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AR NUTRAUKS AMERIKA 
SANTIMUS SU RUSIJA?

SOVIETAI GALUTINAI 
ATSISAKĖ MOKĖTI 

SKOLAS.

Todėl republikonai reika
lauja atšaukti Rusijos pri

pažinimą.
Paskutinėmis dienomis A- 

merikos reakcininkų tarpe 
pasidarė didelis subruzdi
mas prieš Sovietų Rusiją. 
Jau daromi žygiai atšaukti 
Rusijos pripažinimą ir nu
traukti su Maskva visus san
tikius.

Tokia staigi audra prieš 
Sovietus kilo dėl to,*kad jie 
galutinai atsisakė mokėti 
senas skolas Amerikai. Dėl 
tų skolų pereitą sąvaitę Ru
sijos ambasadorius Troja- 
novskis turėjo Washingtone 
konferenciją su valstybės 
sekreoriu Hull’u, kuri tvėrė 
vos tik 4 minutes ir buvo nu
traukta. Jai pasibaigus, Wa- 
shingtone buvo pasakyta, 
kad “burbulas sprogo.”

Tas “burbulas,” tai Ame
rikos kapitalistų ir jų val
džios svajonės apie didelį 
biznį, kurio tikėtasi Rusiją 
nripažinus. Mat, bolševikai 
vis sakydavo, kad jie tuo- 
jaus duotų Amerikos fabri
kams užsakymų už milionus 
dolerių, jeigu tik Amerika 
pripažintų Sovietų valdžią 
ir užmegstų su ja diplomati
nius santikius. Rooseveltas 
Sovietus pripažino ir įsteigė 
Importo ir Eksporto Banką 
busimam bizniui finansuoti.

Bet pirma, negu prasidės 
prekyba, Amerikos valdžia 
norėjo sutvarkyti senas sko
las. Kerenskio valdžiai A 
merika yra paskoli n u s i 
$192,000,000. Be to da A 
merikos kapitalistai reikala
vo iš Sovietų apie $400,000,- 
000 už konfiskuotus jų tur
tus Rusijoj po revoliucijos. 
Bolševikai pastatė savo rei
kalavimus, kad Amerika 
jiems atlygintų už nuosto
lius padarytus intervencijos 
metu. Washingtono valdžia 
pagaliau padarė bolševi 
kams tokį pasiūlymą: pri- 
žadėkit užmokėt Amerikai 
$150,000,000, ir bus viskas.

Taigi pereitą sąvaitę Hull 
susitiko su Trojanovskiu ir 
paklausė: Ar Sovietai sutin
ka užmokėti 150 milionų 
dolerių Amerikai už visas 
skolas, ar ne? Trojanovskis 
atsakė, kad ne. Konferenci
ja buvo tuojaus nutraukta ir 
Washingtonas pasakė, kad 
“burbulas sprogo.” Tų dide
lių užsakymų, kurių Ameri
ka tikėjosi iš Rusijos pripa
žinimo, negali būti, nes Ru 
sija atsisako mokėti senas 
skolas ir Amerika nesutinka 
jai duoti naujų kreditų. Tas 
Importo ir Eksporto Bankas, 
kuris buvo įkurtas Rusijos 
prekybai finansuoti, dabar 
bus jau uždarytas ir Ameri
ka naujos ambasados už 
$1,000,000 Maskvoje jau ne- 
bestatys.

Bet to negana. Kongres
manas Tinkham, republiko- 
nas iš Mass. valstijos, ruošia 
Kongresui rezoliuciją, rei
kalaudamas, kad ši šalis at buvo iš abiejų pusių. Karei- 
šauktų duotą Rusijai pripa-'viai paėmė viršų.

žinimą ir nutrauktų su ja vi-įvoliucija prieš buvusį prezi- 
sus santikius. Senatui pana-Įdentą Terrą, kuris, tarnybos 
šią rezoliuciją ruošia senato- j laikui pasibaigus, apsiskel- 
rius Barbour, irgi republi-jbė šalies diktatorium ir val- 
konas. do šalį be rinkimų. Revoliu-

Tinkham savo reikalavi
mą remia tuo, kad Roosevel
tas pripažino Rusiją dviem 
išlygom: (1) turėjo būt su
tvarkytos senos Rusijos sko
los Amerikai ir (2) Maskva 
pasižadėjo neremti komu
nistinės agitacijos Ameriko
je. Dabar gi nei viena tų iš
lygų neišpildyta. Todėl Ru
sijos pripažinimas turįs būt 
atšauktas.

Šitą reikalavimą remia ir 
kiti republikonai, ypač New 
Yorko kongresmanas Fish, 
pagarsėjęs komunistų ėdi
kas.

Bet dalykas yra toks, kad 
Rusijos pripažinimas ar ne
pripažinimas, tai ne Kongre
so reikalas, bet prezidento 
ir valstybės departamento 
biznis. O Rooseveltas var
giai norės tokį žingsnį dary-, 
ti, kaip jo priešai republiko
nai reikalauja. Nutraukimas 
santikių su Rusija ir tarp
tautiniu žvilgsniu išrodytų 
nekaip. Pasaulis juk pasaky
tų, kad pakol Amerikos fab
rikantai tikėjosi iš Rusijos 
biznio, tai Rooseveltas bol
ševikus pripažino, o kai pa
sirodė, kad biznio nėra, tai 
tą pripažinimą vėl atšaukia. 
Tai juk labai prastoj šviesoj 
pastatytų šalies valdžią.

Santikius su Rusija gal 
butų galima nutraukti tik to
kiam atsitikime, jeigu butų 
aiškiai įrodyta, kad Sovietų 
valdžia finansuoja čia ko
munistus ir ruošia juos gink
luotam sukilimui. Bet kol 
kas tokios akcijos čia nesi
mato. Taigi nežiūrint reak
cininkų daromų žygių, san
tykiai su Rusija turbut pasi
liks kaip yra.

Nuo Degtinės Mirė 
31 Žmogus.

Vienos sąvaitės laikotar
py New Yorko valstijoj mirė 
31 žmogus nuo nuodingos 
degtinės, būtent, 17 Uticos 
miestely ir 14 Gloversvillėj. 
Valdžios agentai jau susekė, 
kad degtinė buvo padaryta 
iš nuodingo alkoholio, kuris 
buvo skiriamas odai trinti, 
o ne gėrimui. Kaltininkai 
esą jau žinomi ir esą išleisti 
varantai juos areštuoti.

Daug užsinuodijusių žmo
nių dar guli ligoninėse ir ne 
vienas jų galįs da numirti. 
Išgėręs tos degtinės žmogus 
visų pirma apkvaista, neži
no kur eina ir ką daro, pas
kui jį suremia baisus skaus
mai, ant galo jis netenka re 
gėjimo ir besiraitydamas 
skausmuose miršta.

RIAUŠĖS FRANCUZIJOJ.
Valenciennes mieste, kur 

streikuoja geležies darbinin
kai, šį panedėlį įvyko dide
lės riaušės. Streikieriai buvo 
išardę gatvę ir pastatę iš ak
menų barikadas. Įvyko mu 
šis su 200 kareivių. Sužeistų

i Urugvajaus Revoliu
cionieriams Stinga

Ginklų.
“Keleivy” buvo jau rašy

ta, kad Urugvajuje kilo re-

cijai vadovauja tūlas Ovidio 
Alonso, kuris pereitą sąvai
tę su 500 vyrų puolė polici
jos namus Vilią Rosario 
mieste, norėdamas paimti 
ginklus, bet šitas žygis ne 
pavyko. Mūšyje su kariuo
mene penki revoliucionie
riai buvo užmušti ir pats 
Ovidio Alonso buvo sužeis
tas. Valdžia turi po ginklu 
18,000 kareivių, kurie pa
skirstyti strategiškuose pun
ktuose saugoja tvarką. Re- 
voliucionie r i a m s trūksta 
ginklų. Jie laukia pagalbos 
iš Brazilijos, kur tūlas Basi
nio Munoz organizuoja revo
liucines jėgas ir renka gink
lus. Jis esąs visos revoliuci
jos nugarkaulis.

Unijose Prasidėjo
Sukilimas Prieš 

Vadus.
Kasyklų ir plieno darbinin

kai nutarė neklausyti 
Lewiso ir Tighe’o.

Kasyklų ir plieno darbi 
ninkai Pittsburghe pereitą 
nedėldienį dviejuose atski
ruose mitinguose nutarė ne
klausyti savo vadų Lewiso 
ir Tighe’o, bet stoti prieš 
kompanijas į atvirą kovą ir 
•eikalauti pripažinimo uni
jos kaip darbininkų kolekty
vo deryboms vesti. Buvo iš
noktas komitetas iš 27 žmo- 

jiių, kuris darys bendrus ko
vos planus. Buvo kalbama ir 
apie generalinį streiką 1 ba- 
'andžio.

AUSTRIJOJE AREŠTUO
TA 20 SOCIALISTŲ-

Klerofašistinės valdžios 
bernai Vienoje areštavo 20 
socialistų, kurie sudarydavo 
uždraustos jų partijos vei 
kimo komitetą, kuris ruošėsi 
streikais, boikotais ir mitin 
gaiš paminėti Vienos darbi
ninkų skerdynių sukaktu
ves, kurios pripuola 12, 13 ir 
14 vasario dienomis.

JAU 11,000,000 BEDAR
BIŲ.

Nežiūrint, kad valdžia 
kas diena skelbia, jog biznis 
eina vis geryn, bedarbių 
skaičius Jungtinėse Valsti
jose auga. Amerikos Darbo 
Federacijos pirmininkas 
Green pereitą sąvaitę rapor
tavo Recovery Boardui Wa- 
shingtone, kad bedarbių 
skaičius pasiekė jau 11,- 
000,000. Todėl jis reikalau
ja, kad tuojau butų išleistas 
30 valandų darbo sąvaitės į- 
statymas. Tiktai griežtai su 
trumpinus darbo laiką bus 
galima kiek nors sumažinti 
bedarbių armiją, sako Gree- 
nas.

DRUGYS UŽKRATĖ 
7,000 ŽMONIŲ.

Iš Ceylono salos praneša
ma, kad per du pastaruoju 
mėnesiu tenai išmirė nuo 
drugio ligos 7,000 žmonių.

RUSIJOS VARDAS 
JUODO) KNYGOJ.

Amerikos valdžia nutarė 
įvesti “juo d a j ą knygą” 
(black list) ir surašyti jon 
visas šalis, kurios varžo Ą- 
merikos prekių įvežimą arba 
nemoka skolų. Prieš tokias 
šalis Amerika irgi vartosian
ti represijas. Pirmutinė ton 
knygon įrašyta šalis yra So
vietų Rusija. Iš viso esą dau
giau kaip 30 šalių, kurių 
vardai manoma traukti į 
“juodąjį sąrašą.” Tarp jų y- 
ra ir Vokietija, ir Francuzi- 
įa. Tokioms šalims Ameri
ka neduosianti jokių paleng
vinimų įvežant jų prekes į 
šią šalį. Rusija buvo įtepta į 
“black listą” dėl to, kad pe
reitą sąvaitę ji pareiškė ne
mokėsianti Amerikai jokių 
skolų, kurias ne bolševikai 
užtraukė.

700 AnoliakasiūlTa- 
do Streikas Po Žeme.

Vengrijoj, ties Pecs mies
teliu, pereitą sąvaitę vėl bu
vo organizuotas angliakasių 
bado streikas žemės gelmė
se. Pirmutinis toks streikas 
buvo pereitais metais ir tę
sėsi kelias dienas. Kasykloj 
tuomet buvo užsidarę ir pa
siryžę mirti badų daugiau 
kaip 1,000 angliakasių, jei
gu Dunojaus garlaivių kom
panija, kuriai priklauso ta 
kasykla, neišpildys jų reika
lavimų. Jiems buvo tuomet 
prižadėta reikalavimus iš
pildyti, jr jie pusgyviai išėjo 
iš kasyklos. ' Bet kapitalistai 
juos apgavo. Ką žadėjo, ne
išpildė. Todėl nepasitenki
nimas augo ir pereitą sąvai
tę vėl buvo nutarta pradėti 
tekį pat streiką. Šį sykį ka- 
syklon užsidarė badauti 688 
angliakasiai. Bet žinios sa
ko, kad išbuvę po žeme 35 
valandas alkani, visi išėjo 
viršun. Ar jie išėjo streiką 
laimėję, ar kitaip, žinios nie
ko nesako.

Borah Reikalauja
Ištirti Persekioji

mus Meksikoje.
Republikonų senatorius 

Borah įnešė senatan rezoliu
ciją, kurioj reikalaujama iš
tirti Meksikoje persekioji
mą. Bet ką Borah pasakytų, 
jeigu Meksika užsimanytų 
ištirti darbininkų persekioji
mą Jungtinėse Valstijose? 
Juk per paskutinį audėjų 
streiką čia 13 streikierių bu
vo užmušta, o šimtai sužeis
ta ir areštuota.

SMERKIA AKLĄ NA
CIONALIZMĄ.

Jungtinių Valstijų politi
kos vedėjas Hull vėl pasakė 
karštą kalbą prieš naciona
lizmą. Aklas tautų naciona
lizmas veda pasaulį prie e- 
konominės savžudystės. Pa
kol nebus sugriautos muitų 
sienos ir neprasidės laisves
nė prekyba tarp tautų, nei 
viena tauta negalės iš krizio 
pakilti, jis sako.

KANADOJ SUDEGĖ 
2 VAIKAI.

La Tuque miestely, Kana
doje, pereitą sąvaitę gaisre 
žuvo 2 vaikai.

Streikas Ir Muštynės MCITCIIT AIV CITOVIf T A O 
Pennsylvanijos Ka- rILllOlIkvJL □UOLalAO 

syklose.
Wilkes Barre, Pa. — Ko- KLERIKALŲ SĄMOKSLAS

va tarp naujos ir senos ang
liakasių unijos čia nesiliau-i NAMINIS KARAS LOUI- 
ja. Prie Glen Alden kasyk-! SIANOJE.
o? South Wilkes BarriuoseĮ Tarp Louisianos politikie- 
aną dieną senosios unijos:rių prasideda tikras naminis 
komitetas sulaikė 50 naujos {karas. Senatoriaus Longo 
unijos angliakasių ir neno- į priešininkai pradėjo gink- 
rėjo leist į darbą. Įvyko mu-! luotis ir ruošiasi į mūšį su 
štynės, kuriose lempos ir i milicija, kurią kontroliuoja
“dinerkės” buvo vartojamos 
kaip ginklai.

Šito pasekmėj, naujoji u- 
ja. žinoma 'kaip United 

Anthricite Miners of Penn- 
sylvania, apskelbė streiką 
visose Glen Alden Coal 
kompanijos kasyklose. Šį 
nanedėlį streikieriai apdau
žė akmenimis kelis gatvėka- .
ius su streiklaužiais. Kom- shingtonan savo šalininkų

panija sako, kad iš 17,000 
mainerių jos kasyklose strei
kuoja tik apie 5,000, o 12,- 
000 dirba. Bet naujos unijos 
prezidentas Maloney sako, 
kad streikieriai uždarę visas 
Glen Alden kasyklas.

SKAUDUS SMŪGIS ROO- 
SEVELTO PRESTYŽUI.

Pereitą sąvaitę Kongrese 
buvo sprendžiamas klausi
mas, ar Jungtinėms Valsti
joms dėtis prie Haagos Tri
bunolo (Tarptautinio Teis
mo), ar ne. Roosevelto ad
ministracija karštai stojo už 
prisidėjimą, ir visi manė, 
kad Kongresas nutars taip, 
kaip prezidentas nori. Bet 
Senatas nubalsavo priešin
gai. Tas nustebino netik šios 
šalies politikus, bet ir visą 
Europą. Niekas, mat, nesiti
kėjo, kad Senatas užduotų 
Roosevelto prestyžui tokį 
smūgį.

Pradėjo Daryt 115 
Mylių Ežerą.

Pereitą sąvaitę valdžios 
inžinieriai pradėjo daryt 
115 mylių ežerą Nevados 
valstijoj. Tuo tikslu jie pa
statė užtvanką per Colora- 
dos upę ties Bouldero mies
tu ir užtvenktas vanduo pra
dėjo kiiti. Užtvankos siena 
pastatyta tarp dviejų kalnų, 
turi 1,180 pėdų ilgio, 727 pė
das augščio ir 650 pėdų sto
rio ties pamatais. Darbas 
paėmė 41.4 metų laiko ir kaš
tavo $165,000,000, kartu su 
elektros Įmonių įtaisymu.

600 DŽIOVININKŲ AP
SKELBĖ BADO STREIKĄ.

Cordobos mieste, Argen
tinoj, pereitą sąvaitę džiovi
ninkų ligoninėj 600 pacien
tų paskelbė bado streiką, 
įeikalaudami prašalinti li
goninės direktorių ir page
rinti tvarką. Ligoninę užlai
ko valdžia.

NARAI NERANDA “MO- 
HAWKO” SKENDUOLIŲ.

Pereitą sąvaitę juros dug
nan buvo leidžiami narai 
jieškoti nuskendusio garlai
vio “Mohavvko” žmonių, ku
rių žuvo 45. Bet nerado nei 
vieno lavono, nors pasken
dusį laivą rado. Matyt, la
vonus nunešė vandens sro
vė, arba ryklės suėdė.

KANADON ĮVAŽIAVO 
12,476 ATEIVIAI.

Per 1934 metus Kanadon 
niguočių tvirtovė, kuriai iš-.įvažiavo iš viso 12,476 atei- 
griauti reikia sukelti visas Iviai. Tuo pačiu laiku 1,701 
pragaro galybes. |ateivis buvo deportuotas.

FEDERALĖS REZERVOS
BANKAS, TAI PLUTO-
KRATŲ TVIRRTOVĖ.

Kalbėdamas pereitą ne 
dėldienį per radio, kun. 
Coughlin pasakė, kad Fede- 
ralis Rezervos Bankas Ame
rikoje, tai “plutokratų Gib
raltaras,” kitaip tariant, pi-

Longas. Jie jau atsiklausė 
ir Washingtono valdžios, ar 
jų ginkluotas sukilimas prieš 
miliciją neiššauks konflikto 
su federaline valdžia.

Išmetė Komunistų
Agitatorių.

Komunistai sukvietė Wa-

susirinkimą ir pavadino jį 
“National Congress for Un- 
employment and Sočiai In
surance.” Pereitą sąvaitę to 
jų “kongreso” atstovas, New 
Yorko komunistų agitato
rius Herbert Banjamin, nuė
jo Kongresan prieš Atstovų 
Buto, priemonių ir butų ko
mitetą, ir pradėjo karštai 
kritikuoti Roosevelto admi
nistraciją. Sako, aš atėjau 
čia išreikšti savo pasipikti
nimą tiems, kurie dabar 
stengiasi čia pravesti socia- 
lės apsaugos įstatymą pelna- 
grobių naudai. Kaip ir vi
siems kitiems, jam buvo 
duota 5 minutės laiko pasa
kyt savo nuomonę apie be
darbių šelpimą. Bet jis norė
jo kalbėti ilgiau, nes sakėsi 
turįs daug pasipiktinimo 
prezidentui ir Kongresui. 
Kada stabdomas komunis
tas nesiliovė, tai buvo pa
šaukti du policmanai ir jis 
buvo spėka ištemptas už du- 
•ų. Tempiamas laukan jisai 
spardėsi ir priešinosi, todėl 
buvo nugabentas policijos 
nuovadon, bet už kelių mi- 
įutų vėl paleistas.

Kops Ant 5,000 Pėdų 
Kalno Žuvų Gaudyt.

Tai ne kokios baikos, o 
tikrai mokslinės ekspedici
jos planas. Guatemalos kal
nuose, 5,000 pėdų virš jūrių 
paviršiaus, yra Atitlano eže
ras, kuris turįs 1,000 pėdų 
gilumo. Niekas tenai nežu
vauja, todėl žuvų turi būti 
daug ir visokių. Taigi vienas 
Philadelphijos mokslinin
kas, Radolphe de Schouen- 
see, susitaręs su italu Fiora- 
vanti, važiuoja tenai žuvau
ti. Jie imasi 1,000 pėdų ilgio 
meškerų ir bandys meške
rioti to ežero dugne.

SUIMTA 18 IŠDAVIKŲ; 
JIEMS GRĘSIA MIRTIES 

BAUSMĖ.

Perversmą finansavo Ro
mos popiežiaus kunigai 
Jungtinėse Valstijose.

Šiomis dienomis Meksi
koje buvo suimta 18 kleri
kalų, kurie šį mėnesį ruošė 
tenai perversmą. Atrasti 
pas juos dokumentai paro
dė, kad Romos popiežiaus 
agentai Jungtinėse Valstijo
se yra sudėję šitam pervers
mui $300,000. Čia ir sukili
mo planas buvo padarytas.

Areštuoti sąmokslininkai 
yra kaltinami valstybės iš
davimu ir jiems gręsia mir
ties bausmė.

Sąmokslininkų tikslas bu
vęs užpulti nakties laiku val
dininkus ir miegančius išžu- 
dyt, o paskui paskelbti “ka
talikišką valdžią.” Nauju 
Meksijos prezidentu buvo 
numatytas klerikalas Jose 
Vasconcelos.

Popiežiaus agentai deda 
pinigus, veda šlykščią pro
pagandą ir kursto žmones 
prieš Meksikos valdžią dėl 
to, kad ji uždraudė jiems 
daryti biznį iš tikinčiųjų 
žmonių ir skiepyti vaikams 
klerikalizmą mokyklose. 
Valdžia įvedė visoj Meksi
koj privalomą mokymą ir 
vaikams dabar dėstomas 
tiktai grynas mokslas. Ne
gana to, iš kunigų buvo at
imti dvarai ir žemė išdalyta 
biedniems Meksikos vals
tiečiams. Tai yra svarbiau
sios priežastys, dėl kurių 
klerikalai šmeižia Meksikos 
valdžią ir organizuoja są
mokslus prieš ją.

Hauptmanno Teisė
jai Šoka.

Pasibaigus sėdėjimui teis
me, prisaikintojo suolo tei
sėjai pereitą subatą turėjo 
šokius prie gramofono mu
zikos. Tarp 12 šuolininkų, 4 
yra moterys, kurios labai 
linksmai su vyrais sukinosi.

Hauptmanno byla turbut 
jau pasibaigs šią sąvaitę ir 
jis tikisi būt išteisintas, nes 
valdžia visgi neįrodė, kad 
jis butų Lindbergho vaiką 
išvogęs - arba nužudęs. O 
gautus iš Lindbergho pini
gus jam palikęs buvęs jo biz
nio partnerys Fisch, kuris 
dabar jau yra miręs.

Bet jeigu Hauptmannas 
bus pripažintas nekaltu dėl 
Lindberghiuko pavogimo, 
tai federalinė valdžia jau y- 
ra pasiruošusi imti jį dėl slė
pimo aukso pinigų, kurie se
nai jau turėjo būt iškeisti į 
dabartinius dolerius. Vien 
užtai jį gali bausti $10,000 
pinigais ir 10 metų kalėji
mo.

ŽMOGUS ĮŠALĘS Į LEDĄ.
Peekskill, N. Y.—Pereitą 

nedėldienį čia buvo rastas į 
ledą įšalęs žmogus. Jo kiše- 
niuje buvo sausio 7-tos die
nos Bostono dienraštis. To
dėl spėjama, kad tas žmogus 
iš Bostono.
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SCANDINAVIJOS SOCIADEMOKRATŲ 
PASIKALBĖJIMAS.

KAIP MUSŲ KUNIGĖ
LIAI “PLATINO” LIE

TUVYBĘ.

Lietuvos laisvamanių lei
džiamoji “Laisvoji Mintis,” 
kaip ją cituoja “Naujienos,” 
paduoda įdomių faktų apie 
tai, kaip mūsiškiai kunigai, 
ištikimai tarnaudami popie
žiui ir carui, slopino ir per
sekiojo tautinį lietuvių atgi
mimą.

Kadangi musų spauda 
tais laikais buvo caro val
džios uždrausta, tai Prūsuo
se buvo leidžiama “Aušra,” 
kuri būdavo gabenama per 
sieną kontrabandos keliu ir 
slapta tarp žmonių platina
ma.

Ir štai, kaip į tą darbą re
agavo tada musų jegamas- 
čiai:

“Žagarės kunigas Marcinkus 
kiekvieną šventadieni keikė 
‘Aušrą’ iš sakyklos, o kalėdoda
mas po kaimus ne tiek klausi
nėjo poterių, kiek teiravosi, 
kas skaito ‘Aušrą/ Suradęs 
bent vieną egz., tuojau sude
gindavo, o ‘nusikaltėliams’ 
liepdavo sumokėti 3 rublius 
baudos bažnyčios naudai.

“Kuršėnų klebonas Eidym- 
tas. teologijos magistras ir di
delis vyskupo Paliulionio drau 
gas, draudė skaityti ‘Aušrą/ 
Kartą suradęs ją pas vieną ūki
ninką, sukvietė į šventorių da
vatkų buri, liepė sukurti laužą 
ir iškilmingai sudegino ‘pra
keiktą laikraštį/ Iš sakyklos 
paskelbė, kad tie, kurie skaitys 
‘tą šėtonišką gazietą/ negaus 
nuodėmių atleidimo ir bus iš
duoti policijai.

“1901 m., rugsėjo 22 d. Se
napilės (Mariampolės) kun. 
Senkus iš sakyklos paskelbė: 
‘kas paduos į teismą kunigą ar
ba skaitys draudžiamas lietu
viškas gazietas, kurios visos 
bedieviškos, elgsis šventvagiš
kai ir eis tiesiai į peklą. Toki 
netikėliai, nors dar yra gyvi, 
bet jau supuvę ir surišti šėtono 
lenciūgais/

“Garsus rusų valdžios patai
kūnas, kun. Miknevičius, daug 
metų dėstė tikybos pamokas 
Senapilės gimnazijoje. Dėste 
visada rusų kalboje, rašinėjo 
valdžiai, kad mokiniai ir jų tė
vai tuo labai patenkinti, o lie
tuviškai mėginusius atsakinėti 
mokinius žiauriai bausdavo ir 
ducdavo antausių.

“Vyskupas Valančius pirma
me savo ganytojiškame laiške 
šitaip mokino tikinčiuosius: 
‘Mylėkite ir godokite šviesiau
si Ciesorių visų Maskolių, kai
po tėvą savo, ne iš baimės, bet 
dėl sumnenės’.”

Butų gerai, kad šitas iš
traukas persispausdintų sa
vo skiltyse “Draugas,” “Dar
bininkas” ir kiti klerikalų 
organai, kurie taip mėgsta 
kelti kunigėlių “nuopelnus” 
lietuvybei. Tegul katalikai 
pamato, kaip tie jų “nuopel
nai” išrodo faktų šviesoje.

NE NAUJI IDEALAI, BET
BARBARIZMO LIE

KANOS.

Politiškiems analfabe
tams rodosi, kad fašizmo 
obalsiai yra “nauji idealai.”

Taip nušnekėjo “naujo- 
vininkų” žurnale “Pasaulė
žiūroj” ir tūlas M. Stonis. 
Anot jo—

“Italijos fašizmas skelbia 
naujus idealus. Kiekvienas at
skiras italas šiandien nieko 
nebereiškia. Jaunimas yra val
stybės žinioje. Visas auklėji
mas nuo kūdikystės iki suau
gusio yra valdžios žinioj. Italija 
ginkluojasi, kiekvienas italas 
kareivis, kareivis mokąs valdy
ti šautuvą, kareivis užgrūdin
ta valia, drąsus, pasiryžęs. Ita
lai turi valdyti pasaulį! —taip

skelbia visose kertėse. Tas pats 
Vokietijoj. Hitlerizmas skelbia 
užkariausiąs pasaulį. Kiekvie
nas vokietis yra tautos nuosa
vybė.

“Reikia ruoštis ir mums. rei
kia jieškoti naujų idealų/’

“Lietuvos Žinios” teisin
gai tam vyrukui pastebi, kad 
fašizme nėra jokių naujų 
idealų, nes—

“Gruoboniškumas, smurtas, 
prievarta, nesiskaitymas su 
žmogum ir tt. — taipgi puikiai 
žinoma iš seniausių laikų/’

Tikra tiesa. Fašizmas yra 
reakcija, grįžimas į žiaurią 
senovę.

KAS LIETUVOJE GAUNA 
PENSIJAS IŠ VALSTY

BĖS IŽDO.

Nesenai “Keleivy” buvo 
’ašyta, kad šiomis dienomis 
autininkų valdžia Lietuvo
je paskyrė pensiją žinomam 
derikalų vadui, kun. Krupa
vičiui, kuris yra “pasižymė
jęs” tik tuo, kad seimų lai- 
'tais biauriai koliodavo pa 
žangiąsias partijas ir jų vei
kėjus.

Pensijas Lietuvoje dabar 
rauna tokie žmonės, kurie 
nėra jas užsitarnavę ir ku- 
iems jos visai nereikalin

gos. O tuo tarpu, kaip “Lie
tuvos Žinios” rašo,—

“Kaune gyvena vienas toks 
senas, Lietuvai daug nusipel
nęs, veikėjas. Jis anais laikais 
Tilžėje redagavo lietuviškus 
laikraščius, skynė musų spau 
dai kelią. Už ‘Varpą’ ir ‘Ūki
ninką’ yra kalėjęs ir ištrėmime 
buvęs penkerius metus. Buvo 
Didžiojo Vilniaus Seimo suma
nytojas. Jo nuopelnai Lietuvai 
neginčijami.

“Bet visa bėda, tai jo kuklu
mas. šiandien jis sulaukęs gra
žaus amželio, gyvena papras
tam kambarėly, dažnai sirgu
liuoja. Anksčiau tarpininkavo 
pirkimuose bei pardavimuose 
nekilnojamo turto ir nematė 
skurdo. Bet krizis, prislėgda
mas visus, neaplenkė nei jo.

“Gatvėje susitikę žymus as
mens jį paguosdavo, užtikrin
dami, kad bus paskirta jam 
pensija. Nors kai kurie ragino 
paduoti prašymą, bet jis karto
jo:

“—Jei esu žinomas ir vertas, 
gali paskirti ir be prašymo. 
Juk ir Petras Vileišis, dr. J. 
šliupas, Bitė ar Basanavičius 
prašymų nerašė...

“Pagaliau, jo bendraamžiai 
padaro rimtų žygių, ir Ponas 
Prezidentas pasiunčia vienai 
ministerijai raštą, kad butų 
paskirta pensija. Deja, minis- 
terio rezoliucija buvo tokia:

“—Anas uždarbiauja, turi iš 
ko pragyventi. Nereikia...

“O tuo tarpu pensiją gauna 
viena turtinga provincijos mo
teriškė, jieškanti pirkti Kaune 
namų už 80,000 litų. Kas svar
biausia, ji savo dukteris leido į 
lenkų gimnaziją Kaune, o pati 
demonstratyviai kalba lenkiš
kai arba rusiškai../’

Komentarų prie to turbut 
nereikia.

ŠLIUPAS IŠSTUMTAS...

“Lietuvos Žinios” paduo
da šitokią žinią iš Palangos:

“Dr. Jonas šliupas iš savi
valdybės darbų visai išstum
tas; palangiškiai gaili, kad jis 
negalėjo baigti iškeltų bylų 
grafams dėl miesto ganyklų ir 
dėl činšo. Dr. šliupas pabar už
sidaręs namuose daug rašo. 
skaito h* rūpinasi civilinės met
rikacijos įvedimu/’

Pirma jisai buvo Palangos 
miestelio majoru (burmist
ru).

Mes Nuoširdžiai Remiam 
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REIKALINGAS PENKTAS
INTERNACIONALAS.

Savo laiku mes jau rašė
me “Keleivy,” kad trocki- 
ninkai žada kurti Ameriko
je ketvirtą internacionalą. 
Dabar “Naujosios Gadynės” 
korespondentas rašo iš Chi- 
cagos, kad tenai jau ir pra
kalbose apie tai kalbama. 
Girdi:

“Sausio 20 d. Chicagos troc- 
kininkai surengė prakalbas. 
Tai buvo kaip ir vestuvių pra
kalbos. Mat, trockininkai susi
dėjo su Mustės grupe. Iš tų 
dviejų grupių dabar sudaryta 
Jungtinių Valstijų Darbinin
kų Partija.

“Kalbėjo abudu naujosios 
partijos tėvai, Mušte ir Can- 
ncn. Abudu pasisakė už kūrimą 
naujo (ketvirto) internaciona
lo. Pasak Cannono, dabartinis 
Komunistų Internacionalas e- 
sąs vien Stalino įnagis. Ne tik 
rusų partija, bet ir kitos, turi 
klausyti to, ‘kas padiktuojama 

' per Staliną ir jo kliką’.”

Pirma buvo manoma, kad 
prie ketvirtojo internaciona
lo dėsis visi “kazionojo ko
munizmo” opozicininkai, 
neišskiriant ir mūsiškių 
“sklokininkų.” Bet dabar iš
rodo, kad taip nebus, nes 
“N. G.” korespondentas sa
ko:

“Neužmiršta ir tarptautinė 
opozicija, kuriai priklausome 
mes, lietuviai opozicionieriai. Ir 
ji, girdi, negera. Išrodo, kad tik 
vieni trockininkai ir teisingi ir 
neklaidingi.”

Taigi išeina, kad “sklojri- 
ninkams” reikia kurtis pen
ktą internacionalą...

IR JIE PIKTINASI SKER
DYNĖMIS!

Kaip “Draugas” sako, tai 
Lietuvos klerikalų “Šalti
nis” rašo:

“Kad niekur pasauly negir
dėta, kad už vieno žmogaus nu 
žudymą butų sušaudomi dešim
tys ir net šimtai žmonių. Ta
čiau yra šalis, kurioje tokie da
lykai dedasi. Tai bolševikų Ru
sija. Nužudė Petrapilio komi
sarą Kirovą. dėl to dabar prasi
dėjo suiminėjimai, kankinimai 
ir šaudymai. Tik per kelias die
nas sušaudė 66 žmones. Ir kas
dien pranešama apie naujus su
šaudymus. Taip žiauriai elgtis 
gali tik bolševikai.”

Kad bolševikai elgiasi su 
savo priešais žiauriai, to nie
kas neginčija. Bet klerikalai 
neturi moralės teisės tais 
žiaurumais piktintis, nes ši
tuo žvilgsniu jie nei kiek 
negeresni už bolševikus. Jų 
istorija yra daug kruvines- 
nė, negu visos revoliucijos 
sudėtos krūvon. Per vieną 
tik šv. Baltramiejaus naktį 
Romos popiežiaus agentai 
išskerdė daugiau žmonių, 
negu Rusijoj buvo išžudyta 
per 10 metų.

Taigi klerikalams geriau 
butu apie tuos dalykus visai 
nekalbėti.

UŽUOJAUTA, AR GRA
SINIMAS?

“Cemomorskaja Kommu- 
na,” Odesoje leidžiamas ru
sų komunistų laikraštis, pir
mam puslapy įdėjo vietos 
darbininkų rezoliuciją, ku
rioje reiškiama neva užuo
jauta užmuštam Leningrado 
diktatoriui Kįrovui. Bet tai 
rezoliucijai redakcija uždė

jo šitokį antgalvį:
“Mes savo vadus aptversime 

geležiniais grotais. Jų gyvybė 
priklauso visiems darbo žmo
nėms.”

Čia jau daugiau panašu j 
grasinimą, negu užuojautos 
’eiškimą. Juk aptverti gele
žiniais grotais, tai reiškia 
—uždaryti kalėjiman.

Gali būt, kad šitokia są
voka pasidarė dėl komunis
tų papročio kalbėti labai 
tipriais žodžiais.

Bet Maskvos “Pravda” 
mano, kad šitokia klaida 
mtgalvy — nepaprastas ria- 
’ykas. Todėl Maskvos laik- 
’aštis yra linkęs manyti, kad 
“Čemomorskos Kommunos” 
“edakcijos aparate esą neiš
tikimų elementų.

Ar nevertėtų tuomet tą re
dakcijos aparatą imt ir su
šaudyt?

PAVOJINGAS VALSTY
BEI DAKTARAS.

Lietuvos “Diena” prane
ša, kad iš Anykščių mieste
lio tapo ištremtas ilgai tenai 
gyvenęs D-ras Šumacheris. 
Ištremtas dėl to, kad savo 
pacientams patardavęs neiti 
su jo receptais į tautininkų 
rašytojo Vienuolio-Žukaus- 
ko vaistinę vaistų pirkti.

Tai ve, kaip Lietuvoje ga
li pasidaryti “pavojingas 
valstybei žmogus...M

IR LIETUVOJ MAUDOSI 
ŽIEMĄ.

Rokiškėlės, Rokiškio vai. 
vietos kultūrinio ūkio prižiū
rėtojas maudosi vietos eže
re ir tada, kai ežeras būna 
užšalęs. Žmonėms čia didelė 
naujiena.

Skandinav i j o s! 
vadinamos trys

Bendru
vardu yra _________
šiaurės Europos valstybės, 
būtent: Švedija, Norvegija 
ir Danija.

Šiomis dienomis Danijos 
sostinėje, Kopenhagoje, į- 
vyko visos Skandinavijos so
cialdemokratų vadų pasi
kalbėjimas, su kuriuo mes 
norime suoažindinti ir “Ke
leivio” skaitytojus. •

Pasikalbėjime dalyvavo 
Švedijos premjeras social
demokratas Hansson, Nor
vegijos stortingo (seimo) 
Dirmininkas Hygaardsvold 
ir Danijos premjeras social
demokratas Stauning.

Šie trys žymieji Skandi
navijos demokratijos atsto
vai palietė savo kalbose da
bar visą Europą dominan
čias problemas apskritai ir 
šių trijų valstybių artimes
nio bendradarbiavimo gali
mumus ypatingai.
Tautybės ir internacionaliz

mo suderinimas.
Premjeras Hansson nu

švietė savo kalboj socialde
mokratijos pažiūras į tautiš
kumą ii* atrėmė visus daro
mus priekaištus, buk social
demokratai paneigią tauty
bę. Jis pasakė: “Mes visa
dos siekėme sujungti tauty
bę su internacionalizmu ir 
mums daromus šiuo reikalu 
Driekaištus visiškai atmeta
me. Mes tolinome nuo savęs 
ir paviršutinišką internacio
nalizmą, kuris tautinius sim
bolius stengiasi visai panei
gti. Musų nusistatymą ati
tinka didžiojo socialisto Jo
no Žoreso (Jean Jaurės) pa
sakyti žodžiai: menkas in
ternacionalizmas atitolina 
nuo tėvynės, tikras interna
cionalizmas veda prie jos. 
Musų savitarpio santykiuo
se mes stengiamės kuo to
liausiai laikytis nuo visų 
iliuzijų. Mes, skandinavai, 
nesvajojame karo ar admi
nistracijos unija pasidaryti 
didžiule pajėga, bet musų 
bendras darbas visados pa
stos kelią Šiaurei tapti nau
jais Balkanais.” (Balkanai, 
tai mažų tautelių apgyventa 
Europos dalis, kur amžinai 
verda intrigos ir karai.— 
Red.)

“Darbo Skandinavijos ti
kslas ir esmė yra demokra
tizmas tautoje ir tarp tautų. 
Darbo Skandinavija iškėlė 
demokratijos vėliavą, kaip 
kovos ženklą dėl laisvės ir 
taikos.”
Norvegai stoja prieš dikta

tūras ir už taiką.

Norvegijos darbininkų 
žadas, J. Nygaardsvold, pa
sisakė už demokratišką so
cializmą ir už bendradar
biavimą su kitų kraštų so
cialdemokratų partijomis.. 
Jis pareiškė: “Pastarųjų 
metų įvykiai sudarė tokią 
situaciją, kuri nei vienam 
kraštui neleidžia vienam už
sidarius pasilikti, nes nei 
vienas kraštas nebepajėgia 
savo jėgomis pergalėti visų 
sunkumų. Mes turim sukau
kti visas jėgas ir siekti ne tik 
Skandinavijos, bet ir už jos 
dbų tarptautinio solidaru
mo. Norvegija netrukus tu- 
ės socialistinę vyriausybę. 

Reakcija dar vis bando su
trukdyti mums paimti val
džios vairą į savo rankas. 
Šios pastangos mums atrodo 
juokingos, mes juk siekiame 
iėgos ne dėl jėgos. Mums 
rūksta dar 6 mandatų abso- 
iutinei daugumai Stortinge 
(seime) sudaryti. Pasitikė- 
imas mumis tautoje auga be 
kerstojimo.

“Mes esame nepermal
daujami diktatūros prieši- 
įinkai. Diktatūra ne tik nu- 
tato bet kurio krašto vidaus 
sąlygas, bet ji savo struktū

ra gresia viso pasaulio tai
kai. Šiandien tautos atsidū
rė panašioj būklėj, kaip 
1914 m. Visi, kuriems bran
gi tautų laisvė ir kurie karą 
laiko pikčiausiu žmonijos 
prasikaltimu, turi bendro
mis jėgomis pradėti kovą 
prieš diktatūras ir karo pasi
ruošimus.”
Stauning džiaugiasi pradė

tu bendradarbiavimu.
Paskutinis kalbėjo, daž

nai triukšmingų ovacijų per
traukiamas, Danijos minis- 
teris pirmininkas Stauning. 
Jis panašiai, kaip ir jo kole
gos, su džiaugsmu konstata
vo visų trijų valstybių jau 
pasiektus bendro darbo vai
sius; jis nurodė visą eilę su
tarčių ir bendrų įstatymų, 
kurie yra jau Islandijoje, 
Suomijoj, Danijoj, Švedijoj 
ir Norvegijoj įsigalioję. Y- 
patingai jis užakcentavo 
veikiančius tarp šių valsty
bių trečiųjų teismo nuosta
tus. Savo kalbą jis baigė to
kiais žodžiais: “Tarp Skan
dinavijos brolių ateityje yra 
negalimas joks karas! Šiau
rės kraštų politika yra tai
kos ir sugyvenimo politika. 
Konservatorių sluoksniai 
•eikalauja ‘Ausig y n i m o 
Skandinavijos,’ suprasdami 
tuo karo sąjungas ir kitas 
nriemones Skandinavijos • 
msaugai. šioms priemo
nėms mes prieš pastatome 
Darbo Skandinaviją.’ Dar
bininkų ir jų vyriauaybėš už
davinys yra palaikyti Skan- 
linavijcs taiką ir bendru 
darbu, broliškumu ir solida- 
•umu ją stiprinti, tuo garan- 
/uojant demokratinę san-. 
varką ir liaudies laisvę 
Skandinavijos kraštuose.”

Ši trijų Skandinavijos par- 
:ijų konferencija ir jų vald
ybės vyrų kalbos buvo 
ransliuojamos per visas 
Skandinavijos radio stotis. 
Skandinavijos tautų pritari
mas šioms kalboms matyti 
ir iš visos jų SDaudos. Rep.

1935.1 1.
Kopenhaga.

Ukrainos Komunis
tai Norėję Atsiskirti 
Nuo Sovietų Rusijos.

Berlyno radic praneša, 
kad Sovietų valdžios įsaky
mu Ukrainoje vėl suimta 
daug komunistų. Ypač daug 
mimta ukrainiečių studentų 
Kijeve ir Charkove.

Ukrainiečių komunistai 
buvę susitarę su Zinovjevo 
grupe dėl bendrų veiksmų 
□ries Stalino diktatūrą.

Zinovjevo grupė sutikusi 
nripažinti Ukrainos atsisky- 
dmą nuo Sovietų Rusijos ir 
jos nepriklausomybę.

Dabar suimtųjų studentų 
viena dalis ištremta į Solo- 
veco salas, kiti studentai bū
dą atiduoti karo kolegijai 
teisti.

LIETUVIAI IR LATVIAI 
BENDRAI ŠVĘS SAULĖS 
MŪŠIO SUKAKTUVES.

1236 m. rugsėjo mėn. ben
dros lietuvių ir latvių ka
riuomenės ties Saulės mies
teliu nugalėjo vokiečių kala
vijuočių ordiną. Ateinan
čiais metais nuo to istorinio 
ir labai reikšmingo mūšio 
sueina 700 metų sukaktuvės. 
Šį klausimą apsvarsčiusi, lie
tuvių-latvių vienybės drau
gija “Baltija” nutarė Saulės 
mūšio 700 metų sukaktuves 
švęsti bendrai 1936 m. rug
sėjo 22 d. Tsb.

Cleveland, Ohio. — Vasa
rio 10 d., 5:30 valandą po 
pietų, Lietuvių Salėj bus mi
nimos Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktuvės.
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KAS SKAITO, RAM)

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
KAS GIRDĖT TARP LIETUVIŲ ; mirė Vilentas če- 

CBICAGOS PADANGĖJE. i e ; 1j Scranton, Pa. Gruodžio 
didesnių. Bet yra tokių 22 diena po ilgos ligos ir 
draugijų, kurių iždai visai’

“Pirmyn” choras paikiai pa* 
stato “Karnevilio Varpus.”

Sausio 27 d. Sokolo salėje 
Chicagos lietuvių choras 
“Pirmyn” statė “Kamevilio 
Varpus,” trijų veiksmų ko
miškų operetę.

“Pirmyn” Chicagoje yra 
didžiausias lietuvių choras 
Jį mokina energingas muzi
kas, Kazys Steponavičius. 
Choro nariais didžiumoje y- 
ra čia gimęs jaunimas..

Publikos susirinko apie 
pusantro tūkstančio žmonių.

Iš vyrų vaidintojų geriau
siai pasižymėjo Pranas Ja- 
kavičius Gasparo rolėj. (Pe
reitą rudenį P. Jakavičius 
pasirašė kontraktą dainuot: 
Civic Operoje.) Vytautas 
Tarutis grafo Di Komevill 
relėje irgi buvo labai geras. 
Kežas žvejo rolę taip pat ge
rai suvaidino.

Moterys, ypatingai p-nia 
Anelė Salaveieikiutė-Stepo- 
navičienė, Sarpolietės rolė- 
je buvo nepamainomai gera. 
Ji yra viena žymiausių Chi
cagoje moterų solisčių. Taiy 
gi ir panelė A. Grigoniute 
turi gražų soprano-tembre 
balsą. Ji vaidino Ferminos 
rolę. Menkesnes roles atliko 
choro nariai ir pats didžiulis 
choras. Daug prisidėjo ii 
simfonijos orkestras, kur 
dirigavo pats K. Steponavi 
čius.

Publika buvo pilnai pa
tenkinta. Vėliau buvo šo 
kiai.

Chorui liks gražaus pelno. 
* * ♦

Tarp kitų didesnių paren
gimų, vasario 10 d. Lietuvių 
Auditorijoj įvyks “Naujie
nų” metinis koncertas.

♦ » *
“Birutės” choras ruošiasi 

prie operetės “Raganius.” 
Dar neteko sužinoti, kada 
vaidinimas įvyks, bet choras 
jau stropiai mokinasi. Ponas 
Byanskas, choro vedėjas, 
sako, kad darbas puikiai se
kasi. ♦ ♦ #
Vieno* lietuvių draugijos 

bujoja, o kito* bankrutuoja.

Sausio 20 d. Chicagos Lie
tuvių Savitarpinės Pašalpos 
Draugija apvaikščiojo savo 
25 metu gyvavimo sukaktu
ves su dideliu pasisekimu. 
Publikos atsilankė apie 
1,200. Draugija narių turi 
netoli poros tūkstančių. Tai 
yra didžiausia pašalpinė 
draugija Chicagoje. Jos tur
tas siekia virš $35,000.

Programą pildė “Birutės” 
choras, vadovaujamas ga
baus muziko Jono Byansko. 
Kaip pats choras, taip ir so
listai labai gražiai pasirodė. 
“Birutės” merginų choras 
labai gražiai sudainavo 
“Merginų Dainą” iš operos 
“Gražina.” “Birutės” kvar
tetas irgi buvo geras. A. Ka
minskas, kuris pernai vaidi
no Žalčio rolę “Eglės” ope
retėj, šį kartą dar geriau su
dainavo “Viso pasaulio Žal
čių Karalių.” Stasys Rim
kus, radio artistas, irgi buvo 
good. Buvo ir kitų solistų, 
kurių vardus butų sunku su
minėti, nes jų buvo pusėti
nai daug.

Pasibaigus muzikos pro 
gramai, draugijos pirminin
kas, Julius Mickevičius, įtei
kė draugijos nariams garbės 
žymes (žiedus), kurie nesir
go per 10 ir 20 metų. Vėliau 
buvo šokiai.

* * *
Bet ne visoms Chicagos 

lietuviu draugijoms taip se
kasi. Kitose prasidėjo krizis 
Daugelis mažesnių pašelpi. 
nių draugijų prisidėjo prie

;usti, o nanai seni žmones, 
ai joms sunku ir susijungti 

su didele draugija, nes ne
priima. Šv. Petronėlės drau
gija nutarė suspenduoti vie
niems metams pašalpos mo- 
.ėjimą savo narėms. Ižde 
nėra pakankamai pinigų. 
Daug narių tokiu nutarimu 
nepatenkintos. Apšvietos 
Iraugija irgi negeresnėj pa
dėty.

Dar vienas dalykas, kuris 
ipsunkina draugijų būklę, 
ai Illinois valstijos apdrau- 
los departamento griežti 
patvarkymai, kurie verčia 
Iraugijas registruotis vaistu
os apdraudos departamen- 
e. Jeigu kuri draugija nesi- 
egistruoja, ji skaitosi nele- 
Įališka. Registruota draugi- 
a privalo laiku išmokėti 
avo nariams pašalpą ligoje. 
reigu draugija nepajėgia pa
talpos išmokėti, tai uždeda 
‘assesmentus” arba atiduo
ta “receiveriui.” Be to, 
Iraugijos turi turėti nema- 
iaus 500 narių, kad gauti 
eidimą egzistuoti.

Jaunimas nesirašo į pasal
ūnes draugijas. Naujų emi
grantų iš Lietuvos neatva
duoja, o senieji nariai spar
dai nyksta dėl depresijos ir 
nirimų.

Dvi didžiausios ir stip-
:ausios lietuvių draugijos 

Chicagoje, tai Lietuvių 
draugija ir Keistučio Kliu- 
as, kuris irgi turi arti poros 
ukstančių narių.

Žvalgas.

sunkios operacijos persisky
rė su šiuo pasauliu Vin
centas Čepauskas. Paėjo iš 
Kauno rėdybos, Tauragės 
apskr., Ad akavęs parapijos. 
Buvo senas “Keleivio” skai
tytojas, ir eidamas ant ope
racijos nemanė skirtis su juo. 
Bet po operacijos tik vieną 
dieną begyveno.. Scrantone 
išgyveno 34 metus; prigulė
jo 15 metų S. L. A. 30 kuo
poj. Taipgi prigulėjo prie 
apdraudos kompanijos—to
dėl buvo gražiai palaidotas 
į lietuviškas kapines, kurios 
randasi labai gražioje vie
toje. Palydėjo daugelis jo 
pažįstamų, draugų ir para- 
pijonų iš Lietuvių tautiškos 
bažnyčios. Buvo draugiškas 
žmogus, paliko gražų nuo
savą namą, moterį, dvi duk
teris, tris sūnūs, mažiausis 9 
metų Vincelis. Lietuvoje pa
liko brolį, dvi seseris; vieną 
brolį Rusijoj. Vincas, jaunas 
būdamas Peterburge ėjo 
mokyklą; iš ten pastojo į ru
sų kariuomenę, kurioj išbu
vo 4 metus. Paskui atvažia
vo į Scrantoną, kur ir gavo 
amžiną pailsį. Liekame nu
liūdę ir tave nepamiršime.

Palydovą*.

WORCESTER, MASS.

Lietuvių Moterų Piliečių
Kliuba* smarkiai veikia.
Worcesterio moterys daug 

lirba, bet mažai apie save 
kalba. Moterų politiškas 
kliubas da jaunutis, gyvuo
ja tik apie 15 mėnesių, bet 
jau atliko gerų darbų. Su
rengė metinę vakarienę, ku
rioje dalyvavo svečių į 400 
r visi buvo labai patenkinti, i 
Kliubui liko pelno, nors į-, 
ianga buvo tik 35c.

Prieš Kalėdas turėjo pa 
ilinksminimo vakarėlį. Ko

misija papuošė puikiai sta- 
us ir davė užkandžius. Vi
los narės labai dėkingos ko
misijai už jų pasidarbavi
mą. Komisija susidėjo iš šių 
zpatų: norsė Ona Pauliuko- 
liutė, mokytoja M. Leonai- 
ė, p-lės Paulauskaitės, Rač

kauskaitė, p-nios Patašienė, 
Z. Jankauskienė ir M. Jan
kauskienė.

Šiems metams išrinkta 
įauja valdyba iš sekančių 
įarių: baigus mokytojos 
kursus panelė Juzė Keblins- 
kaitė — pirmininkė, daini
ninkė Julė Mitrikaitė — už- 
ašų sekretorė, Viktorija 

Purvinskienė — vice pirmi
ninkė, Viktorija Kučinskie- 
lė—finansų sekretorė, Ona 
Tuozunienė — iždi n i n k ė, 
varkos dabotoja Margarie- 
a Skriskienė, koresponden- 
ė Julė Lendraitienė.

Vasario 2 d. minėtas kliu
dąs rengia senoviškus šo
kius L. N. K. svetainėje, 12 
/emon gatvė. Bus duotos 
lovanos už seniausią šokį ir 
seniausiai porai, ir jauniau- 
iai. Į komisiją įeina: V. 

Purvinskienė, K. Pupkienė, 
T. Karosienė, M. Skrickienė. 
Grieš Jono Dirvelio orkest- 
a. Visi seni ir jauni prašo

mi atsilankyti.
Be to, metiniame kliubo 

susirinkime nutarta pirkti 
vainiką 5 dol. vertės mirus 
to kliubo narei.

Klhibietė J. L.

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

WORCESTERY SULAIKYTI DU 
JAUNI LIETUVIAI Iš HARTFORDO

Policija juo* kaltina plė-

Worcester, Mass. — Pe
reitą sąvaitę čia buvo užda- 
yti kalėjiman du jauni lie
tuviai, kuriuos .policija kal
tina ginkluotu ‘ banditizmu. 
Vienas jų vadinasi Vladas 
Klimas, 18 metų amžiaus, o 
ritas — Ferdinandas Roma
nas (gal Ramanauskas), 
taipgi 18 metų amžiaus vai
kėzas.

Abudu esą iš Hartfordo.
Suėmė juos Palmerio mie

stely, kuris randasi važiuo- 
ant iš Worcesterio į Spring- 
fieldą. Jiedu buvo užpuolę 
tenai tūlo Simmonso vaisti- 
įę ir atkišę revolverius rei
kalavo pakelti rankas. Vais
inėj buvo pats senis Sim

mons ir jo sūnūs Louis, Bos
tono universiteto studentas. 
Pastarasis

iš tolo pažinti ir jis tuoj bu
vo sugautas. Kitas buvo su
laikytas vaistinėj. Ir taip 
abudu pateko Į policijos ran
kas, kuri atgabeno juos 
Woice.-terio kalėjiman.

ri uo pačiu laiku 7 pana-
buvo suimti irsus banditai

Hait
kad

:orc
VlJ

Santai, kuri per tris paskuti
nes savaites padarė visą eilę 
ulė-imu tarp Worcesterio ir 
Hartfordo. Vladas Klimas 
jau prisipažinęs VVorceste- 
rio policijai, kad kartu su 
kitais savo sėbrais jis pada
ręs apie 20 plėšimų Hartfor
de ir apylinkėse, tačiau 
Worcesteryje jo gengė nie
ko neapiplėšusi.

Sulaikytas Ferdinandas 
Romanas turi Hartforde ir 
broli, kuris dabar esąs tenai 

žaibo greitumu suktas su kitais banditais, 
banditoštrenkė iš vieno 

•ankos revolverį ir griebė K(l$ Mums RaSOmū. 
užpuoliką už gerklės. Kitas
olėšikas nusigandęs šovė sy
kį ir leidosi bėgti laukan.
Prie

KĄ SAKO KARPIO TĖVAI APIE 
SAVO SUNAUS KARIJERĄ.

Albinas Karpis dabar pasi
darė da garsesnis banditas 
Amerikoje, negu Dillingeris 
buvo. Ypač pagarsėjo Kar
pis po to, kaip vieną naktį 
policija buvo jį su kitu ban
ditu ir dviem mergom apsu
pus viename Atlantic City 
viešbuty. Rodos, ištrukti

sūnų, kuris taip iškrypo iš 
tiesaus kelio, visgi nesma
gus dalykas. Bet toliau vis 
dėl to pasisekė šiokių to
kių smulkmenų sužinoti.

Karpavičiai nėra matę pa
klydusio savo sunaus jau per 
trejis metus. Ir dabar jie jau 
neturi vilties jį pamatyt gy
vą, nes valdžios yra įsakyta 
laut jį ant vietos.

Iš pradžių Karpavičiukas 
^radėjo vaginėti mažus dai
rius. Kai jis pavogė auto- 
nobiliaus atsarginę padan
gą (spare tire), jis buvo su
gautas ir nusiųstas į patai
sos namus.

Bet tie namai jo nepatai
sė. Išėjęs iš tenai jisai ėmė 
daugiau vagiliauti. Ant ga- 

’.o susidėjo su tikrais geng- 
steriais ir St. Paul mieste 
pagrobė bankininką Breme- 
•į, už kurio paliuosavimą iš
reikalavo $200,000. Be to da 
policija kaltina jį nužudžius 
4 žmones.

Karpis buvo daug kartų 
areštuotas ir baustas kalėji
mu, bet vis jam pavykdavo 
kaip nors iš kalėjime išeiti. 
Sykį jis išsilaužė ir pabėgo.

Policija mano,! jam nebuvo kaip, nes ir jo 
prigulėjo vienai vogtąjį automobilių policija 

buvo garaže suradusi ir pa 
ėmusi. Tačiau Karpis kulka- 
svaidžio ugnimi praskynė 
?au kelią per policijos eiles 
nubėgo su savo sėbru gara- 
žan, pagrobė kitą automobi
lių ir išnyko. Policijai liko 
tik dvi banditų meilužės pa
liktos lovose. Karpio mergi
na buvo nėščia ir dabar ka
lėjime jau pagimdė kūdikį. 
Kur dabar yra Karpis, me
tas nežino.

Todėl reporteris nuvyko 
pasiteirauti apie jį pas jo tė
vus, kurie gyvena Chicagos 
priemiesty, 2842 No. Fran 
eisco avė. Jonas Karpavi
čius, Albino Karpio tėvas, 
dirba tenai kaip dženito- 
rius. Tą rytą oras Chicagoj 
buvo labai šaltas ir namo 
gyventojai nuolatos šaukė

Komunistas Krasnickas 
nubaustas.

Waterbury, Conn. — Pe-durų senis Simmons 
’am dūrė kumštimi į akį, bet į eitą sąvaitę čia buvo teismo 
nepataikė, tik numušė skry- nubaustas lietuvių komunis- 
belę. Todėl be skrybėlės bė- tą vadas V. Krasnickas už 
gantį užpuoliką lengva buvo pirkimą anglių, kurios buvo 
— —■ vagiamos iš gelžkelio vago-

KELEIVIO 99

Kalendorius
1935 METAMS.

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 menulio 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- 
domi 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.
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.

Kalendorių* yra didoko* knygelė* formato, 96 
puslapiai, ant gražio* popieros ir labai gražiai at
spausdinta*. Jo kabia “Keleivio” skaitytojam*— 
25 centai. Kas “Keleivio” neskaito, tam 50 centų.

Pinigu* galima siųsti pašto ženkleliai* arba kar
tu su prenumerata. Iš Kanados prašome pašto 
ženklelių nesiųsti, ne* Jungtinėse Valstijose jų 
galima vartoti.

Adresuokite taip:

KELEIVIS
253 W. Broadvray,

no. Su bausme ir teismo lė
šomis, draugas Krasnickas 
sumokėjo lygiai $14.15. Tei
sėjas prikišo Krasnickui, 
kad jis užlaikąs karčemą, 
bet Krasnickas atšovė, kad 
karčema esanti užrašyta ant 
kito žmogaus vardo. Kai 
reikėjo mokėti pabaudą, tai 
“proletaras” Krasnickas iš
kėlė toki pluoštą dolerių, 
kad net buržujams pradėjo 
seilės varvėti

Vienybė neįvyko. 4

Pittsburgh, Pa. — Tarp 
kataliku ir pažangiųjų orga
nizacijų čia buvo mėginta 
sudaryti vienybė bendram 
Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuvių paminėjimui, 
Pažangiųjų draugijų atsto
vai tokiai vienybei pritarė, 
ir pritarė katalikai, bet ku
nigo Vaisnoriaus užsispyri
mas viską suardė. Matyt, jis 
bijojo, kad veikiant lietu
viams išvieno, galėtų nuken
tėti jo klerikališka politika.

Lewiston, Me. — Šių me
tų 12 sausio Jaunimo Cho
ras čia turėjo surengęs vaka
rienę. Stalai buvo papuošti 
gėlėmis, žvakėmis ir spal
vuotomis servetėmis, kas 
darė labai gražią išvaizdą. 
Valgiai buvo geri ir gardus. 
Gėralų — visokių. Prieš va
karienę choras sudainavo, o 
po vakarienės buvo šokiai. 
Publikos buvo daug.

P. Čiuža*.

senį Karpavičių, kad duotų! “Aš esu geras, teisingas 
’iems daugiau šilimos. Gi jo, žmogus, o jis nuėjo šunke- 
žmona, Ona Karpavičienė, liais,” pasakė Karpio tėvas, 
atsikėlus anksti kasė sniegą Matyt, Karpa/ičių šeimy- 
nuo šaligatvio aplink namą. na jau nelabai ir norėtų, kad 

Atėjus reporteriui, senu- Albinas sugryžtų. “šituose 
kai iš pradžių nelabai noriai namuose jam vietos nėra!” 
atsakinėjo į klausimus, nes pasakė reporteriui viena jc 
kalbėti apie vienintelį savo sesuo. Rep.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI.
Lietuvoje labai nepatiko, skaitau ilgiausia, nes jis ge- 

Gerbiami “Keleivio” lei- rausia man patinka. Jame
dėjai! Aš noriu, kad Maikio V1SO Pass^ A J°
Tėvas vėl pas mane atsilan- žinios teisingos ir, kas svar- 
kytų. Skaičiau jį per ilgus blausia, labai aiškiai para- 
metus, bet 1932 metais išva- syt°s, _ lengvos suprasti, ne-

Scranton, Pa.— Sausio 27 
dieną įvyko L. T. K. parapi
jos susirinkimas ir išrinko 
naują valdybą. Pirmininku 
išrinktas Kazys Šimanskis; 
jo pagelbininku, Antanas 
Gustaitis; finansų raštinin- 

iku, Antanas Čelkis; proto
kolų raštininku, Franas Lu
košius. Du pirmieji yra A- 
merikoje gimę ir jauni vai
kinai. Parapijona*.

PEABODY, MASS.
Sausio 23 d. mirė Stasys 

Stankevičia, 47 metų am
žiaus. Amerikoje išgyveno 
28 metus. Paėjo iš Kazokiš
kių parapijos, Padvarių kai
mo. Buvo vedęs ir prigulėjo 
prie draugysčių. Paliko mo
terį, sūnų, dukterį ir seserį 
dideliam nubudime. Lai bū
na jam amžina atmintis.

žiavau Lietuvon, tai turėjau 
persiskirti. Bet Lietuvos 
tvarka, politika ir valdinin
kėlių išdidumas man labai 
nepatiko. Pilietis tenai netu
ri jokios laisvės: nevalia 
laikyt susirinkimų, nevalia 
kritikuot valdžios darbų, o 
jeigu žodį prieš Smetoną pa
sakysi, tai tuoj atsidursi ka
lėjime. Tačiau jeigu žmogų 
užmuši, tai prasikaltimas 
nedidelis. Jeigu tik neprisi
pažinsi, tai ir paleis laisvą. 
O jeigu uždarys už grotų, tai 
visokios amnestijos, Smeto
nos susimylėjimai tuoj tave 
išleis.

Štai kokių dalykų man 
pačiam teko Lietuvoje ma
tyti. Perseknikų kaime ka 
žin kas numetė keliatą ko
munistinių lapelių, tai kaip 
sujudo visas Alytus, tai tar
dė visą kaimą apie 2 sąvai- 
tes. O vėliau Mastarėlių kai
me per Užgavėnes buvo pa
plautas vaikinas, tai polici
ninkas atvažiavęs paklausi, 
nėjo vieno-kito, niekas ne
prisipažino, ir tuo viskas 
baigėsi.

Šitokie dalykai amerikie
čiui nepakenčiami. Todėl 
sugrįžau atgal Amerikon ir 
dabar prašau siuntinėt man 
“Keleivį” iš naujo. Čia pri- 
siunčiu ir $2.00.

Su pagarba,
Antanas Kupri*, 
Wilkes Barre, Pa.

taip kaip kituose laikraš
čiuose, kuriuos skaitai ir ne
žinai ką skaitai.

“Keleivis” man patinka 
geriausia iš visų laikraščių 
ir aš su juo nesiskirsiu, kol 
gyvas busiu. Ir aš patariu 
kiekvienam darbininkui jį 
skaityti, nes geresnio ir tei
singesnio laikraščio aš neži
nau.

Taigi linkiu “Keleivio” 
redakcijai ir administracijai 
geros kloties ir ilgai gyventi.

J. Buzinska*,
Torrington, Conn.

Skaito jau nuo 1910 metų.

Gerbiamoji “Kel.” Admi
nistracija! Kaip matau iš 
pranešimų, daugelis siunčia 
po pora rublių Maikio Tėvui 
ant batų. O aš štai prisiunčiu 
Dora dolerių Maikiui ant 
knygų ir rašalo. Tegul vai
kas mokinasi ir kritikuoja 
senį.

“Keleivį” prašau man 
siuntinėti kaip siuntinėjot. 
Aš skaitau jį jau nuo 1910 
metų, kuomet buvau da vi
sai jaunas. Man labai patin
ka “Keleivio” kalba ir ras
tas.

Su pagarba,
K. Bikulčius,
Lewiston, Me.

flHfH

Geriausia patinka 
leivi#.”

Ke*

Daugiau užuojautos Maikiui
Gerbiama Redakcija! 
Prisiunčiu $2 Maikiui ant 

popieros, kad rašytų ir mo
kytų seną tėvą, nes senis 
perdaug senoviškas ir per
daug užsispyręs. Net manGerbiamoji Redakcija!

Prisiunčiu $2 Maikio Te- gaila Maikioj kad jam visuo- 
vui ant rai-viskės ir įdedu 25 met reikia su seniu ginčytis, 
centus, už kuriuos malonė- Užtai senis negaus nuo ma- 
kite prisiųsti man Kalendo- nęs nei ant tabako, 
rių. Su pagarba,

Aš esu skaitęs jau visokių M. Budvrick,
laikraščių, bet “Keleivį” Seattle, Wash.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

yra geresnis ir sumanesnis.'n 
Kad lietuvis gydytojas yra; 
prastas. Taip, lietuvis gydy-| 
to jas yra prastas! Ir kaip da; 

Vienas išdidžiausių pa- tatai butų matomi ir apčiuo- i prastas! Mat, kada lietuvis 
šauly medikalių žurnalų,!piami, būtinai reikėtų, kad suserga ir lietuvis gydyto-;

T » . • prie t0 prisidėtų ir pati vi- Į jas ligonį pagydo, tai p. gra-'
suomenė. Vieni gydytojai į boriui, kunigui, karčiamnin- 
negali priversti legislaturas i kui ir kitiems atima biznį, 
ar valstijas, kad išleistų ata- i Kas kita svetimtautis. JisĮ

KAI KURIŲ ĮMONIŲ DOROVĖ 
NEVERTA VERDINGIO! Sveikatos Skyrius

i “The Journal of the Ameri- 
1 can Medieal Association,” 
kuris eina kas sąvaitė ir ku
rio spausdinasi nemažiau 
kaip šimtas tūkstančių eg
zempliorių ant syk, yra ofi- 
eialis Amerikos daktarų 
draugijos organas.

Centras tos organizacijos 
randasi Chicagoje, ir jame 
dirba su virš 500 žmonių. 
Šion įstaigon suplaukia viso 
pasaulio medikališki perio
diniai laikraščiai, brošiūros . 
ir medikališkos knygos—. 
leidiniai visokeriopomis kal
bomis — lietuvių, rusų, len
kų, turkų, japonų, vokiečių, 
čekų, italų ir tt Naujausius 
gydymo budus, chirurgiškas 
operacijas ir viskas, kas lie
čia mediciną, čia pirmiau
siai sužinoma ir sutraukoje 
paduodama anglų kalboj 
per sąvaitinį žurnalą; to- 

į liaus, visa tai įregistruoja
ma į taip vadinamą “Cumu- 

įlative Index Medicus” kny- 
:gą. Gydytojas ar specialis
tas, norėdamas sužinoti kas 
toj ar kitoj medicinos moks
lo šakoje yra padaryta, turi

AMERIKOS
S) skyrių veda 

LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

BĖGYVIAI DANTYS.

tinkamų įstatymų sukčiams 'dažnai lietuvį ligonį bėgy-Į Rašė Dr. G. I. Bložis, dentistas,
ir apgavikams bausti. dydamas visai nugydo. Ūž-

Gydytojai tą kovą veda dirba tada kunigas, grabo-
tik žmoniškumo dėlei. Juk rius ir kiti. 
jiems kur kas geriau butų Todėl tokių biznierių, ku
tintus krauti iš žmonių ligo- rie peikia lietuvius gydyto- 
tumo ir nesveikumo. Ameri- jus, musų žmonės turėtų ne
kąs Lietuvių Daktarų Drau- klausyti. Lietuviai gydytojai 
gija dar toliau siekia: ji ne- žino apie mediciną tiek pat, 
ša dvigubą naštą — ji netik kiek ir svetimtaučiai, 

Amer. Medieal
Association, bet ir savo lie
tuvišką draugiją palaiko ir 
jau senai lietuvių laikraš
čiuose veda sveikatos sky
rius. Ir už taip šventą-huma- 
nitarišką darbą dažnai gau
na velnių ir papeikimo. Gra- 
borius, kunigas, karčiamnin- 
kas ir neretai kitokie biznie
riai įkalbinėja žmonėms, 
kad svetimtautis gydytojas

Chieago, III.

Begyviai yra tie dantys, iš ku
rių dantagyvis yra išimtas, žmo
nės turi daug begyvių dantų; jie 
dėl apsileidimo, nežinojimo, ar
dėl haimės neina pas dantų gy
dytoją, kol jau skausmas juos 
neįstumia į gydytojo kabinetą.

, . , . . .... , , , Tada gydytojas jau tik tiek galikiraip ir valdžia neduo tų! db8ti; ska
ųems leidimo praktikuoti.’
Bet lietuviai gydytojai musų

neš

zmenems yra tuo geresni, 
kad jiems daugiau rupi savo 
žmonių sveikata. Dėl to jie 
ir sveikatos skyrius veda 
musų laikraščiuose. Svetim
taučiai gydytojai pamokini
mų lietuviams nerašo. Taigi 
—savas pas savajį!

Dr. A. L. Graičiunas.

DAR ŽODIS-KITAS “KELEIVIO 
SKAITYTOJUI.
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—Sei, Maike, aš sugalvo-' atgaivinti, Ui atgaivins ir J*
dex Medicus/’ atsiversti tos 
specialybės skyrių, ir mato 
kaip ant delno, kas yra toj 
srity nuveikta, kas padary
ta.

Nesenai vienas-kitas “Ke
leivio” skaitytojas, ar tai iš

jau naują skymą. j kiaulę.
—Tu, tėve, visuomet ką —Reiškia, mokslas visgi

nors sugalvoji, tik bėda, kad reikalingas ūkininkui, 
iš to niekas neišeina. ! —Jes» Maike, perdaug
.. kad ?> sy*! aš visgi sakvsiu kad prieš
nieis Lzsidekim mudu far- Diev08galybį raokslas 4ko .. .
mą. Uzsiaugmsim kopūstų, neeilju*ia Tu gali klintį žingeidumo, ar tikrai nore-
nupenfeim kiaulę, pasidary- ST ' pagal mantoUnri damas >eytl v 
sim kilb^ų ir gyvensim kaip moksl £t8-ei Dievas ne;
ponai. Be juoko, Malke, taVbulvės neuž-
mesk savo mokslą ir eikim i a
farmeriauL j Z_’Klysti Bulvėms

—Be mokslo, leve ir far- ne Dievas. bet
menant sunku. Juk koznam ; j^bta žemė ir trąšos, 
reikalui agronomo nepasi-,6 _Maik t Ha lininis-
sauksi.

—O ką tie agramonai ži
no, Maike? Lietuvoje apie
tokius monus niekas ir ne
girdėjo, o gyvena ir tiek.

—Bet ką tu darysi, tėve, 
jeigu tavo kopūstus koks a-

Maike, tu čia 
teiką. Jeigu nuneši kunigui 
ant mišių kokią penkinę ir 
pats netingėsi poteriauti, tai 
užaugs viskas kaip iš pyp
kės.

—Bet pasiklausyk, tėve, 
ką aš tau pasakysiu iš savomaras apipūk, arba kiaulės p’tyrim0 F Perįit, vasarą
man teko praleisti porą sa
vaičių ant farmos. Tai buvo

pradės stipti?
—Su tuo, Make, tai bėdos

nėia. Nunešk kunigui gerai ^k tuo laiku, kuomet 
nupenėtą paršą, tai. kiaulių fanįeriai sodino bulves.
kvaraba neims. O jeigu kuri 
ir užvers kojas, tai galima 
atgaivint. Jes, Maike, dabar 
jau yra surastas toks sekre
tas, kad nabašninką galima 
iš numirusių prikelti. An- 
gelcki peiperiai nesenai ra
šė, kad vienas daktaras at- 
raivino pastipusį šunį, o da
bar mus švento Juozo susai- • •’* 
dės gazieta “Darbininkas”; ’ 
r Dznaimino, kad Roksburio 
fajarmonai atgaivino už- 
fnringusį žyduką. Sako, jau 
dvi valandas buvo negyvas, 
ale kaip uždėjo inžiną, kaip 
pradėjo pusti kvapą, tai žy
dukas ir atsikėlė.

—Ar tu tam tiki, tėve?
—Jeigu rašytų kokie be

dieviai, tai gal ir neviery- 
čiau, ale kada rašo šventa 
gazieta, tai juk negali būt 
melas.

—Na. ir kas?
—Vienas farmerys tingė

jo dirbti, tai sukišo savo bul
ves netikusion dirvon, saky
damas, kad jis nunešiąs ku
nigui penkinę, papirksiąs 
Dievą ir viskas busią gerai. 
Bet kitas ūkininkas buvo lai
svamanis. Jis Dievui netikė- 

Todėl penkinės kunigui 
jis nenešė. Jis nusipirko už 
ją trąšų ir supylė jas dirvon. 
Žemę išdirbo gerai. Ir tada 
pasodino bulves. Pasekmės 
buvo tokios, tėve, kad bul
vės pas jį taip užderėjo, 
jog žemėj netilpo, iš dirvos 
vertėsi. O anas ūkininkas, 
kuris savo penkinę Dievui 
paaukavo, nei sėklų nesu
rinko.

—Maike, man tas nepa
tinka. Tu čia nušnekėjai 
man visai bedieviškai. Da-

įgyti vertingų moks
liškų žinių apie maistą, 
kreipėsi į Amerikos Lietu
vių Daktarų Draugiją per 
“Keleivio” skiltis, prašyda
mas draugijos, kad teiktų 
daugiau apčiuopiamų, priei
namų paprastam žmogui, 
žinių apie maistą.

Kad žmogus Amerikoje 
dar nenunuodytas maisto 
gaminančių pelnagrobių, tai 
turi buti dėkingas federalės 
valdžios maisto administra
cijai, kuriai padeda ir Ame
rikos Daktarų Asociacija. 
Štai čia paduodu trumpoj 
sutraukoje, ką nuveikė fede
ralės valdžios maisto ir vais
tų administracija tik per 
vienus metus, kurie pasibai
gė birželio 30 dieną, 1934 
m. Nežiūrint, kad Kongre
sas paskyrė tam darbui la
bai mažai pinigų, visvien 
per pereitus metus buvo iš
kelta 1,100 kriminalių bylų 
prieš visokius apgavikus ir 
1,729 siuntiniai, kurie buvo 
melagingai užvardinti ir ne
tikri (adulterated or mis- 
branded) buvo konfiskuota 
ir sunaikinta. Keliatas šim
tų milionų svarų maisto, at
siųsto iš kitų šalių, buvo iš

Pasižiūrėję į surašą kny- jis (lietuvis gydytojas) ge- 
gų apie maistą anglų kalbo- riau už svetimtautį žino tavo 
je mes randam nepaprastai papročius, tavo gyvenimo 
daug literatūros. Jaunuoliai, būdą, tavo aplinkumą ir ta- 
kuriems anglų kalba nesve- vo prigimtį. Ir lietuviui gy
rimą, gali iš tų knygų įsigyti dytojui kur kas lengviau bus 
labai naudingų žinių apie tave suprasti, negu svetim- 
maistą. Tad patartina tuo taučiui gydytojui. Todėl vi- 
naudotis. suomet eik pas saviškį.

Perkant tos rųšies knygas, Amerikos Lietuvių Dak- 
nereikia pamiršti, kad ska-Draugija nėra kokia 
niai pagamintas maistas ne-s^aura organizacija, suside- 
reiškia, kad jįs yra sykiu ir j danti vien iš Chicagos lietu- 
naudingas. Kiekviena mais-; V1V gydytojų ir dentistų; jai 
to medžiaga prisotins tave, i Paklauso visų Jungtinių
bet tai nereiškia, kad ji pa
tenkins tavo kūno reikalavi
mus. Jeigu jau nežinai, ko
kių maisto medžiagų tavo 
kunui trūksta, tai vienintelis 
išėjimas — valgyti maišytą 
maisto medžiagą, o jau tavo 
kraujas pasirinks tas dale
les, kurios kunui reikalin
gos ; likusias maisto medžia
gas išmes laukan, arba pasi
dės atsargom Tuomet tu pa
sidarysi sutukęs — sunkus. 
Taigi bus aišku, dėlko žmo
gus pasidaro sutukęs. Mat, 
jis nežino maisto medžiagų 
lygsvaros — propor c i j o s. 
Vienos maisto medžiagos

Valstijų lietuviai gydytojai 
ir dentistai, kurie yra įrekor- 
duoti ir įregistruoti. Vienok 
nereikia šios draugijos mai 
syti su American Medieal 
Associacion ir su Americar 
Dental Association, prie ku
rių taip pat beveik visi lietu
viai gydytojai priguli ir mo
ka savo reguliarines duok
les. Reikia žinoti, kad apart 
Amerikos Medikalės Asso- 
ciacijos ir Amerikos Dentis
tų Associacijos, kiekviena 
tautinė daktarų grupė turi 
da ir savo draugijas. Tur' 
jas vokiečiai, lenkai, čekai, 
italai, švedai, danai, norve

dantų arba išimti iš jo dantagy- 
vį-

Ištraukiant tokį dantį, tai 
£ greičiausia ir geriausia pagelba. 

Vienok, jeigu kiekvienas skau
dantis dantis butų traukiamas, 
tai daugeliui žmonių greit prisi
etų turėti visus dirbtinius dan
tis. Sveikatos atžvilgiu, tai nėra 
pageidaujamas negyvas narys 
kramtymo aparate. Bet norint 
turėti savo dantį, o kuomet 
skausmas nepakenčiamas, kitaip 
ir negali buti.

Dantagyvis susideda iš mink
štų kūno audinių ir turi savyje 
daugybę kraujagyslių. Kraujas 
r—tai geriausias apgynėjas kūno 
nuo bakterijų.

Turint gyvy kraujagyslių, 
kraujas, tekėdamas jomis per 
dantų šaknis, neleidžia bakteri
joms įsivyrauti ir pagaminti 
nuodų. Gyvį išėmus, sykiu iš
imama visi minkšti kūno audi
niai ir tokiu budu dantis lieka 
viena silpniausių vietų kūne, kur 
bakterijos gali veistis be jokio 
pasipriešinimo. Daugelis begy- 
vių dantų yra užsikrėtę, bet 
žmogus, kuris juos turi, papras
tai, nieko apie tai nežino. .Pa
prastai, kroniški, užsikrėtę dan
tys yra neskaudantieji; žmogus 
įejunta jokio nesmagumo ir 
dantys yra geri kramtymui. Bet 
nejausdami, šimtai nešioja savo 
burnose bakterijų spiečius.

Nevisi begyviai

valgo per daug, o kitos gal • &ai, ispanai, franeuzai ir tt 
permažai. Pasekmė to visko Mes, lietuviai, irgi turime
—vienos kūno dalys per
daug užaugo; kitos gi dalys 
tapo nuskriaustos. Ir žmo
gus pasijunti nepilnai svei
kas. Rods, nesergi, bet ir ne
sijauti smagus, nėra energi
jos, nėra noro dirbti.

Maisto medžiaga netinka
moj proporcijoj sukrikdo

—Tai reiškia, kad gaisri-. bar man reikės eit spaviedo- 
ninkai stebuklus daro, ar ne- tis.
taip, tėve? į —Lik sveikas, tėve. Tik

—Jes, Maike, čia tai šiur,nepadaryk klaidos: eidamas 
navatnas daiktas. Seniau į bažnyčią neužsuk į saliu-
tiktai Kristus galėdavo nu-iną.
mirusius kelti, o dabar jau “—■ ——s---------
ir fajermonai tokius cudus 
padaro.

—Tai nėra jokie “cudai,” 
tėve, bet mokslas.

—Olrait, vaike, jeigu 
mokslas numirusiam iš nau
jo dūšią įvaro, tai reiškia, 
kad jau ir mokslinčiai pra
dėjo atsiverst prie dvasios 
šventos. Veluk to aš ir sa
kau, kad farmą užsidėję bė
dos neturėsime. Jeigu koks 
gyvulys užvers kojas, tai

TRAUKINYS EINA 102
MYLIAS Į VALANDĄ.
Elektriškas traukinys tarp 

Philadelphijos ir Washing- 
tono pereitą sąvaitę pasiekė 
102 mylių į valandą greitu
mo.

ZARASŲ JAUNIMAS 
PAKRIKĘS.

Zarasų mieste ir jo apy
linkėse nėra jokios jaunimo 
organizacijos. Todėl pažan-

gzaminuota, ir 4,223 dide-į8™*3^ dar daugiau tai 
lės dėžės maisto ir vaistų ne- j atsiliepiakūdikiams ir jau- 
leista įvežti. Daugiau nei ;n^ms vaikams. O jei čia pn- 
6,000 “sampelių” vaisių ir į -des; prigimimas ir aplinku- 
daržovių buvo išanalizuota/ma\ tal. ir P7V” daktarui 
kad nebūtų likę ant jų nuo-;SUn^u dalyką pataisyti, 
dų. Mat, vaisių bei daržo-' Jau vien iš to atžvilgio 
vių augintojai, gindami dar- kožnas turėtų pasirinkti sau 
žus nuo kenkėjų, aplaisto ir savo šeimynai taip vadi- 
augmenis nuodingais skys- ramą “šeimynos gydytoją,” 
čiais, kad išnuodinti kirmi- (kuris ners retkarčiais nuro- 
nus. Penkios dešimts ir aš- dys kelia prie geros sveika- 
tuoni tokių produktų vago- tos. Jei šiandien net akade- 
nai rasta nuodingi irpavo-'minį mokslą baigusios šei- 
įingi žmogaus sveikatai, to-jmynos turi pasirinkusios 
dėl buvo konfiskuoti ir su-/‘šeimynos gydytoją,” tai 
naikinti. Tai tik apie vienų tuo svarbiau jis turėtų buti 
metų maistą trumpai pami- tam, kuris neturėjo progos 
nėjau. O žyilgterėkim trupu- j pasiekti aukšto mokslo. Ži- 
čiuką į vaistus: 421 vadina-noma, lietuvis visuomet tu
mų patentuotų vaistų ru-rėtų pasirinkti sau lietuvį 
šis uždrausta, kaipo apga-1 gydytoją. Lietuvis gydyto- 
vinga ir kenksminga žmo- jas yra pabaigęs tas pačias 
gaus sveikatai. Buvo iškelta mokyklas, ką ir svetimtau- 
332 kriminalinės bylos už tis: bet lietuvis gydytojas 
tokias apgavystes. Ir taip pats augo tose pačiose apy- 
maldelė eina be galo. stovose, kaip ir tu; jis valgė 

Kova už sveiką, tyrą mai- tuos pačius barščius ar ko
štą eina bepaliovos, aštri ir pustus, kaip ir tu. Kada tu 
efektinga, nors visuomenė jaunas buvai mama tau ke

savo grupę —Amerikos Lie
tuvių Daktarų Draugiją. Ji 
gyvuoja jau 23 metai. Tiks 
las tujų medikalių draugijų 
yra nėtik ugdyti tarp savęs 
draugiškus ryšius, tobulin
tis medicinos, dentisterijos 
srityse; bet ir sąžiningai tar
nauti visuomenei, savo įgy
tomis medicinos moksle ir 
praktikoj žiniomis. Ir lietu 
vių daktarų draugija tą dar
bą gerai atlieka.

Parodykit man kitą kokią 
nors profesijonalinę draugi
ją, kuri nepailsdama, iš pe
ties ir nuo širdies darbuotų
si netik sąžiningai savo pro
fesijos pareigas eidama, bet 
ir visuomenę šviesdama, ne
sikišant į politinius, ar tiky
binius ginčus !

Dr. A L. Graičiunas.

tuoj pašauksim f a jermonus' gesnie ji studentai tariasi
su inžinu, ir tegul pučia... j busimų atostogų metu pra- į prie to beveik neprisideda, pė tokius pat bulvinius bly- 
Jeigu jau negyvą žydą gali j dėt čia jaunimą organizuoti. Į Norint, kad tos kovos rezul- nūs, kaip ir jo mama; todėl

AMERIKA MOKĖS
$1,000,000,000 PRO

CENTŲ.
Bankininkų organas “A- 

jmerican Banker” sako, kad 
Washingtono valdžia jau 
tiek įlindo į skolas, kad per
nai vien tik procentų reikė
jo išmokėti $842,301,131. Ir 
tos skolos vis dar auga. Jei
gu dabartinis Kongresas už- 
girs. visas naujas paskolas, 
kokių Rooseveltas reikalau
ja, tai 1936 metais šalies 
skolos pasieks jau $34,000,- 
000,000, už kurias reikės 
mokėti lygiai vieną bilioną 
dolerių procentų į metus.

,krečia, vienok niekas negali pa- 
įsakyti, kuris jų, išėmus danta- 
gyvį, užsikrės, o kuris ne. Kar
tais vienas dantis gali buti svei
kas per eilę metų ir vėliau pra
dėti pūliuoti. Tas daug priklauso 
nuo gyvenimo aplinkybių. Gerai 
užsilaiką žmonės, pilnai išsimie- 
gą, valgantieji gerą maistą ir at
sargiai ; žodžiu sakant, gyvenda
mi natūraliai, gali iki amžiaus 
galo neturėt užsikrėtimų apie 
begyvius dantis. Mano apylinkės 
laiškanešys jau 34 metai turi bė
gy vį dantį, kuris jam gerai tar
nauja. Bet tai retenybė. Aplin
kybėms persikeltus, arba kunui 
dėl kokių nors priežasčių nusilp- 
nėjus, užsikrėtimai gali pasiro
dyti. Jauniems, sveikiems, stip
riems žmonėms ne tiek pavojin
ga turėti keliatą begyvių dantų, 
bet kiek silpnesniems ir tiems, 
kurie jau turi tūlas sistemines 
ligas, pavyzdžiui, nervų, žarnų, 
sąnarių, skilvio, širdies ir tt.. tai 
butų perdaug rizikinga turėti 
begyvį dantį.

Faktas yra jau senai įrodytas, 
kad begyviai dantys dažnai užsi
krečia ir kad užsikrėtimai apie 
dantis teikia įvairias kūno ligas. 
Kuris žmogus žino, kad daugelis 
ligų pareina nuo bakterijų, leng
vai supranta, kad užsipuliavęs 
dantis gali užnuodyti visą kūną, 
nes tas pats kraujas, kuris eina į 
širdį, plaučius, sąnarius, žarnas 
ir visas kitas kūno dalis, eina 
taipgi į dantį.

Esant pūlių nuodų danties 
šaknų galūnėse, bėgdamas pro 
šalį kraujas paima tų nuodų ir 
nuneša į kitas vietas, o radęs 
silpnesnę vietą ir užkrečia.

Taigi, gerbiamas skaitytojau, 
aš manau, kad verčiau yra už
taisyti mažai pranuvusį dantį; 
reikės mažiau kęsti skausmo ir 
mažiau kainuos. Dantis bus svei
kesnis ir nebus jokio lenktynia
vimo su jo užsikrėtimu bakteri-

dantys užsi- jomis.

Janušauskas Prakišo Bylą.
Norėjo “suprovot” ALTASS 

ir sustabdyt Vaitkaus 
skridimą.

Klerikalų ir kitų kenkėjų 
durstomas, James-Janušaus- 
kas buvo užvedęs prieš ant- 
’ojo skridimo organizaciją 
ALTASS’ą bylą. Ji pereitą 
ąvaitę buvo nagrinėjama 
Chicagos superior teisme.

Janušauskas turėjo pasi
samdęs net du advokatu ir 
savo skunde sakė, kad AL- 
TASS sulaužiusi padarytą 
;u juo kontraktą. Teismas tą 
skundą atmetė, pareikšda
mas, kad dėl kontrakto Ja
nušausko advokatai turi 
kreiptis kur kitur. Superior 
.eismas nieko su tokiais da- 
ykais neturįs.

Tuomet jo advokatai pra
dėjo prašyti, kad teismas 
priverstų ALTASS’ą sugrą
žinti kai kuriems aukoto
jams aukas. Bet teisėjas tą 
reikalavimą išjuokė. Sako, 
Janušauskas nėra aukoto
jas, bet dirbo už algą; o 
žmonės, kurie aukavo, aukų 
grąžinimo nereikalauja. An
tras dalykas, aukų ir negali
ma grąžinti, nes jos jau iš
leistos tam tikslui, kuriam 
buvo duotos.

Tuomet jo advokatai sa
ke: “Mes reikalaujam pa
skirtį ALTASS’ui resyveri ir 
huvaryt tą organizaciją į 
bankrutą.” Teisėjas sako: 
“Jūsų reikalavimą aš atme
tu.”

“Jeigu taip, tai mes rei
kalaujam indžionkšino, kad 
butų uždrausta ALTASS’ui 
rinkti daugiau aukų,” sako 
Janušausko advokatai, “šitą

jūsų reikalavimą aš irgi at
metu,” pareiškė teisėjas.

Ant galo jie sako: “Mes 
nieko daugiau nenorim, tik 
priversti ALTASS’ą, kad 
leistų Janušauskui skristi į 
Lietuvą.”

“Tas irgi negalima!” sa
ko teisėjas. “Jeigu ALTASS 
Janušausko nenori, tai kaip 
jus galit juos prie to privers
ti? Negalimas daiktas!”

Ir taip su dviem advoka
tais Janušauskas savo bylą 
prakišo. Sakoma, kad 
“Draugas” ir “Margutis” la
bai nusiminę. Jie buvo be
veik šiur, kad Janušauskas 
“subostys” antrąjį skridi
mą.

DĖL GILAUS SNIEGO FA
ZANAI STIMPA IŠ BADO.

Žvejybos ir medžioklės 
sargai praneša, kad po visą 
Naująją Angliją randama 
daug pastipusių bei sušalu
sių fazanų. Storam sniegui 
uždengus žemę, tie paukš
čiai neranda sau jokio mais
to.

GAVO UŽSAKYMĄ IŠ 
SOVIETŲ.

Carnegie plieno kompa
nija Pittsburghe gavo iš So
vietų Rusijos užsakymą nu
lieti 6,000 plieno ratų vago
nams.

NUTARĖ PADIDINT 
ARMIJĄ

Atstovų Buto komisija 
nutarė rekomenduoti Kong
resui bilių, kuriuo reikalau
jama padidint armiją 50,000 
vyrų.
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Naujas Leningrado I Šalčiai Sunaikino
Diktatorius. Daug Sodų.

IS FAŠISTINIO MEKS^^ SUŠALO DAUG ŽMONIŲ.
SIAUBO.

Pernai hitlerininkai nužudė

MAIŠTININKAI.
Du Ponto chemikalų kum- Piteblos valstijoj, Meksi- 

panijos chemikai išrado koje, pereitą sąvaitę revo- 
144 žmones. naują sprogstamąją me- Bucinės valdžios kariuome-

Transatlantic Informa- džiagą, kup esanti 20 pro- nė sunaikino buri ginkluotų
tion Service praneša iš Ber-centų stipresnė už T N T, h kl rikalų. kurie ėio prieš nujoję, žvejai
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Nuo šalčių kenčia Rusija, ta medicinos pagalba. 18-je 
Lenkija, Suomija, Lietuva punktų Varšuvoje bedar- 

ir kitos. biams dalinamos anglys. Be
Netoli Philajalvilės, Šuo- to» veikia dvi lauko virtuvės, 

surado visiš- kui*i°s nemokamai teikia šil-
lyno, kad per 1934 metų;taip saugi, kad išsprogdini 

Naujas Leningrado srities Pyčmedžiai gal visai išnyks, siaubą hitlerininkai nužudė; ją gali tiktai dinamito pisto- 
diktatorius Ždanovas dieną B Hienomis šal Vokietijoje 144 žmones, pri- nas. Nei karštis, nei sukreti
ir naktį saugojamas GPU a- iiaj Ritant ir tuos 77 nacius, mas jos neįveikia. Ji pava-
gentų. Jis važinėja šarvuo- p^arė daug blėdies so- kurie buvo paskersti 30 bir- dinta “nitroamonu.” Jos 
tame automobily, kelių gin- j-,™. FVonprtai imi nustatė želio naktį “valant” Hitlerio pagrindas esąs amonijos ni- kluoty GPU agentų lydimas. pyžmed^ £ Partiją «' kurių vardai ofi- tratas, o likusioji medžiaga
Ždanovas Įteik® Stalinui Le- Nauioi A n glito i iau ne- cialiai buvo paskelbti. Per esanti maždaug tokia, kaip
ningtado “valymo” projek- ?a ® tehte W 1933 metus Hitlerio galva- ir dinamito.
tą. Kadangi Leningrado Dereuos žiemos šalčius tai riezai buvo nužudę 59 neiš- ----------------
darbininkai esą apsikrėtė žus šią žiemą, nes pernai jau tikimus sau asmenis. Reiš- KARAS PIETŲ AMERi- 
“trockizmu, tai Ždanovas daug*OTeika^g jį^ buvo kta, toliau neištikimųjų atsi-, KOJE BAIGIASI.
/1U * ^€1?a e • ! - atimta ir šįmet jie yra daug randa vis daugiau. Vienuo-; Paragvajaus spėkos pra
us vleJĮ vl®: silpnesni. Jeigu kurie ir iš- žmonių, kurie 1934 me-, SUptį jau paskutinę g0_

* - A A ‘•‘-t A Vt- Ik iv V . KZ A AVzKJ -- 0 ~ 7-- - v--- ~----— ’---- . , -p. , • • ,
valdžią. Užmušta iš viso 22 kai įšalusį į ledą žmogaus tą sriubą. Daugelyje vietų 

i lavoną. Greta jo gulėjo kito mleste pastatytos koksines 
žmogaus skrybėlė. Įšalusio krosnelės,, kad praeiviai ga-

maištininkai.

VARŠUVOJ AREŠTUOTA žmogaus asmenybė negalė- **tų pasišildyti.
196 DARBININKAI. jo buti nustatyta, tačiau ma- Sovietų Rusijos spaudoje 

Elta praneša, kad Vaišu- noma> kad tai esąs vienas iš rašoma, jog tikimasi, kad
vos policija areštavusi 106 suomių žvejų, kurie prieš ke- šiomis dienomis oras kiek 
medžio pramonės darbinin- ^as dienas ant ledo lyties atšils. Laukiama atšilimo 

kuriuos fabrikantai į- buvo nuvalyti į jurą ir din- nuo šiaurės vakarų. Archan-kr»

i i . i v i . pūrai ous nusalę, rrazyaespakankamai Ūkę‘ pnesvals-į, tik tie kJu,.ie muose sėdi da 32 asmenys.
tybinių gaivalų, kurie gali |abar buv0 snie.
vėl ryžtis , kokj nors zygj ir nuo nu.
prieš Stalino valdžią. 

Leningrado žvalgybos
GPU skyrius nutarta reorga
nizuoti, nes jis taip pat neiš
tikimas.

KALĖJIME GIMĖ KAR
PIO KŪDIKIS.

Lietuvio bandito Karpio 
mergina, 19 metų Dolores 
Delany (Delianytė?), kurią 
jis paliko Atlantic City vieš
buty, kuomet policija jį te
nai užklupo, pereitą sąvaitę 
Philadelphijos kalėjime jau 
pagimdė kūdikį. Kartu su 
ja yra areštuota ir kito ban
dito mergina, tūla Winona 
Burdette. Jos abidvi buvo 
suimtos tame pačiame vieš
buty. kuomet judviejų ka
valieriai, šaudydami iš kul- 
kasvaidžių, prasimušė pro 
policijos eiles ir pabėgo. 
Kiekviena jų laikoma po 
$50,000 kaucija. Tai ve, 
koks likimas merginų, ku
rios dėl “smagaus gyveni
mo” susideda su banditais!

Visi jie darbininkai.

Vietoj 6 valandų, vergija.
Kovodamas už valdžią,

t i i -x- .. Hitleris žadėjo darbinin-
Jaunoms obelaitėms si kams įvestj 6 valandti darbo 

be sumažinimo

kentėjo
Paliesto* jaunos obelaitė*.

žiema irgi daug pakenks. 
Jes da nebuvo atsigavusios 
ir sustiprėjusios po pereitos 
žiemos šalčių, todėl dabar ir 
lengvesni šalčiai daug pa
kenkė. Manoma, kad jauni 
sodai ateinančią vasarą 
Naujoj Anglijoj obuolių ne
duos. Daugiausia ši žiema 
atsilieps Maine’o valstijos 
sodams, kur pereitą žiemą 
šaltis užmušė apie 25 nuo
šimčius obelių. Po šios žie
mos, manoma, žus apie 14 
nuošimčių medžių. O jeigu 
vasario mėnesį užeis didesni 
šalčiai, tai ir daugiau nu
šals.

PLYŠTA VILNIAUS KA
TEDRA.

Prasidėjus šios žiemos 
šalčiams, istorinė Vilniaus 
katedra pradėjo dar labiau 
plyšti. Prieš pačias Kalėdas 
katedros lubose atsirado 
nauji plyšiai 4-6 centimet
rų platumo. Lenkai bijoda
mi, kad neįvyktų kokia ne
laimė, beveik visą katedrą 
iškraustė. Sąryšy su kated
ros nauju skilimu, lenkų en- 
dekai kelia klausimą apie 
perkėlimą istorinių karališ
kų karstų iš Vilniaus į Kro
kuvą, t. y. Vavelin, kur pa
laidoti Lietuvos-Lenkijos 
karaliai. Tsb.

Špalierai (hedges) 
nenušalę.

Pereitos žiemos šalčiai 
Naujoj Anglijoj sunaikino 
beverk visus Califomijos 
priveto špalierus. Išliko tik 
šaknys gyvos, todėl krumus 
reikėjo kirpti iki žemės. For- 
sitijos žiedai taipgi buvo už
mušti. Bet šįmet špalierai ir 
forsitija iki šiol esą da gyvi, 
nes juos apsaugojo nepapra
stai gilus sniegas.

Žieminėms gėlėms, kurios 
pavasarį auga iš šaknų, šal
čiai nekenkia. Joms reika 
lingas geras pasilsys per žie 
ma, tuo geriau jos pasilsi ir 
gražiau pavasarį žydi.

MOONEY BYLA VĖL I
VYRIAUSI TEISMĄ.

Tarno Mooney advokatai 
pareiškė, kad šią sąvaitę jie 
duosią Vyriausiam Teismui 
peticiją, da sykį prašydami, 
kad jis peržiūrėtų Mooney 
bylą, nes Califomijos teis
muose negalima teisybės su
rasti. Jie pasmerkė neka*tą 
darbininkų vadą kalėjiman 
ir atsisako jį paleisti, nors ir 
patys pripažįsta, kad jis ne
kaltas.

Lietuvos Aerokliubas stei
gia civilinę oro eskadrilę, 
kuri busianti pavadinta Da
riaus-Girėno vardu.

PRIDUODA NAUJOS
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS.
Žmonės, kurie de! senatvės aroa 

kitokios priežasties jaučiasi silpni ir 
nesveikus, atrauna savo jėgas. svei 
katą ir pasidaro stipresni ir gyvesni 
po to kaip jie vartoja NUGA-TONE.

NUGA-TONE yra pastebėtinas 
vaistas dėl moterų ir vyrų. kurie su
silaukė senatvės Jis padaro juos 
sveikesniais. tvirtesniais ir ori duoda 
jiems naujų spėkų darbui. Jeigu jus 
esate senas arba silpnas, pamėginki
te NUGA-TONE. Po keletu dienų jus 
pastebėsite dideli pagerinimų.

NUGA-TONE parduodamas visose 
vaistinyčiose. Ne priimkite pamėg
džiojimų. Niekas kitas toms nepagel
bės taip kaip NUGA-TONE.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotoją vidurių, 25c. 
ir 50c.

dieną be sumažinimo algų. 
O dabar pačių nacių laikraš
tis, “Ostdeutsche Sturm- 
trupp,” iškelia aikštėn, kad 
stovyklose, kuriose dirba 
jaunuoliai tarp 14 ir 18 me
tų amžiaus, darbas tęsiasi 
nuo 11 iki 16 valandų kas 
diena. Juk tai tikra vergija.

Net Italijos fašistai kritikuo
ja hitlerizmą.

Įdomu pastebėti, kad Ita
lijos fašistai, kurie panaiki 
no visas darbininkų teises ir 
įvedė aršiausi despotizmą, 
jaučiasi pusėtinai pažangus, 
kuomet palygina save su hit
lerininkais. Jų (italų fašis
tų) organas “Lavora Fascis- 
ta” sako, kad visus pramo
nės ir darbo reikalus Vokie
tijoje dabar sprendžia fabri
kantai ir valdžia. Darbin 
kai jokio balso neturi. r 
esanti biauriausios rus 
reakcija.

LIETUVOJ UŽAUGO DI
DŽIAUSIS RUNKELIS.
Čili salietros (trąšų) biu

ras buvo surengęs Pabalsijo 
valstybėse konkursą užau
ginti didžiausį pašarinį run
kelį. Dabar paaiškėjo, kad 
1934 metų konkursą laimėjo 
Lietuvos ūkininkas, Stasys 
Kunca, Antakalnės kaime, 
Kauno apskrity. Jisai su tos 
salietros pagalba užaugino 
38 svarų runkelį. Tai buvęs 
didžiausis runkelis visame 
Pabaltijy. Kunca gavo užtai 
400 litų dovanų.

Latvijoj ir Estijoj didžiau
si runkeliai svėrė po 24 sva
rus.

MARIAMPOLĖJE SKURS
TA BEDARBIAI.

Mariampolėj iš Šešupės 
semiamas žvyras. Už kubinį 
metrą moka 1 litą ir pusę. 
Dirba bedarbiai. O per die
ną žmogus kad ir truktum, 
daugiau žvyro neišsemsi,

Paaukavo $50,000 kovai 
su fašizmu.

International Ladies Gar-

senai paaukavo $50,000 
priešfašistinį fondą. Ta 
fondas buvo įkurtas perei 
tame Amerikos Darbo Fecte 
racijos suvažiavime Sa 
Francisco mieste. Jo priešą 
ky stovi Federacijos virš 
ninkai. Yra užsibrėžta si 
rinkti Amerikoje iš vis 
$250,000 kovai su fašizmu.

Apie 30,000 socialistų ir uni 
jistų Ispanijos kalėjimuose

Ispanijos fašistai suside 
da iš klerikalų ir monarchis 
tų. Tai biauriausios veislė! 
juodašimčiai. Įsigalėję pe 
reitą vasarą valdžioje, ji< 
tuoj puolė organizuotus dar 
bininkus. Dabartiniu laiki 
Ispanijos kalėjimuose yri 
sugrusta apie 30,000 sočia

nio proletariato eilė; 
šiandien nei kiek ne 
nės, kaip buvo pirma.

KREKENAVOJ VEŽIMĄ 
NUSLĖGĖ ŪKININKĄ

KEMEŽĮ.

iu. taigi n uzjiii uu u augia u .. .. ».
negalima, kaip pusantro lito zimH ties K
į dieną. - (apvirto Vežimas

ORLAIVIO KATASTRO
FA VOKIETIJOJ. jų dienų mirė.

PAJIESKOJIMAI
Veronika Anabrozaitė-Petraitienė. 

pajieškau dėdės Antano Ambrazo. 
veno Shenandoah, Pa., iš ten išvaž a- 
vo apie 32 m. į Oklahomos valstijų ir 
jokios žinios nuo jo negaunam. Kurie 
žinot kur jis randasi, malonėkit pra
nešti arba pats lai atsišaukia.

Mrs. Veronika Petraitienė.
20 Babcock st. Hartford, Conn.

Pajieškau draugo Alekso Kundra- 
šovo, paeina nuo Švenčionių. 1029 m. 
kovo mėnesy išvažiavo iš Lietuvos, 
nežinau, ar į Braziliją, Argentiną, a. 
i Kanadą- Meldžiu atsišaukti: kurie i 
žinote kur jis randasi, prašau praneš
ti jo adresą, už ka busiu labai dėk'n-1 
ga. Miss M. Pinigis, <R| |
2223 — 53rd st., Kenosha, Wis.1

ONA MATULEVIČIENĖ, pajieš-į 

kau sunu Juozo ir Miko Matulevičių.' 
prieš didijį karą gyvenusių Washiny--' 
tone. Žinantieji apie juos prašau pra- ‘ 
nešti jų adresą.

Ona Matulevičienė, Liudvinavo mie-; 
stelis, Mariampolės apsk., Lithuania. i

MAGDELENA UNGURAITĖ. po 
vvru Vester. pajieškau Antano ir' 
Marijonos Jurgelaičių iš Bardų kai- ’ 
mo. Suvalkijos.'. Prašau jų pačių atsi- j 
šaukti, arba kurie žin» kur jie randa
si, malonėkite pranešti jų adresą; bu-1 
siu dideliai dėkinga. (G»

Mrs. M. Vester,
1328 E. 55-th st, Cleveland, Ohio.

Pajieškau EBzabeth’os J. Sodawsky 
ir Veronikos S. Chalutkus; ilgai jos 
gyveno Baitimore, Md. Jeigu kurie 
žinote kur jos randasi, prašau pra
nešt šiuo adreša: < G >

Agnės A. Goulben,
Rt. 3, Lindere st, Riverside, Calif

JONAS BIEKŠAS, lai atsišaukia 
tuojaus. Jį pajieško sesuo Ona Biek- 
šiutė-Vaškevičienė. Ji labai serga ir 
nori jį matyt greitai. 6irdėjo, kad jie 
gyvena Lawrence, Mass. Kas žino 
kur jis randasi, malonėkite pranešti, 
arba pats brolau atsišauk greitai šiuo 
adresu: J. A^ikolop, ,6)
Holliston Street, Meduray, Mass.

APSIVEDIMAI.
Mergina, ar našlė, kuri mylėtų su

rast sau teisingą gyvenimui draugų, 
prašau atsisaukt. Aš esu vaikinas. 3S 
metų, esu amatninkas, turiu nuosava 
narna. Su laišku prašau prisiųst pa
veikslą; reikalaujant, sugrąžinsiu. 
Atsakymą duosiu kiekvienai. Pajieš
kau per laikraštį dėlto, kad kur aš gy
venu, lietuvių nėra. D. Lukshys, (8

Colinton, Altą., Canada.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, bet kad butų pasiturinti ir 
ištikima gyvenime, ne senesnė kaip 
30 metų. Malonėkite-parašyt laiškų, o 
tada plačiau susipažinsime per laiš
kus. Laiškus adresuokite sekančiu 
antrašu: Antanas Varnelis, (S)

Garson Mine, Ont.,. Canada.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo''30 iki 30 metų, kuri myli švarų 
šeimynišką gyvenimą. Aš, esu vaiki
nas 27 metų, gerai atrodantis ir pasi
turintis. Su pirmu laišku prašau pri
siųsti paveikslą, pareikalavus sugra 
žinsiu. Leo Vaitkui, (7)

Whitkow, Sask., Canada.

Apsivedimui, vaikinas rimtai jieš' o 
merginos ar moters. Geistina nemažo 
ūgio M r. A. R-as,

3314 Emerald avė., Chieago. III.

Greitai Noriu Parduot Namą
Automobilių. 2 angliniu pečiu, smui
ką (violin). Gali matyti nedėldieniais. 
Klauskite JULIA, (71

261 Park avė., Weehawken, N. J.

FARMOS !
Jeigu nori su $200 turėt užtikrintą 

gyvenimą, rašytu (7)
ALEX ZOPOLT

521 — 3-rd Avė., Xew York, N. Y.

FARMOS PARDAVIMUI
LABAI PIGIAI. Nuo 20 akerių iki 

200, užauga visikas, nes žemė derlin
ga. Galima augint net žirnučius ir 
cukrinius burokus; taipgi yra daug 
farmukių auginimui paukščių. Pirkt 

'galima tiesiai iš valdžios be agentų 
i patarnavimo. Klauskit per laišką. (7)

J. UERMEITIS,
R. 3, CARO, MICH.

NEBŪK ŽILAS!
Stebuklingos Gyduolės, Kurios

skundę neva grasinimais rei- go. Žvejai pasakoja, kad ne- gelske temperatūra per sau- 
kalavusius daugiau algos. toli rasto lavono lede matyti šio 8 d. jau pakilo. Tuo tar-

___________ ; juodos dėmės. Matoma, kad pu vidurinėje Rusijoje vis
SURUKĘ 125,611,759,000 tai bus Įšalę kiti dingę žve- dar laikosi dideli šalčiai. Y- 

CiGAREČIU. ’ jai. Toje vietoje pradėta patingai šalta Ukrainoje, 
metais* Ameri- k“^ ledą ir JŲ jieškoti. Kijevo šaltis siekia 26°, 

surūkyta 125,611,-' Lenkijoje taip pat vis lai- Charkove ir Dniepropetrov- 
cigarečiu. Tai yra kosi nepaprastai smarkus ske—30°, Luganske — 40°, 

bilionų" daugiau, negu šalčiai, kurie paskutinėmis Maskvoje — 18° pagal Cel
ine tai prieš tai.. dienomis siaučia visoje Eu- zijaus termometrą, 

ropoję. Lenkijos Rytų pasie- Per paskutinių dienų di- 
PARDUODU LIETUVIS- * niuosešaltis pasiekė 31— o4 cĮejįus šalčius Maskvoje SU

KUS BALANDŽIUS. laipsnius. Viename kaime ,, , ,. - Nakti su-
, . , .'arti rytų sienos iš ryto buvo ?al° kel1 zmones- *aKtl su" 

iai lr^geiton-.rastas vežimas su dviem su- sa-° gatvėje viena sena mo- 
šalusiais lavonais. Vežimu teris ir du pasigėrę proleta-

Juod 
galviai
galviai. Prisiun-
c’u j visas dalis v- • • • • •
suvienytu Vakst* i važiavę vienas kaimietis ir rai.
jų ir į K?nadų ; j0 duktė, važiuodami sušalo.

geo i Pačioje Varšuvoje apie 700 
BENDORAITIS _____ r_____i__ _________
520 Wils«« SU Waterl>urv. Conn

Lietuvoje taipgi viena mo
teris sušalo; tūkstančiai ap- 

čio. Jiems turėjo būti suteik- sirgo gripu.
.žmonių nukentėjo nuo šal-

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

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

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

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

Ką reiškia meilė ir iš kur ji parei
na?

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

sė,“ kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

Kas reikia 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 vaikų, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas“ ir šitą klausimą atsako.

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

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

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

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

Pa
naikina Žilima. Plaąkų slinkimų ir 
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų

. . ______________ j____ - ___e— _____-r- turėt kiekvienas, kuriam žyla. slen-
StetinU nukirto keleivinis Kovokite prieš gemalus greitai. Creo. ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos
orlaivis Katastrofni 7iivo fi mulsion sujungra 7 geriausia.-, pagel- ati taiso žilus plaukus koki bu-
“1 laiVlS. JVata. irOIOJ ŽUVO o bas Žinomas moderniškam mokslui, vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už
keleiviai ir 3 orlaivio tar- stiprus bet nepavojingas Priimnus jas geresnio iki šiol išrasta. Kreip-
naiitniai ia vrian 11 i vartot Nėra narkotų. Jūsų aptieki, kitės r.eatidėliodami ant ilgiau,
naUtOjai, 1S VISO ll žmonių, ninkas sugrųžins jums pinigus jeigu Kaina $3. Jeigu nebusite pilnai pa- 
Nelaimė įvyko nakties lai- kosulys ar šaltis, nežiūrint kaip tenkintas, jums pinigai bus sugrųžin- 
• f J ilgai užsitęsė, nepalengvės, varto- ti. J. SKINOĖR, liepi B2,
KU. jant Creomulsion (Adv.) 357 W. 63-rd St, Chieago, III •

Skrisdamas iš Dancigo į 
Berlyną, pereitą sąvaitę ties

KOSULIAI
Neleiskite jiems kad jus nugalėtų.

mis papuoštais.
Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip pra

sidėjo pasaulis?—Iš kur Tr 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 
TVellso “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 Broadway, South Boston, Mass.
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DAR APIE SOCIALISTŲ DEBATUS Į esanti komunistų partija te-

SU KOMUNISTAIS BROOKLYNE. ! šitokių dalykų tas jaunas
------------- komunistu kalbėtojas turbut

Komunistai savo žodį sulau-i traukti kalbą ir laukti 5 mi- išmoko iš fašistų, nes šie irgi, 
žė ir debatų laiku elgėsi j nutes, kol bliovimas nutilo, taip pat sako: kitų laikraš- J 

labai nekultūringai O komunistų kunigas Miza- čiu nereikia, nes vra fašistu!

Apie socialistų ir komuni
stų debatus Brooklyne jai 
ouvo rašyta. Bet ne viskas 
buvo nušviesta. Taigi čir 
pridėsiu keliatą pastabų ii 
iuo savęs.

Debatai Įvyko 10 sausio.
Jų reikalavo komunistai. Jie 
įorėjo Įrodyt, kad socialis- 
ai skelbia netiesa apie Rusi 

ją. Debatams buvo pastaty
tas toks klausimas: “Ar iš 
pildė Rusijos bolševikai sa
vo prižadus, duotus Rusijos 
darbininkams prieš nuverti
mą Kerenskio valdžios?”

Komunistų jaunuolis Or
manas pasiėmė Įrodyt, kad 
bolševikai viską išpildė, c 
socialistų jaunuolis, Keistu 
tis Michelsonas, apsiėmė į- 
rodyt, kad neišpildė.

Į debatus susirinko laba' 
daug žmonių, nes daugeli 
manė, kad Keistutis Michel 
senas yra “Keleivio” redak
toriaus sūnūs. Todėl salėj 
pritruko vietų ir daug žmo
nių turėjo grįžti atgal.

Komunistai buvo pasiža
dėję užsilaikyti debatuose 
žmoniškai ir triukšmo ne
kelti. Socialistai patikėjo ji 
žodžiui. Bet pasirodė, kad 
komunistams tikėti negali 
ma. Jų žodis nieko nereiš 
kia.

Pirmininkas pastatė pir 
mutinį kalbėti 40 minutv 
komunistų Ormaną. Pirmi 
kartu abiem po tiek laike 
paskirta. Po to 10 minuti 
pertrauka, ir vėl kalbėt a 
biem po 20 minutų.

Ormaniukas pradėjo girt 
Rusiją, kurios jis niekad ne 
matė. Komunistai tenai iš 
pildę viską, ką žadėjo prie?
Kerenskio nuvertimą. Be' 
kalbėtojas greitai užmiršę 
savo temą ir pradėjo kiai 
džiot po Vokietiją, Italiją ii 
Ispaniją. Paskui ėmė paša 
kot nesąmones iš Šolomske 
ir Mizaros negramotnų raš
tų. Rasėjuje darbininkai gy 
veną kaip ponai. Jeigu mo
terįs tenai eina dirbti, tai tik 
iš išdykumo, norėdamos 
greičiau atbudavot šalį. (Ai 
tai išdykumas?—Red.) Ru
sijoj nesą jokio vargo, viske 
esą į valias, tik visa bėda 
kad socialistai nenori su ko
munistais dėtis į bendru 
frontą prieš fašizmą kovol 
(tartum Rusijoj butų jau fa
šizmas įsivyravęs).

Iškalbėjus jam 40 minutų 
žinoma, komunistai paplojo, 
o kiti nei plojo, nei protes
tavo.

Bet kuomet pirmininkas 
pakvietė iš socialistų pusės 
jaunąjį Keistutį Michelsoną 
tai komunistai tuoj pradėję 
kelti triukšmą. Kalbėtojas 
faktais įrodinėjo, ką Rusijos 
komunistai buvo žmonėms 
žadėję. Jie žadėjo visiems 
duoti spaudos ir žodžio lais 
vę, Įvesti slaptus balsavi 
mus, religijos laisvę, partijr 
laisvę, unijų laisvę ir daug 
kitų dalykų. Bet ar yra šian 
dien Rusijoj tokios laisvės? 
šiandien už pakritikavimr 
raidžios žmonės šaudom 
Rusijoj. O kas link žemės 
ai jau Kerenskio valdžios 
buvo nutarta atiduoti žemę 
žmonėms, kurie nori ją dirb 
ri. Bolševikai nedavė žmo 
nėms žemės, bet atėmė ją ir 
visus buvusius ūkininkus pa
darė Stalino dvarų bernais.

Komunistams šis pasaky
mas labai nepatiko ir jie 
pradėjo baubti kaip verdan
čiu vandeniu apšutinti bu 
iai, nors buvo davę žodį už

silaikyti ramiai. Jų pusės 
pirmininkas neva prašo nu
siraminti, bet podraug šyp
sosi ir džiaugiasi, kad bau
bia, Kalbėtojas turėjo per-
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KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

komunistų kunigas Miza- čių nereikia, nes yra fašistų! 
ra nenusėdi, kaip ant adatų, laikraščiai: kitu partijų taip 
t vis šaukia kalbėtojui: “Ar Dat nereikia, nes yra fašistų 
jau užbaigei? Ar jau užbai
gei?” Buknys irgi trina ran
das iš džiaugsmo, kad išeis 
10 minutų ir jaunas socialis- 
as negalės pabaigti save 
talbos.

Pagaliau buvo paskelbta 
’.O minutų pertrauka. Tada 
arp publikos prasidėjo dis
kusijos. Po pertraukos turė- 
o kalbėti Ormanas, bet pir- 
nininkas perstatė Michelso- 
įą, komunistui palikdamas 
įaskutini žodi.

lartija.
Šitie debatai da sykį pa-

odė socialistams, kad su 
komunistais jokio bendro 
darbo dirbti negalima, nes 
jas juos nėra kulturingumo 
'r kito žmogaus nuomonės 
ie negali pakęsti. Argumen- 
ais ir protu negalėdami sa
vo opozicijos nuveikti, jie 
kelia triukšmą ir baubia 
kaip neraliuoti.

Frank Lavinska*.

Socialistų kalbėtojas vė? 
^radėjo statyt faktus, paro- 
lydamas kokias mizemas 
ilgas gauna Rusijos darbi 
linkai, kaip jie gyvena susi- 
pmdę po 6 žmones į du kam 
iariu, tuo tarpu komisarą 
gyvena kaip ponai. Salė 
lomunistai vėl kelia triukš 
ną, būtinai norėdami publi 
ią įtikinti, kad prie civili 
■uotų žmonių jie da nepri 
juli.

Ant galo perstatomas jr 
;albėtojas. Dabar jie kvaila 
ypsosi. Bet jų kalbėtojas 
rėl pradeda maišytis ir nie 
:o įdomaus nepasako. Pa- 
ako, kad bolševikai visk? 
tidavė darbininkams ii' pri 
luria, kad bolševikai ir A 
nerikoj įvykdysiu tokią pai 
liktaturą, tuomet ir čia bu 
ią šaudomi visi šunes, kaip 
’abar juos šaudo Rusijoje 
Komunistai ploja.)

Michelsonas Įrodinėjo 
:ad Rusijos darbininkai nie 
:o neturi; jie kaip mokėję 
endą už butus prie caro vai. 
Ižios, taip ir dabar moka; iš 
deno vyro uždarbio šian 
ien darbininko šeimyna ne

dali pragyventi, todėl tur 
it į fabriką dirbti ir mote- 
is, o vaikus atiduoda į prie
glaudas.

Ormanas sako, kad Rusi
os darbininkai viskuo apru 
rinti; po 50 metų jiems jau 
nereikės dirbti, valdžia 
iems duoda duoną, o kai 
įumiršta, tai ir palaidoja

Michelsonas sako, kad to
rių ubagynų, kur pasenę 
įmonės yra valdžios maiti- 
įami, yra ir Amerikoje. Val- 
Ižia čia senius užlaiko, o kai 
įumiršta, tai ir palaidoja. 
Taigi komunistai čia neturi 
rao girtis.

Ormanas turbut pamiršo 
ą faktą, kad beveik visi A- 
nerikos lietuvių komunistai, 
kurie tik buvo nuvykę So
netų Rusijon, kuo grei
čiausia bėgo atgal į kapita- 
istišką Ameriką. Prie tokių 
labėgėlių priguli Mizara, 
Ibekas, Aidukevičius, Dau- 
įora ir visa eilė kitų. Kogi 
:ie iš tenai bėgo, jeigu tenai 
*eras gyvenimas?

Po debatų buvo duodami 
Jausimai. Komunistų lyde- 
dai apipylė visokiais klausi- 
nais socialistų kalbėtoją. 
Pavyzdžiui, Bimba sako: 
‘Pasakyk man apie Vokie- 
ijos socialdemokratus nuo 
Markso iki Lenino.” Į tą 
lurną klausimą kalbėtojas 
itsakė taip: “Jeigu nori ži- 
įoti apie Vokietiją, tai ga- 
im susitarti ir suruošti tuo 
Jausimu kitus debatus arba 
liskusijas. šiandien mes 
raibam tik apie Rusijos bol- 
'evikų revoliuciją.” Bimba 
įuleido nosį ir nutilo.

Glaveckas pastatė Orma- 
įui klausimą: “Ar daug yra 
Rusijoj kitų minčių laikraš- 
’ių ir ar yra legalė socialde- 
nokratų partija tenai?”

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

J. Armanui. — Lietuviai 
Tungtinėse Valstijose nau
doja daugiausia vietines ra- 
’io stotis, todėl Kanados va
iruose, Edmontone, sunku 
as girdėt. Toliau siekian- 
ios stotys brangiai kaštuo- 
a, todėl lietuviai neišgali jų 
pasisamdyti.

K. P. ŠimkonhiL — Ačiū
’ž pasižadėjimą darbuotis. 
Vdresus reikalingų žmonių 
gausite.

Two Lithuanian-Ameri-
ans. — Sorry, būt we can- 
iot publish anonymous let- 
ers.

Lukšių Juozui. — Sunau-
1 ošime viską. Ačiū, kad ne- 
ingit parašyti.

J. Smithui. — Paaiškini- 
ną gavom ir turėsime galvo. 
e.

A. N. — Ačiū kad para- 
ėt, bet “Keleivin” nedėsi

me, nes tokios smulkmenos 
zisuomenei nebūtų įdomios,

Ip. Kanapariui. — Pasta-
pą Daktarų Draugijai įdėsi
me į kitą numerį.

F. Gražiui. — Korespon 
lencija iš saulėtos Floridos 
bus gera. Ačiū.

G. Paliliunui. — Draugo 
raštų d a nespėjome peržiū
rėti.

J. Servai. — Da neperžiu- 
rėjom.

C. K. Braziui. — Paminė
sime sekančiame numery.

Wm. Rasimui. — Iškar
pas gavome, bet da neper- 
žiurėjome.

Visiem*, kurių raštai dar 
nėra tilpę, tilps sekančiuose 
numeriuose.

Mirė Tautų Lygos 
Žvirblis.

Prieš kelias dienas Tautų 
Lygos didžiojoje posėdžii 
salėje rastas nebegyvas ma
žas, pilkas žvirbliukas. Fak
tas suvaime paprastas, tik 
šiuo atveju reikalas eina ne 
apie paprastą žvirbliuką, 
bet apie visame pasauly ži
nomą žvirblį Džerį. Pereiti, 
pavasarį Džeris savo gūžtai 
susisukti pasirinko nusigin
klavimo konferencijas pa
stogę ir labai dažnai “aplan 
kydavo” pačią salę. Niekas 
iš ten jo nevarė ir mažasis 
paukščiukas buvo liudinin
ku daugelio svarbių pasita
rimų ir posėdžių.

Netrukus jis pasidarė vi
sų Ženevos diplomatų favo
ritu ir mito iš tų trupinių, 
kuriuos davė jam daug dip
lomatų ir ministerių rankų. 
Jis buvo visiškai prijunkęs 
prie žmonių ir lakstydavo

fr

fr

fr

fr

fr

fr

NAUJOS GADZINKOS APIE 
FAŠINTERNĄ.

Vienas Kauno pilietis, būtent 
’etras Pūkelis, sudūmojo apie 
fasištų internacionalo darbuotę 
šitokią giesmę:
Žmonės vietoj nenusėdi, 
vis ką sugalvoja.
Vieni svietui gaisrą kuria, 
kiti Rytuos joja.

Treti, kiek tiktai Įmano, 
perša savo kromą.
Siulo būt visiem fašistais 
ir veda į Romą.

štai Europos fašistukai 
tylom susirinko, 
ir pradėjo diskusuoti 
dėl fašizmo rinkos.

Sako. kolei kas Europa 
mum dar laisvę duoda, 
tai paimkim ir nutepkim 
mes Europą juodą.

Kam žmonių ir parlamentų?
Patys bukim ponais.
Valgydinsime Europą 
juodais makaronais.

Prieš Kalėdas buvo gera 
biskį pasibovyt.
Ei visų spalvų fašistai, 
kokiom kojom stovit?

Jeigu stovite ant švino 
ir ant šalmų plieno, 
tai užkurti gaisrą galit 
beveik kožną dieną.

O tada jau jūsų kojos 
virstų iš burokų.
Ne visi juk ir garbingai 
pasibaigti moka.

Fašinterną susikūrę 
griebsit vienas kitą.
Nes ant svieto kas nežino 
jūsų apetitų.

Bet kuo bus kalta Europa, 
kai eisit ant peilių?
Et gi ką! Ar jum Europos, 
arba žmonių gaila?

Kominternas prieš Kalėdas 
skerdžia savo draugus.
Ot sena. žila Europa, 
kiek atgal ataugus!

Juodi, rudi ir raudoni 
siaučia, kaip taifūnai.
Taigi kokiu budu žemėj 
tegul taika būna?

Bet ne amžinai ši vėtra 
siaus po musų žemę.
Juk po audrų visad gamta 
ir ramumą lemia.

JO SILPNYBE.
Sena moteris:— štai, seneli, 

še tau centas... Pasakyk, kaip tu 
šitaip nusigyvenai?

Elgeta:— Matai, tamstelė, aš 
būdavau taip duosnus, kaip ir 
tamsta. Būdavo, ubagams pilu 
pinigus saujomis, na, ir pats 
ubagas likau... Durnas, kas ki
tiems duoda...

KAIP MOTERIS PERKA 
GELŽKELIO BILIETĄ.

Man teko anądien

žodynas lietuviškai angliškos ir ang
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A.

Lalis. Abi dalis vienoje knygoje.
Psl. 1274. Gražus tvirti apdąrai *1600
Lengvas Bodas Išmokti Angliškai.— į

Šankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip j 

: lengvai ir suprantamai, kad kiekvie-> 
• nas gali greitai išmokt kalbėt angliš- 
i kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
į bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar

bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimo ir gramatika. Antra

K didinta ir pagerinta laida. Sutaisė
. Michelsonas. Pusi. 95............... 35c.

Etnologija arba istorija apie žemės 
tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą, 

parašė šernas. Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba rases. Yra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi- 

Į cago, III, pusi. 667, Gražiuose au- 
! dimo apdaruose ........................... *4.00
! Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers- 
! ta į visas kalbas, todėl kad yra gra-

va vi imti žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas 
... . .... . . ... i vertimas yra lengvas ir gražus. Chi-

traukmiu ir reikėjo nusipirkti m. 1909, pusi. 432. Drūtai
bilietas. Eilėj prieš mane stove- apdaryta. ................................. *250
jo dailiai apsirengusi leidė, kuri Inkvizicija. Parašė N. Gusev Puiki 
nuolatos žiūrinėjo j savo kiSeni-
lį veidrodėlį ir vis dabinosi: tai mos. Su daugeliu puikių paveikslų.

215 pusL Popieros apdaruose. .. *1.00veidą pudravo, tai plaukus glos- 
ė, tai lupas dažė, tai vėl jas 
Juostė. O kada priėjo prie lan
gelio, pradėjo klerko klausinėti: 

—Ar čia bilietų ofisas? 
—Taip.
—Ar traukinys eina iš šitos 

toties į Roby?
—Eina.
—O kiek mylių nuo čia?
—Septyniolika.
—Kiek bilietas?
—Trisdešimts du centai.
—O kiek pusė bilieto?
—Septyniolika centų.
—Kada traukinys išeis?
—Pusė po dviejų.
—O kiek dabar laiko?
—Pirma.
—Į kurią pusę tas miestelis 

tovi?
—Į žiemius.
—O kaip vadinasi tenai bap

tistų bažnyčios kunigas?
—Aš nežinau.
—Gal tamsta norėtum

Gamtas Isterija. Pagal P. Bert vertė 
Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu 

paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istoriją. Chi-

, cago, III. 1903, pusL 209. Gražiuo- 
i se audimo apdaruose......................*1.50
Amžinos Dainos.— Šioj knygutėj tel

pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 
tieka deklamacijoms ‘r dainavimui,
kaip namie, tap ir susirinkimuose. 
PusL 32 ...........................................lie

į Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei
kimų komedija. Perstatymui reikia

į 10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, io- 
■ Šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.
“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 

iv. Jonui galva. Drama viename 
; akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per- 
skaityti. ........................................... 25c.

Naštą Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka
ralius. Knyga tik ką apleido spau

dą. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina ............................................ *2.50
Kaip Tapti Suvienytų Valstiją Pilte* 

čiu? Aiškiai išguldyti puietyatte 
įstatymai su reikalingais klausimais i» 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida .................................................. Ma
Kokias Dievas žmonės Garbino Seno

vėj. Panašios knygos lietuvių kal
boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, cbaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie šantikius 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.
Čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m. 
Puslapių 835................................... *8.00
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina.................................................25c
Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo 

Komedija. Paraše Ben. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2
mo'erys ir 5 vyrai
Knnigo Meilė. Vieno veiksmo Kome

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

tepie de la Sausaye, Teologijos pro
fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 1086 pusL 
su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais Chicago, 1914, pusi. 1086. 
Kaina................................................*7.00
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkiny* 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro-

Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 
trumpais ir aiškiais faktais parodo,

draugijos forT' dymų amatninkams, ūkininkams, dar-
telizmas. Kama ........................... 25c. šeimi^kams ir kitiems.
Apie Dievą, Velnią Dangų ir Praga- įvairių šaltinių surinko J. Laukia, 

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar- Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392.
siaustas pasaulyje kalbėtojas ir Bib- Apdaryta ..................................v *3.00
lijos prietarų naikintojas. 72 pus-^ žmoj,ni k ral<yt?
........................................•••• . —De’.to, kad norisi, atsakys koks
“O. S. S.” arba žlinbinė Iškilmė/— nemokša. Bet delko gi norisi ? Delko 

i Vieno akto farsas, labai juokingas be valgio žmogus silpsta? Ir delko
«er- perstatymui. Kaina .... 15c. vienas maistas duoda daugiau spėkų

kitas mažiau? Delko žmogui reikia
Raityt laišką, kurį aš gavau nuo Amerikos Macoehas; —Arba kaįp ka- i c-j kraus._ draskos ir kitų panašių <te- 
avo draugės iš Kanados?
—Ne, nenoriu.
—Na. tai ačiū už informaci- 

as. Jeigu kada važiuosiu, tai at
ilsiu bilietą nusipirkti.

talikų kunigas Hans Schmith pa- 
> piovė merginą Oną Aumuller. Su 
' paveikslais. 16 pusL ................... 10c.1

lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina.................  .............................. 15c.

laisvai po didžiąją posėdžių 
Ormanas atsakė, kad ki-’salę. Todėl dabar ir jo mir- 

:ų laikraščių nereikia, nes tis aprašoma užsienių spau- 
?są bolševikų laikraščiai, jdoj ne menkiau, kaip kurio 
3ocialdemokratų partija ir-'nors žymaus diplomato, 
gi esanti nereikalinga, nes Tsb.

PAS DAKTARĄ.
Daktaras: “Kodėl tamsta taip 

ilgai su savo liga vilkinai? Da
bar bus jau sunku pagydyt.”

Pacientas: “Aš tyčia taip da
riau. Mislinau. tegul daktaras 
pasuks galvą apie mano ligą.”

LIETUVOS VALSTIEČIO 
BĖDOS.

“Lietuvos Ūkininko” Dėde 
Anupras sako, kad dabar kiek
vienas Lietuvos valstietis dai
nuoja šitokią karunką:
Eina garsas iš sostinės — 
Reikės kelt kultūrą.
Daug piliečių križiavotų 
Nuo to gaus į skūrą.

Pasilik ukyte sveika 
Ir su inventorium.
Nuo šių metų agronomai 
Bus tau gaspadorium.

Daugel turtų sindikatai 
Trauk iš musų rankų.
Auga mūras, auga dvaras 
Ir akcijų bankai.

Kreditoriai ir biznieriai 
Pas notarus lando.
Iš mus ukius, kaip išmano, 
Išvaržyti bando.

Aš nunešiu žemės bankui 
Visą skolų naštą,
Jums kreditoriai partempsiu 
Tarbą naujų lakštų.

Kai pavasaris išaušo 
švilpė Jurgis kluonuos.
Kai Joninių susilaukė,
Niurzgė pilvas duonos.

Saulė leidos, širdis rūgo 
Ašaros varvėjo,
Mano ukiui žvaigždkepuris 
Apieką uždėjo.

Mano draugai nusiminę 
Samanomis ruko,
O man pypkė iššukilo,
Cibukas sutruko.

Oi tas krizis ir kultūra 
Nuvarys į kapą.
Kai numirsiu, man į grabą 
Įdėkit tabako.

Konigų Celibatą*.— Išaiškinta kuni
gų bepatystės istorija, pasekmė* ir 

jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu
rėtų perskaityti kįkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad

Kurie prisiuntėt užsakymus, malo- moterįs, dukterįs ir mylimosios ne- 
nėkite palaukti. Knygą galfeime ! Papultų į tokią kunigų globą. Parašė 
prisiųst tik po Naujų Metų. Jeigu i kun Towsend Fo*, D. D., su-

Budaa
Išmokt Angliškai.

Laikinai tos knygos pritrukome.

kurie negalite arba nenorite laukti, 
praneškite, tiems sugrąžinsime 
35 centus.

‘-KELEIVIO” ADMINIST.

lietuvino Ferdinand de Samogitia

TĖVO NORAS. 
“Vaikęb,” sykį sako tėvas sa

vo sunui parvažiavus iš mokyk
los. "Dabar papasakok man apie 
mokslą, ką tu mokiniesi? Bo 
kaip išsimokinsi, tada nežinosi 
nieko.” r

MOKYKLOJ.
Mokytojas:—Jonuk, kiek tu 

turi guzikų savo apsiauste?
Mokinys: — šešius, tamsta 

mokytojau!
Mokytojas:— O kad vieną 

; nutrauktum ?
j Mokinys:—Mušt gaučiau nuo 
| mamos.

[Nupigintos Knygos.
Gera proga pirkti sekančias knygas:

• Eilės ir Dainos, apie karę, apie vai-
! kinus ir merginas, 96 pusi..........25c.
i Gyvenimas girtuoklio ir dainos apie
; girtuoklius, su paveikslu*. .......... 25c.
I Spėjimo rateliai ir planetos, apie 
laimę ir kada kas gimęs, įdomi kny
gelė. ............................................... 20c.

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

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

Pasakų knypų 123 pusi..........35c.
Kas pirks visas G, gaus už $1.00.

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

P. MIKALAUSKAS,
248 W. Fourth Street, 

SOUTH BOSTON, MASS.

Lietuvos Respublikos Istorija ir 
lapis.—šitas veikalas parodo, kaip

nuo 1905 :netų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežiua 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri
čiu?. 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 visu mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, karia apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... -*1.0f 
Drūtais audeklo apdarais .... *1.51

VISŲ UNI AI.
Už visokios rųšies smulkius pa- 

sigarsinimss. kaip tai: pajieško. 
jimas apsivedimų, įvairius prane
šimas, pardavimas, {tiriamas, 
skaitome po 3c až žodį až sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykias, až sekančias sykias 
skaitome 2c až žodį až sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tori užsiprenumeravę laikraštį 
ir až pirmą sykį skaitome po ir 
až žodį, išskiriant paieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c 
Mažiausio apgarsinimo, minimam 
kaina 56c.

Už pajieškojimas giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį. 
“Keleivio” prenanuratoriams, ku

rie tori užsiprenumeravę laikraštį, 
až pajieikojimas giminią ir drau
gą akaitome tik po le až žodį.

Pajieškojimai su paveikslo kai- 
nuoja daug brangiaa, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą an paveikslą, 
reikia prisiąsti fotografiją ir

Jeiga norit, kad
pajieškojimas greitai tflptą,

reikia pasiųsti karta ir mokestį.
K E L C I Y I I

291 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MAM.

»

Byla Detroito Kataliką an
tais. — Pirmą kartą katalikai už-

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 191L 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
teidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslai*. 61 ........................25e.
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip 

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį?
Kaip jis galėjo tuos gyvunes 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, į kuriuo* negali 
atsakyti jokis kunigu, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktu; ku sakinys—tai nauju ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslu nuo pradžios iki galo. Kai
na ..................................................... 25c.
Stabmeldiška Lietava iš Artimos Pra

eities. Knygutės įtalpa susideda Iš 
sekančių dalių: (1) Giri* ir moterų 
vogimu; (2) Lietuvos moterų ir vy
nų šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių die
vai Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32....................  19e.
Paparčio žiedu ir keturios kitos apy

sakos: (1) Neužsitikintis Vyriu;
2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko-

-•ekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
-aiksi tiki į visokias prietaras, 

bartus ir tt........................... ...../Me.
“KELEIVIS"

283 Broadvray,
So. Boston, Matt.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų Ir ii Lietuvos Laikraščių.)

LIETUVĄ SURAKINO DI- SAKO, LIETUVA VOKIE- 
DELI ŠALČIAI IR LIGOS. ; TIJOJE RENGIANTI 

Pernai Lietuvoje buvo la-, PERVERSMĄ, 
bai graži vasara ir ilgas šil- Paskutiniuoju laiku vokie- 
tas ruduo. Tiktai naujiems čių laikraščiai prirašo apie 
metams pasirodė biskutis Lietuvų visokių nesąmonių, 
sniego. Bet po Naujų Metų tiesiog anekdotiškų dalykų, 
užėjo dideli šalčiai, iki 20— Nesenai jie paskelbė iš Ber- 
25 laipsnių Celzijaus. Dau- lyno pranešimą, kad Lietu- 
geliui tokie šalčiai pasirodė va Vokietijoje rengianti 
sunkiai pakeliami. Ėmė plis- perversmą.

LMnrXin« Užpuolimas Žagarėj. Savanorius Lygina
MUKoLUo t INA 1,600 i • i • • i n • v ••

Pabalių kaimo ūkininko pne ‘Bekonų. 
Buiso tarnaitė, J. Gražins-' . .
kaitė, važiavo iš Žagarės' Betygaloj, Raseinių ap- 
miestelio namo. Vos pa va- 'skrity, vietinis tautininkų 
žiavus nuo miestelio, jai pa- įkyrius turėjo vakarėlį ir jų 
stojo kelią nepažystamas

ti anginos ir gripo ligos. 
Pradžios mokyklos pertrau-

Šis pranešimas — tai ne
sąmonė, kurią tik vokiečiai,

kė mokslą. Dėl gripo kariuo- į tulžį ant Lietuvos liedami, 
menės teismas turėjo per-'gali išgalvoti. Sveikas žmo- 
traukti net Klaipėdos hitle- gaus protas niekados negali 
rininkų bylą. Mat, ne tiktai; leisti tokių nesąmonių skelb- 
apie 10 teisiamųjų, bet ir arti. Lietuva niekados tokių 
3 advokatai ir net pats teis- perversmų neruošė ir ne- 
mo pirmininkas pulk. Leo- ruoš.
nas apsirgo gripu (pakilusi 
temperatūra/ kosulys, slo
ga). Kaune priskaitoma a- 
pie 5,000 sergančių gripu.

LIE-

PIEMUO APIPLĖŠĖ DVA
RO BERNĄ.

Apnarų dvaro bernas J. 
Kriaučiūnas aną dieną grįžo 
važiuotas iš Kauno pardavęs 
dvaro pieną. Dvaro laukuo
se (netoli Pažaislio) bernui 
užstojo kelią jaunas vaikė
zas ir prasidėjo kova. Iš pra
džios bernas spyręs, bet pas
kui buvo priglušintas. Vai
kėzas iškraustė berno kiše
nius, paėmė kiek radęs pini
gų ir dokumentus.

Kadangi bernui b uvo sar
mata, kad jį piemuo apiplė
šė (be ginklo), tai jis polici
ją klaidino, sakydamas, kad 
jį užpuolė trys plėš kai.

Policija išaiškino, kad tas 
jaunas plėšikas yra Krosnos 
miestelio gyventojas, Pra
nas Babianskas 17 metų 
amžiaus. Babianskas areš
tuotas.

EMIGRACIJA IŠ 
TUVOS.

1934 m. iš Lietuvos išva
žiavo į užsienius 1,519 žmo
nių. Daugiausiai išvažiavo 
žydų į Palestiną — 646, j 
Pietų Afriką—267, į Jungti
nes Valstijas—177, į Brazi
liją—136, į Argentiną—131, 
i Urugvajų—61, į Kanadą 
-—55, į kitus kraštus—46 as
menys. 1933 metais iš Lietu
vos į kitus kraštus emigra
vo 1,300 žmonių. Tsb.

PASKIRTI NAUJI KA
RIUOMENĖS VADAI.

Lietuvoje buvo paskelb
tas kariuomenės vadovybės 
įstatymas. Dabar juo re
miantis, Smetona paskyrė 
visos kariuomenės vadu pul
kininką Stasį Raštikį, o vy
riausiu štabo viršininku— 
pulk. Joną Černių. Tsb.

ŽMONIŲ.
Keliant žemės ūkio kultū

rą, dar prieš 10 metų Lietu
voje pradėjo steigtis ir že
mės ūkio mokyklos. Iš pra
džių žmonės į jas keistai žiū
rėdavo ir mažai kas jas lan
kydavo; sakydavo, kad že
mę arti kiekvienas mokės ir 
be specialaus mokslo. Bet 
toliau Lietuvos ūkininkai 
pradėjo suprasti žemės ūkio 
mokyklų svarbą. Kasmet 
šias mokyklas lanko vis dau
giau jaunimo. Pernai jose 
buvo apie 1,000 mokinių, o 
šįmet jau 1,250.

Žemės ūkio mokyklos Lie
tuvoje yra valdžios ir priva
tinių asmenų laikomos. 
Mokslas tiek vienose, tiek 
kitose lygiai išeinamas. 
Aukštesniajam žemės ūkio 
mokslui eiti Lietuvoje yra 
trys mokyklos. Fredoje, Bel
vederyje ir Gruzdžiuose. Gi 

i pati aukščiausioji žemės u 
"kio mokykla Lietuvoje yra 
Dotnuvos žemės ūkio Aka 
demija, pereitų metų pabai
goje atšventusi savo darbo 
pirmąjį dešimtmetį. Akade
mija turi 350 studentų, jų 
tarpe apie 150 moterų.

Baigusieji žemės ūkio mo
kyklas vėl grįžta į kaimą. Jie 
mokykloje gavę reikalingų 
žemės ūkio žinių, jas pritai
ko ir savo ūkiuose. Tuo bu 
du tas tūkstantis su viršum 
žmonių jau netolimoje atei
tyje smarkiai pastūmės pir
myn Lietuvos žemės ūkio 
kultūrą. Tsb.

'pirmininkas
vyriškis, kuris pagriebė ją iš atsiprašant, 
užpakalio ir norėjo ištrauk
ti iš vežimo. Gružinskaitei 
stipriai laikant vadžias, jis 
nepajėgė tai padaryti, tada 
įlipo į vežimą ir, grąžinda
mas paplausiąs, iš vežimo ją 
išvertė. Įsėdęs vežiman, 
smurtininkas nuvažiavo Jo
niškio link.

Atimta kumelė po 4 va
landų grįžo į- namus be veži
mo ir be pakinktų. Iš ryto 
vežimas su kai kuriais daik
tais rastas Pabalių kaimo 
laukuose.

KASĖ KITAM DUOBĘ,
O PATI ĮPUOLĖ.

Viena Rokiškio “panelė 
pranešė policijai, kad pas 
gyventoją J. esanti slepia
ma komunistų literatūra. 
Policija padarė pas jį kratą 
ir rado už paveikslo užkištų 
komunistinių lapelių. Bet 
iš visko buvo aišku, kad tie 
lapeliai tenai tyčia svetimo
mis rankomis užkišti Taigi 
policija areštavo pačią skun

J. T. pasakė, 
prakalbą, ku

rioj pažemino ir išniekinc 
savanorius, kurie liuosu no- 
•u ėjo mušti bermontininkų, 
enkų ir bolševikų. Kalbėda
mas apie tuos jaunuolius, 
įautininkų vadas pareiškė, 
kad, girdi, musų savanorių 
kraujas liejosi kaip “beko
nų,” reiškia, kaip kiaulių. 
Susirinkę žmonės pradėjo 
tam tautininkui švilpti,

KURTAVĖNŲ KAIME
SUŠALO MOTERIS.

Padubysio vai., Kurtavė 
nų kaimo gatvėje rasta ne
gyva to pat kaimo gyventoja 
Palubinskaitė Ona, 80 metų 
amžiaus, gyvenusi Kurtavė- 
nuose ubagyne. Ant lavono 
jokių smurto žymių nerasta. 
Kvotos daviniai rodo, kad ji 
mirė nuo šalčio.

KODĖL JŲ NETRENKĖ 
PERKŪNAS?

Batakių klebonas pamok
sle pasakė, kad tie, kas Ka-J 
ledose surengs kokį pasi-j 
linksminimą, yra bolševikai, 
bedieviai ir kad klebonas 
prašysiąs Dievą, kad jis 
srenktų pasilinksm i n i m o 
rengėjus perkūnu.

O Vyduklės klebonas pir
mąją Kalėdų dieną surengė 
su pavasarininkais vakaruš- 
ką su vaidinimais, šokiais ir 
kitokiu pasilinksminimu.

Perkūnas jų netrenkė.

IŠKONTRABANDA 
LATVIJOS.

Kretingos apskrity, 
Lenkimus eina gyva kontra
banda iš Latvijos. Slapta 
per sieną gabenamas Lietu
von cukrus, degtukai, šilkas 
ir kiti dalykai. Kontraban 
dininkai nuo vieno cukraus 
maišo uždirba po 50 litų.

pro

UŽPUOLIMAS VILIAM 
POLĖJE.

Šiomis dienomis ties Vi- 
liampole, netoli Kauno, bu
vo padarytas užpuolimas 
plėšimo tikslais.

Broliai Šileikai grįžo iš 
darbo. Grįžtantiems užstojo 
kelią trys plėšikai ir iškratė 
kišenes jieškodami pinigų, 
bet kai pinigų nerado, tai 
apkūlė, kam vaikščioja tuš
čiomis kišenėmis ir iš vieno 
atėmė kepurę. Kriminalinė 
policija tuos užpuolikus su
rado : tai broliai Jonas ir 
Stepas Vitkevičiai ir Fel. 
Vitkauskas. Visi trys užpuo
likai areštuoti ir padėti į ka
lėjimą.

VILNIUI VADUOTI SĄ
JUNGAI 10 METŲ.

Šįmet balandžio 25 d. pla
čiai žinomai Vilniui Vaduo
ti Sąjungai sueina 10 metų 
nuo jos įsisteigimo. Dabar 
sąjunga turi apie 500 skyrių 
Lietuvoje ir apie 40 skyrių 
užsieniuose. Narių yra apie 
30,000.

Draugija užsienių lietu
viams remti išrašo užsienių 
lietuvių skaitykloms už 1000 
litų Lietuvos laikraščių 
(daugiausia fašistiškų).

UŽ DU LITU ATĖMĖ 
GYVYBĘ.

Sausio mėn. 10 dieną, ke
ly Panevėžys—Upytė, ūki
ninkai Ksaveras Tverijo- 

dėją, kuri ir prisipažino, kad į nas ir Antanas Juška vežant 
ji tuos lapelius gavusi Rokiš- Į bekonus, buvo užpulti dvie- 
kio gelžkelio stoty ir keršto,jų piktadarių apiplėšimo 
sumetimu juos įkišusi į J. tikslu. Piktadariai ukinin- 
butą. Tas, žinoma, pasitvir- kus sunkiai sumušė ir vienas 
tino ir panelė dabar tupi ka- ’ iš jų, Ksaveras Tverijonas, 
Įėjime. mirė. Piktadariai rado ir pa-

---------  ■■ ■ ' grobė iš ūkininkų tik 2 litu.
MIRĖ MOTERIS, KURIOS Policija piktadariu stropiai 

SŪNŪS SUŠAUDYTAS jieško.
UŽ VOLDEMARĄ.

Gudelių kaime, Pilviškių GAISRAS VIEŠINTUOSE, 
apylinkėje mirė apsišvietusi 12 sausio, 7 vai. ryto, Vie- 
moteris Katrė Vosylienė, šintų miestely sudegė Ra- 
kurios Simų, studentą Vosy- manauskaičių gyv. namas, 
lių, 1929 metais valdžia su- tvartas ir daržinė. Viso nuo- 
šaudė dėl pasikėsinimo už- stolių apie 4,000 litų. Ap
mušti Voldemarą. Sakoma, drausta nebuvo. Name Pa 
kad sunaus sušaudymas bu- nevėžio bedarbiai visą žiė 
vęs jai toks baisis smūgis, mą dirbo Akmenos pradžios 
kad nuo to laiko ji pradėjo mokyklai visą įrengimą, ku 
sirgti ir dabar mirė. ris jau buvo arti baigimo

---------------- Todėl ir savivaldybė turi a
LAVONAS TARP ŠAKŲ. pie 2,000 litų nuostolio, nes

___  Subačius. Šiomis dienomis beveik visos durys ir langai
Gausio 15d dauc-elR di Subačiaus valsč. valdiškame sudegė. Gaisro priežastis — 

girininkijos miške blogas dnmtrauku.
dos krašto organizacijų ruo-1™^ kabantis tarp pusies „ " „ ,
šeši iškilmingai paminėti, "f31 apipuvęs, lavo- AUDIKAI HtKRA is ut 
Klaipėdos atvadavimo 12 P"™*" TUVOS PLUNKSNAS.

ĮVAIRIOS LIETUVOS 
ŽINIOS.

Sąjunga žydų karių, daly
vavusių Lietuvos nepriklau
somybės kovose, nutarė įve
sti propagandą ir kovoti 
prieš rusų kalbos vartojimą 
žydų tarpe. Sąjunga netru
kus žada leisti sąvaitraštį 
lietuvių kalba.

Kauno apygardos teismas 
nubaudė 6 metais kalėjimo 
Žaslių valsčiaus gyventoją 
šišką už slėpimą plėšiko, 
nužudžiusio policininką.

TURTINGA MARIAMPO
LĖS ŽYDELKAITĖ PABĖ

GO SU LIETUVIU.
Vieno turtingo Mariam 

polės žydo duktė įsimylėjo 
vieną neturtingą amatinin 
ką lietuvį. Ir šiomis dieno
mis pabėgę iš Mariampolės 
apsivedė.

KAUNO KALĖJIME GRI
PAS SMAUGIA KALI

NIUS.
Kauno kalėjime siaučia 

gripo epidemija ir daugelis 
kalinių serga gripu. Vien 
hitlerininkų serga gripu a- 
pie 30 žmonių.

Baisus Šeimos Išžu
dymas Lietuvoje.
“Keleivyje” jau rašėme, 

kad sausio 7 d. vakare Biržų 
apskr., N. Radviliškio vals
čiuje, Latvelių kaime, buvo 
išžudyta visa Janonių šeima. 
Dabar pasirodė, kad vienas 
žudikų yra tos pačios Jano
nių šeimos narys, Jonas, 20 
metų amžiaus. Iš pradžių jis 
visiems sakė, kad Janonių 
seimą išžudė pro langus įsi
veržę plėšikai, kurie dar pa
grobę 1,500 litų. Bet vėliau, 
policijos kvočiamas, žmog
žudys prisipažino pats šį 
darbą padaręs. Jis nužudęs 
eitus savo namiškius todėl, 
kad su jais nesantaikoje gy
venęs.

žmogžudystei jis jau se
niau ruošėsi. Sausio 7 d. va
kare į gyvenamą trobą atsi
nešė geležinę štangą. Pir
miausia ja drožė lovoje gu
linčiam savo tėvui ir keliais 
smūgiais jį vietoje užmušė. 
Paskui patamsėję ėjo prie 
kitos lovos, kurioje gulėjo 
dvi jo seserys — Aldona ir 
Matilda. Jas taip pat užmu
šė. Vos tik motinai atsida
rius duris, jis ją pasitiko ir 
-tangos smūgiais vietoje už

mušė. Pagaliau kirviu tame 
pačiame kambaryje užmušė 
ir savo brolį Julių. Išžudyta 
Janonių šeima buvo pasi
turinti ūkininkai. Žudikas 
suimtas ir pasodintas į kalė
jimą. Tai šitaip artimo mei
lė vykinama musų šventoje 
Lietuvoje.

SOVIETŲ ATAŠĖ LON
DONE YRA LIETUVIS.
“Lietuvos Žinios” prane

ša, kad Maskvos paskirtas 
Londonan karo atašė Put- 
naira esąs lietuvis, kilęs iš 
Kauno apskrities, ūkininko 
Putnos sūnūs.

JAU IR VAIKAI PRADĖ 
JO ELGETAUTI.

Kybartai. Paskutiniu lai
ku atsirado daug elgetų, ku
rių tarpe labai daug vaikų. 
Daug elgetų čia elgetauja iš 
Virbalio.

n

RAGUVIEČIAI REIKA
LAUJA GILINTI NEVĖŽĮ.

Raguvos apylinkės ūki
ninkai, ypač tie, per kurių 
laukus teka Nevėžis, nori, 
kad senai žadėtas Nevėžio 
vagos sutverkymas bent šį
met butų padarytas, nes ne
gilintas ir patvinęs daro di
delius nuostolius.

PALANGOJ SUSTOJO 
ŽVEJYBA.

Užėjus didesniems šal
čiams ir ėmus užšalti juros 
pakraščiams, nebegalima 
plaukti į jurą žvejoti.

Au*r*o*ų*u< T

AMERIKIETIS ATIDARĖ
KAUNE PUIKŲ RES

TORANĄ.
Prieš keliatą metų iš Jung

tinių Valstijų į Lietuvą su
grįžo J. Gurskis. Trejus me
tus jis buvo Mažeikių miesto 
burmistru. Tačiau šįmet nuo 
burmistravimo atsisakė ir 
Kaune atidarė moderniš
kiausią kavinę, “Grand Ca- 
fe.” Ji yra didžiausia ir pui
kiausia Kauno gyventojų' 
užeiga. Tsb. |

Tr»4. B»-« Rcv tt. * Pa*.

Nuo Neuralgiškų 
Skausmą
naudokite

ANCHOR
PAIN-EXPELLERĮ 

Pain-Expelleris visuomet 
palengvina skausmus

PA'N

f kėjo, kad tai esąs Jurgis Ka- Viena Austrijos firma 
į televičius, Pretkunų dvaro, Lietuvoje pirko 20 tonų 

! Pernai iš Lietuvos į už-'®uba^aus va^- gyventojas, plunksnų. Toji firma ren- 
sienius per Klaipėdos uostą'kur?s buv?s psichiniai ne- giasi ir daugiau plunksnų 

' išvežta bekono už apie 30,-1 sveikas. pirkti.
1000,000 litų.

'metų sukaktuves.

Klaipėdoje trečią kartą 
“pastatyta, pačių Klaipėdos 
lietuvių jėgomis, opera 

| “Traviata.” Klaipėdos jau
nutė opera ruošiasi kitų ope
rų pastatymams. Tsb.

aKELEIVIO”
SPAUSTUVĖ

VOKIEČIAI IŠDAVĖ VIE
NĄ NUSIKALTĖLĮ.

Kriminalinis nusikaltėlis 
Jančius Kalvaitis buvo pa
bėgęs Vokietijon, bet vokie
čių kriminalinė policija jį 
areštavo ir išdavė Lietuvos 
valdžios organams.

PUS-NUŠOVĖ SAVO 
BROLĮ.

Biržų apskrity, Joniškėlio 
valsčiuje, Raškelių kaime, 
60 metų amžiaus ūkininkas 
Jonas Bitinas sus pyko su 
savo pusbroliu, Kaziu Sven- 
čiuliu, kuriam buvo jau 65 
metai, šovė jį kelis kartus iš 
revolverio ir užmušė ant 
vietos.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU 2EMLAPIU.

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 į 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 
mušiu su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina.............................................................. $1.00
Drūtai? audeklo apdarais ..................... $1.25

KELEIVIS
253 Broadvray, So. Boston, Mass.

Viens ii didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymias.

SP AUSDINA:

KNYGAS,
KONSTITUCIJAS,
PBOGSAMUS,
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

Reiškia, spausdiname visokius tpauvdinios 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tikisto. 

Darbų atliekame 

GRASIAI, PIGIAI ir GREITAI.

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom drau- 
gysttoa Konstitucijas ir šiaip visokius jų 
reikštom spausdinius. Todėl su visokiais 
spaudos nOtstos kreipkitės j "KELEIVIO" 
špinatu?*, o visados gausit teisingų ir gerų 
patarnavimų.

KELEIVIS 
253 Broadvray 
So. Boston, Mass.

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.
•

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

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

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

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

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

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

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 

KULTŪROS ŽURNALAS 
Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.
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FRAMINGHAME SUDU
ŽO TRAUKINIAI.

Sužeista 30 žmonių, iš kurių 
▼ienas mirtinai.

Framinghamo miestely,! J

Curley išlėkė orlaiviu į 
Wa*hingtoną.

Pereitą sąvaitę guberna
torius Curley su savo dukte
ria išlėkė orlaiviu j Wash-

kurk randasi nusiaJelvie' in^°n^ La^^i
i kad jis rūpinasi gauti iš fe-tarp Bostono ir Worcesteno, derajinės valdžios $160,- 

viešiems
Tmnnm NoTinia Massachusetts valstijoj. Bet

matyt taip pat, kad ši kelio-
“ t, . i. x .• ne surista ir su kitokiais tikies j Framinghamo stoty , . į - - , , ,i , • ,• x slais. Žmones šneka, kadtraukinys su gazolmu pate-v. __ iv Kurliui rupi surasti savoko no ant ssvo bebrui ir iv a* ▼ ▼ * • • r\ tžiavo j stovėjusi tenai tavo- duktenal vyrą. Dabar gera 

rių traukini/ nuversdamas Pro«a S8".11 zent«’ ka°- 
paaarajj nuo relių ir sudau- ™et ™rPnos l«as yra gu- 
žydamas kelte vagonus. ^"“^nmn Kitaip sunku

Gazolino traukinio maši- lsal?kul«- ka™ ™zlotl 
nistas buvo sužeistas sun- mergaitę ! Washingtonų. 
kiaušiai te jam nesą vilties irdaP «lalvl,L. Laičiai 
pasveikti. Tame Traukiny “į®- kad Prezldent0 Roose- 
buvo apie 50 pasažierių. A- velto rūmuose buvo ruošia- 

r r T mas bankietas ir tame ban-

Lynne traukinys 
studentą.

Ant Central skvero, Lyn
ne, pereitą sąvaitę traukinys 
užmušė Fredą Burke’ą, jau
ną studentą, kuris važiavo 
mokyklon. Burke mėgino 
įsikabinti į einantį traukinį. 
Jc kojos paslydo ir nukrito 
dviejų vagonų tarpan, tie
siai po ratais. Buvę ant plat
formės žmonės pradėjo kly
kti ir šaukti mašinistui, kad 
sulaikytų traukinį. Trauki
nys sustojo tik už 100 jardų. 
Jaunuolis buvo visiškai su
maltas. Jo asmenybė nusta
tyta tiktai iš jo turėtų prie 
savęs mokyklos knygų, ku
riose buvo įrašytas jo var
das.

100,000 žmonių gali netekti 
ERA darbų.

Apie 100,000 bedarbių, 
kuriems dabar valdžios a- 
gentura ERA Massachusetts; 
valstijoj duoda po kelias; 
dienas ką nors padirbėti, 
gali tų darbų netekti, nes• 
paskirti tiems darbams pini-! 
gai jau baigiasi, o naujų 
fondų Kongresas da nėra 
paskyręs. Vasario mėnesiui 
esą paskirta tiems darbams 
tik $2,000,000, o reikia $6,- 
250,000.

pie 30 ju buvo sužeista. Vai 
rtijos inspektorius dabar kiete dalyvavęs Curley su
pridėjo tyrinėti to įvykio ?avo dukterimi; Tai proga
nriP7flQti jaunai merginai surasti pa-

___________  zincių. Gi po vVashingtoną
Užsidarė istorini. Bostono uMassa'

• -v,.*:. chusetts milicijos stabo uni-
t, ., t> . formuotų viršininkų lvdi-Pereitą sąvaitę Bostone kas\aipgi gaH patrauk- 

uždare savo duris Bruns- . ne vien0 £*. akis
wick Hotel, kuriame buvo ___________
gyvenę trys šios šalies pre
zidentai : Grantas, Garfiel- 
das ir Arthuras. Be to, jame 
sustodavo j Bostoną atva
žiavę žymiausi pasaulio ak-

$20,000 dovanų už nurody
mą banditų.

Pašto departamentas ir 
apdraudos kompanijos pa
skyrė $20,000 dovanų tam, 
kas išduos arba nurodys 
banditus, kurie anądien Fall 
River mieste apiplėšė pašto 
treką, pabėgdami su $129,- 
000 pinigų. Norėdami lai
mėti $20,000 dovanų, dabar 
šimtai bedarbių, žvejų ir ki
tų virto detektivais ir sten
giasi susekti, kas buvo tie 4 
banditai ir kur jie randasi 
dabar.

Grasina konfiskuoti gazo 
ir elektros įmones.

Jeigu elektros ir gazo į- 
monės Massachusetts valsti
joj nenumažins kainų, tai aš 
raginsiu legislaturą, kad ji 
tas įmones konfiskuotų, pa
sakė šį panedėlį gub. Cur
ley, sugrįžęs iš Roosevelto 
baliaus.

Dabartinės gazo ir elekt
ros kainos ištikrųjų yra per- 
augštos ir turėtų būt numuš
tos. Tuo tikslu šį panedėlį 
Curley ir buvo sušaukęs pen
kiasdešimties kompanijų at
stovus. Jo apskaičiavimu, 
tos kompanijos galėtų nulei
sti šios valstijos gyvento
jams $2,000,000, ir vistiek 
da pasidarytų gana pelno 
savo akcininkams.

Kodėl “BLUE COAL”
DUODA NUOLATINĘ ŠILUMĄ?

‘*BLUE COAL” is screened and cleared by water, time and 
time again, and sifted into uniform sizes for home ūse. 
Every ton is free from slate, dirt. and other impurities. It 
is this clear uniformity of America’s Finest Anthracite 
that produces even burning, steadier, more economical heat. 
Call us for prompt delivery. Address:

BATCHELDER WHITTEMORE
834 MASSACHUSETTS AVK, ROXBURY.

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

(

GYDYTOJŲ ADRESAI

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPEY8)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 8-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais 
ano 19 iki 12 ryta.

278 HARVARD STREET 
kamp. inman st. arti Central akv. 

CAMBRIDGE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 Scollay Sųuare,

BOSTON Telef. Lafayette 3371
arba Somerset 2044-J 

Specialistu Kraujo, lakatą ir 
Nervą-Ligą.

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

Plėšikai apšaudė South Gubernatorius nenorįs dau- 
Bostono saliuną. giau algos, bet.

Pelitų skaitę 3 ginkluo- Buvo pasklydę paskalų, 
ti plėšikai užpuolė Wenzle- ka(j gubernatoriaus Curley 
no saliuną ant Second st. ir politiški sėbrai siūlys legis-

• 1 S j • • J • 1atkišę ginklus pareikalavo, 
kad bartenderis atiduotų

laturai pakelti jam metinę 
algą iki $20,000 (dabar jis

TeL Se.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Noo 9 iki 12 diecs 
Nuo 2 iki 9 rak.
NEDRUO1O8: 
iki 1 e. po 
‘ tik

jiems pinigus. Saliune buvę $10 000 metams).'
tuo laiku kostumenai Pja-iBet šj panedėlį Curley pa-:

M lestas verčia sniegą ant 
šaligatvių, o piliečiai—at

gal į gatvę.

Valymas Bostono gatvių 
toriai, diplomatai ir kitokios vietomis virsta tikra kome- 
garsenybės. Bet laikai kei- dija. Back Bay kvartale pe- 
čiasi greitai ir buvęs tuomet reitą sąvaitę miesto mašinos 
pirmos klasės viešbutis jau pervažiavo siauresnėmis ga- 
neatsako šių dienų reikalą- tvėmis, nuardydamos visą 
vimams. Nors iš lauko mu- sniegą nuo gatvių ant saty
ras išrodo stiprus ir didin- gatvių. Piliečiai tuoj griebė- 
gas, bet jo vidus jau negali si už špatų ir visą sniegą su- 
konkuruoti su moderniškais vertė atgal i gatvę. Rytojaus 
viešbučiais. Ir todėl teko jį dieną vėl atvažiavo sniego 
uždaryti. Jo baldai bus tur- plūgai ir nuvertė sniegą ant 
būt išparduoti per varžyti- šalygatvių, bet vien tik tam, 
nes, o sienos gal bus nu- kad žmonės iš naujo suvary- 
griautos. Viešbučio vietoj tų jį gatvėn. Ta komedija 
manoma statyti modernišką kartojosi 3 kartus, 
bildingą ofisams ir krautu
vėms.

Kuomet Brunswicko ho- 
telis buvo pastatytas ir ati-

Boraai apiplėšė bitininko 
Končiaus automobilį.

, . ... ,, ., , Aną vakarą Dorchesteiy-
darytas bizniui, jo raktai bu- • rfe Upham.s Corner 
vo nunešti ir su didelėm is- gkvžr buv0 išplgštas žin0. 
kilmėm įmesti į Charles upę, mo ,ietuvlo bitinink L
kas ‘ureJ0, relkstl: ,kad Končiaus, automobilius. Pa- 
vięsbucio durys niekuomet sistat automobiliu ne.
nebus uždarytos. Tiesa iki to]i skvė Konfius nuėjo
šiol jos budayo atdaros die; Strand Teatran g iž 
ną ir naktį Bet dabar visgi jau rado licm ssaa 
turėjo užsidaryti, ir uzsida- < jo |u.
ryti jau ant visodos Bruns- J raJnkena buv0*numušta 
vieko viešbutis stovi pnę ^ik]as išmuštas ir 
Boylstono gatves, netoli $5 Q(| medaus B b%_ 
miesto knygyno, puikiausio,^. už ?12
Bostono vietoj. 1 ----

4 žmogžudžiai Bostone lau
kia elektros kėdės.

Massachusetts valstijoj 
dabar sėdi 4 žmogžudžiai, 
kurie laukia elektros kėdės. 
Vienas jų yra Aleksandras 
Kaminskis, kuris yra užmu
šęs kalėjimo sargą, o trįs žy
dukai, kurie piešdami Need- 
hamo banką užmušė du po
licmanu. Massachusetts val
stijoj yra toks įstatymas, 
kad mirčiai pas merkti 
žmogžudžiai turi sėdėti tų 
apskričių kalėjimuose, kur 
jie buvo nuteisti: tik už 10 
dienų prieš mirtį juos atve
ža valstijos kalėjiman, kur 
randasi elektros kėdė. Bet 
apskričių kalėjimai nėra ge- 
ai apsaugoti, todėl bijoma- 
i, kad šie keturi žmogžu

džiai gali da ištrukti. Ded- 
hamo kalėjimo šerifas sako, 
kad laikomi tenai broliai 
?Jillenai ir Faberis nebus 
gal nužudyti iki liepos mė
nesio, ir jų saugojimas per 
tą laiką kaštuosiąs valstijai 
$11,000. Todėl jis pataria 
perkelti juos į valstijos kalė
jimą.

Tarp troko ir gatvėkario 
buvo sutrintas automobilius.

Ant Broadway, netoli 
Harrison avė., pereitą sąvai
tę tarp gatvėkario ir troko 
tapo suspaustas automobi
lius, kuriuo važiavo John 
Atkinson. Automobilius bu
vo visai sumaigytas, šonai 
uvaryti i vidurį ir stiklai su

trupinti. Atkinso žmonai bu
vo labai supiaustytas veidas 
r rankos

Padarė 15 plėšimų ir pa
kliuvo.

Pereitą nedėldienį viena
me apartmentė ant Massa- 
ehusetts avenue policija su

Sniegas Bostonui kaštuos 
$1,000,000.

Miesto vyriausybė jau ap
skaičiavo, kad išvežimas da
bartinio sniego iš Bostono 
kaštuos piliečiams apie $1,- 
000,000. Dabartiniu laiku 
prie sniego kasimo ir veži
mo dirba apie 16,000 žmo
nių. Tas (laibas kas diena

Automobiliuje buvo pri
krauta daug tuščių bonkų ir, 
matyt, bomai manė, kad jie 
ras čia degtinės.

Rogutės yra didelis pavojus 
vaikams.

Čiuoždamas- rogutėmis 
ant Columbia rd., 8 metų 
vaikas pateko po troku ir vi
sam amžiui buvo padarytas 
kolieka. Kaiti tėvai, kad 
mieste perka vaikams rogu
tes ir leidžia čiuožti gatvėse, 
kur važinėja automobiliai.

South Bostone sudegė 
moteris.

Po numeriu 1536 Colum
bia Rd., South Bostone, nuo 
apsideginimo mirė tūla Julia 
Carey, 50 metų amžiaus 

miestui kaštuoja po $80,000,' mergina. Kažin kokiu budu 
ir iki šiol da visai mažai to užsidegė jos drapanos lovoj 
darbo matvt. Tik didžiosios gulint. Matyt, ji rūkė ir be- 
gatvės šiek tiek prakastos;, rūkydama užmigo. Kada ji 
gi miesto pakraščiai užversti pradėjo šauktis pagalbos, 
ir sniegas tenai turbut gulės atbėgusi jos sesuo rado ją 
iki Sekminių.Majoras Mans-,visą liepsnose.
fieldas reikalauja, kad mies-;
to valdyba paskirtų $800,-; NAUJAS LIETUVIŲ
000 sniegui valyti mašinoms
supirkti, bet miesto valdyba; 1 ** V Lllii no 
sako, tegul bedarbiai kasa So. Bostone, 249 Broadway, 
sniegą. nepertoli nuo C Street, AT

------------------- SIDARO NAUJAS LIETU

Elevatoriaus šuliny žmogaus 
lavonas.

Tiobėsy nr. 10 Bowker st., 
West Ende, elevatoriaus šu
liny buvo rastas nežinomo 
žmogaus lavonas, žilais 
plaukais ir ūsais, apie 65 
metų amžiaus ir 135 svarų 
svorio. Tas triobėsys varto
jamas rakandų sandėliui.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 

Modelis 1934 MCtf
Kainos ntio $643 iki $1043 

F O. B. F act ory

3 metai kalėjimo už plati
nimą netikrų pinigų.

VIŲ TAVERNAS. Vieta 
labai švari ir gražiai įtaisy-

Ezzat Ally, turkų tautos ta. Galima gauti STIPRIŲ 
ristikas iš Jersey City, prieš ir MINKŠTŲ GĖRIMŲ, ir 
Kalėdas buvo areštuotas už UŽKANDŽIŲ. Gera miera 
platinimą netikrų 10-doleri- ir geras patarnavimas. Pra- 
nių Bostono apylinkėj. Pe- šome visų užeiti ir susipa- 
reitą sąvaitę federalinis teis- žinti, užtikrinam patenki- 
mas čia nuteisė jį 3 metams nantį patarnavimą, 
kalėjimo. Turkas prisipaži- Savininkai: LUKAS ir 
no kaltu. GRUBINSKAS.

Taipgi taisome Aotomobilios ir 
Trokus visokių išdirbysėii).

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

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

dėjo plėšikus supti, norėda
mi užtverti jiems išėjimą. 
Pamatę, kad gali būt riestai, 
plėšikai šovė du kartu ir 
spi-uko per duris laukan, 
nieko nepešę. Gatvėj jie su
sėdo į didelį juodą sedaną ir 
nudumė tolyn.

Bus koncertas su prakal
bomis.

South Bostono Lietuvių 
salėj 10 vasario art. P. Rim
kaus ruošiamas koncertas. 
Dainuos pats p. Rimkus ir 
ukrainiečių choras. Be to, 
SLA. prezidentas Bagočius 
pasakys prakalbą. Pradžia 8 
valandą vakare.

reiškė, kad jis daugiau algos 
nenorįs ir neimsiąs, tačiau 
jeigu legislatūra nutars gu
bernatoriaus algą pakelti iki 
$20,000, tai jis tokį nutari-' 
mą užgirsiąs.

Curley išmetė Ryaną, o 
įstatė Goodwiną.

Tapęs gubemat o r i u m, 
Curley išmetė iš darbo auto
mobilių registravimo virši
ninką Ryaną, kuris buvo pa
skirtas buvusiojo gubernato
riaus Ely, o jo vieton įstatė 
Franką Goodwiną, kurio 
Ely labai nekentė. Algos; 
jam Curley paskyrė $6,000 
metams.

Seradomia iki lt 
Ofisas “Keleivio"

KI BROADWAY, taip C ir D M, 
SO. BOSTON. MA88.

Tel CatvenRy MM

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTISTl 
VALANDOS: M k 1*4.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Is Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moterišką 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

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

Bedarbis nušoko nuo tilto.
Būdamas nesveikas ir ne

turėdamas iš ko gyventi, 
Clarence Grant, 30 metų 
amžiaus Somervillės bedar
bis, pereitą sąvaitę nušoko 
75 pėdas nuo Craigie tilto į

Atodrėgis Bostone tvėrė į 
neilgai. Oro biuras prana 
sauja naujų šalčių.

222 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4570.

iupo du banditu, italą For 
gitano ir airį O’Collahaną. Charles upę ir užbaigė savo 
Jiedu yra papildę 15 plėši- gyvenimą.
mų, prie kurių jie patys pri
sipazmo. Nekurie apiplėšti 
žmonės buvo pašaukti į poli
cijos nuovadą ir tuos bandi
tus pažino.

Ant Aihvife Brook bulva- adre^irv-piv. 
ro, North Cambridge uje, su
sikūlė priešakiais du auto
mobiliai. Abiem važiavo 
moterys. Abidvi susilaužė 
kaulus ir sudaužė savo veži
mus.

PIANO MUZIKOS 
LEKCIJOS

Baigusi New Engiami Muzikos 
Konservatoriją.

Duodu piano muzikos lekcijas jau
nuoliams ir suaugusiems. Studijos

MINKIENĖ 
912 E. Broadvray. So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 3317.

5 puikus kambariai ir 
maudynė.

Štymu apšildomi, visi nau
jausi įtaisymai. Parankus 
visais atžvilgiais ir šviesus. 
Matyti galima bile laiku. 

“Keleivio” name, 253
Broadway, So. Bostone.

A J. N AM AKSY j

Real Estate & Insurance {

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS\

Išegzaminuoju akis, priskiria | 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir ambiyopiškose (aklose) aky-1 
se sugrąžinu šviesą tinkamu | 
laiku.
J. L. P Aš AKARNIS, O. D. 
447 Broadway, So.

Dorchestery vagys įsilau
žė į Prudential Insurance 
kompanijos ofisą, atplėšė 
seifą ir pavogė $200.

Newtone buvo rastas savo 
ofise negyvas Charles Po- 
wers, skalbiamųjų miltelių 
fabrikantas.

Pereitą sąvaitę automobi
lių nelaimėse Mass. valstijoj 
užmušta 10 žmonių. Bosto
ne žuvo 5.

P. Ketvirtis ir Sūnūs
Parduodame Laikrodžius. Radio Se-1 
tus ir Oil Burnerins, Geriausios Rū
šies. Taisome ir mainome Laikro
džius. žiedus, Radios ir Oil Burnerins. 
Duodam ant išmokėjimo. Pristatom 
50 mylių nuo Bostono. Tel. S. P. 4618. 

326 BROADUAY, SO. BOSTONE.

k - :

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus 
317 E STREET 

(Kampas Broadway)
SOUTH B’JSTON, MASS.

Telefonas: South Boston* 2732 
Namą: Talbot 2474.

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. So. Boston 0948. |

L
Res. 251 Chestnot Avė., 
Jamaica Plain, Mass.

DR. MARGĖMS
Gydytojas ir Chirurgą*

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

Bile blekės darbą padarau arba, 
sutaisau, nes turiu visokias tam 
reikalui mašinas. Taisau ledų bak- 
sus, stogams paipas, varinuis boi
lerius sunituoju, prakiurusius už
lopau, taipgi padarau naujus. Vi
sokį darbą darau prieinamiausią 
kaina. Darbą gvarantuoju ilgų me
tu mano patyrimu. Dirbtuvėlė ma
no randasi prie pat bažnyčios.• • 

Klimas Česnulevičius
13 Whitney SL, Woreester,

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokią Vaistą ir
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingą Li
gų. Taip-pat visokių žolių, Lapelių 
ir Dielių iš Lietuvos. Musą aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu- 
siunčiam ir per paštą. Atminkite 
musų adresą.

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

Kampas Broadvray 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL Se. Boston 2629, 2173 ir 2799

Telefonas So. Boston 4484

P. J. Akunevicia
GRABORIUS-UNDERTAK ER

Valandos: 10—2;
10—11.

332S So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Joseph TF. Casper
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvių Dirdrtortas 

Patarnavimas Dieną ir Naktj. 
494 BROADWAY SO. BOSTON 

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

BROADWAY CAFETERIA
George MasUionis, savininkas.

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

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

Laukia *visus puikus patarnavimas.

GEORGE MASILIONIS
377 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

o

Geriausias patarnavii 
laidotuvėse.

Pagrabus paruošia pagal reikala
vimą. Laidoja ant visokią kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliudimo valan
doj, duosime geriausią patamavi-

258 W. Braadiray 
SO. BOSTON, MA8S.

16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS 

TaL Brockton 4119

PARKVVAY AUTOl 
SERVICE

and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisyme Vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo- 
bilies ilgai laikytą, duokit patai
syt mums. Darbas geras, ltaine 
prieinama . Jeigu norite, kad jueą 
karas gerai trauktą, imkite ga 
liną pas mus.

VIKTOR VAITAITIS 
415 Old Colony Ava,
SO BOSTON, MASS.

Telefonas: Se. Boetea 9T77.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrą, moterą ir vaiką. Vartoja X-Ray 
aparatą ištyrimui vidurių ir plaučių ligą. Ekzaminuoja kraują, šlapu
mą, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimą laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 metą praktikos.

Ofiso valandos: 2—4 pi p.: 7—8:3« vak. TeL S. B. 2712. 
x Jeigu neatsilieps, šaukit: Algonąuin 9753.
534 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.




