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Lenino Drangą Zinovjevą 
Stalinas Uždarė Katorgon

Karpis litruko Ii 
Policijbs Rankų.

KOMISARAS KAMENE- 
VAS TAIPGI UŽ GROTŲ.

Kartu su jais pasmerkta da 
17 žymių komunistų dėl 

Kirovo užmušimo.

Lietuvis bukaitis 
i Lindbergho Byloj.
! Lindberghiuko nužudymo 
(byloj, kuri dabar eina Fle- 
j mingtono miestely, New Jer-

“ 77, , , .. . (sey valstijoj, šiomis dieno-
Todel dabar Rusijos dikta->mjs pasįrodė ir vienas lietu- 
tonus ir pasistengė atskirti - - -

buvo ap- 
Atlantic City, bet

kulkasvaidžiu praskynė

Iš Sovietų Rusijos atėjo 
daugiau įdomių žinių. Pe
reitų sąvaitę kariuomenės 
tribunolas Leningrade pa
smerkė dešimčiai metų ka
torgos Grigorijų Zinovjevą 
ir penkiems metams Levą 
Kamenevą. Be to, kartu su 
jais- buvo teisiama 17 kitų 
žymių bolševikų, kurie taip 
pat pasmerkti nuo 5 iki 10 
metų sunkiųjų darbų kalėji
mo.

ši byla buvo tuo įdomes
nė, kad galutinai nutraukė 
uždangą ir parodė pasauliui, 
jog Kirovą užmušė ne kokie 
ten “iš užsienio atvykę bal
tagvardiečiai,” kaip Mask
va iš pradžių aiškino, bet pa
tys komunistų partijos na
riai opozieininkai.

Teisme opozieininkai bai
liškai išsispaviedojo ir prisi
pažino esą kalti. Zinovjevas 
pasakė: “Galvą nulenkęs aš 
prisipažįstu, jog Komunistę 
Partija teisingai kaltina bu
vusiąją opoziciją.”

Opozicininkas G. Evdoki 
movas da aiškiau pasakė 
Girdi: “Kaip Kamenevas ir 
Zinovjevas, taip lygiai aš 
pats ir kiti esame kalti, kac 
sistematingai kurstėme žmo
nes prieš partiją, ir dabar 
turime užtai atsakyti. Mes 
buvome akli, nematėme sa
vo ryšių su partija ir nepri 
pažinom jes pasisekimų.’

Valdžia šitoj byloj jau 
tiesiai kaltino suimtuosius 
dėl Kirovo nužudymo.

Žinios iš Londono ir Var
šuvos sako, kad Zinovjevas, 
Kamenevas ir 17 kitų komu
nistų su jų šeimynomis ke 
liatas dienų atgal buvo pa
skirti ištrėmimui į Rusijos 
“Velnio Salą” Baltoj Juroj, 
ir visi jie jau buvę paduoti 
Vidaus Reikalų Komisaria
tui, kurio žinioj dabar ran
dasi žvalgyba arba OGPU. 
Bet kuomet žvalgybininkai 
jau ruošėsi gabenti Zinovje- 
vo-Kamenevo kompaniją į 
šiaurę, tai atėjęs įsakymas 
visus juos sulaikyti ir atiduo
ti kariuomenės tribunolui 
Leningrade. Pastatyti prieš 
tribunolą, jie prisipažino 
kaltais ir buvo nuteisti sun
kiųjų darbų kalėjiman.

Reikia pasakyti, kad tai 
vis Stalino kerštas savo opo- 
zicininkams. Nei Zinovje
vas, nei Kamenevas nėra jo
kie “kontrevoliucionieriai,” 
kaip Stalinas juos dabar kal
tina. Jie yra daug raudones- 
ni bolševikai už jį patį ir to
dėl su jo politika nesutikda
vo. Zinovjevas buvo artimas 
Lenino draugas, tuo tarpu 
kaip apie Staliną atsiliepda
vo gana prastai. Kamenevas 
taip gi stambus bolševizmo 
šulas. Jis yra buvęs Maskvos 
sovieto pirmininku ir yra 
ėjęs premjero pareigas. Tai 

. žymi figūra Sovietų valdžio- 
’ je. Bet Stalinas jo nekentė, 

nes 1929 metais ir jis buvo 
ttvirai išėjęs prieš Staliną.

...... . 1 ’ vis. Tai vra Gustavas Lukai-savo pnesimnkus nuo visuo-!ti kur;? kad tuoj
menes, uždarydamas juos il-ito kai Lindberghas užmo- 
pems metams sunkiųjų dar-!kdjo kidnaperiams $50,000
bų kalėjimam už savo vaiko grąžinimą,

Reikšmingas tačiau. fak-tulas Fisch siulęs Lu- 
tas, kad Stalinas nedrįso jų kaidiui pirkti g jo $501000 
šaudyt Iki šiol visi jo opo-l,karštų pinigų,” bet Lukai- 
zicininkai, kuriuos tik pasi- Lg bijojęs juos pirkti. Ka. 
sekė kaip nors suristi su Ki- dangi dgl t0 kidnapinim0 
rovo nužudymu, buvo sau- dabar yra teisiamas Bruno 
domi. Is viso sušaudyta jau Hauptmanas, ui joadvoka-
117 žmonių. O dabar pasi- Į j naudoja Lukaicio liudy- 
tenkinta jau kalėjimu. Į įrodymą, jOg tasai

, _ . Fisch turėjo būti tikras kid-
jų: arba Stalinu pabūgo bu- ^ Dabar jis jau mir 
dyti opozicijos lyderius, kad H tmanas irgi 
nesukėlus pnes save da di- kad tasai Fisch iš-
desnes opozicijos komunis- vįžiuodamas Vokietijon, 
tų partijoj, arba jį pa velke palikęs jara g Lindbergho 
viso nekomunistinio pašau- tlJ pinigų Hauptma 
lio pasipiktinimas masiniais no advokatai Lukaičio liu- 
zmomų žudymais. Šiaip ar j tefe „epašaukė, ma- 
taip, Stalinas visgi ko norsLcmai jie tokio da neturi 
prisibijo. *

HAUPTMANO BYLA,
AUKSO KASYKLA

Laikraščiai juokiasi, kad 
JHauptmano byla, kurioj jis 

Saaro gyventojams nubal- Į kaltinamas pavogęs ir nužu- 
savus grįžti prie Vokietijos, Nęs Lindbergho vaiką, ma- 
Belgijoj hitlerininkai irgi ham Flemingtono miesteliui 
pradėjo agituoti, kad Mal- “aukso kasykla.” Viė- 
medijos ir Eupeno kantonai, nų tik laikraštininkų tenai 
kurie po karo buvo atimti iš važiavo 700, kurie išlei- 
Vokietijos, dabar turėtų grį-1 į^ia kas diena po $10. O

Belgija Sutriuškino 
Hitlerininkus.

zti atgal prie “faterlando.” kiek tenai kitokią žioplų 
susirinko ir kas dieną žiop
so, tartum ši byla butų koks 
įepaprastas dalykas. Visi 
iie tenai žiopso ir leidžia pi
nigus, o miestelis iš to nau

Amerikos spauda daug 
~ašo apie pavojingą banditą 
Alviną Karpį, kuris pereito 
nedėldienio naktį buvo At- 
antic City policijos apsup
tas vienam viešbuty, bet 
tarškindamas iš kulkosvai
džio praskynė sau kelią ir 
labėgo. Kartu su juo buvo 
r kitas banditas, tulas 
Campbell. Tas buvo jau nu 
Įrengęs, tik apatiniuose 

marškinukuose, tai nespėjo 
nei drapanų pasiimti, bet 
griebė šautuvą ir šaudyda 
mas pabėgo kartu su Kar- 
pium, vienmarškinis. Bet 
judviejų meilužės viešbuty 
saliko. Karpio mergina jau 
nėščia ir už kelių dienų turė
sianti kūdikį. Jos vardas pa
duodamas kaip Dolores De- 
laney. Gali būt, kad tai bus 
kokia Darata Delenis arba 
Delenytė.

Banditas Karpis yra lietu
vis. Tikra jo pavardė yra 
Albinas Karpavičius. Jo mo
tina gyvena Chicagos prie
miesty, Ciceroj, ir da nela
bai senai paskelbė laikraš
čiuose atsišaukimą į savo 
sūnų, kad jis pasiduotų po
licijai geruoju^ nes kitaip 
busiąs nušautas. Ir ištiesų, 
dabar yra įsakyta šaut jį ne
gyvai ant vietos.

Kiek Amerikos Vi
suomenei Kaštavo 
Pasaulinis Karas.
Nors pasaulinis karas se

nai jau pasibaigė, tačiau A- 
merikos visuomenė ir šian-‘ 
dien moka milionus jo nuos
toliams padengti. Kaip Iždo 
Departamentas praneša, iki 
1934 metų 30 birželio Ame
rikos gyventojai išmokėjo 
visokiais karo mokesčiais 25 
bilionus ir 729 milionus do
lerių. Nuo pereitų metų bir
želio pabaigos dabar kas 
metai reikia sumokėti da 
sekančias sumas:

$6.391,000,000 karo vete
ranų administracijai.

$9,557,000,000 procentų 
už karo paskolas.

$88,000,000 atlyginimo 
už visokius nuostolius, pada-

HITLERIO ARMUA TAIKO 
I KLAIPĖDOS KRAŠTĄ

LIETUVOJE PASKELBTA 
MOBILIZACIJA

UNIJA LAIMĖJO SVAR
BIĄ BYLĄ _ _____

Darbininkų unija New Tilžėn hitlerininkai turi jau
Yorke laimėjo svarbią bylą prigabenę daugybę Iculka-
prieš lėlių fabrikantą Freun- 
dlichą. Pasirodo, kad jis bu
vo padaręs su unija sutartį, 
o paskui tą sutartį sulaužė ir 
savo dirbtuvę iškėlė į Clin- 
ton, Mass., kur nėra unijos

svaidžių.
Pereitą sąvaitę hitlerinin

kų spauda Vokietijoje pakė
lė didelį lermą, kad Klaipė
doje, Prūsų pasieny, Lietu- 

Vyriausiojo teismo teisėjas va pradėjusi koncentruoti 
nusprendė, kad fabrikantas savo kariuomenę ir pašau- 
turi užmokėti unijistams ai- kusi trijų mėnesių tarnybon 
gas, kurių jie neteko iškėlus atsarginius. Šita atsarginių 
jam dirbtuvę kitur, ir prie to mobilizacija padidinusi Lie- 
da turi atkelti savo fabriką tuvos armiją dvygubai. 
atgal New Yorkan. Visa Vokietijos spauda,

kuri tarnauja Hitlerio politi-
rytus karo metu ^vairiems flelaįmį> GilbertoUO kai, pareiškė vienu balsu,
asmenims ir firmoms.

Be to, apie $12,000,000,-
000 buvo paskolinta įvai
rioms aliantų valdžioms, ku
rios dabar nei procentų ne
nori Amerikai mokėti.

FRANCUZIJA IŠVEJA 
SVETIMŠALIUS.

Paskutinėmis dienomis 
Francuzijoj pradėta nebe
duoti svetimšaliams leidimų

fkad šitas Lietuvos žygis esąs 
t\.aSįĮKlOįe. (niekas daugiau, kaip “barš- 

Gilbertono anglių kasyk- kinimas kardu” ir parodąs 
oj, netoli Shenandoah, Pa., neramią jos sąžinę. Laimė

si panedėlį įvyko sprogimas, jus vokiečiams plebiscitą 
kuris 6 darbininkus užmušė Saaro krašte, sako Barlyno 
ir daugiau kaip 50 mainerių “Nachtausgabe,” Lietuva 
buvo apsvaiginta nuodingo- nusigando, kad vokiečiai ne- 
mis dujomis. Kai kurie jų pareikalautų tokio pat ple- 
gal turės ir mirti, nes po biscito ir Klaipėdos Kraštui, 
sprogimo jie išbuvo dujose Ir toks plebiscitas, be jokios 

valandas ir prigėrė daug abejonės, duotų tokių pat 
nuodingų gazų. Nelaimės rezultatų, kaip ir Saare, gal-dirbti darbą. Tuo budu jie

verčiami įsvaziuotr,- jnes be Taiku kasykloj buvo daugiau voja tasai laikraštis.
kaip 200 angliakasių. Toje Klaipėdos Kraštas buvęs 
apielinkėje mainose dirba pavestas Lietuvai tam tikra 
daug lietuvių. sutartimi ir vien ta sąlyga,

kad Lietuva tą sutartį pil-

Miestų gatvėse po nakties 
pradėjo atsirasti išlipytų vi
sokių proklamacijų. Vienas 
lapas šaukė: “Vyrai, eikime 
Saaro pavyzdžiu!” Kitame 
rašoma: “Grįžkime prie fa-1 į0°jasi. Jeigu susirinkę mok- 
terlando.” Ant daugelio na- 4įninkaį tenai aiškintų tik- 
mų buvo iškeltos vėliavos su .aj nors įdomaus, tai ne- 
kabliakryžiais (svastiko- J )Utu gal nei vieno žmogaus, 
mis).

Bet Belgijos valdžia ne-1 PROTESTUOJA DĖL SO- 
laukė, kol naciai žmones su- VIETŲ JURININKŲ ARE-
agituos. Hitlerio agentai 
tuoj buvo išgaudyti ir užda
ryti kalėjimuosna.

ŠTŲ FILIPINUOSE.
Manilos uoste, Filipinuo

se, prieš Kalėdas sustojo So-
SAARO KRAŠTE JAU I J“ ”^LaiSjlS^M 
PRASIDEDA TERORAS. |“ajm^tC

Tautų Lyga perduos Saa-Utinio nusistatymo. Vietos 
ro kraštą Vokietijai tiktai 1Į policija užklupo juos laive 
kovo, bet hitlerininkai jau Į r visus areštavo. Be to, buvo 
dabar pradėjo terorizuoti areštuota 16 laivo darbinin- 
nepatinkamus sau žmones ir <ų ir paimti visi jų laiškai, 
organizacijas. Socialistų of i- Dėl šitų areštų Sovietų am- 
sas Zaarbriukene jau uždą- pasada Washingtone -iškėlė 
rytas. Keli žmonės susirėmi-J protestą, nes Filipinų salos 
muose su Hitlerio agentais
esą užmušti ir 6 komunistai 
areštuoti. Katalikų laikraš
tis “Saar Post,” kuris vedė 
prieš Hitlerį agitaciją, jau 
uždarytas. Du socialistų lai
kraščiai, “Volkstimme” ir 

Freiheit,” buvo 
susijungti į vieną.

PRASIDĖJO 6£00,000
FARMERIŲ CENZAS.

Šiomis dienomis 20,000 
federalinės valdžios tarnau
tojų leidosi per Jungtines 
Valstijas rinkti žinių apie 
farmerių gyvenimą. Farme- 
rių čia yra 6,000,000, taigi 
kiekvieną jų reikės aplanky
ti ir išklausinėti visokių 
klausimų apie žemės ūkį. 
Yra išviso 100 klausimų, į 
kuriuos kiekvienas farmerys 
turės atsakyti. Tos informa
cijos valdžiai reikalingos 
tam, kad ji galėtų matyt, 
kas reikia daryti, kad palen
gvinus farmerių gyvenimą.

darbo biednas žmogus ne
gali gyventi. Tūkstančiai 
lenkų, italų ir kitų pradėjo 
jau važiuoti iš Francuzijos 
namo. Didžiausis vargas su
sidaro politiniams Vokieti
jos pabėgėliams, kurių susi
spietė Francuzijoje apie 
25,000.

IR KANADOJ BUS NRA
Kanados premjeras Ben- 

nett siulo savo valdžiai įves
ti panašią pramonės kontro
lę, kaip Jungtinėse Valstijo
se yra žinoma NRA vardu. 
Kraštui atgaivinti, reikalin 
gos reformos, jis sako. Tos 
reformos reiškia valdžios ki
šimąsi Į pramonės reikalus. 
Bet be tokių reformų mes 
negalėsime nuveikti depre
sijos.

□riklauso
sijoms.

Jungtinėms Vals-

KULAKA1 PASMAUGĖ
KOMUNISTĘ UŽ LIE. 

ŽUVAVIMĄ
Rusų bolševikų laikraštis 

priversti | ‘Molot” praneša, kad Lysa- 
gorkos kaime, netoli Rosto-

SUBAČ1NSKO BYLA 
PRASIDĖJO.

Salem, Mass. — šį pane
dėlį čia prasidėjo Broniaus 
Subačinskio byla dėl nužu
dymo tūlos Florencijos Pier- 
ce, 40 metų moteriškės Pea- 
body miestely. Subačinskis 
yra 23 metų amžiaus. Jis 
kaltinamas antro laipsnio 
žmogžudyste.

MOTERIS ELGETAVO IR
NEŠIOJOSI $17,000.

Per Naujus Metus Phila
delphijoj automobiliaus bu
vo užmušta apiplyšusi senu
kė vardu Fannie Levine. Ji 
visuomet elgetaudavo. Bet 
kada ją užmušė, jos krepšy 
•asta $8,000 pinigų ir banko 
knygutė ant $9,000. Pasiro
do, ji turėjo iš viso $17,000.

JUGOSLAVIJA — RAMY
BĖS ARDYTOJA

Jugoslavija yra aršiausia 
triukšmadarė ir tikras pavo- 

vo miesto, du “kulakai,” fo-Į jus Europos taikai, pasakė 
sif Portalą ir Ivan Dienič,;ęolumbiios universiteto pro- 
pasmaugė Mariją Oseniko-; fesorius Francis Deak. Dėl 
vą, 20 metų amžiaus komso- to, kad jos karalpalaikis bu- 
molką, užtai kad ji pranešė Vo nušautas, tai ji dabar ne- 

ingtone šį panedėlį atsisakė Į valdžiai, kad vienas iš jų giliauja triukšmavus.
kištis į Mooney bylą, pareik- paslėpęs pusę tono grudų, o ----------------
šdamas, kad Mooney da ne- kitas pavogęs karvę. ATEINA SMARKUS
išmėginęs visų teisingumo --------------- ŠALČIAI.
kelių savo valstijos teismuo- JAPONŲ LAIVAS BĖDOJ. Washingtono žinios sako, 
se. Mooney yra pasmerktas San Francisco mieste šį kad dideli šalčiai su sniego

VYRIAUSIS TEISMAS 
ATSISAKĖ SVARSTYT 

MOONEY BYLĄ.

Vyriausis teismas Wash-

JAPONŲ LAIVAS BĖDOJ.
San Francisco mieste šį kad dideli šalčiai 

panedėlį gauta radio žinia, pūgom eina kaip kokia ban- 
kad plaukiant iš Vancouve- ga nuo Pacifiko pakraščio į 
ro į Osaką japonų laivą Rytus. Kur tik ta šaltoji 
“Hokuan Maru” ištikusi ne- banga užėjo, ten termomet- 

pripažįsta, kad tas žmogus laimė. Jis esąs pasviręs ant ras nupuolęs iki 10—30 
nekaltas. šono ir jau semiąs vandenį, laipsnių žemiau zero.

kalėjiman iki gyvos galvos 
už padėjimą bombos milita- 
ristų parodoj, nors ir pa
smerkęs jį teisėjas dabar

ANGLIŲ GAMYBA PA
KILO.

Kasyklų Biuras praneša, 
kad 12 sausio pasibaigusią 
sąvaitę minkštųjų angių 
Jungtinėse Valstijose iškas
ta 7,652,000 tonų, o kietuji, 
anglių tą pačią sąvaitę 
Pennsylvanijoj iškasta 1,- 
201,000 tonų.

{SAKĖ BAIGTI AUDĖJŲ dys, sako vokiečių spauda.
T , Bet Lietuva tą sutartį jau
Laikraščiai pranesa, kad daug kartų sulaužiusi, todėl 

audėjų unija Southbridge savaimi esą aišku, kad Klai- 
miestely, Mass. valstijoj, ga- pėdos Kraštas turįs būt iš 
vusi iš savo viršininkų Wa- jos atimtas ir grąžintas Vo- 
shingtone įsakymą atšaukti kietijai.
streiką ir grįžti darban kom- Taigi, vokiečių aiškinimu, 
Danijos siūlomomis išlygo- Lietuva pradėjusi “barškint 
mis. Ar streikieriai klausys kardu” ir mobilizuoti ka
to įsakymo, nežinia. Strei- riuomenę dėl to, kad Klai- 
kuoja apie 600 audėjų. pėdos Kraštas iš jos rankų

---------------- neišsDruktu.
PIRŠTINIŲ DARBININ- . get Lietuvos atstovas Ber-
KAimVESi n lyne’ Jurgis šaulys’ kitaiP
KANTŲ PASIŪLYMĄ sit^, dalyką aiškina. Pereitą
Laikraščiai praneša, kad nedėldienį Berlyne jis pasa- 

pirštinių darbininkų unijos kė Associated Press žinių 
skyriai New Yorke, Wiscon- agentūrai taip:
sine ir kitur didele balsų “Lietuva pašaukė 1907 ir 
didžiuma atmetė fabrikantų 1908 metų atsarginius trijų 
pasiūlymą. Jie siūlė darbi- mėnesiu mankštai. Tas fak- 
ninkams dirbti tohau už tą tas, kad tie atsarginiai buvo 
pačią aJg^, kokia buvo 1934 sutraukti Klaipėdos Krašte, 
metų pradžioje, kas reiškia 0 ne kur kitur Lietuvoje, ne- 
10 procentų mažiau. turėtų nieko stebinti, kuo-

---------------- met yra žinoma, kad vokie-
VAKARUOSE IR KANA- ėiai pradėjo didinti savo 
DOJE ŽUVO 13 ŽMONIŲ, ginkluotas jėgas Vokietijos- 

Visu vakariniu Amerikos Lietuvos pasieny, ir kad Til- 
pakraščiu, nuo Alaskos iki žėn buvo prigabenta daugy- 
Califomijos, pereitą sąvaitę bė kulkasvaidžiu.” 
siautė didelės audros ir šal- Taigi pasirodo, kad vo
čiai. Kanadoje, Albertos kiečiai pirmutiniai pradėjo 
provincijoj, šalčio buvo iki koncentruoti ginkluotas jė- 
50 laipsnių žemiau zero. Per gas Lietuvos pasieny, o ko
tuos šalčius ir pūgas žuvo 13 kiu tikslu jie tai daro, tai

AFRIKOS LAUKINIAI IŠ
PIOVĖ 107 ŽMONES.
Iš Žibuti miesto, franeuzų 

kolonijos šiaurės Afrikos 
pakrašty, atėjo žinių, kad 
šiomis dienomis tenai būrys 
’aukinių klajoklių užpuolė 
vietos gyventojus ir išsker-

žmonių. jau aiškinti nereikia. Šitą su
pranta netik lietuviai, bet ir 
kitų kraštų žmonės. Jau ir 
Paryžiaus spauda sako, kad

IŠ GAZOLINO DARO 
PERFUMĄ.

Gazoline yra labai kve- kai laimėję Saaro plebiscitą, 
piančių dalių, iš kurių gali- hitlerininkai imsis už Klai- 
ma daryti gerą perfumą. Bet pėdos. Tautų Lygos atstovai 
tų dalių atskirimas iki šiol Ženevoje irgi susirūpinę, 
kaštuodavo perbrangiai, a- kad Vokietijos tautininkų 
pie $250 už galioną. Dabar plėšrumas neužkurtų karo 
gi Mississippi valstijos kole- gaisro Klaipėdos Krašte.
gijoj du jauni chemikai su- -----------------,
rado daug pigesnį būdą iš- Wall Streeto žiniomis,

dė 107 žmones. Tarp žuvu-1 skirti kvepalus iš gazolino, plieno trustas jau pradėjęs 
dų esą ir franeuzų valdinin- būtent, jie padaro galioną vystyti propagandą prieš 30 
kas Bernard. I perfumos už $25. valandų darbo sąvaitę. .
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AR PALAIDOS MASKVA 
KOMUNISTU INTERNA

CIONALĄ?

Mes jau rašėme “Kelei
vy,” kad pereitais metais 
Maskvoje buvo dukart ski
riamas laikas Komunistų 
Internacionalo kongresui, 
ir abu kartu buvo atidėtas.

Pagal konstituciją, Inter
nacionalo kongresai turi 
būt šaukiami kas antri me
tai, o tuo tarpu bus jau 7 me
tai, kaip nebuvo da nei vie
no kongreso. Kai tik ateina 
laikas kongresą šaukti, Mas
kva ima jį ir atideda.

Taigi vienas amerikietis, 
tūlas Mark Khinovy, būda
mas nesenai Maskvoje, su
sitiko su Rusijos komunistų 
partijos šulu, ir pastatė jam 
klausimą: Kodėl nenorima 
šaukti Komintemo kongre
so?

Užklaustasis bolševikų 
autoritetas, kaip rašo “Nau
jienos,” atsakęs taip:

teismas pastatė jai ryšium 
su Norkaus deportavimu.

Korespondentas priduria, 
kad šis incidentas pastatęs 
Lietuvą prastoj šviesoj prieš 
argentiniečių visuomenę. Iki 
šiol Argentina da nebuvo 
nei vieno nusikaltėlio Euro
pai išdavus. Tik Lietuvai la
bai reikalaujant, Argentinos 
teismas sulaužė savo šalies 
tradiciją ir nutarė Norkų iš
duoti. Bet kada Norkus išsė
dėjo du metu Argentinos 
kalėjime, ir kada teismas 
padarė toki nepaprastą 
sprendimą, Lietuva atsisako 
Norkų priimti...

Kam gi tuomet reikėjo 
reikalauti tą žmogų areštuo
ti? Ir kas jam dabar atlygins 
už du metu kalėjime?

KOKIAI VEISLEI JUOS 
PRISKAITYTI?

KAIP ŽMOGUS GYVENO AKMENS 
GADYNĖJE.

NE VISI GALĖS RANKAS 
NUSIVALYT.

Lietuvos laikraščiuose pa-

* i.. — *—i * . * .į Akmens gadynė mokslo senose. Jų sėtųjų miežių ru-i
nesenai buvęs išleistas |sta- ka|boje papigtai yra vadi- šis buvo ta pati, kurią vė- 
tymas, kunuo visiems Sovie- .nama neolitinių laikotarpiu,: liau turėjo ir senovės grai- 
tų piliečiams įvedamas pn- 0 žmogus, gyvenęs tame lai- kai, romėnai ir egiptiečiai.
valomas panagių valymas. kotarpv-neolitiniu žmogų- -----------------
Girdi: mi.

Maždaug nuo 1935 m. sau- Neolitinio žmogaus kultu- 
sio m. l d. kartą per sąvaitę ros laipsnis pasižymi šiais 
visi SSSR piliečiai, vistiek, ar bruožais:
jie butų mūrininkai, darbinin- 1. Žmogus jau mokėjo pa
kai, privalo savo rankas rodyti sidaryti iš akmens nudailin- 
‘Vyriausiajai švaros’ komiai-Į tų įrankių. Jis pasidarydavo 
jai.” akmeninį kirvį net su
... . .. ... . skyle kotui įtverti.
Vienas laikraštis sarkas- 2 žmO£rus nradėio iau tiškai pastebi: Sovietų dar- dirbti žem^k vartotiaugįlų 

binmkams panages išsivaly-
a nebus sunku; bet kaip sa- 3 puodų žiedi.
vo rankas nusivalys OGPUl^ fr valgiį Ximaį.

4. Pradėta jaukinti gyvu
liai, kaip šuo, avis, ožka, 
kiaulė.

5. Pradėta verpti ir austi
Patys neolitiniai žmonės

agentai?

LIETUVOS TAUTININ
KAI DEDASI PRIE FA- 

ŠISTERNO.

“Tikroji priežastis, delko 
mes taip nutarėme, yra ta, kad 
pasaulio komunistų kongresas 
mums žymiai pakenktų Londo
ne, Washingtone, Paryžiuje,
ypatingai Tautų Sąjungoje, 
kur dabar svarstoma musų pri
ėmimo klausimas. Toks kong
resas pastatytų į pavojų musų 
sienas Tolimuose Rytuose—su 
Japonija — ir Vakaruose—su 
Vokietija ir Lenkija, šituo ir 
tik šituo sumetimu vadovauda 
masis, kominterno vykdomasis 
komitetas prieš keliatą dienų 
nutarė (šis pasikalbėjimas j 
vyko rugsėjo mėnesio pradžio
je) atidėti kongresą dar še
šiems mėnesiams,”

Kai amerikietis paklausė, 
ar tikrai po 6 mėnesių kong
resui bus leista susirinkti, 
bolševikų vadas atsakęs 
taip:

“Jokios garantijos nėra. To
dėl visai galimas daiktas, kad 
vieną gražią dieną mes busime 
priversti Trečiamjam Interna
cionalui padaryti tai. ką Mark
sas padarė Pirmajam — iškelti 
jį į šiaurinę Ameriką.”

Francuzų laikraščiai pa
skelbė, kad gruodžio 10-15 
dienų laikotarpy Vokietijoj 
buvę nužudyta da 230 Hit
lerio šturmininkų, daugiau
sia tų, kurie pereito birželio 
mėnesį žudė kitus smogi
kus. Be to, 70,000 rudmarš- 

° kinių esą atleista iš tarnybų, 
kaip neištikimų, ir 4,000 
areštuota ir uždaryta kon
centracijos punktuose už 
spygliuotų vielų.

Šiomis dienomis Šveicari- buvo balti dabartinių Euro- 
oj įvyko tarptautinis fašis- pos žmonių protėviai, tik, 

mitingas ir tapo pairtas gal būt, kiek tamsesnio vel
tų kumščios garbintojų in-Įdo, nekaip daugelis jų pali 
temacionalas. Ikuonių.

Mitinge buvo atstovauja- Po ilgo laiko neolitinių 
mi net 12-kos valstybių žmonių vartosenoj pasirodo 
smurtininkai, būtent: Itali-Į auksas, pirmas žmogaus pa- 
os, Austrijos, Graikijos, žintas metalas. Paskui, gal 
Prancūzijos, Airijos, Olan- prieš kokius 6—7 tukstan- 
dijos, Norvegijos, Rumuni- čius metų Europoje neoliti- 
os, Danijos, Portugalijos, niai žmonės pradėjo vartoti 

Ispanijos, Švedijos, Šveica-Įvarį, ir iš jo pradėjo gaminti 
rijos ir... Lietuvos. Į sau įrankius. Šitie įrankiai

Kaip “Izvestija” 295-tam žinomi kaipo žalvariniai į- 
numery praneša, Lietuvos Įrankiai. Ir tik prieš kokius 
fašistai tame mitinge atsto-4—3 tūkstančius metų žmo-

Kalbėdamos apie tuos vavę tautininkų sąjungą. Į gus jau pradeda vartoti ge 
Taigi gražion kompani-|l«žį.įvykius,

sako:
‘Yra

‘Lietuvos Žinios”

kanibalų, kurie valgo 
žmones, bet nevalgo savo vai
kų. Yra orangutangų, kurie 
drasko žmones, bet saugo savo 
šeimą. Bet yra naciai kurie 
piauna vienas kitą, draugas 
draugą, brolis broli, tėvas sū
nų ir tt. Kokiai sutvėrimų rū
šiai reikia priskaityti nacius?”

Ištikro, fašistų prigimtis 
yra nelengvas zoologijos 
klausimas.

jon atsisėdo 
notai.

ALTASS Finansų Ko
misijos Pranešimas.

O ką tai reiškia?
“Naujienos” pažymi, kad 

1872 metais, kai Paryžiuje 
buvo sunaikinta Komuna ir 
jau nebuvo vilties Pirmąjį 
Internacionalą išlaikyti, tai 
Markso sumanymu jo Cent
ras buvo perkeltas į New 
Yorką, kad jis čia numirtų. 
Ir taip Pirmas Internaciona
las mirė.

Vadinasi, tokiu pat budu 
Maskva ruošiasi palaidoti 
ir Komunistų Internaciona
lą.

Mes jau pirma rašėm, kad 
Kominterno varomoji “lini
ja” prieštarauja tarptauti
nei Maskvos politikai, ir to
dėl labai galimas daiktas, 
kad daugiau tarptautinių 
bolševikų kongresų Maskva 
nebeįsileis. Ir pasirodo, kad 
Maskvos nusistatymą mes 
gerai atspėjome.

K NORKUS JAU LAIS
VAS.

Apie K. Norkų musų skai
tytojai yra jau daug girdėję. 
Lietuvos tautininkų valdžiai 
reikalaujant, jis buvo Ar
gentinoje areštuotas ir tei
siamas. Argentinos teismas 
nutarė jį Lietuvos valdžiai 
išduoti. Ir buvo jau rašyta, 
kad greitu laiku Norkus bu
siąs deportuotas Lietuvon.

Bet štai, “Lietuvos Žinių” 
korespondentas St Žiemys 
praneša iš Buenos Aires, 
kad Norkus jau laisvas.

Argentinos valdžia palei
dusi jj dėl to, kad Lietuvos 
valdžia nesutiko priimti tų 
pąlygifc kurias Argentinos

KIROVO NUŽUDYMAS— 
KRONŠTATO JURININ

KŲ KERŠTAS.

Suomių laikraštis “Uusi 
Suomi,” kurį cituoja “Lietu
vos Žinios,” sako, jog Kiro- 
vo nužudymas buvęs Kron- 
štato jurininkų kerštas.

Kaip žinia, tarp Kronšta 
to jurininkų buvo jau nevie
nas pasipriešinimas komu
nistų valdžiai. Nors jurinin
kai yra geriausi komunistų 
partijos nariai, tačiau jie 
dažnai bruzda.

Nelabai senai vienas karo 
laivo “Marato” komandos 
narys buvęs Kronštate su
šaudytas. Po to, tarp juri
ninkų ir OGPU agentų, kaip 
rašo “Uusi Suomi,” buvę ke 
liatas ginkluotų susirėmimų 
Kronštate.

Pastaromis sąvaitėmis šie 
susikirtimai virtę atvira ko
va tarp jurininkų ir OGPU 
žvalgybininkų. Kirovas, kaip 
Leningrado diktat orius, 
skaudžiai nubaudęs pabė
gusių jurininkų šeimynas 
Leningrade. Kai kurios mo
terys su vaikais buvo išsiųs
tos Sibiran. Užtai jis ir ga
vęs kulipką.

Bet opozicija ėjo ne vien 
tik prieš Kirovo diktatūrą, 
bet prieš visą dabartinę So
vietų vyriausybę, nes Kiro
vas buvo neatskiriama jos 
dalis. Todėl kada jis krito 
jurininkų keršto auka, tai 
nusigando ir Stalinas. Ir de 
to Maskva griebėsi tokio 
žiauraus teroro prieš opozi 
ciją. Į trumpą laiką buvo su 
šaudyta apie 120 žmonių, 
kad nugąsdinus opozicionie 
rius.

Taip aiškina dalykus suo
mių laikraštis, kuris yra lei 
džiamas netoli nuo Kronšta 
to ir Leningrado.

Mes, ALTASS Finansų instrumentais kaštavo $19,- 
Komisija, peržiūrėję visas 330.22.
ALTASS finansines atskai-1 Mechanikams už darbą 
tas, viršininkų knygas, ban-iprie Lituanicos II išmokėta 

čekius, iš- $461.70.

Neolitiniai žmonės reng
davosi kailiais, ir taip pat 
ausdavo lininio audeklo. 
Žuvinis gaudyti taip pat ner
davo lininius tinklus. Atsira
dus žalvariui, žymiai padau
gėjo auskarų ir segtukų. Y- 
ra pagrindo tikėti, kad jie 
daug ko sukišdadvo į savo 
plaukus, puošdami juos iš 
oradžių kaulo, o paskum ir 
metalo segtukais.

Prieš atsirandant žalva
riui, neolitiniai žmonės dar 
nevartojo stalų ir suolų; 
jie sėdėdavo žemėje, su
plaktoje asloje. Poliniuose 
namuose dar nebūta kačių, 
bet ir pelės bei žiurkės dar 
nebuvo įpratusios gyventi 
žmogaus pastogėje.

Svarbiausias neolitinio 
žmogaus įnagis ir ginklas 
buvo kirvis; po to ėjo lan
kas ir strėlė. Strėlių galai 
buvo gražiai iškalti iš titna
go. Sėjai žemę, matyti, iš
dirbdavo vienu kuolu arba 
pririštu prie jo elnio ragu. 
Žuvis meškeriodavo arba 
žeberklais durdavo. Visi tie 
įnagiai būdavo laikomi tro
boje; sienose kybodavo tin
klai ir žabangos paukščiams 
gaudyti. Plūktinėje asloje 
buvo laikomi grudai, pienas 
ir kitoki valgomieji daiktai.

Žiemos metu, sutemus, 
žmogus sėdėdavo savo pir
kioj ir gaminosi sau įran 
’tius apgraibomis, nematy
damas, nes jo žiburys turėjo 
būti labai menkas,—ugnia
vietės šviesa. Kur nors kai
me turėjo nuolat rusėti ug-

Ko statementus, 
mokėjimo orderius, pirkimo 
contraktus ir lakūno Vait- 
caus kvitas, surandame, 
sad—

1. Visi skridimui aukoja
mi arba uždirbami pinigai, 
kurie ateina Į ALTASS cent
rą, yra iždininko padedami 
Metropolitan State Banke, 
Amerikos Lietuvių Transat
lantinio Skridimo Sąjungos

Kitiems reikalams sąryšy
je su lėktuvo rengimu bei už
laikymu ir lakūno pasiruoši
mu išleista — $1,395.55.

Viso ................ $21,187.47
Tokiu budu, spalių 31 d. 

1934 m., ižde buvo likę 
$155.20.

4. Kadangi piktos valios 
- žmonės skleidžia gandus, 

sąskaitom Visi išmokėjimai kad ALTASS valdybos na- 
iš ALTASS iždo yra atlieka-Iriai, “Naujienos” ar kas ki
mi čekiais. Pinigai, kuriuos 
kolonijų komitetai arba at
skiri aukotojai atsiunčia 
centro sekretoriui, yra užra
šomi sekretoriaus knygose ir 
paskui priduodami iždinin
kui, kuris juos prieš padė- 
iant Į banką, įtraukia į sa

vo knygas. Šitų sumų pažy
mėjimai sekretoriaus kny
gose sutinka su iždininko 
knygomis.

2. Palyginę išmokėjimus

tas “pasinaudoję” visuome
nės sudėtais skridimui pini
gais, tai Finansų Komisija, 
atidžiai peržiūrėjusi ir pati
krinusi ALTASS įplaukų 
skaitlines, šiuomi pareiškia:

(a) Kad nei vienam AL
TASS valdybos nariui nie
kuomet nebuvo mokama jo
kių algų. Algos buvo moka
mos tik samdomoms steno- 
grafėms ALTASS centro 
ofisui. Valdybos nariams

su išmokėjimų orderiais, buvo tik kartais grąžinamos
oirkimų kontraktais, bilo- 
mis, grįžusiais (“iškešiuo- 
tais”) čekiais ir kvitomis 
(receiptėmis), mes neužti
kome nei vienos neteisėtos 
arba bereikalingos išlaidos.

3. Peržiūrėję metinę AL
TASS atskaitą, kuri apima 
laikotarpį nuo antro transat- 
’antinio skridimo darbo pra
džios (rugsėjo, 1933 metų) 
Iki pabaigos spalių mėnesio, 
1934 metų, mes suradome, 
kad per centro iždą perėjo

būtiniausios išlaidos (bet 
dažnai jie ir tų išlaidų atly
ginimo nereikalaudavo).

(b) Nei “Naujienos,” nei 
kuris kitas laikraštis nėra 
gavęs jokio užmokesnio už 
rašymą apie skridimo reika
lus arba už garsinimą AL
TASS centro ir jo skyrių 
parengimų.

(c) Baigdama. Finansų 
Komisija pareiškia, kad kai 
kurie kolonijų komitetai ir 
draugijos, kurie yra pernai 
metais sukėlę įvairias sumas 
transatlantinio skridimo tik-

a ($3,500.00 iš tos paskolos slui, dar iki šiol tebelaiko 
iau atmokėta), taip kad tik- tuos pinigus pas save, kar
dai iš visuomenės gautų ben- i tais neprisiųsdami net at- 
drų pajamų (gross income)! skaitų į centrą. Šiuomi ragi- 
mma buvo $27,543.14. įname tuos komitetus, orga- 

(Čia išleidžiame komisi- f nizacijas ir asmenis, priduo
tos paaiškinimą, kiek kasta-1 ti visus skridimo reikalams 
vo aviacijos dienų ruošimas,! surinktus pinigus Centro iž- 
?pausdiniai, ženkleliai ir ki-; dui be atidėliojimo.

Čia reikia pažymėti, kad 
žmogaus kultūra Azijoj ir 
Egipte pradėjo vystytis ke- 

LIETU- | bais tūkstančiais metų ank 
sčiau, negu Europoje. Tą 
patvirtina ir vėlybesnioji is
torija. Tuo metu, kai Mažo
joj Azijoj ir Egipte jau žy-

mūsiškiai pat-

STERIL1ZACUA
VOJE.

Nors Lietuva su Hitleriu 
kovoja, bet Hitlerio meto- v
dus mėgsta pamėgdžioti Į tikros žmonių valsty- 
Kmp išrodo tai Kaunas gali Uį kai ten buvo pal*. 
įvesti net ir sterilizaciją. Tiki gjntį aukšta kultūra, apie 
pasiklausykit, ką praneša I kurją turime aiškių istorinių 
Kauno laikraščiai: Į duomenų ir paminklų, Eu-

“Nesenai Kaune buvo šuva-Į ropos žmonės dar nesugebė- 
žiavę visos Lietuvos gydytojai, Į jo kurti tikros kultūrinės is- 
kurie svarstė įvairius medici-j tori jos, jie buvo palyginti 
nos klausimus. Tarp kitų klau-Įdar mažai kultūringi, 
simų gydytojai apsvarstė iri Tačiau iš to, ką jie yra pa- 
nutarė, kad silpnapročiai, ne-1 likę, galima numanyti, kaip 
pagydomi alkoholikai, recidi-Jjie gyveno, pav., dar prieš 
vištai ir kiti panašus pakrikę- Į metalams atsirandant. Ypač 
liai butų sterilizuojami.” gausingas šaltinis neoliti- 

niam gyvenimui pažinti yra 
j5 Šveicarijoj. 1854 metais žie
dą įstatymas, bet Į mos me^u ]abaį nuslugus vie

no ežero vandeniui, iškilo į 
paviršių neolitinio ir anksty-

Nors šitas daktarų nutari
mas nėra 
labai galimas daiktas, jog 
jis buvo padarytas su val
džios žinia, kad priruošti tiojo žalvario laikmečio tro- 
pne to visuomenes mintį, ol^ liekanų. Tos trobos buvo 
pasį^ jau ir tok} įstatymą Įgtatomog ant sukaltų ežere 
išleisti. Į polių. Ežero vandeny išli-

Išrodo, kad Dievas šitą h;o ne senoviškų trobų 
planą is kalno jau žinojo, t ir d apdirbto 
jeigu pasiskubino pralotą medžio> kau!o> molio papuo. 
Alsausxą pas save pasiimti, Į^jų į. indų, maisto liekaną 

Voldemarui, Sidzikaus. ir kitokių daiktų. Rasta bu- 
kui, Račkauskui ir kitiems vo net drabužių ir tinklų lie- 
tasai daktarų nutarimas irgi kanų. Panašių polinių trobų 
nelabai gera naujiena. butą Škotijoje, Airijoje 

Kai dėl p. Račkausko, tai kitur. Atsižvelgiant į apy- 
Amerikoje šiuo klausimu linkės klimatą, galima spė- 
bus dvi nuomonės: kai ku-H, kad šitų ežerų gyventojai 
rios panelės čia karštai gins savo naminius gyvulius —- 
jo nieliečiamybę, bet Atsta- jautį, ožką, avį, vėliau ir 
tymo Bendrovės šėrininkai kiaulę, laike polinių trobe- 
visi balsuos už sterilizaciją. šių pastogėje ir maitino juos 

t i n i | vasarą surinktu pašaru. Gal 
būt, galvijai būdavo vienoje 
troboje su žmonėmis, gal 
būt, jau buvo vartojamas ir

KLEOPATRA PALAIDO*
TA PARYŽIUJE?

Žinoma francuzų literatė Į galvijų pienas.
Meriana Ari parašiusi kny- Apie šitų žmonių žemes 
gą, kuri stengiasi įrodyti, dirbimą mažai kas težino- 
kad garsioji Egipto karalie- ma, neš nerandama nei ark- 
nė Kleopatra esanti palaido- hų nei akėčių liekanų, bet 
ta Paryžiuje. Jos mumija šitie įrankiai, būdami medi- 
esanti pakasta nacionalinės niai, galėjo visai suputi. 
bibliotekos sode, tarp dvie- Betgi galima tvirtinti, kad 
jų kaštonų medžių ši mu- neoiltinis žmogus jau sėjo ir 
mija, drauge su kitomis valgė kviečius, miežus ir gri- 
mumijomis, esanti atvežta išlkius, bet dar nieko nežinojo

Da p - • • • _Egipto Paryžiun Napoleono 
karų metu.

New Hampshire valstijoj, 
Bellows Falls apylinkėj, pe
reitą subatą buvo 10 laips
nių žemiau zero.

apie rugius ir avižas. Grū
dus jie džiovindavo, trin
davo tarp akmenų ir laiky
davo moliniuose puoduose. 
Iš tų grudų jie jau kepdavo 
ir skanią duoną į suplotų 
duonos gabalų rasta ir iška

nis-ziemą vasarą ir nepn- yi&0 $32,043.14, į kurią su- 
zurnija ugnis palikti būdą- įeina ir 54,500.00 pasko- 
vo labai pavojinga, nes grei
ti galėdavo kilti gaisras.

Šitie bendri bruožai, ži
noma, negali pilnai pavaiz
duoti neolitinio žmogaus is
torijos eigos.

Kas nori plačiau žinoti, 
kaip žmogus vystėsi ir kul- 
turėjo, kaip jis išmoko kal
bėt ir rašyt, kaip jis pradėjo 
valgyt kitus gyvūnus, arba 
kaip jis gyveno pakol nebu
vo ugnies, pagaliau kaip jis 
ant šios žemės atsirado ir 
kaip atsirado pati žemė— 
kas įdomauja tokiais daly
kais, tam patartina perskai
tyt “Teisingą Patarėją”, gy
venimo ir mokslo knygą, ku
rią galima gauti “Keleivio” 
redakcijoj už du doleriu.

ti dalykai, nes apie tai “Ke- 
eivy” jau buvo minėta. At
skaičius tas išlaidas, gryno 
oelno ALTASS turėjo $20,- 
342.67.—Red.)

Šita suma $20,342.67. — 
Red.) buvo suvartota taip: 

Lėktuvas su itaisomis ir

Finansų Komisija:
Pirm. Wm. J. Kareiva. 
Nariai, Anthony A. Dobbs 

ir M. Narvid. 
Amerikos Lietuvių Trans

atlantinio Skridimo S-ga: 
Prez. A. G. Kartanaa, 
Sekr. Ant. S. Vaivada.

AMERIKOS FARMERIŲ JAVAI
VERTINAMI ^IJ82,fi26,000.

BYLA DEL BUVUSIOS 
KOMUNISTŲ VALDŽIOS 

VENGRIJOJ.
Kaip po karo subirėjo Au 

stro-Vengrijos valstybė, tai 
Vengrijoj susidarė komunis
tų valdžia ir, Sovietų Rusi 
jos pavyzdžiu, pasivadino 
‘Laudies Komisarų Tary 

ba,” kurios priešaky stovėjo 
pagarsėjęs tuomet žydas ko
munistas Belą Kun. Tai bu
vo 1918 metais.

Bet komunistų diktatūra 
tuoj buvo nuversta ir buvę 
komisarai turėjo bėgti į už 
sienius. Beveik visi jie pa
spruko Sovietų Rusijon.

Vienas iš tu komisarų, bū
tent Rakoči, vėliau iš Rusi 
jos sugrįžo ir slapta perėjęs 
sieną vėl pradėjo Vengrijoj 
dirbti komunistinį darbą, 
žinoma, slapta, nes komuni
stų partija buvo uždrausta.

Bet “tautiškos” valdžios 
šnipai jį sučiupo ir už nele
galų darbą jis buvo nubaus
tas 3 metus kalėti. Dabar gi 
valdžia atsiminė, kad Rako
či yra buvęs komunistų dik
tatūros komisaru, todėl iškė 
lė jam naują bylą, būtent, 
už užgrobimą valdžios gink
luotu budu, už ką jam gręsia 
jau mirties bausmė. Jo byla 
turėjo būt sprendžiama Bu
dapešte šiomis dienomis.

Washingtono Agrikultū
ros Departamentas skelbia, 
kad visi 1934 metų Ameri
kos farmerių produktai bu
vę verti 4 bilionus 782 milio- 
nų ir 626 tūkstančius dole
rių, prieš $4,114,265,000 
1933 metais.

Dirbamas žemės plotas 
pernai buvo 288,607,610 ak
rų, prieš 329,527,880 akrų 
1933 metais.

Reiškia, 40,920,170 akrų 
žemės dirbta mažiau, o pel
no gauta $568,361,000 dau
giau.

Ir visa tai pasidarė nežiū
rint didelės sausros, kuri ne
kurtose valstijose sunaikino 
beveik visus pasėlius.

Kornais pernai buvo ap
sėta 87,486,000 akrų, iš ku
rių gauta 1,380,718,000 bu
šelių kornų.

Valgomųjų binzų (pupe
lių) užauginta 10,159,000 
maišų po 100 svarų. Jų pini-

Grušių, 23,474,000 buše
lių, $16,193,000.

Vynuogių, 1,775,160 to
nų, $35,519,000.

Kviečių prikulta 300,000,- 
000 bušelių mažiau, negu 
paprastai, tačiau pinigais už 
juos gauta apie $1,000,000 
daugiau, negu metai atgal, 
nes pernai jų kaina buvo pa
kelta.

Sensacija Apie Lat
vijos "Tarzaną.”

•
Žinia esanti tikra, bet., 

truputį pavėluota.

Rygos latvių laikraštis 
“Jaunakas Žinąs” rašo, kad 
kažin koks latvių miško sar
gas sutikęs nuogą, milžiniš
ko ūgio, apaugusį ilgais, pa
sišiaušusiais plaukais žmo
gų. Jis surikęs laukiniu bal
su ir visai kaip beždžionė
įlipęs į medį. Miško sargas 

ginė vertė — $35,159,000. įšuviu sužeidęs “tarzaną” ir
Bulvių. 385,287,000 buše-'Pa^liau.jjj

liu, 160 milionu doleriu ver-lnant Pas,rodeAai„^
zanas esąs kaz koks Her-

Saldžiujų bulvių, 67,400,- ^rtas Aleukitis, kims, bu- 

000 bušelių, $43,033,000.

Obuolių, 119,855,000 bu- laiką. Ši žinia esanti teisin- 
šelių, $102,178,000. ga, bet visa tai įvykę prieš

Pyčių, 45,404,000 bušelių, 100 metų, buv. Didežerio 
$34,770,000. valsčiuje.
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AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEKEIKIA

JF47TKBt/7žFJ£ PRADĖJO VIE
NYTIS LIETUVIŲ DRAUGIJOS.

Įvyko Kliubo su Gedimino Susivienijo šitokiom iš*
draugija vestuvės.

Waterburio lietuviai pra
dėjo rišti draugijų klausimą, 
ir yra padarytas jau nema
žas žingsnis j gerąją pusę. 
Sausio 4 dieną galutinai ta
po sujungtos dvi didžiulės 
Waterburio draugijos, tai 
Didžiojo Lietuvos Kunigaik
ščio Gedimino Draugija ir 
Lietuvių Piliečių Politiškas 
Kliubas, kuris turi didžiau
sią ir gražiausią nuosavą 
svetainę, Venta Hali, 103 
Green Street.
Dabartinės Kliubo spėkos ir 

turtas.

Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino Draugija 
turto turėjo $6,000 su vir
šum, o narių turėjo 142. 
Kliubas gi narių-turėjo apie 
450, o turto — nuosavą iš
mokėtą svetainę vertės apie 
$50,000 ir grynų pinigų apie 
$7,000. Taigi dabar abiem 
draugijom susivienijus į dai
ktą, pasidaro šitokios spė
kos: narių bus apie 600, pi
nigų apie $13,000 ir nuosa
va svetainė. Bet tai da ne 
viskas. Kliubo vardas turės 
daugiau svorio politikoje, 
nes buvusios Gedimino Dr- 
jos nariai beveik visi yra A- 
merikos piliečiai. Todėl da
bar ir politikieriai daugiau 
skaitysis su Kliubu.

Dabar Lietuvių Piliečių 
Politiškas Kliubas yra viena 
iš didžiausių ir turtingiau
sių, o taipgi ir Įtekmingiau- 
sių organizacijų Waterbu- 
ry.
Gedimino draugijos istorija.

D. L. K. Gedimino drau
gijos istorija yra tokia. Ji 
buvo įkurta 1890 metų 4 
sausio. Jos pirmutinė valdy
ba buvo išrinkta iš šių žmo
nių: prezidentas, Selvestras, 
Baliunas; vice-prezidentas, 
Jonas Kulbokas; protokolų 
sekretorius, Danielius Bry- 
nas; finansų sekretorius, 
Adolfas Sleseris; iždinin
kas, Jonas Šabrinskas. Visi 
jie jau yra mirę.

Paskutinė Gedimino drau
gijos valdyba buvo sekanti: 
prezidentas, Juozas Vidžiū
nas, senesnysis; vice-prezi
dentas, Vincas Zubrickas; 
iždininkas, Juozas Sabas; 
finansų sekretorius, Stasys 
Senkus; protokolų sekreto
rius, G. J. Kazlauskas; ligo
nių prižiūrėtojai, Kazimie
ras Asevičius ir Juozas Stat- 
kevičius; maršalka, Anta
nas Zorskis; kasos globėjai, 
Jonas Deliniks ir Tarnas Ma
tas; duoklių rinkėjai, Juo
zas Česynas ir Tarnas Visoc
kis.

Gedimino draugija išgy
vavo lygiai 45 metus.

Paskutiniame savo susi
rinkime 23 gruodžio ji pa
skyrė dovanų savo seniems 
veikėjams, tai yra, Senkui, 
Zubrickui ir Vidžiūnui po 
$5.

Nors Gedimino draugija 
galėjo dar gyvuoti kelis me
tus, bet jos ateitis jau nebu
vo užtikrinta, nes nariais 
mažėjo, mirė, o naujų jau 
nesirašė. Kapitalas irgi ėjo 
mažyn. Todėl veiklesni ir 
daugiau permatantįs nariai, 
ypač buvusi paskutinė val
dyba, laiku apsižiūrėjo ir 
padarė sumanymą, kad rei
kia kreiptis į kitas draugi
jas, kviečiant jas vienybėm 
} Gedimino draugijos atsi
šaukimą atsiliepė Lietuvių 
Piliečių Politiškas Kliubas. 
Tapo išrinkta komisijos iš 
abiejų pusių, kurios ir išdir
bo planą susivienijimui.

lygom.
Gedimino draugija nuėjo 

į L. P. P. Kliubą su visu savo 
turtu ir su visais nariais. Ta
po įsteigtas “Gedimino sky
rius,” į kurį Gedimino buvu
sios draugijos nariai mokės 
po $9.00 ant metų duoklių į 
Kliubo iždą. Susirgus, gaus 
pašalpos po $6.00 ant sąvai
tės per tokį pat laiką, kaip ir 
Kliubo nariai, ir naudosis 
visomis Kliubo narių teisė
mis. Nariui mirus, jo pavel
dėjai gaus iš Kliubo iždo 
$150 pomirtinės.

Sausio 4 dieną įvyko “ves
tuvės.” Gedimino draugijos 
nariai susirinko viršutinėje 
Kliubo svetainėje, o paskui 
visi sumaršavo į apatinę 
svetainę, kur buvo susirinkę 
Kliubo nariai. Kliubo pirmi
ninkas V. Yokubonis papra
šė narius, kad visi sustotų ir, 
Gedimino nariams suėjus, 
visi kartu sušuko “ura” tris 
kartus už Gedimino draugi
ją. Tuomet Kliubo pirminin
kas pasveikino Gedimino 
draugijos narius, pasakyda
mas tinkamą prakalbėlę, ir 
pakvietė Gedimino draugi
jos pirmininką J. Vidžiūną 
pasakyti kelis žodžius, ir 
taip iš eilės visa Gedimino 
valdyba pasakė po keliatą 
žodžių. Paskui tęsėsi mitin
gas. Po mitingui buvo už
kandžių ir alaus.
Bus dar “vestuvių” balius.

Vasario 2 d., subatos va
kare, įvyks D. L. K. Gedimi
no draugijos su Lietuvių Pi- 
•iečių Politišku Kliubu ves
tuvių balius. Tai bus toks 
balius, kokio Waterburio lie
tuviai dar nematė. Už įžan
gos tikietą gaus įsigerti ir 
užkąsti, o kam neužteks, tai 
galės ir nusipirkti. Bus daug 
įdomybių.

Įgaliotas reporteris,
G. J. Kazlauskas.

dai surašą lietuviškų knygų, 
kurios turėtų būt knygynan 
nupirktos, tai kun. Jakštys, 
tą surašą peržiūrėjęs, visas 
moksliškesnes knygas iš
braukė kaip “bedieviškas” 
ii* “tvirkinančias.”

Velioniui reikėjo padėti 
daug triūso, kad įrodžius, 
jog daug tų knygų yra vers
ta iš anglų kalbos, o anglų 
kalboje jų niekas “bedieviš
komis” nelaiko; daug jų yra 
tam pačiam knygyne.

Nors pavyko daug kas ati
taisyti, bet ne viskas.

Galima sakyti drąsiai*, 
kad niekas čia tiek daug ne
dirbo lietuvių apšvietai, 
kiek dirbo velionis Gilius. 
Jis paliko žmoną Kazę, duk
terį Aldoną ir sūnų Edvar
dą.

Aukodamas visuomenei 
visą savo energiją ir laiką, 
velionis negalėjo daug rū
pintis savais reikalais. 0 vi
suomenė savo geradejams 
nelabai dėkinga ir juos pa
miršta, ypač kuomet juos 
prispaudžia vargas. Taip 
buvo ir su velioniu Gilium. 
Vargo spaudžiamas jis turė
jo palikti savo šeimyną 
Worcesteryje, o pats važiuo
ti į anglių kasyklas uždar
bio jieškoti. Išdirbo Scran- 
tono apielinkėse prie anglių 
kasimo 8 metus ir tenai mi

rė, nesulaukęs nei tos links
mos valandos, kuomet sū
nūs Edvardas baigs inžine
rijos mokyklą Worcestery. 
Vargo prispaustas, velionis 
buvo priverstas išstoti ir iš 
draugijų, pasiliko tik prie 
SLA. kuopos.

Velionis buvo kilęs iš Jur
geliu kaimo, Garlevos para
pijos, Suvalkijos krašto. 
Lietuvoje turi keliatą brolių 
ir seserų. Broliai yra išėję 

(aukštus mokslus, nes Simo
nas gyvas būdamas jiems 
gelbėjo. Užtai gi pats mirė 
varguose.

Lai būna jam lengva A- 
merikos žemelė!

Pilietis.

o, IK—Policija čia 
areštavo A. Stasiulį, 19 me
tų amžiaus lietuvį, kaltinda
ma jį užmušus Genovaitę 
Knapik, 16 metų mergaitę.

Brooklyn, N. Y. — Lietu
viai čia pradėjo rūpintis, 
kad miesto valdžia pakrikš
tytų kurią nors gatvę Litua- 
nicos vardu, kaip tai pada
ryta Chicagoje.

Waterbury, Conn. — Lie
tuvių Piliečių Politinis Kliu
bas čia norėjo surengti Bim. 
bos-Pruseikos debatus, bet 
Bimba neapsiėmė savo pusę 
ginti.

EKMl

aJRCOKLYN, N. Y.
Mano įspūdžiai iš socialistų- 

komunistų debatų.
Sausio 10 d. pas mus įvy

ko debatai: “Ar bolševikai'metas norėjo padaryti ste- 
išpildė savo prižadus, duo- buklą: sakė pamokslą ir šau-

KALNAS ATĖJO PAS MAHOMETĄ.
PITTSBURGH, PA.

Senai, labai senai, Maho-

9t

I

WORCESTER, MASS. .j
Mirė Simonas Gilius, senas 
veikėjas ir draugijų narys.

Sausio 5 dieną Scrantone, 
Pa., mirė Simonas Gilius, 
kuris ilgai buvo gyvenęs 
Worcestery ir daug čia dir
bęs draugijoms, todėl ir jo 
avonas buvo parvežtas čia 
palaidoti.

Velionis tikrai buvo ne
nuilstantis visuomenės dar
bininkas tais laikais, kuomet 
lietuvių tarpe čia ėjo orga
nizavimosi darbas. Sunku 
man butų ir išvardinti visus 
jo nuveiktus darbus. Atvy
kęs Amerikon, Gilius įstojo 
čia kariuomenėn ir dalyva
vo Amerikos kare su Ispani
ja. Tai davė jam progos su
sipažinti su šios šalies kalba 
ir valstybės dvasia. Iš Lietu
vos velionis irgi buvo pamo
kytas, išėjęs 3 klases Veive
rių seminarijos. Amerikoje 
taipgi lavinosi. Bendrai, ve
lionis mylėjo apšvietą ir tu
rėjo įsitaisęs gražų knygy
ną, susidedantį iš lietuviškų, 
rusiškų ir angliškų knygų. 
Velionis dažnai sakydavo: 

‘Jeigu žmogus nesimokina, 
tai aš jį skaitau pūvančiu 
kelmu.”

Gilius buvo SLA. 57-tos 
kuopos tvėrėjas ir pirmas 
tos kuopos delegatas SLA. 
seime.

Jis įkūrė taipgi šv. Jurgio 
draugiją ir išprašė miesto 
knygyną, kad įvestų lietuviš
kų knygų skyrių. Tai buvo 
nelengvas darbas, nes tų lai
kų lietuvių klebonas kun. 
Jakštys, didelis atžagarei
vis, stengėsi tą darbą sabo- 
tažuoti. Kuomet velionis Gi
lius padavė knygyno užveiz-
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Kalendorius
1935 METAMS.

•.gs
PILNAS VISOKIŲ INFORMACIJŲ, STATIS
TINIŲ ŽINIŲ IR PAMOKINIMŲ. BE TO, ŠIŲ 
METŲ KALENDORIUJE YRA IR MAGUOS 
MONŲ BEI ŠTUKŲ, KO SENIAU NEBUVO.

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 metriniu 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- 
demi istorijos studija.

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

kaip jie tvarkomi.
,{ 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.
į 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 knygeles formato, 96 
puslapiai, ant gražios popieros ir labai gražiai at
spausdintas. Jo kaina “Keleivio” skaitytojams— 
25 centai. Kas “Keleivio” neskaito, tam 50 centų.

Pinigus galima siųsti paito ženkleliais arba. kar
tu su prenumerata. Ii Kanados prašome paito 
ženklelių nesiųsti, nes Jungtinėse Valstijose jų ne
galima vartoti.

Adresuokite taip:

KELEIVIS
253 W. Broadway, South Boston, Mass.

■n

tus prieš jų Įsigalėjimą Ru
sijoj':’' Afirmatyvę pusę lai- 

•.ke Komunistas J. Orman, o 
; negatyve — socialistas K. 
-Michelsonas. Abudu jau
nuoliai, Amerikoj gimę ir 

et debatavo lietuvių 
ii- abudu kalba lietu- 
isai gerai, ypač gra

žių iškalbą turi K. Alichelso. 
nas.

Pirm utinis kalbėjo Orma- 
nss. P; minučių. Po jo kal
bėjo 40 minučių K. Michel
sonas. Pastarajam kalbant, 
komunistai salėj pradėjo 
kelti triukšmą, bet buvo sa
vo vadų subarti ir nusirami
no. Matyt, bimbiniai norėjo 
jauną kalbėtoją savo triukš
mu sumaišyt, bet jiems tai 
nepavyko. Jis kalbėjo drą
siai, o kai reikėjo daryti ci
tatas, tai tiesiog iš angliškų 
knygų skaitė lietuviškai ir 
nei kiek nemikčiojo.

Abiem kalbėtojam reikia 
pripažinti kreditas, kad de
batavo rimtai, mandagiai ir 
sa\ o mandagumu stačiai nu
stelbė kai kurių storžievių 
vulgariškumą. Žiūrint iš ša
lies, visa tai darė labai gero 
įspūdžio.

Paprastai, kuomet deba- 
tuoja senesni komunistai, o 
ypač vadinami jų vadai, tai 
savo oponentus jie stengiasi 
nugalėti ne rimtais argu
mentais, bet aštriais žo
džiais ir riebiais epitetais. 
Tas visuomet suerzina klau
sytojus', ir pabaigoje pati 
publika pradeda svaidytis 
tokiais pat epitetais.

Rašydamas apie tuos de
batus “Laisvės” 14-tame nu
mery, R. Mizara tėviškai 
mokina tuos jaunuolius, kad 
daugiau studijuotų “mark
sizmą” ir “lenininzmą.” Bet 
kažin, ar nebūtų geriau, 
kad pats “mokytojas” pasi
mokintų iš tų jaunuolių? 
Debatų tvarkos ir etikos 
klausimais Mizara toli gra
žu jaunuoliams neprilygsta.

A Ž.

kė pas save kalną ateiti. Bet

HARTFORD, CONN.

Primušė ir apiplėšė lietuvį. 
SLA 124 kp. balius.

Sausio 12 d., apie 10 vai.
kalnas nėjo pas Mahometą, v^kare įsiveržė į A. Mazalo 
tai Mahometas nuėjo pas siuvėjų šapų tns vagiliai. 
į<a]ną. Siuvykloj buvo pasilikęs tik

Bet Pittsburghe įvyko tik- Xįenas. A’ ^aza^as- _ '-nas 
ras stebuklas: čia kalnas at- iš vagilių tuoj smogė Maza-

augę, !: 
kaitoj, 
viškai \

SCRANTON, PA
Lietuvių Politikos Kliubas 

išsirinko naują valdybą.
1935 metams šio kliubo 

valdybon išrinkti šie veikė
jai: Antanas Kubilius, pir
mininkas; A. Petrauskas ir 
Dr. P. Yestramskas, vice
pirmininkai ; D. Milašaus- 
kas, protokolų raštininkas; 
Antanas Shalna, finansų 
raštininkas; A. Kiela, iždi
ninkas. Visi geri ir darbštus 

i vyrai.
I Šis kliubas Įsikūrė tik dve
ji metai atgal, o turi jau 530 
narių. Vienas tik moterų 
skyrius turi 200 nariu. Mote- 
rų skyriaus pirmininkė yra 

i p. A. Yanušaitienė. 
į Turint šitokį kliubą, gail
imą daug ko pasiekti politi- 
i koje. Per rinkimus jame lan

ėjo pas Mahometą.
Dalykas buvo toks: Rymo 

Katalikų Federacijos ap
skričio šauktam 10 sausio 
draugijų susirinkime, kuris 
buvo šaukiamas Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktu
vių paminėjimo reikalu, ku
nigas Kazėnas ir A. Palec- 
kas išdidžiai pareiškė, jog 
kalnas nevaikščiojąs pas 
Mahometą, bet Mahometas 
turįs ateiti pas kalną.

Tas pareiškimas buvo tai
komas Lietuvių Vaizbos Bu
to šaukiamam draugijų su- 
drinkimui, irgi rengimo Lie
tuvos nepriklausomybės su
kaktuvių paminėjimo tikslu, 
Lietuvių Piliečių svetainėje, 
sausio 15 d.

Kunigas Kazėnas šituo 
pareiškimu norėjo pasakyti, 
kad katalikų kontrolėje esą 
95 nuošimčiai Pittsburgho 
’ietuvių, tai jiems priklau
santi ir vadovybė. Jei laisva
maniai ir visokie kiti “neda- 
verkos” nori, tai galį ateiti 
ir prisidėti prie Federacijos, 
o jei nenori, tai gali ir neiti; 
katalikai apsieisią ir be lais
vamanių. •

Tačiau tas katalikiškas 
“kalnas” vargais negalais 
buvo sudarytas vos tik iš ko
kios 20-ties visokių šventų
jų ir brostvinių draugijėlių. 
Nei viena didžiųjų ir įtakin
gųjų draugijų, kaip tai Pi- 
1 iečių Draugija, Lietuvių 
Mokslo Draugija ir kitos, 
neprisidėjo prie kun. Kazė
no “kalno.” Todėl tas “kal- 

gavo “šaltas kojas” ir

lui galvon; Mazalas sukrito. 
Paskui vagiliai jį nusivilko į 
užpakalį, atėmė pinigais 
$118.00, keliatą švarkų ir 
pasišalino. Atsipeikėjęs Ma
zalas patelefonavo policijai. 
Kas primušė ir apvogė dar 
nežinia, bet jau keliatas įta
riamų jau suimta ir vienas 
iš jų yra lietuvis, Vincas Pe- 
čėsa. Seka tyrinėjimai.

Sausio 26 d. Lietuvių Mo
kyklos salėje, Capitol ir 
Broad gatvėje, įvyksta SLA. 
124 kp. metinis balius. Tiki
masi, jog visi nariai -ir kiti 
lietuviai į šį parengimą 
skaitlingai ateis ir SLA kul- 
turiškus darbus parems. Ti
kimės sulaukti svečių ir iš 
kitų vietų, būtent iš New 
Britain, Manchester, New 
Ha ve n ir Bridgeport.

SLA narys.

Kas Mums Rašoma.

e,”nas
nradėjo abejoti savo didu
mu ir svarbumu.

Lietuvių Vaizbos Buto 
šauktas draugijų atstovų su
sirinkimas įvyko 15 sausio 
Lietuvių Piliečių svetainėj ir 
pasirodė, kad jau čionai yra 
22 draugijos, atstovaujamos 
56 delegatų.

Pradėjus svarstyti Lietu
vos nepriklausomybės su- 
kaktuviu paminėjimą, pasi
rodė, kad kalnas jau yra atė-

Worcester, Mass. — Vie
tos “sklokininkai” buvo su
rengę Pruseikai prakalbas 6 
sausio. Žmonių buvo apie 
200. Pruseika daugiausia 
tarkavo “bimbinius” komu
nistus. Sausio 8 dieną dirb
tuvėj čia buvo sunkokai su
žeistas V. Motiejaitis, pa
žangus lietuvis.

Kulpmont, Pa. — Šiomi3 
dienomis čia automobiliaus 
nelaimėj tapo sužeistas lie
tuvis gydytojas, d-ras Ance- 
ravičius. Jo automobilius su
sikūlė su angliniu troku. Su
žeistasis buvo nugabentas 
Shamokino ligoninėn.

Brooklyn, N. Y. — Bandi
tai čia išlaužė iš išplėšė P. ii 
M. Mikalauskų valgomųjų 
daiktų krautuvę ir namus. 
Pavogė apie $88 pinigų ir 
visokių daiktų. Kėsinosi iš
plėšti ir Frano Urbono vais
tinę, bet nepavyko.

Paterson, N. J. — Lietu
vių Ukėsų Neprigulmingas 

__ _ Kliubas nutarė dalyvauti
ięs pas Mahometą"'Stanys! komunistų saukiamam sei- 
Simonavičius pareiškė, kad me Pries karą ir fašizmą. De-
iisai atstovaująs katalikus ir 
katalikai norį prisidėti prie 
šio draugijų išrinkto komi
teto, kad butų surengtas vie
nas bendras visų Pittsbur
gho ir apylinkės lietuvių tų 
sukaktuvių minėjimas.

legatais paskyrė J. K. Gilių 
ir J. Pūtį.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI

M. K. iš Detroito. —Drau-
Kiti katalikų atstovai, J.jgo pranešimo apie LSS. 116 

Tamkevičius ir K. Vaišno-kuopos susirinkimą nedėjo- 
rius, pareiškė ta pačią mintį.' me, nes jame nepaduota nei

Reiškia, jieškoma vieny-! d.ie.n?>.nei valanda, kada su- 
bės ir bendro susitarimo. Tai. smukimas yra saukiamas, 
yra labai geras ir sveikinti- Į Jonui Levickui. — Laišką 
nas reiškinys, jei tik tuose'ir pinigus gavome. Labai 
pareiškimuose yra nuošir- ačiū.
durno ir nėra veidmainybės. Į «r — p- . . __

kėši tokie žymus asmenys, I Draugiją atstovai savo bem^'pdną'^’smi'audosiirie. 
kaip buvusis gubernatorius i Ulbose pasakė daug teisy- w ° ua J simauaosime. 
Pinchot, senaterius Reed ir įbes musų katalikams, jsnn- F. Lavinskuu Įdėsime į 

į ko Komisiją iš 7 nanų ir jga- kitą numerį. Aciu.
Taurų Kliubas irgi išsirin- Vavo fe su Federaci- j ję Mažuknai.—Bus ge

ko naują valdybą šiems me- ras, ačiū.
tams. Pirmininku išrinktas i'Jls su hgiu. .0 jei nebus _ _
Arūnas Yanušaitis; vice. galima susitarti tai Prtts- Chicago. 2«lguc—Drau- 
pirmininkais, V. Kerseviėius burgho lietuviai turbut tu- go korespondencija atėjo 
r * Tr _t.iręs 2 Lietuvos nepriklauso- šiam numeriui jau pervelai.

mybės sukaktuvių minėji- Tilps sekančią sąvaitę. Pra-įr A. Kubilius; raštininku, 
Vladas A. Meškunas; kasie- 
rium, M. Stirna. Jie pasiža
dėjo padidinti narių skaičių.

Abudu šiedu kliubu nuta
rė suruošti bendrą bankietą 
17 vasario Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuvėm 
paminėti. Bus muzikos ir no
rima gauti gerų kalbėto jų. 
Įžanga bus $1.50 asmeniui.

V. A Meškunas.

mus.
Senas Pittsburghietis.

šome rašinėti dažniau.
J. Brazauskui. — Sunau

dosime vėliau.
MIRĖ SOVIETŲ MOKS

LININKAS. ,.
Eidamas 70-tus metus, mi- neolog<»; Pne 

rė Sovietų Rusijos mokslų nav/’°sime. 
akademijos vice-pirminin- Visiems, kurių raštai dar 
kas, žinomas kalbininkas ir nėra tilpę, tilps sekančiuose
archeologas Mar. numeriuose.

I i

Antanui Stalui. — Eilutės 
progos su-



Ketvirtas Puslapis. LE1V1S. SO. BOSTON No. 4. Sausio 23 <U 1335 m.

f

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Ot, Maike, gerai, 
aš tave susitikau.

—O kas?
—Turėsime didelę provą. 
—Kas ir su kuo?

kad tik Smetonai ir tau tiek daug 
vietos savo laikrašty pa
šventė. Ar tai ne garbė?

—O gal tu ir teisybę sa
kai, Maike.

SUKAKO 30 METŲ NUO i 
KRUVINOJO NEDEL- 

DIENIO.
_____  s;., ..... . . OQ,rx. Sausio 22 d. sukako jau ijin siu dažai: vieni tun dažo savy, o / • •v v 1- 1 U kiti visai io neturi bet nekeičia 30 met^’ 1905 metais!

išvirti kiaules galvą vandeny- 'chemišku Petrapily caro valdžia įtai-
je SU druska u- kitais pnesko- sė darbininkų skerdynę ties
mais, k. t svogūnais, pipirais, ««v«k V1S1 5™ P*311* žjemOs Rūmais. Apie 200 
babkų lapais. Verdama tol, kol į*™ kenksmingi ir nevisuomet žmoniy fr ^j.,
mėsa pradeda skirtis nuo kaulų, plaukai išeina tokie, kokių non- §imtai sužeisU Toji diena- 
Tada mėsą stambiai supjaustyti na®' Fnes dažymą plaukai iun « .. - . • » •
keturkampiais, o ausis pailgais būt gerai išplauti karštam van-
gabaliukais. Paskui pridėti grūs- deny su muilu, kad neliktų nei 
tų karčiųjų pipirų, smulkiai prakaito, nei riebalų, nes kitaip 
piaustytų . svogūnų, druskos, nelygiai nusidažys. Gerai išplo- 
truputį patarkuoti citrinos žie- vus* plaukus reikia gerai iššluo- 
vės ir įpilti nedaug skystimo, ku- s^yt ir išdžiovinti, ir tik tada da
riame mėsa virė. Viską gerai iš. žyt.
maišius suveržti į švarią skepe- Norint nudažyt plaukus juo- 
tą, užsiūti ir virti apie 2 valan-!dai’ reikia ^uti iš vaistinės šių 
das. Išvirus prislėgti lenta, ant dalykų:

Šeimyankčas Pasiskaityti. Sveikatos Skyrius
šį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

IŠTfSUSIOS KOJŲ VENOS.

Rusijoj yra žinoma kaip 
“Kruvinasis Nedėldįenis.” 
Darbininkus tada nuvedė 
pas carą popas Gaponas.

Rašo Dr. S. Biežis, gydytojas 
ir chirurgas. Chicago, III.

Širdis, tarsi pompa, cirkuliuo
ja kraują po visą kūną gana

pavargsta už sveikąją.-Tokia ko
ja yra rimtas ligonis tikroje to 
žodžio prasmėje, nes jos atspa
rumas, jos gaivumas visai men
kas. Kad ir lengvai užsigavus, 
dažnai atsiveria žaizda, kuri daž-

■ komplikuota kraujo sudinų!na* neužgyja nebe mėnesiais, bet 
i (kraujagyslių) sistema. T i e' ištisais metais, nors ir būtų 

stropiai gydoma, nebent pirma

—Ogi aš pats, Maike, einu —Kiekvienas tau pasakys
ant sūdo su Bruklyno fašis- tą patj, tėve. 
tų gazieta. ! —Na, tai kaip tu rokuoji,

—Dėl ko, tėve? i Maike, ar ant sūdo nereikė-
—Ar tai tu da nežinai! • tų juos užtai traukti?
—Ne.
—Tai navatna, Maike. 

Jau visas svietas kalba, o tu 
da nežinai.

—Apie ką kalba?
—Nugi, kad Bruklyno fa

—Aš sakyčiau, kad ne
verta.

—Ale jie biznį iš to daro, 
Maike. Juk su mano feisui

viršaus uždėjus akmenuką ir kai 
atauš, piaustyti plonais gabaliu
kais prie arbatos arba užkan
džiu;. Jeigu negalima gauti kiau
lės galvos, tai galima pavartoti 
ir šviežią šolderį-

Kimštos bulvės.
Paimti keliatą žalių didelių 

bulvių, nuskusti jas, perplauti 
skersai per pusę ir arbatiniu 
šaukštuku išdrožti bulvės vidurį 
taip, kad liktų dar aplinkui ne 
plonos sienelės. Tada reikalinga 
pagaminti kamšalą tuo budu: 
gerai numirkytoms silkėms nu
lupti odą, išimti visus kaulus ir 
smulkiai sukapoti. Pridėti svies
te čirškintų svogūnų, grūstų 
karčiųjų pipirų, žalių kiaušinių 
ir truputį grūsto džiovinto py
rago. Viską gerai išmaišyti ir 
tada imti tcs masės ir kimšti į 
anksčiau nurodytu budu paga
mintas bulves taip, kad bulvių 
tuštumos visiškai prisipildytų. 
Tąsyk taip paruoštas bulves ge
rai iš visų pusių ant keptuvės 
apkepinti, sudėti į puodą, įdėti 
truputį taukų, druskos, porą 
šaukštų vandens arba buliono ir 
šutinti, kol bulvės liks visai 
minkštos. Skystimui išgaravus,

Lunar caustic. 1 drachm.
Oil of lavender, 30 drops.
Rain water, 2 ounces.
“Lunar caustic” reikia ištir

pyt amonijoj, o paskui sumaišyt 
su kitais dalykais. Tada mirkyti 
šepetį ir braukyti plaukus. Var
tot atsargiai, kad nepatektų į 
akis, nes labai degina.

Rudiems plaukams šitoks re
ceptas:

Acetat of Iead, 2 drachms.
Sodium hyposulphite, 1 oz.
Rose water, 14 czs.
“Lead” ir “sodium” ištirpyt 

rožių vandeny atskirai; paskui 
perkošti, sumaišyti abudu skie
diniu ir įdėti glyceriną. Vartoti 
kaip pirmutinį.

Norint tamsius plaukus pada
ryti šviesiais, imama 1 dalis Pe- 
roxide of hydrogen ir sumaišo
ma su 5 dalimis virinto vandens; 
sykį į dieną plaukai tuo mišiniu 
sušlapinami. Peroxido galima 
gauti beveik kiekvienoj krautu
vėj už 10 centų bonkutę. Kuo il
giau ir dažniau plaukai bus šla
pinami, tuo šviesesni jie darysis. 
Tačiau tas šviesumas neišrado 
natūralūs ir iš tolo matyt, kad 
plaukai “blyčyti.”

esti išgydomos ištįsusios venos. 
Taipgi ji labai lengvai apsikre-

TŪKSTANČIAI APLAN
KE LENINO GRABĄ.
Šį panedėlį šukavo 11 me-ikrauJ0 sudinai, kuriais kraujas 

tų, kaip mirė Leninas, todėl - pompuojamas iš širdies tolyn, 
tūkstančiai Maskvos bolše- ■ vadinami arterijomis, o kuriais 
vikų susirinko Raudonojoj ;kraujas grižta į širdį, vadinama įčia perais ir ilgai pūliuodama

■ Aikštėj aplankyti jo grabą, i —venomis. Kojose randasi dvi kartais net visą kūną apnuodija. 
Lenino kūnas yra užbalsa- j eilės venų, — viena, giliai rau- žodžiu sakant, asmuo turįs koją 
muotas • ir laikomas stikli- menyse, o kita — visai paviršiu- su ištįsusiomis venomis, gali vi- 
niame grabe, taip kad lan- vos tik po oda. Venos juo ar-įsai netikėtai atsirasti gana rim- 
kytojai gali aiškiai matyti1 Čiau prie širdies, tuo didesnės: toje padėtyje, o kraštutiniuose 
jo veidą. darosi iš priežasties susijungi- j atsitikimuose net randasi gali

PLIENO DARBAI VIS 
GĖRĖJA.

Kapitalistų spauda skel
bia, kad pereitą sąvaitę plie
no . pramonė pakilusi da 5 
ounktas. šios są vaitės pra
džioje ji pasiekusi jau 51 
nuošimčio. Plieno fabrikai 
geriausia dabar dirbą Cle- 
velande ir Youngstowne. 
Neblogai ir Chicagoje. Kiek 
prasčiau Pittsburghe, o pra
sčiausia Birminghame.
TORONTOGYVENTOJAI 
GERAI APSIGINKLAVĘ.

Kažin kodėl Kanados 
miesto Toronto policija pa
reikalavo, kad visi piliečiai 
suneštų savo ginklus užre
gistruoti. Ir ji nustebo pa
mačiusi tokį piliečių apsi
ginklavimą. Į 3 dienas buvo 
sunešta 20,000 visokių šau- 
jamų ginklų.

jie paiduos daugiau savo j-ma truputį papildyti. Jei 
igazietos. O man pazitkas iš . *7.

šistai tiek jau nusibankruti-: to koks? Taigi aš mislinu, 
jo ant razumo, kad patys ne- ' kad tu, Maike, ant šito pun- 
begali nieko išgalvot, tai pa- j kto esi rong. Jeigu jie nori iš 
vogė mano pikčerį ir įdėjo į mano slauno vardo biznį
savo gazietą. Anistigat, 
Maike, mano paties feisą iš- 
nevožijo: ir su pypke, ir su 
akulioriais, ir su generoliška 
kepure.

—Ar tai dėl to tu manai 
juos traukti teisman?

—Šiur, Maike! O kokią 
tiesą jie turi daryti taip be 
mano pavelenijos? Aš jau 
buvau pas lojarį ir jau vis
kas sufiksyta. Dabar tik nu
važiuosim į Bruklyną, uždė
sim tačmontą ant visos jų 
prapertės ir pareikalausim, 
kad užmokėtų man už visus 
demičius. Jes, vaike, bus di
desnis keisas, negu Vana
gaičio su “Naujienom.”

—Man rodos, kad tu per
daug užsikarščiavai, tėve.

—O ar tu nesikarščiuo
tam, Maike, jeigu kas paim
tų tave ir patupdytų į šven- 
takuprių kumpaniją? Aš ne
su koks bomas, kad mane 
galėtų labiuzyt visokie mak- 
lioriai. Dabar visi daro iš 
manęs fones, kad aš jau su
sidėjęs su fašistais. Tas už
gauna mano panaberiją.

—O aš kitaip į tai žiuriu, 
tėve.

—Nagi, kaip?
—Man rodos-, kad dėdami 

savo laikraštin tavo atvaiz
dą, Brooklyno tautininkai 
padarė tau didelę garbę.

—O kaip tu tą išfigeria- 
vai, Maike?

—Jie parodė, kad tu esi 
labai svarbi asmenybė jų 
akyse, jeigu matė reikalo 
daryti tavo atvaizdo klyšę, 
mokėti už tai pinigus ir skir
ti jai žymią vietą savo laik
rašty. Ir jie padarė visa tai 
sauvališkai, tavo sutikimo 
neturėdami. Na, o kas butų, 
tėve, jeigu tu sutiktum savo 
noru pas juos nueiti? Jie už
sitrauktų Susivienijime da ir 
antrą morgičių ant savo lai
kraščio iš to džiaugsmo. Tai
gi matai, tėve, kad tu pas 
juos esi didelis žmogus. Jie

turima, tai labai gera yra dar 
šutinant įdėti kelis supiaustytus 
pomidorus ar pomidorų tyrės. 
Nuo to padažas darosi skanesnis, 
skanesnės taip pat ir pačios bul
vės. Baigiant šutinti, įdėti* porą 
šaukštų Smetonos. Juo tokios 
bulvės bus riebiau šutinamos, 
tuo jos bus skanesnės, nors per 
daug taukų dėti nereikia. Kai su
šus, duoti į stalą su tuo pačiu pa
dažu. kuriame šuto.

sau daryt, tai tegul užmoka 
man kėš. Veluk to, Maike, 
reikia eit į provą. Lojaris 
man sakė, kad aš galiu gau
ti iš jų apie 10,000 dolerių.
O jeigu neturės iš ko užmo
kėt, tai atimsim visą dru- 
karnę ir parduosim ant ok-
šino. Vat ju sei, Maik? Kaip gydyt

—Aš sakau, tėve, kad ne- Spuogai labai gadina žmogaus 
reikia karščiuotis. Gali tik.išvaizdą. ypač jie nepageidauja- 
ispėti tą laikraštį, kad jisjmi moterims ir merginoms. Jie 
daugiau tavo vardo. savo(yra ženklas, kad kas nors nege- 
bizniui nevartotų. Jeigu ne- raj žmogaus viduriuose: arte 

koks maistas kenkia, arte krau
jo cirkuliacija nedirba kaip rei-

paklausys, tuomet, žinoma, 
galėsi ir teismui pasiskųsti.

Okei, Maike, tegul bus kja Suprantama, tuos dalykus
, sreriai

šiliaus, tada bus tačmonas
taip, kaip tu sakai. Jeigu ne- gerjausja gaii atitaisyti dakta-

ant jų drukarnės ir kaput vi
sam Grenstryčio fašizmui!

ras. Bet kai kam ir naminis gy
dymas pagelbsti. Jei kas turi 
spuogu, tegul pabando žemiau 
nurodytu būdų:

1. Ištirpyt temono sunkoj val- 
gcmos druskos ir švaria skepe
taite dažnai suvilgyti tuo skie-

WORCESTERY SUSALO 
BEDARBIS.

Pereitą subatą Worceste- 
ry buvo rastas savo nekurin-^diniu spuoguotą vietą, 
tame bute sušalęs bedarbis 2- Arba šaukštuką teking so- 
Frank Gromo. Jis gyveno (lės ištirpyt pusėj stiklo vandens
skiepe. i ir juo vilgyt spuogus.

Reikia kuo mažiausia valgyt
mėsos, keikų ir kavos. Valgyt 
daugiausia daržovių ir pieniškų 
daiktų.

!
Dažai plaukams dažyt. 

Norint plaukus nudažyt neil-

99,000 ŽMONIŲ ŽUVO
NELAIMINGUOSE AT

SITIKIMUOSE.
Surinktos statistikos pa

rodo, kad per 1934 metus
Jungtinėse Valstijose per gam laikui, reikia pamti 2 unci- 
visokius nelaimingus atsiti- jas balto vaško, 4 uncijas rici 
kimus buvo užmušta 99,000 nes (castor oil) ir Venetian tale 
žmonių. Automobilių nelai- l unciją; sumaišyt viską ir su- 
mėse žuvo 35,000; namuose tirpyt ant ugnies. TuomeJ prie 
užsimušė 33,000, o prie dar- to tepalo pridėt pageidaujamo 
bų žuvo 15,500. dažo. Norint nudažyti plaukus

------------------- raudonai, reikia pridėti alkanino
AMERIKA ATSIPRAŠO (angliškai: alkanin); norint 

KANADOS. tamsiai rudų plaukų—pridėti
Washingtono valdžia at- umbros . (umber); juodiems 

siprašė Kanados, kad Jung- plaukams paprašykit aptiekoj 
tinių Valstijų pakraščių sar- už koki dešimtuką “grape- 
gyba paskandino Kanados black
laivą ‘Tam Alone,” kuris Tas tepalas galima vartoti ir 
šmugeliavo degtinę. Be to, be dažu. Jis labai sveikas plau- 
Washingtono valdžia sutiko k»ms.
užmokėti Kanadai $50,666 Norint plaukus nudažyt il- 
atlyginimo už padarytus f?am laikui, reikia vartoti viso- 
nuostolius. kius chemikalus. Yra dvieju ru

DELEI TERORO SOV. LENINGRADE.
Pastarieji įvykiai Sovietų jos ir vos įsiprašęs į kapita- 

Leningrade, kur komunistas listinių valstybių užpečkį. 
Leonidas Nikolajevas nuko- Kad jisai norėtų sugrįžti į 
vė komunistą Sergiejų Kiro- savo poziciją, kaipo pirma- 
vą, sukėlė didelę sensaciją sis raudonarmiečių vadas, 
visame civilizuotame pašau- tai negali būti abejonių; bet 
ly. Tuomi domisi ir lietuviai, naivu butų tikėti, kad jisai 
Juo labiaus tasai teroro ak- suokalbiautų su kapitalis
tas garsėja, kad nukautasis tais, nes tai perdaug raudo- 
Kirovas buvo aukštai iškilęs nas bolševikas.
Į Sovietų valdžios viršūnes, Liūdniausia tačiau miste- 
o teroristas Nikolajevas yra rija, kuomet Sovietų tribu- 
jungiamas su kapitalistinių nolas šaudo masiniai žmo- 
valstybių sąmokslu nuversti nes, remdamasis teroristo 
Sovietų valdžią. Nikolajevo liudijimu. Vie-

Tikrasias to kruvino akto na, kokis gali būt pasitikėji- 
priežastis suprasti apsunki- mas žmogžudžiu, pasikėsi
na Sovietų organai, kurie nusiu ant kito gyvybės? O 
nevienodas žinias suteikia, antra, juk tasai desperatas 
Iš karto Sovietų oficiozas tuo momentu buvo kaip ant 

Izviestija” paskelbė, kad skęstančio, laivo. Jisai žino- 
dirvą tam teroro aktui pa- jo, kad grimsta į amžinastį. 
rengę baltagvardiečiai, su- Tiktai paduokite skęstan- 
plaukę į Rusiją Iš užsienių, čiam ranką, tai, jei pajėgs, 
Bet jokio pučo nesimatė ir jis ir visą pasaulį panardys. 
nors jau sušaudyta virš 100 šia proga reikia prisimin- 
žmonių, nėra įrodymų, kad ti. kad Sovietų agentėliai iš 
nors vienas iš jų butų užsie- “Laisvės” pastogės, kurie 
nių pilietis. Todėl leistina viską sukritikuoja ir nieko 
manyti, kad tai buvo narni- nebijo, tiktai į Sovietų gyve- 
niai valdžios priešai, o gal ir nimą neišdrįsta blaiviomis 
visai nekalti piliečiai. akimis pažvelgti, bepolemi-

Vėliau “Izvestija” prane- zuodami savo laikraščio pe
šė apie suėmimą Zinovjevo, reitų metų 294-tam numery 
Kamenevo ir keliato jų se- apie tą masinį žmonių šau
kėjų. Tai yi a stambios žuvys dymą, tarp kitįko randa rei- 
komunistiniame prūde, o y- kalinga primesti, kad dėlei 
pač Zinovjevas, kuris savo sušaudymo Maskvoj kontr- 
laiku buvo prasižengęs Sta- revoliucionierių - baltagvar- 
lino diktatūrai, ir nors išpa- diečių, lietuvių buržuazinė 
žintį atlikęs buvo vėl nu- ir socialistinė spauda ant 
plautas ir paliktas kompar- Sovietų valdžios šunis karia, 
tijoj tačiau, prarastų savo Reikia konstatuoti, kad so- 
pozicijų jau neatgavo. Gali-' cialistai iš principo smerkia 
mas todėl daiktas, kad jisai kiekvieną terorą ir kartu
galėjo kerštauti Stalino re
žimui. Bet ar jisai turėjo ką 
bendra su Kirovo nužudy
mu, tai didelė paslaptis.

Vėliausios žinios skelbia, 
kad ir Trockis su “užsienio 
buržuazija” planavęs pulti 
Sovietus, ir kad teroristas 
Nikolajevas buvęs tas kna
tas, kuris turėjęs uždegti So
vietus.

Visi girdėjo apie Trockį. 
Tai didelis Stalino oponen
tas, senai ištremtas iš Rusi-

priesingi mirties bausmei. 
Ir ištiesų sunku suprasti, ko
dėl dėlei vienos gyvybės jau 
atimta suvirs 100 gyvybių, ir 
da tam negalas. Nejaugi vie
no žmogaus gyvybė gali būt 
brangesnė už šimtą gyvy 
bių?

Ar šiaip ar taip versime, 
Sovietuose, kaip ir kitose

mo mažesniųjų. Sakysime, prie 
pėdos, jos esti daug mažesnės, 
negu viršum kelio.

Kuomet venos esti pilnai svei
kos. tai jos retai kada matomos 
per odą ir visai ne užčiuopiamos. 
Gi joms susikoneveikus, jų dia
metras pasidaro didesnis, reiš
kia ištįsta, sienelės suplonėja, 
visaip vingiuojasi pakeldamas 
odą, esti mėlynos spalvos ir leng
vai apčiuopiamos, tarsi tai butų 
koki virvukė po oda pakišta. Tai 
šitos ir vadinamos ištįsusiomis 
venomis '(varicose veins). Jos 
?ali būti visai mažuliukės, jei 
arti pėdos randasi ir siekti net 
piršto storio viršum kelio.

Sugedusios paviršutinės nu
stoja pajėgumo varyti kraują, 
kuris jose telkšą ir savo spaudi
mu tekias venas vis daugiau ir 
daugiau skečia, ką ir patys ligo- 
liai gana aiškiai pastebi. Jos be- 
ūdidindamos spaudžia ant odos, 
kuri ilgainiui tiek suplonėja, tar
si tai butų ploniausia popiera. 
Kada pasiekiama šitokio laips
nio, tai kartais net visai mažas 
ažgavimas arba įdrėskimas pa
gamina pavojingą kraujapludį. 
Dažnai oda pakeičia savo natu- 
ralę spalvą į rudą, ypač tose vie
tose, kame tokių ištįsusių vėlių 
daugiausia randasi. Iš priežas
ties auklerimo cirkuliacijos, ko
ja dažnai patinsta, kuomet dau
giau vaikščiojama, o vienok at
gulus per naktį vėl ji atslūgsta.

mybė prarasti savo gyvybę.

Anaiptol, ne visi žmonės turi 
tokias venas. Iš nelaimingųjų 
dažniausia esti paliesta tik viena 
koja, o kita visai sveikutėlė. 
Tam yra žinomos priežastys, ku
rių svarbiausios yra sekamos: 
Ilgas stovėjimas ant kojų. per- 
stiprus užveržimas dėl palaiky
mo kojinių, įvairus spaudimai 
viduriuose, kaip kad tumorai, 
nėštumai ir tt., vėnų įdegimai ir 
pagalios silpnos venos iš prigim
ties. Pastaroji priežastis Įįra vie
na iš svarbiųjų ir dažniausia pa- 
stebiama, nes. venai būnant silp
nai, bile mažas dalykėlis grei
čiau įveikia.

Gydymas yra, palyginamai, 
lengvas ir net neatitraukiąs nuo 
darbo. Tam tikri vaistai šmirkš- 
čiami į ištįsusias venas, kurios 
susibraukia ir ilgainiui visai pra
nyksta. Juo daugiau tokių vėnų 
randasi, tuo daugiau sykių rei
kia šmirkšti vaistų. Pradžioje 
ligos dažnai dviejų, trijų įšmirš- 
kimų pilnai užtenka išgydyti. 
Šitoks gydymas dažniausiai esti 
pastovus, nes pasikartojimų re
tai teįvyksta, tinimas taipgi pra
nyksta, koja atgauna savo at
sparumą bei stiprumą ir aukš- 
žiaus minėti pavojai visai paša
linami. Tūli dėvi elestiškas koji
nes. kas irgi tuolaikiniai pageri
na, bet niekados visiškai neišgy
do. Operacija reikalinga t‘k la-

Ji esti sunkesnė ir daug greičiau bai išimtinais atsitikimais.

KĄ REIKTŲ ŽINOTI PERKANT ŪKĮ.
. /Kol pirksi ūkį, pirmiausia reikia arti tris-keturis kartus 

reikėtų suprasti šį dalyką: ir kas kartą nugrėbti šaknis, 
jeigu mylėsi ūkio gyvenimą, Verčiaus pirkti 40 akrų 
tai pasisekimas bus ir nuos- žemės be skolos, negu 80 ak- 
tolių išvengsi j rų žemės su puse skolos.

Arčiau industrinių miestų Verčiau perkant ūkį pa
žemė brangesnė, bet užtai imti kiek skolos, bet turėti 
brangiau gausi už savo ja- pinigų ūkio užvedimui, negu 
vus, gyvulius ir kitus pro- nupirkti be skolos, o neturė- 
duktus. Todėl verčiau prie ti su kuo pradėt ūkininkauti, 
miesto’pirkti mažiau žemės Galvojant apie pirkimą 
ir brangiau mokėti, negu ūkio pietinėse valstijose, rei- 
pirkti toli nuo miesto ir pi- kia žiūrėti, kad nenupirkus 
giai. (žemose vietose, kur gresia

Kada užeisi ant perkamos maliarijos ligos pavojus, ar- 
žemės, tai žiūrėk jos sūdė- ba tekiose vietose, kur peri- 
ties. Jeigu žemė iš viršaus ir jodiškai viesulai atsitinka, 
prie smėlio, bet jei po dvie-; Perkant ūkį neužtenka 
jų ar trijų pėdų rasi molį, žiūrėti į žemę ir jos kokybę, 
šlyno ar šiaip sunkios žemės, bet reikia žinoti ir apie vie
tai tokios dirvos nebijok tos orą. Yra tokių zonų, kur 
pirkti: ją galima derlinga augimo laikotarpiu, vasaros 
užlaikyti. į laiku, visai mažai lietaus bu-

Bet jeigu iš pa viršaus bu- na. Tokių vietų reikia veng
tų ir juodžemis, o po poros ti. Taip gi reikia žinoti ir 
ar trejato pėdų baltas ar j apie šalnas. Daug. javu ir 
raudonas smėlys, tai tokio daržovių reikalauja 90 iki 
ūkio saugokis. Trąšų nepa- 120 dienų užaugti ir nunok- 
laikysi tokioje žemėje. Toki ti. Todėl tose vietose, kur 
žemė, tai kaip kiauras kiše- iki 15 gegužės ir po 1 rugsė- 
nius — ką jau neįdėsi, vis- jo būna šalnų, žemės ūkio 
kas išeis kiaurai. Prie grabės tikslams nepageidaujamos, 
ar prie griuvėsių priėjęs, net j Apie tuos dalykus galima 
su ranka pakasęs gali pama- ’ sužinoti parašius į federali- 
tyti, kokia žemė yra giliaus.' nį oro biurą. ' D. B. P.

Nugyventos žemės prie' ----------------
gerai išdirbtos negalima vi-! $580,772,564 IŠMOKĖTA 
sulyginti. Jeigu žemės nėra FARMERIAMS.

Iš Washingtono praneša
ma, kad iki šių metų pra-

apleista, tik su varpučiais, 
tai galima jos derlingumą
pakelti iki apsimokamo laip- džios valdžios agentūra 

diktatūrose, perdaug bruta- snio be didelių lėšų. Varpu-!AAA išmokėjo Jungtinių 
liškumo ir permažai įverti- čius išnaikinti iš lauko, pa- Valstiiu farmeriams $580,-
nama žmonių gyvybė.

J. PakarklU.
sitaikius sausai vasarai, ga
lima i vienus metus. Žemę

772,564 atlyginimo už pro
dukcijos sumažinimą.
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Įvairios Žinios.

1934 Metai Pasižy- \ Kirovo Nužudymas— 
mėjo Streikų Gau- Komunistų Opozicio-

sumu. nierių Žygis.
Nikolajevas buvo opozici 
nes “zinovjevcų” grupės 

narys.

Parytoje KM PER LIETUV4
rersove Lietuvį. ' V«s»v«; dos kraštas nepri-

I SOVIETŲ RUSIJĄ.
Toks esąs Fašinterno-tikslas ciai, tikslas, be ko kita, esąs 

Vokietijos fašistai ne tik k?v?ti su. komunistais. Vo- 
Vokietija nesiliauja agitavę prieš Lie- kietijos gi fašistų kalba kal

ėsimu/OGPU agentai Lenin- pe*- savo žemę Lietuvos gy-‘tuvą, bet tą agitaciją dar ^anJį, tai yra — “joti į Ry- 
ščiai igrade suėmę ir sugrudę i ka- vulius leidžia pravežti tik stiprina. tus. O Kelias į rytus ema

TA 3,000 DARBININKŲ

Varšuvos “IHustrowany
Sužeidus Vilių Silskait', Ja- Kurjer Codzienny” praneša, 

dvyga Rimkaitė paleido kad ryšium su Kirovo užmu 
sau šūvį.

Francuzijos laikraščiai grade suėmę ir sugrudę į
praneša iš Paryžiaus šitokią 
žinią:

Jadvyga Rimkaitė, 29 me
tų amžiaus mergina, kilusi

KLAUSO LIETUVAI.
Kaip žinoma,

ne- 
na-

cionadT (Fašbitern^'yS 

ne tiktai pa
tiems veržtis Į rytus, bet 

isos fašis
tinės Vakarų Europos, kuri 
siejasi viena reakcijos skrai-

Įėjimus apie 3,000 darbinin- tada, kai būna įrodyta jog Nacių propagandos vado- 
kų. gyvūnai yra kilę iš Klai-;vaj RvtDiusiuose. Mever su • . sup?^

Amerikos kapitalistų or
ganizacija, National Indust- 
rial Conference Board, pa
skelbė raportą apie buvu
sius streikus 1934 metais. Ji 
apgailestauja
kais
didelių “nuostolių.” Girdi, jas> kuriose reikalaujama j Du guviai pataikė Silskai- ė Sovietiškąją demokratiją. 
štSTJOžuvea'g20P8e88 050 ‘•aosidirbt! “ buv' Zinm" «“ i "durte, o trečias su-'

Ktižeidė « “ P°

Esanti likviduota didelė pėdos krašto, šiomis dienoj 5?$^ ciams tas fašistinis

, iš Kauno, 18 gruodžio rytą
i darbininkų opozicinė orga- mis turėjo būti vežamas per nįeko, tebekiršina gyvento- cl?ĮJa ?s 
» nizacija, kuriai vadovavęs Vokietiją Į Čekoslovakiją -jus prįeš Lietuvą. Jie vado-J-e a ngas<-_ ______ _____ _________ > -. . - . . . jus prieš Lietuvą,

ry#’ 1 susitiko Paryžiaus gatvėje komunistas Orskis. Darbi- Lietuvos kiaulių transnortas. j vaujasi nuomone — tęsti
“Izvestija” (Nr. 244) pra- vilių (Vincą) Silskaitį, 24 ninku opozicinė grupė buvo Atitinkamiems vokiečių vai- griežtą akciją prieš Lietuvą, f?1? v«Aan ? F,™

tik po $2 už dieną, tai busią 
jau $41,776,100 nuostolių. 
Metai atgal, tai yra, 1933 
metais, streikų buvę per pu
sę mažiau.

Bendrai imant, per 9 mė
nesius pernai kas mėnuo 
streikavę po 133,000 darbi
ninkų. Iš viso per 9 mėne
sius buvę 1,197,334 streikie- 
riai, palyginti su 696,089 
per tą patj laikotarpį 1933 
metais. *

Daugiausia streikų perei
tais metais buvo gegužės 
mėnesį, nes 182 išviso. Bet 
streikuojančių skaičius auk- 
ščiausis buvo rugsėjo mėne
sį, būtent, 461,703 žmonės.

Streikų skaičius mėne
siais išrodo taip:

Sausio mėnesy....................  70
Vasario......................... 73
Kovo.............................  134
Balandžio ....................174
Gegužės ....................... 182
Birželio ......................... 126
Liepos...........................  116
Rugpiučio ...................  134

rovo nužudymą.
Rezoliucijose pareiškia

ma : “Niekšiškų buvusios

to mergina pridėjo revolve
rį sau prie smilkinio ir persi
šovė sau galvą.

Visi trįs sužeistieji buvo

PAJIEŠKOJ! MA i

Zinovjevo grupės padugnių nugabenti ligoninėn. Paša-
pasiųsto žmogžudžio rankų 
išplėštas iš musų eilių drau
gas Kirovas.” “Reikalaujam 
išnaikinti Zinovjevo grupės 
kontrevoliucinius paskuti- 
ninkus.”

Sveikindamas Staliną Ma
skvos komunistų komitetas 
be ko kito sako: “Į Zinovje
vo grupės kontrevoliucionie- 
rių paskutininkų šūvį partija 
vienu balsu atsako: Tegy
vuoja tas, kas pirmas vedė 
musų didžiąją partiją į ko
vą su visais leninizmo prie- 
sais.

Maskvos ir Leningrado 
komunistų rezoliucijos aiš
kiai rodo, kad Kirovą nužu
dė komunistas opozicionie
rius ir kad 107 sušaudytieji 
yra komunistai, priklausan
tieji prie įvairių opozicinių 
grupių.

Išgarsėjęs Lenino padėjė-

lietis buvo sužeistas lengvai 
ir perrištas jis nuėjo namo. 
Rimkaitė guli be sąmonės ir 
su ja susikalbėti negalima. 
O Silskaitis, nors ir sužeis
tas, bet davė parodymus. Jis 
paaiškino, kad Rimkaitė jį 
pavyduliavusi ir dažnai jam 
darydavusi scenas. Vakarą 
prieš tai ji palaukusi jo ka
vinėj, kur jis pusryčiauda
vęs ir ten sukėlusi jam skan
dalą, o rytą gatvėj užklupu
si ir anksčiau, negu jis spėjo 
gintis, paleidusi į jį šuvius.

Rugsėjo........................ 99 jas Zinovjevas 1927 metais
Kapitalistai nepa sako, 

kad jie patys visus tuos strei
kus savo plėšrumu išprovo
kavo.

Petro Didžiojo Lavo
nas Išgąsdinęs Ko

munistus.
“Times” praneša, kad ko

munistai, kurie atidengę Pe
tro Didžiojo kapą, pergyve
nę baisias akimirkas. Vos 
buvęs atvertas grabas lavo
nas, kuris esąs gerai išsilai
kęs, atsisėdęs. Įspūdis buvęs 
toks, tartum caras keliasi iš 
numirusių. Tik tada, kai la
vonas palikęs besėdįs ir dau
giau nepasijudinęs, • komu
nistai išdrįsę prie jo prisiar
tinti.

Pasirodę, kad karate bu 
vęs įtaisytas slaptas mecha
nizmas, kuris lavoną priver
tęs atsisėsti. Šį mechanizmą 
savo laiku pagaminęs žino
mas skotas James Bris, ru
sų artilerijos kūrėjas. Jo 
esąs nuopelnas, kad Petras 
nugalėjęs Švedijos karalių 
Karolį prie Poltavos. Bris 
mokėjęs ir nuostabiai balza
muoti. Jis taip užbalsama- 
vęs Petro Didžiojo lavoną, 
kad šis puikiai išsilaikė iki 
dabar. “L. Ž.”

uz opoziciją Stalinui buvo 
išmestas iš komunistų parti
jos. 1932 metais Zinovjevas 
parašė komunistų centro ko
mitetui “atgailos laišką” ir 
buvo Stalino “amnestuo
tas.”

Zinovjevo opozicinė gru
pe, pasmerkusi šitokį savo 
vado išdavikišką žygį, to
liau varė opozicinę propa
gandą.

Dabar buvusios Zinovje
vo grupės opozicionieriai 
nutarė griebtis ginklo, ir Ki
rovas buvo užmuštas.

ČIGONAMS SIŪLO PA
SUS IŠTATUIRUOTI 

RANKOSE.
Atrodo, kad pasauly jiėra 

kitos tokios valstybės, ku
riai čigonai sukeltų tiek 
daug rūpesčio, kaip Vengri
jai. Kartų kartomis jie uba-

AUTOMOBILIAI UŽMU
ŠĖ VAIKŲ TĖVĄ IR 

MOTINĄ.
Pereitą subatą Worceste 

ly kažin koks pramuštagal- 
vis važiuodamas automobi- 
lium dideliu greitumu užmu
šė tūlą Mary Hoar, kuri pali 
ko 8 vaikus našlaičiais. Jų 
tėvas buvo automobiliaus 
užmuštas anksčiau. Užmu
šėjas pabėgo nesustojęs.

BEDARBIS SUVALGĖ 
KATINĄ

Wilmington, Del. — Wil- 
liam Ellis buvo labai alka
nas. Todėl jis sugavo namų 
savininko katiną, išvirė, jį ir 
suvalgė. Taip jis. pats liudijo 
11 sausio, nusiskųsdamas, 
kad 14 gruodžio prašęs pa
šalpos iš Wilmingtono Re- 
lief komisijos, bet iki šiol 
jokios pagalbos negavęs, o 
alkio pakęsti toliau jis jau 
nebegalėjęs.

Šitą žinią paduoda Hears- 
to . laikraščių agentūra, kuri 
taip mėgsta rašyti apie ba
daujančius žmones Sovietų 
Rusijoj.

teiktos Klaipėdos^ krašte,; triuškinta. Jau dabar, anot 
Lietuvoje, ir is ten išsiųstos į Meyer su Oberlanderiu, Lie- 
Čekcslovakiją. Tačiau vo-ĮUva gyvenanti sunkumus. Į 
kiečių valdžios organai atsi- Klaipėdos kraštą, nors ir vo-
sake__  duoti leidimą dėl *'ne-

Pajieškau Elizabeth’os J. Sodau-sky tUVci..,,,,” n„Svw.s;;«.A ir Veronikos S. Chalutkus; ilgai jos tlKSldUS pdZ\mejimO, Kad
gyveno Baltimore, Md. Jeigu kurie Klaipėdos kraštas yra LietU- 
žinote kur jos randasi, prašau pra- • v 
nešt šiuo adresu: «. (G) *Dje.

Agnės A. Goulben,

SOVIETŲ RUSUOS ŠNI
PŲ BYLA FRANCUZUOJ.

Sausio mėn. Paryžiuje tu
rėjo prasidėti didelė Sovietų 
Rusijos šnipų byla. Šnipinė
jimu kaltinami 34 žmonės. 
Tardymas buvo vedamas vi
sus metus. Jų tarpe yra ame
rikietis Switze ir jo žmona

Rt. 3, Linden st., Riverside, Caiif

Pajieškau brolio Vincento Savicko 
ir Telesforo Rąžulio, paeina iš Radvi
liškas parapijos, Kaulinių kaimo; pa
skutiniu laiku gyveno Newark, X. J 
Prašau atsišaukti arba kas žinote kur 
jie randasi prašau pranešti, už ka aš 
busiu dėkinga. (4)

Veronika Krikščiūniene

AMERIKIETIS MOKINS 
PERSUS ANGLŲ KAL

BOS.
Washingtone gautomis 

žiniomis, Persijos šachas

MOTERIS PERSKRIDO 
RAMŲJĮ VANDENYNĄ.
Pereitą sąvaitę amerikie- 

kiečiai tenai gyvena, nebu- tė Amelia Earhart viena pa- 
sią atsižvelgiama — tegul ir ti atskrido orlaiviu iš Filipi- 

Į jie kenčia, nes dėl keliato nų į Caiiforniją, padaryda- 
į tūkstančių gyventojų negali- ma 2,400 mylių į 18 valan- 
ma esą atsisakyti žygių, ku- du.
rie rekalingi septynių de-

paskyrė amerikietį Felixą • nalf ašistų

šimčių milijonų tautos gero
vei.

Bet tai, ką daro Meyer su 
Oberlanderiu, tai yra nacio- 

gairės, kurias

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

GYVENIMO LAIPSNIS 
NUKRITO 22 NUO-

ŠIMČIU.
Tautų Lygos surinkta sta

298 Ridgewcod avė., Brooklyn, x. y. Hoivlandą anglų kalbos in-j jiems nurodo jų imperializ- 
Pajieškau draugės Cicilijos Kava- Sti uktoi ium prie Švietimo Į maS.

Užsienių spauda praneša, 
esą fašistų internacionalo, 
kurį paruošė Vokietijos na-

liauskaitės, Alytaus apskričio, Kroke-' p
laukio parapijos, Varnagirių kaimo, minueilJOS. TlOWianaaS e 
girdėjau gyvena Suv. Valstijose Me!- ?as kilęs iŠ Kennenbukporto, 
džiu atsišaukti, kurie žinot kur ji ran- vt
dasi, prašau pranešti jos adresų, už Maine O \dlstijOS.
xą busiu labai dėkingas. (4) ‘ ------ —— _____ ———■ -

J. G. Malinsky, Poland, Ohio

tistika rodo, kad nuo 1929 
gauja tenai po visą kraštą ir metų pasaulio gamyba su 
vaginėja. Vengrijoj esą apie mažėjo 20 nuošimčių, ožmo- 
22,500 čigonų. Dabar Veng-jnių gyvenimo laipsnis (stan- 
jos valdžios įstaigos nori nu- dard) nukrito 22 laipsniu, 
sikratyti čigonų pavojais.
Taip, pav., Diosigeros mies
te įrengta čigonams gerai 
saugoma koncentracijos sto
vykla. Ji apsupta aukšta

AREŠTUOTAS KAUNIE
TIS APVOGĖ POLICIJĄ saugą 

Anąsyk Kaune vienas gir
tas pilietis buvo areštuotas. 
Išsipagiriojęs, rytą buvo pa
leistas, bet išeidamas iš nuo
vados pavogė
švarką.

Juodgalviai, rud
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun- 
čiu į visas dalis 
Suvienytą Valsti
ja ir j Kanadą.

GEO.
BENDORAITIS
520 Wilsw»n St- 

tVaterbory. Gana.

Pajieškau PETRONĖLĖS AGUR- 
KIENĖS, iš namą Vasiliutė, persi
skyrus su vyru, turi vieną dukterį 
Petronėlę Agurkiutę; seniaus gyveno 
Salem, New Jersey. Jos vyras yra už
muštas su troku Octoberio 2 diena. į 
Prašau atsišaukti pati, arba duktė, į 
gausit pinigą iš kompanijos. Jeigu i 
kurie žinot kur jos randasi, praneškit I 
šiuo adresu: <4)1

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

Pajieškau brolio Petro Rožialio iš 
Kirdonią kainui Pandėlio valse., Ro
kiškio apskr. Ilgai gyveno Detroit. 
Mich. Prašau atsišaukti arba kas 
įpie jį žinote kur jis randasi, malo
nėkit pranešti, už ką aš busiu dėkin
gas. Jonas Rožiala, (4)
2852 W. Pershing Rd., Chicago, III.
JONAS BIEKŠAS/ lai atsišaukia

tuo jaus. Jį pa jieško sesuo Ona Biek- 
šiutė^Vaškevičiėaė. Ji labai serga ir 
nori jį matyt greitai. Girdėjo, kad jis 
gyvena Lawrence, Mass. Kas žino i 
kur jis randasi, malonėkite pranešti, 
arba pats brolau atsišauk greitai šiuo 
adresu: J. Mikolop, <«)
HoUiston Street, Mediray, Mass.

LAUKINĖS ŽĄSIS SKEL
BIA ANKSTYVĄ PA

' VASARI.
Pereitą nedėldienį pulkas

spygliuota vielų tvora ir, be (laukinių žąsų, linksmai ga- 
to’. saugostipri sargyba, gendamos, perskrido per 
Miskolsos miestas, kūno gy-.Maine’o valstiją ir nuskrido 
ventojai laikomi pasitunn- j šįaUrę. Farmeriai sako, jog 
čiais, sumanęs suimti kiek- reiškia ankstyvą pavasa- 
vieną čigoną, kuns įsikraus- rj
tys į miestą, ir patalpinti jį ’-----------------
koncentracijos stovykloj. Ir KOMUNISTAI VOKIE- 
valdžia turėsianti imtis TIJOJE.
griežtų žygių, kad gyvento-' Bremene suimti 53 darbi- 
jai neimtų su čigonais kovo- ninkai kaltinami sudarymu 
ti pogromais. Kažkokiame komunistų organizacijos, 
mieste esą pasiūlyta čigonų
rankose ištatuiruoti pasus, Ant F,mos „« ,UKina ir
kad jie negalėtų meluoti ir yra kitokio užsiėmimo. Pageidauja- 
išsisukinėti. Be to, higieniš- '™k»
ku atžvilgiu čigonai platinę a. stankus,
daugelio ligų bakterijas, nes 49 spnB* su Hofttoefc. 

i esą labai nešvarus ir nesi- PūVOjin-

TRAUKINYS ILEKE
•viesbutiH.

gus Kosulius su 
Creomulsion.

Neleiskite jiems kad jus nugalėtą.

LIETUVOS GENERALINIS K0X- 
SULATAS JIEiKO 1IŲ YPATŲ:

Radžiūnas Vladas, kilęs iš Sargeliu 
kaimo, Raseinią apskričio.

Kaškelis Juozas, Juozo ir Adolfi- 
nos sūnūs, gyvenęs Pittston, Pa.

Kavaliauskas Antanas, kilęs iš > 
Šiaulią apskričio, gyvenęs Chicago, 
III. ir kitur. (10-1588).

Petrauskai Petras ir Antanas, kilę 
iš Blindžiakupsčio kaimo, Veiveriu 
vai., Mariampolės apskr. Jų turtas 
pavojuje.

Padelskis Juozas ir Zacharevičius 
Ignas, Padelskio svainis, gyvenę apie 
McKees Rocks, Pa.

Rubčis Pranas, Prano sūnūs, Ame
rikon atvykęs prieš 40 metą, gyvenęs 
New Yorko apylinkėje.

Klemkos Jonas ir Antanas, Jokūbo 
ir Elzbietos Gaižauskaitės sūnūs, ir 
jų sesuo Ona. Amerikon atvykę prieš 
karą, kilę iš Pandelio-Panemunėlio v., 
Rokiškio apskr.

Andriur.ai Aleksandras ir Rauias.! 
ir Braziai Aleksandras ir Juozas

Tuskenis Jonas, Amerikos karo ve
teranas, turįs Lietuvoje seserį Emili
ja, gyvenęs East RocheSter, N. Y. ir 
New Yorke.

Avižienis Antanas, įgyvenęs Du- 
ąuesne, Pa., vėliau išvykęs į Chicagą.

Jieškomieji arba apie juos ką žinan
tieji teiksis atsiliepti adresu:

Consulate General of Lithuania.
11 Waverly Place East.

New York, N. Y.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau merginos apsivedinwi, 

esu vaikinas 27 metą, svaiginamų gė
ralą nevartoju. Kuri mylėtą gyventi 
ant ūkės, turiu tvirtą ūki Lietuvoje, 
geroje vietoje. Prašau rašyti laišką 
neišskiriant mergina ar našlė, nese- 
nesnė 30 m . ir noriu kad butų pasi
turinti. Rašydamos laišką prašau pri
siųsti paveikslą, pareikalavus paveik
slą grąžinsiu, ir reikalaujančiai pasių
siu mano paveikslą. Smulkesnes ži
nias suteiksiu per laišką. (4)

V. Frank, % E. Carnegie
R. R. 2, Pembroke, Ont., Canada.

Pajieškau gyvenimui draugo—apsi- 
vedimui, nuo 38 iki 45 metų, kuris 
mylėtą švarų šeimynišką gyvenimą. 
Geistina kad turėtų kiek pinigų, nes 
ir aš esu pasiturinti. Prašau kad su 
pirmu laišku paaiškintą ar yra vaiki
nas, našlys, ar gyvanašlys ir kad pri
siųstų savo paveikslą, kurį ąnt parei
kalavimo sugrąžinsiu. (4)

Miss K. K..
11403 Enfield Rd., Cleveland, Ohio.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
be skirtumo pažiūrų, nuo 20 iki 30

1 Charlotte, N. C.—Pereitą Kovokite prieš gemalus greitarCreo- metų amžiaus, kad butų blaivi ir my-
policininko nedėldieni čia iššoko iš bė- mu,sion Rangia 7 geriausia- pagel- hnti švarų šeimynini gyvenimą. Aš I ncuciuicių^vin iš ue žjnomas moderniškam mokslui, esu vaikinas 30 metų amžiaus, gerai

£1Ų ir įvažiavo l Southern Stiprus bet nepavojingas Priitnnus atrodau, blaivas ir tunu pastavų dar-

M... , ..

!/■

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

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

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

štai tik keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”

ką reiškia meilė ir iš kur ji parei
na?

kaip atsirado ir ką reiškia bučkis? 
ką reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kufia 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 vaikų? Tai o- 
piausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia pa
tiekia įdomių informacijų.

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

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

kodėl tūlos moterys neturi vaiku, 
kad ir labai neri? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako.

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija, 
kodėl kunigams turėtų būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanįzmas arba savęs naudojimas. 

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

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

Knyga graži. 223 puslapių, stip
riais audimo apdarais, aukso raidė
mis papuoštais.

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

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

Užsįsakykit “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
253 Broadvvay, South Boston, Mass.
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aip Reakcija Lietuvoje 
Sunaikina Dideli Žmogų

Ruošiasi Antrai “Bonų Armijai."

Leonas Čereška, gilus moks
lininkas ir socialdemokra

tas. be laiko nuvarytas 
į kapus.

Gruodžio 14 dieną Kaune 
mirė Leonas Čereška, jau
nas, bet didelis ir daug Lie
tuvos liaudžiai žadantis 
žmogus. Jo sveikatą sunai
kino nuolatiniai areštai, by
los ir kalėjimas.

Štai draugo čereškos bio
grafija, kaip ją paduoda 
“Lietuvos Žiniose” vienas 
jo artimųjų draugų:

Leonas Čereška gimė 
1896 m. gegužės ^ d. Biržų

steigia “Socialdemokrati
nei moksleivijai remti fon- 
ią.”

Vienas iš pirmųjų sociali
stų gamtininkų grumiasi su 
klerikališkais gamtininkais, 
kurie tuo metu “Kosmose” 
ir populiarioj spaudoj skel
bė itin vulgarišką antidarvi- 
nizmą, įžūliai ir negražiai 
plakė “bedievius” moksli
ninkus.

Plačios ir gilios erudici
jos, gabus, veiklios prigim 
dės Leonas buvo kartu retai 
pasitaikomo kuklumo. Tur
ingu'darbais laikotarpiu iki 
1926 m. galo jis ėjo į viešu-

Pasaulinio karo veteranai Amerikoje syki jau žygiavo Į Wash- 
ingtoną reikalauti “bonuso.” Hooveris tuomet pašaukęs armiją 
juos išmušė. Dabar veteranai ruošiasi antram žygiui. Tam tiks
lui YVashingtone yra jau atidarytas ir ofisas, šis paveikslėlis 
parodo veteranų komitetą tame cfise darant planus naujam žy
giui. Ši kartą veteranai žada ne sitraukti iš \Vashingtono tol, kol 
jiems nebus išmokėtas bonus.

POLEMIKA IR
KRITIKA.
Pruaeiko* pamokslėli* 

cialistam*.

“Naujosios Gadynės” pir- 
Imame šių metų numery, po 
i antrašte “Žmonėms, kurie 
įervuojasi,” Pruseika
žia sav

apskrity, Pabiržės vai., Būt-į ^uomeį kaį nebe
nunų kaime, skurdžioj 2 ha * Nll,
teturinčių Čereškų grįčioj. puvo galima išvengti. Nuo 

1926 m. plačioji visuomenė
Pradžios mok&lą baigė 1908 ^gū^davo čereškos varda

M kta^l * i’askirais- 

miesto mokyklą. Vokiečių 
okupacijos laikais 3 metus 
buvo mokytoju liaudies mo
kyklose. Nuo 1919 m. tar-

Įyvenimo momentais.
1927 m. kovo 5 d. Leonas 

suimamas. Balandžio 29 d 
esiamas vadinamoj Pajau-

navo Lietuvos kariuomenėj,lio byloj ir išteisinamas.
elektrotechnikos batalione 
ir intendantūroj. Atlikęs bū
tiną tarnybą, kariuomenėj 
dar paliko iki 1921 metų, 
dirbdamas raštinėj vyr. pus 
karininkių ir eidamas štabo 
viršilos pareigas. 1920 me
tais vienas iš pirmųjų stojo i 
aukštuosius kursus, o 1922 
m. įsikūrus universitetui —į 
matematikos—gamtos fa
kulteto agronomijos—miš
kininkystės skyrių, vėliau

1929 m. laikomas suimtu 
kelias balandžio mėnesic 
lienas. Tai vyksta tuo metu, 
tai suspenduojamas Lietu
vos Socialdemokratų parti
jos veikimas.

1929 m. gegužės 13 d. vėl 
suimamas. Liepos 11—12 d. 
eisiamas vadinamoj Volde 
maro atentato byloj. Kare 
lauko teismo nuteisiamas 
metus kalėti sunkiųjų darbų

pereidamas į biologijos sky-1 kalėjime, atimant visas pi 
rių. 1922 m. išlaikė egzami- iečio teises. 1930 m. vasaric 
nūs Švietimo ministerijos
sudarytoj komisijoj ir gave 
brandos atestatą. 1922 m. 
gruodžio 1 d. pakviestas la-

16 d. specialiu aktu palei- 
Ižiamas.

Pastarųjų metų sukrėti
mai ir nelaisvės gyvenimo

borantu į zoologijos ir lygi- Į sunkumai pakerta sveikatin 
namosios akademijos kate- Į <umą. Pasireiškia negalavi- 
drą, kurios darbininku išbu-1 mai. 1932 m. balandžio mė- 
vo iki pat mirties, tik viene-1 įesį išplaunamas vėžio sū
riems metams dėl ypatingų] 
sąlygų nutraukdamas dar
bą.

Iš prigimties budamas I

žalotas inkstas. Pakirsta 
įveikata, vis didėjančių 
skausmų kamuojamas Leo
nas be paliovos dirba iki pa

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO’ 
KNYGYNE

Žodynas lietuviškai angliškos ir ang- Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ita
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A. i ralius. Knyga tik ka apleido spau-

Lalis. Abi dalis vienoje knygoje. ; da. Nauja knyga užpildyta vien re- 
Psl. 1274. Gražus tvirti apdarai 516.00 ceptais, aiškiausi nurodymai kokius
■ - t. j __ , .. . ...... ' vaistus dėl kokiss ligos naudoti. Ver-
k*?**?? Budas Išmokt: Angliškai. knygų įsigyti visiems, nes Na

mų Daktaras yra viena iš reikalin- 
knygų kiekvienam lietuviui.

drūtais

Rankios reikalingiausių žodžių ir
•jasi." nueik. įsrė- CJT&įSM’ffiS!!!
.'Otišką pamokslėli SO- ™ g«!i erotai išmokt kalbėt gjį, ?pieį,,

Ralistams, kurie priešingi .............. ■••• ’«*>
naginėms Žmonių žudy- MŠk*nt, važiuojant kur nors, nu-; Ka.p Tapti Suvienytų Valstijų PiK*-

liąai nrodedn saka- ėį£<krąutuvėl}’ Pasdaktar*’ pas bar- čiu? Aiškiai išguldyti pilietybės įeina. Jisai prdtieud, beita zdaskutj, pas knauc.iĮ ir tt. Su for.e- įstatymai su reikalingais klausimai* ii
nai: “Tuoi DO nužudymo $*šku ištarimu ir g-amatika. Antra atsakymais lietuvių ir anglų kalbos*

• . o - . o padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė Antra peržiūrėta ir pagerinta turovo įvairiose Sovietų Są- st. Micheisona* Pusi. 95................. 35c. laida a*.
jungos vietose suimta, nu- Etnologija arba istorija apie žemės Kokius Dievu* Žmonės Garbino Seno-
:eista ir nužudyta koks 100 tautas. Pagaly Dr. H. Baberlandą, Panašios knygos lietuvių kal-
įsmenų,

i Juos teisė greitasis teismas, tautas; veisles arba rases. Yra didelei į^i ’arijonai7’egip'tėna’i, 'chaldai, ’ašy-

haltao-vardiečiii paraš® Šernas. Su paveikslėliais. Ap- šiol da nebuvo, čia aprašyt*
. ®. . - rašo apie visas musų pasaulio žmonių kojįus dievus garbino senovės indai

________  greitasis teismas, tautas, veisles arba rases Yra didelei į^į arį jonai, egiptėnai, chaldai,
-IP anph'aHirK teisės Ir Rroo- naudili?,a kiekv^mun perskaityti Cm- lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie ie ap< nacijos teises, ir nroo- cag0, nl pys, 66i> Gražiuose au- dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 

I klyne laike komunistines dia» apdaruose ...................  $4.00
ipOZicijOS prakalbų tūli SO- Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers-
’ialictai naėmp baląa labiau- i visas balbas, todėl kad yra gra- -įak^tai paėmę oai ą a U aprašyta apie Rymų. Lietuviškas 
na nervavosi dėl tų saudy- vertimas yra lengvas ir gražus. Chi-

„ Įsago, IIL 1909, pusi. 432. Drūtai _____ ____________________________
apdaryta...........................................$2.50 rasi visus angliškus žodžius išgul-

Pruseika, kaip buvęs Žy- Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Plūki Chica^» 1915 m.
nūs socialdemokratas, ture- naudinga knyga, aprašyta katalikų 

w. .. v , • i • • bažnyčios siautimas ir pradžia refor--U Žinoti, KHU SOCiallStai VI- mos. Su daugeliu puikių paveikslų, 
suomet buvo ir yra priešin- 215 pusL p°Pieros apdaruose... $1.00
n žmonių Žudymui UŽ poli-' Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė 
• • .1 - -r . . v-i -• Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu

kius jie santikius su žmonėmis turėjo. 
Knyga stambi ir labai užimanti 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25
Žodynas angliškai-lietuviškos kalbos 

(Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis.

Puslapių 835....................................$8.00
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Paraše D-ras F. Matuiaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida.
Kaina .................................................. 25c
Piršlys Suvadžiotojas. Vieno veiksmo• • 1 -X -TOK -- 1 • I ini nusikaltimą Tr todėl lie ^cev;cla: suoaugeuu Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmokunigui pavyko atlikti ka-į išvežtas į Pabiržės kapme£ I * nu&its.<uvuu<j. ai paveikslų, zuvių, žmonių, medžių, ak- Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga-

tolikišką patepimą." ir paladotas greta, prieš 2 piktinasi, kad dėlei Jrirovo «
Gruodžio 16 d. rytą idėjos:metu mirusio, tėvo. I nužudymo . sušaudoma sim- cago, iu. 1903, PusL 299. Gražino-

lraagai, universiteto perso- , .. kas ir daugiau žmonių. Juk ...............
"• * Visiems Leoną pažinu- Į Leningrade, apart teroristo Amžinos Dainos.— šioj knygutėj tei-

___ siems jis palieka atminty gi- Nikolajevo, niekas daugiau til^
;u Leonu čeraška. Skurdo i !ios išminties aukštos doros bei šūvio neisšovė į Sovietų g namie, taP ir susirinkimuose
r liūdesio slegiama motina]£Į?azi?s sirdies Paveikslą raidžios pw Kuomet kapi- 32 " ....... ... .. .
šsivežė vainikais ir gėlėmis ]WeJos draugams jis yra, b( alistimai budeliai mirtimi ,r S2??a*,z®asT-, par?s!

dalo žmonės ir pažįstami, 
įaskutinį kartą atsisveikino

moterys ir o vyrai.
Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina............................25c.
Tikėjimų Istorija. Parašė P. D. Chan- 

tepie de la Sausaye, Teologijos pro
fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 1086 pusi.

papuoštus mylimo dar nepamūžtamąs pa-1 baudžia komunistus, tai ko-
l“kGrdS mažalemro i šviesesnės žmonių ateities. Įba, kad žudynėmis reakci-^ ........ ,’2“ c.^'r»s,.,

jakužę, iš kurios kunas bus ‘

U

skurdžios kaimo darbo vi- apkričio 19 d., kurią išbu 
suomenės nariu Leonas greiti jojęs vidurių vėžys priraki- 
subręsta į sąmoningą ir vei-1 na prie ligoninės lovos, 
kių tos visuomenės kovoto-1 Gruodžio 14 d. 6 vai. rytą 
ją. Okupacijos laikais bend-Į miršta, eidamas trisdešimts 
rai su kitais biržiečiais darc Į devintuosius metus, 
pastangų greičiau nusikra- Ne tik visuomenini fIarbą 
tyri okupantų jungo. Nepn- L ;
klausomai Lietuvai kunan-l. • „tis, dedasi j socialistinės vi-H03’ ?au Pažymėjęs .r dar
suomenės dalies žemus Augiau žadąs gamtininkas, suomenes dalies žygius. lidžiai vertinamas matoma-

Pradėjęs studijuoti Kau- tikos-gamtos fakulteto zo- 
ne, su karšta širdimi, dide- Į ologijos ir lyginamosios ana- 
liais gabumais ir veiklia pri-Lomi jos katedros, kurios vy- 
gimtimi neriasi į socialistų besniojo asistento darbą dir- 
darbą, ypač moksleivių tar- j bo. Pastaruoju metu skaitė 
pe. Pamatęs, jog bergždžia j ^oogeografi jos kursą. Ypač 
tūnoti mišriame studentų so- Į lomėjosi hidrobioligijos sri- 
cialistų draugijos sambūry, Į timi. Padirbo diplomini dar- 
jis yra vienas iš iniciatorių h>ą: “Indėlis Lietuvos hidro- 
išskirti socialdemokratiškų carinologijai.” Matemati. 
pažiuru studentus. Daugiau- hos-gamtos fakulteto dar- 
sia jo pastangomis 1925 m. J buese paskelbė: “Prelimina- 
įsteigiama socialdemokra. I Hnis Lietuvos hidrocarinų 
tiška “socialistų studentu sąrašas.” “Kosmose” tilpo 
Žaizdro draugija,” kurios I keliatas mokslinių rašinių iš 
žymiuoju organizatorium ir Lietuvos hidrobiologijos sri- 
idealoginiu veikėju lieka ke- ties. Blivo nuolatinis Enci- 
liatą metų. Kartu yra steigė- klopedijos bendradarbis, 
ju ir vertinguoju bendra- 1923 m. vasarą specializavo- 
darbiu socialdemokratiškų I si jurų faunos sritv Francu- 
moksleivių laikraščių: “Nau-1 d joj (Roscoff, Bretonija). 
joji Banga,” “Musų Fron- 1931 m. porą mėnesių lankė 
tas,” “Naujas Frontas” ir|hidrobiologiios kursus Lun- 
“Žaizdras,” ėjusių su per-b0 mieste ‘(Austrijoj). O 
traukomis nuo 1923 iki 1930 1934 metais nuo balandžio 
metų. Lygiagrečiai aktingai 15 d. iki rugsėjo 13 d., vis 
dirba socialdemokratų dar- labiau ir labiau ligos ka
bą darbininkų jaunimo or- hnuojamas, buvo bebaigiąs 
ganizacijoj “žiežirba,” kurį Grąžo universitete (Austri- 
laiką faktiškai redaguoda-hoj) disertacijos darbą. Ren
inas jos organą “žiežirbą” ir gėsi rimtam akademiniam 
visą laiką jame bendradar- darbui, tvirtai tikėdamas 
biaudamas. Dirba “Sočiai- nugalėsiąs nelemtąją liga. 
demokrate.” Gamtos klausi- _... . . . .x.,.
mais rašo į “Kultūrą.” Pro- e Gilių socialistinių įsitiki-
paguoja socializmo idėjas. ?im£ vedina^- Leonas Čeres- 

ka buvo antiklenkalas įde-
Pats vargą vargdamas, gi-1 jiškai ir praktiškai. Mirties 

liai atjaučia besimokančios I dienos išvakarėse išvijo ku- 
jaunuornenės skurdą. Kartu biją, atėjusį “sutaikinti su 
su keliata draugų 1925 m. į-lDievu.” Bet mirties agonijoj

1086.
•ja”, arba kaip buvo nukirsta į .................................................$7.**

Drama viename žinynas. Knyga žinią iš mitologijos, 
us anglų rasti- į historijos, etnografijos, geografijos,

Į TlUnistai norėtu įtikinti mus n*n^°- Vertėtų kiekvienam per- ! astronomijos, aritmetikos, medicinos
, t e. .,.•••• * ’ įkaityti.............. .............................. 25c. ir .kitų mokslų bei jų šakų; rinkiny*\Hd Sovietai masiniais sau- visokių patarimų apie sveikatą, bu-
lymais išnaikins savo prie-
ms? Ypač kuomet ir patys telpa 205 labai gražių ir juokingų pa- žininkams, šeimininkams ir kitiems 
komunistai sako. kad kone toįjąnči!? kiekvieną skaitytoją IŠ įvairių šaltinių surinko J. Laukis.

Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta ........... .. ............... .. $3.00
Delko Reikia žmogui Gert ir falgyt? 

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
gi norisi? Delko 

be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Delko žmogui reiki* 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šio*
knygutės. Parašė D-ras G-mus.
Kaina.................................................15c.
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

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

lapis.—šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliųosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
eius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.0f 
Drūtais audeklo apdarais .... $1 5t
Byla Detroito Katalikų su Sodalis-

Uis. — Pirmą kartą katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antra kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
icidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslai*. 61 pust....................... 26c.
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip

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

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

sakos: (1) Neųžsitikintis Vyra*;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt............................  16c.

“KELEIVIS”
253 Broadway,

So. Boston, Mas*.

“SilorVienas iš draugu. ^JisTJ eilių, nęjšnak ( Jona. ____
1 ans. Tai kodėl P. ir kiti ko-;akte, parašyta garsaus anglų rasti-.

Krikščionybe ar 
Laisvamanybę" komunistai sako, kad kone ir k!ausnoją> ir pamokinančlos. 

visas pasaulis tyko Rusiją chicago, pusi. 335. $2.25
Į Orarytl. ; Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris

trumpais ir aiškiais faktais parodo,1
Šitokia tema “Keleivio” re- nebūdavo lietaus, tai reikė- Pruseika pripažįsta, kad k*iP iki šiol keitėsi draugijos formos, nemokša. Bet delko« v . • • • I V * Z\/\ V    • *__ • |, n na f a J t- _/ 1 _ 2  —   
daktoriaus paskaita 

woodiečiams labai 
patiko.

-- davo melstis ir daugiau au-J sušaudyta 100 žmonių grei- tal:zmas- Kama ........................... 25c.
kų klebonui vežte. Nuo žai tai, be apsigynimo ir apelia-ĮApe Dievą, velniu Dargų ir rraga- 

kata- | n jos teises. Tai kodėl jau giausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib-bų ir perkūnijų 
likai gindavosi šventintas 

Pereitą nedėldienį Nor- žoles židiniuose degindami I Ar Sovietuose stinga jau ka- 
svoodo Lietuvių Bendrovės Bet ar būdavo iš visų tų bur-1 ėjimų, ar pašaro, ar ko ki
elėj buvo suruošta paskaita tų kokia nors nauda ukinin-lta?

kui? Žinoma, kad ne. Nuc

aip urmu prireikė šaudyt? j jįjįPrietarų naikint0>as- -2
Amerikos Macochas. —Arba kaip ka

taliku kunigas Hans Schmith pa
piovė merginą Oną Aumuller. Su

. paveikslais. 16 pusi....................... 10c.
štai, “Laisvės” 1 num. šių , . . .. _ .

ligų ii-kitokių nėlaimių žmo- metų tūlas Kasperaitis raŠO i kimų komedija. Perstatymui reikia 
nės išmoko gintis tik tada. įg fašistinio Lietuvos kalėji-*1.° aktoIŠ»’8 vyrų? 2 moterų, io- 
kai jie nustojo tikėję kuni- mo jr tarp kitko prisipažįs-Įsnnas nama apie vaaaaas " 
gų pasakoms, ir kai laisvas k, kad papuolęs į žvalgybos Į
protas pradėjo kovoti sl reples kaipo valdžios prie- —- -------—J -
tom nelaimėm mokslo prie- 5^ 3 sykius buvęs nuteistas 
monėmis. Nuo visokių ligų sušaudymui, ir tiek pat sy- 
mokslas surado vaistus, c kių davęs kasaciją, ir šian- 
nuo perkūno apsisaugoti iš- |dien “Laisvei” straipsnius 
rado perkūnsargį. Sausose rašo. Reiškia, paliko gyvas 
srityse, kur mažai buna lie- o juk komunistai Smetoną 
taus, mokslas įtaisė iritaci- kitaip nevadina, kaip tik 
ją, mechanišką laukų laisty- “kruvinuoju.”

Piliau, juk ir pats Pru- 
fl.hnnac vra šeriamas hat toika buVO patekęs į CSto Si- 
pari kani birą’ bct ia*ko Ar tei
^ SX4rSažUulaPie tokius dal>'kus nevalia

galvijų, negu seniau, mažiau 
dirba žemės, o tačiau turi 
daugiau pieno ir užaugina 
daugiau javų. Tai vis ačiū 
laisvamanvbei, laisvam pro
tui, kuris’burtų prietarų, .. ...
vieton pastotė gryną

Be to, laisvamanybė pa 
liuosavo žmogų nuo amži
nos baimės prieš velnią ir 
pragaro ugnį. Laisvas žmo
gus gali ramiai numirti, nes 
jis žino, kad nėra jokio vėl 
nio, nei pragaro, ir kad su 
mirtimi pasibaigia visas jo 
gyvenimas. Likusiems jo gi-

Jie laisvamaniai, taipgi nę- ]ake p tartum Siaustu,
rinhar torėt kentėH kad Bimbos ir Centro biuro

kentėti pragaro Į jam smUgiai eina iš
Sovietų, o vienok jis guldo

Taigi laisvamanybė netik I galvą už tuos, kurie jį lupa. 
pagerino ekonominį žmo-| Dėdeli* Dėdė
gaus būvį, bet ir išlaisvino jį
iš tos dvasinės vergijos, ku-. 
rion jį buvo Įkinkius krikš-l^®?15^ Budo 
čionybė.

Šita paskaita norwoodie-l 
čiams taip patiko, kad jie]

;emoje: “Krikščionybė ir 
Laisvamanybė.” Kalbėto- 
jum buvo “Keleivio” redak- 
torius Michelsonas. Nors 
oras pasitaikė negeras, ta
čiau žmonių prisirinko api- 
pilnė salė. Kalbėtojas kalbė
jo dviem atvejais: pirma 
apie krikščionybę, o po per
traukos — apie laisvaniany- 
bę. Jisai faktais išparodė, 
kad šių dienų krikščionybė 
yra visai ne ta krikščionybė, 
kuri buvo skelbiama pirmų
jų krikščionių katakombo
se. Tuomet jos tikslas buvo 
ginti skriaudžiamuosius, o 
dabar ji pati virto skriau
dimo ir išnaudojimo įrankiu.
Romos katalikų bažnyčia 
šiandien yra tvirčiausia mo
narchijų ramstis ir reakcijos 
talkininkė. Romos popiežiui 
rupi tik turtų krovimas ir 
savo galybės plėtimas. - Kal
bėtojas priminė inkviziciją, 
kryžiaus karus, šv. Baltra
miejaus naktį ir visą eilę ki
tų pasibaisėtinų Romos ka
talikų bažnyčios darbų. Iš
vada iš to buvo tokia, kad 
krikščionybė šiandien yra 
niekas daugiau, kaip tik į- 
rankis mulkinti žmones ir 
tuštinti jų kišenius. Popie
žius šiandien didžiausis tur
tuolis pasauly.

Kalbėdamas antru atveju, 
kalbėtojas aiškino laisvama- 
nybės nuopelnus žmonijai 
Seniau dvasiškija skelbda
vo, kad visos ligos pareida
vo arba nuo Dievo, arba nuo 
Velnio. Apsirgusiam žmo
gui būdavo skaitomi “ek- 
zortai,” kad išvarius iš jo 
“piktą dvasią.” Jeigu pas 
ūkininką karvės neduoda 
pieną arba javai neužderė
davo, tai kunigai aiškinda- vienbalsiai išreiškė pageida-l 
vo, kad toks ūkininkas turi vimą,»kad tokių paskaitų bu-1 
atvežti klebonui veršį arba tų suruošta daugiau, 
keliatą purų kviečių. Jeigu Reporteri*. I

|nei pamislyti?
Kad nukreipus svieto akis

| nuo Sovietų brutališkumų, 
L. Pruseika primena Klaipė
dą. Žiūrėkite, esą, ką hitleri
ninkai daro Lietuvai — ar 
tai juos reik w 
noma, glostyti nereikia. Bet 
visgi tų Lietuvos priešų byla 

(tęsiasi keliatą sąvaičių ir iš 
125 kaltinamųjų vargiai 

| nors vienas bus mirtimi nu
baustas. Tai jau didelis skir- 

| tumas nuo Sovietų režimo.
Įsižiūrėjus į P. apgailėti- 

|ną padėtį, prisimena Lietu
vos tamsių kaimiečių vaikas, 
kuris nuplaktas turi da pa-

Išmokt Angliikai.
Laikinai tos knygos pritrukome 

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

“KELEIVIO” ADMINIST.

tvėrimąsi visų gamtos sutvertų daik
tų; parodo, pagal seniausius ir giliau
sius žemės sluogsnius, daug milionų 
metų atgal, gyvenusius ant žemės 
augmenis, vabalus, žvėris, paukščius 
ir tt. Su paveikslėliais. Chicago,
UI., pusi. 137 ................................... 75c.

Nupigintos Knygos.
Gera proga pirkti sekančias knygas:

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

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

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

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

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

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

3 už 5<te. Jeigu vieną, tai 25c. Mažiau 
dolerio pinigus siųskite stampom, o 
dolerį galit siųst laišku.

P. MIKALAUSKAS,
248 W. Fourth Street,

SOUTH BOSTON, MASS.

ŠVEICARIJOS PREZIDENTAS

čia parodytas Rodolphe Min- 
ger, kurį federalinis Šveicarijos 
seimas paskyrė Šveicarijos Kon
federacijos prezidentą 1935 me
tams.

-



GIRDĖTI LIETUVOJE
korespondentų far ii Lietuvos LoflcroKių.)

Didelė Krikščionių 
Demokratų Byla.

Stambiausi klerikalų lyde
riai kaltinami vagystėmis i 

ir suktybėmis.

LBVI* *K BŪTOM

FRANCUZO STUNDAS. SOVIETŲ RUSUA STIP
RINA EKONOMINIUS 
SANTYKIUS SŲ LIE

TUVA.

Lietuvos ir Sovietų Rusi-

Ir Lietuvoj Siūloma 
Įvesti Sterilizaciją.
Be to, jaunavedžiai turėsią 

tikrinti sveikatą.

Nesenai Kaune buvo su
važiavę visos Lietuvos gydy-

KAIP IŠRODO “MODERNIŠKAS”
TAURAGĖS SUTVARKYMAS.

jos politiniai ir ekonominiai 
santykiai yra jau senai nu-Į va^av§ vįs°s Lietuvos gydy- tvarkymu. Čia gatvės išgrįs- 
sistovėję, geri ir net drau-^ojai. kurie svarstė įvairius tos, tenai šalygatviai Įdėti, 
giški. Sovietų Rusija nekar- medicinos klausimus. Tarp Ida kitur rinka nusaurinta, ir

Lietuvos tautininkų spau- tui Tauragė užsitarnavo 
da nuolatos giriasi Lietuvos “Venecijos” vardą, 
miestų “modernišku” su-KAUNE MONELNINKAS

PRISIKĖLĖ “IS NUMI
RUSIŲ.”

Jis išgulėjo 6 dienas grabe, j
Prieš pat Kalėdas Kaune į 

buvo rodomi Indijos jogų i
Si byla yra viena didžiau- monai. Tūlas Abi-Ben Jur-: 

šiųjų bylų apygardos teismo gensas rodė vienoj judžių 
praktikoj. Byla susideda iš salėj, kaip žmogus gali “nu- i 
22 didžiulių tomų. Kaltina- mirti,” išgulėti kelias dienas 
maišiais ptraukti 55 asme- grabe, ir paskui vėl atsikelti' 
nys. Kaltinamaisiais patrau- gyvas ir sveikas.
kti: dr. P. Karvelis, dr. Jo- Pats Jurgensas buvo prieš 
kantas, dr. El. Draugelis, dr. sąvaitę laiko “užmigęs mir-'
F. Mikšys, Trimakas, Sob- ties miegu” ir uždarytas 
lys, Bielevičius, L. Sakalaus- graban.
kas, A. Liberauskas ir kiti. Atidarant karstą, kuria-roas; ,isai BIOTi

Byla skirstoma tokiomis me gulėjo užsihipnotizavęs 'pnuiayto virš sėdynės, ir vairuota
dalimis: (1) Centralinio u- “numirėlis,” dalyvavo poli- “ašiaą balaRS‘wda“as 
kininkų banko byla, (2) Ko- cijos ir spaudos atstovai. Vi- 
operatyvų centro valdybos, sį antspaudai rasti sveiki.
(3) ūkininkų sąjungos Šiau- Karsto lentos beveik per 1 
lių rajono ir banko, (4) Ro- Cm. iš vidaus pusės žymiai 
kiškio ūkininkų sąjungos ra- drėgnos. Atsikėlęs Jurgen- 
jono ir banko, (5) Kretin- gas, įrodęs, kad žmogus gali 
gos ūkininkų sąjungos ra jo- 6 dienas išgulėti karste be 
no ir banko, (6) Pieno ap- maisto ir oro, atrodė labai 
dirbimo kooperatyvo ir kt. suvargęs ir silpnas. Jurgen- 
sąjungos Įstaigų bylos. go seansas davatkoms daug 

Čia yra išeikvojimų, su- abejonių ir kalbų sukėlė. Jos, 
klastojimų, valdžios pervir- mat, tikėjo, kad “iš numiru- 
šijimų, nesilaikymas Įstatų šių atsikelti” gali tiktai Kris- 
ir tt Už ką kaltinamiesiems tus, o čia pamatė, kad ir pa
grosią sunkiųjų darbų kalė- prastas monelninkas gali to- 
jimas. kį “stebuklą” padaryti.

Valstybės iždui, Įvairioms ” -----------------

Francuzas Coindet važiuoja 
' riniu dviračiu 50 mylių į valandą krei- 
< vu keliu ir dviračio visai nesiekda-

savo rankas ir kūnų.

Kilus gaisrui, Tauragei grę
sia pavojus visai sudegti.
Gesinimui vandens reikia 

važiuoti už pusės kilometro 
nuo gaisro vietos. Ugnis ge
riausiai gali plėstis. Nėra 
tam tikslui šulinių. Jau tokių 

kuomet

tą viešai pareiškė, kad jai kitų klausimų gydytojai ap- tt. Supraskit, mat, kad tauti- 
svarbu Lietuvos nepriklau-: svarstę ir nutarė, kad silp- ninkai geri šeimininkai, tai- 
somybė ir kad Vilnius turfnaPr°čiai, nepagydomi al-lgį reikia džiaugtis, kad jie 
priklausyti Lietuvai, nes jis.kcholikai, recidivistai ir kiti sėdi valdžioje ir valgo žmo-, . .
lenkų dabar neteisėtu smur-. panašus pakrikėliai butų I nių duoną. į atsitikimų buvo,
tu pagrobtas ir valdomas, sterilizuojami. Be to, nutar- 'vandens pritrukdavo ir rei-
Šie pareiškimai Lietuvai yra ta» kad butų einama pne ne"|tautb,iniai ioįkrfl£i»i ?rira i^e<įavo J0 Jieskotl uz k^°-
labai ręikžmincri mokamos medicinos teiki-hąutlI\lnk^ laikrasciai P™ a'metro,
laoai reiKsmmgi. t ams|se apie Tauragės “moder-

Pareikštas taipjri nusistaty- nlsk«. sutvarkymą. Čia vi- 
mas, kad prieš jungtuves |sas gestas esąs isgrjstas, vi-. pint|.
jaunasis ir jaunoji išsiimtų sl?r sudebsalygatnai, gat-i didesniu
sveikatos liūdi iimus be ku- ves Pulkiai apšviestos, me- . t°, daug kitų didesnių
sęeiKaio., nuo ujimus, w jgijaį. aDSOJintos vienu žo- ir mažesnių miesto reikalų 
nų nebūtų duodamas įiu- ?IT™ tik 'laukia tinkamo

firmoms ir privatiniems as
menims ūkininkų sąjunga 
yra padarius per 2 mil. litų 
nuostolių. Šioje byloje tokio
•lydžic. numatomas ir civili- AmĮrikos“iieta^ 
ms jieskinys. - - - - - - -

Kaltinamasis aktas bus
parašytas iki pavasario, o 
byla sprendžiama ne anks
čiau kaip 1935 metų gale.

Beje, byloje kaitinamai
siais figuriuoja ir žinomų

AMERIKIEČIAI DOMISI
NUOSAVYBĖMIS LIE

TUVOJE.

Baigiantis 1934 metams, 
biuras,

DEL 400 LITŲ NUŠOVĖ
ŽMOGŲ IR PATS NU

SIŽUDĖ.
Gruodžio 30 dieną Taura

gės smulkaus bankelio tar
nautojas Stumbrys nušovė 
to bankelio direktorių Ali- 
minauską ir paskui pats nu
sišovė.

Visa tai įvyko dėl 400 li
tų. Stumbrys buvo iš banke
lio pasiskolinęs 400 litų. Da
bar jau artinosi laikas tą 
skolą grąžinti, ir direktorius 
pareikalavo, kad Stumbrys 
ją užmokėtų.

Dėl to tarp Aliminansko 
ir Stumbrio kilę nesusiprati
mų. Vakare Aliminauskas 
savo bute skaitęs laikraštį. 
Pro langą suskambėjęs šu-

Ekonominiai abiejų kraš
tų santykiai taip pat žymiai 
prasiplėtė, ypač paskuti
niuoju laiku. Sovietai Lietu
voje perka daugiausiai gy
vulius. Abiejų kraštų ekono- 11Ų 
miniams santykiams stip- ba>‘ 
rinti, Sovietų Rusija Klaipė
doje yra įsteigusi savo kon
sulatą. Dabar priduodama 
jam nemažos reikšmės ir So
vietų Rusija jį pakėlė į ge-

Purvo mieste daug, bet 
negalima ugnies ge-

T v jdžiu — Tauragė tik žvilga. ‘jąuKia tinkamo ir neatidė- 
0,1 _ . . .. . J 'Lotino sutvarkymo: varguo-

O ištikrųjų čia nieko pa- menė, mokyklų statyba, be-

kuris tarpininkauja perkantis Įr Aliminauskas krito 
ir parduodant nekilnojama-į mirtinai sužeistas. Kilo pa

Pasirodė Plėšikas našaus nėra. Štai kaip tas jos darbiai ir kiti. Gyventojai 
p * « modermskumas išrodo atidžiai laukia iš naujosios
DūiSyS. tikrenybėj: miesto valdybos tinkamo ir

~ o Nukovus plėšiką Kazlau-I Tauragės mieste yra dvi-visapusiško miesto tvarky-
neralinį konsulatą. Genera- ską ilgai nesirodė ir Balsys, dešimts dvi gatvės, iš jų dau-. mo. Miestas, kuris ruošiasi 
liniu konsulu liko Terleckis, bent didesnių užpuolimų ne- giau kaip pusė, būtent dvy-' gauti pirmaeilio miesto tei- 
kuris konsulaudamas trejus dalydavo. Gauta žinių, kad lika gatvių, yra visai negrįš-sės, turėtų būti žymiai ge- 
metus daug nusipelnė abiejų prieš pat Kalėdas dviem re- tų. Dauguma iš tų negrįstų riau sutvarkytas. T-gieti»
kraštų ekonominiams santy- volveriais ginkluotas plėši- gatvių yra be jokių šalygat-!----------------
kiams išplėstu Tsb. kas Įsiveržė Sedoje į Mesje vių. Ir jos nėra apsodintos LIETUVAI REIKIA 2,000

---------------- vaistinę ir pareikalavo ati- medeliais. Vien tik neišbren- i KILOMETRŲ PLENTŲ.

Kun. Zasas Kaune V-aist?^e Lietuvos plentų valdyba
v .v __ da buvo 3 žmones, kūne ne-gestos gatves yra neišeina-' d - , f b į.
Nusi&napSūVO. sipriešindami atidavė buvu- mos. Žmonės tvorom priver- pQJni tit-ra anJLu. 

Kauno laikraščiai juokia- sius kasoJ.?2 litu- Paėmęs sti vaikščioti. Nevienas Pa- čia*vimą> Lietuvoje turėtų
si iš vokiečių kunigo Zasso, pinigus plėšikas pasisalino. Leką purve įklimpusius ka- , « qqq__g kilo-
kuris dabar yra teisiamas Jš nupasakotų plėšiko žy- bosus. Žmones patys reika- metru plenįų, 0 tik apie 
Kaune kartu su kitais vokie- mių jr išvaizdos^ sėjama, | ^"^ 1,200 kilometrų. Taigi, jų

faTTr’ netSnaiKia^‘kilomelL tS kaštai 
Laug nXa„dtaJrbZ aPie 100 Ht* 0

jį turtą, gavo visą eilę pa
klausimų nekilnojamojo tur
to įsigijimo reikalais. Pir
kimu ypač domisi Amerikos

. . -. , • • i lietuviai, kurie renkasi di-kunigų, buvusių ūkininkų desniug arti Kauno,
sąjungos veikėjų, Mariampoi& ir kitų
LAIKKASTIS SUJUNGIA mlestų‘ _____________ Tsb‘

KATALIKĄ SU DIEVU. NUBAUD£ 3 KOMUNIS- 

Stakliškės, Alytaus apskr. TUS.
yj.e?° Pamok^° Sįk" Apeliaciniai rūmai šio- 
Hskl$ bažnyčioj atidengtas mjs dienomis sprendė kelių 
išradimas, būtent: kaip komunistų bylą Kaune. Ici- 
neinant ispazmties būti ge- kas Dembo iš Subačiaus 
ru kataliku . miestelio ir Frigaitė iš Var-
i ?lsaiskj?a taip: niu nubausti 6 metais sun- 
katahkas, einantis ispazm- kiujų darbų kalėjimo, o J. 
ties vieną kart, per metus ir Sasnauskas iš Biržų nubaus-

nika, subėgo daug žmonių. 
Visi įtarė, kad Alimanauską 
nužudė Stumbrys. Gatvėj 
pasirodžiusį Stumbrį polici
ja ir publika pradėjus supti, 
norėdami suimti. Stumbrys 
nutarė nepasiduoti ir čia pat 
nusišovė

PANEVĖŽY ORGANIZUO
JASI AMERIKIEČIAL

Panevėžy gyvenantieji a-

čių tautininkais už valstybės kad tai Balsio butą 
išdavimą.

Anądien teisme besiaiš
kindamas tas Dievo ir Hit
lerio tarnas labai nuvargęs, 
dėl to vakare nutaręs įsiger
ti. Zasas įsigėrę taip, kad 
Laisvės alėjoj ties namo 60 
num. sugriuvo.

Policija bendra tvarka 
Zasą nugabeno III nuova- 
don protokolui surašyti. Po- 
licijos daboklėj Zasas tuoj 
išsitiesė ant grindų. Teko 
šauktis medicinos pagalbą, 
nes buvo pavojais, kad Za
sas gali užtrokšti. Buvo iš
šaukta greitosios pagalbos 
automobilis ir Zasas nuga-

Jums nereikia ilgiau kentėt skaus
mus nuo reumatizmo, vartok RU-EX, 

kurį daktarai išrašo 
nuo skausmų musulų, 
chroniško reumatiz
mo, lumbago, neuri 
tis, sciatika, skausmo 
sąnariuose, strėnose, 
paprastos neuralgijos 

“U-E“

I spaudoje dėl gatvių tvarky- p'entų 
mo. Jei ir toliau taip eis gat-vių grindimas ir tvarkymas, tų' Toklal ftamblal p,ragS

merikiečiai šiomis dienomis 
buvo susirinkę ir nutarė su- bentas Kauno miesto ligoni 
siorganizuoti. Petruškevi- nėn. Ligoninės budįs gydy- 
čiui ir Razminui padedant, tojas Strimaitis, pasitaręs su

sumai sudaryti numatoma į- 
steigti kelių fondą, kurį su
darytų pajamos iš autoveži- 
mių mokesčių. Manoma, 

Vasarą tauragiečiai skęsta ' kad tik po kokių 15—20 me- 
dulkčse. i tų Lietuva turės pakanka-

Pavasarį ir rudenį, net va- ma* P^entų. Tsb.
sąrą lietui palijus, vanduo'
apsemia šalygatvius ir gat- j ŠEŠUPĖJ VANDUO NU- 
ves. Sunku praeiti. Visur

tai Tauragė visų išgrįstų 
gatvių susilauks gal tik po 
kokių 30 metų.

podagrų. RU-Exives. sunku praeiti. Visur į SEKĖ
kuriP^artoiaSU^etXT tellišoja balos. Stoties gatvė-' Mariampoliečiai da neat- 
pasaulį kaipo pagei- je, nors ir išgrįsta, bet balos simena tokio Sesupes nuse- 
Sausnmį reumatiškų| retai ten teišdžiusta. Nevel- kimo, kaip dabar ji nusekus.

IŠBANDYK RU-EX ANT MUSŲ 
KAŠTŲ.

RV-EX parsiduoda po $1.50 už bon- j
1

sudarytas laikinas komite-dr. Kuzma, Zasą paguldė į > Galime prisiųst c.o.d. arba jeigu _ i t -t. r o ‘jus prisiusite pinigus su orderiu, mes
tas, į kurį įėjo Skuodis Pet- atskirą patalą ir suteikė me- užmokėsime paštai už persiuntimą.

skaitantis “Lietuvos Ukinin 
ką,” su Dievu susijungia tik 
vieną kart, o katalikas, kuris 
nei karto metuose nebūva iš
pažinties, o skaito kas sąvai
tę katalikišką laikraštį, yra 
geras katalikas, nes kas są
vaitę susijungia su Dievu, i 

Jeigu taip, tai kožnas ka
talikas turėtų skaityt “Ke
leivį.

ras, Pinigis Stepas, Kuirike-'dicijos pagalbą iafen’?1’,'',’
tas pusantrų metų katorgos, vičius Juozas, Kuizikevičie-' Iki ryto Zasas išsipagirio- gal jums pinigus. Dabar yra jums 
----------------------------------------į nė Anastazija ir Žitkevičius jo, o 6 vai. atėjo policinin- i

Į Juozas. Įkas ir nusivedė Zasą į III nieko. Rašykit šiandien pas:
'nuovadų protokohri surašy-

UŽPUOLIMAS MIRŠKIŠ- 
KES DVARE. i

Mirškiškės dvaro laukuo
se, netoli Šiauliu-Kelmės 
plento, du nežinomi pikta
dariai, ginkluoti revolve
riais, užpuolė pil. Norkų Le- 

gyv- Bubių kaime., Pa
dubysio vai., ir atėmė iš jo 
275 litus pinigų ir miškui 
(už 600 litų) gauti liudiji
mą.

GAISRAS ŽAGARĖS ti. 
VALSČIUJE.

Martiniškių kaime, Žaga
rės vai. kilo gaisras Umbra- 
zo valdomam ūky. Sudegė; 
daržinė su dobilams kulti! 
mašina ir pašaru. Nuostolių' 
apie 2,000 litų. Daržinė ir 
mašina buvo apdrausti.

RU-EX COMPANY 
1600 Milwaukee Avė., Dept. R-19, 

CHICAGO. ILL.

“KELEIVIO 
SPAUSTUVĖ

BYLA DEL GIEDOJIMO 
BAŽNYČIOJE

Rokiškio bažnyčioj Įvyko 
skandalas. Žmonės nenorėjo 
klausytis kunigų pamokslų 
ir kaip tik pralotas L. Įlipęs 
sakyklon išsižiojo juos “mo
kinti,” jie pradėjo giedoti 
“Aniuolas dievo...” Pralotas 
taip įsiuto, kad už tokį “bun- 
tą” patraukė parapijonus 
teisman.

KIEK LIETUVOJE IN
ŽINIERIŲ.

Dabar Lietuvoje Įregist
ruota: 262 statybos ir 173 
technikos inžinierių.

Klausimas: iš ko jie gali 
gyventi?

.............. .

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.

šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 
revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru
bežius ir kaip šalis yra padalyta i apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, 
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina............................................................. $1.00
Drūtais audeklo apdarais .................... $1.25

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass,

Vi*a* iš didži&asių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj sa naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymias.

SPAUZDINA:

KNYGAS.
KONSTITUCIJAS,
PROGRAMUS,
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

Reiftia, epeusdiname visokius spausdinius 
n«e didžiensiog knygos iki mažiausio tikieto. 

Darbą atliekame
GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAI.

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom drau- 
Konstitucijas ir šiaip visokius ją 

•paasdinius. Todėl su visokiai* 
reikalais kreipkitės į "KELEIVIO” 

O visados gausit teisingą ir gerą

KELEIVIS 

253 Broadway 
So. Boston, Mass.

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENES

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

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

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

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

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

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 
KULTŪROS ŽURNALAS 

Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. LHhnaaia.

'■***■»'
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Muzikos institutas Mulo

Vietinės Žinios
GYDYTOJŲ ADRESAI

Reikalauja ištirti guberna
toriaus Curley’o akciją.
Massachusetts legislaturos 

senatorius Parkman ir re
prezentantas Herter parei
kalavo, kad legislatura pa

Bostono įvairių tautybių 
'muzikos mėgėjai, ypatingai 
tie, kurie interesuojasi cho
rais ir kitokiomis dainos bei 
muzikos mėgėjų grupėmis, 
bendromis jėgomis sudarė

skirtų bendrą komisiją nau
jo gubernatoriaus Curley’o jis nušvietė tarptautinę poli-

1 • • • T* 1 1 J TT*xl . - » J T ? _.

SkSkininkų prakalbos 
South Bostone.

Lietuvių salėje 20 sausio Muzikos ^^tutą^ kuri veda 
vakarą buvo surengtos sklo-’ 
kininkų prakalbos. Kalbėjo 
komunistų opozicijos vadas 
L. Pruseika. Pirmu atveju

akcijai ištirti. Jie sako, kad 
Curley iš kailio neriasi norė-

tiką, Hitlerio dūkimą, Mus- 
solinio intrigas, Roosevelto

damas prašalinti kai kuriuos1 sutartį su Rusija ir tt. Antru 
finansų komisijos narius,*atveju kalbėtojas aškino ne-
v •. • • v • • • *1*1 • 1* X • * I *kurie tyrinėja jo šeiminin
kavimo paslaptis, kuomet 
jis buvo miesto majoru. Y- 
patingai Curley norįs už

tikusią lietuviškųjų komuni
stų taktiką ir sklokos atsira
dimą. Išpradžių bimbiniai 
sklokininkams baubdavę ir

Mr. Augustus D. Zanzig, ge 
ras šito dalyko žinovas. Nuo ! 
28 sausio iki 1 kovo bus duo-' 
damos pamokos, kaip tvar
kyti chorus ir kaip juos mo
kyti. Šitos pamokos bus 
duodamos Y. W. C. A. Au
ditorijoj, 140 Clarendon st, 
nuo 9:30 valandos ryto iki 
12:30 po pietų. Už 5 dienas 
reikia mokėti $1.50.

DIDIS POETAS
KURIS

NEGALĖJO PERSKAITYT 

EILUTES!

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPSYS)

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

Nedėliomis ir Sventadieaiab 
ano 10 iki 12 ryta.

278 HARVARD STREET 
Inman st. arti Central ekv. 
CAMBR1DGE, MAS8.

DR. G. L. KILLORY
6fl Seollay Sųnare,

BOSTON Telef. Lafayette 2271
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, lakatą ir 
Nervų Ligų.

Vai nuo 9 ryt iki 7 vak. _ 
Nedėliom, nuo 10 ryt iki L

kirsti kelią tyrinėjimui East trypdavę kaip eržilai, o da- 
Bostono tunelio, kuris tu-i bar jau keičią vienybėn. 
liems politikieriams davė Reiškia, suprato savo klai- 
didelių pelnų. Tas tunelis dingą taktiką. Sklokos pozi- 
buvo kasamas kaip tik tuo cija buvusi ir esanti teisinga, 
laiku, kuomet Curley buvo Nors klaidų padarą visi, bet 
Bostono majoru. vieni klystą mažiau, kiti

------------------ daugiau. Bimbiniai jau pra-
Bedarbiai miršta iš bado. dedą suprasti, kad draskyti 
Charlestovvne pereitą ne- darbininkų vienybę yra ne- 

dėldienį buvo rastas sušalęs gerai- Jeigu Stalinas galįs 
savo nekurintame bute Jo- susitaikyti su Rooseveltu, tai 
seph B. Cook, 66 metų am- kodėl, esą, bimbiniai nega
šlaus bedarbis. Jis sėdėjo lėtų prisitaikyt prie palšo- 
kedėje negyvas ir sušalęs į sios lietuvių minios? 
kaulą. Jo žmona gulėjo lo- Visa tai tiesa: bet ar ne 
voje negyva. Ji taip pat bu- gaila, kad praeity ir pats 
vo sušalusi į kaulą. Jiedu bu- drg. Pruseika, dirbdamas 
vo mirę nuo bado. Jų bute prie “Laisvės,” užgirdą vo 
nebuvo nei trupinio maisto bimbišką komunistų takti- 
ir nei cento pinigų. Anglių ką? Prakalbose buvęs.
taipgi nebuvo nei saujos. Tai -----------------
ve, kaip politikieriai “šel- Automobilistai užmokėjo 
pia” bedarbius! į už gazoliną $90,000,000.

Trečias bedarbis, tūlas Per 1934 metus Massa. 
Thomas Grufm, buvo rastas ehusetts valstijoj automobi- 
negyvai susalęs Bostono nstai išmokėjo už gazoliną 
priemiesty Medforde. Jo la
vonas gulėjo ant sniego kie
me prie 73 Riverside st.

Legislaturon Įnešta 420 bilių

Po Naujų Metų, Massa
chusetts valstijos legislatu
ron įnešta jau 420 bilių. Jei
gu visi jie butų priimti, tai 
reikštų, kad turėtume 420 
naujų įstatymų. Svarbiausi 
iš jų yra du: vienas — par-į 
duodamojo mokesnio (sales 
tax) bilius, o kitas—bedar
bių apdraudos bilius. Pasta
rasis reikalauja, kad visiems 
bedarbiams, sukakusiems 18 
metų amžiaus ir negalin
tiems rasti darbo, butų mo
kama nemažiau kaip $10 
pašalpa kas sąvaitė.

“Išsklaidyk tą debesį... grąžink šviesą dangaus... duok man matyt.”

Žmogus, kuris parašė šiuos žodžius, yra laikomas didžiausiu poetu, 
koks tik kada gyveno—tai Homeras, apakęs senovės Graikijos dainius.

Istorija nepasako, kaip Homeras neteko regėjimo; bet mes žinom kitą
— -------j—- ------- regėjimą. Nuolatinis skaitymas

Miltono apakimo.
dideli poetą, Miltoną, praradusį savo 
prie silpnos šviesos prisidėjo prie

- ToL So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 9

NEDRUOMIS: 
iki 1 v. po 

tik

SAUGOKITE SAVO REGĖJIMĄ ŠVIESŲ APŽIŪRĖJIMAS DYKAI

§90,000,000. Be to, $20,000,. 
000 jie turėjo užmokėti už 
privalomą automobilių ap- 

“ draudimą nuo nelaimių, ir
Pienas pabrango. $6,202,527 už registracijos

Pieno trustas vėl pakėlė blėtas ir “laisnius.” Taigi 
pieno kainą. Pristatomas į per vienus metus šios vals- 
namus pienas dabar kaštuo- tijos žmonėms automobiliai 
ja 13 centų kvortai, o per- kaštavo apie 120 milionų 
kant krautuvėse — 12 centų, dolerių. O jeigu paskaityti 
Tuo tarpu farmeriams trus- jų pataisymą ir nusidėvėji- 
tas moka tarp 5 ir 6 centų už mą, tai suma bus gal dusyk 
kvortą, ir iš to farmeriai tu- didesnė.
ri da apmokėti pristatymą-----------------
pieno į Bostoną, taip kad Banditai “kidnapino” ga- 
kurie toliau nuo miesto gv- ražninką ir nusivežė $10,000

Bus art Rimkaus koncertą*.
Vasario 3 d., kaip 8 vaka

re, South Bostono Lietuvių; 
Salėj Įvyks art. Prano Rim
kaus koncertas, kuriame da-į 
lyvaus taipgi ir pagarsėjęs 
Massachusetts valstijos uk
rainiečių choras su žinomu 
savo kvartetu. Ukrainiečiai 
dainininkai bus pasipuošę 
savo liaudies kostiumais.

Pats art. Rimkus žada su
dainuoti daug naujų dainų, 
nes dabar zjis išsigydė Itali
joj gautą šaltį ir jo balsas 
žymiai

Musų tikslas, kartojant šiuos istorinius fak
tus, yra nenugąsdinti jus, bet įspėti prieš ben
drą pavojų pagadint regėjimų.
Sugadintas regėjimas yra taip paprastas daik
tas, kad daugelis laiko tai normaliu dalyku. 
Iš kožno šimto mokyklos vaikų, dvidešimts tu
ri pagedusi regėjimų; po
25 metų iš kožno 100 tokių 
yra 30; gi po 50 metų to
kių yra 70 tarp kožno 100.

SVARBI'—Jei jūsų regė
jimas pakrikęs, jei skauda 
akis ar galvų, arba pasi
rodo panašus simptomai, 
tai jūsų akys reikalingos 
daugiau negu geros švie
sos. Kreipkitės į akių spe
cialistų.

Blogas apšvietimas yra paprasta sugadinto 
regėjimo priežastis. Bet kaip sužinoti, kad jū
sų namo apšvietimas blogas? Lengviausis ir 
tikriausis būdas, tai pasišaukti vienų iš musų 
Home Lighting Specialistų, kad apžiūrėtų su 
SIGHTMETERIU jūsų namus. Tik mažas 

pertvarkymas — toks kaip 
lempų pakeitimas, kad iš
vengus šešėlių ar blizgė
jimo, ar pakeitimas lem
pučių didžio—gali būt rei
kalingas, kad nustatyti 
tinkamą jūsų namo ap
švietimą. Jus galit gauti 
šitokį savo namui apžiūrė
jimą visai NEMOKAMAI, 
tiktai patelefonuokite 
HANcock 3300.

Serodomis iki 12 
Ofisas “Keleivio" narna.

2S1 BKOADWAY, tarp C Ir D SL . 
SO. BOSTON, MASS.

-ĮTeL Uaiveraity

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVt DENTISTt 
VALANDOS: 9-6 ir 7-S.

678 Massachusetts Avė.,
(TRIE CENTRAL SKVtRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

vena, tiems lieka vos apie 3 vertės grobi.
centai už kvortą. Klausimas, p . ^vaite Dorches- 

S S ‘7Jpinoti baudi-
U fermerių ir miesto ™°b>f o
verrtojų, plėšia ir vienus ir,«^e pP™^’k° 

j kuris buvo pilnas prikrautas
odų, ir išvažiavo. Odų vertė 
apskaitoma į $10,000. Už- 

į puolimas įvyko nakties lai-

THE EDISON COMPANY OF BOSTON

Prapuolė Pranas Vaitkus.

Mums praneša, kad šio- 
pasitaisęs/ Pereitą mis dienomis South Bostone 

nedėldienį jisai koncertavo prapuolė Pranas Vaitkus, 
Laivrence ir, sakoma, kon- jaunas lietuvis, kuris vaikš-

VISI I KEPURIŲ ŠOKIUS! 
IR BALIŲ.

PARSIDUODA
SOUTH BOSTONE ANT BROAD- 

iWAY Naujai ištaisytas moderniškas, 
saliu-

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nao 19 iki 12 dienų, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
222 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
TeL Commonweslth 4579.

Kuris įvyks Subatoje,
rio-Feb. 26, 1935, Lietuviu no ir restauranto biznio, gražiausia 

ir geriausia vieta. Viskas pilnai įreng
ta — su ^gražiomis šviesomis, sienos 
iš Philippine Mahogany medžio, du 
toiietai, iš lauko frontas padarytas 
“Vitriolite tile” — vėliausio išradimo, 
dydis apie 50x22 pėdų, šviesus, erd- i 
vus ir geros ventiliacijos. Nepapras-; 
tai gera proga įsikurti biznį, iš kurio 
šiandien galima daryti didelį pelną.

M. Žinyčioje, kampas 4-th ir
certas išėjęs visai gerai. čiodavo kriukiais pasirams- Atlantic gatvių, So. Bostone.

tydamas. Jisai gyveno ant 
Gold streeto, o ant Broad- 
way po 346 numeriu yra jo

Moterų Ratelis rengia savo 
metinį kepurių šokį, yra ski
riamos labai gražios 3 dova
nos tiems, kurie turės gra-

Lenkų advokatas traukia
mas teisman. _ _

Lenku advokatas Stanlev auksinių flaiktų krautuvėlė' - - u- ,• - •
wSkiTatrai Jau aJ?* laiko kaip ZlaUSlaS Juokl^auslas
teisman už “džiurės” papir- aPle « nes3 zlnlos-

k Gubernatorius C urley iš-
E P Pierce Esą susekta kablno Pne s*™ oflso dlde‘
-pe, ri  ̂^rifeW& Bkab*’ kad bedaAiai nei

nioskis papirkęs “džiūrinin- !»« darb,Į
r * z nn L’irrtno tnoiornc? noriom

kus” dvejose bylose.

PRANEŠIMAS.

Apiplėšė muzikos instru
mentų krautuvę.

Shirmerio muzikos kom-’ku, kada garaže buvo tik 
panijos krautuvėm kuri ran- vienas žmogus. Atplėštas 
dasi po numeriu 221 Colum- garažas priklauso tūlam Me
tas avė., ant ketvirto aukš- • Donaldui ir randasi po nu- 
to, įnėjo gražiai apsirengęs meriu 1246 Mass. avė.
“džentelmenas,” įrėmė kler- ___________
kui revolverį į šonkaulius ir Ant Charles streeto, Bcs- 
sukomandavo: “Tylėk ir ne- tone, pašto trokas susikūlė 
sijudink !” Laikydamas vie- su taksikabu. Policija sura- 
na ranka ginklą, antra ran- do, kad taksikabo vežikas 
ka jisai numetė sėdinčiai neturėjo laisnio. Kolizijoj
prie kasos merginai savo buvo numuštas vandens lai- žiedus, Radics ir OiI Emeriu,, 
rankini krepšį n įsake, bu- daras (hydrant) ir visa gat-ĮDuodam ant išmokėjimo. Pristatom 
dėk čia visus pinigus iš ka-iVė užlieta vandeniu. 50 my,ių nuo 80510,10 Tel- s- &• 4618
sos.” Mergina sudėjo pini-'

per rinkimus visiems žadėjo 
parūpinti darbo.

Šią sąvaite Bostone prasi- 
Dorchesteno SLA. 359 kp. dėjo 4 italu bvla dėl nužu- 

rengia labai linksmą Užga- dymo kempėje Girgo. Kalti- 
vėmų balių, kovo 2 d., Lietu- namį. Penta. Orlando, De 
vių Saleje, So. Bostone. Ka- Vito ir Ventura. 
dangi šios kuopos parengi- ___________
muose svečiai visada turi la
bai daug malonaus linksmu
mo, tai prašome, kitų drau
gijų parengimų 
nerengti.

P. Ketvirtis ir Sūnūs
Parduodame Laikrodžius. Radio Se
tus ir Oil Burnerius. Geriausios Rū
šies. Taisome ir mainome Laikro-

5 puikus kambariai ir 
maudynė.

Štyrnu apšildomi, visi nau- 
tą vakarą jausi įtaisymai. Parankus 
Rengėjai, visais atžvilgiais ir šviesus.

Matyti galima bile laiku.
“Keleivio” name, 253 

Broadwav, So. Bostone.

kepures. Vyrams taipgi bus 
duota graži dovana, taigi 
vyrai nepasiduokite mote
rims. Visi ateikite pasipuo
šę gražiom kepurėm ir lai
mėkite gražią dovaną. Aš ir 
busiu su savo kepure. Mano 
draugas ir bus. Vyrai paro
dykim ratelietėms, kad ir 
mes mokame kaip apsikepu- 
riuoti. Nepamirškite, kad šo
kiai prasidės kaip 7:30 va
kare. Grieš A. Buinio orkes-! 
tra. Įžanga tik 25c. ypatai. i

Kviečia M. RATELIS. '1 
----------------------------------------------į

PARSIDUODA BUČERN6 IR 
GROSERNfe.

Pirkti galima pigiai, nes tarp part
nerių yra nesutikimas. Kreipkitės į 

143 Dorcbester SL, So. Bostone.
(5)

Kreipkitės pas:
A. J. KUPSTI 

332 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Tel. South Boston 9423.

(5)

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office TeL So. Boston 0948. 
251 Cbestnot Avė, 
Jamaica Plain, Mass.

i 326 BROADWAY, SO. BOSTONE.

gus ir padavė krepšį bandi-^9oeeooeoeeeooooeeoooe9oeoeeeeooeeeeoeeee9e9oeeo0eooi& adrestT-

PIANO MUZIKOS 
LEKCIJOS

Baigusi New England Muzikos 
Konservatorijų.

Duodu piano muzikos lekcijas jau
nuoliams ir suaugusiems. Studijos

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

Išegzaminuojn akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitieainu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadvay, So.

DR. MARGĖMS
Gydytojas ir Chirurgas

tui. Plėšikas pasiėmė pini
gus ir išėjo iš ofiso atbulas, 
laikydamas atkištą revolve
rį. Antram krautuvės sky
riuje tuo pačiu laiku buvo 
apie 30 klerkų ir jie visai ne
žinojo, kad čia ėjo plėšimas. 
Muzikos krautuvė .randasi 
šalia policijos nuovados.

Norima surinkti $4,000,000 
bedarbiams šelpti.

Įvairios organizacijos Bo
stone pradėjo bendromis jė
gomis rinkti aukas bedar
biams šelpti. Norima surink
ti iš viso §4,000,000. Pirmą 
sąvaitę surinkta $520,612. 
Tūla Miss Edwards aukavo 
$10,000. Trys asmenys, ku
rie nepadavė savo pavar
džių, davė po $5.000.

VARTOKITE

“BLUE COAL”
ŠALČIO NESIUOSITE.

Pirkite “Blue Coal” Lengvais Išmokėjimais. Nereik už
mokėti—duoda per 6 mėnesius 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 WHITTEMORE

VALENTINA MINKlENfi 
912 E. Broadnay. Še. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 3317.

ADVOKATAS
J. 6. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visas legalius dokumentas 
317 E STREET 

(Kampas Broadnay) 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių žolių, Lapelių 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu- 
siunčiam ir per paštų. Atminkite 
musų adresų.

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

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

Valandos: 19—2;
“ • ‘ ia—ii.

3325 So. HaUted St. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Joseph W. Casper
(KASPARAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorina 

Patarnavimas Dienų ir Naktį.
494 BROADWAY SO. BOSTON 

TeL S. B. 1437J 
Bes. 158 Weat 7th Street 
So. Boston TeL 1437-M

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. Norwood 0764.

SOOOOOOOOOOOOOOMOMOMOOOOOOOOOOOOMMMMOMM

BROADWAY CAFETERIA
George MagilionU, savininkas.

Geriausios Rūšies, šviežus Valgiai kiekvieną dieną. Kaina 
labai žema. Nedėliomis ir šventadieniais ypatingai pla
tus pasirinkimas, taip kad namie gaminti neapsimoka, 
nes tokių gerų valgių ta kaina pasigamint negalima.

BUDOS REZERVUOTOS KOŽNU LAIKU.
Visokio Alaus, Vyno, Krupniko, Degtinės, etc. 

Laukia visus puikus patarnavimas.

GEORGE MASILION1S
377 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

■

K

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevičia
GBABOR1US-UNPERTAKEB

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

Pagrebiu paruošia pagal reikala
vimų. laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nubudimo valan
doj, duosime geriausių patarnavi-

258 W. Brandway 
SO. BOSTON, MASS. 

Broektono ofisas:
16 Intervale Street 
MONTBLLO, MASS 
TeL Broektm 4119

PARKWAY AUTO 
SERVICE

and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisyme Vieta.

Jutų a 
duokit

Jeigu norite, kad 
bilius ilgai laikytų, 
syt mums. Darbas geras, 
prieinama . Jeigu norite, kad j 
karas gerai trauktų, imkite ga 
linų pas mus.

VlKTOR VAITAITIS 
415 Old Coloay Avė,
SO BOSTON, MASS. 

Telefonas: So. Boston 9777.

patai-
kaina

DR. J. LANDŽ1US-SEYM0UR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatų ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraujų, 
mų, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimų laiškais 
gyvenantiems. 15 metų praktikos.

Ofiso valandos: 2-4 p. p.: 7—8:39 vak. Tel. 8. B. 2712. 
Jeigu neatsilieps, šaukit; Algonųuin 9753.

534 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

ilapu- 
i Utar
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