmo
gų, kurio koja dabar neturi 
tiesos stovėti ant pašventin
tos vietos. Cudai pono Die
vo, ar ne?!

Šias pasakas nugirdo ir 
užrašė, Geras katalikas.

NESIUSKIT PINIGŲ PA
PRASTUOSE LAIŠ

KUOSE.
Pranešam draugams, kad 

nesiųstumėt “Keleiviui” pi
nigų paprastuose laiškuose, 
nes pastaruoju laiku kelia
tas tokių laiškų prapuolė. 
Draugai rašo, kad išsiuntė, 
bet mes jų negavome. To
dėl, kad išvengus tokių nuo
stolių ateity, patartam drau
gams siųsti pinigus arba mo- 
ney orderiais, arba čekiais, 
arba registruotuose laiškuo
se.

Čekius ir money orderius 
galima siųsti ir paprastuose 
laiškuose.

Su geriausiais linkėjimais, ’ o kas
“Kel.” Administracija, um 50 centų.

“Keleivio”

Užsisakyki! ‘Kelei
vio’’ Kalendorių.

Kalendorius 
1935 metams bus gatavas už
kelių dienų, todėl prisiųsda- 
mi prenumeratą už laikraštį 
arba rašydami kitokiais rei- 

i kala i*, draugai gali jau duo
ti ir Kalendoriui užsakymą. 
Naujam Kalendoriuje bus 
labai įdomių dalykų. Jo kai
na kaip visuomet: “Kelei- 

i vio” skaitytojams 25 centai, 
i “Keleivio” neskaito,
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Maike, aš ir vėl noriu 
stot su tavim ant kritikų.

KELEIVIS, SO. BOSTON No. 51. Gruodžio 19d., 1934

VISKO PO BISKĮA ĮSAKYMAS PAVERSTI LIETUVĄ 
n v TGT ' I PELENUS IR DYKUMĄDarbininkų būvi* nepa- c c

gerintas.
“Vilnis” prikaišioja ši- 

įtaip: “Londone valdžia per
simainė iš torių į socialistų 
valdžią, bet darbininkų pa- ******»-« ‘“V1’dėti\ nei kiek nenersikeitė • Panasiai ir su Lietuva, kad Į tvirtoves miesto, visi žydai toSTEZi P?*: Pasauli"i karą vokiečiai iturėjo išsikraustyti per 24 
kaip buvo, taip ir tebėra. 
Bedarbiai panardyti į di
džiausią skurdą, darbinin
kų algos tiek mažos, kad 
tenka pusbadžiai gyventi.”

Kai Londono miesto vai- _ . „
džia perėjo į socialistų ran- visą Lietuvą sudeginti ir pa
kas, tai da nebuvo suėję nei versti ją pelenais^ dirvonais, 
metai laiko, o “Vilnies” ko- Buvo duotas įsakymas, kad 
munistai jau kaltino sočia- patys gyventojai, vokie- 
listus, kad darbininkų būvio čiams besiartinant, degintų 
nepagerino. savo triobėsius, o laukuose

' Na, o kiek darbininkų bu- naikintų augantį derlių ir vi- |Skyrė daug lėšų ir jie buvo 
vi pagerino komunistai, ku- trauktųsi į Rusijos gilumą.; geraį aprUpjntL Lėšas davė 
rie jau 15 metų valdo Mask- t^ai kuriose vietose kazokai rta.ugia.usia. per tautinius 

. vos miestą ir visą Sovietų žmones išvarė į laukus nai-! tremtiniams šelpti komite- 
Rusiją? Kodėl tenai darbi- kinti derlių. Vargšai artojai jyg. 
ninku skurdas, badas, prie- ašarodami kirto tiktai pra-, 
spauda ir išnaudojimas ne- . ............... .
panaikintas? Londono so
cialistai negalėjo to padary- 

jti, nes fabrikai ne jiems pri- 
■ klauso ir jie da nekontro- 
' liuoja parlamento. Bet Rusi
jos komunistai turi savo ran- 
įkose viską, o nieko nepada-
ro.

kaip tai pjnigas gali apsun
kint žmogaus gyvenimą. 
Man sunku tik tada, kada 
grašio neturiu. Ve tau geras 
priklodas: vakar nuėjau Į 
Dešraucko saliuną ir'sakau, 
patrostyk man vieną snap
są; kai gausiu kvoterį, tai 
atnešiu. O jis sako: “Ge- 
riaut, b a tuoj akulioriai nu
kris!” Tai matai, Maike, 

: kiek žmogui pavožonės, ka
da pinigų neturi.

į
i —Pinigai, tėve, reikalingi

—Gerai, tėvė, bet ką tu 
gali kritikuot, kad tu beveik 
nieko nežinai.

—Šerap, ba gausi į kup
rą!

—Matai, tėve, jau tu ir 
užpykai. O rimtas kritikas 
neprivalo pykti.

—Maike, aš noriu kriti
kuot cicilistus.

—O ką prieš juos turi, tė
ve?

—Man nepatinka, Maike,' tiktai kapitalistinėj siste- 
kad jus neinat spaviednin ir moj, kur viskas yra daroma 
kunigus apkalbat. į dėl pelno. Bet šitokia tvarka

—Kunigus daugiausia ap-.neteisinga, tėve, nes kiek- 
kalba patys katalikai, tėve. į vienas pelnas reiškia kieno 
Socialistai kunigų reikalais nors skriaudą. Todėl socia- 
neužsiima. j listai nori tokią neteisingą

—Tai koks svietui pažit-j tvarką panaikinti, o įkurti 
kas iš jūsų, kad jus nieko \ tokią valstybę, kur daiktai 
neduodat nei tautai, nei ku-Į bus gaminami ne dėl pasi- 
nigams? Katalikų tikslas, ! pelnymo, bet tam, kad ap- 
tai dangaus karalystė. Mes į rūpinus visuomenės reika

lus. Pavyzdžiui, jeigu vi
suomenė nutars, kad reikia 
pasigaminti alaus, tai prikti 
jo nereikės. Nueisi saliunan, 
ir galėsi gert be pinigų.

—Dac fain, Maike! Jeigu 
jus toki narėtką padarysit, 
tai ir aš už jūsų partiją vo- 
tuosiu.

—Bet tai ne viskas, tėve. 
Prie socializmo bus aprūpin
ta kiekvieno žmogaus senat
vė. Nedarbo taipgi nebus 
nes fabrikai ir žemė prigu
lės patiems darbininkams, 
todėl jie galės dirbti kiek 
jiems reikės.

—Na, Maike. čia tai jau 
nelabai gut. Ant darbo aš

kunigus apkalbat.
—Kunigus daugiausia ap-Į neteisinga, tėve,

čia vargstam ir pakutavo- 
jam. kad po smerties amži
ną laime turėtume. O pasa
kyk. kokio bieso jus tikitės 
susilaukti? .

—Socialistai, tėve, yra 
darbininku mokytojai. Jie 
aiškina darbo žmonėms, 
kad reikia organizuotis ir 
atimti iš kapitalistų savo 
turtus. Tuomet, tėve, ir ant 
žemės bus dangus.

—Ar tai jus norit bankus 
rubavoti?

—Ne, tėve, bankus jau 
“išrubavojo” kapitalistai. 
Darbininkams pinigai nerei
kalingi. Bet jiems reikalingi 
geležinkeliai, fabrikai, ka
syklos ir žemė.

—Kaip tai, 
būt, kad jus pinigų nenorit. 
Kibą jums galvoj negerai? i

—O kas iš pinigų, tėve ? j
Jais negali būt nei sotus, nei geraį išeina. Ale pasakyk tu 
giltas. Padėkim. kad tave iš- (man, kokiu spasabu jus ga- 
veztų kas ant tuscios salos jr (lesit tokį parėtką užvesti, 

pinigu. Ar tu galėtum jais 
gyventi?

—Tai kažin, Maike...
—Be jokio kažin, tėve, tu mokslą per prakalbas, 

prie tos krūvos aukso nu- rašom knygas, leidžiam lai- 
mirtum badu.

—Na, o kaip su Rusija. Į darbininkus po socializmo 
Maike. Ar bolševikai neturi vėliava. Iš antros gi pusės 
pinigu? - į žmones verčia prie to ir pats

-—Jie turi. Bet bolševi- gyvenimas. Ir todėl musų ei- 
kams pinigai reikalingi tik lės kas diena auga. O kada 
dėl to. kad jiems tenka vesti didžiuma bus su mumis, mer 
prekyba su kitomis valsty-J išrinksime savo žmones i 
bėmis. Darbininkų būvio pi- ^valdžią ir paimsime šalį į 
nigai tačiau ir Rusijoj nepa- savo rankas.
gerina. Kuo daugiau bolše-| —Na, tai jau aš jus nekri- 
vikai rublių spausdina, tuo tikuosiu, Maike, ba išrodo, 
sunkiau darbininkams gy- kad jus dirbat gerą darbą, 
venti. Pinigai apsunkina jų, Tik paėmę valdžią į savo 
bųklę. 3

»Į

Maike, gali nelabai Putočiau.
—Tau, tėve, socialistai ir 

neleistų dirbt, nes tu jau per 
senas.

—Orait, Maike, čia vėl

duotų tenai krūva auksinių kad jums visi priešingi? vvtriirm Ar rrolSfnm *iqig • • i •—Mes einam pne to aū- 
švietos keliu, tėve. Mes aiš
kinam miniems socializmo 

mes

kraščius ir organizuojam

I

gerina. Kuo daugiau bolše-'
• « • ___ ___ 1* a ’

varyta i Rusijos gilumą.Rusai 1812 metais degino
. savo sostinę Maskvą, kad Daugiausia buvo išvalyta A” VT 1 * t -• • v •Napoleonas negautų joje 

prieglaudos. Todėl jiems 
buvo kilusi mintis pasielgti

žydų. Jų dikta dalis iš Rusi
jos po karo visai negrįžo. 
Sakysim, iš Kauno, kaip

l

iš jos nepasinaudotų. ' valandas. Nespėję ar nemo-
1915 metų pavasarį rusų ;kėję išsikraustyti, buvo šau- 

karo vadovybė suprato, kad įdomi.
Lietuvą ilgesniam laikui{ Gudijos kai kuriose vie- 
[e.k?.apeistlm Įr atiduoti vo-,tose įsakymas buvo pilnai į- 
kieciams Taigi rusams at-. vykdytas; ten paliko baisus 

vaizdas. Rusija su šimtais 
tūkstančių karo tremtinių 
turėjo daug bėdos. Jie truk
dė kariuomenės judėjimą ir 
juos reikėjo šelpti bei užlai
kyti. Pradžioj, tiesa, msų 
valdžia karo tremtiniams

ėjo velniškas sumanymas:

i

žįstančius rugius, rovė vos iš - . j. kuro pradžioj Vil- 
žemės išlindusius žalius bul- i muJe Įsikūrė lietuvių komi- 
vienojus... Nors kazokai jo-!^^8 J11?0 karo nukenteju- 
dinėdami su nagaikomis pl®m8 se^Pti. Paskui to ko- 
skatino uoliau ir skubiau ^tęto centras paliko Vil- 
naikinti laukus, bet ukinin- _o 4alis komiteto^ su
kams, susigyvenusiems su 
savo maitintoja žemele, ne
sikėlė rankos vykdyti bar
barišką parėdymą. Apie na
mų deginimą niekas ir ne-: 
galvojo; degino tik patys į

Martynu Yču priešaky, per
sikėlė į Petrapilį. Visą karo 
metą šie komitetai buvo 

! svarbiausia lietuvių įstaiga. 
! Komitetas dirbo ir politinį 

gai.vjv pavydi C‘ar^’ n0FS 116 VlSUOmet IŠ"
verkšlena: “Iš kazokai. Tiktai kaimiečių į

Sunku suprasti.
“Sandara”

Kauno ateina daugiau pas- atkaklus pasipriešinimas iri Visas šitas šelpimo dar- 
kalų apie Seimo rinkimus, vokiečių spartus Lietuvos ’ bas ir tie komitetai buvo vis 
kad partijos bus panaikin- užėmimas neleido paversti; pasekmė to, kad caro vai
tos, atstovus į Seimą rinks Lietuvą į pelenus. Vis tiktai i džia norėjo sunaikinti Lie- 
savotiški sindikatai, ukinin- daug sodžių bei miestelių' tuvą ir daug jos gyventojų 
kų, profesionalų ir biznierių buvo išdeginta ir apie 250,-j buvo jau išvarius į Rusijos 
grupės. Kam tokis padalini- 000 Lietuvos gyventojų iš-'gilumą.
mas reikalingas, sunku su
prasti. Juk Seimas turi ru- 
pintis visų gyventojų padė
timi, o ne dviejų-trijų klesų. 
reikalais.

“Jeigu nieko kito neišgal- duodami vakarienei, bet galima 
vojama, tegul šaukia nors ir duoti ir pietums. Jie yra mais- 
tokį Seimą, tai visgi geriau, tingi ir skanus, jei tik jie bus 
negu nieko.” tinkamai pagaminti. Jų yra la-

“Rondora” 'zinnti bai įvairių.
Makaronai.

Makaronams daroma papras- 
iš miltų, kiaušinių ir 
Juo' dėsime mažiau 

, _____ , o daugiau kiaušinių,
nors neturėtų kuom žmonių, tuo makaronai bus geresni. Teš- 
apgaudinėti. :lą reikia užminkyti gana kietai,

paskui plonai iškočioti ir leisti 
• kokią valandą pastovėti, kad pa- 
džiutų. Tada jau piaustyti. Sriu
boms makaronai pjaustomi la
bai smulkiai. Bet jei makaronai 
luodami kaipo priedas prie ko
kios nors mėsos ar šiaip kaipo 
atskiras patiekalas, tai pjausto
ma platesnėm juostelėmis. Virti 
juos pasūdytame vandenyje, o 
švirus, kad nesuliptų, perpilti 
šaltu vandeniu ir, vandeniui vi
sai nubėgus, sudėti i puodą, pri
dėti šaukštą sviesto, tarkuoto 
sūrio ir sušildyti. Taip paruošti 
makaronai duodami prie kotletų 
ir kitokios mėsos. Duodant kai
po atskirą valgį, reikalinga ma
karonus išvirus užpilti lydytu 
sviestu ir pabarstyti sutarkuo
tu suriu.

!I

ŠEIMININKĖMS
Miltų patiekalai.

Miltų patiekalai paprastai

Sandara” turėtų žinoti, 
kad jeigu Lietuvoj nėra visų 
gyventojų demokratiniu bu-, 
du rinkto Seimo, tai geriau ta tešla 
butų, kad jo visai nebūtų.' vandens. 
Tuomet Kauno diktatoriai į vandens.

Kunigai meluoja.
. “Draugo” Vanaginis ra

šo: “Pittsburghe ‘Naujienų’ 
šulai neleido suorganizuoti 
bepartyvio ALTASS komi
teto, nes jie suprato, kad ki
tų pažiūrų žmonės nebūtų 
leidę rinkti skelbimus svei
kinančius lakūną Vaitkų, iš 
kurių pelnas buvo vien tik 
‘Naujienoms’.” t

Aštuntas Dievo prisaky
mas sako “Nekalbėk netei
singai prieš artimą sako,” o 
ponas “Vanaginis” čionai 
kaip tik ir peržengia šitą 
Dievo prisakymą.', Nes jam 
Įerai žinoma, kad tas Pitts- 
burgho ALTASS skyrius 
buvo bepartyvis ir kunigė- 
iai negavo progos įkišti sa- 
70 klerikališką kromelį. Dėl 
o jus ir priešinatės.

I

[rankas padarykit didelius
—Aš nesuprantu, Maike, [stiklus dėl alaus.

Moterį# angliakasės.

“Raudonasis Artojas” 
io: “Artemevo Nr. 2 anglia- 
lasyklų moterų susirinkimas 
lutarė padėt kasti anglį iš
pildymui vasario mėnesio 
inglių kasimo pieno raudo
tosios armijos sukaktuvių 
lienai ir jau 200 aktyvių 
noterų dirba kasykloj.”

Musų Amerikos bimbinės 
komunistės nuolat Sovietų 
Rusiją garbina kaipo “dar- 
tininkų tėvynę,” bet jeigu 
ioms reikėtų nors du mėne
siu padirbėt anglių kasyklo
se raudonosios armijos rei
kalams, tai kažin ką jos ta
da pasakytų 
ię”?

ra-

4 • _z-

Sveikatos Skyrius
Šį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGIJA.

■

DAUGIAU PRIEŽIŪROS
DANTIMS.

kraujo cirkuliacijos. Gal kas at
sakys, jog tai galima pataisyti 
išgėrus magnezijos, ar kito vi
duriams paliuosuoti vaisto. 
Taip, galima pataisyti, bet tik 
vieną kitą kartą. O reikia ir tai 
neužmiršti, kad vaistai yra nuo
dai. ypač, jei jų dažnai ir daug 
vartojama. Taipgi turime atmin
ti ir tai, kad turint surugusį 
pilvą, negalima gerai jaustis, 
nes musų organizmo mechaniz
mas burnoje prasideda, o vidu
riuose užsibaigia. Kada pilvo 

j mechanizmas nedirba, tai nėra 
reikalinga dantų kam priduoti energijos į musų 

kad turėti gra- j cirkuliacijos sistemą, kuri pri- 
' stato kraują į įvairias musų ku- 
! no dalis.

Rašo Dr. G. I. Bložis, dentistas, 
Chicago, III.

tinkamai sukramtyti

gavę užpakalinių dantų
.iog ge-

*

Dabar iš kito žvilgsnio pakal
bėsime apie dantų apleidimą. Su 
blogais dantimis visuomet blogi 
dalykai atsitinka. Kai dantys 
apleisti, tai juose greičiau atsi
randa skylių nuo išpuvimo. Sky
lės daugiausia prasideda dviejų 
dantų tarpe, kartais viename, 
kartais abiejuose gretimuose 
dantyse. O kas su tomis skylė
mis atsitinka? Nagi, tai ge
riausia vieta maisto gedimui. 
Kaip žiurkė, i slastus patekus, 
nebegali išbėgti, taip ir maistas, 
j dantų duobes patekęs, nebega
li iš ten prasišalinti. Tos duobu
tės, tai lyg kokie išmatų puodai. 
Na, o kas darosi, kuomet mais
tas ten pasilieka per naktį, sa
vaitę, net mėnesius? Atsitinka 
tas pats, kas ir išmatų inde. Po 
dienos ar dviejų nebegalima nei 
artyn prieiti — smarvė nepa
kenčiama. Mat, ten eina tam tik
ros chemikinės permainos, ku
rios pagamina įvairių dujų—ga- 
zų, gadinančių erą visoj apielin- 
kėj. Suprantama, danties sky- 
lelėje punantis maistas tiek 
daug oro nepagadina, nes ten 
nėra tiek daug maisto, kiek iš
matų inde. Tačiau sėdint šalę to
kio žmogaus, kuris turi, kad ir 
tokį mažą išmatų indą, yra ne
labai ramu.

Bet tai dar ne viskas. Neuž
mirškime, * kad tie puvėsiai ir 
dujos yra nuodai ir jie valgant 
patenka žmogaus skilvin ir su
stiprina ten esančias kenksmin
gas bakterijas, o tas yra viena 
svarbesnių priežasčių atsiradi
mui ligų.
(Pabaiga bus sekančiam num.)

♦

Ar turi dantis? Beveik kvai
las klausimas. Aš duodu skaity
tojui tokį klausimą todėl, kad 
paprastai, žmonės užmiršta sa
vo dantis ir nesirūpina jais tol, 
kol negauna dantų skaudėjimą.

Čionai aš noriu duot keliatą 
pastabų, kodėl mes turime ge
riau prižiūrėt savo dantis.

Pirmiausia 
priežiūra tam,
žius ir švarius dantis, o tokie 
dantys skausmo niekad nesu- 
tiks. Be to, dantų priežiūra rei
kalinga apsigynimui nuo įvairių 
ligų, nes dabartiniai daktarai 
zra suradę ir Įsitikinę, jog blogi 
dantys duoda pradžią daugeliui 
’igų, pavyzdžiui, akių ligoms, 
sonsilių ligoms, reumatizmui, 
širdies ligoms ir kitoms tokioms.

Dabar pakalbėsime, kam 
mums gamta dantis suteikė. 
Priešakinius dantis gamta mum 
davė bent trims reikalams pa
tenkinti: jie gelbsti kalboje, 
priduoda gražumo ir tarnauja 
itkandimui ir sukramtymui 
maisto. Užpakalinius gi dantis 
(krūminius) davė tam, kad ga- 
ėtume
maistą ir prirengti jį skilviui. 
Taigi, 
gėlimą, nemanykime, 
•iausia padaryti, tai juos iš
traukti, nes juk tų dantų niekas 
nemato ir todėl jų nereikia. Taip 
manantieji daro didelę klaidą, 
kadangi užpakaliniai dantys 
žmogui tiek reikalingi, kiek ma
lūne girnos.

Dabar pakalbėsime kas atsi
tinka su apleistais dantimis. Ne
švarus dantys anksčiau ar vė
liau prieina prie gėlimo. Gi turėt 
skaudančius dantis tiek pat rei
škia, kaip ir visai jų neturėti, 
nes jų negali vartoti. Na, o kuo
met dantų negali vartoti, kas 
tuomet atsitinka? Nagi reikia 
ryti nesukramtytą maistą. O 
nesukramtyto maisto pilvą pri- 
kimšus, kas atsitinka? Tą visi 
žinome, kas atsitinka — vidurių 
užkietėjimas. O vidurių užkietė
jimas ką gi reiškia? Reiškia 
skausmą ir nuodijimą visos

PASISKAITYTI.
mono, uždėti gabaliuką sviesto 
ir užkepti.

Virtiniai.
Virtiniams tešla gaminama 

kaip makaronams, tik kiek 
minkštesnė ir galima dėti ma
žiau kiaušinių. Tešla plonai iško
čiojamą ir stikline išpiaustoma 
virtiniai. Į vidų galima dėti vir
tos mėsos, grybų, ryžių, varš
kės, bulvių, kopūstų ir įvairių 
uogų. Visus virtinius reikia virti 
prieš pat padavimą į stalą. Išvi
rus užpilti lydytu sviestu ir api
barstyti grustu pyragu. Prie 
virtinių su varške ir uogomis 
reikia duoti Smetonos padažyt.

Skryliai.
Skryliai gaminami iš tokios 

.pat tešlos kaip ir virtiniai. Tešlą 
plonai iškočioti, supiaustyti tru
putį įstrižais kepurkampėliais ir 
Išvirti padudytame vandenyje. 
Duodami kaipo atskiras valgis 
su sviestu arba su tomeičių ar 
grybų padažu.

Blynai.
Blynų yra įvairių rūšių. Jų 

gerumas priklauso nuo kiauši
nių daugumo: juo daugiau dėsi
me kiaušinių, tuo blynai bus ge
nesni. Visus blynus reikia kepti 
'iebiai. Labai skanus yra bulvių 
blynai, tik reikia juos skaniai 
oagaminti. Reikia bulves sutar
kuoti ir kuo daugiausia nupilti 
skystimo. Paskui užplikyti kar
štu pienu, pridėti porą kiaušinių 
‘r šaukštą Smetonos. Tešlą pa
daryti apytirštę. Galima pridėti 
truputį miltų. Druskos dėti iki 
skonio, nes jei truks, bus labai 
neskanus. Kepti geriausia kiau- 
ienos taukuose, nes ne taip 
svyla. Gerai iškepęs blynas turi 
būti visas geltonas.

Blynai sn mielėmis.
šios rūšies blynus reikia įmai

šyti pora valandų prieš kepimą. 
Galima įmaišyti juos vandenyje 
ar piene. Savaime aišku, kad 
piene įmaišyti bus skanesni. 
Mielių dedama tiek, kad tešlą iš
keltų. Pridėti porą kiaušinių ir 
’eisti įrugti. Po poros valandų 
kepti. Kepti ant karštos ugnies 
:r atydžiai, nes jie greičiau svy- 
’a kaip kiti blynai. Prie tokių 
blynų daugiausia duodamos uo
gienės, bet galima duoti ir spir
gučius ar Smetoną.

M

t

Gera Žinia S.L.A. Nariams.
Mums teko sužinot iš laikyti konferencijas ir da- 

SLA. prezidento adv. Bago- ryti planus, kaip išgelbėti 
čiaus, kad šiomis dienomis tautininkų paskandintą lie
jam pavyko nuveikti nepa- tuvių organizaciją. Ir šian- 
prastai didelės reikšmės dien mes galim jau pranešti 
darbas tos organizacijos la-'SLA. nariams linksmą žinią, 
bui. Tiesą pasakius, buvo iš- kad jų organizacija išgelbė- 
gelbėta SLA. gyvybė. Buvu- ta. Pereitą sąvaitę adv. Ba
si tautininkų taryba prida- gočius buvo New Yorko 
rė organizacijai tokių baisių valstijos sostinėj Albany ir 
nuostolių, kad jos gyvybė su valdžios atstovais išdir- 
kabojo jau kaip ant plauko, bo tokį planą, kuriuo Susi- 
Ir jeigu Detroito seimas ne- vienijimas buvo vėl pastaty- 
butų išrinkęs dabartinių vir-1 tas ant kojų ir laisnis iš nau- 
šininkų,. jeigu taryboje butų jo duotas. Da yra kai kurios 
palikti tautininkai, tai labai į smulkmenos neužbaigtos, 
galimas daiktas, kad šian- į bet tai jau mažmožiai. Pa- 
dien Susivienijimui Lietuvių tys opiausi klausimai jau iš- 
Amerikoje butų jau reikėję | spręsti. Ir jie išspręsti taip, 
kalti grabas. Juk New Yor-jkad nereikės nei investmen- 
ko valstija jau pereitą sau-1 tų likviduoti, nei ekstra mo
no mėnesį buvo atėmusi iš į kesčių nereikės nariams mo- 
St. Gegužio laisnį daryti keti.
SLA. biznį, tik tautininkai 
šitą faktą slėpė nuo žmonių. 
Kuomet Detroito seime adv. 
Bagočius užėmė SLA. prezi
dento vietą, Susivienijimas 
laisnio New Yorke jau nebe
turėjo. Organizacija jau bu
vo pripažinta kaip “insol- ros kėdėj du banditai, Wal- 
vent” (negalinti išsimokė- ter Dittman ir Herman Bou- 
ti), nes jos “tautiški” invest- lan, kuriedu buvo nuteisti už 
meritai buvo nusmukę nuo polienamo Jenseno užmuši- 
$966,400 iki $468,695. To- mą. Jiedu nušovė ji iš auto- 
dėl naujam prezidentui te- mobiliaus, kuomet jis norėjo 
ko daug nakčin nemiegoti, o! juos sulaikyti.

Makaroną užkepimas.
Išvirti stambiai. supiaustytus 

į makaronus sūriame vandenyje 
ir perpilti juos šaltu vandeniu. 
Paskui paimti kokį nors ema
liuotą ar skardinį indą, ištepti jį 
sviestu ir sudėti pusę makaroną. 
Paskui uždėti ant viršaus nedi
deliais gabaliukais čirškinto 
kumpio ar šiaip kokios nors mė
sos. Atskirai suplakti kiaušinį 
ir perą šaukštų Smetonos ir už
pilti ant taip paruoštų makaro
nų. Tada ant viršaus uždėti liku
sius makaronus, dar užberti tar
kuoto sūrio, uždėti šaukštą svie
sto ir pakepti pečiuky. Kepti a- 
oie pusvalandį laiko. Kai gerai 
užkeps, išimti ir duoti į stalą.
Saldus makaronų užkepimas.
Išvirti makaronus aukščiau 

nurodytu budu ir dėti į indą ei
lėmis, perdedant kiekvieną eilę 
obuolių koše. Ant viršaus už- 
’iarstyti cukraus ir grūsto eina- v. t

i

i

CHICAGOS POLICMANO 
UŽMUŠĖJAI NUŽUDYTI 

ELEKTROS KĖDĖJ.
Pereitos subatos rytą Chi

cagoje buvo nužudyti elekt-

apie tą “tėvy-

Droletara».

$966,400 iki $468,695.

* f
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įvairios Žinios
MEKSIKA KONFISKAVO LIETUVIO FAKIRO MO- 
AMERIKOS KAPITALIS

TŲ ŽEMES.
Eidama 1924 metais išlei

stu įstatymu, kuris draudžia 
vienam asmeniui ar firmai 
turėti perdaug žemės, šio
mis dienomis Meksikos val
džia konfiskavo Cedros 
dvarą, kuris randasi Zaca- 
tecas valstijoj ir susideda iš 
900,000 akrų žemės. Šita že
mė prigulėjo Amerikos ka
pitalistų firmai, žinomai 
kaip Continental Rubber Co. 
of Wilmington, Dėl.

MOTERIES LAVONAS 
SKRYNIOJ.

Los Angeles mieste, ap- ! 
leistame name anądien bu
vo rastas moteriškės lavonas ' 
supiaustytas piuklu ir supa
kuotas i skrynią. Ten pat 
buvo kruvinas piuklas, krau
ju aptaškyta lova ir sienos. 
Manoma, kad buvo nužudy
ta Mane Happel, 40 metų 
amžiaus moteris, kuri gyve
no tame name su vienu įna
miu. Dabar prapuolė tas į- 
namis ir tos moteriškės nie
kur policija neranda.

NAI NE APGAVYSTĖ.
| Šiomis dienomis Chicagoj 
buvo lietuvio fakiro, Ben 
Ali-Pilkausko, daromų mo
nų tyrinėjimas. Prie kelių 
šimtų publikos Lietuvių Au
ditorijoj rodė savo “stebuk
lus,” o 18 liudininkų ir dak
tarų komisija scenoje tikri
no, ar jis tuos aktus tikrai 
atlieka, ar tik akis žiūrėto
jams monija. Pripažinta, 
kad nėra jokių monų, viskas 
tikra.

AUTOMOBILIŲ GAMY
BA AMERIKOJE PAKILO

Automobilių fabrikantų 
sąjunga praneša, kad šių 
metų lapkričio mėnesy 
Jungtinėse Valstijose ir Ka
nadoje buvo pagaminta 76,- 
798 automobiliai ir trokai. 
Pernai tuo pačiu laiku buvę 
pagaminta tik 47,418 auto
mobilių ir trokų. Reiškia, šį 
rudenį automobilių darbai 
pagerėjo apie 60 nuošimčių.

RIAUŠĖS AIRIŲ TEATRE
Dublino mieste, Airijoj, 

viename teatre anądien kilo 
didelės riaušės, kuomet ju- 
d omuose paveiksluose pra
dėta rodyt Anglijos kara- 
liukščio Kento vestuvės su 
Graikijos kunigaikštyte Ma
rina. Airiai aptaškė ekraną 
rašalu, o paskui perplėšė jį 
pusiau. Vaidinimas turėjo 
būt nutrauktas. Taip, ir rei
kia teatrų kompanijoms, ku
rios reklamuoja dykaduonių 
gyvenimą kaip kokį garbin
gą daiktą.

LAKŪNAS POST PAKILO 
ORAN 48,000 PĖDU.

Lakūnas Wiley Post paki
lo anądien 48,000 pėdų auk- 
štumon, kur jis užtiko bai
siai staugiančias audras ir 
neapsakomą šaltį. Nežiū
rint to, jis pareiškė kilsiąs 
antru kartu stratosferon, ir 
mėginsiąs iškilti da 10,000 
pėdų aukščiau.

KINIJOJ NUŠAUTAS KO- 
MINTERNO ĮGALIOTINIS

Honano provincijos sosti
nėje, Kaifoenge, policija nu
šovė komunistų internacio
nalo įgaliotinį Kinijai Vang- 
čingliną ir jo palydovą, ku
rie buvo deleguoti į Kiniją 
organizuoti kiniečių komu
nistų judėjimą. Jie mėgino 
bėgti nuo policijos ir bėgda
mi buvo nušauti.

Kiniečių policija susekė 
Kaifoenge plačiai išsišako
jusią politinę organizaciją, 
kuri rengė sukilimą prieš ki
niečių vyriausybę. Policija 
suėmė 200 žmonių.

300 MOKINIU PASKELBĖ 
BADO STREIKĄ.

New Bedford, Mass. — 
Trys šimtai high schoolės 
mokinių čia paskelbė bado 
streiką, protestuodami prieš 
aukštas maisto kainas mo
kyklos valgykloj. Buržua
zija turėtų pašnipinėt, ar ne
bus tik čia kalti “raudonie- 
Ji”

KELEIVIS, SO. BOSTON 

KEISTI GAMTOS 
REIŠKINIAI.

Danguje pasirodė “ugninė
žmogaus figūra.” •

PUŠIES MEDŽIO 
DARO ŠILKĄ.

Pereitą sąvaitę New Yor- 
ke buvo demonstruojama, 
kaip iš pušies medžio pada
romas sintetiškas šilkas. Pie
tinės valstijos dabar džiau
giasi, kad jų neišsemia
miems pušynams atsidarys 
nauja rinka. Jais galima bus 
aprengti visas pasaulis.

IŠ

Penktas Poslapis.

PONZIES KLIUBAS ITA
LIJOJ IŠGARAVO.

Deportuotas iš Amerikos 
žulikas Ponzi žadėjo įkurti 
Romoj kliubą, kur ameri- 
riečiai turistai galėtų turėti 
tikrai amerikonišką “good 
time.” Bet pasirodė, kad to
kio kliubo įkūrimas ir užlai
kymas Romoje perdaug kaš-

PLIENO DARBAI PA
GERĖJO.

Jeigu tikėti kapitalistų 
spaudai, tai paskutinėmis 
dienomis Amerikoje pradė
jo daugiau dirbti geležies ir 
plieno fabrikai. Pereitą są
vaitę gamyba šitoj srity pa
kilusi 4 punktus ir pasiekusi 
33 nuošimčių normalumo.

KARVĖ PAMATE GUZIKUOTĄ ANT
STOLĮ IR NUSIGANDUSI PASTIPO.
Lenkijoje, Radomo teis- ėjo į tvartą paimti karvės, 

mui tenka spręsti gal pirmu- Bet čia ir įvyko nelaukta tra-
- - - - - - t____ 122-

• Karvė, pamačius “didį” 
‘valdininką, išpūtė akis, pa- 
žiurėjo į pasikištą po pažas-

i

I IMA VAIKŲ PIRŠTŲ 
ANTSPAUDAS.

Millbury, Mass. — 
miestelio valdžia nutarė pa
daryti visų mokyklų vaikų A ,. .- . . - . . .

Graikų Makedonijoj, Ori- pirštų antspau ‘das ir laikyti tokia a lsto_
J J*
Byla stačiai neįtikima J 

tinis toks žingsnis Ameriko- bet lenkų laikraščių praneši- 
je. mu, yra tikriausia, kaip ir vi

sos kitos bylos.
i Tos bylos objektas — pa
stipusi karvė.
Sčalkovo kaime valstietė 
Janina Gajevska turėjo kar
vę. Karvė, kaip karvė, pa
prastas naminis gyvulys, bet 
vienintelė kaimo gyventojų 
maitintoja. Viskas gal būt ir 
ėję paprasta gyvenimo va- 

PA IIF^KO IIMAI ga’ iei Gajevskos nebūtų r AJHLdnVJlinAL !pradėję spausti procentai už 
MardionTVaūzertėi.nė, pa- taupomojoj kasoj

jieskau savo vyro Stasio Matuzevi-. paskolą. Kadangi JI pi’OCen- 
čiars. Iš Lietuvos paeina Kauniškis-' ' . _. . . — .
Šeduvos parapijos, Pažeriu kaimo. 
Jau bus 20 metų kaip jis mane aplei
do ir jokios žinios apie jį negaunu. 
Todėl brangusis, jeigu dar esi gyvas, 
sugrįžk, arba nors laišką parašyk. 
Tamstos moteris, (51

Marcijona Matuzevičienė, 
3352 Edgemont st., Philadelphia, Pa.

Šio
i

zari apylinkėse, nesenai pa-tuos rekordus kaip asmeny- 
’sirodė keisti šviesimai reiš-jbės įrodymą. Tai yra pirmu-' 
kiniai, kurie vietos žmonėms 
įvarė panikos.

Ryšy su tuo, įvairus moks
lininkai ir laikraštininkai 
nuvyko iš Atėnų į Orizari iš
tirti “stebuklus,” apie ku
riuos pasakoja žmonės.

Kas tai per stebuklai?
Vietos žmonės pasakoja, 

kad kasdien prieblandoje 
jie matą danguje kaž kokią 
milžinišką figūrą su kardu 
rankoje ir su šalmu ant gal
vos. šmėkla kelias minutes

■ laikosi horizonte, paskui
■ dingstanti nepalikusi pėdsa

kų. Orizari kaimo bažnyčios 
kunigas pareiškė, kad ir jis 
matęs “stebuklingą” žmogų 
danguje, 
pasirodą

• • 9 9viai.
Vietos 

kad “stebuklas” pranašauja ■ 
didelę nelaimę, katastrofą 
ar karą.

Atvykę iš Atėnų moksli
ninkai pradžioje manė, kad 
“stebuklas” yra ne kas kita, 
o tik “masinė sugestija.” 
Bet ši hipotezė nepasitvirti
no, nes vienam filmuotojui 
pavyko nufilmuoti keistą 
šviesinį reiškinį. Atėnų fizi
kos reiškinių tyrinėjimų 
draugija savo pranešime ra
šo, kad jos bendradarbis 
matęs kaip horizonte atsi
rado ir užsidegė milžiniška 
figūra, liepsnos išsiplėtė po 
visą horizontą paskui viskas 
staiga dingo. Kol kas moks
lininkai dar nepareiškė savo 
nuomonės dėl keisto paslap
tingo reiškinio, bet prilei
džia, kad tai yra didžiulių 
pelkių spinduliavimas, nes 
aplink Orizari kaimą labai 
daug pelkių. Šiose pelkėse 
yra paskendę daug gyvulių. 
Gyvulių kūnų puvimo pro
cesas galėtų būti tokio reiš
kinio priežastimi. Bet sun
kiau išaiškinti, kodėl “ste
buklas” pasirodo kasdien 
vakare tuo pačiu laiku, ir 
kodėl spinduliai įgauna 
žmogaus figūros formas.

Orizari kaimo gyventojai 
nerimauja. Jie laukia kaž
kokios nelaimės. Vietomis 
jie nedirba laukų darbų.

Graikų vyrausybė pasiun
tė į Orizari daug policijos ir

SLOVAKAI REIKALAU
JA AUTONOMIJOS.
Įvykęs Clevelande Ame

rikos slovakų susivienijimo 
seimas pasisakė už slovakų 
autonomiją. Dabar slovakai 
su čekais sudaro vieną Če
koslovakijos valstybę.

Be to, horizonte 
“ugniniai liežu-

kaimiečiai tiki, Aš, Franas Miknevičius. paiieškau 
savo švogerio ir svogerkų Stanio Alu- 
bauko, Agotos ir Magdės (Magės); iš 
Lietuvos Garliavos parapijos, Ilgakie- 
mio kaimo. Girdėjau gyveno Water- 
bury; prašau atsišaukti, kurie žinot 
kur jie randasi, prašau pranešt jų ad
resų. Frank Miknevičius (1) 
317 Marcy avė, Brooklyn, N. Y.

APSIVEDIMAI.

AREŠTAVO 700 ŠMU- 
GELNINKŲ.

Šiomis dienomis federalės

Pašalinkite Pavojin
gus Kosulius su 

Creomulsion.
Neleiskite jiems kad jus nugalėtų. 

Kovdkite prieš gemalus greitai. Creo
mulsion sujungia 7 geriausias pagel- 
bas žinomas moderniškam mokslui.

. J' _ . Priimnus 
vartot. Nėra narkotų. Jūsų aptieki- 
ninkas sugražins jums pinigus jeigu 
bile kosulys ar šaltis, nežiūrint kaip 
ilgai užsitęsė, nepalengvės, vartojant 

(Adv.)
timi portfelį, į valdišką po-! _ 
no antstolio grandinę ant Creomuision. 
kaklo, o kai antstolis palietė 
ją savo ranka, persigandusi 
karvė beviltiškai sumykė ir KALENDORIAI 
krito negyva. į ---------

Byloj įdomiausias mo
mentas, tai veterinarijos gy
dytojo parodymas. Jis ap- „ 
žiurSiM Irarro ir rados: kad norėtu parduot pavieniais, geros išly- ziuiejęs Karvę ir raaęs, Kaa gos Pri..iučiu , namus kas pareika- 
jai nuo išgąsčio plyšo širdis.

Karvės savininkė kasos 
valdybą patraukė teisman, 
reikalaudama atlyginti nuo
stolį, nes kasa, atsiuntusi 
antstolį, esanti betarpė kar- 

jr vės mirties kaltininkė.
I

I

SIENINIAI

t 1935 METAMS
Turiu šių metų laidos Dariaus-Gi

rėno Kalendorių su jų aeroplanu. 
Taipgi turiu ir daug kitokių rūšių ir 
visokia kaina. Biznieriams padarome 
su jų apgarsinimais ir pigiai. Kurie

tų nesumokėjo, tai kasa išsi- . . . . . . . -
ėmė vykdomąjį lakštą, ir vės mirties kaltininkė, 
vieną gražią dieną Gajevs- Bylą teismas jau buvo pa- 
kos sodyboje atsirado ant- skyręs svarstyti, bet neatvy- 
stolis. Aišku, namuose kilo kus keliems liudininkams, 
sąmyšis. atidėjo svarstyti kitą kar-

. Ponas antstolis drąsiai į- tą. ■

Pajieškau gyvenimui draugės mer
ginos, ne jaunesnės 18 iki 28 metų; 
aš esu vaikinas 28 metų, norėčiau su
sipažinti su rimta mergina, kuri mylė
tų šeimynišką gyvenimą. Turiu darbą 
pastovų, dirbu mainose, uždirbu $6 į 
dieną. Su pirmu laišku prašau pri
siųsti paveikslą. Gyvenančioms Kana
doje ar Amerikoje smulkesnes žinias 
suteiksiu per laišką. (2)

Mr. A. G—nas, 134 Minto street,
Sudbury, Ont., Canada.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės nuo 30 iki 40 metų; aš esu 
vaikinas, 38 metų, biskį turiu turto; 
turiu farmą, visi gyvuliai, mašinos 
naujos. Atsakymą į laiškus duosiu 
kiekvienai. Prašau rašyti.

C. BLOZIS, R. 1, Gobies. Mich.

Pajieškau apsivedimui rimtos mer
ginos, nuo 19 iki 26 metų ir pusėtinai" 
gražios. Aš esu vaikinas, platesnes 
informacijas suteiksiu per laišką. 
Mergina, kuri.mylėtų gaut gerą vai
kiną, prašau atsišaukti. Laiškus gali 
rašyt lietuviškai arba angliškai. (1) 

C. K. R., 12 Orde street,
Toronto, Ont., Canada.

NORIU P AR AND A VOTĮ FARMĄ 
arba pajieškau moteries arba suau
gusios merginos, kuri norėtų ant Tar
mes gyventi. Platesnes žinias suteik
siu per laiškų. JOS GRICE, (1) 
48 Orchard st., NEWARK, N. J.

PAJIEŠKAU SENYVO ARBA IR 
JAUNO VYRO

Ant mažo pleiso, per žiemą tik mal
kų prikirst, o vasarą turiu darbą 15 
vyrų į kenų šapą; gera mokestis. 
Daugiau žinių- suteiksiu per laišką.

ANTHONY MITCHELL (1) 
McCormick Rd., Slingerlands, N. Y.

EXTRA! IŠPARDAVIMAS
Geriausios veislės medžioklės šu- 

nės ginčai, po $15.00 ir $25.00. Ba-
npt knriunmpnpst hiirin«t VU I landžiai visokių rūšių, gražių vištų ir nei Kariuomenes DUriUS, D1 jtįkro medaus. Vaškų parduodu žema 
jodama riaušių ryšy su ma- kaina, p. d. andrekus (i 
šių panikos nuotaika. _______ pentwater, mich.

ADMIROLAS NETEKO 
KELINIŲ.

San Francisco mieste ad
mirolo Senno namuose kilo‘ 
gaisras ir sudegė išeiginės! 
kelinės, todėl admirolas ne-

KLAUSKITE KATALOGO 
Sieninių Kalendorių 1935 m. 

Lietuviški, Religiški ir kitoki.
Labai gražus dėl savęs arba 

Lietuvon pasiųsti.
JONAS KERD1EJUS

652 Broadway, So. Boston, Mass.

tuotų, todėl Ponzi nutarė to valdžios agentai areštavo 
bizjiio visai nesiimti. Dabar P? V1S? brastą arti 700 zmo- 
jis jau darysiąs italams ma-'n1^’ kurie šmugelio keliu 
karonus i pardavinėja uždraustus nar-

'_________ Ikotikus, kaip opiumą,
UŽĖJO DIDELI ŠALČIAI. | kaJin^ ir kitus-

Pereitą sąvaitę Jungtinė- NUŠOVĖ POLICMANĄ IR 
sa Varsninsp ir Kananm nra. « > »»»

galėjo dalyvauti laivyno ka- PI 5
rininkų šokiuose, nors šo-
kius jis labai mėgsta. Taip 

(skelbia patriotiškoji Ameri- 
kos spauda. Patriotai dabar 

° vA turėtų nešioti gedulą dėl ad- 
’ mirolo kelinių.

Suvis dvkai dasižinosite savo ateit, 
ir kokių laimę turėsite gyvenime, jei
gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Adre
suokite: (9)

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Avė.. Desk. K-, ' 

CFTCAGO. TLL.

se Valstijose ir Kanadoj pra
sidėjo nepaprasti šiuo laiku 
šalčiai. Massachusetts vals
tijoj, Fitchburgo apylinkėj, 
Fahrenheito termometras 
rodė apie 20 laipsnių že
miau zero, kas pagal Celzi- 
jaus termometrą, kurį varto
ja Lietuvoje, butų 28 laips
niai šalčio.

NUMATO $6,000,000,000 
PAJAMŲ FARMERIAMS.

Aleksandro Hamiltono 
Institutas, kuris užsiima e- 
konominių ir finansinių sta
tistikų rinkimu, apskaito, 
kad šiais 1934 metais Jung
tinių Valstijų farmeriai tu
rėsią 6 bilionus dolerių pa
jamų.

PATS NUSIŽUDĖ.
Norwich, Conn. — Poli

cijos saržentas Carroll su 
dviem kitais policmanais 
nuėjo paimti pilietį Gosseli- 
ną į beprotnamį. Bet Gosse- 
lin šovė jį iš šautuvo ir už
mušė vietoje. Antru šuviu 
jis nusišovė pats.

ITALIONIŠKI AK0RDI0NA1
Ankfor 
FREE 
Cataloo

Įvairių rūšių. Ran
kom padirbti, ge
riausios medegos. 
Pirkite tiesiog iš 
musų dirbtuvės ir 
sutaupykite pusę. 
Užganėdinimas už
tikrintas. Vartotus 
muzikos instrumen
tus imam jkaiton

DYKAI Akordiono Lekrijos. 
Reikalaukit musų katalmgo. 
ITALIAN ACCORDION CO, 

1014 Blue Island Avė.. Dept. 19, 
CHICAGO, ILL.

N

ta

PASARGAI ŠVENČIŲ SEZONAS ARTINASI

VVILLIAM ZAKON IR SŪNUS
Per ilgus metus plačiai žinoma firma, visuomet 

būdama prisirengus patarnavimui su geriausiais 
gėrimais Jums ir Jūsų tėvams, ir dabar turi di
džiulį pasirinkimą pasižymėjusių

DEGTINIŲ, VYNŲ IR LIKERIŲ
“DEXTER” Žymės

Taip pat ir visokių vaisinių nalivkų, kaip lai, 
VYŠNINĖS. AVIETINĖS. ŠERMUKŠNINES, 
APRIKOTINĖS, tikrų vaisių ir kitokių. Taipgi 
turime ir importuotų likierių iš Lietuvos.

Kožnam kostumeriui duodame puikų Sieninį 
kalendorių 1935 m. Užeikite, čia galėsit pasikal
bėt savo kalba, o prielankų ir patenkintą pa
tarnavimą Jums užtikriname.

ATMINKITE! Ta pati žinoma Jums firma,

William Zakon & Sons, Ine
20 CROSS STREET, BOSTON, MASS.

Tel LAFayette 5«45

lauja. Z. GILEVIČIUS (-)
73 Hartford Avė., 

NEW BRITAIN, CONN.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodsmlviaf, rud
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun- 
eiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir j Kanadą.

GEO.
BENDORAITIS
520 Wilson St- 

Waterbury. Conn.

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

Pirmu kartu yra viešai siūloma knyga “Teisingas Patarėjas.” Ją yra išlei
dęs būrelis draugų ir iki šiol ji buvo tik jų žinioje. Ji niekur nebuvo viešai 
garsinama ir jos nėra jokiuose katalioguose. Bet knyga yra puikiai parašyta 
ir be galo naudinga. Nedaug jos yra atspausdinta ir greitai baigiasi, todėlei 
“Keleivis” nupirko likusį jos išteklį ir šiuomi siūlo ją savo skaitytojams įsi
gyti.

“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos reikalus. Bet 
jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako beveik viską, kas 
žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakoji
mais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys 
jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės 
naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” 
atsakys jums net į tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gy
dytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik 
kiekvienas “sekretas” išaiškintas.

Štai tik keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
Ką reiškia meilė ir iš kur ji parei

na?
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis? 
Ką reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šiiubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžiu barstymas jauniems ant gai
vu? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
vesti?

Kas reikia pinoti pirmą naktį? šito 
nepasako jauniems nei tėvai, nei baž
nyčia, nei mokykla. O klausimas la
bai svarbus, nes nuo jo priklauso gy
venimo laimė ar nelaimė. Bet ką visi 
slepia, tą atvirai pasako “Teisingas 
Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaiką? Tai o- 
piausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia pa
tiekia įdomią informaciją.

Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas”

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip pra
sidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant 
žemės?—Kaip senai žmogus ant žemės gyvena?—Kaip atsirado draugija?— 
Kaip buvo išrasta ugnis?—Kaip žmogus pradėjo valgyt kitus gyvūnus?— 
Kaip atsirado naminiai gyvuliai?—Kaip prasidėjo civilizacija?—Kaip žmo
gus išmoko kalbėt?—Kaip atsirodo raštas?—Kokie buvo lytiški santykiai se
novėj?—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų. Su paveikslais.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip 
Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o “Ci
vilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evoliucija,” L. H. Morgano “Se
novės Draugija,” Cloddo “Pirmykščio Žmogaus Istorija,” Prof. Augusto Fo- 
relio “Lytiškas Klausimas,” Lilianos Eichner “žmonijos Papročiai,” D-ro Gatės 
“Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Supirkti visas šitas knygas ir perskaityti 
reikėtų daug pinigo ir laiko. Bet “Teisingas Patarėjas” paduoda jas sutraukoj 
ir kaštuoja tik $2. Knyga gražiai apdaryta, viršeliai papuošti aukso raidėmis. 
Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose.

Užsisalcykit “Teiiingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaikų, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba kokios 
moterys neprivalo tekėti? “Teisingas 
Patarėjas” pasakys jums viską.

Eugenika arba mokslas apie stere- 
lizaciją ir žmonių veislės pagerinimą.

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilaikyti 
nėščia moteris? Kaip reikia auginti 
kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

Ar tiesa, kad kiekvienas jaunas vy
ras užsiima tuo papročiu? Ar tiesa, 
kad merginos ir moterys užsiima tuo 
daugiau negu vyrai? Ar tiesa, kad 
kiekvieną onanistą galima pažinti pa
žiurėjus jam Į veidą? Ar kenkia tas 
paprotys sveikatai?

Į visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko ne
slėpdamas.

253 Broadway, South Boston, Mass.
I

»
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ATSAKYMAI.

DOVANOS KALĖDOMS. ■ atsakymais lietuvių ir anglų kalbos*

st.

t

geriausia politinė są-

Nemekščių šeimynos 
tragedija.

į
I

šaltinį darbo žmo- 
Bet visa tai dar atei-

Peršovė lietuvį.
Buenos Aires mieste, Ar-

WAUKEGAN, ILL.
lietuvių Laisvės Mylėtoji} Valdyba 

1934 METAMS.

mažamečius .Tūlas laikas atgal Višinskas cSuil. pS.^T^raTiuoseau- 1̂' 

sau pelnytis duoną. Marija ! apie pasaulį. Nelaimingasis Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers- 
eidama‘13 savo amžiaus lietuvis,patalpintas Rawson.aaYįĮSA^pi^RymlkUetuvS

Jonui Duobiniui nupiovė 
koją.

Buenos Aires ligoninėje 
Pą-'je, Montevideo mieste, nusi- nesenai lietuviui Jonui Duo-

ar uždėti valdžios kontrolę
ant dirbtuvių ir prekybos į- <(XT . .. r, - 
staigų, atsižiūrint į vietos Banga

r v z šitokiu smulkme

KELEIVIS, SO. BOSTON

IŠ PIETŲ AMERIKOS.

v*.

ar
ty

.'.

MANO MINTYS APIECLIETUVĄ.
Kas sukure musų valstybę— ■ tum jie butų ne iš tos liau- j ti imama už skolas, bet ūkis 

liaudis ar “vadai?” :dies kilę), kad tvarką palai- negali būti parduodam/is. Nelabai senai Urugvaju-
Daug žmonių reklamuoja- kj ti ir visus piliečius laimin- Nacionalizuoti bankus, : __ _

gaiš padaryti gali tiktai jie, verčiant juos visuomenės nuodijo Marija Nemekštytė, biniui, paeinančiam iš Gul-1 
j_onduzuo11:16 metų amžiaus lietuvaite, bimskių kaimo, Liudvinavo

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO 
KNYGYNE

si dideliais patriotais, varto
ja Lietuvos vardą kiekvienu 
momentu savo tikslams siek
ti. Jiems tas žodis, lyg žve
jui meškerė. Ir jie mėto jj 
i visas puses, kad sužvejo
jus kiek asmeniško pelno. 
Pirkliai, pramonininkai ii 
šiaip visokie spekuliantai, 
vadina savo įstaigas ir pre
kes “lietuviškomis,” “tautiš
komis” ir tt.

Valdininkai, karininkai, 
policininkai tuo atveju nuei
na dar toliau: jie reklamuo
jasi esą “tautos vadais,” 
“tautos apgynėjais,” tartum 
be jų visa tauta-liaudis nu
dardėtų kiaurai žemės.

Na, o kokią poziciją tuc 
atžvilgiu laiko Lietuvos dar
bininkai ir valstiečiai, kurie 
neturi progos gražiai pasi
reklamuoti? Gal jie yra Lie
tuvos priešai? Nekuomet! 
Prisiminkim tuos metus, 
kuomet Lietuva vedė sunkią 
kovą už nepriklausomybę ii 
grūmėsi prieš daug stiprės 
nius iš visų pusių besiver
žiančius priešus? Kieno ta:' 
nuopelnas? Kas tuomet au
kavo savo visas jėgas ir gy
vastį?—darbininkai ir vals
tiečiai !

Perkratykim kapus kar
žygių, kritusiųjų kovose už 
Lietuvos nepriklausomybę 
—ar daug ten rasime banki
ninkų, dvarininkų ir šiaip 
“garbingų vadų?” Rasime 
vien darbo liaudies sūnūs. 
Jie gyvastį savo padėjo*, ti
kėdamiesi, kad tuo padarys 
laimingais likusius gyvus 
Lietuvos piliečius.

Prabėgo jau keliatas me
tų, bet su skausmu tenka 
pasakyti: Brangioji Lietu
va, kaip man liūdna matyti 
kad ne visi tavo vaikai gali 
tavimi džiaugtis! Kaip gali 
tavimi džiaugtis valstietis, 
išvaromas iš savo ūkio neži
nomam likimui vien dėlto 
kad nepajėgia mokesčių už
simokėti? Kaip gali džiaug
tis darbininkas, dirbdamas 
už tokį atlyginimą, kad jisai 
ir jo šeima turi gyventi pus
badžiai? Kaip gali džiaugtis 
nesurandąs darbo bedarbis 
ar sveikatos nustojęs žmo
gus, kuriam tik viena viltis 
—mirtis? Kaip gali džiaug
tis tūkstančiai tu, kurie dėl 
duonos kąsnio turėjo tave 
apleisti ir trankytis po sve
timas šalis? Kaip gali džiau
gtis tie, kurie visas jėgas au
kavo, kad padarius tave lais
va, o dabar iš tavęs išstumti 
ir apšaukti tavo “priešais?”.

Skaudu man matyti tave 
tokia, kaip dabar. Bet turiu 
vilties, kad dar mano gyvy
bei neužgesus galėsiu su
šukti: Laiminga Lietuva! 
Myliu aš tave, myliu ne ta 
žodį, ne tas septynias raides, 
bet myliu laisvą liaudį, ta 
liaudį, iš kurios ir aš pats 
esu kilęs ir kuri sudaro visą 
musų tautą. Myliu tą žemės 
kampelį, kuris sudaro gyve
nimo 
nėms.
ty...
Kokia 

tvarka tinka visų musų 
mylimai tėvynei.

Kaip kiekvieną valstybę, 
taip ir Lietuvą sudaro visi to 
krašto gyventojai — liaudis. 
Bet visi jie vienodos nuomo
nės nėra ir negali būti. Iš to 
atsiranda viena kitai prie
šingos valdymo formos (po
litinės sątvarkos). Vieni 
sprendžia, kad valdžia turi 
būti skirta nuo Dievo, o liau
dies pareiga tik klausyti ir 
šventai pildyti Dievo paskir
tų valdovų. Antri vėl aiški
na, kad pati liaudis tvarky
tis niekuomet negali (tar-

vadai, nes tiktai jie esą iš- nuosavybe, 
mintingi, sąžiningi ir drą
sus. Bet koks jų tikslas, su- 
orasti nesunku. Jiems rupi 
ne krašto, ne gyventojų ge
rovė, bet savas pilvas ir ki- 
senius. Kad žmonės jų negą- 
iėtų kritikuoti, jie draudžia 
susirinkimus ir baudžia lai
kraščius, kuomet šie drįsta 
juos pakritikuoti. Supranta- 
■na, kad tokia sątvarka liau- 
ižiai reiškia nelaisvės jun-

Geriausia sątvarka yra to- 
da, kur patys piliečiai svar
sto savo reikalus ir valdo vi
są kraštą. Bet kadangi vi
siems neparanku ir net ne
galima kiekvienam reikalui 

vieną daiktą susirinkti, tai 
čmonės išsirenka iš savo tar- 
90 atstovus, kurie susirinkę 
’šdirba šalies įstatus, o rei
kalui esant papildo juos, 
oakeičia ir tt. Tokia įstaiga, 
kur susirenka liaudies at
stovai, paprastai yra vadi- 
įama parlamentu, o tokia 
valdymo forma bus parla- 
nentarinė.

Panagrinėsim, kuri iš nu- 
’odytų formų geriau tiktų 
nums, lietuviams. Pradėsim 
japrasčiausiu klausimu: ar 
jasakys nors vienas lietuvis, 
kad jis yra ne lygus lietuvių 
iaudies narys, bet žemesnės 
•ušies padaras? Ne! Taip 
oat yra beprasmiškas pasa
kymas, kad lietuvių tauta 
■tegali pati tvarkytis, kad jai 
•eilkalingi kokie tai “autori- 
:etai.” Tai yra lietuvių tau
sos įžeidimas, lyginimas 
mus prie laukinių tautų, ko
kia mes visai nesam. Būda
mas lietuvis, gerbdamas vi- 
•ą lietuvių liaudį ir pilnai 
pasitikėdamas jos kulturin- 
rumu, aš darau išvadą, kad 
parlamentarinė valdymo 
svarka yra viena iš tinka
miausių visų musų mylimai 
sėvymei Lietuvai.

Kokia ekonomine sątvarka 
geriausiai tiktų Lietuvos 

piliečiams?
Kiekvienoje valstybėje 

politinė valdymo forma yra 
ik įrankis siekti nustatyto 
ikslo, todėl nėra ko stebė

sis, kad darbo masių išnau
dotojai (dykaduonių luo
mas) kiek galėdami plusta 
parlamentarinę tvarką, sta
tydami už viską aukščiau 
vieni Dievo galią, o kiti vėl 
kokius tai “neklaidingus 
tautos vadus.” Bet reikia pa
sakyti, kad ir parlamentari
nėje valdymo formoje tie 
parazitai puikiai pasinaudo
ja darbo žmonių nesusipra
timu ir leidžia tik sau nau
dingus įstatymus. Mes gali
me matyti valstybes su tik
rai demokratinėmis - parla
mentarinėmis valdymo for
momis, su plačiomis žodžio 
ir spaudos laisvėmis, o dar
bo masės vistiek prislėgtos 
kenčia didžiausį skurdą. Bet 
tai laikinas dalykas, nes 
žmonės turi susiprasti ir pa
imti įstatymų leidimą į savo 
”ankas. Tuomet nacionali
zuoti visus dar užsilikusius 
dvarus ir miškų plotus, išda- 
’int juos sklypais darbinin
kams ar paversti juos visuo
menės nuosavybe, atsižvel- 
gant į vietes esamas aplin
kybes. Kur valstiečiai turi 
labai mažus sklypus žemės 
ir nepajėgia prasimaitinti 
turi būti leista organizuoti 
visuomeninius socialinius 
ukius, bet tiktai asmeniškai 
jiems sutinkant. Už nesumo
kėtus mokesčius ar skolas 
mt ūkio gali būti uždėta val
džios globa, gali būti tikri
namos savininko įplaukos ir 
išlaidos, kurių dalis gali bu-

Rašydama apie šitą įvykį, 
i” paduoda 

anlinkvb^ ' šitokių smulkmenų:
l Marija gimusi Suvienyto- 

Pastaba: Kaip žemės, taip se Valstijose. Iš ten su savo 
bankų, promanės ir preky- tėvais ir kitais šeimos na- 
bos savininkams atlyginti. ;riais išvažiavo 1 
Atlyginimo didumas turi bu-' 
ti nustatytas toks, kad ištik
rinus buvusiam savininkui 
pragyvenimą.

Nustatyti atlyginimą val
dininkams, kad suteikus 
žmonišką pragyvenimą, ži
noma, atsižvelgiant į paves
tą atlikti darbą ir mok
slo senzą, bet kad tas skir
tumas turėtų ribas.

Visus profesijų žmones, 
kaip gydytojus, advokatus, 
paversti valstybės valdinin
kais, kurių pareiga butų tar
nauti visiems valstybės pi
liečiams.

Kadangi musų tauta geo
grafine padėtimi randasi 
tarpe didelių kaimynų, tai 
kilus iš kurios nors pusės 
puolimui, mes vis vien neat
silaikytume, nors butume ir 
geriausiai pasiruošę; todėl 
musų pareiga ne ginkluotis, 
bet jieškoti paramos pas 
kaimyninių valstybių darbo 
’iaudį, darbininkus ir vals
tiečius, kad šie suvaldytų 
imperialistus. Kariuomenė 
■•urėtų būti sumažinta ir pa
likta tik tiek, kiek reikia 
"varkai palaikyti. Policija 
turėtų būti pertvarkyta taip, 
kad policininkas jaustųsi 
tvarkos sargu ir visuomenės 
tarnu, o ne valdovu. Politi
nė žvalgyba, kuri yra nu
kreipta ne prieš kokius ten 
priešus, bet prieš savo pilie
čius, turi būt panaikinta. 
Esant teisingai vidaus są- 
. vark ai, visa liaudis bus pa
tenkinta ir šnipinėjimas bus 
įereikalingas.

Mokesčiai turi būti su
tvarkyti taip, kad kas dau
giau pelno, tas daugiau ir 
moka. Tinkamai juos nusta
tyti—išskirstyt gali tik visos 
tautos išrinktoji atstovybė. 
Darbas turi būti sutvarkytas 
taip, kad visi darbui tinka
mi piliečiai turėtų dirbti. 
Jeigu bus perteklius darbi
ninkų, tai reikia eiti prie 
trumpinimo darbo valandų. 
Valstybė turi suteikt darbą ir 
pragyvenimą visiems savo 
nariams. Piliečiai, kurie nu
stojo darbingumo dėl seno 
amžiaus, ar dėl ligos ir yra 
beturčiai, turi būti apmoka
mi iš valdžios iždo pensijo
mis.

Šitokia ekonominė pro
grama. mano nuomone, tik
tų kaip viena iš geriausių 
musų mylimai tėvynei da
bartiniu laiku. 0 kas bus 
naudinga ateity, tai liaudis 
nuspręs.

Nors tos mano mintys, 
esant Lietuvoje dabarti
nėms apyštovoms, nebus 
priimtos domėn, bet jau
čiuos nenusidedąs savo tau
kai jas pareikšdamas — gal 
klystu, prašau lietuvių, ne
žiūrint kas kokiai politinei 
organizacijai priklauso, iš- 
•eikšti mintis viršminėtais 
klausimais. Tikiuos, “Kelei
vis” kiekvienam patarnaus.

Su patrarba,
V. Prelgauskas.

vals., Mariampolės apskr. 
padarė operaciją ir amputa
vo koją. Duobinis čia turi 
žmoną ir 4 metų sūnelį. Duo. 
binic artimieji, ypač p. An
tanas Bendoraitis, rūpinasi 

Lietuvon ir tokioj nelaimėj padėti.
! neužilgo atvyko į Urugvajų. 
Čia jų šeimą ištiko nelaimė. 
Motina dėl bedarbės ar ki-

Žodynas angliskai-lietuviškos kalbos' Tikėjimą Istorija. Parašė P. D. Chan- 
(Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis. tepie de la Sausaye, Teologijos pro- 

čia rasi visus angliškus žodžius isgul- į fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau- 
’ “ lietuviškai. Chicago, 1915 m. ; kis. Knyga didelio formato, 1086 pusi. 

. J 835................................  $S 00 i su daugybe paveikslų visokių tikėjimų
. . ....... .... . dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių,

ty^/skai angliškos ir ang-, šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap- 
hskai lietuviškos kalbų Sutaisė A.!Jarais. chicago, 1914, pusi. 1086.

Laks. Abi dalis vienoje knygoje. Kaina mm
Psl. 1274. Gražus tvirti apdarai $16.00 ..............................................
r r. . v. > .• . . - i Žemaitės Raštai Karės Metu. LietuvosLengvas Budas Išmokti Angliškai.- Se]oimo Fondo leidinys. Su Rašyto- 

jos paveikslų, 126 puslapiai, kai
na .... ........................................ 50c.
Moteris ir Socializmas. Parašė August 

Bebei, vertė V. K. R. Yra tai svar- 
, biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
PusL 429, 1915 m..................  $2.00

, z
tekių rūpesčių susirgo proti- gentinoje, tūlas italas brau-: 
niai ir pateko psichatrijos ningo šuviu peršovė lietuvį 
ligoninėn. O tėvas, kurs sa-^ Antaną Višinską. Ginčas ki- 
vo vaikais ir taip mažai ru- lo dėl buto mokesčio. Višin- 
pinosi, išėjo dirbti į laukus,'skui kulipka išėjo per akį. 
palikdamas i '
vaikus be priežiūros patiems ruošėsi iš Buenos Aires eiti dirno apdaruose

I 1
Į Rankius reikalingiausių žodžių ir Į 
' pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie- , 
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Šu fone- i 
tišku ištarimu ir g-amatika. Antra. Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė i historijos, etnografijos, geografijos, 
St. Michelsonas. Pusi. 95............. 35c. astronomijos, aritmetikos, medicinos
Etnologija arba istorija apie žemės 

tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą,
1 parašė šernas. Su paveikslėliais. Ap- 
I rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba rases. Yra didelei

Cambridge’uje juodveidis 
Priėmė iš vieno “kostume- 
rio” dešimtinę ir davė $3 
grąžos, visai nepastebėda
mas, kad toji dešimtinė pa
daryta iš robo ir ant jos aiš
kiai parašyta: “If you can 
?ash this you’re a magi- 
eian.” (Jei tu šitą pinigą iš
kelsi, tai busi magikas.)

metus buvo patekusi kun. ligoninėn.
T. Radžiaus karčiamon neva ---------------
mokintis. Bet tame orgijų REDAKCIJOS 
name tapo sužlugdyta josios 
moralė taip, kad susidrau
gavo su vienu palaido gyve
nimo Krisiu Plaktuku ir ei
dama keturioliktus metus 
suspėjo padaryti net du a- 
bortu, o vėliau pagimdė kū
dikį, kuris tačiau neužilgo 
mirė.

Marija paskutiniuoju lai
ku pradėjo suprasti savo tra
gišką gyvenimą. Ji ėmė rei
kalauti, kad Plaktukas ją 
vestų ir gyventų rimtai, ki
taip — atsisako su juo drau
gauti. Bet Plaktukas ir po to 
nepaliko jos ramybėje. Ir iš 
kelių kartų grąsindamas 
ginklu reikalavo', kad ji su 
juo. ir toliau draugautų. To 
Marijai jau buvo perdaug ir 
parašė ilgą laišką, kuriame 
tarp kitko pareiškia, kad žu
dosi dėl savo palaido gyve
nimo, prie kurio ją privedęs 
blogas išauklėjimas.

Šis įvykis parodo tragiš
ką Lietuvos išeivių jaunimo 
pa-dėtį, kuris turi nelaimės 
susidurti su lietuviškojo fa
šizmo katalikiškos “mora
lės” auklėtojais.

K. P. Šimkoniui. — Iškar
pas ir kitas žinias gavome. 
Ačiū.

J. Lukšiniui. — Straipsne
lis bus geras; sunaudosime; 
vėliau.

Dzukui. — Draugo pasta-i 
ba vietoje. Straipsnely apie 
Napoleono žygį per Lietuvą 
“1912 metai” buvo pažymė-i 
ti per klaidą. Turėjo būt kn^
1812 metai. Matyt, klaida į-įįp^rais, 
vyko iš papratimo rašyti da- ĮKaina • • 
darbinį metų skaičių.*

Urugvajuje pasipiovė An
tanas Jusius.

Montevideo mieste, Uru
gvajuje, kaip praneša “Nau
joji Banga,” tūlo Ramono 
įestorano išvietėj skustuvu 
pasipiovė lietuvis Antanas 
Jusius, 27 metų amžiaus, ne
vedęs, kilęs iš Rokiškio ap., 
Pandėlio valsčiaus.

Jis į Montevideo atyažia- 
vo prieš 3 mėnesius. Sakėsi 
važiuojąs iš Argentinos, kur 
esąs išgyvenęs 6 metus. Il
gesnį laiką gyvenęs Rosario 
mieste ir dirbęs skerdyklo
se.

Jusius čia atvažiavęs .ap
sigyveno minėtame restora
ne. Niekur nedirbo ir darbo 
nejieškojęs. Visuomet būda
vo gerai apsirengęs. Už val
gį ir nakvynę apsimokėda
vęs punktualiai.

Pradžioje jis eidavęs pa
sivaikščioti, bet visuomet 
grįždavo susirūpinęs, kad jį 
policija “gaudanti.” Todėl 
paskutiniuoju laiku jau ir 
į gatvę nebeišeidavęs. Spė
jama, kad buvo nesveikas 
protiniai.

Argentinoje lietuviai kuria
si žemės ukius.

Šiomis dienomis iš Bue
nos Aires miesto išvyko j 
Misiones teritoriją keturios 
lietuvių šeimynos, kur užsi
ims žemės ukiu. Katilius sa
ko, kad jie žemę gevę greta 
jau gyvuojančios lietuvių 
kolonijos.

Pėsti išvyko iš Argentinos
j Braziliją.

Du lietuviai, Jurgis Rinke
vičius ir Vincas Umežius, 
šiomis dienomis išvyko pės- 

1 ti iš Argentinos į Braziliją.

ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų araatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems. 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta ............  $3.00
Delko Reikia Žmogui Gert ir falgyt? 

, —Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 

. *šyta apie Rymą. Lietuviškas be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vertimas yra lengvas ir^ gražus.. Chi- vienas maistas duoda daugiau spėkų 

; kitas mažiau ? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų ? Kodėl jam reikia riebalų ? ši
tuos klausinius suprasi tiktai iš šios 

. „ \ ~ še D-ras G-mus.
, Kaina...............................    15c.
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmes ir 
jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu
rėtų perskaityti kįkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c. 
Lietuves Respublikos Istorija ir Žem- 

lapis.—šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemiapis 
parodo dabartines Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalytą į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar-

• besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina . — $1.01 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.5t
Byla Detroito Katalikų su Socialis

tais. — Pirmą kartą katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusi........................... 25c.
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip 

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

eities. Knygutės įtalpa susideda iš 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa So. Boston. 
1912 m., pusi. 32.............................10c.
Paparčio Žiedas ir keturios kitos apy

sakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt...........................  15c.

eage, III. 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta..... ................................ $2.50
Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 

naudinga knyga, aprašyta katalikų įgulės?1 Pariš 
bažnyčios siautimas ir pradžia reior- — 
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusi. Popieros apdaruose. .. $1.00 
Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė 

Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu 
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istoriją. Chi
cago, III. 1903, pusi. 209. Gražiuo
se audinio apdaruose......................$1.50
Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka

ralius. Knyga tik ką apleido spau
dą. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin- 

_. ! kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didele knyga, drūtais 

tais, aDie 300 pulsapių.
.......... $2.50

Kaip Tapti Suvienytų VaLstljų Pili® 
čiu? Aiškiai išguldyti pilietystči 

įstatymai su reikalingais klausimais ii

'• Antra peržiūrėta ir pagerinta 
Jeigu norit padaryt savojlaida .................................

draugams džiaugsmo Kalė- Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno- 
tloms tai užrnšvkit iipm^ v*j. Panašios knygos lietuvių kal- UOIIlb, tai UZrasyKll Jiems j i,oj įĮjj šiol da nebuvo. “Keleivį” arba i l n 1 o i y**, vlai
Patarėją.”

_ _____  . čia aprašyta 
“Teisinga i kokius dievus garbino senovės indai 

; bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo. 
Knyga stambi ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 

Drūtuose audimo apdaruose ___ $1.25
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau- 

i goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant- 
į ra, peržiūrėta ir pagerinta laida, 
j Kaina ...........................     25c
i Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo 

Komedija. Parašė Ber.. Rumšas. Ga- 
! na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
f moterys ir 5 vyrai.
Į Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome- 
į dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin- 
j gas veikalėils. Dalyvauja 2 vyrai ir 
12 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina......................... 25c.

Jos. Mačiulis — pirmininkas,
906 Prescott St. Waukegan, III.

Gabris — pirm, pagelbininkas, 
730 McAlesten Avė. Waukegan, III.

B. J. Masiliūnas — užrašų rast.
818 — lOth Place, Waukegan, III. 

B. Dekšienė — turtų rast.
630 —8th St., Waukegan, III.

K. Vaitiekūnas — kasierius, 
720—8th St., Waukegan, III.

Kasos Globėjai: 
Emilija Kernagis—720 Vine Place 
St. Dombrauskas—835 So. Lincoln

Knygiai:
K. Dambrauskas, 118—lOth St., 

North Chicago, III.
M. Valentukonis, 830 Prescott S., 

Waukegan, III.
Liuosybės svetainėje, Waukegan. 

Maršalkos:
J. Stočkus;. J. Visockis. 

Susirinkimai būna paskutinį ket-1 
vergą kožno mėnesio, 7:30 vakare,

Lengvas Budas
Išmokt Angliškai.
Laikinai tos knygos pritrukome. 

Kurie prisiuntėt užsakymus, malo
nėkite palaukti. Knygą galėsime 
prisiųst tik po Naujų Metų. Jeigu 
kurie negalite arba nenorite laukti, 
praneškite, tiems sugrąžinsime 
35 centus.

“KELEIVIO” ADMINIST.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius pa- 

sigarsinimus, kaip tai: pa j ieško
jimus apsivedimų, įvairius prane
šimus. pardavimus, pS r kimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimų patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmų sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Už pajieškojimus 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. Todėl norint 
talpint pajieškojimų su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimns greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokesti.

KELEIVIS
253 BROADWAT •

SOUTH BOSTON. MASS.
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MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENES 
IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

PRASIDĖJO ŽIEMOS 
SPORTAS.

KELEIVIS
253 Broadway
S.o. Boston, Mass.

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom drau- 
gyatSina Konatitocijaa ir šiaip vicokfea Jtj 
reikalams spausdinins. Todėl ra visokiais 
spaudos reikalais kreipkitės i "KELEIVIO” 
spaustuve, o visados gausit teisinga ir gerą 
patarnavimą.

KNYGAS, 
KONSTITUCIJAS, 
PROGRAMOS, 
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

Reiškia, spausdiname visokius spausdintus 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tikieto. 

Darbą atliekame
GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAI

BIČIŲ ŪKIS LIETUVOJE.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir 
MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir 
Kultūrinės minties pastangomis bei laimėjimais, 
pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.

Sekti šių dienų MOKSLINĮ bei KULTURINĮ 
PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinka
mą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus 
informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progre
su, už jį kovotų ir jį ugdytų.

Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių 
apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuo
sius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pa
stangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNA
LAS KULTŪRA.

KULTŪRA yra populiarus Mokslo, Visuomenės ir 
Literatūros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruo
tas, išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS, norįs pažinti naująją lietuvių li
teratūrą, neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, 
kaip KULTŪRA.

KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia 
laisvą mintį ir kovoja su reakcija.

KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos gyveni
mą, todėl tikrai kultūringas Amerikos lietuvis, ne
gali apseiti be KULTŪROS žurnalo. Kaina Kul
tūros žurnalo labai prieinama:

AMERIKOJE visiems metams tik $3.00. 
Lietuvoje, tik $2.00.

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu:
KULTŪROS ŽURNALAS

Tilžės gatve 153, ŠIAULIAI. Lithuania.

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais jtaisymias.
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Sąnarių 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 

skausmus

Pasmerkė Sušaudyti 
Du Tauragės Suki

lėliu.
Kaip skaitytojai atsime- 
, 1927 metais Tauragė

buvo sukilusi prieš fašistinę 
tautininkų diktatūrą. Sukili
mui nepavykus, žymesnieji 
jo dalyviai prasišalino į už
sienį, kad nepatekus į savo 
priešų rankas. Tarp prasiša
linusių buvo Tauragės gy
ventojai A. Daukša ir M. 
Atkacevičius. Jiedu persikė
lė į Vilniaus kraštą. Vėliau 
jiedu nudėjo Krakių vals
čiaus žvalgybininką Maci
jauską, kuris kėsinosi užtai
syti jiems pinkles.

Kadangi vėliau tautinin
kų buvo paskelbta, kad visi 
Tauragės sukilimo dalyviai 
gali grįžti Lietuvon ir nebus 
baudžaimi, tai ir Daukša su 
Atkocevičium sugryžo. Ta
čiau žvalgyba tuojaus juodu 
suėmė ir atidavė kariuome
nės teismui. Spalių 31 dieną 
abudu buvo nuteisti sušau
dyt.

LIETUVOS VALDININ
KAI TURI NUPIRKTI 

200,000 ŽĄSŲ.
Lietuvos ministerių kabi

netas nutarė, kad iki gruo
džio 24 dienai kiekvienas 
valdininkas arba valdžios 
žinioje esančių įstaigų tar
nautojas, privalo nupirkti 
tiek žąsų, kiek jo alga turi 
kategorijų. Už žąsis ūkinin
kams nustatyta mokėti 5 li
tus. Kad žąsų pirkimą butu 
galima susekti, ūkininkams 
kaimų seniūnai išdalino tam 
tikras korteles, kurias ūki
ninkai turi įteikti žąsis per
kantiems valdininkams. Ap
skaičiuota, kad ligi Kalėdų 
valdininkai turi nupirkt1’ 
200,000 žąsų. Kelis desėtkus 
tūkstančių žąsų nupirks 
“Maistas” išvežimui į užsie
nį.

Ūkininkai šiuo žingsniu 
yra labai patenkinti, nes jie 
galės užsimokėti valdžiai 
mokesnius. Bet kaip jaučia
si po žąsienos valdininkai, 
tai kita istorija.

Lietuvoje Sumanyta 
Pavaryti Pirmyn 

Laikrodžius.
Laikraščiuose jau ne vie

ną kartą buvo pažymima, 
kad Lietuvos laikrodžiai per 
daug vėlinasi. Jie nustatyti 
pagal vadinamą Vidurinės 
Europos laiką. Bet Lietuva 
yra tolokai į rytus nuo vidu
rinės Europos, tai nustatyti 
pagal vid. Europą laikro
džiai atsilieka nuo saulės 
laiko. I

Iš šito laikrodžių vėlini- 
mosi susidaro tas nepatogu
mas, kad gyvenimas pastu
miamas daugiau į naktį. į 
Kaimuose tas gal reikšmės 
ir neturi,, nes ten žmonės vis 
tiek keliasi su saulės tekėji-; 
mu (vasarą) ir eina gulti ka-. 
da pabaigia dienos darbus.:
Bet miestuose iš to susidaro _ v r7 ~ ..
daug nuostolių — išeina IS Kauno Galima M U- 
dau? elektros, žmonės per įyį Kag Į)arosi Lon. 
vėlai guldami, naktį neissi- 1

Fraulein Maxie Herber, 
metų amžiaus vokietaitė, rodo 
savo triksus Berlyno čiuožykloj.

GARSIOSIOS MERKINES PRAEITIS.
Garsi senovėje buvo Mer-iginį: šventųjų statulos buvo 

kine. Apgriuvę stulpai už, nuvartaliotos, o jų vietoje 
poros kilometrų nuo dabar- stovėję senovės lietuvių die
tinio miestelio (vienas į Ry- vai. Ir nuo to laiko visame 
tus, kitas į šiaurę) liudija krašte prasidėjo baisus ma- 
senovėje buvusius miesto ras, žmonės krito, kaip ru- 
vartus. Pačiame miesto vi- denį lapai, visi bėgo iš čia į

Bitininkystė Lietuvoje jau 
buvo plačiai žinoma ir prieš 
karą. Retai kuriame dides
niame ūkyje nebūdavo bi
čių ir bityno. Bičių naudą s ...... .......
jau ir tada Lietuvos ukinin- Anykščiais, Šeimimskių 
kas įvertino. Tačiau bitiniu- Jįa;rne’T Wko žmogžudyste, 
kyste žymiai išsiplėtė tik Lietuvoje labai retai
karo. Bičių augintojai suda- Antanas Jocys
rė tarp savęs draugiją. Jon nuzude. bro!!> broll°
įeina beveik visi Lietuvos 2mop3; motiną,ir dar. vieną 
bitininkai. i

Dabar skaičiuojama, kad 
visoje Lietuvoje, drauge su 
Klaipėdos kraštu, yra apie 
150,000 bičių šeimų. Vienas 
bičių avilys vidutiniškai 
duoda per metus 4 kilogra
mus (8 svarus) medaus. Bi
tininkystė Lietuvoje apsimo
ka tose vietose, kur yra ge
ros ganyklos ir daug liepų. 
Tokiose apylinkėse atskira 
bičių šeima per metus gali 
prinešti ligi 100 kilogramų 
(200 svarų) medaus. Ge
riausiai bitininkystė Lietu
voje yra išsiplėtusi Mariam
polės, Vilkaviškio, Kėdainių 
ir Biržų apskričiuose. Lietu
voje yra keliolika ir labai 
stambių bitininkų, kurie lai
ko apie 200 bičių šeimų. 
Vien tik Kauno mieste yra 
daugiau, kaip 300 bičių šei
mų, nors pačiame mieste bi
tininkystė nelabai apsimo
ka, nes Kauno apylinkės 
turtingomis ganyklomis ne
pasižymi.

Lietuvoje iš bičių viduti
niškai per metus gaunama 
apie 600,000 kilogramų me
daus ir apie 45,000 kilogra
mų vaško. Vaškas perdirba
mas į dirbtinius korius, ga
minami medasukiai. Tsb.

Baisi Žmogžudystė 
' Anykščiuose.

Lapkričio 20 d. vakare

(asmenį. Ir įvykdęs šį biau- 
riausį darbą, padegė brolio 
namus, kuriuose buvo nužu
dytųjų kūnai ir viena maža 
užmuštojo brolio dukrelė. 
Po to žmogžudys pasislėpė 
gretimo kaimo . ūkininko 
kluone. Po ilgo jieškojimo 
piktadaris buvo surastas be
sirengiant dar daugiau žmo
nių'nužudyti. Suimant jis su
žeidė vieną šaulį. Dabar aiš
kinama, kodėl jis padarė šią 
baisią žmogžudystę. Mano
ma, kad Antanas Jocys stai
ga pamišo. Tsb.

duryje, kur stovi dabartinė 
cerkvė, anais laikais stovėjo 
garsi rotužė. Negana to, kad 
Merkinė senovėje turėjo 
Makdeburgo miesto teises, 
bet ji turėjo ir savus pinigus. 
Ten, kur įteka Merkys į Ne
muną, ant aukšto kalno sto
vėjo galinga pylis. Šioje py- 
lyje gyveno Merkinės kuni
gaikštis. Į šią pylį kas vasa
rą atostogauti atvažiuodavo 
pats Jogaila su savo palydo
vais. Jis čia ir bažnyčią ant 
senovės žinyčios vietos pa
statė ir joje pats žmones 
krikštijo.

Dešinėje bažnyčios pusė
je yra įmūrytos dvi grindys. 
Apie jas štai kaip seni Mer
kinės gyventojai atsiliepia. 
Anais senais laikais, kada 
dar lietuviai baudžiavą ėjo, 
prie šių grindų pririšę ponai 
su kunigais baudžiauninkus 
plakdavo rykštėmis.

Toje vietoje, km’ dabar 
stovi bažnyčia, senovėje bu
vo Lietuvos dievų žinyčia; 
dar ir dabar po didžiuoju 
altorium yra žymu žinyčios 
aukuras, kur lietuviai savo 
dievams aukas atnašauda
vo. Po žinyčios į visas puses 
ėjo paslaptingi urvai, kurie 
požeminiais urvais susisiek
davo su Lyškiavos pylimu ir 
Šarūno kalnu. Seni dzūkai 
pasakoja, kad šiuose paslap
tinguose urvuose yra paslėp
ti senovės lietuvių dievai, 
kurie, jei nebūtų bažnyčioje 
“švenčiausiojo,” tuojau iš
kiltų į žemės paviršių ir atsi
stotų savo vietose prie auku
ro.

Taip pat seni Merkinės 
dzūkai pasakoja, kad prieš 
daugelį metų iš Merkinės 
bažnyčios buvo išvogtos vi
sos brangenybės, drauge ir 
“švenčiausias.” Po to api
plėšimo atėjęs zakristijonas 
į bažnyčią pamatė keistą re-

gilumą Rusijos, bet maras ir 
ten juos atrasdavo. Vieną 
kartų seneliui dzukui per 
sapną pasirodęs šv. Rokas, 
dzūkų patronas, ir taręs:

—Tegul apneša mano pa
veikslą aplink miestelį tris 
kartus ir įeina su visa proce
sija į bažnyčią, tai nelaimės 
nuo dzūkų atsitolins.

Senelis tą keistą sapną pa
sakė Merkinės klebonui. 
Klebonas taip ir padarė. Ir 
kaip tik įnešė į bažnyčią nu- 
malevotą Roką, staiga pra
dėjo skambinti visi bažny
čios varpai ir senoviški die
vai pasitraukė. Nuo to laiko 
dzūkai pradėjo šv. Rokaus 
paveikslą laikyti didžiausio
je pagarboje ir saugoja, kad 
niekas iš Merkinės bažny
čios neišneštų “švenčiausio
jo.” Žinoma, tai kunigų iš
galvota pasaka. Be to, se
niai dzūkai sako, kad tuose 
paslaptinguose urvuose yra 
paslėpta daug aukso, bet . 
luksas užkeiktas ir vargas 
tam žmogui, kad drįstų jo 
jieškoti. Tsb.

LIETUVA DERĖSIS SU 
SOVIETAIS DĖL MIŠKO 

GABENIMO.
Lietuvos žemės ūkio mi

nisterija jau pradėjo rengtis 
deryboms su Sovietais dėl 
miško gabenimo į Klaipėdą 
ir čia jį apdirbti eksportui. 
Po pasitarimų Kaune, arti
miausiu laiku derėtis su eks- 
portliesu Maskvon važiuoja 
valstybės tarybos narys dr. 
Zaunius ir miškų departa
mento vyr. inspektorius p. 
Bagdonavičius.

done.
Ir Lietuvos spaudoje ne

maža prirašyta apie televizi
ją, naujus pasiekimus šioje 
srityje. Buvo rašyta, kad 
kai kurios radio. stotys jau 
transliuoja televizijos sean
sus ir kad yra sukonstruoti 

Į aparatai, kuriais galima to
kius seansus žiūrėti. Lietu
vos Radio centro šeiminin
kai aną šeštadienį spaudos 
atstovams ir pademonstravo 
tokį televizijos seansą iš 
Londono. Patalpoje užgesi
nus šviesą, neperdidelio 
aparato nedideliame, pail- 

igame, languty žiūrovai pa
matė, kaip iš įvairiausių 
šviesos efektų ėmė formuo
tis žmonių pavidalai. Buvo 
matyti, kaip šokama, dai
nuojama. Radio aparatas iš 
tos pat stoties transliavo ir 
garsą. Todėl žiūrovams len
gvai buvo galima palyginti 
judėsiu ritmo sutapimą su 
muzikos ir dainos žodžių 
ritmu. Ir tenka konstatuoti, 
kad televizijos transliavi
mas, nors dar gana silpnas 
ir neaiškus, bet įvykęs fak
tas. Dabar bereikia tik tobu
linti. Žiūrovą apima keistas 
jausmas, toks, kaip pirmu 
syk girdint per radio garsus. 
Bet šį išradimą tobulinant, 
aišku, priprasime ir nebesi
stebėsime jo nepaprastumu. 
Lietuvos radio turimas tele
vizijos aparatas kainuoja 
apie 3,000 litų. Televizija 
esanti transliuojama jau ne
tik iš Londono, bet ir iš kai- 
kurių Vokietijos radio sto
čių ir iš Sovietų Stalino var
do radio stoties.
• Davatkos sako, kad tokie 
paveikslai esą tiesiai iš pra
gari).

Moeooeoooeeoocceci 
KNYGOS VISAI PIGIAI. i 
NUP1GINIMAS TĘSIS IKI KALĖDŲ.

KALĖDINIŲ Atviručių lietuviškais užrašais, spindančios, labai gra- | 
žios—12 atviručių $1.00. Ne spalvuotų atvirusių 12 už 50 centų, i

RAGANIŠKOS KAZYROS 53 kazyros spalvuotos, lietuvišku ir an- U 
glišku paaiškinimu kaip galima išmesti bei atspėti ateitį $1.00 S 

BIBLIJA. Pilnas Šventas Raštas Seno ir Naujo Testamento. Pusi. X 
1127, sykiu prie to duodam Biblijos rodyklę su jos pagelba gali- Q 
ma viską Biblijoj lengvai surasti. Kaina ............................. $3.00 Jj

MOKSLAS RYMO KATALIKŲ. Parašė vysk. Motiejus Valančaus- £ 
kas, 82 metai atgal. Istoriška knyga. Pusi. 332, apd............... $1.00 S

TIKĖJIMŲ ISTORIJA. Parašė prof. Sauseyo. čia galima rasti pil- ] 
ną visų tikėjimų istoriją. Paveiksluota, pusi. 1086, apd.........$5.00 1

NAUJAS PILNAS ORAKULAS—visokiausių burtų ir monų kny- 1 
ga. Paveiksluota su Saliamono stovyla, pusi. 414......... Kąir.a $2.00 j

ŽINYNAS. Knyga visokiausių žinių; sveikatoje, šeimininkystėje, ! 
geografijoje, amatninkystėj e, matininkystėje, astronomijoje ir i 
tt. Puslapių 392. Kaina .................     SP-00 Į

ŽODYNAS Lietuvių Anglų ir Anglų Lietuvių Kalbos (Pilnas). Su- ! 
taisė A. Lalis. Dalis I ir II, pusi. 1274. Apdaryta. Kaina.. $10.00 1

Penki Vadovėliai Lietuvių Kalbos (J. Murkos). Pusi. 1452. ..$3.00 ]
ARIONŲ PRISIKĖLIMAS. Parašė J. Pronskus. Svarbi istoriška ' 

knyga apie lietuvių tautą. Puslapių 290, apdaryta.......... $1.00 ,
ETHNOLOGIJA—Šerno. Visų tautų žmonės jų būdas ir ypatybės. ' 

Paveiksluota. Apdaryta, pIKIapių 667.................................... $3.00
GEOGRAFIJA—šerno. Paveiksluota, pusi. 469. ............ $1.50 * 
Pinigus už knygas malonėkite siųsti sekamu adresu :

miega, o miega rytą.
Atsižvelgdama į šiuos ne- 

natogumus, žemės ūkio rū
mų valdyba iškėlė sumany
mą pasiūlyti vyriausybei 
jasukti pirmyn laikrodžius 
"okiu budu, kad valstybės 
įtaigose darbas žiemą pra
sidėtų vieną valandą, o va- 
■arą dviem valandom anks-Į 
čiau.

ATMETĖ KUN. JOCIAUS 
SKUNDĄ.

Aleksandravos bažnyt
kaimio, Kretingos apskričio 
kun. Jociui policija surašė 
protokolą už nelegalų susi
rinkimą, kuriame rasta apie 
20 dalyvių. Apskrities virši
ninkas kunigą Jocių nubau
dė 50 litų pinigine bauda. 
Kun. Jocius padavė skundą 
vidaus reikalų ministerijai, 
kuri skundą atmetė. Tada 
kun. Jocius padavė skundą 
vyriausiam tribunolui, tei- ] 
sindamasis tuo, kad tai bu
vo ne susirinkimas, bet jo 
vardadienis ir vaišės. Vyr; 
tribunolas pareiškė, kad to
kiam žmonių skaičiui susi
rinkti vis tiek reikia leidimo 
ir kun. Jociaus skundą at
metė.

Bepročio, Ar Pikta
dario Darbas?

Nesenai Vilkaviškyje bu
žo nepaprastas įvykis, kuris 
sukėlė nerimą dorosios vi
suomenės tarpe. Viena mie
to gyventoja, eidama gatve 
■ado saldainių dėžutę. Tuos 
■aldainius ji nunešė pas sa- 
zo seserį ir ten jais pavaiši
no mažus vaikus. Saldainius 
zalgė ir pačios moterys. 
Tuojaus visiems pasidarė 
Joga. Po poros valandų di
liausiuose skausmuose mi- 
’ė vienas mažas vaikas, o 
moterys ir kitas vaikas nu
vežti apskrities ligoninėn. 
Kitą dieną moterys ir vaikas 
buvo vežami į Kauną. Ta
čiau vaikas pakeliui mirė, o 
moterys ir dabar dar tebe- 
juli Kauno miesto ligoninė
je. Padarius mirusiųjų vaikų 
skrodimą nustatyta, kad sal
dainiai buvo užnuodyti stip- 
iai veikiančiais nuodais. 

Dabar aiškinama, kas tuos 
saldainius gatvėn numetė ir 
kokiais tikslais. Tsb.

PIRKS ŽĄSIS IŠ ŽMONOS.

Vienas Mariampolės di
delis ponas turi nupirkt apie 
20 žąsų. Jo žmona valdo 
ūkį, iš kurios jis ir pirks žą
sis.

DĖL MERGINOS NUŽU
DĖ DRAUGĄ.

A. Panemunės valse., Ar- 
laviškių kaime buvo vaka
rėlis. Į vakarėlį atėjo ir Stra- 
sinskas Kostas iš Versužig- 
lio kaimo. Jis vakarėlyje šo
ko su savo draugo Patriula- 
vičiaus Simo panele.

Išeinantį iš vakarėlio Stra-Į 
sinską Patriulavičius užpuo
lė : durtuvu kirto keturis 
kartus į galvą, kaklą ir ket
virtu smugiu pervėrė kiau
rai krutinę, pataikydamas į 
širdį. Strasinskas K. krito 
negyvas vietoje. Patriulavi
čius suimtas ir patalpintas 
kalėjimai!.'

"AUŠROS” KNYGYNAS
CHICAGO, ILL.

SUVEŽĖ 20,000 ŽĄSŲ, O 
SUPIRKO TIK 3,000.

Lapkričio 15 d. Mariam- 
pclėn ūkininkai suvežė apie 
20,000 žąsų ir užkimšo veži
mais visas miesto gatves. 
Vienas ūkininkas nuo Vil
kaviškio atsivežė 20 žąsų ir 
turėjo iš viršaičio 20 korte
lių. Žąsų iš ūkininko nupir
ko tik 10 ir sumokėjo 40 li
tų. Žemės ūkio draugija su
pirko iš ūkininkų tik 3,000 
žąsų.

Nupigintos Knygos.
Gera proga pirkti sekančias knygas: 

Eilės ir Dainos, apie karę, apie vai
kinus ir merginas, 96 pusi......... 25c.

Gyvenimas girtuoklio ir dainos apie 
girtuoklius, su paveikslu................ 25c.

Spėjimo rateliai ir -planetos, apie 
laimę ir kada kas gimęs, įdomi kny
gelė................................................. 20c.

Sapnų knygelė, išguldymas kiek
vieno sapno.................................... 25c.

Lošimas kozyromis iš pinigų. Kas 
tą knygelę perskaitys, tas pinigų ne
praloš.......... .................................. 25c.

Pasakų knyga, 123 pusi..........35c.
Kas pirks visas 6, gaus už $1.00.

3 už 50c. Jeigu vieną, tai 25c. Mažiau 
dolerio pinigus siųskite stampom, o 
dolerį galit siųst laišku.

P. MIKALAUSKAS,
248 W. Fourth Street. 

SOUTH BOSTON, MASS.

PAVOGĖ VANDENTIE
KIO MOTORĄ.

Raudonojo kryžiaus sana
torija A. Panemunėje ties 
Nemunu turi pastačius bu
delę, kurioj Įtaisytas van
dentraukis. Aną naktį neži
nomi piktadariai išgręžė bu
delės užraktą, atidarė duris 
ii- pagrobė motorą, 5,000 li
tų vertės.

I
1

I
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PATILČIŲ KLEBONAS 
SUSIMUŠĖ SU VIR

ŠAIČIU.
Patilčių klebonui kun. 

Aušiurai viršaitis Muraška 
iškėlė teisme bylą už mušty
nes. Muraška skunde sako, 
kad kun. Aušiura puolęs jį 
mušti ir sužeidęs.

“KELEIVIO” 
SPAUSTUVĖ

VIENIEMS PERDAUG, 
KITI NIEKO NETURI.
Vienam Mariampolės vi

cedirektoriui reikalinga nu- 
oirkti 24 žąsis. Jo žmona 
rūpinasi, kad jiedu tik 2 šei
mos nariai ir nebus kam su
valgyti 24 žąsų, o tuo tarpu 
vTra tokiu žmonių, kurie ne
turi nei duonos.
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Vietines Žinios
Automobiliai užmušė da 

32 asmeniu.
Pereitą sąvaitę automobi

lių nelaimėse Massachusetts 
valstijoj buvo užmušta da

- - ■ - 32 žmonės. Tai padaro iš vi
la socialistų vakarėlio. ’so jau 915 aukų nuo šių me- 

I Pereitą nedėldienį Lietu- tų pradžios. Sakoma, kad
“Darbininko” radio pus

valandis.
Pereitą šeštadienį buvo vių Salėj buvo South Bosto- automobilių nelaimės pa- 

“Darbininko” “katalikiš- no ir Cambridge’aus sočia- daugėjo dėl gėrimų grąžini- 
kas” radio pusvalandis. A- hsbj suruoštas pasižmonėji-mo. Nedėldieniais žmonės 
pie jo turinį galima pasakyti 1 “ ° "
tiek: daug gyrėsi, o mažai 
davė. Muzikos programėlis 
buvo silpnas. Kun. Švagždvs 
labai išgyrė “Darbininką” ir 
agitavo visus jį remti, nes jis 
ginąs darbo žmonių reika
lus. Žinoma, tas ne tiesa. 
Kada ir kur jis gynė darbi
ninkų reikalus? Romos baž
nyčia niekados darbininkų 
reikalų negynė, nes ji yra 
kapitalizmo ramstis. šitą 
viešai pasakė anądien ir 
kun. Coughlin. kritikuoda
mas Bostone kardinolą O'- 
Connellį. Sako, per 40 metų 
O'Connell gynė tik kapitali
stų sistemą, bet niekur nei 
vienu žodžiu neužtarė už 
darbininkus. Streikuose ka
talikų bažnyčia oficialiai 
beveik visuomet stoja fabri
kantu pusėj.

mo vakarėlis. Socialistės išvažiuoja pasivažinėti, su- 
moterys pagamino gero kep- į stoja nusipirkti gazolino, ir 
to kumpio su kopūstais ir ki- i ten pat gauna alaus. Pasi- 

geria, ir pasekmėje — ka
tastrofa.

tekiais pridėčkais ir prikepė 
gardaus pyrago prie arba
tos. Svečiams pasistiprinus, 
buvo šokiai. Salė buvo pilna 
žmonių ir ūpas buvo geras. 
Buvo traukiamas ir radio 
setas, likęs nuo socialistų 
pikniko Montelloj. Jį laimė
jo, rodos, dainininkas Pau
ra. Setas vertas $100.

D-ras Bigelow da nesurastas
Tūlas laikas atgal prapuo- 

,lė Massachusetts General 
Hospitalio direktorius d-ras 
Bigelow. Vieną rytą išvažia
vo iš namų į ligoninę ir pra
puolė. Daromos didžiausios 
pastangos išaiškinti, kur jis 
galėtų dingti, bet iki šiol ne
surandama jokių pėdsakų. 

Patiems girtis irzfa me- Nėra nei gyvo, nei mirusio, 
luoti, tai jau visai negražus 
darbas. Radio announceris 
pasakė, kad •'Darbininkas” 
esąs “the largest newspaper 
in New Engiand.” Ar gražu ke, bus puikus balius Cam- 
taip meluoti? Ar nebūtų tei- bridge'aus Lietuvos Dukte- 
singiau pasakius, kad “Dar- ru ir Sūnų Draugystės. Sve- 
bininkas” yra vienas iš ma- rainė graži, po num. 40 Pro- 
žiausių laikraščių Naujoj spect st Prasidės 4 vai. po 
Anglijoj? Juk mes žinome, piet ir tęsis iki vidurnakčio, 
kiek jis turi skaitytojų. Tai Grieš gera orkestrą, Bert 
kam reikia samdyti melą- Orris Radio iš Brocktono. 
gius ii- patiems meluoti? Juk įžanga gana pigi. Gėrimų ir 
dešimtis Dievo prisakymų užkandžių bus gardžiausių, 
sako: Nemeluok! ,Visas gražiausias jaunimas

Taigi patartina “Darbi- susirenka į Lietuves Dukte- 
ninko” radio pusvalandžio rų ii' Sūnų balių. Nepamirš- 
vedėjams tuojaus atlikti iš- kitę atsilankyti; čia susitik- 
pažinti, nes pereitą šešta- šit visus savo draugus, 
dieni jie sulaužė Dievo pri- T
sakyma. I --------------

Radio klausytojas. PUIKUS KALĖDŲ PRO-

Puikiausias Balius Naujų 
Metų Dienoje.

Sausio 1 d., 1935, utamin.

Baliaus Komisija.

GRAMAS.
Prašome visus ateiti Ka

lėdų Dieną, Gruodžio 25 d.,
Curley išleido rinkimų 
kampanijai $94,000.

Valstijos sekretoriui Coo- 11 vai. ryte ir 7:00 vai. va
itui jau pristatytos buvusių kare, į Lietuvių M. Žinyčią, 
rinkimų atskaitos, parodan- b* išklausity gerą programą, 
čios, kiek kurio kandidato Lietuvių M. Žinyčios Pil- 
agitacijai buvo išleista pini- donaoji valdyba ir Ministe- 
gii. Pasirodo, kad daugiau- rįs linki visiems sulaukti Ka
sia už visus išleido buvusis^ėdy švenčių ir apturėti pa- 
Bostono miesto majoras 
Curley, kuris dabar “runi-* 
jo” į valstijos gubemato-Į 
rius. Jo agitacija kaštavo 
$94,000 ir jis buvo išrinktas. 
Taigi norint būt išrinktu, 
reikia paleisti daug pinigų. 
Bet doram piliečiui gali būt 
visai nesuprantamas daly
kas, kaip galima leisti gu
bernatoriaus rink i m a m s 
$94,000, kuomet jis gaus tik 
po $10,000 algos į metus ir 
tarnaus tik 2 metu?

sėkmingus ateinančius Nau
jus Metus!

L. M. Ž. Pild. valdyba,

Brocktonas turi 62,854 
gyventojus.

Kaimyniškas Bostono mie
stas Brocktonas suskaitė sa
vo gyventojus ir rado jų ly
giai 62,854. Tai yra 227 gal
vos daugiau, negu pereitą 
rudenį buvo. Apgyventų bu
tų (tenementų) Brocktone 
dabar yra 18,364, o tuščiu— 
1,592.

1 Nežmoniškai elgiasi su šel- Pašovė ir apiplėšė siuvamų 
pianais bedarbiais.

Bostono dienraščiuose pa
sirodė didelių protestų prieš ham’s Cornerio, trįs bandi- 
Brookline’o labdarybės ta- tai užpuolė siuvamųjų ma- 
rybą, kuri labai žiauriai ei-f šinų firmos agentą S. Kan- 
giasi su baduoliais, prašan- nattą, įsitempė jį sklepan, 
čiais paramos. Biedni žmo- pašovė ir atėmė $1,000. • 
nės esą taip Įžeidžiami ir že- Kannatt buvo atvažiavęs 
minami, kad daugelis jų ve- čionai biznio reikalais iš 
lija badauti arba ubagauti, New Yorko. 
negu pašalpos reikalauti. O 
jeigu kam ir pasiseka gauti 
orderį maistui, tai krautuv- 
ninkai darą suktybes: duo
dami bedarbiui valgomųjų 
daiktų jie arba nedasveria, 
arba paskaito daug aukštes
nę kainą. Jeigu bedarbė mo
teris nepaima maisto pilnam 
orderiui, tai už likusią orde
rio dalį krautuvninkai duo
da tokių niekniekių, kaip 
kramtomos gumos, arba ko
kį saldainį, o ant orderio už
rašo “peką bulvių,” “šolde- 
rį” ar ką nors panašaus. Da
bar daromas tyrinėjimas.

T

Maišyti Riešutai

D-ras Jonas G. Arentas.

Bedarbė mergina nušoko 
į kanalą.

Ties South Stationu perei
tą subatą nuo tilto nušoko 
į Fort Point kanalą Miss Ja
ne M. Sinclair, 25 metų am-J " _ _ .
žiaus bedarbė mergina. Til- JQI^S Arentas, iki
to prižiūrėtojai ištraukė ją ®.10^ ^uv0 Bostono miesto 
iš šalto vandens ir nusiuntė ’?0"inest vede3° P?gelbimn- 
Haymarketo ligoninėn. Ant ku- ,Tal *>“7° Seral ap™>ka- 
tilto buvo paliktas jos ap- ma >r gaibingą vieta. Bet tu
siausias ir rankinukas su 18 redamas labai daug pasali- 
centų. Atgaivinta mergink PaclJentU> jisai nutarė 
pasisakė norėjusi mirti, nes1Sonln^ pamesn n- atsidary- 
niekur negalinti rasti darbo į P?vat9 of,SJ* . S00*?1 
ir neturinti iš ko gyventi. Bostone, kur jis yra gimęs ir 

augęs. Jis čia pasirinko sau
Ar galim. »u medine koja «etą ■ P° "T6"0.- 89?. E: 

operuot automobilių? Broadway. Kitįj ofisą jisai 
Apdraudos kompanija bu-turas 581 Beaeon st_•_ ą_J________ a • ~

Cambridge’uje tapo su
žeistas automobiliaus nelai
mėj Technologijos Instituto 
prof. Harris. Jis užvažiavo 
ant geležinio stulpo.

Pereitą subatą Brookline,

Broadway. Kitą ofisą jisai

vo atsisakius apdrausti tūlo 
Heano automobilių, moti- 
vuodama, kad Hean turi 
dirbtinę kairią koją, todėl 
negali automobiliaus sau
giai operuoti. Bet vyriausio 
teismo teisėjas Qua nu
sprendė, kad su tokia koja 19 Emerald st, užsidegė 
žmogus gali važiuoti, ir medinis namas ir ugny žuvo 
kompanija buvo priversta jo Mary O’Brien, 66 metų mo- 
automobilį apdrausti. teris.

mašinų agentą.
Dorchestery, netoli Up-

Artistė Ona Kubilienė.
Dainuos Kalėdų giesmes 

sekmadieny, gruodžio 23 d., 
12 vai. dieną, per WHDH 
radio stotį, lietuviškoj va
landoj. Publika prašoma už
sukti savo radią.

GYDYTOJŲ ADRESAI

P. Ketvirtis ir Sūnūs
Parduodame Laikrodžius, Radio Se
tus ir Oil Burnerius, Geriausios Rū
šies. Taisome ir mainome Laikro
džius, žiedus, Radios ir Oil Burnerius. 
Duodam ant išmokėjimo. Pristatom 
50 mylių nuo Bostono. Tel. S. B. 4618.

326 BROADWAY, SO. BOSTONE.

5 KAMBARIAI ANT RENDOS
Yra elektra, pečius ir gesas, ant 

trečio aukšto $18 į mėnesį. (1)
158 W. Broadway, So. Bostone. 
Raktas yra 160 Broadvvay.

Reikalingas Pardavėjas
Parduot kiaušinius ant komišino ir 

turi turėt $50 kauciją. Geram vyrui, 
geras uždarbis. Susižinot galima “Ke
leivio” ofise. J. S.

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repšius
(REPŠYS)

U ETŲ VIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman hL arti Centrai skv. 

CAMBRIDGE, MASS.

i

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. So. Boston 0948. 
251 Chestnut Avė., 
Jamaica Plain, Mass.

I 
!

♦

—Ir vėl A & P yra pasiruošusi dėl 
Jūsų su parinktiniausiais valgias 
Kalėdų Šventėms!

Fancy maišyti svar. 19c
Filberts and Almonds

Walnuts, Pecans, Brazils, 
pakeliai 
a v

svaras

O 8 ancų

PIANO MUZIKOS
LEKCIJOS

Baigusi New Engiand Muzikos 
Konservatoriją.

Duodu piano .muzikos lekcijas jau
nuoliams ir suaugusiems. Studijos o ri c •

VALENTINA MINKIENĖ
912 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 3317.

PARSIDUODA FARMA
115 akerių, 40 dirbamos, žemė labai 

gera, kita dalis miško, visokie farmos 
įrankiai, vežimai, arklys, 2 karvės, 
yra žąsų, vištų ir ančių; geri vištinin- 
kai, barnė, stuba 10 kambarių, gražus 
sodas. Parduodu labai pigiai. Atva
žiuokit pasižiūrėt arba rašykite. Far
ma randas 5 Farm street, North Bell- 
ingham, Mass. Savininkas gyvena:

POVILAS WENSTEIN (3-5)
4 Marbury Terrace,

Jamaica Plain, Mass.

Joseph A. Martin
LIETUVIS KONTRAKTORIUS
Taisau Namus iš lauko ir viduje. 

Duodu ant lengvų išmokėjimų ir ant 
ilgo laiko. Duokite man žinią aš ap- 
kainuosiu kiek Jums darbas kainuo
tų.

396 SEAVER STREET, 
DORCHESTER, MASS. 

Tel. Talbot 3763.
—— " ■ ■■■ ...  -------------

(-)

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

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

i
1

Tel. So. Boston 2S4S.

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTIST AS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 di«ną 
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik lusitarua.

iki 12 dieną.
name.

251 BROADWAY, tarp C ir D at, 
SO BOSTON. MASS.

Seredomis
Ofisas “Keleivio”

Tei. University *466

Dr. Susan
Glodienes-Curry 

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

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Rajah Salad Dressing 16 02 I8C
Mayonnaise Encore 16 02 22c
Mince Mėsa Queen Anne Pk. joc

Bell’s Seasoning pakelis 9c

A & P Pumpkin No- 2% 10c
A & P Squash 2 No- 21- 25c
Mince Mėsa whiPPie-s 2 sv. 29c
ChetrieS Maraschino 5 oz jar 24c

Brown Sugar 2 1 sv Pak- 15c
Stickney’s Stuffing p^- 10c
Friend’s Mince Mėsa ken- 25c
C & B Plum Pudding ken 35c

Gėrimai—
Grape Juice a&p 15c 2 A&p 25 qts pts
Cideris % s81- 25c "al- ris- 39c
Yukon Sparkling lg K}c 3 sm Ž5C 

Water bt bis

Cigaretei ir Tabakas
Lucky Strikes, Chesterfields, 20
Old Golds, Camels carton

Prince Albert 1 sv- Mėsinė 79c
Union Leader 1 sv- Mėsinė 69c
Granger 1 sv- Mėsine 75c
Edgeworth 8 02 56c 1 sv- *1.09

MILTAI SUNNYFIELD 24V, sv. bag (^c

MAIŠYTOS

OCEAN SPRAY

1

svaras

svaras

19c 

29c 

25c 

21c 

33c

Seediess Razinkos
3 sv. blėš. 53c

6 Tikrų Fruktų Gelatin Skonio

2 ken.

2 pak- 25c 
svaro kenas 25c
2 pakeliai 15c

2 pakeliai 13c

1 svaro blėš. 19c

pak- 5c

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus 
317 E STREET 

(Kampas Broadvvav) 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Telefonas: South Boston 2732 
Namą: Talbot 2474. i

f

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nuo 10 iki 12 dieną, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare

222 HUNTINGTON AVĖ.,
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4570.

BAY V1EW 
MOTORSERVICE

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Layer Figos

Pecans

Walnuts
» ‘-J

Kietos Kendės

Cranberry Sauce
Mince Mėsa none such

R & R Slyvų Pudingas

Dėl Mente Seeded Razinkos
ji.

Dėl Mente

Crisco

Sparkle

Rumford Baking Powder 16 ancų blėš 27c
-v )

Yukon Ginger Ale contents only 2 28 an bot* 15c

Stuffed Olives

Plain Olives

Ann Page Baking Powder

Rajah Currants
Pastry Miltai sunnyfield

Pillsbury Keikų Miltai
Wheat Duona Dar>’ta iš kvietinių baltų miltų loaf gc

0

Telephon*

Q So. Boston

ENCORE

ENCORE

paintės jaras 39c 

paintės jaras 29c

16 anc. blėš.

2 pakeliai

5 sva. bag.

pakelis

19c

25c

19c

27c

MILTAI GOLD MEDAL 2412 sv. bag. $Į j J
SVIESTAS
TAUKAI
KIAUŠINIAI
BEKONAS
Pulled Figs bu,k 23c lsv Pk- 25c 
Marvin P>tted Dates 2 8 02 25c

2 sv. pk 25c pk.
Dromedary Peel pakelis i()c 
Walnut Meats 8 02 39c 3 02 19c 

ken ken.
Salted Peanuts Spanish pk. 9c

Pickles—
Sweet or 9weet mi*ed qt. jar 29c
Sweet “Standard”

or Dili.
“Standard”

SILVERBROOK PR1NTS

PAKELIUOSE AR BULK

WILDMERE SELECTED

SILVERBROOK SLICED

SUNNYFIELD 241/2 s. Q9c 
PASTRY bag. °°PASTRY
Pillsbury’s Best $11^

24 įg sv. bagė ,
svaras

2 svarai 

tuzinas

svaras

32° •
29c
25c
29c

Sour 
Dili

quart jar 21c 

quart jar lQc 

quart jar J5c

Kendės Grp®y ar Gvar- 35c worthmore i sv. bak. 25c

Dromedary Dates 2 anc- pak
Ann Page Fruktų Keikai šmotas 
Marshmallow Fluff 

Foss’ Extracts 

Rajah Extracts 

Rajah Spices 

Lux Toilet Muilas Gift

didelis kenas

butelis

2 ancų butelis

25c

29c 
19c/

29c 

19c
pakelis 9c

6 kėkai 39c

SU TURKIU PADUOKIT DABAR BILE 
A & P MAISTO STORE 

c
Tos Kainos, Yra Bostone ir Apielinkėje.

A&P FOOD STORES OF NEW ENCLAND
. The Greit ATLANTIC & PACIFIC Te., Co.

1058
STUDEBAHER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA.
Modelis 1934 metų 

Kainos nuo $645 iki $1045 
F. O. B. Factory

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokią išdirbysčią.

' Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

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

f
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Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broadway, So. Boston, Mass.

DR. MARGERIS

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
NusilPnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. TaiP-Pat visokių Žolių, Ląstelių 
ir Dielių iš Lietuvos Musų aPtie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas Patarimas. Vaistus nu- 
siunčiam ir Per Paštą. Atminkite 
musų adresą.

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

Kampas Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 21 73 ir 2799

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevicia
GRABOR1US-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimai 
laidotuvėse.

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

258 W. Broadvray
SO. BOSTON, MASS.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street
MONTELLO, MASS
TeL Brockton 4113

t
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Gydytojas ir Chirurgas
Valandos: 10—2; 6—8 
Sekmadieniais: 10—13.

3325 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL. 

Tel. Boulevard 8483

Joseph W. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį.
494 BROADWAY SO. BOSTON 

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

So. Boston Tel. 1437-M

PARKWAY AUTO 
SERVICE 

and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VA1TATH8
415 Old Colony Ave^
SO BOSTON, MASS. 

, Telefonas: So. Boston 9777.
1 1 ■ ——. "van*

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso valandos: 2—4 p. p.: 7—8-30 vak. TeL S, B. 2712.
Jeigu neatsilieps, šaukit: Algonąuin 9753.

534 EAST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.




