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LAIVŲ NELAIMES.
Pereitą sąvaitę East Ri-1 

ver upėj, New Yorke, nak- * 
ties laiku buvo paskandin
tas garlaivis “Lexington,” ( 

! kuriuo daug bostoniečių gry- 
Naujų Metų

Aliejaus Trustas Nu
veikė NRA.

ir
uz-

JIE REIKALAVO NU
TRAUKTI SANTIKIUS 

SU MEKSIKA.
Ne musų dairiau, .ako Vai- P™8“"?8 valstijoj prasi- j bėti n^s nelaimė įvyko prie
.tybfe Depart^nUu? kaip deJ° ?m<>IUJ akc?a P™6 5T Pat kranto- Pramuštas lai- 

Cm natonaus Huey Longo dik-Mek.dc. tvarko «.o v.du,,- ą Rouge miegU

ArminiA pakabt ru lzo po mujų Metų namo- AGITUOJA PAKART GU- bu70 g vigo apie 180 
BEKN ATOKIŲ. į žmonių ir beveik visi išgel-

niu* reikalu*.

Keršydami Meksikos val
džiai, kam ji pažabojo kle
rikalizmą, Romos popie
žiaus agentai pradėjo kurs
tyti Jungtines Valstijas prieš 
ją. Iki šiol jie vedė piktą 
propagandą per spaudą ir 
radio. Dabar gi jie per vieną 
airį kongresmaną padavė 
Valstybės Departamentui 
Washingtone reikalavimą, 
kad šis nutrauktų su Meksi
ka santikius ir atšauktų iš 
tenai savo atstovą. Šitas be
gėdiškas reikalavimas moti- 
vuojamas tuo, kad dabarti
nė Meksikos valdžia esanti 
“nekrikščioniška” ir “ne
žmoniška,” nes ji uždariusi 
klerikališkas mokyklas ir iš
vijusi Romos katalikų kuni
gus, kurie Dievo vardan iš
naudojo liaudį ir siuntė ša
lies auksą Romon.

Bet Washingtonas davė 
tiems besarmačiams per no
sį. Valstybės Departamento 
sekretorius Hull atsakė tam 
jų kongresmanui taip:

“Nors šioje šalyje mes pri
pažįstam visoms tikyboms 
laisvę, jus gerai žinot, kad 
kitoms valstybėms mes pri
pažįstam teisę tvarkyti vi
dujinius jų reikalus kaip 
joms geriau išrodo, ir todėl 
ne musų dalykas, kaip Mek
sika elgiasi su savo kunigais.

“Jūsų siūlomoji procedū
ra reikštų tą patį, ką diktuo
ti kitai valstybei, kaip ji tu
rėtų tvarkyti savo naminius 
reikalus. Šitokį diktavimą 
kiekviena valstybė su pasi
piktinimu atmestų, ir tuo 
budu sumuštų tą tikslą, ku
rio jus norėtumėt pasiekti.”

Gavę šitokį antausį iš Wa- 
shingtono vyriausybės, kle
rikalai tačiau nenurimo. Jų 
kongresmanas nusinešė sa
vo rezoliuciją Kongresan ir 
stengėsi ją tenai pravesti, 
kad Kongresas prispirtų val
džią nutraukti santikius su 
Meksika.

Bet Kongreso komisija 
užsienio reikalams jau pa- atgal, 
reiškė, kad šita jo rezoliuci
ja eis į gurbą ir nebus visai 
svarstoma. Komisija turi pa
našią rezoliuciją ir prieš So-

pereitą nedėldienį buvo di
delis masinis mitingas, kur 
kalbėtojas James Mehaffey 
agitavo “iškarti visus politi
kierius, pradedant guberna
torium.”

Hitlerį Vėl Šovė.
Vokietijoj pasklydo pas

kalai, kad du nacių šturmi- 
ninkai šovę Hitlerį, bet ne
pataikę, tik užmušę jo šofe
rį. Šitokią žinią padavė keli 
francuzų laikraščiai, kurie 
platinami Vokietijoj. Hitle
rio valdžia tuos laikraščius 
tuoj konfiskavo ir paskalus 
užginčijo. Ji sako, Hitlerio 
niekas nešovęs, nes jį visi 
“myli.” Tačiau šoferis pas 
Hitlerį jau naujas. Kur din
go senas, valdžia nepaaiški
no.

Vengrijos Angliaka
siai Vėl Sustreikavo.

Dunojaus garlaivių kom
panijos angliakasiai Pecs 
kasyklose, Vengrijoj, vėl 
sustreikavo. Socialistai mai
neriai pareikalavo, kad 
kompanija atleistų skebus. 
kuriais ji dabar bando pa
keisti senus darbininkus, 
kurie spalių mėnesy buvo 
apskelbę bado streiką ka
sykloj. Šito reikalavime 
kompanijai neklausant, pe
reita subatą 100 socialistų 
metė įrankius. Vengrijos so
cialistų taryba tuoj susirin
ko pasitarti, ar nevertėtų 
apskelbti generalinį streiką. 
Kasvklų savininkai sako, 
jog šis streikas esąs politinio 
pobūdžio, todėl valdžia jį 
persekiosianti.

ANGLIJOJ PADĖTIS
TRUPUTI PAGERĖJO.
Wall Streeto kapitalistų 

leidžiamas žurnalas, “The 
Business Week.” rašo, kad 
ekonominė būklė Anglijoj 
truputį pagerėjusi. Baigiant 
1934 metus. Anglijoj buvę 
36,000 darbininkų pasam
dyta daugiau, negu metai

KANADOJE 76 LAIPS
NIAI ŽEMIAU ZERO.
Iš Edmontono praneša-

vietų Rusiją. Ji taipgi eisian- ma didžiausis šaltis Ka- 
V J g^bą, nes abidvi para- pa(joje šįmet buvo Naujų 
sytos labai šmeižiančiu to- Metų dieną prie Great foar
nu,’. . a. .P1.®1’. V’a.į ”.e" ežero, Albertos provincijoj, 
gali rantai ir saitai kalbėti. Tą dieną Fahrenheito ter-
ĮSTATYMAS PRIEŠ ŠNI- tenai rod« 76 taip-

PINEJIMĄ.
Floridos senatorius Tram- 

mell įnešė Washingtono se- 
natan įstatymo sumanymą, 
kuriuo draudžiama žmo-

snius žemiau zero.

ILLINOJAUS VALSTIJA
TRAUKIA INSULLĄ 

TEISMAN.
Federalinės valdžios teis- 

nėms, neturintiems tam tik- mas išteisino Insultas už nu-
ro leidimo, fotografuoti ka- nešimą žmonėms 100 milio- 
rinio laivyno bazes ir jų į- nų dolerių, tai dabar Illino- 
taisymus. Bausmės už šitą jaus valstija traukia jaunik- 
nusikaltima skiriama ne- lį Insultą teisman už išeik 
daugiau $1,000 ir nedau- vojimą $66,000 iš Middle 
giau metų kalėjimo. West Utilities kompanijos.

vas nuskendo per 10 minu- 
tų. Jam pataikė į šoną pre
kių laivas. Gi pereito nedėl
dienio naktį kitas Amerikos 
laivas su 176 žmonėmis su-, 
dužo į uolą apie 60 mylių 
nuo Floridos pakraščio. 
Žmonės, rodos, visi buvo iš
gelbėti, bet laivas turbut bus 
jau žuvęs. Jis priguli tai pa
čiai Ward linijai, kurios vie
nas laivas nesenai sudegė su 
žmonėmis.

Stalinas Norįs Išgau
ti Trockį.

Stalinas padarė didelę 
klaidą ištremdamas raudo
nosios armijos tėvą Trockį į 
užsienį. Dabar Maskvos dik
tatorius norėtų savo oponen
tą parsigabenti atgal ir su
gaudyt, bet negali. Trockis 
saugiai gyvena sau Francu- 
rijoj ir francuzų valdžia ne
mano jį Stalinui išduot 
Francuzų laikrašty “La Ve-' 
•ite,” kuris yra palankus ko
munistams, Trockis paskel
bė savo straipsnį, kad Stali
nas griebiasi net labai ne
švarių priemonių jo išgavi
mui iš Franeuzijos. Tie lei
džiami iš Maskvos paskalai, 
buk aš suorganizavau Kiro- 
vo užmušimą, yra šlykščiau- 
ia Stalino provokacija, sa

ko Trockis. Stalinas norįs 
tuo budu paveikti francuzų 
/aidžią, kad ji ištremtų ma- 
įe kaip pavojingą sąmoksli- 
ninką, bet jam tas maniev- 
ras nepavyks, baigia Troc
kis.

CHICAGOS LIETUVAITE 
GAVO 20 METŲ KALĖ

JIMO.
Chicagos laikraščiai pra

neša, kad Elena Bakutytė, 
18 metų amžiaus mergaitė, 
gyvenusi Chicagos priemie- 
ty Cicero, pereitą sąvaitę 
buvo nubausta nuo 1 iki 20 
metų kalėjimo už keršymą 
savo tėvui. Ji mėgdavo val
kiotis naktimis su ameriko
niškais bomeliais. Saugoda
mas jos gerą vardą ir ateitį, 
tėvas Bakutis ją nubaudė. 
Keršydama už gerą pamo
ką, ji pakurstė savo “boy- 
’rentus,” kad jie apiplėštų 
ios tėvą, ką šie ir padarė. 
Už šitokį nusikaltimą du 
ios “kavalieriai” gavo po 20 
metų kalėjimo ir ji pati da
bar buvo patupdyta.

LAIVAS PASKANDINO 
7 ŽVEJUS.

Kubos pakrašty garlaivis 
sudaužė nedidelę žvejų lai
vę ir 7 žvejai žuvo juros ban 
gose, kur buvo pilna ryklių.

PILSUDSKIS ESĄS 
SVEIKAS.

Iš Varšuvos pranešama, 
kad pasklydę užsieny paska
lai, buk Lenkijos diktato- 
rus Pilsudskis sunkiai ser< 
gąs, neturį pamato. Jis esąs 
visiškai sveikas.

jo “Naujam V 
duota* skaudu*
Amerikos aliejaus trustas 

nusistatė nepildyt NRA pa
tvarkymų. Washing tono 
valdžia pradėjo jį spausti. 
Tuomet trustas apskundė 
NRA vyriausiam tribunolui. 
Tribunolas buvo prašomas 
išspręsti klausimą, ar turi 
prezidentas galios kištis į 
aliejaus kompanijų biznį ir 
drausti kompanijoms siunti
nėti aliejų iš vienos valsti
jos į kitą, jeigu tas aliejus 
buvo pagamintas virš NRA 
nustatyto kiekio?

Vyriausis tribunolas šį 
panedėlį nusprendė, kad 
Kongresas suteikė preziden
tui perdaug valdžios, duo
damas jam galios varžyti to
kį aliejaus siuntinėjimą, ir 
todėl NIRA įstatymo 9-tojo 
skyriaus C paragrafas, kuris 
draudžia kompanijoms lais
vai aliejų siuntinėti, yra ne- 
konstitucinis ir neturi jokios 
galios.

Šito paragrafo tikslas bu
vo palaikyti aukštas aliejaus 
kainas. Todėl dabar mano
ma, kad aliejaus kainos tu
rės kristi ir gal žymiai at
pigs gazolinas. Visuomenei 
tas bus daug geriau. Bet pre
zidentas Rooseveltas ir visi 
NRA mašinistai jaučiasi 
kaip musę nuriję.

Angliakasių Trage
dija Lenkijoj.

RUSIJOJ DIDELI 
ŠALČIAI.

Po Naujų Metų Rusijoj 
prasidėjo labai dideli šal- 

įčiai. Fahrenheito termomet- 
įas rodąs 30 laipsnių že
miau zero, kas reiškia 28 

į laipsnius pagal Celzijaus 
j termemetrą, kuris yra var
tojamas Lietuvoje. Kadangi 
j malkų Maskvoje sunku gaų- 
I ti, tai žmonės šildo savo 
į kambarius kerosinu, iš ko 
kįla daug gaisrų. Pereitą su
batą Maskvoje ugnagesiai 
buvę iššaukti net 52 kartu. 
Reiškia, per vieną dieną 
mieste buvo tiek užsidegi
mų.

Valdžia Turi Jau 28 
Bilionus Skolų.

Jungtinių Valstijų val
džios skolos pasiekė jau 
$28,478,663,924. Tai yra du 
bilionai dolerių daugiau, ne
gu buvo karo pabaigoj. Ka
ro reikalams valdžia buvo 
užtraukus $25,300,000,000 
paskolą. Nuo to laiko 20 bi
lionų dolerių tos paskolos 
buvo jau atmokėta, bet užė
jus depresijai valdžios iš
laidos vėl padidėjo, o paja
mos žymiai sumažėjo. Savo 
milienierių valdžia nenori 
dideliais mokesčiais apdėti, 
o liaudis pinigų neturi, to
dėl valdžiai tenka bristi į 
naujas skolas. Tokių didelių 
skolų, kaip dabar, valdžia 
da niekados neturėjo.

Rooseveltas Reikalauja 
8,520 Milionų Išlaidoms.

KIROVO VARDAS ĮAM
ŽINAMAS.

Lenin g r a d o fabrikas 
“Krasnyj Putilovec” Kirovo 
garbei pavadintas Kirovo 
fabriku. Chibinogorsko mie
stas -pavadintas Kirovsku. 
Centraliniam kultūros ir po
ilsio parkui, kurio statybą 
nusistatyta paskubinti, irgi 
suteikiamas Kirovo vardas. 
1935 m. Leningrade Kirovui 
bus pastatytas paminklas.

Ir Maskvoje viena miesto 
dalis ir viena gatvė pavadin
ta Kirovo vardu.

NORI 3,500,000 ŽMONIŲ 
PRISTATYT PRIE 

DARBO.

Siūloma visiem* 60 metų 
amžiau* piliečiam* po 
$200 pensijos į

įe pasiryžę
Skaitytojai turbut da ne

užmiršo, kaip Vengrijoj pe
reitą spalių mėnesį 1,200 
angliakasių buvo užsidarę 
anglių kasykloj netoli Pecs 
miestelio ir išbuvo po žeme 
5 dienas be maisto ir van
dens, pasiryžę tenai mirti, 
jeigu kasyklos savininkai 
neišpidys jų reikalavimų.

Panaši angliakasių trage
dija dabar pasikartojo Len
kijoj, netoli Katovricų. Čia 
kompanija nutarė uždaryti 
kasyklą ir užlieti ją vande
niu, nes anglis buvusi labai 
prasta ir neužsimokėdavę 
ją kasti. Angliakasiams tai 
reiškė netekti darbo. Todėl 
pradėjo prašyti, kad kompa
nija jų pasigailėtų ir leistų 
jiems patiems operuoti ka
syklą. Bet kompanija jų pra
šymą atmetė. Todėl 80 ang
liakasių nusileido ton kasy- 
klon ir pareiškė, kad jie visi 
tenai mirs, nes gyventi jiems 
vistiek nėra kaip. Jų mote
rys kreipėsi į valdžią, kad ši 
priverstų kompaniją nusi
leisti. Angliakasiai išbuvo 
po žeme be valgio 8 dienas. 
Telegramas šią sąvaitę sa
ko, kad apie pusė jų jau iš
ėjo iš kasyklos, bet apie 40 
esą tikrai pasiryžę mirti.

BOLIVIJOS LIAUDIS NO 
RI PASIDUOTI PRIEŠUI.

Buenos Aires žiniomis. 
Bolivijos gyventojai pradė
jo reikalauti, kad jų valdžia 
pasiduotų Paragvajui, nes 
karas jau aiškiai pralaimė
tas ir nėra jokios prasmės 
tęsti skerdynę toliau. Parag
vajaus armija žygiuoja p 
myn nesulaikoma.

KUNIGO SŪNŪS AREŠ
TUOTAS UŽ VAGYSTĘ.

Bridgeport, Conn. — Šio
mis dienomis čia buvo areš
tuotas kun. Komjathy sūnūs 
už pavogimą iš banko $25,- 
000. Jis tarnavo tame banke 
kaip klerkas.

LEKIA 258 MYLIAS J 
VALANDĄ

Veždamas savo orlaivy 8 
pasažierius, lakūnas Joe 
Westover pereitą subatą at
lėkė 258 mylias iš St. Louiso 
i Chicagą į 1 valandą ir 2 
minutes.

LAIVE KILO GAISRAS.
White Star Linijos garlai

vy “Georgic,” kuris dabar 
stovi New Yorko uoste, pe- 
’eitą subatą buvo kilusi ug
nis ir sunaikino 150 pundų 
medvilnės. Bet gaisras grei- 
:ai buvo nuveiktas.

PRIGĖRĖ PER LEDĄ
Fall River, Mass. — Eida

mas ledu per Cook ežerą, 
oereitą subatą įlūžo ir pri
gėrė Antanas Braga, 16 me- 
ų amžiaus jaunuolis. Žmo
nės darė didelių pastangų jį 
šgelbėt, bet negalėjo.

Baisi Traukinių Ka
tastrofa Rusijoje.
Tarp Maskvos ir Lenin

grado pereitos subatos naktį 
įvyko baisi traukinių katas
trofa, kurios pasekmės dar 
nežinomos, nes Sovietų laik
raščiai nesiskubina tokias 
žinias skelbti. Žinoma tik 
tiek, kad 10:30 valandą nak
ties iš Leningrado išėjo į 
Maskvą greitasis traukinys. 
Už 130 varstų nuo Lenin
grado jis pasivijo kitą trau
kinį, kuris buvo išėjęs iš 
Leningrado pusė valandos 
anksčiau ir ėjo į Tiflisą. Ma
skvos ekspresas smogė Tif- 
liso traukiniui iš užpakalio 
tokiu smarkumu, kad vago
nai subėgo krūvon, sugriuvo 
viens ant kito ir pradėjo 
degti. Nelaimės vieton tuoj 
buvo išsiųsti specialus trau
kiniai su daktarais ir slau
gėmis.

Tautų Lyga Prašo 
Japoniją Pasiaiškini

Nesenai Japonija prane
šė Tautų Lygai, kiek ji išlei
dusi pinigų komerciniems 
uostų pagerinimams Pacifi- 
ko salose, kurios yra paves
tos jai globoti. Bet paduotos 
jos sumos yra tokios didelės, 
kad jos visai neatatinka tai 
prekybai, koki tose salose 
yra vedama. Todėl Tautų 
Lyga paprašė, kad Japoni
ja patiektų jai smulkų ra 
portą, paaiškindama, kokie 
buvo tie uostų pagerinimai 
ir kiek kuris daiktas kašta
vo. Yra manoma, kad Japo
nija tose salose įsitaisė di 
dėlės tvirtoves ir karo lai
vams bazes.

KARVĖ ATSIVEDĖ 3 
VERŠIUS.

Iš Baltimorės pranešama, 
kad Duganų farmoj pereitą 
nedėldienį Jersey veislės 
karvė atsivedė 3 veršius ir 
risi esą sveiki ir stiprus.

PERNAI NULINČIAVO 
15 ŽMONIŲ.

Surinktos žinios parodo, 
kad per 1934 metus Jungti
nėse Valstijose buvo be teis
mo nulinčiuota 15-juodvei- 
Ižių. Tai krikščioniška balt- 
veidžių kultūra.

PLIENO FABRIKAI DAU 
GIAU DIRBA.

Wall Streeto žiniomis, 
plieno pramonė pasiekė jau 
40 nuošimčių normalumo. 
1932 metais šiuom laiku bu
vo dirbama tik 19 nuošim
čių, o metai atgal — 34 nuo-V • V* •simciai.

PERNAI AMERIKOJ PA
GAMINTA $107,631,700 

AUKSO.
Washingtono pranešimu, 

per 1934 metus Jungtinėse 
Valstijose buvo iškasta 
$107,631,700 vertės aukso.

Susirinkus Washingtone 
Kongresui, pasigirdo viso
kių planų ir sumanymų ko
vai su depresija ir nedarbu.

Paties prezidento planas 
yra maždaug toks: tiesiogi
nę pašalpą, kurią dabar gau
na apie 5,000,000 bedarbiu, 
reikia kuo greičiausia panai
kinti. Vietoj to, bedarbius 
reikia pristatyti prie produk- 
tyvio darbo ir mokėti jiems 
algą.

Iš 5,000,000 dabar šelpia
mų bedarbių, prezidentas 
siūlo 1,500,000 žmonių pa
vesti atskiroms valstijoms, o 
3,500,000 likusių bedarbių 
uri aprūpinti darbais fede

ralinė valdžia.
Šitiems darbams organi

zuoti federalinei valdžiai 
reikėsią apie $4,000,000,000. 
Be to, apie 4 ir pusė bilionų 
dolerių valdžiai reikalingi 
kitoms išlaidoms. Pavyz
džiui, karo tikslams šįmet 
reikalaujama $792,484,000, 
kas reiškia 180 milionų dau
giau negu pereitais metais 
buvo išleista. Vienu žodžiu, 
Rooseveltas reikalauja iš vi
so $8,520,000,000 valdžios 
išlaidoms.

Prezidento planan įneina 
ir bedarbių apdrauda, ir se
nojo amžiaus pensija.

Kas dėl senojo amžiaus 
pensijos, tai yra ir kitų pla
nų. Ypač daug susidomėji
mo kelia Townsendo planas, 
kuris reikalauja visiems pi
liečiams pasiekusiems 60 
metų amžiaus, mokėti po 
$200 pensijos kas mėnesį. 
Šitam planui esą jau surink
ta milionai parašų. Žmonės 
jam labai pritaria, nes $200 
į mėnesį arba $50 į sąvaitę 
senam žmogui, tai ištikrųjų 
balius.

Bet vargiai Townsendo 
planas praeis. Veikiausia jis 
bus pakeistas kitu planu, 
daugiau konservatyvišku.

Prezidentas esąs nusista
tęs sutvarkyti šiuos klausi
mus kuo greičiausia. Taigi 
reikia tikėtis, kad šiokiu ar 
tokiu budu seni žmonės bus 
galų gale aprūpinti, ir kad 
bedarbiai taipgi turės šio
kios tokios apsaugos. Val
džia pradėjo šitais dalykais 
rūpintis, nes bijo sumišimų. 
Juk ji žino, kad turtingiau
sioj šaly žmonės nenorės 
mirti badu. Žmonės šalies 
turtus sutvėrė, todėl teisin
gumas reikalauja, kad šalis 
jiems nors pavalgyt užtai 
duotų.

Iš Berlino pranešama, kad 
Varšuvoj sunkiai sergąs 
Lenkijos diktatorius Pilsud
skis.

RADO VYRO LAVONĄ 
BEGALVOS.

Louisville, Ky — Netoli 
nuo čia pereitą nedėldienį 
buvo pastebėtas šuo grau
žiąs žmogaus ranką. Neužil
go rasta ir visas lavonas, ku
ris visai nuogas ir be galvos, 
nužudytas neseniau kaip dvi 
paras atgal. Policija sten
giasi piktadarybę išaiškinti*
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KOKIO GALO SUSI
LAUKS STALINAS?

Rusijos įvykiais susido
mėjo visas pasaulis. Ir ištik- 
rujų tenai vyksta įdomus 
dalykai. Komunistų diktatū
ra, kuri iki šiol buvo atkreip
ta prieš “darbininkų prie
šus,” dabar jau pradėjo ryti 
ir pačius komunistus. Dabar 
jau visiems aišku, kad Polit- 
biuro narį Kirovą nušovė ne 
“baltagvardietis,” kaip iš 
pradžių Maskva skelbė, bet 
komunistų partijos narys. Ir 
paaiškėjo daugiau da, negu 
tas. Paaiškėjo, kad komuni
stų partijoj buvo padarytas 
sąmokslas prieš patį dikta
torių Staliną. Tai reiškia, 
kad jo pozicija jau .nėra to
kia stipri, kaip iki šiol buvo 
manoma.

Tiesa, Stalinas da turi ga
lios savo opoziciją šaudyt 
Nuo gruodžio 1 dienos su
šaudyta jau apie 120 komu
nistų. Bet klausimas, kaip 
ilgai jis galės savo partijos 
žmones šaudyt. Baltagvar
diečių žudymui pritardavo 
visi komunistai. Bet ar pri
tars jie savo draugų šaudy
mui? Sakoma, kad Zinov- 
jevas jau dabar parašęs Sta
linui laišką, statydamas jam 
klausimą: “Drauge, ar tu at
simeni, kaip mes sykiu sėdė* 
jome caro kalėjime už Rusi 
jos revoliuciją? Nejaugi tu 
dabar drįsti mus šaudyt?”

Ir kaip išrodo, Stalinas 
nedrįso Zinovjevo šaudyt 
Bet Zinovjevo draugai gala
bijami. Tačiau klausimas, 
kaip ilgai galės taip tęstis?

“Naujienos” mano, jog 
gali prieiti prie to, kad ir 
pats Stalinas bus pastatytas 
prie sienos. Jos rašo:

“Tai neišvengiamas teroris
tinės valdžios likimas. Panašiai 
dėjosi ir Didžiojoje Francuzi- 
jos revoliucijoje. Pradžioje bu
vo revoliucinės respublikos te
roras, atkreiptas prieš monar- 
chistus ir bajorus. Paskui ja- 
kobiniečių partija ėmė skersti 
nuosaikiuosius respublikos ša
lininkus (žirondistus). Galų 
gale, jakobinietis Robespier- 
re’as pradėjo galijotinai šerti 
savo partijos draugus (Dante
ną ir kitus) ir paliko vienas, 
‘kaip pirštas,’ diktatūros viršū
nėje — iki visi jo priešai ir bu
vusieji draugai nesusivienijo 
prieš jį ir jo paties nenugalabi
jo.

“O kai paskutinis revoliuci
jos diktatorius tapo sutremp
tas, tai iškilo į viršų buvęs 
kraštutinės jakobiniečių sro
vės narys Napoleonas Bona
partas, kuris artilerijos šūviais 
suvaldė Paryžiaus ‘gaują,’ įk
vėpė jai ‘pagarbą’ įstatymams 
ir — pasiskelbė imperatorium

“Stalinas Rusijoje jau šian
dien yra pasiekęs savo galios 
čiukurą. Aukščiau iškilti jisai 
nebegali. Jisai dabar yra pri
verstas ginti savo asmeninę 
diktatūrą, žudydamas savo bu 
vusius bedradarbius. Bus įdo
mu pažiūrėti, kaip ilgai jisai 
nebus nuspirtas žemėn. Vienas 
jo artimiausiųjų tarnų jau yra 
parblokštas.

“Koks ‘Napoleonas’ paskui 
ateis kontr-revoliucijos perga
lei sustiprinti ir pastoviai įsta
tymų tvarkai įsteigti, šiandien 
dar butų per anksti mėginti 
atspėti.

“Bet kad Rusijoje jau baigia 
išleisti paskutinį kvapą revo
liucija, apie tai vargiai gali bū
ti abejonė.’’

Pasauly nieko nėra amži
no, išskyrus tik medžiagą. 
Bet medžiagos formos irgi 
keičiasi. Taigi savaimi su
prantama, kad negali būt 
amžina ir Stalino diktatūra 
Jtusijoj.
„ fei Mbsmt ą£ig Stalinu
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nereikia užmiršti ir kitus 
diktatorius. Retas diktato
rius yra numiręs savo mirti
mi, ir retas iš dabar esamų
jų numirs su “paskutiniu pa
tepimu.

MOKSLAS NEPRIPAŽĮS
TA “NEKLAIDINGŲ AU

TORITETŲ.”

Šiomis dienomis Pitts- 
burghe buvo Amerikos mok
slininkų draugijos suvažia
vimas, kur skaityta daug re
feratų ir diskusuota įvairus 
mokslo klausimai. Kalbėda
mos apie tas mokslininkų 
diskusijas, “Naujienos” pa
stebi, kad—

“Vienas dalykas šitame mok
slininkų kongrese ypatingai 
puola į akis, tai — tas, kad jie 
laisvai svarsto kiekvieną prob
lemą, nepripažindami, kad tas 
arba kitas autoritetas turi tei
sę jiems padiktuoti, kaip jie 
turi protauti arba į ką tikėti.

“šita diskusiją ir nuomonių 
laisvė yra svarbiausia šių die
nų mokslo ypatybė. Ji dar ne 
taip senai tapo iškovota ir toli 
gražu dar ne visur ji ir šian
dien yra pripažinta. Tegul pa
bando, sakysime, Rusijoje koks 
nors mokslininkas viešai iš
reikšti abejonę apie ‘leniniz
mo’ teisingumą: jisai neteks 
vietos, bus išmestas iš partijos 
ir veikiausia bus išgabentas te
nai. ‘kur Makaras veršių nega-
ne.

“Arba tegul, sakysime, drįs
ta katalikas mokslininkas pa
kritikuoti tas ‘tiesas,’ kurias 
viduramžiuose surado (dau
giausia iš senovės Aristotelio 
arba Platono raštų iškopi j uo- 
dami) ‘bažnyčios tėvai.’ Toks 
drąsuolis, kaip bematant bus 
apšauktas ‘heretiku.’

"Tenai, kur nėra tyrinėjimo 
ir minties laisvės, mokslas pro
gresuoti negali. Mokslas nesi- 
lenkia jokiam autoritetui. Ji
sai, tiesa, gerbia proto gabu
mus ir patyrimą. Alberto Ein
šteino vardas matematikoje ir 
fizikoje reiškia daugiau, negu 
tūkstančiai vardų kitų žmonių, 
kurie darbuojasi tose mokslo 
srityse. Tačiau ir Einšteino žo
dis nėra įstatymas. Nei jisai 
pats 3avęs, nei kiti jo nelaiko 
neklaidingu. Jeigu atsiras ga
besnis už jį asmuo, kuris jo 
garsiąją reliatyvumo teoriją 
sukritikuos, ji bus atmesta.

“žmogus suteikė mokslui 
laisvę, kada jisai ėmė pasitikė
ti savo protu. Tik mokslas gali 
savo klaidas surasti ir jas pa
taisyti. Kada mokslą ima kont
roliuoti kas kitas, jisai pasida
ro nevaisingas, o kartais ir vi
sai išsigema.”

šitos pastabos yra visai 
teisingos. Išlavinto proto 
žmonės niekados svetimų 
nuomonių ir kritikos nesibi
jo. Jie nori patys laisvai sa
vo mintis reikšti, ir kitiems 
tokią laisvę pripažįsta.

Demokratija šitą princi
pą taiko ir politikoj.

VAIKAS, KURIS 3 KAR
TUS BUVO “ŠVENTU 

TĖVU.”

Chicagos “Daily Times’ 
12 gruodžio laidoje įdėjo 
piešinį, kuris parodo popie
žiaus soste sėdintį 12 metų 
amžiaus vaiką. Tai buvo tū
lo didžiūno Alberic’o sūnūs, 
kuris per savo tėvo pastan
gas 1033 metais buvo išrink
tas “šventuoju tėvu” ir pa
vadintas Benediktu IX

Jis popiežiavo 11 metų ir 
neprideramu savo elgesiu 
tiek suerzino tikinčiuosius, 
kad Romos katalikai sukilo 
ir išvijo jį.

Neužilgo tačiau jo gimi
nės, didžiūnai, vėl įtupdė jį

KAUNE PRASIDĖJO TARPTAU-nes tuo da labiau pasipikti
no ir kas sykis vis daugiau 
prieš ;į bruzdėjo. Todėl 1045
metais tas pienburnis parda
vė savo teisę prie sosto tū
lam Johannui Gratianui, ku* 
ris atsisėdo kaip popiežius 
Gregorius VI.

Bet ir šis neilgai tepopie- jo nagrinėti Klaipėdos kraš-įgai tepop:
žiavo. Už metų pasirodė jau!to vokiečių tautininkų bylą,
naujas “šventas tėvas,n
mentas IL

Vėliau, kai Klementas mi
rė, minėtas vaikėzas įsiriog
lino popiežiaus sostas trečiu 
kartu. Bet Tuskanijos mar. 
kyzas neužilgo išvijo jį S 
Romos, ir nuo to laiko nie
kas daugiau apie jį negirdė
jo, nežiūrint kad jis tris kar
tus buvo “šventuoju tėvu.

Kažin, kodėl kunigai šitų 
dalykų niekad neaiškina sa
vo parapijonims. Nejaugi 
katalikams nereikia žinoti 
savo bažnyčios istoriją?

KAIP JIE VEŽE PAKVIE-
♦ TIMĄURACHUL
Kaip žinia, Martynas Y- 

čas su kun. Purickiu karo 
metu vežė Lietuvos klerika- 
lų kvietimą princui Urachui 
į Lietuvos karalius. Dabar 
Yčas rašo savo atsiminimus 
iš tų laikų, tačiau apie tą 
“slaunią” kelionę pas Ura
chą jisai nenori nieko atsi
minti. Todėl “Lietuvos Ži
nios” deda tokią pastabą:

“M. Yčas pasisakė nepasako
siąs, kaip jis ir d-ras Purickis 
vežę Urachai pakvietimą į Lie
tuvos sostą, bet čia galima pri
minti iš pačio dr. Purickio pa
sakojimo viename žurnalistų
susirinkime. Pasak dr. Paric- kaltinamieji patys nesitiki 
kio, tas Uracho pakvietimo į J1™ Į>e bausmės.
Lietuvos sostą dokumentas eif$ 8®ka apie 15
vežti buvę nelengva, nes tekę užsienio diplomatų, kūne 
slapstytis. TodėTdr. Purickis tą gyvena Kaune. Taip pat tei- 
dokumentą veždamas traški- 8Jno,8a^e L*?1®

CEYLONE DRUGYS UŽ
KRATE 3,000 ŽMONIŲ.

__________r_________________ Indijos vandenyne yra
niu buvo^nasiėoes ti traukinio sienių spaudos ir žinių agen-' Ceylonu vadinama sala, kur 
aDsivalvmo kambarėlv ’’ tiirų atstovų. Čia yra Londo- gyvena apie 5,000,000 žmo- 

no, Paryžiaus, Berlyno, Var- nių. Dėl didelės sausros te- 
Ką reiškia “apsivalymo šuvos, Stokholmo, Maskvos, nai pradėjo siausti drugio 

kambarėlis?” Vartojant a- Vienos, Romos ir kitų Euro- epidemija ir nuo gruodžio 
merikiečių terminologiją, poe centrų žurnalistai. čia pradžios susirgo jau apie 
tai bus paprastas toiletas. taip pat atstovaujama ame- 500,000 žmonių, iš kurių 3, 

Kai tokiam dokumentui, rikiečių, argentiniečių ir ki- 000 mirė. Serga ir miršta 
tai toiletas kaip tik ir buvo tų pasaulio dalių spauda, daugiausia vaikai ir mote- 
tinkamiausia vieta. Bylos etoBylos eigą taip pat seka ir^rys.

(5b5įąB»7^'-'-

ir didžiausio Naujosios Anglijos banko 

randas parankiose vietose. Dvidesimts- 

dniai ofisai, kurie tarnauja Didžiojo 

is, yra jums lengvai prieinami.

Mes laukiam jūsų atidarant akountą.

FIRST
NATIONAL BANK of

BOSTON
*784 •935

Skyriai visose miesto 'dalyse

TINIO MAŠTABO BYLA.
128Kakinanujų

Gruodžio 14 dieną Kaune 
kariuomenės teismas pradė-

kuria susidomėjo visas civi
lizuotas pasaulis.

Kaltinamųjų suole sėdi 
126 hitlerininkai, kurie ruo
šėsi ginkluotu sukilimu, su 
Hitlerio valdžios pagalba, 
atplėšti Klaipėdos kraštą 
nuo Lietuvos ir priskirti jį 
vėl prie Vokietijos.

Šitai bylai yra pakviesta 
500 liudininkų. Tai tokia 
minia žmonių^ kad negali 
sutilpti teismo salėn ir dau
guma jų pasilieka teismo rū
mų koridoriuose.

Kaltinamasai aktas užima 
daugiau kaip 500 spausdin
tų puslapių, ir jį perskai
tyti teisme ėmė apie 4 die
nas.

Kaltinamieji ne visai vie
nodai jaučiasi Iš jų veidų 
jau dabar galima išskaityti, 
kad vieni jų yra drąsus, są
moningi priešvalstybiniai 
gaivalai, kurie vadovavo 
visam judėjimui Klaipėdos 
krašte. Jie yra tikri vokiškos 
propagandos agentai. Ta-pi uraganuos - apipuola gatvėje sto-
&au kiti labai nusiminę. at- . i „
rodo nesąmoningai patekę į 
kaltinamųjų suolą, greičiau
siai savo vadų suvilioti. Jų 
nuotaika teisme labai pri
slėgta. Juos iš susitarimo ir 
paskyrimo gina labai žymus 
Lietuvos advokatai. Tačiau

apie 50 Lietuvos žurnalistų. 
Užsieniečiai, nemokėdami 
lietuvių kalbos, bendradar
biauja su Lietuvos žurnalis
tais ir iš jų gauna įvairiausių 
paaiškinimų. Teismo salėje 
veikia specialus spaudos 
biuras, kuris savo biuleti- 
niais, suredaguotais įvairio
mis kalbomis, informuoja 
suvažiavusią užsienio spau
dą.

Pirmomis teismo dieno
mis buvo tik formaliai ap
klausinėjami kaltinamieji. 
Gruodžio 18 dieną pradėtas 
skaityti kaltinamasis aktas. 
Po jo bus apklausinėjami 
500 liudininkų. Yra ir pačių 
kaltinamųjų atsivestų 211 
liudininkų. Visi liudininkai, 
gyvenantieji Klaipėdos kra
šte, į Kauną važiuoja eks
kursijomis.

Lietuvoje šiąja byla susi
domėjimas didelis. Žmonės 
tik ir kalba, kas bus prieš
valstybiniams gaivalams. 
Girdėti visokiausių spėlioji
mų. Apie teisingumo rumus, 
kuriuose svarstoma byla, 
kasdien susirenka tūkstan
čiai žpionių, kad nors čia 
galėtų sekti, kas darosi teis
mo salėje. Kiekvieną išei
nantį iš teisingumo rūmų

vmtieji žmonės ir teiraująsi 
naujienų. Mat, teismo salėn 
gali patekti tik žurnalistai ir 
labai mažas pašalinių žmo
nių skaitlius, nes nėra vietų. 
Visus sutalpinti teismo salė
je negalima, nes Lietuvoje 
tokios didelės salės nėra.

Tsb.
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Sandariečiai ir Socialistai
Gerbiamieji mano kaimy

nai sandariečiai ir draugai 
socialistai, aš nutariau mesti 
jūsų tarpan didelę bombą. 
Bet nenusigąskite. Jūsų svei
kata ir gyvybė nuo to nenu
kentės. Ne destruktyviais, o 
konstruktyviais sumetimais 
aš tą žygį darau. Man norisi 
pamėginti, ar negalima butų 
susprogdinti ir nušluoti nuo 
kelio tas kliūtis, kurios ne
leidžia musų srovėms susiar
tinti ar bent geresnius kai
myniškus santikius užmegs
ti, jeigu jau ne formaliai su
sijungti.

Kokios gi tos kliūtys?

Daugiausia — nesusipra
timai. Tai vis klaidingai įsi
kalbėti dalykai vienų apie 
kitus. Sandariečiai, pavyz
džiui, yra įsikalbėję, kad su 
socialistais jie negali bend
rai veikti, nes socialistai yra 
priešingi savo tautai, ar bent 
nemato didelio reikalo ko
voti už ją. Dažnai net priki
šamas socialistams, kaip jų 
obalsis, tyčia kažin keno iš
galvotas šūkis: “Lietuvai 
nei cento!”

Tai yra gryna netiesa. 
Jeigu socialistai tokio obal- 
sio laikytųsi, tai karo metu 
jie nebūtų nusiuntę nukentė- 
jusiems Lietuvos žmonėms 
apie $33,000, kuriuos surin
ko jų kontroliuojamas Lie
tuvos Šelpimo Fondas. Vie
nas šitas faktas sumuša vi
sus priekaištus socialistams, 
buk Lietuva jiems nerupinti.

Jeigu paimsime musų so
cialistų praeitį tikrai beša
liškai ir peržiūrėsime jų pir- 
myneigą žingsnis po žings
nio, tai pamatysime, kad nei 
viena lietuvių partija, nei 
viena organizacija nėra tiek 
daug aukų ant Lietuvos lais
vės aukuro sudėjusi, kiek jų 
sudėjo musų socialistai.

Mes dažnai minime aušri
ninkus ir varpininkus, kurie 
spaudos draudimo laikais 
leido užsieny laikraščius. 
Bet kas gi buvo tie aušrinin
kai ir varpininkai, jeigu ne 
pirmieji musų socialistai? 
Net Jonas Šliupas tuomet 
buvo socialistas. Toks pat 
buvo ir senis Sirvydas. Jų 
pastangomis ir Amerikos 
Uetuvių Socialistų Sąjunga 
buvo įkurta.

O keno sumanymu buvo 
sušauktas Vilniaus Seimas? 
—Lietuvos socialdemokra
tų.

Kas pirmutinis iškėlė ne
priklausomos Lietuvos res
publikos idėją? — Ir vėl 
Lietuvos socialdemokratai.

Kilus 1905 metų revoliu
cijai prieš caro valdžią, Lie
tuvoje jo žandarus pirmuti
niai puolė socialdemokratai. 
Ir todėl kai prasidėjo vėliau 
reakcija, tai socialdemokra
tams teko skaudžiausi jos 
smūgiai. Jų nukentėjo nę 
vienas ir ne du, bet šimtai. 
Vieni jų buvo sušaudyti, ki
ti mirė kalėjimuose, o da ki
ti žuvo ištrėmime. Jų nu
mintų pėdsakų rasite nuo 
Vologdos iki Sachalino ir 
nuo Baikalo iki Katangos. 
Ne vienam jų teko gerti kar
tų vandenį iš Jenisiejaus, 
Lenos ir Angaros. Ne vieno 
jų ir kaulai tenai palaidoti 
Ir tai vis už Lietuvą.

Tai kaip gi galima sakyti, 
kad musų socialistai yra Lie
tuvos priešai arba kad jie 
nemato reikalo už Lietuvą 
kovoti?

Tiesa, socialistai yra prie
šingi tautininkų valdžiai. 
Bet tautininkų valdžia juk 
nėra Lietuva. Tai tik sau ja
le ginkluotų žmonių, kurie 
išnaudoja Lietuvą. Jie netei
sėtu keliu paėmė valstybės

vairą į savo rankas ir trauk
dami iš. krašto gyventojų 
mokesčius nori poniškai gy
venti.

Socialistai šitokį .režimą 
smerkia, nes jiems rupi žmo
nių laisvė ir gerovė. Sociali
stai stoja už demokratinę 
Lietuvos respubliką. Jie rei
kalauja, kad šalies valdžia 
butų renkama lygiu, visuoti
niu ir slaptu balsavimu, ir 
kad valdžia tarnautų žmo
nėms, o nediktuotų jiems. 
Vyriausis šalies šeiminin
kas turi būt ne koks “tautos 
vadas,” bet laisvai išrinktas 
seimas. Darbininkams turi 
būt pripažinta pilna laisvė 
organizuotis ir streikuoti. 
Laikraščių cenzūra turi būt 
panaikinta ir karo stovis, at
kreiptas prieš savo piliečius, 
nuimtas. Valstybė turi būt 
atskirta nuo bažnyčios ir 
bažnyčia nuo mokyklos. Be 
to, Romos katalikų bažny
čia, kaip svetima (Romos) 
organizacija, daranti biznį 
iš Lietuvos gyventojų, turi 
būt apdėta mokesčiais.

Tai šitoks yra socialistų 
nusistatymas Lietuvos klau
simu.

Ar *sandariečiai gali būt 
šitiems punktams priešingi? 
Kiek aš pažystu jų rimtes
nius vadus, jie irgi stoja už 
tuos pačius dalykus. Maž
daug tokio nusistatymo lai
kosi ir Lietuvos liaudinin
kai, kurių vienminčiais san
dariečiai skaitosi.

Taigi Lietuvos klausimu 
socialistai ir sandariečiai 
negali turėti jokių ginčų. 
Gali būti nuomonių skirtu
mo tik Amerikos politikos 
klausimais, nes socialistai 
čia laikosi grynai darbinin
kiškos linijos, o sandariečių 
dauguma eina su republiko- 
nais arba demokratais. Bet 
tai da nereiškia, kad mes tu
rėtume dėl to pyktis. Mes 
galime šitais klausimais tik
tai ginčytis, debatuoti ir la
vintis. Iš tokių debatų galė
tų būti tiktai naudos, jie į- 
neštų musų gyveniman dau
giau veiklumo.

Ar nebūtų todėl gerai, 
kad mes pradėtume kurti 
bendrus kliubus didesnėse 
kolonijose? Tokiuose kliu- 
buose turėtų būt palikta na
riams laisvė elgtis Amerikos 
politikoje kaip kam patinka, 
bet Lietuvos klausimais ir 
Amerikos lietuvių kultimi- 
niais reikalais butų galima 
veikti iš vieno. Ir sandarie
čiai, ir socialistai yra laisva
maniai. Tai kodėl mes nega
lėtume sueiti krūvon?

Jeigu praeity buvo kokių 
ginčų, neapgalvotų išsišoki
mų iš vienos ar kitos pusės, 
tai galim visus juos nurašyti 
nuo savo knygų ir užmiršti. 
Valstybės dažnai iš armotų 
šaudosi, o paskui susitaiko 
ir viena kitai padeda. Mes 
gi iš armotų nesišaudėm, tik 
kartais nereikalingą žodį 
vieni kitiems išmetėm, tai 
mums užmegsti draugiškus 
ryšius turėtų būt visai leng
va.

Pas sandariečius yra gerų 
ir rimtų žmonių. Bostone aš 
žinau pp. Mockų, Kasmaus- 
ką, Tumavičienę, Lėkį ir ke
liatą kitų; New Yorke žinau 
prie “Tėvynės” pp. Vitaitį, 
Bajorą, Viniką ir Paulaus
ką; Hartforde pažįstu p. Se- 
kį; Philadelphijoj p. Grinių, 
o Baltimorėj adv. Rastenį. 
Tai vis inteligentiški, plačių 
pažiūrų žmonės ir su jais vi
suomet malonu pasikalbėti. 
Su jais, man rodos, socialis
tai galėtų sugyventi ir bend
ruose kliubuose.

Tegul apie tai pagalvoja 
sandariečiai, ir tegul pagal
voja socialistai.

Amerikos Pilietis.

j
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Tautininkų prakalbos. ; portuotų iš čia į tą palaimin- 
. Brooklyniečiai pradėjo tą “proletariato tėvynę.” 
veikti ne juokais. Visi pra- į Beje, Šlomskis norėtų pa
dėjo ruošti prakalbas, pa- daryti tokį pat “rojų” ir A- 
skaitas ir šviestis visokiais menkoje, bet vargiai jam 
budais. Nesenai buvo SLA tas pasiseks, nes “Keleivis” 
38 kuopos paskaita. Prele- ir “Nnaujienos” jo planams
gentais buvo pakviesti p. Vi 
nikas ir dr. Žukauskas. Pa
aiškino savo daktariškus pa
tarimus, ir dacol.

Po to Tautininkų Kliubas 
pasikvietė kun. Miluką, kad 
pamokintų juos katekizmų. 
Pirmininkas paaiškino, kad 
kun. Milukas esąs užsilikęs 
da vienas tų aušrininkų, ku
rie sunkiais musų spaudai 
laikais leido ir platino “Auš
rą.” Bet atsistojęs kun. Mi
lukas pasakė, kad pirminin
kas perdaug jam garbės pri- 
skyręs. Aš, girdi, nebuvau 
aušrininkas ir nieko į ją ne
rašydavau, nes tais laikais 
lankiau Mariampolės gim
naziją ir tik retkarčiais gau
davau “Aušrą” paskaityt. Ji 
būdavo gabenama iš Prūsų 
kontrabandos keliais. Kai 
“Aušra” sustojo, jos vieton 
pradėjo eiti “Varpas;” tada 
visi aušrininkai virtę varpi
ninkais.

Kalbėtojas paskaitė ke
liate “Aušros” numerių, bet 
nieko įdomaus juose nėra; 
asmeniški laiškai ir keliatas 
eilėraščių.

Buvo pakviesta ir keliatas 
kitų kalbėtojų. Tarp kitų ga
vo žodį ir Domininkas Klin- 
ga. Jis paklausė kun. Milu
ke, ar bus išleisti tie raštai, 
ką yra parašyti apie Lietuvą 
lotynų ir franeuzų kalbo
mis? Kunigas atsakė, kad 
jis išleistų, bet bėda, kad 
niekas nenorįs jam padėti. 
Pereitą vasarą jis buvęs tuo 
reikalu kunigų kongrese 
Chicagoj, buvęs “Draugo 
redakcijoj, bet visi pakratę 
rankas. Tuomet jis kreipęsis 
Į “Laisvės” komunistus, bet 
tie irgi nepristoję. Jie net 
kalbėt viešai su juo bijoję; 
sakėsi galėtų pasitarti tiktai 
slapta, kur niekas nemato. 
“Bet aš noriu daryt viską 
viešai, o ne slapstytis,” sako 
kun. Milukas. Bėda, girdi, 
kad asilai šito nesupranta. 
Žmonės esą tikri gyvuliai, 
Apšvietos reikalų jie nesu
prantą.

Komunistų prakalbos.

Gruodžio 20 dieną buvo 
surengtos komunistų pra 
kalbos paminėti vardus tų 4 
komunistų, kuriuos Lietuvos 
fašistai sušaudė 1926 me
tais, kuomet jie ginklais nu 
vertė demokratinę Lietuvos 
valdžią. Pirmutinis kalbėjo 
jaunųjų komunistų organi
zatorius Orman, raginda
mas tėvus siųsti savo vaikus 
pas komunistus, nes kitaip 
fašistai galėsią įsivyrauti. 
Po jo kalbėjo Merkynės 
dzūkas, Rokas Mizara. Jisai 
aiškino apie sušaudytus Lie
tuvoje komunistus. Daugiau
sia kaltino užtai Smetoną. 
Girdi, Lietuvos fašistai ir 
šiandien rengiasi paskersti 
kokius keturius komunistus. 
Bet Mizara pagyrė Rusijos 
bolševikus, kad šie šaudo 
savo priešus.

Po Mizaros pamokslo bu
vo renkamos aukos, o pas
kui kalbėjo “draugas” šlom
skis, kitas dzūkas, kurį broo
klyniečiai vadina “Bimbos 
prokuroru.” Jisai gyrė ma- 
tušką Rasėją. Niekur nesą 
žmonėms taip gerai, kaip 
Rusijoj. Nei kunigams dan
guje nebusią taip gerai. Ta 
čiau pats Mizara nenori te
nai važiuoti. Jisai išsiėmė 
net pilietiškas Amerikos po- 
pieras, kad jo kartais nede-

nepritaria. Ot, sako, jeigu 
Keleivis” ir “Naujienos” 

šitų su mumis, tai jau čia se
nai butų Sovietai. Dabargi 
tiedu laikraščiai baugina 
žmones Sovietais. Ve, girdi, 
kaip “Keleivis,” taip ir 
“Naujienos” dabar rašo, 
kad Sovietai šaudo žmones. 
Juk tai grynas melas. Šlom- 
drio statistika parodo, kad 
jokių šaudymų tenai nėra. 
Pažiūrėkit, sako, ar Rusijoj 
nėra žmonių? Pirma buvo 
150 milionų, o dabar jau 
esą 170 milionų. O jeigu bu
tų šaudę, kaip rašo Grigaitis 
ir Michelsonas, tai šiandien 
tenai jau nebūtų nei vieno 
žmogaus.

Sovietai pralenkę jau vi
są pasaulį. Laukus sėją or
laiviais, girias gina nuo pa
razitų orlaiviais, laukus arią 
traktoriais, ir duonos turį 
tiek, kad duodą po 4 ir pusę 
svarų kožnam žmogui. O 
tiek duonos žmogus juk ne
galįs suvalgyk Bet ar duoda 
kiek mėsos ir sviesto, Šlom- 
ikis nepasakė.

Girdėdami šitokius “mok
sliškus” jo išvadžiojimus, 
žmonės tik šypsosi ir sako: 
“Na, tai kodėl tu čia sėdi A- 
merikoj, o nevažiuoji tenai,

(1) Buržuazinių Kalėdų amerikoniškas “monki-bixnis.” (2) Tautu Lygos delegatai Ženevoje 
svarsto Saaro plebiscito reikalus. (3) Romoje nesenai pastatyta moderniška ligoniams gydykla.

W0RCESTERI0 NAUJIENOS.
“Geriau negali būt” ' 1 '

Taip žmonės kalbėjo po 
to iškilmingo baliaus, kurį 
Lietuvių Ukėsų Kliubas bu
vo surengęs 12 Vernon st 
salėj senus metus palydėt, o 
naujus pasitikti Žmonių su
sirinko apie 500. Buvo sve
čių ir iš toliau, net iš didžio
jo Bostono. Ir visi buvo pa
tenkinti, nes vakarienė bu
vo puiki ir alus geras. Prie 
geros nuotaikos pakėlimo 
daug prisidėjo ir šauni p. 
Dirvelio orkestrą. Didelio 
kredito taipgi vertos Moterų

~~ ~ ~___ ___ _ _____ , Piliečiu Kliubo darbuotojos,
kur duoda 4 ir pusę svarų kurių 22 atėjo aptarnauti

stalus ir paruošti valgius*. 
Rengėjai taria ačiū vi-

viems svečiams ir visiems 
darbininkams, neužmiršda 
mi ir p. M. Kinderio, kuris 

(iškepė ir dovanojo šitam ba- 
* , . uv , . . „ , i liui 40 svarų pyragą. Ačiū

Andai Keleivyje buvo tajp pat kepėjams Dūdai ir 
keno paduota rekliamiskas Stalauskui, kurie iškepė 180 
aprašymas apie musų tau-isvar^ kurkienos. Ačiū labai 
tietj, fakirą Pilkauską ir jo širdingas į. “Keleiviui,” ku- 
rlarnmns ” Tai rfs davė savo skiltyse rietOS

juodos duonos?
Frank Lavinskas.

BROOKLYN, N. Y. 

Apie fakirą Ben-Ali.

vadinti ją vien tik katalikiš
ka butų vienok neteisinga, 
nes tarpe katalikų priviso 
jau babtistų, nezalėžninkų 
ir linkusių prią k- metodistų. 
Taigi nenuostabu, kad ir 
vietinėj draugijoj dalinama
si į grupes, kaip tai: dzūkai, 
zanavykai, kalakutai ir tt. 
O tas apsunkina draugystės 
vedimą, jos tvarką ir gavi
mą ligoje pašalpos, štai, 
1934 metų 3 lapkričio drau
gija nutarė parengti vaka
rėlį sušelpimui biednos šei
mynos, kurioj pasitaikė mir
tis, nes jaunas vyrąs, nepa
kęsdamas sunkių sąlygų, 
nusižudė. Sektantai pakėlė 
ermą, nenorėdami nieko

BROOKLYN, N. Y.
EXTRA! Sausio 10 d., nuo 

7:30 vakare—DEBATAI!
“Ar bolševikai išpildė, ką 

jie žadėjo liaudžiai.” Ko
munistų pusę gins komunis
tų jaunimo organizatorius 
Ormanas; negatygę—socia
listų jaunuolių veikėjas Kei
stutis Michelsonas. Komuni
stai prižadėjo užsilaikyti 
tvarkiai. Debatai bus Lietu
vių Amer. Ukėsų Kliubo sa
lėje, 80 Union avė., Brook- 
lyn, N. Y. Visi darbininkai 
lietuviai prašomi atsilanky 
ti. Rengėjai.

-

daromus “stebuklus, 
užpereitą subatą ir nedėlią, 
per du vakarus, ir mes broo- 
klyniečiai turėjome progos 
pamatyti tuos “stebuklus.” 
Tą pramogą mums, o pasi- 
piniga v i m ą “stebuklada
riui” ar rengėjams surengė, 
•odos, “Vienybės” vyrai. Ži
noma, jei tas rengimas ir 
gautas pelnas bus “Vieny
bės” paramai, tai tiek to, 
nes tai gali skaitytis visuo
menišku reikalu; bet jei tik 
fakirui į kišenę, tai tiesiog 
žmonių išnaudojimas. Imti 
50 centų už tikietą už astuo
nių numerių menkniekių pa
rodymą, tai jau perbrangu 
šiais laikais. Juk apart faki- 
ro apsirėdymo, nieko įdo
maus nebuvo pažiūrėti. Pa
našių “triksų” (apsidegini- 
mo) Amerikos darbininkui 
tenka tankiai pergyventi ir 
už tai neatmoka niekas, o 
fakiras per valandą laiko 
gaus gal virš 100 dolerių, ir 
dar pertraukos laiku turi 
drąsos pardavinėti savo at
vaizdus po 10c., 3 už 25c. 
Tai reiškia lupti dvi skuras 
nuo žiūrovo.

Deja, publika šiais laikais 
supranta kas ko vertas. Ir 
šioj pramogoj, per pertrau
kas dvi vietinės lietuvaitės 
skambino ant mandalinos ir 
gitaros ir kartu dainavo 
liaudies daineles, kas publi
kai labiau patiko, negu fa
kiras, ir joms gausiau plojo 
ir reikalavo paantrinti, o fa
kirui tuo tarpu tik dėl ma
dos plekštelėjo.

Prieš fakirą, kaip tos rū
šies biznierių, aš nieko netu
riu, bet jį reklamuoti kores
pondencijose darbininkų 
laikraštyje, tai skaitau nusi
dėjimu. Motiejukas.

musų parengimą paskelbti.
Rengimo Komisija.

WORCESTER, MASS.
Sklokininkai pametė ko

munistų salę.

Bimbiniai komunistai pas 
mus užkariavo Endicott gat
vės salę ir dabar naudoja ją 
tiktai savo bizniams. Prusei- 
kiniai komunistai, taip vadi
nami sklokininkai, turėjo tą 
salę apleisti ir dabar savo 
parengimams samdosi Pilie
čių Kliubo salę.

“Vyčių vaisko manievrai.”
Romos popiežiaus armija 

čia suruošė Naujiems Me
tams savotišką jomarką ir 
pavadino jį “New Year 
Event.” Garsino jį netik lie
tuvių tarpe, bet ir vietiniam 
dienrašty “Telegram” įtup- 
dė viso savo štabo paveiks
lą. špitolninkai tikėjosi tuo 
budu sutraukti pas save pu
bliką ir tuo budu pakenkti 
laisvoms organizacijoms, 
kurios tą vakarą taip pat tu
pėjo įvairių pramogų. Bet ši
tie “vyčių vaisko maniev- 
•ai” nepavyko. Pažangiųjų 
’monių salės buvo kupinos 
įmonių, o Romos agentai, 
sakoma, turėję tik apie 70 
vyčių su davatkomis.

Gerai, tegul nekasa ki
tiems duobės. Pilietis.

PEABODY, MASS.
Kaip išrodo musų lietuviš

koji kolonija.

Ši kolonija apgyventa lie
tuviais. Kada tai čia buvo 
beveik vieni katalikai, o pa
nkui atsirado ir pirmeivių. 
Bet pastarieji jau pranyko 
kaip kamparas, šiuo laiku

TARPTAUTINĖ VA1KU- 
KUČIV PIEŠINIŲ PARO

DA KELIAUJA
College Art Assosiation, 

137 E. 57-th st, New York 
City, yra apsiėmusi tą paro
dą globoti. Todėl norintieji 
smulkesnių informacijų dėl 
tų parodų, turi kreiptis : 
viršminėtą draugiją.

Paroda yra labai savotis 
ka ir Įdomi. Parodos suma
nytojams rūpėjo parodyti 
Amerikos visuomenei apie 
ką galvoja pasaulio vaiku
čiai nuo 6 iki 12 metų am
žiaus ir kaip jie tas savo idė
jas išreiškia piešiniuose. Ši 
paroda Ne v; Yorke tęsėsi vi
są lapkričio mėnesi ir buvo 
gausiai lankoma. Iš Pabalti
jo kraštų parodoje dalyvau
ja tik Lietuva ir Suomija. 
Palyginus Kauno mokyklų 
mokinių darbelius su kitų 
kraštų eksponatais, galima 
pasidžiaugti, kad lietuvių 
vaikų piešiniai yra nema
žiau Įdomus, kaip ir kitų 
kraštų. Kauno miesto vaiz
das yra nupieštas labai vy
kusiai. Taipgi vykusiai at
vaizduojami Lietuvos kaimo 
gyvenimo bruožai.

Patartina lietuviškam jau
nimui tą parodą pamatyti, 
kai ji atsilankys šiuose mie
stuose :

Mayland Institute of Arts, 
Baltimore, Md., sausio 7-16 
dienas.

Philadelphia, Pa., sausio 
21-30.

Wilmington, Del., vasario 
4-13 dd.

Nashville, Tenn., vasario 
18-27 dd.

Munvie, Ind., kovo 4-13.
Richmond, Va., kovo 18- 

30 dd.
Lawrence, Mass., balan

džio 4-13 dd.
Toronto, Kanadoje, ba

landžio 18-27 dd.
Milton, Mass., gegužės 2- 

11 dd.
Ann Arbor, Mich., gegu

žės 15, birželio 1.
Tolimesnis parodos kelro- 

ietuvišką sūrį. Tik tuomet dis bus paskelbtas vėliau, 
jos nusiramino. Pilypą*. i Liet Gen. Konsulatas.

LAWRENCE, MASS.

Tautinė parapija ruošia 
balių.

Sausio mėnesio 13 dieną, 
musų Lietuvių Taut. Kat. Pa
rapijos pobažnytinėje sve
tainėje bus vakarienė. Pel
nas skiriamas parapijos nau
dai. Vakarienė yrą tradici
nio pobūdžio, persimainant 
įvairių draugijų komite
tams.

Prie parapijos yra šios 
draugijos: Moterų draugys
tė, Vyrų “Vytauto” draugys
tė, Choras Panos Marijos ir 
Prieglaudos Komitetas.

Vakarienė prasidės 6 vai. 
vakare. Įžanga tik 50c.

Tų visų dr-jų komitetų 
permainos reikalu, parapija 
rengia bendrą vakarienę. 
Vakarienės vyriausiu gas- 
padorium bus Ona Lapins
kienė, gerai žinoma Lawren- 
ce’o lietuviams kaipo geros 
duonos kepyklos savininkė. 
Ji stengiasi kad laike vaka
rienės butų taipgi ir daug 
įvairių pamarginimų. Tam 
yra užkviestas choras su dai
nomis, šokikės ir solistai. 
Volungevičius ir p-lės Kir- 
miliutės, ir kalbėtojai: d-ras 
Mikolaitis, d-ras Aleksa, 
d-ras Užkuris ir kiti.

Šiais meteis Tautinė Pa
rapija daug ko nuveikė. Nu
pirko seneliams prieglaudos 
namus, Įsteigė vyrų draugy
stę, kurioje kas mėnuo bus 
aptariama, visuomeniniai ir 
draugijiniai veikimai.

jau-
įuolio tėvas svarbią
dėtą draugijoj, nes čia sun
ku rasti žmogų mokanti raš
to. Taigi reikėjo apgarsinti 
draugiją, kad patraukus 
jaunimą prie jos; reikėjo ką 
nors gerą padaryt tai betur
čių šeimynai,' parengti jos 
naudai vakarėlį.

Vakarėlis buvo sutvarky- 
as šitaip: Valgį kožnas su 
avim atsinešė, o gėrimus 

nirko tam draugystės kliube. 
Viena šeimininkė pagamino 
?hop suey, lietuvišką sūrį ir 
škepė dvi anti. Sudėjus val- 
>į ant stalo ir pakvietus savo 
draugus, pradėta valgyti ir... 
gerti. Štai, į salę įeina “gra
žuolė” su kumpiu po pažas- 
Ha. Visą dieną gėrė ir mu
šėsi su savo vyru. Sustojo, 
apsidairė, iš kur ančių kvap- 
mys paeina, o pamačius, 
kad, iš “priešingo abazo,” 
suspygo: “Kiaulės! kas čia, 
piknikas?!”

Iš kampo kas tai sumur
mėjo: “čia nėra ‘bušių’.” 
Kitas: “Ko šitoji skunke 
nori nuo mus”?

Mat, ji visa nuo galvos iki 
kojų dvokė “namine.” Nu
bėgus į “savo abazą,” su
kurstė savo drauges. Tos 
pradėjo kvaksėt ir kumš- 
čiomis grąsint priešingai 
grupei, o paskui košeiieną 
mėtyt ant grindų, kad šo
kantieji nuvirstų. Vėliaus 
pačios išėjo šokti ir tą nepa
kenčiamą stalą su antimis 
trankyt ir stumdyt Tūlas 
kaunietis, sėdėdamas už sta
lo, suaimanavo: “O Jėzau tu 
mano, visi dzūkai sudurna- 
vojo.” Mat, ten buvo beveik 
visi vilniečiai O dar juokin
giau, daugumas jų iš vieno 
kaimo. Namie jie kalba len
kiškai, o draugijoj lietuviš
kai su lenkišku žargonu. 
Nežinia, kas butų atsitikę, 

os tą

Kaip kitais, taip ir šiais 
metais, visos draugystės nu 
tarusios veikti bendrai, kad 
galėtų daugiau naudingų ir 
labdaringų darbų atlikti.

Draugas

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

LAWRENCE, MASS.
Mirė Blekevičienė ir Bilin- 

kevičiu*.

Pereitais metais, gruodžio 
31 dieną įvyko laidotuvės 
Jnos Blekevičienės. Žmonių 
)uvo pilna Tautiška bažny
čia. Palaidota tapo tos pat 
parapijos kapuose. Velionė 
šgyveno Amerikoje apie 
trisdešimts šešis metus. Pa
iko dvi dukteris gyvenan

čias Lawrence: Marijoną 
Grinkevičienę- ir Matačiu- 
nienę. Pirmoji yra gerai ži
noma biznierka, turėjo apie 
18 metų drabužių krautuvę. 
Biznį gerai tvarkė, taip kad 
dabar gyvena tik iš nuošim- 
cių.

Mirė taipgi ir Povilas Bi- 
linkevičius. Laidotuvės Įvy
ko šių metų sausio 3 d. Pa
laidotas Tautiškos parapijos 
kapuose su tautiškos bažny
čios apeigomis. Paliko sūnų 
Povilą, dukterį Ireną ir žmo
ną. Su šeimyna sugyveno la
bai gražiai. Prieš mirtį, ne- 
kurie romiečiai kalbino jį 
“atsiversti,” bet jis atsaką: 

ar gali kitas žmogus duot 
jam dangų, jeigu jis pats jo 
neužsidirbs?” Tie žmone- 
liai, lyg musę perkandę, ne
žinojo ką ant to atsakyti. 
Lietuviai nors ir ilgai prie
spaudą ir vargą vilko, vie
nok protas pas juos didžiu
moje paliko sveikas ir prie
tarai jo nenustelbė. Tai ge
riausią parodo šio mirusio
žmogaus išsireiškimas.

Laidotuvėmis rūpinosi 
čia gimęs ir augęs jaunuolis 
Petras Kurgonas. Jis Įnėjo 
graborystės biznin per D’- 
amico firmą. Visi žmonės 
gėrėjos jo maloniu ir taipgi 
labai prieinamu patarnavi
mu.

Girdėję*.

Pittsburgho bedarbiui. —
“Lietuvio bedarbio poterių 
nespausdinsime, nes juoki, 
skyriui jie negana juokingi, 
o rimtam dalykui negana 
rimtumo. Prenumeratos rei
kalą sutvarkė administraci
ja. Ačiū kad parašėt,

A Vosilienei. — Pinigus 
ir linkėjimus gavome. Ačiū.

Ateiviui— Eilėraščiui rei
kia daug taisymo. Jeigu lai 
ko kada turėsime, gal patai 
sysime.

Besmegeniui. — Netiesa 
kad kinietės veda po keliatą 
vaikų, kaip katės, žinoma, 
pasitaiko kinietėms turėti ir 
po keliatą kūdikių iš karto, 
bet tas pasitaiko ir baltvei- 
dėms moterims; pavyzdžiui, 
viena franeuzė ūkininkė Ka
nadoje nesenai turėjo pen- 
kinukus. Bet tai labai reti 
atsitikimai. Kiniečių moterų 
Amerika neįsileidžia ne dėl 
to, kad jos butų perdaug 
“vaikingos,” bet elėlto, kad 
Amerika bendrai nenori azi
jatų įsileisti ir nenori, kad 
jie čia veistusi.

A. Žilinskui. — Draugo 
prisiųsto pranešimo apie de
batus nedėjome, nes kuomet 
“Keleivis” pasieks Brookly- 
ną, tai bus jau po debatų. 
Bet “Keleivio” skaitytojai

DETROIT, MICH.

Čia yra apie 10,000 lietuvių.

Iš apie 10,000 ar daugiau 
lietuvių, čia yra nemaža vi
sokių biznierių ir apie pustu
zinis teatrininkų, kaip Vik
toras Petrikas, Juozas Miš
kinis, John Tatu ir kiti. Pet
rikas yra jau senas Detroito 
biznierius. Pirma turėjo če- 
verykų krautuvę, o vėliau 
perėjo į teatro biznį.

Sukakus vieniems me
tams naujam bizny, Petri
kas iškėlė Naujų Metų vaka
re didelį balių, kur buvo iki 
valių alaus ir visokių “fo- 
mų.

Kai Petrikas uždarė eeve- 
rykų biznį, tai jis apvažiavo 
daug svieto ir buvo saulėtoj 
Californijoj. Tenai jisai su
sipažino su pagarsėjusiu sa
vo arkliu Western Paveiks
luose artistu Tomu Tyleriu. 
Tom Tyler yra Detroite gi
męs lietuvis, Vilimas Mor- 
kauskas; taigi vykdamas 
dabar Į New Yorką biznio 
reikalais, jisai sustojo Det
roite aplankyt savo tėvelius 
ir nemažai laiko praleido pas 
Petriką. Visi Detroito lietu
viai teatrininkai, susipažinę 
su Tomu, prižadėjo daugiau 
rodyti jo paveikslų savo te
atruose.

Petrikas yra nevedęs, to
dėl jis gyvena pas draugus 
Riedulius, kuru namuose Ir 
minėtas balius buvo. Drau-jau buvo apie tuos debatus gfe Kiedulienė ir p^ins![ie.

painformuoti, nes pereitame 
numery Įdėjome draugo La- 
vinsko pranešimą.

Mr*. J. P. iš Chicagos. —
Senis labai dėkingas tams
tai už pinigus ir pakvietimą,

nė buvo svečių priėmėjos ir 
vakaro šeimininkės. Tarpe 
svečių buvo ir Detroito lie
tuvių radio programos vedė
jas Juozas Žiūronas, kuris 
šeštadieniais 5 valandą duo

bet į Chicagą važiuot ir su da radio programas iš ]VM-
moterimis “faituotis” neturi BC stoties.
noro. j Baliuje dalyvavę*.
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i! Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Kodėl Didėja Hnakaltimi 
Ir Kaip Kovoti Su Jais.

—Maike, šiandien aš tu
riu dideliai vožną intarasą 
prie tavęs.

—Ar neužsimanei tik sa- 
liuną steigti?

—Ne, Maike, čia visai ki
tokia rokunda. Čia reikalas 
apie dūšios išganymą.

—Ar žmogų užmušei?
—Irgi ne. Bet mano kū

mas skaitė iš katalikiškos 
gazietos “Garso”, kad Čai- 
nijoj nesenai numirė lietu
viškas jėzuitas Rudamina, 
kurs buvo gimęs Daugėliš
kiu kaime, Dzūkijos žemėj. 
Kaip “Garsas” teigia, tai 
Rudamina dabar esąs pa- 
znočytas kaip kandidatas Į 
šventuosius, ba kaip jis mi
rė, tai jo šventumas aiškiai 
visiems pasirodė. Žmonės 
bučiavo jo grabą ir nešiojo 
jo likusius daiktus kaip bro- 
stvą.

—Gerai, tėve, bet ką tas 
jėzuitas turi bendra su tavo 
dūšia?

—Maike, tu tik klausyk, o 
tau bus viskas išklumočyta. 
Jeigu popiežius pakels Ru
daminą į šventuosius, tai jo 
palaikai turės didelę šylą 
dėl dūšios išganymo. Aš jau 
sykį tau aiškinau, kad žmo
nės gauna didelių atlaidų 
vien tik pabučiavę tą akme
nį, kurį Kristaus asilas eida
mas į Jeruzolimą paspyrė su 
koja. O jeigu kas gauna pa- 
čiupinėt plaukų iš karaliaus 
Dovydo barzdos, tai tokį su 
orkestru į dangų įleidžia. 
Todėl ir jėzuito Rudaminos 
daiktai bus dikčiai pamač- 
lyvi, kada jis pataps šven
tuoju. O ypač mums lietu
viams jis galės daug gero 
padaryti, kada reikės vi- 
siems,stoti Juozapato Pakal
nėj prieš paskutinį pono 
Dievo sūdą. Taigi valuk to 
aš ir atėjau pas tave.

—Bet aš nesuprantu, tėve, 
kuo aš galiu čia tau padėti.

—Aš noriu, Maike, kad tu 
parašytum gromatą pas Lie
tuvos konsulą Čainijoj ir pa
klaustam, ar jis negalėtų 
mums prisiųsti likusių jėzui
to Rudaminos drapanų.

—O kam jos reikalingos?
—Jos reikalingos dėl bro- 

stvu, Maike. Iš vienų kelinių 
gali išeiti šimtas porų škap- 
lerių. Žinoma, visiems lietu
viams to neužteks, ale žy
mesnėms vyrams po porą iš
eis. Vieną porą nusiųsime 
Smetonai, kitą “Garso” re
daktoriui, vieną man pa- 
pačiam, ir po vieną visiems 
lietuviškiems klebonams A- 
merikoje, ba jiems dusios iš
ganymas už visus reikalin
giausias. Taigi, Maike, imk

Ištautėjimo Pavojus 
Ir Kaip Jį Sulaikius?

Ištautėjimo klausimas yra 
labai svarbus netik mums, 
Amerikos lietuviams, bet ir 
musų visai tautai. Ir jau la
bai laikas juomi rimtai susi
rūpinti. Mes tankiai kaltina
me ir net pykdami barame 
bei rūgo jame musų čiagimį 
jaunimą, kad jis neina su 
mumis, neina į musų paren
gimus, vienu žodžiu — atsi
sako nuo musų tautos. Taip, 
•tas negerai! Bet kas tame 
kaltas? Ar ne mes patįs, ku
rie tą niekuom nekalta jau
nimą kaltiname? Kodėl mes 
neklausiame savęs, kur mes 
tuos parengimus rengiame? 
Ir kokios vertės tie parengi
mai yra? Juk jau nebe tie 
’aikai, kas buvo 20 metų at
gal. Dabar žmonės daugiau 
rrasilavinę, daugiau sukul- 
turėję ir daugiau reikalauja, 
negu seniau.

Kad musų jaunimą pri
traukus prie savųjų, pir
miausia reikia mums turėti 
gražias, elegentiškas sales, 
tokias, kaip turi svetimtau
čiai. Į pasmirdusius urvus 
>au ir ateiviai nebenoriai 
’ankosi. 0 apie perstatymų 
ir koncertų blogąsias puses 
nėra ko nei kalbėti Tan
kiausiai panašiais parengi- 
nais publika būna išbaidy
ta iš salės ir net į geresnį pa
dengimą eina su baime ar 
Abejone.

Taigi, rengėjams reikėtų 
žiūrėti ką jie rengia ir ko
kios bus meniškos jėgos ta
ne rengime? Tiek daug į- 
vairių draugijų turime kož- 
noje kolonijoje, ir jeigu vi
sos jos surengtų nors po vie
ną gerą koncertą, pasikvies
tų gerą profesionalą artistą, 
dainininką, pianistą ar smui
kininką, tai kiek butų nau- 
los padaryta sau ir savo tau
tai!

Gražioje salėje ir gražų, 
imtą koncertą surengus, at

eitų netik musų jaunimas, 
bet ir svetimtaučiai

Tą patį galima pasakyti 
ir musų sklepiniams kliu- 
bams, kurie iki šiolei temo
kėjo savo urvuose šnapsą ir 
alų šinkuoti ir tuo velnio 
skystimu savo brolius ir se
seris nuodinti!

Jeigu visi kliubai išlystų 
iš-savo urvų, surengtų savo 
narių naudai nors keliatą 
imtų paskaitų ar koncertų, 
tai butų didelis pliusas musų 
tautai. Jeigu mes taip dary
tume ir dargi sutartinai, tai 
musų jaunimas butų su mu
mis. Bet dabar mes žūstame! 
laimimas bėga nuo musų! 
9 musų urviniai kliubai bai
gia skandinti senuosius atei
vius alkoholiuje! Tai trage
dija! Mes žūstame, tirpsta- 
me kaip sniegas! O susivie
nijimai kelia tarp savęs rie
tenas užtai, kad tų organi
zacijų iždinėse dar yra kiek 
nors skambučių...

Art. Pr. Rimkus.

Sveikatos Skyrius
8 j skyrių veda v '

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAL’GUA.šitokiu klausimu Lietuvos 
kalinių globos draugija bu
vo surengusi Kaune diskusi
jas, kuriose dalyvavo profe
soriai. juristai ir visuomenės 
veikėjai.

Prof. Vabalas-Gudaitis 
apibudino nusikaltimo sąvo
ką psichologiniu atžvilgiu. 
Jis sako, kad nusikaltimas 
yra tik prinokęs blogas vai
sius, kurio priežastys gludi 
giliau. Kalbant apie nusi
kaltimus labai svarbu pažin
ti ju šaknis. Nusikaltimas il
gai bręsta ir todėl įdomi yra 
nusikaltimo raida.

Kiekviename žmoguje, ir 
nusikaltėly ir teisinamame, 
kartais kyla' nelabų minčių 
ir norų. Tas rodo, kad kiek
vienas žmogus susidarius 
tam tikroms sąlygoms gali 
tapti nusikaltėliu. Bet tai 
neatsitinka tik todėl,- kad 
žmogaus geros mintys kovo
ja su blogomis ir jas nustel
bia.

Psichologai nusikaltimus 
skirsto į latentinius ir aper- 
tinius. Latentinis nusikalti
mas tai dar neįvykdytas, o 
apertinis jau įvykdytas. 
Tarp latentinio ir apertinio 
nusikaltimo didelio tarpo 
nėra, sako profesorius.

Norint kovoti su nusikal
timais, reikia stengtis nuko- 
voti dar negimusius latenti
nius nusikaltimus, pačioje 
jų užuomazgoje. Klaidinga 
auklėjimo pažiūra, kad žmo
gus tik tas geras bus, kuris 
bus apsaugotas nuo pagun
dų. Žmogų nuo pagundų 
saugoti nereikia, sako pro
fesorius, bet reikia auklėti, 
atsparumą pagundoms— iš- 
mekyti žmogų kovoti su blo
gomis mintimis.

Labiau apsišvietęs, išsila
vinęs žmogus lengviau nu
gali visas pagundas, todėl 
reikia kelti apsišvietimas.

Be to, kolektyvas — šei
ma, yra viena didžiausių 
priemonių atsparumui auk
lėti. Šeimos nariai vienas ki
tą remia ir padeda kovoti su 
pagundomis.

Tik suradus nusikaltimo 
šaknis galima kalbėti apie 
kovos priemones.

Prof. Blažys įrodinėja, 
kad pastaraisiais laikais vėl 
atgimsta prieš 50 metų iš
kelta Lambrozos teorija apie 
Įgimtus nusikaltimus. Da
rant bandymus su monozi- 
gotiniais dvynukais, (gimu
siais iš vieno kiaušinėlio) 
pasirodė, kad 75 nuoš. nusi
kaltėlių dvynukų abu pada
rė veik tą patį arba panašų 
nusikaltimą ir net jų laiky
masis teisme ir tardymo me
tu buvęs labai panašus.

Tokiu budu stiprios anti
socialinės tendencijos gali 
glūdėti jau pačioj žmogaus 
prigimty. Veik 1/3 visų kri
minaliniu nusikaltėliu yra ir 
m tam tikrais psichiniais de
fektais. Iš kriminalinių šei
mų gimsta apie 60 nuoš. 
silpnapročių arba psichopa
tų.

Bet ar įgimtą žmogaus sa
vybę galima laikyti nusikal
simu. klausia profesorius, ir 
baigia savo kalbą citata iš 
Nitšės “Also sprach Zara- 
tustra,” “jeigu iš po tavo tei
čiau togos išlystų nusi

kaltimai, kuriuos ta esi pa
la ręs, tai reiktų sušukti — 
šalin ta biaurybę.”

Prof. K. Žalkauskas sako, 
kad jei pripažinti Lambro
zos teoriją ir pasakyti, kad 
nusikaltimas yra įgimtas, 
tai visai atpuola klausimas 
apie bausmes ir pataisymą 
nusikaltėlių. Tada nusikal
tėlį reikia tik izoliuoti nuc 
visuomenės. Bet prof. Liš- 
tas sako, kad nusikaltimas

IJ

ir parašyk gromatą kokiam 
nors staršai, kad prisiųstų 
mums jėzuito Rudaminos 
kelines.

—Ar žinai, tėve, kad vi
sas tavo sumanymas never
tas sukramtyto cibuko?

—Kodėl?
—Visų pirma todėl, tėve, 

kad škaplerių iš senų kelinių 
niekas nedaro. Antra, škap- 
leriai ir bendrai visos “bros- 
tvos” yra senovės laikų prie
tarai. kurie neturi jokios 
reikšmės nei dusiai, nei ku
nui. O ant galo, to jėzuito 
kelinių šiandien jau niekas 
ir nesuras, nes jis mirė 300 
metų atgal.

—O iš kur tu žinai, Mai
ke?

—Taip rašo tas pats kata
likų laikraštis, tėve, kurį ta
vo kūmas tau skaitė.

—Ar tu nemeluoji?
—Tu žinai, tėve, kad aš 

visuomet sakau teisybę.
—Tai išeina, Maike, kad 

mudu su kurnu nesupratova, 
kas tenai parašyta.

—Jus daug ko nesupran
tat, tėve.

—Na, tai uskiuzmi, Mai
ke, kad aš be reikalo tave 
subaderiavau. Kitą sykį bu
siu atstražnesnis. O dabar 
gud-bai, vaike, ir nepyk ant 
manęs.

PER KALINIUS GARDI
NE SURASTOS SE

NIENOS.
Šiomis dienomis Gardine 

buvo rasti 17-to ar 18-to am
žiaus šarvai. Nustatyta, kad 
šie šarvai yra švedų laiku, 
kai jie buvo okupavę Gardi
ną. Gana Įdomios šių senie
nų aplinkybės. Buvusiuose 
jėzuitų rūmuose dabar yra 
Įsteigtas kalėjimas. Kadan
gi kaliniai mėgino išgriauti 
sieną ir pabėgti, tai kalėji
mo administracija praardė 
kai kurias sienas, kad jas su
stiprinus. Beardant kalėji 
mo sienas ir buvo aptikti ge
ležiniai šarvai ir kitos senie
nos. Šie radiniai padėti se
noje Gardino pilyje, kurią 
pastatė Lietuvos-Lenkijos 
karalius Steponas Batoras.

Tsb.

MATĖSI ŠIAURĖS PA
ŠVAISTĖ.

Užpaliai, Utenos apskr. 
Iš kai kurių vietų gruodžio 8 
d. vakare, apie 9 vai. vakaro 
šiaurės pusėje buvo matyti 
šviesos juosta. Kelioms se
kundėms net buvo šviesiau. 
Vėliau toji šviėsa, viso išsi
laikiusi apie 2-3 minutes, 
dingo.

yra endogeninių ir egzoge- 
ninių faktorių išdava, kurie 
gludi pačiame žmoguje ir 
susidariusioje aplinkumoje. 
Tat reikia jieškoti nusikalti
mo priežasčių, tas priežastis 
pašalinti ir nusikaltimų ne
bus. Nusikaltėlis yra asocia- 
linis padaras ir kaip toks jis 
turi būt iš visuomenės paša
lintas tam, kad iš jo vėl pa
sidarytų socialinis padaras 
ir kad jis negadintų sveikos 
visuomenės.

I kalėjimus, pagal Lištą, 
reikia žiūrėti kaip į pataisos 
namus ir taikyt neaprėžtą 
sprendimą, t. y. laikyt žmo
gų kalėjime tol, kol jis pasi
taisys nenustatant iš anksto 
laiko. Nusikaltėliai pataisy
ti galima, nes tai daugumoj 
yra žmonės geri, tik be va
lios. Tokie žmonės tinkamai 
auklėjant, galima pataisyti, 
jie pasiduoda kito įtakai.

Prelegentas kalbėdamas 
apie taisymo priemones, kal
bėjo tik apie progresyvišks 
sistema sutvarkytus kalėji
mus ir išėjusių iš kalėjimo 
nusikaltėlių patronavimą.

Prof. Oželis kalbėjo apie 
nataises Įstaigas ir pabrėžė, 
kad kalėjimo režimas neti
kęs. Baudž. statutas turėtų 
būti pakeistas. Nusikaltėliai 
turi būt gydomi. Taip pat 
Dalietė ir nusikaltimo prie
žastis.

Prof. Bieliackinas daly
vaudamas dispute pabrėžė, 
kad mokslas nežino iki šiol, 
kas yra nusikaltimas. Kas 
vienam nusikaltimas — ki
tam garbės dalykas. Juris
prudencijoj nusikaltimu va
dinama sulaužymas įstaty
mų. Bet kas tie įstatymai, 
kas juos leidžią? Yra musv 
laikais ir seniau buvo tokių 
valstybių, kur baudžiama 
ne tik už veiksmą, bet ir už 
mintis. Pirmiau mokslinin
kai suko galvas spręsdami 
valstybės klausimą; dabar 
jau yra aišku,'kad valstybė, 
tai partija. Nusikaltimas yra 
veikimas orieš partiją.

Baigdamas profesorius 
sako, kad nusikaltimai šian
dien nedidėja, todėl ir baus
mių didint nereikia. Oficia
lus, biurokratinis nusikaltė
lių taisymas nieko padėt ne
gali. Tas taisymas turi būt 
neoficialus, tari kilt iš pa
čios visuomenės širdies. Ko 
voti su nusikaltimais turi vi
sa visuomenė. Turi būt su
daryta tokia atmosfera, kad 
nusikaltimai toj atmosferoj 
ištirptų.

Prof. P. Leonas sako, yra 
jau šiandien valstybių, kaip 
Anglija ir kitos, kur kalėji
mai uždaromi dėl to, kad 
nėra nusikaltėlių. Pas mus to 
nėra, vadinasi, nusikaltimai 
nemažėja.

75 nuoš. visų nusikaltimų 
yra dėl turto, vadinasi, ego
izmo iššaukti. Reiškia, di
desnė nusikaltimu dalis ky 
la dėl ekonominių priežas
čių. Atsparumą nusikalti
mams turi duot visuomenė 
Kiekvienos valstybės svar
biausis uždavinys kovot su 
nusikaltimų priežastimis, 
jas šalinti.

ALUS VĖL BUS PO 
5 CENTUS.

Amerikos bravorninkų 
draugijos prezidentas Rup- 
oort pasakė New Yorke, kad 
bravominkai tikisi, jog šį
met jie jau galės alų atni- 
gint, taip kad saliunai galės 
oardavinėti jį po 5 centus už 
didelį stiklą (dabar dideli 
stikai po 10 centų). Iki šiol 
’š alaus daugiausia pinigų 
išlupą valdžia, sako Rup- 
pert Per 1934 metus alaus 
bravominkai sumokėję val
džiai $308,922,000 taksų.

Ne Visiems Šie Metai
Yra 1935 Metai.

Žmonės paprastai mano, 
kad metai visų skaitomi vie
nodai. Bet taip nėra. Kuo
met krikščionims šie metai 
yra 1935 metai, tai pas kitas 
ve kaip yra:

Pas kiniečius—4570 me
tai.

Armėnijoj—1382 metai.
Etiopijoj—1943 metai.
Egypte—1960 metai.
Persijoj—1313 metai.
Japonijoj—2593 metai.
Turkijoj—1353 metai.
Pas žydus—5695 metai.

Floridoj buvo areštuotas 
japonų karininkas Matsuda 
kuris fotografavo Jungtinių 
Valstijų uostas. Matsuda čia 
buvo atsiųstas iš Japonijos 
kaip “biznio agentas.”

SENATVĖS SUSILAUKUS.

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

Senatvė nelaukiant ateina. Ji 
yra nepageidaujama viešnia. 
Kurie turi sugebėjimą užlaikyti 
savo sveikatą, tikrai žino, kad 
senatvė ateis. Neblogas dalykas 
yra žinoti, nes tokiu budu gali
ma prisirengti sutikti ją, kaipo 
garbingą viešnią. Gera sveikata 
yra būtinai reikalinga, kad už
tikrinti ramų ir laimingą senat
vės periodą. Nelaimingas tas, 
kuris dar jaunas būdamas per- 
siskiria su kūno jėgomis.

Ligos ir skausmai nėra natu- 
ralis dalykas. Jie yra gamtos 
bausmė. Nevisuomet mes esame 
kalti dėl ligos sirgimo, bet kar
tais per apsileidimą dasileidžia- 
me tai nelemtai audrai pagauti.

žmogaus gyvybei palaikyti 
reikia maisto; nemažiau jam 
reikalingi ir dantys. Gyvenda
mas žmogus eina gyvenimo mo
kyklą. Jis gali turto susikrauti, 
protingu tapti, vienok, netekęs 
dantų ir sveikatos, pasilieka ne
laimingas iki gyvenimo pabai
gai. Pastebėta, kad žmonės net 
šešias dešimts metų senumo, 
kurie turi sveikus dantis, turi ir 
gerą sveikatą, taipgi jie yra 
liuosi nuo užsisenėjusių ligų. Bet 
kartais matome jaunų vyrų ir 
moterų susisukusių, kandidatų į

(ligonius. Kame čia priežastis?
Labai sunku save apkaltinti, 

bet, prašau jūsų pažiūrėti į kitų 
dantis, ypatingai į tų, kurie sa
ko, kad rytoj juos išsivalysiu, 
kad rytoj pasitaisysiu, o tas ry
tojus neateina tol, kol perkūniš
kas skausmas netrenkia į galvą; 
ir tuomet tik dantis mazgoja ir 
bėga pas gydytoją nebetaisyti, 
bet traukti, nes jau pervėlu tai
syti. Tik tokiam žmogui, gavus 
progą pažiūrėti j burną, j supu
vusius dantis, apsipuliavusius 
smegenis, o ypatingai dar per 
padidinamaj} stiklą, tikrai tą 
žmogų apgailestausi, ir kito nie
ko nemanysi, kaip tik, kad tas 
žmogus savo burnoje nešioja vi
są muziejų bakterijų.

Sulaukę senatvės šitokie žmo
nės turės po kokį tuziną atsikar
tojančių (kreninių) ligų. Jiems 
ir sąnariai greičiau sustings ir 
kraujagyslės sukietės ir širdis 
silpniau beplaks. Senatvė juos 
daug sunkiau prislėgs, negu šva- 
riaburnius. Jauni iš anksto turė
tų susidomėti sveikatos dantų ir 
nešvarumo klausimui. Nereikia 
duoti krakmoline tešla arba ki
tu kuo aplipti dantims. Valyk 
tiek sykių, kiek sykių valgai. 
Lai tavo būna tokie dantys, ko
kiais tave gamta apdovanojo, o 
jei pats negali išlaikyti, tai leisk 
laiku gabiai dantisterijos ran
kai paliesti tamstas dantis, tada 
tamstos senatvė bus linksmesnė.

SVEIKATA IR MIRTIS.
Kada ta nematai sužalo

tų, raišų, aklų, kuprotų, kur
čių ir nebylių; kada tu ne
matai šašuotų, spoguotų, su 
nupuvusiomis kūno dalimis 
ir alpstančių nuo skausmų— 
tai tau rodosi, jog pasaulis 
gražus ir nori juomi gėrėtis 
ir ilgai-ilgai gyventi

Dar daugiau trokšta gy-, 
venti šiame pasauly ligonis, 
nežiūrint kaip jis kentėtų 
nuo skausmų, nežiūrint kaip 
iis butų sužalotas, vis vien 
jis nori pasveikti ir gyventi.

Gydytojo pareiga netik 
?kausmus sustabdyti, bet li
gonį išgydyti ir vėl sveiku ir 
veikliu paleisti grumties su 
ekonominiu slogučiu. Bet 
nevisada gydytojas gali ta
ve išgelbėti, ir neretai palydi 
ligonį į kapus. Negailestin
ga giltinė tave ar tavo myli
mąjį kūdiki nuskina, nu
traukia gyvybės siūlą.

Dabartės prisižiurėkim iš 
arčiau, užklausdami savęs: 
dėlko jis, ar anas mirė? Ir 
dar tokis jaunas!

Kiekvienas iš musų žino, 
kad kas gimsta — tas ir mir
šta. Bet gimsta ne dėlto, kad 
tuojaus mirtų, bet kad pa
gyventų, prisidėtų prie pa
gerinimo žmonijos, ir su
laukęs gilios senatvės tik ta
da mirtų.

Daug yra priežasčių, ku
rios sutrumpina gyvenimo 
metus, bet svarbiausia ir 
tankiausia priežastis — tai 
pats žmogus. Jis pats tą 
priežastį pagamina ir pas
kui kaltina gydytoja, kad šis 
nepagydė, kad sveikatos ne
pajėgė sugrąžinti, kuria 
/movus pats prarado. O ką 
iau kalbėti apie mirusi — jo 
riminės niekad ne jieško kal
tės pas ligoni, bet kaltina 
gydytoją.

Šiandien lietuvis negali 
nusiskųsti, kad neturi pro
gos pasimokvti apie sveika
tos dėsnius. Amerikos Lietu
vių Daktarų Draugija siste- 
matiškai per visus laikraš
čius veda sveikatos skyrių— 
raštu iir pyvu žodžiu moki
na lietuvi sveikai gyventi. 
Skaitytojas dažnai nekrei
pia į tai dėmesio. Bet kada

suserga, tai pyksta, kad jo 
nepagydo. Nepyk ant gydy
tojo, pyk ant savęs, nes apsi
leidęs buvai ir nedarei pa
stangos pasimokyti sveikai 
gyventi. Už apsileidimą bū
ni nubaustas: liga ar mir
tim, žiūrint koks prasižengi
mas ir apsileidimas buvo iš 
tavo pusės.

Sakau, šiandien tau, bro
lau ar sesė, nestokuoja pa
mokinančių žinių; viskas, 
ko tau reikia, tai užsiprenu
meruok ir skaityk gerą laik
rašti, kur aiškinama sveika
tos reikalai.

Dr. A L. Graičunas.

Nuo Redakcijos. — D-ras 
Graičunas pataria amerikie
čiams išsirašyti visą eilę lai
kraščių iš Lietuvos, kad ap
saugojus savo sveikatą. 
Mums rodosi, kad Amerikos 
lietuviai gali pakankamai 
rasti reikalingų žinių ir savo 
laikraščiuose, prie kurių jie 
geriau pripratę ir kuriuos 
daug geriau supranta. Todėl 
jo rekomenduojamų leidinių 
vardų ir ne paduodame.

NEŽINO, KUR VYTAU
TAS PALAIDOTAS.

Nesenai lenkų spaudoje 
pasirodė kun. V. Meištavi- 
čiaus straipsniai, kuriuose 
jis dokumentais ir užrašais 
remdamasis nurodo, kur y- 
ra palaidotas Vytautas Di
dysis. Jis būdamas Vilniaus 
katedroje pastebėjęs prieš 
šv. Antano koplytėlę akme
nis, kurie buvo Įdėti į urvą 
ir gynę įėjimą. Darbininkai 
jam kalbėję, kad urve yra 
trijų žmonių kaulai. Auto
rius mano, kad ten yra Vy
tauto, jo žmonų Onos ir Ju
lijos kaulai. Pažymėtina, 
kad dabar istorikai suka 
galvas, norėdami tvirtai nu
statyti, kurioje Vilniaus ka
tedros pusėje palaidotas Vy
tautas.

Bet kokia čia svarba, kur 
jis palaidotas?

Latvija atšaukė savo kon
sulą Bisenieką iš Leningra
do, nes Sovietai t įtarė, kad 
iis davęs Kirovo užmušėjui 
5,000 rublių.
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vairios Žinios.
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žudymą.
Tikroji jo pavarde buvo 

Kostrikovas.

Svetimam Namui ! Kiek Lietuva Įsiskolinusi Užsieniams
Uždėjo Stogą. įgavusi nepriklausomy.

Chicagoje šiomis dieno bę, Lietuva neturėjo pinigų 
mis buvo juokingas atsitiki- net butiniauslems krašto at- 
mas. Kažin koks pilietis at- statymo reikalams. TJetuvos 
vyko i stogų dengimo firmą, ukig karo metu buvo nualin-

ŽMONIŲ? Pumeil Roofing Co., ir pa- tas, o žmonių sutaupos žuvo
Varšuva praneša, kad at- “k** ,kad ?or*s savo namui dviem atvejais: kritus vo- „ , . , t v

vykstą tenai iš Maskvos ir uždėti naują stogą. Kompa- kiečių markei ir rusų rub- tų už geležinkelių bėgius, o pose dalyvavo 500 žmonių

Del Merginos Kilo 
500 Žmonių Muš

tynės.
Furto (Furth) miestely/

Statement of the O*nership, 
ment, Etc., Reųuired By The Aet «f 

Congress of August 24.' 1*12.

skolingas danams už Telšių- 
Kretingos geležinkelio sta
tybą ir už Klaipėdos uosto į 
statyba, iš viso arti pustre-'
čio miliono dolerių. Taip i Vokietijoje, Austrijos pasie- _ __
pat belgams reikia mokėti i ny, per Kalėdas dėl vienos Editor—Stanley Michelson,. 
daugiau, kaip 4 milionus li.;merginos kilo muštynės, ku-1 Boston’
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Stanley Michelson,

uiūiSrado'žnK.ni"pasaki vedėjas nuvyko su juo lj„i. ' Apsijjmtono ir krašto anglams 30.000 'švara ster-.ir vienas dalyvių buvo nu- i^oTaS^*'
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nės prasidėjo vienam ręsto- owners: st. Michelson 
rane, kuomet vokietė mergi- •
na atsisakė eit šokti su Aus-

“Keleivy” jau buvo rašy- ją, jog paskutinėmis dieno- ant Eighth ave., apžiurėjo reikalams Lietuva buvo pri- lingu už automatines telefo- 
ta apie tai, kaip Leningrade mis Sovietuose nusižudo la- ■ nam*L susiderėjo kainą uz versta skolintis pinigų iš už- nų stotis Kaune ir Klaipėdo- 
gruodžio pradžioje buvo nu- bai daug žmonių. Pradėjus nauJ^ u* pasirašė tam gienių. * ie. Dalis šių paskutinių sko-

tikrą sutartį. Paskui kompa- Pirmoji Lietuvos paskola lų jau yra apmokėta, c taip 
nijcs vedėjas parvyko j savo buvo gauta-Vokietijoje pre- pat nemažai jos sumažėjo 
ofisą, padavė savo darbinin- kėmis ir pinigais, iš viso 115 po to. kai nukrito dolerio, 
kams to namo adresą ir lie- milionų markių. Dabar ši svaro ir kitu valiutu vertė, 
pė uždėti naujų stogą. Dar- skola jau yra atlyginta. Ki- 193, metu sa.Jsio' j di 
bininkai nuvažiavo ir i porą ta stambi paskola, daugiau viscs Lietuvos skolos užsie- 
dienų darbas buvo gatavas, kaip 5 milionai dolerių jvai- piams s„(!a,.ė 115 milionu
Bet kai viskas buvo uzbaig- nomis prekėmis, buvo uz- !itl, 0 1933 met„ pradžioje 
to, pasirodę labai nemaloni traukta Jungtinėse Vaktijo- skolu b daugiau, kaįp 
klaida. Pasirodė, kad jie ap. se. Ši paskola dar ir dabar 150 milicna Iitu Vadinasi, 
denge namą ne ant Eigth neatmokėta. Be to, Jungti- pel. raetus ’ Lietuvos skolo’ 
ave, bet ant Eighteenth ave. nėse Valstijose Lietuva dar in anie 35 milinnns
tokiu pat numeriu, Kompa- turi užtraukusi iš lietuvių iš- Jj., j,. į: v;5 ,iaue;aUsia dėl „Įjos bosas dabar skundžia. eivių taip vadinamąją Lais- d^,V™kriUmog 
si: įstatymai neleidžia vės paskolą Ji siekia arti 2 Taigi kiekvienam Lietu-
nmrns;tą stogą nuimti. ir mes milijonų dolerių, šią pasko- vos /ventoju; dabar išeina 
negalime reikalauto uz jį uz-la Lietuva pradės grąžinti iee-90 Htį skolu tlžsie. 
mokesnio, nes to namo savi-’1935 metas. Dar buvo ke- niaTnt; ‘ ‘ Tsb
ninkas nėra davęs mums už-’- - - - nianv. įso.
sakymo, nors stogas jo na
mui ir labai buvo reikalin-

šautas komunistų šulas Ki- bolševikų žvalgybai tyrinėti 
rovas, dėl ko paskui Sovietų Kirovo užmušimo sąmokslą, 
valdžia sušaudė daugiau per dvi sąvaites nusižudę 
kaip 100 opozicininkų. . dagiau kaip 400 žmonių. Be 

Atėjusios “Lietuvos Ži- to, daug žmonių iš Sovietų 
nios” dabar praneša apie a- pradėję važiuoti į užsienį, 
tą terorą tokių smulkmenų, ; Pirma traukiniai iš Maskvos 
kurių mes čia Amerikoje ne- j ateidavę V aršuvon apytušti, 
žinojome. 1° dabar jie esą sausakimšai

Štai ką rašo Kauno dien- prisikimšę keleivių, 
rastis:

Tikra Kirovo pavardė:
Kostrikovas. Kirovas buvo 
partinė Kostrikovo slapy- 
vardė. Kostrikovas rusas.

SAKO, DEPRESIJA JAU 
“PASIBAIGĖ.”

Pittsburghe pereitą sąvai
tę buvo Amerikos moksli-

Kostrikovas-Kirovas visą ninku suvažiavimas. Tame 
laiką buvo artimas GPU sfe- suvažiavime gavo žodį ir

253 Broadvvay, So. Boston, Mas*. 
A. P. Braz, So. Boston, Mass. 

Known oondholders, mortgairee.',
trijos tremtiniu. Vokiečiai, ?nd othe;s «™rity hoiders, hoiding
, v .. 1 • 1 Per cent, or more of totai amont ofdaugiausia Bavarijos UKl-.r^ vr other securities
ninkai, pradėjo iš to austro —None-
juoktis Tada šio draugai. and s0,„criM
puolė bavarus ir prasidėjo oct. 1, 1934.
batalija. Iš restorano mušty- p^c^My^mL e^S’iouS?
nes išėjo į gatvę, kur susi------------------------------------- ;—
rinko beveik viso miestelio Saaro krašte^ per Naujus 
gyventojai. Išrodė kaip tik- Metus politinėse riaušėse 
ras karas. Vietos policija ne- tarp francuzų ir vokiečių 
galėjo muštynių sustabdyti, buvo 2 žmonės užmušti, 100 
todėl buvo pašaukta 300 sužeista, 
ginkluotų nacių iš Dachau. I Roose^Tt?^I Frank-

Muštynių metu austrai lin vėl turėjo automobiliaus 
šaukė: “Šalin Hitlerį!” o vo- nelaimę. Šį sykį Philadel- 
kiečiai rėkė: “Laukan aust- phijoj. Tikras automobilių

roms. Pasak “Izviestijų, jis 
“mylėjo GPU kaip savo vai
ką.”

Kirovo nužudymas sukėlė 
Sovietų viršūnėse didelę pa
niką. Stalino apsauga su
stiprinta. Virtuvėje, kur ga
minami diktatoriui pietus, 
nuolat dežuruoja čekistas 
“ragautojas,” kuris tikrina, 
ar valgiai nėra užnuodyti.

“Daily Express” praneša, 
kad ryšy su Kirovo nužudv- 
mu reorganizuojama GPU 
(politinė policiją). Esą su
imta 14 GPU narių. DUONOS KORTELĖS SO-

GPU vadovausiąs žino- VIETUOSE PASIBAIGĖ, 
mas savo žiaurumu Akulo-j Nuo Naujų Metų Rusijos 
vas. Jis pareiškęs: darbininkai duonos kortelių

valdžios atstovas Murchi- 
son, kuris veda vidaus ir už
sienio biurą. Jisai pareiškė 
mokslininkų susirinkimui, 
kad depresija Amerikoj jau 
pasibaigusi ir prie naujos 
valdžios politikos ji jau nie
kad nebeatsikartosianti. 
Dabar jau prasidėję “geri 
laikai.” Jis turbut nei laik
raščių neskaito, kad nežino, 
jog dabar Amerikoj dau
giau bedarbių, negu peniai 

įbuvo šiuom laiku.

gas.

FRANCUZIJA TROCKIO 
SOVIETAMS NEIŠDUOS.

Francuzų valdžia anądien 
paskelbė, kad buvusis Rusi
os raudonosios armijos va

das Leonas Trockis dabar 
gyvena Francuzijoj “saugiai 
pasislėpęs” ir Francuzija ne
mananti jį Stalinui išduoti. 
Valdžia jį dabojanti, kad 
Stalino slapti agentai neuž
muštų ir kad jis neužsiimtų 
tokiu negeistinu darbu.

-Aš pasiryžęs pavartoti 
tokį terorą, kokio dar musų 
priešai nematė.

’ GPU įsakymu 16 sušaudy
tųjų šeimynos ištremtos į Si
birą.

Sovietų Rusijos mokyto
jams įsakyta auklėti vaikuo
se keršto jausmą už “prole
tariato vado nužudymą.”

Vaikai “rašo” laiškus į 
“Pravdą” ir “Izviestiją,” ku
riuose “prisiekia atkeršyti 
buržuazijai.”

Vokiečių radio vėl prane
ša, kad Sovietų laivyne esą 
neramumų. Seni jurininkai 
agituoja už grąžinimą “lais
vai rinktos Sovietų tvarkos,” 
kokia buvusi 1917—1919 m. 
ir už išrinkimą jurininkų ko
mitetų laivuose.

jau nebegauna. Iki šiol jie 
su kortelėmis galėdavo gau
ti duonos ko-operatyvuose 
nuoiginta kaina. Dabar gi 
jie turi pirkti duoną atviro; 
rinkoj, kur kainos yra apie 
100 procentų aukštesnės. 
Tiesa, ryšium su tuo buvo 
pakeltas ir atlyginimas už 
darbą, "bet jis pakeltas vos 
tik 10 nrocentų. Tas labai 
sunkiai atsiliepia į darbinin- 
cus su didelėmis šeimyno
mis.

Rusijoje Kalėdų 
Nebuvo.

Amerikiečių spaudos a- 
gentura AP praneša iš Mas
kvos, kad Sovietų Rusijoj 
Kalėdos praėjusios kaip ir 
kožna paprasta diena. Vai
kai mokyklose mokinosi, 
krautuvės buvo atdaros, 
dirbtuvės dirbo — jokios 
Kalėdų žymės. Bet tūkstan
čiuose bažnyčių buvo laiko
mos pamaldos ir minimos 
Kalėdos.

Iš to pasirodo, kad So
vietuose tebėra da “tukstan 
čiai bažnyčių.” Na, o juoda
sis klerikalizmo Internacio
nalas senai jau yra paskel
bęs, kad Rusijoj jau su
griautos visos bažnyčios ir 
kunigai iššaudyti. Nesusita 
ria reakcininkai meluoti.

SUSIRINKO JAPONŲ
PARLAMENTAS KARO 

REIKALAMS.
Pereitą - sąvaitę Tokio 

mieste susirinko Japonijos 
parlamentas, kurio svar
biausis uždavinys yra pa
tvirtinti biudžetą kuriuo v- 
ra skiriama karo reikalams 
daugiau kaip 1,000,000,000 
jenų (apie $288,000,000 A- 
merikos pinigais). Tai yra 
didžiausis karo biudžetas 
Japonijos istorijoj.

MILIONAI KINIEČIŲ 
BADAUJA.

Badas, kuris beveik kas 
metai lanko nelaimingus Ki
nijos žmones, šią žiemą vėl 
palietė milionus gyventojų. 
Daugiausia prie to prisidėjo 
pereitos vasaros sausra, kuri 
išdegino javus laukuose. Na
minis karas tarp komunistų 
ir nacionalistų armijų taipgi 
didina žmonių vargą.

PRIGĖRĖ 25 MOTERYS 
IR VAIKAI.

Meksikoje, Panuco upėje, 
pereitą sąvaitę žuvo 25 mo
terys ir vaikai. Nelaimė įvy
ko dėl to, kad laivė, kuria 

PER METUS VIŠTA PA- jos plaukė, pataikė i kažin 
DĖJO 341 KIAUŠINI. r

30,000 Vyrų Pasiruo
šę Galutinai Sker- 

dynei.
Busianti kruviniausią kova.

Pietų Amerikos “Žaliaja 
me Pragare,” kur jau kelinti 
metai bolivai plaunasi su 
paragvajiečiais, dabartiniu 
laiku 80,000 kareivių iš 
abiejų pusių ruošiasi galuti
nai skerdynei. Paragvajaus 
kariuomenės vadas Estigar- 
ribia, laimėjęs pastaruoju 
laiku keliatą svarbių žygių, 
dabar esąs nusistatęs žy
giuoti į Bolivijos aliejaus 
laukus už Vilią Montes. Gi 
bolivai sutraukę paskutines 
savo rezervas ir esą pasiry
žę laikytis iki paskutinio vy
ro. Todėl dalykų žinovai Ar
gentinoje mano, kad ši sker
dynė bus jau paskutinė. Bo
livijoj yra paimti kariuome
nėn jau visi vyrai iki 40 me
tų amžiaus ir daugiau karei
vių ji neturi iš kur imti. Jei
gu dabartinė jos armija bus 
sumušta, tai ji turės pasi
duoti.

lios mažesnės paskolos, bū
tent, Anglijai už prekių per
vežimą ir Francuzijai už 
traukinių garvežius. Tačiau 
šios abi paskolos jau yra ap
mokėtos.

Kai Lietuva atvadavo 
Klaipėdos kraštą, tai drau-į 
Se įgijo ir nemažas to kraš-į 
to skolas. Dabar Lietuvai 
reikia atsilyginti Santarvės, 
valstybėms už Klaipėdos; 
krašto valdymą nuo 1918 li- 
p 1923 metų. Ta skola sie
kia 800,000 aukso markių.

Grynai ūkiškais sumeti
mais Lietuva užtraukė tik
ai vieną stambią paskolą. 
Tai paskola iš Švedų degtu- 
cų sindikato, užtraukta 
1930—1933 metais. Už šią! 
paskolą Lietuva švedams' 
atidavė savo degtukų mono-1 
polį. Iš vfeo švedai davė 45 
milionus fitų. Tą paskolą 
Lietuva Sunaudojo žemės 
ūkio reikalams.

Be šių paskolų, Lietuvoje 
valstybės iždas dar buvo

PAJIESKOJIMAL
MAKT TAREILA,

apie 40 metę amžiaus, apie 2 metai 
atgal ji gyveno ant Gold Street, So. 
Bostone, ir iš ten išvažiavo j Brook
lyn, N. Y. Ji tori mergaitę apie 12 
metų amžiaus. Ji turėjo nelaimę au
tomobiliu. Dabar jos advokatas |uri 
užbaigti bylų ir gaut jai atlyginimą. 
Jeigu ji greitai neatsišauks, viskas 
pražus. Todėl lai atsišaukia greitai ir 
priduoda savo gerą adresą. Kurie ži
not jos adresą, tuojaus praneškite.

“KELEIVIS,”
253 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau PETkONĖLĖS AGUR- 
KIENĖS, iš namą Vasiliutė, persi
skyrus su vyru, turi vieną dukterį 
Petronėlę Agurhiulę; seniaus gyveno 
Salem, New Jersey. Jos vyras yra už
muštas su trokn Octoberio 2 dieną. 
Prašau atsišaukti pati, arba duktė, 
gausit pinigų iš kompanijos. Jeigu 
kurie žinot kur jos randasi, praneškit 
šiuo adresu: (4)

Mrs. J. Rimgailienė,
318 Wharton st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau brolio Petro Rožialio iš 
Kirdonių kaimo, Pandėlio vaisė., Ro
kiškio apskr. Ilgai gyveno Detroit, 
Mich. Prašau attsišaukti arba kas 
apie jj žinote kur jis randasi, malo
nėkit pranešti, už ką aš busiu dėkin
gas. Jonas Rožiala, (4)
2852 W. Persbing Rd., Chicago, III.

BYLA DĖL LINDBERGHO 
VAIKO NUŽUDYMO.

Pereitą sąvaitę New Jer- 
sey valstijoj prasidėjo Bru-
no Hauptmanno byla, kurioj t

rus!” “šalin Austrija!’ daužymo čempijonas.

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

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

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

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakoji
mais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pašakys 
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

New Hampshire valstijos 
paukštininkystės eksperi
mentų punkte, netoli Derry 
miestelio, viena White Rock 
veislės višta per 1934 metus 
padėjo 341 kiaušinį. Tai bu
vo pirmutiniai jos dėjimo 
metai. Per 105 dienas iš ei-

jis yra kaltinamas Lindber- mo, Butrimonių parapijos, 46 metų 
gho vaiko išvogimu, jo nu-^’^į^į^ 
žudymu ir išgavimu 1S tėvo Cambridge,Jdass.^ Praneškite šiuo ad- 
$50,000 už vaiko paliuosavi-
mą, kuomet vaikas buvo jau 
nebegyvas. Gynimo advoka- APSIVEDIMAI. 
tai remiasi trim punktais: D .. -
(1 ) niekas nematė Haupt- giros, ne jaunesnės 18 iki 28 metų; 
mannątą vaiką žudant; (2)
niekas neįrodė, kad tas vai- tų Šeimynišką gyvenimą. Turiu darbą 

kokį daiktą po vandeniu ir has buvo nužudytas (jis ga- dk^vų's*^rmuai*?šku UonSm m-i-

resu: Mary Lusauskas, (3)
I 87&Marshall st., Somerville, Mass.

prakiuro. Vyrai išplaukė, o 
moterys ir vaikai, kurie 
plaukti nemokėjo, prigėrė.

SIENINIAI

KALENDORIAI

, . diena. Su pirmu laišku prašau pri
lėįo mirti nuo bado) ; (3) Shjsti paveikslą. Gyvenančioms Kata- 
niekas neįrodė, kad tas vai- žT?į
kas buvo Lindbergho. Taigi ’* * — -- ----- "
Hauptmannas gali būt visai
nekaltas.

Mr. A. G—nas, 134 Minto Street,
Sudbhry, Ont., Canada.

KOSULIAI
Neleiskite jiems kad jus nugalėtų.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

1935 METAMS
Turin šių metų laidos Dariaus-Gi- . _

lės ji dėjo kasdien po kiau- r®no Kalendorių su jų aeroplanu Kovokite prieš gemalus greitai. Creo. 
v. . J , . r „ . Taipgi turiu ir daug kitokių rūšių ir mnlsion snjungia 7 geriausia• pagel-smj, o paskui su mažomis visokia kaina. Biznieriams padarome bas žinomas moderniškam mokslai. 
Pertraukomis Višta sveria 80 W apgarsinimais ir pigiai Kurie Stiprus b-t nepavojingas Priimnus 
Jį-, VI '*• norėtu parduot pavieniais, sreros išly- vartot. Nėra narkotą. J asu aptieki.

' b'/2 svarų. KieK yra žinoma, gos. Prisiučiu j namus kas pareika- ninkas sugrąžins jums pinigus jeigu
fai nipmiitiniu rpkordiis GILEVICll’S f-) bile kosulys ar šaltis, nežiūrint kaiplai pirmuonis TOKS reisoraas 73 H#rtf-r< Are ilKa, ažsitę,ė, nepalengvės, varto-
pasauly. | NEW BRITAIN, CONN. jant Creomulsion. (Adv.)

Juodgalviaf, rud
galviai ir, gelton-1 
galviai. Prisiun- 
čiu j visas dalis 
Suvienytų Valsti- Į 
fe ir j Kanadą

GEO.
BENDORAITIS 
529 Wflson St,

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 vaiką? Tai o- 
piausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia pa
tiekia Įdomiu informacijų.

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

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaiką, 
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 butą 
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 cnanistą galima pažinti pa
žiurėjus jam Į veidą? Ar kenkia tas 
paprotys sveikatai?

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

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?— 
Jvaip 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 
“Sexuai Thruths” ir daugybė kitų. Supirkti visas šitas knygas ir perskaityti 
reikėtų daug pinigo ir laiko. Bet “Teisingas Patarėjas” paduoda jas sutraukoj 
ir kaštuoja tik $2. Knyga gražiai apdaryta, viršeliai papuošti aukso raidėmis. 
Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose.

' Užsisakykit “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

253 Broadway,
KELEIVIS

South Boston. Mass.
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FARMERIAMS IR MIESTU 
GYVENTOJAMS.

Depresija ir smulkus ūkiai.

šie sunkus depresijos lai-
vištų, ir be miesto dirbtuvės 
darbo daug žmonių padaro

kai privelia žmogų rimtai * to Sraž'l gyvenimą, 
Kai priverčia žmogų rantai, u; , MirkantMieste dirbant turėt kar

vę ir keliatą šimtų vištų, ke
liatą paršų ir visokių daržo
vių savo šeimynos ~eika- 
ams, tai neprastas planas. 
?enkių akrų ūkis nepadarys 
žmogaus turtingu, bet gerai 
j j sutvarkius, jis bus gera ap
sauga nuo bedarbės.

W. B. P.

susidomėti apie ateitį: kas 
gali išeiti iš dabartinio ne
darbo ir kaip nusistatyti sa
vo gyvenimą, kad nepapulti 
į dar didesnį ekonominį var
gą. Suvienytų Valstijų val
džia mėgina suplanuoti ge
resnę ateitį reformuojant 
šalies socialę bei ekonominę 
santvarką. Valdžios pastan
gomis jau nustatytas mini- 
mum užmokestis darbinin
kams. Valdžia planuoja į- 
vesti apdraudą nuo bedar
bės ir pašelpą senatvėje.

Dėlko taip greitu laiku to
kios netikėtos reformos pra
dėta vykdyti? Vienas atsa
kymas į tai yra tas, kad virs 
17 milionų žmonių reikalau
ja iš valdžios pašelpos gy
vasties palaikymui.

Be šitų valdžios žingsnių 
yra da vienas valdžios su
manymas, kuris turėtų sudo
minti ir tuos, kurie dabarti
niu metu skurdo nemato, bet 
ateityje gali atsidurti šelpia
mųjų eilėse. -Tai yra suma
nymas apgyvendinti darbi
ninkus ant mažų sklypų že
mės. Tiesa, tas planas neiš
tesės visiems po žemės skly
pą ir nesugebės prašalinti 
depresiją. Bet yra planuoja
ma, kad žmogus su maža 
šeimyna gyvendamas ant 5 
akrų žemės galėtų links
miau, garbingiau ir geriau 
pragyventi bedarbės laiku 
be valdžios pašelpos, negu 
miesto darbininkas gyven
damas savo namelyje ir gau
damas valdžios pašelpą.

Tokius pienus ne vien val
džia daro ir ne valdžia pra
simanė juos. Vokietijoje nuo 
1847 metų depresijos yra 
daug darbininkų apsigyve
nusių ant mažų sklypų že
mės. Washingtono apylin
kėje yra tiek daug mažų ti
kiu, kaip niekur kitur Ame
rikoje aplink didelius mies
tus nėra.

Dėlko taip yra?
Dėlto, kad prie valdžios 

daug darbininkų yra mažai 
apmokama. Su šeimyna ap
šviestam žmogui yra labai 
sunku pragyventi Washing- 
tone. Todėl darbininkai ap
siperka mažas ukes, įsitaiso 
visai moderniškus namus, 
su karšto vandens apšildy
mu, elektra ir kitais patogu
mais. Taigi didieji valdiniu 
kai, prisižiūrėję Washingto- 
no apylinkei, daro planus 
užvesti mažas ukes ir kitų 

. miestų darbininkams. For
das pats pirmiausis kapita
listas tą idėją pradėjo skelb
ti ir vykdyti. Jis pasakė, kad 
nereikia dirbtuves centrali
zuoti miestuose, bet išskleis
ti po ukes, kad darbininkai 
galėtų turėti po mažą skly
pą žemės, ir kada yra darbo 
dirbtuvėj, tai dirbti dirbtu
vėje, o liuoslaikiu ar nedar
bo metu gali daug lengviau 
pragyventi ant mažos ūkės, 
negu mieste gyvenant.

Ką galima nuveikti ant 5 
akrų žemės?

Penki akrai žemės, dabar
tiniu Lietuvos matu matuo
jant, yra 2 hektarai, arba 
kiek mažiau, negu dvi de
šimtinės. Jeigu jau reikėtų 
gyvenimą daryti ant penkių 
akrų žemės netoli miesto, 
tai patartina planuoti sekan
čiai : auginti barščių, morkų, 
kopūstų, salotų, tomeičių, 
cibulių, agurkų ir kitokių 
smulkių daržovių.

Taip sutvarkyti mažą ūkį, 
tai vieno žmogaus neužten- praloi 
ka. Vasaros laiku reikalingi Pasakų knyga, 123 pust ....35c 
du ar trys darbininkai išdir- 3 mSL
bimui Žemės ir sutvarkymui dolerio pinigus siųskite stampom, o

Osbornas Pripažin
tas Geriausiu IHela- 
gium Amerokoje.

Melagių Kliubas jam davė 
sukso medali su deimantais.

Burlingtono mieste, Wis- 
?onsino valstijoj, yra Mela
gių Kliubas (Liars Club), 
kuris kas metai rengia me
lagių turnamentus ir geriau
siam melagiui duoda aukso 
medalį.

šįmet tokį medalį laimėjo 
tūlas Vern ii Osbom iš Cen- 
tralia, Wash., nes iš 5,000 
melagių, kurie dalyvavo tur. 
namente, jis buvo pripažin
tas geriausiu. Jis sakėsi esąs 
geras medžiotojas ir žinąs 
kaip reikia mokinti medžio
klinius šunis. Sykį jis išmo
kinęs ir mulą zuikius me
džioti. Ir jis patyręs, kad 
mulas šitokiam sportui tin
kąs geriau, negu šuo, nes 
šuo nusiveja zuikį tolyn ir 
medžiotojas jo daugiau ne
bemato o ant mulo gali at
sisėsti raitas ir kartu su juo 
gali paskui zuikį vytis.

“Vieną sykį mano mulas 
pakėlė labai greitą zuikį,” 
pasakojo Osbom. “Leido
mės vytis. Mano mulas taip 
įsibėgėjo, kad pribėgęs prie 
stataus kalno kranto nebe
galėjo susilaikyti, ir mudu 
uudardėjom strimagalviais į 
prapultį. Buvo aišku, kad 
žūsime. Bet kai buvom jau 
apie 10 pėdų nuo skradžios 
dugno, aš staiga atsipeikė
jau ir sušukau: ‘Tprrrr.’ Mu
las buvo taip gerai išlavin
tas, kad sustojo kaip negy
vas. Tada aš nuo jo nulipau 
ir likusias kelias pėdas nu
kritau povaliai.”

Melagių Kliubas pripaži
no, kad tai yra geriausia nu
pasakotas melas ir užtai į- 
teikė Osbornui deimantais 
iškaišytą aukso medalį.

Metai atgal aukso medalis 
buvo duotas kitam melagiui, 
kuris papasakojo melą apie 
seną laikrodį; pas jo tėvą 
buvęs labai senas sieninis 
laikrodis — toks senas, kad 
jo švytuoklės šešėlis sienoje 
buvo išdildęs skylę.

LIETUVA NEMOKĖJO 
AMERIKAI.

Lietuvos atstovybė Wash- 
ingtohe gruodžio 14 d. pra
nešė Jungtinių Valstijų vy- 
riausybei, kad ir šių metų 
gruodžio 15 d. karo skolų 
ratos sumokėti negalės, nes 
jos finansinė padėtis, paly
ginus su praėjusiais metais, 
nėra pagerėjusi.

Rio de Janeiro, Brazilijoj 
streikuoja tūkstančiai laivų 
darbininkų.

Nupigintos Knygos.
Gera proga pirkti sekančias knygas:

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

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

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

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

Lošimas kozyromis iš pinigų. Kas 
tą knygelę perskaitys, tas pinigų ne- 

25c.

daržovių.
Ant penčių akrų žemės

galima lengvai užvesti 1,000

dolerį galit siųst laišku.
P. MIKALAUSKAS,

248 W. Fourth Street, 
SOUTH BOSTON, MASS.

KANADOS
MONTREAL, CANAOA.

bos Žalnierių movi 
ir kruvini įvykiai.

Nors ilgai laukiau, kad 
kas nušviestų Bimbos Žal
nierių veikimą, bet veltui 
Taigi, netekęs kantiybės, 
pats parašysiu, kas įvyko 
bimbukų salėje.

Tai buvo šokiai 8 gruo
džio. Kadangi netoli yra sa- 
liunai, tai komunistai gerai 
įsismaginę pradėjo savo dik
tatūrą vykinti, arba, kaip jie 
sako, “utėles iš marškinių 
varyti” Tai yra, jiems ne
pritariančius draugus pra
dėjo mušti Nelabai kas te
nai užeina, nes visi žino, ko
kios ten “linijos” žmonės 
bet jei pasitaiko kam užeiti 
pasižiūrėti tuojau visi žvai
ruoja, kad čia jau atėjo ne 
bimbukas. Jiems nesvarbų 
kas: socialistas ar laisvama
nis, jiems visviena “fašis
tas.” Ir jei tik išsitarsi prieš 
jų rėžimą, tai gausi šventint 
Taip atsitiko ir 8 gruodžio. 
Atsilankė keli draugai, ir 
tuojaus J. Merkis susiginči
jo su Laurosevičium už Sta
lino galybę. Tuojaus prišoko 
M. Spraitis ir stvėrė Merk? 
už sprando, o paskui J. Ri- 
tulionis, Vilkelis, Petraus
kas, Lisevičius ir kiti norėjo 
jį išmesti. Ištikrujų gi jie no
rėjo jį išmesti ir sumušti. J. 
Čeponis, kaipo salės ęyfas ir 
drūtas vyras, pradėjo į nosį

LIETUVIAI,
mušt ir gerokai apkruvino. 
Bet kada J. M. apsimazgojo 
kraują, tai paklausė,.už ką 

: mane mušat. Tada vėl visi 
įšoko jį laikyti, o Petrauskas 
užbėgęs už akių pradėjo 
duoti smūgius. V. Rudinskas

MONTREAL, KANADA.

žvejoti (Merių.

Pirmiausia jie paskelbė, 
kad 16 gruodžio Prince Ar- 
thur salėje įvyks “nepapras
tas didysis koncertas.” To
kios programos Montrealo

KNYGOS GAUNAMOS “K 
KNYGYNE

Sadyaaa lietuviškai angliško* ir ang
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A

LaU*. Abi dalis vienoje knygoje.
tvirti apdarai SIPat 1874. Gražus *1600

Išmokti Angliškai.— 
Bankini reikalingiausių žodžių ir

norėjo perkalbėti mušeikas, lietuviai kaip gyvi da nema-|S^TSe3tS,“k2;sSkVliP
tad be reikalo žmogaus ne- Busią geriausi artistai, nas r*1’ grotai

T nors ištikrujų Montreale K* 
įusį nuo J. Ritmomes. tarp lietuvių jokių artistų 

Bimbukai buvo taip įsiu- nėra.
te, kad ir kalbėt nedavė nei .. . . ..
vienam. Aš tik paklausiau? N?*» korauiustehai pam
uš k, gi draugai jį taip mu- “geriausiais m-.
UteUi M. Spraitis atsakė “enoJe Pas'rode

sunran tarnai.
išmokt kalbėt angliš- 
eetik atskiri žodžiai, 

bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieikant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar- 
sdaakutį, pa* kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 

ir pagerinta laida. Sutaisė 
Miehelsonas. Pusi. 95............... 85c

tvio"
Naau Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka

ralius. Knyga tik kg apleido
dą. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokiu* 
vaistus dėl kokios ligos naudoti.' Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina ........................777. *2.50

Kaip Tapti Suvbsytų Vatotfįų Pilto* 
čia? Aiškiai išguldyti pusatyatto 

įstatymai su reikalingais klausimai! b
atsakymais lietuvių ir augių 
Antra peržiūrite ir laida7............................. ..

Etaotogija arba istorija apie žemės k, 
tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą,

Dievus Žmonės Garbino Seno-
Panašios knygos lietuvių kal-4J©i nori Žinoti, tsi nusiimk ^Hpnai. Davatkos savo FO-, parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap- boj jjįj gioi ja nebuvo, čia aprašyta 

» les parapijos skiepe atlipk^ raio aPie y“4* m.U8« «no’R kokius dievu* garbino senovės indaišlkniUS. į . i tautas, veisles arba rase*. Yra didelei ^ej arijonai, egiptenai, chaldai, asy-
Tai taip Montreale bim-^enau- SSV6^TžSSS Hetuv^’ ir tt'; kaipvtie

. . • u- • -• . j__ i* • , , • • i Į cago, IU , pusi. 667, Gražiuose au- dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko-oukai šviečia darbimn-, Pertraukoje vienas komu- <fimo apdaruose............................*4.00 jįe santikius su žmonėmis turėjo.
kus. Žinoma, ksip dešimts,nistukas pasakė karštą pra->^^™^ T.k=,?,r,

»—----- x  ---------” -----A • > -* ’ ‘ ta | visas kalbas, todėl kad yra £ra- — *mušeikų apstoja vieną be-įkalbą; mat, ir koncertas bu- žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviška* Drūtuose audimo apdaruose .... *1.25

Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 
naudinga knyga, aprašyta katalikų Puslapių 835.................................... *8.00agentais, tai tada. Bimbos , liką dėtis prie spaudos, sa

Žalnieriai Šoktų per tvoras kvdamas, kad tam komunis-'' bažnyčios siautimas ir pradžia refor- Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau- 
• G, i“08- Sn daugeliu puikių paveikslų. goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant-X Degtų. jtlsKam jų laikraščiui reika- 215 pusL Popieros apdaruose. .. *1.00 ra, peržiūrėta ir pagerinta laida.

Aš patarčiau draugams ir {linga daug aukų. Po jo kal-!G#IBUB utarija Pagal P vert€ ...................:...............
iraugems, kad į bimbukų bos, komunistai ėmė gausiai Dr. A Bacevičia. Knyga su daugeliu KrMya SuvadžĮotejas, Vieno, veiksmo 
□arengimus nesilankytų, o į aukoti. Pirmieji trys aukavo *“*“ * "
sutvertų socialistą kuopą,'po 10 dolerių. Visa publika 
kur kiekvienas galės prigu-1suaukavo 175 dolerius su
ėti ir bendrai svarstyti dar
bininkų reikalus.

Tea buvęs.

kad duonos kaina Sovietuo- 
le dabar stovi taip: juodos 
duonos svaras 50 kapeikų, o 
baltos — 90 kapeiką.
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Kalendorius
1935 METAMS.

PILNAS VISOKIU INFORMACIJŲ, STATIS
TINIŲ ŽINIŲ IR PAMOKINIMŲ. BE TO, MŲ 
METŲ KALENDORIUJE YRA IR MAGUOS 
MONŲ BEI ŠTOKŲ, KO SENIAU NEBŪTO.

Čia paminėsime tiktai keliatą dalykų, kurie telpa 
šių metų “Keleivio” Kalendoriuje. Štai jie:

1. Koks būna laikas kituose pasaulio kraštuose, 
kuomet Bostone ar New Yorke būna 12 valanda vi
dudienio?

2. Kokie šįmet bus saulės ir mėnulio užtemimai?
3. Palyginimas metrinių matų ir saikų, su ameri

koniškais.
4. Kada prasidėdavo Nauji Metai senovėje?
5. Tarptautinis kalendorius.
6. Mahometonų kalendorius.
7. Japonų kalendorius.
8. Francuzų revoliucinės eros kalendorius.
9. Faktai apie saulę.

10. Gyvulių ir paukščių amžius.
11. Kiek lietuvių gyvena užsieniuose?
12. Labai įdomi pasaulinio karo statistika, parodan

ti kiek kuri šalis turėjo mobilizuotų kareivių, kiek 
jų buvo užmušta, kiek sužeista ir kiek paimta ne
laisvėn.

13. Kaip krikščionybės skelbėjai teriojo Lietuvą.
14. Kaip žuvis praleidžia žiemą.
15. Kaip Amerikos valdžia planuoja pakeisti klima

tą, kad apsaugojus kraštą nuo sausrų, ir kiek tas 
darbas kaštuos.

16. Kaip mokslininkai pradėjo taikyti saulės šilimą 
praktiškiems tikslams.

17. Lietuvos totoriai ir iš kur jie atsirado. Labai į- 
domi istorijos studija.

18. Kaip sutvarkyta Sovietų Rusijos valdžia.
19. Kaip išaugo Japonijos galybė.
20. Ką reiškia Rusijos kolchozai ir sovehozai, jr 

kaip jie tvarkom!.
21. Kaip Mussolini aiškina fašizmą.
22. Kaip prof. Ivanauskas augina lapes Lietuvoje.
23. Sodų ligos ir kaip jas naikinti.
24. Nauja teorija apie pasaulio atsiradimą.
25. Kaip Kinijoj žmonės gyvena, kokia jų religija, 

miestai ir tt.
26. Kaip pasidaryti namie gero vyno.
27. Kaip vokiečiai kasė Lietuvoje auksą.
28. Magiški monai ir štukos, su paveikslais ir paaiš

kinimais. kaip magikai apgauna žmonių akis.

Kalendorius yra didokos knygelės formato, M 
puslapiai, ant gražios popieros ir labai gražiai et- 
spausdintas. Jo kaina “Keleivio” skaitytojams— 
25 centai. Ksm “Keleivio” neskaito, tam 50 cmrtų.

Pinigus galima siųsti palto ženMeliau arba to
tu su prenumerata. U Kanados prašome palto 
ženklelių nesiųsti, nes Jungtinėse Valstijose jų ne
galima vartoti.

Adresuokite taip:

KELEIVIS
253 W. Broadaray, Sootb Boston, Msss.

centais. Pasirodo, kad karš
ta prakalba sužavėjo publi
ką. Kitas atidavė dolerį sa
ve skriausdamas. Aš žinau,
kad daug aukavusių nėra

Darbininkų žodžio” 
ninkai.

paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak-, Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga- 
mecų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran- na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 1 
tarnai išaiškina gamtos istoriją. Chi- moterys ir 5 vyrai.
eago, I1L 1903, pusL 209. Gražiuo- - Kunigą Meilė. Vieno veiksmo Komė
se audimo apdaruose...................... *1.50 i dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin-
» X.- D X. • V - T • . s*3 veikalėib. Dalyvauja 2 vyrai ir

2 moterys. Abu veikalėliai vienoje
Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto- knygutėje. Kaina............................25c

jos paveikslų, 126 puslapiai, kai- i
na......................................................... 60c. Tikėjimų Isterija. Parašė P. D. Chan-

. i tepie de la Sausaye, Teologijos pro-
MMeris ir Socializmas. Parašė August, fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau- 
.. Bebel, verte V. K. ILYra tai svar- į gjs. Knyga didelio formato, 1086 pusi. 

25 *eriau?1* lietuvių . sa daugybe paveikslų visokią tikėjimų
M. V kiaU>im«9n« dievV* dievaičių, relikvijų, bažnyčių,
m*. ▼. i PusL 429,1915 m.................. *2.00 fcventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap-

' ...................- Įdarais. Chicago, 1914, pust 1086.
' Kaina.................................................*7.00

šąli-

DIDŽIAUSIAS AKMUO LIETUVOJE.
Rytų Lietuva ir Dzūkų 

kraštas yra kalnuoti, smėlin
gi ir akmeningi. Čia pasitai- 
ko ir labai didelių akmenų. 
Ilgai Lietuvoj’e buvo ginči
jamasi, kuris akmuo čia yra 
‘didžiausias. Vieni sako, kad 
j Vištyčio akmuo, kuris yra 
i prie Kybartų vieškelio, o ki- 
iti, — kad tai Puntukas, e- 
;santis ties garsiaisiais Anyk
ščiais. Pagaliau išmatavus 
abudu akmenis, ištiesų pa
aiškėjo, kad Puntukas yra 

^didžiausias akmuo Lietuvo
je. Jis yra 9 metrų aukščio ir 
!ąpie 12 metrų turi visas vir- 
,šaus apskritumas. Šiandien 
jdidelė Puntuko dalis jau su- 
i lindusi į žemę ir viršuje ky- 
įšo tik apie 3 metrus. Tai Lie
tuvos įdomybė, kurios neap
lenkia nepamatę keliaunin
kai po Lietuvą.

Iš paviršiaus žiūrint atro
do, kad Puntukas yra papra
stas akmuo. Tačiau žinovai 
sako, kad jis sudėtas gana iš 
įdomios ir įvairios medžia
gos. Anykščių apylinkių gy
ventojai kalba, kad šis ak
muo stabmeldystės laikais 
buvęs laikomas šventu. Ant

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

astronomijos, aritmetikos, medicinos
Prie Puntuko ąžuolų įvyk- ir mokslų bei jų šakų; rinkinys 
davę daug pagijimų ir tikrų
stebuklu. Tai vis senovės 'b'™'* amatninkams, ūkininkams, dar- 
,. . i i - * žininkams, šeimininkams ir kitiems,dievo Perkūno galybe. Zmo- Į iš įvairių šaltinių surinko J. Lauki*, 
nės pasakoja, kad garsiojo IU-1911 puslapi; „
Lietuvos poeto vyskupo An- j' . . .. ...............
tano Baranausko brolienė ^^>ad^o^^t^ky^k«
važiavusi iš Anykščių į Uk
mergę, kur jos vyras bau
džiavos laikais sėdėjo kalė
jime. Iš namų išvažiavusi ji 
jau serganti ir ties Puntuku 
jai pasidarę taip bloga, kad
jau norėjusi namo grįžti. ^Kunigą Celibatu.— Išaiškinto kuni-
Tuo laiku ji atsiminusi šven- — v—------- ’~=-
tus ąžuolus. Šiaip taip ji
prišliaužė prie Puntuko 
ąžuolų, lupomis palietusi jų 
žievę ir tuojau išgijusi. Tai 
vis senovės tikybos atspin- 
dziai.

Šiandien Puntukas sau ly
gaus konkurento Lietuvoje 
nebeturi. Juo didžiuojasi 
visa Anykščių apylinkė, nes 
tai viena žymiausia to kraš
to pažiba. Tsb.

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

j gi norisi? Delko 
silpsta? Ir delko

ĮVARDYS 4 L1NDBER- 
GHO KIDNAPERIUS.

Hauptmanno byloj gyni
mo advokatas pareiškė, kad

die'varaf®1 /
kas degindavę. Su didelėmis 
iškilmėmis ant jo sudeginę j f • „i&i ’ 
ir karžygį Puntuką, todėl i dysl^s’ P0’1^08 sulmtas

ir dabar teisiamas Haupt- 
mannas esąs visai nekaltas 
žmogus.

akmuo buvęs jo vardu pava 
dintas.

Vokiški ir lenkiški krikš
čionybės skelbėjai Lietuvo
je, naikindami visa, kas bu" 
vo lietuviška, norėję ir Pun
tuką suskaldyti. Tačiau 
jiems tas nepavykę. Žmonių 
legenda sako, kad Puntuką 
velnias nešęs užversti Anyk
ščių bažnyčios duris. Bet 12 
valandą nakties užgiedojęs 
gaidys ir velnias nedanešęs 
ligi Anykščių, akmenį nu
metęs. Puntuko šone yra iš
kalti nesuprantami ženklai.
Žmonės sako, kad tai esą 
įspausti velnio pirštai.

Netoli Puntuko senovėje 
buvę daug šventų ąžuolų.
Dar ir dabar tokių dviejų K>'7aitio*Vjr^8 -=,k“ierhw’t„ 
ąžuolų kelmai tebėra. Dari
prieš 1863 metus aplinkinių Emilija Kernagis—720 Vine Place

Išmokt Angliškai.
Laikinai tos knygos pritrūkome 

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

“KELEIVIO” ADMINIST.

WAUKEGAN, ILL.
Ueturių Laisvė*

1934
Valdyba

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

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

B. J. Masiliūnas — užraių mšt.
818 — lOth Place, Waukegan, m.

B. DekŠienė — turtų rašt.
680 —Sth St, Waukegan, m

kaimų žmonės sekmadie
niais po pamaldų susirink
davę po tais ąžuolais pasi
melsti. Pavakare perbrisda- 
vę per šventosios upę, su
sėsdavo aplink liun{, vidgy- 
davę pyragus, sūrios, o tru
pinius sumesdavę į Huną.

St Dombrauskas—835 So. Lincoln st 
Kaygiai:

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

M. Valentukonis, 880 Prescott S., t 
Waokegan, III.

Uuosybės svetainėje, W*ukegaa.

J. Stočkua; J. Visoelrfs.tu_ >_e_as--- s a-----  ----e **—isoBirtnKtimi myk puiravini
kotam mėnesio, 7:86 vakare,sergu

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu
rėtų perskaityti kįkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterį*, dukterį* 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 žeut* 

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 paliuosroota 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- 
čiro. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų musių 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 .... *1.5t
Byla Detroito Kataliką sa SoctoRa- 

toia. — Pirmą kartą katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 191L
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti
sai telpa teisina rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslai*. 61 pusL........................;
Ar Buvo Visuotina* 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 
ii Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonė*? Šitie ir šim
tai Įritu klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokia 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 Lietas* iš Artiame Pirą- 

eitto*. Knygutės įtalpa susideda ii 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai liek* vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių dto-
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32............................19c.
Papartio tiedu ir keturios kitos apy

sakos: (1) Neužsitikintū Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rėkta. Jeae nurodoma kaip žmoni* 

į visokius prietarus, 
.................... ........... llc.

paikai tiki 
burtu* ir tt.

"KELEIVIS”

So. Boston, Moss.



KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo mošą korespondentų ir ii Lietame LaUkreKaų.)

BYLA DEL
160 dole-šalia plento, važiuojant 

nuo Mariampolės j Kaunu, 
stovi bažnytkaimis Skriau-

mą Berankis g* 
rių raargaryčių. 

Apsigyveno draugai

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
SEIMELIO POSĖDIS 

VĖL NEĮVYKO.

LIETUVOJE SUTVARKOMOS GYDY
TOJŲ TEISES IR PAREIGOS.

Užpulti Žmones
Suėmė Plėšikus-

Gruodžio iš 16 j 17 naktį 
du nepažįstami piktadariai 
įsiveržė į Perlojaus bažnyt
kaimio gyventojo Vinco 
Česnulevičiaus butą ir, gra
sindami ginklu, reikalavo 
atiduoti pinigus.

Česnulevičius, matyda-jkanešiu, jis lengvai perduo- 
mas turįs reikalo su plėši- davo V. Kudirkos korespon- 
kais, žaibo greitumu su savo denciją į Prusus, kur buvo 
žmona puolė juos. Vienas iš leidžiamas “Varpas,” o iš 
piktadarių į puolančius Čes- Prūsų į Lietuvą atnešdavo 
nulevičius keliatą kartų šo- knygas. Per visą laiką Stik- 
vė, bet nei vienas šūvis nepa- liorius iš Prūsų parnešė ir iš
taikė. Nore plėšikas ir šaudė, platino daug letuviškų kny- 
vis dėlto Česnulevičiai to ne- gų bei laikraščių. Paskuti- 
pabijojo ir užstojo duris, niu laiku jis buvo jau aklas 
Prie durų Česnulevičius su-Į ir kurčias, ir gaudavo pen- 
sigrumė su vienu plėšiku ir jį siją. Laidotuvėse dalyvavo 
nuginklavo — išmušė iš jo tūkstančiai žmonių, nes ve- 
rankų pistolietą. Pagaliau lionį visi vertino, kaip daug 
po algų grumtynių plėšikai lietuvybei nusipelniusį pilie- 
buvo priversti Česnulevičių J tį. Tsb.
šeimai pasiduoti ir buvo su

Šiuo metu Lietuvoje yra 
apie 1,000 medicinos gydy
tojų. Jie daugiausia gyvena 

____ _ ir miesteliuose.
liu*felčerisaR^cėio«iDirkL v^s be pasekmių. Klaipėdos t Kaimuose gydytojų yra la- ..... . . .
nėti eržilus iuos “iščvstvti” vokietininkai, matyt, Nova-i^ai mažai. Todėl ūkininkui, Šiomis dienomis 4 gink-
neti erzi us, jMKTSOstyti boikotuoja ir Seimelio yPač kai jį sunkiai spaudžia lupti plėšikai pavakariais

posėdin nesirenka. Novakas ekonominė krizė, medicinos 
pagelba dažnai yra neįma-

Vj. Gruodžio 13 dieną Klai
džiai. Kai gyventojų padi- didelėje, kur buvo arklių iš- Pėdoje jau trečiu kartu buvo
dėjo, kunigai 1778 metais 
Skriaudžiuose įkūrė parapi
ją pelnui gaudyt

MIRĖ KUDIRKOS LAIŠ
KANEŠYS.

Gruodžio pradžioje Ku 
dirkos Naumiestyje mirė ži-j 1812 metais francuzų gar- 
nomas knygnešys-laiškane-j susis imperatorius Napoleo- 
šys Jonas Stikliorius, 88 me- } nas I, eidamas iš Vilkaviš- 
tų amžiaus. Tai buvo doras į kio f Kauną, Skriaudžiuose 
ir blaivus žmogus, kuris tar-' sustojo ir pas kleboną sode 
naudavo dr. V. Kudirkai.-po obelim pietavo. Klebonu 
Būdamas vietos pašto laiš-

vežimo punktas, ir pradėjo gubernatoriaus Novako šau-. 
biznį. Berankis buvo gyvu- kiamas seimelio posėdis, ir miestuose
a • A > V • .' • > • • • « •

SUIMTI KETURI PLĖŠI
KAI, UŽPUOLĘ ROMA
NOVO MALŪNĄ KAL

VARIJOJE.

imti.
Paaiškėjo, jog vienas plė-1 

šikų yra Perlojaus bažnyt
kaimio gyventojas, Alfonsas

NUŠOVĖ POLICIJOS 
NUOVADOS VIRŠI

NINKĄ
Gruodžio 15 dieną Švent-

Vaisėta, o kitas to pat baž- ežery buvo nužudytas Švent- 
nytkaimio Petras Bortkevi- ežerio nuovados viršininkas,
mus.

Abudu piktadariai 
dinti kalėjiman.

paso-

ŽMONĖS SKUNDŽIASI 
- “LAIMĖS RATAIS.”

Antanas Gritėnas. Tą rytą 
jis išvažiavo iš namų me
džioti. Nuvažiavus, jį staiga 
iš pasalų paleistu šuviu nu
šovė. Apskrities gydytojas, 
apžiūrėjęs lavoną, konstata-

Kauno turgavietėse per iš-| k.ad Gritėną nušovė iš 
tisas dienas eina lošimas I užpakalio,, o vėliau dar jo 
“Laimės ratais.” Ratas par- ?alvąį astrui daiktu sukapo- 
duoda po 50 et. bilietus ir I J°- . Gntėnas buvo Lietuvos 
suka. Išlošusiems duodama,kariuomenes kūrėjas u, be 
šokolado, biskvitų, muilo ir K * F™* ternauto-
tt. Daugelis piliečių nusi-M^' Polmijoje pradėjo tar- 
skundžia, kad tie “laimėsinau^ nuo 1919 metų pra
ratai” gadiną jaunuomenę, 
ypač moksleivius, kurie ga
vę pinigų sąsiuviniams arba 
knygoms pirkti, bėga į tur
gavietę ir ten viską prasuka.

džios.

VOKIEČIŲ STUDENTAI
APGAUDINĖJA LIETU

VOS ŽVALGYBĄ
Šiomis dienomis paaiškė

jo, kad vokiečių tautininkai 
turi susisukę savo propagan
dos lizdą ir Kauno universi
tete. Vokiečių studentų ko
operacija “Anninia,” pasi

tuomet buvo kun. Žygevi- 
čius.

Apleisdamas Skriaudžius, 
Napoleonas paprašė, kad 
klebonas parodytų jam ke
lią iki Kauno. Kaune Napo
leonas užmokėjo klebonui 
už pietus... 10,000 lenkiškų 
auksinų.

Tačiau kun. Bukevičius 
savo raštuose kiek kitaip a- 
pie tą įvykį pasakoja. Esą, 
pats Napoleonas sode susi
gavęs vištą ir liepęs išvirti 
sriubą. Šiaip ar taip, tačiau 
tas bažnytkaimis garsus, nes 
grįžtant iš nelaimingojo ka
ro, klebonijoje buvo apsi
stojęs ir italų karalius, Na
poleono švogeris, Jokimas 
Muratas. Kareiviai tuokart 
viską išplėšė ir pačią bažny
čią sudegino.

Na, ir kokiu budu ši visa 
istorija galėjo atsidurti teis
me? Ogi štai kokiu.

Skriaudžiuose tuo laiku 
gyveno du kaimynai, Petras 
Staučka ir Nikodemas Be
rankis. Kada Staučka pasi- 
sikundęs Napoleono adju
tantui, kad kareiviai sude
gino jo trobesius, gavo ke
liatą tūkstančių lenkiškų 
auksinų. Francuzai nužygia
vo Maskvon. Berankis ne 
tik supyko, bet ir pareikala
vo iš Staučkos pusės pinigų, 
nes jo, Berankio, trobesiai 
irgi supleškėjo

“Tie pinigai buvo duoti 
mum abiem, nes gi ir mano 
sudegė,” įrodinėjo Beran
kis. Bet Staučka nei girdėt 
nenorėjo. “Man davė, aš ir 
ponas.” Ir ištikrujų, Staučka 
greit atsistatė triobėsius ir 
buvo turtingas, o Berankis 
nuėjo kampininkauti.

Laikas bėgo. Staučkos sū
nus buvo laikomi beveik po
naičiais, o Berankio — ėjo 
kitiems sunkiai dirbti. Dėlto 
ir sūnus tarp savęs pykda
vosi, sukčiais viens kitą va
dindavo.

Staučkos anūkas Jurgis 
vėliau išvyko Amerikon, ir

ir vėliau sugifastus parduo
ti. Tokios machinacijos duo
da gerą pelną. Tik pusė me
tų Berankis pabuvo “čysty- 
toju,” o jau pusė arklių iš
dvėsė. Amerikonas Staučka 
labai ant draugo supyko, 
dargi sumušė jį ir iškėlė by
lą, reikalaudamas nuostolių 
už nudvėsintus arklius.

—Dėlko tamsta ne savo 
amato ėmeisi? Mauda teisė
jas Berankio.

—Ar tai ne savo amatas? 
Juk rusų kariuomenėje bū
damas 1,000 eržilų iščysti- 
jau. Jei kuris pastipo, tai aš 
gi ne Dievas.

—Dokumentus tamsta ar 
turi, kad esi felčeris?

—Su dokumentais, pone 
teisėjau, toli neisi. Reikia 
darbą mokėti, — išdidžiai 
kalbėjo Berankis. — Beto, 
jis pats man sakė: “tik tu 
piauk, o dokumentai tai tik 
pas rakius reikalingi”...

—Ar daug arklių nudvė- 
sė?—klausia teisėjas Stauč
kos. '

—24, ponas teisėjau. Vi-’; 
sus dolerius trotijau...

pažymėjo, kad Seimelio pri 
tarimo būtinai reikalingi 
kai kurie paruošti įstatymai. 
Be šių Įstatymų negalima 
tvarkyti Klaipėdos krašto 
gyvenimą sėkminga linkme. 
Naujoji direktorija yra pasi
ruošusi kovoti su sunkumais, 
kurie dabar slegia Klaipė
dos krašto ūkišką ir kitų sri
čių gyvenimą. Tam tikslui 
reikia leisti nauji įstatymai.

Į Seimelio posėdį atvyko 
tik 16 atstovų. Tuo tarpu po
sėdžio teisėtumui reikia, 
kad jame dalyvautų ma
žiausia 20 atstovų. Tuo’bu
du nesusidarė reikalingo 
atstovų skaičiaus ir Seimelio 
posėdis neįvyko jau trecią 
kartą iš eilės. Tsb.

KOKIA ŽIEMA ŠĮMET 
GALI BŪTI LIETUVOJ?
Šalta žiema išgadintų ūki

ninkams žiemkenčius.
Ruduo Lietuvoje buvo ga

na šiltas ir ilgas. Vietomis 
buvo susilaukta net antro 

__ - - w , .uogų derliaus ir ankstyvųjų
—Meluoja.-—sušuko Be^žydėjimo. Dėlto kai 

rankis. Nudvese tik de-,kas mano> kad šįmet Lietu-
šimts, užtai, kad ir taip vieni 
kaulai buvo. Jis man keršija 
dar už Napoleono laikus.

voje žiemos visai nebus, o 
jeigu ir bus, tai labai trum
pa ir šilta. Tačiau kiti prie- 

galvoja ir tvirtina,

BLAURUS KERŠTININKO 
DARBAS.

Užpaliai, Utenos apskr.
Gruodžio 4 vakare sudegė
Antakalnių kaimo gyvento-1 naudodama universiteto au 
jo Barausko klojimas su ne-|tonomija, plačiai varė prieš- 
kultais javais ir kumelė. Pa- valstybinį darbą. Ji buvo 
daryta dideli nuostoliai, priešvalstybinės propagan- 
Spėjama, kad klojimas buvo Mos centru. Nustatyta, kad 
padegtas iš keršto, nes piL Siame priešvalstybiniame 
Barauskas gaudavęs grąsi- M arbe kooperacija ilgą tei
namų laiškų. Pažymėtina, ką prigaudinėjo žvalgybą, 
kad kelių metų laikotarpy,! " Tsb.
pil. Barauskui sudegė antras ___ . , . . t _
klojimas. Policija veda tar-| LIETUVOJ ESĄ 900 KO- į ten jam puikiai pasisekė 
dymą. J MUNISTŲ. ; Nesenai grįžęs Lietuvon,

Sovietų Rusijoj išeinąs V.]kad ir senyvam amžiuje, su-

Juk musų seneliai, kaip vil- smgal 
kas su šunim gyveno... • ^iema bus gana šalta ir 

Ir prasidėjo ginčas apie ilga. Kur čia teisybė, sunku 
Napoleono pinigiK. J pasakyti, nes ir vieni ir kiti

. Teisėjas teįgino sulaiky- tik spėlioja
ti, bet abu taip išaikaršcia- iš tiesų Lietuvoje yra to- 
vo, kad viską Snpasakojo.; kios klimato sąlygos, kad 
Taip ir paaiškėjo, ką bend-' dažniausiai po ilgo ir šilto 
ro turi Napoleonas Lietuvos] rudens būna šaltos žiemos, 
teisme. T > Į Jeigu šįmet žiema Lietuvoje

Tačiau Berankio ir anų-butų šalta, tai smarkiai nu- 
kui nepasisekė. Teisėjas pri- kentėtu žiemkenčiai pasė- 
teisė jam vieną mėnesį kalė-.jįaį, kurie šiltą rudenį išlei- 
jimo už amerikono prigau-dc gana didelius želmenis.
dinėjimą ir be jokio mokslo 
gyvulių “čystijimą/’

—Ale jei jis pirmas mirs, 
tai aš bent ant kapo pri... — 
kalbėjo sugniaužęs kumštis 
Berankis, o publika gardžiai 
juokėsi. Tsb.

Kaunas turi tik truputį 
daugiau kaip 100,000 gy
ventojų. Imant Amerikos 
mastu, tai tik miestelis.

Lietuvos ūkininkai zie 
mos jau senai laukia. Tada 
jie lengviau įvažiuoja į miš
kus, kuriuose renkasi žiemai 
malkų. Be to, žiemą miškuo
se prasideda įvairus kirtimo, 
popiermalkių gaminimo ir 
kitoki darbai. Tokiais dar
bais ūkininkai dabar kiek 
galėdami naudojasi, nes 
šiais sunkesniais laikais tai 
vienatinė proga uždirbti taip 
reikalingą litą. Tsb.

noma. Šiam nenormalumui, 
pašalinti jau senai rengtasi. ' 
Norima gydytojus iš miestų 
apgyvendinti kaimuose ir 
tuo pakelti gyventojų svei
katingumą. Kuo šis klausi
mas pasibaigs, tuo tarpu da 
nežinoma, ypač kad gydyto
jai iš miestų nenori eiti į kai
mus.

Dalinai medicinos pagel- 
bos teikimas šiomis dieno
mis jau buvo aptvarkytas. 
Išleistas įstatymas, nusta
tantis gydytojų teises ir pa
reigas. Taip pat nustatyta, 
kiek gydytojas turi imti už 
savo patarnavimus ligoniui. 
Pagal naująjį įstatymą, nuo
latinę medicinos praktikos 
teisę tegalės gauti tik Lietu
vos piliečiai gydytojai. Gy
dytojais galės vadintis tik 
tie, kurie praktikos teisę tu
rės.

Ligšiol būdavo atsitikimų, 
kad gydytojai, nieko nežiū
rėdami, ligoniams darydavo 
visokias operacijas. Kartais 
ligonis būdavo silpnas ir 
operacijos neišlaikydavo 
Dabar gydytojai bperacijas 
galės daryti tik ligoniui su
tikus. Bet esant neišvengia 
mam reikalui, kai ligonio 
gyvybei gręsia didelis pavo
jus, jo atsiklausimo nerei
kės. Taip pat tam tikrais at
sitikimais gydytojams lei 
džia daryti ir abortus. Lig
šiol už tokius abortus gydy
tojai būdavo baudžiami.

Būdavo atsitikimų, kad ir 
rimtam reikalui esant gydy 
tojas pas ligonį neidavo. Gi 
dabar kiekvienas gydytojas, 
prašomas, turės suteikti li
goniui pagelbą. Gydytojai, 
kurie šio patvarkymo ne
klausys, bus baudžiami pi 
nigais ir areštu. Tsb.

įsiveržė Suvalkų Kalvarijoj 
į Romanovo malūną. Malū
ne buvo keliatas žmonių. 
Plėšikai žmones suvarė į 
vieną kambarį ir iškraustė 
kišenes. Be to, išplėšė malū
no kasą. Viso labo plėšikai 
pagrobę apie 3,000 litų pa
bėgo. Rytojaus dieną Mari
jampolės geležinkelio stoty 
vienas plėšikas buvo sulai
kytas. Policija kitus plėši
kus Kauno priemiesčiuose 
sugaudė. Areštuoti M. Pa
žiūra, B. Dijokas, Alf. Kar
pavičius ir M. Kochanaus- 
kas. Ši plėšikų grupė anks
čiau apiplėšė Gudeliuose 
vieną moterį ir plėšikavo 
gastroliuodami po Suvalkiją 
ir Dzūkiją. Iš viso jie pada
rę apie 10 plėšimų. Tai buvo 
pavojingi plėšikai, nes eida
vo ginkluoti. Galimas daik
tas, kad jie bus atiduoti karo 
lauko teismui.

SIŪLOSI STATYT LIE
TUVAI LAIVYNĄ

Lietuvoje savo prekybos 
laivyno reikalas yra iškilęs 
jau gana senai, tačiau lig
šiol be gražių sumanymų 
nieko daugiau nepadaryta. 
O savas laivynas Lietuvai 
butų labai pravartu, nes da
bar už pervežimą jos gami
nių svetimų laivų bendro
vėms tenka išmokėti gana 
stambias pinigų sumas. Gir
dėdamos, kad Lietuva savo 
prekybos laivynu rūpinasi, 
kai kurios valstybės siūlosi 
ateiti talkon. Viena jų sutin
ka pastatydinti Lietuvai pre
kybos laivyną už krašto že
mės ūkio bei pramonės ga
minius. Atlyginimą už lai
vus produktais sutinka išdė
styti riet keliems metams. 
Kita valstybė pasiūlė kelia
tą savo laivų išnuomuoti.

Tsb.

s*

AMERIKIEČIŲ AUTOBU- Kapsuko redaguojamas lie-jmanė čia įsikurti kokį nors
SAS UŽVAŽIAVO ANT jtuviškas žurnalas “Prieka- biznį. Susitiko su Berankio 

KARSTO. las” rašo, kad Kaune komu- anuku, Adomu. Užsimiršę
Amprikippin bpndrnvės nistų esą 198, o visoj Lietu- protėvių nesantaiką, jiedu automs netoli So Spoj 900. pradėjo draugauk Beranki

važiavo ant vežimo, kuriuol Išrodo, kad tautininkų pasiūlė versis arklių staty-
važiavo dvi moterys ir vežė] 
karstą. Autobusas užvažia
vo ant vežimo ir sulaužė ve-| 
žimą, išvertė karstą ir sužei-| 
dė vieną moterį.

Išrodo, kad
žvalgyba veltui tautišką mu Vokietijon, nurodė jam 
duoną gadina. Komunistų geriausius budus. Rankom 
išnaikinti ji negali sumušta. Už puikų sumany-

“KELEIVIO”
SPAUSTUVE

JUOZAS BABRAVIČIUS 
DAINUOS KLAIPĖDOS

OPEROJ.
Gruodžio 9 d. Klaipėdoje I 

buvo atidaryta lietuvių ope
ra. Klaipėdiečiai tuo labai] 
patenkinti. Tuo budu Lietu-] 
voje veiks jau dvi operos: 
Kaune ir Klaipėdoje. Klai-I 
pėdos operoje dainuos Ame-] 
rikos lietuviams gerai pažįs-] 
Urnas dainininkas Juozas] 
Babravičius. Tsb. 1

KNYGOS VISAI PIGIAI.
NUPIGINIMAS TRUMPAM LAIKUI.

KALĖDINIŲ Atviručių lietuviškais užrašais, spindaučios, 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 ateiti $1.09

BIBLIJA. Pilnas šventas Raštas Seno ir Naujo Testamento. PusL 
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 Valanėaus- 
kas, 82 metai atgal. Istoriška knyga. Pusi. 332, 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. Murkos). Posl. 1462. . .$3.00
ARIONŲ PRISIKĖLIMAS. Parašė J. Pronskus. Svarbi istoriška 

knyga apie lietuvių tautą. Puslapių 290, apdaryta'.......... $1.00
ETHNOLOGIJA—šerno. Visų 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:

"AUŠROST KNYGYNAS
3663 SO. HALSTED ST, CHICAGO, ILL.

ii didžiausių lietuviškų spaustuvių 
su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais itaisymias.

SPAUZDINA:

KKTGA8.
KONSTITVCUAS,
PROGRAMUS,
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

visokius spausdiniua 
knygos iki mažiausio tikieto.

Darbą atliekame
PIGIAI ir GREITAI.

pigiai ir gražiai padarom drau- 
Boūtitucijas ir šiaip visokius jų 

Todėl su visokiais 
kreipkitės į "KELEIVIO" 

o visados gausit teisingą ir gerą

KELEIVIS 
253 Broadway 
So. Boston, Mass.

—*■

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

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 KULTURINI 
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 j| 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, SIAULLAL Lithoaaia.
................................................



Turbut

Vietinės Žinios
KBUMVIS, sa BOSTON No. 2. Sanoio 9 A, 1935 m.

Pereitą sąvaitę Bostone į- 
vyko Massachuaette miešti, 
majorų susirinkimas, km 
buvo svarstoma sunki tinau. 

ĮDOMI PAUKŠČIŲ ŪKIO narvo išsirita pro apačią ir sinė miestų bukli. Mieštame 
PARODA. sustoja tam tikram lovely, iš tenka šelpti daugybę bedar-

-------;— į lauko pusės, taip kad Į vidų bių, o pajamų kitokių mies*
Mašinos peri ant syk po visai nereikia siekti ir višta tai netun, kaip tik tie mo* 

15,000 kiaušinių. j lieka ramybėj. Yra, mat, pa- kesčiai, kuriuos moka namų 
Pereitą sąvaitę Mechanics tirta, kad maišymas vištinin-' savininkai. Tiesa, dabar 

Buildinge, Bostone, buvo ko ir gąsdinimas vištų su- miestai gauna kiek uzį svai- 
suruošta didelė paukščių mažina jų dėslumą. ! ginamųjų genmų teismus,
ūkio paroda, kurioje daly-! Nuolatiniai eksperimentai bet tai visgi.lasas juroje, pa- 
vavo visa Naujoji Anglija ir ir patyrimai su vištomis A- lyginus su dabartinėm mie£ 
New Yorko valstija. Mane ’ menkoje privedė jau prie tų išlaidom. Taigi kįte klau- 
pasikvietė j tą parodą drg. to, kad farmerys gali priver- simas: iš kur gaut pinigų? 
Stevensonas, vištų ūkio sa- sti vištą išdėti visus savo Tam yra 3 šaltiniai. Vienas,
vininkas iš Randolpho. Man kiaušinius į pusantrų ar du į tai pakelti mokesni namų 
pirmu kartu gyvenime teko metu. Per pirmus metus vis-~ 
pamatyti šitokį vištijos vei- ta padeda 300 ir daugiau
slių įvairumą. Čia buvo iš- kiaušinių. To pasiekta veis- 
statytos Wyandottų ir Brah-'lės gerinimu, maisto pritai- 
mų veislių didvištės, kurios kymu ir tinkamų sąlygų su- 
tiesiog stebina savo didumu, darymu.
Viena višta, rodos, atsvertų Vištų ūkis šiandien yra 
lietuvišką avį. O kitame sky- bene pelningiausis iš visų 
riuje vištytės tik tokios, nkio šakų, nes nereikia dide. 
kaip lietuviški špokai. Vie- ploto žemės ir nereikia 
nos baltos kaip sniegas, ki- didelio kapitalo jam pradė
tos raudonos kaip deginta ti, netaip kaip, sakysim, 
plyta, o da kitos juodos kaip pieno ukiui, kur karvių su- 
anglis. Vienos didelės, sun- "irkimas reikalauja didelio 
kios ir visai be kojų, o kitos pinigo ir paskui reikia daug 
lengvutės ir ant ilgų kojų, darbo jų užlaikymui
kaip tilvikai. Pamatęs tokį Reporteris.
paukštį pirmu kartu girioj,! . ------------- —
aš niekad nepasakyčiau/ Ristynė* pasibaigė muč- 
kad tai višta. j tynėmis.

Vienos tų vištų yra augi-’ Pereitą penktadienį Bos- 
namos dėl kiaušinių, o kitos ton Garden patalpoj buvo 
tik dėl jų gražumo ir sporto. Airijos ristiko O’Mahoney 
Pavyzdžiui, angliški kovos imtynės su Emie Duseku. 
gaidžiukai auginami dau- Airys paguldė Duseką pi
giausia peštynėms. Toks gai- mu kartu į 10 minutu, o ant- 
džiukas, karvelio didumo, m kartu į 17 minutų. Tuo- 
kaip man aiškino drg. Ste- met Duseko brolis pašoko 
vensonas, užmuš didžiausj ant estrados ir smogė airiui 
gaidį. Amerikos farmeriai j žandą, nes imtynių metu 
mėgsta žiūrėti jų peštynių. airys kelis kartus’kirto Du
ji® suruošia kur nors slaptą seką. Pats Dusekas irgi puo- 
gaidžių kovą, kiekvienas at- savo oponentą. Airiui į 
sineša po gaidį, ir leidžia talką atbėgo jo menedžeris, 

Porom/S muštis. Gai- įr neį akinių nenusiėmęs su- 
dziai mušasi, pakol vienas c.ikibo su Duseku. Abudu 
kitą užmuša. įstatymai tokį parvirto ant matraco ir pra- 
spcrtą drąudžia, todėl jis dėjo vartytis kaip du buliai, 
praktikuojamas slapta. Su Publikoj kilo didžiausis 
tokiais gaidžių “faitais,” pa- triukšmas: vieni rėkė pri
prastai, yra surištos didelės tardami Dusekui, kiti—ai- 
pimgų laizybos. Kiekvienas.i-jui. O šis, nežinodamas kas 
dalyvis deda uz kurą nors, jo priešas, kas draugas, pra
gari tam tikrą sumą pinigų, d€jo šaudyt savo kumščio- 
ir kūno gaidys laimi, tas pa-mis kam tik papuolė. Naba- 
snma pinigus.

Šitoj parodoj buvo ir kito
kių paukščių: kurkiu, žąsų, 
ančių ir karvelių. Buvo taip-

savininkams; antras — įves
ti parduodamajį mokesnį 
(sales tax), o trečias, pakel
ti pajamų mokesnį (ineome
tax).

Bet namų savininkai da
bar jau apkrauti mokesčiais 
daugiau negu jie gali pakel
ti. Daugelis jau išsižada sa
vo namų. Daugiau jie mokė
ti jau negali. Taigi lieką tik 
du šaltiniai: parduodamas 
mokesnis ir pajamų mokes
nis. Pajamų mokesnį moka 
tik tie, kurie turi didelių pa
jamų, o parduodamajį mo
kesnį turėtų mokėti lygiai 
skurdžiai, kaip ir turčiai. Ir 
majorai nutarė reikalauti, 
kad legislatura tokį mokesnį 
šitoj valstijoj įvestų. Yra 
jau įneštas ir tam tikras bi
rius legislaturon.

Pakol toks įstatymas bus 
ivestas, majoras reikalauja, 
kad valstija užtrauktų $25,- 
000,000 paskolą ir išdalintų 
tuos pinigus tarp miestų ir 
miestelių šelpimo tikslams. 
Tiktai tuo budu esą galima 
palengvinti miestų finansi
nę būklę ir sušelpti bedar
bius. Kitos išeities majorai 
nemato.

Taigi išrodo, kad parduo-

GERA NAUJIENA NOR-
WOODO LIETUVIAMS.

Sekmadienį, 20 sausio, 
ž-rą valandą po pietų, Nor- 
voodo Lietuvių Svetainėje 
Įvyks įdomi paskaita temo
je: “Krikščionybė ir Laisva- 
nanybė.” Prelegentu bus St. 
Michelsonas, “Keleivio” re
daktorius iš South* Bostono.

Lietuvių Namo Draugovė 
rengia tą paskaitą ne tuo 
Ūksiu, kad vienų įsitikini
mus išniekinus, o kitų iš
aukštinus, bet tuo, kad tei
singai ir bešališkai, pasire
miant istorijos faktais, iš
aiškinus klausytojams, ką 
"eiškia musų gyvenime krik
ščionybė, ir kas yra laisva- 
manybė.

Todėl visi yra prašomi at
eiti šios paskaitos pasiklau- • 
lyti ir pagilinti savo žino ji-’ 
mą. Kad prelegentas atliks! 
mvo užduoti įdomiai ir pa
mokinančiai, apie tai nerei
kia abejoti. Kvieslys.

UZS1< sudegė

Užsidegus kalėdinei eg
laitei, Cambridge’uje sude
gė tūla Amelia Johnson, 58 
metų moteris, kuri gyveno 
prie 27 Magnolia road. Jos 
sūnūs, norėdamas motiną iš
gelbėt, taipgi apdegė. Eg
laitė buvo apšviesta elektriš
komis lemputėmis, bet ug- 
nagesiai sako, kad ant vie
nos vielos perdaug buvo 
lempučių ir dėl to kilo gais
ras.

Supuvusia kurkiena užsi
nuodijo 100 žmonių.

Vienas amerikonų kliubas 
Chelsea priemiesty suruošė 
bankietą Naujiems Metams

vakarienės beveik visi sve
čiai sunkiai susirgo. Juos 

, - . pradėjo purtyt šalti šiurpu-
mokesnis Ims įvestas į. astrus skausmai surė- 

be didelių ginčų. Be to, siu-:mg vidurius. Vietoj links
ima pakelti ir pajamų mo- „jjntis ir šokti, apie 100 sve- 
kesni. :čių vaitojo ir šaukėsi medi-

... ~ 1 1- ~ -V cinos pagalbos. Daktarai
Vincas Belekevičms pasiko-! kad tie

gas referee irgi gavo į anta 
kį ir apsipylė kraujais. J 
trumpą laiką tarpe virvių

......................  . ... „ mušėsi apie 15 žmonių. Tarp
gi įvairių veislių kralikų. Bu- virvių su5ėg0 ir policija 5U . .
vo paprastų kralikų, kaip lazdomis ir pradžjo u. prie durų grotų, antrą galą

------------ -------------- J- Šančius skirrtyt. Dusekas bu- Jzslnere ant kaWo. - ’ la
Lietuvoje, ir buvo avies di-’~
durno.

Nemažiau įdomu buvo pa
matyt modemiški vištinin- 
kai, peryklos ir kitokie įtai
symai, dabar vartojami viš
tų ūky. Lietuvoje mes bu
vom įpratę matyt vištas viš
čiukus perint, šeimininkė, 
būdavo, padeda 18 ar 20 
kiaušinių ir patupdo ant jų 
vištą. Čia gi viščiukus peri 
tam tikros mašinos — inku
batoriai. Parodoje teko ma
tyti naujausios konstrukci-

vo vilkte išvilktas, taip pat 
ir O’Mahoney. Po to viskas 
nurimo ir “didvyriai” tik 
šluostėsi savo kruvinus ir 
purvinus snukius.

Naujas gubernatorius.

Nuo Naujų Metų, Massa- 
chusetts valstijos guberna 
toriaus urėdą užėmė James 
Curley, buvusis Bostono ma
joras.

Ant Tremont streeto ban-JOS inkubatorių kurie ant ditai už lž „ . {.
ęrk per, po lo,000 kiaušinių.'mos au£ini daikt krau.

elektra ir kainuoja $1,600. j^^ėgo. ’ 

Vištoms laikyti šiandien-___________________

“MOKĖSIT PERKANT 
-MOKĖSIT PIGIAU”
SKOLON NEBUS DAUGIAU PARDUODAMA.
Naujosios Anglijos ir Bostono Moterys: Kuomet 
jus pirkot už pinigus, vietoj pirkti skolon—kuomet 
jus vaikščiojot per šešių akrų fliorus jieškodamos 
prieinamesnių “cash” kainų—tai jus pasakėt 
mums, įrodėt mums, įtikinot mus, kad jus velijat 
mokėti perkant ir mokėti pigiau! Taigit.. Greater 
Houghton’s pasiduoda jūsų norui ir įveda sensa- 
cionalę “Mokėsit Perkant—Mokėsit Pigiau” par
davimo tvarką ir siūlo ištisas eiles stebėtinos ver
tės prekių. Tėmykit Bostono laikraščius.

Klausykitės Greater Houghton’s Radio
Dramų iš Naujosios Anglijos Stočių.

Greater Houghton’s eina oru! Trumpos, įdomios, žmo
giškos dramos iš tikro gyvenimo yra siunčiamos kas 
diena patogiomis valandomis.

STOTIS WNAC
Kasdien 8:00 ryto; 6:15 vakare; 10:45 vakare. 

STOTIS WEEI
kasdien 8:10 ryto; 6:00 vakare; 11:14 vakare. 

STOTIS WAAB
Kasdien 8.-OO. ryto; 11:15 ryto; 7:0© vakare, 

ir Nedėldkaiais 9:46 vakare.
STOTIS WBZ—WBZA 

ir NedčL 8:30 ryto; 12:15 piet.; 6:35 vak.

HOUGHTON’S
MUOIM t MTTOII’S KPAtTHPT STORE

Tremont & Beacon Ste.

Gatvėkaru susikūlė su troku
Ant Blue Hill avė., Matta- 

pane, pereitą subatą didelis, 
penkių tonų trokas, norėjo 
pralenkti iš kairės pusės 
gatvėkarį, kas yra priešinga 
trafiko taisyklėms. Gatvė- 
karis tuo tarpu pradėjo sukpasitikti. Vakarienei buvo - -

duodama kurkiena. Bet po tis i bamę ir įvyko koliziją.

: cinos
.. . . . i pripažino, kad oe žmones

re policijos nuovadoje. | užsinuodijo sugedusia kur 
Pereito nedeldiemo vaka- kiena.

rą Brightono policijos nuo-į _____________
vadoj pasikorė Vincas Bele-j Paskutinėmis ' dienomis 
kevicius, 51 metų amžiaus gugtone labai nepastovus
ie tu vis, kuris buvo areštuo-^^
tas už girtybę. Kilpą jis pa- ? markios audros ir labai šal-
sidare iš savo sveteno ran- Nedėlioję buvo šilta kaip
koviu, pririšo vieną jos galą pavasarj įr nutirpo visas

sniegas. Bet šios sąvaitės
- vr- x • •• j381- pabaigoje vėl laukiama šal-

mauge. Visa tai jis padare

oras. Pereitą sąvaitę buvo

15 minutų laikotarpy, ir ka- 
la policija pamatė jį pasiko- Parsiduoda 3 šeimų Namas 
rūsį ir kilpą nuplovė, Bele- 18 kambarių. Visi įrengimai, kaina 
kevičius buvo jau nebegy- ant
vas. DORCHESTER, MASS.

• V«?,°?iS Reikalinga. Perdavė^
1U 86 Lincoln Su, Bngntonc, Parduot kiaušinius ant komišino ir 

netoli Bostono. $50 kaucijų. Geram vyrui,
geras uždarbis. Susižinot galima 
leivio” ofise. J. S.

Ke-

| GYDYTOJŲ ADRESAI

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repšius
(REPtYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-6 

NedčUaatis Ir Aveatadieteato 
ano 16 iki 12 ryta.

278 HASVARD STUKT
sL arti Central akt.

DR. G. L. KILLORY
66

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somenet 2944-J

Specialistas Kraaja, lakatų Ir 
Nervų Ligų.

Vai nuo 9 ryt iki 7 rak. 
Nedėliota, noo 10 ryt iki L

TeL 8a.
DAKTARAS

A. L KAPOČIUS
LIETUVIS DKNTISTA8

VALANDOS: Nuo 9 flri 12 dieoų 
Nu 2 iki 9 rak. 
NED1U0MI8: 
iU 1 v. po pietųlAS
flrf 12 

Ofisu “Koteiviir 
381 BROADNAY, tarp C Ir D st 

sa BOSTON, MASS.

Reikalingi 2
Kas turi pardavimui pa

vartotų virtuvės pečių, ang
lių ir gazo kombinacijas, te- 
?ul praneša į adv. Bago- pi,„o mu2ikM
Ciaus ofisą, 2o3 Broadway, nuoliams ir suaugusiems. 
South Boston. Yra pirkėjas, “^^valentina 
kuris nori tokius pečius pir

P1ANO MUZIKOS 
LEKCIJOS

Baigusi New Englaad Muzikos
Konservatorija.

zikos lekcijjas jau 
Studijos

kti.

MINKIENft 
912 E. Broadvray. Sa. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 3317.

daromi iš vielų narvai (klėt- ^monooMoooeeeoeeeeoeeeooeeeeooeeoo 
kos), kaip kanarkoms, tik 
didesnio maštabo. Narvas 
apie 30 colių pločio ir gilu
mo, o aukštumo sulyg žmo
gaus galvos, laiko 16 vištų.
Jis susideda iš 4 aukštų ir 
kiekvienas aukštas pertver
tas į 4 dalis, taip kad kož- 
na višta yra atskirta ir nega
li peštis. Po kojomis jos turi 
ne lentą, bet iš vielų pada.- 
rytas groteles, per kurias iš
krinta išmatos; po grotelė
mis pakišta blėta arba tam 
tikra popiera, kurią kas die
ną galima ištraukti ir nuva
lyti. Tuo budu vištininkas 
būna visuomet švarus ir jį 
galima laikyti visai mažoj 
vietoj. Tosugrotelės padary
tos nuožulniai, taip kad pa-

VARTOKITE

“BLUE COAL”
ŠALČIO NBUKOSnE.

Pirkite “Blue Coart Lengvais Išmokėjimais. Nereik už
mokėti—duoda per 6 mė lesius išmokėt, šita aukštos rū
šies Pennsylvanijos anglis greitai užšildo šalčiausiuose 
rytuose—dega nuolatos per visą dieną be didelės priežiū
ros ir šiluma laikosi per visą naktį. Adresas:

BATCHELDER WH1TTEMORE
834 MASSACHUSETTS AVĖ, ROXBURY.

TELEFONAS: HIGHLAND 1920.
So. Bostone: 463 Broadway. Tel. So. Boston 1830. 
Dorchester: 346 Talbot Avė. Geneva 1350.
Brighton: 314 Washington St. Tel. Algonųuin 3108. 
Cambridge: 4 Brattle St. Tel. Kirkland 6820.
Norwoode: 269 Lenox St. Tel. Norvood 0764.

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

Duodu ant lengvų išmokėjimų ir ant 
ilgo laiko. Duokite man žinių aš ap- 
kainuosiu kiek Jums darbas kainuo
tų. ________ (-)

396 SEAVER STREET, 
DORCHESTER, MASS.

Tel.' Talbet 3763.

P. Ketvirtis ir Sūnūs
t Laikrodžius, Radio Se

tas ir Oil Burnerius, Geriausios Ra. 
Mes. Taisome ir mainome Laikro- 
diias, žiedas, Radios ir Ofl Barnėliau, 
Duodam ant išmokėjimo. Pristatom 
60 mylių nuo Bostono. Tel. S. B. 4618. 
326 BROADWAY, SO. BOSTONE.

A. J. NAMAKSY
Real Estete St

dėtas kiaušinis visuomet iš JooaoaaooeaooooaoaeuoMaooeoooooooooooooooooaMMai

414 W. BROADMAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948. 
251 Chestaut Avė, 
Jaamiea Plaia, Maoa,

Trokas buvo apverstas ir vi
sos jo prekės išbarstytos.

Ugnis sunaikino didelę 
bažnyčių.

Pereitą sąvaitę sudegė di
delė Jamaica Plain kongre- 
gacionalistų bažnyčia. Nuo
stoliai apskaitomi į 100 tūk
stančių.

PARSIDUODA
SMULKIŲ DAIKTŲ
STORAS,

Kuris randasi po num. 825 
CAMBRIDGE STREET, Cam
bridge, Mass. Visas Stakas ir 
Rakandai. 2 ruimai sandėliui už
pakalyje storo. Apielinkė apgy
venta lietuviais, rusais ir len
kais. Platesnių žinių norint, 
klauskite pas A. Stankūną, jau
nąjį.

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 vištinm- 
kai, bamė, stuba 10 kambarių, gražus 
sodas. Parduodu labai pigiai. Atva
žiuokit pasižiūrėt arba rašykite. Far- 
ma randas 5 Farm street, North Bell- 
ingham, Mass. Savininkas gyvena:

POVILAS WENSTEIN (3-5)
4 Marbury Terrace,

Jamaica Plain, M;

ADVOKATAS
J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentas 
317 E STREET 

(Kampas Broadaay)
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

TcL UteversMy MM

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

lietuve DENTISTE 
VALANDOS* 9-6 Ir 7-0.

678 Massaduasetts Ava»
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MA8S.

Dr. Leo J. Podder
Ii

Specialistu Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

VaUndu 
au 2 iki 4,

19 iki 12
m 7 iki 8 vakaro

222 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

TcL Coanuameaitb 4570.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rūšies smalkiu pa

si garsinimus, kaip tai: pajieško- 
jimus apsivedimų, įvairiu prane
šimus, pardavimu, pirldmos, 
skaitome po 3c ai žodį až sykį. No
rint tų patį apgarsinimų patalpint 
kelis sykius, až sekančiu sykiu 
skaitome 2c až žodį ai sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikrašti 
ir až pirmų sykį skaitoam pa 2e 
až žodį, išskiriant paieškojimu 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimom 
kaina 50c.

Už pajieškojimas giminių arba 
drangų skaitome po 2e už žedj. 
“Keleivio” prenoaieratoriams, ku

rie tari užsiprenumeravę laikraštį, 
až pa j ieškojimu giariaių ir drau
gų skaiteam tik po lc až žodį.

Pajieškojimai sa paveikslą kai
nuoja daug brangiau, am kaiauja 
padarymu klišės. Tedel norint 
talpint pajieškoįimų sn paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kalime.

Jeigu norit, kad apgarsinimu 
arba pajieškojimu greitai tilptų, 
reikia puiųsti karta ir arakentj.

KELEIVIS 
258 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

BAY VIEW I 

MOTOR SERVICE
UETUVYS

OPTOMETRISTAS

So. Boston 
1068

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ
IR TROKŲ AGENTŪRA. 

Modefis 1934 metų
8645 iki 81045

F. O. B. Factory

Taipgi taisome Automobiliu ir 
Treku visokių isdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočianas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET

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

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 geriausiu patarnavimu ir 
teisingu patarimas. Vaistus nu- 
siunčiam ir per paštų. Atminkite 
musų adresų.

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

Kampu Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Bostoa 2629, 2173 ir 2799

Telefonu So.

P. J. Aklinančia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Pagrobus, paruošia pagal reikala
vimų. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipiatės jūsų nuliudimo valan
doj, duosime geriausių patarnavi-

258 W. Broadway 
80. BOSTON, MASS.

16 bterale Street 
MONTELLO, MASS 

TsL Bracktoa 4116

Išegzaminuoju aido, priskiriu 
akinius, kreivu akis atitiesniu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkama 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadaay, So.

DR. MARGĖMS
Gydytojas ir Chirargaš

»: 16—3;

3325 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boolevard 8483

Joseph JF. Casper
(KASPARAS)

LIETUVIS GRABORIUS
I eMefųrių Direktoriss

Pataruviams Dienų ir Naką. 
494 BROADWAY SO. BOSTON 

TeL S. B. 1437J 
Rea. 158 West 7tb Stenat 

So. Bootoa TeL 1437-M

\PARKWAY AUTO 
SERVICE

and FILLING STATION
T.twl

Jeigu norite, kad Janų a 
būius ilgai laikytų, daokit 
syt mums. Darbu 
prieiname . Jeigu 
karu gerai trūktų, 
linų pu mus.

VIETOS V AITAITB 
415 Old Coloay Ava,
SO BOSTON, MASS,

Telefonu: So. Butea 0777.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aštriu ir kronišku ligų vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatų ištyrimai vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraujų, i 

laboratorijoj. Scmų, ir spiaudalus sąra laboratorijoj'. Suteikia patarimų laiškais 
g/raitantiems. 15 metų praktiku.

Ofiso valandų: 2—4 p. 7—8J9 rak. TeL S. B. 2712. 
Jeigu neatsilieps, šaukit: Algnnųnin 9753.

584 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.




