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mių Komunistų Areštai.
SUIMTAS ZINOVJEVAS 

IR KAMENEVAS. Komunistų Vadas 
Sumuštas Ir Areš

tuotas.
Racine, Wis. — Paskuti

nėmis dienomis tarp komu
nistų ir miesto vyriausybės 
čia prasidėjo atkakli kova. 
Nežinomi žmonės pradėjo 
užpuldinėti komunistų susi
rinkimus ir jų veikėjus. Ne
labai senai Sokolo salėj ko
munistai turėjo mitingą. 
Kažin kokie juodašimčiai 
paleido keliatą akmenų į sa
lės langus ir susėdę į auto
mobilių pabėgo. Paskui vi
dury dienos nežinomi chuli
ganai užpuolė komunistų or
ganizatorių Šamą Hermaną, 
sumušė jį, paskui “kidnapi- 
no” ir išvedę kelias mylias 
už miesto da daugiau primu
šė ir paliko tenai.

Sumuštas komunistų or
ganizatorius padavė vietos 
laikraščiui pasirašytą pa
reiškimą, kad visus tuos už
puolimus daro “vigiliantai” 
(budėtojai), kuriems vado
vaująs policijos viršininkas. 
Dėl šitokio pareiškimo poli
cijos viršininkas išėmė va- 
rantą ir areštavo Hermaną 
“už kriminalinį šmeižimą.”

Komunistai Racine mies
te ir visoj Wisconsino valsti
joj dabar organizuojasi ir 
sakosi reikalausią, kad gu
bernatorius prašalintų Raci
ne miesto policijos viršinin
ką. Jie taipgi kreipiasi į vi
sas darbininkų unijas ir pra
šo remti juos šito j. kovo j už 
darbininkų teises. Jie taip 
pat organizuoja savo spėkas 
susirinkimams nuo užpuoli
mų saugot. “Iš policijos mes 
negalim apsaugos gauti, to
dėl vartosime savo spėką,” 
pareiškė atvykęs iš Milwau- 
kee jų lyderis Childs.

Dėl Kirovo nužudymo kalti
nami jau ne baltagvardie

čiai, bet Trockio šalininkai.
Kada Leningrade aną

dien buvo nušautas Kirovas, 
tai Sovietų valdžia ir spau
da paskelbė pasauliui, jog 
tai buvęs “baltgvardiečių te
roristų” darbas.-, Tuo budu 
norėta sukelti prieš balt- 
gvardiečius viešąją opiniją. 
Ir mitingai po visą Rusiją 
tuoj pradėjo reikalauti nai
kinti tuos darbininkų prie
šus be jokio pasigailėjimo.

Bet pasirodo, kad Sovie
tų propagandininkai čia pa
darė stambią klaidą. Balt
gvardiečiai Rusijoj senai 
jau išnaikinti, o kurie išliko 
gyvi, tie išbėgiojo į užsie
nius. Jeigu ir yra koks ištiki
mas caro tarnas Rusijoj už
silikęs, tai jis sėdi kaip pelė 
po šluota ir bijosi nosį iškiš
ti, kad OGPU katinai ant io 
neužsisėstu. žodžiu, balt
gvardiečiai Stalino diktatū
rai jau nepavojingi.

Pavojus Stalino režimui 
gręsia tiktai iš komunistinės 
opozicijos. Taigi savaimi su
prantama, kad geriau už Le
ningrado atentatą apkaltin
ti trockininkus, kurie knisa
si po Stalino rūmais, negu 
baltgvardiečius, iš kurių jo
kio pavojaus nėra. Politbiu- 
ras. matyt, šitą suprato ir sa
vo klaidą jau atitaiso. Pas
kutinėmis dienomis iš Mask
vos ateina žinių, kad ry
šium su Kirovo užmušimu 
tenai pradėta areštuoti žy
mus komunistai opozicinin- 
kai. Suimtas jau Zinovjevas 
ir Kamenevas, buvę kitąsyk 
komunistinio Internaciona
lo vadai ir Trockio vienmin
čiai. Kartu su jais buvo su
imta da 11 žymių komunis
tų darbuotojų pereitą sąvai
tę. - '

Nuo tos dienos, kaip Le
ningrade buvo nušautas Po- 
litbiuro viršininkas Kirovas, 
iki šiai dienai Sovietuose 
buvo suimta iš viso 134 žmo
nės, ir 103 jų jau sušaudyti, 
tarp jų dvi moterys. Ir kaip 
dabar pasirodo, tai visi jie 
buvo komunistai, nei vieno 
baltagvardiečio.

Šitą dabar aiškiai parodo 
Maskvoje išleistas oficialus 
biuletinis. kuris sako jog 
“teroristai norėjo nuversti 
dabartinę Sovietų vyriausv-j “Kas pasijudins, bus tuoj 
be, kad galėtų įvesti vai- nušautas! 
džioje zinovjevini n k ų ir (banditų. Du banditai atsi- 
trockininkų platformą.” Va- stojo su šautuvais prie durų, 
dinasi, kalbamieji “teroris- o trįs pradėjo grobti pini- 
tai” yra ne baltgvardiečiai, gus iš stalčių. Jie surinko iš 
bet Trockio ir Zinovjevo rišo $48,000, kurie buvo pa- 
minties komunistai.

Klaipėdos Krašte 
Politinė Suirutė.

Reizgio vadovaujama di
rektorija rezignavo.

Šiomis dienomis rezigna
vo Klaipėdos Krašto direk
torija Reizgio vadovauja
ma. Naują direktoriją su
daryti gubernatorius pave
dė tūlam Bruvelaičiui.

Iš Reizgio rašto, kuriuo 
jis padavė savo rezignaciją, 
matyt, kad Klaipėdos Kraš
te dabar didžiausia politinė 
suirutė, vietos žmonių val
džia jokiu budu negali susi
tarti su gubernatorium, kurį 
skiria Kaunas. Štai ką Reiz- 
gys rašo:

“Atsižvelgdamas Į tai, 
kad Klaipėdos Krašto sei
melis, sušauktas Tamstos 
(gubernatoriaus. Red.) ak
tu, posėdin nesusirinko ma
no direktorijos deklaracijos 
išklausyti ir, vėliau šauktas 
seimelis pirmininko inicia- 
yva. posėdžiui taip pat ne
susirinko, tai matydamas, 
kad dėl tos padėties negali
ma būtinų priemonių imtis 
nei viešiesiems krašto finan
sams tvarkyti, mažinant 
krašto gyventoju mokesnių 
naštas ir krašto išlaidas, nei 
:mtis teisėtų priemonių ad
ministracijos aparatui per
tvarkyti bei leisti kitus kraš
tui įstatymus, aš randu, kad 
•eikia jieškoti išeities iš su
sidariusios padėties.

“Aš randu, kad geriausia 
butų išeitis iš susidariusios 
padėties atiduoti Tamstos 
dispozicijai man suteiktas 
Klaipėdos Krašto direktori
jos pirmininko pareigas.”

Visiems “Keleivi/’ Skaitytojams 
Bendradarbiams ir Draugams 
Linkime Laimingų Naujų Metų.

Redakcija ir 
Administracija.

Japonai Daužo Kata- Baisi Tragedija
likų Bažnyčias.

Sako, kunigai ėjo šnipų 
pareigas.

Žinios iš Japonijos sako, 
kad pereitą sąvaitę žmonės 
senai pradėjo daužyti kata- 
!ikų misionierių bažnyčias. 
Tokio laikraštis “Kokumin 
Šimbun” sako, kad Ama- 
miošimos saloje, kur išviso 
esą 15 katalikų bažnyčių, vi
sų durys buvo išlaužtos, lan
gai išdaužyti ir baldai sunai
kinti.

Japonai niekados geros 
akies katalikams neturėjo, 
o dabar labai prieš juos įnir
šo, nes laikraščiai paskelbė, 
kad katalikų misionieriai 
užsiima šnipinėjimu.

Federalė Valdžia Užlaiko
Daugiau Kaip 25,500,000

Philadelphijoj Iš
plėšta $48,000. 

Penki banditai suguldė ant 
žemės 60 žmonių.

Philadelphijoj pereitą są
vaitę buvo nepaprastai drą
sus užpuolimas. Penki gink
luoti banditai vidudienį įsi
veržė į elektros kompanijos 
ofisą ant antro aukšto, kur 
buvo išmokamos darbinin
kams algos, šovė iš šautuvo 
į kasieriaus būdą ir sušuko, 
kad visi gultų ant grindų, 
veidais žemyn, ir nejudėtų.

TO SUMANYMAS DUOTŲ 
5 MILIONAMS DARBŲ.

Kongresmanas Dinell iš 
Detroito ketina įnešti Kong- 
’esan bilių, kuriuo reikalau
jama iš federalinės valdžios 
$2,000,000,000 paskolos sta
tybos darbams. Vienas bi
donas dolerių skiriamas, na
mų statymui, o antras bilio- 
nas tų namų įrengimui. Pa
leidus tiek pinigų apyvar
ton šitoj srity duotų 5,000,- 
900 bedarbių uždarbio. Bet 
vargiai jo bilius praeis, nes 
Rooseveltas turi “smegenų 
trustą,” kuris nuolatos daro 
panašius planus, o vis dėl to 
nedaug jų vykinama.

Klerikalų Propagan
da Prieš Meksiką.
Amerikos klerikalai pra

dėjo varyti didelę propa
gandą prieš Meksikos dar
bininkišką valdžią. Ameri
kos žmonės kurstomi prieš 
Meksiką netik per spaudą ir 
pamokslus, bet siunčiami 
prezidentui Roosęveltui rei
kalavimai, kad jisai nepri
pažintų naujojo Meksikos 
prezidento Cardenas’o ir jo 
valdžios, kuri “persekioja 
katalikus.” Bet klerikalai vi
sai tylėjo, kuomet Austrijoj 
klerikalfašistas Dollfussas 
skerdė darbininkų šeimy
nas.

Kalėdų Išvakarėse.
Kuomet vieniems Kalė

dos neša džiaugsmą, kitiems 
kraują ir mirtį. Štai kas atsi
tiko bedarbio Dempsey šei
mynoj Pittsburghe. Prieš 
oat Kalėdas pas jį atvažiavo 
i svečius sesuo, Mrs. Schoch, 
iš Dunkirko, N. Y. Pamačiu
si, kokiam skurde gyvena 
jos brolis su savo mažais 
vaikais, ji atsikėlė nakties 
]aiku ir visus miegančius iš
šaudė. Paskui atsigėrė nuo
dų prie užmuštojo brolio lo
vos ir ten pat mirė. Miegant 
buvo nušautas Walter Dem- 
osey, keturių vaikų tėvas, ir 
visi keturi vaikai.

Vėliau paaiškėjo, ' kad 
prieš atvažiuodama į Pitts
burghą, Mrs. Schoch nušovė 
ir savo seserį Mrs. Hughes, 
su kuria kartu gyveno Dun
kirko miestely, apie 260 my- 
’ių i šiaurę nuo Pittsburgho. 
Vadinasi, dvejuose namuo
se 7 lavonai.
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” pareiškė vienas

TAUTŲ LYGA SPAU
DŽIA PARAGVAJŲ.
Tautų Lyga pareiškė, kad 

jeigu Paragvajaus valdžia 
Tepriims Ženevos pasiūlymo 
taikai, tai Lyga duosianti 
Aidima kitoms valstybėms 
siųsti Bolivijai ginklų, o Pa
ragvajui toks ginklų'prista
tymas pasiliksias uždraus
tas. Tegul tada Bolivija mu
ša Paragvajų, jeigu ta šalis 
nenori baigti karo.

IŠTEISINO MOTERĮ UŽ- 
MUŠUSIĄ KUNIGĄ.

•Lebanono mieste, India
nos valstijoje, prisaikintu- 
ių suolas išteisino Neoną 
Saunders’ienę, kuri užmušė 
kun. Gaylorda Saundersą. 
Prokuroras reikalavo: “Už
darykit tą moterį kalėjiman 
iki gyvos galvos.” Bet pri- 
saikintujų suolas pareiškė: 
“Šita moteris nekalta.” Ku
nigas Saunders buvo ją ve
dęs ir sugyvenęs su ja du 
vaiku.

DILLINGERIUI PABĖGI
MAS IŠ KALĖJIMO KAŠ

TAVO $11,000.
■ Chicagos “Daiiy News” 

sakosi patyrusios, kad ban
ditui Dillingeriui buvę leista 
Dabėgti iš Crown Point, Ind., 
kalėjimo pereitą kovo mė
nesį pasižadėjus jam sumo
kėti užtai $11,000. Dillinge- 
"is savo prižadą išpildęs ir 
$11,000 užmokėjęs, tačiau 
tuos pinigus pavogęs tarpi
ninkas, kuris turėjęs perduo
ti juos “kam reikia.”

KANADOJ NUTEISTI 
ŠMUGELNINKA1.

Montrealo mieste pereitą 
sąvaitę buvo nuteisti 9 me
tams kalėjimo trįs šmugel- 
ninkai už šmugeliavimą 
degtinės iš Newarko, N. J., į 
Montrealą. Apskaitoma, kad 
savo šmugeliu 
Kanados valdžiai $1,700,- sėbraudavo 
000 muito. gengsteriais.

3

ruošti darbininkų algoms, ir 
su visais tais pinigais pabė
go*

DILINGERIO MERGINA 
NUTEISTA KALEJ1MAN.

Wisconsino mieste Madi- 
sone pereitą sąvaitę buvo 
nuteista metams kalėjimo 
Marie Conforti, 21 meti, t 

jie nunešė amžiaus mergina, užtai kad 
su Gillingerio

FAŠISTU KONGRESAS 
PUOLA ŽYDUS.

Montreaux mieste, Švei
carijoj, pereitą savaitę susi
rinko Europos fašistų kong
resas, kuris pasižymėjo ata
komis prieš, žydus ir komu
nistus. Kiekviena valstvbė 
turi teise elgtis su žydais 
taip, kaip jai išrodo geriau, 
pareiškė fašistai. Gi kovai 
su komunizmu reikalingas 
esąs vieningas fašistų fron- 

itas.

ANGLIJOJ PAKARTA 
MOTERIS.

Hull mieste, Anglijoj, pe
reitą sąvaitę kelėjime buvo 
pakarta Ethel Lille Major, 
42 metų amžiaus moteris ir 
dviejų vaiku motina. Teis
mas pasmerkė ją miriop už 
nunuodijimą savo vyro. Bet 
moteris kalta neprisipažino 
ir mirė tvirtindama, kad ji 
žudoma neteisingai.

I. B. M, PAKELE DARBI
NINKAMS ALGAS 38%.

Binghamton, N. Y. — In- 
temational Business Machi- 
nes korporacija, kuri turi sa
vo skvrių 79-niose šalyse, 
paskelbė čia pereitą sąvaitę, 
kad ji pakelianti savo darbi
ninkų algas nuo 40 iki 55 
centų į valandą, kas reiškia 
apie 37 nuošimčius.

SKRAIDOMAS VIEŠBU
TIS SUDEGĖ SU 7 

ŽMONĖMIS.
Mezopotamijoj, Mažoj A- 

zijoj, pereitą sąvaitę buvo 
rastas sudužęs ir sudegęs 
milžiniškas olandų kompa
nijos orlaivis, kuris buvo 
pastatytas Amerikoje. Kar
tu rasta sudegusius 7 žmo
nes. Mašina buvo tokia di
delė ir įtaisyta su tokiais pa
togumais keleiviams, kad ji 
buvo vadinama “skraido
muoju viešbučiu.”

Sovietai Užmušę Ju
goslavijos Karalių. į 
Taip tvirtina rusų fašistų 

vadas Vonsiatskis.
Anastazijus A. Vonsiats

kis, viso pasaulio rusų fašis
tu “prezidentas,” kuris da
bar gyvena Jungtinėse Vals
tijose, pereitą sąvaitę pada
rė Amerikos spaudai prane
šimą, kad šiomis dienomis 
jisai gavęs iš savo “slaptų 
agentų Europoje” dokumen
tus, kuriais esą įrodoma “be 
jokios abejonės,” kad Jugo
slavijos karaliaus Aleksand
ro užmušimą suorganizavusi 
Sovietų valdžia. Jis buvęs 
užmuštas dėl to, kad nepa
kenktų deryboms, kurios tuo 
laiku ėjusios tarp Sovietų 
Rusijos ir Francuzijos.

Valdžia Užgriebė 
Geležinkelį.

Pereitą sąvaitę federalinė 
valdžia užgriebė Moffat ge- 
ležkelio liniją Colorado kal
nuose, nes buvusio preziden
to Hooverio sudaryta “Re- 
construction Finance Corpo- 
ration” paskolino tai linijai 
$10,000,000 ir gelžkelio 
kompanija tos paskolos val
džiai negrąžina. Prie pasko
los yra jau arti miliono do
lerių procentų užaugę. Jeigu 
kompanija šitų pinigų ne
grąžins, tai valdžia turės eiti 
i gelžkelio bizni, arba par
duoti tą liniją iš varžytinių.

SUSTREIKAVO ISPANI
JOS BUDELIS.

Pereitą sąvaitę Barcelo- 
noj sustreikavo kunigų val
džios užlaikomas budelis, 
reikalaudamas daugiau vy
no prie valgių. Bet streikas 
tęsėsi tik vieną dieną. Kuni
gai jam vyno pridėjo ir jis 
vėl nuėjo prie savo kruvino 
darbo.

ISPANIJOJ NUŽUDYTAS 
BANDITAS ARANDA.
Ispanijos mieste Barcelo- 

noj pereitą sąvaitę buvo nu
žudytas. banditas Andreas 
Aranda. Tai buvo pirmutinė 
mirties bausmė šiame mies
te nuo 1926 metų.

Rusai Įsiveržė Man’
iv ••

PAKĖLĖ ORLAIVIŲ DAR
BININKAMS ALGAS.
Dauglas Aircroft kompa

nija Califomijoj pakėlė vi
siems savo darbininkams 5 
nuošimčiais algas. Ji samdo

! 2,000 mechanikų.
I

džurijon.
žinios iš Tokio sako? kid __ _______

Tungingo apylinkėj, SibyreJ 14 ŽMONių SUŽEISTA 
buęys rusų kareivių įsiveržė GELŽKELIO NELAIMĖJ. 
Mandžiuko tentonjon ir, 
oradėjo tenai statyti karo___________ __ ______ Ties Deleware miesteliu, 
oabuklus. Mandžiuko karei-.9]?,°. valstijoj, pereitą ne
riai rušus apsupę ir atkirtę 
ių susisiekimą.

IŠ KOŽNŲ 5 PILIEČIŲ 
VIENAS GYVENA IŠ 

VALDŽIOS.

19,000,000 žmonių yra šel
piama, o 6,500,000 yra val

dininkų ir tarnautojų.
Washingtonas paskelbė į- 

domių skaitlinių apie šelpi
mą bedarbių. Pasirodo, kad 
dabartiniu laiku federalinė 
valdžia užlaiko daugiau 
kaip 25,50O,QOO žmonių sa
vo lėšomis. Iš kožnų penkių 
piliečių vienas gyvena iš val
džios pinigų.

Apie 19,000,000 žmonių 
yra šelpiama kaip bedarbiai 
ir pavargėliai. Be to da yra 
daugiau kaip 6,500,000 viso
kių valdininkų ir tarnauto
jų, kurie minta iždo pini
gais. Prie šitų priguli visas 
valdžibs aparatas, prade
dant nuo paties prezidento 
ir baigiant Kongreso rūmų 
šlavikais bei pečkuriais. Į ši
tą skaičių įneina visi depart- 
mentų sekretoriai bei minis- 
teriai, visi federaliniai teisė
jai, visi kongresmanai ir se
natoriai, visa armija, laivy
nas, paštas ir kiti.

Taigi daugiau kaip 6,500,- 
000 žmonių gauna pastovią 
algą, o likusieji 19,000,000 
gauna laikiną-paramą.

Šelpimo administracijos 
apskaičiavimu, kiekvienam 
darbo žmogui išpuola užlai
kyti 4 galvų šeimyną. Kitaip 
sakant, amerikiečių šeimy
nos norma yra 4 žmonės: 
vyras, pati ir du vaikai. To
dėl kuomet valdžia šelpia 
vieną žmogų, tai ji skaito, 
kad iš tos pašalpos gyvena 
4 burnos.

Pašalpa teikiama ne kai
po “almužna,” bet kaip at
lyginimas už kokį nors dar
bą. Daugiausia bedarbiu y- 
ra paimta prie viešųjų dar
bų. būtent, 2,400,000. Kiti 
dirba neproduktyvį darbą, 
kaip paupiu tvarkymas, 
šiukšlynų lyginimas, piktžo
lių naikinimas ir tt.

Šitokiais darbais valdžia 
dabar užlaiko 750,000 pa
vienių žmonių ir 4.500,000 
vedusių. Kadangi kiekvieno 
vedusio šeimyna skaitoma iš 
4 žmonių, tai ir išeina, kad 
iš valdžios skiriamų pašalpų 
dabartiniu laiku gyvena 19,- 
000,000 pavargėliu. Miškų 
armijoj dirba 387,700 jaunų 
bedarbių.

dėldienį įvyko traukinio ka
tastrofa, kurioj 3 žmonės 
buvo užmušti, o 14 sužeista.

TRAUKINIŲ KATASTRO
FA VOKIETIJOJ.

Netoli Murrhardto, Vo
kietijoj, pereitą subatą susi
kūlė traukinys su žmonėmis, 
kurie šventėms važiavo na
mo. šeši keleiviai buvo už- .
mušti ir keliasdešimts suŽei- tomobilium skersai gelžke- 
sta. Bo.

KRYŽKELY UŽMUŠTI 4 
STUDENTAI.

Canonsburg, Pa. — Perei
tą subatą čia buvo užmušti 
4 studentai, kurie grįždami 
iš mokinių šokių važiavo au-

Automobilius Užmu
šė Stirną.

Važiuodamas automobi
lium per New Hampshire gi
rias, Michael Massarelli iš 
Dedham, Mass., pereitą są
vaitę užmušė stirną, kuri bė- 
go skersai vieškelį. Ožys 
svėrė 200 svarų. Automobi
lius sudužo ir Massarelli su 
žmona buvo taip sužeisti, 
kad dabar guli ligoninėj. 
Advokatams dabar reikėtų 
išrišti klausimas, kas ką tu
rėtų skųsti: ar automobilis
tas New Hampshire valstiją, 
kad leidžia stirnas skersai 
kelią vaikščioti, ar valstija 
automobilistą, kad uždraus
tu laiku užmušė stirną?

t
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5 APŽVALGA 3
KLERIKALIŠKOS ORGA
NIZACIJOS LIETUVOJE 

SMUNKA.
Šiomis dienomis Kaune į- 

vyko visos Lietuvos klerika- 
liškujų organizacijų suva
žiavimas, kur paaiškėjo, 
kad tos organizacijos neša 
kunigams didelių nuostolių. 

Štai ką rašo apie tai “Lie
tuvos Aidas” 220-tame nu
mery:

“Kunigai į savo globą su
traukė apie 3,500 moksleivių ir 
turi apie 800 pavasarininkų 
kuopelę. Bet organas ‘Pavasa
ris’ kasmet duodąs apie 9,000 
litų nuostolių, o vadams skiria
mas ‘Jaunimo Vadas’ — apie 
1,000 litų nuostolių. Išlaikyti 
per metus vidutiniškai kainuo
ja apie 28,000 litų. Nario mo
kesnio surenkama tik 7,000 li
tų. Taigi susidaro dideli truku- 

. mai. Tik per paskutiniuosius 
šešerius metus, kai federacijai 
vadovauja dr. Leimonas, tru
kumų susidarę per 100,000 li
tų. Trukumus tekę sulikviduoti 
pačiai centro vadovybei, kas iš 
jos atėmęs labai daug energi
jos, o be to federacija turinti 
45,000 litų senos skolos. Ne 
kitaip stovinčios ir kitos, kaip 
tai ‘Blaivybės,’ ‘Angelo Sargo’, 
‘Katalikių Moterų,’ o ‘Darbo 
Federaciją’ vadai visai pražu
dę. Nors ant jos griuvėsių ir 
buvusi suorganizuota darbo 
jaunimo sąjunga, bet vadai ir 
ją sukompromitavę. • Vaidai 
tarp vadų ir' dabar nesibaigią. 
Įkurtos krikščionių darbininkų 
sąjungos įstatai iki šiol esą dar 
neįregistruoti. Nepaprastai 
sunkioj padėty esąs laikraštis 
‘Darbininkas.’ Charakteringa, 
kad šiuo reikalu kalbėdamas 
kun. Grauslys primetė ‘klaidą,’ 
kad ‘Darbininkas’ dažnai smer
kęs socializmą. Reikėję kovoti 
tik su antireligine socializmo 
kryptimi. Katalikų universite
tui pinigai bei knygos renkama 
ir toliau, bet tas labai nesiseką. 
Blogai finansiniai stovįs ir 
‘Musų Laikraštis.’ Už jį esą 
neatsiskaitę platintojai apie 
90,000 litų. Bendrai, KVC (ka
talikų veikimo centras) dabar 
turįs 277,500 litų skolų.

“Taigi, kaip matom, katali
kų akcija Lietuvoje yra ne tik 
apkrikusi, bet ir skolose iki 
ausų paskendusi. Katalikų va
dai ne tik tarp savęs nesutaria, 
bet ir kovos su socializmu atsi
sako...”

Nėra abejonės, kad visa 
tai tiesa. Ir iškeldamas šiuos 
faktus aikštėn, tautininką 
laikraštis nori pasakyti, jog 

x tokioms organizacijoms Lie
tuvoje nėra dirvos. Kitaip 
sakant, jos nereikalingos.

Bet kuo gi tautininkai ge
resni už klerikalus? Jie nėra 
nei kiek geresni. Ir jeigu ne 
valstybinis lovys, tai tauti
ninką laikraščiai ir organi
zacijos da greičiau susmuk
tų, negu klerikalą.

Taigi tegul tautininkai 
nesidžiaugia iš savo brolią 
susmukimo. Ateis laikas, 
kad ir tautininkai susmuks. 
Ir jie sudribs daug aršiau, 
nes jie neturi minią, kurio
mis galėtą atsiremti.

jog jie nesą organizuoti, iširę. 
Po SLA. suvažiavimo kėlė ir 
dar tebekelia ginčus, barnius 
ir kartais šmeižtus, buk jau 
socialistai Susivienijimą užval
dę.

“Gaila, kad prie jų prisidėjo 
ir dalis ‘Sandaros’, kuri iki 
SLA. suvažiavimo skaitėsi pa
žangi, liberališka. Ir kad tauti
ninkų jėgas sustiprinus, jie 
(‘Dirvos’, ‘Vienybės’ ir ‘Sanda
ros’ žmonės) sušaukė Clevelan
de, spalių 14 d. ‘suvažiavimą,’ 
kurin atsilankė apie 30 asme
nų. Jie čia dirbo, prakaitavo, 
barėsi ir pagamino kelioliką re
zoliucijų, tarimų; tuos savo 
darbus paskelbė ‘Vienybėje’ ir 
‘Dirvoje’ (kažin kodėl aplenkė 
‘Sandarą’?). Bet kaip matosi, 
tai tie darbai ir tarimai pasi
liks tik ant popierio, gyveni- 
man nejsikunys, nes Amerikos 
lietuviai didžiumoje nėra na
cionalistai, bet laisvi liberalai, 
demokratai.”

s

Pasakyta tikra tiesa.

« > ■JMVIS, SO. BOSTON

Ptustancioji Laivų Dirbtuve.

NELAIKU SUGALVOTAS 
PROTESTAS.

Sovietų Rusijoj beveik 
kas diena tarška šautuvų 
zalpai. Nuo 1 iki 17 gruo
džio sušaudyta daugiau kaip 
100 žmonių. Valdžios prie
šininkai žudomi be jokio pa
sigailėjimo, neduodant jiem 
progos nei gynėjų pasisam
dyti, nei pasigailėjimo pra
šyt. Ir “Laisvė” sako, kad 
taip ir turi būt.

Na jeigu taip turi būti, tai 
tegul jau ir būna.

Bet štai, ta pati “Laisvė” 
(Nr. 294) praneša, kad 22 
gruodžio komunistų delega
cija vysksianti pas Lietuvos 
konsulą New Yorke protes
tuoti prieš Lietuvos valdžią, 
kam ji persekioja komunis
tus. Sako:

“šeštadienj, 22 d. gruodžio, 
11 valandą ryto lietuvių darbi
ninkų organizacijų delegacija 
vyks su protestu pas Lietuvos 
konsulą 16 Waverly PI., New 
Yorke. Bus reikalaujama pa- 
liuosuoti 4 politiniai kaliniai, 
kuriuos fašistai rengiasi teisti, 
ir pagerinti kitų politinių kali
nių sąlygas. Visos darbininkų 
organizacijos, kurios turės iki 
tol dar susirinkimus, privalo 
išrinkti delegatus. Visi delega
tai susirinks ne vėliau 10 va
landos ryto, ‘Laisvės’ svetainė
je ir iš čia vyks pas konsulą. 
Ryt dienos ‘Laisvėje’ bus pla
čiau.”

Lietuvos konsulas galėtų 
paklausti komunistų, kodėl 
Sovietų Rusijoj šaudomi 
žmonės?

Mes anaiptol nepritariam 
Lietuvoje vartojamoms re
presijoms, bet reikia pasa
kyti, kad komunistai, kurie 
užgiria žmonių šaudymą 
Rusijoj, neturi moralės tei
sės kelti protestus dėl pana
šių represijų Lietuvoje. Y- 
pač nenuosaku protestuoti 
dėl to šioje valandoje, kuo
met komunistų valdžia žudo 
savo oponentus urmu.

KODĖL MES MIEGODAMI SAP
NUOJAME?

Ir kas kartais padaroma 
besapnuojanL

Senesnieji žmonės dar ir 
šiandien pilnai tebetiki sap
nais. Ne pas vieną lietuvį 
atrasime didesnį ar mažesnį 
sapnininką, kuriame yra iš
aiškinta visokių visokiausių 
sapnų. Susapnavai ką nors,

klajojant bambuko medžiai 
užsidegė, bet visai nesude
gė, o 'tik suanglėjo. Atsibu
dęs jis ėmė galvoti apie kei
stą savo sapną. Ir štai jam 
kniosterėjo, ar negalima bu
tų bambuko medį panaudoti 
elektros knatams. Ir vaisiai 
buvo kuo geriausi.

gis vaizdelis parodo naujausią ir moderniškiausią dirbtuvę nedideliems karo laivams taisyti. 
Ji plusta vandens paviršium ir gali būt kilnojama iš vienos vietos į kitą, šiomis dienomis ji bu
vo pergabenta Panamos Kanalu iš Philadelphijos į San Piedro, Californijoj. Jos pastatymas A- 
merikos laivyno departamentui kaštavo $350,000.

LIETUVIŲ LAIKRAŠČIAI JUNG
TINĖSE VALSTIJOSE.

11 lino j aus valstijoj.
Chicagoje:

“Naujienos,” socialistinės 
minties dienraštis.

“Vilnis,” komunistą dien
raštis.

“Draugas,” klerikalą dien
raštis.

“Sandara,” sandariečią
organas.

“Vytis,” vyčią organas, 
eina kas pusė mėnesio.

“Moterą Dirva,” katali- 
kią moterą susivienijimo 
mėnesinis laikraštėlis.

“Margutis,” Vanagaičio 
leidžiamas neva juką ir mu
zikos sąsiuvinėlis.

“Pažanga.”
Massachusetts valstijoj.

South Bostone:
“Keleivis,” socialistiškai- 

laisvamaniškos 
sąvaitraštis.

“Darbininkas,” šv. Juozą- ką Susivienijimo organas, 
po draugijos organas.

“Išmintis” su “Blusa.”
Worcestery:

“Amerikos Lietuvis,” 
spalvis vieno žmogaus 
džiamas sąvaitraštėlis. 
Stoughtone:

“Želmenija,” vaist. Jatulio 
retkarčiais išleidžiamas są
siuvinėlis, pašvęstas vaisti
nėms žolėms.

New Yorko valatijoj.
Brooklyne:

“Laisvė,” komunistą dien
raštis.

“Naujoji Gadynė,” komu
nistą opozicininką (“sklo
kininkų”) leidžiamas sąvait- 
rašttis.

“Vienybė,” tautininką są
vaitraštis.

“Sarbybos Bokštas,” da
vatkoms skiriamas religinis 
mėnesinis laikraštukas.

“Tiesa,” komunistinio Su
sivienijimo organas, eina 
nereguliariai.
New Yorke:

“Tėvynė” Susivienijimo 
Lietuvią Amerikoje orga
nas, eina kas sąvaitė.

“Žinios” rytinių valstijų 
špitolninkams skiriamas 
vairinis laikraštėlis.

Ohio valstijoj.
Clevelande:

“Dirva,” fašistinio plauko 
lapas, pasirodo sykį į sąvai
tę.

Pennsylvonijos valstijoj.
pakraipos Wilkes-Barre:

Į “Garsas,” Romos Katali-

są-

be- 
lei-

eina kas sąvaitė.
Mahanoy City:

“Saulė,” be jokio nusista
tymo, žargoniška kalba ei
nąs pus-sąvaitinis lapas.
Philadelphijoj:

“žvaigždė,” rodos, kun. 
Miluko leidžiamas mėnesi-' 
nis sąsiuvinis.
Scrantone:

“Tautos Balsas,” mažai 
kairi žinomas tikybinės pa
kraipos mėnesinis sąsiuvinė
lis.-
Shenandoah:

“Atžala,” nežinia keno 
leidžiamas mėnesinis seną 
žinią lapelis.
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DAKTARŲ DRAUGIJAI PASISKAITYT

IŠ CLEVELANDO REZO
LIUCIJŲ NIEKO NE

IŠEISIĄ.
Tūlas Kazys rašo “Lietu

vos Žinių” 264-tame nume
ry apie buvusį Clevelande 
tautininką-sandariečių “sei
mą” ir sako, kad iš jo busią 
tiek naudos, kiek iš ožio 
pieno.

Girdi f
“Fažistuojantieji lietuviai 

tautininkai labai nepatenkinti, 
jot jie pereitame Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje suvažiavi
me neteko vietų: pasirodę,

NUBAUDĖ DA VIENĄ 
TAURAGĖS SUKILĖLI.
Šiomis dienomis Kaimo 

kariuomenės teismas nu
baudė Lietuvos pilietį Pod- 
voiskį 10 metų sunkiųjų dar
bų kalėjimo už dalyvavimą 
Tauragės sukilime 1927 me
tais.

Po sukilimo Podvoiskis 
buvo prasišalinęs Vokieti
jon, bet Hitlerio juodašim-

, Lietuvių Daktarų Draugi
ja Amerikoje jau antri me
tai rašinėja musų spaudai 
patarimų sveikatos reikalais 
ir negauna užtai jokio atly
ginimo.* šitokį musų daktarų 
pasišventimą mes labai į- 
vertiname. Kad jų darbas 
butų nešesnis, mes paduoda
me čia vieną savo skaitytojų 
laišką, iš kurio bus matyt, 
kokio turinio raštai sveika
tos klausimu yra pačių žmo
nių pageidaujami.

Štai laiškas:
“Gerbiama ‘Keleivio’ Re

dakcija! Būdamas ‘Kelei
vio’ skaitytojas, aš norėčiau, 
kad talpintumėt kiek galint 
daugiau nurodymų apie val
gius: kas sveikiau valgyt, o 
kas netaip sveika. Lietuviai 
turėtų geriau žinoti, kas 
daugiau eina į sveikatą,

se. Tai kodėl lietuvių laik- 
raščiuose nebūtų galima to
kios rūšies straipsnių paduo
ti?

“Tiesa, kartas nuo karto 
pasirodo kai kurių musų 
daktarų paaiškinimų ‘Ke
leivy’ ir ‘Naujienose,’ bet 
apie valgius jie beveik nieko 
nerašo.

“Man baisu matyt, . kiek 
kas diena išmiršta lietuvių 
vienoj tik Chicagoj. ‘Naujie
nose’ nuolatos skelbiami mi
rimai. Miršta visai jauni 
žmonės. Jeigu musų žmonės 
taip mira toliaus, tai greitu 
laiku ir lietuviškų laikraščių 
nebus kam skaityt Taigi 
musų spaudos pareiga turė
tų būt rūpintis lietuvių svei
katos apsaugojimu, kad mu
sų žmonės neišmirtų čia be 
laiko. Waldo.”
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Laiškas “Keleivio” 
Redakcijai.

Gerbiamieji!
Malonėkit man paaiškint, 

ar redakcijai yra žinoma 
angliškai vadinama Sočiai 
Credit arba Dauglas System 
organizacija?

Šita organizacija yra pla
čiai organizuojama Kana
doj, Albertos provincijoj, ir 
mano ateinančios vasaros 
rinkimais paimti Albertos 
provincijos valdžios vairą. 
Miestuose ir miesteliuose 
jos kalbėtojai kalba ilgas 
valandas įš Calgary radio 
stoties kas sekmadienis, ža
dėdami miltu kalnus. Kaip 
kalba ir tos sistemos progra
mą nurodo, tai, rodos, jau 
darbo klasei butą gana ge
rai, kadangi jie žada, kas 
dirbs ar nedirbs, vyrams ir 
moterims, pabaigusiems 20 
metą, mokėti mėnesiui $35. 
Ir jie nurodo, iš kokią šalti
nių įplaukas ims. Visokias į- 
mones jie iš kapitalistą nu
pirksiu valstybės naudai. 
Kaip jie pasakoja, tai ata- 
tiktą lyg socializino progra
mai ; tik svarbiausia tas, kad 
šitoji “Sočiai Credit” siste
ma sumaišyta su Biblija ir 
jos agitacijos svarbiausis 
viršininkas yra vienas Unit- 
ed church kunigas. Ir kaip 
matyt, kapitalas nelabai tam 
priešingas. Kad tik nebūtą 
savo rūšies fašizmas?

Taigi malonėkit, jeigu 
jums yra žinoma, apie virš- 
minėtą sistemą plačiau pa
aiškinti, kas ji ištkrują yra? 
Daug lietuvią susidomėję ši
ta organizacija ir nežino ko 
ji verta. Bijūnas.

Nuo Redakcijos. — Mes 
tos organizacijos nepažįsta
me. Bet iš musą korespon
dento laiško matyt, kad tai 
bus kokio kunigužio išgalvo
ta utopija, tuščia svajonė. 
Jeigu jis visiems be darbo 
mokės po $35 į mėnesį, tai 
kas gi tada norės dirbti? O 
kuomet niekas nedirbs, tai iš 
ko gi žmonės gyvens? Dar
bininkams reikalingi ne pi
nigai, bet proga dirbti, nes 
tik darbas tveria turtus, o 
ne pinigai. Todėl neverta to
kiomis pasakomis žavėtis.
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čiai dabar jį suėmė ir išdavė kalp •ws*ipn kun*.
savo vienminčiams Kaune.

Banditai Pauls Johnsoą ir 
William Stewart, kurie su

“Reikėtų taipgi daugiau 
rašyti apie tai, kaip apsiaau- 
got nuo ligų, panašiai kaip

SISIJOJE SUSIPYKO, O 
BOSTONE SUSIŠAUDĖ.

Bostono sirijonų kliube, 
kuris randasi po numeriu 
22 Lovering st, įvyko susi
šaudymas. SirijOnas vardu 
Lahage buvo sunkiai sužeis
tas ir gali mirti, nes daug 
kraujo nubėgo. Policija pa
tyrė, kad šitas šaudymas į- 
vyko dėl ginčo, kuris prasi
dėjo prie Lebanono kalno,

PLIENO DARBAI PAKI
LO 4 PUNKTUS.

Pereitos sąvaitės pabai
goje darbai Amerikos plie-' Sirijoj. Tenai susipykę siri- 

► _ 9 «• 9 a • I • • 1 -Y • .A • !Dr. Irwing^Čutter kas diena*no ir geležies dirbtuvėse pa-!jonai atvažiavo ’ Amerikon, 
“ “-Jp—~, Z—,— ----------------------

! Tribūne,’ ‘Daily.kilo iki 37* nuošimčių nor- dabar norėjo išrišti jį revol- 
Time,’ ‘Examiner’ ir kitu*- malumo. i vėrių pagalba.

gauti plėšiant Naticko teari. rasinė ja Chicagos dienrašr kilo 4 punktus. Gamyba pa- bet savo ginčo neužmiršo ir 
rą, gavo po 10 metų kalėji- čiuose ----- ’ -v .v .v..
mo
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pasižiurėjai į visa žinantį Panašių sapnų galėtumėm 
sapnininką ir lauk, kol tas ’ sužymėti ir daugiau. Iš tiesų, 
sapnas anksčiau ar vėliau iš-' ne vienas išradimas kartais 
sipildys. Ir jeigu gyvename ; pasaulin yra atėjęs tik dėka 
kartais pripuolamai kas nors: kokio nors laimingo kurybi- 
atsitinka, tai tuojau ir nuro- ško sapno.
doma į sapnuotą sapną: žiu-Į “Bet pasitaiko kartais dar 
rėkite, aną kartą sapnavau jr keistesnių sapnų. Prieš 

kai kurį laiką Vokietijoje ė- 
jo dėl vieno vaiko nužudy
mo byla. Ir štai, tėvas teis
me papasakojo nuostabų da
lyką. Tą rytą, kai vaikas bu- • 
vęs akmeniu užmuštas, tė
vas jį vos galėjęs prikelti. 
Atsikėlęs vaikas verkęs, bu
vęs baimingas ir bijojęs net 
kur nors eiti. Jis pasipasa
kojo sapnavęs naktį sapną, 
kaip kažkas jam skėlęs gal
von ir baisiai ėmęs bėgti 
kraujas. Ir taip per visą sap
ną jis matęs tik bėgantį 
kruają. Ir štai tą pačią dieną 
vaikas akmeniu buvo nužu
dytas.: jam smarkiai buvo 

perskelta galva ir nutekėjo 
daug kraujo. Išeitų, kad vai
kas per sapną matė pats sa
vo kraują tekant.

Pasakojama, kad ir Aus
tro-Vengrijos sosoto įp‘ 
nio Pranciškaus Juozapo nu
žudymas 1914 metais buvęs 
susapnuotas. Vienas vysku
pas sapnavęs, kad sosto įpė
dinis davęs jam laišką, ku
rio kraštai buvę juodai ap
vedžioti. Ant laiško popie
riaus viršaus buvęs nupieš
tas automobilis, kuriame sė
dėjęs sosto įpėdinis su savo 
žmona, o šalia pora jaunų 
vyrukų šaudę į juos iš revol
verių. Apačioj laiške buvo 
parašyta, kad jis, Pranciš
kus Juozapas, dėl politinių 
sumetimų busiąs nužudytas. 
Tą savo sapną vyskupas pa
pasakojo savo pažįstamiems 
birželio mėn. 28 d. rytą. Ir 
štai, tą pačią dieną, po pie
tų, Bosnijos mieste Saraje
ve kunigaikštis Pr. Juozapas 
buvo nušautas. Iš to, kaip 
žinome, prasidėjo pasauli
nis karas.

Pasirodo, kad kartais be
miegant žmogaus pasąmo
nės veikimas gali būti nepa
prastai stiprus. Daugelis, be 
abejo, yra girdėję apie va
dinamus lunatikus. Žmogus 
bemiegodamas atsikelia, i- 
ma vaikščioti, išeina lau
kan, lipa ant stogo, į me
džius ii’ tst. Ir tai visa žmo
gus atlieka su nepaprastu 
tikslumu, net daug tiksliau, 
kaip dienos metu sąmonei 
veikiant. Lunatikai, be abe
jo, jau yra tam tikri ligoniai, 
kuriuos reikia gydyti.

Bet pasirodo, kad kartais 
žmogus ir nebūdamas kokiu 
ligoniu, per sapnus gali pa
daryti baisių dalykų. Yra 
žinoma tokių sapnų, per ku
rtus buvo įvykdyta net 
žmogžudystės. Maždaug 
prieš dvejus metus Pietų Is
panijoj buvo nužudytas vie
nas ūkininkas. Tyrinėjant 
paaiškėjo, kad ūkininką nu- . 
žudė ne kas kitas, kaip jo 
paties bernas. Bet bernas 
gynėsi ir sakėsi visai ūkinin
ko nežudęs. Ir iš tiesų jam 
nebuvo už ką savo seiminin
ko žudyti, nes juodu kuo 
puikiausiai sugyveno. Ber
nas tik papasakojo sapną, 
kurį tą naktį sapnavęs: jis 
sapnavęs, kaip jis savo šei
mininką užmušė. Tolimesni 
tyrinėjimai išaiškino, kad 
bernas savo šeimininką kaip 
tik besapnuodamas ir nužu
dė.

Taigi, pasauly vis dėlto 
pasitaiko keistų sapnų.

tokį ir tokį sapną, o dabar 
štai jis išsipildė.
, Šiandien nustatyta, kad 
sapnas yra ne kas kita, kaip 
musų pasąmonės veikimas. 
Mat, visi žmogaus dienos 
pergyvenimai, visa tai, ką 
žmogus dieną veikia, ką 
mato, girdi, ką galvoja, mą
sto ir tt. susikrauna taip 
vadinamoj jo pasąmonėj ir 
reikalui esant gali vėl iškilti 
sąmonėn. Mes visi gerai ga
lime prisiminti svarbesnius 
savo gyvenimo įvykius, ką 
veikėme prieš sąvaitę, mė
nesį, metus ir t.t. Kodėl? 
Todėl, kad tai visa glūdėjo 
musų pasąmonėj. Naktį, kai 
musų sąmonė nustoja veiku
si, ima veikti pasąmonė— ir 
štai mes galim sapnuot. Mes 
tegalime sapnuoti tiktai tai, 
kas jau kartą yra buvę mu
sų sąmonėj. Taip maždaug 
šiandien aiškinamas sapnas. 
Iš to matome, kad kokios 
nors nepaprastesnės reikš
mės jis turėti negali.

Bet vis dėlto pasualy kar
tais pasitaiko labai nuosta
bių sapnų. Sakysime, ir mo
ksle yra pažymėtas ne vie
nas sapnas, kuris atrodo tik
rai pranašingas. Be to, dar 
yra taip vadinamųjų kūry
biškųjų sapnų. Daugelis po
etų per sapnus yra sustatė 
gražiausių eilėraščių: ne 
vienas kompozitorius yra 
susapnavęs gaidas gražiai 
muzikai. Taip pat yra mok
slininkų, kurie per sapnus y- 
ra padarę vienokių ar kito
kių išradimų. Pav., yra ži
nomas mokslininko, telefo
no išradėjo Bell’o sapnas. 
Bell jau senai galvojo iš
rasti tokį prietaisą, kuriuo 
galima butų iš toli susikal
bėti. Bet jis niekaip negalė
jo surasti to pagrindo, pa
gal kurį toks aparatas turė
tų būti daromas. Ir štai kar
tą jis sapnavo sapną: be
vaikščiodamas jis atranda 
ryšuliuką. Bell tuojau tą 
ryšuliuką atriša ir... atranda 
žmogaus ausį. Nuo tokio ra
dinio Bell susijaudina, nu
sigąsta ir atbunda. Ryto me
tą atsikėlęs į sapnuotą sap
ną jis maža dėmesio tekrei
pia, ir taip sapną lyg pamir
šta. Bet po keletos dienų jis 
vėl sapnuoja panašų sapną 
apie žmogaus ausį. Ir taip 
panašus sapnas atsikartojo 
keletą kartų. Bell sapnu 
susidomino: jis ima galvoti, 
ką galėtų reikšti nuolat sap
nuojamoji žmogaus ausis. Ir 
štai begalvojant Bell’ui din
gtelėjo mintis, ar negalima 
butų telefono padaryti pa
gal žmogaus ausies pavyzdį. 
Bell tuojau imasi darbo ir 
po kiek laiko pasiekė gerų 
rezultatų. Vadinasi, sapnas 
padėjo išrasti telefoną. ,

Kitas panašus atsitikimas 
buvo su išradėju Ediso
nu, kuris, išraddęs elektros 
lempas, niekaip negalėjo su
rasti tinkamos medžiagos jų 
knatams, nes visi metalai, 
kokie tik buvo pavartoti, 
greitai perdegdavo ir todėl 
nebuvo tinkami. Ir štai kar
tą jis sapnavo, kad nusken
dus laivui jis išplaukė į kaž
kokią salą, kurioj buvo daug 
bambuko medžių. Jam be-

v
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KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEPEIKIA

Vienas “palaidoto komite
to” narys jau suvalgė keptą 

“Ponadievą.”
“Keleivyje” buvo jau ra

šyta, kaip naujas kunigas 
čia “palaidojo” gyvą para
pijos komitetą, kuris reika
lavo atskaitų ir kitokių “be- 
dievybių” prasimanydavo.

Taigi dabar tas komitetas 
pradeda “keltis iš numiru
sių.” Vienas jo narys jau 
“prikeltas” ir jam leista sa
vo griešnom kojom iš naujo 
vaikščiot po parapijos žemę. 
Bet užtai jis turėjo atsipra
šyti prieš kunigo gaspadinę 
ir turėjo prižadėti, kad kol 
gyvas bus, nereikalaus at
skaitų ir neklausinės, kur 
klebonas deda parapijos pi
nigus. Be to, jis- turėjo atlik
ti išpažintį iš viso gyvenimo 
ir pasakyti visus didžiuosius 
savo griekus, o ypač jeigu 
kada nors pamislijo ką nors 
bloga apie kleboną ir jo gas
padinę. Po tos išpažinties 
kunigas davė jam suvalgyt 
savo paties iškepto “Kris
taus kūno” ii' sakydamas pa
mokslą vėliau pasigyrė, kad 
vienas “paklydėlis” jau su- 
gryžęs prie dvasios šventos. 
Tai kas, girdi, dabar galin
gesnis—Doleris, ar Dievas?

Bet tėmijant musų bažny
čioj vėlesnius Įvykius, išro
do, kad Doleris yra labai ga
lingas, nes tik dėl Dolerio ir 
gyvas komitetas buvo “pa
laidotas.” Dėl Dolerio kuni
gas bažnyčioje krečia ko
medijas.

Ant galo, kaip kunigėlis 
nekalbėtų, aš visgi žiūrėsiu, 
kad atgauti savo $800, ku
riuos esu sudėjęs į tą bažny
čią, o kunigas viską “apie- 
ravojo” kokiam ten svetim
taučiui vyskupui. Kiti lietu
viai irgi susirūpinę sayo cen
tais, kuriuos sukišo į tą baž
nyčią ir dabar kažin iš kur 
atėjęs kunigas jiems sako, 
kad jie neturi jokių teisių toj 
bažnyčioj. Jie negalį reika
lauti net atskaitų ir paklaus
ti, kur ir kaip jų pinigai su
naudojami.

Juk tai negirdėta begėdy
stė ir žmonių jausmų Įžeidi
mas. Jus bukite tik paklus
nus vergai ir neškite savo 
dolerius, o jei paprašysite 
atskaitų, tai kunigas suruoš 
bažnyčioj “sorkes.” pasta
tyt katafalką, uždegs jums 
po žvakę, paskui šauks jus 
vardais ir po kiekvieno var
do žvakę užgesys, o paskui 
paskelbs, kad jus jau “numi
rę” ir “palaidoti,” ir kaip 
“negyvėliai,” negalit vaikš
čiot po parapijos žemę.

Ištiesų, kurgi musų pro
tas, jeigu mes šitokias pasi
tyčiojimo komedijas tole
ruojame ir vis dar nešame 
tenai savo pinigus!

Mano patarimas parapijo
nims yra toks: kiekvienam 
užsirašyt “Keleivį” ateinan
tiems metams, tai bus dides
nis dvasios turtas ir daug 
mažiau kaštuos, negu tokių 
“sorkių” palaikymas. Juk 
senam kunigui mes mokė
jom po $12 metinių duoklių, 
o šis reikalauja jau $25. Tuc 
tarpu “Keleivis” kaštuoja 
tik $2 metams ir kas sąvaitė 
atneša naujos šviesos į na
mus. Tūkstančiams lietuvių 
“Keleivis” yra atidaręs aki? 
ir parodęs apgavikus, kurių 
reikia saugotis. Žmogus pa
skaitęs “Keleivį” porą metų, 
pasijus ant tikrojo gyveni
mo kelio. Jis nebijos velnio 
ir joks monelninkas jo gyvo 
ne “palaidos.” O kas svar
biausia, jam nereikės tokių

• •

veidmainiškų išpažinčių,' 
kokią mes matėm 1934 metų 
16 gruodžio.

Parapijonų Draugas.

UTICA, N. Y.
Kaip čia gyvena lietuviai.

Nors iš čia nesimato laik
raščiuose jokių žinių, tačiau 
lietuvių yra pusėtinas būre
lis. Yra tris pašalpinės drau
gijos, bet visos bažnytinės. 
Yra ir Lietuvių Ukėsų Kliu
bas; prie jo gali prigulėti ii' 
laisvų pažiūrų žmogus. Bet 
niekas nieko neveikia; na
riai tik užsimoka mėnesines 
duokles, tai ir viskas. Para
pijoj irgi jokio veikimo nė
ra, jei bent kunigėlis liepia 
suruošti kokį nors jomarką 
pasipinigavimo tikslais. Taip 
nesenai buvo suruošęs fėrus 
ir, rodos, nemažai uždirbo. 
Bet parapijonims iš to už
darbio nėra jokios naudos. 
Bažnytėlė vis lenda ir lenda 
Į skolas.

Bendrai, žmonės čia tam
sus, laikraščių beveik ne
skaito, o jeigu kas ir turi už
sirašęs, tai atžagareivišką. 
Darbai eina prastai, beveik 
pusė žmonių vaikščioja be 
darbo, daugeli miestas mai
tina.

Netoli nuo Uticos yra 
Westmorelando miestelis, 
kur yra tik viena geležinė ir 
dirba tik po dvi dienas Į są
vaitę, todėl pragyvenimas 
sunkus. Čia irgi yra lietuvių, 
bet jau kitokie. Čia žmonės 
pažangus ir skaito pirmei
viškus laikraščius, ypač mė
gsta “Keleivį.” Žada ir dau
giau jo užsirašyti, kad tik 
darbai pagerėtų. je

j

Olandu Nardomoji Laivė Leidžiasi Kelionėn.

e

ši nuotrauka paredo olandų naują nardomąją laivę, kuri šiomis dienomis ieidosi 8 mėnesių ke
lionėn aplink pasauli. Ji žada aplankyti penkis kontinentus. Tai yra ilgiausia kelionė, kokią tik 
buvo kada nors submarinos atlikta., čia ji parodyta išplaukiant jai iš Olandijos uosto Den Hel- 
der. Pajūry susirinkusi minia žiopsetojų. ’

PITTSBUGH, PA.
Kliubai organizuojasi kovo

ti varžančius įstatymus.
Panaikinus prohibiciją ir 

grižus stipriems gėrimams, 
buvo išleisti tam tikri Įstaty
mai, kurie duoda daug ga
lios Gėrimų Tarybai. Ši ta
ryba dabar pradėjo varžyti 
kliubus. Patvarkė, kad ne- 
dėldieniais nevalia kliubuo- 
se parduoti jokio gėrimo. 
Žinoma, toks patvarkymas 
kenkia kliubams,- o duoda 
gero biznio “spikyzėms,” 
slaptiems girtavimo urvams.

susideda iš progresyviškų ir 
pažangių žmonių, kurie ne
seks aklai politikierius dėl 
savo ypatiškoš naudos, bet 
rūpinsis abelnu žmonių ger
būviu.

Susirinkimas buvo skait-
i lingas.

Pamačiusi, kad susirinku
sių sentimentas yra prieš ją, į 
senoji valdyba nei nekandi-’ 
•datavo. Dalyvis.

» , J
Pasibaigus diskusijoms, nu

tarta šaukti draugijų atsto
vų suvažiavimą 10 sausio 
Lietuvių Mokslo Draugystės 
svetainėje. Tuo tarpu nutar
ta pagaminti konstitucijos 
projektą ir patiekti busian
čiam suvažiavimui apsvars
tyti. Reporteris.

PITTSBURGH, PA.

Šaukiamas draugijų suva
žiavimas.

Gruodžio 16 d. Lietuvių:

PROKURORAS A. J. LEVULIS “SŪDYS" 
STALINO “GVARDEICUS”

ST. PAUL, MINN.
Lietuvių giminė tarpsta.
Lietuviai šioje apielinkė- 

Įe sugyvena labai draugiš
kai. Nežiūrint bedarbės ir 
streikų, šiuos metus baigia
me labai linksmai. Piknikų, 
Įvairių pasilinksminimų ir 
vestuvių buvo užtektinai. 
Bėgyje 5 mėnesių vienoje 
Zeneveckų šeimynoje iš 
Minneapolio buvo dvejos 
vestuvės. Apsivedė sūnūs ir 
ištekėjo duktė. Abejos ves
tuvės buvo iškilmingos, ne- 
Lruko alučio, vyno ir ruginės. 
Zanaveckai yra labai drau
gingi žmonės, tai ir svečių 
buvo daugybė.

Reikia paminėt, kad kai 
kurie musų apielinkės lietu- 
riai skaitosi “dideliais” ir 
bando visuomet kalbėt ang- 
iškai, bet tas. jiems jokios 
garbės nesuteikia.

C. Bendraitis.

PITTSBURGH, PA.
Andriui Sakavičiui paskirta

2 metai suspenduoto ka
lėjimo.

Gruodžio 10 d. kriminali- 
iio teismo teisėjo Marshallo 
kambary trys teisėjai svars- 
ė Andriaus Sakavičiaus by- 
ą. Kiek laiko atgal, Sakavi
čius buvo džiurės rastas kal
as dėl mergaitės išgėdini- 

tio. Bet džiurė buvo prasi- 
enkus su teisėjo patvarky
mais, todėl Sakavičiaus ad
vokatas reikalavo naujo by
los svarstymo.

Tačiau svarstant šį reika- 
’ avimą teisėjai pakeitė 
Įžiūrės sprendimą ir Saka
vičiui paskyrė 2 metų su
spenduoto kalėjimo bausmę 
ir užmokėti teismo lėšas.

Tai tuo Sakavičiaus tro- 
belis ir pasibaigė, jei tik ne- 
įsivels kada į naujus. Rep.

i
Todėl kliubai pradėjo or-S . , _ x ;

ganizuotis, « ir reikalauja, MoksĮo Drauęrstes svetai-. 
kad legislaturos atstovai at- įvyko Pittsburgho Lje- 
šauktu tokius kvailus istaty- ^vių Tarybos Laikinojo Ko-, 
mus.

Iniciatyvą šiuo klausimu 
padarė amerikonų Moosc 
kliubas, prie kurio ir lietu
vių priklauso. Gruodžio 1( 
dieną buvo sušauktas visi 
Pittsburgho kliubų atstovi 
susirinkimas, kuriame A 
Žvirblis, A. Zdankus, J. Sa- 
mulevičius, J. Ambrazaitis 
A. Kaulakis ir Jonas Urla 
kis atstovavo LMD. Dalyva
vo taipgi musų atstovai nuo 
Piliečių Draugijos, Lietuvių 
Country Kliubo, Lietuvos 
Sūnų Kliubo, Homestead L 
Kliubo ir Duųuesne Lietu
vių Kliubo. Viso buvo viri 
200 atstovų nuo apie 5C 
kliubų visokių tautų.

Susirinkimą pirmininkavę 
lietuvis, Antanas- Lelionis 
kuris atstovavo didžiulį a- 
merikonų Moose kliubą.

Kaip išrodo, tai kliubų su
tartas veikimas privers legis
laturos politikierius atšauk
ti tuos varžančius ir kvailus 
Įstatymus. •

Vienas iš dalyvių.

W0RCESTERI0 
NAUJIENOS. 

Oi Kalėdos-bėdos!
Daugelyje šeimymų pasi

reiškia nesutikimų ir vis 
(daugiausia dėl dovanų pirki
mo. Pats sau žmogus, nusi
pirkai Kas reikia ir tiek, b-1 
kitam tinkamos dovanos ne
pataikysi: tai perpigus, tai 
netinkamas, tai nereikalin-

DETROIT, MICH. jtent: pirmininku, M. L. Bal- 
Nelabai senai mūsiškiai čiunas; nutarimų raštinin- 

‘tiesiosios linijos” apaštalai ku, M. J. Masys; turtų rašti- 
apznaimino per savo stalin- ninku, V. Dirmantas; iždi- 
ską “Vilni,” kad Lietuviu' ninku, D. Brazis, o iždo glo- 
Pilietinimo Pašalpįnis Kliu- Į bijais — A. Dunaitis, Y. Pil- 
bas yra vienas iš didžiausių ka ir O. Merkevičiutė.

■ir turtingiausių kliubų Dėt-1 Nei vienas Stalino bara- 
Mroite, ir kad žiūrint pagal banščikas nepateko i kliubo 

tiesiąją liniją,” šitas kliu- valdybą. Negana to, sausio 
*bas su visu savo turtu turi 13 dieną įvyks “okružnas 
Lni cnhchzonno nrizar. SUdaS,” kllT VienaS “tieSlOS

linijos” meistrų, būtent, M. 
Paliavičius, turės teisintis 
dėl savo prisirašymo prie 
kliubo. Jį kaltins kliubo 
“prokuroras” A. J. Levulis. 
Paliavičius turbut šauksis 
savo gynėju kokį nors Šlom- 
skį iš Brooklyno.

Taigi 13 sausio L. P. P. 
Kliube bus Įdomių dalykų. 
Visi kliubo nariai ir narės 

skirstęs jau ir načalnikus*ši- turėtų susirinkti ir kitus pa
tam kliubui. Į predsiedate- 
lius buvo pastatytas tavoriš- 
čius M. Paliavičius, Į proto- 
kolščikus — tavoriščius J. 
Nausėda, o finansų pisorium 
—J. Greblikas.

Paskyrus tokią načalstvą, 
kliubas išrodė jau kaip Sta- joj. 
lino kišeniuje. bus, kad šis kliubas priklau-

Bet 9 gruodžio Įvyko kliu- so jos parapijai. O kliubo 
bo valdybos rinkimai, ir “džiurė” turės nuspręst, kad 
“Vilnies” planai buvo pa- mes, L. P. P. Kliubo pro- 
statyti aukštyn kojom. Visa gresyviai nariai, neturim su 
“tiesioji linija” susirietė “Vilnies” parapija nieko 
kaip ožio ragas Valdvbon bendra, ir bus točka... 
buvo išrinkti visi rimti ir Jūsų pakamas, 
progresyvus žmonės, bu- X. Maršalka.

būt sobstvenna Stalino gvar- 
deicų prapertė. Fašistams, 
socialfašistams, klerikalfa- 
šistams ir kitokiems parazi
tams čia neturi būt vietos. 
Kliubą turi valdyti tiktai 
“Vilnies” parapijonys, nes 
tiktai jie yra tam tikę, tik
tai jų gyslose teka proleta- 
riškas gėrimas — Narzanas 
ir Boržomas.

“Vilnies” čyfas buvo pa-

raginti, kad dalyvautų meti
niame susirinkime. Sprendi
mą “ščyros linijos” “grieš- 
ninkams” paskelbs kliubo 
išrinkta “džiurė.” Tai bus, 
turbut, Įdomiausis susirinki
mas L. P. P. Kliubo istori- 

“Vilnis” buvo paskel-

✓

S. S. PITTSBURGH, PA. 
Lietuvių Balsuotojų Lygos 
senoji valdyba pralaimėjo.

Gruodžio 11 d. įvyko Lie
tuvių Piliečių svetainėj Bal
suotojų Lygos priešmetinis 
susirinkimas ir valdybos 
rinkimai.

Visa senoji valdyba, iš
skiriant kasierių, pralaimė- 
io. Pirmininko urėdan, vie
ton A. Lelionio, išrinktas 
įorth-sidietis Antanas Janu- 
'evičius; vice pirmininko 
irėdan naujas išrinktas J. 
Kinderis; sekretoriaus, vie- 
on A. Onaičio, išrinktas J. 

Navirauskas; iždininkas li- 
;o senasis, Julius Šimkus.

To senosios valdybos lau
kan “šlavimo” priežastis bus 
urbut tame, kad senoji val
dyba ranką rankon ėjo su 
•epublikonų mašina ir igno
ravo didžiumos narių nusi
statymą.
' Republikonams pralaimė- 

ius, pralaimėjo ir tie Balsuo
toju Lygos vadai, katrie bu
vo įsikibę republikoniškam 
sloniui į uodegą. Naujoji 
Balsuotojų Lygos valdyba

miteto susirinkimas, kuria-
me dalyvavo gražus būrelis ^r'o^inigki išmestHr’tiek. 
visuomenės, ir draugiu dai->Įr taip, randa me!lęj 0 
įuotojų, būtent: Juozas Bal- Uti ja praranda. 
ražaitis, d-rę .LT. kaitra-dos , • 
aitienė, P. Dargis, P. Savic- bėdos!
:as, A. Palūpis,’ A. Paule- 
'as, J. Ambrazaitis, kun. 
Bukauskas, Jonas Balčius, 
\. Vainorius, S. Bakanas ir 
iki v. Baltrušaitis — jaunas 
noksleivis. > ' -

Komiteto pirmininkas S. 
3akanas atidarė susirinki- 
ną, o sekretorius P. Dargis 
pateikė dienotvarkę.

Dienot v a r k ę priėmus, 
prasidėjo svarstymas, ar 
•eikalinga Pittsburgho lie- 
uviams tokia organizacija, 
;uri jungtų šio miesto ir a- 
lylinkės draugijas Į vieną 
yšį ir kuri tarnautų bend- 
•iems lietuvių reikalams?

Pirmiausia žodį paėmė S. 
Bakanas, kaipo komiteto 
oirmininkas.ir padarė bend- 
ą įžangą diskusijoms; pa- 

brieždamas tokios organiza
cijos reikalingumą.

Antras paima žodį Juozas 
3altrušaitis, kuris savo nuo- 
■akioje kalboje pasisako ne
dvejojančiai 
Pittsburgho 
bos.

P. Dargis 
iis pilnai sutinkąs su J. Bal- 
rušaičio mintimis ir stoja 

už Tarybos tvėrimą. J. Am
brazaitis, kaipo senas drau
gijų darbuotojas, pareiškė, 
kad tai naudingas sumany
mas. Tik jis nusiskundė, 
kad pas musų lietuvius daug 
kas yra veikta, bet neuž
baigta.

Adomo Pauleko nuomonė 
lokia, kad vargiai busią ga- 
’imas koks bendras darbas 
?u klerikalais ir Bimbos pa- 
rapijonais.

A. Palūpis gavęs žodį pa
sisako už Tarybos tvėrimą. 
Nesą reikalo paisyti klerika
lų atžagareiviškos politikos.

D-re J. T. Baltrušaitienė 
irgi pasisako už Tarybą. Ku
nigas Žukauskas, P. Savic
kas ir Edvardas Baltrušaitis 
už Tarybą. Gi J. Balčius ir 
Vainorius neėmė nei žodžio, 
tik pareiškė, kad jie sutinka 
su kitų nuomonėmis.

gražia svetaine, kuris beveikLAWRENCE, MASS.
Lietuvių tautiška prieglauda Jokios skolos neturi-

:as, A. Palūpis, A. Paulė

už tvėrimą 
Lietuvių Tary-

pareiškė, kad

Oi, Kalė- 
nekuriems pasidaro ir

Su Kalėdoms pas mus at
ėjo ir sniego, vaikučiams 
linksmybės čiužinėt su rogu
tėmis. Jaunuoliai siunta su 
šventėmis ir nevienas vos 
paršlubuoja namon su iš
mušta koja, kitus draugai 
parneša, bet seniams tai gy
va bėda. Paslydai, parpuo- 
liai, akyse sužaibavo ir gy
dytojas su giltine skaito ta
vo gyvenimo dienas.

Lietuvių Ukėsų Kliubas 
sportauja.

Visi bando sutikti Naujus 
Metus su didžiausiu entuzi- 
jazmu. Bet Lietuvių Kliu
bas, tai Worcesterio lietuvių 
širdis. Jame susikoncent
ravęs visas lietuvių pulsas. 
Dailininkai, muzikai, rašti
ninkai, i korespondentai ir 
kritikai. Čia susipykstam ir 
vėl juokiamės, o Įsismaginę 
stumdomės ir šokam.

Reiškia, Worcesterio L. U. 
Kliubas rengiasi prie savo 
tradicijos stropiai. Naujus 
Metus pasveikins su visomis 
linksmybėmis. Panedėlio 
vakare prieš Naujus Metus 
bus vakarienė, ir visi prašo
mi dalyvauti ir prie visokių 
gėrybių sutikti 
Naujus Metus.

linksmai 
Pilietis.

FOREST CITY, PA. 
Neįsileido komunistų.

Komunistai visur lenda, į 
draugijų susirinkimus su sa
vo blofu. Jie buvo atėję ir į 
SLA. 2 kuopos susirinkimą; 
prašė pirmininko, kad leistų 
jiems perskaityt kokią ten 
rezoliuciją. Bet pirmininkas 
A. M. Makauskas paaiškino 
nariams, ką tos komunistų 
rezoliucijos reiškia, ir skai
tyt neleido. SLA. kuopos tu
ri būt labai" atsargios, sako 
pirmininkas, kad neįsileistų 
bolševikų propagandos į 
musų organizaciją. Geriau
sia savo reikalus mes galėsi
me tvarkyti patys, be paša
linių geradėjų pagalbos.

SLA. 2 kuopos narys.

ir jos tvarkymasis. ; Duonkepyklos korporaci- 
Šiu metu balandžio mene-i ja irgi per juos buvo sutver-

syje Lietuvių Tautinė para
pija nupirko vieną iš gra
žiausių šioje apylinkėje ūkį 
senelių prieglaudai. Nuo ta
da liko priimta prieglaudon 
7 žmonės, tokios Įstaigos 
reikalingi.

Visus reikalus tvarko ir 
veda parapijonų renkamas 
komitetas, kun. M. Valadkai 
padedant.

Kiek tenka iš šalies paste
bėti, tai baimės ir pavojaus 
jiems jokio nesimato.

Kiekvieną mėnesį ūkio 
reikalai vedami vis aukštyn. 
Nesenai ūkio administraci
ja Įtaisė mašinas ir butelius 
dėl pieno išvežiojimo sa
viems žmonėms. Dabar 
Lawrence’o mieste beveik 
kiekviena lietuviška stuba 
turi butelius su vardu “Vy
tautas,” nes prieglauda pa
vadinta Vytauto vardu.

Ir kaip girdėti, tai ūkis 
gauna iš pieno daug paja
mų, kurios apmoka bilas ir 
dalimis skolas.

Žinoma, tas gerai, nes ki
tokiu budu butų sunku rei
kalus tvarkyti. Dabartiniu 
laiku komitetas, kaip girdė
ti, nutarė priimti į tuos na
mus dar kokius 3-4 žmones. 
Vietos turi užtektinai.

Didžiojo tos farmos ofiso 
adresas randasi kun. M. Va- 
įladkos rezidencijoj, 156 
Garden st., Lawrence, Mass. 
Šios apylinkės lietuviai se
nai apie tokį ūkį galvojo. 
Daug geros, medžiagos tam 
ir gerų patarimų suteikdavo 
“Keleivio” redaktorius S. 
Michelsonas. Jam už tai tos 
apylinkės lietuviai dėkingi. 
Ateityje manoma plačiau vi
suomenę apie šią įstaigą in
formuoti, kad ji galėtų turė
ti aiškesnį supratimą apie 
tokių įstaigų užlaikymą.

Žinoma, visas kreditas 
užtai tenka tautinei parapi
jai ir jos žmonėms. Ji daug 
gero šio miesto lietuviams 
padarė. Per jos žmones liko 
suorganizuotas ir kliubas su avė.

ta. Joj dabar dirba apie 16 
lietuvių vyrų. Tokių korpo
racijų yra labai mažai. Svar
biausia yra tai, kad korpo
racija iki šiol savo šėrinin. 
kams mokėjo dividendų net 
iki 75 nuoš. Gal kas netikės, 
bet tai tikra tiesa.

Dabar prie farmos irgi 5 
lietuviai turi darbą. Tai vis 
dėlto, kad tautinė parapija 
nešeria romiškos bažnyčios 
“tėvelių,” “sesučių,” airių 
vyskupų ir italų generolo— 
“švento tėvo.” Romos kata
likai anuos maitindami, nuo 
rūpesčio ir skurdo apsiginti 
negali, o popiežiaus palai
minimai čia nemačina nie
ko.

Kas sakė, kad laisvesnio 
žmogaus galvojimas yra vi
suomenei nenaudingas?

Vargšas darbininkas.

DETROIT, MICH.
Bus socialistų susirinkimas.

Gruodžio 30 d., nedėlioję, 
lygiai 2 vai. po pietų, įvyks 
LSS. 116 kp. susirinkimas 
pas draugus Keblaičius, po 
num. 3417 Michigan avė., 
Detroite.

Yra daug svarbių reikalų, 
kurie turi būt greitai už
baigti, taipgi bus renkama 
naują valdyba ateinantiems 
metams. Todėl visi draugai 

■malonėkit susirinkt paskirtu 
į laiku ir atsiveskite naujų na
rių. M. Kuliešius, rašt.

BROOKLYN, N. Y.
Bus lietuvių socialistų susi

rinkimas.
Gruodžio 28 d. Brooklyne 

įvyks LSS. 19 kuopos susi
rinkimas L. A. Piliečių Kny
gyno kambary. Pradžia kaip 
7:30. Visi draugai prašomi 
būtinai susirinkti paskirtu 
laiku, nes bus valdybos rin
kimas. Atsiveškite ir savo - 
draugus. Prie kuopos bus 
priimami nauji nariai. Susi
rinkimo vieta: 80 Union

J. Šnyras.
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h iPasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

JOGAI IR FAK1RA1.
(Keliautojo T. A. pastabos).
Jų keisti ir nepaprasti 

darbai.

APIE VALGIUS.
Nedavirinta kiauliena

pavojinga.
Kai kurią mėsą galima valgyt ’ 

ir žalią, pavyzdžiui, jautieną, i 
. i

gulėjo palindęs vaikas. Ka
dangi filmą nemeluoja, to- r w__ _  ______

j dėl visi musų matytieji vaiz- Bet žalia kiauliena labai pavo- 
Pas mus dažnai neskiria- dai tebuvo vien masinis hip- jjnga. jj pavojinga netik žalia,

Sveikatos Skyrius
S; skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTAĖŲ DRAUGIJA.

mo ir išmokina vyresnio 
klausyti. Kaizeris savo ka
reivių nemušdavo, užtai jo 
kareivis ir per langą neno
rėjo šokti, o ruskis muštas 
nesisprečino: kad ir smertis 
stovėjo prieš akis, ale šoko, 
ir dac oi. Tai matai, ką reiš
kia mušimas. Tu, Maike, irgi 

I butum daug geresnis vaikas, 
0 jėigiTsirgčiau^tai įei(? «autum kiek nors ’

—Meri krismus, Maike!
Apynių yr!

—Nešukauk, tėve.
—Aš tave sveikinu su Ka

lėdom ir naujais metais, 
Maike, o tu liepi man nešu- 
kaut. Kibą tave pikta dva
sia apsėdo, ar kas?

—O kam tų sveikinimų 
reikia, tėve? Aš sveikas ir' 
be to. U jeigu Oligviau, mi , ...

nuo tavo žodžių vistiek man 
geriau nebutu. i —Tėve, tu ir nepasiiutai,

—Maike, tu kalbi kaip kaiP ?av0 “priklodais” su- 
koks žydas, ka i Kristų neti- musei Pats save. Tu kaip 
ki ; tik įrodei, kad muštas rusų

—O kas, tėve, buvo Kris- kareivis neturėjo proto. Jei- 
tus? Ar ne žydas? Jis butlJ nors kiek galėjęs

-Sei, Maike, aš nenoriu P10!3?1’’ jb nebūtų per lan- 
šiandien tave mušti, ale je? 8?“^ fe būtoj pataręs 
gu tu taip kalbėsi, tai ture- Pa«am caruI soktl- 
siu tau duot. | —Maike, jau tu čia nege-

—Tai kas iš to bus, jei rai nušnekėjai. Kareivis ne
duosi? : grali carui prisakymų duoti.

—Pamokysiu razumo. Mis turi klausyti načalstvos. 
—Ne, tėve, mušimu nie

kas nieko da neišmokino, 
neišmokinsi ir tu.
’ —Jeg,’ Maike, mušimas 
pamačija. Juk ir tavo kny
gose turbut yra parašyta, 
kaip kitąsyk pas ruski vais- 
kas buvo mokinamas. Vie- 
nuoliką užmušdavo, o dvy
liktą* išmokindavo, ale tai 
gali sakyt, kad būdavo iš
mokintas. Saldotas būdavo 
kaip sprenžina. O koks pa
klusnumas! Ot, aš pasaky
siu tau vieną priklodą. Susi
tiko svkį caras su kaizeriu ir 
pradėjo sporą apie savo vai- 
sko mokytumą. Kaizeris sa
ko, kad jo Žalnieriai geriau 
išmokyti, o caras — kad jo.

- Ant galo caras sako: olrait, 
padarykim betą, o tada pa
žiūrėsim, keno geriau išmo
kytas. Sako, tu pašauk savo 
kareivį, o aš pašauksiu savo, 
ir liepsim jiems šokti per 
langą nuo trečio flioro. 
Well, padarė betą ir pasi
šaukė po vieną kareivį. Kai
zeris atidarė langa ir sako 
savam: “Džiomp!” Vokie
tukas pažiurėjo, kad žemės 
nesimato, atsiklaupė ant ke
lių ir pradėjo prašytis, kad 
kaizeris dovanotų jam gy
vastį. Sako, pasigailėk ma
nęs, aš turiu motina, tėvą, 
turiu mergina, leisk man 
nors, atsisveikinti su jais. Ir 
nešoko. Tada caras pasišau
kė savo saldotą ir sako: 
“Džiomp, skatina!” Ruskis 
Žalnierius tik ištempė kruti
nę, persižegnojo ir nėrė per 
langą.

—Gerai, tėve, bet ką tu 
norėjai tuo pasakyti?

—Aš, Maike, šituo priklo- 
du tau parodžiau, kad muši
mas priduoda žmogui ražu-

Kitaip, Maike, išėjus ant 
vainos jis bus niekam never
tas kareivis.

—Bet ar tu atsimeni, tė
ve, kas atsitiko per pasaulinį 
karą? Rusas Jūrė jo didžiau
sią armija, kuri, anot tavęs, 
buvo mokinta mušimu. O 
kaizerio armija buvo mokin
ta be mušimo. Bet kada tie 
nemušti vokiečiai pradėio 
žygiuoti pirmyn, tai mušti 
rusai bėgo kain zuikiai. Nei 
viena rusu tvirtovė neatsi- 
1aikė prieš vokiečius. Tas 
naredo, tėve,' kad mušimas 
žmonėms proto neduoda 
Mušimas veda juos tik į pra
žūtį.

—Olrait. Maike, tu či? 
mane sukritikavai. Ale pa
lauk, aš kitą sykį atsigrieb
siu.

PASIKORĖ POLICIJOS 
RANKOSE.

Gardner, Mass. — Perei 
tą sąvaitę policija čia arės-, 
tavo tūlą Maisio už girtuok 1 
lystę. Trims valandoms vė
liau jis buvo rastas jau pa
sikoręs savo celėj.

ma jogo nuo fakiro. Tuo tar- 
* pu jogai yra bramanai, o fa- 
kirai, dažniausia, mahome
tonai. Žodis fakiras reiškia 
tiek pat, kiek dervišas (ma
hometonų šventikas).

Kai musų garlaivis įplau
kė į Bombėjaus uostą, uosto 
pakrantė buvo pilna jogų ir 
fakirų. Kai fakirai, papras
tai, savo “stebuklus” išdari
nėja dėka savo apsukrumo, 
mokėjimmo nepastebimai 
greitai veikti, kartais su įvai
rių aparatų pagalba, jogai 
turi savotišką ir labai seną 
savo mokslo šaltinį, kurį jie 
yra išsinešę iš bramanų vie
nuolynų.

Iš Madraso atsikraustęs į 
Bombėjų jogas įlipo į musų 
garlaivį ir pradėjo rodyti sa
vo sugebėjimus. Ištikrujų jis 
turėjo tą sugebėjimą, kad 
užhipnotizuotų didesnį žiū
rovų skaičių, kurių tarpe bu
vo aukštai mokytų žmonių, 
šaltakraujų anglų, moterų, 
laivo karininkų ir nei į Die
vą, nei į velnią netikinčių 
jurininkų. Net laivo gydy
tojas pareiškė, kad Europoj 
net geriausiam hipnotizie- 
riui nepasisektų tokio žiūro
vų skaičiaus užhipnotizuoti 
ir tai atvirame ore ir dienos 
metu.

Sukapotas vaikas.
Jogas įlipo į laivą, atėjo į 

pirmos klasės laivo palubę 
ir. ant grindų patiesė savo 
atsineštą kilimą. Mes ap- 
čiupinėjome kilimą, išglos- 
tėme. Jame nieko nebuvo.

Tada jogas ėmė kraipyti 
viršum kilimo rankas ir kili- ; Kltą sykį j garlaivio pir- 
mas ėmė pumpti. ir storėti, i mos. klasės salės vidų atsi- LietUVOS V ISUOTTieneS 
Pagaliau iš po kilimo išlin-kraustė tikras jogas, kuris į- 
do vaikas. Tada jogas iš eidamas ėmė tąsnoti ranko- 
maišo išsitraukė storą, sun-. mįs. Į kokio daikto pusę pa- 
kią virvę ir paduoda man ją modavo, tas daiktas pulda- 
ipžiurėti. Virvė kaip virvė.: j------ j Tė
viškas tvarkoje.

Jogas paėmęs meta virvę: 
i orą. Ir vėl ji nukrinta ant 
zrindų. Dar sykį. Virvė pa- 
’ieka kaž kur ore bekybanti. 
Iš kilimo išlindęs berniukas 
prišoka prie virvės, ir kaip 
beždžionė ima lipti virve į 
viršų vis aukščiau, kai paga
liau dingsta iš musų akių. 
Mes girdime jo balsą, pas
kiau jo išgąstingą verkimą. 
Jogas susijaudinęs iš maišo 
įtraukia peilį ir pasvyravęs v_. . .
meta ji į orą. Peilis nebenu- užėjo jogas ir paprašė nu
krinta nęs, kab leisciau keleiviams

Vaikas smarkiai suklykia 
kaž kur ere, paskiau besigir- 
di tik niurzgimas. Tada iš 
oro pradeda kristi atskiros 
vaiko kūno dalys. Kūno da- 
’ys kruvinos ir žiauriai su- 
niaustytos. Pagaliau nukrin
ka gali galva su baisia akių 
• • *1išraiška.

Jogas surenka kūno dalis, 
-umeta į savo maišą ir vėl 
oasikraipo. Pagaliau iš mai- 
’.o išlenda sveikas ir besi
šypsantis vaikas, kuriam ke- 
’eiviai nesigaili pinigų.

Tuščia filmą.
Kitą sykį, būdami Bom-

bet ir nuo virintos galima ap-lozas. ........... ....
Vieną įdomiausių fakirų sirgti, jeigu ji bus nedavirinta 

įumerių mačiau aš Kalkuto- arba nedakepta.. Iš jos atsiranda 
liga vadinama “trichmosis.” 
Nors apie tai dažnai yra rašo
ma, tačiau žmonės nesisaugo ja. 
Todėl dažnai pasitaiko labai pa
vojingų susirgimų ir žmonės 
kartais miršta.

Trichinosį pagimdo mažutė 
kirmėlaitė, kurios be padinamo- 
jo stiklo negalima įžiūrėti. Ji 
gyvena kiaulės mėsose. Didelis 
karštis ją užmuša. Bet jeigu 
kiauliena bus apyžalia, tai ligos 
peras joje bus gyvas ir suvalgy
tas užkrės žmogų.

Minnesotos Universiteto pa
darytas tyrinėjimas parodė, 
kad trichcnosio liga užsikrečia 
kur kas daugiau žmonių, negu 
paprastai yra manoma.
Ji apsireiškia viduriavi
mu ir skausmais skylvyje. Sun
kesniuose atsitikimuose skaus
mai būna labai aštrus, viduria
vimas tęsiasi ilgai ir žmogus 
dažnai miršta.

Kiaulieną reikia virti ar kep
ti tol, kol nuo kaulų atšoks. Ta

kiau'' lazdą7 įbedė f žemės da Į* bus gerai išvirus ir nebus 
krūvelę ir štai visi pastebėjo,' sveikatai pavojinga, 
kaip lazda pradedą sprogti, 
leisti lapus ir atžalas. Paga
liau pražydo žiedai, nužydė
jo, užsimezgė vaisiai ir labai 
greit didėjo. Pagaliau faki
ras nuo vaisingosios lazdos 
nuskynė vieną figą ir davė 
mums pamėginti. Figa buvo 
tikra ir gardi. Šis “stebuk
las” be abejo pareina nuo 
mokėjimo veikti greit ran
komis.

Lėkštes rieda.
Kitą sykį į garlaivio pil

ie. Į musų laivo palubę, du 
fakirai užsinešę medinių an
glių židinį ir įputę anglis 
iuose pradėjo kaitinti gele
žinį retežį. Kai retežis pasi
darė visas raudonas nuo kar
ščio, vienas iš fakirų replė
mis paėmė retežį ir pradėjo 
/ynioti jį aplink kito kūną. 
Aiškiai buvo girdėti, kaip 
kūnas kepinamas čirškia, 
buvo matyti kaip rūksta du
rnai ir be to, smirdi.

Kas gi čia įvyko. Čia įvy
ko, pasirodo, tikras daly
kas. Paslaptis tame, kad 
fakiras lengvai perkenti 
raudoną geležį ir nė sykio 
nesudejayo. Jo kūnas buvo 
visas sudegintos odos vieto
mis nužymėtas.
Auganti ir vaisius duodanti 

lazda.
Po šio pademonstravimo, 

antrasis fakiras išsitraukė 
peilį, įsipiovė sau į ranką, 
krauju patepė lazdą, pas
kiau lazdą įbedė į žemes

Kuriuose maistuose yra 
geležies r

žmogaus kraujui ir sveikatai 
būtinai reikalingi tokie maistai, 
kuriuose yra geležies. Prie tokių 
maistų priklauso: jautiena, ois- 
teriai, špinakai, įaknos, male- 
sas, rupi duona, kiaušiniai, žem- 
vuogės, bulvės, avižos, žirniai, 
žuvis ir džiovintos slyvos. Bet 
už vis daugiausia geležies yra 
jautienoj.

vo žemėn ir imdavo riedėti.
Pagaliau jis pamojo į sta

lą apkrautą lėkštėmis. Visos 
lėkštės nusirito nuo stalo že
mėn ir ėmė riedėti asla. Bet 
vis dėlto nė vienas daiktas 
nesusikulė. Šis “stebuklas” 
aiškinamas jogo rankų mag
netizmu, kuris ir Europos 
mokslininkams dabar nebe- 
paslaptis.

Praeitis ir ateitis.
Kai vieną sykį atplaukė

me į Kolumbo uostą, į laivą

nęs, kad leisčiau keleiviams

Idealai.

DAUGIAU PRIEŽIŪROS 
DANTIMS.

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

AUDROS PAKENKĖ DEG
TINĖS ŠMUGELIUI.

Prieš Kalėdas Amerikoj 
butlegeriai tikėjosi padary
sią daug biznio. Bet paskuti 
nių dienų audros neleido 
jiems savo verslo išvystyt.

GILUS SNIEGAS CHI- 
CAGOJE.

Chicagos apylinkėj ir vi
suose viduriniuose Vakaruo
se pereitą sąvaitę pusėtinai 
prisnigo. Vietomis sniegas 
siekia 30 colių storio.

stumų. Už tai jis paskiau 
man parodysiąs mano praei
tį ir ateitį. Leidau. Po sean
so jogas atėjo į mano kaiu-1 
tę. Jis pastatė smilkstančią ‘ 
žvakę ant varinės petelnės ir 
uždegė ją. Paskiau jis paė
mė indą su tirštokais kavos 
tirščiais ir į indą su tirščiais 
įpylė kažkokio riebaus skys
timo’.

—Dabar tu pamatysi savo 
praeitį, pone! Žvelk į indą! Į

Pirmiausia inde aš tema-’ 
čiau s'avo veidą. Palengva 
pradėjo formuotis kitas vai
zdas. Tai buvo mažas namu- 

bėjuje, mes sumanėme nufil- kas, mažučiame miestely, j 
muoti šį nepaprastą “stebu- kuriame aš gimiau, paskiau 
kla.” Pastatėme du automa- sodas, tamsus kambarys, 
tiškus filmų aparatus. Vieną karstas, žvakės. Skystis susi- 
nnkreipėme į žemai veikian
ti jogą, kitą — į orą, kur pa
silipa vaikas.

Ir kai jogas pradėjo rodv- 
i savo nepaprastumus, kurie 

buvo tokie pat, kaip anks
čiau matėme, mes paleido
me filmų aparatą. Visi ten 
buvusieji matėme ir virvę ir vo ateitį, bet buk stiprus, 
’ipantį vaiką ir sukapoto Aš mačiau lovą, vyrus su 
vaiko kūno dalis. Bet koks baltais chalatais, pats save 
buvo musų nusistebėjimas, sergantį ir nuvargusį. Aš at- 
kad filmoje nebuvo matyti stūmiau indą. Man galva 
jokios virvės, jokio lipančio nuo prismilkytų durnų suko- 
vaiko ir jokių sukapotų ku- si ir skaudėjo. Vakare aš 
no dalių. Bet užtat filmą ro- pasigedau savo auksinio 
dė, kad po kilimuku aiškiai laikrodžio! “L. Ž.”

teliūskavo. Vėl susiformavo 
vaizdas — mano motinos. 
Paskiau laivas, kuriuo; aš 
pirmu syk plaukiojau. Dar 
toliau 
langai

Ar tai hipnozė?
—Dabar, pone, matysi sa-

apkalti geležimis 
tai karas.

Idealai mano brangus,
kilnus, šventi !...

Šaukiu aš kanuolių šūvio 
staugimu.

Tėvynės meilė... seilė... 
Nusispiauti...
Teisėjai—bausmių meisteriai..
Policmeisteriai...
Fašistų “įstatymai”... 
žmonių dejavimai...
Mirties bausmės...
Naujų kalėjimų statymai... 
Supelėję visuomenės 

nusistatymai...
—Idealai mano brangus,

kilnus, šventi!...
Šaukiu aš užkimusiu 

minosvaidžio balsu...
Teisybė—nulis...
šypsos apskritas mėnulis... . 
Ant saulės juodos dėmės... 
“Tautos vadų” nuodėmės... 
Visur varžytinės; protestai... 
Vekseliai... litai... kvitai... 
Biskvitai...
Bankrotai...
Tautininkų atbukę protai... 
Kaune šampano, likerio klanai.. 
Kumpiai, skilandžiai...
šviesios naktys... \.
Nuogos mergos...
Doleriai plaukia dovanai... 
—Idealai mano brangus, 

kilnus, šventi!...
Šaukiu aš užkimusio 

minosvaidžio balsu...
Scena... Uždanga—
Niekas nemato...
Pudruoti snukiai...
šilkai...
Prabanga...
Pinigai plaukia lyg banga...
Dūksta šėtonai...
Moterų sijonai—
Nepadengia apvalių blauzdų... 
Milijonai...
Alkanų žmonių
Klauso, kaip vyskupai...
Pralotai...
Kunigai
Apie dorą staugia,
O patys panas smaugia.

Pluviji

*

(Pabaiga iš pereito num.)
Štai, dar viena priežastis, ko

dėl mes turime geriau prižiūrėti 
dantis. Tai jau gamtos duotas 
patraukimas, kad mes visi nori
me būt gražus, kad gražiai išro
dyt!, reikia turėt gražius dantis. 
Dabar įsivaizduokime, kad teat
re ir ant pagrindų pasirodo lošė
jas ar lošėja su kreivais danti
mis. Ką publika ir mes manytu
me apie tokį ar tokią lošėją? 
Kiekvienas kritikuotų, nors savo 
roles ir geriausia atliktų. Bet pa
prastai aktorės turi gerus ir 
gražius dantis, lyg kokius per
us, bet vertesnius už perlus, ka
dangi perlus gali nusipirkti, o 
dantų, sykį praradęs, jau nenu
sipirksi. Tiesa, gali nusipirkti ir 
dantis, bet jau nebus tokie, ko
dus turėjai, nes dirbtiniais dan
timis taip gerai valgyti negali
ma, kaip šlubam žmogui 
kriukių vaikščioti.

, Kaip valyti dantis.
Daug man teko pastebėti, kad 

žmonės nežino, kaip vartoti še
petuką dantų valymui. Paima 
šepetuką ir trina juo į priekį ir į 
užpakalį, lyg kokį batą valyda
mi. Paimkime pavyzdį, jei mes 
norėtume nuvalyti kokią suski
lusią lentą, ar mes šluostytume 
ją skersai plyšių? Visai ne, nes 
mes žinotume, kad taip daryda
mi, tik nešvarumus į plyšius su
varytume. o lentos nenuvalytu
me. Kad ją nuvalyti, šluostysi
me išilgai ir tuomet tikrai gerai 
ją nuvalysime. Tas pats ir su 
dantimis. Turime juos valyti 
štai kaip: viršutinius braukti 
šepetuku žemyn, o apatinius 
braukt šepetuku aukštyn, kad 
šepetukas visuomet eitų išilgai 
dantų. Tokiu valymu išvilksime 
lauk visą nešvarumą ir nebus iš

ant

kur rastis nuodingu dujų ir jo
mis save nuodytis. Dar vieną 
dalyką reikia atsiminti — kiek 
vienam šeimynos nariui turėti 
nuosavą šepetuką ir niekados 
nevartoti svetimo, o savojo ne
duoti kitiems.

Man teko sykį girdėti, kaip 
vienas juodveidis vaistinėj pir
ko dantims šepetuką. Kada vais
tininkas paklausė, kokio jis no
ri, mažo — vaikui, ar didelio — 
sau, jisai atsakė: “Taip didelio, 
didžiausio, kokį turite, nes mes 
esame trylika šeimynoje, tai di
desnio ilgiau užteks.

Dar klausimas, kuomet reikia 
dantis valyti? Rodos, visiems 
lengva suprasti, kuomet dantys 
turi būt valomi. Paimkime paly
ginimą su valgymo indais. Jeigu 
mes sėsime valgyti ir rasime 
priskretusius puodus, bliudus ir 
šaukštus, — kaip mes tuomet 
jausimės? Jausimės, kad net ir 
išmazgot indus, o jau tuomet 
valgyti. Bet savo dantims mes 
to nedarome. Dažniausiai valgo
me nemazgotais. Kodėl mes taip 
darome? Todėl, kad nežinome, 
jog tas musų sveikatai labai 
kenkia ir todėl, kad dantų nesi
mato, jie dalinai burnoj paslėp
ti.

Keliatas žodžiu apie maistą. 
Jei mes valgytume maistą, kokis 
mums priklauso valgyt, tai ne
turėtume blogų dantų. Imkime 
pavyzdį iš žemesnių gyvulių. Ar 
jie turi keblumų su savo danti
mis? Visai ne. Nes jie valgo na- 
turališką maistą, kas jiems 
gamtos skirta. Mes irgi galime 
savo dantis pamankštinti valgy
dami rupią juodą ir kietą duoną 
arba kietą plutą ir prie to dar 
kietos mėsos. O paskui obuolių.

Patartina skaitytojams pada
ryti bandymą: kokią porą sąvai
čių valgyti kietesnius valgius ir 
po kiekvienam valgiui išmazgoti 
dantis šepetuku, o tuojau pasi
jusite geriau, nes nebus kas jū
sų sveikatai kenktų.

A.

Pakol žmogus nėra nieko už
sitarnavęs, pasaulis jam nieko 
neskolingas.—John W. Davis. '

i •

Kaip Vokiečiai Norėjo Užtvenkti Nemuną.
Didžiojo karo metu, kai' 

vokiečiai buvo okupavę Lie-l 
tuvą, tai Kauno apskrities 
viršininkas sumanė ties Mer
gelių sala užpilti Nemuno 
vagą. Tam reikalui jisai su
šaukė visų kaimų seniūnus 
ir jiems įsakė užraginti apie 
60 pastočių iš visos Kauno 
apskrities. 1916 metų vasa
rą prasidėjo smarkus dar
bas. Rusai belaisviai kalė 
kuolus, O lietuviai skubiai 
vežė smėlį. Nemuno vagą 
pradėjo pilti ties Pažaisliu. 
Mat, vokiečiai norėjo, kad 
Nemunas bėgtų iš kairės 
Mergelių salos pusės, o deši
niąją jie mėgino užpilti. Tas 
vokiečiams tur būt buvo rei
kalinga jų karo tikslams. 
Esą jie šioje vietoje buvo su
manę pastatyti tiltą. Apie 4 
mėnesius virė darbas, bet 
Nemuno vagą vis dėlto už
pilti nepasisekė. Vieną die
ną darbų pažiūrėti atjojo 
nats apskrities viršininkas. 
Dar neprijojęs iš tolo keikė
si, kad Nemunas baisiai sti
prus. Apskrities viršininkas 
barė žandarus prižiūrėtojus, ;r 
kad kam jie nežiūri rusų be
laisviu, kurie tingėdami dir
ba. Kitų metų pavasarį Ne
muno srovė išplovė visą su
piltą smėlį. Taip apie 300,- 
000 vežimų smėlio nuėjo 
niekais. Ir apskrities virši
ninkui nepavyko įveikti Ne
muno.

Dar ir dabar aukštosios 
Panemunės gretimi kaimai: 
Vičiunai, Zuikinė ir kiti ge-‘ 
rai atsimena piktąjį Kauno 
apskrities viršininką ir tą 
baudžiavą su smėliu.

Mergelių sala yra gana di-

deįė ir stovi ties Pažaisliu. 
Ši sala- iš visų pusių apaugu
si dideliais karklais, kurių 
tankumynuose vasarą sle
pias? šimtai lakštingalų, ku
rapkų, griežlių ir kitų pauk
ščių. Pakrantėmis bėgioja 
būriai greitų tilvikų. Kada 
artiniesi salon, tai iš tolo pa
sitinka įkyrios žuvėdros, 
žodžiu, šioje saloje yra dau
gybė paukščių, kurie peri 
savo vaikus, nes jiems čia 
mažiau pavojinga ir patogu. 
Tai tikras paukščių rojus.

Nemunas ties Mergelių 
sala yra gana platus. Gal 
plačiausias ligi pačių jo žio
čių. Apie 750 metrų van
dens vaga skiria abu krantu. 
Bet užtat čia Nemunas visai 
negilus. Sausesnėmis vasa
romis jis tiek nusenka, kad 
ir gyvulius galima pervary
ti. Gal tiktai dėlto vokiečiai 
ir buvo sumanę ties Merge
lių sala užpilti Nemuną ir 
pastatyti geležini tiltą.

Tsb.

I

PIETŲ AMERIKOJE PRA
SIDĖJO VASAROS 

KARŠČIAI.
Gruodžio vidury, kuomet 

Jungtinėse Valstijose ir Ka
nadoj žmonės, drebėjo nuo 
šalčių, Pietų Amerikoje šim
tai alpo nuo saulės karščių. 
Viename Paragvajaus regi- 
mente nuo karščio krito 160 
kareivių. Argentinoje ir 
Urugvajuje karštis siekia 
90 laipsnių. Brazilijoj taip 
pat labai karšta. Prieš tai 
Brazilijoj ir Urugvajuje 
siautė didelės pavasario au
dros ir pridarė daug nuosto
lių ūkininkams.



KELEIVIS, SO. BOSTON Penktas Puslapis.

Įvairios Žinios
KAS DEDASI ANT TILŽĖS TILTO Latvijos Socialdemo- MIR£ Izidorius gruša. vokiečiai nei tranzi-* tti ktci rin’iiA ■ irnri I

kratų Vadai Nutei-
sči.

Kaip Išrodys Da
riaus-Girėno Pa- l

Kada Nusistovės 
Musų Kalba? 

Veikimas, darbavimasi, 
darbuotė, veikla.

Kuomet asmuo ar organi
zacija nesnaudžia, bet pla
nuoja ir dirba, tai tas darbas

riaus-Girėno Pa
minklas Soldine.
“Keleivy” buvo jau trum

pai rašyta, kad Lietuvos or- 
laivijos kliubas išnomavo iš

Soldino miške tą vietą, kur 
sudužo “Lituanica” pirmoji, ■“ ” ” 
ir statys tenai žuvusiems 
musų lakūnams paminklą. 
Dabar inž. Landsbergis, ku
ris važinėjosi tuo reikalu 
Vokietijon, papasakojo mu
sų korespondentui smulkiau 
apie projektuojamą tenai 
paminklą. Štai jo žodžiai: 
“Lakūnų nelaimės vietą Lie
tuvos aero kliubas išnoma
vo 99 metams, mokėdamas 
kasmet 10 markių nuomos.;
Soldino valdžia mums pa
reiškė, kad aero kliubas pats 
gali nusistatyti išnomuoja- 
mo sklypo didumą ir ribas. 
Mes ‘Lituanicos’ žuvimo vie
tą išnomavome apvaliomis 
ribomis. Sklypelis yra 314 
kvadratinių metrų didumo. p]usti Lietuva i. 
Nuomos sutartis buvo pasi- p lietuviams, 
rašyta Berlyne. Tarp kitko karta esame raš 
sutartyje numatėme, kad , - - -
jeigu miškelis ateityje ir žfa“‘ Prusį 
butų išporeeliuotas tai dar maža.Ujau nebe pirj
sklypas, kurtame bus pa-imag atsitikimas, kad Kara- 
minklas, liks nepaliestas. _ Įliaučiuje ar Tilžėje butų 

isnomuotame sklypelyje; jaunu • kargtagalvių hitleri-
Lietuvos aero kliubas Da-ininkų ^p^i^i Lietuvos 
nui u Girėnui pastatys ak-į vaĮdininkai ir kiti panašus 
menini paminklą Be to, vi-šiais metais Til- 
sas įsnomuotas sklypelis bus žėje bįvc už ltas tve ei. 
aptvertas akmenine tvora Jntis Lietuvos konsulato 
pro kūną bus įeinama pro sekretorius, kuri hitlerinin- 
geležinius vartus. Tie vartai! ’ • ’ • •
vaizduos musų liaudies me-’

Jau buvo rašyta, kad vo- tojai irgi smarkiai ekono- 
kiečiai keršto sumetimais miškai nukenčia nuo tokio 

Į suvaržė taip vadinamą ma- susisiekimo varžymo. Mat, ■ 
’žajį pasienio susisiekimą Lietuvoje maistas labai pi-- Latvijos karo teismas Ry- 
• tarp Vokietijos ir Lietuvos, gus ir jo yra gausus per- goję paskelbė sprendimą 
i Juo toliau, juo šis susisieki- teklius. i x__

mas smarkiau varžomas. 
Dabartiniu laiku prieita net 
prie to, kad pasienio gyven
tojams leidžiama susisiekti 
tik kelias valandas per die-

kimu. Paskui pradėta tai va- tantieji vokiečių muitininkų 
dinti “darbavimasi,” o vė- ir policijos smulkiausiai iš- 
liau “darbuotė.” Dabargi kratomi.
rašoma jau “veikla.” Į Ko gi taip veržiasi Tilžės

Žmogui, kuris negali sek- ir bendrai viso Vokietijos 
ti literatūrą, sunku tose per-' pasienio gyventojai į Lietu- 
mainose susivaikyti ir jis yą? Hitlerininkai taip nu- 
niekad negalės išmokti savo šeimininkavo Vokietijoje, 
kalbos, jeigu toji kalba nie-jkad ten vargingesniems 
kad nenusistovės. Cibukas.' žmonėms net gręsia bado 

j pavojus. Maistas labai bran
gus ir jo sunku gauti. Gi 
Lietuvoje maisto gali pigiai 
pirkti kiek tik nori. Todėl 
Vokietijos pasienio gyven
tojai ir veržiasi Lietuvon. 
Tačiau tautiškoji Vokieti
jos valdžia į žmonių alkį ne
atsižvelgia.

Visaip persekiojami til
žiečiai kart-kartėmis vis dėl
to ateina Lietuvon ir čia nu
siperka reikalingiausių mai-

Karaliaučiuje Užpul
tas Lietuvos Konsu

latas.
Kai tik Lietuva pradėjo 

kovą su vokiečių tautinin
kais Klaipėdos krašte, tuo
jau vokiečių spauda pradė
jo biauriausiais žodžiais 

ir grasinti 
, Jau ne

kokioje 
sunkioje padėtyje atsidūrė 

lietuviai.

kai smarkiai apstumdė.
Štai vėl, lapkričio 26 va-ną Pate paminklas bus pa- kare rfeš Li f konsula.

statytas is didelių akmenų, K£aliaučiuje buv0 da. 
cit iro įnamiu nomotn Po *■ v *su geležiniu pamatu. Pa
minklas kaštuos apie 8,000 
litų. Manoma, kad šis pa-: 
minklas bus pastatytas ligi 
ateinančių metų gegužės 
mėnesio pradžios. Matyti, 
kad šią vietą jau patys vo
kiečiai šiek tiek saugoja. 
Stambesni medžiai, kuriuos 
numušė ‘Lituanica’, dabar 
tebeguli, o smulkesnės šakos 
jau surankiotos. Pati katast
rofos vieta yra pažymėta 
kuolu su atitinkamu užra
šu.”

MEDAUS RINKA DA
NIJOJE.

Viena danų firma teirau
jasi, kokiomis sąlygomis ji 
galėtų iš Lietuvos Danijon į- 
vežti medaus.

Jau ir anksčiau iš Lietu
vos Į Daniją butu buvę me
daus įvežta, bet Danų valiu
tos komisija neduodavo lei
dime. Dabar butų galima i- 
vežti tik prekybinio susitari
mo ribose pakeitus kurią 
fiksuotą prekę.

URUGVAJAUS LIE
TUVIAI.

Apytikrėmis žiniomis U- 
rugvajuje gyvena arti 10,- 
000 lietuvių. Montevideo 
lietuvių mokykla turi penkis 
skyrius su 65 vaikais. Šiai 
mokyklai DULR nesenai pa
siuntė arti 300 lietuviškų va
dovėlių ir kitų knygų.

I AFRIKĄ EKSPORTUOS 
KOJINES.

Kadangi Lietuvoj gami
namos geros rūšies kojinės, 
tai Afrikoj esąs musų koji
nėmis susidomėjimas ir ti
riami kojinių eksporto Afri- 
kon galimumai. Tikimasi 
tam tikrą kojinių kiekį arti
miausiu laiku Afrikon pa
siųsti.

Lietuviams pasie-(latvių socialdemokratų va- 
^kčiąms Tilžė ir kiti Vokie- dų baloje. Bruno Kalninš 
tijos pasieniai anksčiau bu- nuteistas. 3 metams pataisos 
vo gera rinka maisto per- r^nų. Jam Įskaitytas iki 
tekliui parduoti. Gi dabar teismo kalėjime išsėdėtas 6 
nebėra kur maisto produk- mėnesiu ir 2 sąvaičių lai
tus padėti. Tenka jį parduo- k°s. Ulne nuteistas 6 mėne- 
ti krašto viduje ir žymiai nu
kentėti ekonomiškai, nes 
gaunamos mažesnės paja- nuteistas 4 mėnesius kalėti, 
mes. Tsb. f-’—sx—x

W >11 117* T * 11- i TU NELEIDŽIA LIETU-Menll, Wi». Lmcoln Ilgo-; vnčimi
ninėje gruodžio 11 d. mirė
Izidorius Grušas. Jis yra gi- Vienas Lietuvos pirklys 
męs Lietuvoje 1874 m. Per rado galimumų Olandijoje 
ilgus metus jis gyveno Me- parduoti didelę partiją žąsų, 
rili .miestelyje ir dirbo tos bet kai reikėjo gauti iš Vo- 
apielinkės miškuose. Buvo kiečių Įstaigų leidimą žąsis 
nevedęs ir,sulyg jo pasakoji- gabenti, tai vokiečiai per ša
mo, jis turėjo vieną seserį vo teritoriją neleidžia žąsų 
Amerikoje, kuri rodos gyve- i gabenti.
nanti Chicagoje. Jo kūnas; 
esąs padėtas koplyčioje ir 
laukiama kol atsšauks jo gi
minės. Merill miestely liko 
jo namas ir kitokia savastis. 
Jeigu kuris iš jo giminią per
skaitytų šią žinią, ir norėtų

sius kalėti, iškaitant 4 mė- 
reshi atsėdėta laiką. 'Celms

įskaitant atsėdėtą Iask’ą.-Po
vilas Kalninė, trūkstant įro- daugiau informacijų, tai ga- 

kreiptis pas gyvenantį to-
Pas nuteistuosius sukon- Je apielinkėje lietuvį Petrą

HAWAII’Ų SALOSE YRA dymų, išteisintas.
LIETUVIŠKAS KAIMAS.

Teko sužinoti, kad Ha- fiskuoti ginklai bus perduo- Shidlo, R. 2, Box 114, Glea- 
waii salose, Ramiajam van- į 
denyne, yra lietuviškas kai- faktūrai.

ti karo ministerijai ir pre- son, Wis. 

mas, susikūręs iš buv. Rusi-; Ners prieš Kalninšą vai- 
jos lietuvių kareivių, pate-‘džios šnipai negalėjo sugal-- 
kusių rusų-japonų kare ne- voti jokios provokacijos ir 

' laisvėn, o iš ten persikėlusių 
i į minėtas salas. Lietuviai čia 
verčiasi cukrinių nendrių 
auginimu (kai kurie, rodos, 
turi savo ukius).

PAJIEŠKOJIMA1.
Adomas Mickus, pajieškau Mateu- 

1 r, _ • _• šo Vincevičiaus ir Mykolo Šimanskio,Sto dalykų. Grįždami, mais- girdėjau Vincevičius gyvena Broo- 
to produktus jie turi paslėp- klyne. N. Y. Šimanskis nežinau kur. 
,. , • i - r i Mes visi paeinam iš Lietuvos Peštvė-ti pO Tūbais, po kepurėmis, nų kaimo nuo Seredžiaus. Meldžiu at- 
net vaiku vežimėliuose, nes sišaukti, kurie žino kur jie randasi, 

_ . - - - - - - -- į prašau pranešt jų adresus.
Adomas Mickus,

208 Connors st., Gardner, Mass.

Aš, Franas Miknevičius, pajieškau 
savo švogerio ir svogerkų Stanio Alu- 
bauko, Agotos ir Magdės (Magės); iš 
Lietuvos Garliavos parapijos, Ilgakie-

j ibuiy; prašau atsišaukti, kurie žinot

Frank Miknevičius (1)
317 Marcy avė., Brooklyn, N. Y.

vokiečių muitininkai ir poli
cija daro stropias kratas. Ir 
vargas tam, pas kurį randa 
didesnį kiekį maisto. Tada 
iš žmogaus atimamas sienai 
pereiti leidimas, pats Žmo- ™0 kaimo. Girdėjau gyveno Water- 
t , • sDuiy: prašau atsišauktų kurie žinot
^US b2.UdZ13.in3S, nCSlHS m31- kur jie randasi, prašau pranešt jų ad- 
stas konfiskuojamas. Ir to- 
kių atsitikimų per dieną yra J— 
šimtais.

Labai dažnai ant tilto prie —
APSIVEDIMAI.

SIENINIAI
KALENDORIAI

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 
norėtų parduot pavieniais, geros išly
gos. Prisiučiu į namus kas pareika
lauja. Z. GILEVIČIUS (-)

73 Hartford Avė.,
NEW BRITAIN, CONN.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

teismas- jį pripažino nekaltu,'
tačiau prokuroras nareika- nesiūs Palestinos vyriausybė i 
lavo, kad jis vistiek butų lai- nutarė įsileisti 40,000 imi- 
komas kalėjime. Kalninš grantų. Lietuvai tenka iki 
skundžia prokurorą. 400 šeimų.

NANČIAIS METAIS VA
ŽIUOS Į PALESTINĄ, 
1935 m. pirmuosius 6 mė-

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

GEO. 
BENDORAITIS
520 Wilson St-, 

Waterbury. Conn.

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

1 rytas pasikėsinimas. Pasi- J 
kėsintojai, išdaužę konsulą- J 
to langus, pasislėpė. Vokie- \ 
čių policija pradėjo jų jieš- 
koti, bet vargu ar suras. Jei- : 
gu vokiečių spauda susival
dytų nuo kurstymų prieš 
Lietuvą, tada panašių skan
dalų nebūtų. Tsb.

Vokiečiai Mokysis
Lietuvių Kalbos.

Rytprūsių hitleriški laik
raščiai (ten kitokių ir nėra), 
matyti į rytus veržimosi su
metimais, ragina gyvento
jus, ypač jaunuomenę, mo
kytis savo kaimynų kalbų. 
Rytprūsių vaikai mokyklo
se esą mokomi tik angliškai 
ir franeuziškai. Esą .reikėtų 
juos mokyti ir rusiškai. Be 
abejo, sako, praverstų, kad 
jaunimas mokėtų lietuvių ir 
lenkų kalbas.

Netrukus kai kuriose Ryt
prūsių vietose busią sureng
ti lietuviu ir lenkų-kalbų kur
sai, kuriuos turės lankyti 
jaunuomenė. Pirmiausiai 
toki kursai busią įsteigti 
Karaliaučiuje.

Taip pat prie Karaliau
čiaus universiteto įsteigtas 
politikos institutas, kurio 
vyriausias uždavinys — sek
ti rytų valstybių, būtent, 
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir 
Lenkijos politinį gyvenimą.

Drauge su lietuvių kalbos 
kursais ir politikos institutu, 
Tilžėje įsteigtas ratelis na- 
cionalfašistinei dvasiai plės
ti. Jis hitlerišką dvasią sklei- 
siąs daugiausia kaimiečių 
tarpe. Tsb.

KARALIAUS DRAMB
LYS JAU PASTIPO.

Pereitame “Keleivio” nu
mery buvd rašyta, kad Bul
garijos karalius norįs par
duoti savo dramblį, nes jis 
perdaug suėdąs. Dabar iš 

(Sofijos pranešama, kad tas

vokiečių muitinės susirenka' ndoai8 ik*30 meu^žiaLs, bTpažiu- 
mlnioC Žmoni" Ilgai lauk- i ’V skirtumo. Aš esu 30 metų, serai 
dami ir Lietuvon neleidžia- , lose. Kuri mylėtų ramų gyvenimą at- 
mi, žmonės Pradeda sukau-; sušaukite. su- pirmu laišku prisiuvu 
.. j . i i- - 'paveikslą, kun pareikalavus grąžinti, dažnai pralaužia pollCl--siu. Atsakymą duosiu tik į rimtus

minios Žmonių. Ilgai lauk- skirtumo Aš esu 30 metų, gerai . . _ . 0 ~ - atrodantis Turui darna anlrcn lrncvlr-

jos grandinę ir visi su Lietu
voje nupirktais produktais 
be kontrolės perbėga į Til
žę, o kiti į Lietuvos pusę. 
Saugodamosi nuo minios 
triukšmo, vokiečių policija 
Tilžėje yra uždariusi judėji
mą kai kuriomis gatvėmis, 
vedančiomis į tiltą.

Policijai pasienio gyven
tojus kratyti ir bausti pade
da naciai. Jie patys būdami 
alkani, varvina seilę, pama
tę maistą, tačiau vargina ki
tus. '

Lietuvos pasienio gyven-
KLAUSKITE KATALOGO 
Sieninią Kalendorių 1935 m.

Lietuviški. Religiški ir kitoki. 
Labai gražus dėl savęs arba 

Lietuvon pasiųsti.
JONAS KERDIEJUS

652 Broadway, So. Boston, Mass.

ITALIONIŠKI AKORDIONAI
A»kfor į.
FREE 
CaMog

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

DYKAI Akordiono Lekcijos. 
Reikalaukit musų kataliogo. 
ITALIAN ACCORDION CO., 

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

£

PASKALAI APIE HITLE
RIO PASOVIMĄ.

Pereitą sąvaitę Amerikos1 dramblys jau pastipęs nuo 
laikraščiuose buvo pasklydę1 reumatizmo. Vadinasi, ka- 
paskalų, kad viena vokietai- ralius norėjo apgauti pirke
lė peršovusi Hitlerį. Berly-ją — parduoti stimpančią 
r.as tuos gandus užginčijo, bestiją.

laiškus. J. Stalilionis, (1)
Centrai Patricia Gold Minės Ltd.,

Hudson, Ont., Canada.

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 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 PARANDAVOTI FARMĄ 
arba pajieškau moteries arba suau
gusios merginos, kuri norėtų ant far
mos 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 gončai, po $15.00 ir $25.00. Ba- 
j landžiai visokių rūšių, gražių vištų ir 
tikro medaus. Vašką parduodu žema 
kaina. P. D. ANDREKUS (1

PENTWATER, MICH.

A 
*PASARGA!! ŠVENČIŲ SEZONAS

WILLIAM ZAKON IR
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
''DEKTER" žymės

Taio pat ir visokiu vaisinių nalivkų, kaip tai, 
VYŠNINĖS, AVIETINĖS, ŠERMUKŠNINĖS, 
APRIKOTINĖS, tikrų vaisių ir kitokių. Taipgi 
turime ir importuotų likierių iš Lietuvos.

Kožnam kostumeriui duodama 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,

WlLUAN ZAKON & SONS, Ine.
20 CROSS STREET, BOSTON, MASS.

Tel. LAFayette 5«45

ARTINASI

SŪNUS

jr-i

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 ištekli 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 šliubinis 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 žinoti 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 vaiky? Tai o- 
piausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia pa
tiekia įdomių informacijų.

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 graliai apdaryta, viršeliai papuošti aukso raidėmis. 
Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose.

Užsisakykit “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.*

KELEIVIS

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaiku, 
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 butu 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilaikyti 
nėščia moteris? Kaip reikia auginti 
kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtu 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.

e
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POLEMIKA ir KRITIKA. KANADOS LIETUVIAII
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SLA. REIKALAI IR PRIE- didelis prasižengimas? Gė- viau gautume mus organiza-
Z.. a.ioa J-----— J

i Kalbėti apie naujus budus 
savy duoklių ar tai nuo pa- Susivienijimui pagerinti ir 
čios organizacijos, ar tai nuo ant to sustoti, mano nuomo-' Nemalonu man yra rašyti 
privačių asmeny, esame taip ne, nereikalinga. Mes Susi- 
išnaudojami, ir kad taip vienijimą negalime padary- 
’.engvai tuos centus žarsto ti tokia apdraudos kompani- 
musų širdžiai ir gyvenimui ja, kokios yra šioje šalyje. O 
svetimos rankos. Žiūrėk Sei- negalime todėl, kad musų 
mo raportų knygos 118 pus-nei protas neišneša, nei iš- 
iapį; ten rasi apie “15 dol. teklius neleidžia tai atlikti, 
ips.” Taigi ar ne teisingiau Sutvarkyti geriau jo reika- 
outų, kad už lovos pakloji-' lūs, apvalyti nuo politikavi- 
ną hotetly nigerkutė gautų mo, ;...........
š SLA. fondo kvoterį, o 14 raus S 
iol. ir 75 centai eitų prie- 
zlaudos fondan? Arne taip, 
nielas Laski?

Bet svarbiausia priežastis, 
iėl ko didžiuma pažangaus 
Klemento judina ši kiauši
ny, yra ši:

Mes gerai žinome, kad 
laugelyje musų kolonijų yra 
egzistavę Įvairus chorai, 
iraugystės, kliubai, koope
racijos ir tt. Jie veikė. Ren- 
jė teatrus, koncertus, pra
kalbas, eisenas ir tuo lietu- 
ziai buvo 'rišami vienybėn. 
Tie darė tai vardan tėvynės 
’r savų žmonių meilės. Po 
15—16 metų gyvenimas pa
kitėjo. Propaganda už laisvę 
r savistovumą jau atsiekė 
>avo tikslo. Vaidmuo jos 
baigtas. Geriausia tai paro
to “Sandara” ir sandarie- 
•iai. Gyvendami tuo nuobo- 
lumu, vėliausiu laiku mes 
laug ko netekome. Daug 
ihorų išnyko, kliubai pakri
ko, draugystės pairo. Laik- 
•aščiai nustojo skaitytojų, 
ų bendrovės bankrutuoja. 
Dauguma iš mus tai maty- 
lami verkia, kad lietuvybė 
pavojuje. Bet kokį mes turi
ne uždavinį, kuris vestų 
nūs prie vienybės ir butų 
nusų visų remiamas? Ar tik 
apsidraudimas ir daugiau 
lieko? Šiandien visi musų 
įrengimai yra tik tradici- 
įio pobūdžio.

Susivienijimas yra di- 
Ižiausia lietuvių Amerikoje 
irganizuota jėga. Jo kuopų 
/ra visose lietuvių kolonijo
se. Ir jeigu šiandien pasta- 
yti bendrą visiems lietu- 
ziams labdaringą tikslą ir jo 
larėmimui kiekviena kuopa 
surengtų koncertą, teatrą, 
prakalbas, pikniką, tai butų 
galima atsiekti daugeriopą 
aaudą: žmogus nuo ameri- 
konišlko “show” atneš kvo- 
erį lietuviškai prieglaudai; 
jis gelbės valstijai, miestui 
r savam žmogui lietuviui. 
Tas labdaringas ir praktiš
kas darbas patrauks prie 
nųs ir jaunesniuosius. Se- 
įesni turės daugiau energi
jos ir noro raginti vaikus 
dirbti savų tėvų užlaikymui.

Jeigu komunistai tik dėl 
‘Laisvės” ir “Vilnies,” sklo- 
kininkai dėl “N. Gadynės” 
Įstengia tuo budu užlaikyti 
vienybėje senius ir jų vaikus 
pritraukia prie savų organi
zacijų, tai kas yra su mu
mis? Juk mes kaipo didžiau
sia organizuota jėga tarpe 
Amerikos lietuvių, turėtu
me lošti daug svarbesnį 
vaidmenį lietuvybės palai
kymui ir senatvės aprūpini
mui. Bet mums trūksta to su. 
oratimo, kad reikia ne kovo
si vienam prieš kitą, bet vi
siems jungtis Į krūvą ir rū
pintis pagerinti savo gyveni
mo sąlygas.

Nesakau, kad Susivieniji
mas paimtų pavyzdį iš ko
munistų. Tai nėra jų origi
nališkumas, nes jie irgi pa
siskolino jį nuo kitų. Bet 
reikia manyti, kad tuo budu 
butų galima daug irjabai 
daug ko nuveikti. Kada mes 
tokį dalyką pradėtume, tai 
žinau, kad daug senesnių 
lietuvių tam labai pritartų. 
Per juos ir jų vaikus leng-

da mums, kad mes skolinda- cijos nariais. 
Šių metų 7 d. gruodžio mi PW“? užsimokėjimui
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GLAUDA.

“Tėvynėje” tilpo straipsnis, 
“Prieglaudos namo reika
le.” Straipsnyje yra pasaky
ta daug tiesos, bet dar dau
giau yra jos 
diplomatijos, 
mekliorystės.

Kad senieji 
kios Įstaigos nori, tai mes vi
si gerai žinome ir supranta
me. Ne pats jų noras yra te 
priežastimi, bet počios gy
venimo aplinkybės ir sąly
gos jiems to norėti liepia. 
Pirmiausia, jie mato tokias 
Įstaigas tarp svetimtaučių. 
Toliau, jie mato senus lietu
vius tokių Įstaigų reikalau
jant. Jeigu pasenęs lietuvis 
yra šios šalies pilietis, gerai 
Bet jei ne, tai amerikiečių 
Įstaigon nepakliūsi. Tada 
jau susidaro reikalas aiškes
nis. Einant dar toliau, mes 
atsistokim padėtin tų sene
lių, kurie tokiosna įstaigos- 
na patenka. Žinome, kad 
maža dalis senų lietuvių vos 
ne-vos susikalba angliškai. 
Pabuvęs tokioj įstaigoj me- 
tus-kitus, jis jaučiasi tikroj 
“vergijoj,” anot Laskio, nes 
kiekvienas iš mus išsiilgsta- 
me savo kalbos, savų žmo
nių, save lietuviško gyveni
mo. Čia Laskis pataikė kri- 
tiškon vieton, tik ne iš to ga 
lo.

Toliau jis kalba apie jau
nimą, kuris butų nuskriaus
tas tokią Įstaigą palaikyda
mas. Taip! Jeigu šis dvide
šimtas amžius butų išradęs 
vaistą nuo pasenėjimo, ta: 
butų tikra tiesa; bet tokio 
dalyko kol kas dar nėra, c 
senatvė artinasi prie mus 
kiekvieno. Taigi ir čia paro
doma silpnas protas, bet ne 
išmintingas galvojimas.

Toliau sakoma, kad tokia 
Įstaiga gali kainuoti iki 
$130,000. Čia pasakyta ne
sąmonė, apie kurią neverta 
plačiau ir kalbėti.

Kad toks dalykas yra rei
kalingas kapitalo, tai vi
siems aišku. Bet kad tai nė
ra pavienio žmogaus dar
bas, tai mums irgi aišku. To
kiai kolektyvei draugijai su
kelti reikalinga suma pini
gų nesunku. Reikėtų tik Įsi
taisyti tokią prieglaudą, ku
ri duotų ir pajamų, kurios 
padengtų dalį kasdieninio 
gyvenimo išlaidų.

Toliau Laskis pastebi, 
kad mes mokame valstijoms 
mokesčius tokių Įstaigų už
laikymui, tai kam dar savas 
steigti? Tada aš klausiu 
Laskį: tai kam yra reikalin
gas mums musų Susivieniji-; 
mas, nes yrą ir apdraudų 
kompanijų, ir jos yra kur 
kas geriau sutvarkytos negu: 
musu Susivienijimas? Dėlko 
mes vadinamės fraternale 
draugyste ir kokias mes fra- 
temališkumo žymes turime? 
Ar dėlto, kad kuopose yra 
ligonių lankytojai?

Laskis sako, ar bus pas 
mus tokia Įstaiga, ar ne, bet 
mokesčius mes vistiek turė
sime valstijoms mokėti, to
kių Įstaigų palaikymui. Tas 
tiesa. Bet ar mes nemokame 
ir kitokių mokesčių, negu 
valstijoms? Ateina “Com- 
munity Chest” fondo kolek
toriai, ateina “sesutės,” atei
na War Veterans, ateina 
Boy Scoutų prašytojai, ir 
mes duodame. Gi savai Į- 
staigai kiekvienas duotų 
daugiau, nes ji butų musų— 
lietuvių.

Pagaliau, ar negalėtų naš
lių ir našlaičių fondas kiek 
nors išmesti, ar kiti fondai, 
kurie apmoka Susivienijimo 
išnaudotojams po 15 dol. 
“tipsų?” (Čia turiu omeny
je tik “tipsus” ir su jais su
rištus asmenis). Ar tai butų

nepažinimo, 
politikos ir

lietuviai to-

atstatyti nuo lovio įvai- 
-Ouko išnaudotojus, 

"tipsininkus,” Įvairių komi
sijų sumažinti išlaidas, yra 
reikalinga ir būtina, nes to
liau palaikant tokią “tvar
ką”, kokia buvo iki Detroito 
seimo, tai aišku, kad Susi
vienijimas nebus ilgai Susi
vienijimu.

Bet šalia tos geresnės 
tvarkos Įvedimo, reikalinga 
praplėsti ir labdaringumą.

Numeris 307.

Iš Pietų Amerikos.
Lietuvos areštai Brazilijoj.

“Lietuvių Aidas Brazili
joj” 3 lapkričio zlaidoje ra
šo:

Pereitą sąvaitę ant Vilią 
Anastacio vėl įvyko lietuvių 
areštai. Prieš kelias, sąvaitės 
tie patys lietuviai buvo areš
tuoti už “komunizmą,” bet 
vėliau paleisti, o pereitą są
vaitę keliatą jų vėl suarešta
vo, tarp jų vieną Joną Žylą, 
kuris Bom Retire turi krau
tuvę ir užsiima bizniu. Poli
cija areštuotus gązdino, kad 
bus išvežti į Lietuvą, bet ke
lis jų jau paleido.

Gaila, kad vietos policija 
nežino lietuvių kolonijos 
tarpusavio santykių, jei ži
notų, tai matytų, kad komu
nistų lietuvių tarpe kaip ir 
nėra, juos padaro musų “pa
triotai.” Dėl to lietuvių tar
pe Įvyksta ir areštai už “ko
munizmą.” Skaudu, kad pas 
mus tai darosi, bet tai fak
tas.

WINNIPEG, KANADA. 
Kaip W. L. D. Pašalpinė Dr- 

ja siaurina teises savo na
riams provincijoj.

dėl Winnipego L. D. pašal- 
pinė draugija rūšiuoja savo 
narius Į dvi ar tris rūšis, o 
mokestis iš visų ima lygiai. 
Ar gi ne keistas dalykas.

1934 m. lapkričio 4 d. at-

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE I

ŠĮ strapsnį prieš draugiją, sibuvo šios draugijos mėne- 
bet kadangi draugijos kons- sinis susirinkimas; kadangi 
titucija siaurina provincijoj t buvo kviečiarųi ir ne nariai, 
gyvenantiems nariams pa- tai buvo atėję keliatas lietu- 
šalpą, tai kiekvienas narys’vĮų įr norinčių prisirašyti 
turi teisę kritikuoti jos sta-:Drįe draugijos: bet svečiai 
tutus ir nelygybiškus nutari-. buvo atvykę Į Winnipegą 
mu/- . ' trumpam laikui ir jie iškėlė

Štai paduosiu vieną iš- klausima, kaip draugija ma- 
trauką, kuri Daliečia narius ;no padaryti su tuo straips- 
provincijoj. Skyrius 12. Na- niu, kuris siaurina užmiesty 
rių persikėlimo taisyklės,; gyvenantiems nariams teisę 
III paragrafas skamba: į prie pašalpos. Kaž kas iš

“Nariai, apleidę miestą ; valdybos , atsakė, kad mes

z 
žodynas angiiškai-lietuviškos kalbos 

(Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis 
čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m. 
Puslapių 835. ..............  $8.00
Žodynas lietuviškai angliškos ir ang

liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A 
Lalis. Abi dalįs vienoje knygoje.
Psl. 1274. Gražus tvirti apdarai $16.00 
Lengvas Budas Išmokti Angliškai.—

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvės, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelscnas. Pusi. 95.............  35c.
Etnologija arba istorija apie žemės 

tautas. Pagal Dr. E. Haberlandą, 
parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių

t

Tikėjimų Istorija. Parašė P. D. Chan- 
tepie de la Sausaye, Teologijos pro

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

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

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

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

biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
PusL 429, 1915 m....................  $2.00

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

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų ainatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems. 
■" įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 

1 m., puslapi; 392.
. _____ . .. ..................... $3.00

Delko Reikia žmogui Gert ir falgyt?
,—_------------------------------- — j—------------, —Dėlto, kad norisi, atsakys koks
ta j visas kalbas, todėl kad yra gra- nemokša. Bet delko gi norisi ? Delko 

šiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas be valgio žmogus silpsta? Ir delko 

cago, 111. 1909, pusi. 432. Drūtai j kitas mažiau ? Delko žmogui reikia 
....................................... $2.50 cukraus, druskos ir kitų panašių da- 

-.............- - -' lykų ? Kodėl jam reikia riebalų ? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 

_ „ _ 1 J-ras G-mus.
Kaina...............   15c.
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

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

į 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 žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa- 

; rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
i ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar- 
j besni dokumentai: Steigiamojo Sei- 
; mo nutarimai, taikos sutartis su bol- 
i 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 ___ $1.0f
Drūtais audeklo apdarais ___ $1.51

neribotam laikui išvvke i negalim keisti konstitucijos tautas, veisles arba rases. Yra didelei iš jv^blų ouioiuių
. .. . L i ~ ir noo-olim incn rail-alovimn naudinga kiekvienam perskaityti Cni- Chicago, III. 1911provinciją ir nesilankę per ir negalim jūsų reikalavimo c£g0> IU (pusi 667> Gražiuose au- Apdaryta ........provinciją ir nesilankę per 1

12 mėnesių draugijos susi- patenkinti, 
rinkimuose ar pramogose, m 
po 12 mėnesių tokiems na- yra JiurimaJ mumis vargs- _ ........ supsia; ir _
nams uali būti susiaurintos rančius ir saiancius Deaar- vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- Vienas maistas duoda daugiau spėkų 
teisės pašalpos gavime, su-įbius! O jeigu kas ir gauna 2,9
lyg narių nutarimo meti- darbo už kelių šimtų mylių, : 
niam Susirinkime, dalvvau- 'tai nejaugi jis gali važiuoti į 
jančių didumos balsų.” 'draugijos parengimus ar su-

Tai ve, kaip “ištobulinta kenonė kainuotu keliatą dė- Gamt Istorija Pagal p Bert vertė naujoji konstitucija, kun sėtku doleri ? gamtos Morųa:J^l R Bert verte

buvo pertaisyta 1934 metais, * vavinpiamp paveikslų’ žuvių’ žir‘or:i.?’. ak-nvėmiK draiKnio tsmtinin ! Aieb Vd.ZlnejdHie lllie&ldb menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran-uzemus Cirauglją įauunin- miškas nuo miš-, tarnai išaiškina gamtos istoriją. Chi-
kams- ko jieškoti darbo, kartais “ludimo^dkSe.2"'. .G^”y° $i.5o

Kila klausimas, kodėl reikia nušalti ir išalkti, Jr .Namų DaktaraSi parašž Dr. A. j. Ka. 
konstitucijoj nėra pažymė- prie to darnus skriaudžia ralius. Knyga tik ką apleido spau- 
ta, kiek provincijos narys sava, draugija. Mes susirgę SPta^uiaiškS Sl-Sa?' kokius 
galės gauti pašalpos ir ke-turim šauktis gydytoją ir vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver- v _ . • . f •• či+o Vni'ivo icinrvr+J tv i c i orine nnoImtas nuošimtis bus jam su- užmokėti atlyginimo ma-

. . .. ., '*'• • -s 1 1 Z-X •

. i dimo apdaruose ......................... $4.00
Tai matot, draugai, kaip Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers- į 
_ ____ •_ _ • ___ • __ fo i rncoc VolKoc trulol Vori vra CTTft-

Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 
naudinga knyga, aprašyta katalikų k ė Parašė D 

bažnyčios siautimas ir pradžia refor- — <&
t...-.- - . - , . ... mos. Su daugeliu puikių paveikslų. j„ ’sinnkimus, kuomet Viena tik 215 pusL Popieros apdaruose. .. $1.00

Dr. A. Baeevičia. Knyga su daugelių

ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin-

siaurinta teisiu gauti pilna žiausia 1 dol. O mieste gy- giausių knygų kiekvienam lietuviui, noriame mrrlv- Imkite tuoj. Didelė knyga, drūtaisvenantiems nariams gydy- _ _ 
tojas yra draugijos apmokė- Kaina 
tas. Reiškia, mums provinci-; Kaip Tapt: Suvienytų Valstiją Pilis 
joj ir čia daroma skriauda.!'' . .. v. ■ įstatymai su reikalingais klausimais uButų gerai, kad draugija si- atsakymais lietuvių ir anglų kalbos* 
tą nelygybę atitaisytų ir tą * 
netikusį straipsnį iš konsti
tucijos išbrauktų. Tuomet 
malonu butų prie jos prigu
lėti ir kitus kviesti prie jos

— ..............------------------- prisidėti.
BROOKLYN, N. Y.
Z' * «* 1 |

Piliečių Kliubo vakaras.
Lietuvių Amerikos Pilie- 

Sj Kliubas 16 gruodžio 
^ėjo surengęs viešą vakaiie- Gabris — pirm, pagelbininkas,

pašalpą.
Visur Kanadoj ir Jungti

nėse Valstijose pašalpinių 
draugijų nariai yra visi, ly
gus, jeigu jie apsimoka mo
kesčius. Ir jie turi teisę gauti 
pilną pašalpą, taip kaip ir 
mieste gyvenantjs.

Man labai neaišku, ko-

apdarais, apie 300 pulsapių.
i ........................................ $2.50

Antra peržiursta ir pagerinta 
laida ................................... 2St

Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygus lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy-

Vargo P ei ėda. ral> lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie
* zlinrici Lnr iio trvvonn ir kn-dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko-; Byla Detroito Katalikų su Socialis- 

kius jie sentikius su žmonėmis turėjo. I ^‘_3- “ kartą katalikai uz-
Knyga stambi ir labai užimanti. ! Pnole socialistus 31 d gruodžio 1911. 
Tai vra tikra tikėjimų istorija. $1.00 Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25

! Lytiškos Ligos ir kaip nuo j’ų apsisau- mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
{goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant- leidžia kovoj Su socialistais. " 
Į ra, peržiūrėta ir pagerinta laida.

_ _____ r____  __________ Kaina .......................... 25c
aę SU muzika ir dainomis. 730 McAlesten Avė. Waukegan, EI. Į Suvadžiotojas vięnQ veikslffo i

WAUKEGAN, ILL.
lietuvių Laisvės Mylėtojų Valdyba 

1934 METAMS.

Ill.

Argentinoje nusinuodijo 
lietuvis felčeris.

“Argentinos Žinios” pa
duoda iš Rosario padangės 
šitokią žinią:

Šių metų lapkričio mėn. 5 
dieną anksti rytą atrado sa
vo bute nusinuodijusį lietu
vi Joną Jušką. Juška, kaipo 
vienintelis lietuvis felčeris 
Rosario mieste, išdirbo ligo
ninėje “Hospital de Cari- 
dad” virš 15 metų. Atlygi
nimą gaudavo gana gerą, 
taigi, iš skurdo negalėjo žu
dytis. Manoma, kad Juška 
nuodijosi dėl pairusios svei
katos. Velionis buvo kilęs 
nuo Jurbarko, Raseinių ap
skričio. Argentinon atvyko 
apie 20 metų atgal ir visą 
laiką dirbo ligoninėse.

Lietuvis išėjo iš proto.
Šių metų lapkričio mėn. 4 

d. mirė Antanas Rakauskas. 
Prieš savaitę laiko jis staiga 
išėjęs iš proto ir buvo išvež
tas Į bepročių namus; ten ir 
mirė. Mirusiojo brolis Stasys 
palpidpjo ji La Platos kapi
nėse. Laidotuvės Įvyko šių 
metų lapkričio 5 d. 4 vai. 
vakaro.

SCRANTONE SPROGO 
PARAKO DIRBTUVĖ.
Scranton, Pa. — Pereitą 

sąvaitę netoli nuo čia Įvyko 
parako sprogimas Dupont 
de Nemours parako dirbtu
vėj. Trys darbininkai buvo 
užmušti.

SUDEGĖ GINKLŲ AR
SENALAS.

Toledo, Ohio. — Gruo
džio 21 čia ugnis sunaikino 
milicijos ginklų arsenalą. 
Nuostoliai sieksią $500,000.

žmonių susirinko j 300. Va- B'8į:isį’Š;a^e“wŽke™“„ 
<anene buvo gera- visais b. Dekšienė — turtų rast, 
žvilgsniais. Buvo gerų dainų 
’r murikcm VnkfrriAYlP5: mptn K. Vaitiekuuas — kasierius, r muziKos \ aKarienes metu 72o—8th st., Waukegan, m.
buvo traukiami paveikslai. Kasos Globėjai:
Tie paveikslai bus rodomi Emilija Kernagis—;720 Jine Place J 
13 sausio Kliubo salėje, 80 
Union avė., 5 valandą vaka
re. Bus taipgi dainų ir šo
kiai.

— lOth Place, VVaukegan, III.

630 —8th St., Waukegan, III.

| Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga- 
! na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
Į moterys ir 5 vyrai.
I Kunigo Meilė. Vieno veiks151® Kome

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin- 
, gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 
Į 2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
; knygutėje. Kaina...........................25c.

St. Dcmbrauskas—835 So. Lincoln st.'
Knygiai:

K. Dambrauskas, 118—lOth St., 
North Chicago, III.

A. Žigas. M. Valcntukonis, 830 Prescott S., 
Waukegan, UL 

Liuosybės svetainėje, Waukegan.
PRISIMINIMAS LAISVA- Maršalkos:

MANIAMS IŠSISKLAI- I sJriSSfUi' 'įtaUni let.
DŽIUSIEMS PO VISĄ vergą kožno mėnesio- 7:30 vakar“ 

AMERIKĄ.
Na, pažiurėsma, kiek atsi

jas tarp Amerikos lietuvių, 
kurie aps i m e t ę “Santa 
Claus” pasiųs kokią auką 
savo bažnytkaimio Laisv. 
Etin.-Kulturos Dr-jos sky
riui Kalėdinių dovanų; ar
ba užsiprenumeruos sau 
‘Laisvąją Mintį” ar “Pasau
lėžiūrą ir Gyvenimą.”

Pinigus siųskite žemiau 
paduotu adresu, tik pažy- 
mėkit aiškiai, kam skiriami 
pinigai: auka, ar prenume
rata ; tuomet klaida neįvyks.

Dr. A. L. Graičiunas, \ 
3310 So. Halsted st., 

Chicago, III.

t

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.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

$1 00 Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 

sai telpa teismų rekordai ir prirody-

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 žmonė3? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ..................................  25c.
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra

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

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

Užsisakykit “Kelei
vio” Kalendorių.
“Keleivio” Kalendorius 

1935 metams bus gatavas už 
kelių dienų, todėl prisiųsda- 
rni prenumeratą už laikraštį 
irba rašydami kitokiais rei
kalais, draugai gali jau duo
ti ir Kalendoriui užsakymą. 
Naujam Kalendoriuje bus 
labai įdomių dalykų. Jo kai
na kaip visuomet: “Kelei
vio” skaitytojams 25 centai, 
o kas “Keleivio” neskaito, į 
tam 50 centų.

Senovės Lietuvių žinyčii

Ypatingai dabartinės krikičionybės gadynėje kiekvienas turėtą 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai supranti Dievo buvimą.

Knyga didelio formato, tari 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo apd.—$1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Oraerį”, Adreauokit sekančiai:

253 BRQADWAY SO. BOSTON, MASS.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius pa- 

sigarsinimus, kaip tai: pajieško- 
jimus apsivedimų, įvairius prane
šimus, pardavimus, pfirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tų patį apgarsinimą patai pint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimom 
kaina 50c.

Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2ę už žodį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po le už žodį.

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

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROADWAY

8OUTH BOSTON, MASS.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos L&ikraičių.)
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CHICAGOS JUODUKŲ 
KONGRESMANAS.

1
I

antrasis Lietuvos 
fabrikas.

MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 
IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

No. 52. Gruodžio 26 1934

* ►

—sužeistas. Jucys suimtas, 
bet rasta j galvą sužeistas. 
Aiškinama, ar jis pats mėgi
no nusižudyti, ar suimant 
sužeistas.
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Įepęs Jucys pradėjo saudy-, ^albą ir jos retas savybes, 
i. Vienas civil. gyventojas gUg0S gabumus ir susidomė- 

paaeję& piktadario jieškoti jįmą netUViy kalbos mokslu

Dabar Marcinkevičienė

ZT5

KAIP TĖVAS SUNUI 
PARDAVĖ SVETIMĄ 

DVARĄ.
Ties pat Kėdainių miestu

i’ 1

' »

' r; >
»

venimą. Ilgai nesviruoda- 
centralinis sta- mas> Būga stojo dirbti vie- 

istikos biuras gyventojų su- nam Petrapilio archive. De- 
’ašymo reikalams turės iš-'" 1
eisti apie 600,000 litų. Tsb.
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DĖL EKONOMINIO KRI- 
ZIO PADIDĖJO KALINIŲ 

SKAIČIUS.
Dabar jei teismo arba ad

ministracijos organai ką nu
baudžia, tai retas kas moka 
baudą pinigais; daugumas 
bausmę atlieka kalėjime.

Dėl tos priežasties padi
dėja kalinamų asmenų sta
tistika, ypač Kauno. Kalėji
mai, paprastai, naujų žmo
nių per dieną gaudavo 20— 
30, o dabar 60—7Q. Pasitai
ko dienų, kad į kalėjimus 
per vieną dieną pribuna iki 
200 žmonių. Tas antplūdis 
jaučiamas šeštadienį arba 
šiaip prieš nedarbo dieną, 
kada žmogui, turinčiam 
darbo, parankiau bausmę 
atlikti.

Pasitaiko, kad kai kurių 
valsčių viršaičiai kreipiasi Į 
atatinkamas įstaigas klaus
dami kaip įvykdyti bausmę, 
nes valsčiaus per mažos da
boklės.

APIE KALBININKĄ KAZĮ BŪGĄ. i
1920 metais Būga grįžo iš 

tolimojo Sibiro į Lietuvą. 
1924 m. gruodžio 2 d. žiauri 
mirtis nutraukė jo gyveni
mą. z •

Iš svarbesnių Būgos mok
slinių darbų paminėtini: 
“Kalba ir senovė”,“Lietuvių 
kalbos žodynas” ir visa eilė 
straipsnių įvairiuose žurna
luose lietuvių kalbos reika
lais. Tsb.

Gruodžio 2 d. visoje Lie
tuvoje buvo lietuvių kalbos 
žinovo ir tyrėjo prof. K. Bū
gos 10 metų mirties sukak
tuvės. Maždaug tuo pačiu 
laiku sueina 35 metai, kai ji
sai pradėjo dirbti mokslo ir 
literatūros darbą. Taigi, dvi
gubos sukaktuvės.

Būga gimė 1879 m. lap
kričio 6 d. Zarasų apskr., 
Dusetų apylinkėse. Vaikys-

- - - - — .................' — ■ ■ ■■ - . _ ■ ~1

Bus Lietuvos Gy
ventojų Surašymas
Paskutinysis ir vienintelis 

Lietuvos gyventojų surašy- ’ 
mas buvo padarytas 1925 Į 
metais. Nuo to laiko ligšiol; 
Lietuvos gyventojų skaičius '____ v ____
ir sudėtis žymiai pakitėjo ir.tės dienas praleido tėvelių 
ano surašinėjimo daviniai Į namuose ii- čia pramoko pir- 
dabar jau yra netikslus. į mojo rašto. Namiškiai buti-

Antrasis visuotinis Lietu- nai norėjo jį kunigu matyti, 
vos gyventoju surašinėjimas ’ tos minties vedini, tėvai jį 
turėjo ivykti šiais metais, išsiuntė į Petrapilio ketur- 
Tačiau jis buvo atidėtas. At- klasę mokyklą, kurią baigęs 
einančiais, 1935 metais tok-'jis įstojo į Petrapilio kunigų 
sai surašymas Lietuvoje tik- seminariją. Seminarijoje vy- 
rai bus. Surašinėjimą ves ravo lenkiška dvasia, Būga 
Lietuvos centralinis statisti- pasijuto svetimoj aplinku- 
kos biuras. Surašinėtojai moj. 1899 metais jis iš kuni- 
aplankys kiekvieną namą ir gy seminarijos išstojo. Drau- 
mrašys visus, nuo didžiau- ge su tuo jam prasidėjo di- 
sio ligi mažiausio. Bus užra-'deli medžiaginiai sunkumai, 
soma vardas, pavardė, am-'Gimines ir namiškiai nu- 
žius gimimo ir gyvenimo trauke jam lig tol teiktą pa
vietą. užsiėmimas, tikyba, šalpą. Reikėjo pačiam sveti- 
tautybė, šeimos padėtis, raš- moję šalyje uždirbti pragy- 
:ingumas ir tt.

Lietuvos <
KIEK KARIU ŽUVO LAI

SVĖS KARUOSE.
Nei viena kova neapseina 

be aukų. Lietuvos laisvės 
kovos irgi pareikalavo daug 
jaunų gyvybių ir kraujo. Iš 
viso per Lietuvos nepriklau
somybės kovas ant laisvės 
aukuro buvo padėtos 4,529 
aukos. Į šį skaičių Įeina par
tizanai, šauliai, kareiviai ir 
karininkai. 1,401 karys žu
vo kautynėse. 2,677 kariai 
buvo sužeisti, 297 mirė fron
te nuo apkrečiamų ligų ir 
154 liko karo invalidai.

ŠALIAPINAS APSIGY
VENSIĄS LIETUVOJE.
Visame pasauly yra gar

sus rusų dainininkas Feodo- 
ras šaliapinas. artimas Kip
ro Petrausko draugas. Šalia
pinas mėgsta Lietuvą. Jau 
praeitą pavasarį jis lankėsi 
Lietuvoje ir čia su didžiau
siu pasisekimu dainavo ke
liose operose. Dabar jis vėl 
atvažiavo į Lietuvą. Jis sa
ko, kad gal netrukus ir vi
siškai apsigyvens Lietuvoje. 
Gi tuo tarpu jis nori nupirk
ti Lietuvoje savo sunui dva
rą. - Tsb.

ATSIRADO DAUG ŠERNŲ
Netoli Kauno yra Rumšiš

kių miestelis, šiomis dieno
mis šio miestelio apylinkėse 
pasirodė didelės kaimenės 
šernų. Jie vaikščioja pamiš
kėmis ir knaisioja bulvienas 
arba pamiškėmis išrausia 
didžiausias duobes, kuriose 
žiemą yra supiltos bulvės ir 
runkeliai. Vietos gyventojai 
stebisi tokiomis gausiomis 
šernų kaimenėmis, nes Lie
tuvoje šernų jau nedaug 
kur pasitaiko. Tsb.

JUCYS SUIMTAS.
Policija gavus žinių, kad 

ties Anykščiais viename kai- ’ 
me slapstosi Jucys, kaimą’ 
apsupo ir pradėjo visą kai
mą kratyti. Policijai artinan
tis prie vieno svirno, pasi-

šimtį valandų jis rūkdavo 
dulkėse, kurios smarkiai 
graužė jauno žmogaus svei
katą.

Be tiesioginio tarnybos 
darbo, jis įsitraukė į Petra
pilio lietuviškos visuomenės 

-įveikimą. Čia jis taisydavo 
‘ Į kalbą lietuviškų vaidinimo 

veikalų, pats skaitydavo 
pranešimus apie lietuvių

ATVIRUKAS KELIAVO 
23 METUS.

Šiomis dienomis Klaipė
dos pašto valdininkas, skirs
tydamas korespondenciją, 
laiškų tarpe pastebėjo vieną 
grąžintą atviruką, kuris 
klaidžiojo 23 metus. Jis 
1911 metais buvo išsiųstas iš 
Nidos. Vienoje jo pusėje yra 
Nidos vaizdas, o antroje — 
kaž kokio advokato vokiš
kai rašytas atsakymas, savo 
pažįstamai į jos laišką. At
virukas išsiųstas 1911 m. 
rugpiučio 29 d. Tsb.

LIETUVOS PASITARI
MAI SU POPIEŽIUM.
Dabartiniu laiku tarp Lie

tuvos vyriausybės ir popie
žiaus agento Asatos Kaune 
eina pasitarimai dėl kai ku
rių konkordato nuostatų 
aiškinimo. Ligšiol tos dery
bos ėjo gana sklandžiai. Pa
staruoju laiku Lietuvos val
džia klerikalizmui pasidarė 
labai palanki.

UŽ 50 LITŲ 2 METAI 
KALĖJIMO.

Utenoje buvo sprendžia
ma Imbraso Petro byla, ku
rioje jis buvo kaltinamas, 
kad 1934 m. kovo mėn. 26 d. 
Svėdasų miestely iš išsigėru- 
sio Vilimo pasisavinęs 50 li
tų.

Teismas nubaudė jį 2 me
tams sunkiųjų darbų kalėji
mo.

TIES ŠIAULIAIS BUS AN
TRAS CUKRAUS FAB

RIKAS.
Nesenai tam tikra komisi

ja važinėjo po šiaurės Lie
tuvą rinkti vietos antram 
cukraus fabrikui. Komisija 
nutarė, kad cukraus fabri
kui tinkamiausia vieta Zok
niuose, ties Šiaulių miestu. 
Manoma, kad ateinančių 
metų pavasarį ten ir bus pa
statytas

Perka Žąsų Korte
les, Bet Ne Žąsis.
Visiems Lietuvos valdi

ninkams ir įstaigų tarnauto
jams yra įsakyta nupirkti ir 
suvalgyt tam tikrą skaičių 
žąsų. Kad niekas to “gud
raus” įsakymo neapgaudi
nėtų, valdininkas ar tarnau
tojas, pirkdamas iš ūkininko 
žąsį, turi gauti tam tikrą 
kortelę, kaip liudymą, ir tą 
kortelę paskui pristatyti sa
vo viršininkui.

Bet pasirodo, kad įsaky
mą vistiek galima apeiti. 
Štai, Lietuvos laikraščiai 
praneša, kad valdininkėliai

Štai čia Arthur W. Mitchell, 
kurį Chicagos juodveidžiai 6 
lapkričio rinkimuose išrinko sa
vo atstovu į Washingtono Kong
resą. Jis yra advokatas.

ir tarnautojai pradėjo pirkti Yra Auftergovo dvaras. Auf- 
iš ūkininkų tiktai “žąsų kor
teles,” žąsis palikdami ūki
ninkams. Mat, už žąsį val
džia nustatė 5 litų kainą, o 
kortelę galima nupirkti už 2 
litu. Nors žąsienos tarnauto
jas negauna paragauti, bet 
užtai jo kišeniuje lieka 3 li
tai.

tergovas gyvena užsienyje ir 
įgaliojo savo pažįstamą Špi- 
jalskį, kad jo dvarą parduo
tų ir gautus pinigus jam at
siųstų. Špijalskis Auftergo
vo dvarą tuojau neva parda
vė savo Simui už 28,000 litų 
ir padarė pirkimo pardavi
mo aktą. Auftergovas iškėlė 

Ir sakoma, kad ūkininkai Špijalskiams bylą. Apygar- 
mielu noru parduoda korte- dosrteismas nusprendė Špi- 
les be žąsų, nes gavę du litu, 
žąsį jie gali jau patys suval
gyt’

tuojau įvertino kitas žymus 
lietuvių kalbininkas, prof. 
Kazimieras Jaunius. Būga 
tapo jo sekretorium. Nežiū
rint gausaus darbo, Būga 1 
dar pats privatiškai mokėsi : 
ir 1905 metais išlaikė gim- 1 
nazijos kurso egzaminus. ] 
Tais pačiais metais jis stojo 1 
į Petrapilio universiteto kai- < 
bų mokslo skyrių. Į jį tuojau ■ 
akis atkreipė patys univer
siteto profesoriai, kurie ypa
tingai susidomėjo jo para
šytu veikalu “Aistiški studi
jai.” Baigdamas universite
tą, Būga parašė plačią studi
ją apie slavų kalbų ypaty-t 
bes ir už tai gavo aukso me-, 
dalį.

Pats Petrapilio universi-. 
tetas nenorėjo skirtis su Bu- ( 
ga. Jam tuojau buvo suteik-! 
ta stipendija dar daugiau’ 
mokintis. 1916 metais Būga' 
jau buvo ištyręs Karaliau-' 
čiaus archyvus ir surinkęs 
daug medžiagos lietuvių 
kalbos žodynui. Tais pačiais 
metais jis buvo pakviestas 
docentu į universitetą.

Laike karo gyveno Kaza- 
niuje, o vėliau Tomske (Si
bire), kur vadovavo visam 

' Sibiro lietuvių veikimui.

KNYGOS VISAI PIGIAI.
NUPIG1N1MAS TRUMPAM LAIKUI.

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

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

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

MOKSLAS RYMO KATALIKŲ. Parašė vysk Motiejus Valančaus- 
kas, 82 metai atgal. Istoriška knyga. Pusi. 832, apd.................$1.00

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

NAUJAS PILNAS ORAKULAS—visokiausių burtų ir monų kny
ga. Paveiksluota su Saliamono stovyla, pusi. 414. .... Kaina $2.00

ŽINYNAS. Knyga visokiausių žinių: sveikatoje, šeimininkystėje, 
geografijoje, amatninkystėj e, matininkystėje, astronomijoje ir 
tt. Puslapių 392. Kaina ......................................   $1-00

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

Penki Vadovėliai Lietuvių Kalbos (J. Morkos). Pusi. 1462. ..$3.00 
ARIONŲ PRISIKĖLIMAS. Parašė J. Pronskus. Svarbi istoriška 

knyga apie lietuvių tautą. Puslapių 290, apdaryta ........... $1.00
ETHNOLOGUA—šerno. Vist? tautų žmonės jų badas ir ypatybės. 

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

“AUŠROS" KNYGYNAS>

3653 SO. HALSTED ST CHICAGO, ILL.

SUĖMĖ PINIGŲ PA
DIRBĖJUS.

Rokiškio valse., Kazliškių 
bažnytkaimyje suimtas ūki
ninkas Vytautas Mula, jo 
bernas ir piemuo, kurie dir
bo metalinius pinigus. Suim
ti uždaryti kalėjiman. Už
stato kiekvienam paskirta 
po 15,000 litų.

jalskius iš svetimo dvaro iš
varyti. Pralaimėję Špijals- 
kiai nori apeliuoti, bet netu
ri pinigų teismo mokesčiams 
sumokėti. Juodu padavė 
apeliacijos rūmams prašy
mą, kad pripažintų betur
čiais. Rūmai tėvą pripažino 
beturčiu, kuris nieko neturi, 
o sunaus prašymą atmetė, 
nes jis turi dvarą.

TtMte Ma* K<«_ U. S. r*C. o*
Nuo Neuralgišku 

Skausmu 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet - 

palengvina skausmus

PAIN-EXP ELLER

Kaip Apsukrus Kunigas Per Moters 
Pasitikėjimą Įsigijo Namus.

Tūlas laikas atgal Tel- čienė nusinešė sutartį pas 
šiuose apsigyveno iš Rusijos mokantį lietuviškai, ir pasi- 
grįžusi senutė Marcinkevi- rodė, kad joje parašyta visai 
čienė. Iš savo santaupų už ne tas, kas buvo sutarta. Vi- 
22,000 litų nusipirko name- sos teisės atiduodamos kuni- 
ius ir tikėjosi juose ramiai gui, o Marcinkevičienei pa
baigti savo amžių. Bet liki- liekamas vien kampas, 
mas lėmė jos gyvenimo va- į VĮsa btorija buv0 g.

ką1 kurią rolę suvaidm- Telšiuose išeinančia-
ti Telšiuose gan žinomam
‘ aUlgUl. . . . juuimu, uun

Sužinojęs, kad Marcinke-, jis pakišęs Marcinkevičienei

GRĄŽINO ŽEMĖS UŽ NU
SAVINTUS DVARUS.
Dvarininkų Karpių, Šiau

lių apskr., įpėdiniams už nu
savintus dvarus kaip atlygi
nimą Žemės ūkio ministeri
ja davė 1,190 ha žemės, prie 
jau turimos 150 ha normos. 
Grąžinimas sudaro keblu
mų todėl, kad žemės refor
mos įstatymo 73 parag. sa
ko, jog į vienas rankas nega
li žemės daugiau patekti ne
gu 150 ha norma.

me “Darbo Žemaity.” No- 
! taras įsižeidė įtarimu, buk 

vičienė yra atsidūrusi sun- pasirašyti sutartį, kurios ta 
doj materialinėj padėty—; nesupratusi, ir iškėlė jai ir 
neturėjo iš ko apmokėti apie redaktoriui bylą. Teisme vi- 
2,000 litų mokesčių, ir jos gos šio įvykio aplinkybės 
namai jau buvo aprašyti, —pasitvirtino, tik Marcinkevi- 
kunigas užsinorėjo lengvu čienė paaiškino, kad sutartis 
budu jos namus įsigyti. JisJai buvo perskaityta, ir ji pa
ėmė siuntinėti pas ją savo aiškinimų nereikalavo, nes 
agentą Tamoševičių, kad aklai pasitikėjo pralotu, 
tas prikalbintų ją tam tikro- ~ * ..................... .....
mis sąlygomis perleisti na-Padavė prieš pralotą skun- 
mus jam, kunigui, nes, esą,Idą, norėdama sutartį panai- 
Marcinkevičienė jau esanti ' ’ “ 
sena, greit mirsianti, jai tu
rįs rūpėti amžinasis gyveni
mas, o ne šios ašarų pakal
nės niekniekiai —žodžiu, jis 
užmokės jos skolas 2,000 li
tų, darys visą reikalingą re
montą ir leis jai iki mirties 
ramiai namuose gyventi.

Vieno ir abiejų prikalbin
ta, Marcinkevičienė galiau
siai sutiko tomis sąlygomis 
kunigui S. namus užrašyti. 
Sutartis pas notarą buvo da
roma ne kunigo vardu, (nes 
jam tai buvę nepatogu), o jo 
brolio, girininko.

Sutartis buvo pasirašyta 
1933 m. gruodžio 12 d. Mar
cinkevičienė lietuviškai vi
sai nemoka, ir sutartį pas 
notarą suredegavo kunigas. 
Visiškai pasitikėdama, anot 
jos, “kaplanu,” — ji be jo
kios abejonės sutartį pasira
šė.

Įgavęs sutartį, kunigas pa
sidarė drąsesnis ir ėmė nau
dotis savo šeimininko teisė
mis: savo nuožiūra pertvar
kinėti kambarius ir kita.

Šiam rudeniui artinantis, 
Marcinkevičienė ėmė iš ku
nigo reikalauti žadėto re
monto.

Susirupinusi Marcinkevi-

kinti.
Mieste visa ši istorija su

kėlė daug kalbų, tik kunigas 
lyg nieku dėtas, tyli.

VILNIŲ LENKAI VERČIA 
TVIRTOVE.

Jau kelinti metai, kai ka
rinė lenku valdžia pradėjo 
stiprinti Vilniaus apylinkes, 
šešinės ir Rasų aukštumose 
yra įtaisyti kariški medžia
gos sandėliai. Dabar pradė
ta rengti didžiulis aerodro
mas ir statoma antroji radio 
stotis, pritaikinta karo rei
kalams. Mat, okupantai len
kai Vilniuje netvirtai jau
čiasi ir todėl patį miestą 
rengiasi paversti tvirtove.

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 

i.aimę ir kada kas gimęs, įdomi kny
gelė................................................. 20c.

Sapnų knygelė, išguldymas kiek- 
rieno sapno..................................... 25c.

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

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

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

P. MIKALAUSKAS,
248 W. Fourth Street, 

SOUTH BOSTON, MASS.

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 gatvė 153, ŠIAULIAI Lithuania.



Aštuntas Puslapis.

Vietinės Žinios
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Bostono cukraus rafineri- 
ia nupigino smulkųjį cukrų 
iki $4.30 už 100 svarų.

LIETUVIAI ŪKININKAI 
PRADEDA VEIKTI.

West Bridgewatery buvo į- 
domus pamokų vakaras.
Norfolko ir Plymoutho ap

skričių lietuviai farmeriai 
turėjo pamokų vakarą 18 
gruodžio. Apie 60 musų ūki
ninkų suvažiavo į West 
Bridgewaterį, kur jiems bu
vo nemokamai duota mies
telio valdybos salė (town 
hall) ir 3 geri kalbėtojai aiš
kino žemės ūkio reikalus.

Bridgewaterio farmerių 
ko-operatyvo vedėjas Le- 
land aiškino, kokią naudą 
ūkininkams- neša ko-opera- 
tyvas, ir ragino lietuvius far- 
merius, kad jie prie tos or
ganizacijos rašytųsi.

Plymoutho apskričio ag
ronomas Dayton kalbėjo a- 
pie žemės ūkį apskritai.

Massachusetts valstijos 
agrikultūros kolegijos pro
fesorius Donaldson aiškino 
apie ganyklų pagerinimą. 
Sako, pašaras yra brangus, 
todėl kiekvienas ūkininkas 
privalo rūpintis, kad kuo- 
mažiausia jo reikėtų pirkti. 
Reikia, esą, gerinti ganyk
las, kad vasaros laiku nerei
kėtų gyvulių šerti. Rodė ir 
paveikslus, aiškindamas, ku
rias ganyklas užsimoka ge
rinti, o kurias—ne. Aiškino, 
kas reikia daryti, kad žolė 
augtų maždaug vienodai vi
są sezoną, o ne vien tik iš 
pavasario.

Buvo jam duodami ir pa
klausimai, į kuriuos jis atsa
kinėjo labai aiškiai. Pavyz
džiui, vienas farmerys klau
sia, kame gali būt priežastis, 
kad jo ganykloje žolė išny
ko, o jos vietoje pradėjo 
augti samanos? Profesorius 
sako: samanų pasirodymas 
liudija, kad tamstos ganvk- 
lai reikalingas tręšimas. Vi
si elementai, reikalingi žo
lės augimui, iš žemės tapo 
jau išimti ir tenai jau niekas 
negali želti, kaip tik sama
nos. Ganyklą reikia suarti, 
patręšti ir apsėti žole. Bet 
jeigu ganykla perdaug ak
menuota ir arti negalima, 
tai reikia nors geležiniais 
grėbliais ją suakėti, patręšti 
ir apsėti. Žolė pradės augti 
ir samanas, nustelbs. I porą- 
trejatą metų samanų jau ne
liks ir ganykla vėl bus gera. 
Visokius krūmokšnius rei
kia išnaikinti su šaknimis, 
nes jie be reikalo traukia 
trąšas iš žemės. Tačiau jeigu 
ganykla randasi ant kalno, 
kur tik vienas žvyras ir nėra 
drėgmės, tai tokią vietą 
tręšti vašai neužsimoka. 
Verčiau ją užsodinti mišku 
ir tegul medžiai auga.

Paskaita buvo labai įdo
mi ir pamokinanti. Kitas 
toks farmerių vakaras yra 
ruošiamas sausio mėnesio 
pabaigoje, Stoughtono lie
tuvių salėje. Diena ir kalbė
tojų vardai bus paskelbti 
“Keleivy” vėliau.

Ūkininkas.

Lietuvių radio pusvalandis 
prasidės nuo 9:30 vai. ryto.

Iki šiol Bostono lietuvių 
radio pusvalandis kas nedėl
dienį prasidėdavo nuo 12 
valandos pietų laiku. Dabar 
gi lietuviškas programas iš 
WHDH radio stoties bus 
duodamas nedėldieniais 
anksčiau. Jie prasidės nuo 
9:30 valandos ryto ir tęsis 
iki 10 valandai.

Ateinantį nedėldienį dai
nuos nauja dainininkė, bū
tent p-Iė Marijona Franskai- 
tė iš Lewistono, Me., o mu
zikos patieks AL Stevenso

Gruodžio 21 dieną oficia
liai prasidėjo žiema. Kaip 
tyčia tą dieną Bostone pasi
rodė ir sniegas. Bet žiema 

vedama lietuvių jaunuolių Naujoj Anglijoj šįmet bu- 
orkestra. sianti švelni.

Gaisras laive padarė 
$450,000 nuostolių.

Bostono uoste pereitą są
vaitę buvo nepaprastas vaiz
das. Dviejų buksyrų velka
mas pasirodė didelis garlai
vis, iš kurio vertėsi tiršti ka
muoliai durnų ir šaudė rau
doni liepsnos liežuviai. Tai 
buvo Merchants and Miners 
kompanijos prekinis laivas 
“Ontario,” kuris diena prieš 
tai buvo išplaukęs iš Bosto- 
io į Baltimorę ir išėjęs į at
virą jurą pradėjo degti. Lai
ve buvo kapitonas ir apie 60 
jurininkų. Kada degantis 
laivas sugryžo atgal į Bosto
ną, 50 jurininkų ir kapito
nas buvo jau apalpę nuo du
rnų, o penki buvo jau vos tik 
gyvi. Laivas buvo taip įside
gęs, taip ilgai pačių jurinin
ku gesinamas, jog daugiau 
vandens į jį lieti jau nebuvo 
galima, nes jis nuskęstų. To
dėl jis buvo ištrauktas ties 
Governor’s sala į pakraštį ir 
pastatytas ant seklumos. 
Tuomet sušaukti gaisrinin
kai ugnį nugalėjo. Nuosto- 
’iai sieksią $450,000.

Broliai Millenai pralaimėjo 
apeliaciją.

Žydukai broliai Millenai 
ir jų sėbras Faber, kurie yra 
nuteisti už išplėšimą Need- 
hamo banko ir nušovimą po- 
licmano ir ugnagesio, buvo 
padavę aukštesniam teismui 
apeliaciją, kad paskirtų 
jiems naują bylą. Bet perei
tą sąvaitę jų prašymas buvo 
atmestas. Dabar jų atsišau
kimas yra paduotas vyriau
siam valstijos tribunolui, 
kuris tars savo žodį sausio 
mėnesį. Jeigu jų prašymą 
atmes ir vyriausis tribuno
las, tai tuomet jiems bus pa
skelbta mirties bausmė. Pa
kol apeliacijos nepasibaigė, 
teismas savo sprendimą yra 
sulaikęs.

Nori Bostono salose užvesti 
sodus.

Bostono parkų komisija 
svarsto sumanymą užsodinti 
Bostono įlankoj 12 salų vai
siniais medžiais ir gėlėmis. 
Jeigu tas planas bus priim
tas ir įvykdytas, tai Bostono 
įlanka bus paversta antruo
ju rojum. Vasaros laiku sa
los čia bus pilnos gėlių ir 
vaisių, kuriais galės naudo
tis kiekvienas pilietis, kas 
tik galės tas salas pasiekti.

Cambridge’aus ir So. Bosto
no socialistų vakarienė.
Gruodžio 16 buvo puiki 

socialistų vakarienė Lietu
vių svetainėje, So. Bostone. 
Ta proga buvo traukimas 
dovanų palikusių nuo vasa
ros pikniko. Man pasitaikė 
išlaimėti su 490 numeriu 
auksinė plunksna ir paišelis. 
Nors laimėjimo tikietą bu
vau pametęs, nes per tokį il
gą laiką sunku išlaikyti, ta- 
čiaus draugai socialistai ma
ne pažinojo ir mano nume
riu laimėtą plunksną man 
atidavė.

Antanas Mileika,
19 River st., Boston, Mass.

Dideli* balius.
Naujų Metų dienoų, sau

sio 1-mą, 1935, Lietuvių Sve
tainėje, So. Bostone, bus 
gražus balius Lietuvos Duk
terų ir Sūnų Draugystės. 
Bus valgių, gėrimų ir visokių 
linksmybių abiejose svetai
nėse. Report.

; PUIKIAUSIAS BALIUS 
| NAUJŲ METŲ DIENOJE.

Sausio 1 d., 1935, utarnin- 
ke, bus puikus balius Cam
bridge’aus Lietuvos Dukte
rų ir Sūnų Draugystės. Sve
tainė graži, po num. 40 Pro- 
spect st. Prasidės 4 vai. po 
pietų ir tęsis iki vidurnak- 
čio. Grieš gera orkestrą, 
Bert Orris Radio iš Brockto- 
nc. įžanga gana pigi. Gėri
mu ir užkandžių bus gar
džiausių. Visas gražiausias i 
jaunimas susirenka į Lietu
vos Dukterų ir Sūnų balių. 
Nepamirškite atsilankyti; 
čia susitiksite visus savo 
draugus.

Baliaus Komisija.

Pasirodė daug netikrų 
pinigų.

Saugokitės Denkiadoleri- 
nių su numerių C91605208A. 
Krautuvninkai, saliuninin- 
kai ir valgyklų savininkai y- 
ra įspėjami, kad labai daug 
penkinių su šitokiu numeriu 
vra netikrų. Yra taip pat fal- 
šyvų dolerinių ir 10-doleri- 
nių. Tie pinigai buvę at
spausdinti New Yorke ir 
Providence, bet Bostono 
gengsteriai prisipirko jų pi
giai ir dabar platina Bosto
ne kaip tikrus pinigus. Vie
nas tokių pinigų platintojų 
buvo jau suimtas ir jis išpa
sakojo visą to biznio pa
slaptį. Federalinės valdžios 
agentai gaudo kitus žulikus.

Kunigas persišovė ir nu
siskandino.

Užpereitos sąvaitės pąbai-. 
goję Walthame nusižudė 
kun. Pulsford. Jisai nuėjo 
prie ežero, kuris randasi ne
toli jo namų, šovė sau bur- 
non ir nėrė po ledu. Kada 
pašaukta policija ištraukė 
jo lavoną iš po ledo, pasiro
dė, kad prie jo yra pririšta 
20 svarų švino, kad neiškil
tų į viršų. Vadinasi, dvasiš
kasis pasiryžo būtinai už
baigti savo dienas. Jis buvo 
jau 75 metų amžiaus.

Advokatas išeikvojo sveti
mus pinigus ir nusižudė.
Šiomis dienomis buvo ra

stas su kulipka galvoje ne
gyvas Lynno advokatas, Ja- 
mes P. Mahoney. Giminės 
manė, kad jį kas nužudė. 
Bet policija nustatė, kad jis 
pats nusižudė, o nusižudė, 
spėiama, dėl to, kad išeik
vojo $18,000 svetimų pini
gų. Jis buvo paskirtas vienos 
subankrutavu s i o s firmos 
globėju ir jos turtą beglobo- 
damas “nuglobojo” 18 tūks
tančių.

Per Kalėdas be maž ko 
nesudužo greitasis Montre- 
alo traukinys ties Woburnu. 
Ant gelžkelio bėgių buvo 
nuvirtęs nuo pylimo kažin 
keno didelis automobilius. 
Darbininkai vos tik spėjo jį 
nuristi, kaip atūžė trauki
nys.

I

‘BLUE COAL”
PIRKITE “BLUE COAL”

LENGVU IŠMOKĖJIMU.
NEREIK? ĮMOKĖTI—duoda 6 mėnesius -išmokėt. 
Pirkit BLUE COAL Dabar dėl visos žiemos.
Galite mokėti lengvais mėnesiniais mokesčiais. 
Žmonės perka šitą kurą per 72 metus, nes tai ge
riausia anglis. Adresas:

Batchelder Whittemore
834 MASSACHUSETTS AVĖ., ROXBURY. 

Telefonas: Highlands 1920.

KELEIVIS, SO. BOSTON

MĖSOS TRUSTO BOSAI GYDYTOJŲ ADRESAI

<

Jamaica Plain, Mass. U

c

I r

teisinasi 
nežinau,

t 

«

Čia matote tris pinigų maišus, kurie valdo mėsos trustą. Skai
tant iš kairės Į dešinę, jie vadinasi: Frederick H. Prince, Robert 
H. Cabell ir Phillip L. Reed. Jeigu rytoj šolderiai pagrangs, tai 
reikš, kad tie ponai nutarė mus daugiau aplupti.

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.

i
I

Joseph JF. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį.
494

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevičia
GRABORIUS-UNDERTAKER

t

i

»

»

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

Audėjų streikas South- 
bridge ir Dudley miesteliuo
se jau pasibaigė. Ginčas pa
vesta valstijos tarybai iš
spręsti.

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 

Modelis 1934 metą 
Kainos nuo $645 iki $1045 

F. O. B. Factory

♦ i
♦ DR.MARGERIS

Gydytojas ir Chirurgas
Valandos: 10—2; 6—8
Sekmadieniais: 19—11.

3325 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

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. Jobu Repshis
(REPŠYS)

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

Nedėliomis ir Šventadieniais 
nuo 10 ilū 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
kamp. lnman st. arti Centrai aky. 

CAMBRIDGE, MASS.

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

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

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

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

■ ■ ■ - ------------------------ 1

PIANO MUZIKOS 
LEKCIJOS

Baigusi New England Muzikos 
Konservatoriją.

Duodu piano muzikos lekcijas jau
nuoliams ir suaugusiems. Studijos 
adresas:

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

Tel. So. Boston 3317.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PJOVAS 

Daro visus legalius dokumentus
317 E STREET 

(Kampas Broadway) 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

Tel. So. Boston 26*9.

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

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

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

BR0ADWAY SO. BOSTON 
TeL S. B. 1437J

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

1

No. 52. Gruodžio 26 d., 1934 m.

Nukąstas pirštas teisme.
East Cambridge teisme 

pereitą sąvaitę buvo įdomi 
dviejų juodveidžių byla. 
Vienas jų vadinasi Robin- 
son, o kitas — Walton. Pas
tarasis atsinešė teisman sa
vo didįjį pirštą ir išviniojęs 
jį iš popieros parodė teisė
jui. Ve, sako, tas pirštas pir
ma buvo priaugęs prie mano 
rankos, o dabar nukąstas, ir 
Robinsonas man jį nukando.

“Ar prisipažįsti nukandęs 
jam pirštą?” klausia teisė
jas Robinsoną.

“Prisipažįstu.”
“O kodėl jį nukandai?”
“O kam jis man įkišo jį 

bumon?”
Teisėjas kreipėsi į skundi

ką:
“O kam tu savo pirštą ki

šai jam burnon?”
“Aš nekišau,” 

Waltonas. “Aš 
kaip mano pirštas į jo burną 
pateko.”

Iš tolimesnio klausinėji
mo paaiškėjo, kad abudu 
juodveidžiai priklauso prie 
vieno kliubo, bet vienas yra 
republikonas, b kitas demo
kratas. Per paskutinius rin
kimus jiedu tame kliube su
siginčijo dėl klausimo, kuris 
kandidatas laimės. Na, ir 
besiginčijant Waltonas ne
teko savo didžiojo piršto. 
Jis kažin kaip ten pateko į 
Robinsono bumą.

Išklausęs abiejų pusių, 
teisėjas nusprendė: už suža
lojimą žmogaus kūno. Ro
binsonas turi atsėdėti 6 mė
nesius pataisos namuose ir 
užsimokėti $100 pabaudos.

Kunigo automobilis su
žeidė 4 žmones.

Ties Concordo miesteliu, 
netoli Bostono, kun. Crow- 
ley važiuodamas automobi
lium nesavo kelio puse susi
kūlė su kitu automobilium, 
ateinančiu iš priešingos pu
sės, ir sužeidė 4 žmones.

Pranašauja švelnią žiemą.
Harvardo Universiteto 

observatorijos ant Blue Hill 
direktorius Dr. Brooks pra
našauja, kad ši žiema Nau
joj Anglijoj busianti labai 
švelni.

Apiplėšė 4 gazolino stotis.
Pora ginkluotų plėšikų 

užpereitą subatą pasisamdė 
taxi, išvažiavę už miesto su
ėmė vežiką, surišo rankas ir 
kojas, užkimšo jam burną, 
kad negalėtų rėkti, paskui 
paguldė ant užpakalinės sė
dynės, užklojo antklode ir 
leidosi jo automobilium plė
šti gazolino stočių. Į trumpą 
laiką jie išplėšė 4 stotis: vie
ną Cambridge’uje, antrą So
mervillėj, trečią Arlingtone, 
o ketvirtą Charlestone. Per 
visas keturias vietas jie su
rinko $225.

Jau 3 sąvaitės kaip prapuo
lė d-ras Bigelow.

Šį panedėlį sukako jau 3 
sąvaitęs, kaip važiuodamas 
iš namų į darbą prapuolė 
Massachusetts General Hos- 
pitalio direktorius, d-ras 
Bigelow.

Po South Bostoną ir Cam- 
bridge’ų policija jieško 3 
piktadarių, kurie išsilaužė 
iš Greenfieldo kalėjimo. 
Manoma, kad jie gali būt 
čia kur nors pasislėpę, nes iš 
čia jie yra kilę. Visi trys yra 
automobilių vagys.

Šių metų 21 gruodžio su
kako lygiai 314 metų, kaip 
Plymouth’e išlipo pirmuti
niai ateiviai (pilgrimai) iš 
Anglijos ir įsikūrė tenai ko
loniją, iš kurios išaugo da
bartinis Plymouth’o miestas 
(netoli Bostono).

21-MAS METINIS

Balius Ir Šokiai.
Rengia Lietuvos Dukterų 

ir Sūnų Draugija, •

Utaminke,
SAUSIO 1 D., 1935 M.,
Pradžia 2 vai. po pietų,

LIETUVIŲ SALĖJE,
E ir Silver Sts., So. Bostone.

Šokiams gros Al Stevens 
Orkestrą.

Laike baliaus į Dr-ją bus pri
imami nauji nariai už ketvirtą 
dalį įstojimo.

Įžanga: Moterims 25c., Vy
rams 35c.

Visus prašome į šį balių atsi
lankyti. KOMITETAS.

4. J. NAMAKSY 
Rea! Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office TeL So. Boston 0948. 
251 Chestnut Are, 
Jamaica Plain, Mass.

Sprogimas Somervillėj.
Somervillėj pereitą sąvai

tę įvyko smarkus gazo spro
gimas keturių aukštų mūri
niame name, 147-153 High- 
land avė. Visi langai buvo 
išnešti laukan.

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.

I
Joseph A. Martin 1
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.

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

Telephone
So. Boston 

1058

I
 Taipgi taisome Automobilius ir 

Trokus visokių išdirbysčių-.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

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

»..rTTT — -------------

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, Lapelių 
ir Dielių iš Lietuvos Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu
siunčiant ir per paštą. Atminkite 
musų adresą.

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

Kampas Broadvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

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

258 W. Broadvay
SO. BOSTON, MASS.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street
MONTELLO. MASS
TeL Brockton 4119

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X- 
aparatą ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraują, iii 
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: Algonųuin 9753.

584 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON. MASS.

Tti. U ni v ėraity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENTIST1 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.
Valandos: nuo 10 iki 12 dienąjf 

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
222 HUNTINGTON AVEJ 

BOSTON, MASS. 
Tel. Comijionwealth 4570.
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OPTOMETRISTAS

PARKVVAY AUTO 
SERVICE
and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITArTIS
415 Old Colony Avė-,
SO BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston 9777.




